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PROFESSOR NƏCMƏDDİN ƏRBAKANIN HƏYATI
TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ
SABİQ DEPUTATI, ƏFSANƏVİ
BAŞ NAZİR, MÜHƏNDİS,
AKADEMİK, SİYASƏTÇİ
VƏ “MİLLİ GÖRÜŞ” LİDERİ
Nəcməddin Ərbakan 1926-cı il 29
oktyabrda Sinopda doğulmuşdur. Atası
Adananın Kozan və Saimbəyli bölgəsində yaşamış Kozanoğullarından Məhəmməd Səbri Ərbakandır.
Ağır cinayətlər üzrə cəza rəisi olan
atasının müxtəlif yerlərdə vəzifəyə təyin
olunması ilə əlaqədar olaraq uşaqlığı
ayrı-ayrı şəhərlərdə keçən Ərbakanın
anası da Sinopun tanınmış ailələrindən
birinin qızı Qəmər xanım olmuşdur.
Nəcməddin Ərbakan ibtidai təhsilə
“Kayseri Cümhuriyyət İbtidai Məktəbi”ndə başlamışdır. Atası Trabzona yeni
vəzifəyə təyin edildiyinə görə ibtidai
təhsilini burada əlaçı olaraq tamamladı.
Ərbakan xocanın ilk dəfə mənəvi
təsirlənməsi hələ 3 yaşında ikən
Kayseridə qaldıqları evin qarşısındakı
tarixi Laləli Camesində verilən azanlar
və qılınan camaat namazları ilə başlamışdır. Onun uşaqlıq illəri bu camenin
eyvanında keçmişdir. Ələlxüsus
1928-ci ilin sonunda bu camedə
qılınan bir cənazə
namazından olduqca təsirlənmişdir.

Çox kiçik yaşlarda namaza və oruca
başlayan Ərbakan daha sonralar yenə
atası Məhəmməd Səbri bəyin təqaüdə
çıxıb məskunlaşdığı İstanbul Fatehdəki
İskəndərpaşa Came imamı Məhəmməd
Zahid Kotku həzrətləri kimi dövrün
önəmli elm və ürfan əhlindən bəhrələnmiş və mənəvi kamilləşmə mərhələsində
bu böyük şəxsiyyətlərin tərbiyəsində
yetişmişdir.
1937-ci ildə ibtidai təhsilini tamamladıqdan sonra həmin il “İstanbul Oğlan
Liseyi”ndə orta təhsilini davam etdirməyə başladı. Məktəbdəki çalışqanlığına
görə dostları tərəfindən ona “Dərya
Nəcməddin”, – deyə müraciət edilirdi.
Məktəbdə “Sıfırçı Avni” olaraq tanınan
fizika müəllimindən ilk dəfə 10 alan
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şagird də məhz o olmuşdur.
Bütün sinifləri müvəffəqiyyətlə keçən
Nəcməddin Ərbakan “İstanbul Oğlan
Liseyi”ni 1943-cü ildə əla qiymətlərlə
bitirdi. O dövrlərdə liseyi əlaçı olaraq
qurtaranları universitetlərə imtahansız
qəbul edirdilər. Lakin Nəcməddin
Ərbakan imtahansız daxil olmağı qəbul
etməyərək imtahanlarda böyük uğur
qazanınca “İstanbul Texniki Universiteti”nin ikinci kursundan birbaşa ali
təhsilə başladı. İbtidai sinfə altı yaşında,
universitetə də ikinci kursdan başladığına görə özündən iki yaş böyük olanlarla
eyni kursda təhsil almalı oldu. “Texniki
Universitet”dəki kurs yoldaşları arasında Süleyman Dəmirəl və Turqut Özal da
var idi.

O, universitetdə oxuduğu illərdə
universitet tələbələrinin namaz qılması
üçün məscid açılması məsələsində böyük
cəhd göstərmiş və açılan məsciddə həm
namaz qılmış, həm də elmi və dini
söhbətlər etmişlər.
1948-ci ilin yayında “İstanbul Texniki
Universiteti”ni böyük müvəffəqiyyətlə
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başa vuran Ərbakan həmin ilin iyununda
“Maşınçılıq Fakültəsi Motorlar Kursu”nda assistent olaraq vəzifəyə başladı.
1948–51-ci illər arasındakı bu 3 illik
assistentlik dövründə o zaman doktorluq
dissertasiyasının yerini tutan qabiliyyət
dissertasiyasını hazırladı. Siniflərdə
dərsləri tədris etmək dosent və professorların səlahiyyətində olmasına baxmayaraq, özü assistent olduğu halda, onun da
dərs deməsinə izin verilmişdir. Qabiliyyət dissertasiyasındakı müvəffəqiyyətinə görə universitet tərəfindən 1951-ci
ildə Axen Texniki Universitetində elmi
araşdırmalar aparmaq, elm və təcrübəsini artırmaq üçün Almaniyaya göndərilən Ərbakan alman ordusu üçün araşdırma aparan “DVL Araşdırma Mərkəzi”ndəki araşdırma ilə məşhur olan və V1
və V2-ləri inkişaf etdirən professor Şmit
ilə birlikdə çox uğurlu işlər gördü. Axen
Texniki Universitetində çalışdığı il yarımda, biri doktorluq dissertasiyası
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assistentlik dövründə o zaman doktorluq
dissertasiyasının yerini tutan qabiliyyət
dissertasiyasını hazırladı. Siniflərdə
dərsləri tədris etmək dosent və professorların səlahiyyətində olmasına baxmayaraq, özü assistent olduğu halda, onun da
dərs deməsinə izin verilmişdir. Qabiliyyət dissertasiyasındakı müvəffəqiyyətinə görə universitet tərəfindən 1951-ci
ildə Axen Texniki Universitetində elmi
araşdırmalar aparmaq, elm və təcrübəsini artırmaq üçün Almaniyaya göndərilən Ərbakan alman ordusu üçün araşdırma aparan “DVL Araşdırma Mərkəzi”ndəki araşdırma ilə məşhur olan və V1
və V2-ləri inkişaf etdirən professor Şmit
ilə birlikdə çox uğurlu işlər gördü. Axen
Texniki Universitetində çalışdığı il yarımda, biri doktorluq dissertasiyası
olmaqla 3 dissertasiya hazırlayan
Ərbakan Almaniya universitetlərində

keçərli olan “Doktor-Mühəndis” (Dr.
İng.) adını aldı.
Almaniya İqtisadiyyat Nazirliyi üçün
mühərriklərin daha az yanacaq yandırmaları mövzusunda araşdırmalar apararaq məruzə edən və bu arada da dosentlik dissertasiyasını hazırlayan Ərbakanın
“Dizel mühərriklərdə püskürdülən
yanacağın necə yandığını” riyazi olaraq
izah edən bu dissertasiyası Almaniyanın
elmi dairələrində böyük əks-səda doğurdu. Dissertasiya elmi məcmuələrdə nəşr
edildiyi üçün o tarixdə Almaniyanın ən
böyük motor fabriki olan və dünyada
mühərrikin ilk istehsal olunduğu Doyç
motor fabriklərinin baş direktoru Prof.
Dr. Flaç tərəfindən Leopard tanklarının
mühərrikləri ilə əlaqədar araşdırmalar
aparmaq üçün bu fabrikə dəvət edildi.

Almaniya İqtisadiyyat Nazirliyinin
Ruyr yaşayış sahəsindəki fabriklərdən
birinin üzərində araşdırma aparmaq
üçün təşkil edilən heyətdə o da iştirak
etmişdir. Eyni zamanda 15 gün Ruyr
bölgəsindəki bütün ağır sənaye fabriklərini gəzmək və araşdırmalar aparmaq
fürsəti əldə etmişdir.
II Dünya Müharibəsindən sonra
Almaniya universitetlərində doktorluq
edən ilk türk elm adamı olan Ərbakan
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1953-cü ildə dosentlik imtahanı vermək
üçün İstanbula gəldi. İmtahan nəticələrinə əsasən 27 yaşında Türkiyənin ən
gənc dosenti adını almaq şərəfinə nail
olan Nəcməddin Ərbakan yenidən
araşdırmalar aparmaq üçün Almaniyanın Doyç fabriklərinə getdi. O, burada
6 ay müddətində mühərrik araşdırmaları
üzrə baş mühəndis kimi alman ordusu
üçün aparılan tədqiqat işləri ilə əlaqədar
fəaliyyətə başladı.

1953-cü ilin noyabrında “İstanbul Texniki
Universiteti”nə qayıdan Ərba-kan 1954cü ilin may ayından 1955-ci ilin oktyabr
ayına qədər əsgərlik vəzifəsini yerinə
yetirdi. İstanbul Kağıthanədəki 6 aylıq
ehtiyat zabit təlimindən sonra Halıcıoğlundakı istehkam nəzarət bölüyündə 6 ay kiçik-leytenant, 6 ay da
6
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leytenant olaraq maşınlara nəzarət və
təmir hissəsində xidmət etdi.
Xidmət müddətində hər il Amerikadan alınan təchizatın siyahısını hazırladı. Hazırladığı bu siyahı amerikan
yardım heyətinin diqqətini cəlb etmiş və
bir amerikalı polkovnik həmin siyahını
hazırlayan şəxslə görüşmək istədiyini
məktəbin komandiri Şərəf Özdiləyə
bildirmişdir. Məktəbin komandiri də
polkovniki Ərbakanın yanına gətirmiş və
polkovnik: “Siz bu günə qədər amerikadan yardım olaraq gizləmə toru, bel,
külüng və s. kimi şeylər istədiyiniz
halda bu il nəzarət bölüyü üçün iş
maşınlarının təmir olunması əsnasında
emal edilməsi lazım olan müxtəlif
hissələrin emalı üçün dəzgahlar istəmisiniz. Necə olur ki, bu dəzgahları istəyirsiniz?” – şəklində danışınca Ərbakan
Amerikan ordusu quruluş təlimatnaməsini açaraq: “Bizim işi görən Amerikadakı həmin birliklərdə bu dəzgahlar
var, bizdə nə üçün olmasın?” – deyə
cavab verəndə amerikalı polkovnik artıq
deməyə söz tapmamış və bir sözlə,
dəzgahlar gəlmişdir.
Əsgərlik xidmətindən sonra təkrarən
universitetdəki işinə qayıdan Nəcməddin Ərbakan “İstanbul Texniki Universi-

Ərbakan Xoca xüsusi buraxılış

teti Motorlar Laboratoriyası”nda 100
ədəd yerli ilk motoru düzəltdi və 1956-cı
ildə Türkiyədə ilk yerli motoru davamlı
halda emal edəcək 200 ortaqlı (şərikli)
“Gümüş Motor Səhmdar Cəmiyyəti”ni
qurdu. Ərbakanda belə bir fabrik qurma
fikri Almaniyada işlədiyi vaxtlarda
“Türkiyə Aqrar Təchizat Təşkilatı”nın
sifariş verdiyi mühərrikləri görüncə
oyanmışdı. Vətənə qayıtdıqdan sonra bu
sahədə fəaliyyətə başladı. Bu gün
“Pancar Motor” adı altında işləyən
fabrikin təməli 1 iyul 1956-cı ildə
qoyuldu. “Gümüş Motor” fabrikində isə
iş prosesi 1 mart 1960-cı ildə başlamışdır.

O dövrün baş naziri rəhmətlik Adnan
Menderes 1960-cı ilin əvvəllərində
fabriki gəzərkən: “Mən də fermerəm, bu
motorlardan özüm də istifadə etmişəm.
Bunun nə qədər böyük bir addım
olduğunu çox yaxşı bilirəm. Türkiyədə
bunların icra edildiyini görmək, məni
son dərəcə məmnun etmişdir. Kaş ki
mən bu fabriki 1960-cı ildə deyil, 1950-ci
ildə görəydim. O vaxt Sümərbankın bir
çox fabriklərini özəl sektora satar,
ondan aldığım pul ilə Türkiyədə ağır
sənaye fabriklərini qurardım”, – deyərək hisslərini dilə gətirmişdir. Menderes
həmçinin fabrikin ehtiyacı olan 1 300 000
dollarlıq valyutanı da bir gündə təxsis
etdirmişdir.

“Gümüş Motor Fabriki”, digər adı ilə
“Pancar Motor Fabriki” 1960-cı ildən bəri
40 ildən çox bir vaxtda Türkiyənin
torpaqlarını sulayan, inşaat maşınlarını,
kiçik traktorları, dəniz qayıqlarını və
kiçik gəmiləri hərəkətə gətirən motor
ehtiyacını təmin etməkdə və həmçinin
Suriya, İran, Pakistan və Sudan kimi
qardaş ölkələrə motor ixrac etməkdədir.
1960-cı ildə Ankarada keçirilən
Sənaye Konqresində “Gümüş Motor”un
emal etdiyi məhsulları təqdim edən
Ərbakan: “Yeni məqsədimiz avtomobillərin Türkiyədə istehsal olunmasıdır”, –
fikrini ortaya atmış, o zaman rəhbərlikdə
olan hərbiçilər tərəfindən bu fikrə rəvac
verilmişdir. Beləliklə, “Əskişəhər Dəmiryollar CER” emalatxanasında “İnqilab
avtomobili” adı ilə ilk yerli avtomobil
hazırlanmışdır. Hərbi rəhbərlik “Gümüş
Motor Fabriki”nə gələrək fabriklə daha
yaxından tanış olmuş və orada gördükləri onlarda böyük maraq və həyəcan
yaratmışdır. Buna görə Nəcməddin
Ərbakan “Milli Müdafiə Nazirliyi”nin
konfrans salonunda 200-ə yaxın general
MİLLİ GÖRÜŞ
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və yüksək rütbəli zabitlər üçün “Sənaye
Konfransı” keçirmişdir. 1965-ci ildə
professor olan Ərbakan 1966-cı ilin
fevralında “Palatalar Birliyi Sənaye Dairəsi Sədarəti”nə gətirildi. Daha sonra Baş
Katib olan Ərbakan 1968-ci ilin mayında
“Palatalar Birliyi İdarə Heyəti” üzvü,
1969-cu ilin mayında isə “Palatalar
Birliyi”nin sədri oldu. O zamankı
Dəmirəl hökuməti hər cür qanuni
hökmləri heçə sayaraq Ərbakanı polis
gücü ilə vəzifəsindən uzaqlaşdırdı.
Xoca Türkiyə “Palatalar Birliyi Sənaye
Dairəsi” sədri olduğu zaman tanış olduğu, həmin qurumda işləyən, iqtisadçı,
ingilis dilini mükəmməl, alman dilini
kifayət qədər bilən, fransızca danışmağı
8
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bacaran, ölkəsində və dünyada baş verən
hadisələri yaxından izləyən, yüksək
əxlaqa və düşüncəyə malik, cazibədar bir
xanım-xatın olan Nərmin Ərbakanla
1967-ci ilin yanvarında ailə həyatı
qurmuşdur. 1967-ci ilin sonlarında
böyük qızları Zeynəb və 1974-cü ilin
oktyabrında Əlif, 1979-cu ildə yeganə
oğulları Məhəmməd Fateh dünyaya
gəlmişdir.
Sənaye sahəsinə lazımi diqqət göstərilmədiyinə görə siyasətlə məşğul olmaq
qərarına gəlmiş və deputatlığa namizəd
olmaq üçün “Ədalət” Partiyasına müraciət etmişdir. Burada veto edilən Ərbakan 1969-cu il seçkilərində Konyadan
müstəqil olaraq namizədliyini irəli
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sürmüş və iki deputatın seçilə biləcəyi
qədər səs toplayaraq Məclisə üzv
olmuşdur.
1970-ci il 24 yanvarda Ərbakan
tərəfindən “Milli Görüş” hərəkatının
qurulan ilk partiyası olan “Milli Nizam”
Partiyası 1971-ci il aprel ayında çevriliş
üsul-idarəsinin də təzyiqi ilə antidemokratik bir şəkildə Konstitusiya Məhkəməsi
tərəfindən bağlandı. Ərbakan bir qədər
istirahət etmək və müalicə olunmaq üçün
İsveçrəyə getdi və bir müddət orada
qalmalı oldu.
Daha sonra 11 oktyabr 1972-ci ildə
qurulan “Milli Səlamət” Partiyası (MSP),
Süleyman Arif Əmrənin rəsmi rəyasətində, Ərbakan xocanın isə təbii liderliyi
ilə iştirak etdiyi seçkilərdə, 12 səslə 48
deputat və 3 senator yeri qazanaraq
51deputatla Məclisə daxil olub qrup

yaratdı.
1974-cü ildə MSP-CHP koalisiyasında Baş Nazir köməkçisi və İqtisadi
Qurum Sədarəti vəzifələrini öhdəsinə
götürən Nəcməddin Ərbakan beləcə
Türkiyənin maddi və mənəvi inkişafı
yolundakı fəaliyyətini, demək olar ki,
başlamış oldu.

1977-ci il 5 iyun seçkilərindən sonra
qurulan 3 tərəfli koalisiyada da bu
vəzifəni davam etdirən Ərbakan liderliyindəki MSP, beləcə cəmi 4 il müddətində hökumət ortağı oldu.
1974–1978-ci illər arasında qurulan 3
hökumət dövründə də Baş Nazir köməkçisi və Nazirliklərarası İqtisadi
Qurum Sədarəti vəzifəsini icra edən Prof.
Nəcməddin Ərbakan bu dövrdə Kipr
Zəfərinin qazanılmasında böyük rol
oynamış, Kipr Barış Hərəkatından sonra
adanın hamısının ələ keçirilməsi fikrini
müdafiə etmiş, böyük tarixi “Ağır Sənaye
Kampaniyası”nın həyata keçirilməsi və
müvəffəqiyyətlə davam etməsinə rəhbərlik etmiş, Türkiyənin İslam Konfransına tam üzv olmasını təmin etmiş, yeni
nəsillərin milli və mənəvi dəyərlərə bağlı
olaraq yetişməsində böyük önəm daşıyan “İmam-Xətib Məktəbləri”nin açılmasında və yayılmasında önəmli xidmətlər
etmişdir.
Bu dövrdə rant iqtisadiyyatı yerinə
real iqtisadiyyatı tətbiq etmiş, milli
qaynaqlara söykənərək Anadolunun
bütünlüklə inkişafı və sənayeləşməsi
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istiqamətində müvəffəqiyyətli addımlar
atmışdır. Türkiyənin iqtisadi inkişafını
və güclənməsini özləri üçün uyğun
görməyən xarici düşmənlərin təsiri ilə
koalisiya ortağı “Ədalət” Partiyasından
11 şəxsin müxalifət partiyasına daxil
olması və nazir qoyulmaları hadisəsi ilə
TBMM-də iqtidarın çoxluğu qalmayınca
bir müxalifət partiyasının lideri olaraq
parlament çalışmalarında böyük təsir
göstərmişdir.

1978-ci ilin əvvəlindən 1980-ci ilin 12
sentyabrına qədər müxalifətdə qalan və
MSP-yə sədrlik edən Nəcməddin Ərbakan 12 sentyabr çevrilişinin gətirdiyi
antidemokratik tətbiqat və yasaqlarla
1987-ci ilin sentyabrına qədər siyasətdən
rəsmən uzaqlaşdırıldı.
1987-ci ilin sentyabrında keçirilən
referendumda yenidən siyasi haqlarını
əldə edən Ərbakan 1983-cü il 19 iyulda
qurulan “Rifah” Partiyasının 1987-ci il 11
oktyabrda keçirilən tarixi qurultayında
yekdilliklə təkrarən sədr vəzifəsinə təyin
edildi. 1991-ci il 20 oktyabr seçkilərində
yenidən deputat seçilən Ərbakan daha
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sonra bələdiyyələr inqilabını həyata
keçirmiş və nəhayət, 1995-ci il ümumi
seçkilərdə böyük bir müvəffəqiyyət
qazanaraq “Rifah” Partiyasını birinci
partiya məqamına gətirmişdir. Buna
görə də 28 iyunda hökuməti qurma
vəzifəsini alaraq 7 iyulda referendumla
Türkiyənin Baş Naziri olmuşdur. Prof.
Nəcməddin Ərbakan 54-cü T. R. Baş
Naziri olaraq 1996-cı il 28 iyundan 1997ci il 2 iyula qədər 1 illik hakimiyyət
dövründə uğurlu addımlar atmışdır.
Faiz və borc spiralları içərisində çıxılmaz
bir vəziyyətə düşən türk iqtisadiyyatını 6
aylıq qısa bir müddət içərisində daxili və
xarici borc almadan, qiymətləri artırmadan tamamilə milli qaynaq paketlərini hərəkətə gətirməklə düzəltmiş,
Türkiyəni iqtisadi krizlərdən xilas etmiş,
milli mənbələrdən istifadə yolu ilə
dövlətə 30 milyard dollardan çox qaynaq
yaratmışdır. Şirin reseptlərlə kəndli,
fəhlə, məmur, tacir, təqaüdçü, dul və
yetimlərə qısa zamanda görülməmiş orta
rifah artımı gerçəkləşdirmişdir. Etdiyi
müxtəlif islahatlar içərisində ictimai
təşkilatlar arasında “Hovuz sistemi”nin
qurulmasını da göstərmək olar.
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çəkməyə məcbur edilməsi fəaliyyətləri
qarşısında bir ilin sonunda bir dəyərləndirmə aparılmış, 550 şəxslik parlamentin
RP+DYP+BBP-dan meydana gələn 278
nəfərlik deputatın imzası ilə məclisdə
çoxluq olaraq ən qısa müddətdə yenidən
seçkilərə gedilərək daha güclü şəkildə
işləmək şərti ilə hazırlanmış “Yenidən
Böyük Türkiyə” layihəsinin istiqrar və
hüzur içində təmin olunmasına qərar
verilmişdir.
Atdığı bu addımlarla iqtisadiyyatı
gücləndirən Ərbakan 1997-ci il büdcəsini
balanslaşdırılmış büdcə olaraq formalaşdırmağa müvəffəq olmuş və bu büdcəni
yanvar və fevral aylarında balanslaşdırılmış büdcə olaraq idarə etmişdir.
Xalqın dəstəyini alan bu çox əhəmiyyətli
nailiyyətlərin yanında beynəlxalq sahədə
də inkişaf etməkdə olan 8 ölkənin
əməkdaşlığına liderlik edərək böyük bir
cəhdlə bir il kimi qısa bir müddətdə D-8
təşəkkülünü meydana gətirməsi önəmli
bir dünya hadisəsidir.
Xalqdan alınan vergilərin və milli
imkanların haqsız bir rant iqtisadiyyatı
ilə kiçik bir zümrəyə ötürülməsi, beləcə
milyonların əzilməsi, fəqirləşməsi və
milli iqtisadiyyatın təxribata uğraması
siyasətinə son qoyan Prof. Dr. Nəcməddin Ərbakanın müəyyən üsullardan
istifadə etməsi və onu həyata keçirməsi
rant iqtisadiyyatı ilə dolanan bir dəstə
rantçı zümrənin xoşuna gəlməmiş, bu
zümrə 1997-ci ilin yanvarından etibarən
əlindəki mətbuat və sərmayə gücü ilə 54cü hökumətin müvəffəqiyyətli addımlarına təsir etmək üçün müxtəlif yollara
baş vurmuşdur. Müxtəlif təsirlərlə koalisiya ortağı “Doğru Yol” Partiyasının
deputatlarının hökumətdən dəstəklərini

Koalisiya Protokolunun tələbinə əsasən seçkiyə qədər baş nazirlik vəzifəsini
icra etməli olan Prof. Dr. Nəcməddin
Ərbakan bu vəzifəni dünyada bənzəri
olmayan nümunəvi davranışı ilə DYP
sədri Prof. Dr. Tansu Çillərə vermək istəmişdir. Prezident Süleyman Dəmirəlin
daha öncə siyasi həyatı boyunca uğrunda
mübarizə apardığı demokratik prinsipləri bir tərəfə qoyub yanlış bir yol tutaraq
MİLLİ GÖRÜŞ
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uğursuz vəzifə bölgüsü aparması, 1997ci ilin iyulundan etibarən Türkiyəni 4 il
boyunca xalqın maddi və mənəvi
cəhətdən çətinliklər çəkdiyi bir dövrün
içinə salmışdır.
Laiklik (sekularizm və dünyəvilik) və
Atatürkçülük mübahisələri nəticəsində
post-modern çevriliş ilə Ərbakan istefa
vermək məcburiyyətində qaldı. 1997-ci il
21 mayda Ali Məhkəmə Respublika Baş
Prokuroru Vural Savaş RP-nın bağlanması üçün Konstitusiya Məhkəməsinə
müraciət etdi və partiya bağlandı.
Qurucusu olduğu “Milli Görüş” hərəkatının 2001-ci ildə bölünməsindən
sonra Ərbakanın da dəstəklədiyi Milli
Görüşçü qanad Rəcai Kutan rəhbərliyindəki “Səadət” Partiyasını qurdu. Daha
sonra partiyanın sədrliyini icra etdisə də,
siyasi fəaliyyətinə yasaq qoyulduğu
üçün işindən əl çəkməyə məcbur oldu.
Cəzası qurtardıqda da səhhətində yaranan problemlərə görə yenidən vəzifəsinə
qayıda bilmədi.
12
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O, 2010-cu il 17 oktyabrda təkrarən
“Səadət” Partiyasının sədri seçildi.
Səhhətinin getdikcə pisləşməsinə baxmayaraq, vəfat etdiyi günədək qərargahları
ilə əlaqə saxlamış, partiya və ölkədaxili
məsələlər ilə bağlı görüşmələrinə davam
etmişdir.
19 yanvar 2010-cu ildə ayağında
yaranan damar iltihabı xəstəliyinə görə
xəstəxananın reanimasiya şöbəsində bir
müddət müalicə olunmuşdur. Sonra
tənəffüs və ürək çatışmazlığından əziyyət çəkdiyinə görə Ankaradakı “Güvən”
xəstəxanasının reanimasiya şöbəsində
müalicə olunmasına baxmayaraq, tənəffüs çatışmazlığı baş verdiyi üçün ürək və
digər orqanların da yaratdığı narahatlıqdan 27 fevral 2011-ci il saat 8:50-də
şüurunu itirərək koma vəziyyətinə
düşmüş, saat 11:40-da həkimlərin bütün
səyinə və həyati funksiyalarının bərpa
edilməsinə çalışmalarına baxmayaraq,
onun həyatını xilas etmək mümkün
olmamışdır.
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Vəsiyyətinə əsasən rəsmi dövlət
mərasimi təşkil olunmamış və 1 mart
2011-ci il cərşənbə axşamı günü zöhr
namazının ardınca Fateh Camesində
qılınan cənazə namazından sonra Zeytunburnu Mərkəzəfəndi Qəbiristanlığında dəfn edilmişdir. Qəbrinə onu
sevənlər tərəfindən Türkiyənin müxtəlif
bölgələrindən gətirilən torpaqlarla bərabər Qüds, Şimali Kipr Türk Respublikası
(ŞKTR), bosniyalı lider Aliya İzzətbeqoviçin qəbrindən gətirilən torpaqlar da
səpilmişdir.
Cənazə mərasimində Prezident, Milli
Məclisin Sədri, Baş Nazir, partiya
sədrləri, nazirlər, deputatlar, TSQ (Türk
Silahlı Qüvvələri) mənsubları, səfirlər,
bələdiyyə sədrləri, müxtəlif partiyaların
nümayəndələri, 60 ölkədən gələn hərəkat liderləri və təmsilçiləri iştirak etmiş,
cənazə namazı iki milyondan çox şəxs

cənazə namazı iki milyondan çox şəxs
tərəfindən qılınaraq, nəşi ailə qəbiristanlığının yerləşdiyi Mərkəzəfəndi Qəbiristanlığında dəfn edilmişdir.
Məkanı Cənnət olsun! AMİN!

MİLLİ GÖRÜŞ
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MÜDRİK MÜCAHİDƏ
SALAM OLSUN
İctimai parçalanma və dəyişiklik...
İslam dünyasındakı; son iki yüzillikdə
sürətlənən və zirvəyə çıxan siyasi,
iqtisadi, ictimai və mədəni pozğunluq və
çöküntü...
Qərb mədəniyyətinin; gücü üstün
tutan və istismarçı düşüncənin kəskin,
yandırıcı və yoxedici təxribatı qarşısında
İslam mədəniyyətinin kimliyini, dayanışını və müqavimətini itirən müsəlmanların vəziyyəti... Yağmalanan İslam
coğrafiyası və talanan digər dövlətlərin
məzlum, əzilmiş və kölə halına düşmüş
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xalqların vəziyyəti... yaxın tarixin qaranlıq səhifələri içində əqidəsi, əxlaqı, kitabı,
tarixi və mədəniyyəti ilə əlaqəsi kəsilərək
dəyişdirilməyə çalışılan bağrı yanıq
Türkiyə müsəlmanları... Sistemli şəkildə,
mərhələ-mərhələ İslamı öyrənmək, başa
düşmək və o fikirlərlə yaşamağın önünə
çəkilən dəmirdən divarlar... İstiqamətin
Beytullahdan (Allah Evindən) Qərbə
doğru yönəldiyi bir zaman kəsiyi.
Həyatın bütün sahələrindən dini
dəyərlər qovulur, vicdanlar susdurulur,
həbs edilir və dinin toxunulmazlıqları
ayaqlar altına alınırdı. Bunları edən gücü
əlində tutan elit bir təbəqədir. Rəhbərlik
etmək və məhv etmək zamanı onların idi.
Əzilən, qorxu ilə söndürülən və
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susdurulan müsəlmanların səsini kim
eşidəcək? Onlara yardım əlini kim
uzadacaq? Fəqirləşən və əxlaqi pozulmanın içinə sürüklənən kütlələrin fəryadına
kim qulaq asacaq?
Etiqadı, zəkası, çalışqanlığı, bilgisi və
inandığı ilə iş görmə dözümlülüyü ilə
məzlum xalqa qulaq asacaq, problemlərini həll edəcək, mən varam, – deyəcək bir
səs yüksəldi. Qəlbləri fəth edəcək,
kütlələri hərəkətə gətirəcək bu səsin
sahibi Müdrik Mücahid Prof. Dr. Nəcməddin Ərbakandan başqası deyildi.
Universitetdən, Palatalar Birliyindən,
Konyadan yüksələn bu səs Türkiyə səmalarında əks-səda verirdi. Qısa zamanda İslam Dünyasına və insanlığa
yayılacaqdı.
Tarixi keçmişdən gələn, yeni formalı
şəkli ilə adına “Milli Görüş” deyilən ulu
bir karvan. Mənəviyyat böyüklərinin və
elm ərbabının başlama əmrini verdiyi bir
hərəkat. İllərdən bəri yığılmış problem-

iqtidar və idarəçilikdə də söz sahibi
olması lazım idi.
“O kəslər ki əgər onlara yer üzündə
iqtidar versək (idarə etmə haqqı və
qüdrət versək), namaz qılar, zəkat verər,
əmrun bil-məruf və nəhyun ənilmünkər edərlər. Bütün işlərin sonu
(aqibətul-umur) Allaha aiddir” ayəsinin
nəzərə aldığı çərçivədə siyasət səhnəsinə
çıxırdı.
Keçirdiyi ictimai, siyasi, iqtisadi və
dini böhranların təsiri ilə öz varlığını
mühafizə etməyə çalışan möminlərin
qarşısına “öncə əxlaq və mənəviyyat”, –
deyərək çıxırdı. Ardınca İslamın bir
həyat nizamı olaraq yaşanması üçün
səfərbərlik elan edirdi. Bütün təşkilatlarda (şəhər, rayon, məhəllə təşkilatları,
kənd təmsilçilikləri, bina sədrləri və s.)
hərəkətli bir təbliğ fəaliyyəti, yenidən
yaşıllaşmanın, canlanmanın həyəcanı
vardı. Söhbətlər, seminarlar, konfranslar,
panellər, moizələr, dərs halqaları... ArdıMİLLİ GÖRÜŞ
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arası kəsilmədən səbirlə və böyük bir
əzmlə fəaliyyətə başlanılmışdı.
Müsəlmanlar “İçərinizdə (insanları)
xeyirə çağıran, əmrun bil-məruf və
nəhyun ənil-münkər edən bir camaat
olmalıdır. Onlar (o camaat), həqiqətən,
nicat tapmış şəxslərdir” ayəsini yaşamaq üçün dağ-daş deməyib Türki-yənin
hər bir tərəfinə at sürürdülər.
Möhtərəm Xocam beyinləri hərəkətə
gətirmək, donmuş fikirləri açmaq,
sönmüş işıqları yandırmaq, məzlumları
ayağa qaldırmaq üçün canlı və həyat
dolu bir qavrayışı qəlblərə nəqş edirdi.
Cihad... Cihad... Cihad... Yerinə yetirilmə
zamanı və şəkli olmayan, qiyməti
olmayan bir qavrama.
“Yoxsa Allah cihad edənləri və səbir
edənləri tanıyıb, bir-birindən ayırd
etməmişdən qabaq Cənnətə girəcəyinizimi güman edirsiniz?”
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“Ey iman gətirənlər! Allahın yasaq
etdiklərindən qorunun! Ona yol
axtarın. Allah yolunda cihad edin ki,
bəlkə, nicat tapasınız!” və başqa cihad
ayələri dilə gəlirdi.
Hədəfi ümmətin birliyi olan Müdrik
Mücahid “Və o kəslər üçün ki, onlar
zülmə, təcavüzə məruz qaldıqda birbirinə yardım edərlər” ayəsi və buna
bənzər ayələrin işığı altında İslam Birliyinə doğru can atırdı və səy göstərirdi...
İslamı nəinki öz həyatına və eyni
zamanda başqalarının da həyatına tətbiq
edə bilmək, ölkənin və ümmətin iqtisadi,
siyasi və ictimai sıxıntılarına son qoya
bilmək üçün sərf olunan bir ömür sahibi,
bəxtiyar insan, fikirləri və iş metodu ilə
mütəmadi olaraq bizə yol göstərəcək
xeyirli miras qoyan mübarizə adamı;
məkanın Cənnət, Mühəmməd Mustafa
(ə) qonşun olsun!
Xocamı başa düşmək və onu bütünlüklə anlatmaq bizim imkanımız xaricində olduğu üçün diqqəti bir neçə nöqtəyə
çəkmək istərdim. Onsuz da bu, bir neçə
səhifəlik yazı ilə əhatə edilə bilən bir
məsələ deyil. Lakin bu mövzuya toxunmaqla belə bir cürət göstərsək də, ümid
edirəm ki, həddimizi aşmamışıq.
Xocam, səni sevgi, sayğı, salam və
məhəbbətlə bağrımıza basır və Allahdan
sənə sonsuz rəhmət diləyirik.
Allahım, bizə də “Həyat iman və
cihaddan ibarətdir”, – prinsipi ilə
yaşanan xeyirli bir ömür ehsan et. Amin!
Lokman Macit
“Anadolugenclik” jurnalı; aprel
2011-ci il, 135-ci buraxılış
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İKİ XATİRƏ... TƏK ŞƏXSİYYƏT
On dörd-on beş yaşım olardı. Konya
İmam-Xətib Məktəbinin dördüncü
sinfində oxuyurdum. Rayonumuzda
Bazar Camesində hamı axşam azanını
gözləyirdi. Camenin camaatı mənim
kimi uşaq hesab olunacaq yaşdakı bir
neçə şəxs istisna olmaqla ümumən yaşlı
və əsasən eyni cür şəxslər idi.
Cameyə ətrafındakılarla üzündə təbəssüm başını tərpətməklə salamlaşan
uzun boylu, kostyumda, qalstuklu,
saçları səliqə ilə daranmış, özündən
arxayın, vüqarlı bir şəxs daxil oldu. Ağ
araqçınını taxdı, ön cərgəyə yaxın bir
yerdə diz çöküb oturdu. O günə qədər
rayonumuzda və ələlxüsus da camemizdə görməyə vərdiş etmədiyimiz
fərqli bir insan idi. Hamı maraqlı gözlərlə
və diqqətlə ona baxır, “Bu kimdir?” –
deyərək işarə ilə bir-birinə sual verirdi.

Ondan sonra cameyə gələn adamlardan bir nəfər yanındakılara pıçıltı ilə
deyirdi: “Bu, Ərbakandır. Professormuş. Konya müstəqil millət vəkili
namizədi imiş. Baxsana bu adam həm
professordur, həm deputatlığa namizəddir, həm də namaz qılır”.
Bu adam haqlı idi. O dövrlərdə nəinki
gündəlik namazlarda, cümə namazında
belə oxumuş, təhsil görmüş, məmur,
bürokrat, hətta deputatın camedə namaz
qılması çox da təsadüf edilən hadisə
deyildi. Camaatın heyrətlənməsinin
səbəbi bu idi. İndi o dövr haqqında heç
bir məlumatı olmayan gənc qardaşlarımız haqlı olaraq: “Nə olub ki, bir
professorun namaz qılmasından daha
mümkün nə ola bilər ki?” – deyə soruşa
bilərlər. Lakin danışdığım hadisənin baş
verdiyi zaman 1969-cu il idi. Təhsil
görmüş, müəyyən mövqe tutmuş
insanlar arasında namaz qılanların sayı
çox az idi. Konyada məktəbimizdə belə

MİLLİ GÖRÜŞ
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ilahiyyatçı xocalarımızdan başqa namaz
qılan müəllim, demək olar ki, yox idi.
Müstəqil namizəd, daha sonra da
Türk siyasətinə doğru yol göstərəcək
Prof. Dr. Nəcməddin Ərbakan Xocamız
yeni bir siyasətçi profili və kimliyi ortaya
qoyurdu. Bu kimlik cığır açan bir kimlik
idi.
Digər xatirə isə belədir: 3 il sonra, yəni
1972-ci ildə İmam-Xətib məktəbinin
məzunu oldum. Eyni sinifdən 8-10 nəfər
dostlarımla bərabər İstanbula – universitetə qəbul imtahanlarına getmişdim.
Nahar etmək üçün bir yeməkxanaya
gəldik. İçəri daxil olmazdan əvvəl qapıda
müştəri dəvət edən yeməkxana işçisindən burada içki verilib-verilmədiyini
soruşduq. Yeməkxana işçisi: “İçki var”, –
deyə cavab verdi. Buna görə də biz
yeməkxanaya girməkdən vaz keçib geri
qayıtdıq. Bu zaman yeməkxana işçisinin
arxamızca dükanın qarşısında oturan
qonşusuna: “Bunlar Ərbakançıdır. İçki
verilən yerdə yemək yemirlər ”, –
dediyini eşitdik.
“Milli Görüş” hərəkatının ortaya
çıxmasından, yəni 1969-cu ildən 1972-ci
ilə qədər keçən üç illik qısa bir müddətdə
hamının sayğı duyduğu bir şəxsiyyət
meydana gəlmişdi. Şəxsiyyət “Ərbakançı” olmaq...
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Namazını qılan gənc, ticarətində
halal-harama diqqət edən və bankdan
faizə pul götürməyən tacir, zəkatını
verən zəngin, təsəttürə (hicaba) riayət
edən xanım, saqqal saxlayan cavan, saleh
əməllərlə məşğul olan hacı əfəndi...
Sözün qısası, cəmiyyətdə gözəl xasiyyətlər və davranışlar nümayiş etdirən hər
bir şəxsə verilən ləqəb eynidir. “Ərbakançı!” Daha sonra “Səlamətçilər”, –
dedilər, “Rifahçı”, – dedilər, “Fəzilətçi”, –
dedilər, “Səadətçi”, – dedilər... Hamısını
ehtiva edən “Milli Görüşçü” şəxsiyyəti/kimliyi artıq bir marka olaraq
rəsmən qeyd edildi.
Kimdir Milli Görüşçü?
Onlar son yüzilliyin yetişdirdiyi ən
qeyri-adi kadrlardır. Milli Görüşçü üç
təməl xüsusiyyətə sahibdir: hidayət,
dirayət və fərasət. Milli Görüşçülər 42
ildir millətimizin əsl övladları olaraq
canla-başla çalışırlar və bu ölkəyə çox
böyük xidmət göstərirlər.
Həmişə millətimizi təmsil etdilər.
Millətimizə edilən qeyri-milli təxribatın
qarşısını aldılar. Millətimizi əslinə və
özünə doğru çəkdilər. Bundan sonra da
“Xocası”nın açdığı yoldan, xətdən
sapmadan davam edəcəklər, inşallah!
Tacəddin Çətinkaya
“Anadolugenclik” jurnalı, aprel
2011-ci il, 135-ci buraxılış
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“ATA YURDU
“SƏADƏT” PARTİYASIDIR”
“Səadət” Partiyasının sədri
Prof. Dr. Mustafa Kamalak
ilə müsahibə
– Xocamız vəfat etməmişdən əvvəl
sonuncu dəfə sizin oturduğunuz bu
yerdə oturardı. O yerdə oturmaq, o
məqamı yaşamaq çox böyük cavabdehlik tələb edir. Bu cavabdehliyi hiss
edərək hansı duyğular içərisindəsiniz?

