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GİRİŞ

Türk siyasal hayatında önemli bir ağırlığa sahip olan MHP, kökleri Osmanlı’nın 
son dönemlerinde bulunabilecek milliyetçi düşünce geleneğinin 1960’ların orta-
larında partileşmesiyle kuruldu. Soğuk savaş ve askeri darbeler, MHP’nin ilk dö-
nemlerdeki siyasetinde belirleyici bir rol oynadı. MHP, bu iki siyasal dinamiğin yol 
açtığı muazzam toplumsal gerilimin aktif bir aktörü olarak kitleselleşti. 1980 ön-
cesindeki bütün önemli siyasal gelişmelere, yönetim ve taban düzeyinde müdahil 
oldu. 1980-1990 yılları arasındaki görece uzun fetret evresinden sonra, 1990’ların 
ortalarından itibaren siyaset sahnesine yerleşmeye başladığında, yaşanan siyasal 
ve toplumsal dönüşümün farkındalığıyla yeni bir söylem ve kimlik edindi. 

1990’larda siyasal gündem, güçlenen toplumsal kesimlerin kimlik talepleri 
ve güvenlik paradigması ekseninde bu kimlikleri ve taleplerini tehdit olarak gö-
rüp bastırmaya çalışan siyasal merkez arasındaki mücadeleyle belirleniyordu. Bir 
yandan, PKK’nın yükselttiği terör ve şiddet dalgası ve Kürt siyasal muhalefetinin 
partileşerek Meclis’te temsil edilmeye başlanması, öte yandan Refah Partisi’nin 
artan toplumsal desteğinin rejime tehdit olarak görülmesiyle dindar-muhafaza-
kar kesimler üzerine kurulan baskı, son olarak da merkez sağ partilerin Islam 
ve Kürtlük ekseninde gelişen bu siyasal gelişmelere duyarsız kalması, MHP’nin 
siyaset sahnesine güçlü bir aktör olarak çıkmasını kolaylaştırdı. MHP, PKK ve 
legal Kürt siyasal muhalefetinin tetiklediği ‘tehdit’le baş edecek; sistem tarafın-
dan meşru görülmeyen Refah Partisi’nin bıraktığı temsil boşluğunu dolduracak; 
yozlaşan ve siyasal talepleri algılayamayan merkez sağ partilerin yerini alacak bir 
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parti olarak algılandı. Böylece, 1999 seçimlerinde, milliyetçi, muhafazakar ve sağ 
tabanın desteğini alarak beklemediği bir zafer kazandı. 

1999-2002 arasındaki iktidar döneminde seçmenini tatmin edecek bir per-
formans gösteremeyince 2002 seçimlerinde baraj altında kalsa bile, MHP, 1999 
başarısını kazandıran siyasal eksenden ayrılmadı. 1990’ların demografik ve si-
yasal dönüşümünün Kürt meselesini daha uzun bir süre siyasal gündemin mer-
kezinde tutacağı ve bu gündeme endekslenmiş bir siyasal programın, milliyet-
çi seçmenden -özellikle de Kürtlerle ve Kürtler üzerinden hissedilen kaygılarla 
sıcak temas yaşamaya başlayan Güney-Batı sahil şeridindeki tepkisel-milliyetçi 
seçmenden- kalıcı bir destek bulacağını öngördü. AK Parti, iç ve dış politikadaki 
hamleleriyle Iç Anadolu’daki milliyetçi seçmenin bir kısmının desteğini aldıkça, 
MHP milliyetçiliğin pozitif ve kuşatıcı yönlerini söyleminin dışına atarak, negatif 
ve dışlayıcı bir milliyetçi söylem üzerinden siyaset yürütmeye başladı. Böylece, 
hem Iç Anadolu’da hem de Güney-Batı sahil şeridinde, AK Parti’nin iç ve dış poli-
tikadaki hamlelerinden kaygı duyan, bu hamlelerin Türkiye’yi zayıflattığını düşü-
nen seçmenin adresi haline geldi. 

