“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 bu kəlmənin işlənməsinin əsasını təşkil edir:
“… Hənif olan (haqqa yönələn) İbrahimin millətinə (dininə) tabe olun. O,
müşriklərdən deyildi!”1
“Yaxşı əməl sahibi olub özünü Allaha təslim edən və hənif olan İbrahimin millətinə
tabe olan şəxsdən din etibarilə daha gözəl kim ola bilər? Allah İbrahimi özünə dost
tutmuşdur!”2
“Sonra sənə: “Hənif olan və müşriklərdən olmayan İbrahimin dininə tabe ol!” – deyə
vəhy etdim”.3
“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”4 mənasında başa düşmək “Milli Görüş”ün həqiqi mənasını əks etdirmir.
Milli Görüş haqq yol İslamın özüdür. Milli Görüş Hz. Adəmin (ə), Hz. Nuhun, Hz.
İbrahimin və digər bütün peyğəmbərlərin və imamların əqidəsidir. Milli Görüş Fateh Sultan
Mühəmmədin İstanbulu fəth edərkən güc aldığı qaynaqdır. Milli Görüş Çanaxqala 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!”5 düsturuna 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 haqlılığı 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,
“Ali-İmran”, 95
“Nisa”, 125
3 “Nəhl”, 123
4 Yəni millətə aid olan, millətə məxsus olan, hər hansı millətin səciyyəvi xüsusiyyətlərini ifadə edən
5 Mühəmməd Akif Ərsoy
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həqqaniyyəti və ədaləti üstün tutanlar təsirli olduqları müddətdə insanlar səadət və xoşbəxtlik
içində yaşadılar. Kobud gücü üstün tutanlar təsirli olduqları müddətcə 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 hüzur və
sülh gətirən görüşdür.
5. Türkiyədəki 70 milyon qardaşlarımızın hamısının və yer üzündəki 6 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 hidayət6, fərasət7 və dirayət8 sahibi olmaq deməkdir. …”
Milli Görüşün təməl nəzəriyyələri (doktrinaları) aşağıdakılardır:
– Ədalətli quruluş (ədalətli nizam); Hər hansı bir quruluşun və ya düşüncənin xeyirli və
tutarlı sayılması üçün onun “qəti həqiqətlər”ə dayanması və “mütləq səhvlər”dən çəkinilərək
hazırlanması lazımdır.
“Qəti həqiqətlər”lə “mütləq səhvlər”i müəyyənləşdirmək və sübuta yetirmək üçün də:
1. Sağlam ağıl,
2. Dəqiq elm,
3. Vicdani qənaət,
4. Tarixi yığıntı (təcrübə),
5. Və ilahi din ölçüsü qəbul edilməlidir.
Yəni həm sağlam ağlın, həm dəqiq elmin, həm vicdani qənaətin, həm tarixi təcrübələrin,
həm də təhrif olunmamış dinin ittifaqla “xeyirli, yararlı və gözəl” gördüyü şeylər “qəti
həqiqət”dir. Və yenə bütün bunların ittifaqla “pis, zərərli və çirkin” gördüyü şeylər də “mütləq
səhv”dir. İndi “Hər dindən, hər qövmdən və hər düşüncədən bütün insanların can, mal və
namus təhlükəsizliyi, din və düşüncə hürriyyəti müqəddəsdir və qorunmalıdır” – fikrinə nəzər
salaq:
a) Bu fikir ağıl və məntiq baxımından gözəldir və gərəklidir.
Hidayət sahibi olmaq demək, xeyirlə şərri ayıra bilmə 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.
7 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.
8 Dirayət xeyirli olan işə çatma vasitəsini həqiqətə çevirmə əzmi, eşqi və qabiliyyəti deməkdir.
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b) Bu fikir elm və mədəniyyət baxımından da dəyərlidir.
c) Bu fikir vicdan və ədalət baxımından da məqbul və mübarəkdir.
ç) Bu görüş tarixi təcrübələr və keçirilən mərhələlər baxımından da yerindədir və
həqiqətdir.
d) Bu fikir ilahi dinlərə görə də gözəldir və keçərlidir.
