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ÖZET 

 12 EYLÜL ĠHTĠLALĠ SONRASI TÜRK MĠLLĠYETÇĠLĠĞĠ BAĞLAMINDA, 

MĠLLĠYETÇĠ HAREKET PARTĠSĠ GENEL BAġKANI ALPARSLAN 

TÜRKEġ DÖNEMĠ POLĠTĠKALARININ ĠNCELENMESĠ  

 

Türk siyasetinde siyasi hayatına sırasıyla Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, 

Milliyetçi Hareket Partisi, 12 Eylül ihtilalı sonrası kapatılan Milliyetçi Hareket 

Partisinin yerine kurulan Milliyetçi ÇalıĢma Partisiyle çalıĢmalarına devam etmiĢ. 

1993 yılında kapatılan siyasi partilerin tekrar açılabilmesi sonucunda Milliyetçi 

ÇalıĢma Partisinin ismi değiĢtirilerek yeniden Milliyetçi Hareket Partisi olarak 

düzenlenmiĢtir ve genel baĢkanlığına Alparslan TürkeĢ sürdürmeye devam etmiĢtir. 

Alparslan TürkeĢ’in parti genel baĢkanlığı döneminde izlenilen politikaların Türk 

toplumu üzerinde ki etkisi ve Türk Milliyetçi fikrinin partiye etkisi 

değerlendirilmiĢtir.  

Bu çalıĢmanın amacı 1969 yılında kurulan Milliyetçi Hareket Partisinin siyasi 

politikalarının 12 Eylül darbesi sonrası Alparslan TürkeĢ döneminin incelenmesi ve 

yaĢanan siyasi geliĢmelerde Türk milliyetçiliği fikrinin, Milliyetçi Hareket Partisi 

politikaları üzerinde ki etkisi olayların bütünlüğünü, kronolojisini koruyarak 

değerlendirme sağlanmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) , 12 Eylül Ġhtilali, Alparslan 

TürkeĢ, Türk Milliyetçiliği 
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ABSTRACT 

IN THE CONTEXT OF TURKISH NATIONALISM AFTER 12 

SEPTEMBER, "THE NATIONALIST MOVEMENT PARTY", 

INVESTIGATION OF GENERAL CHAIRMAN "ALPARSLAN TÜRKEġ" 

PERIOD POLICIES 

In Turkish politics, respectively, The Republican Villager Nation Party and The 

Nationalist Movement Party has continued its political activities with The Nationalist 

Labor Party which was established  in place of The Nationalist Movement Party, that 

was closed after 12 Sept revolution. 

As a result of reopening of the political parties in 1993, The Name of the Nationalist 

Labor Party has been changed and it was settled as The Nationalist Movement Party, 

Alparslan TürkeĢ has continued his general president role.  

The influence of the policies on Turkish society followed during Alparslan TürkeĢ, 

chairmanship and the influence of the Turk Nationalist idea on the party were 

evaluated. 

The aim of this study was to examine the Alparslan TürkeĢ period after 12 

September coup of the Nationalist Movement Party which was founded in 1969 and 

to evaluate the Turkish nationalism idea in the political developments by maintaining 

its chronology and the integrity of the nationalist movement party policies. 

Key words:: Nationalist Movement Party  (MHP) , 12 September Revolution  , 

Alparslan TürkeĢ, Turk Nationalism 

Key Words: Nationalist Movement Party, Alparslan TürkeĢ, September 12, 1980 

Revolution, Turkish Nationalism 
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GĠRĠġ 

 

ÇalıĢmanın birinci bölümünde Milliyetçilik kavramı ve ülkemizde 

Milliyetçilik akımlarını tanımaya yönelik çalıĢma yapılmaktadır. II. MeĢrutiyetin 

ilanının ardından geliĢen Türkçülük akımının, Hüseyin Nihal Atsız döneminde 

yaĢananlar ve Alparslan TürkeĢ önderliğinde Türk milliyetçiliği fikrinin MHP ve 

Ülkücü hareket ile birleĢimi üzerine etkileri değerlendirmiĢtir. 

   ÇalıĢmanın ikinci bölümde ise, 12 Eylül Ġhtilali siyasi yapı, sağ-sol 

hareketleri, ihtilal sonrası Milliyetçi Hareket Partisinin kapatılması, genel baĢkanı 

Alparslan TürkeĢ’in idamla yargılanması, Milliyetçi ÇalıĢma Partisi, Milliyetçi 

Hareket Partisi’nin Ġslami akım üzerindeki etkileri çalıĢılmıĢtır.  

Üçüncü bölümde, Alparslan TürkeĢ liderliğinde, Milliyetçi Hareket Partisi 

ülke politikaları, 12 Eylül Ġhtilali sonrası siyaset yapması yasaklanan Alparslan 

TürkeĢ’in 1987 anayasa referandumuyla tekrar siyasete dönüĢü, Türk milliyetçiliği 

üzerindeki etkisine değinilmektedir. Kapatılan siyasi partilerin yeniden açılmasına 

yönelik anayasa değiĢikliğiyle yeniden Milliyetçi Hareket Partisinin Türk siyasetine 

geri dönüĢü, Milliyeti Hareket Partisinin politikaları, Alparslan TürkeĢ’in Türk Ġslam 

ülküsüne etkisi, ülkü ocaklarının Türk gençliğine etkisi değerlendirilmiĢtir.  

Sonuç bölümünde ise, Alparslan TürkeĢ’in liderliği, Milliyetçi Hareket 

Partisinin izlediği seçim politikaları, genel seçimlerde beklenilen oy oranlarının 

alınmamasına rağmen kurulan hükümetler üzerindeki etkisi, terörle mücadele 

konusundaki yaklaĢımları, Ülkü ocaklarının yetiĢtirilmesi, Türkçülük akımı 

değerlendirilmektedir.  

Bu çalıĢmanın amacı; Türk Milliyetçiliği fikrine hizmet etmiĢ, Türk gençliği 

tarafından BaĢbuğ kabul edilen Alparslan TürkeĢ’in Cumhuriyetçi Köylü Millet 

Partisi, Milliyetçi ÇalıĢma Partisi,  Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) genel baĢkanlığı 

dönemindeki parti içi siyasi liderliği, siyaset arenasında ki liderliğinin 

değerlendirmesini yapmaktır. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM: MĠLLĠYETÇĠLĠK KAVRAMI VE TÜRKĠYE’DE 

MĠLLĠYETÇĠLĠĞĠN GELĠġĠMĠ 

 

1.1 Milliyetçilik 

Milliyetçilik, ortak bir din, dil ve etnik köken özelliklerine sahip birlikte yaĢayan 

ulusların oluĢturduğu tam bağımsızlık kazanmayı hedefleyip, kendi kendilerini 

yönetmek isteyen toplumlar olarak nitelendirebiliriz. Milliyetçilik, ideolojik bir fikir 

olmanın yanı sıra ulus-devletler ayrımının karĢılığı olduğu da söylenebilir. Bir 

millete ait olma duygusu, toplum olma, millet olma sürecinin ana maddesi ulus-

devlet ilkesinin ana fikridir. Bir diğer tanımı ise; Milliyetçilik, “Toplumun hareket 

hürriyetini sınırlandırabilecek her türlü birleĢmeye karĢı çıkarak ona yalnız 

yüceliğini, gücünü gözönünde bulunduran bir siyaset uygulama hakkının tanınmasını 

savunan öğretidir.”
1
. 

Antony D. Smith değerlendirmesinde milleti “tarihi bir toprağı,ülkeyi  ortak 

mitleri ve tarih belleği, kitlevi bir kamu kültürünü, ortak bir ekonomiyi, ortak yasal 

hak ve görevleri paylaĢan bir insan insan topluluğunun adı”
2
 olarak tanımlamaktadır. 

Antony D. Smith’e göre bu tanım milli kimliğin karmaĢık ve soyut yapısını ortaya 

çıkarmaktadır.  

Milliyetçilik, ulusların ortaya çıkmasında büyük paya sahip olan ideolijidir. Ulus 

Kavramı ve Modern Milliyetçilik Fransız Devrimi’yle ortaya çıkmıĢ olan modern bir 

kavram olarak kabul edilmektedir. Ulus kavramının tanımına detaylı olarak bakacak 

olursak “aynı ortak paydada buluĢan, ortak geleneklere,ortak dil, ortak geçmiĢe ve 

ortak grup bilincine sahip en geniĢ toplumsal grup”
3
 olarak nitelendirilmektedir. 

Fransız Devrimi’yle önem kazanan ulus ve milliyetçilik kavramları, 1789 Fransız 

Ġnsan ve VatandaĢ Hakları Bildirisinde belirtildiği üzere “Hiçbir birey ya da yönetici 

millete dayanmayan yetkileri kullanamaz. Bütün hakimiyet millete aittir.”
4
 Fransız 

Devriminde rol oynayanların “hakimiyet aslında millete aittir” kavramıyla anlatılmak 

istenen aristokratlar,seçkinler ve hükümdarların üzerinde olan bir durum olduğudur. 

                                                           
1
 Meydan Larousse-Büyük Lugat ve Ansiklopedi VIII, 1972: 798. 

2
 A. D.Smith, Mili Kimlik,(İstanbul,1999),32. 

3
 Tayyar Arı, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, 8. Baskı, Marmara Kitap, Bursa, 2009, s. 51. 

4
 http://www.canaktan.org/hukuk/insan_haklari/magna-carta/fransiz_insan.htm 21/02/2018. 

http://www.canaktan.org/hukuk/insan_haklari/magna-carta/fransiz_insan.htm
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Görüldüğü üzere Fransız Devrimcilerine göre “millet, kendi kaderini hür iradesiyle 

belirleyen bireyler topluluğudur.”
5
 

Milliyetçilik kavramını genel olarak değerlendirildiğinde, ulusların yapı 

taĢları, ulusları meydana getiren dil,din,ırk gibi özellikleri dikkate aldığımızda ortak 

payda da ideolojik olarak bir araya gelen toplulukların savunduğu akımdır. 

Milliyetçilik akımı desteğini ait olduğu toplumdan alırken ideolojilere bağlı olarak da 

farklı Ģekiller kazanabilir. Milliyetçilik ile ilgili ortaya atılan fikirler ve düĢünceler 

milliyetçiliğin çeĢitlilik kazanmasınada yön göstermektedir. 

 

1.1.2 Etnik Topluluk  

 Etnik topluluk ve millet-ulus terimleri ayrı olarak ele alınması gereken 

terimlerdir. Bir çok noktada yakın manalar ifade etmelerine rağmen, farklılıkların da 

göz ardı edilmemesi gereklidir. Milliyetçilik ve  etnik topluluk arasındaki ayrıcalıklar 

gri bir çizgide değerlendirilmektedir. Anthony D. Smith’in belirttiği Ģekilde etnik 

topluluk, soy ,din,dil gelenek ya da kurumlar gibi bir çok kültürel ayrıcalığa göre 

tanımlanan kültürel bir öğedir. Anthony D. Smith etnik katagoriler ve etnik 

topluluklar arasında ayrım yapmıĢtır. Etnik Katagoriler, belirli bir topluluğun dıĢında 

kalanlar tarafından farklı bir tarihi ve kültürel azınlık oluĢturduğu savunulan 

toplumlardır. Anthony D. Smith, etnik toplulukları altı ana temel baĢlık altında 

nitelendirmektedir. 

 Bunlar sırasıyla, 

 Kolektif bir özel ad 

 Ortak bir soy miti 

 PaylaĢılan tarihi anılar 

 Ortak kültürü farklı kılan bir yada daha fazla unsur 

 Özel bir yurtla bağ 

 Nüfusun önemli kesimleri arasında dayanıĢma duygusu
6
 

 

                                                           
5
 Elie Kedourie,Avrupa’da Milliyetçilik,(İstanbul,1971), 5-6. 

6
 Anthony D. Smith, Milli Kimlik , Çev. Bahadır Sina Şener, İletişim Yay., İstanbul, 2004, s. 42. 
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Anthony D. Smith’in bu görüĢüne göre etnik toplulukları “devletsiz milletler” 

olarak değerlendirmektedir. Etnik topluluklarda, milletin daraltılmıĢ ifadesinin ortaya 

çıkması farklı bir ifadeyle kamu kültürünü,ortak bir ekonomi,yasal hak ve görevler 

bakımından millet tanımının geniĢ çerçevede değerlendirilmesidir.  

 

 

1.1.3 Modern Milliyetçilik 

 

1789 Fransız Devrimi ve Ġngiltere’de gerçekleĢen 1838 Sanayi Devrimi’nin 

etkisiyle Modern Milliyetçiliğin ortaya çıkıĢında orta sınıfın katkısı çok önemli 

olmuĢtur. Bu durum göz önüne alındığında millet ve milliyetçilik, sanayileĢme, ulus-

devletin inĢası, ĢehirleĢme ve laik toplumun önem kazanması gibi durumların sonucu 

olarak görülmektedir.  

Modern Milliyetçiliğin ortaya çıkıĢıyla savunulan en önemli değer ise 

milliyetçiliğin ulus-devletleri oluĢturmasıdır.  

 

1.2.TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠNDE MĠLLĠYETÇĠLĠĞĠN GELĠġĠMĠ 

 

 Türkiye’de milliyetçiliğin geliĢimi II. MeĢrutiyet döneminde görülmektedir. 

Yunanlılar ve Sırpların, Avrupa’da ortaya çıkan milliyetçilik akımından 

etkilenmelerinin ardından bağımsızlıklarını kazanmaları Osmanlı Cumhuriyeti’nde 

bir tepkiye neden olmuĢ, bu tepkinin sonucu olarak Osmanlıcılık, Ġslamcılık ve son 

olarak Türkçülük akımları ortaya çıkmıĢtır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla 

Türkçülük akımı devletin ideolojisinin belirlenmesinde etken olmuĢtur. 

“Türk Milliyetçiliği; Ġslam ümmetçiliğinden çok milleti Osmanlıcılığa, 

oradan siyasi Ġslamcılığa ve nihayet Türk Milliyetçiliği ve vatanperverliği Ģeklinde 

bir geliĢme göstermiĢtir. Bu hareket, Osmanlı Devletinin çeĢitli din ve 

milliyetlerinden meydana gelen kozmopolit yapısı içinde bir tepki ve kendini bulma 

akımı olarak doğmuĢ ve daha ziyade Türkçülük olarak adlandırılmıĢtır.”
7
 

 Balkan SavaĢlarının sonucunda, Osmanlı Ġmparatorluğundan ayrılan ve 

bağımsızlıklarını kazanan Balkan ülkelerinin ardından Osmanlı Ġmparatorluğunda, 

                                                           
7 Yusuf Sarınay, Türk Milliyetçiliğinin Tarihi Gelişimi ve Türk Ocakları, Ötüken Yayınları, İstanbul. 

1994. 
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Osmanlıcılık ideolojisi anlamını yitirmiĢ ve “Ġttihad-ı Anasır”(Farklı din ve 

kavimlerden olanların birliği) politikası çökmüĢtür. 

Bunun sonucunda Türkçülük akımları ortaya çıkmıĢtır.  

 

Türkçülük akımları ile Türk milliyetçiliğinin önemini Mustafa Kemal Atatürk 

Ģu sözleriyle ifade etmektedir;  

 

“Biz Milliyet fikirlerini tatbikte çok gecikmiş ve çok ilgisizlik göstermiş bir milletiz. 

Bunun zararlarını fazla faaliyetle telafiye çalışmalıyız. Çünkü tarih, hadiseler ve 

müşahedeler, insanlar ve milletler arasında, hep milletin hâkim olduğunu göstermiştir. 

Özellikle bizim milletiniz, milliyetini ihmal edişinin çok acı cezalarını çekmiştir. Osmanlı 

İmparatorluğundaki çok çeşitli toplumlar hep milli inançlara sarılarak, Milliyetçilik 

idealinin kuvvetiyle kendilerini kurtardılar. Biz ne olduğumuzu, onlardan ayrı ve onlara 

yabancı bir millet olduğumuzu, sopa ile içlerinden kovularak anladık. Kuvvetimizin 

zayıfladığı anda bizi hor ve hakir gördüler. Anladık ki kabahatimiz kendimizi unutmuş 

olduğumuzmuş.”
8
 

 Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele sürecinde askeri baĢarı elde edilmesi 

ile Türk toplumu üzerinde “muasır medeniyetler” seviyesine çıkarmak ülküsünü 

gerçekleĢtirmeyi hedeflemiĢ ve bu hedefin gerekliliği olarak inkılâplar ortaya 

koymuĢtur.  

 

1.2.1 II. MeĢrutiyet’in ilanının ardından Türkçülük akımları 

 

 II. MeĢrutiyet’in ilanı mevcut dönem ve sonraki dönemleri önemli derecede 

etkilemiĢtir. Bu dönemde edinilen tecrübeler, kazanılan askeri baĢarılar, siyasal 

düĢünceler, gerçekleĢtirilmek istenen reformlar, Cumhuriyet dönemi inkilaplarının 

yol göstericisi olmuĢtur. II. MeĢrutiyet’in ilan edilmesine zemin hazırlayanlar 

dönemin Ġttahat ve Terakki Cemiyetinin etkisi büyüktür.  

 Ġttihat ve Terakki Cemiyetinin temel ideolojisi Türkçülük akımıydı. Bu 

cemiyetin önemli isimleri Ziya Gökalp, Ġsmail Gaspıralı, Ahmet Ağaoğlu, Mehmet 

Emin ve Yusuf Akçura’dır. Dönemin düĢünce zeminini Ģekillerinden Yusuf 

                                                           
8
 Nimet Arsan, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C. II S. 137-146, Ankara 1981. 
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Akçura’nın “Üç Tarzı Siyaset”  ve Ziya Gökalp’in “ TürkleĢmek,ĠslamlaĢmak ve 

ÇağdaĢlaĢmak “ adlı makaleleri Türkçülük akımına büyük etki yaratmıĢtır.  Nitekim 

Ziya Gökalp’ın savunduğu fikirler Ġttihat ve Terakki Cemiyetinin ana politikasını 

belirliyordu.  

 II. MeĢrutiyet döneminde kurumsallaĢan Türkçülük akımı ve Türk 

Milliyetçiliği, Türk Yurdu, Türk Ocağı, Türk Derneği, Genç Kalemler gibi isimler 

etrafında kurumsallaĢmıĢtır.  

Dönemin siyasetine yön vermekten ziyade daha çok kültürel etki oluĢturmayı 

hedefleyen bu kuruluĢlar dil,tarih,edebiyat ve antropoloji gibi alanlarda topluma yön 

vermeyi ilke edinmiĢlerdir. Bu kuruluĢlar arasında 24 Aralık 1908 de Ġstanbul’da 

kurulan Türk Derneği, ilk cemiyettir. Türk Derneğinin kuruluĢ nedeni, dernek 

yönetmeliğinin 2. Maddesinde açıkça ifade edilmiĢtir; “Cemiyetin amacı, Türk diye 

anılan bütün Türk kavimlerinin mazi ve haldeki eserlerini,işlerini ve mahiyetlerini 

öğrenme ve öğretmeye çalışmak”
9
 amacıyla kurulan cemiyettir. 

1911 yılında kurulan diğer bir cemiyet ise Türk Yurdu’dur. Bu kuruluĢ 

Türklerin zeka ve akıl seviyelerini yükseltmek amacıyla aynı isimle bir gazete 

çıkarmak istemiĢlerdir. Gazetenin programı ise dönemin Türkçü düĢünürlerinden 

Yusuf Akçura Ģöyle belirtmektedir. “Türk Irkının çoğunluğu tarafından 

anlaĢılabilmesi için kullanılacak dilin sade olması, bir ideal yaratma amacında 

bulunması, Türk ırkının çeĢitli kavmiyetlerinde doğan edebiyatı ırkın bütün 

bireylerine bildireceği”
10

 Ģeklinde belirtmektedir.  

 

 

 

 

                                                           

9
 İlhan E. Darendelioğlu Türkiye'de Milliyetçilik Hareketleri / Toplantılar, Mitingler, Nümayişler, 

Bildiriler, Cemiyetler, Basın , S.42 , İstanbul 1968. 
10

 Yusuf Akçura, Türkçülüğün Tarihi, Birinci Basım, Kaynak Yayınları, s. 165 , , İstanbul, 1998. 
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 1912 yılında kuruluĢu gerçekleĢtirilen Türk Ocağı, Türk Yurdu ve Türk 

Derneği’nin kuruluĢ amacına farklı olarak topluma karĢı dini motifler, objeler 

üzerinden aktarımlar sağlamıĢtır. Türk Ocağı’nın kuruluĢ yönetmeliğinin 2. Maddesi, 

aynı zamanda derneğin ülküsü bu maddede açıklanmıĢtır. “Dernek, milli 

kültürün,ahlak ve fikir hayatının geliĢtirilmesi, milli birliğin kuvvetlendirilmesi, 

toplum yapısının sağlamlaĢtırılması ve Türklüğün yüceltilmesi amacıyla 

kurulmuĢtur. Kısaca “Türk Milliyetçiliği” olarak da adlandırılan bu amaç derneğin 

“Milli Ülkü”südür.”
11

 

 Türkçülük akımının yaygınlaĢtırılmasında kurulan ve etkin olan dernekler 

toplum içerisinde Türklük Ģuurunun yerleĢmesine hizmet sağlamıĢ, siyasi bir gaye 

oluĢturmaktan ziyade topluma kültürel birikimlerini paylaĢmayı hedeflemiĢlerdir. 