Bu kurgu çerçevesinde MHP, 2000’lerde Türkiye siyasetinin her yönden de-
ğişim-dönüşüm sürecinden geçtiğini göz ardı ederek neredeyse her siyasal geliş-
meyi Kürt meselesine endeksledi. Bu politikasına seçmenini ikna ettiği ölçüde, Iç 
Anadolu’daki 1990’lar öncesi seçmeni ile Güney-Batı sahil şeridindeki 1990’lar 
sonrası yeni seçmenini aynı potada buluşturdu. 12 Eylül 2010 referandumu, 
MHP’nin bütün söylemsel müdahalelerine rağmen, PKK ve Kürt meselesi paran-
tezine değil vesayet-demokrasi eksenine oturunca, MHP önemli bir kriz geçir-
di. Ülkücü değerlere bağlılığını sürdüren eski seçmen kitlesi referanduma destek 
verme eğilimindeyken, ulusalcı değerlere yakın yeni seçmen kitlesi referanduma 
muhalefet etmeyi arzu etti. MHP, 1990’ların sonlarından beri, yeni seçmen kitle-
sinin siyasal kalıcılığına dayanarak geçirdiği ideolojik ve söylemsel dönüşümün 
etkisiyle, ulusalcı değerlere yakın yeni seçmen kitlesinin eğilimini destekledi ve 
referanduma muhalefet etti. 

MHP’nin hala ülkücü değerlere yakınlığını sürdüren Iç Anadolu seçmeni, 
kamuoyu önünde, parti üst yönetiminin aldığı ‘Hayır’ kararını eleştirerek, ‘Evet’ 
yönünde oy kullanacağını deklare etti. Bu, Iç Anadolu seçmeninin, MHP’nin 
1990’ların sonlarından itibaren iyice belirginleşen söylemsel ve ideolojik dönüşü-
müne en güçlü itirazı olarak kayıtlara geçti. 

Bu tartışma, MHP’yi doğru anlamlandırmak için cevaplanması gereken pek 
çok soruya davetiye çıkardı: Referandum tartışması, MHP’nin iki farklı seçmen 
blokuna dayandığını gösteriyor mu? MHP’deki seçmen ikiliği bir varsayım mı, 
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yoksa somut tartışmalarda kendisini gösteren bir gerçekliğe mi tekabül ediyor? 
MHP’de farklı seçmen eğilimleri -varsa eğer- coğrafi bir konumlanmaya denk ge-
liyor mu? Kürt meselesi dışındaki konu başlıklarında MHP, her iki seçmen blo-
ğunu bir arada tutmakta zorlanacak mı? MHP’nin her iki seçmen bloğu, milliyet-
çilik, Türklük, yaşam tarzı tartışmaları, asker-siyaset ilişkileri ve dış politika gibi 
başlıklarda benzer eğilimlere mi, farklı eğilimlere mi sahip? 

Elinizdeki çalışmaya bu ve benzeri sorulara cevap vermek üzere başlandı. Ça-
lışma esnasında, MHP tarihi üzerine yaptığımız araştırmada, MHP’nin seçim so-
nuçları üzerine gerçekleştirdiğimiz detaylı analizlerde, 14 ilde 83 MHP’li katılım-
cıyla yaptığımız görüşmelerde, bu sorulara cevap teşkil edecek önemli bulgulara 
ulaştığımızı düşünüyor ve çalışmanın MHP’yi Türk siyasal hayatı içinde doğru 
konumlandırmaya yardımcı olmasını diliyoruz. 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Çalışma, MHP tabanına ilişkin niceliksel veriler doğrultusunda genel bir panora-
maya ulaşmak yerine; tabanda gözlemlediği ikiliğin altında yatan nedenleri açığa 
çıkarmayı hedeflediği için nitel araştırma olarak tasarlanmış; veri toplama konu-
sunda da aynı kaygıdan hareketle derinlemesine mülakat tekniği tercih edilmiştir. 
Katılımcıların bakış açılarını açığa çıkarmaya dönük bir teknik olan derinleme-
sine mülakat, gözlemlenen tutumların, davranışların ve ifade edilen görüşlerin 
nedenlerini sorgulamaya ve altta yatan etkenleri ortaya çıkarmaya imkan vermek-
tedir.1 Araştırmada mülakatlar altı kategoride toplanabilecek genel sorularla yarı 
yapılandırılmış biçimde gerçekleştirildi. Bu altı kategori, Türk kimliğine bakış; 
milliyetçilik algısı; MHP algısı; dış politika gelişmelerine bakış açısı; Kürt Soru-
nu merkezli yaşanan gelişmelere bakış açısı ve son yıllarda çokça tartışılan darbe 
davalarının algılanışı başlıklarını kapsamaktadır. Ayrıca katılımcıların soru sorul-
madan yaptığı değerlendirmeler de göz önünde bulunduruldu. 

