
 ERBAKAN HOCA HAYATTA OLSAYDI

 CHP İLE İTTİFAK 
 YAPARMIYDI?
‘Erbakan Hoca Hayatta Olsaydı’ Chp ile 
birlikte ittifak kurardı diyen Saadet Partisi 
Genel Başkan’ı Temel Karamollaoğlu, haklı 
mıydı. 

Bu İddiayı ilk telaffuz eden Temel Karamol-
laoğlu, 1970 başında Milli Nizam Partisi’ni 
(MNP) kuran, bu partinin 12 Mart 1971 
darbesi sonrası kapatılmasının ardından da 
1972’de Milli Selamet Partisi’ni (MSP) kuran 
Necmettin Erbakan’ın çalışma ekibinde yer 
aldı. 

1977 yılında MSP adayı olarak Sivas’tan 
milletvekili seçildi. Bir insan hakkında “şöyle 
yapardı” diyebilmek için onun en yakınında 
ve uzun süre beraber olmak gerekir. Temel 
Karamollaoğlu onlardan biridir. 
Yanında olmak yeterli değildir elbette. Ya-
nında, yakınında olup onu anlamayan, dava-
sına ve partisine zarar veren binlerce insan 
gördük. O zaman icraatlarına, yaptıklarına 
ve arşivlere bakmak icap eder. 



CHP-MSP KOALİSYONU KURDU

Erbakan Hocamız 1974 yılında MSP-CHP koalisyo-
nu kurmuştur. Bunu herkes bilir ancak bir araya gel-
mek tek taraflı taleplerle olması mümkün değildir. 
Bir Koalisyon Hükümeti kurmak için bir Hükümet 
Protokolü yapmak gerekir. Neticede hem MSP’nin 

hemde CHP’nin talep ve beklentileri vardı. Karşılıklı 
görüşmeler neticesinde uzlaşı sağlandı.
MSP-CHP Koalisyonunda bazı suçlar için Af çıkar-
ma konusu gündeme geldi. MSP 163. Maddeyi talep 
ederken CHP 141-142. Maddelerin Af kapsamına 
alınmasını talep etmişlerdir. 163. Madde inanç 
suçlarını, 141 ve 142. Madde fikir suçlarını kapsa-
maktaydı. 
CHP 163. Maddeyi oylamıs ancak MSP içinde bazı 
“Nurcu” diye tabir edilen Milletvekilleri bu anlaş-
maya riayet etmeyip diğer maddelerin af kapsamına 

alınmasına oy 
vermemiştir. 

14 Mayıs 1974 
günü Meclis’ten 
çıkan afta 163 
suçları kapsam 

içinde, 141-142 suçları 
kapsam dışında kaldı 
ancak daha sonra Ana-
yasa Mahkemesi kara-
rıyla onlarda Genel Af 
Kanuna dahil edildi. 

https://www.milli-
gazete.com.tr/amp/
makale/1557957/huse-
yin-arslan/chp-msp-ko-
alisyonu-ve-chp-saa-
det-secim-isbirligi? 

Tabi bu süreçlerin ön-
cesinde ve sonrasında 
Necmettin Erbakan Ho-

camız taşlanmaya başlamıştı. “Yeşil Komünist” diye 
yaftalanmıştı. 
‘’Karpuz gibi Dışı 
yeşil içi kırmızı’’ 
dediler. Erbakan 
Hocamız itibar 
etmedi, inandı-
ğı doğrulardan 
vazgeçmedi. 



Kıbrıs’a çıkarma emrini Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Başbakan vekili olarak vermiştir.
https://www.
milligazete.
com.tr/ha-
ber/7502530/
kibris-ba-
ris-hareka-
ti-kibrisa-ci-
karma-emri-
ni-kim-verdi

Prof. Dr. Ata 
Atun Maraş 
gerçeğini 
yazdı. Atun 
Erbakan 
Hocanın 
talimatıyla gerçekleşen 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış 

Hatekatından 
önemli bir ayrıntı-
yı kaleme aldı.
Ata Atun, “Rum-
ların Küçük 
Kaymaklı böl-
gesine aşırı güç 
kullanarak yap-
tıkları saldırıya 
Kıbrıs Türkleri 
iki gün dayana-
bilmişti. İkinci 
günün sonunda 
Küçük Kaymaklı 
bölgesinde ya-

şamlarını sürdüren kardeşlerimiz, çareyi 
güvenli bölgelere geçmekte bularak, 
evlerini, araçlarını, hayvanlarını ve tüm 
varlıklarını arkada bırakmış, Lefkoşa’nın 
güvenli bölgelerine göç etmişlerdi. Göçe 
ayak uyduramayan 550’ye yakın yaşlı-
mız, kadın ve çocuklarımız esir alınmış, 
direnen kardeşlerimiz şehit edilmiş, 
evler, camiler ve okullar yakılıp yıkılmış-
tı.” diye yazdı.