Türkçülük akımının geliĢtirilmesine katkı sağlayan Yusuf Akçura, Ziya Gökalp, 

Ġsmail Gaspıralı gibi düĢünürler Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarında Türk 

Milliyetçiliği fikrinin topluma kabullendirilmesinde önemli pay sahibi olmuĢlardır. 

 

 Türkçülük akımının en önemli düĢünürü, günümüze kadar uzanan Türk 

Milliyetçiliği fikriyatının mimarı Ziya Gökalp’tır. Atatürk Milliyetçiliği’nin temel 

yapı taĢlarını oluĢturan ve etki eden düĢünür de Ziya Gökalp’tır. Mustafa Kemal 

Atatürk, Ziya Gökalp için Ģu ifadeyi kullanmıĢlardır; “Vücudumun babası Ali Rıza 

Efendi, heyecanlarımın babası Namık Kemal, fikirlerimin babası ise Ziya 

Gökalp’tır.”
12

 

  

Ziya Gökalp’ın Türk milliyetçilerine en büyük mirası; Türkçülük ve Turan 

ülküsüdür. 

Nitekim “Millet” Ģiirindeki dizeleriyle bu durum görülmektedir.  

  “ Vatan ne Türkiye’dir Türklere ne Türkistan; 

     Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir; Turan”  

 Ziya Gökalp, Cumhuriyet ilanına kadar olan süreç ve ilanının ardından 

topluma milli devlet ülküsü, milliyetçilik anlayıĢını benimsetmek üzerine çalıĢmalar 

sağlamıĢ, bu hususta da baĢarılı olmuĢtur. 

 

                                                           
11

 http://turkocaklari.org.tr/sayfa/3510/tuzuk.html - 2. Madde. 
12 Şerafettin TURAN, Atatürk’ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar, Düşünürler, Kitaplar, s.18. 

http://turkocaklari.org.tr/sayfa/3510/tuzuk.html%20-%202
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1.2.2 Mustafa Kemal Atatürk ve Milliyetçilik Akımı 

 

 Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı Ġmparatorluğunun son döneminde Türk 

toplumuna hak ettiği değerin gösterilmediğini, milli Ģuur fikrinin topluma 

benimsetilmemesi halinde Türk milletinin içerisinde bulunduğu sıkıntılı dönemden 

kurtulmakta güçlük çekeceğini belirtmiĢtir. Nitekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 

bir değerlendirmesinde “ Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak evvela biz, 

kendi benliğimizle ve milliyetimizle bu hürmeti hissen, fikren, fiilen bütün iĢ ve 

hareketlerimizle göstermeliyiz.”
13

 Ġfadeleriyle Türk milliyetçiliğinin, milli Ģuurun 

toplum tarafından kabulü ve milliyet fikrinin ne kadar önemli olduğunu belirtmiĢtir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluĢuyla Türk Milliyetçiliği devlet politikasının esası 

olarak yürütmeye baĢlamıĢtır.  

 Cumhuriyet’in kuruluĢu ve bağımsızlığın ilanından ardından 1923’te dinsel 

temelli milli anlayıĢ yerine, hukuki siyasi bir tanım yerini almıĢtır. Hukuki tanımın 

Türkiye coğrafyası ile sınırlı gönüllülük anlayıĢ günlük yaĢama pek yansımamıĢ, 

bunun yerine siyasiler idaresi, fiili tedbirler alarak etnik temelli bir ulus anlayıĢını 

yaĢama geçirmiĢlerdir. Hukuki tanımda Cumhuriyet ülküsünü benimseyip, dil ve 

kültür birliği içerisinde yer alan her birey Türk olarak kabul edilmiĢtir. 

(Yıldız,2007:139) 

 Mustafa Kemal Atatürk’ün, devletin temellerinin atıldığı milli mücadele 

yılları ve bağımsızlık sürecine giden safhada en büyük ilham kaynağının milliyetçilik 

ideolojisi olduğu görülmektedir. Nitekim Türk toplumunu etkileyen milli düĢünce, 

bağımsızlık süreci ve sonrasında cumhuriyetin geliĢimine katkı göstermiĢ milli birlik 

fikriyle harekete geçilmiĢtir. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ne Mutlu Türk’üm 

Diyene” sözü de toplumun milli birlik ruhuna katkı sağlamıĢtır. Mustafa Kemal 

Atatürk, Türk toplumunu modern milletler seviyesine çıkarmayı hedef edinmiĢtir. 

Çünkü “Medeni olmak ancak kuvvetli bir millet olmakla mümkündür.”
14

 

                                                           
13

 http://www.ilk-kursun.com/haber/231686/yasar-nuri-ozturk-mustafa-kemale-kahpelik/ 
17.02.2018. 
14 Hilmi Ziya Ülken, Millet ve Tarih Şuuru, 2. B., İstanbul, 1976, s. 186. 

  

http://www.ilk-kursun.com/haber/231686/yasar-nuri-ozturk-mustafa-kemale-kahpelik/
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Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’in inĢasında Türk toplumunu refahı ve 

geliĢimi için gerçekleĢtirdiği inkılâplarıyla muasır medeniyetler seviyesine 

yükseltirken, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkeleri haline getirmiĢtir. Atatürk’ün 

devletin ve milletin geliĢmesinde önemli katkı sağlayan inkılâplarıyla, Türk 

toplumunda milliyetçilik akımı geleceğe dönük, çağdaĢ, gerçekçi ve kucaklaĢtırıcı 

anlam oluĢturmuĢtur. Devletimizin temelleri görüldüğü üzere milli egemenliğin 

üzerine kuruludur. Toplumu birbiriyle kaynaĢtıracak, birlik içerisinde huzurla, 

güvenle yaĢamasını sağlayacak tek durum Milliyetçilik anlayıĢıdır. Mustafa Kemal 

Atatürk’ün deyiĢi ile ; “Van’dan, Diyarbakır’dan Trakya’ya, Karadeniz’den 

Akdeniz’e kadar yurdumuzun her köĢesindeki insanları hep aynı cevherin damarı 

olarak” görmesi milliyetçiliğin bütünleĢtirici yönünü ortaya koymaktadır. Atatürk’ün 

milliyetçilik anlayıĢında ırk, mezhep ve sınıf ayrılıklarına yer yoktur.  

 

1.2.3 Alparslan TürkeĢ ve Milliyetçi Hareket Partisinin Türk Milliyetçiliğindeki yeri  

 

Türkçülük ve Türk Milliyetçiliği ideolojisinin partileĢme süreci Milliyetçi 

Hareket Partisiyle ĢekillenmiĢ, Türk siyasetinde etken ve vazgeçilmez siyasi parti 

haline gelmiĢtir. Türk milliyetçilerinin siyasi parti tarafında lideri Alparslan TürkeĢ 

olmuĢtur.   

Alparslan TürkeĢ, 1917 yılında Kıbrıs’ta doğmuĢtur, 1933 yılında Kuleli 

Askeri Lisesine kaydını yaptırmıĢ, 1936 yılında mezun olmuĢ ve buradan Harp 

Okuluna geçmiĢtir.  

1938 yılında piyade asteğmen rütbesini kazanmıĢ,1939 yılında teğmen olarak 

Türk Silahlı kuvvetlerinin kadrosuna katılmıĢtır.  

3 Mayıs 1944 yılında Ankara’da gerçekleĢtirilen Türkçülük yürüyüĢünde 

yaĢanan olaylar nedeniyle Türkçülük-Turancılık Davası baĢlar, bu yürüyüĢte 

Alparslan TürkeĢ, Hüseyin Nihat Atsız da yer almıĢtır. 20 Ekim 1944 yılında görülen 

davada TürkeĢ “vatan hainliği” ile suçlanmıĢtır. Alparslan TürkeĢ, kendisini suçlayan 

savcıya “Diğer sanıklar gibi bana da vatan hainliği isnat edilmiĢtir.  
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Bunu Ģiddetle ret ederim. Ben yeryüzünde her Ģeyden çok milletimi ve 

vatanımı severim
15

” ifadesiyle kendini savunmuĢtur. Davanın savcısı tarafından 9 ay 

10 gün hapis cezasına çarptırılır. TürkeĢ’e verilen ceza Askeri Yargıtay tarafından 

bozulur ve davadan beraat eder.  

 1955 yılında Kurmay BinbaĢı olarak ABD’de Türk Genel Kurmay 

BaĢkanlığı temsil heyeti üyesi olarak görevlendirilmiĢ, 1958 yılına kadar bu görevi 

yürütmüĢtür. 1959 yılında Almanya’da bulunan Atom ve Nükleer Okuluna 

gönderilmiĢtir. Avrupa’da gerçekleĢtirilen farklı tarihlerde ki NATO toplantılarında 

Türk Genel Kurmay BaĢkanlığının temsilcisi olarak katılmıĢtır. 

27 Mayıs 1960 ihtilalinde Kurmay Albay’lık görevini yürüten, ihtilalı 

radyodan Türk milletine ilan eden kiĢidir. Alparslan TürkeĢ ihtilal hükümetinde 

BaĢbakanlık MüsteĢarlığı görevine getirilir. Bu görevinde kaldığı süre boyunca 

Devlet Planlama TeĢkilatı, Devlet Ġstatistik Enstitüsü ve Türk Kültürünü AraĢtırma 

Enstitüsü gibi kurum ve kuruluĢları kurmuĢtur
16

. Dönemin Milli Birlik Komitesi 

BaĢkanı Cemal Gürsel tarafından fikir ayrılıkları nedeniyle sürgüne gönderilmiĢ olan 

TürkeĢ, 25 Ay kadar Hindistan’daki sürgün hayatının ardından 23 ġubat 1963’te 

ülkeye dönmüĢ ve milliyetçi bir topluluk tarafından karĢılanmıĢtır. 

Alparslan TürkeĢ, siyasi hayatına ve Türk Milliyetçiliği ülküsüne hizmet 

yoluna 31 Mart 1965 tarihinde Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisin de baĢladı. 31 

Temmuz- 1 Ağustos 1965 tarihleri arasında gerçekleĢtirilen kongrede partinin genel 

baĢkanı seçildi. 24-25 Kasım 1967 tarihinde gerçekleĢtirilen Cumhuriyetçi Köylü 

Millet Partisinin 8. Genel Kurultayında yeniden genel baĢkan seçilen Alparslan 

TürkeĢ, kongrenin kapanıĢ konuĢmasında Türk Milliyetçilerine, ülkü ve fikirleriyle 

ilgili açık çağrıda bulunmuĢtur; 

“ Ben, Türk Milleti’ni, sokaklarda ıspanak fiyatına satılan demokrasiye, rüĢvet ve hile ile 

çiğnenen, çiğnetilen hukuk düzenlerine, ahlaktan mahrum bir hürriyete, tefeciliğe, karaborsaya yer 

veren bir ekonomik yapıya çağırmıyorum. Türklük gurur ve Ģuuruna, Ġslam ahlak ve faziletine, 

yoksullukla savaĢa, adalette yarıĢa, birliğe, kardeĢliğe, kısacası Hak Yolu, hakikat yolu, Allah Yolu’na 

çağırıyorum. Selam olsun bu yolda ilerleyenlere ” 

                                                           
15 Mehmet Esat Halit ŞAHİN  “Ülkücü Hareket’in” Ülküleri Ve Tarihi Geçmişi 2. Baskı - Kayseri, 2011 

S.58 

16
 https://www.mhp.org.tr/htmldocs/basbug/hayati/mhp/basbugumuzun_hayati.html. 
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TürkeĢ’in konuĢmasından da anlaĢılacağı üzere, Türk toplumunda 

milliyetçilik ülküsünün yerleĢmesinde siyasi hareketin etkisini görebiliriz. 

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’nin 8-9 ġubat 1969 yılında gerçekleĢtirilen 10. 

Genel kurultayında partinin adı Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiĢtirilmiĢtir. 

MHP, sembolü kırmızı zemin üzerine üç hilal, Türk Gençliğinin simgesi ise hilal 

içerisine bozkurt olarak belirlenmiĢtir. 1969 yılında yapılan genel seçimlerde MHP, 1 

milletvekili çıkarmaya hak kazanır. Alparslan TürkeĢ, seçimlerde Adana Milletvekili 

olarak meclise girer.  

ġekil 1: 1969 yılı Genel Seçim Sonuçları

 

Kaynakça; https://tr.wikipedia.org/wiki/1969_Türkiye_genel_secimsonuclari 

 

1977 yılında gerçekleĢtirilen seçim sonuçlarında sandıktan dördüncü parti 

olarak çıkan MHP, TBMM’de 16 vekil ile milleti temsil etme hakkı kazanır, 

Süleyman Demirel öncülüğünde kurulan koalisyon hükümetlerinde Alparslan 

TürkeĢ, BaĢbakan Yardımcılığı ve Devlet Bakanlığı görevini yürütmüĢtür.  

 

 

 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/1969_Türkiye_genel_secimsonuclari
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ġekil 2: 1977 yılı Genel Seçim Sonuçları 

 

Kaynakça; https://tr.wikipedia.org/wiki/1977_Türkiye_genel_secimleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/1977_Türkiye_genel_secimleri
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM: 12 EYLÜL ĠHTĠLALĠ VE MĠLLĠYETÇĠ HAREKET 

PARTĠSĠ 

 

2.1 12 Eylül Ġhtilal Döneminde Türkiye’nin Siyasi Yapısı 

 

 12 Eylül Ġhlilali, Türkiye Cumhuriyeti’nde yeni bir dönemin baĢlangıcı olarak 

görülmektedir. Nitekim 12 Eylül Ġhtilaline giden süreci değerlendirmemiz gerekirse; 

1970’li yılların içinde ve devam eden yıllarda Türkiye’de sağ ve sol grupların 

birbirleriyle olan fikir çatıĢmalarının etkisinde kalan toplum, sosyal ve ekonomik 

yaĢamın çözümsüzlüğü gibi karmaĢık bir durum ile karĢı karĢıya kalmıĢtır. 1970 ve 

1980 yılları arasındaki dönemde Ģehir nüfusu  %38.45’den, %43,91’e çıkmıĢ, köylü 

nüfus oranında ise ĢehirleĢme nüfusuna oranla %61,55’ten %56,09’a gerilemiĢtir.
17

 

Bu yıllarda giderek artıĢ gösteren ĢehirleĢme oranı, köyden kentlere göç olaylarının 

baĢlangıcını oluĢturmuĢtur. Köylü nüfusun Ģehirlere göç etmesiyle birlikte, Ģehirlerde 

gecekondu yapılarının oluĢması ve Ģehre göç eden toplumların siyasi ve idari sisteme 

yönelik talepleri ortaya çıkmıĢ, bu taleplerin karĢılanmaması neticesinde Türkiye’nin 

milli güvenliğini ve bekaasını etkileyecek siyasi grup faaliyetleri yaĢanmaya 

baĢlamıĢtır. YaĢanan bu süreçte gecekondu mahalleleri, ülkenin milli güvenliğini 

sarsacak belli grupların baskısı altında kalmıĢ, ülke içerisinde anarĢi ortamanın 

artmasına etki etmiĢtir. 

 Bu dönemin en etkili uluslar arası olayı olan 1973 yılında yaĢanan uluslar 

arası petrol krizidir. Petrol Krizi ülkenin içerisinde bulunduğu istikrarsızlığı 

ekonomik yönden olumsuz etkilemiĢtir. Arap – Ġsrail SavaĢında, Amerika’nın Ġsraile 

destek vermesi neticesinde buna karĢılık olarak OPEC ülkeleri petrol fiyatlarını 

                                                           
17 Türkiye İstatistik Yıllığı (1971), Ankara, 1973, Devlet İstatistik Enstitüsü yay, s.s.30-31.; Türkiye 

İstatistik Yıllığı (1979), Ankara, 1979, Devlet İstatistik Enstitüsü yay, s.s.29-30. 
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arttırmıĢ, bu savaĢta Ġsrail’den yanında olan ülkelere petrol ihraç etmeyeceğini ilan 

etmiĢtir.  

Bunun sonucunda ülke ihracat gelirlerinin büyük bir kısmı, petrol ithalatını 

karĢılayacak rakamlara ulaĢmıĢtı. Yine o dönemde yaĢanan 1974 Kıbrıs BarıĢ 

Harekatının sonucunda,Amerika’nın ülkemize karĢı amborgo uygulaması kötüye 

giden dıĢ ticareti negatif yönde etkilemeye devam etmekeydi. YaĢanan bu olumsuzlar 

ekonomik olarak cari açığın büyümesine neden olmuĢ, ekonomik ve siyasi 

istikrarsızlık giderek artmıĢ, dövizde yaĢanan dalgalanmalar ülke sanayisinde üretimi 

durma aĢamasına gelmesine neden olmuĢtur.  

Ülkede yaĢanan bütün bu ekonomik etkilerin yanı sıra 1974 Kıbrıs BarıĢ 

Hareketi sonrasında dönemin BaĢbakanı Bülent Ecevit liderliğindeki koalisyon 

hükümetinde çıkan  anlaĢmazlıklar sonucunda BaĢbakan Bülent Ecevit istifa 

etmesiyle, 31 Mart 1975 tarihinde mecliste yer alan 4 partinin biraraya gelmesi 

neticesinde kurulan ilk Milliyetçi Cephe Hükümeti, meclisten güvenoyu almıĢ ve 

hükümet kurmaya hak kazanmıĢtır. Burada ki esas konu ise Milliyetçi Hareket 

Partisi, ilk Milliyetçi Cephe Hükümetinin içerisinde yer almasıdır. MHP, Adalet 

Partisi lideri  Süleyman Demirel baĢbakanlığında kurulan bu hükümette 2 bakan ile 

hükümettetemsil hakkı elde etmiĢ ve Alparslan TürkeĢ, Milliyetçi Cephe 

Hükümetinin BaĢbakan yardımcılığı görevini getirilmiĢtir. Aslında ilk Milliyetçi 

Cephe Hükümetinin temel politikası ülke içerisinde ki sol gruplara ve partilere karĢı 

mücadele etmektir. 

 Birinci Milliyetçi Cephe Hükümetinin amacı toplum içerisinde ki sol gruplara 

ve partilere karĢı mücadele etmek olmuĢ olup, o dönem ülke içerisinde toplumlar 

arasında fikir ayrılıkları çatıĢmalara dönüĢmekteydi. Üniversitelerde sağ-sol 

çatıĢmaları artmıĢ, parti liderleri saldırılar ve suiskast tehditleri ile karĢı karĢıya 

kalmıĢlardı. UĢak’ın Sivaslı ilçesinde meydana gelen olaylarda AP- CHP taraftarları 

arasında kavga yaĢanmıĢ,çıkan kavgada 6 kiĢi yaralanmıĢtı. Dönemin CHP Genel 

BaĢkanı Bülent Ecevit’in Kars mitinginde topluma yaptığı konuĢmada olaylar 

çıkmıĢtı. Kayseri’de seçim gezisinde olan Necmettin Erbakan, Adalet Partili 

taraftarlar tarafından taĢ yağmuruna tutulmuĢtu. BaĢbakan Süleyman Demirel, 

Ecevit’e bir mektup yazmıĢ, yazdığı mektupta suikasta uğrayacağını ifade etmiĢti. 

Bülent Ecevit, mektubun kendisine ulaĢmasının ardından radyodan yayınladığı 
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konuĢmasında suikastten korkmadığını belirterek çalıĢmalarına devam edeceğini 

ifade etmiĢtir. Bütün bu geliĢmeler yaĢanırken 5 Haziran 1977 tarihinde yapılan 

genel seçimlerinin sonucunda CHP birinci parti olarak sandıktan çıkmıĢ ve hükümet 

kurma görevi Ecevit’e verilmiĢtir. 

Yapılan seçimlerin ardından birinci parti çıkan Cumhuriyet Halk Partisi, 

mecliste güvenoyu alamamıĢ, CHP genel baĢkanı Bülent Ecevit’in hükümeti yerine 

AP,MSP ve MHP’nin yer aldığı koalisyon meclisten güvenoyu almıĢ ve ikinci 

Milliyetçi Cephe Hükümeti kurulmuĢtu. Ġkinci Milliyetçi Cephe Hükümetinde 

Süleyman Demirel BaĢbakan olurken Alparslan TürkeĢ ve Necmettin Erbakan 

BaĢbakan yardımcılığı görevini üstlenmiĢtir. Milliyetçi Hareket Partisi kurulan ikinci 

Milliyeti Cephe hükümetinde 5 bakanlık elde etmiĢtir. Ġkinci Milliyetçi Cephe 

Hükümeti görevi 1977 yılında gerçekleĢen yerel seçimlerin sonucunda Adalet Parti 

içerisinde parti içi muhalif olaylar ortaya çıkmıĢ bunun soucunda AP 11 milletvekili 

partisinden etmiĢtir. CHP lideri Bülent Ecevit, Adalet Partisinden  istifa eden 11 

milletvekiliyle görüĢme yapmıĢ ve yapılan görüĢmenin neticesinde istifa eden 

milletvekillerinin desteğini alarak Ġkinci Milliyetçi Cephe Hükümetiyle ilgili meclise 

gensoru vermiĢ ve hükümetin düĢürülmesini sağlamıĢtır. Yeni hükümet kurma 

görevini elde eden Bülent Ecevit, kendisine ikinci Milliyetçi Cephe hükümetinin 

düĢürülmesinde partisine destek veren 11 milletvekiline kurduğu hükümette bakanlık 

vermiĢtir.  