– Əvvəla, sizə təşəkkür edirəm. Hər
şeydən əvvəl Rəbbim Xocamıza rəhmət
eləsin. Məqamı Cənnət, məqamı ali
olsun, qonşusu Peyğəmbərimiz (s) olsun.
Allah bizi Xocamızın göstərdiyi hədəflərdən də sapdırmasın. Xocamızın yerini
doldurmaq, şübhəsiz ki, imkansız deyiləcək qədər çətindir. Bunu başa düşürük.
Lakin həyat davam edir. Buna görə də
onun həyata keçirdiyi və keçirə bilmədiyi
əməllər və məqsədləri zəifləməsin deyə
onu dəfn edən kimi qəbrinin üstündən
ayrılmadan onun vəkili olaraq sədarət
divanını dərhal toplantıya çağırdım.
Toplanan sədarət divanında Ali Şuramızın və Ali İdarə Orqanımızın toplanması qərara alındı. 50-dən artıq qardaşı-

mız fikirlərini bildirdi və məsləhətləşmələrin nəticəsində ittifaqla əmanət
mənə təhvil verildi. Əmanət olaraq mənə
verilən bu vəzifənin çətin, lakin çətin
olduğu qədər də müqəddəs bir iş
olduğunu bilirəm. Həmişə deyirəm ki,
mərhum Nəcib Fazil sanki bu günləri
öncədən görərək belə demişdir: “Ey vay,
vay Sakaryam, Sənin üzərinəmi düşdü
bu yük? Bu dava önəmsiz, bu dava
yetim, bu dava böyük”. Əlbəttə ki, bunu
başa düşürəm və riyakarlıqdan Allaha
sığınıram. Lakin inanın ki, gecəyarısı
həyəcan içində yuxudan oyandığım
vaxtlar olur. Öhdəmə götürdüyüm vəzifənin ağırlığı gecələr belə məni yuxudan
edir.
Rəbbim bizi heç zaman xəcalətli
eləməsin, ayaqlarımızı haqq yoldan
sürüşdürməsin! Allah vədinə xilaf çıxmaz! Əgər Onun yolundan sapmasaq,
Allah Öz yardımını və lütfünü ehsan
edəcəkdir.
– Xocamız siyasətə necə baxırdı?
Siyasət onun üçün hansı mənanı ifadə
edirdi? Hansı məqsədlə siyasətlə məşğul olurdu? Onun üçün siyasət nə idi?
– Xocamıza görə siyasət bir ibadətdir.
İbadətlərin cihad hissəsinə daxildir.
Mənə görə bu yaxınlaşma son dərəcə
doğru bir yaxınlaşmadır. Xocamızın
MİLLİ GÖRÜŞ

19

Ərbakan Xoca xüsusi buraxılış

siyasətə baxışı nöqtəsində seçkilərdə
qutuya atılan hər bir səs mənim
qənaətimə görə də cəbhədə düşmənə
atılan hər bir güllədən daha müqəddəsdir, daha təsirlidir, çünki nəticədə
cəbhədəki mübarizənin yekununu masaya oturan şəxslər müəyyənləşdirir.
Sülh masasına kimlərin oturacağını isə
qutuya atılan səslər təyin edir. Yəni
döyüşün sonunu qutuya atılan səslər
müəyyənləşdirir. Buna görə də deyirəm
ki, Allah rizası üçün seçki qutusuna
atılan hər bir səs cəbhədə düşmənə
atılan hər bir güllədən daha təsirlidir.

– “Yaşana bilən bir Türkiyə”, “Yenidən böyük Türkiyə” və “Yeni bir
Dünya” ideyaları deyə bilərikmi Xocamızın vəfatı ilə yarımçıq qaldı, yaxud
da yarımçıq qalacaq?
– Əsla, əsla, yox. Xocamızın qarşımıza
qoyduğu hədəflərin son nöqtəsi ədalətli
quruluşdur. Yeni bir dünya nizamı, bu
yeni dünya nizamı da ədalət üzərində
qurulması lazım olan bir nizamdır. Lakin
o nizama keçə bilmək üçün yaşana bilən
bir Türkiyəni yaratmalıyıq, yenidən
böyük Türkiyəni qurmalıyıq. Bunu kim
quracaq? Şübhəsiz ki, Milli Görüşçülər
quracaqdır. Milli Görüş nədir? Bu, millətin ruhunu təmsil edən, əslini və
20
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kökünü ifadə edən sistemin adıdır. Uca
millətimizin özüdür. Buna görə də
məğrur millətimiz var olduqca Milli
Görüş də var olacaqdır.
– Ölkənin mövcud vəziyyətinin fotoşəklini çəkməyinizi istəsək, bu fotoşəklin içinə nələr daxil olar? Ümumiyyətlə, ölkənin problemləri nədir və
ən əsas problemi hansıdır?

– Xocamız vəfatından qısa bir müddət
əvvəl ölkənin fotoşəklini masamızın
üzərinə qoymuşdu. Nə idi o? Torpaq
ayağımızın altından sürüşür. Mənim
fikrimcə, bu söz Türkiyənin fotoşəklini
çox dəqiq, düzgün və açıq bir şəkildə
ortaya qoyur. Hal-hazırda Türkiyənin
çevrəsi çökdürülür. Türkiyə tənhalığa
doğru itələnir. İndi Misirin, Tunisin,
Liviyanın və İrakın yaşadığı kədərli
hadisələr Allah eləməsin Türkiyə üçün
çox da uzaq deyil. Türkiyə bunlara
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tədbirlə və ehtiyatla yanaşmağa məcburdur. Xocamız bunu hələ 40 il əvvəl xəbər
vermişdi. Bu günləri görərək İslam
Təhlükəsizlik Təşkilatını quraq, – deyirdi. Ən önəmli problemimiz isə işsizlik və
separatçılıqdır. Bunun çıxış yolu isə
istehsala dayanan iqtisadiyyata keçməkdir. Hal-hazırda istehlaka dayanan iqtisadiyyat vardır. Hər şeyimiz idxal olunur. Bu səbəblə 40 ildir yerli sənaye, milli
sənaye, ağır sənaye, – deyə fəryad edirik.
Öz təyyarəmizi, öz tankımızı özümüz
istehsal edək, quraşdırmaya deyil,
istehsala dayanan iqtisadiyyat quraq
deyə millətimizə daim xəbərdarlıq etdik.
Separatçılıqla əlaqədar olaraq bu ölkə
tam olaraq 6 əsr Osmanlıda qardaşlıq
duyğusu içində yaşamışdır. Amma çox
təəssüflər olsun ki, o duyğunu rəsmi
ideologiya bərtərəf etməyə çalışmışdır.
İslamın yerinə laikliyi (dünyəviliyi)
təlqin etməyə səy göstərmişdir. Ümu-

miyyətlə, yanlış bir laiklik anlayışı
Türkiyəni bölünmə nöqtəsinə gətirmişdir. Milli Görüş bu qardaşlıq ruhunu
yenidən canlandıraraq o problemi də həll
edəcəkdir.
– “Səadət” Partiyasının parlamentdəki əskikliyi nəyin itməsinə səbəb
oldu, bəs orada olması nə qazandıracaq?
– “Səadət” Partiyası məhək daşıdır.
Milli Görüş bu ölkənin məhək daşıdır.
Hal-hazırda digər partiyalar da “Səadət”
Partiyasına baxaraq vəziyyətlərini
müəyyənləşdirirlər. Məclisdə olarsa,
şübhəsiz ki, bu vəziyyət müəyyənləşdirmə daha bariz şəkildə ortaya çıxacaqdır. Milli Görüş Milli Məclisdə
olsaydı, İrakda 2 milyona yaxın qardaşımız şəhid edilməzdi. İrak yerlə-yeksan
edilməzdi, xarabalığa çevrilməzdi. Oradakı müsəlmanlar lümlüt soyundurulub
bir-birinin üstünə yığılmazdı, qızlarımız
və bacılarımız təcavüzlərə məruz qalmazdı, çünki Milli Görüş bu barədə
özünü sipər edərdi. Türkiyəni ayağa
qaldırardı. Milli Görüş Məclisi ayağa
qaldırardı.
– İttifaq məsələsi barəsində səhnəarxasında danışılanlar var. Səadət seçkiyə tək, yoxsa ittifaqla gedəcək?
– Görüşmələr davam edir. Böyük bir
inamla deyə bilərəm ki, yaxın günlərdə
bu məsələlər qəti şəkildə dəqiq həllini
tapacaq. Biz bu barədə belə düşünürük;
Xocamızın ifadəsi ilə desək, hamımız bu
millətin övladlarıyıq. Deməli, 75 milyon
qardaşımız bir-birinin qardaşıdır. Siyasi
partiyalar da bu qardaşlarımızın qurduğu təşkilatlardır. Qardaşın qardaşa düşmən olması qəbul etmədiyimiz bir
məsələ olduğu kimi bu qardaşlarımızın
qurduğu təşkilatlar da düşmən təşkiMİLLİ GÖRÜŞ
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latlar deyildir. Düşünürük ki, bir araya
gəlsək və birgə əməkdaşlıq etsək, bu ölkə
üçün daha faydalı olar. Lakin biz mütəmadi olaraq təşkilatlarımıza bu mesajı
veririk: Başqasının köməyinə, himmətinə
(cəhdinə), yardımına, dəstəyinə möhtacsansa, zəfərdən ümidini kəs. Bu mənada
deyirik ki, bəli, birlik və ittifaq olarsa, çox
əla, lakin ittifaqsız da təkbaşına seçkilərə
hazır olmalıyıq.
– Bəs “Səadət” Partiyası iqtidara gələrsə, nə olacaq?
– Hər şeydən əvvəl milləti tarixi ilə
yenidən qovuşduracaqdır. Baxın, məsələn Çanaqqalada ingilisin, fransızın qəbir
daşlarını oxuya bilirik, lakin üstündən
bir əsr keçməməsinə baxmayaraq, şəhidlərimizin qəbir daşlarını oxuya bilmirik.
Bu, məqbul bir vəziyyət deyildir. Buna
görə də deyirik ki, təhsilin hər pilləsində
osmanlı dili fakültativ dərs olacaqdır.
İcbari təhsil sisteminin həm quruluşu,
həm də tərkibi dəyişdiriləcəkdir. Quruluşu 4+4+3 şəklində qəbul ediləcəkdir.
Tərkib olaraq təhsil sisteminin təməli
əvvəl əxlaq və mənəviyyat olaraq dəyişdiriləcək, İmam-Xətiblərin orta qisimləri
yenidən açılacaq, Quran kurslarına və
hafizlik müəssisələrinə yenidən həyat
verəcəyik. Səhiyyə ilə əlaqədar olaraq isə
dünyaya gələn hər bir uşaq ölümünə
qədər sığortalanacaq, çünki hər hansı bir
şəxs üçün sağlamlığından, özünün fiziki
varlığından daha önəmli bir şey ola
bilməz. Vətəndaşın sağlamlığının qorunması dövlətin əsl vəzifəsi olacaqdır.
Şəxsiyyət vəsiqəsi eyni zamanda sağlamlıq kartının yerinə keçəcəkdir. Yaxın
zamanda isə bütün işçilərimizə eyni ilə
1996-cı ildə olduğu kimi 50% maaş artımı
olacağına söz veririk. Vətəndaşlarımızın,
xüsusilə gənclərimizin gələcəyini və
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şəxsiyyətini inkişaf etdirib formalaşdırmaq üçün təhsilin önündəki bütün
maneələri ortadan qaldıracağıq. Universitet xərclərini inşallah tamamilə ləğv
edəcəyik.
– Milli Görüşün içindən bir çox partiya çıxdı, müxtəlif səbəblərlə ayrılanlar
oldu. Ayrılan bu qardaşlarımıza bir
müraciətiniz vardırmı?
– Şübhəsiz ki, ata yurdu buradır. Xocamız dəfələrlə demişdir: “Sürüdən ayrılanı qurd yeyər!” Buna görə də hansı
səbəblə olursa-olsun buradan ayrılan
qardaşlarımızı, bura heç gəlməmiş qardaşlarımızı əsl ünvanlarına birlikdə
haqqı hakim etmək üçün fəaliyyətə dəvət
edirik. Allahın izni ilə Ədalətli Quruluşun hakim olması heç də uzaqda deyil.
Dünya buna hamilədir. İnsanlar bizi
gözləyir.
Müsahibəni apardı: Abdullah
Qaripoğlu
“Anadolugenclik” jurnalı, aprel
2011-ci il, 135-ci buraxılış
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ƏRBAKAN XOCAMIZI
NECƏ YAŞATMALIYIQ
Ömrünü İslam Dünyasına həsr edən,
İslamın və müsəlmanların yenidən ayağa
qalxması üçün çox böyük çətinliklərə
qatlaşan cənnətlik Nəcməddin Ərbakan
Xocamızın illər boyu hər bir müqəddəs
səfərinin ölkə üçün çox önəmli dəyişikliklərə yol açdığını və vəsilə olduğunu
ölkəmizdə artıq hər bir kəs qəbul edir.
Milyonlarla insan onun məktəbində
tərbiyə aldı. Onun məktəbində yetişdi.
Dünyanı və dünyadakı qlobal gücləri,
irqçi imperializmi, sionizmi, masonları,
lionsları, roteriləri, Nayim Nəhumları,
Yalta Konfranslarını, Böyük İsrail və BOL
(Böyük Orta Şərq Layihəsi; Türkcədə
BOP – Böyük Orta Doğu Projəsi) layihələrini ilk dəfə ondan eşitdi. Dünyada
görünməyən və bilinməyən aysberqi o,
ortaya çıxardı.
Dünyada və eləcə də ölkəmizdə (yəni
Türkiyədə) onun hüzurunda tərbiyə
görmüş və onun görüşlərini mənimsəmiş
yüz minlərlə insan vardır. Bəziləri
mübarizədən vaz keçib gördükləri o
qədər tərbiyəyə baxmayaraq, Xocasından üz çevirsələr də belə Xocamız bu
dünyanı tərk edərkən özündən sonra
üçün yüz minlərlə Ərbakan yetişdirdi.

Xocamızın ölməsi ilə bu hərəkatın sona
çatacağını düşünənlər cənazə mərasimindəki qələbəliyi, izdihamı, həyəcanı,
ehtirası, sevgini və sədaqəti görüncə
yanıldıqlarını anladılar.
Ölkəmizdə Allah deməyin, namaz
qılmağın belə yasaq olduğu 70-ci illərdə
o, haqqı və həqiqəti qorxmadan və çəkinmədən hayqıraraq bütün xalqın (yəni
dini camaatların) yolunu dalğaqıran kimi
açmağı bacarmışdır. Bütün millətə qalxan olmuşdur. O günlərə qədər namaz
qılanlarla məşğul olanlar Xocamızın səhnəyə çıxması ilə bu işləri bir tərəfə
qoymuş və Xoca ilə məşğul olmağa başlamışlar, çünki Xocamız elə bir islami
həyat tərzi ortaya qoymuşdur ki, dinin
sadəcə fərdi ibadətlərdən ibarət olmadığını, fərdin düzəldilməsi və islah olunması ilə yanaşı müsəlmanın bir vəzifəsinin də dövləti qurmaq və islah etmək
olduğunu söyləmiş, dövlətin də, sistemin
də düzəldilməsinə, ədalətli olmasına,
millətin haqqının oğurlanmamasına çağırmışdır. Həmçinin müsəlmanların birləşməsini, İslam Birliyinin və İslam
NATO-sunun qurulmasını, İslamın
UNESCO-sunun (Birləşmiş Millətlər
Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı),
İslam Ortaq Bazarının qurulmasını hayMİLLİ GÖRÜŞ

23

Ərbakan Xoca xüsusi buraxılış

qırınca və bu ideal istiqamətində fəaliyyət göstərincə İslam düşmənləri onu
hədəfə almışlar. Hər bir qul kimi
Ərbakan Xocamız da vəfat etdi. Milli
Görüşçülər əsasən bundan sonra daha
böyük işlər görməlidirlər. Xocanın başladığı bu müqəddəs mübarizəni daha da
fəallaşdırmaq və gücləndirmək üçün hər
bir kəsin boynuna onun gücünə və
tutduğu mövqeyə uyğun böyük vəzifələr
düşür. Bu günə qədər başımızı aşağı
salacaq, “kaş belə etməyəydik”, –
deməyə məcbur edəcək heç bir mənfi
hərəkətə imza atmayan, bir müsəlmanın
belə burnunun qanamasına icazə verməyən Xocamızın özündən sonra qoyduğu
bu gözəl miras israf edilmədən yeni
nəsillərə təhvil verilməlidir. Bu məsələdə
bütün Milli Görüşçülərin aşağıdakı
fikirlərə diqqət etməsini arzu edirəm:
1. Xocamızın hər nitqində vurğuladığı: “Biz siyasətlə məşğul olmuruq,
cihad edirik” – düsturunun tələbi olaraq
Quranda haqqında ən çox danışılan,
ümumiyyətlə, Xaliqin ən çox önəm verdiyi cihad ibadətinin şərtlərini (fərzlərini)
bütün Milli Görüşçülər güzəştsiz olaraq
tətbiq etməlidirlər. Bu prinsiplər bütün
gəncliyə öyrədilməlidir.
2. Fikir ayrılığı yaratmadan Xocamızın yerinə seçilən əmr sahiblərinə itaət
edilməlidir. İqtidara doğru addımlamağın, zəfərə qovuşmağın tək bir yolu
vardır. O da liderə itaət etmək, mübarizəyə bağlı qalmaq, təşkilatın prinsip24
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lərinə, adətlərinə və metoduna sadiq
olmaqdır. Bu hərəkatın daxilinə ayrılıq
və təfriqə sala biləcək bütün fəaliyyət və
davranışlardan uzaq qaçılmalıdır. Sözsüz ki, Milli Görüş mübarizəsinin xarici
düşmənləri və onların təşkilatçısı olan
Şeytan boş dayanmayacaq, müxtəlif
nöqtə və məqamlarda mübarizəni təmsil
edənlər arasında fitnə-fəsad yaratmaq
istəyəcəklər. Bunlara imkan verilməməli,
qardaşlıq haqları davamlı olaraq qorunmalıdır. Dedi-qodu və lazımsız tənqid
xəstəliyi olanlara təşkilatda yer verilməməlidir. İşlər “mən özüm bilərəm” məntiqi ilə yox, müəyyən müzakirə və
məsləhətlərlə həyata keçirilməlidir.
Təşkilatlarda uzun illər əmək sərf etmiş
və ürəklə çalışmış qardaşlarımıza dəyər
verilməli, onların fikirləri mütləq nəzərə
alınmalıdır.
3. Bütün müsəlmanları təsiri altına
salan dünyəviləşmə təmayülünə qarşı
mənəvi tərbiyəyə əhəmiyyət verməliyik.
Xocamızın 40 illik mübarizəsində hər cür
çətinliyə qarşı cəsarətlə, əyilmədən dayanmasında, ümidini əsla itirməməyi
məzacı ilə birləşdirməsində onu ayaq
üstə saxlayan, onu qərarlı, şəfqətli,
nəzakətli, əzmkar edən ən önəmli faktor
nəfs və qəlb tərbiyəsinin sağlam olması
və bu məsələdə mənəvi cəhətdən özünü
güclü tutmaq üçün üzərinə düşən
vəzifəni tamam-kamal yerinə yetirməsidir.
4. Xocamızı gələcək nəsillərə və
bugünkü gəncliyə tanıtdırmaq üçün
əsərlər hazırlamalıyıq. Xocamızın oxuduğu, onun özünü formalaşdıran, yetişdirən kitabxanası gəncliyin kitabxanasına təqdim olunmalıdır. “Anadolu
Gənclik” Dərnəyinin rəhbərliyi ilə mütləq Ankarada, İstanbulda və ya Avro-

Ərbakan Xoca xüsusi buraxılış

pada Nəcməddin Ərbakan Tərbiyə Mərkəzi açılmalıdır. Xocamızın başa saldığı
və öyrətdiyi prinsiplər bu tərbiyə
mərkəzində gənclərə mütəmadi olaraq
anladılmalıdır.
5. Xocamızın ortaya atdığı ümmət
layihəsini və vəhdət faktını dərindən
qavrayaraq siyasi bir layihə olmaqdan
çıxarıb ictimai bir zəmin yaradaraq xalq
arasında və İslam dünyasında varlığını
davam etdirmək əsas vəzifəmiz olmalıdır.
6. Yenidən Böyük Türkiyə və Yeni Bir
Dünyanın qurucuları olacaq yeni nəsil
Milli Görüşçüləri yetişdirmək üçün Milli
Gəncliyin yeganə quruluşu olan “Anadolu Gənclik” Dərnəyinə hamının maddi
və mənəvi dəstək olması lazımdır. Bu çatı
altında tərbiyə olunan və xidmət edən
gənclərin təqaüdlərdən, zəkatlardan və
sədəqələrdən faydalanmasına şərait
yaradılmalıdır.

7. Xocamızın əmr və fikirləri istiqamətində qurulan təxminən 40 Milli Görüşçü
olması lazım olan qeyri-hökumət təşkilatımız var. Yeni bir dünyanın qurulmasını
təmin etmək üçün qurulan bu təşkilatlarımızın birlik və bərabərliklərinin
təmin olunması, birlikdə hərəkət etmə
platforması qurması daha zəruri görünür.
8. Xocamızla bərabər illər boyu onunla birlikdə mübarizə aparmış sadiq
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dostlarına da hər şəraitdə dəyər verilməlidir. Onların fikirlərindən faydalanmaq
lazımdır. Müxtəlif məclis və toplantılarda onların təcrübəsindən və səriştələrindən istifadə edilməlidir.
9. Xocamızın keçdiyi həyat yolunu və
mübarizəsini canlandıran bir ssenari
hazırlayıb hər hansı bir film və ya serial
şəklində xalqımızın istifadəsinə təqdim
etmək lazımdır. Bu film müxtəlif dillərə
tərcümə olunub bütün dünyada nümayiş
etdirilməlidir.
10. Xocamızın 1970-ci illərdən bu günə
qədər müxtəlif konfranslarda iştirakı və
etdiyi çıxışları əks etdirən materiallar bir
yerə toplanmalıdır. Seriallarla “Milli
Qəzet” və “Anadolu Gənclik” jurnalı
abunəçilərinə hədiyyə olaraq paylanmalı
və bütün ölkədə baxılması təmin olunmalıdır.
11. Hər il doğum və vəfat ildönümlərində geniş miqyasda anma mərasimləri keçirilməli, onun fikirləri və fəaliyyəti ilə bağlı gördüyü işlər işıqlandırılmalıdır.
12. Universitetlərdə oxuyan tələbələrin elmi araşdırmalarına onun həyatını
və mübarizəsini, “Ağır Sənaye Kampaniyası” fəaliyyətlərini, D-8, Kiprə desant
çıxarmasını, Balanslaşdırılmış Büdcə
fəaliyyətini, Hovuz Sistemini daha elmi
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şəkildə araşdırmaq, elm dünyasında
varlığını qorumaq üçün dissertasiyalarına, magistratura və doktorluq dissertasiyalarına onun gördüyü işlər və
apardığı mübarizənin mahiyyəti mütləq
mövzu olaraq daxil edilməlidir.
13. Xaricdə Beynəlxalq Milli Görüş
Universiteti açılmalıdır. Bu universitetə
dünyada Xocamızı tanıyan və onun
fikirlərini müdafiə edən elm adamları
dəvət edilməlidir. İqtisadiyyat sahəsində
və mühəndislik mövzusunda İslam
dünyası üçün işıq ola biləcək beyinlər
yetişdirilməlidir.

14. Xocamızın ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri də əsl dövlət adamı
olması idi. Çox danışmağı sevməzdi,
lakin danışdığı zaman lazım olanı
danışardı. İdarə olunmağına ehtiyac yox
idi. Həmişə o idarə edərdi. Xocamızı
yaxından tanıyan böyük qardaşlarımızın, ailə fərdlərinin Xocamızın bilinməyən tərəflərinin, mübarizəsi ilə əlaqədar yaşadığı xatirələrin gəncliyin
istifadəsinə təqdim olunması faydalı
olardı.
Abdullah İkinci
“Anadolugenclik” jurnalı, aprel
2011-ci il, 135-ci buraxılış
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QIZIL KƏLAMLAR
– Ağıl bir işin sonunu düşünməkdir,
yəni xeyirini, zərərini götür-qoy edərək
bir işə başlamaqdır, çünki son peşmançılıq fayda verməz. “Ah, kaş ki” sözləri
ağılsızlığın nəticəsidir.
– Ağıl “Bunlar, bunlar doğrudursa,
bunlar da doğrudur”, – şəklində bir
müqayisə və mühakimə (müqayisə etmə
və qərar vermə) qabiliyyətidir. İslamsız
ağıl təkbaşına ilk və mütləq doğruları
öyrənə bilməz, xeyir və şəri təyin edə
bilməz. İslamsız bütün nemətlər və
səadətlər əskikdir və qeyri-kafidir. Buna
görə də “… Bu gün dininizi tamamlayıb
mükəmməl etdim, sizə olan nemətimi
başa çatdırdım. ...” ayəsi ən son nazil

olan ayədir.
– Ağıl yaxşını pisdən seçib ayırma
qabiliyyətidir.
– Ağıl imanın və İslamın əmrində ən
böyük nemət, nəfsin və Şeytanın əlində
isə fəlakətə səbəbdir.
– Düşmənlər və yırtıcılarla dolu kimsəsiz və qaranlıq bir meşədən xilas olmaq
üçün necə ki;
1. O meşənin təhlükəli bölgələrini və
təhlükəsiz yollarını göstərən bir xəritəyə,
2. Doğru istiqaməti təyin edə biləcək
bir kompasa,
3. Və ətrafımızı işıqlandıracaq bir işığa
ehtiyac vardır.
Eləcə də, haqsızlıq və şeytani əməllərlə əhatə olunmuş bir dünyada salamatlıq yolunu tapmaq üçün Quran bir
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xəritə, ağıl bir kompas, iman isə önümüzü işıqlandıran bir fənər hökmündədir. Bunlar bir-birinin tamamlayıcısıdır. Biri olmadan digəri işə yaramaz
və insanı qurtuluşa çatdıra bilməz.
– İslamın xaricində heç bir haqq və
həqiqət qaynağı yoxdur. Fənn və hikmət,
sənət və sənaye belə İslamın içindədir və
onun bir şöbəsidir. İlhamını Qurandan
almayan heç bir elmdə xeyir ola bilməz,
şərdən və zərərdən təmizlənmiş sayıla
bilməz. Mütləq kafi və faydalı olduğu
müdafiə oluna bilməz. Fəlsəfələrin və
filosofların bir-birini inkarı, ideologiyaların davamlı qarşıdurması, bəşəri
qanun və nəzəriyyələrin köhnəlməsi və
dəyişməsi, hətta ixtira olunan dərmanların belə bir müddət sonra əlavə
təsirlərinin ortaya çıxması həmişə bu
səbəbdəndir.
– 70-ci illərdə Xocamın Ərzurumda
“Elm və İslam” mövzusunda olan konfransını dinləyən bir müfti əfəndi daha
sonra xüsusi söhbəti əsnasında üzünü
Xocamıza tutaraq: “Sizi səmimi qəlbdən
təbrik edirəm. Çox gözəl və əhəmiyyətli
mövzulara toxundunuz. Mən də illərdir
moizələrimdə dini və əxlaqi elmləri
bilməklə kifayətlənmək olmaz, Avropanın fənnini və texnikasını da öyrənmək
lazımdır”, – deyincə, Xocamız ona:
“Aman, müfti bəy, hər halda bilmədən
səhv bir ifadə işlətdiniz, çünki “İslami
elmlər kifayət etməz, Avropanın fənn və
texnikasını da öyrənmək lazımdır” sözü
bilərək deyilsə, imanın yenilənməsini
tələb edən bir küfr olar, çünki bu söz
Qurandakı ən son nazil olan “… Bu gün
dininizi tamamlayıb mükəmməl etdim,
sizə olan nemətimi başa çatdırdım. ...”
mənasındakı ayəyə ziddir. Sizin sözünüz
“İslamda fənn, texniki və müsbət elmlər
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yoxdur. Bunları Avropadan götürməyə
və öyrənməyə ehtiyacımız vardır. Deməli, bu cəhətdən İslam əskikdir” mənasını
verər ki, bu, fərqinə varmadan “Bu gün
dininizi tamamlayıb mükəmməl etdim,
sizə olan nemətimi başa çatdırdım,
maddi və mənəvi heç bir əskiklik və
qüsur buraxmadım”, – buyuran CənabıHaqqı təkzib etmək mənasını verər və bu,
əlbəttə, səhv fikirdir. Doğrusu isə, maddi
və müsbət elmlərin də qaynağı Qurandır
və bu gün qərblilərin əlindəki bütün
elmlərin təməl əsaslarını ortaya qoyan
İslam alimləri olmuşdur”, – deyərək
müftinin səhvini düzəldir.
– Əlbəttə, hikmət (fənn və sənət)
müsəlmanın itmiş malı kimidir. Harada
tapsa, götürməli və istifadə etməlidir.
Ancaq İslamın müsbət elmlərlə əlaqəsi və
onlar haqqında məlumatı yoxdur – deyə
düşünmək tamamilə səhvdir və aldadıcıdır.
– İslam beş təməl üzərində inşa
edilmiş bir həqiqət sarayı və həyat proqramıdır. Yoxsa yalnız bu beş əlamətdən
ibarət olduğunun zənn edilməsi səhvdir,
çünki bunların yalnız bir qisminə inanmaq və yaşamaq İslam deyildir.
– İslamı irqçilik kimi batil və sapqın
şeylərlə qarışdırmaq əsasına söykənən
sintezçilik düşüncəsi də etiqadi bir
pozğunluqdur.
– Səhvin ən təhlükəlisi doğruya ən
yaxın olan səhvdir, çünki doğru ilə
qarışdırılması və insanların daha asan
aldadılması ehtimalı daşıyır.
– Bu mövzuda görünən digər bir
qəflət və cəhalət nümunəsi də yalnız
Quranla hökm və əməl etməyi kafi zənn
edib, Sünnəyə (hədislərə) və digər şəri
dəlillərə etibar etməməkdir. Halbuki
Allahın təyin etdiyi Quran hökmlərinə
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Rəsuli-Əkrəm (ə) özü şəxsən əməl etmiş
və onları yaşayaraq bizə göstərmişdir.
Əfəndimiz (ə) əməl etməsəydi və nümunə olmasaydı, necə dəstəmaz alınacağını
və nə şəkildə namaz qılınacağını da
bilməzdik.
– Bütün qərb hüququ cəmi on min
məsələdən ibarətdir. Amma yalnız İmami-Əzəm Əbuhənifə həzrətlərinin həll
etdiyi və hökm verdiyi məsələ yüz
mindən çoxdur.
– İslam bizə və zamana tabe olmağa
məcbur deyil. Amma hər bir kəs və vaxt
İslama tabe olmaq məcburiyyətindədir.
– Bu dünyaya göndərilməkdə məqsədimiz olan qulluq imtahanını bacara
bilmək üçün üç təməl və bir-birini
tamamlayan əsas vardır:
1. Hər şeydən əvvəl İslamı öyrənmək,
İslam dininin hər mövzudakı əmrini

bilmək;
2. Öyrəndiyimiz islami əsaslara görə
yaşamaq, Quranın hökmünü həyatımıza
tətbiq etmək;
3. Hər yerdə, hər halda və hər məsələdə mütləq İslama görə, yəni müsəlmanca düşünmək.
Yəni etiqadi və fiqhi mövzuları
öyrəndiyi və bildiyi bəzi ibadətləri yerinə
yetirdiyi halda, ticarət, siyasət və dövlət
həyatında müşriklər kimi düşünən,
hadisələri qərbsayağı və cahilanə ölçülərlə qiymətləndirən bir kimsə həqiqət
nəzərində mömin sayıla bilməz. Məsələn, 5 vaxt namazı pişnamazın arxasında
və tədili-ərkanla yerinə yetirən bir insan
ürəyindən: “Məsciddən çıxdıqdan sonra satdığım tarlanın pulunu, görəsən,
hansı banka qoyum?” – deyə keçirib və
rahatlıqla faiz yeyirsə, bu o deməkdir ki,
MİLLİ GÖRÜŞ
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həmin adam islami düşüncəyə sahib
deyildir.
Müsəlmanca düşünmənin üç təməl
əsası vardır:
1. Dünya həyatı çox əhəmiyyətli bir
imtahandır. Axirət isə dünya həyatının
hesabı və imtahandakı müsbət və mənfi
qiymətlərin qarşılığıdır. Nəfəslərimiz
sayılıdır, bunlar Allah yolunda xərclənməlidir, çünki ölüm bizə çox yaxındır.
2. İslam dini Allahın təyin etdiyi bir
dindir. Bunun üçün mükəmməldir və
kamil şəkildədir. Qətiyyən, zərrə qədər
nöqsanı, artırması və xətası yoxdur.
3. İslam dini bir bütündür. Ona bir şey
əlavə edilə bilməz və ondan bir şey
çıxarıla bilməz. Əvvəldən axıra qədər
haqdır, xeyirdir və hamısı hər kəs üçün
və hər yerdə lazımdır, çünki İslam dünya
və axirət səadətinin tək dərmanıdır.
– Biz bütün səbəblərə təvəssül etsək və
hər cür səyi göstərsək belə, Allah istədiyimiz nəticəni verməyə məcbur deyil.
Lakin səbəblərə təvəssül edilərək və
sünnətullaha (ilahi adətə) uyğun hərəkət
edilərək yerinə yetirilən işlərin, ümumiyyətlə, müvəffəqiyyətə çatdırılması da
adətullahın tələbidir.
– Kəlmeyi-şəhadət deyib iman gətirməklə hər işimiz bitmir, tam əksinə,
qulluq imtahanımız yeni başlayır. Yəni
kəlmeyi-şəhadət bir növ Quran proqra-
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mına uyğun yerinə yetirilən qulluq
imtahanına giriş sənədidir.
– Cənnətə girmək üçün mütləq müsəlman olmaq lazımdır. Ancaq bu dünyada
ədalətli bir nizamın himayəsində
rahatlıq və təhlükəsizlik içində yaşamaq
üçün yalnız “insan” olmaq kifayətdir.
– Namaz dinin dirəyi, cihad isə
zirvəsidir. Cihad hüzur və azadlıq içində
yaşanacaq əsas insan haqlarına hörmət
ediləcək bir mühiti hazırlamaq səyidir.
Ölkə içərisində edilən elmi-əxlaqi və
siyasi xidmətlərdir. Hərbi və silahlı cihad
isə, ancaq xaricdən hücum edəcək
düşmənlər üçün etibarlıdır.
– Cihad izzət və işıqlıq, rahatlıq isə
zillət və qaranlıqdır.
– Cihadın əhəmiyyətini buradan anlayın ki, məsələn namaz qılarkən atəşə
düşməkdə olan bir uşağı qorumaq,
özünə yaxınlaşan ilan və yırtıcılardan
çəkinmək və ya malını oğurlanmaq və
tələf olmaqdan xilas etmək üçün sonra
yenidən qılmaq şərti ilə namaz tərk edilə
və ya təxirə salına bilər. Yəni can və mal
ilə namaz arasında bir seçim etmək lazım
olsa, mal və can namazdan önə atılır.
Lakin mal ilə canı fəda etmək lazım olsa
da, mütləq cihada davam edilməli və heç
bir bəhanə ilə cəbhə tərk edilməməlidir.
Bu isə hər iki halda yalnız İslamın əmrinə
uyğun əməl etmiş oluruq deməkdir.
– Şeytan Allahın varlığını və qüdrətini
bildiyi kimi, sionist yəhudi də İslamın
canının cihad olduğunu bildiyi üçün
bütün gücü ilə müsəlmanların cihad
ruhunu söndürməyə çalışmaqdadır.
– İslami cihad isə yenə İslama görə
olmaq və bir təşkilat nizamı ilə aparılma
məcburiyyətindədir. Bu da bir qərargaha
bağlılıq və itaəti zəruri etməkdədir.
Ordu demək yerinə yetiriləcək işlərin
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təyin olunduğu hər işə görə münasib
vəzifələrin təyin edildiyi və tərbiyələndirildiyi əmr – komanda intizamı və
məsuliyyət düşüncəsi içərisində hər
kəsin vəzifəsini ən yaxşı şəkildə yerinə
yetirdiyi camaat və təşkilat deməkdir.
– Görəsən, bu mənəvi və siyasi cihad
hərəkəti hansıdır? Əlbəttə ki, “Milli
Görüş” camaatıdır. Bu barədə bizə
etimad etmirsinizsə, Kartırdan, Moşe
Dayandan, Buşdan və Şarondan soruşun.
Onlar bu xidmət və hərəkətin hansı
olduğunu sizə söyləyəcəklər.
– Batil tərəfinə və düşmənlərimizə
bizdən daha çox imkan və fürsət
verilməsi və çox müxtəlif cəbhələrdən
bizə hücum edilməsi müsəlmanlar üçün
bir rəhmət və fəzilət səbəbidir.
– Cüneyd Bağdadi həzrətləri ibadət və
xidmət yolunda müxtəlif zəhmət və
çətinliklərlə qarşılaşarkən sevinər və
Allaha şükr edərdi. “Rəbbimin işlərimi
çətinləşdirməsini, daha çox səy və
mətanət göstərərək mükafatımın qat-qat
artmasını istəməsinə işarə sayır və təsəlli
tapıram”, – deyərdi.
– Əsl bacarıq yük altında və xidmət
əsnasında sadiq və möhkəm qala