TÜRK ORDUSU KIBRIS’TA 
20 Temmuz 1974 sabahı saat 06.05’te 
Türkiye, Kıbrıs Barış Harekatı’nı başlattı. 
Harekat kapsamında Türk paraşütçüler, 

sabahın erken saatlerinde Kıbrıs semalarında görün-
dü. Türk ordusu Lefkoşa civarına havadan indirme, 
Girne civarına ise denizden çıkarma yaptı. Yaklaşık 3 

bin asker harekatta görevliydi. 

TÜRK ORDUSU KIBRIS’TA 
20 Temmuz 1974 
sabahı saat 06.05’te 
Türkiye, Kıbrıs Barış 
Harekatı’nı başlattı. 
Harekat kapsamında 
Türk paraşütçüler, sa-
bahın erken saatlerin-
de Kıbrıs semalarında 
göründü. Türk ordusu 
Lefkoşa civarına ha-
vadan indirme, Girne 
civarına ise denizden 
çıkarma yaptı. Yakla-
şık 3 bin asker hare-
katta görevliydi. 

https://www.haber.com/kibris-baris-harekatinin-46in-
ci-yildonumu-ve-yasananlar-316885/  

KIBRIS BARIŞ HAREKATI



İNCİRLİK ÜSSÜ KAPATILDI

1974 Kıbrıs Harekâtı sonrasında ABD, Türkiye’ye si-
lah ambargosu koymuş, hükümet ortağı ve o tarihte 
hükümete vekâlet eden Milli Selamet Partisi aldığı 
kararla İncirlik Üssü’nü ABD’ye kapatmıştı.
Başbakanlığa vekâlet eden Milli Görüş Lideri Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan sadece İncirlik Üssü’nü 
ABD’ye kapatmakla kalmamış, ABD’nin Türkiye’deki 
tüm üslerine de el koymuştu. İşte Milli Gazete’de yer 
alan o çok çarpıcı haber..

https://www.haber.com/kibris-baris-harekatinin-46in-
ci-yildonumu-ve-yasananlar-316885/

https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/aytunc-er-
kin/44-yil-on-
ce-abdnin-us-ve-te-
sislerine-el-konul-
du-5115428/ 

https://www.
ulukanal.com/
mustafa-yurek-
li-turkiye-abd-usle-
rini-25-tem-
muz-1975te-na-
sil-kapatti/8571/ 



CHP-MSP KOALİSYONU İMAM 
HATİPLERİN ÖNÜNÜ AÇTI

Erbakan hoca o görüşmede Ecevit’e şu şartları ileri 

sürdü: 
“Ülkenin o kadar çok şeye ihtiyacı var ki bunların 
hepsi vazgeçilmez hususlardır. Ama ille de birinci 
derecede vazgeçilmeziniz nedir diyorsanız, imam 
hatip okullarının birinci dönem kapatılan kısımları-
nın tamamen açılması. İkincisi ise lise bölümlerinde 
binaları bitmiş kadro bekleyen okullar var, onların 
tamamen açılması. 16-17 bin kadar imam, müezzin, 

vaaz verecek din adamı 
kadrosuna ihtiyacımız 
var.”

https://www.odatv4.
com/guncel/han-
gi-hukumet-done-
minde-kac-tane-acil-
di-0301131200-29608 

“Yıl; 1974...

Millî Selamet Partisi 
(MSP) Genel Başkanı 

Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve dava-yol arkadaşları, 
Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) ile koalisyon görüş-
meleri için masada...

Dönemin ‘merkez sağ partisi’ konumundaki Adalet 
Partisi (AP) Genel Başkanı Süleyman Demirel ve 
avenesi, “Siz nasıl CHP ile koalisyon görüşmeleri 
yaparsınız?” modunda... Sıkıştırmalar... Yaftalamalar... 
Eleştiri üzerine eleştiriler...

Erbakan Hoca’ya yakın görünen bazı çevreler de, “Yok 
daha neler! CHP ile koalisyon mu yapılır?” itirazını 
dillendirmekte!