 Alparslan TürkeĢ’in hükümette yer aldığı dönemde kurmuĢ olduğu 

kurumlarda ülkücülere görev ve yetki vermiĢtir. Bülent Ecevit, Alparslan TürkeĢ’in 

kurmuĢ olduğu kurumlarda  yer alan ülkücüleri tasfiye edip yerine toplumdaki sol 

fikre sahip olanlara bu kurumlarda görev vermiĢtir. Bütün bu yaĢanan geliĢmeler 

toplumdaki çatıĢmaların daha da artmasına neden olmuĢtur. Bülent Ecevit 

liderliğinde kurulan bu hükümet toplum üzerinde gerçekleĢtirmek istenen barıĢ ve 

birliği tesis edememiĢtir. 1978 yılıın ilk günlerinde siyasi olayların devam etmesi 

nedeniyle 30 kiĢi öldürülürken 200’ü aĢkın vatandaĢ yaralanmıĢtır.  
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1978 yılı boyunca sağ ve sol grupların arasında yaĢanan çatıĢmalar 

Ģiddetlenmeye devam ederken,1979 yılının ilk aylarında Milliyet Gazetesi Genel 

Yayın Yönetmeni Abdi Ġpekçi suikaste uğramıĢ ve öldürülmüĢtü.
18

  

Muhalefet yaĢanan Ģiddet olaylarına önlem olarak BaĢbakan Bülent Ecevit’in 

sıkıyönetim ilan etmesini istiyordu. Bülent Ecevit yaptığı bir konuĢmada “terörizm, 

kanunların üstünlüğü feda edilmeden ve teröristlerle onların silahlarıyla savaĢmadan 

yok edilecektir” ifadesini kullanmıĢ ve muhalefetin sıkıyönetim talebini 

KahramanmaraĢ’ta yaĢanan olaylara kadar geri çevirmiĢtir. Bülent Ecevit’in bu 

açıklaması ile yaĢanan olaylarda gruplara karĢı yaptırım yükümlülüğü fazla cezalar 

getirerek olayları engellemek istemiĢ fakat baĢarılı olamamıĢtır.  

22 Aralık 1978’de baĢlayan olaylar 24 Aralık gününe gelindiğinde ölü sayısı 

100’e çıkmıĢ ve yüzlerce vatandaĢ yaralanmıĢtır,yaĢanan bu olaylar giderek ülke 

geneline yaygınlaĢmaya devam ediyordu. KahramanmaraĢ’ta çıkan olayları yerel 

yetkililerin önlemek için aldığı tedbirler yetersiz kalmıĢtır. Bülent Ecevit’in 

muhalefetin sıkıyönetim taleplerini yerine getirmemesi nedeniyle Türk Silahlı 

Kuvvetleri duruma müdahale etme zorunluluğunu benimsemiĢ, Kayseri hava 

üssünden kalkan jetlerin Ģehir üzerinde alçak uçuĢlar yapması ve 39. Zırhlı 

birliklerinin Ģehre gelmesiyle olaylar kontrol altına alınmıĢtır. BaĢbakan Bülent 

Ecevit’in KahramanmaraĢ’ta yaĢanan olayların kontrol altına alınmasının ardından 

25 Aralık 1978’de 13 Ģehirde sıkıyönetim ilan etmiĢtir. Ülke genelinde olayların 

kontrol altına alınmaması nedeniyle daha sonra toplamda 20 Ģehirde sıkıyönetim ilan 

edilmiĢ ve 12 Eylül’e giden süreçte, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin toplum ve hükümet 

üzerinde ki etkisi artmıĢtır.  

1979 yılına gelindiğinde Bülent Ecevit liderliğindeki hükümet zor günler 

geçiriyordu. Toplumda terör olayları, ekonomik istikrarsızlıklar, (döviz giriĢ 

çıkıĢında azalma, pahalılık, karaborsalar) elektrik ve gaz kesintileri toplumu zor 

duruma sürüklemiĢ, ülkede kıtlık tehlikesi ortaya çıkmaya baĢlamıĢtı.  

 

                                                           
18

 Abdi İpekçi, (9 Ağustos 1929 - 1 Şubat 1979) gazeteci ve yazardır. İpekçi, Milliyet gazetesinin genel 
yayın yönetmeniydi. 1 Şubat 1979’da evinin yakınlarında, arabasının içerisinde öldürülmüştür. 
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Bülent Ecevit, 14 Ekim 1979 da yapılan Cumhuriyet Senatosu, milletvekili 

ara seçimlerinde ikinci parti olarak sandıktan çıkmıĢ, CHP’ye verilen desteğin 

azalmasıyla 16 Ekimde BaĢbakan’lık görevinden istifa etmiĢ ve mecliste hükümet 

kurma görevini Süleyman Demirel’in üstlenmesiyle, Demirel liderliğinde yeni bir 

hükümet kurulmuĢtur.   

 

ġekil 3: 1979 yılı Cumhuriyet Senatosu Ara Seçim Sonuçları 

 

Kaynakça; https://tr.wikipedia.org/wiki/1979_Turkiye_senato_secimleri 

 

Süleyman Demirel BaĢbakan’lığında kurulan yeni hükümet toplumda anarĢiyi 

önlemek ve kontrol altına almak amacıyla tedbirler almıĢ olmasına rağmen baĢarılı 

olamamıĢtır. Ekonomik istikrarı yeniden tesis etmek adına 24 Ocak 1980 yılında bir 

dizi ekonomik tedbirler gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu tedbirlerin amacı; ekonomiyi devlet 

denetiminden kurtarmak, özelleĢtirme sürecinin önünü açmak ve uluslar arası 

ekonomik sistemle entegrasyonunu sağlamaktır. GerçekleĢtirilen bu tedbirlerin 

baĢlıcalar Ģunlardır; “Ġktisadi devlet teĢekküllerinin denetimindeki bütün malların 

fiyatları yükselmiĢtir. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/1979_Turkiye_senato_secimleri
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 Sigara ve içki gibi tüketim ürünlerinin fiyatları yaklaĢık %70, devlet 

demiryolu ücretleri %170 yükselmiĢ, ülke uluslar arası yatırımcılara, uluslar arası 

petrol Ģirketlerin ve bankalara bütünüyle açılmıĢtır”
19

 bütün bu kararları 

değerlendirdiğimizde ise toplumun geçirdiği zor günlerin devam edeceğini 

göstermektedir.  

 

 Muhalefet 24 Ocak kararlarına sert tepki göstermekteyken, Türk Silahlı 

Kuvvetleri sessiz kalmayı tercih etmiĢ ve toplum içerisindeki terörün durdurulması 

adına hükümetten yetki istemekte kararlı olmuĢtur. Sıkıyönetim kanununda 

değiĢiklik yapılmasını talep etmiĢ, DGM’lerin kurulmasını ve olağanüstü hal 

yasalarının düzenlenmesinde ısrarcı olmuĢlardır. Ordunun bu talepleri TBMM’den 

geçmemiĢtir.  

 Ülke ekonomik olarak çıkmazdayken, uluslararası sistem içerisinde Dünya 

Bankası, yurt içerisinde yaĢanan olumsuz geliĢmeler ve ekonomik buhran ile ilgili 

değerlendirmesinde; “Türkiye‟nin ithalatında ve minimum düzeyde dış ticarete 

dayanan, ekonomik stratejisi sürdürebilir değildir. İthalat ve ihracatın azalması 

dünya ekonomisindeki dalgalanmalarla daha çok bağımlılık ortaya çıkmıştır. 

Ticaretin ve büyümenin fiyatlama ve ticaret teşviklerine bakışı, Türk ekonomisinde 

teşvik politikasının piyasa mekanizmasına adapte olmanın gerekli olduğunu 

göstermektedir. Yeni gelişmeler daha açık bir gelişme stratejisine geçiş sağlamanın 

ne derece önemli olduğunu göstermektedir.”
20

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Feroz Ahmad, Demokrasi Sürecinde Türkiye, 3.Baskı, İstanbul: Hil Yayın,s. 459, 2007. 

20 Ahmet Akif Mücek, 12 Eylül Askeri Darbesinin Ekonomik Politiği, s. 166, 2009. 
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BaĢbakan Süleyman Demirel, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne toplumda yaĢanan 

bu çatıĢmaları durdurmaları halinde istedikleri yetkiyi vereceğini ifade etmiĢ ve 

Devletin, sokak çatıĢmalarına karĢı galip gelmesi gerektiğini vurgulamıĢtır.  

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hükümetten talebi ise;“vur yetkisi kendilerine 

verilmesi, sıkıyönetim mahkemelerinin görev yetkisinin artırılması, kamu 

görevlilerinin siyasi faaliyetlerinin yasaklanması, karakolların kıĢlaya 

dönüĢtürülmesi olmuĢtur.”
21

  

 Siyasi zeminde ve ekonomide yaĢanan bu geliĢmelerin yanı sıra Türk Silahlı 

Kuvvetlerinde de önemli değiĢiklikler olmuĢtur. Türk Silahlı kuvvetleri içerisinde 

yaĢanan bu değiĢikliklerin aslında 12 Eylül Ġhtilalı’nın ana kadrosunda görev yapan 

isimler olduğu görülmüĢtür. Genelkurmay BaĢkanı Orgeneral Semih Sancar’ın görev 

süresi 1978 yılında emekliye ayrılmasıyla yerine getirilen Kenan Evren bunun en 

önemli göstergesidir. 12 Eylül Ġhtilalı’nın ana kadrosunu oluĢturmaya baĢlayan 

Kenan Evren, “13 Aralık 1979’da Brüksel’deki NATO askeri komite toplantısına 

katılmıĢ, toplantının ardından Ġstanbul’a geldiğinde 1.Ordu Komutanlığını ziyaret 

etmiĢtir, ziyareti sırasında tüm kuvvet komutanları da orada yer almıĢtır. 1.Ordu 

Komutanı Necdet Üruğ’un Selimiye’deki çalıĢma odasına geçilip kapılar kapatılınca 

durumun gerçek nedeni yapılacak olan darbe planının olduğu ortaya çıkmıĢtır. 

Toplantının asıl sebebi ülkenin içerisinde bulunduğu durum ve bu durum karĢısında 

TSK’nin nasıl bir yol izlemesi gerektiğini belirlemektir.”
22

 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yapacağı askeri müdahalenin kararı yapılan 

toplantıda alınmıĢtır, geriye kalan ne zaman ve nasıl yapılacağını belirlemek 

olmuĢtur. Yapılan bu gizli toplantının neticesinde ülke genelinde siyasi partilerin, 

sivil toplum kuruluĢlarının, sendikaların, basının ve terör gruplarının nabzını 

yoklamaya ve tedbirli olmak adına bir mektup hazırlamaya ve bunu 

CumhurbaĢkanı’na sunmaya karar vermiĢlerdir.  

Genelkurmay BaĢkanı Kenan Evren, 27 Aralık 1979 tarihinde 

CumhurbaĢkanı Fahri Korutürk ile yaptığı görüĢmede hazırlanan mektubu 

CumhurbaĢkanı’na teslim etmiĢtir.  

                                                           
21 12 Eylül Belgeseli. Mehmet Ali Birand, https://www.youtube.com/watch?v=7uQcyBX9z9g 

 
22

 A.g.e., s. 132. 

https://www.youtube.com/watch?v=7uQcyBX9z9g
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1 Ocak 1980 tarihinde gazetelerde Silahlı Kuvvetlerin, Demirel hükümetine 

bir uyarı mektubu verdiği haberlerde yer almıĢtır. Lakin mektubun kime gönderildiği 

belli değildir. “Mektup basında alay konusu haline gelmiĢ. Muhatabı Çankaya mı, 

iktidar mı, yoksa TBMM miydi?”
23

 2 Ocak’ta CumhurbaĢkanı Fahri Korutürk, 

Bülent Ecevit ve Süleyman Demirel’i görüĢmeye davet etmiĢtir. Kenan Evren ile 

yaptığı görüĢmenin belli bir noktaya kadar olanları kendilerine anlatıp ve ortak bir 

çözüm bulmalarını talep etmiĢtir. Neticede herhangi bir sonuç elde edilememiĢtir. 

Orgeneral Kenan Evren’in, CumhurbaĢkanı Fahri Korutürk’e gönderdiği mektup; 

“Sayın Cumhurbaşkanım, 

Ülkemizin içinde bulunduğu ortamda Devletimizin bekası, milli birliğin 

sağlanması, halkın mal ve can güvenliğinin temini için; anarşi, terör ve bölücülüğe 

karşı parlamenter demokratik rejim içerisinde anayasal kuruluşların ve özellikle 

siyasi partilerin, Atatürkçü milli bir görüşle müştereken tedbirler ve çareler 

aramaları kaçınılmaz bir zorunluluk olarak görülmektedir.  

Milli Güvenlik Kurulunun muhtelif toplantılarında bu konuda alınan 

kararların muhalefete mensup siyasi partilerin kısır tutum ve davranışları yüzünden 

olumlu sonuçlara götürülmediği yüksek malumlarıdır.  

Kuvvet Komutanları ile beraber yaptığım son gezilerimde Ordu ve Kolordu 

komutanı seviyesindeki general ve amirallerle görüşmelerimde milli birlik ve 

beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde süratle bir sonuca ulaşabilmek 

için gerekli tedbirlerin müştereken tespiti amacı ile tüm anayasal kuruluşlar ve siyasi 

partilerin bir kere daha uyarılması bütün komutanlarca müştereken dile getirildi.  

Bu karar ışığında Türk Silahlı Kuvvetlerinin görüşlerini, Milli Güvenlik 

Kurulu Başkanı olarak zatıâlilerine sunuyorum. Gereğini yüksek takdirlerine arz 

ederim. Saygılarımla  

Kenan EVREN  

Orgeneral,  

Genelkurmay Başkanı”
24

 

                                                           
23

 A.g.e., s. 150-155 . 
24 http://www.gazetevatan.com/muhtirayi-6-gun-sakladi--441865-gundem. 

http://www.gazetevatan.com/muhtirayi-6-gun-sakladi--441865-gundem
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Uyarı mektubunun iĢe yaramamıĢ olması Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde 

ülke içerisinde ki sorunun siyasi yöntemlerle çözülemeyeceği hususunda hemfikir 

olunmuĢ ve askeri darbe ile çözüm sağlanacağı hususunda kanaat getirilmiĢtir.  

Öyle ki, 12 Eylül ihtilalı gerçekleĢmemiĢ olmasına rağmen askeri kuvvetler 

ülke siyasetine müdahale etmeye baĢlamıĢlardı. Bunun bir örneği ise; DıĢiĢleri 

Bakanlığının görüĢ dahi alınmadan komĢu ülke Yunanistan ile Türkiye arasında ki 

Ege Denizi’nin sınırını tayin eden NOTAM’ın
25

 tek taraflı kaldırılması oldu. Türk 

Silahlı Kuvvetleri, ülke iç ve dıĢ siyasetinde daha fazla etkin olmaya baĢlamıĢtır. 

6 Nisan 1980 tarihine gelindiğinde en önemli siyasi durumlarından birisi 

yaĢanmaktadır. CumhurbaĢkanı Fahri Korutürk’ün görev süresi dolmuĢtur. Meclis, 

cumhurbaĢkanlığı seçimini darbeye kadar bir türlü gerçekleĢtirememiĢtir. 1961 

anayasasında ki CumhurbaĢkanlığı seçim kanununa göre; CumhurbaĢkanı’nı seçmek 

için 450 Milletvekili ve 184 Cumhuriyet Senatosu üyelerinin ilk iki turda tam 

sayısının üçte iki çoğunluğunu geçen oy diğer seçim turlarında ise salt çoğunluk 

gerekliydi. Mecliste gerçekleĢtirilen 6 ay süren CumhurbaĢkanlığı seçimlerinde, 119 

oturumun 115 tur oylamasından herhangi bir sonuç çıkmamıĢ ve ülke 12 Eylül 

Ġhtilalına kadar CumhurbaĢkanı olmadan yönetilmiĢ, Cumhuriyet Senatosu BaĢkanı 

Ġhsan Sabri Çağlayangil tarafından vekâleten yürütülmüĢtür. 

Ülke siyasetinde hükümet ve muhalefet arasında anlaĢmazlıklar devam 

ederken, toplum içerisinde sağ ve sol grupların çatıĢmaların önüne geçilememiĢtir. 

Ekonomik olarak da toplum çöküĢ içerisindedir. Ülkede kargaĢa ve çatıĢma ortamı 

gün geçtikçe içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. Bu durum karĢısında Milliyetçi 

Hareket Partisi “gönül seferberliği” temalı ülke genelinde mitingler düzenlemiĢtir. 

Bu süreç içerisinde Milliyetçi Hareket Partisine gönül veren ülkücü vatandaĢlar ve 

yöneticilere suikastlar yapılmaktadır. 27 Mayıs 1980 tarihine gelindiğinde hükümetin 

Milliyetçi Hareket Partili Gümrük ve Tekel Bakanı ve partinin genel baĢkan 

yardımcısı Gün Sazak silahlı saldırıya uğramıĢ ve Ģehit edilmiĢtir. 

 

                                                           
25 Havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için 

yayımlanan bildiri (https://tr.wikipedia.org/wiki/NOTAM). 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/NOTAM
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Kaynakça: http://www.gecmisgazete.com/haber/mhp-li-gun-sazak-olduruldu 

Gün Sazak’ın Ankara’da evinin önünde öldürülmesinin ardından 28 Mayıs 

günü Çorum’da yaĢanan olaylarda çok sayıda vatandaĢ çıkan çatıĢmalarda hayatını 

kaybetmiĢtir. Çorum’da alevi vatandaĢların iĢyerleri yağmalanmıĢ, Ģehir yolu trafiğe 

kapatılmıĢtır. Olayların önüne geçilememiĢtir. 1980 yılının yaz mevsiminde yaĢanan 

en vahim olaylardan biriside 4 Temmuz Cuma günü halkın Ulu Cami’de namaz için 

bir araya geldiği sırada içeriye giren birinin Alaeddin Cami’nin bombalandığını 

söylemesi üzerine ortaya çıkmıĢtır. Bombalayanların komünistler ve Aleviler olduğu 

söylentisi yayılmıĢ, olayın kesinliği bilinmemesine rağmen TRT yayınlarında haberin 

doğruluğunu içeren bandlar yayınlaĢmıĢtır. VatandaĢlar, Alevi mahallerine saldırmıĢ 

ve Ģiddet daha da artmıĢtır, 6 gün süren bu olaylarda 33 vatandaĢ hayatını 

kaydederken çok sayıda vatandaĢ yaralanmıĢtır. Kent üzerinde askeri jetlerin alçak 

uçuĢuyla olaylar yatıĢtırılmıĢtır. Ülke genelinde her gün çatıĢmalar devam ediyor sağ 

ve sol gruplardan kiĢiler hayatını kaybediyordu. Ordu içerisinde askeri müdahale için 

hazırlıklar devam ederken, GenelKurmay BaĢkanı Kenan Evren, 17 Haziran 1980 

günü “Bayrak Harekâtı” adlı planını devreye sokmuĢtur. Planlamasına göre 11 

Temmuz’da hükümetin yönetimini ele geçirmekti ama baĢarılı olamamıĢtır. Türkiye 

Büyük Millet Meclisinde Süleyman Demirel’in baĢbakanlığını yürüttüğü hükümetin 

güvenoyu almasıyla bu harekâtından vazgeçmiĢtir.  

http://www.gecmisgazete.com/haber/mhp-li-gun-sazak-olduruldu
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Türk Silahlı Kuvvetleri, askeri darbenin yapılabilmesi için yeniden zemin 

oluĢturmaya baĢlamıĢtır, nitekim Necmettin Erbakan’ın Milli Selamet Partisi’nin 

düzenlediği mitinglerdeki aĢırı dinci eğilimleri ve Kudüs’ü kurtarma temalı 

mitingleri Türk Silahlı Kuvvetlerini rahatsız etmiĢ ve ülke içerisinde yaĢanan 

çatıĢmaların yanı sıra aĢırı dinci mitingler askeri müdahalenin en önemli nedeni 

haline gelmiĢtir.  

Genelkurmay baĢkanı Kenan Evren, 11 Temmuz’da gerçekleĢtirmek istediği 

darbeden neden vazgeçtiğini ise Ģöyle açıklamıĢtır; 

“11 Temmuz‟u müdahale tarihi olarak kararlaştırdım. Ancak o sırada Bülent 

Ecevit partisiyle, Necmettin Erbakan‟ın partisi birlikte hareket edip meclise gensoru 

vererek bakanları teker teker düşürüyorlardı. Dedik ki, hükümeti düşürürlerse bizim 

işimiz kolaylaşır. Ama meclis toplandı, Necmettin Erbakan‟ın partisi, hükümetinin 

kalması yönünde destek sağladı ve hükümet kaldı. O zaman yapamayız dedim. 