bilməkdir. Yoxsa, çay söhbətlərində və
ədəbiyyat kürsülərində qəhrəmanlıq
göstərmək asandır.
– İslami cihadda əsas olan görünüş
deyil, məna və məqsəddir. Belə ki, Bədr
döyüşü də müşriklərin üsul və metodları
ilə aparılmışdır. İndi “səsvermə və seçki”
məsələsi də inananlar üçün haqlı davasını ən uzaq kəndlərə və ucqar yerlərə
qədər çatdırmaq, dövlət imkanlarını
haqqın və xalqın xidmətində istifadə
etmək üçün bir vasitə və fürsətdir və
dəyərləndirilməsi lazım olan bir imkandır.
– Təsəvvür edin ki, bir zaman tunelindən keçirilib “Səadət əsri” dövrünə və
Bədr təpələrinin üstünə atılan bir şəxs,
bir tərəfdə Peyğəmbər Əfəndimiz və
arxasında iman ordusu, qarşı tərəfdə isə
lənətlik Əbucəhl və küfr ordusu olduğu
halda Bədr döyüşünün getdiyini görsə:
1. Hansı bəhanə ilə olursa-olsun
Əbucəhlin tərəfinə keçsə, ona arxa-dayaq
olsa və onu alqışlasa, kafirliyini göstərmiş olar.
2. Yaxud “Allah haqqa yardım etsin!”
– deyib heç bir tərəfə tabe və tərəfdar
olmadan yerində otursa, o zaman da
münafiqliyini isbat etmiş sayılar, çünki
bu, “Hansı tərəfin haqlı olduğunu bilmirəm, Həzrət Mühəmmədin haqlı olduğuna da şübhə edirəm”, – mənasını
verər.
3. Şayəd bu mənzərə qarşısında “Ey
Rəbbim, Rəsuluna və əshabəsinə yardım
et!” – şəklində dua etməklə kifayətlənib
yerində dayanarsa, bu halda da fasiq
(günahkar və cəhdsiz) bir müsəlman
olduğu ortaya çıxar.
4. Yox əgər bu vəziyyəti görər-görməz
“Rəsulullahın ayağına tikan batınca mənim gözümə ox batsın”, – deyərək yerinMİLLİ GÖRÜŞ
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dən sıçrayarsa və bağırsaqları tikanlı otlara taxılsa belə İslamın cərgəsinə qoşulmaq və Allah yolunda vuruşmaq üçün
qaçarsa, o zaman həqiqi bir mömin
olduğunu isbat etmiş olar.
– Haqq bir olduğu kimi, küfr də
görünüşdə dağınıq və müxtəlif olsa da,
həqiqətdə tək bir qərargaha, yəni sionizmə bağlıdır. Bizdə “Baş başa, baş
Allaha bağlı”, sionizmdə isə “Baş başa,
baş Şeytana bağlı” – prinsipi keçərlidir.
– Bəzi sapqın yəhudilərin dünyaya
hakim olma plan və siyasətlərinə sionizm
deyilir. Sionizmi bir timsaha bənzətsək,
bu timsahın üst çənəsi kommunizm, alt
çənəsi isə kapitalizmdir. Bütün heyvanların alt çənəsi hərəkət etdiyi halda,
timsahın üst çənəsi hərəkətli olduğu
üçün onu nümunə göstərirəm. Bu iki
çənənin (yəni kommunizmin və kapitalizmin) bir-biri ilə çarpışar vəziyyətdə
görünməsi düşmənçilikləri ucbatından
deyil, aralarına girən ovlarını əzmək və
gövdəni (yəni sionizmi) bəsləmək üçündür. Bu gün artıq kommunizm tamamilə
iflas etmiş və çökmüş, kapitalizm də
içindən çürümüş və yaxında çökməyə və
məhv olmağa məhkum bir hala gəlmişdir.
– Dünyanı əzən istismar yırtıcısının
beyni sionizm, qəlbi xristian Avropa, sağ
qolu Amerika, sol qolu Rusiyadır.
– Yaxşı, bəs niyə indi sionistlər hakim,
biz isə məhkumuq?
1. Sionistlərin batil də olsa, öz davalarına olan əqidəsi bizdən çox olduğu
üçün;
2. Onların şeytani məqsədləri uğrundakı səyi və cihadı bizdən üstün olduğu
üçün;
Bəli, həyat iman və cihaddır. Bu iki dəyərə kim sahib olarsa, zəfəri onlar
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qazanacaq və uğur da onların olacaq.
– Avropa mədəniyyəti ilə gec, ya tez
hesablaşacağıq. Bundan qurtulmaq
mümkün deyil. Biz qərarımızı bu hesablaşmaya görə vermək məcburiyyətindəyik. Biz qərbli deyilik. Biz avropalı
deyilik. O zaman hesabımızı və işlərimizi
bu fərqlilik üzərində cəmləşdirmək
məcburiyyətindəyik.
– Yer üzünün ən ideal insanları, ən
aydın, ən qabaqcıl insanları, şübhəsiz,
müsəlmanlardır. Müsəlman olmaq onsuz da bu dünyadakı ən böyük fərqlilikdir.
– İstər qərb, istər şərq, yəni istər
kapitalizm, istər kommunizm; hansı
sistem olursa-olsun, artıq axır ömürlərini
yaşayırlar. Bizim məşhur misalımızda
olduğu kimi və hər yerdə söylədiyimiz
kimi nə etsələr də və hansı oyunları
oynayırlar-oynasınlar hamısı yox olub
gedəcəkdir. Və Allah nurunu onlar istəsə
də, istəməsə də tamamlayacaqdır.
– Mən qətiyyətlə inanıram ki, qarşıdakı gələn illərdə bütün dünyada ən gur
səda haqqın və haqqa inananların sədası
olacaqdır.
– İslam ən ucadır və ondan uca heç bir
şey yoxdur. Bu həqiqətə Peyğəmbər
hədisi və Allah Kitabı ilə hökm edilmişdir. Bu mövzuda mübahisə ola bilməz.
Bu cür iddiada olanları və ittiham
edənləri iki qrupa ayırıram. Biri islami
təbliğin onlara çatmadığı insanlar, digəri
isə İslamın ucalığını bildiyi halda ona dil
uzadan və onu bilərək geriliklə bərabər
tutan qəlbləri möhürlü insanlardır.

Ərbakan Xoca xüsusi buraxılış

XOCAMIZIN QIZI
ƏLİF ƏRBAKAN
Xocamız xanımlara böyük
əhəmiyyət verərdi
– Uzun illər “Milli Görüş” lideri
Prof. Dr. Nəcməddin Ərbakanın yanında böyüyüb, tərbiyə almış bir insan
kimi Ərbakanı bir neçə cümlə ilə necə
tanıda bilərsiniz?

– Atamı bir neçə sözlə tanıtdırmaq,
özü də bir-iki cümlə ilə bunu ifadə etmək
mümkün deyil. Bunun üçün gərək
onunla bir yerdə yaşayaydın, amma bir
halda ki tanıtdırmağımız lazımdır, bir
cümlə ilə belə deyə bilərik: “Həyatı
boyunca imanına canını və malını şahid
etmiş bir insan idi”.

– Necə bir ata idi?
– Mükəmməl bir ata idi. Övladlarını
çox sevən, evdən kənarda yaşadığı bütün
sıxıntılara baxmayaraq, bunları bizə əsla
hiss etdirməyən, həyat yoldaşının və
övladlarının iki dünya səadətini hər
şeydən üstün tutan bir insan idi. Eyni
zamanda bunu da xüsusi olaraq bildirməliyəm ki, o, bizim üçün sadəcə ata
deyildi, eyni zamanda liderimiz idi.
– Dinimizə görə övladın valideyn
üzərində və valideynin də övladları
üzərində haqqı çoxdur. Sizcə, qarşılıqlı
haqlarınızı yerinə yetirdiyinizi düşünürsünüzmü?

– Övladın valideyn üzərindəki ən
əhəmiyyətli haqqı onların Allahın razı
olacağı bir qul, Allah Rəsulunun (s)
məmnun olacağı bir ümmət, İslam dininə
görə yaşayan bir insan olaraq yetişmələrinə cəhd göstərilməsidir. İstər anamın,
istərsə də, atamın bu haqqı sonuna qədər
yerinə yetirdiklərinə inanır və şahidlik
edirəm. Biz üç övladın da təbii ki, artıqəskik hərəkətlərimiz olmuşdur, amma
onların bizdən razı qalmaları üçün
əlimizdən gələni etdiyimizə inanıram.
Biz onlardan razıyıq, onlar da bizdən razı
olarlar, inşallah.
– Bir-birinizə hədiyyə verərdinizmi?
Xatırladığınız qədər sizə aldığı hədiyMİLLİ GÖRÜŞ
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yələri saya bilərsinizmi?
– Atam həmişə hədiyyə bağışlamağın
sünnət oduğunu vurğulayar, bayramlarda bizə və nəvələrinə mütləq müxtəlif
hədiyyələr alardı. Aldığı bütün hədiyyələrin hamısını burada sadalaya bilməyim heç də mümkün deyil, lakin mənəvi
cəhətdən verdiyi hədiyyələrin ən gözəli
və böyük mənaya malik olanı 12 sentyabr
1980-ci il tarixdə bizə yazdığı məktublar
və vəkillər vasitəsilə göndərdiyi cürbəcür şokoladlar olduğunu düşünürəm.
– Xocamızın xanımlara qarşı böyük
bir sevgi və şəfqət bəslədiyini, xanımların fəaliyyətinə xüsusi əhəmiyyət
verdiyini bilirik. Onun xanımlarda
görmək istədiyi xüsusiyyət və keyfiyyətlər nə idi? Xanımların hansı keyfiyyətlərə sahib olmasını istərdi?
– Həqiqətən, xanımlara böyük əhəmiyyət verirdi. Xanımların kişilərə
əmanət olduğunu və cəmiyyətdə çox
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önəmli bir vəzifələrinin olduğuna
inanırdı. Bir xanımın mütləq işlərinə
həssaslıqla diqqət etməsi və mütləq
cəmiyyətin islah olunması üçün edilən
səylərə qatılması, yəni cihad etməsinin
lazım olduğunu hər zaman vurğulayardı. Nəslin anadan tərbiyə aldığını,
xanımların bu sahədə gələcəyimiz üçün
çox əhəmiyyətli olduğuna diqqət çəkərdi. Bir kişinin islah olması bir fərdin
düzəlməsi, islah olmasıdır, amma bir
xanımın islah olması bütün cəmiyyətin
düzəlməsidir, – deyərdi.
– Siz yaxından müşahidə etdiniz.
Nərmin xanımın vəfatı Xocamıza necə
təsir etdi?
– Rəhmətlik anama işləri çox olduğuna görə daha çox vaxt ayıra bilmə
imkanı olmasa da, ona qarşı böyük bir
məhəbbəti olduğunu hər vasitə ilə
göstərərdi. İstər bizim böyüməyimizdə,
istərsə də ona dəstək olması baxımından
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anamın göstərdiyi böyük fədakarlığı
bildiyi üçün özünü hər zaman təqdir
edərdi. Ömrü boyunca həmişə özünə ən
sağlam dəstəkçisi olaraq gördüyü anamın vəfatından sonrakı beş ildə hər
zaman onun adını dilə gətirər və onunla
bağlı hər söhbətdə gözləri yaşarardı,
amma sağlam əqidəsinə görə hər şeyin
Allahdan gəldiyinə inanar, özünü ələ
almağı bacarar, dözümlü və iradəli
olduğunu göstərərdi.

– Xocamızla bağlı, əlbəttə, bir çox
xatirələriniz var. Ancaq oxucularımız
üçün unuda bilməyəcəyiniz bir anı
paylaşa bilərsinizmi?
– Atamla keçirdiyimiz hər anın bizdə
bir iz buraxdığını vəfatından sonra daha
yaxşı anlayıram, lakin bir hadisəni zikr
edəcək olsaq, sonuncu dəfə rahatsız
olanda reanimasiya şöbəsində olduğu
vaxt belə bizdən kirəmit istəyərək dəstəmaz əvəzinə təyəmmüm edərək namazlarını qılması bizi bir daha dini
mükəlləfiyyətlərinə olan bağlılığına şahid etmiş və hamımıza örnək olmuşdur.
– Xocamızın sizə bir vəsiyyəti oldumu?
– Vəfatından əvvəl biz övladları da
daxil olmaqla heç kimə xüsusi bir
vəsiyyəti olmamışdır, lakin yaşadığı
müddətdə bizə həmişə Allah yolundan

ayrılmamağımızı, Milli Görüş davasına
sadiq qalmağımızı və sahib çıxmağımızı
nəsihət etmişdir.

– Xocamızın sizə son sözü nə oldu?
Özü ilə nə danışdınız?
– Vəfatından qabaq özü ilə artıq sona
gəldiyimizi hiss etdirəcək bir söhbətimiz
olmadı. Xocamız xəstəxanada yatdığı
zaman işləri çox olduğuna görə həyatımız boyunca onunla birlikdə səmərəli
vaxt keçirmək imkanımız olmadığı üçün
bundan istifadə etdik. Bu müddət
ərzində aramızda daha xüsusi və dərin
bir məhəbbətin yarandığına inanıram.
Buna görə də Rəbbimə şükür edirəm.
– Xocamız yaşasaydı, ona nə söyləmək istəyərdiniz?
– Onunla birlikdə yaşamaq, onu,
həqiqətən, başa düşmək və onunla eyni
idealları və eyni davanı paylaşmaq, onu
Allaha görə çox sevmək, həqiqətən, sözlə
ifadə edilməyəcək qədər çox gözəl... Nə
qədər çox yaşasaydı da, onunla birlikdə
olmaqdan əsla doymazdıq. Son nəfəsimizə qədər Allahın lütfü ilə bu yolda
xidmət etməyə söz veririk. Rəbbim
ondan razı olsun. O da bizdən razı olar
inşallah. Yaşasaydı, nə söyləmək istərdim bilmirəm, amma vəfatından sonra
bunu söyləmək istəyirəm: Məkanı Cənnət olan Mücahid Ərbakan, Cənnətdə
görüşmək duası və ümidi ilə...
Müsahibəni apardı: Süməyyə Okçu
“Anadolugenclik” jurnalı, aprel
2011-ci il, 135-ci buraxılış
MİLLİ GÖRÜŞ
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İSLAM LİDERLƏRİNİN
ŞAHİDLİYİ
ƏSRƏ İSTİQAMƏT VERƏN
İSLAM LİDERLƏRİNİN
RƏHBƏRLƏRİ ƏRBAKAN
HAQQINDA ŞAHİDLİYİ
2008-ci ildə Orta Şərq Fələstin düşərgələrindən qayıdarkən Suriyada Həmasın lideri Xalid Məşəl bəyi ziyarət
etmişdim. Fələstin barədə, oradakı düşərgələr və Orta Şərqin problemləri
haqqında danışdıq. Ziyarətimiz sona
çatmış, ayrılıq vaxtı gəlmişdi. Xalid bəy
Məscidi-Əqsanın böyük bir maketini
gətirdi və dedi:
– Şərafəddin qardaşım, bunu II Əbdülhəmidə aparacaqsan.
İlk əvvəl heç nə başa düşmədim.
Əcəba, Xalid bəyin Türkiyədə ikinci
Əbdülhəmid adında dostumu var? –
deyə düşünərkən Xalid bəy sözünə davam etdi: “O, bizə və bütün müsəlmanlara sionizmi və sionizmin hiylələrini başa saldı. Biz sionizmin nə
olduğunu ondan öyrəndik. Allah Xocamızdan razı olsun”. Başa düşdüm ki,
Ərbakan Xocamız haqqında danışır.
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Məscidi-Əqsanın bu maketini alıb Türkiyəyə qayıtdım. Ankarada Xocamı
ziyarət etdim. Gecə saat on iki idi və o,
hələ evində toplantıda idi. Beş dəqiqəlik
icazə alıb və hüzuruna daxil oldum.
Bildirdim ki, Xocam, Orta Şərqdən
gəlirəm. Suriyada Xalid Məşəl bəyi
ziyarət etdim. Mənə Məscidi-Əqsanın
maketini verdi və dedi ki, bunu II
Əbdülhəmidə aparmalısan. Xocam bu
sözlərdən təsirləndi və ağlamağa başladı.
Orada olanlar da ağladılar. Bir neçə
dəqiqədən sonra Xocam dedi: “Kaş
Türkiyədəki müsəlmanlar da məni İslam ölkələrindəki müsəlmanlar qədər
başa düşə biləydilər”.

Xocam! Sənin qövmün, sənin ölkəndəki müsəlmanlar səni tanıya bilmədi və
səni dünya müsəlmanlarının başa düşdüyü qədər başa düşə bilmədi. Kaş başa
düşə biləydilər, tanıya biləydilər. Bəlkə
də, indi sizin ən böyük hədəfiniz olan
yenidən böyük Türkiyə qurulmuş və
addım-addım yeni bir dünya nizamının
qurulması yolunda sona yaxınlaşmışdı.
Məqamınız Cənnət olsun, Xocam!
İnşallah sizin davamçılarınız olan Milli
Görüş mücahidləri sizin bu mübarizənizi
davam etdirəcək və məqsədlərinə çatacaqlar.
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1. Livan “İslami Camaat”ın qurucusu
və ilk sədri Fəthi Yəkən
– Möhtərəm Xocam, Ərbakan Xoca və
Türkiyə üçün etdikləri haqqında nə
deyə bilərsiniz?
– Xocanı və onun yalnız sizin ölkəniz
üçün deyil, bütün İslam aləmi üçün
etdiklərini tam başa düşmək üçün İslam
dinini və tarixini yaxşı bilmək və öyrənmək lazımdır. Ərbakan Xocanı uzun
illərdən bəri tanıyıram. Onunla bir yerdə
çox olduq. Əslində bu bərabərliyin kökündə bir mənada eyni davaya xidmət
etməyimiz və mənim anamın da Osmanlı
ailəsindən olması dayanırdı. Sizin yaşınız azdır, o illəri xatırlaya bilməzsiniz.
Mən Türkiyədə uzun illər qaldım. İstanbulda evim vardı. 60-cı illər haqqında
danışıram. O illərdə Türkiyədə xalqla
dövlət arasında bir küskünlük yaran-

mışdı. Müsəlmanların dövlət rəhbərliyində heç bir söz haqqı yox idi. Dövlətin
üst təbəqəsindəki insanlar İslamı və
müsəlmanları yalnız seçkilərdə yada
salırdılar. Bəzi islami fəaliyyətlər vardı,
lakin bunlar ya gizli idi, ya da siyasi
deyildi. Türkiyə müsəlmanları Xocanın
sayəsində dövlətlə barışdılar, nazir oldular, varlandılar və bələdiyyə sədri
seçildilər. O illərdə, yəni Xocanın hərəkatından əvvəl islami mövzuda televiziya və radio verilişləri qura bilməzdiniz. Xoca elm əhli, təqva əhli və imanlı
bir insan idi. Sadəcə Türkiyə üçün deyil,
bütün müsəlmanlar üçün hədəfləri olan,
layihələri olan bir lider idi.
Xoca Türkiyəyə çox şeylər qazandırdı.
Türkiyə müsəlmanları bu gün əldə
etdikləri bir çox uğurlara görə Xocaya
borcludurlar. Lakin başda Xocanın
yanında olan bəzi tələbələri olmaqla bir
çox şəxslər Xocanı başa düşə bilmədilər,
ya da başa düşmək istəmədilər. İslam
ölkələrinə baxın. “Milli Görüş” hərəkatı
Türkiyədə başlamamışdan əvvəl heç bir
İslam ölkəsində müsəlmanların siyasi bir
təşəkkülü yox idi. Biz Livanda bir camaat
olaraq Milli Görüşdən əvvəl yaşamış
insanlarıq, lakin siyasi bir təşəkkülümüz
yox idi. Digər İslam ölkələrində də
vəziyyət belə idi. Xoca partiya qurub
məclisə girincə İslam ölkələrindəki islami təşkilatlarla da yaxından görüşlər
keçirildi. Toplantılar keçirilərdi və bu
toplantılarda iştirak edən ölkələr Xocanın idealındakı İslam ölkələri haqqındakı
görüşlərini, layihələrini dinləyər, öz
vətənlərinə qayıtdıqdan sonra bu layihələri həyata keçirərdilər. Əlbəttə ki,
digər ölkələr Türkiyə kimi deyildi.
Xocanın fikirlərinin tətbiq olunmasına
bəzi ölkələrdə, ələlxüsus Misirdəki və
MİLLİ GÖRÜŞ
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Suriyadakı diktator rejimlər icazə vermədi.

Möhtərəm Ərbakan Xoca sayəsində
müsəlman təşkilatlar bir araya gəlməyi
öyrəndi. D-8 ölkələri İslam üçün böyük
bir layihədir, lakin Qərb, sonra da Türkiyədəki bəzi dairələr buna mane oldu.
Xoca 1997-ci ildə iqtidardan salındı. Əgər
Xoca bu günə qədər hakimiyyətdə
qalsaydı və sadəcə D-8 layihəsini həyata
keçirsəydi, bu gün müsəlmanlar Qərblə
yarışa biləcək vəziyyətdə olardı (May
2008, İstanbul).
2. Livan “İslami Camaat”ın sədri
İbrahim Misri
– Möhtərəm Xocam, bu sualım möhtərəm Ərbakanla əlaqədar olacaq. Bir
çox İslam ölkəsini ziyarət etdim. Sizin
kimi bir çox islami camaat lideri ilə,
alimlərlə və önəmli islami şəxsiyyətlərlə görüşdüm. Möhtərəm Ərbakan
haqqında söz düşdükdə “O, siyasi
İslamın qurucusudur”, – deyirlər. Siz
bu haqda nə deyə bilərsiniz? Möhtərəm
Ərbakanla heç görüşdünüzmü və ya
görüşürsünüzmü?
– Möhtərəm Ərbakanla 1970-ci ildə
tanış olmuşam. Bizim siyasi fəaliyyətlərimiz Livanda yeni başlamışdı.
Möhtərəm Ərbakan da Türkiyə siyasətində yeni bir şəxsiyyət idi. İcma məni
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Ərbakanla görüşmək üçün Türkiyəyə
göndərdi. İlk görüşümüz Ankarada
oldu. Mən o zaman gənc idim, Xoca da
gənc idi, lakin yaşca məndən böyük idi.
Xocanın adı İslam ölkələrində eşidilmişdi, çünki Xocadan əvvəl siyasi İslam
haqqında danışan İslam lideri yox deyiləcək qədər az idi. Ankarada Xocanın
evində üç saat davam edən bir görüşümüz oldu. Xoca danışırdı, mən türkcə
bilməməyimə baxmayaraq, tərcüməçi
Xocanın danışdıqlarını tərcümə etməmişdən qabaq mən artıq onun nə
danışdığını başa düşürdüm. Bəzi insanlar vardır ki, danışarkən hal dili (lisanihal) onun böyüklüyünü, səmimiyyətini
anladır. Sizin onun danışdığı dili başa
düşməyiniz o qədər də əhəmiyyətli
deyildir. Mənim üçün əhəmiyyətli olan
Xocanın şəxsiyyəti idi. O danışarkən
sanki ümmətin yükünü çiyinlərində
daşıyırdı. Türkiyə və ümmət üçün yerinə
yetirilməsi lazım olan işlər haqqında
danışırdı. İlk görüşümüz belə oldu.
Əlbəttə, sonralar Xoca ilə çox görüşlərimiz olub. Seçki fəaliyyətlərinizdə də
çox iştirak etdim. Bəlkə də, siz o zaman
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heç dünyaya gəlməmişdiniz.
Bir xatirəmi danışmaq istəyirəm.
Hansı ildə olduğunu dəqiq yadıma sala
bilməsəm də, deyəsən, yenə seçkilər
vaxtı idi. Seçki fəaliyyəti üçün Kayseriyə
getdik. Orada Kayserinin önəmli mənəvi
liderlərindən birinin cənazə namazında
iştirak etdik. Qəbiristanlıq kənddən çox
kənarda idi. İnsanlar cənazəni çiyinlərində aparırdı, yol da palçıqlı və uzaq
idi. Ərbakan Xocaya yorulmasın deyə
maşınla getməyi təklif etdilər. Lakin o,
bunu qəbul etmədi və cənazənin arxasınca piyada gedərək camaatla birlikdə
qəbiristanlığa qədər gəldi. Xoca böyük
bir insan idi, alim idi və elminə əməl edən
bir şəxs idi. İslam ölkələri daha çox siyasi
məsələlərdə Xocadan çox istifadə etdi.
Lakin Qərb ölkələri və Türkiyənin bəzi
dairələri Xocanı heç sevmədilər. Müsəlmanlar da Xocanı qiymətləndirə bilmədilər. Bu gün ölkənizdə müsəlmanlar
bəzi məqamlar əldə edə bildilərsə, bu
işdə Xocanın böyük zəhməti oldu. Bunu
heç kim inkar edə bilməz. Allahdan
istədiyimiz budur ki, onun gücünə güc
qatsın, bu çətin yolda yardımçısı olsun.
O, əslində çatmaq istədiyi məqsədə çatdı,
çünki bizim üçün bir xəritə çəkdi və bu
karvan da yolu ilə gedir. İnşallah yeni
ədalətli bir dünya qurulana qədər də
davam edəcəkdir (Dekabr 2010, Livan/Beyrut).
3. Misir “Müsəlman Qardaşlar Cəmiyyəti”nin sabiq sədri M. Mehdi Akif
– Möhtərəm Xocam, üç gündür ki,
sizinlə bir yerdəyəm. Danışıqlarınızda
mərhum Ərbakan haqqında söhbət
açarkən “Qardaşım Ərbakan” ifadəsindən istifadə edirsiniz. Bizə qardaşınız Ərbakan haqqında danışa bilərsinizmi?

– Allah məqamını Cənnət etsin. Qardaşım Ərbakanla 1974-cü ildə tanış
oldum. Bizim Çanaqqalada tələbə düşərgəmiz vardı. Türkiyəyə onun üçün
gəlmişdim və ilk görüşümüz İstanbulda
oldu. Əlbəttə, daha əvvəllərdən adını
eşitmişdim, lakin mən uzun illər həbsdə
olduğum üçün Ərbakanla həbsdən çıxdıqdan sonra tanış ola bildim. Onu tələbə
düşərgəsinə çıxış etmək üçün dəvət
etmişdik. Danışığı sona çatdıqdan sonra
düşərgədə iştirak edən hər bir şəxsin
üzündə bir xoşbəxtlik, bir sevinc duyulurdu. Tələbələrimizdə sanki illərdən
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bəri gözlədikləri lideri tapmışlar kimi bir
hiss vardı. O gün bizə sionizm və
sionizmin müsəlmanlar üçün qurduğu
pusqu barədə Qərb ölkələri və əsasən
Almaniya dövləti haqqında geniş bir nitq
söylədi.
Belə bir münasibətlə qardaşım Ərbakanla tanış oldum. Hər il müxtəlif
mövzularla bağlı bir sıra toplantılarda
görüşərdik. Artıq mən onu təqvası, elmi,
fikir və layihələri ilə Allahın bu əsrə
göndərdiyi bir mücəddidi (novatoru)
olaraq tanıdım.

Fikrimin sonunda bunu deyə bilərəm
ki, Şeyx Həsən əl-Bənna, Qardaşım
Ərbakan və İmam Məvdudi kimi dövrünün İslam liderlərinin İslama və
müsəlman dünyasına verdikləri faydaları danışmaqla qurtarmaz. Onların
mükafatını yalnız Allah verəcəkdir.
Rəbbim məqamlarını Cənnət eyləsin,
Peyğəmbərimizə qonşu etsin, bizi də, sizi
də onların şəfaətlərinə məzhər etsin.
Məqamın Cənnət olsun, ey ümmətin son
şəhid mücəddidi (04. 03. 2011, İstanbul).
4. “Qüds İslam Hərəkatı”nın sədri
Raid Səlah
– Möhtərəm Xocam, uzun illərdən
bəri Türkiyəni ziyarət edirsiniz. Bu illər
ərzində möhtərəm Ərbakan Xoca ilə
görüşdünüzmü? Sizcə, Möhtərəm Ərbakan Türkiyə xalqı üçün, ələlxüsus,
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dünya müsəlmanları üçün hansı işləri
görmüşdür? Bu gün İslam dünyasında
Ərbakan adı deyildikdə nə başa düşülür?

– Əvvəla bunu demək istəyirəm ki,
şübhəsiz, mücahid Ərbakan heç mübahisəsiz Türkiyədə islami hərəkatın rəhbəri və lideri idi. İki ağıllı insan bunun
mübahisəsini belə edə bilməz. Möhtərəm
Ərbakan böyük bir insan, elm adamı,
təqva sahibi və dünya müsəlmanlarının
da son lideri idi.
İslam və müsəlmanlar üçün yeni bir
yol açmış müasir mücəddid idi. Yaşadığımız əsrin bütün müsəlmanları üçün
böyük bir problem olan sionizmi çox
yaxşı dərk etmiş, birinci növbədə sionizmin dünya müsəlmanları üçün hazırladığı planları və ələlxüsus Türkiyə ilə
İslam ölkələrinin arasını vurmaq üçün
hazırladığı bütün planları fərasəti, dərin
düşüncəsi və əsrə uyğun həll yolları ilə
çox yaxşı başa düşmüş və ciddi şəkildə
yanaşma tərzi ilə sionizmin bu planını
poza bilmişdir. Mücahid Ərbakan Osmanlıdan sonra pozulan Türkiyə və
İslam ölkələri əlaqələrini yenidən inkişaf
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etdirmiş və Türkiyədəki bütün qurumlarla və müəssisələrlə İslam ölkələrindəki qurum və müəssisələr arasında
əməkdaşlıq yaratmışdır. Mücahid Ərbakan cənnətməkan Əbdülhəmiddən sonra
Türkiyə müsəlmanlarına unutdurulan
Məscidi-Əqsa sevgisini yenidən diriltmiş
və bu sevgini dünya müsəlmanları
arasında da yaratmışdır. Osmanlıdan
sonra pozulan İslam Birliyini yenidən
yaratmış, bu Birliyin mərkəzini Türkiyə
olaraq təyin etmişdir. Allaha nə qədər
həmd etsəm, yenə də azdır; dünyanın hər
tərəfindən gələn İslam elçiləri ilə
Türkiyədəki Dünya Müsəlmanları Görüşündə iştirak etməyi mənə nəsib etdi. Bu
toplantılarda Afrikadan, Asiyadan, qısası
dünyanın hər yerindən gələn müsəlmanlar iştirak edirdi, müxtəlif dillərdə
danışan insanlar bir araya yığışırdı.
Möhtərəm Ərbakanın bütün fəaliyyəti və

bu toplantılarda söylədiyi nitqləri müsəlmanların itmiş ümidlərini yenidən
dirildir. İslam Birliyinin qurulmasının
çox yaxın olduğunu və bunun mümkün
olacağını İslam ölkələrindən gələn
iştirakçıların beyinlərinə və qəlblərinə öz
nitqləri ilə nəqş edirdi. Mücahid Ərbakan
baş nazir olarkən əzilən müsəlmanların
yanında oldu. Bosniya və Hersoqovina,
Çeçenistan və Fələstində görüşlər keçirdi. Sadəcə bunlarla kifayətlənmədi;
dünyada əzilən bütün müsəlmanların
yardımçısı oldu və beləcə, onun sözləri
müsəlmanların ürəyində bir ümid yaratdı. Bu ümid və inam nəticəsində İslam
ölkələrindəki müsəlmanlar çox işlər
gördülər. Əldə edilən bu nailiyyətlər
möhtərəm Ərbakanın nailiyyətləridir
(15. 03. 2011, İstanbul).
5. “Dünya Müsəlman Tələbələr
Dərnəyi”nin qurucusu və sədri Mustafa
Tahan
– Möhtərəm Xocam, biz Milli Görüş
Gəncliyi olaraq sizi “Dünya Müsəlman
Tələbələr Birliyi”nin sədri olduğunuz
illərdən bəri tanıyırıq və Xocamızın
“Müsəlman Cəmiyyətlər Birliyi” toplantılarında istisnasız iştirak etdiyinizi
və bu toplantılara çox önəm verdiyinizi
müşahidə etmişik. Sizin də buyurduğunuz kimi Xocamızı tanıdıqdan
sonra yanından heç ayrılmadınız. Möhtərəm Xocamla nə vaxt və necə tanış
oldunuz? Sizi Xocamdan ayırmayan və
hər zaman onun yanında qalmağınıza
səbəb olan amil nə idi? Möhtərəm
Xocamız İslam dünyasında necə tanınır?
– Xocamızla 1969-cu ildə tanış olmuşam. Məni Türkiyəyə Xocamızla görüşmək üçün İraklı alim Əbdülkərim Zeydan göndərmişdi. Türkiyədə yeni bir
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islami hərəkatın başladığını və buna
Nəcməddin Ərbakan deyilən bir şəxsin
rəhbərlik etdiyini eşitmişdik. Mənim
Türkiyəyə gəlib Xocamızla görüşməyimi
söyləmişdi. İlk görüşümüz Ankarada
oldu. Görüşə Əmin Saraç Xoca ilə
birlikdə getmişdim. İlk görüşdə Ərbakan
Xoca mənə Milli Görüş haqqında danışdı. Mən də ona Küveyt və Misirdəki
islami hərəkatlar barədə məlumat verdim. Küveytə qayıdanda özümü çox
xoşbəxt insan hesab edirdim. Xoca
haqqında Əbdülkərim Zeydanla danışdım və dedim ki: “Axtardığınız lideri
gördüm”. O gündən sonra Ərbakan
Xocamızın yanından heç ayrılmadım.
Hansı İslam ölkəsinə gedərdisə, məni də
dəvət edərdi və biz birlikdə gedərdik.
Əlbəttə ki, o illərdə Xoca gənc idi. İslam
naminə görmək istədiyi işlərin heç
birinin mümkünsüz olduğunu düşünməz və ümidsizliyə də qapılmazdı.
Yaratdığı ilk partiya bağlanmış və daha
sonra qurduğu partiya Ecevitin partiyası
ilə ittifaq etmişdi. O ittifaqda Ecevitlə bir
protokol imzalanmışdı. İmzalanan bu
protokol Xocanın dahi bir şəxsiyyət
olduğunu bir daha sübut etdi. O
tarixlərdə bugünkü Nur Camaatı (Nurçular) da Xoca ilə bərabər idi. O protokol
sayəsində siyasi məhkumlar həbsdən
azad edildi və İmam-Xətib məzunları
bütün fakültələrə daxil olmaq və oxumaq
imkanı qazandılar.
Ərbakan Xoca Türkiyə müsəlmanları
üçün çox işlər gördü. Sənin yaşın azdır, o
günlər yadına gəlməz. Bir zamanlar, yəni
Xocanın siyasətlə məşğul olmağa başladığı vaxtlar Türkiyədə bir söz vardı:
“Allah Türkiyəni tərk etsin!” – deyirdilər.
Sonra Türkiyədə hərbi inqilab (çevriliş)
baş verdi. Xoca həbs olundu. Həbsdən
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çıxdıqdan sonra yenə partiya qurdu. O
partiya da bağlandı. Xoca yorulmadı,
bezmədi. Əzmlə, inamla yenilərini qurdu. “Rifah” Partiyası zamanında Türkiyənin birinci partiyası olaraq Məclisə
daxil oldu. Bu uğur bütün İslam
ölkələrini sevindirdi.
Beləcə, Xocanın Türkiyədə İslam
naminə göstərdiyi fəaliyyətləri digər
İslam ölkələrinə örnək oldu və bu
zamanlar “Partiya qurmaq, siyasətlə
məşğul olmaq haramdır, yoxsa halaldır?” – deyə bir-biri ilə münaqişə edən
islami təşkilatlar, yeni partiyalar təşkil
edərək ölkələrində və rəhbərlikdə söz
sahibi olmağa başladılar.
Xocanın göstərdiyi fəaliyyəti, çıxışlarını və kitablarının bəzilərini ərəb
dilinə tərcümə edərdim. Xocanın gördüyü işlər barədə kitablar da yazdım.
Xoca ilə çox yaxın əlaqələrimiz vardı.
Xoca bu gün xəstədir. Allah ona şəfa
versin! Sabah Xoca vəfat edərsə, İslam
ölkələri və ələlxüsus Türkiyə vaxtında
qiymətləndirə bilmədiyi və qiymətini
ölümü ilə başa düşəcəyi böyük bir lideri
itirmiş olacaq. Ərbakan Xoca saleh bir
insan, təqva sahibi bir liderdir. Baş nazir
olduğu vaxtlarda iş yerində ziyarətinə
getmişdim. Məni hər zaman olduğu kimi
səmimiyyətlə qarşıladı. Əlimdən tutdu,
günorta namazını qılmaq üçün Milli
Məclisin məscidinə apardı. Onun təqvası, təvazökarlığı heç bir zaman dəyişmədi. Mən Ərbakan Xocanı böyük
qardaşım kimi görürdüm. Küveyt-İrak
Müharibəsində Türkiyəyə hicrət etmişdim. O vaxtlar işləmirdim. Ərbakan Xoca
öz aylıq maaşından mənə hər ay pul
göndərərdi. Mən o illərdə Fatehdəki
evimdə yaşayırdım.
Xoca haqqında, onun İslam dünyası
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və müsəlmanlar üçün gördüyü işlər
barədə neçə-neçə kitablar yazılsa da,
saatlarla danışılsa da, yenə də azdır.
Allah Xocadan razı olsun! Allah ona şəfa
versin! Yeni bir kitab yazıram. Xoca ilə
olan 42 illik dostluğumuz və bu illər
ərzində birgə yaşadıqlarımız, Xocanın
İslam və müsəlmanlar üçün gördüyü
işlər, əldə etdiyi nailiyyətlər və tərtib
etdiyi layihələr haqqında o kitabda
məlumat verməyə çalışacağam (19.
01.2011, Ankara).