Erbakan Hoca bu itirazları dinler ama itibar etmez! 
CHP ile ortak hükümet kurmaya kararlıdır! Her 
zaman istişare ettiği yakın çalışma arkadaşları da bu 
fikrine destek verir.

Ve böylelikle görüşmeler başlar...
Bülent Ecevit’in ilk etapta bir talebi olur. Erbakan 
Hoca ile aralarında şu konuşma geçer;

- Ecevit: “Sayın Erbakan, sizinle ortak olmayı aslın-
da istiyoruz ama biz ne yapacağız? Prensipleriniz, 
vazgeçilmezleriniz nedir; bizim vazgeçilmezimiz 
nedir bunları bir ortaya koyalım. Onun için lütfen 
siz vazgeçilmezinizi bize söyleyin ki grubumla gidip 
görüşeyim!”

- Erbakan Hoca: “Vallahi birçok vazgeçilmezimiz var 
bizim. Ülkenin o kadar çok şeye ihtiyacı var ki bunla-
rın hepsi vazgeçilmez hususlardır. Ama ille de birinci 
derecede vazgeçilmeziniz nedir diyorsanız, imam 
hatip okullarının birinci dönem kapatılan kısımları-
nın tamamen açılması. İkincisi ise lise bölümlerinde 
binaları bitmiş kadro bekleyen okullar var, onların 
tamamen açılması. 16-17 bin kadar imam, müezzin, 
vaaz verecek din adamı kadrosuna ihtiyacımız var. Bu 
baştan saydığım şeyler, vazgeçilmezlerimiz!”

- Ecevit: “Sayın Erbakan, siz bu söylediklerinizde 
ısrarlı mısınız? Siz bizden imam hatip okulu açmamı-
zı, din adamı kadrosu vermemizi, üniversiteye giriş 
yolunun açılmasını mı istiyorsunuz? Yahu beni taşa 
tutarlar, ben nasıl yaparım bunu?”

- Erbakan Hoca: “Mesele yok, yapmazsanız biz de 
muhalefete devam ederiz!”

Bülent Ecevit bu diyalogun ardından gidiyor...

Bir süre sonra aracılar tekrar görüşmelere başlıyor. 
Tekrar, tekrar derken nihayet Ecevit razı oluyor, 
MSP’nin taleplerine.
O dönem 77 tane olan imam hatip okulu sayısı, bu 
görüşmelerden sonra 600 küsura çıkıyor.”

https://www.milligazete.com.tr/haber/7240904/erba-
kan-ecevit-ile-ne-konusup-imam-hatip-liselerinin-o-
nunu-nasil-acti 



Yine 1980 Darbesi öncesinde CHP’nin Cumhurbaş-
kanı Adayı Muhsin Batur lehine Mecliste MSP grubu 
olarak Gizli oy vermiştir. Konuyu uzatmamak adına
Hem delil niteliğinde hemde meraklıları için konu-
nun detayları ektedir.

https://www.
memleket.com.
tr/erbakan-ta-
rihi-bir-sirri-a-
cikladi-36039h.
htm?
https://www.
dunyabulteni.
net/arsiv/erba-
kan-muhsin-ba-
tur-icin-sifre-

li-oy-vermis-h60498.html

1980 Darbesinden sonra İktidara gelen Anap ve 
Genel Başkanı Turgut Özal’ı devirmek için bir proje 
ortaya koymuştur. CHP ve SHP dahil bütün Muhale-
fet partilerinin ANAP karşısında bir blok oluşturması 

için çağrı yapmıştır. 
Yine konuyla ilgili 
Konuşması ektedir. 
https://youtu.be/wR-
HQU50uV1s 

Erbakan Hocamız 
CHP ile bir araya gel-
mekten hiçbir zaman 
çekinmediğini de 
Gerek mecliste gerek 
başka programlarda 
ifade etmiştir.

Yine örnek video ektedir.
https://youtu.be/Kr1nvOpU74U
Bir insanın ne yapıp ne yapmayacağı hakkında fikir 
beyan edebilmek için öncelikle iyi tanımak ve iyi 
araştırmak gerekir. Evladı olmak, Partisi’nde daha 
evvel bulunmuş olmak bir anlam ifade etmemektedir. 