Türkiye‟deki ve dünyadaki kamuoyuna karşı bu durumu izah edemezdik Derlerdi ki 

güvenoyu almış bir iktidarı ve meclisi kapattılar bunun üzerine bekledim.”
26

 

Tarih, 9 Eylül 1980’i gösterdiğinde Genelkurmay baĢkanı askeri müdahalenin 

tarihini 12 Eylül sabaha karĢı 04.00 olarak belirlemiĢtir. 12 Eylül sabahında, toplum 

darbe yapıldığını TRT haber spikeri Mesut Mertcan’ın günün ilk haber kaydında 

ihtilal metnini okumasıyla öğrenmiĢtir. Hazırlanan bildiride Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin yönetimine bütünüyle el koyduğu halka bildirilmiĢtir. Parlamento ve 

hükümet, tüm siyasi partiler fesih edilmiĢtir. Tüm yurtta sıkıyönetim ve sokağa 

çıkma yasağı ilan edilmiĢtir. 

12 Eylül Ġhtilalının gerçekleĢmesinin ardından, toplumda yaĢanan çatıĢma ve 

olaylar biranda kesilmiĢti. Milli Güvenlik Konseyi tarafından ülke idaresi bütünüyle 

el koyuldu. TRT ve basın-yayın organları vasıtasıyla Kenan Evren’in ihtilal ile ilgili 

metni Türk halkına duyurulmuĢtur. 
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 Güneri Civaoğlu.”Darbe Gerekçesi”.6 Şubat 2010,7 Şubat 2010, http://www.milliyet.com.tr/darbe-
gerekcesi/guneri-civaoglu/siyaset/siyasetyazardetay/06.02.2010/1195414/default.htm. 
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12 Eylül Ġhtilalı’nın metni Ģu Ģekildedir;  

“Yüce Türk Milleti, 

Büyük Atatürk'ün bize emanet ettiği ülkesi ve milletiyle bu bütün olan, 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son yıllarda, izlediğiniz gibi dış ve iç düşmanların 

tahriki ile varlığına, rejimine ve bağımsızlığına yönelik fikri ve fiziki haince 

saldırılar içindedir.  

Devlet, başlıca organlarıyla işlemez duruma getirilmiş, anayasal kuruluşlar 

tezat veya suskunluğa bürünmüş, siyasi partiler kısır çekişmeler ve uzlaşmaz 

tutumlarıyla devleti kurtaracak birlik ve beraberliği sağlayamamışlar ve lüzumlu 

tedbirleri almamışlardır. Böylece yıkıcı ve bölücü mihraklar faaliyetlerini 

alabildiğine arttırmışlar ve vatandaşların can ve mal güvenliği tehlikeye 

düşürülmüştür.  

Atatürkçülük yerine irticai ve diğer sapık ideolojik fikirler üretilerek, sistemli 

bir şekilde ve haince, ilkokullardan üniversitelere kadar eğitim kuruluşları, idare 

sistemi, yargı organları, iç güvenlik teşkilatı, işçi kuruluşları, siyasi partiler ve 

nihayet yurdumuzun en masum köşelerindeki yurttaşlarımız dahi saldırı ve baskı 

altında tutularak bölünme ve iç harbin eşiğine getirilmişlerdir. Kısaca devlet güçsüz 

bırakılmış ve acze düşürülmüştür. 

 Aziz Türk Milleti, 

İşte bu ortam içinde Türk Silahlı Kuvvetleri, İç Hizmet Kanununun verdiği 

Türkiye Cumhuriyeti'ni kollama ve koruma görevini yüce Türk Milleti adına emir ve 

komuta zinciri içinde ve emirle yerine getirme kararını almış ve ülke yönetimine 

bütünüyle el koymuştur.  

Girişilen harekâtın amacı, ülke bütünlüğünü korumak, milli birlik ve 

beraberliği sağlamak, muhtemel bir iç savaşı ve kardeş kavgasını önlemek, devlet 

otoritesini ve varlığını yeniden tesis etmek ve demokratik düzenin işlemesine mani 

olan sebepleri ortadan kaldırmaktır.  
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Parlamento ve Hükümet feshedilmiştir. Parlamento üyelerinin 

dokunulmazlığı kaldırılmıştır. Bütün yurtta sıkıyönetim ilan edilmiştir. Yurt dışına 

çıkışlar yasaklanmıştır. Vatandaşların can ve mal güvenliğini süratle sağlamak 

bakımından saat 05'den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı 

konulmuştur.  

Bu kollama ve koruma harekâtı hakkında teferruatlı açıklama bugün saat 

13.00'deki Türkiye Radyoları ve Televizyonun haber bülteninde tarafımdan 

yapılacaktır.  

Vatandaşların sükûnet içinde radyo ve televizyonları başında yayınlanacak 

bildirileri izlemelerini ve bunlara tam uymalarını ve bağrından çıkan Türk Silahlı 

Kuvvetlerine güvenmelerini beklerim.”
27

 

12 Eylül ihtilalinın ardından, feshedilen meclisin siyasi parti liderleri 

Alparslan TürkeĢ, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve Süleyman Demirel 

tutuklanmıĢtır. Toplum içerisinde yaĢanan olaylar bittiği darbenin etkisiyle bittiği 

görülmüĢtür. Orgeneral Kenan Evren, silahlı kuvvetlerin iç hizmet kanununda yer 

verilen “cumhuriyeti koruma ve kollama” görevine dayandırdığı ve yönetime niçin el 

koyduklarını anlatan bildirisinde, ülke içerisinde bir kardeĢ kavgasının süre geldiğini 

ve siyasi partilerin bu durum karĢısında üzerine düĢen sorumlulukları yerine 

getirmediğini belirtmektedir. Orgeneral Kenan Evren’e göre Türk Silahlı Kuvvetleri 

komuta kademesinin ihtilal yapmak gibi bir amacının olmadığını, siyasi çözümün 

elde edilmesi halinde darbe yapmayacaklarını lakin  toplum içerisindeki 

huzursuzluğun artmasından kaynaklı ihtilal yapıldığını açıklamıĢtır. 
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 http://utay-alidurantopuz.blogspot.com.tr/2016/07/12-eylul-bildirisinin-tam-metni.html. 



- 26 - 
 

 

Kaynakça; http://www.haksozhaber.net/12-eylul-darbesi-gazete-mansetleri-50g.htm 

 12 Eylül 1980 günü ihtilalının gerçekleĢmesinin ardından ülke genelinde sağ-

sol çatıĢmaları bir anda kesildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin devletin her kademesinde 

yapılanmasıyla siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda da değiĢimler 

meydana gelmiĢtir. Siyasal çerçevede değerlendirmek gerekirse, Türk-Ġslam ilkesine 

dayalı bir fikir ön plana çıkarılmıĢtır. Ekonomik alanda ki değiĢiklikler ise; ihtilaldan 

önce 24 Ocak 1980 tarihinde alınan ekonomik önlemler ile serbest ekonomiye geçiĢ 

kararları alınmıĢ, yapılan darbe sonrasında ekonomi alanında serbest ekonomiye 

geçiĢ hız kazanmıĢtır.  

 

http://www.haksozhaber.net/12-eylul-darbesi-gazete-mansetleri-50g.htm
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Türkiye Cumhuriyeti’nde, yapılan askeri ihtilal ile yeni bir dönem 

baĢlamıĢtır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin emir komuta zinciri içerisinde planlanan ve 

ordu içerisinde ki tüm askeri kademenin katılımıyla gerçekleĢen bir ihtilal olmuĢtur. 

12 Eylül Ġhtilalı ile birlikte TBMM ve Cumhuriyet Senatosu kapatılmıĢ, devletin tüm 

yasama yetkileri Milli Güvenlik Konseyi’nin idaresine geçmiĢtir.  

Ülke genelinde yaĢanan bu sıkıyönetimdeki süreçte Devrimci ĠĢçi 

Sendikaları, Milliyetçi ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonlarının faaliyetlerine son 

verilmiĢtir. Milli Güvenlik Konseyi’nin amacı ülke içerisinde çatıĢmaları 

sonlandırmak, huzur ve refahı tayin etmek olmuĢtur. 

 

2.2 12 Eylül Ġhtilalı sonrası Milliyetçi Hareket Partisi 

 

Ġhtilalın gerçekleĢmesinin ardından, Milli Güvenli Konseyi bütün parti 

liderlerinin ve üst düzey yöneticilerin tutuklanmasına karar vermiĢtir. 

Tutuklanmalarını sağlamaktaki amaç parti liderlerinin can güvenliği sağlamak olarak 

açıklanmıĢtır. Milli Güvenlik Konseyi 13 Eylül’de yayınladığı 13 numaralı bildiriyle 

Alparslan TürkeĢ’in bulunduğı bölgedeki en yakın askeri komutanlığa giderek teslim 

olması gerektiğini aksi takdirde konsey tarafından suçlu konuma düĢeceği belirtmiĢ 

ve teslim olması için 14 Eylül saat 13:00’e kadar süresi olduğu bildiride yer 

verilmiĢtir. MHP Genel BaĢkanı Alparslan TürkeĢ, 12 Eylül Ġhtilalının 

gerçekleĢmesinden  3 gün sonra ikamet ettiği evi olan Ankara Oran Sitesinde 

bulunan evine gelerek kendi rızasıyla teslim olmuĢtur. Alparslan TürkeĢ ile birlikte 

ihtilalın gerçekleĢmesinin ardından Milliyetçi Hareket Partisinin 25 yöneticisi de 

tutuklanmıĢtır. Alparslan TürkeĢ aynı gün askeri uçakla Ġzmir’e, oradan askeri 

dinlenme tesisleri olan Uzunada’ya götürülmüĢtür. Askeri yargılanmaların 

baĢlamasıyla Alparslan TürkeĢ, Ankara’ya getirilmiĢ ve tutuklama talebiyle 

cezaevine gönderilmiĢtir.  
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Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Güvenlik Konseyinin 16 Ekim 1981 tarihinde 

ki bildirisi ile kapatılmıĢ, Alparslan TürkeĢ’in ve parti yöneticilerinin tutukluğu 

devamına karar verilmiĢtir. MHP ve Alparslan TürkeĢ’in mal varlığına güvenlik 

konseyi tarafından el konulmuĢtur. Tutuklanmayan bazı parti yöneticileri Devlet 

Bahçeli, Taha Akyol,Muhittin Çolak ve Hamdi Ayan biraraya gelerek ülkücü 

hareketi birlik içerisinde tutmak adına Hamle adlı ülkücü hareketin fikirlerini 

yansıtacakları dergi kurmaya karar vermiĢlerdir.  

 

Milliyetçi Hareket Partisinin kapatılmasının ardından, 29 Nisan 1981 

tarihinde TCK’nın 146. Ve 149. Maddelerinin ihlal edilmesi öne sürülerek kamu 

davası açılmıĢtır. Ġlgili maddeler ise Ģöyledir; “Türk Halkını birbiri aleyhine 

silahlandırarak, çatıĢmaya yönlendirmek ve toplu kıyıma neden olmak, bu olaylara 

katılmak. Silahlı cemiyet oluĢturmak.”
28

 

Askeri Savcı Albay Nurettin Soyer’in hazırladığı 945 sayfalık 587 sanlıklı     

MHP ve Ülkücü KuruluĢlar davasının iddianamesinde partinin Genel BaĢkanı 

Alparslan TürkeĢ ile birlikte 220 ülkücünün idamı talep etmiĢtir. 19 Ağustos 1981 

tarihinde baĢlayan dava 5 yıl 11 ay 8 gün sürmüĢtür.  

Alparslan TürkeĢ,mahkemede yaptığı savunmasında herĢeyi Türk Milleti için 

yaptığını belirtmiĢtir, yaptığı savunmasının bir kısmı Ģöyledir;  

“Bir askeri mahkeme huzurunda olduğumu biliyorum. Bu vaziyetin gerektirdiği 

dikkat ve nezaket içinde olmaya çalışacağım. Ancak şunu bilesiniz ki, konuşmamın birinci 

bölümü, bu mahkemenin vereceği karara tesir etmek, mahkemeden kendi lehimize bir karar 

istihsaline çalışmak olmayacaktır. Şahsım itibariyle bu mahkemeden çıkacak olan her türlü 

karar bence müsavidir. Konuşmama "Şahsım için ne olacak?" endişesi yön verecek değildir. 

Gayet açıklıkla söyleyelim ki, Türk Milletinin vicdanında teşekkül edecek olan 

hüküm ve tarihin hükmü, bana göre mahkemenin tesis edeceği hükümden çok önde gelir. 

Taşıdığım bayrak, temsil ettiğim mukaddes Türk milliyetçiliği uğrunda, komünist ve 

bölücü hainlerin kurşunlarıyla toprağa düşerek şehitler ordusuna katılmış olan Ruhi 

Kılıçkıran'da, Gün Sazak'a kadar şehit evlat ve kardeşlerimin ruhaniyetlerinin de şu anda 

bizimle beraber olduklarını bir şekilde konuşmaya, yalnız hak bildiğimi söylemeye 

mecburum.  
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Çünkü onlar, hak bildiğimiz yolda "vatan-millet-din ve devlet"  uğrunda şehit oldular. 

  Onlar hem şehitlerimiz, hem de şahitlerimizdir. Yarın ki huzur-u ilahide de bana 

şahitlik edecek olanlar onlardır. Onların huzurunda,onlar için konuşacağım. 

Ebed-müddet olan Türk Devletine; kıyamete kadar hür, müstakil, mes'ud ve müreffeh 

yaşamasını, her gayeden aziz bildiğimiz Büyük Türk Milletine bugüne kadar hizmet etmiş ve 

etmekte olanlar için; yarın aynı yolda, aynı heyecan ve şuurla bu kutsal hizmetin bayrağını 

taşıyacak olanlar için konuşacağım!  

  Milletim aldatılmasın, şaşırtılmasın; milletim gerçeği bilsin diye konuşacağım! 

Huzur-u İlahiye yüz akıyla çıkmaktan başka hiçbir endişeye gönlümde yer yoktur. Hiç 

kimsenin merhamet ve insafına şahsen ihtiyacım yoktur. Sözüm, talebim yalnız Hak ve 

Hakikat namınadır. Yalnız mülkün temeli olan adalet içindir. Yalnız milletim ve devletim 

içindir.”
29

 Sözleriyle mahkeme heyetine savunmasını yapmıĢtır. Hazırlanan 

iddianamenin gerçeği yansıtmadığını, düzmece Ģekilde bir durumla kendisinin 

suçlandığını mahkeme heyetine ifade etmiĢtir.   

 Milliyetçi Hareket Partisi Genel BaĢkan Yardımcısı Agâh Oktay Güner, 

mahkemeye karĢı savunmasında “fikri iktidarda, kendisi zindanda” sözü büyük etki 

yaratmıĢtır. Bu sözüne açıklık getirerek “Eğer Milliyetçi Hareket Partisi, TBMM 

kürsüsünde savunduğu yurdun anarĢiden kurtarılabilmesi için çıkarılması gereken 

kanunlar meclisten çıksaydı, 12 Eylül Ġhtilalına gerek olmayacaktı. 12 Eylül’den 

sonra kurulan hükümet döneminde, bizim siyasi fikirlerimizin büyük bir bölümü de 

uygulanma Ģansına kavuĢmuĢtur” 
30

 ifadeleriyle açıklık getirmiĢtir.  

 Alparslan TürkeĢ, genel baĢkan yardımcısıyla aynı kanaati getirmekte olup, 

ülke genelinde ilan edilen sıkıyönetim, doğru çerçevede ve hakkıyla görevlerini 

yerine getirmiĢ olsalardı, terör ve çatıĢmalar kısa sürede çözümlenebilirdi Ģeklinde 

değerlendirme yapmıĢtır. 
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MHP ve Ülkücü KuruluĢlar Davası 5 yıl,11 ay,8 gün sürmüĢ bu süre zarfında 

333 duruĢma gerçekleĢtirilmiĢ ve 7 Nisan 1987 yılında dava karara bağlanmıĢtır. 

Ankara 1 Numaralı Askeri Mahkemesinde görülen 392 sanıklı davada Alparslan 

TürkeĢ’e 11 yıl,1 ay 10 gün hapis cezası verilmiĢtir. Milliyetçi Hareket Partisinin 

genel idare kurulu üyelerinin tamamı beraat etmiĢ, 5 sanık hakkında idam cezası 

verilmiĢtir. 150 sanık için verilen beraat kararının yanı sıra 9 sanık için de müebbet 

hapis, 219 sanık hakkında 6 yıl ile 36 yıl arasında değiĢen hapis cezaları verilmiĢtir. 

Yargılama süreci içerisinde rahatsızlanan Alparslan TürkeĢ 29 Mayıs 1983’te Askeri 

hastanede tedavi altına alınmıĢ ve hastanede bir müddet cezasını çekmiĢtir. 4 yıl, 5 

ay, 28 gün tutuklu kalan Alparslan TürkeĢ’in tutuklu kaldığı zaman göz önüne 

alınarak 1 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmiĢtir. 

 

 

 

2.3 12 Eylül Ġhtilalı sonrası kurulan MÇP ve MHP Politikaları 

 

 12 Eylül Ġhtilal hükümetinin, 1982- 1985 yılları arasında ülke siyasetinde 

yeniden çok partili demokrasiye geçiĢi öngören izinleri verilmesiyle Milliyetçi 

Hareket Partisinin devamı denilebilecek 2 parti ortaya çıkmıĢtır. Bunlar Turgut 

Sunalp liderliğinde 16 Mayıs 1983 tarihinde kurulan Milliyetçi Demokrasi Partisi ve 

Mehmet Pamak liderliğinde 7 Temmuz 1983 tarihinde kurulan Muhafazakâr Parti 

olmuĢtur. Milliyetçi Demokrasi Partisi, Türk milliyetçiliğine yakın askerler, yazarlar 

ve gazetecilerden oluĢan devlet destekli bir parti olduğu ön görüldüğünden 4 Eylül 

1986 da yapılan olağanüstü kongresinde fesih edilerek Anavatan Partisine 

katılmıĢlardır. Bu nedenden dolayı Milliyetçi Hareketin fikrini devam ettiren 

Muhafazakâr Parti olmuĢtur. Partinin amblemi Türkiye haritası üzerinde bir çınar 

ağacı olarak belirlenmiĢtir. Muhafazakâr Partinin Genel BaĢkanı Mehmet Pamak, 

aynı zamanda ihtilal hükümetinin DanıĢma Meclisi üyeliği görevini yürütmüĢtür. 

Mamak Cezaevinde tutuklu olan birçok ülkücünün idam edilmesinde ki kararda 

imzası olan Mehmet Pamak’ın genel baĢkan olması parti içerisinde rahatsızlığa 

neden olmuĢtur.  
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1983 yılında kurulan Muhafazakâr Parti’nin kuruluĢ dilekçesi MGK’ya 

sunulduğunda 25 isim için veto kararı çıkmıĢ, bunların içerisinde kurucu genel 

baĢkan Mehmet Pamak’da yer almıĢtır. Bu durum üzerine parti genel baĢkanlığına 

ilk önce Ahmet Özsoy getirilmiĢ akabinde Ġsmail Hakkı Yılanlıoğlu genel baĢkanlık 

görevini yürütmüĢtür. Muhazafakar Parti’nin 30 Kasım 1985 yılında yapılan 

kongresinde genel baĢkanlığa Ali Koç seçilmiĢ, partinin adı Milliyetçi ÇalıĢma 

Partisi, amblemi kırmızı zemin üzerine beyaz hilal ve etrafında Alparslan TürkeĢ’in 

dokuz ıĢık fikrini sembolize eden dokuz yıldız olarak belirlenmiĢtir. Böylelikle 

ülkücüler Milliyetçi Hareket Partisinin devamı olan Milliyetçi ÇalıĢma Partisinde 

siyaset yapma hakkı kazanmıĢlardır.  

 12 Eylül Ġhtilalının ardından kapatılan Milliyetçi Hareket Partisinin siyasi 

fikirlerine sahip çıkan ülkücüler düĢünce noktasında iki farklı yol ile karĢı karĢıya 

kalmıĢlardır. Bunlar, ĠslamlaĢma hareketleri içerisinde ki Türk-Ġslam sentezi ile 

etkileĢime geçen Üç Hilalciler olarak adlandırılan grup olmuĢtur. Ülkücü hareketin, 

ĠslamlaĢma sürecinde olmasının nedeni olarak ihtilal hükümetiyle fikir noktasında 

ayrı kalmak istenmesinin nedeni olarak söylenebilir. Bozkurtlar olarak adlandırılan 

bir diğer grup ise, Türkçülük fikrini savunmaktadır, partinin ĠslamlaĢma hareketi 

içerisinde olmasından rahatsızdılar ve partinin ana temasından uzak kalınacağını 

görüĢünü savunmaktaydılar. 

1987 yılında Genel BaĢkan Ali Koç’un istifa etmesinin ardından 

gerçekleĢtirilen olağanüstü kongrede eski MSP milletvekili Abdülkerim Doğru genel 

baĢkan seçilmiĢtir. Devlet Bahçeli, genel sekreterlik görevine getirilmiĢtir. YaĢanan 

bu durum Üç Hilalciler olarak adlandırılan ülkücü hareketin ĠslamlaĢma etkisinde ki 

grubun, Türkçülük etkisinde ki Bozkurtlar grubuna karĢı bir kazanım olarak 

görülmüĢtür.  