6. Mərakeş “İslami Camaat”ın (“İslah və Tövhid Hərəkatı”) sədri Mühəmməd Həmdavi
– Möhtərəm Xocam, uzun illərdən
bəri Türkiyəni ziyarət edirsiniz. Möhtərəm Ərbakan Xoca ilə görüşdünüzmü?
Sizcə, Möhtərəm Ərbakan Xoca xalqı
üçün, ələlxüsus dünya müsəlmanları
üçün hansı işlər gördü? Bu gün İslam
dünyasında Ərbakan Xocanın adı çəkiləndə nə yada düşür, o, necə tanınır?
– Çox kədərliyəm. İslam dünyasının
böyük çinarı yıxıldı. İslamın və müsəlmanların dirəyi qırıldı. Şübhəsiz, o,
ümmətin lideri idi. Ümmət öz liderini

itirdi. Bütün müsəlmanların başı sağ
olsun!
Böyük insanlar axirətə köçərkən
özlərindən sonra böyük əsərlər qoyurlar.
Və bu əsərlər qiyamətə qədər davam
edər. Ərbakan Xoca bizi tərk edərək
axirətə köçdü, lakin onun əsərləri, özündən sonra qoyduqları qiyamətə qədər
davam edəcək, Ərbakan Xoca əsrimizin
müsəlmanlarının lideri idi və bütün
müsəlman xalqı Ərbakan Xocamıza
beyət etmişdi. Onun açdığı yol bütün
dünya müsəlmanlarına nümunə olmuşdur. Onun təcrübələri, layihələri, fikirləri
və hədəfləri ümmətin hədəfi olmuşdur.

Türkiyədə başladığı siyasi təşkilatlanma və bu təşkilatlanmadakı fəaliyyəti,
sabitqədəmliyi və davamlılığı ümmətə
örnək olmuş, daxili və xarici basqılar onu
qorxutmamış, doğru, düzgün bildiyi
İslam xəttindən heç bir zaman kənara
sapmamışdır. Yaratdığı siyasi partiyalar
və müəssisələr bağlanmış, dəfələrlə
MİLLİ GÖRÜŞ
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iftiralara məruz qalmış, həbsə atılmış,
lakin bütün bunlar Ərbakan Xocanı
bezdirməmiş, qorxutmamış və hər bir
zaman yeni partiyalarla, yeni həll yolları
ilə və yeni ictihadlarla təkrarən mübarizəsinə davam etmişdir.

Onun gördüyü işləri, cəsarəti, əzmi
bütün İslam ölkələrini cəsarətləndirmiş,
ümmətin Osmanlıdan sonra itirdiyi izzətinə qovuşması üçün sönən ümidləri
yenidən işıqlandırmışdır.
Mərhum Xocamız Mərakeşə bizi ziyarətə gəlmişdi. Onun ziyarətindən əvvəl
biz mərakeşli müsəlmanlar arasında
siyasətlə məşğul olmaq halaldırmı, yoxsa
haramdırmı? – deyə bir fikir ayrılığı
yaranmışdı. Bizi ziyarəti əsnasında Mərakeşdəki icmamızın qabaqcılları ilə bir
toplantı təşkil etdik. O toplantıdan sonra
demək olar ki, Mərakeşdəki müsəlmanların İslama baxışı tamamilə dəyişdi.
Sonralar biz bir partiya da yaratdıq. O
partiya sayəsində bu gün Mərakeşdə
müsəlmanlar söz sahibi oldular və
İslama xidmət etməyə başladılar. Bu
danışdıqlarım sadəcə Mərakeşdə olanlardır. Bütün dünya müsəlmanları, İslam
ölkələri üçün etdiklərini siz özünüz
düşünün. Ərbakan Xoca müsəlmanlar
üçün bir ata, bir böyük qardaş, bir lider,
bir dövlət adamı, alim, təqva sahibi və
44

MİLLİ GÖRÜŞ

mücəddid (yenilikçi) idi. Osmanlıdan
sonra unudulmuş İslamı əvvəlcə Türkiyəyə bir daha tanıtdırdı. Ərəb və İslam
ölkələri ilə yenidən tanış elədi. Onun
insanlığa və müsəlmançılığa etdiyi
xidmətləri sevənlərindən əvvəl onu
sevməyənlər və düşmənləri etiraf etdilər.
Ərbakanın böyüklüyünü müsəlmanlar sağlığında başa düşdü. Başa düşməyənlər də bunu ölümü ilə dərk etdi.
Dünya tarixində belə bir böyük cənazə
namazı mərasiminə təsadüf olunmamışdır. Sadəcə Türkiyədə deyil, müsəlmanların yaşadığı bütün ölkələrdə
cənazə namazı qılındı. Milyonlarla insan
onun üçün ağladı, göz yaşı tökdü və
onun üçün dua etdi. Onun dəfni zamanı
dünya müsəlmanlarının qəlbi, gözü
Türkiyədə idi. Cənazə namazında Türkiyədən dövlət adamları, hərbiçilər, dünyəvilər, onu sevənlər, tələbələri və İslam
dünyasının təmsilçiləri iştirak edərək
mərhum Ərbakanın dünya tarixində
əhəmiyyətli rol oynadığını, yerini və
dəyərini bir daha təsdiq etdilər.
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Bəli, dünya yüksək dəyərli bir insanı
və böyük bir liderini itirdi. Hamımızı
ağladaraq Haqqa doğru yürüdü. Ərbakan bir məktəb idi. Dövlət adamı yetişdirdi, müsəlman gəncliyi yetişdirdi, dünya müsəlmanlarını bir araya topladı,
gücü itmiş zənn edilən İslamın gücünü
bütün dünyaya göstərdi. Müsəlmanların
itmiş ümidlərini yenidən yaşatdı.
Məqamı Cənnət olsun! Rəbbim onu
peyğəmbərlərin, siddiqlərin və şəhidlərin qonşusu etsin! Bizi də, sizi də, bütün
sevənlərini də şəfaətinə nail etsin! Amin!
(04. 03. 2011, İstanbul).

7. Səudiyyə Ərəbistanı “Əbha”
Universiteti İslam Hüququ Fakültəsi
Dekanı, “Dünya Quran-kərim və hədis
elmləri heyəti”nin sədri Abdullah
Müslih
– Sizi uzun illərdən bəri tanıyıram.
İslam naminə gördüyünüz işlər, hazırladığınız televiziya proqramları hamıya
məlumdur. Bütün bunlarla yanaşı
Ərbakan Xocamızın rəhbərliyi ilə hər il
keçirilən “Müsəlman Cəmiyyətlər Toplantısı”nda iştirak edərdiniz. Möhtərəm Ərbakan Xoca ilə nə vaxt tanış
oldunuz? Özü ilə və İslam dünyası üçün
etdikləri ilə əlaqədar nə deyə bilərsiniz?
– Heç şübhəsiz, mərhum Ərbakan
Xoca əsrimizin mücəddidi idi. Peyğəmbərimizin də bir hədisində buyurduğu
kimi Allah-Taala hər yüzillikdə bir
mücəddid göndərərək dinini yeniləyər.

Allah-Taalanın bu son yüzillikdə göndərdiyi mərhum Ərbakan Xocamız
Allahın dinini yeniləyən bir mücəddid
idi.
Ərbakan Xocam fərasət sahibi, açıqfikirli bir insan idi. Ümmətin bu əsrdəki
problemlərini çox yaxşı başa düşmüş, bu
problemlərin həll yollarını çox yaxşı
təhlil etmiş, bu problemləri həll edə
biləcək layihələr hazırlamış və ümmətin
başına bəla olan İslam düşmənlərinin də
hiylələrini çox yaxşı bilən bir lider idi.
Ərbakan Xoca bir İslam dəvətçisi idi.
Əsrin islami problemlərini çox düzgün
həll etmiş və qılıncdan istifadə etmədən,
döyüş meydanlarına enmədən 50 il
insanları İslama dəvət etmiş, bu dəvəti və
islami cihadı danışıqları, layihələri və
müsəlmanların əlində olan maddi gücü
hərəkətə keçirərək həyata keçirmişdir.
Ərbakan Xoca dincəlmək nədir bilməyən, görülməsi lazım olan işləri təxirə
salmadan, yorulmadan yerinə yetirən,
yalnız görüləcək iş qalmadığını öyrəndikdən sonra istirahət edən bir mücahid
idi.
O, biz müsəlmanları Qurana və Sünnəyə yaxınlaşdırdı. Vəzifəsini ləyaqətlə
icra etdi və bizlərdən ayrıldı. Lakin onun
qurduğu “Milli Görüş” hərəkatı öz
fəaliyyətini həmişə davam etdirəcək və
bir gün mütləq Ərbakan Xocanın xəyalı
olan İslam Birliyi qurulacaqdır. İki gün
əvvəl onun şərafətli qəbrini ziyarət
etdim.
Cənazə namazında burada olmadığım üçün qəbri başında cənazə namazını qıldım və onun üçün dua etdim.
Allah məqamını Cənnət etsin! Dünya
müsəlmanlarının başı sağ olsun! Böyük
bir insanı, əsrin mücəddidini itirdilər (18.
03. 2011, İstanbul).
MİLLİ GÖRÜŞ
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QƏNNUŞİ: “ƏRBAKAN
XOCALARIMDAN BİRİ İDİ”
Tunis “ən-Nəhdə” hərəkatının lideri
Raşid Qənnuşi “Milli Görüş” lideri Prof.
Dr. Nəcməddin Ərbakanı belə dəyərləndirdi: “Möhtərəm Ərbakan mənim
yalnız dostum deyildi, eyni zamanda
xocalarımdan biri idi. Ərəb dünyasında
Türkiyə haqqında danışıldığı zaman
mütləq möhtərəm Ərbakanın adı çəkilərdi. Cənazə namazında 1,5 milyon
insanın iştirakı, Türk xalqının ona olan
sevgisini və sayğısını göstərmişdir.
Mənim nəslim Türkiyə haqqında
danışdıqda Ərbakanın adı mütləq
çəkilərdi. Ona bütün İslam dünyasında
olduğu kimi, biz də çox böyük bir dəyər
veririk. Türkiyəyə də ölkənizin böyük
kədərinə şərik olmaq üçün gəldim.
Xocamıza qarşı son vəzifəmi yerinə
yetirdim”.

QƏRƏDAVİ: “HƏYATINI
İNSANLIĞIN SƏADƏTİNƏ
HƏSR ETMİŞDİ”
Dünya müsəlmanlarının qabaqcıl
alimlərindən biri, böyük alim Qərədavi
mərhum Ərbakanın həyatı boyunca
İslama dəvət etdiyini və təbliğə, ümmətin oyanış və dirçəlişinə böyük xidmətlər
göstərdiyini bildirdi. Mərkəzi Londonda
olan 400 üzvlük “Dünya İslam Alimləri
Şurası”nın sədri Prof. Dr. Yusif əlQərədavi və baş katib Prof. Dr. Əli
Muhyiddin əl-Qərədavi “Milli Görüş”
lideri Prof. Dr. Nəcməddin Ərbakanın
vəfatından dərhal sonra şura adından bir
bildiriş yayımladı. Şuranın rəsmi internet
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saytında yayımlanan bildirişdə “Dünya
İslam Alimləri Şurası” böyük mücahid
Nəcməddin Ərbakanın vəfatını üzüntü
ilə dünyaya elan edir”, – deyilir. Bildirişdə bunlar qeyd edilir:
“İslama və müsəlmanlara rəhbərlik
etmiş, onların inkişaf etməsi və yüksəlməsi üçün çox zəhmət çəkmişdir. Bütün
bu işləri görərkən sadəcə özü deyil,
dəyərli dostları və tələbələri də həmin
istiqamətdə fəaliyyət göstərmişlər.
“Dünya Alimlər Şurası”nın sədri, baş
katibi, üzvləri və dünyadakı digər
üzvləri ilə birlikdə türk xalqına və
müsəlmanlara baş sağlığı verərkən,
böyük lider və mücahid Ərbakanın
vəfat xəbərini eşitdirərkən, Allahdan
onu bütünlüklə rəhmətinə qərq etməsini istəyirik”.
“Milli Görüş” lideri Prof. Dr. Nəcməddin Ərbakanın ortaya qoyduğu siyasi
xəttin özündən sonra da o cür davam
etməsini gözlədiklərini bildirən Qərədavi: “Özü kimi tələbələrinin də həmin
minvalla fəaliyyət göstərməsini gözləyirik. Tələbələri və tərəfdarları onun izi
və xətti əsasında fəaliyyətlərini davam
etdirərkən onun boşluğunu doldurmaq
üçün yeni Ərbakanlar yetişdirməsini
gözləyir və bütün müsəlmanlara baş
sağlığı veririk!” – dedi.

SİDDİQ HƏSƏN XAN: “O, BÜTÜN MÜSƏLMANLARIN
LİDERİ İDİ”
Hindistan “İslam Camaatı”nın lideri
Siddiq Həsən Xan Prof. Dr. Nəcməddin
Ərbakanın bütün müsəlmanların lideri
olduğunu bildirdi. Xan: “O, sadəcə
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Türkiyənin deyil, dünya müsəlmanlarının lideri idi. Biz dünya müsəlmanlarının liderini itirdik. O, Milli Görüşü
qurdu. İnşallah onun təsiri həmişə
davam edəcəkdir. Müsəlmanları iqtisadiyyat və siyasət sahəsində təsirli hala
gətirdi. Bunlarla əlaqədar fəaliyyətlər
göstərməyə təşviq etdi”, – deyə fikrini
bildirdi.

SEYİD AZMAN: “ONUN

HƏNİYƏ: “ƏHMƏD YASİN KİM-

YOLU İLƏ GEDƏCƏYİK”

DİRSƏ ƏRBAKAN DA ODUR!”

Malayziya “İslam” Partiyasının sədri
Seyid Azman mərhum Ərbakan Xocanın
yolu ilə gedəcəklərini ifadə etdi. Azman
dedi: “Xidmətləri ilə yalnız Türkiyədə
deyil, bütün dünyada tanınır. Ən böyük
mücahid olan Xocamız bütün dünyanın
itkisidir. Onun düşüncələri və xidmətləri bütün dünya üçün idi. Onu başa
düşməyin ən yaxşı yolu onun getdiyi
yol və göstərdiyi xətt ilə getməkdir. Biz
də o yolla gedəcəyik, inşallah”.

Fələstinin baş naziri İsmayıl Həniyə
Qəzzədə Ərbakan üçün qurulan təziyə
çadırını Həmas liderlərindən Mahmud
Zahar ilə birlikdə ziyarət etdi. Qəzzə
şəhərində qurulan təziyə çadırına gələn
baş nazir Həniyə Türkiyədən “Səadət”
Partiyası sədrinin müavini Təməl Karamollaoğluna zəng edərək baş sağlığı
vermişdi. Burada qısa bir nitq söyləyən
Həniyə: “Ərbakan Xocanın vəfatı sadəcə
Türkiyədəki qardaşlarımızın deyil, İslam
ümmətinin böyük bir itkisidir”, – dedi.
İslam aləminin, ələlxüsus fələstinlilərin
mübarizəni Ərbakandan öyrəndiyini
söyləyən Həniyə: “İnsanlar əvvəllər
İslamın ev və came ilə məhdudlaşan bir
həyat tərzindən ibarət olduğunu zənn
edirdilər. Lakin o, İslamın bütün ictimai
həyatda necə keçərli olduğunu göstərdi”,
– deyərək danışdı. Həniyə dedi: “Fələstinlilər və biz Əhməd Yasini necə görürüksə, Ərbakanı da elə görürük. Əhməd
Yasin müsəlmanlar üçün necə bir nümunədirsə, Ərbakan da eyni ilə bir nümunədir”.
Şərafəddin Mollaoğlu
“Anadolugenclik” jurnalı, aprel 2011-ci
il, 135-ci buraxılış
MİLLİ GÖRÜŞ
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ƏRBAKANIN HƏDƏFLƏRİ VƏ

BÖYÜK LİDERİN QOYUB

YÜKSƏK ALİ DƏYƏRLƏRİ

GETDİYİ MİRAS

Türkiyənin böyük ağsaqqallarından
daha biri 27 fevral 2011-ci ildə Haqqın
rəhmətinə qovuşaraq aramızdan ayrıldı
və keçmişə qarışdı. Türkiyə nadir hallarda müşahidə olunan böyük və
ehtişamlı dəfn mərasiminə şahid olaraq
bu dahi insanı əbədiyyətə yola saldı.
Haradasa Türkiyə Respublikası ilə
yaşıd olan (1926-2011) böyük bir çinar
yıxılsa da, arxasında bir meşə qoyub getdi. Bununla da, yüz ildə bir dəfə doğulan,
bir elm, bilik və siyasət adamı, xalq lideri
olan Prof. Nəcməddin Ərbakan bəy
tarixin səhifələrində və onu sevən hər bir
kəsin qəlbində əbədi və unudulmaz bir
zirvədə daim yaşayacaqdır.
Çox dəyərli və görkəmli bir insan olan
möhtərəm Prof. Ərbakan Xocamıza
Allah rəhmət eləsin və məkanı Cənnət
olsun! Amin. Onun ömrü boyu anlatmağa, öyrətməyə çalışdığı prinsip və
əsasları düzgün anlamaq, ideyalarını
mənimsəmək və qəbul etmək, onun
görüşlərinin gerçəkləşməsi üçün açdığı
cığırla getməkdə davam etmək ona edilə
biləcək ən böyük xidmətdir.

Möhtərəm Ərbakandan miras qalan
“Milli Görüş şüur və inamı”, bəlkə də,
yüz ildə bir dəfə meydana gələn və kütlələri arxasınca aparan bir fikir axımıdır.
Bu, idealdır, bir görüşdür. Bu ideal
əslində inqilab yaradacaq bir gücə malik
fikir və özünəqayıdış olub xalqın bütün
təbəqələrini əhatə edən bir xalq hərəkatı
və ideologiyası olaraq yaşamağa davam
edəcəkdir. Bu görüş sadəcə Türkiyə üçün
deyil, eyni zamanda bütün İslam aləmi
və hətta ayağa qalxmağa çalışan bütün
əzilən dövlətlər üçün də bir model
yaradacaq idealdır.

Möhtərəm Prof. Dr. Nəcməddin Ərbakan Türkiyə üçün hamımızın nələr
etməyimiz lazım olduğunu anladarkən,
bütün zamanlar üçün üç böyük hədəf
üzərində dayanmış və bunların həyata
keçməsinin nə qədər vacib olduğunu
israrla vurğulamışdır. Xalq kütlələrinə və
hər birimizə aid olan bir vəsiyyət buraxmışdır. Bu üç hədəf: Birincisi, yaşamağa
yararlı bir Türkiyə idealı, ikincisi, yenidən böyük Türkiyə idealı, üçüncüsü də
yeni bir dünyanın qurulması idealı
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olmuşdur. Xüsusilə, son iki aydır (2011-ci
ilin yanvarından etibarən) Orta Şərq və
Şimali Afrika ölkələrində baş verən və
hər kəsin ibrət götürərək seyr etdiyi
hadisələr bu birinci prinsipin nə qədər
vacib və düzgün olduğunu açıq şəkildə
ortaya çıxarır, yəni hər ölkədə hakimiyyətin öz ölkəsini abadlaşdırması, öz
insanlarının rahat və firavan yaşaya
biləcəyi bir yer vəziyyətinə gətirməsini
çox vacib bir şərt kimi ortaya qoyur. Buna
görə də möhtərəm Xocamız həmişə
“Yaşana bilən bir Türkiyə” düsturu ilə
izahına başlamışdı. Tunis, Əlcəzair,
Misirdən sonra Liviya da daxil olmaqla,
digər bir çox ərəb ölkələrinə sıçrayan
qiyamlarda ana mövzu, ana şikayətlər
yalnız “işsizlik, yoxsulluq, aclıq, təzyiqlər, azadlığın boğulması və ümidlərin
puç olması” olmuşdur. Bir sözlə, öz
xalqları üçün bu ölkələr “yaşamağa
yararlı” bir ölkə olmaqdan çıxmış sayılırlar. Nəticədə hər kəsin ibrət və dəhşətlə
izlədiyi böyük xalq qiyamları baş vermiş,
dövlət çevrilişləri olmuş, rejimlər dəyişmiş və liderlər devrilmişdir.
Möhtərəm Ərbakan Xocamızın izah
etdiyi ikinci prinsip isə “Yenidən böyük
Türkiyə” olmuşdur. Bunun həyata keçməsi üçün hər şeydən əvvəl milli “özünəinam” və “özünəqayıdış” təmin olunma-

lıdır. Bir millətin başını dik tuta bilməsi
üçün ana təməl onun hiss etdiyi özünəinam və güc aldığı dəyərləridir. Bunlar
olmadan heç bir xalq güclü olmaz,
müvəffəqiyyət qazana bilməz. Yenə də
son illərdə və ötən aylarda ətrafımızda
baş verən hadisələr onun həyata baxışının nə qədər doğru olduğunu sübut edən
örnəklərdir. Xocamızın nəyi nəzərdə
tutduğunu anlaya bilmək üçün bir daha
tarixə nəzər salmaq lazımdır.
1918-ci ilədək dünyanın ən böyük
imperiyalarından biri olan Osmanlı
Dövləti yalnız bu tarixdə qarşılaşdığı
saysız-hesabsız müharibələr və hər
tərəfdən məruz qaldığı hücumlar nəticəsində dağılmış və süqut etmişdir. Bu
süqutdan dərhal sonra Avropadakı güclərin və Osmanlının qənimi olan milli
azlıqların iştirakı ilə vətən torpaqları
dörd tərəfdən işğala məruz qalmışdır.
Qərb qüvvələri ölkəni işğal etməklə
bərabər xalqın özünə inamını və öz
dəyərlərinə olan hörmətini aradan götürmək üçün əllərindən gələni etmiş, amma
istəklərinə nail ola bilməmişlər.
Türk oğlunun apardığı dastanlara
layiq azadlıq mübarizəsindən sonra ölkə
öz müstəqilliyini əldə etmiş və vətən
torpaqlarının hamısı dərhal azad olunmuş və 1923-cü ildə Türkiyə Respublikası qurulmuşdur. Eyni ilə küllərdən
ucalan Simurq quşu kimi Osmanlı küllərindən də bir Türkiyə Respublikası doğulmuşdur.
Bu böyük hadisə ilə, demək olar ki,
yaşıd olan və özü də böyük bir Respublika insanı olan Möhtərəm Ərbakan bu
tarixi tərəqqini hər zaman nəzərində
saxlamış və bunları gənc nəslə ətraflı
şəkildə izah edərək onlara daim tədbirli
və hər zaman hazırlıqlı olmaq fikrini
MİLLİ GÖRÜŞ
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aşılamışdır. Ərbakanın müraciəti hər
zaman və yenidən “Böyük Türkiyə”
yarada bilmənin mümkün olması, bunu
yaratmaq imkanının və mənbələrinin də
öz əllərimizdə olmasının gənc nəslə
çatdırılması və şüurlarına həkk edilməsindən ibarət olmuşdur.
“Türkiyə bir daha qüdrətli lider dövlət olacaqdır”, – deyərək məqsədləri izah
edərkən Ərbakan bunu “Yenidən böyük
Türkiyə” prinsipi kimi formalaşdırır və
bunun hər kəs tərəfindən bir prinsip
olaraq qəbul edilməsinin vacibliyini vurğulayırdı.
Son iki ayda xarici mətbuatda çıxan və
“Lider ölkə Türkiyə” başlıqlı yazılarda
da göründüyü kimi, Türkiyənin mövqeyi
və gücü bölgənin digər ölkələri ilə
müqayisə edilmişdir. Bütün bu irəliləyişlərin yəqinliyini çox əvvəldən müəyyənləşdirə bilən Ərbakan da bu yolda
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irəli gedə bilməyimiz üçün görüləsi işləri
və prinsipləri yeni nəsillərə uzun illər
bundan qabaq öyrətməyə başlamışdır.
Möhtərəm Xocamızın öz ehtimalında və
verdiyi tədbirlərində nə qədər haqlı
olması bir daha yenidən qarşımıza çıxır.
Üçüncü prinsip isə “yeni bir dünya”
şüarıdır. Hadisələrin inkişafına bir daha
nəzər salsaq, məsələn İrak işğalının necə
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həyata keçirilməsi, Əfqanıstanın necə
zəbt olunmasını xatırlasaq, bütün bunların ABŞ və Avropa dövlətlərinin müştərək qərarları və onların hələ də davam
edən “koloniyalaşdırma mövqeləri və
xarici siyasət yanaşmaları” ilə həyata
keçirmələrini asanlıqla görmək olur.
Bu gün də Liviyanın Avropa qüvvələri
(xüsusilə Fransa) tərəfindən hər an
məruz qaldığı hücumları, düşmənlərin
birləşərək kollektiv şəkildə İslam ölkələrini bir daha koloniyaya çevirmək üçün
yeni yollar və səbəblər aradıqlarını
müşahidə edirik. Bu vəziyyət qarşısında
mütləq başqa bir quruluşda Birləşmiş
Millətləri təmsil edən bir qurumun
yaranmasına ehtiyac vardır. Bugünkü
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT),
təəssüf ki, ədalətli və hüquqi olmaq
əvəzinə, daha çox maraqlar və siyasi
oyunlar balansının həyata keçirildiyi bir
platforma halına salınmışdır. Hazırkı
BMT hələ də II Dünya Müharibəsi
qaliblərinin qurduğu “Qüdrət”ə söykənən bir təşkilat olaraq çalışmağa davam
etməkdədir.
Dünyadakı siyasi maraqların daha
yaxşı müdafiə olunması üçün güclü yerli
qüvvələr arasında yeni təşkilatlanmaların yaranmasına ehtiyac vardır. İslam
ölkələri, eləcə də inkişaf etməkdə olan
ölkələr və qitələr arasında tərəqqi edəcək
təşkilatlar dünyada baş verən bir çox
haqsızlıqların qarşısını almağa kömək
edəcəkdir. Bugünkü şərtlərlə fəaliyyət
göstərən yerli təşkilatlar, məsələn “Ərəb
Birliyi” və ya “İslam Konfransı Təşkilatı”
son dərəcə zəif fəaliyyət göstərirlər və
vəzifələrinin öhdəsindən tam gələ bilmirlər. Liviya hadisəsində BMT-də
qərarın qəbul edilməsi üçün “Ərəb
Birliyi” təşkilatı, hətta “no-flay zon”

(“Uçuşun qadağan olunduğu zona”)
tələbi ilə müzakirələrə qatılmış və Liviyaya hücum qərarına dəstək vermişdir.
Deməli, bölgə üçün maraq və məqsədlərini qorumaq əvəzinə “güclü olanları”
razı salmaq fikri daha üstün gəlmişdir.
Ədalətli olmayan və “Güc”ə söykənən
mövcud sistemə boyun əyilmişdir. Daha
ədalətli bir quruluş və daha çox haqqa
söykənən bir sistemin qurulmasının
vacibliyinə inanan möhtərəm Ərbakan
Xoca ömrünün son günlərinə qədər
sülhün bərqərar olması üçün yeni bir
dünya nizamının lazım olması fikrini
müdafiə etmiş və bunu daim diqqət
mərkəzində saxlamışdır.

Təkrar etmək lazım olarsa, Xocamıza
olan hörmət və sevgimizə görə onun
adına layiq nəsə etmək istəyiriksə, hər
şeydən əvvəl onun ideyalarını və ən
böyük layihəsinin mahiyyətini yaxşı başa
düşməli, mənimsəməli və xalqa düzgün
izah etməliyik. Bunların həyata keçə
bilməsi üçün bütün öhdəliklərimizi yerinə yetirərkən özümüz də “Milli Görüş”
ideologiyasının əsaslarına müvafiq formada hərəkət etməliyik. Xocamız özündən sonra yerinə yetiriləcək çox işlər və
həyata keçiriləsi çox böyük ideyalar
qoyub getmişdir. Onun tövsiyələrini
həyata keçirmək üçün hər kəs böyük
məsuliyyət daşıyır.
Ruhu şad olsun! Amin!
Prof. Dr. Oya Akgönənç
“Anadolugenclik” jurnalı, aprel
2011-ci il, 135-ci buraxılış
MİLLİ GÖRÜŞ
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ƏRBAKAN XOCADAN
BİR XATİRƏ
USTAD XOSROVŞAHİNİN
QƏLƏMİ İLƏ NƏCMƏDDİN
ƏRBAKANDAN BİR XATİRƏ
NƏCMƏDDİN ƏRBAKANLA
İLK GÖRÜŞÜ
İslam İnqilabının qələbəsindən əvvəl
dəfələrlə Türkiyəyə – Ankara və İstanbula səfər etmişdim. İlk səfərdə “Meyhən
Tur”un avtobusu ilə Tehrandan Fransaya
və Almaniyaya qədər Türkiyə yolu ilə
getmişdim. Sonralar isə təyyarə ilə...
Ankarada bir neçə mətbuat orqanlarına,
o cümlədən çoxtirajlı həftəlik “İttihad”
və “Zaman” qəzetlərinə də müsahibələr
vermişəm və bu yazılar qəzetlərin ilk
səhifəsində nəşr olunmuşdur.
Bir gecə Ankarada qardaşlardan
birinin məsləhəti ilə Molla Səid Nursinin
“Nurçular” deyə tanınan tərəfdarlarının
məclisində iştirak etdim. Onlar bundan
çox sevindilər və türkcə bəzi sözlər də
bəyan etdim ki, bu da məclis iştirakçıları
tərəfindən yaxşı qarşılandı və xoş təsir
bağışladı. Lakin sonrakı gün Saleh Özcan
adlı başqa bir qardaş – bu qardaş “Hilal”
adlanan aylıq jurnalın təsisçisi idi və o
jurnalı həmişə mənə göndərərdi – mənə
xəbərdarlıq etdi ki, nurçuların gecə
toplantıları qadağandır və bəzən polislər
basqın edib məhkəmənin qərar verməsinə qədər bütün iştirakçıları tutub saxlayırlar...
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“Zaman” qəzetinin rəhbəri Mühəmməd Şövkət Eygi ilə görüşdüm və
naharda Məkkədə yerləşən “RabitətulAləmil-İslami”nin üzvü olan və onunla
oradan tanış olduğum Saleh Özcanın
qonağı oldum. Daha nurçuların dərslərində iştirak etmədim.
Lakin İrana qayıtdıqdan sonra onlarla
yazışmalar və fikir mübadilələri başlandı
və bu, uzun müddət davam etdi. Həmin
vaxtdan etibarən əlimdə onların mürşidindən gələn onlarla məktub vardır ki, o
məktublarda Molla Səid Nursinin salam
və tərifini mənə çatdırmışlar... Bu yazışmaların mərkəzi Urfa şəhəri idi və çox
məktublar “Nur tələbələri” imzası ilə
yazılırdı... Molla Səid Nursinin rotator
maşınında çoxaldılan və çoxu ərəb hərfləri ilə yazılmış kitablarını və risalələrini
mənim üçün göndərirdilər. Həmin
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kitablar və risalələr hələ də köhnə
kitabxanamda saxlanılır.
...Bu əlaqələr İslam İnqilabının qələbəsindən sonra daha da genişləndi və biz
Peyğəmbərin besətinin (peyğəmbərliyinin) 1500 illiyi ilə əlaqədar keçirilən
bayrama onlardan bir qrupu da İrana
dəvət etdik və onlar da böyük bir sevinc
hissilə bu bayramda iştirak etdilər...
Nurçular Molla Səid Nursinin vəfatından sonra ayrı-ayrı qruplara ayrıldılar.
Qruplardan hər birinin rəhbəri özünə
məxsus bir təşkilat yaratdı ki, bunların da
hər biri öz növbəsində çox fəaldır. Onlar
Molla Səidin metodunu və yolunu əsas
götürüb özlərinin əsasən Molla Səidin
risalələrindən ibarət olan nəşriyyatını
müxtəlif dillərdə çap edirlər.
İnqilabın qələbəsindən və Vatikan
səfirliyinə təyin olunduqdan sonra İrakın
İrana təcavüzünə görə İrandan Avropaya
ardıcıl uçuşlar olmadığı üçün səfir kimi
fəaliyyət göstərdiyim dövrdə İtaliyaya
getmək üçün iş yerimə bəzən Türkiyə
yolu ilə İstanbuldan getməyə məcbur
olurdum və təbii olaraq bir-iki gün
İstanbulda qalırdım. Bu zaman təhsil
sistemi ilə əlaqədar işlərimi görür və türk
dostlarım və qardaşlarımla görüşürdüm.
Belə səfərlərdən birində türk qardaşların əvvəlcədən gəldikləri qərara uyğun
olaraq “Milli Səlamət” Partiyasının rəhbəri Nəcməddin Ərbakanın görüşünə
getdim. O, məni Partiyanın binasında
qarşıladı. Partiyanın üzvləri və tərəfdarları onu Xoca – mürşid, yaxud ustad –
deyə çağırar və ona çox ehtiram edib əlini
öpərdilər. Hətta onlar Xocanın məni
qarşılamaq üçün qapıya qədər gələrək
özü müşayiət etməsinə təəccüb etdilər. O,
bu hərəkətindən ətrafdakıların təəccübləndiyini gördükdə dedi: “Bu xoca

əfəndi bizim iranlı qardaşımızdır. Biz
onun görüşünə getməliydik, lakin o,
məhəbbət göstərib bizim görüşümüzə
gəlmişdir... Biz onun ehtiramına və
əxlaqına görə ona təşəkkür etməliyik...”

NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN
İRAN İSLAM İNQİLABININ
VURĞUNU İDİ
Təxminən bir saat Ərbakanın yanında
oldum. Heç bir riyakarlıq etmədən,
mürşid və xoca qiyafəsinə bürünmədən
mənimlə səmimi söhbət etdi və mən
İstanbul türkcəsində danışa bildiyimə
görə çox xoşhal oldu. (İstanbul türkcəsi
sözlər, bəyan keyfiyyəti və kəlmələrin
tələffüz olunması baxımından bizim
azəri türkcəsi ilə fərqlənir. – Müə.)
İslam İnqilabı haqqında danışdıq...
Nəcməddin Ərbakan inqilabın çox vurğunu və məftunu idi və onu məntəqədə
İslamın qələbəsi və digər qalibiyyətlərin
başlanğıcı bilirdi. İmam Xomeynini
xeyirlə və yaxşılıqla yad edirdi. Mən
Türkiyədə sekularizmin (laikliyin) davam etməsi və Atatürkçülüyün bir dinə
çevrilməsi barəsindəki nigarançılığımı
üstüörtülü şəkildə dilə gətirdim. O,
ölkəsinin şəraitini müfəssəl şəkildə
bəyan etdi və dedi: “Qərbin və laiklərin
(dünyəvilərin) köməyi ilə təxminən 60
ildir ki, idarə olunan quruluşda onlar
bütün işlərdə kök salıblar. Bütün
zəminlərdə İslam hakimiyyətinə doğru
ehtiyatla və tədricən addımlamaq lazımdır. Qərbin bu işə havadarlıq etməsinə diqqət etməklə aydın olur ki, hər
cür tələskənlik generalların bu işi
dayandırması ilə üzbəüz gələcəkdir.
MİLLİ GÖRÜŞ
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Lakin mən ümidvaram ki, Allahın
köməkliyi ilə tədricən öz məqsədlərimizə çatacağıq. Bu yolu Adnan Menderes başladı. Lakin gördünüz ki, onu
bir mənasız ittihamla edam etdilər.
Onun əsl günahı İslamı istəmək idi. Biz
ümidvarıq ki, keçmiş təcrübələrdən
istifadə etməklə bu yolu davam etdirəcəyik. Hətta Məclisdə əksəriyyəti ələ
alıb sonra baş nazir və prezident təyin
edə bilmək üçün bu yolda laiklərlə belə
ittifaq bağlamağa hazırıq”.

Mən Ərbakanın salamatlığı üçün dua
edib, müvəffəqiyyət arzulayaraq ondan
ayrıldım və İtaliyaya getdim. Bir müddət
keçdi və onun öz qanuni fəaliyyətini
davam etdirə bilməsi üçün sonralar
“Rifah” adını aldığı partiyası qələbə çaldı
və xanım Çillərin partiyası ilə ittifaq
bağlayıb güc əldə etdi. Bir neçə ay sonra
generalların çevrilişi ilə dövlət devrildi
və laiklər yenidən səhnəyə gəldilər.
Ərbakan və dostları mənasız ittihamlarla
məhkəməyə cəlb olundular.
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NƏCMƏDDİN ƏRBAKANIN
CÜMƏ NAMAZINA DİQQƏTİ
İrakın İrana təcavüzü böhranında
Misir, Türkiyə, Sudan İslam hərəkatlarının rəhbərliyinin və Əfqanıstan cihad
rəhbərlərinin əməkdaşlığı ilə Pakistanın
paytaxtı İslamabadda “Müsəlmanların
Vəhdəti” adlı konfrans təşkil olundu.
Dəvətlər general Ziyaulhəqq vasitəsilə
həyata keçirilmişdi. Lakin sonralar eşitdik ki, konfransın xərcini Səud ailəsi
çəkmişdir. Bu konfransda demək olar ki,
İslam dünyasındakı bütün islami hərəkatların rəhbərləri fəal iştirak etdilər.
Misir “Müsəlman Qardaşlar Cəmiyyəti”nin mürşidi Mühəmməd Hamid
Əbunnəsr, “Sudan İslam Hərəkatı”nın
mürşidi Şeyx Həsən ət-Türabi, “Misir
Cihad Hərəkatları”nın rəhbəri Şeyx
Ömər Əbdürrəhman, Əfqanıstan cihad
hərəkatlarının bütün rəhbərləri, “Pakistan İslam Camaatı”nın əmiri Qazı Hüseyn və Nəcməddin Ərbakan...
İranın bu konfransla – Londonda
onun əsl rüşeymi mənim iştirakımla
Doktor Əzzam Misrinin evində təşkil
olunmuşdu – əlaqəsini yaradan mən
olmuşam və İrandan bu konfransda
Ayətullah Cənnəti, Ayətullah Təsxiri,
Pakistandakı səfirimiz Ağa Seyid Mahmud Musəvi, Xarici İşlər Nazirliyindən
Ağayi-Əlborzi və mən iştirak edirdik.
Konfrans işinin macərasının və İrakın
təcavüzkar tanınması barəsində qətnamə
qəbul olunmasına təşəbbüs göstərilməsinin başqa bir dastanı vardır. ... Bu
konfransdan indiyə qədər yadımda qalan xatirə Nəcməddin Ərbakanla əlaqədar xatirədir. Bir qrup qonaq İslamabadda “Hilton” mehmanxanasında yerləşdi-
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rilmişdi. Digərləri isə başqa mehmanxanalarda yerləşdirilmişdi. Nəcməddin
Ərbakan və onunla gələn heyət, həmçinin iranlılardan ibarət olan qrup bu
mehmanxanada yerləşmişdilər.
Bir gün Nəcməddin Ərbakanla mehmanxananın foyesində oturub söhbət
etdik. Bir neçə il keçəndən sonra məni
gördüyü üçün xeyli xoşhal oldu. Müharibənin davam etməsindən çox narahat idi.
Yumşaqlıqla, dərin təəssüratla İrakın
təcavüzünü və müsəlmanların qətl-qarət
edilməsini tənqid edirdi və müharibənin
sona çatmaq istəyində olduğunu bildirirdi. İslam Nizamının Türkiyə ilə əməkdaşlığı mövzusu barəsində söz açıldı.
Nəcməddin Ərbakan mənim: “Nə etmək
lazımdır?” – deyə verdiyim suala duzlu
bir təbəssümlə belə cavab verdi: “Çox
işlər görmək olar, lakin İslam Respublikasındakı dostlar öz vədlərinə əməl etmirlər. İranlı dostlar çox yaxşı danışırlar, amma danışıqlara əməl olunmur!”
Əlbəttə ki, mən bu sözləri o vaxt İrana
qayıtdıqdan sonra Ağayi Doktor Vəlayətiyə çatdırdım... Mənim üçün çox
əhəmiyyətli və dəyərli olan, diqqətimi
cəlb edən başqa bir hadisə isə belə
olmuşdur. Bir gecə konfransın işi sona
çatdıqdan sonra mehmanxanaya qayıtdıq... İrana uçuş vaxtımızı təyin etmək
üçün Ağayi Əlborzi ilə sakit bir guşədə
oturmuşduq. Qarşımızdakı sütunun
arxasında Nəcməddin Ərbakan bir neçə
dostu ilə əyləşmişdi və sözsüz bizi
görmürdü... Onun işlərinə başçılıq edən
şəxs qonaqların gedişi üçün məsul olan
şəxsin yanından ayrılıb ona yaxınlaşdı və
İslamabaddan İstanbula olan uçuşların
sayı haqqında məlumat verdi. Nəcməddin Ərbakan yalnız bir məsələyə görə
narahat olduğunu bildirərək dedi:

“Təyyarə şirkətinin növü və uçuşun
gecə, yaxud gündüz saatlarında olması
mühüm deyil, işləri elə nizamlayın ki,
sabah cümə günü olduğu üçün mən
cümə namazına çata bilim”.