Bu çerçevede, gerçekleştirilen derinlemesine mülakatlarda araştırmacının 
soru setinde yer almayan, fakat katılımcıların dillendirmek isteyebilecekleri ko-
nuların olabileceği hesaba katıldı ve bu değerlendirmeler de dikkate alındı. Katı-
lımcılara ulaşmada diğer katılımcının referansını ifade eden kartopu tekniğinden 
faydalanılarak araştırma kapsamı dahilindeki illerde parti teşkilatıyla ilişkili kişi-
lere ulaşıldı. Katılımcılar halihazırda görevde veya önceki dönemlerde parti yöne-
timinde görev almış kişilerden oluşmaktadır. Ülkü Ocakları ile parti teşkilatının 

1. W. Lawrence Neuman, Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar, Çev. Sedef Özge (Yayıno-
dası Yayınları, Istanbul: 2006) s. 221-262.
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yakın ilişkisi hesaba katılarak, Ülkü Ocaklarında daha önce görevde bulunmuş 
veya halen görev yapmakta olan kişiler de katılımcılar arasına alındı. Katılımcı 
profilleri, EK’te daha detaylı olarak verilmektedir.

Araştırmanın örneklemini 14 ilde parti teşkilatı ile ilişkili 83 katılımcı oluş-
turmaktadır. Araştırmaya başlamadan önce en önemli soru(n)lardan biri araş-
tırmanın hangi illerde yapılacağı ve bu illerin hangi kritere göre seçileceği oldu. 
Illerin seçiminde, MHP’nin en yüksek oy aldığı 1999 Genel seçimleri ile en son 
gerçekleştirilen 2011 Genel seçimleri baz alındı. MHP’nin herhangi bir ildeki se-
çim başarılarını veya başarısızlıklarını değerlendirmek yerine, partinin o ildeki oy 
oranları Türkiye geneli ile karşılaştırıldı. Bu çerçevede, 2011 Genel seçimlerindeki 
oy oranı ile 1999 seçimleri arasında oluşan fark, Türkiye genelindeki oy değişim 
yüzdesine orantılandı. Buradan hareketle, Türkiye genelindeki değişim miktarı 
ile il özelindeki değişim miktarı karşılaştırılmış oldu. Elde edilen değişim oranı 
Türkiye geneline göre ildeki eğilimi belirlemiş oldu. 

ŞEHIR 1999 2011 DEĞIŞIM ORANI

KAYSERI 32.77 10.01 4.58

YOZGAT 38.90 18.33 4.14

ÇORUM 29.75 10.83 3.81

MARAŞ 28.18 13.00 3.05

ÇANKIRI 38.04 23.02 3.02

NEVŞEHİR 31.74 18.01 2.76

TOKAT 29.18 15.83 2.69

KARAMAN 31.57 18.25 2.68

AKSARAY 33.02 19.98 2.62

KONYA 25.99 13.16 2.58

ERZURUM 26.18 13.52 2.55

KIRŞEHİR 33.20 21.92 2.27

GÜMÜŞHANE 32.52 21.61 2.20

ISPARTA 29.31 19.04 2.07

SAMSUN 20.93 11.28 1.94

AFYON 28.05 18.64 1.89

AMASYA 24.27 14.98 1.87

KIRIKKALE 27.88 18.84 1.82

NİĞDE 26.61 19.10 1.51

ANKARA 21.56 14.59 1.40

UŞAK 23.35 16.40 1.40

KÜTAHYA 22.63 15.81 1.37

TRABZON 21.90 15.30 1.33
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KARABÜK 22.11 15.59 1.31