 

 12 Eylül 1980 ihtilalının ardından Türk siyasetinde yasak getirilen 

siyasetçilerin, siyaset yapma yasaklarının devam edip etmemesi hususunda 

Anayasa’da ki geçici maddelerde değiĢiklik yapılmasını içeren düzenleme 1987 

yılında yapılan referandumla halka sorulmuĢtur. O dönemin siyasetçilerinden Turgut 

Özal’ın siyasi yasakların kalkmamasına iliĢkin yürüttüğü kampanya kaybetmiĢ olup, 

Alparslan TürkeĢ ve diğer siyaset yapma yasağı olan politikacıların yasakları 

kalkmıĢtır.  
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Dönemin baĢbakanı Turgut Özal’ın yönlendirmeleriyle ihtilal sonrası sürgüne 

gönderilen Alparslan TürkeĢ, siyasi yasakların kalkmasının ardından ülkücüleri 

yeniden bir araya toplamayı amaçlamıĢtır. Bunun için ülkenin çeĢitli yerlerinde 

toplantılar, büyükĢehirlerde istiĢare görüĢmeleri yaparak dağılan ülkücü camiayı bir 

araya getirmeyi hedeflemiĢtir. Alparslan TürkeĢ, dava ve çalıĢma arkadaĢlarının 

MÇP çatısı altında siyaset yapmaya davet etmiĢtir. Alparslan TürkeĢ’in çalıĢma 

arkadaĢları Ramiz Ongun ve Yılma Durak, tekrar partiye katılmıĢtır. Ülkücü 

hareketin yeniden toparlanması hususunda çalıĢmalar yürüten ülkücü camianın önde 

gelen isimlerinden Yılma Durak, Devlet Bahçeli, Ali Güngör, Sami Bal ve Ahmet 

Bilgin bu hususta çalıĢmalar sağlamıĢ olsa da MÇP yönetimi buna karĢı çıkmıĢ olup, 

partinin yönetim kademesinin onayını alamamıĢtır.  

 

MÇP genel baĢkanı Abdülkerim Doğru seçildikten sonra parti içerisinde ki 

ülkücü hareketin ĠslamlaĢma kanadı olarak bilinen ekibin etkisi parti içerisinde 

giderek hâkimiyet elde etmiĢtir. 1987 referandum sonrası siyasi yasakların 

kalkmasıyla tekrar siyaset yapma hakkını elde eden Alparslan TürkeĢ, MÇP’nin 

olağan kongresinde 210 parti delegesinin tamamının oyunu alarak MÇP Genel 

baĢkanlığı görevini Abdülkerim Doğru’dan devir almıĢtır. Alparslan TürkeĢ, genel 

baĢkanlığını yürüttüğü partinin içerisinde ülkücü camianın yeniden bir araya gelmesi 

için mücadele etmiĢ, aynı yıl düzenlenen genel seçimlerde yurt genelinde %2.91 oy 

almıĢ ve siyasi yasaklarının kalkmasının ardından düzenlenen genel seçimlerde 

baĢarısız olmuĢtur.  

Bu baĢarısız sonucun ardından parti içerisinde bölünmeler yaĢanmıĢ ve 

Turgut Özal’ın safına geçen siyasetçiler olmuĢtur. Alparslan TürkeĢ, alınan bu 

baĢarısız sonucun ve muhalif hareketlerin önüne geçmek için dönemin siyaset yasağı 

kalkan Muhsin Yazıcıoğlu ve çalıĢma arkadaĢlarını MÇP çatısı altında siyaset 

yapmaları için davet etmiĢtir. Alparslan TürkeĢ, partinin politikalarının 

anlatılmasında ve ülkücü gençliğin yeniden bir araya gelmesi açısından basın ve 

yayın çalıĢmalarına önem vermiĢ, 1983 yılında yayın hayatına baĢlamıĢ olan “Bizim 

Ocak” dergisini 1987 yılından itibaren çalıĢmalarını yoğunlaĢtırmıĢ 1990 yılına kadar 

30,000’i aĢkın baskı ile ülkücü camiaya TürkeĢ’in çalıĢmalarını aktarılmıĢtır. Ülkücü 

hareketin, ihtilal sonrası tutuklu olan isimleri tarafından yayınlanan “Bizim Dergah” 

dergisi de partinin diğer bir yayınlanan dergisi olmuĢtur.  
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ġekil 4 : 1987 Genel Seçim Sonuçları 

 

Kaynakça; http://www.yenisafak.com/secim-1987/secim-sonuclari 

 

Genel seçimlerden 1 yıl sonra gerçekleĢtirilen MÇP’nin 2. Olağan 

kongresinde Alparslan TürkeĢ yeniden genel baĢkan seçilerek parti programında 

değiĢiklikler yapmıĢ ve kendisine ait olan 9 IĢık Doktrini partinin temel prensibi 

olarak kabul edilmesi ve partinin ana çatısının oluĢturulmasına karar verilmiĢtir.
31

  

Ülkücü hareketin tabanında kuvvetli olan isimlerin, gerçekleĢtirilen kongrede 

partiye katılması, kongrenin baĢlangıcında nitekim kendini hissettirmiĢtir. MÇP 

içerisine gençlik hareketini yerleĢtirmek isteyen Alparslan TürkeĢ, kongrede yapılan 

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu seçimlerine daha önce partiye davet ettiği ülkücü 

hareketin önde gelen isimlerini partinin Muhsin Yazıcıoğlu, ġefkat Çetin, Mehmet 

Ekici, Mustafa Mit ve YaĢar Yıldırım seçilmiĢtir. Partinin Merkez Karar ve Yönetim 

Kurulu üyeliğine seçilen isimler aynı zamanda 12 Eylül Ġhtilali öncesinde Ülkü 

Ocakları Genel BaĢkanlığı yapmıĢ isimler olduğu dikkat çekicidir.  

 

Alparslan TürkeĢ, kongrenin ardından parti çalıĢmalarına devam etmiĢ ülkü 

ocaklı isimlerin desteği ile sayesinde bu çalıĢmalar baĢarılı olmuĢ, yapılan kongrenin 

akabinde sağ partilerin içerisinde en baĢta ANAP olmak üzere siyaset yapan 

ülkücülere de “ Yuvaya Dönün” mesajları verilmiĢtir
32

.  

                                                           
31 Ali Kuzu , Alparslan Türkeş, Dokuz Işık ve Ülkücülüğün Tarihi, Birinci Basım, İstanbul: Kariyer 

Yayınları, s. 196 , 2016. 

 
32

 Tanıl Bora, Kemal Can, Devlet,Ocak, Dergah, s 438, İletişim Yayınları,2009. 

http://www.yenisafak.com/secim-1987/secim-sonuclari
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Alparslan TürkeĢ, yurt genelinde ki gezilerinde il ve ilçe teĢkilatlarının 

açılıĢlarına katılımı ile 1987 genel seçimlerinde alınan %2,9 oy oranını ülkücü 

hareketin kadrolaĢması ve yurt genelinde ki desteği ile 1989 yılında yapılan yerel 

seçimlerde partinin oy oranını %4,2’ye yükseltmiĢtir. MÇP, gerçekleĢtirilen yerel 

seçimlerde Erzincan, Yozgat, Elazığ gibi 24 il, ilçe ve belde belediye baĢkanlıkları da 

kazanmıĢtır.  

 

ġekil 5 ; 1989 Yerel Seçim Sonuçları 

 

Kaynakça;http://secim.iha.com.tr/Bolgeler.aspx?il=0&ilce=0&belde=0&parti=0&skod=1059&stip

=7&s=26%20Mart%201989%20Belediye%20Se%C3%A7imi  

 

2.4 Alparslan TürkeĢ ve Dokuz IĢık Doktrini 

 

 Milliyetçi ÇalıĢma Partisi’nin gerçekleĢtirilen 2. Olağan kongresinde partinin 

programı olarak belirlenen Alparslan TürkeĢ tarafından hazırlanan Dokuz IĢık 

Doktrinin partinin ideolojisi olarak görülmektedir. Bu doktrinin amacı, yeni bir 

devlet düzeni tasarlanması, Türk milletinin öz benliğine kavuĢturulması, Türk 

milletine sonradan eklenen unsurların millet üzerinden ayırt edilmesi olarak 

belirtilmiĢtir. Dokuz IĢığın amaçlarından birisi de, Marksizm ve Kapitalizm sistemin 

gerek olmaksızın yeni bir yol çizilerek Türk Milletinin her yönden güçlenmesini, 

kalkınmasını amaç edinen yüzde yüz yerli bir milli ülkü oluĢturulmasını 

hedeflemektedir.   

  

http://secim.iha.com.tr/Bolgeler.aspx?il=0&ilce=0&belde=0&parti=0&skod=1059&stip=7&s=26%20Mart%201989%20Belediye%20Se%C3%A7imi
http://secim.iha.com.tr/Bolgeler.aspx?il=0&ilce=0&belde=0&parti=0&skod=1059&stip=7&s=26%20Mart%201989%20Belediye%20Se%C3%A7imi


- 35 - 
 

Alparslan TürkeĢ tarafından hazırlanan 9 IĢık Doktrinin açılımı ise aĢağıda 

yer almaktadır.
33

 

 

 Milliyetçilik; Her Ģey Türk Milleti için, Türk Milletinin kalkınması, 

millete bağlılık ve millete hizmet etmek olarak özetlenebilir.  

 Ülkücülük; Türk Milletinin geliĢmiĢ milletler seviyesine gelmesi, en 

medeni haline kavuĢması ve en kuvvetli millet haline gelmesi ülküsü 

olarak açıklanabilir. 

 Ahlakçılık; Türk Milletinin örf, adet ve geleneklerine uygun 

yaĢamasını ve varlığını korumasını, geliĢtirmesi esaslarına dayanır.  

 Ġlimcilik; Türk Milletinin, ilim yönünden kendini geliĢtirmesi, 

hayatında ki yaĢamına ilmi kılavuz görerek, faaliyetlerini yürütme 

prensibidir. 

 Toplumculuk; Türk devleti içerisinde gerçekleĢtirilen her türlü 

faaliyetin toplumun yararına olacak Ģekilde yürütülmesidir. Bu durum 

iktisadı ve içtimai olmak üzere kendi içinde ikiye ayrılabilir. Ġktisadı 

görüĢ olarak mülkiyeti ana fikir olarak kabul eden, mülkiyetin toplum 

zararına karĢı olan bir görüĢü benimsemektedir. Karma ekonomik 

modeli ve ana stratejik faaliyetleri devletin kontrolünde olmasını 

savunmaktadır. Sosyal güvenlik ve sosyal yardımlaĢma vakıflarının 

kurulması, sosyal adalet düzeni ve fırsat eĢitliğinin sağlanması olarak 

açıklanmaktadır.  

 Köycülük; Köylerde tarım faaliyetlerinin geliĢtirilerek ve köylerin 

tarafım kentleri halinde birleĢtirilmesini savunan fikirdir. Köylülerin 

illegal olan tefecilerin elinden kurtulması, tarım faaliyetlerinin 

sürdürülmesinde ihtiyacı olan kredi ve diğer yardımların sağlanması 

için kooperatifleĢmeyi amaçlamaktadır.  

 Hürriyetçilik ve ġahsiyetçilik; BirleĢmiĢ Milletler Anayasasında 

belirtilen hürriyetlerin gerçekleĢmesi amaçlanmaktadır. Türk 

Milletinin kendisini Ģahsiyet olarak geliĢtirmesini, toplumun 

kalkınmasına katkı sağlaması belirtilmektedir. 

 

                                                           
33

 Ali Kuzu , Alparslan Türkeş, Dokuz Işık ve Ülkücülüğün Tarihi, Birinci Basım, İstanbul: Kariyer 
Yayınları, s. 311 , 2016. 
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 GeliĢmecilik ve Halkçılık; Türk Milletinin daima daha iyiyi ,daha 

mükemmeli ve daha güzeli aramakla, istemekle geliĢebileceğini elde 

edilenle yetinmemeyi, milli Ģuur ile, tarihinden ve benliğinden 

kopmadan yüksek idealler peĢinde olması gerektiği amaçlanmaktadır.  

 Endüstricilik ve Teknikçilik; Türk milletinin kalkınması için 

sanayileĢmenin sağlanması gerekliliği belirtilmiĢtir.  

 

Alparslan TürkeĢ, dokuz ıĢık doktrini önemini Ģu Ģekilde vurgulamaktadır. ;  

 

 “Dokuz Işığın en büyük önem ve ehemmiyeti, her şeyin sebebi ve gayesi olan 

insana ve onun eğitim ve öğretimine vermiştir. Dokuz Işık‟ta dikkat edilirse tespit 

edilebilecek çok mühim özellikleri vardır. Bir defa dokuz ilke rastgele 

sıralanmamıştır. Milliyetçilik ile başlayıp Endüstricilik ve Teknikçilik ile biten 

sıralama soyuttan somuta doğru bir gidişin olduğu açıkça görülebilmektedir. Bu 

gidişatta Dokuz Işığın maddeden ziyade manaya öncelik verdiğini göstermektedir ki 

bu da İslamiyet‟e riayetin açık bir göstergesidir.”
34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

 http://www.ulkucudunya.com/index.php?page=kitap-icerik-detay&kod=83. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ALPARSLAN TÜRKEġ’ĠN MĠLLĠYETÇĠ HAREKET 

PARTĠSĠ POLĠTĠKALARI ve ÜLKÜ OCAKLARININ KURULUġU 

 

3.1 1991 Türkiye Genel Seçimleri , MÇP ittifakı ve MÇP kongre süreci 

 

 1989 yerel seçimlerinin ardından Milliyetçi ÇalıĢma Partisi baĢarılı bir sonuç 

elde ettiğini öngörmektedir. Yine 1989 yılında Turgut Özal’ın cumhurbaĢkanlığına 

seçilmesinin akabinde Türk siyasetinde dengeler yeniden değiĢmeye baĢlamıĢtır. 

Turgut Özal’ın cumhurbaĢkanı seçilmesinin ardından BaĢbakanlık görevine getirilen 

ve Anavatan Partisi Genel BaĢkanı seçilen Yıldırım Akbulut, 16 Haziran 1991 

yılında Anavatan Partisinin yapılan kongresinde Genel BaĢkanlığı Mesut Yılmaz 

kazanmıĢtır. Genel BaĢkanlığı kazanmasının ardından baĢbakanlık görevine getirilen 

Mesut Yılmaz’ın halk tarafından seçilmemesi halk içerisinde soruna ve siyasi 

istikrarsızlığa yol açmıĢtır. TBMM, bunun üzerine erken seçim kararı almıĢtır. 

1990’lı yılların baĢında Türkiye’de bölgesel çatıĢmaların arttığı, gelir adaletsizliğinin 

yaĢandığı, medya alanında ki geliĢmeler ile yeni bir dönemin baĢlangıcının olduğu 

kapitalist sisteminin ülke gündemine yerleĢtiği, istikrarsızlığın baĢ gösterdiği bir 

dönem yaĢanmaktadır.   

 

 Bu dönem içerisinde istikrarsızlığının önlenememesi nedeniyle Genel Maden- 

ĠĢ Sendikasının grevi yurt genelinde büyük etki sağlamıĢtır. Bu grev, Türk siyasi 

tarihinde en geniĢ katılımlı iĢçi yürüyüĢü olarak tarihe geçmiĢtir. Bu yürüyüĢün bir 

diğer önemli yanı ise siyasi iktidarın  değiĢmesine etki etmesidir. 

 

 Ülke genelinde siyasi istikrarsızlık hakimken Milliyetçi ÇalıĢma Partisi, 

alınan erken seçim kararına henüz hazır değildir. 12 Eylül Ġhtilali’nin %10’luk seçim 

sistemi seçime girecek olan partiler için bir sorun teĢkil etmektedir. Sağ siyasette 

baraj sorunu yaĢacak olan Milliyetçi ÇalıĢma Partisi, diğer baraj sorunu yaĢaması 

muhtemel olan Refah Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi ile ittifak halinde seçime 

girme kararı alır. Bu kararın alınmasında Devlet Bahçeli ve Muhsin Yazıcıoğlu etkili 

olmuĢlardır. Üçlü seçim ittifakının çatı partisi 1989 yerel seçimlerinde %9.8 oy oranı 

olan Refah Partisi olmuĢ, parlementoda halka hizmet etmek isteyen Alparslan TürkeĢ 

ittifak yapma hususunda çalıĢma arkadaĢlarıyla mutabakata varmıĢ ve Refah Partisi, 

IDP ile seçim kampanyası fiili olarak ayrı yürütmüĢtür.  
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Seçim kampanyası döneminde “milliyetçi-muhafazakar” söylem etkili 

olmuĢtur. Refah Partisinin listesinden seçime giren ülkücü adaylar kendilerini 

sloganları olan “ Oylar Refah’a, Ülkücüler Meclis’e”
35

 Ģeklinde kampanya 

yürütmüĢlerdir. Refah Partisi’nin Yozgat milletvekili aday olarak seçime katılan 

MÇP Genel BaĢkanı Alparslan TürkeĢ, ülkücü seçmene yaptığı konuĢmaların birinde 

“BaĢaklı hilalde buluĢalım” ifadesini kullanmıĢ, Ülkücü harekete gönül veren 

isimlerin 20 Ekim 1991 tarihinde meclise gireceğini ilan etmiĢtir.  

 

 20 Ekim 1991 Genel Seçimlerinin sonucunda Refah Partisi, Milliyetçi 

ÇalıĢma Partisi ve Ġslahatçı Demokrasi Partisinin ittifaki %16.9 oy oranı elde 

etmiĢtir. Refah Partisinin listesinden seçime giren 19 ülkücü isim, 11 yıl aradan sonra 

ülkücü camia içerisinde olumlu etki sağlamıĢtır. Seçim sonuçlarının açıklanmasının 

ardından Refah Partisi Lideri Necmettin ERbakan, Milliyetçi ÇalıĢma Partisi Lideri  

Alparslan TürkeĢ ve IDP Lideri Aykut Edibali, ortak basın bildirisinde bulunarak 

“yanardağ gibi patlayan ittifakın” 
36

 seçimden sonra da devam edeceğini Türk 

kamuoyuna duyurmuĢlardır.  

ġekil 6; 1991 Genel Seçim Sonuçları 

 

Kaynakça; http://www.yenisafak.com/secim-1991 

                                                           
35

 http://necmettinerbakan.net/page.php?act=haberGoster&haberID=817&name=fehmi-calmuk-
halka-ve-olaylara-tercuman-da-anlatiyor. 
36

 Milli Gazete, 01.11.1991 Tarihli sayısı. 

http://www.yenisafak.com/secim-1991
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1991 Genel Seçimleri Sonrası Üçlü Ġttifak’ın liderleri  

 

Kaynakça ; https://twitter.com/siyasetarsivi/status/713094282966659072 

 

 

Kazanılan seçim zaferinin ardından meclise giren MÇP’yi, seçim sonuçlarının 

neticesinde hükümetin tek baĢına oluĢturulamaması nedeniyle koalisyon hükümeti 

seçeneği ele alınmıĢtır. Seçimlerden birinci parti çıkan DYP, üçüncü parti çıkan SHP 

ile koalisyon hükümeti kurmayı amaçlamıĢ, Alparslan  TürkeĢ ise kurulacak olan 

DYP-SHP hükümetine ülkücü milletvekilerinini güven oyu vermesi yönünde ifade 

kullanmıĢtır.  Sol parti olan SHP’ye güvenoyu verilmesinin istenmesi parti içerisinde 

rahatsızlıklara neden olmuĢtur. DYP-SHP koalisyonun güvenoyu alması halinde 

kurulacak olan hükümette icraa faaliyetlerini yürüten bakanlıkların SHP’ye verilecek 

olması MÇP içerisinde büyük tepkiye yol açmıĢtır. 21 Kasım tarihinde 

gerçekleĢtirilen güvenoyu  oylamasına tepki olarak  Muhsin Yazıcıoğlu, Esat Bütün, 

Saffet TopaktaĢ ve ÖkkeĢ ġendiller oylamaya katılmamıĢlardır.  Güvenoyu 

oylamasından kısa bir zaman sonra Alparslan TürkeĢ ve diğer ülkücü milletvekilleri 

Refah Partisinden ayrılarak Milliyetçi ÇalıĢma Partisine geçmek  için çalıĢmalar 

baĢlatmıĢ bunun akabinde siyasi partiler yasasında ki ilgili maddeden dolayı direkt 

olarak MÇP’ye geçememiĢ, önce Demokratik Hareket Partisi adı altında yapay bir 

parti kurarak ona katılmıĢ, ardından 27 Aralık 1991 yılında bu partiyi kapatarak 

Milliyetçi ÇalıĢma Partisine katılabilmiĢlerdir.  

https://twitter.com/siyasetarsivi/status/713094282966659072
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MÇP, güvenoyu oylamasında yaĢanan kendi içerisinde muhalif hareketlerden 

dolayı kongreye gitmeyi karar almıĢtır.   