Bu fikir olduqca dəyərlidir və bu
şəxsin dini etiqadlara olan imanının
göstəricisidir. O, səfərdə idi və cümə
namazı ona vacib deyildi. Bir neçə gün idi
ki, konfranslarda iştirak edirdi və
müxtəlif görüşlər keçirmişdi. “Evə tez
çatıb istirahət etməliyəm”, – deməkdənsə, cümə namazını düşünürdü və səfərin
ona görə tənzimlənməsinə çalışırdı.
Ağayi-Əlborzi türk dilini bilmədiyinə
görə mənim heyrətlənməyimdən və üz
cizgilərimdən təəccübləndi və “Ərbakan
nə dedi ki?” – deyə soruşdu. Mən baş
verənləri ona danışdım və təəccübü daha
da artdı. İman və əqidə nələr etmir ki...
Bu, mənim Ərbakanla son görüşüm oldu.
Artıq o vəfat etmişdir. Ümidvaram ki,
Türkiyədə onun yolu davam edəcək və
özünə yeni dostlar qazanacaqdır...
www.sedayeshia.com
www.khosroshahi.ir
MİLLİ GÖRÜŞ
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MİLLİ GÖRÜŞÇÜ HANSI
XÜSUSİYYƏTLƏRƏ SAHİB
OLMALIDIR
İslam davasına qəlbi ilə bağlanan,
Allaha, Rəsuluna, əmr sahiblərinə (ƏhliBeyt imamlarına) və ədalətli fəqihə
(müctəhidə) təslim olan, Allahdan başqa
ilah (məbud və qanunverici) yoxdur
deyən, hökm yalnız Allaha məxsusdur, –
deyə hayqıran, Tağuta boyun əyməyən,
İslamı bir həyat nizamı olaraq mənimsəyən və İslamın hakimiyyəti üçün
çalışan hər bir müsəlman Milli Görüşçüdür.
Milli Görüşçü Mühəmməd ümmətinin birliyini, dirçəlişini, hüzurunu və
rifahını istəməlidir.
Milli Görüşçü Allahdan Onun elçisinə
vəhy yolu ilə nazil olan (enən) əmr və
yasaqların hamısına, Rəsulullahın Sünnəsinə, İcmaya, Ağıla, Qiyasa və şəriətin
digər dəlillərinə təslim olmalıdır.
Milli Görüşçü Allah davasından başqa
bir davanın, qayənin və məqsədin dalınca getmədən, hər cür niyyət və işdə
yalnız Allaha təvəccöh (diqqət) edərək,
Ona bağlanaraq, Onun razılığını qazanmaq və Onun adını ucaltmaq üçün çalışmalıdır.
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Milli Görüşçü ilahi hökmlərə zidd
ideologiya, doktrina, sistem, düşüncə və
idarə formalarını rədd edərək Allahın
hökmləri ilə idarə edilməyi istəməlidir.
Milli Görüşçü həm küfrə, həm də
nəfsinə qarşı cihad etməli, mübarizə
aparmalıdır. Hərəkəti haqqa doğru, haqq
üçün və haqq üzərində olmalıdır.
Milli Görüşçü əhdinə sadiq və dostlarına qarşı vəfalı olmalıdır. Əhdə vəfa
onun məzacıdır. O, etibarlı bir insandır.
Heç bir insan Milli Görüşçünün əlindən,
dilindən və başqa bir üzvündən zərər
görməməlidir. Milli Görüşçü gözünə,
dilinə, qulaqlarına, əllərinə, ayaqlarına,
qarnına, fərcinə və qəlbinə hakim olmalıdır. Yalan danışmamalı və verdiyi sözə
əməl etməlidir. Milli Görüşçü bu dünyanın müvəqqəti, axirətin isə əbədi olduğunu bildiyi üçün dünyanı axirətin tarlası olaraq görməli, dünya malına əsir
olmamalı, malı, mülkü, məqamı və rütbəni Allah yolunda xərcləməkdən çəkinməməli və comərd olmalıdır.
Milli Görüşçü qürurdan, kibrdən və
riyadan uzaqlaşaraq təvazökar olmalıdır.
Bilməlidir ki, özünü bəyənən insanı
Allah alçaldar.
Milli Görüşçü Allahı sevdiyi üçün
müsəlmanları da sevməli, qövm və irq
ayrı-seçkiliyinə getmədən onları qorumalıdır.
Milli Görüşçü ədalətdən əsla ayrılmamalı, ədaləti yalnız özü, ailəsi, yaxınları və soydaşları üçün deyil, düşmənləri
üçün də istəməli, onlarla belə ədalətlə
davranmalı, hətta öz əleyhinə olsa da,
ədalətlə qərar verməli, ədalətli olub
hüquqi normalara riayət etməli və Ədalətli Quruluş tərəfdarı olmalıdır.
Milli Görüşçü təşkilatçı olmalı, birlikdə hərəkət etməyin fayda və əhə-
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miyyətini bilməli, buna görə də hansı
qövmdən, qəbilədən və cəmiyyətdən
olmağından asılı olmayaraq eyni mübarizəni aparan, İslam davasına qəlbi ilə
bağlanan bütün müsəlmanlarla birlikdə
hərəkət etməlidir. Onların dərdinə şərik
olub üzüntülərindən narahat olmalı, fikrində, zikrində və mübarizəsində sabitqədəm olmalıdır. Atdığı hər bir addımda
ümmətin mənfəətini, hüzurunu, xoşbəxtliyini və müstəqilliyini düşünməlidir.
Milli Görüşçü soyunu inkar etməməli,
soyuna görə utanmamalı, lakin soyu ilə
öyünmənin İslama zidd olduğunu bilməli, insanlığı bir darağın dişləri kimi
bərabər olaraq görməli və üstünlüyün,
kəramətin təqva ilə olduğuna inan-

malıdır. Qövm, qəbilə və bölgə təəssübkeşliyinə qarşı vuruşmalı və Allahın
adını ucaltmaq uğrunda can verməlidir.
Milli Görüşçü inandığı haqq yolda
yorulmadan, darıxmadan, bezmədən
çətinliklərə sinə gərərək səbirlə və
sədaqətlə hərəkət etməlidir.
Milli Görüşçünün məqsədi, vasitəsi,
davası, şəxsiyyəti və hədəfi İslamdır.
İslami bir cəmiyyət yaratmaq, İslamı
həyat sistemi olaraq mənimsətmək üçün
çalışmalıdır. Fitnə qalmayıb bütün din
yalnız Allaha məxsus olanadək vuruşmalıdır. Milli Görüşçü haqqı üstün tutan
dünyagörüşünə inanmalı, Ədalətli Quruluş qurmaqla bütün insanlığı xilas
etmək üçün gücünü tamam səfərbər
edən bir mücahid olmalıdır.

MİLLİ GÖRÜŞ
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“MİLLİ GÖRÜŞ” LİDERİ
MƏRHUM PROF. DR.
NƏCMƏDDİN ƏRBAKANIN
GƏNCLİYƏ MÜRACİƏTİ
Həyat doğru ilə yanlışın, gözəl ilə
çirkinin, faydalı ilə zərərlinin, ədalətlə
zülmün mübarizəsindən ibarətdir.
İslam öz içində yalnız müsəlmanlara
deyil, bütün dünyaya rahatlıq və sülh
gətirəcək dəyərləri daşıyır. Gənclər də bu
sülhün təminat yaradanıdır. Sülh, qardaşlıq, sevgi, ədalət və rahatlıq bütün
insanlığın ortaq tələbidir. Müsəlman
gənclərin də bu dəyərləri daşıması bir
məcburiyyətdir.
Daşıdığımız bu məsuliyyətlərin əksinə bu gün bütün insanlıq bir böhran içindədir. Sanki İslam dünyası irqçi imperialistlərin əlində bir qan gölünə çevrilmişdir. Bundan başqa, işsizlik, aclıq,
insan haqlarının pozulması ilə dünya
gəncliyi böhrana sürüklənir. Böhrandan
çıxmanın yolu yalnız və yalnız Milli
Görüşlə mümkündür.
Bizim davamızın əsası şəfqətdir. Məqsədimiz bütün insanlığın səadəti üçün
var gücümüzlə çalışmaqdır. İnsanlığın
səadəti naminə çalışmaq əqidəmizin
tələbidir. Dünyanı yönləndirən və tarixə
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şan verən hərəkatların sövqedici gücü
tarixən də gənclər olmuşdur. Çələbi
Mühəmmədləri (Mehmedləri) və Fatehləri yetişdirən bu dünya bağrından
saysız-hesabsız qəhrəmanlar çıxarmış və
yenə də çıxaracaqdır. Bizim hərəkatımızın mühərriki, aparıcı qüvvəsi gənclikdir.
Gənc davasının bayrağını ən yüksəyə
sancan Ulubatlı Həsənlərin yolu ilə
gedən insandır. Gəncliyini insanlığın
qurtuluş davasına həsr edən Milli Görüş
gəncliyi həmişə dünən olduğu kimi, yeni
dövrdə də şahə qalxaraq böyük dastanlar
yaradacaq potensiala malikdir. Bu baxımdan Milli Görüş gənci sağlam bir
etiqad və əqidəyə sahib olmalı, daxili və
zahiri təmizliyinə də diqqət etməlidir.
İbadətlərində səhlənkar olmamalı, əxlaq
sahibi bir insan olaraq öz nəfsini də
tərbiyə edərək bütün insanlığın səadəti
üçün çalışmalıdır.
Bunu da unutmamalıyıq ki, istər
Səlcuqilər, istərsə də Osmanlılar min
ildən bəri yer üzündə haqqı və ədaləti
təsis etdilər. Yalnız çox böyük dövlət
adamları, elm adamları olduğu üçün
deyil, eyni zamanda hər cəhətdən güclü
olduqları üçün yer üzündəki bu böyük
xidməti Cənabı-Allah onlara nəsib etmişdir, çünki Anadolunun hər yerində alimlər insanları hidayət edir və gənclərimizə
nümunə olurdular. Bu gözəl nümunələri
görən gənclərimiz həmin əqidə və imanla
tərbiyə olunur, bir Seyid Çavuş belə
ortaya çıxırdı. Tariximizdəki bütün zəfərlər silahla və maddi üstünlüklə deyil,
yalnız iman, eşq və əzmlə qazanılmışdır.
Bir ölkənin gücü onun tankı, topu və
pulu deyil, imanlı övladlarıdır. Bunun da
əsasının əqidəli, milli və mənəvi dəyərlərinə bağlı ailələr olduğu unudul-
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mamalıdır. Əqidə hər şeyin təməlini
təşkil edir və gənclər sağlam bir imana
sahib olmalıdırlar.
Dəyərli gənclər, insanların xeyiri və
səadəti üçün bütün gücünüzlə çalışın.
Hər nəfəsin hesaba çəkiləyəcəyini bilərək
xeyirxahlıq yolunda çalışın. Ömrünüzün
sonuna qədər insanlığa xidmət etməyə
davam edin.
Həm də əsl hünər yük altında və
xidmət əsnasında sadiq və sağlam qala
bilməkdir. Yoxsa, çay söhbətlərində və
ədəbiyyat kürsülərində qəhrəmanlıq
göstərmək çox asandır. Bu baxımdan birbir bu deyəcəyim sözlərə qulaq asın. Milli
Görüşü və bugünkü hadisələri bilmək
üçün mütləq tariximizi yəqinliklə tanımaq məcburiyyətindəyik. Məhz buna
görə Milli Görüşün təmsil etdiyi böyük
mənaya görə sözlərimə diqqət edin.
Dəyərli gənclər, hər hansı bir şəxs
Malazgirddə imanının şahə qalxışını
yaşamadan, Kosovada, Niqboluda bir
qılınc olub parıldamadan, Ulubatlı Həsən olub İstanbulu fəth etmədən, Sultan
Fateh olub atını dənizə sürmədən, Qanuni olub şanlı orduları ilə Avropanın içinə
yerimədən, Seyid Çavuş olub 250 kq-lıq
mərmini “Ya Allah!” – deyərək lüləyə
keçirmədən, Sakaryanın səngərinə gir-

mədən və Kiprdə düşmən xəndəyinin
arasından keçmədən Milli Görüşün nə
olduğunu başa düşə bilməz.
Siz bu şüura sahib gənclər olaraq
insanlığın səadəti üçün çalışırsınız. Bütün dünyanın sizin bu sahədəki fəaliyyətinizə nə qədər ehtiyacı olduğunu çox
yaxşı bilirsiniz. Bu dünyanı inşallah siz
xilas edəcəksiniz, çünki yaşadığımız
hadisələrin bir dərmanı var, illərdən bəri
təcrübələrimizlə izah etdiyimiz kimi bu
dərman da yalnız Milli Görüşdür. Bu
davanın mühərriki olaraq əzmlə çalışmağınız və fəaliyyətiniz inşallah dünyadakı insanları xilas edəcəkdir. Hamımız savabı da, günahı da olan böyük bir
məsuliyyətin altındayıq.
İllərdən bəri bütün insanlara eşitdirməyə çalışdığımız hərtərəfli həqiqətləri
qəlbdən-qəlbə nəsillər boyunca daşıyacaq gənclərimizin insanlığın gözlədiyi
böyük həmləni ən qısa zamanda gerçəkləşdirəcəklərinə olan inamımız böyükdür.
Bu münasibətlə ölkəmizin (o cümlədən İslam dünyasının) hər yerində
canla-başla fəaliyyət göstərən bütün
gənclərimizin alınlarından öpür, müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Allah hamımızı
Cənnətində görüşdürsün!
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YƏHUDİ GÖZÜ İLƏ
NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN
PROF. NƏCMƏDDİN
ƏRBAKAN VƏ SİONİZMLƏ
40 İLLİK MÜBARİZƏSİ
14 yanvar 2010
Ən fəal yazarlardan biri Nurəddin
Şirin “Milli Görüş” lideri Prof. Dr.
Nəcməddin Ərbakanın sionizm ilə
apardığı 40 illik mübarizəsini qələmə
aldı. Nurəddin Şirinin qeyd etdiyi kimi
Ərbakan “Milli Görüş” hərəkatının başlaması ilə sionizmə qarşı mübarizə
mövzusunu gündəmə gətirməsi hər
şeydən əvvəl Türkiyə və dünyadakı
yəhudilər arasında böyük bir narahatlıq
və əndişə yaratdı.
1969-cu ildən etibarən “Milli Görüş”
lideri Nəcməddin Ərbakanı dörd tərəfdən izləyən sionistlər Ərbakan Xocanın
atdığı hər addımı, danışdığı hər sözü
qeyd edir və bunu sionizmin mərkəz
qərargahlarına məruzə edirdilər.
Türkiyədəki yəhudi cəmiyyətinin baş
yazarlarından olan Rifat N. Balinin
“Türkiyədəki siyasi İslamın dilində yəhudi görünüşü” başlıqlı yazısında Ərba-
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kan Xocanın necə addım-addım izləndiyini və sionizmi narahat edən danışıq
və çıxışlarının necə məruzə edildiyini
açıq şəkildə görə bilərik. “Milli Görüş”
hərəkatının yəhudilər tərəfindən necə
yaxından təqib olunduğunu ortaya çıxaran bu yazını oxucuların diqqətinə çatdırırıq.

1. SİYASİ İSLAMIN DOĞUŞU
II Dünya Müharibəsinin sona çatması
ilə Türkiyədəki təkpartiyalı dövrün də
sonu gəlmişdi. 1950-ci il 14 may seçkilərində “Demokrat Partiya” böyük bir səs
çoxluğu ilə seçkilərdə qalib gəldi. “Demokrat Partiya” hökumətinin hakimiyyətə gəlməsi ilə 1923-cü ildən 1945-ci ilə
qədər davam edən azanın türkcə oxunması sona çatdı və azan yenidən ərəbcə
oxunmağa başladı. Təkpartiyalı dövrə
nisbətdə İslam üzərindəki basqılar azaldı
və İslam yenidən Türkiyənin gündəminə
gəlməyə başladı. Bu yüksəlişin nəticələrindən biri olaraq antisemit (yəhudi
düşməni) Cevat Rifat Atilhan adlı bir
yazar 1951-ci il 27 avqustda “İslami
Demokratiya” Partiyası adlı bir partiya
qursa da, partiyanın ömrü qısa oldu və
1952-ci il noyabrın 7-də partiya fəaliyyətini dayandırdı.
Bundan sonra isə 1970-ci il yanvarın
26-da səhnəyə “Milli Nizam” Partiyası
(MNP) çıxdı. “Milli Nizam” Partiyasının
sədri olan Nəcməddin Ərbakan 1969-cu
il seçkilərində islami təmayülün güclü
olduğu Konyadan müstəqil namizəd olaraq seçkiyə qatılmış və müstəqil deputat
olaraq Milli Məclisə daxil olmuşdu. Nəcməddin Ərbakan seçkiqabağı “Milliyyət” qəzetində onunla aparılan müsahibələrinin birində belə deyirdi: “Dün-
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yada üç cəhət vardır; kommunizm, sionizm, nasionalizm. Bir də millətlərin
toxunulmazlıqlarına (müqəddəsatına)
sayğılı olan yol. Biz bu dördüncü yolu
seçirik”.
Nəcməddin Ərbakanın bu sözləri
gələcəkdə siyasi həyatında tez-tez
istifadə edəcəyi antisionist və antisemit
danışıqlarına işarə edirdi. … Nəcməddin
Ərbakan müstəqil olaraq məclisə üzv
seçildikdən sonra 1970-ci il 26 yanvarda
“Milli Nizam” Partiyasını təşkil etdi.
“Milli Nizam” Partiyasının qurulduğu
gün Nəcməddin Ərbakan bir mətbuat
konfransı keçirib sionistlər və masonlar
haqqında ağır sözlər dedi. Ərbakan o
günlərdə iki fikir üzərində dayandı;
birincisi Türkiyənin qərbə bağlılığına,
qərbləşməyə və qərbləşmənin türk cəmiyyətini dəyişdirməsinə qarşı çıxmaq,
ikincisi isə davamlı olaraq sionist yəhudilərə və İsrailə qarşı çıxmaq. Yəhudi və
sionist müxalifətçiliyi Ərbakanın gündəlik çıxışları olmuşdu.

“Milli Nizam” Partiyasının siyasi həyatı qısa sürdü. 1971-ci il 20 mayda “Milli
Nizam” Partiyası “laisizm (sekularizm)
əleyhinə fəaliyyətlər” iddiası (əsası) ilə
Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən bağlandı. Bundan 15 ay sonra 1972-ci il
oktyabrın 11-də Ərbakan təkrarən siyasət
səhnəsinə qayıdaraq “Milli Səlamət”
Partiyasını yaratdı. Bu partiya da 1980-cı

il 12 sentyabr hərbi çevrilişi ilə bağlandı.
“Rifah” Partiyası “Milli Səlamət” Partiyasının xələfi olaraq 1983-cü il 19 iyulda
quruldu. Bu partiya da qurulmasından
15 il sonra 1998-ci il 16 yanvarda
Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən
həmin iddia ilə “laisizmə zidd fəaliyyətlər”də təqsirləndirilərək bağlandı. Ərbakana və 5 deputata beş illik siyasi
yasaq qoyuldu. “Rifah” Partiyasının
bütün deputatları 1997-ci ilin sonunda
qurulan “Fəzilət” Partiyasına keçdi.
Bütün bu siyasi İslam partiyalarında
müştərək olan ən önəmli mövzu “Ərbakanın sionizmə və yəhudilərə qarşı
şiddətli müxalifətçiliyi” oldu. Ərbakanın
partiyalarının yarı rəsmi qəzeti olan və
1973-cü ildə təsis olunan “Milli Qəzet”,
“Milli Gənclik Vəqfi” də geniş miqyasda
sionizmə və yəhudilərə qarşı çıxaraq
onların düşmənçilik mövqeyində olduğunu göstərdi və belə insanlığa zidd
addım atanların əleyhinə mübarizəyə
çağırdı.
MİLLİ GÖRÜŞ
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“NİLDƏN FƏRATA QƏDƏR

“ORTAQ BAZAR” SİONİZMİN

BÖYÜK İSRAİL” VURĞUSU,

BİR OYUNUDUR

YA DA İSRAİLİN İMPERİALİST
SİONİST HƏDƏFLƏRİ TƏMASI
Sionizm mövzusunda bu təməl vurğulama Qədim Tövratın “Başlanğıc” bölümündə 15-18-ci sıralarında yer alan
“Həmin gündə Rəbb Abram ilə bir saziş
bağladı: “Misir çayından Fərat çayına
qədər olan yer üzünü sənə verdim” və
3-24-cü sıralarında yer alan “İki çay arasında ayaq basdığın hər yer sənin olacaq” bölümlərinə əsaslandırılmaqdadır.
İslamçılar bu bölümləri sionizm imperializmi mövzusunda bir fakt kimi qəbul
etdilər. Onların düşündüklərinə görə
1967 və 1973-cü il döyüşlərində İsrailin
ələ keçirdiyi torpaqlar da bu mövzuda
sübut olaraq göstərildi. Bu vəziyyət
“Nildə Fərata qədər Böyük İsrail” şüarı
ilə yekunlaşdırıldı. Onlar buna görə
Türkiyənin bir hissə torpaqlarının da
sionizmin təhdidi altında olduğunu irəli
sürdülər. Bax bu vurğulama Nəcməddin
Ərbakanın daha çox diqqət yetirdiyi bir
mövzu oldu.
Nəcməddin Ərbakan 1996-cı ildə Baş
Nazir olarkən siyasi və hərbi sahədə
yüksək səviyyəli şəxslərin iştirak etdiyi
bir brifinqdə İsrail hadisələrinə münasibətini və baxış tərzini bu şəkildə dilə
gətirdi: “İsrail bayrağında iki mavi xətt
və ortasında da sionizm ulduzu vardır.
Bunlar bir simvoldur. Üstdəki xətt Fərat
çayını, altdakı xətt də Nil çayını ifadə
etməkdədir. Yəhudilərin əqidələrinə
görə, bu sərhədlər İsrail dövlətinin
sərhədləridir”.
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Türkiyənin “Ortaq Bazar”a daxil olması 1970-ci ilin ən aktual, ən vacib olan
mövzularından biri idi. “Milli Nizam”
Partiyasının baxış tərzinə görə sionizmin
son məqsədi Türkiyə üzərində hakim
olmaqdır. Nəcməddin Ərbakana görə
Türkiyəni “Ortaq Bazar”a daxil olmağa
məcbur etmək sionist bir plandır.
Ərbakan bu fikrini 1970-ci il may ayının
15-də Türkiyə parlamentindəki çıxışında
belə bir şəkildə ifadə etmişdir:

“12 il içində 3 min “Ortaq Bazar” şirkəti Amerikada sionist kapitalistlər
tərəfindən satın alındı və 1969-cu ildə
bu şirkətlərdən əldə edilən 13 mlr.
dollar mənfəət Amerikaya transfer
edildi. Bu gün İsrail parlamentində
Teodor Hertzl heykəli vardır. 100 il
əvvəl Vyanada yaşayan bu sionist bir
İsrail dövləti qurma planına başladı.
Onun hazırladığı xəritədə Türkiyənin
böyük bir hissəsi də İsrailin bir parçası
olaraq göstərilir. Sionistlərin belə bir
planının olması bir həqiqətdir. Onların
Qədim Tövratlarındakı əqidələrinə
görə Kayseri də İsrail dövlətinə daxildir.
Bu plan “Ortaq Bazar”ın digər hədəf-
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mübarizəsinə dayanan siyasi bir xaos
vardı. O dövrdə “Milli Səlamət” Partiyası
Türkiyədəki bu sağ-sol mübarizəsi ilə
Türkiyənin dərin bir xaosun içinə sürüklənməsinə görə “baş müqəssir” olaraq
“beynəlxalq sionizm”i və dünya yəhudilərini günahlandırırdı. “Milli Səlamət”
Partiyasına görə Türkiyədəki sağ-sol
kapitalizm-kommunizm ayrı-seçkiliyi və
ziddiyyətini ortaya çıxaran sionizm idi.
MSP-yə görə sionizm türk xalqını sağçısolçu deyə bir-biri ilə qarşı-qarşıya qoyub
toqquşduraraq Türkiyə üzərində hakimiyyət qurmağa çalışırdı. 1980-cı ilin
avqustunda İsrail Qüdsü özünün paytaxtı elan etdikdən sonra Nəcməddin
Ərbakan ramazan ayının içində “Qüds
və Sionizm” və “Anarxiya və Sionizm”
adlı iki məqalə qələmə aldı. “Qüds və
Sionizm” adlı məqaləsində Ərbakan

lərindən biridir. “Ortaq Bazar” planında ölkə torpaqlarının əcnəbilər tərəfindən satın alınmasına icazə verilir. Bu
vəziyyətdə sionistlər gəlib ölkəmizdən
çox ucuz qiymətə torpaq ala biləcəklər.
Bu da Türkiyəni İsrailin parçası halına
gətirəcək. …”

“TÜRKİYƏDƏKİ ANARXİYANIN QAYNAĞI
SİONİZMDİR!” VURĞUSU
“Milli Nizam” Partiyasının bağlanmasından sonra qurulan “Milli Səlamət”
Partiyasının siyasi dili də eyni ilə antisemit və antisionist bir dil idi. 1972-ci ildə
“Milli Səlamət” Partiyası siyasi fəaliyyətinə başlayanda Türkiyədə sağ-sol
MİLLİ GÖRÜŞ
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İsrail və sionizm ilə əlaqədar bilinən
iddialarını təkrarlayaraq sionizmin yayılması və Türkiyəni mühasirəyə alma
planları üzərində dayandı. “Anarxiya və
Sionizm” adlı ikinci məqaləsində isə
yenə sionizmə qarşı çıxaraq onların
əməllərini belə ifadə etmişdir: “Sionizm
bir oktaboddur. Bu oktabodun saysızhesabsız orduları vardır. Kommunizm
onların biri, kapitalizm isə digəridir.
Masonlar yan qollarıdır. İrqçilik də başqa bir qoludur. Bu gün bunları bilmədən hərəkət edənlər sionizmə xidmət edir və sionizm naminə mübarizə
aparırlar”. Nəcməddin Ərbakan beləcə
Türkiyədəki anarxiyanın qaynağında
sionizmin olduğunu israrla vurğulayırdı.
Ərbakan bu məqalələri yazandan üç
həftə sonra 1980-cı il sentyabrın 6-da
Ərbakanın rəhbərliyi ilə Konyadakı
məşhur “Qüds Mitinqi” təşkil olundu.
Ərbakan mitinqdə iştirak edənlərin ön
cərgəsində idi. Mitinqdə iştirak edən
gənclərin əlində üzərində “Yəhudiyə
ölüm!” sözləri yazılmış plakatlar var idi.
Artıq 6 gün sonra 1980-cı il sentyabrın 12də Türkiyədə hərbi çevriliş baş verdi.

“BEYNƏLXALQ SİONİZM”
VURĞUSU
12 sentyabr hərbi çevrilişi ilə digər
partiyalarla bərabər “Milli Səlamət”
Partiyasının da bağlanmasından sonra
Nəcməddin Ərbakan bu dəfə 1983-cü
ildə “Rifah” Partiyası ilə siyasət arenasına çıxdı. Ərbakan sionizmə qarşı
mövqeyini əvvəllər olduğu kimi həmin
şəkildə davam etdirdi.
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“Rifah” Partiyası “Beynəlxalq sionizm” məsələsini intellektual bir miras
olaraq daşıyırdı. Bununla yanaşı “Ədalətli Nizam” məsələsini də vurğulayırdı.
Ərbakanın “Ədalətli Nizam İqtisadiyyat
Proqramı”nın giriş bölümündə Türkiyədə tətbiq olunan liberal iqtisadi sistem
“quldarlıq quruluşu” kimi xarakterizə
edilirdi. Liberal iqtisadi sistemlə əlaqədar edilən etirazlar bu şəkildə ifadə
edilmişdir: “Bu gün Türkiyəyə hakim
olan quldarlıq quruluşu öz-özünə ortaya çıxmadı. Bu quldarlıq quruluşu
imperialist və sionist güclərin plan və
fəaliyyətlərinin bir məhsulu olan modern istismarın bir nəticəsi kimi ortaya
çıxdı. Nyu-Yorkun Uab Striti (Wabb
Streeti) sionizm tərəfindən qurulan
ideoloji bir gücdür. Onlar Tanrının
onları seçdiyinə və digər millətlərin də
onların qulu olacağına və özlərinin
dünyaya hakim olacağına inanırlar, öz
mənafeləri üçün bütün insanlığı kapitalizm yolu ilə istismar edirlər. Sionistlər dünya imperializmi və impe-
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rialist dövlətlər vasitəsilə dünya hakimiyyəti yaratdılar. Bu imperialistlər
Türkiyədəki təqlidçi partiyaları dəstəkləyərək Türkiyəni idarə etməyə çalışırlar”.
“Rifah” Partiyası 1990-cı ildə nəşr
etdirdiyi “Türkiyənin gerçək vəziyyəti,
səbəblər və təşxislər” adlı broşürasında
yenə “beynəlxalq sionizm dünya hakimiyyətidir”, – fikrini vurğulayaraq Türkiyənin iqtisadi və ictimai sisteminin
İsrail və sionizm üçün işlədiyi fikri irəli
sürüldü. Türkiyədəki bank sisteminin də
İsrail üçün işləyən bir sistem olduğu
bildirildi.
Broşürada belə deyilirdi: “1988-ci ildə
sionist banklara 8,5 milyard dollar pul
ötürüldü. Bu o deməkdir ki, Amerikadakı sionist banklara hər həftə 10 ton
qızıl yüklü yük maşınları göndərilir.
Türkiyədə millətdən alınan bu ödəmələrlə Amerikadakı sionist banklar
tərəfindən İsrail üçün silah və sursat
alınır”.

Türkiyədəki islamçılar dünya hakimiyyəti mövzusundakı bu əlaqələrinin
bir nəticəsi olaraq yəhudiləri özlərinin ən
çirkin müxalifləri olaraq gördülər. Ərbakan və onun davamçıları yəhudilərin
Türkiyədəki digər siyasi partiyaların
ağası olduğunu irəli sürdülər. Onlar eyni
zamanda “Milli Görüş”ü yəhudilərə və
sionizmə müxalif bir doktrinaya çevirdilər. Məsələn, 1996-cı ildə yerli seçkilər
vaxtı Nəcməddin Ərbakan çıxışlarının
birində: “Əgər yəhudilərin bu seçkilərdən faydalanmasını istəmirsinizsə,
“Rifah” Partiyasına səs verin”, – demişdi. Ərbakan yalnız Türkiyədə deyil,
dünyanın müxtəlif bölgələrində islami
partiyalar vasitəsilə sionizmə və yəhudilərə qarşı hərtərəfli bir müqavimətə
rəhbərlik etdi. Dünyadakı islamçı liderlər Ərbakanın bu fikirlərinə qoşularaq
antisionist fikirlər ortaya qoydular.
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YƏHUDİ İMİCİNİN YARANMASININ SƏBƏBLƏRİ
Aşağıda qeyd edəcəyimiz səbəblər
Türkiyədəki siyasi islamçılıq və Nəcməddin Ərbakanın antisemit və antisionist davranışlarını başa düşməyimizə
yardımçı olacaqdır.
Orta Şərqdə İsrail dövlətinin qurulması islamçıların düşmən mövqe tutmalarının əsas səbəbidir. İsrail dövləti Orta
Şərqin qəlbinə sancılan bir xəncər olaraq
başa düşülür. Türkiyədəki islamçılar heç
bir zaman İsrailin varlığını qəbul etmədilər. İslamçılar İsrail ilə qonşularının
müharibəsini “müsəlmanlarla yəhudilərin müharibəsi” olaraq görən “Müsəlman Qardaşlar Cəmiyyəti”nin zehniyyəti çərçivəsində mövzuya yaxınlaşaraq
hərəkət etdilər. Türkiyə islamçılarının
nəzərində İsrail dövləti normal bir dövlət
olaraq görünmədi, onlara görə İsrail
Amerikan imperializminin bir qolu idi.
Türkiyədə yəhudilərə qarşı yaranan
düşmənçiliyin xüsusi bir səbəbi də
Sultan Əbdülhəmidi devirən “İttihad və
Tərəqqi Cəmiyyəti”nin sionist-masonsabatayist sui-qəsdçilər olduğuna inanılmasıdır.
İslamçılar Sultan Əbdülhəmidin Teodor Hertzılın Fələstində yəhudi dövləti
qurulması istəyini qəti şəkildə rədd etdiyi üçün devrildiyinə inanırlar. İslamçılara görə “İttihad və Tərəqqi Cəmiyyəti”
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əhalisinin böyük bir hissəsi yəhudi olan
Səlanikdəki mason lojalarında gizli toplantılar təşkil edərək Osmanlıda deputat
olan yəhudi Emmanuel Karassonun
elanı ilə Sultan Əbdülhəmidi taxtdan
saldılar. İslamçılar 1948-ci ildə İsrail
dövlətinin qurulmasını 1887-ci ildə Baseldəki sionist röyanın Osmanlı imperatorluğunun dağılmasından sonrakı bir
müvəffəqiyyəti kimi qiymətləndirirlər.
Antisemit klassiklərindən olan “Sion
liderlərinin protokolları” bir kitab olaraq
1934-cü ildən 1997-ci ilə qədər 87 dəfə
nəşr olundu. Bu kitab həmişə ən çox
satılan kitab (best-seller) oldu. Sionizm
“vahid dünya dövləti” məqsədini güdən
və bütün dünyaya hakim olmağa çalışan
imperialist bir ideologiya olaraq tanındı.
Ərbakanın yaxın dostlarından Süleyman
Arif Əmrə xatirələrini yazdığı bir kitabda
sionizmi 18-ci protokolda təsdiq edildiyi
kimi imperialist bir ideologiya olaraq
göstərdi. Süleyman Arif Əmrənin bu
xatirələri islamçıların şüurunda yəhudilərin necə bir “xain” imicinə çevrildiyini açıq şəkildə göstərir.
İslamçıların siyasi və ictimai çıxışlarında “yəhudi” vurğusu ayrılmaz bir
ünsür oldu. Sionizm, yəhudi və İsrail
sözlərinin hər biri bir-birinin sinonimi
halına gəldi. Nəticədə islamçıların gözündə “yəhudi” imici “İslam düşməni”
və “bütün müsibətlərin qaynağı” olaraq
başa düşüldü.
Ərbakan mütəmadi olaraq “İsrail ilə
birlikdə olmaq, iki müttəfiq ölkə olaraq
hərəkət etmək hər şeydən əvvəl bizim
müsəlmançılığımıza və insanlığımıza
zidd olan bir vəziyyətdir. Hər hansı bir
yerdə İsrail ilə yan-yana dayanmaq və
görünmək bizim üçün zillətdir”, –
deyirdi.