Elə isə “hər kəsin can, mal və namus təhlükəsizliyini, din və düşüncə hürriyyətini qorumaq
və hörmət etmək” – fikri “qəti həqiqət”dir. Belə bir “qəti həqiqət”i əsas götürən və tətbiq edən
quruluş haqdır, xeyirlidir və ədalətlidir.
Həmçinin ən müqəddəs haqq olan həyatda yaşamaq hüququnu və can təhlükəsizliyini
ortadan qaldıran abort, soyqırım, anarxiya və istismarı hədəf seçən savaş, zülm və haqsızlıqdır.
Alın tərini və əməyi istismar edən faiz, qumar, rüşvət, möhtəkirlik (spekulyasiya) kimi qazanc
yolları haramdır və bunlar oğurluqdur.
Ailə səadətini və nəsil təhlükəsizliyini məhv edən fahişəlik və zinanı qanuniləşdirmək və
yayğınlaşdırmaq açıq bir əxlaqsızlıqdır. Düşüncə hürriyyətini, beyin və ruh sağlamlığını və
ağılın təhlükəsizliyini təhdid edən içki və narkotik vasitələr çirkin və zərərlidir.
İnsanların əqidəsini yaşama və dinini tətbiq etmə haqqına mane olmaq, din və vicdan
azadlığına dözümlə yanaşmamaq hörmətsizlik və köhnəpərəstlikdir.
Elə isə həm sağlam ağılın, həm dəqiq elmin, həm vicdani qənaətlərin, həm tarixi
təcrübələrin, həm də İslam dininin ittifaqla “pis, zərərli və çirkin” gördüyü bu vəziyyətlər
“mütləq səhv”dir. Bu “mütləq səhvlər”i tərk edən, bunlara icazə verməyən və güzəştə getməyən
bir quruluş, əlbəttə ki, haqdır və ədalətlidir. Tam əksinə olaraq bu “mütləq səhvlər”i icazəli
bilən və mədəniyyət sayan, cinayətləri, içkini, faizi, fahişəliyi və din düşmənçiliyini
yayğınlaşdıran və beləcə “can, mal və namus təhlükəsizliyini, din və düşüncə hürriyyətini”
ortadan qaldıran hər cür fikir və quruluş isə, əlbəttə ki, batildir, zalımdır və köhnəpərəstdir.
Ədalətli quruluş qəti həqiqətləri əsas götürərək və “mütləq səhvlər”dən uzaqlaşaraq
hazırlanmış təptəzə və yetərli bir barış və tarazlıq nizamıdır.
İqtisadiyyatda 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 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 Cənabı-Haqqın bütün
insanlara bərabər olaraq verdiyi insan haqqıdır. Altı təməl haqdır:
1. Yaşama haqqı; hər bir kəsin hansı din, hansı məzhəbdən olursa-olsun.
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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 gördürmüş və
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 GÖRÜŞÜN TARİXİNƏ QISA BİR BAXIŞ
Dediyimiz kimi, Milli Görüşün tarixi Həzrət Adəmlə başlayır və Milli Görüş tarixdə
yaşayan bütün peyğəmbərlərin əqidəsi və görüşü olmuşdur. Lakin Anadoluya Milli Görüş və
həqqaniyyəti üstün tutma zehniyyəti, 1071-ci il Malazgird Zəfəri ilə daxil oldu. Ondan sonra
min ildən bəri Anadoluda millətin öz görüşü olan Milli Görüş saysız-hesabsız zəfərlər qazandı.
İstanbul solçuluq, liberalizmlə deyil, Milli Görüşlə fəth olundu. Eyni ilə Çanaxqala Döyüşü
Milli Görüş əqidəsi ilə həyata keçirildi. İstiqlal Savaşı da Milli Görüş əqidəsi ilə aparıldı.