Alparslan TürkeĢ’in, 12 Eylül Ġhtilali sonrası siyasi yasakların kalkamasının 

ardından ülkücü camiayı biraraya toplamak amacıyla partiye davet ettiği Muhsin 

Yazıcıoğlu ve ülkücü camianın önde gelen isimleri, güvenoyu oylamasında 

Alparslan TürkeĢ’e muhalif hareket edilmesi, MÇP’nin il ve ilçe kongrelerinde de 

ayrılığa yol açmıĢ, Muhsin Yazıcıoğlu, Alparslan TürkeĢ’e karĢı 14 Temmuz 1991 

tarihinde yapılan Ankara il kongresinde karĢı liste çıkarmıĢ ve Muhsin 

Yazıcıoğlu’nun desteklediği aday seçimi kazanmıĢtır. Parti içerisinde ki muhalif 

hareketleri engellemek isteyen Alparslan TürkeĢ, baĢarılı olamamıĢ ve yurt genelinde 

yapılan il kongrelerinden 22 tanesini Muhsin Yazıcıoğlu’nun desteklediği aday 

kazanmıĢtır. 

 

Milliyetçi ÇalıĢma Partisi’nin 22 Aralık 1991 tarihinde gerçekleĢen 

olağanüstü kongresi bir nevi parti içi muhalif hareket ile hesaplaĢmanın olduğu 

etkinlik olarakda görülebilir. Öyle ki Alparslan TürkeĢ’i destekleyen grup “ BaĢbuğ’a 

uzanan eller kırılsın, TürkeĢ nerede biz oradayız.” ġeklinde slogan atarken, Muhsin 

Yazıcıoğlu’nu destekleyen grup ise “ Bozkurt Muhsin” Ģeklinde slogan atmıĢtır.
37

 

Parti içerisinde ki bu ayrılma, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi 

anında da ortaya çıkmıĢtır.  

 

MÇP Genel Sekreteri Devlet Bahçeli’nin hazırladığı liste ile Muhsin 

Yazıcıoğlu ve arkadaĢlarının hazırladığı liste arasında yaĢanan çekiĢmede Kongre 

Divanı’nın , delegeler Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun seçiminde kurallara 

uygun oy kullanmazsa listede yer alan ilk 60 kiĢilik listenin kabul edileceğini ifade 

etmiĢtir. Listedeki ilk 60 kiĢi, Devlet Bahçeli’nin hazırladığı isimlerdir. Muhsin 

Yazıcıoğlu ve arkadaĢlarının hazırladığı listede ki sıralama yerleri ise 65 ile 69. 

sıralar aralığındadır. Kongre süreci çok çetin ve muhalif seslerin yüksek olduğu bir 

havada gerçekleĢmiĢ, seçim esnasında partinin lideri Alparslan TürkeĢ, ayağa 

kalkarak “Bu ne hal!” diyerek kongre salonuna serzeniĢte bulunmuĢtur.38 

                                                           
37

 Milliyet Gazetesi , 30.12.1991 Tarihli Baskısı . 
38 Özgür Bayraktar, Lider, Teşkilat, Doktrin'in İflası: Ülkücü Harekette 1980 Sonrası Dönüşüm, 

Bölünme ve İç Çatışma , Sayfa ; 38 . 
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GerçekleĢen kongre çetin geçsede, Devlet Bahçeli’nin hazırladığı MKYK listesine 

Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaĢları girmeyi baĢarmıĢ, kongre sonucuna istinaden 

partinin lideri Alparslan TürkeĢ, partiyi merkeziyetçi ve disiplinli bir çizgiye 

oturmaya çalıĢmıĢ, Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaĢlarına BaĢkanlık Divanı’nda görev 

vermemiĢtir. Muhsin Yazıcıoğlu’nun desteklediği isimlerin kazandığı il ve ilçe 

teĢkilatları fesh edilmiĢtir. Alparslan TürkeĢ’in, parti içinde ki muhalefetten 

rahatsızlığı ön plana çıkmaya baĢlamıĢtır.  

 

Nitekim, 12 Eylül Ġhtilali’nde cezaevlerinde kalan ülkücülerin, cezaevinden 

çıktıktan sonra “GözyaĢı Geceleri” adı altında düzenlenen etkinliklerde 

cezaevlerinde kaldıkları zaman içerisinde yaĢadıklarını anlattıkları etkinliği 

yasaklamıĢ, yine ülkücüler tarafından baskısı yapılan “Bizim Dergah” dergisinin de 

Muhsin Yazıcıoğlu’nun fikirlerini yansıttığı gerekçesiyle ülkü ocaklarında okunması 

ve satılmasını yasaklamıĢtır. 2 Temmuz 1991 tarihinde “Bizim Dergah” dergisinin 

yayınlanmaması için baskılar artmıĢ ve derginin genel yayın yönetmeni Emin 

KuĢtemir, dergiye yapılan baskında yaralanmıĢtır. YaĢanan bu hadiseler gösteriyordu 

ki Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaĢlarının MÇP içerisinde muhalif hareket 

sergilemesine izin verilmemiĢtir. Muhsin Yazıcıoğlu buna karĢın kendisi ve onu 

destekleyen Ġsmet Gür, Ahmet Özdemir, ÖkkeĢ ġendiiler, Seffat TopaktaĢ ve Esat 

Bütün Milliyetçi ÇalıĢma Partisinden 7 Temmuz 1992’de istifa etmiĢtir.  

 

3.1.1  1992 Yılı Anayasa değiĢikliğiyle kapatılan siyasi partilerin yeniden açılması ve 

Milliyetçi Hareket Partisine dönüĢ 

 

 

 Muhsin Yazıcıoğlu’nun MÇP’den istifa etmesi, 12 Eylül Ġhtilali ile o dönem 

alınan Milli Güvenlik Kurulu kararının 1992 Anayasa değiĢikliği ile iptal edilmesi ile 

kapatılan siyasi partilerin tekrar açılmasına izin verilmesi ile Milliyetçi Hareket 

Partisi ,Türk siyasetinde  yeniden  yerini alması için çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. 

Alparslan  TürkeĢ, Milliyetçi ÇalıĢma Partisinin, Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde 

oluĢmasını isterken TürkeĢ’e muhalif olan Sadi Somuncuoğlu, Agah Oktay Güner, 

Necati Gültekin ve Nevzat Köseoğlu gibi isimler MHP’nin ayrı bir parti olarak Türk 

siyasetinde yerini almasını talep etmiĢtir.  
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31 Ağustos 1992 günü Çankaya 1. Ġlçe Seçim Kurulu baĢkanı olan Hâkim 

Suat Mengi baĢkanlığında MHP’nin kapatılmadan önceki son genel idari kurulu 

üyeleri ile olan Alparslan TürkeĢ, Sadi Somuncuoğlu, Agah Oktay Güner, YaĢar 

Okuyan Turan Koçal ve diğer isimlerle toplantı yaparak, MHP’nin kongre sürecine 

hazırlanması kararını vermiĢtir.
39

  

 

 Çankaya Ġlçe Seçim Kurulu’nda alınan karara istinaden Sadi Somuncuoğlu 

önderliğinde, bir grup genel idari kurulu üyeleri 24 Aralık 1992 tarihinde basın 

toplantısı yaparak kongre sürecini baĢlattıklarını ifade etmiĢtir. Sadi 

Somuncuoğlu’nun yürütme kurulu baĢkanı sıfatıyla yapmıĢ olduğu açıklamayı kabul 

etmeyen MÇP lideri Alparslan TürkeĢ, MHP’nin son genel baĢkanının kendisi 

olduğunu ve kongre sürecini kendisinin baĢlatacağını Ankara Valiliğine yapmıĢ 

olduğu baĢvuru ile bildirmiĢtir. Dönemin cumhurbaĢkanı Turgut Özal, 

CumhurbaĢkanlığı görevini tamamladığında yeniden siyasete atılmayı istemektedir. 

Bu sebepten ötürü Sadi Somuncuoğlu’nun ekibini desteklemiĢtir. Turgut Özal’ın 

amacı MHP’nin ayrı bir parti olarak kurulması ve Alparslan TürkeĢ’e karĢı siyaset 

yapmaktır. 27 Aralık 1992 günü Ankara YükseliĢ Kolejinde yapılan kongreye 

Alparslan TürkeĢ sabahın erken saatlerinde gelmiĢ, kapıları kapalı olan salonun 

kapılarını açtırarak dıĢarıda bekleyen ülkücülerle salona girmiĢ, Alparslan TürkeĢ’in 

emriyle Sadi Somuncuoğlu gibi muhalif isimler salona alınmamıĢtır.  

Partinin en yaĢlı üyesi ve son genel baĢkanı sıfatıyla Alparslan TürkeĢ 

kongreyi baĢlatıp, alınan karar ile Milliyetçi Hareket Partisinin adının Milliyetçi 

ÇalıĢma Partisi tarafından kullanılmasına, partinin logosunun da Üç hilal olarak 

değiĢtirilmesine karar verilmiĢtir. 

Sadi Somuncuoğlu, MHP’nin gerçekleĢen kongre sonrasında yaptığı yazılı 

açıklamada “ 27 Aralık 1992 günü yapılan MHP‟nin delege toplantısı ve kongresi 

hiçbir demokratik ülkede ve Türkiye‟de görülmemiş bir çirkinlik, saldırganlık ve 

tehdit altında yapılmıştır. Bizim için söylemesi çok zor olmakla beraber gerçek şudur 

ki Türk Milliyetçiliği hareketi ağır bir darbe yemiştir. Söz halkının,oy hakkının gasp 

edildiği toplantıda, demokrasi,hukuk ve ahlak kavramları kaba kuvvet tarafından 

çiğnenmiştir.” Ġfadelerini kullanmıĢtır. GerçekleĢtirilen bu kongreden sonra Sadi 

Somuncuoğlu ve Alparslan TürkeĢ’in yolları ayrılmıĢtır. 

                                                           
39

 Ali Kuzu , Alparslan Türkeş, Dokuz Işık ve Ülkücülüğün Tarihi, Birinci Basım, İstanbul: Kariyer 
Yayınları, s. 200 , 2016. 
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 MÇP’nin 24 Ocak 1993 yılında gerçekleĢtirilen olağanüstü kongresinde 

partinin lideri Alparslan TürkeĢ kongreyi “ BütünleĢme Kongresi” olarak tanımlamıĢ 

ve kongre sonucuna istinaden MÇP’nin yerini MHP almıĢ, MÇP’nin yurt genelinde 

ki il, ilçe teĢkilatlarında tabelaları değiĢtirilmiĢ MHP’nin tabelası ve bayrağı 

asılmıĢtır.  

 

Yeniden Milliyetçi Hareket Partisi adıyla 27 Mart 1994 yerel seçimlerine 

giren parti oy oranını %7.96’ya çıkarmıĢ, 7 il belediye baĢkanlığı,56 ilçe belediye 

baĢkanlığı, 55 belde belediye baĢkanlığı olmak üzere toplamda 118 belediye 

baĢkanlığı kazanmıĢtır.  

 

 

ġekil 7 ; 27 Mart 1994 Yerel Seçim Sonuçları; 

 

Kaynakça;http://secim.iha.com.tr/Bolgeler.aspx?il=0&ilce=0&belde=0&parti=0&sk

od=1060&stip=7&s=27%20Mart%201994%20Belediye%20Se%C3%A7imi 

 

 

  

 

 

http://secim.iha.com.tr/Bolgeler.aspx?il=0&ilce=0&belde=0&parti=0&skod=1060&stip=7&s=27%20Mart%201994%20Belediye%20Se%C3%A7imi
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9 Ekim 1994 yılında MHP’nin 4.olağan kongresi gerçekleĢmiĢ, kongrenin açılıĢ 

konuĢmasında Alparslan TürkeĢ Ģu sözleri ifade etmiĢtir. “Katılımcı Pazar 

ekonomisinin yapısı içerisinde dev holding ve şirketlerin önemi azımsanamaz. Gerek 

özelleştirme, gerekse yeni yatırımlar yoluyla etkin tanıtım faaliyetleri de kullanılarak 

ülkemize yabancı sermaye girişini 5 katına çıkartacak radikal düzenlemelere 

gidilecektir. Ulusal ve uluslar arası sermaye çevrelerine gönderilen bu olumlu 

sinyallere, tabana yapılan uyarılar eşlik ediyor. Sosyalist ağırlıklı felsefe ürünü olan 

„zengin düşmanlığı‟ imajının olumsuz etkisinden kurtulmalıyız” 
40

 ifadeleriyle 

yabancı sermaye düĢmanı olmadıklarını belirtmiĢtir. Alparslan TürkeĢ bu 

konuĢmasıyla iĢ dünyasında büyük yankı uyandırmıĢ, Türkiye Sanayici ve ĠĢadamları 

Vakfı BaĢkanı Veli Toprak ve beraberinde ki 1500 iĢ adamı ile Milliyetçi Hareket 

Partisine üye olmuĢtur.  

  

 GerçekleĢtirilen kongrede Alparslan TürkeĢ konuĢmasının bir bölümünde 

Nazım Hikmet’in “Bu Memleket Bizim” adlı Ģiirinden dizeler okumuĢtur. Alparslan 

TürkeĢ’in kongre için konuĢma metnini hazırlayan MHP Genel BaĢkan Yardımcısı 

Rıza Müftüoğlu’da ĢaĢırmıĢtır. Salonda bulunan ülkücüler Alparslan TürkeĢ’in kendi 

sesinden Nazım Hikmet’in Ģiirini dinlemiĢtir.  Alparslan TürkeĢ, okuduğu Ģiir ile 

ilgili daha sonra Ģu açıklamayı yapmıĢtır; “Bölücü gruplar Türkiye‟nin birliği ve 

dirliğini tehdit ediyor. Ben Nazım‟dan İstiklal Savaşı ile ilgili bu şiiri okuyarak Milli  

Sol‟a mesaj veriyorum, onlarla yakınlaşmaya çalışıyorum. Bu şiir, Milli Sol‟a 

uzattığımız bir zeytin dalıdır. Milli olan bütün değerleri benimsiyoruz, Nazım‟dan 

şiir okumamın temel sebebi budur.” 
41

ġeklinde açıklamıĢtır.   

 

 Terör örgütü PKK konusuyla ilgili de Milliyetçi Hareket Partisi, iktidar 

olunduğu takdirde 1 yıl içerisinde PKK’yı bitirme taahhüdü vermiĢtir. Milliyetçi 

Hareket Partisi, parlamentoya Güneydoğu Anadolu Bölgesinde PKK ile mücadele 

edecek özel ordu kurulması için çalıĢmalar yapmıĢ ve kanun teklifini meclise 

sunmuĢtur. Alparslan TürkeĢ, aynı zamanda Ülkü Ocaklarının Güneydoğu Anadolu 

Bölgesinde ki illerde faaliyet göstermesi için çalıĢmalar yapılmıĢ, Diyarbakır, 

Batman ve Bingöl gibi illerde Ülkü Ocakları açılmıĢtır. 

                                                           
40

 Ali Kuzu , Alparslan Türkeş, Dokuz Işık ve Ülkücülüğün Tarihi, Birinci Basım, İstanbul: Kariyer 
Yayınları, s. 214 , 2016. 
41
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224, 2004. 



- 45 - 
 

 

 Milliyetçi Hareket Partisi, 24 Aralık 1995 yılında gerçekleĢtirilecek olan 

genel seçimler için çalıĢmalar sağlamıĢ “ Türkiye insanına bir vizyon” , “Büyük-

Lider Ülke Türkiye” temasıyla seçim beyannamesini bu temalar üzerinden 

ĢekillendirmiĢtir. Yapılan genel seçimlerde %8.18 oy oranı ile %10 barajını 

aĢamamıĢ meclise girememiĢtir. 

 

 

ġekil 8 ;  24 Aralık 1995 Genel Seçim Sonuçları 

 

Kaynakça ; http://secimanketi.tv/sonuclar/1995-yili-genel-secim-sonuclari 
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3.1.2 Alparslan TürkeĢ veTürk Ġslam Ülküsü 

 

 Ġslamiyet ile Türk Milliyetçiliği arasındaki iliĢkinin bağını araĢtıran fikirlerin, 

Türk siyasi düĢüncesinde etkin bir rolü vardır. Türkiye’nin toplumsal ve kültürel 

sorunların çözümlenmesinde Türk-Ġslam  akımının uyumlu bir birlikteliğinide 

görmüĢlerdir.
42

 Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında iki kutuplu ayrım  ile Ģekillenen 

dünya siyasetinden Türkiye’de etkilenmiĢ 1950 yılı sonrası ülkede “komünizm” 

tehlikesi ortaya çıkmıĢtır. Türk siyasetinin sağ merkezli partileri anti-komünizm 

üzerinden siyaset yapmıĢlardır. Lakin, bu siyasetin en etkili temsilcisi Milliyetçiliği 

ve Türkçülüğü ana fikir edinen partilerdir. Bu amaca hizmet eden Milliyetçi Hareket 

Partisinin kuruluĢu, Osman BölükbaĢı tarafından kurulan Millet Partisine, akabinde 

Alparslan TürkeĢ tarafından  kurulan Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinin 

politikasında görülmektedir.  

 

 

 Türkçülüğün siyasal alanda etkin olmasında, siyasal bir iĢlevsellik 

kazanmasında ana ideolojik eksen anti-komünizm olmuĢtur. Liberalizm ve Ġslamcılık 

ideolojileri ile kurulan karĢıt görüĢün komünist düĢünce ile aynı önemde bir 

düĢmanlık halini aldığı söylenemez. Süreç içerisinde zaman zaman ideolojilerin 

Türkçülüğe sızmasına da izin verilmiĢtir. Buna karĢı olarak komünizm, Türkçülüğün 

karĢıt bir düĢmanca yansımasıdır. 
43

 1950 yılından sonra komünizmle mücadele 

kapsamında Türkçülük düĢüncesine hâkim olan partiler, siyasetçiler tarafından 

dernekler açılması teĢvik edilmiĢtir, Milliyetçiler Derneği, Komünizmle Mücadele 

Derneği, Türk Gençlik TeĢkilatı, Türk Kültür Derneği, Türkçüler YardımlaĢma 

Derneği olarak komünizmle mücadele faaliyet içerisinde bulunan dernekler olarak 

sıralanabilir. 

 Türk Milliyetçiliği ve Ġslam’ın ön plana çıktığı partilerden ilki olan 

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ve devamında 1969 yılında gerçekleĢen kongrede 

Milliyetçi Hareket Partisi adıyla siyasete devam etmiĢtir.  

                                                           
42 Süleyman Seyfi Öğün, Mukayeseli Sosyal Teori ve Tarih Bağlamında Milliyetçilik. İstanbul: 

Alfa Yayınları,2000. 
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 Ertekin, 2002, s.373. 



- 47 - 
 

Alparslan TürkeĢ’in liderliğinde siyasi hayatına devam eden MHP, Milliyetçi 

Cephe Hükümetlerinin kurulmasında etkin rol oynamıĢ ve Türk-Ġslam ideolojisini 

gerçekleĢtirmeyi amaçlamıĢtır. Nitekim MHP, sağ merkezin o dönem en etkin siyasi 

partisidir. Alparslan TürkeĢ, kendisinin yazdığı Dokuz IĢık Doktrininde “Yüzde yüz 

yerli, yüzde yüz milli bir doktrin
44

” olduğunu ifade etmiĢ, “Her Ģey Türk milleti için, 

Türk’e doğru ve Türk’e göre” ülküsünü benimseyerek Türk Milletinin kısa sürede 

refaha erdirip, güçlü millet olgusunu oluĢturacak çizgi olarak tanıtmaktadır. 

Milliyetçi Hareket Partisinin, milliyetçilik olgusu, Ġslam dini ile Ģekillenmektedir. 

Alparslan TürkeĢ’in 1969 Genel Seçimleri öncesinde Ġslam’ı, Türkçülüğün en önemli 

fikri arasında olduğunu ifade etmesi milliyetçi-muhafazakâr yapının bir sentez haline 

gelmesinin önünü açmıĢtır. 

 

 Milliyetçi Hareket Partisinin içerisinde Türk-Ġslam Ülküsünü 

kavramsallaĢtıran en önemli isimlerden biriside Seyyid Ahmed Arvasi’dir. Seyyid 

Ahmed Arvasi’nin düĢünceleri parti içerisinde etkili olmuĢ ve partinin ana temel 

ideolojisinin Türk Ġslam Ülküsü olması gerektiğini belirtmiĢtir. Arvasi’nin görüĢleri 

Ģu Ģekildedir;  

 

 “Türk Milliyetçilerine düşen iş, bütün varlığı ile komünizmin etkisini her şeyden 

önce kendi yurdunda bozmak olmalıdır. Bu ülkede suni olarak birbirine düşman „güya 

Türkçü‟ ve „güya İslamcı‟ cepheler meydana getirmek isteyen hain ve ahlaksız oyunların 

karşısına; bir Müslüman-Türk olarak tarihine yaraşır biçimde çıkmalıdır. Bunun için Türk-

İslam ülküsüne bağlı, Türklük şuur ve vakarına İslam iman, ahlak ve aksiyonuna sahip 

Türklüğü bedeni, İslamiyeti ruhu bilen, milletini teknolojik hamlelerle dünyanın bir numaralı 

devleti yapmak özlemi ile çırpınan, Dünya Türklüğünün, İslam dünyasının ve bütün mazlum 

milletlerin ümidi olmaya namzet bir gençlik yetiştirmekten başka çaremiz yoktur. Din ve 

Milliyet karşıt değerler değildir.”
45

 

 

 

 

                                                           
44 İbrahim Sarı, Başbuğ Alparslan Türkeş: Türk Milliyetçilerinin Ölümsüz Lideri, S.129 Net Yayıncılık, 

2016 . 