Ərbakan Xoca xüsusi buraxılış

GƏLƏCƏYƏ BİR BAXIŞ
“Rifah” Partiyası 1998-ci ilin fevralında Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən bağlandıqda bu partiyadan olan
deputatlar yeni yaradılan “Fəzilət” Partiyasına keçdilər. “Rifah” Partiyasında
sədr müavini olan Rza Ulucak “Fəzilət”
Partiyasının qeyri-rəsmi sədri kimi fəaliyyət göstərdi.
Rza Ulucak keçmişdə İsrail və sionizm
mövzusunda islamçıların düşüncələrinə
qatılmışdı. Məsələn, 1991-ci ildə amerikalı bir jurnalist ondan müsahibə alarkən belə demişdi: “İsrail daim sərhədlərini genişləndirməyə çalışır. İsrailin
əsl məqsədi Nil çayından Fərat çayına
qədər ərazisini genişləndirməkdir. Bölgədə İsrail dövlətinin var olmasının heç
bir qanuni əsası yoxdur. İsrail Fələstinin qanuni sahiblərindən torpaqlarını
qəsb edərək qurulmuşdur. İsrail bütün
qonşuları üçün böyük bir bəladır. İsrail
başqa bir yerdə olarsa, vəziyyətimiz
daha yaxşı olacaq. İsrail Cənubi Amerikaya transfer edilməlidir. Narahat
olmayın, biz onu poçt vasitəsilə Cənubi
Amerikaya göndərməyəcəyik”.
Türkiyədəki siyasi islamçılıq antisemit bir dairədə özünü büruzə verdi.
Eyni zamanda Türkiyədəki siyasi islamçılar da öz sözləri ilə desək, bu mədəniyyəti formalaşdırdılar.
Türkiyədəki siyasi islamçıların – “Milli Görüş” hərəkatının – bu cür çıxışları
illər boyu Türkiyədəki mühiti zəhərlədi.
Olduqca optimist bir şəkildə bir gün bu
çıxışların ortadan qalxacağına ümid
etsək də, gələcəkdə həmin antisemit
çıxışların təkrarən siyasətçilərin sözlərində və ya islami mətbuatda yer alacağı

heç də sürpriz olmayacaq. Buna yaxşı bir
misal olaraq 1998-ci il 23 martda “Fəzilət”
Partiyasının qurulmasının düz 16-cı
günündə qeyri-rəsmi sədr Rza Ulucak
“Milli Qəzet”də nəşr olunan ilk açıqlamasında sekularistlərin (dünyəvilərin)
islamçılara qarşı müqavimət hərəkatının
arxasında gizli bir sionist planın olduğuna işarə etdi. “Rifah” Partiyasının yarırəsmi mətbu orqanı olan “Milli Qəzet”də
nəşr edilən baş məqalədə belə deyilmişdi: “Onlar, yəni yəhudilər bütün
dünyanı holocoust – yəhudi soyqırımı –
əfsanəsinə inanmağa məcbur etdilər.
Sionistlər eyni zamanda Amerika və
bütün Avropa ölkələrindən 6 milyon
müharibə qurbanının ölümü yalanı ilə
zorla pul aldılar. Onlar müdhiş mətbuat
imperatorluqları vasitəsilə “Yeni Dünya Nizamı”nın tək və həqiqi sahibinə
çevrildilər. Onlar bu mətbuat imperatorluğundan dünyanı ovuclarının içinə
almaq üçün istifadə edirlər. Onların
iqtisadi nizamı bütün dünyanı titrədəcək bir şəkildə təşkil edilmişdir.
İsrail həmişə “vəd edilmiş torpaqlar”
kimi gördükləri əraziləri ələ keçirməyin yuxusunu görür. Sionistlərin
dünya siyasətini görməzlikdən gələrək
Türkiyədəki krizin öhdəsindən gəlmək
mümkündürmü?”
Yəhudilərin baş yazarı olan Rifat N.
Balinin “Türkiyədəki siyasi İslamın dilində yəhudi görünüşü” adlı məruzəsinin qısa xülasəsini verərək hazırladığımız silsilə yazını həyatımızın rəhbəri
və yol göstərəni olan Quran-kərimin bu
ayəsi ilə bitiririk: “(Ya Mühəmməd!)
Möminlərlə düşmənçilik etməkdə
insanların ən şiddətlisinin yəhudilərlə
müşriklər olduğunu görərsən. …”
Hazırlayan: Nurəddin Şirin
MİLLİ GÖRÜŞ
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SİYASƏTİN TƏK ULDUZU
Tarix səhnəsində müxtəlif zamanlarda çox məşhur insanlara, özlərindən
sonra dərin iz qoymuş qəhrəmanlara,
liderlərə rast gəlmək olar ki, belə insanlar
həyatını öz xalqının rifahı üçün həsr
etmiş və son nəfəslərinədək haqq
uğrunda mübarizə aparmışlar. Bəzi
insanlar var ki, lider adını qazanmaq
üçün sonradan çox çalışaraq bu məqama
çatıblar. Elə insanlar da var ki, yazımın
qəhrəmanı kimi anadangəlmə lider
olaraq doğulub. Yox, yox! Bu, qətiyyən
mübaliğə deyil. ”Lider olmur, lider
doğulur” – sözü sanki onun üçün deyilib.
Onun həyat yoluna və fəaliyyətinə nəzər
salsanız, bu sözümə haqq qazandırarsınız.
Lider təkcə bir işdə öndə olmaq deyil.
Həyatın hər bir sahəsində öndə olmaq və
ya olmağa çalışmaqdır. Sənətdə, idmanda müxtəlif sahələrdə bir ulduz, bir lider
olduğu kimi siyasətin də ulduzu, lideri
məhz odur – Prof. Dr. Nəcməddin
Ərbakan.
1970-ci ilin əvvəllərində siyasət aləminə gələrək ölkəsinə və dünyaya fərqli bir
baxış, siyasətə fərqli bir düşüncə tərzi
gətirən dahi şəxsiyyətdir Nəcməddin
Ərbakan! O, kamillik zirvəsinə doğru
gedən bir insanda vacib və zəruri hesab
edilən bütün xüsusiyyətlərə sahib idi.
Çox zəkalı, əzmli, qeyrətli, cəsur, mərd,
çalışqan, səbirli, gülərüzlü, ən əsası isə
Allahı sevən, haqqı batildən çox gözəl bir
şəkildə ayıran müsəlman lider idi. Həm
də gözəl xətib və natiq idi. Sadə və dəqiq
danışırdı. Dediyi hər bir söz onu dinləyənlər tərəfindən asanlıqla anlaşılırdı.
O, bəzi siyasətçilər kimi yalnız boğazdan
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yuxarı danışmırdı. Dediyi hər sözü,
verdiyi hər bir vədi həyata keçirirdi.
Buna görədir ki, milyonlarla insanın
sevimlisinə çevrilmişdi. Müasir dövrümüzdə dini siyasətdən ayırmayan, bəlkə
də, yeganə lider idi. O, siyasətin bir
ibadət olduğunu göstərdi və bunu öz işi,
sözü ilə sübut etdi. O, siyasətə gəlişi ilə
artıq dövlət idarələrində əqidəli insanların yer almasının vaxtı çatdığını, dini
məsələlərin rahatlıqla hər sahədə səsləndirilməsinin vacibliyini vurğulamışdır.
Ərbakan Xocaya görə müsəlmanca
düşünmənin təməl əsasları bunlardır:
“Dünya həyatı çox əhəmiyyətli bir imtahandır. Axirət isə dünya həyatının
hesabı və imtahandakı müsbət və mənfi
qiymətlərin qarşılığıdır. Nəfəslərimiz
sayılıdır, bunlar Allah yolunda xərclənməlidir, çünki ölüm bizə çox yaxındır.
İslam dini Allahın təyin etdiyi bir
dindir. Ona görə də mükəmməldir və
kamil şəkildədir. Qətiyyən, zərrə qədər
nöqsanı, artırması və xətası yoxdur.
İslam dini qüsursuzdur, bütövdür. Ona
nəsə əlavə edilə bilməz və ondan hər
hansı bir şey çıxarıla bilməz. Əvvəldən
axıra qədər haqdır, xeyirdir və hamısı
hər kəs üçün və hər yerdə lazımdır,
çünki İslam dini dünya və axirət səadətinin tək dərmanıdır”.
İslam dini səadətin tək dərmanıdır, –
deyən Ərbakan Xocanın qurduğu və
bütün partiyalardan tamamilə seçilən
partiyasının adı da məhz Səadətdir.
O, milli görüşü sayəsində Səadəti qurmaqla nəinki öz xalqına, bütün dünyaya
nizamlı, xoşbəxt həyat bəxş etmək məqsədində olub. Onun üçün Milli Görüşçü
olmaq – mənəviyyatçı olmaq, haqqı
üstün tutmaq, barışı istəmək, milləti ilə,
vətəni ilə bir yerdə bütöv olmaq, tarix-
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dəki şərəfli yerini almağı nəzərdə tutmaq, müstəqil, azad və öndə olmaq
deməkdir.
Sarsılmaz əqidəsi, mübarizə əzmi, qüruru, əsl hədəfə bağlı olan dözümlülüyü,
hansı şərtlər altında olursa-olsun ümidsizliyə düşməyən iradəsi və bir ömür
boyu davam edən fədakarlığı və sədaqəti
ilə Ərbakan Xoca yaşadığı dönəmdə
nəinki gənclərə, həmçinin bütün insanlığa örnək olmuş ideal bir liderdir. O,
gənclərin həm sevimlisi, həm də ideal
olaraq gördükləri əvəzsiz bir siyasətçi
idi. Gənclərə böyük önəm verərdi. Bu
önəmin dəyərini bir sözlə belə ifadə
edərdi: “Bir millətin ən böyük gücü nə
topu, nə də tankıdır. Milli və mənəvi
dəyərlərə görə yetişmiş övladlarıdır”.
Əsrimizdəki zülmlərin əsas səbəbkarı
olan sionizmin ən böyük qorxusu idi
Nəcməddin Ərbakan.
Ən böyük cihadı da sionizmə, haqqı
tapdalayacaq bütün batillərə qarşı daim
mübarizə aparması, onların çirkin planlarının üstünü açması olub. Ərbakan
Xocanın həyatı bizə cihadı bir başqa cür
sevdirdi. O, özünün dediyi kimi malı və
canı ilə cihad edən bir mömin olmağı hər
şeydən üstün tutmuşdur. Allahın rizası
üçün yaşamağı özünə qayə seçmiş və
bütün müsəlmanların bu istiqamətdə
yaşaması üçün çalışmışdır. Ətrafındakı
bəzi insanlar tərəfindən dəfələrlə xəyanət
görsə də, mübarizə əzmini heç bir zaman
itirmədi. Bütün dünya məzlum-larının
cəsarət və güvənc yeri oldu.
O, bu gün həyatda olmasa da, əbədi
səadətə yetişəcək üsul və qaydaları
bütün insanlara çatdırdı. Məqsədə çatmaq üçün bu yolda aparılan mübarizə
ürəkdən inananların, hesab və mənfəət
güdməyənlərin çiyinləri üzərində yüksə-

ləcəkdir. Buna örnək məhz o dahi bir
insandır. Nəcməddin Ərbakan şərəfli bir
ömür yaşadı, şərəflə vəfat etdi. İllərlə
haqqı müdafiə edib əzmlə, qətiyyətlə
apardığı mübarizə onun davamçıları
olan Milli Görüşçülərə əmanət olaraq
qaldı. Biz də bu haqq işi uğrunda
mübarizəni ona verilmiş bir söz olaraq
sonadək aparmağa borcluyuq. Bu həm
bizim vətəndaşlıq borcumuz, həm də
vəzifəmizdir.
Mən də bir Milli Görüşçü olaraq onun
gənclərə verdiyi dəyər və nəsihətlərdən
ilhamlanaraq bu mübarizədə çox kicik
bir pay olsun deyə siyasət aləminin tək
liderinə olan sonsuz hörmət və məhəbbəti qələmə almağı özümə borc bildim.
Bu yazı ona olan sevgimin sözlə ifadə
edilə biləcək çox az bir hissəsidir.
“Milli Görüş” Xocasız qalsa da, yaşayacaqdır, çünki Xocaya sədaqət şərəfimizdir!
Sənubər Vəlizadə
MİLLİ GÖRÜŞ
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“ƏN ÖNƏMLİ NƏSİHƏTİ
SÜBH NAMAZI İDİ”
Zeynəb Ərbakan ilə atası Nəcməddin
Ərbakanın vəfatının ildönümündə onun
bu günə qədər heç kəsin bilmədiyi bəzi
məsələlər haqqında danışdıq.
Zeynəb Ərbakan Xocanın bir ailə
başçısı və ata kimi yüksək keyfiyyətlərə
malik insan olduğunu dedi. Ərbakan
Xocanın gecəsini və gündüzünü, evdəki
vəziyyətini, necə ibadət etdiyini, 28
fevral gecəsi nə etdiyini, sevdiyi şeyləri,
adət və vərdişlərini və onun 12 sentyabrda yaşadığı kədəri “Milli Qəzet”ə
anlatdı.
– 1969-cu ildə bir nəfər ilə yola çıxan
“Milli Görüş”ün bu günlərə gəlməsini
necə dəyərləndirirsiniz?
– Çox çətin şərtlərdə başladı bu dava.
Yalnız bir hərəkat kimi yola çıxdı. Buna
baxmayaraq atam Konyada iki deputatın
seçilə biləcəyi qədər səs toplayaraq millət
vəkili seçildi. Onun ən yüksək məqsədi
hər zaman insanlığın qurtuluşu idi. Partiyası bağlandığı ilk vaxtlarda belə ən
kiçik bir ümidsizliyə düşmədi. Dərhal
ertəsi gün yeni bir partiya yarada bilərik,
– deyə plan qurmağa başlardı. Heç bir
zaman ümidsiz olmadı.

ƏDALƏTLİ BİR NİZAM
QURULACAQ
– Türkiyədə “Milli Görüş”, dünyada
“Milli Görüş” deyincə sizə nəyi xatırladır?
– Türkiyədə “Milli Görüş” deyincə
“Yaşana bilən Türkiyə” və “Yenidən
Böyük Türkiyə”dir. Dünyada isə öncül
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və lider Türkiyədir. Bunun üçün Yeni Bir
Dünya yaratmaq ana məqsəddir. Əsas
niyyət bütün yer üzündə ədalətli bir
nizam qurmaqdır.
– Baş örtüyü yasağı mövzusunda nə
düşünürsünüz?
– Hər kəs istədiyi kimi azad bir şəkildə
təhsil alsın. Baş örtüyü qadağası olmasın.
Qızlarımız geyiminə, qiyafəsinə, zahiri
görünüşünə görə incidilməsin, onlar
arasında fərq qoyulmasın, dərslərdə
iştirak edə bilsinlər. Başı açıq geyimdə
olanlar ilə yan-yana oturub təhsil ala
bilsinlər.
– Türkiyədə qadınların həyatı ilə
bağlı nəzərdə tutulan ən önəmli məsələ
nədir?
– Bu, ilk növbədə kiçik yaşlı uşaqlarımızın müəyyən bir yaşa qədər Quran
təhsili ala bilməmələridir. Gənclərimizin
məktəblərdə oxuyarkən baş örtüyü
yasağı ilə qarşılaşmalarıdır. Yuxarı yaşlarda həyat yoldaşları və ailələri tərəfindən müəyyən təzyiqlərə məruz qalmalarıdır. Yaşlı analarımızın qocalar
evində yaşadığı sıxıntılarıdır. İşsizlik,
gənclərin təhsili və s. Bunların həllinə
yönəldilmiş təklifləri hazırladıq. Bütün
bunları qarşımızdakı günlərdə açıqlayacağıq inşallah. Xarici dil mövzusunda qərb dillərinin öyrənilməsinin
çətinliyi olmamalıdır. Ərəb dili, Osmanlı
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dili də dərslər arasına daxil edilməlidir.
– Ərbakan necə çalışırdı? Atanızla
bağlı suallara keçmək istəyirəm. Onun
kimi işləmək istəyirəm, – dediniz. Axı,
o, necə işləyirdi?
– Təşkilat işlərinə daha çox diqqət
yetirirdi. Hətta ailəsinin çox özəl günlərindəki toplantılarına belə gecikməsinə
səbəb olurdu. Onunla bağlı iki xatirəni
söyləməklə onun necə çalışdığını sizlərə
çatdırmaq istərdim.
Məsələn, mənim nikahıma saat yarım
gec gəldi. Saat 20:00-da başlanacaq nikah
mərasiminə 21:30-da gəldi. Hətta gələndə əynindəki köynəyi tərlədiyi üçün tamam yaş idi. Daha da maraqlısı odur ki,
Fatehin sözkəsmə gecəsinə 3 saat gecikməsi ilə getdik. Anam 15 gün əvvəlcədən
ona deməsinə və özəl yardımçısını da
xəbərdar etməsinə baxmayaraq, o gün
gəlincə hamımız birlikdə İstanbula
getdik. Sözkəsmə üçün saat 20:00-da getməli idik. Axşama qədər evdən kənarda
iclaslarda iştirak etdi. Saat 17:00-da evə
gəldi. Təbii ki, onun bu gəlişindən anam
çox sevinmişdi. Qız evinə vaxtında gedə
biləcəkdik deyə. Ancaq biz qız evinə
gedəcəyimizi düşünürkən atam əynini
dəyişib “Şəhər sədri ilə bir məsələ barədə
görüşməyimiz lazımdır”, – deyərək
evdən çıxdı. Gecə saat 23:00-da evə gəldi.
Sözləşdiyimiz vaxtdan 3 saat sonra gedə

bildik. Böyük bir insan kütləsi saatlarla
bizi gözləmişdi. Oraya gedəndə də 2 saat
yenə siyasi fəaliyyətlər haqqında danışmış, qız evindəki qonaqlara Milli Görüşü
anlatmışdı. Uzun sözün qısası, saat 20:00da istəyəcəyimiz qız üçün gecə yarısı
01:00-dan sonra söz açmalı olduq.
O, bütün gecəni, demək olar ki, ibadət
edərdi.
– Atanızın bir gecəsi necə keçərdi?
– Ümumiyyətlə, gecə saat 1-dən tez
evə gəlməzdi. Əvvəlcə namazını qılar,
sonra yeməyini yeyər və yatardı. Saat
03:30 radələrində qalxar, təhəccüd namazını qılardı. Saat 04:15-ə qədər Qurankərim oxuyar, daha sonra yatardı. Saat
05:30-da yenidən qalxar, sübh namazını
qılar və saat 07:40 radələrində günəş
doğana qədər Quran-kərim oxuyardı.
Sonra saat 11:00-a qədər yatardı.
Qəhvəaltısını yedikdən sonra 6 rükətli
bir nafilə namazı qılar, daha sonra evdən
ayrılardı.

Atam hər zaman “Namaz dinin dirəyi, cihad isə zirvəsidir”, – deyərdi.
– Onunla çox vaxt keçirə bilirdinizmi?
– Bizim 365 gün içində birlikdə ola
bildiyimiz günün sayı 4 və ya 5 gün ola
bilərdi. O da ancaq bayram günlərində
mümkün olurdu. Böyüklərlə bir yerdə bu
bayram günlərini qeyd edək deyə
MİLLİ GÖRÜŞ
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sağlığında İstanbula – nənəmgilə gedərdik. İlk gün əmimgildə qəhvəaltı etdikdən sonra böyüklərin qəbir ziyarəti üçün
ayrılardı. Sonrakı vaxt isə ya şəhər sədri
ilə görüşməyə gedər, ya da şəhər
toplantılarına qatılmaq üçün yenə bizdən
ayrılmalı olurdu.
– Nəcməddin Ərbakan adı deyəndə
ağlınıza ilk əvvəl nə gəlir?
– Yer üzünə yüz ildə bir gələcək insan.
Bir dünya lideri, siyasət və dava adamı
gəlir. İdealları çox yüksək idi. Gözü hər
zaman zirvədə idi. Hər zaman niyə bu da
olmasın, – deyərdi. Əzmli idi. Doktorluq
üçün üç, dosentlik üçün iki elmi işi eyni
vaxtda yazdı. 28 yaşında Türkiyənin ən
gənc dosenti oldu.
– Necə bir ata idi?
– Şəfqətli, anlayışlı və mehriban bir ata
idi. Uşaqlarla maraqlanmağı çox sevərdi.
1-2 yaşındakı nəvələri, hansı hərəkəti
edərsə, onları eynilə təkrarlamağı sevərdi. Bəlkə, uşaq ikən bizə çox vaxt ayıra
bilmədi, amma nəvələrində bunu daha
yaxşı hiss etdik. Onlar nə istəyirdi onu da
etməyə çalışardı. Heç bir zaman heç
kəsin xətrinə dəymək istəməz, xəbərdarlıq etmək istəyəndə “Sizin yaxşılığınız
üçün bunu istəyirəm”, – deyərdi.
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– Qəhvəaltıda ən çox nə yemək
istərdi?
– Sevdiyi bir çörək çeşidindən kəsilmiş bir dilim çörəyin üzərinə pomidor
dilimlərini sobada qızardılmış halda,
pendirləri isə ərimiş şəkildə qoyaraq
yeməkdən çox xoşlanardı.

ƏN SEVDİYİ YEMƏK
– Hansı yeməkləri daha çox sevərdi?
– Çox yeməyi sevməzdi. Heç də
müxtəlif çeşiddə xörəklər istəməzdi.
Şorbadan sonra nə olsa yeyərdi. Şirniyyat
yemək istərsə, onu da 2-3 saatdan sonra
qəbul edərdi.
– Ən çox sevdiyi yemək nə idi?
– Nənəmgili Kayserili olduqlarına
görə ən çox düşbərə bişirərdi. Düşbərəni
çox sevərdi. Hətta xəmirin yumşaq və ya
bərk, unun az, ya da çox olmasına görə
dəyərləndirərdi. Bəyənəndə: “Bax, bu
çox gözəl olmuş”, – deyərdi.
– Şirniyyatı çox sevərdimi?
– Şokoladlı olan şirniyyatları və tatlıları çox sevərdi. Ən çox sevdiyi dondurma idi. Evdə həmişə dondurma
olardı. İçində 6-7 ədəd buz olan sodanı
içməyi xoşlayardı. Suyu çox soyuq içərdi.
Ramazan aylarında güllaçı sevərdi.
Pomidor şorbasının heyranı idi.
– Uşaqlığınızda sizə verdiyi ən gözəl
hədiyyə nə idi?
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– 5-ci sinifdə oxuyurdum. Həmin
vaxtlarda İsveçrəyə getmişdi. Gələndə
ürək şəklində bir boyunbağı gətirmişdi.
O boyunbağını hələ də saxlayıram.
– Necə bir əlaqəniz, bir-birinizə
münasibətiniz vardı?
– Bir-birimizə çox duyğulu münasibətimiz vardı. Əlbəttə, hər övlad atasını
çox istəyir, amma böyüklərimiz evlilik
üçün necə insan istəyirsən? – deyə
soruşduqları vaxt mən: “Atam kimi
birini” – deyə cavab vermişdim. Evdə çox
danışmazdı. Yəqin ki, bu, onun siyasi
fəaliyyəti ilə bağlı idi. Lakin onun gözlərinin ifadəsindən, baxışlarından fikrini
anlayardıq. Məsələn, anam “Filan vaxtda
müsaidsən? Altınoluka gedək” – deyə
soruşarkən ilk əvvəl dönüb mənə
baxardı. Mən istəyirəm, yoxsa istəmirəm
deyə. “Oldu, yaşasın” – desəm, “Bu
toplantımızın vaxtını dəqiqləşdirim,
gedərik” – deyərdi.
– Heç hirslənərdimi?
– Atam heç bir şeyə ciddi reaksiya
göstərməzdi. Evdə, siyasi hadisələrdə və
ya anamla qarşılıqlı münasibətlərdə
qəzəblənən vaxt “Bismillahir-rəhmanirrəhim” – deyər, ayağa qalxar, dəstəmaz
alar, namazını qılar və ondan sonra
gələrdi. Artıq bu zaman qarşı tərəfin
qəzəbi keçmiş olardı. Evdə çox danışmağı sevməz, hər hansı bir mövzuda
onun izahını soruşanda ancaq fikrini
söyləyərdi.

MARAQLI BİR DƏRS
ÇALIŞMA XATİRƏSİ
– Məktəb illərində dərslərinizdə sizə
kömək edərdi?
– Texniki fənləri və riyaziyyatı çox
yaxşı bilirdi, amma ondan soruşmaqdansa xüsusi dərs almağı tərcih edərdim,
çünki başa salmağa lap əvvəlindən başlardı. Bir hadisəni danışım: Universitetdə
kimya mühəndisliyi fakültəsində 3-cü
kursda istilik keçirmə dərsi öyrənirik.
Eyni dərsi maşın mühəndisləri ixtisasına
yiyələnənlər də keçir. Özü üç dəfə o dərsi
dinləyib. Çox yaxşı bilirdi. Mənim də
ertəsi gün imtahanım olmalı idi. Hazırlaşırdım. Bir mövzuda çətinlik çəkdim.

Atamın yanına gedib: “Ata, burada (-),
burada (-) var. Bunu nəyə görə dəyişdiririk?” – deyə soruşdum. Mənə, “Dur.
Onu başa düşmək üçün ilk əvvəl
maddənin təşəkkülündən başlamaq lazımdır” – dedi. “Ata, əvvəldən başla-saq,
çatdırmayacam. Sabah imtahandır. Hələ
oxumadığım dərslər var. Saat 21:00-dır”.
“Yox, əvvəldən başlasaq, hamısını anlayacaqsan” – deyib başa salmağa başladı.
Gəlib bir yerinə çatdıq. “Bəli, təhəccüd
zamanı gəldi”, – dedi və gedib namazını
qıldı. Mən küncdə oturub gözləyirdim.
MİLLİ GÖRÜŞ
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Yenidən gəldi və qaldığımız yerdən
məşğul olmağa başladıq. Sonra sübh
namazının vaxtı yetişəndə, “Mövzunun
məzmununu çıxaraq” deyərək nəhayət,
(-) və (-)-nin səbəbini söylədi. Təbii ki,
dərsin digər mövzularına hazırlaşmadığım üçün imtahanda bir çox suala
cavab verə bilmədim.
– İlk nəvələri sizin övladlarınızdır.
Onlara münasibəti, onlarla əlaqəsi necə
idi?
– İlk nəvələri mənim övladlarım olduğu üçün onlara qarşı çox diqqətli idi.
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Onları çox sevərdi. Mücahid Təlhəyə hər
zaman Mücahid deyərdi. O, dünyaya
gələndə onun adını “Təlhə qoyaq”
demişdim. Atam isə: “Çox ağır ola bilər.
Həqiqətən, cihad insanı olması üçün
Mücahid adını qoyaq” – deyə fikrini
bildirmişdi.
İkinci oğlumun adını “Peyğəmbərimiz Ənəs ibn Maliki çox sevirdi”, – deyərək Ənəs qoydu. Qulağına isimlərini
özü oxumuşdu. Sünnət etdirərkən başlarının üstündə durmuşdu.
12 yaşındakı qızım babasını çox
sevərdi. Hələ də şəkli ilə yatır. Atamgildə
qalırıq. Mən anamın yerində, o isə atamın
yerində yatır. Və “Hələ də babamın
qoxusunu alıram”, – deyir.
– Atanızın sizə həyatla bağlı nəsihətləri olurdumu?
– Onun həssaslıqla yanaşdığı ən
əhəmiyyətli xüsuslardan biri sübh namazına qalxmağı tərk etməməyimiz idi.
Mütləq o namaza qalxmağımızı tövsiyə
edərdi, çünki “O saatda beyində bəzi
hüceyrələr işləməyə başlayır”, – deyərdi.
Hətta bəzən mən gecə dərslərimi oxuyarkən “İndi yat, səhər saat 5-də qalxıb
dərsinə hazırlaşarsan”, – deyərdi. Xüsusilə, hər şeydən əvvəl qul haqqına riayət
edilməsini istərdi. Qul haqqı sadəcə yerə
düşmüş 20 qəpiyi götürüb-götürməmək
kimi maddi görünən şeylər deyildi. Əgər
Allah rizası üçün çalışıb Milli Görüşü
iqtidara gətirə biləcəyin halda bunu
etməzsənsə, universitetə başı bağlı olduğu üçün buraxılmayan qızımızın da qul
haqqı vardır səndə, – deyərdi. Yediyini
paylaşmağı çox xoşlayardı. Şəhər və
rayonlardan gələn yeyiləcək qidaların az
bir hissəsini götürərək qalanını işləyənlərə paylayardı.
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12 SENTYABRIN SƏHƏRİSİ
GÜNÜ NƏ SÖYLƏDİ
– 28 fevral və 12 sentyabrı bir-biri ilə
müqayisə etsək, hansı daha ağır idi?
Həmin günlərdə nələr yaşadınız?
– 12 sentyabrda mən 12 yaşımda
olduğum üçün mənə daha çox təsir
etmişdi. Atam o gün səhər vaxtı qalxdı.
Xəbəri eşidəndə hər dəfə etdiyi kimi
dəstəmaz alıb namaz qıldı. Ondan sonra
anamı çağırdı. Bizə “gəlməyin”, – dedi.
Sonra anamın bizə danışdığına görə ona
tövsiyələr vermiş və belə demiş: “Bəzi
hadisələr baş verə bilər. Heç bir zaman
Cənabı Allaha olan təslimiyyətinizi tərk
etməyin. Uşaqlara de üzülməsinlər”.
– Sizin həmin vaxtlarda xəstələndiyinizi söyləyirlər.
– Bəli. Hərbiçilərin gəlib onu apardığını görəndə 12 yaşın təsirindən özümdən getmişəm. Vəziyyətim pişləşir. Məni
xəstəxanaya aparırlar. Təzyiqim 15-23
olubmuş. Anama isə yüzdə yetmiş beş
ifliç deyiblər. Vücudumun sol tərəfi
qismən ifliç olmuşdu. Anam çox
kədərlənir. Amma şükürlər olsun ki,
sıxıntı olmadan bu vəziyyətdən çıxa
bilmişdik. Ertəsi gün cəza evində
görüşmək üçün icazə verirlər. Müəyyən

yaşdan kiçik olanları görüş üçün buraxmırlar. Ancaq ilk ziyarət olduğu üçün
kim kimi gətirmək istəyirsə, gətirsin, –
deyirlər. Mənim də xəstəxanadan 3
gündən əvvəl çıxmağıma icazə vermirlər.
Xəstəxananın baş həkiminə: “Mən də
gedəcəyəm. Əgər icazə verməsəniz,
buradan qaçaram” – dedim. Həkim:
“Qətiyyən olmaz” – deyərək etirazını
bildirdi. Amma həmin an anama baxdı. O
da: “Edər” – deyincə çarəsiz qalıb izin
verdi. Beləcə, görüşməyə mən də getdim.

CƏZA EVİNDƏ GİZLİCƏ
İÇƏRİ NƏ KEÇİRDİ
– Görüşdə nə oldu?
– Orada etdiyim ən gözəl hərəkət ona
gizli nəsə verməyim oldu. Çox yemək və
ərzağı içəri buraxmırdılar. Kartof belə
aparanda bir-bir arasına baxırdılar.
Evdən yemək aparmaq üçün bir xəstəliyi
var – deyə icazə aldıq. Şokolad aparmaq
qadağan idi. Ancaq atam şokoladı çox
sevərdi. Alıb cibimə qoyardım. Bizdən
əvvəlki qrup içəri daxil olarkən və
içəridəki qrup çıxarkən 50 nəfərlik bir
qarma-qarışıqlıq olurdu. Mən o qarışıqlıqdan istifadə edib qrupla içəri girərdim.
O vaxt da şokolad və ya gizli bir məktub,
əmanət, pul nə varsa, əvvəlcədən verirdim. Sonra anamla içəri daxil olanda
səssizcə özümü indi gəlmiş kimi göstərərdim.
MİLLİ GÖRÜŞ
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28 FEVRAL GECƏSİ
EVDƏ NƏ DEDİ
– Atanız 28 fevralda evə gələndə necə
idi?
– Gecəyarısı evə gəldi. Paltarını dəyişdi. Pijamasını – ev paltarını geyindi. O
qədər rahat idi ki. Sanki xaricdən qonaq
gəlmiş kimi görünürdü. Mətbəxdə
oturub: “Hadi bakalım bir soda verin”, –
dedi. Anam bir tərəfdən Quran oxuyur,
digər tərəfdən də için-için ağlayırdı.
Yaxşı olsun deyə dua edirdi. Bir yandan
da gələn telefon zənglərinə cavab
verməyə çalışırdı. Anam bir həyəcan və
maraqla: “Nə oldu? Kim nə dedi? Danış”
– deyə suallar yağdırmağa başladı. Atam
isə: “Sən sakit ol. Otur burada. Heç bir
şey olmayıb” – deyə cavab verdi.
Sodasını içdi. Sonra “Artıq gecdir. Gecə
də qalxmalıyıq. İndi gedib yataq. Səhər
vaxtı inşallah söhbət edərik” – dedi.
Əhəmiyyətli hadisələrdə hər zaman belə
cavab verərdi. Sonra şəkillərdə də
görmüş olarsınız, xəfif yan duran bir
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təkkəsi var. Onu geyindi və gedib yatdı.
Hər zamankı kimi gecə təhəccüd namazına, sonra da sübh namazına qalxdı.
Anam sabaha qədər heç yatmadı. Amma
təbiidir ki, anam sabaha qədər də
sakitləşmiş oldu.

ATAN EDAM EDİLƏCƏK
– O çətin vaxtlarda sizə görə ən
əhəmiyyətli hadisə nə idi?
– 12 sentyabrdakı hadisələrdən biri də
narkotik maddələr qaçaqçılığı iddiaları
ilə bağlı idi. Anam həmin vaxtlarda məni
yanına çağırıb: “Otur burada. Artıq
mənim gücüm qalmadı. Atan edam
ediləcək. Özünü buna hazırlaşdır.
Edilməzsə, sevin”, – dedi. Hər halda,
doğrudan da, dayanacaq gücü qalmamışdı.
– Siz o zaman nə düşündünüz?
– O an “nə olur?” – deyə düşündüm.
Hər halda “Atasız qalacam”, – deyə
fikirləşdim. Sonra “Ölümü bir qəza ilə də
ola bilərdi”, – deyə düşündüm. Daha
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sonra anam bizə bir az daha çox hirslənər
– deyə ağlıma belə bir fikir gəldi, çünki
anamın bizə hirslənməsinə atam da
qəzəblənərdi.
– Axirətə hicrətinin üstündən artıq
bir il keçdi. Yoxluğunda nə hiss edirsiniz?
– Hər şeyi onunla məsləhətləşərək,
fikrini öyrənərək etməyə öyrəşdiyimiz
üçün özümü bir az boşluqda hiss edirəm.
Hələ nəticəyə gəlməyim tələb olunan
qərarlarda ondan məsləhət ala bilməyi
çox istərdim.
– Sizə hər hansı bir vəsiyyəti oldumu?
– Heç bir zaman oturun, mənim sizə
vəsiyyətim var, – demədi. Amma
nəsihətləri olurdu. Biz bu yolda Allah
rizası üçün çalışırıq. Taqətimiz çatanadək
necə olursa-olsun çalışacağıq, – deyərdi.