Türkiyədə çoxpartiyalı həyata 1946-cı ildə keçilmişdir. 1946-cı ildən 1969-cu ilə qədər
müxtəlif görüş və fikirlər ölkənin siyasətində rol oynamış, lakin bunlar müsəlman xalqların
gözlədiyi və özlədiyi xidmətləri həyata keçirə bilməmişlər. Buna görə də 1969-cu ildə millətin
bağrından Milli Görüş fışqırdı. Milli Görüş 1969-cu ildə yenidən Nəcməddin Ərbakanın
başçılıq etdiyi “Müstəqil Namizədlər Hərəkatı” ilə başlayan və Milli Nizam Partiyası ilə
partiyalaşan bir siyasi axımdır. 1969-cu il oktyabr seçkilərində müstəqil namizəd olaraq 18
namizəd Türkiyənin müxtəlif yerlərində Milli Görüşü təmsil etdilər və canla-başla fəaliyyət
göstərməyə başladılar.
Rəhmətlik Əşrəf Ədib bəy MNP-ın baş qərargahında söylədiyi tarixi nitqində bunları
demişdir: “Mən doxsan yaşındayam. Yetmiş ildən bəri bu millətin əslinə dönəcəyinə
inandım və bunun mübarizəsini apardım. İndi madam ki, bu günü yaşadım artıq bundan
sonra ölə bilərəm, çünki yetmiş ildən bəri inandığım və irəli sürdüyüm davanı bu gün
həqiqət olaraq yaşadım. MNP-ın qurulması bu millətin əslinə qayıtmasıdır. Buna görədir
ki, artıq bundan sonra ölsəm də, qəm yemərəm”.
Lakin Ərbakanın qurduğu ilk partiyanın ömrü qısa oldu və 1971-ci il 20 mayda bağlandı.
1972-ci il 11 oktyabrda Nəcməddin Ərbakan yeni bir partiya qurdu. Yeni qurulan Partiyanın adı
Milli Səlamət Partiyası idi. İslami motivləri ağırlıq təşkil edən MSP, Bülənt Ecevitlə birlikdə
CXP+MSP koalisiyasına qoşularaq iqtidar bərabərliyində yer aldı. Lakin bu ortaqlıq bir müddət
sonra pozuldu. Milli Görüşçülər 1975-ci ildə ƏP (Ədalət Partiyası) və MHP (Millətçi Hərəkat
Partiyası) ilə koalisiyaya qoşuldu. Bu hökumətə Milliyyətçi Cəbhə (MC) adı verildi.
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Bir müddət sonra koalisiya pozulduqda I MC Hökuməti geridə qalmışdı, lakin iqtidara
gələn MSP 1977-ci ildə yenidən bir koalisiyaya girdi. Ortaqlar da, hökumətin adı da eyni idi. II
MC dövrü başlayırdı. Ortaqlıq 12 sentyabr hərbi çevrilişi ilə birlikdə sona çatdı. Bütün
partiyalar kimi MSP də bağlandı.
Milli Görüş hərəkatı arasındakı yerini sağlamlaşdıra bilmək üçün çevrilişdən sonra 1983-cü
ildə Rifah Partiyası adı ilə yenidən səhnəyə çıxdı. Milli Təhlükəsizlik Komitəsi 33 təsisçi üzvü
olan təşəbbüsə veta qoydu. Veta qoyulan Samsunlu vəkil Əli Türkmənin yerinə Əhməd Təkdal
keçdi. 1987-ci ildə referendumla birlikdə siyasi yasağı ortadan qalxan Nəcməddin Ərbakan isə
17 dostu ilə birlikdə partiyaya qoşuldu. II Rifah Partiyası Konqresində isə sədr seçildi. 1996-cı
ildə Doğru Yol Partiyası ilə koalisiya quran Ərbakan baş nazir oldu, lakin partiya yenə də 1998ci il 16 yanvarda bağlandı.
Və Fəzilət Partiyası … Milli Görüşün siyasi arenadakı təmsilçisi olan Fəzilət RP
bağlanmadan arenaya çıxdı. 1997-ci il 17 dekabrda qurulan FP-na, RP-nın bir çox deputatı və
bələdiyyə sədrləri daxil oldu, lakin bu partiya da “RP-nın davamı olduğu əsası” ilə
bağlanmaqdan qurtula bilmədi. Konstitusiya Məhkəməsi FP-nı da 22 iyun 2001-ci ildə bağladı.