Erbakan, söz konusu videoda, CHP’yle kurdukları 
ittifakı anlatıyor. Erbakan, CHP’yle ittifakla ilgili şu 
ifadeleri kullanıyor:
“Biz vaktiyle Cumhuriyet Halk Partisi’yle koalisyon 
kurduk. Koalisyon kurduğumuz zaman ne yaptık? 
‘Hayır, size Başbakanlığı veriyoruz Meclis Başkanlı-

ğı da bizden olsun’ demedik. Ya ne yaptık? Dedik ki 
‘bak beraber çalışacağız sizin partinizin içerisinde 
Meclis Baş-
kanı olacak 
arkadaşı 
beraberce 
görüşerek 
tespit ede-
lim’. ‘Ta-
mam çok 
uygundur’ 
dediler. O 
zaman Kemal Güven Beyefendiyi 
birlikte tespit ettik. Ama Halk 
Partisi’nden tespit ettik. Onun 
için centilmenlik budur.”

“Solcular bizim namaz kılmayan din kardeşlerimiz-
dir.”
Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN

ERBAKAN CHP’NİN ADAYI 
MUHSİN BATURA OY VERDİ



ERBAKAN ANAP İKTİDARINA 
KARŞI SEÇİM İTTİFAKI ÖNERDİ

Dönemin Milli Görüş temsilcisi Refah Partisi’nin 
Genel Başkanı Erbakan Hoca, bu adaletsizliği 
ortadan kaldırmak için iktidarda olan ANAP Genel 
Başkanı Turgut Özal’a karşı DSP, SHP, DYP ve diğer 
muhalefet partilerine ittifak projesi sunmuştu. 

https://www.milligazete.com.tr/haber/9018702/ar-
siv-unutmaz-erbakan-hoca-iktidara-karsi-secim-it-
tifaki-onermisti

İttifak projesiyle ilgili katıldığı 
bir toplantıda Erbakan Hoca, şu 
ifadeleri kullanmıştı:
“Hemen seçimin ardından biz bir proje ortaya koy-
duk. Türkiye bu felaketlerden nasıl kurtulur? Bugün 
ANAP yüzde 36 oy aldı. Muhalefet partileri top-
lamda ne kadar oy aldı, yüzde 64. Biz bu muhalefet 
partilerine ‘gelin bir beraberlik yapalım. Herkes 
kendi zihniyetinde kendi partisinde yürüyecek, 
bugünkü kanunlar içerisinde. Biz öyle bir beraber-
lik yapalım ki Özal’ın oynadığı bu oyunu kendisine 
oynarız’ dedik. Bu Özal’ın oynadığı oyun nedir? 
En fazla oy alan partiye bir sürü avantaj veriliyor. 
Peki Özal yüzde 36, bunun karşısında muhalefet ise 
yüzde 64’lük bir topluluk koyarsa ne olacak? 
Bu takdirde aynı kanunlar, Özal’a sadece 50 mil-
letvekili bırakacak, yüzde 64’lük topluluk ise 400 

milletvekili alacak. Bugünkü SHP 98 milletvekili 
aldı bizim projemizi tatbik ederse 150 milletvekili 
alacak. Bugünkü DYP 59 milletvekili aldı bizim 
projemizi kabul ederse bu takdirde 100 milletvekili-
ne çıkacak. DSP 70 milletvekili alacak, Refah Partisi 
de 60 milletvekili alacak. Böylece 400 tane milletve-
kili taksim edilmiş olacak. ANAP ise 50 milletvekili 
alacak. Nasıl oluyor? İşte ANAP’ın yaptığı kanun 
böyle olur.”
https://www.youtube.com/watch?v=GLr2HLM-
50LE&t=7s

Tüm bu deliller ışığında bende açıkça söylüyorum;
Evet Erbakan Hoca Yaşasaydı Saadet Partisi’nin 
şuan ki izlediği stratejiyi izlerdi.
CHP’nin içinde olduğu bir seçim iş birliğine destek 
verir ülkenin AKP’den kurtulması için gayret gös-
terirdi. AKP’nin kuruluşundan Erbakan Hocanın 
vefatına kadar arada geçen 9 yıl neler söylediğine 
herkes şahittir. 



TEMEL KARAMOLLAOĞLU 
ERBAKAN’IN YOLUNDA

Sonuç olarak,  Temel Karamollaoğlu Er-
bakan Hocamızı doğru anlamış, hayatı 
boyunca yanından ayrılmamış Millî Görüş 
davasına hizmet etmiştir. Bizde aynı ideal 
ve aynı istikamette bu davaya hizmet etmek 
için gayret edeceğiz.

Erdoğan Aydın