– Sizə görə onun Türkiyəyə və
dünyaya miras qoyub getdiyi ən əhəmiyyətli xidmət nədir?
– Bu gün həm ölkəmizdə, həm də
İslam ölkələrində mübarizənin nədən və
necə ediləcəyini xüsusi olaraq göstərməsidir. Bu işin əqidə və əzmlə yerinə
yetirilə biləcəyini ortaya qoydu. Gələcəkdə necə böyük xidmətlər etdiyi daha
yaxşı başa düşüləcək deyə düşünürəm. ...
Məkanı Cənnət olsun! İnşallah Rəbbim bizi də orada görüşdürəcək.
Müsahibəni apardı:
Əbubəkr Gülüm
“Milli Qəzet”; 25 fevral 2012-ci il
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“MİLLİ GÖRÜŞ” İFADƏSİNİN MƏNASI
İslam əqidəsinə görə bütün insanlar
ilk insan və ilk peyğəmbər olan Həzrət
Adəm ilə həyat yoldaşı Həvvadan
yaranmışlar. Daha sonra Allah insanlara
doğru yolu göstərmək üçün nizamlı bir
şəkildə peyğəmbərlər və ilahi kitablar
göndərmişdir. Göndərilən bu peyğəmbərlər arasında Həzrət İbrahim də vardır.
İbrahim peyğəmbər tövhid əqidəsinə
mənsub olanların atasıdır.
Təşkilatımızın adı da Həzrət İbrahimə
nisbət verilir. Təşkilatımızın adındakı
“milli” kəlməsi Qurandan qaynaqlanan
bir məfhum olan “millət” kəlməsindən
götürülmüşdür. Quran-kərimdəki bu
ayələr həmin kəlmənin işlənməsinin
əsasını təşkil edir:
“… Hənif olan (haqqa yönələn) İbrahimin millətinə (dininə) tabe olun. O,
müşriklərdən deyildi!”
“Yaxşı əməl sahibi olub özünü Allaha təslim edən və hənif olan İbra-
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himin millətinə tabe olan şəxsdən din
etibarilə daha gözəl kim ola bilər? Allah
İbrahimi özünə dost tutmuşdur!”
“Sonra sənə: “Hənif olan və müşriklərdən olmayan İbrahimin dininə tabe
ol!” – deyə vəhy etdim”.
“Din və şəriət” mənasını verən “millət” sözü Quran-kərimə görə “bir peyğəmbərə inanan və bu peyğəmbərin
gətirdiyi dəyərlər, amallar və ənənələr
ətrafında toplanan camaat”a verilən
addır.
Beləcə təşkilatımızı tanıtdıran “Milli
Görüş”ün mənası görüş, fikir və əqidə
baxımdan özünü Hz. İbrahimin millətindən (onun dinindən) olduğunu qəbul
edən və Hz. Mühəmmədin yolu ilə gedən
islami bir camaatın dünyaya baxışı
olaraq başa düşülməlidir. Buradakı
“milli” kəlməsini müasir Azərbaycan
türkcəsində işlənən və “xalq” mənasını
da verən “millət” sözünün nisbi sifəti
olan “milli” mənasında başa düşmək
“Milli Görüş”ün həqiqi mənasını əks
etdirmir.
Milli Görüş haqq yol İslamın özüdür.
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Milli Görüş Hz. Adəmin, Hz. Nuhun, Hz.
İbrahimin və digər bütün peyğəmbərlərin və imamların əqidəsidir. Milli
Görüş Fateh Sultan Mühəmmədin İstanbulu fəth edərkən güc aldığı qaynaqdır.
Milli Görüş Çanaqqala döyüşündə Seyid
Çavuşun 250 kq-lıq mərmini topun
lüləyinə keçirərkən güc aldığı qaynaqdır.
Milli Görüşçülər olaraq biz nə sağçıyıq,
nə də solçu. Haqq yolun yolçusuyuq.
Sağçılıq bizə kiçik gələr. Solçuluq isə
əqidəmizə ziddir. Biz ilhamımızı nə Karl
Marksdan, nə də Elçibəydən alırıq.
Yeganə ilham mənbəyimiz çağları aşan
müraciəti ilə Quran-kərimdir. “Doğrudan-doğruya Qurandan alaraq ilhamı,
əsrin idrakına söylətməliyik İslamı!”
fikrinə əsasən qaynağımız Qurandır.
Milli Görüş haqq bir nizam və ədalətli
bir quruluşun təmsilçisidir. Biz buna
inanırıq ki, yaradan Allah, yaşadan Allah
olduğu kimi, idarə edən də Allah
olmalıdır. İnsan yalnız Allahın qanunları
ilə idarə olunmalıdır. Hökm yalnız
Allaha məxsusdur. Şəriətə əsaslanmayan
qanunun nəinki etibarı yoxdur, belə bir
qanunu qanun saymaq həm də şirkdir və
belə bir şəxs müşrikdir. Bu gün zülm var
və ədalət yoxdursa, şirk var və tövhid
yoxdursa, faiz var və bərəkət yoxdursa,
xaos var və nizam-intizam yoxdursa, göz
yaşı var və mərhəmət yoxdursa, cinayət
var və cəza yoxdursa, güclülərin haqlıları
əzdiyi bir sistem var və insan haqları və
etiqad azadlığı yoxdursa, bunun səbəbi
Allahın qoyduğu qanunların dünya
işlərinə qarışdırılmamasıdır. Milli Görüş
haqqı, yəni həqqaniyyəti üstün tutan,
kobud gücü deyil, haqqı və haqqın
tərəfində olmağı üstün tutan zehniyyət
deməkdir. Buna görə də Milli Görüşün
tarixi Hz. Adəmlə başlayır, çünki o, haqqı

və ədaləti hər şeydən uca tutan ən gözəl
insanlardan və örnəklərdən biri idi. Tarix
boyunca həmişə haqqı, həqqaniyyəti və
ədaləti üstün tutanlar təsirli olduqları
müddətdə insanlar səadət və xoşbəxtlik
içində yaşadılar. Kobud gücü üstün
tutanlar təsirli olduqları müddətdə də elə
daim zülmə məruz qaldılar. Milli Görüşün bəzi təməl xüsusiyyətləri olduğunu
söyləyən mərhum Prof. Dr. Nəcməddin
Ərbakan bunları belə bir şəkildə göstərmişdir:
“1. Milli Görüş kobud gücə deyil, haqqa və ədalətə üstünlük verər və onu
yüksək səviyyədə tutar.
2. Milli Görüşün təməli şəfqət və
sevgidir. Buna görə də qayəsi əvvəl
Türkiyədəki 70 milyon vətən övladının,
sonra da Yer üzündəki 6 milyard insanın
hamısının səadət və xoşbəxtliyidir.
3. Milli Görüş uzaqgörən görüşdür.
Türkiyəni (həmçinin bütün İslam dünyasını) müasir mədəniyyətin fövqünə
qaldıra biləcək bir görüşdür. Bax, Sultan
Fateh. Nə solçu idi, nə liberal idi, nə
ortanın sağı, nə də sağın ortası idi. Milli
Görüşçü idi.
4. Milli Görüş Anadoluya haqqı,
ədaləti gətirən, Malazgird zəfərini qazanan bir görüşdür. Sultan Alparslanın
görüşüdür. Milli Görüş haqqı, ədaləti
Kosovaya aparan Sultan Muradın görüşüdür. Milli Görüş haqsızlığın və zülmün
qarşısını almaq üçün ildırım sürəti ilə
Niqboluya çatan Sultan Bayəzidin
görüşüdür. Milli Görüş Mustafa Kamalın
rəhbərliyi ilə İstiqlal Savaşını həyata
keçirən görüşdür. Milli Görüş son olaraq
Kipr soyqırımını dayandıran, adaya
sakitlik və sülh gətirən görüşdür.
5. Türkiyədəki 70 milyon qardaşımızın hamısının və yer üzündəki 6
MİLLİ GÖRÜŞ
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milyard insanın hamısının səadət və
xoşbəxtliyini təmin etmək üçün Milli
Görüş “Yaşana bilən bir Türkiyə”,
“Yenidən böyük Türkiyə” və “Yeni bir
dünya” ideyalarını həqiqətə çevirə
biləcək bir görüşdür.
6. Milli Görüşün təməlində və daxilində (tərkibində) 3 əsas ünsür vardır:
– Kobud gücü deyil, haqqı üstün
tutmaq.
– Materialist deyil, mənəviyyatçı
olmaq.
– Nəfsə əsir olmağı deyil, nəfsin
tərbiyə olunmasını əsas götürmək.
7. Milli Görüşün fiziki quruluşu
hidayət, fərasət və dirayət sahibi olmaq
deməkdir. …”
Milli Görüşün təməl nəzəriyyələri
(doktrinaları) aşağıdakılardır:
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– Ədalətli quruluş (ədalətli nizam);
Ədalətli quruluş iqtisadiyyatda faizi və
haqsız qazancı yasaq edib istehsal və
ticarəti təşviq edən və nizamlayan. …
Siyasətdə hiylə rejimini və diktatorluğu yasaq edib konsensusu və iştirakçılığı tərtib və qəbul edən. …
Əxlaqi sahədə həm pozulmağı, həm
də mütəəssibləşməyin qarşısını alıb din
hürriyyətini və mənəvi inkişafı hədəf
seçən. …
Elmdə isə əzbərçiliyi və təqlidçiliyi
buraxıb cəmiyyətin ehtiyaclarını təmin
edəcək və həqiqi mədəniyyətlər quracaq
bir anlayış və araşdırmaya doğru yönələn və sionizmin hazırkı zülm və istismar
sisteminə alternativ olaraq istehsal edilən
yeganə elmi və insani bir quruluşdur.
Ədalətli Quruluş maddi və mənəvi

Ərbakan Xoca xüsusi buraxılış

həyatı bir bütöv olaraq ələ alan kamil bir
quruluşdur.
Ədalətli Quruluş hər cür ifrat və
təfritdən uzaq olaraq hazırlanan mötədil
bir quruluşdur.
Ədalətli Quruluş bütün insanlığı
əhatə edəcək və xilas edəcək olan islami
bir quruluşdur. Onsuz da İslam barış və
bərəkət deməkdir. İslam Haqqa təslimçilikdir.
– Real iqtisadiyyat; Real iqtisadiyyat
istehsala dayanan kooperativlərin gücləndirilməsi əsasına söykənir. Milli Görüş bu cür müəssisə və idarələrə faizsiz
dövlət krediti ayrılmasını müdafiə edir.
– Haqq anlayışı;

a) Doğulan gündən insanlara verilən
haqlar, təməl insan haqları. Bu, CənabıHaqqın bütün insanlara bərabər olaraq
verdiyi insan haqqıdır. Altı təməl haqdır:
1. Yaşama haqqı; hər bir kəsin hansı
din, hansı məzhəbdən olursa-olsun.
2. Mülkiyyət haqqı: İnsan halal qazanmışsa, özününküdür. Bunu onun
əlindən ala bilməzsiniz. Hansı əqidəyə
inanırsa-inansın, hansı irqə mənsub
olursa-olsun.
3. Nəslin qorunması; irz və namusun
mühafizəsi bütün insanların təməl
haqqıdır.
4. Ağılın qorunması.
5. Etiqad azadlığı başqa bir sözlə
desək, etiqadın qorunması haqqı. Bunun
da dörd ünsürü vardır; ifadə azadlığı,
təhsil azadlığı, təşkilatlanma azadlığı,
inandığı kimi yaşaya bilmə və ibadət
azadlığı.
6. Digər təməl insan haqları azadlıqları. Məsələn, səyahət, iş əldə edə
bilmə, məslək seçə bilmə və s.
b) Əmək qarşılığı haqlar;
c) Qarşılıqlı razılaşma və azad,
müstəqil iradə ilə bağlanan müqavilələr
və sazişlər nəticəsində yaranan haqlar.
Müqavilələrin içində yazılan vəzifələrə
və haqlara riayət etmək lazımdır.
ç) Ədalətin tələbi olaraq ortaya çıxan
haqlar. Məsələn, mən üç insana eyni işi
görəndən sonra onlardan ikisinə 100
manat aylıq maaş vermişəmsə, üçüncü
şəxsə də 100 manat verməyə məcburam.
Nə üçün? Çünki ədalət bunu tələb edir.
Ədalət bir haqq səbəbidir.
İnsan xoşbəxt yaşamağın həsrətini
çəkir. Xoşbəxtlik ancaq haqq anlayışı ilə
təmin edilə bilər. İnsanların səadət və
xoşbəxtliyi üçün əsl haqq anlayışını
mənimsəmək və tətbiq etmək şərtdir”.
MİLLİ GÖRÜŞ
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DÜŞMƏNİN ŞAHİDLİYİ ƏN
MƏQBUL ŞAHİDLİKDİR
Mühəmməd ibn İdris Şafei Həzrətləri

“A B Ş Türk hökumətinin milli təmayüllərdən və baş nazir Ərbakanın
ideologiyasından ilham alaraq tarixi
siyasəti qərbdən ayıraraq ərəb və müsəlman ölkəsinə doğru yenidən yönəltdiyinə görə dərin narahatlıq içərisindədir. Qənaətimizə görə, Türkiyənin
İran, İrak, Liviya, Nigeriya və Sudan ilə
əlaqələrini qüvvətləndirmək barəsindəki
mövcud davranışı, bizim milli mənfəətlərimizə ziddir, düşməncəsinə bir davranışdır” (ABŞ-ın oktyabr 1996-cı ildəki
Çevriliş Məxfi Yazısı).
“Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin (MKİ) sənədlərində Nəcməddin
Ərbakan “ABŞ-a və Qərbə zidd olan
siyasi lider” kimi tanıtdırılır” (Qəzetlər).
“Nəcməddin Ərbakan hər gün sionizmi, İsraili çox ağır şəkildə tənqid
edirdi. Əlbəttə ki, bu, bizi istər-istəməz
qorxudurdu. Və bu səbəbə görə də təbii
olaraq bizim özümüzdə də ona qarşı hər
hansı bir rəğbət hissi yaranmırdı. Biz nə
cür hərəkət etsək də, uğurlu nəticə əldə
edə bilmədik. Həmişə bizə qarşı müqavimət göstərdi” (Alon Liel, İsrail Xarici
İşlər Nazirliyi Müşaviri).
“Nyu-York tayms” qəzeti tanınmış
jurnalist Stephen Kinzerin imzası ilə nəşr
etdiyi yazıda Nəcməddin Ərbakanın baş
nazir olaraq fəaliyyət göstərdiyi “o qarmaqarışıq ildə Türkiyəni laik (dünyəvi)
doqmasına meydan oxuyarkən, islami
pul vahidini yaratmağa və Türkiyəni
Avropanın etiqadsızlarından xilas etməyi and içdi”yini bildirdi.
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“Milli Görüş” lideri Prof. Dr. Nəcməddin Ərbakanın ibadətə olan bağlılığı
bir daha üzə çıxdı. Nəcməddin Ərbakanın müalicə olunduğu xəstəxanada
başının üstündən əskik etmədiyi kirəmit
haqqında Xocanın yardımçılarından olan
İbrahim Titiz danışdı. Titiz o kirəmitlə
bağlı bunları dedi: “Son sübh namazını
da bu kirəmitə etdiyi təyəmmümlə
qıldı. “Milli Görüş” lideri Prof. Dr.
Nəcməddin Ərbakan son nəfəsinə qədər namazını heç ləngitmədi”.
Fateh Ərbakan da atasının başı üstündəki kirəmitlə əlaqədar bunları dedi:
“Reanimasiyaya daxil oldum. Başının
üstündə kirəmit vardı. “Əlhəmdülillah
ki kirəmitimiz buradadır”, – dedi.
Namaz qılmaq üçün üzərinə təyəmmüm etdiyi kirəmit idi”.
Xocamızın bu həssaslığı namazsız
mücahidlər üçün bir dərsdir.
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FATEH ƏRBAKAN: “ATAM CANI

EYNİ MÜBARİZƏ,

VƏ MALI İLƏ CİHAD ETDİ”

EYNİ TORPAQ

“Milli Görüş” lideri və “Səadət” Partiyasının sədri Prof. Dr. Nəcməddin
Ərbakanın Fateh Camesində qılınan
cənazə namazından sonra oğlu Fateh
Ərbakan qısa bir nitq söylədi. Fateh
Ərbakan atasının İslamın Allah yolunda cihad etmək, bütün insanlığın
xoşbəxtliyi və İslam Birliyini qorumaq
üçün fəaliyyət göstərməkdən ibarət
olduğunu bütün dünya müsəlmanlarına öyrətdiyini, – söylədi. Atasının

Bosniya və Hersoqovinada müharibə
zamanında önəmli rol ifa edən sabiq
komandirlərlə müxtəlif qurum və təşkilatların təmsilçilərinin də iştirak etdiyi
165 şəxs “Milli Görüş” lideri Nəcməddin
Ərbakanın cənazə namazında iştirak
etdi. Heyət Ərbakanın qəbrinə aparılmaq
üçün Bosniya və Hersoqovinanın dövlət
başçısı Aliya İzzətbeqoviçin qəbrindən
götürülən torpaq eyni təyyarə ilə İstanbula gətirildi. Cənazə namazında iştirak
edə bilməyənlər isə Mladi Müslümaninin pişnamazlığı ilə Sarayevonun
ən böyük camesi Qazi Xüsrəvbəydə
qiyabi cənazə namazı qıldılar.

həm Türkiyədəki, həm də dünyadakı
müsəlmanlara İslamın sadəcə namaz
qılmaqdan, oruc tutmaqdan və həccə
getməkdən ibarət olmadığını öyrətdiyini
bildirən Fateh Ərbakan nitqini belə
davam etdirdi: “... Özü də son nəfəsinə
qədər bunun uğrunda canı və malı ilə
mübarizə apardı. Biz buna şahidik.
Əlhəmdülillah! Yenə şahidlik edirik ki,
o, həyatı boyunca görəcəyi hər işdə,
atacağı hər addımda qərar verərkən
axirəti düşünərək qərar verərdi. Biz
ondan razıyıq, Cənabı-Allah da ondan
razı olar. İnşallah Cənabı-Allah məhşər
günündə hamımıza Peyğəmbər əleyhissəlamın bayrağı altında onunla birlikdə
cənnətlik insanlar olaraq toplanmağı
nəsib edər”.
MİLLİ GÖRÜŞ
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CIĞIR AÇAN VƏ HƏDƏF
GÖSTƏRƏN RƏHBƏR:
NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN
Bütün dövrlərdə insanlıq tarixinin
gedişatına yol göstərən və böyük dəyişikliklərə şərait hazırlayan liderlər, peyğəmbərlər, alimlər və mütəfəkkirlər
olmuşlar. Tövhid və ədalətə inanan öndərlərin başlamış olduqları dəyişikliklər
yer üzünün əmin-amanlığı və islahı üçün
mühit hazırlamışdır. Bu dəyişikliklərə
inkişaf deyirik, çünki inkişafın fiziki
ölçüsü ətraf mühitin abadlaşdırılaraq
insan üçün faydalı şəklə salınmasıdır. İnkişafın bəşəri ölçüsü isə insanın təhsil
alıb ürfan sahibi olaraq haqq və ədalət elminə qovuşmasıdır. İnkişaf etmiş ürfanlı
insan başqasının haqq və hüququnu tapdalamayan, özünün də haqq və hüququ84

MİLLİ GÖRÜŞ

nun tapdalanmasına icazə verməyən insandır. Başqasının haqq və hüququnu
tapdalamaq – zülümdür. Öz haqq və
hüququnun tapdalanmasına icazə vermək isə zülmə dəstək olmaqdır.
Peyğəmbərlər insanları tövhid və
ədalətə dəvət edərək onların haqq və
ədalət barədə anlayışlarını inkişaf etdirmişlər. Bütün peyğəmbərlərin insanlığı
dəvət etdikləri İslam dini yer üzünü

Ərbakan Xoca xüsusi buraxılış

abadlaşdırmaq və islah etməyin yol
xəritəsidir. Peyğəmbərləri rəhbər qəbul
edən İslam alimləri, mütəfəkkir və
liderləri elmlə hidayəti birləşdirdikləri
üçün fərasət, bacarıq, dönməzlik və səbir
sifətlərinə malik olmuşlar. Onlar peyğəmbərləri rəhbər qəbul edərək tarixin
gedişini dəyişdirən cığırlar açmış və
bəşəriyyətin üfüqünü genişləndirən hədəflər müəyyənləşdirmişlər. Onlar elmdə doğru olanların önə çıxmasına, əxlaqi
məsələlərdə yaxşılıq və gözəlliklərin
yayılmasına, iqtisadi sahədə qaynaqların
məhsuldar istifadə edilərək faydalı mal
və xidmətlərin istehsalına, siyasətdə isə
ədalətin bərqərar edilməsini məqsəd
kimi qəbul etmişlər. Onlar yer üzünün
abadlaşdırıılması və islah edilməsində
rəhbər olmuşlar.

Zalımlaşan və ya zalımların fikirləri
ilə razılaşmayan ziyalılar, mütəfəkkir və
öndərlər isə yer üzünü savaşlar və
döyüşlərlə təhrik etmiş, əyriliklərə zəmin
hazırlamışlar. Onlar da böyük dəyişikliklərə yol açmışlar. Onların yol açdığı
dəyişikliklər inkişaf sayıla bilməz, çünki
zalımlar tərəfindən baş verən bu dəyişikliklər müharibələrə və haqsızlıqlara
gətirib çıxarmışdır. Hidayətlə dəstəklənməyən bilik elmdə gerçəklərin yanlış
istiqamətlənməsinə, əxlaqi mövzularda
pislik və çirkinliklərin yayılmasına,
iqtisadi sahədə israfa yol açan faydasız
mal və xidmətlərin istehsalına, siyasətdə
isə haqsızlıqların, təzyiq və zülmün
yayılmasına zəmin hazırlayacaq. Bu cür
biliklər tarix boyunca yer üzünü təhrif
edən müharibə və münaqişələrə yol
açmış, sosial həyatda isə hər cür mənfiliklərə səbəb olmuşdur.
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1. HİDAYƏTLƏ ELMİ BİRLƏŞDİRƏN ALİM OLARAQ
NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN
“Milli Görüş” hərəkatının öndəri,
möhtərəm Prof. Dr. Nəcməddin Ərbakan
mənə ən çox təsir göstərən elm şəxsiyyətidir.
O, 42 il ərzində həm siyasi liderim,
həm də daima dərs aldığım Xocam olmuşdur. Yoldaşlarımla birlikdə apardığımız “Ədalətli Quruluş” mübarizəsində
o hər zaman bizə yol göstərmişdir.
Biliklərimiz tövhid və ədalət çərçivəsində haqq və ədalət mərkəzli bir sistemin “Ədalətli Quruluş”un inkişafına
gətirib çıxardı. Elmin hidayətlə birləşməsinin bir insanın şəxsiyyətində meydana
gətirdiyi dəyişiklik və inkişafı hörmətli
Ərbakan Xocamızın şəxsində gördüm və
şahid oldum. Alimin hidayətlə necə
peyğəmbərlərin varisi olduğunu onun
cihadında gördüm. İslam mütəfəkkirlərinin fikrinə görə alim sadəcə
hərtərəfli biliyə malik olan insan demək
deyildir. Alim elmini və biliyini həyatına
tətbiq etmək üçün cihad edən bir
mücahiddir. Ərbakan Xocamız inandıqlarını elmi ilə gücləndirdi. Onun düşüncəsi imanı üzərində qurulmuşdu. O,
söylədikləri ilə inandığı və elmi ilə sübut
etdiyi gerçəkləri anladırdı. İzah etdiklərini həyata keçirə bilmək üçün mübarizə aparırdı. O, inandığı kimi düşünürdü. Düşündüyü kimi danışırdı. Danışdığı kimi də yaşamağa çalışırdı. O, əqidədə,
fikirdə, söz və əməllərində birliyi təmin
etməyə çalışdığı üçün insanı kamala çatdıran aşağıdakı keyfiyyətlərə sahib idi:
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a) HİDAYƏT
Hidayət Allahın insana bəxş etdiyi ən
böyük lütfdür. Hidayət tövhid və ədalətə
imanla qazanılan bir xüsusiyyətdir. Hidayət sahibi olan insan elmdə doğru ilə
yanlışı, əxlaqda yaxşı ilə pisi, gözəllə
çirkini, iqtisadiyyatda faydalı ilə zərərli
olanı, siyasətdə ədalət və zülmü ayırd
etmə bacarığına sahib olur. Elmdə
doğruları önə çıxarmaq, əxlaqda yaxşı və
gözəli yaymaq, iqtisadiyyatda sərvətləri
israf etmədən faydalı və yararlı olan
nədirsə, onu istehsal etmək, siyasətdə isə
ədaləti təmin etməyə çalışır.

Ərbakan Xocamız elmini hidayətlə
birləşdirən bir alim idi. Elmi işlərimizdəki nöqsan və səhvləri məntiqi təhlillər
və riyazi üsullarla dərhal aşkar edib
ortaya çıxarardı. Bitirdiyimizi hesab
etdiyimiz bir çox işlərimizi onun etdiyi
xəbərdarlıqla yenidən yazardıq. O,
işlərimizdəki ziddiyyət və uyğunsuzluqları dərhal hiss edərdi.
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b) FƏRASƏT
Hidayətlə elmi birləşdirənlər “fərasət” sahibi olurlar. Hadisələrin səbəb və
nəticələrini dəyərləndirərək baş verənlərin tərkibini qavrayırlar. Hansı yol və
metodların insanı hədəfə çatdıracağını
hiss edirlər. Keçən hadisələri təhlil
edərək gələcək haqqında dəqiq proqnoz
verirlər. Fərasət sahiblərini aldatmaq və
tovlamaq çətindir, çünki onlar güclü
dəlillər tapır və istifadə edirlər. Fərasət
sahibi olan möminlər hidayət ölçülərinə
əsaslanaraq hadisələri təhlil edirlər.
Allah Rəsulunun ifadəsi ilə desək:
“Möminin fərasətindən çəkinin, çünki
o, Allahın nuru (hidayəti) ilə hadisələri
görür və dəyərləndirir”.
Möhtərəm Ərbakan Xocamız fərasət
sahibi olan bir mömin idi. O, sionizmin
şeytani plan və hiylələrini dərhal başa
düşər və bizə də ətraflı şəkildə başa
salardı. Tarixdə meydana gələn hadisələrin arxa planını onun bizə öyrətdiyi
ölçülərlə başa düşərdik. Son əlli ildə
onun nəzərə aldığı hadisələr eyni ilə
meydana gəldi. Zaman və hadisələr
həmişə onun sözlərini təsdiq etdi. Zalımlar onu aldada bilmədi. O, bizə və
millətimizə həqiqətlərin başa düşülməsini təmin edən yol və metodlar öyrətdi.

c) DİRAYƏT
Tövhid və ədalət əqidəsi möminlərə
haqq və ədaləti müdafiə etməkdə dirayət
qazandırır. Hədəflərinə çatmaqda heç bir
təhdid və çətinlik onlara mane ola
bilməz. Həyatlarının hər saniyə və
dəqiqəsini məqsədlərinə çatmaq üçün
dəyərləndirirlər. Onlar dünyəvi mövqe
və məqamları aşmış insanlardır. Onlar
üçün mövqe və məqam inandıqları hədəfə çatmağı təmin etdiyi təqdirdə məna
ifadə edir. Yalnız və yalnız Allahdan
qorxar və Ona sığınarlar. Zalımların
basqı və zülmü onların hədəflərinə
çatmaq cəhdini azaltmaz, əksinə artırar.
Onlar qınayanların qınamasına əsla
əhəmiyyət verməzlər.
Ərbakan Xoca inandığı həqiqətləri
başa salmaq və həyatını o həqiqətlərə
görə nizamlama dirayətinə sahib bir
rəhbər və lider idi. Zalım və quldurların
ortaya çıxardığı maneələr onun əzmini
heç bir zaman azaltmadı. Bəzən hadisələr
bizi qorxudar və çəkindirərdi. Ona qulaq
asdıqdan sonra mübarizə əzmi və cəhdimiz artardı. Haqq bildiyimiz hədəfə
doğru getməkdən həzz duyar və xoşbəxt
olardıq. O, hər bir işimizdə bizə həmişə
ümid verdi, əzmimizin artması və
qətiyyətli addım atmağımız üçün rəhbərlik etdi. Onun lüğətində ümidsizlik sözü
yox idi.
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ç) SƏBAT
Səbat ayağı yerə sağlam basmaq və
səndələməməkdir. Ayaqlarını yerə sağlam basanları qarşıdan gələn çətinliklər
və fəlakətlər yırğalaya bilməz. Hər bir
vəziyyətdə yerlərində dimdik dayanarlar. Mövqelərini tərk etməzlər. Dayanarlar, istirahət edərlər, lakin yenə yola
davam edərlər, çünki onlar yalnız güc və
qüvvət sahibi olan Allaha güvənərlər.
Onların Vəkili Allahdır. Allahı özlərinə
vəkil seçənləri kim və hansı güc
mübarizələrindən vaz keçirə bilər ki?!
Səbat zəfərə doğru gedən yolun kompasıdır. O kompasın göstərdiyi istiqamətə
doğru gedənlər gec-tez müzəffər olurlar.
Quran yer üzünü abadlaşdıracaq və islah
edəcək nizamı quracaq möminlərə belə
xitab edir: “Ey iman gətirənlər! Əgər siz
Allaha yardım göstərsəniz, O da sizə
yardım göstərər və sizi sabitqədəm
edər”.
Ərbakan Xocamız inandığı mübarizəyə xidmət edərkən həmişə sabitqədəm
oldu. Dəfələrlə yolunu kəsdilər. Lakin o,
mübarizəsində sabitqədəm oldu. Güzəştə getmədi. Həqiqətləri başa salmaqda
qorxuya qapılmadı. Allah da haqq və
ədaləti müdafiə mübarizəsində onu
sabitqədəm etdi. Zalımların zülmü onu
öz ideyalarına xidmət etməkdən çəkindirə bilmədi.
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d) SƏBİR
Səbir hər cür çətinlik və məşəqqət
altında hədəfə çatmaq üçün yola davam
etməkdir. Çətinliklərə qatlanaraq hədəfdən vaz keçməmək əzmi və iradəsidir.
Səbir çətinlik və sıxıntılara qarşı müqavimət göstərərək hədəfə çatma əzm və
iradəsinə sahib olmaqdır. Həzrət Loğmanın oğluna tövsiyə etdiyi səbir hədəf
və qayəli səbirdir. “Oğlum! Namaz qıl,
əmrun bil-məruf və nəhyun ənilmünkər et, sənə üz verəcək müsibətlərə
səbir et. Həqiqətən, bunlar əzm tələb
edən işlərdəndir!”
Ərbakan Xocanın hər cür təzyiq və
haqsızlığa qarşı səbir və sabitqədəmliyi,
ictimai həyatda haqlının haqqını qoruyacaq və nemət-külfət paylaşdırılmasında
ədaləti təmin edəcək “Ədalətli Quruluş”u yaratma qayəsinə yönəlmişdi. O,
bu məqsədə çatmaq üçün cəhd etdi. İrqçi
və istismarçı mərkəzlərin təzyiqlərinə
qarşı səbir etdi. Təcavüzkarların təcavüzlərinə əhəmiyyət vermədən haqq bildiyi
yolla getməyə davam etdi. “Səbir edən
zəfər əldə edər”, – hədisini özünə şüar
etdi. Onu əbədi aləmə yola salan
milyonlarla insan onun mübarizəsində
əldə etdiyi zəfəri təsdiq etdi.
Ərbakan Xocamız yuxarıda bildirilən
xüsusiyyətlərə sahib olduğu üçün digər
İslam alimləri kimi yol göstərən və cığır
açan bir lider idi.
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II. HƏDƏF GÖSTƏRƏN
LİDER OLARAQ
NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN
Ərbakan Xocamız bir elm adamı olmaqdan əlavə, böyük hədəflər göstərən
bir lider idi. O, türk xalqına və bütün
insanlığa aşağıdakı üç hədəfi göstərmiş
və bütün ömrünü bu üç hədəfin həqiqət
tapması üçün sərf etmişdir. Ona görə
cihad aşağıda deyiləcək hədəflərin
həyata keçirilməsi istiqamətində söz və
fəaliyyətlərdən ibarətdir. Hər bir mömin
bu üç hədəfin həqiqət tapması üçün
bütün maddi, fiziki və mənəvi imkanlarından istifadə etməlidir.

a) YAŞANA BİLƏN BİR TÜRKİYƏ
Onun əsas hədəflərindən biri Türkiyənin “Yaşana Bilən Bir Ölkə” vəziyyətinə gətirilməsi idi. Ona görə hər bir
mömin insanın öz ölkəsini yaşana bilən
bir ölkə vəziyyətinə gətirməsi onun əsas
vəzifəsidir. Onun qərarlaşdırdığı yaşana
bilən Türkiyə aşağıda müəyyənləşdirilən
sahələrdə inkişafının təmin edilməsi ilə
gerçəkləşdirilə biləcək:
– Türkiyədə hər sahədə hər bir kəsin
haqqı və azadlığı kamil şəkildə qorunmalıdır. Heç kimə qarşı haqsızlıq edilməməlidir. Ölkə sülh və həmrəyliyin
hakim olduğu barış yurduna çevrilməlidir.
– Hər bir kəsin canı, fikri, etiqadı, şəxsiyyəti, irz və namusu, mal və mülkü əmniyyətdə olmalıdır. Hər bir kəs mütləq
əməyinin qarşılığına sahib olmalıdır.
Özbaşına idarəçilik deyil, hüquqi və şəri

idarəçilik əsas olmalıdır. Ona görə şəriət
haqlı olanın haqqının qorunduğu, hüququn üstünlüyünün təmin edildiyi bir
nizamdır. Bu nizamda hakimlərin haqları deyil, haqlı olan hər bir şəxsin haqq
və hüququ qorunacaq, özbaşına idarəçilikdən hüququn üstün olduğu idarəçiliyə keçiriləcək.
– Türkiyədə tərcih azadlığı təmin
olunmalıdır. Heç kimin düşünmə, inanma, təşəbbüs və siyasi azadlığına girov
qoyulmamalıdır.
– Türkiyədə əxlaqi və mənəvi dəyərlər
qorunmalıdır; təhsilin hər mərhələsində
bu dəyərlər insanlarımıza öyrədilməlidir.
– Türkiyə milli hərəkətverici qüvvələrini hərəkətə gətirərək inkişaf etməlidir.
– İnkişaf nəticəsində əldə olunan
nemətlər ədalətli şəkildə bölüşdürülməlidir.
– Türkiyə insan hüquqları və demokratiya baxımından nümunəvi bir ölkə
olmalıdır.

b) YENİDƏN BÖYÜK TÜRKİYƏ
Ərbakan Xocamızın hədəf olaraq göstərdiyi Yenidən Böyük Türkiyənin inşası
aşağıda müəyyənləşdirilən hədəflərə
çatmaqla gerçəkləşdirilə biləcək:
– Türkiyə millətin dünyagörüşünü və
dəyər ölçülərini əks etdirən milli bir
konstitusiya ilə idarə edilərsə, “Yenidən
Böyük Türkiyə”yə çevriləcəkdir.
– Türkiyə Respublikası tam mənası ilə
hüquqi bir dövlət olmalıdır. Hər sahədə
özbaşınalığa son qoyulmalıdır. Dövləti
zülm deyil, ədalət böyüdüb ömrünü
uzadar.
MİLLİ GÖRÜŞ

89

Ərbakan Xoca xüsusi buraxılış

– Türkiyə qabaqcıl texnologiyaya malik olmalı, yeni istehsal vasitələri istehsal
etməli və onu ixrac etməyi də həyata
keçirməlidir.
– Türkiyə qərbdən şərqə, şimal, orta
və cənub avtomobil yolu və sürətli
dəmiryolu şəbəkəsi ilə təchiz olunmalıdır.
– Türkiyədə yayğın sənayeləşmə sürətlə inkişaf etdirilməlidir. Türkiyənin
inkişafdan geri qalan bölgələri və bununla bağlı problemləri olmamalıdır.
– Yenidən Böyük Türkiyənin universitetləri yeni elmi biliklərə yiyələnməli və
yeni texnologiya istehsal etməlidir. Universitet təşəbbüskarlara müşavirlik etməli, təhsil xidmətləri ilə yanaşı istehsalı
artıran layihələr tərtib etməli və bu
sahədə təşəbbüs göstərənlərə təqdim
olunmalıdır. Elm istehsal sahələrinə
tətbiq edilməlidir.
– Yenidən Böyük Türkiyədə dövlət
xalqa xidmət edən “Xidmətkar” bir quruma çevrilməlidir. Dövlət təzyiq vasitəsi
olmaqdan çıxarılmalıdır. Xidmətdə və
nemət-külfət bölüşdürülməsində ədaləti
təmin edən bir qurum olmalıdır.
– Yenidən Böyük Türkiyə elmdə,
texnologiyada, sənətdə, mədəniyyətdə,
hüquqi əsaslara üstünlük verməkdə və
demokratiyada nümunəvi bir ölkə olmalıdır.

c) YENİ BİR DÜNYA
Ərbakan Xocamız bir elm adamı və
siyasi lider olaraq mövcud dünya nizamının dayandığı irqçi və istismarçı
məntiqini ən yaxşı bilən və açıqlayan bir
rəhbər idi. Ona görə güc tətbiq etməyi
haqq-ədalət yolu kimi qəbul edən
mövcud dünya nizamı bəşəriyyətə son
dörd yüzillikdə müharibə və qarşıdurmadan başqa heç bir şey gətirmədi.
Bu dünya nizamı bəşəriyyətə hüzur və
xoşbəxtlik gətirə bilməz. Buna görə də bu
nizam mütləq bəşəriyyətin ortaq cəhdi və
mübarizəsi ilə dəyişdirilməlidir. Onun
yerinə haqq və ədaləti əsas götürən
ədalətli “Yeni Bir Dünya” qurulmalıdır.
Onun təklif etdiyi dünya nizamı aşağıdakı xüsusiyyətlərə və qurumlara sahib
olmalıdır:

1. YENİ BİR DÜNYANIN SÖYKƏNDİYİ ƏSAS PRİNSİPLƏR
Yeni Bir Dünya aşağıdakı əsas prinsiplərə görə inşa edilməlidir:
– Müharibə deyil, sülh;
– Qarşıdurma deyil, dialoq;
– İkili standart deyil, ədalət;
– Üstünlük deyil, bərabərlik;
– Təzyiq və hökm etmək deyil, insan
haqları, azadlıq və demokratiya əsas
götürülməlidir.
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2. YENİ BİR DÜNYANIN
TƏŞKİLATİ QURULUŞU
Yeni Bir Dünya aşağıda müəyyənləşdirilən təşkilati quruluşa sahib olmalıdır;
– Qlobal səviyyədə texnoloji əməkdaşlığı təmin edən qurumlar yaradılmalı
və texnologiya istismara deyil, bəşəriyyətin rifahına xidmət etməlidir.
– Yeni bir pul vahidinə keçilməlidir.
Bu pulun qarşılığı dəqiq müəyyənləşdirilməlidir. İnsanlıq qarşılığı dəqiq bəlli
olmayan dollarla istismar edilməkdən
xilas olmalıdır.
– Qlobal səviyyədə əməkdaşlığı və
həmrəyliyi təmin edəcək yeni bir dünya
bankı qurulmalıdır. Bu bank yoxsulluq
və səfalət probleminin həll olunması
üçün yeni layihələr hazırlamalıdır.
– Haqq və ədalət mərkəzli yeni bir pul
fondu yaradılmalıdır. Bu fondun məqsədi istismarı aradan qaldırmaq olmalıdır. İmkanlı şəxslər yoxsullara və ehtiyacı olanlara kömək etməlidir.
– Yaradılacaq qlobal mədəniyyət təşkilatı, hüququn üstünlüyünü və bölüşdürmədə ədalətin əhəmiyyətini təmin
edən dəyərlərin öz əhatə dairəsini genişləndirməsinə zəmin hazırlamalıdır.
– Qlobal səviyyədə doğru məlumatların və xəbərlərin yayılmasını təmin
edəcək media quruluşları yaradılmalıdır.

– Yeni Dünya Nizamı qadın haqlarının qorunmasını təmin edəcək qurumların yaradılmasını qərarlaşdırmalıdır.
Bu qurumlar qadın haqlarının və ailə
müəssisələrinin qorunmasına zəmin
hazırlamalıdır.
– Yeni Dünya Nizamı qlobal inteqrasiyanı həyata keçirməlidir. Bu məqsədlə Ərbakan Xocamızın quruluşunda
önəmli rol oynadığı D-8 təşkilatı yaxın
gələcəkdə bütün müsəlman ölkələrinin
iştirak etdiyi D-60 təşkilatına çevriləcəkdir. Gələcəkdə bütün məzlum millətlərin iştirakı ilə D-160 qurulacaq və
haqq-ədalətə söykənən qlobal bir inteqrasiya təmin olunacaqdır. Beləcə, dünyada başda əmək olmaqla sərmayə,
texnologiya, mal və xidmət cərəyanı
sərbəst olacaq. Bu dünyada heç kimə
zülm edilməyəcəkdir. Dünya qaynaqlarının ədalətli bölgüsünə zəmin hazırlanacaqdır.
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NƏTİCƏ
Prof. Dr. Nəcməddin Ərbakan hər bir
fani kimi bu dünyada yaşadı. Ölkəsinə,
İslam dünyasına və bəşəriyyətə böyük
xidmətlər göstərdi. Əcəli tamam olduqda
hər bir insan kimi əbədi dünyaya köç etdi
və rəhməti-Rəhmana qovuşdu. O, elminə
əməl edən mömin bir alim olaraq Türkiyədə və İslam dünyasında kütlələrin
oyanıb ayağa qalxmasına zəmin hazırlayan fikirləri müdafiə etdi. Yeni cığırlar
açdı və böyük hədəflər göstərdi.
Hidayət, fərasət və dirayət sahibi olan
alimlərin özündən sonra miras qoyduğu
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ən böyük sərvət müdafiə etdikləri prinsiplər, açdıqları cığırlar və göstərdikləri
hədəflərdir. Ərbakan Xocanı sevənlər
onun sahib olduğu prinsiplərə tabe
olacaqlar, açdığı cığırda yeriyəcəklər və
göstərdiyi hədəfləri həqiqətə çevirməyə
çalışacaqlar. Mütləq onun qərarlaşdırdığı kimi Türkiyə “Yaşana Bilən Bir
Ölkə” olacaq. Millət öz dünyagörüşü və
dəyər ölçülərini ifadə edən “Milli Görüş”
prinsiplərinin ətrafında bütünləşərək
“Yenidən Böyük Türkiyə”ni inşa edəcəkdir. Türkiyənin rəhbərliyi altında
ədalətli “Yeni Bir Dünya” qurulacaqdır.
Prof. Dr. Arif Ərsoy
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ÜMMƏTİMİZİN SƏMASINDA
SÖNMƏYƏN BİR ULDUZ
Habil ilə Qabildən bəri başlayaraq
qiyamət gününə qədər davam edəcək
haqq ilə batil, məzlum ilə zalım arasındakı savaşın tarix həmişə bizə iki
simvolunu göstərmişdir. Quran-kərim
bunu “cəhənnəm atəşinə dəvət edən
imamlar” və “hidayət edən imamlar”
şəklində tanıtdırır. Bir tərəfdə Fironlar,
Nəmrudlar, Əbuləhəblər, zalım, diktator
və tağutlar varkən, digər tərəfdə İbrahimlər, Musalar, İsalar, Mühəmmədlər (ə), Əbubəkrlər, Əlilər və Əbuzərlər vardır. Bu gedişat və xətt dəyişmədiyi kimi, Habil ilə Qabilin bayrağını
əldə tutanlar, zülm edən zülmkarlar,
azadlıq və ədalətin yolunu açan rəhbərlər
də həmişə var olmuşdur. Anadoluda
başladığı “Milli Görüş” hərəkatı ilə İslam
ümmətinin səmasında bir ulduz olaraq
parıldayan mərhum Prof. Dr. Nəcməddin Ərbakan Xocamız əsrimizin qlobal
hegemonları və tağutları önündə, modern çağın cahiliyyə, fəsad və zülməti
qarşısında hidayət, azadlıq və ədalət
məşəlini alışdıraraq haqqın işığını qaranlıqların üzərinə çəkmiş, İslam ümməti

üçün işıqlı və ədalətli bir gələcəyin izzət
dolu yolunu göstərmişdir. Ərbakan
Xocamızın əzəmət və şərəf dolu mübarizəsinin daşıdığı müəzzəm məna yalnız
Türkiyə səhnəsində iqtidara çatan siyasi
bir prosesi ifadə etmir. Şübhəsiz ki,
imperializm və onların yerli havadarlarının darmadağın etdiyi Osmanlı binasının dağıntısı arasından yeni bir nizamın inşa edilməsinin daşıdığı məna
sözlərlə ifadə edilə bilməz. Ərbakan
Xocamızın ölkə siyasətinə qazandırdığı
dərinlik və səviyyə, siyasi mübarizənin
başına qoyduğu tac və insanlığın gözü
önünə gətirdiyi bərəkət dolu iqtidar
həmişə beyinlərdə və ürəklərdə bir
minnət və şükran vəsiləsi olaraq dayansa
da, bu həqiqət Ərbakan Xocamızın
rəhbərliyi altında aparılan mübarizənin
kiçik bir nəticəsidir.
Biz Ərbakan Xocamızı təkcə öz vətəni
və xalqı üçün deyil, dünya müsəlmanları
və ümumilikdə bütün insanlıq üçün
“Siracən Munira” (“Nurlu Bir Çıraq”)
olaraq görürük. O, bir işıqdır, ulduzdur.
Bir ümid, bir əzm, bir iradə, bir şüar, bir
bayraq və bir istiqamətdir.
Təmiz fitrətlər insanlıq üzərində zərrə
qədər haqqı olanları insanlıq şərəfi adına
layiq bilər və daim hörmətlə yad edərlər.
Lakin Ərbakan Xocamızın insanlıq, ümmət və dünya məzlumları üzərindəki
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haqqını, gördüyü işləri bir neçə cümlə ilə
ifadə etmək, onun başladığı hərəkatı
olduğu kimi tövsif etmək mümkündürmü? Bir aləmi, bir dünyanı kiçik bir
sahəyə sığışdırmaq, əngin ümmanları bir
qabın içinə doldurmaq, meşələri, çinarları bir otağın içinə yığmaq mümkündürmü?