Bu partiyanın deputatları Səadət Partiyası ilə ƏİP olaraq iki yerə bölündülər. Milli Görüş
Hərəkatı öz iqtidarı dövründə Kipr Barış Hərəkatı, Ağır Sənaye Kampaniyası və D8 qrupunun
formalaşdırılması kimi layihələrə imza atmışdır. Milli Görüş Hərəkatının bugünkü təmsilçisi 20
iyul 2001-ci ildə yaradılmış Səadət Partiyasıdır.
“MİLLİ GÖRÜŞ”ÇÜ HANSI
XÜSUSİYYƏTLƏRƏ SAHİB OLMALIDIR
İslam davasına qəlbi ilə bağlanan, Allaha, Rəsuluna, əmr sahiblərinə (Əhli-Beyt
imamlarına) və ədalətli fəqihə (müctəhidə) təslim olan, Allahdan başqa ilah (məbud və
qanunverici) yoxdur deyən, hökm yalnız Allaha məxsusdur, – deyə hayqıran, Tağuta9 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 və 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.
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.
9
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Milli Görüşçü qürurdan, kibrdən və riyadan uzaqlaşaraq təvazökar olmalıdır. Bilməlidir ki,
özünü bəyənən insanı Allah alçaldar.
Milli Görüşçü Allahı sevdiyi üçün müsəlmanları da sevməli və 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 əhəmiyyətini 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 əzab çəkməli, 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 inanmalıdır. 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” 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 şan verən hərəkatların sövqedici gücü tarixən də gənclər olmuşdur. Çələbi
Mühəmmədləri10 (Mehmedləri) və Fatehləri yetişdirən bu dünya bağrından saysız-hesabsız
qəhrəmanlar çıxarmış və yenə də çıxaracaqdır. Bizim hərəkatımızın mühərriki gənclikdir.
Osmanlı sultanlarından I Çələbi Mühəmməd (I Mehmed) İldırım Bayəzidin oğludur. 1379-cu 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
10
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Gənc davasının bayrağını ən yüksəyə sancan Ulubatlı Həsənlərin11 yolu ilə gedən insandır.
Gəncliyini insanlığın qurtuluş davasına həsr edən Milli Görüş gəncliyi, 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 unudulmamalıdır. 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
bir-bir 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 Malazgirddə12 imanının şahə qalxışını yaşamadan,
Kosovada13, Niqboluda14 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
keçirmədən15, Sakaryanın16 səngərinə girmədən və Kiprdə düşmən xəndəyinin arasından
keçmədən Milli Görüşün nə olduğunu başa düşə bilməz.
son 1413-cü ildə Palçıqlı mövqeyində Musa Çələbi güclərini məğlubiyyətə uğratdıqdan sonra Ədirnədə taxta çıxmışdır. 1421-ci il 26 mayda
xəstəlikdən vəfat etmişdir.
11
Ulubatlı Həsən İstanbulun fəthində bayrağı Bizans qala divarlarına ilk sancan timarlı sipahi olmuşdur.
12 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.
13 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.
14 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.
15 Seyid Əli Çabuk və yaxud Seyid Əli Onbaşı (d. sentyabr 1889 – ö. 1939) I Dünya Müharibəsində Çanaxqala 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 Çanaxqala cəbhəsində topçu
sıravi əsgəri olaraq işə başladı. 1915-ci il 18 martda Müttəfiq Donanması Çanaxqala 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. Çanaxqala 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.
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Siz bu şüura sahib gənclər olaraq insanlığın səadəti üçün çalışırsınız. Bütün dünyanın sizin
bu fəaliyyətlərinizə 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
fəaliyyətdə olan bütün gənclərimizin alınlarından öpür, müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Allah
hamımızı Cənnətində görüşdürsün!

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.
16 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.
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