 
45

 http://www.ulkucudunya.com/index.php?page=kitap-detay&kitap=9. 
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 Seyyid Ahmet Arvasi’nin bu düĢünceleri ülkücü camiayı etki altına almıĢ, 

Türk Ġslam ülküsünün ana fikirlerini oluĢturmuĢtur. Arvasi’nin üniversitede öğretim 

görevlisi olarak çalıĢtığı dönemde düĢüncelerini açıkladıktan sonra üniversiteden 

ayrılmak zorunda kalmıĢ ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Alparslan TürkeĢ’in 

davetiyle partinin Genel Ġdare Kurulu üyeliğine getirilerek çalıĢmalarını parti 

içerisinde devam ettirmiĢtir. Türk Ġslam ülküsü, Milliyetçi Hareket Partisinin 

milliyetçilik anlayıĢını tam olarak ifade etmiĢ, parti içerisinde geniĢ bir milliyetçilik 

anlayıĢının zeminin hazırlamıĢtır.  

 

 Alparslan TürkeĢ liderliğinde ki MHP’nin ana teması “yeni bir devlet düzeni” 

kurulması üzerine inĢa edilmiĢtir. 1950 yılı sonrası iki kutuplu sistem olan kapitalizm 

ve komünizmden ayrı olarak “üçüncü yol” veya diğer bir deyiĢle “ülkücü yol” fikrini 

Türk milliyetçilerine ifade etmiĢ, Alparslan TürkeĢ’e göre yeni devlet düzeni de 

“ülkücü yol”a göre Ģekil alacaktır. Alparslan TürkeĢ’in 9 IĢık Doktrininde yer alan 

ilkeler yeni devlet sistemine geçiĢ yapabilmek için ilke edinilmesi gerektiğini 

savunmaktadır.  

 

Milliyetçi Hareket Partisi toplum içerisinde sınıflar arası ayrıma karĢı çıkmıĢ, 

“milli devlet, milli iktidar, milli ekonomi” gibi söylemler kullanmayı ve toplumu 

bütünleĢtirmeyi amaç edinmiĢtir. MHP’nin parti politikasına göre; Türk gelenekleri, 

görenekleri ve değerleri korunmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisinin 1973 yılında 

yayınlanan parti programında” Ey Türk, titre ve kendine dön. Sen, milli kültürüne, 

hasletlerine, değerlerine sahip olduğun sürece kuvvetli ve kudretli olacaksın ve 

ebediyen muzaffer olarak yaĢayacaksın”
46

 Milliyetçi Hareket Partisi için Türkçülük 

düĢüncesi önemli bir kavram olup, Ġslam düĢüncesine dayalı dini duyguların 

kullanılmasına karĢı olmuĢ, Atatürk’ün laiklik ilkesini de dinsizlik olarak 

kabullenmemektedir. Milliyetçi Cephe hükümetlerinde merkez sisteme yerleĢen 

MHP, kuruluĢundan bu zamana ideolojisi olarak benimsediği Türkçülük 

düĢüncesinde yumuĢama olmuĢtur.  

 

                                                           
46
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Necmettin Erbakan liderliğindeki MSP’de Ġslam odaklı politikasını 

yumuĢamıĢ merkeze yaklaĢmayı tercih etmiĢtir. Mevcut dönemde iktidar olmak 

isteyen siyasi partilerde toplumun çoğunluğuna hitap etmek adına ve dengeli politika 

izlemek açısında böyle bir stratejik davranıĢ sergilendiği görülmektedir. MHP’de 

Türkçülük ideolojisinin yanına Ġslamcılık kavramını da ekleyerek denge politikası 

izlenmesi gerektiğini belirtmiĢ, Alparslan TürkeĢ “Biz Tanrı Dağı kadar Türk, Hira 

Dağı kadar Müslüman‟ız. Her iki düşüncede bizim şiarımızdır” ifadesiyle 

milliyetçiliğin yanına Ġslam’ı yerleĢtirmiĢtir.  

 

 Milliyetçi Hareket Partisinin Türk-Ġslam ülküsü ve parti politikası o dönem 

toplumun taĢra kısmında yaĢayan taĢralı veya taĢra kökenli toplum üzerinde 

milliyetçi-muhafazakâr bir kitle üzerinde etkili olduğu görülmektedir
47

. 1970’lerin 

ortalarında Türkiye’de etkili olan kapitalizm, toplumsal sınıfların ikiye ayrılmasında 

da etken olmuĢtur. Bunlardan birincisi kırsal kesimde yaĢayan orta ve alt sınıf 

köylüler, ikincisi ise merkez bölgelerde yaĢayan orta ve alt sınıflar, kapitalizmin 

toplum üzerinde oluĢturduğu tahribat ve vatandaĢların sınıfsal noktalarda değiĢime 

olan çekinceleri, ekonomik durumlarının zayıflayacağı endiĢesi MHP’nin kitlesel bir 

hareket olmasında ki en baĢlıca neden olarak görülmektedir.  

 O dönem taĢra sınıfının yapısı Ģöyle idi;  

 

Gençlik tabanı, resmi ideolojik söylem olan milliyetçilik fikrinden oldukça 

etkilenmiĢtir. Anti-Komünistliği, Batıcı laik Kemalist geleneği ve kentli elit kültür 

unsularına karĢı duyduğu muhafazakâr tepkinin sivrilmesine dayanır, geleneksel 

değerlere bağlıdır. Toplum Ġslami ideolojiyi bütünlüklü biçimde kabullenmemiĢ olsa 

da, Ġslam’ı bir manevi ve ahlaki kimlik olarak görmektedir. Kapitalist sisteme tam 

olarak kabullenmemiĢ, büyük sermaye hareketlerine tepki duyan kasaba 

toplumlarının sıkıntılarından siyasal yönelimlerinden etkilenmiĢtir.
48
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48
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Diğer taraftan kentli sınıfında özellikleri Ģöyledir;  

 

Ġkinci-üçüncü kuĢak kentte yaĢayan toplumların yanı sıra, taĢra bölgelerden 

kentlere okumak veya iĢ bulmak maksadıyla gelen kimselerin oluĢturduğu toplumsal 

bir tabana dayanıyordu. Bu toplumlar muhafazakâr geleneğe bağlı olmakla birlikte, 

değer yargıları çerçevesinde değiĢime uğramıĢ, Ġslam’ı bağları zayıflamıĢ 

kimselerdir.  

Kentsel bölgelerde değiĢim süreci toplumu tahribat edici olmuĢtur. Siyasi 

fikir olarak yoksulluğa ve toplumsal farklılıklara karĢı “sol” düĢünceyi fikir 

edinmiĢlerdir. 
49

 

 

Bu iki ayrımın yer aldığı sınıfsal taramada, Milliyetçi Hareketin, fikir olarak 

esnek bir yapıda yer almayan Ġslami düĢünce ve milliyetçilik, muhafazakârlık gibi 

fikirler arasında değiĢim göstererek, zaman içerisinde kendini yenileyen fikir olması 

nedeniyle baĢarılı bir Ģekilde kitleselleĢme olanağı elde etmiĢtir. Yapılan bu sınıfsal 

değerlendirme göstermektedir ki toplumun yapısı geleneksel-muhafazakâr çerçevede 

yer almaktadır.  Geleneksel-Muhafazakâr yapıda bir toplum milliyetçi fikirlere sahip 

olunan bir toplumu göstermektedir.  

 

Milliyetçi Hareket Partisi, bu bağlamda kendisi ve diğer sağ partilerde etki 

eden milliyetçilik düĢüncesinin yanına ĠslamlaĢmayı eklemiĢ, milliyetçilik merkezli 

politika çalıĢmalarında merkez parti olma noktasında baĢarılı sonuç elde etmiĢ, 

merkez sağın kalkınma, sosyalleĢme, liberalizm politikalarını kullanarak merkezi 

sisteme bu politikaları oturtmuĢtur.  

Alparslan TürkeĢ’in milliyetçi ve Ġslamcı bir fikri kabul ederek Türk-Ġslam 

Ülküsünü benimsemesi ile MHP’nin Ģeyhler, cemaatler ve tarikatlarla zaman zaman 

diyalog içerisine girmesine neden olmuĢtur. MHP’nin askeri yapıya benzeyen 

örgütlenmesi sayesinde parti tabanının ĠslamlaĢmaya olan eğilimi etkin olamamıĢtır. 

Milliyeti Hareket açısından Ġslam düĢüncesi önem arz etmiĢ ise de özellikle dönemin 

sağ-sol ayrımında ki toplumsal olayları ülkücü gençlerin komünizm ile 

mücadelelerinde ki Ģiddetli olayların yaĢanması milliyetçi düĢünceye sahip 

gençlerden, Ġslami düĢünceye sahip gençlerden kendisini ayırt etmiĢtir. Bu ayırt edici 
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durum MSP’nin Ġslami politikasıyla MHP’nin Ġslami politikasının ayırt edici 

özelliğidir. Türk-Ġslam Ülküsü fikri, taĢra bölgelerinde yaĢayan toplumları 

örgütlemek ve milli değerleri benimsetmek açısından yararlı olmuĢtur. 1970’li 

yıllarda ki komünizm etkisine karĢı taĢralı toplumlar harekete geçirilmiĢ Ülkücü 

derneklerde Ġslami eğitim ve öğretime önem verilmiĢtir.   

 

 

3.1.3 Alparslan TürkeĢ dönemi MHP’nin Sosyal, Kültürel ve Ekonomi Politikaları 

 

 Ekonomi alanındaki politikalar;  

 

 Alparslan TürkeĢ’in Dokuz IĢık Doktrini’nde ki “üçüncü yol” ifadesi ve yeni 

bir devlet düzeni kavramı Milliyetçi hareketin parti politikalarının Ģekillenmesinde 

etkin rol oynamıĢtır.  Dokuz IĢık Doktrini’nin deki ilkeler gerçekleĢtirildiği zaman 

yeni bir devlet düzenine sahip olunabilir. Güçlü Devlet anlayıĢının en önemli 

unsurlarından biri Alparslan TürkeĢ’e göre ahlaklı toplum, dili ve diniyle bütünleĢen 

“milli kültür” yapısına sahip, yerli ekonomiyi geliĢtiren ve kalkınmaya katı sağlayan, 

istihdam kaynaklarına yer açıldığı “ milli gelir ve milli ekonomi” ilkelerine sahip 

olmak gerekli olduğudur..  

Bu Ģekilde kapitalist sistem içerisinden ayrıcalıklı sınıfların azalması, milli 

sermayenin geliĢmesiyle “milli kalkınmanın” gerçekleĢmesini hedeflemiĢtir.  

 

 1960 ve 1970’li yıllarda ki ekonomide devlet desteği alarak genellikle 

tüketim mallarının üretimi sağlanması ve ağır sanayide ithalatın yüksek olmasından 

kaynaklı kalkınmanın ağır sanayide geliĢmekle olabileceğini, tüketim mallarının ithal 

edilmesi, makine üreticilerinin desteklenmesi ve böylece ağır sanayide ithalata 

bağımlı kalınmayacağı, üretim mallarının ihraç edilerek ekonomide kalkınmayı 

hedeflemektedir. Böylece daha çok ihracat geliriyle iĢçilerin emek güçlerinin 

karĢılığını aldığı düzen ortaya çıkacaktır. Yerli sermayenin yurt dıĢına çıkıĢı 

engellenebilecek ve yurt içerisinde iĢgücünde hareketlilik olacaktır. Devletin elindeki 

tüketim malı üreten kurumları özel sektöre devretmesi ve ağır sanayi üzerine 

yatırımlar yapıp teĢvik etmesi bu iĢlevin gerçekleĢmesi için yetkilerin tek elde 

toplanarak oluĢturulması devletin görevi olmaktadır.  
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 Alparslan TürkeĢ kalkınmayla ilgili Ģu ifadeleri vurgulamıĢtır;  

 

 Kalkınmanın ana stratejisine hâkim olabilmek için ağır sanayi enerji 

fabrikaları, demiryolları devletin kontrolünde olmalı, hafif sanayi fabrikaları özel 

sektöre devredilmelidir. Yapılacak olan iş Devleti; otelci, kunduracı, kasap ve 

meyhaneci halinden çıkarmak ve sanayinin nazım sektörünü de karcı, çıkarcı bir 

zihniyetle işleyen kayırılmış dostlar tagallübünden kurtarmaktır. 
50

 

 TürkeĢ’in fikirlerinden anlaĢılacağı üzere, iki türlü kalkınma modeli ön plana 

çıkmaktadır, üretim sistemine dayalı maddi kalkınma, üretim sürecinin 

tamamlayacak olan, sosyal diyaloglara dayalı manevi kalkınma olarak ayırt 

edilebilir. Ağır sanayinin geliĢmesi için fiziksel iĢgücünün yanı sıra ilmi çalıĢmanın 

da gerekli olduğu, bu noktada sanayileĢme sürecinin tamamlanabilmesi için alınması 

gereken tedbirler, toplumun bu kalkınma modelini benimsemesi gerekliliğidir.  

 

Alparslan TürkeĢ sanayileĢme sürecini aĢağıda ki gibi ifade etmektedir;  

 

 Ekonomik alanda alınan tedbirler köklü bir inkılâba yönelecektir, 

 Milletin maddi ve manevi imkânlarını milletin yararına planlamak ve 

teĢkilatlandırmak, 

 Milli iktisadı modern hale getirmek, 

 Milli bünyede yeterli güç kazanamamıĢ iktisadı, mesleki zümreleri 

geliĢtirmek ve yetiĢtirmek, 

 ĠĢsiz ve mesleksiz yurttaĢları meslek ve iĢ sahibi edindirmek, 

 Mal ve hizmet üretimini devamlı kılmak, istihsal, dağıtım ve üretimde 

devamlılık sağlamak, 

 Emeğin değerlini elde etmesini sağlamak, 

 Ferdi giriĢimleri ve bilgi yetersizliğini eğitimle ve kanunu engelleri 

kaldırarak gidermek, 

 Türkiye’nin nüfusça kuvvetli olması için “100 Milyonluk Türkiye” 

ülküsünü gerçekleĢtirmek. 
51
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Yukarıda maddelerden de anlaĢılacağı üzere karma iktisat prensiplerinin tam 

olarak uygulanması, özel teĢebbüse milli kalkınma ve sanayileĢme stratejisine uygun 

hizmet imkânları açılması halinde hızlı kalkınma gerçekleĢebilir.  Temelde ekonomik 

sistemde gerçekleĢmesi planlanan bu ilkenin toplumun tamamına benimsetilmesi 

Ģarttır. Bunun için yapılması gereken ise Alparslan TürkeĢ’e göre ; “Yüksek, sağlam 

manevi inanca sahip olmak, kuvvetli bir şuur ve milliyetçilik ruhu taşımak, bilim ve 

teknikte en yüksek seviyeye ulaşmaktır.”
52

  

 

Sosyal ve Kültürel Politikalar;  

 

 Milliyetçi Hareket Partisi’nin parti programında belirtildiği üzere, ekonomik 

kalkınma gerçekleĢtirilmeden toplum içerisinde sosyal ve kültürel kalkınma 

hedefinin gerçekleĢmeyeceği görüĢü hâkimdir. MHP için milliyetçilik, Türkçülük ve 

Ġslam kavramları partinin ana temelini oluĢturmaktadır. Ġslam’a bağlı milliyetçi 

toplumun oluĢturulması ana hedef olarak görülmüĢ, ülke içerisinde milliyetçi kitle 

oluĢturulduğu takdirde iç düzen sağlanacağıdır, TürkeĢ’e göre, iç düzenin sağlanması 

ülkenin kalkınmasında ana esastır. Bunun sağlanabilmesi içinde alınması gereken 

tedbirlerin en baĢında “tam bir ülkü ve kültür birliği” oluĢturulmasından geçtiğini 

belirtir.
53

 Kalkınmanın manevi temelleri milliyetçilik, iman ve ahlaktır. Türklük 

gurur ve Ģuuru ile Ġslam ahlak ve faziletine, oy toplama endiĢesi ve siyaset 

riyakârlığının üstünde kalarak samimiyetle bağlıyız. 
54

 

 

 Milliyetçi Hareket Partisinin, Kültür ve Eğitime bakıĢ açısını inceleyecek 

olursak, Kültür toplumların geliĢmesinde en önemli unsurlardan biridir. Eğitim ise 

Kültürü çerçeveleyen önemli bir unsurdur. Alparslan TürkeĢ, kültür ve eğitimin 

önemi Ģöyle ifade etmektedir;  

 

 “Bugün yeryüzünde ve milletler arasında adına sessiz savaş diyebileceğimiz 

kültür savaşı bütün şiddetiyle devam etmektedir. Milletler kültür savaşında başka 

milletlerin dilini, dinini, örf ve geleneklerini, milli ve manevi değerlerini yıkmaya ve 

kendi kültürlerini yerleştirmeyi hedef alırlar. Onun için kültür savaşı alfabeyi 
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ezberleme ve ezberletme davası değil, nesillerin zihninin, gönlünü ve bedenini 

yetiştirme ve geliştirme davasıdır. Bugün memleketimizde Milli Eğitim Bakanlığının 

plan ve programları milliyetçi bir gençlik yetiştirilmesi hedefinden uzaktır.”
55

 

 

 Milliyetçi Hareket Partisinin eğitim politikasına göre, Türkçülük ve 

Milliyetçilik Ģuuru ilköğretimden üniversiteye kadar öğrencilere aĢılanmalıdır. 

Üniversitelerde teori eğitimlerinin yanı sıra milli kültür, milli dünya görüĢü de 

öğrencilere benimsetilmelidir. Toplumun kendi içerisinde yaĢadığı sorunlar ve 

kusurların, eğitim sisteminin kültüre adapte edilmesiyle aĢılacağını belirtmektedir. 

Eğitim ve sanat faaliyetlerinin yaygınlaĢtırılması toplumun ahlak anlayıĢının 

geliĢmesine sosyal kültürel alanlarda zenginleĢmeyi sağlayacağı görüĢü hâkimdir.  

 

 Milli birlik inancıyla, toplum içerisinde ki genç kitle üretim alanında açığa 

çıkan milli ruh halini tüketim alanında da önemsemelidir. Toplum içerisinde 

tüketimin yaygınlaĢtırılması yerine üretim alanında geliĢmeler olması 

hedeflenmektedir. Tüketimin yoğun olması Batılı ülkelere özenmenin bir hali olduğu 

düĢüncesi hâkimdir. Alparslan TürkeĢ tüketim ile ilgili durumu Ģöyle açıklamaktadır. 

“Bazen aynı dönemin çocukları aynı ruhu taĢımalıdır derken anlatmak istediğim, bir 

milletin siyasi, iktisadi ve diğer alanlarda milli kültürle ahenkli olması gerekliliğidir. 

Medeniyet ve teknik içinde aynı durum geçerlidir. Batıdan ithal edilen müesseseler 

bana bir kağnı arabasına uçak motoru takmak gibi mantıksız gelmektedir. Ve bu 

durum toplumumuzu hazıra alıĢtırıp, tembelleĢtirmektedir. Yine bu sebepten ötürü 

toplum içerisinde ki fertler kendi öz yaratıcılık gücünü yitirmektedir. Bu sebepten 

kaynaklı Batılılara benzemekle medeni olunmadığı açıktır.”
56

 

 

 MHP, milli kültürü korumanın gerekli olduğunu, eğitim alanında toplumun 

kendini geliĢtirerek ahlak bütünlüğünün de sağlanması gerekli olduğunu 

politikalarında ifade etmektedir. Türk Milletini gerçek mutluluğa götürecek yolun, 

mutlaka ilim ve ahlak yönünün zenginleĢtirilmesinden sonra olacağı görüĢü 

hâkimdir.  
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MHP’nin eğitim politikasına genel olarak değerlendirmemiz gerekirse, 

toplumun taleplerine cevap verecek genç fertlerin yetiĢtirilmesiyle, ilmi alanda 

geliĢtirmesiyle kalkınmanın sağlanması, ağır sanayide geliĢime yön verilerek üreten 

toplum haline gelmesi temel politikasıdır. Türkiye, eğer belirtilen kalkınmayı 

sağlayamazsa kendi milli ekonomisini geçiĢ yapamazsa, kapital sistemin içerisinde 

tüketim toplumu halini alacağı görüĢü hâkimdir.  

 

 Milli Eğitim sistemi, ülkenin ekonomik ve sosyal taleplerine göre dizayn 

edilmeli, Milli Kalkınmanın gerçekleĢmesi ve çağdaĢ milletler seviyesine ulaĢmak 

için bilim adamı ve teknisyen yetiĢtirilmesine önem verilmelidir. Toplumun genç 

fertlerinin birbirleriyle milli düĢünce hususunda kaynaĢtırılması ve fertlere 

tarihlerinin, geleneklerinin öğretilmesi gereklidir. Milli Kültür, Milli ġuur ilkelerine 

dayalı ekonomik kalkınmaya, çevre kalkınmasına ve milli kalkınmaya önem 

verilmelidir. Türk gençliğin bu ilklere önem vermesinin neticesinde refah içerisinde 

toplum oluĢacağı ve Türkiye’nin geleceğinin kuvvetli olacağı esastır.  