Ərbakan Xocamızın mübarizəsini,
miras və xatirələrini səhifələrə sığışdıra
biləcəyini düşünənlər yanılırlar: bunu
kim bacara bilər? Ümmanın zərrələri
nədirsə, onun haqqında yazıb-danışacaqlarımız da odur ancaq.
Ərbakan Xocanın adi və kiçik bir
tələbəsi olaraq onun tədrisindən öyrəndiyim, beynimə və qəlbimin dərinliklərinə nəqş etdiyim bir neçə məsələni
qardaşlarımla paylaşmaq istəyirəm.
Möhtərəm Fateh Ərbakanın Xocamızın cənazə mərasimində işlətdiyi məna
dolu ifadələr Ərbakan Xocamızla bizim
nə qazandığımızı çox açıq və əsaslı bir
şəkildə göstərir. Biz Xocamızla birlikdə
hər şeydən əvvəl müsəlman olmağımızın mənasını, İslamın sahib olduğu hərtərəfli qurtuluş mesajını, sionizm və
qərb imperializminin çirkli çarxları arasında, sağ və sol hiyləgərliyi qısqacında
haqq yolun əzəmət dolu bayrağını gördük. Şəhid Seyid Qütbün ifadəsi ilə müsəlmanların “Amerikan stilli bir İslamiy94
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yət”in nifaq və yalan dolu dəzgahlarında
aldadılıb istismar edildiyi, batil nizamların çarxlarında üyüdülüb bir minik və bir
vasitə olaraq istifadə edildiyi bir dövrdə
Mühəmmədi bir üfüqün nurani işıltılarına yönəlməyi öyrəndik.
Xəyanətə, zülm və nifaqa deyil,
haqqa, ədalətə, izzət və rəbbani iradəyə
təslim olmağın vacib olduğunu, ümidsizlik və bədbinliyin qaraltdığı zillət
qaranlığından Quran və cihad aydınlığına çıxmağı, həyatı və cəhdi Rəsulullahın yoluna vəqf etməyi, Allah yolunda əzmlə mübarizə aparmağı, rəhmani buyuruqların kölgəsində əsl müsəlman kimi və şərəfli bir həya təsis
etməyi ondan öyrəndik.
Biz cəhalət və təəssübkeşliyin, qəflətin, şeytani hiylə və tələlərin hördüyü
qara divarları yıxaraq, qövm, məzhəb,
bölgə və ölkə ayırımına getmədən
ümmətimizlə qucaqlaşmağı, qlobal
sionist hegemonluğunun içiboş sütunlarını devirərək yer üzündə İslam
Birliyini yenidən təsis etməyi, ümmətimizin sahib olduğu bütün imkan və
fürsətləri müsəlmanların xoşbəxtliyinə
təxsis etməyi, universal bir İslam cəbhəsi
ilə Rəbbimizin buyuruğuna əsasən
“Ümməti-Vahidə”yə (“Vahid Ümmət”ə)
çevrilməyi, İslam ittihadının qalasına
daxil olmağı Xocamızdan öyrəndik.
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Biz “Zəfər inananlarındır, zəfər yaxındır”, – fikrini bir şüar kimi qəbul
edərək yıxılmaz xəyal edilən nizamların,
yenilməz təsəvvür edilən orduların,
iman, ixlas, təslimiyyət, əzm, cəsarət və
təvəkküllə necə yıxılacağını, ümmətimizin əllərinə və ayaqlarına vurulan
zəncirlərin necə qırılıb atılacağını, zülmət pərdələrinin arxasında ilahi nur və
vəd edilmiş zəfərə necə qovuşulacağını
Xocamızdan öyrəndik.
Biz müqəddəs və mübarək İslam
torpaqlarına zəhərli bir xəncər olaraq
sancılan xərcəng mikrobu İsrail və
beynəlxaq sionizmə qarşı Qüdsümüzün
azadlıq mübarizəsinin necə aparılacağını, sionizmin qlobal və lokal hiylələrinin necə boşa çıxarılacağını, kağızdan

pələng olan düşmənlərin pəncələrinin
necə söküləcəyini, şişirdilmiş şarların
necə partladılacağını Xocamızdan öyrəndik. Şəhid Həsən əl-Bənna tələbələrinə
dərs verib: “Bu gün sizə danışdıqlarım
sizə xəyal kimi görünə bilər. Unutmayın
ki, dünən xəyal olaraq görünənlər bu
gün həqiqətə çevrilmişdir. Bu gün xəyal
olaraq görünənlər də sabahın həqiqətləri olacaqdır”, – deyərkən Şəhid
Seyid Qütb: “İslam ümməti bir daha
yatmamaq üzrə oyanmışdır, İslam
ümməti bir daha ölməmək üzrə dirilmişdir”, – müjdəsini ümmətin ürəklərinə əkərkən bunun həqiqətini və
isbatını Xocamızdan öyrəndik. Biz 40 il
əvvəli yaşadıq, yüz il əvvəli də öyrəndik.
İndi bu günü yaşayırıq. 40 il əvvəl: “Zəfər
inananlarındır, zəfər yaxındır!” – deyilərkən bəziləri bizə: “Xəyal dünyasında
gəzməyin”, – deyirdi, çünki onların
zehinləri və ürəkləri əsir alınmışdı,
ümidləri söndürülmüş, əzmləri qırılmış,
iradələri yox edilmiş, maddi və zahiri
olanın aldanışında rəhmani həqiqətlərin
hədsiz fəzilətindən qafil buraxılmışdı...
Elə bir dövrdə möminləri müjdələyən
bir mübarizə müsəlman olmayanların
belə varlığı qarşısında diz çökdüyü bir
həqiqətə çevrildisə, artıq hər bir şəxsin
“içində yaşadığımız əsr İslam əsridir”, –
etirafı rədd edilməsi mümkün olmayan
bir həqiqət olaraq qarşımızda dayanırsa,
bu günlərə necə gəldiyimiz barəsində
özümüzü hesaba çəkməyimiz lazım
deyilmi?
40 il əvvəl “Böyük İsrail” qurmaq
üçün qarşısına qoyduğu planları bir-bir
həqiqətə çevirən sionist rejimin bu gün
yıxılmamaq üçün necə çırpındığını, 60
ildir müsəlmanlara məzar qazan bu
sionistlərin indilərdə gecəni-gündüzünü
MİLLİ GÖRÜŞ
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özlərinə sığınacaq qazmaq məcburiyyətində qaldıqlarını gördükdə 6 sentyabr
1980-cı ildə Konyadakı Qüds mitinqinin
işığında gözlərimizi Qüdsə, Əqsamıza
dikməyimizin bir təcəllisi deyildirmi?
Gözlərin Parisə, Londona, Moskvaya və
Vaşinqtona çevrildiyi bir dövrdə bizim
yönümüzü Qüdsə doğru çevirən kim idi?
Təkrar edirəm, deyəcəklərimiz bir
kitabın səhifələrinə belə sığmaz. Bu gün
hər zamankından daha güclü, hər
zamankından daha əzmli və daha
qərarlıyıq. Xocamızın göstərdiyi yol və
hədəflər Rəbbimizin inayəti, müsəlmanların cəsarət və fədakarlığı ilə bir-bir
həqiqətə çevriləcək və Allahın izni ilə ən
qısa zamanda Qüdsdən, Məscidi-Əqsanın mehrab və həyətindən Xocamızı
salamlayacaq, İsrailsiz bir Orta Şərqin
müjdəsini verəcəyik... Ruhun şad olsun,
əziz Xocam!

olsun sənə! Möminlərin qəlbindən,
salehlərin duasından, məzlumların təmiz göz yaşlarından salamlar və şükranlar olsun sənə! Qüdsdən və Yeni
Dünyadan salamlar olsun sənə!
Nurəddin Şirin

MİLLİ GÖRÜŞÜN
TARİXİ XİDMƏTLƏRİ
“Milli Görüş” lideri Prof. Dr. Nəcməddin Ərbakanın vəfatından sonra
haqqında danışanlar onun ölkəsi üçün nə
qədər böyük xidmətlər göstərdiyini bir
daha söylədilər. Aşağıdakı rəqəmlər bu
sözlərin nə qədər doğru olduğunu sübuta yetirir. Budur, Xocamızın vətəni və
milləti üçün göstərdiyi xidmətlərdən
bəziləri...

a) ƏXLAQ VƏ MƏNƏVİYYAT
SAHƏSİNDƏKİ XİDMƏTLƏR

Salam olsun mübarizənə və bayrağına! Bütün dünya imanına, ixlasına və
cihadına şahiddir. Hamımız açdığın
cığırın və göstərdiyin hədəfin bir
əsgəriyik. Sən bizim üçün sönməyən bir
ulduzsan. Xocam, qərarımız budur ki,
işığınla bütün dünyanı işıqlandıraq.
Anadoludan, Diyarbəkrdən, İstanbuldan, Məkkədən, Qüdsdən, Qahirədən, Qəzzədən, Tehrandan, İslamabaddan, Patanidən, Morodan, Sarayevodan,
Skopyedən, Kosovadan, Qafqazdan,
Binti-Cübeyldən və Beyrutdan salamlar
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1. 52-si daha öncəki dövlət nümayəndələri və ələlxüsus Dəmirəl tərəfindən
bağlanan orta qisimlərini yenidən işə
salmaq üzrə tam 350 İmam-Xətib Məktəbi açılmışdır. Bütün respublika tarixi
boyunca 50 ildə sadəcə 50 məktəb, “Milli
Səlamət” dövründə isə 3 ildə 300 İmamXətib Məktəbi yaradılmışdır.
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2. İmam-Xətib Məktəbi məzunlarının
universitetlərə qəbul olunması haqqında
təklif verilmiş və bu qanuniləşərək
həyata keçirilmişdir. Əgər yüz minlərlə
əqidəli kadrlar yurd çapında müəyyən
vəzifə və mənsəb sahibidirsə, bu, “Milli
Səlamət” Partiyasının meyvələri və uğurlu nəticələridir.
3. İmam-Xətib Məktəbi məzunu olan
müəllimlərin ibtidai məktəblərdə din və
əxlaq dərsi müəllimi olması haqqında
qanun təklifi verilmiş və çox şükürlər
olsun ki, bu da həyata keçirilmişdir. Və
bu qanun bu gün də tətbiq edilməkdədir.
4. Bütün məktəblərdə din və əxlaq
dərsləri proqramı tərtib olundu. Bu
vəziyyət sekular Türkiyədə təkbaşına bir
hadisə sayılmışdır. Daha sonra 12
sentyabr hərbi idarəetmə sistemi bunun
əhəmiyyətini başa düşərək “din təhsilini
məcburi dərslər kateqoriyası”na keçirmişdir.
5. Bu əxlaq dərslərinin məktəblərdə və
liseylərdə yüksək İslam və ilahiyyat
məzunları tərəfindən oxudulması bir şərt
kimi qoyulmuşdur.
6. 1976-1977-ci illərdə tədris ilinin
əvvəlindən etibarən ibtidai və orta
ümumtəhsil məktəblərində, həmçinin
liseylərdə bütün dərs kitablarının yenidən yazılması Nazirlər Kabineti tərəfindən qərara alınmışdır.

7. Misir, Səudiyyə Ərəbistanı kimi
müsəlman ölkələrində təhsil alanların,
oxuyanların diplomlarının Türkiyədə tanınması qərara alınmış və tətbiq edilməyə başlamışdır.

8. Əxlaqa, mənəviyyata zidd olan
nəşriyyatlara qarşı mübarizə qanunu
qəbul edilmiş, Ədliyyə və Daxili İşlər
Nazirlikləri tərəfindən ciddi şəkildə və
cəsarətlə tətbiq edilmişdir.
9. Təşkil edilən fondlarda malların
yağmalanmasına, dağıdılmasına son qoyulmuş, fondlar tərəfindən 500-ə yaxın
məscid yenidən bərpa edilmiş, fond
gəlirləri 3-4 dəfə artmışdır. Xüsusən
fondun hesabına maliyyələşən yeməkxanalarda qidalandırılan yoxsulların sayı
dörd dəfə artırılmışdır. Təqribən beş
minə qədər kor, şikəst və sahibsiz insana
fondlardan maaş verilmiş, fondlara aid
yeni iş yerləri açılmış və gəlir, qazanc
mənbələri artırılmışdır.
10. “Risaleyi-Nur” kimi dini, elmi və
əxlaqi əsərlərin oxudulmasına qoyulan
yasaqlar ləğv edilmiş, beləcə islami
mətbuatda yeni bir cığır açılmışdır.
11. Quran kurslarının açılması və
fəaliyyət göstərməsi üçün respublika tarixində ilk dəfə olaraq dövlət tərəfindən
maliyyələşən 3000-dən çox Quranı tədris
edən kurslar xidmətə başlamışdır.
12. Dinlə məşğul olan işçilərin peşə
bilgilərinin artırılması və təkmilləşdirilməsi üçün 7 ədəd bölgə Təhsil
Mərkəzi açılmışdır.
MİLLİ GÖRÜŞ

97

Ərbakan Xoca xüsusi buraxılış

b) AĞIR SƏNAYE KAMPANİYASI
Türkiyəni geri qalmaqdan, istismar
edilməkdən və dilənçilikdən xilas etmək,
insanlara halal və hüzurlu rahat iş sahələri açmaq üçün Ağır Sənaye Kampaniyası fəaliyyətə başlamışdır. Milli Hərbi
Sənaye qurulmuşdur. “Montaj deyil, hər
cəhətdən milli və yerli istehsal”,
“Fabrik düzəldən fabrik”, – deyərək işə
başlanmış və ölkə miqyasında 200 böyük
fabrikin plan və layihəsi hazırlanmış,
bünövrələri qoyulmuşdur. Bu iri müəssisələrin 70-ə qədəri əsasən fəaliyyət
göstərməyə başlamış və yeni istehsal
sahələri yaradılmışdır. Onlardan bəziləri
bunlardır:

Türkiyə Şəkər Fabrikləri, Türkiyə
Sement Fabrikləri S. C., Azot Sənayesi,
SEKA (Türkiyə Sellüloza və Kağız
Fabrikləri S. C.), SÜMƏRBANK,
Türkiyə Dəmir və Polad Müəssisələri,
Maşın və Kimya Sənayesi Qurumu,
Türk Təyyarə Sənayesi, TÜMOSAN
(Türk Motor Sənayesi və Ticarət
Səhmdar Cəmiyyəti), TAKSAN (Maşın
Alətlərinin Sənayesi və Ticarət Şirkəti),
TEMSAN (Türkiyə Elektromexanika
Sənayesi Ümumi Müdirliyi) və
TESTAŞ.
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Beləcə yüz minlərlə vətəndaş üçün
işləmək imkanı yaradılmışdır. Qalan 130
fabrikin çoxunun inşaat işləri və xidmət
binaları tamamlanmış, hətta bəzilərinin
dəzgahları da gətirilmişdir.
Bu arada “Milli Səlamət” Partiyası
tərəfindən təklif edilən və həyata keçirilən önəmli qanunların bəzilərini diqqətinizə çatdırmaq istəyirik:
1. İstiqlal hərbi qazilərinə maaş verilməsi üçün qanun təklifinin hazırlanması...
2. Təqaüdçü işçilərin həyat yoldaşlarının və uşaqlarının sığorta edilməsi...
3. Çalışan işçilərin ata-analarının
sığortalı sayılması...
4. Minimum dolanışıq endirimi qanun
təklifinin hazırlanması...
5. Toxunulmazlıq haqqında qanunu
pozanların cəzalandırılması...
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6. Usta şagirdləri və usta köməkçiləri
haqqında qanun çıxarılması...
7. Kəndxudalara maaş verilməsi...
8. Maliyyə vasitələrinin tənzimlənməsi və bahalaşmanın qarşısını almaq
üçün reklam və faizin məsrəfə yazılmaması (Təəssüf ki, sağçı və solçu
istismarçıların ittifaqı ilə buna maneə
qoyuldu)...
9. Şərqi Anadoluda işləyənlərə yanacaq yardımı edilməsi...
10. Kiçik fermerlərin və balıqçıların
vergi imtiyazı həddinin yüksəldilməsi...
11. Xarici ölkələrdə çalışan işçilərin
əsgərlik müddətinin 29 yaşa qədər
uzadılması...
12. Evdar qadınların və özəl ev xidmətində işləyənlərin sığortalanması...
13. Kənd təsərrüfatı və meşə işçilərinin Sosial Sığorta Qurumunda qeydiyyata alınması...
14. Xaricdə çalışan işçilərin Türkiyə
daxilindəki iş müddətlərinin birləşdirilməsi və toplanması...
15. Xaricdə işləyənlərin övladlarının
diplomlarının Türkiyədə də etibarlı sayılması...
16. 65 yaşı tamam olmuş xəstə və
imkansızlara, ehtiyac içində yaşayanlara
təqaüd verilməsi...
17. Dul və yetimlərə maaş təyin edilməsi.

c) XARİCİ SİYASƏTDƏ
1. Türkiyənin İslam konfransına tam
və aktiv üzv seçilməsi...
2. İslam aləmi ilə siyasi, iqtisadi və
mədəni sahələrdə ciddi əlaqə və işbirliyinin təməlinin atılması...
3. MSP-nin üstün cəhd və cəsarəti ilə
zəfərlə sona çatan Kipr Barış Hərəkatının
həyata keçirilməsi və Kipr Türkünün
həyat və azadlığının xilas edilməsi...
4. Qərb ölkələri və xüsusilə Amerika
dövləti ilə bağlanan qarşılıqlı müqavilələrdə dövlət qürurunun və milli mənafeyin qorunmasının təmin edilməsi...
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RİFAHYOL HÖKUMƏTİ HANSI İŞLƏRİ GÖRMÜŞDÜR?
Rifahyol hökumətinin dörd illik proqramında nəzərdə tutduğu və sadəcə bir
illik icrasına sığışdırdığı xidmətlərin siyahısı:
1. Cəmiyyətin bütün zümrələrinə xidmətin əsas götürülməsi...
2. Xalqın rifah halını yüksəltmək üçün
hər biri 10 milyard dollar dəyərində cəmi
30 milyarda bərabər olan 3 Mənbə Paketinin inkişaf etdirilməsi və bu mənbələrdən 1997-ci ilin aprel ayına qədər (yəni
8 ay içərisində) 13,3 milyard dollar
gəlirin təmin edilməsi...
3. Məmur maaşlarının 130 nisbətində
artırılması...
4. İşçilərin əməkhaqqının yüzdə iki
nisbətində yüksəldilməsi...
5. Kəndlinin istehsal etdiyi məhsulun
qiymətləri orta hesabla yüzdə 312 artımla
1996-cı ildə kəndliyə 43,5 trilyon TL
ödəndiyi halda, Rifahyol dövründə 136
trilyon ödənilməsi...
6. Ticarətçilərə aşağı faizlə kredit
verilməsi. Kreditin miqdarının 57 trilyondan 80 trilyona qədər artırılması...
7. 8036 KOBİ-yə (Kiçik və Orta
Səviyyəli Şirkətlərə) ilk dəfə fond kredit
imkanlı təşviq sənədi ilə 2,5 trilyon
kreditin paylaşdırılması...
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8. Bağ-Kur (Sosial Sığorta Qurumu)
təqaüdçü maaşlarında yüzdə 300-ə qədər
artımın təmin edilməsi...
9. Çətin vəziyyətdə olan heyvandarlığın yenidən canlandırılması...
10. İnflyasiyanın səkkiz ayda 100/100dən 100/75-ə endirilməsi...
11. İşçilərin və məmurların təqaüdünün inflyasiyadan qorunması üçün
indeks düzəltmə sisteminin alt təbəqəsinin yaradılması və 01 iyul 1997-ci ildən
etibarən tətbiq olunmaq üçün hazır
vəziyyətə gətirilməsi...
12. İctimai Əmək Müqavilələrinin ilk
dəfə 3 ay içində və özü də tətilsiz şəkildə
həll edilməsi. Maaşların dollar əsasında
655 dollardan 993 dollara qədər yüksəldilməsi...
13. Kənd təsərrüfatı ilə bağlı (aqrar)
dəstəkləmə payı 1995-ci ildə 19 trilyon,
1996-cı ildə 38 trilyon olduğu halda, Rifahyolun iqtidara gəlməsi ilə 1996-cı il
üçün nəzərdə tutulan 38 trilyonluq dəstəyin 60 trilyona, 1997-ci ilin büdcəsində isə
95 trilyona yüksəldilməsi...
14. TMO (Torpaq Məhsulları Ofisi)
1995-ci ildə 48 milyon dollarlıq taxıl
aldığı halda, Rifahyol dövründə bunun 7
dəfə artırılaraq 320 milyon dollarlıq taxıl
alınması...
15. Kəndlilərə yüzdə 50 nisbətində
gübrə subsidiyasının alışda dərhal ödənməsi əsasının gətirilməsi...
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16. Kəndliyə 1995-ci ildə 366 dollar
olan gübrə dəstəyinin 1996-cı ildə 586
milyona, 1997-ci ildə isə 629 milyon
dollara qədər yüksəldilməsi...
17. Ət idxalının məhdudlaşdırılması
üçün fond tətbiqatının 3%-dən 30%-ə
qədər yüksəldilməsi, daha sonra alınan
qərara əsasən canlı heyvan və ət idxalının
yasaq edilməsi...
18. Heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi
üçün çayır və örüş (otlaq) sahələrinin
meliorasiyasında 8000 hektar artımın
təmin edilməsi...

19. 1996-cı ildə 7650 hektar olan yem
bitkiləri üçün ayrılmış sahənin 1997-ci
ildə üçqat artırılması və 22000 hektar
olması...
20. FİSKO-BİRLİY-in (Fındıq Təsərrüfatı Satış Kooperativləri Birliyi) fındıq
alışında təməl dəyərin son 15 ilin ən
yüksək qiyməti (iki dollar) olaraq müəyyənləşdirilməsi...
21. Sosial Yardım fondunda toplanan
pulların əvvəllər 78%-i büdcə kəsirlərinə,
11%-i Qiymət Sabitliyi fonduna, ancaq
11%-i yoxsullara paylandığı halda,
RİFAHYOL dövründə fondda toplanan
60 trilyonun hamısının yoxsul və imkansız adamlara paylanması...

22. Yenə Sosial Yardımlaşma Dəstəkləmə Təsərrüf Fondundan 1994-1995-ci
illərdə 78 815 şagirdə adambaşı 750 000
TL, 1995-1996-cı illərdə 100 525 nəfərə
adambaşı 1 000 000 TL təqaüd verildiyi
halda, 1996-1997-ci illərdə 20 000 nəfərə 4
milyon TL təqaüdün verilməsi...
23. Büdcədən BAĞ-KUR təqaüdçülərinə 866 milyard, təqaüdçü məmurlara 985 milyard, işçi təqaüdçülərinə 2074
milyard TL dəstəyin təmin edilməsi...
24. İctimai İqtisadi Quruluşların kəsirlərinin Holdinq anlayışı və Hovuz Sistemi ilə bağlanması və Kitler (İctimai
İqtisadi Təşəbbüslər) qazanc əldə edildi.
25. 76% səviyyəsinə yüksələn geri satın alma müqaviləsi (repo) faizlərinin
1997-ci ilin fevralında 50%-ə endirilməsi...
26. Yüzdə 170 səviyyəsində təhvil alınan xəzinə borclarının 80%-ə qədər
endirilməsi...
27. Təhvil alındıqda 155 gün olan
xəzinə borclanma müddətinin 1997-ci
ilin fevral ayında 400, aprel ayında 730
günə qədər artırılması...
28. 1996-cı ilin 28 iyununda 550 olan
birja indeksinin 1997-ci ilin fevralında
1700-ə yüksəldilməsi...
29. Valyuta rezervlərinin 1 milyard
dollar artırılması...
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30. ANAYOL hökumətinin 1996-cı il
büdcəsində nəzərə alınan 36 milyard
dollarlıq daxili borcun 22 milyarda
endirilərək kapitalist istismarın qarşısının alınması...

31. 1996-cı ilin sonunda 20 milyard
olması gözlənilən büdcə kəsirinin 15
milyard dollarda dayandırılması...
32. Son 50 ilin ilk balanslaşdırılmış
büdcəsinin tərtib edilib, təsdiq edilmək
üçün Məclisə təqdim olunması. 28 fevrala qədər “0” olan büdcə kəsiri, 28
fevraldan sonra siyasi kriz səbəbilə 1997ci ilin iyun ayında 5,5 milyard dollar
oldu. Yenə də bu kəsir ANAYOL dönəmindəki 15,2 milyard dollarlıq büdcə
kəsirindən 3 dəfə az idi.
33. Tamamilə daxili və xarici borc faizlərinə sərf edilən büdcə imkanlarını
investisiyaya çevrilməsi layihələrinin tətbiq edilməsi və 1997-ci il 25 yanvarda keçirilən mətbuat toplantısı ilə xalqa
çatdırılması...
34. Sosial Yardımlaşma Dəstəkləmə
Təsərrüf Fondundan Təcili Dəstəkləmə
Proqramındakı 57 şəhər, 96 rayon, 52
qəsəbə və 90 kəndə 3 trilyon 947 milyard
559 milyon, Şərqi Anadoluya 1 trilyon 13
milyard 500 milyon, Cənub-Şərqi Anadoluya 1 trilyon 120 milyard 559 milyon
yardım edilməsi...
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35. İqtisadi və sosial göstəricilərə görə
hazırlanan Şərqi və Cənub-Şərqi Anadolu İcra Proqramının RİFAHYOL dövründə tamamlanması...
36. 1991-ci il körfəz krizindən bəri bağlanmış Kərkük-Yumurtalıq neft kəmərinin açılması...
37. Şimali İrakla Sərhəd Ticarətinin
hərəkətə gətirilərək cənub-şərq xalqının
iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması...
38. Terror hadisələrinin Türkiyənin
gündəliyindən çıxarılması...
39. Şərqdə və cənub-şərqdə boşaldılan
kəndlərə qayıdış layihəsinin hazırlığına
başlanılması...
40. “Çəkic Güc”ün vəzifəsinə son
verilməsi...
41. İnsan haqları barədə konstitusiyada edilən dəyişikliklərlə paralel olaraq tebeçilik qanunlarının da Məclisdən
keçirilərək qanuniləşdirilməsi...
42. Dövlət Nazirlərindən birinin insan
haqlarının pozulma hallarına qarşı mübarizə məqsədi ilə vəzifəyə təyin edilməsi...
43. Terror aksiyalarında şəxsən iştirak
etməmiş, amma təzyiq altında gizlətmə
cinayəti ilə ittiham edilənlər haqqında
peşmançılıq qanununun ilkin nümunələrinin Məclisdə müzakirə edilməsi...
44. Sadəcə qərb ölkələri ilə deyil, Şərqi
Asiya və Afrika ölkələri ilə yaxın əlaqələrin qurulması və ilk dəfə bir Türk
Hökumətinin rəhbərliyi altında dünya
səviyyəsində təşkilatın – D-8 təşkilatının
yaradılması.
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џ Axen Almaniyanın Şimali Reyn-Vestfaliya vilayətində bir şəhərdir.

Ruyr bölgəsi Almaniyanın Şimali Reyn-Vestfaliya vilayətində yerləşən, 5,3 milyon əhalisi
olan və 4,435 kv.metr sahəsi ilə Almaniyanın ən böyük metropol yaşayış mərkəzidir.
џ Haqsız qazanca dayanan iqtisadiyyat. Rant əziyyət çəkmədən, layiq olmadan qazanılan
mülk, pul, yəni əməksiz qazanc deməkdir.
џ Divelənmənt 8; İnkişaf etməkdə olan 8 ölkə (Türkiyə, İran, Pakistan, Banqladeş, Malayziya,
İndoneziya, Misir, Nigeriya)
џ “Həcc”, 41
џ “Ali-İmran”, 104
џ “Ali-İmran”, 142
џ “Maidə”, 35
џ “Şura”, 39
џ “Maidə”, 3
џ Tədili-ərkan namazın qiyam, rüku və səcdələr kimi rüknlərinin tam bir təmkinlilik və
sükunət içində yerinə yetirilməsidir. Tələsmədən bədən üzvlərinin rahatca və ən gözəl şəkildə
vəzifəsini yerinə yetirə bilməsidir.
џ İsrailli hərbi lider və siyasət adamı
џ Quranın “Onlar Allahın nurunu (İslam dinini) batil sözləri ilə söndürmək istəyirlər.
Allah isə, kafirlərin xoşuna gəlməsə də, ancaq Öz nurunu tamamlamaq istər” (“Tövbə”, 32)
ayəsinə işarə edilir.
џ Zəlalət rəhbəri və Allaha üsyan edən zalım lider
џ Osmanlı sultanlarından I Çələbi Mühəmməd (I Mehmed) İldırım Bayəzidin oğludur. 1379cu ildə anadan olub. Ankara döyüşündən (1402) sonra parçalanmış Osmanlı torpaqlarını
yenidən bir idarə altında birləşdirmək üçün qardaşları Süleyman, İsa və Musa Çələbilər ilə
mübarizə aparmış və ən son 1413-cü ildə Palçıqlı mövqeyində Musa Çələbi güclərini
məğlubiyyətə uğratdıqdan sonra Ədirnədə taxta çıxmışdır. 1421-ci il 26 mayda xəstəlikdən
vəfat etmişdir.
џ Ulubatlı Həsən İstanbulun fəthində bayrağı Bizans qala divarlarına ilk sancan timarlı
sipahi olmuşdur.
џ Malazgird Muş şəhərinin bir rayonudur. Ovası, qalası və tarixi Malazgird Meydan
Müharibəsi ilə tanınmış bir rayondur. Malazgird döyüşü səlcuqilər ilə Bizans arasında 1071-ci
il avqustun 26-da baş vermiş və səlcuqilərin qələbəsi ilə nəticələnmiş döyüşdür.
џ Kosova Şərqi Avropada bir bölgədir və eyni zamanda müstəqilliyi mübahisə doğuran bir
ölkədir. Kosova I Murad zamanında 1389-cu il I Kosova Müharibəsindən sonra Osmanlı
Dövləti torpaqlarına tam olaraq qatıldı. 5 əsrdən artıq Osmanlının idarəsində qalan bölgə
1912-ci ildə I Balkan Müharibəsində Serbiyanın əlinə keçdi.
џ Niqbolu Bolqarıstanın şimalında Pleven şəhərinin bir rayonudur. Niqbolu Müharibəsi
1396-cı ildə burada baş vermişdir. Niqbolu Müharibəsi 25 sentyabr 1396-cı ildə Osmanlı
Ordusunun Macarıstan, Müqəddəs Roma German İmperiyası, Fransa, Polşa, İngiltərə Krallığı,
Şotlandiya Krallığı, Köhnə İsveçrə Konfederasiyası, Venesiya Respublikası, Genuya
Respublikası, St. Usal Cəngavərləri əsgərlərindən meydana gəlmiş bir xaçlı ordusu ilə Dunay
çayı üzərində yerləşən Niqbolu qalası yaxınlarında apardığı və Osmanlının zəfəri ilə
nəticələnmiş bir müharibədir. Bu döyüş eyni zamanda Niqbolu Xaç Yürüşü adı ilə də tanınıb
Orta Əsrin sonuncu böyük Xaç Yürüşü olaraq da xarakterizə olunur.
џ
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џ Seyid Əli Çabuk və yaxud Seyid Əli Onbaşı (d. sentyabr 1889 – ö. 1939) I Dünya
Müharibəsində Çanaqqala cəbhəsində döyüşən Osmanlı əsgəri. 1889-cu ilin sentyabr ayında
Balıkəsirin Havran rayonunun Çamlık (Manastır) kəndində doğulmuşdur. Atasının adı
Əbdürrəhman, anasının adı isə Əminədir. 1909-cu ildə Osmanlı ordusuna qatıldı. Balkan
döyüşündə vuruşdu. I Dünya Müharibəsinin başlaması ilə Çanaqqala cəbhəsində topçu sıravi
əsgəri olaraq işə başladı. 1915-ci il 18 martda Müttəfiq Donanması Çanaqqala boğazını keçmək
üçün hücuma başladı. Bu vaxt Seyid Onbaşı Rumeli Məcidiyə İstehkamında vəzifəli idi. Türk
topçusunun intensiv cavab atəşi və daha öncədən “Nüsrət” mina gəmisinin suya tökdüyü
minalar bu hücumu geri çəkilməyə məcbur etdi. Döyüş əsnasında fransız döyüş gəmisi
“Buvit” vurularaq hərəkətsiz qaldı və batmağa başladı. Gəmi heyətini xilas etmək üçün
yardıma ingilis “Oşn” və fransız “İrizistibl” gəmiləri gəldi. Lakin döyüş əsnasında Seyid
Əlinin vəzifəli olduğu topun qaldırıcı kranı xarab oldu. Buna görə də Seyid Əli 250 kq-lıq
ağırlığındakı top mərmilərini kürəyinə alaraq topun qundağına yerləşdirdi. Seyid Əli üçüncü
atışında ingilis gəmisi “Oşn” gəmisini vurdu. Atılan mərmi gəminin bacasından içəri girərək
gəmiyə böyük ziyan vurdu, bu səbəblə heyət gəmini tərk etməyə məcbur oldu. Buna görə də
komandir ona kiçik-çavuş (yefreytor) vəzifəsini verdi. Çanaqqala döyüşündən bir gün sonra
Seyid Əli Onbaşıdan kürəyində top mərmisi olduğu halda şəklinin çəkilməsi istənildi. Seyid
Əli Onbaşı nə qədər güc gəldisə də, top mərmisini qaldıra bilmədi. Seyid Əli Onbaşı “Yenə
döyüş olarsa, qaldıraram”, – dedi. Bundan sonra şəkli ancaq taxta bir mərmi ilə çəkildi.
џ Döyüş sona çatdıqdan sonra 1918-ci ildə kəndinə qayıdan Seyid Əli meşəbəyilik və
kömürçülük işlərinə davam etdi. 1934-cü ildə qəbul edilən “Soyadı qanunu” ilə Çabuk
soyadını aldı. 1939-cu ildə vərəm xəstəliyi üzündən vəfat etdi.
џ
Sakarya Türkiyənin Mərmərə bölgəsinin Çatalca-Kocaeli Bölümündə yerləşən bir
şəhərdir. Sakarya Meydan Müharibəsi Qurtuluş Savaşındakı Atatürk tərəfindən “çox böyük
və qanlı döyüş” mənasını verən “Məlhameyi-Kübra” ifadəsi ilə anılan bir müharibədir.
џ Səkkiz ayaq, sümüksüz və uzun ayaqlı dəniz heyvanı
џ “Maidə”, 82
џ “Ali-İmran”, 95
џ “Nisa”, 125
џ “Nəhl”, 123
џ Yəni millətə aid olan, millətə məxsus olan, hər hansı millətin səciyyəvi xüsusiyyətlərini
ifadə edən
џ Mühəmməd Akif Ərsoy
џ Hidayət sahibi olmaq demək xeyirlə şəri ayıra bilmək xüsusiyyətinə sahib olmaq
deməkdir. Bu isə Allahın verdiyi bir nurdur. Bu nura sahib olan şəxs haqqı və batili tanıyar və
batildən çəkinərək haqqa tabe olar. Haqqa tabe olmaq imanın və hidayətin tələbidir.
џ Fərasət deyildikdə insanlar üçün xeyirli olan işlərin təfsilatını, o xeyirli işi necə həqiqətə
çevirməyi idrak etmək nəzərdə tutulur. Başqa bir ifadə ilə haqqı hakim etməyin, batilə
“dayan” deməyin yolunu bilməkdir.
џ Dirayət xeyirli olan işə çatma vasitəsini həqiqətə çevirmə əzmi, eşqi və qabiliyyəti
deməkdir.
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