 

 Sonuç olarak, Milliyetçi Hareket Partisi’nin politikalarında da görüleceği 

üzere, Türkiye’nin kalkınmasında milli devlet ilkelerine bağlılık esastır. Devletin 

yasama, yürütme ve yargı organlarının birbirleriyle olan çalıĢma Ģekli devletin 

otoritesini ortaya koymaktadır. Alparslan TürkeĢ’in Dokuz IĢık Doktrini’nde devletin 

yönetim biçimiyle ilgili Ģu ifadeleri kullanmaktadır. “Devlet, kadife eldiven içinde 

demir bir yumruktur. Güçlü devletin ancak, cesur, adil,bilgili ve kuvvetli başkan ile 

mümkündür” 
57

görüĢü baĢkanlık sisteminin Türk milleti için uygun olduğu MHP’nin 

politikalarında görülmektedir.  
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3.1.4 Ülkü Ocaklarının KuruluĢu 

 

 Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinin 1969 yılında gerçekleĢtirilen 

kongresinde genel baĢkan seçilen Alparslan TürkeĢ, partinin adını Milliyetçi Hareket 

Partisi ve amblemini üç hilal olarak değiĢtirdikten sonra, Türk Gençliğine 

milliyetçilik ideolojisinin benimsetmek için gençlik faaliyetlerinin planlanması ve 

gençlik teĢkilatlarının kurulmasını istemiĢtir. Alparslan TürkeĢ’e göre “gençlik 

toplumun önderi konumunda olup, iktidar yürüyüĢünde gençlerin aktif sorumluluk 

üstlenmesini istemiĢtir.”
58

  

Ülkü Ocakları fikri ilk defa Ankara Hukuk Fakültesi, Dil, Tarih, Coğrafya 

Fakültesi, Ziraat Fakültesinde okuyan milliyetçi öğrencilerin, üniversitede 

öğrencilere tanınan fikir kulübü kurma hakkından faydalanarak Ülkü Ocakları 

ismiyle öğrenciler tarafından yapılan çalıĢmalar neticesinde ortaya çıkmıĢtır. Daha 

sonra Hacettepe Üniversitesi, Ġstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesinde milliyetçi 

öğrenciler tarafından Ülkü Ocakları adı altında fikir kulüpleri kurulmuĢtur Ülkü 

Ocakları, MHP’nin gençlik kolları olarak faaliyet göstermiĢ, Alparslan TürkeĢ’in 

yönlendirmesiyle MHP Genel BaĢkan Yardımcısı Dündar TaĢer’in çalıĢmalarıyla 

kuruluĢ süreci baĢlamıĢ 1969 yılında Ülkü Ocakları kurulmuĢtur.  

 

 Ülkü ocaklarının amacı, Türk gençliğinin sosyal alanda kendini yetiĢtirmesi, 

milli fikir, milli Ģuur ilkesini benimsemesi, milletine faydalı fert olarak yetiĢtirilmesi 

ve MHP’nin iktidara giden yolda gençlerin fikir ve çalıĢmalarının gerekli olduğu 

tespitiyle bu amacı gerçekleĢtirmek amacıyla kurulmuĢtur. 12 Mart 1971 Muhtırasına 

Milliyetçi Hareket Partisi destek vermesine rağmen muhtıra ile Ülkü Ocakları 

kapatılmıĢtır. Oysa muhtıra yayınlandığı zaman ülkenin içerisinde bulunduğu kaos, 

çatıĢma ve ekonomik düzenin olmamasından dolayı huzur ve refahın yeniden tesis 

edileceği, kaos düzeninin son bulacağı düĢüncesiyle Milliyetçi Hareket Partisi ve 

Ülkü Ocakları muhtırayı desteklemiĢ 17 Mart 1971 tarihinde aĢağıda ki açıklamayı 

yapmıĢtır.  
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 “Büyük Türk Milleti; Memleketimizi bir uçuruma sürüklemek üzere olan 

beynelmilel komünizmin eli kanlı uşaklarına karşı tedbir almak üzere siyasi 

hayatımızda önemli gelişmeler oldu. Biz, Ülkücü Türk gençliği olarak inanıyoruz ki, 

ordumuz Türk Devletinin bağımsızlığına, Türk Milletinin ve vatanının bütünlüğüne 

yönelen ihanet yuvalarını dağıtacak, hainlere gerekli dersi verecektir.”
59

 Yapılan 

açıklamaya karĢın diğer sol örgütlerle birlikte Ülkü Ocakları’da faaliyetlerini yurt 

genelinde durdurmuĢ olmasına rağmen 12 Mart Muhtırasını anlayıĢla 

değerlendirmiĢtir. Alparslan TürkeĢ, yurt genelinde yeniden Türk gençlerinin 

organize olmasını talep etmiĢ olup, 1973 yılında Ülkü Ocakları Derneği adıyla Ülkü 

Ocaklarının kuruluĢ gayesine hizmet edecek derneğin kurulmasına öncülük etmiĢtir.  

Yeniden organize olan Türk gençliği aynı zamanda siyasete kendini 

hazırlamıĢ Muhsin Yazıcıoğlu, Acar Okan, Namık Kemal Zeybek gibi isimler 

Milliyetçi Hareket Partisinin kadrolarında yerini almıĢtır.  

 

 Milliyetçi Hareket Partisi’nin 12 Mart Muhtırasına verdiği destek toplum 

tarafından da benimsenmiĢ 14 Ekim 1973 yılında gerçekleĢtirilen genel seçimlerde 

%3,4 oy oranıyla meclise milletvekili çıkarabilmiĢtir. MHP’nin Türk Ġslam 

Ülküsünün benimsemesi, Milliyetçi Cephe Hükümetlerinde yer alması partinin 

güçlenmesine vesile olmuĢ, bununla birlikte toplumda yaĢanan sağ-sol 

çatılmalarının, komünizm etkisinin önüne geçmek adına ülkücü gençlerde sol 

görüĢlü militanlar arasında çatıĢmalar meydana gelmiĢtir. MHP hükümette olduğu 

dönemde her alanda teĢkilatlanmasını sağlamayı baĢarmıĢ, yeniden kurulan Ülkü 

Ocakları Derneğinin 1977 yılında yapılan kongresinde daha önce siyasete 

kazandırdığı Muhsin Yazıcıoğlu genel baĢkan seçilmiĢtir. Ülkücü Hareket toplum 

içerisinde genç fertlerin, öğrencilerin hareketi olarak nitelendirmiĢtir.  

Alparslan TürkeĢ, dönemin toplumsal düzeninin bozukluğu nedeniyle yapmıĢ 

olduğu konuĢmalarında ülkücüleri partiye oy verenler olarak değil, her Ģart altında 

harekete geçmeye hazır fertler topluluğu olarak görmüĢ, 1977 yılında ki parti 

tüzüğünde de genel baĢkan yardımcılarından görev tanımında da “Propaganda ve 

Ġstihbarat Vekili” olarak nitelendirmiĢtir.
60
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Alparslan TürkeĢ, partinin esas programı olarak belirlediği Dokuz IĢık 

Doktrininde belirttiği, devletin bekası için “üçüncü yol” kavramıyla ilgili Ģu ifadelere 

yer vermektedir;  

 

 “Üçüncü yolu açmış bulunuyorum. Türkiye‟yi kurtaracak yeni yolu işaret ediyorum. 

Dokuz Işık bayrağını her çeşit fırtınaya karşı açmış, dalgalandırıyorum. Şimdi bu bayrağın 

altına Türk milleti için hiçbir çıkar düşünmeden, daima vermeyi ve her şeyini vermeyi göze 

alan fazilet savaşçılarını çağırıyorum. Türklük, şuur ve gururuna, İslam ahlak ve faziletine, 

yoksullukla savaşa, adalette yarışa, birliğe kısacası hak yolu, hakikat yolu olan Allah yoluna 

çağırıyorum. Modern medeniyetin en ön safına geçmek üzere çağlar üzerinden sıçramaya 

çağırıyorum. Hareketin adını isteyenlere yeniden açıkça ilan ediyorum. Yeniden maneviyata 

dönüştür. Hedefimiz Türkiye‟yi aç hürler, tok esiler ülkesi yapmaktır.”
61

 

 

 Alparslan TürkeĢ bu sözleriyle Türk gençlerini hareketin içerisinde yer 

almaya çağırmakta, gençlerin her türlü sorunlarının takipçisi olarak, vatan ve millete 

hizmet etme aĢkıyla dolu milliyetçi insanlar yetiĢtirilmesi gerektiğini ifade 

etmektedir. Ülkü Ocaklarının kurulmasında etkin isim olan MHP Genel BaĢkan 

Yardımcısı Dündar TaĢer ise, Türk Gençliğiyle ilgili Ģu sözleri ifade etmektedir. 

“Gençlik, milletin gerçeğinin teminatıdır. Eğer gençliğe gerekli ihtimam 

gösterilmezse, kalkınma baĢarılı olsa bile milletin akıbeti tehlikeli olabilir.”
62

 

Cümleleriyle Türk Gençliğinin yetiĢtirilmesine vurgu yapmakta ve milli Ģuur ilkesine 

sahip gençlerin vatana hizmet etmesi gerektiğini belirtmektedir. 

 

 Alparslan TürkeĢ’in Türk siyasetine kazandırdığı isimlerden olan Namık 

Kemal Zeybek, Ramiz Ongun, Muhsin Yazıcıoğlu, Yılma Durak gibi isimler 

TürkeĢ’in talimatıyla “Eğitimciler Grubu” adıyla 1977 yılında bir grup kurmuĢ ve 

kurulan bu grubun Ülkücü Ocaklarının ve Türk Milliyetçilerinin fikir ve 

düĢüncelerini geliĢtirmesine katkı sağlamasını amaçlamıĢtır.  
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Eğitimciler grubunda yer alan isimler, Milliyetçi Hareket partisi adına 

propaganda yapmak maksadıyla Anadolu Ģehirlerini gezmiĢ, partinin ideolojilerini 

Ģehirlerde anlatma ve topluma benimsetme faaliyetlerini yürütmüĢlerdir. Yapılan bu 

çalıĢmalar baĢarılı olmuĢ, toplum içerisinde Milliyetçi, Ülkücü Hareket sempati 

kazanmıĢ, Anadolu insanı Milliyetçi Hareket Partisinin düĢüncelerini benimsemiĢtir. 

Ülkü Ocakları Derneğinin 2 Nisan 1978 yılında gerçekleĢtirilen kongresinde Muhsin 

Yazıcıoğlu genel baĢkanlık görevini korumuĢ, ülkücü hareket içerisinde ki eylem ve 

düĢünce bütünlüğünü korumuĢ birlik beraberlik sağlanmıĢtır. O dönemde toplum 

içerisinde artan olaylarda ölümler olurken, Çorum ve KahramanmaraĢ ilinde 

meydana gelen çatıĢmalarda çok sayıda vatandaĢ hayatını kaybetmiĢtir. Hükümetin 

baĢında olan Bülent Ecevit, toplum içerisinde yaĢanan bu çatıĢmalardan Ülkü 

Ocakları Derneği’ni sorumlu tutarak hedef göstermiĢtir. 

 

 Bunun üzerine Ülkü Ocakları Derneği için kapatma davası açılmıĢtır. Bunun 

üzerine Konya’da faaliyet gösteren Ülkücü Gençlik Derneği adını değiĢtirerek 

Ülkücü Gençler Derneği alıp merkezini Ankara’ya taĢımıĢ ve kapatılan Ülkü 

Ocakları Derneği’nin yönetim kadrosu Ülkücü Gençler Derneği’ne kaydırılmıĢ, 

genel baĢkanlığına yine Muhsin Yazıcıoğlu getirilmiĢtir.  

 

 Ġkinci Milliyetçi Cephe Hükümetinin görevde kaldığı süre içerisinde ülke 

içinde sağ ve sol görüĢlü kitlelerden 119 kiĢi hayatını kaybetmiĢtir. Sıkıyönetimin 

bazı Ģehirlerde ilan edilmesinin devamında ülke genelinde kaosun önlenememesi 12 

Eylül Ġhtilalı’nın zemini hazırlamıĢ ve 12 Eylül Ġhtilalı’nın gerçekleĢmesiyle birlikte 

siyasi partilerin kapatılması, Ülkü Ocaklarının kapatılması, Alparslan TürkeĢ 

liderliğinde ülkücü yöneticilerin ve ülkücü gençlerin tutuklanması, daha sonra 

kurulan mahkemelerde ülkücülerin idam edilmesi, cezaevlerinde uygulanan 

iĢkenceler Milliyetçi Hareket Partisi açısından ağır bir bedel ortaya çıkmıĢtır.  
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SONUÇ  

 

 Yapılan bu çalıĢmada öncelikle Milliyetçilik kavramının Avrupa’da nasıl 

ortaya çıktığı, manası ve zaman içerisinde toplumlar arasında nasıl değiĢime 

uğradığı, modern ve etnik milliyetçilik kavramlarının üzerinde durularak açıklamaya 

çalıĢılmıĢtır. Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde II. MeĢrutiyetin ilanından sonra 

gerçekleĢen Türkçülük akımları, Türkçü fikirlere sahip Hüseyin Nihat Atsız’ın 

milliyetçilik anlayıĢı, Mustafa Kemal Atatürk’ün milliyetçilik kavramına bakıĢ açısı, 

Kemalist Milliyetçilik akımı ve ülkemizde milliyetçiliğin toplum içerisinde ki önemi 

ele alınmıĢtır. Osmanlı Ġmparatorluğunun son dönemlerinden, Cumhuriyetin 

ilanından sonra milliyetçilik ideolojisinin geliĢmesinde Türkiye’de etkin rolü, 

milliyetçi akıma sahip düĢünürlerin topluma etkisi değerlendirilmiĢtir. Cumhuriyet’in 

ilanından 1960’lı yıllara gelinen süreçte ülke içerisinde gerçekleĢen milliyetçiliğin 

temel fikirlerine ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisiyle 

benimsenen Türk Milliyetçiliğinin devamı olan Milliyetçi ÇalıĢma Partisi ve 

Milliyetçi Hareket Partisinin temel ideolojilerinin milliyetçilik üzerine kurulu 

olduğuna anlatılmaya çalıĢılmıĢtır.  

 

12 Eylül Ġhtilalının öncesinde ülkenin siyasi vaziyeti, Milliyetçi Hareket 

Partisinin hâkim olduğu milliyetçi kesimin durumu ve ihtilalının sonrasında kapatılan 

siyasi partilerin ve milliyetçi fikirlerin topluma etkisine yer verilmiĢtir. Son bölümde 

ise, Milliyetçi Hareket Partisinin kurucu lideri Alparslan TürkeĢ’in parti politikaları, 

kendisi tarafından kaleme alınan Dokuz IĢık Doktrinin açıklanması, Milliyetçilik 

akımının toplumda etkisinin yanı sıra 1960’lı ve 1970’li yıllarda ĠslamlaĢma 

hareketlerinin siyasi parti üzerindeki etkisine istinaden Türk-Ġslam Ülküsünün ortaya 

çıkıĢı anlatılmaya çalıĢılmıĢtır.  Milliyetçi Hareket Partisinin ideolojisi haline gelen 

Türk Ġslam ülküsünün yanı sıra Alparslan TürkeĢ dönemi politikaları 

değerlendirilmiĢtir.  
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Fransız Devriminin akabinde ulus-devletlerin ortaya çıkıĢı ile dünya 

devletleri üzerinde etkili olan milliyetçilik akımı, Osmanlı Ġmparatorluğu’nda da 

kendi göstermeye baĢlamıĢtır. Osmanlı Ġmparatorluğu içerisinde yaĢayan 

gayrimüslim halklarda ilk olarak kendini gösteren milliyetçi ayaklanmalar, zaman 

içerisinde Müslüman toplumu da etkilemiĢtir. Ulus Devletlerin ortaya çıkıĢıyla 

sanayinin geliĢmesi beraberinde kapitalist düzeni getirmiĢ, devletlerarası rekabete yol 

açmıĢ bu durumda milliyetçiliğin geliĢime ayrıca katkı sağlamıĢtır.  

 

Dünya’da böyle geliĢmeler yaĢanırken Osmanlı imparatorluğu içerisinde de 

Türk Milliyetçiliği olgusu ortaya çıkmıĢtır. Ülkemizde cumhuriyetin ilanından sonra 

milliyetçilik üzerine devlet destekli çalıĢmalar yürütülmüĢ, Türk dili, tarihi ve kökleri 

üzerinden araĢtırmalar yapılmıĢ bu araĢtırmalara dönemin aydınları da kendileri 

devlet çalıĢmalarından ayrı olarak araĢtırmalar yapmıĢtır.  

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla Mustafa Kemal Atatürk tarafından 

devlet politikalarında milliyetçilik ideolojisi etkisini hissettirmiĢ, Kemalist 

Milliyetçilik akımı da bunun göstergesi olmuĢtur. Devlet desteğiyle yapılan Türk 

milletinin dili, tarihi ve antropolojik geçmiĢi üzerinden çalıĢmalar sağlanmıĢ bu 

çalıĢmalar dönemin aydınları tarafından da desteklenmiĢtir. Mustafa Kemal 

Atatürk’ün “Ne Mutlu Türk’üm diyene.” sözü Cumhuriyet rejiminde milliyetçilik 

ideolojisinin etkili olduğunun bir göstergesi olduğuna örnek gösterilebilir.  Osmanlı 

Ġmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra kurulan cumhuriyet rejiminin tek partili 

döneminde milliyetçilik akımı kendisini göstermiĢ, çok partili siyasa hayata 

geçilmesiyle birlikte Türkiye’de milliyetçiliğin farklı görüĢlerine sahip siyasi 

partilerde ortaya çıkmıĢtır. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, Milliyetçi ÇalıĢma 

Partisi devamın da Milliyetçi Hareket Partisi milliyetçilik fikrini ideolojik kabul eden 

partilerin öncüsü olarak görülebilir. 1969 yılında CKMP gerçekleĢtirilen kongresinde 

genel baĢkan seçilen Alparslan TürkeĢ, kendisi tarafından yazılan Dokuz IĢık 

Doktrini’ni ve “üçüncü yol” ilkesi partinin ana ideolojisi olarak belirmemiĢ ve Türk 

milliyetçiliği fikrinden esasla siyasi hayatını devam ettirmiĢtir.  Milliyetçi Hareket 

Partisinin, Türkçü yapıda kalması savunan Hüseyin Nihal Atsız, partide ĠslamlaĢma 

hareketleri olduğunu belirterek partiden ayrılmıĢ, MHP’nin ilkesi haline gelen ve 

Seyyid Ahmet Arvasi tarafından ortaya konan Türk Ġslam ülküsünü daha sonra ki 

süreçlerde benimsemiĢtir.  
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MHP, dünyanın iki kutuplu sisteme ayrıldığı dönemde ülke içerisinde baĢ 

gösteren komünizm tehlikesi ve kapitalizm hareketlere karĢı Alparslan TürkeĢ’in 

Dokuz IĢık ilklerinde yer alan ekonomik ve siyasi fikirleri ilke edinmiĢ, bu tehlikeye 

karĢı mücadele vermiĢtir.  

 

Türk milliyetçiliği ideolojisi, ülke içerisinde büyük kitleleri bir araya 

getirmiĢ, taĢra toplumunu özellikle etkilemiĢtir. Milliyetçi Hareket Partisi, Türk 

milliyetçiliği ve ĠslamlaĢma hareketlerini kendi içerisinde birleĢmesiyle Türk Ġslam 

ülküsü fikriyle partinin çalıĢmalarına yön vermiĢtir. Türk gençliğine milliyetçilik 

fikrinin aĢılanmasına Ülkü ocaklarının yapmıĢ olduğu çalıĢmalar da etkili olmuĢ, o 

dönemin kaos içerisinde alan toplumunda milliyetçi fikirlere sahip fertleri ayırt 

edebilinmiĢtir.  

 

Milliyetçi Hareket Partisi ve Alparslan TürkeĢ dönemi incelendiğinde 12 

Eylül Ġhtilalı öncesi ve sonrasında değiĢmeyen fikirlerin var oluĢu, ülkenin içinde 

bulunduğu huzursuzluk ortamıyla mücadelede Türk milliyetçileri kendilerine görev 

edinmiĢ olduğu görülmektedir, Milliyetçi Hareket Partisine ve Ülkücü harekete 

gönül veren fertlerin o dönem içerisinde hayatını kaybetmiĢ olsa da inanılmıĢ olan bu 

fikirden vazgeçilmemiĢ bugünlere kadar taĢınmıĢtır.  

 

Sonuç olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk milliyetçiliği geliĢimini MHP 

ile sürdürmüĢ, ĠslamlaĢma hareketlerinin etkisiyle Türk Ġslam Ülküsünü kendisine 

benimsetmiĢ, Alparslan TürkeĢ’in siyasi hayatında genel baĢkanlığını yürüttüğü 

partinin Türk siyasetinde iktidar olamamıĢ olsa bile hükümetler içerisinde yer almıĢ 

devletin karar mekanizmasında Ģahsının ve genel baĢkanlık görevinde olduğu 

MHP’nin fikir ve kadrolarına ihtiyaç duyulduğu anda Türk milletinin bekası için 

gereğini yapmıĢtır. 
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