MERSİN 28.38 23.04 1.07

BURDUR 23.99 18.65 1.07

ORDU 16.60 11.70 0.99

BOLU 21.01 16.12 0.98

MANISA 20.99 16.88 0.83

ADANA 23.61 20.36 0.65

ARTVIN 16.73 13.67 0.62

ESKİŞEHİR 17.39 14.55 0.57

SAKARYA 17.62 15.01 0.53

ÇANAKKALE 16.94 14.64 0.46

BALIKESIR 15.95 13.90 0.41

AYDIN 19.90 18.19 0.34

DENİZLİ 18.38 16.95 0.29

ANTALYA 22.25 20.88 0.28

BAYBURT 24.94 24.22 0.14

BURSA 14.51 14.40 0.02

KİLİS 21.05 20.97 0.02

İZMİR 11.07 11.22 -0.03

KASTAMONU 22.91 23.10 -0.04

MUĞLA 16.04 16.27 -0.05

OSMANİYE 40.87 41.27 -0.08

ELAZIĞ 13.63 14.48 -0.17

ARDAHAN 8.16 9.99 -0.37

TEKIRDAĞ 10.80 13.45 -0.53

KIRKLARELI 12.75 16.73 -0.80

EDİRNE 9.21 13.31 -0.82

KARS 12.84 17.26 -0.89

BARTIN 7.37 15.89 -1.71

BILECIK 18.02 27.25 -1.86

IĞDIR 17.00 34.09 -3.44

TÜRKIYE 17.98 13.01  

Yukarıdaki tabloda ‘değişim oranı’ başlığı altındaki rakamlara bakılarak 
MHP’nin en çok düşüş yaşadığı, en çok artış elde ettiği ve Türkiye geneline yakın 
oranlarda bulunduğu iller rahatlıkla gözlemlenebilmektedir. MHP Türkiye geneli 
oyları yaklaşık yüzde 18’den (1999) yüzde 13’e (2011) düştüğü için değişim ora-
nı yüzde 5 oranında azalma içermektedir. Dolayısıyla MHP’nin Türkiye geneli 
oy değişimi değeri negatiftir. Rakamların pozitif ve 1’in üzerinde olduğu illerde 
MHP’nin oy oranı Türkiye genelindeki düşüşten daha yüksek oranda düşmüş an-
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lamına gelir. Değişim oranı pozitif yönde yükseldiği ölçüde alınan oylar o oranda 
düşmüş demektir. Dolayısıyla rakamlar pozitif yönde büyüdüğünde oy oranla-
rındaki düşüş miktarı artıyor anlamına gelir. Değişim oranının 0 ile +1 aralığı 
oyların oransal olarak azaldığını ancak azalmanın Türkiye geneline paralel seyret-
tiğini, değişim oranındaki negatif değerler bu illerdeki oyların Türkiye genelinin 
tersine hareketin gözlendiği illerdir. Dolayısıyla negatif değere sahip illerde MHP 
oylarını arttırmıştır. Türkiye genelinde en yüksek oyu aldığı 1999 seçimlerine göre 
oy oranlarının yükseldiği illerdir. 

Araştırmaya konu olacak illerin seçiminde MHP’li yerel yönetimin idare-
sinde olan iller göz önünde bulundurulurken; aynı zamanda MHP’nin Türkiye 
genelindeki değişime göre oylarının arttığı, sabit kaldığı ve yükseldiği illerin de 
yer almasına dikkat edilmiştir. Araştırmanın örneklemini oluşturacak illerin be-
lirlenmesinde bir diğer önemli faktör de coğrafi dağılım olmuş; farklı bölgelerden 
illerin seçilmesine özen gösterilmiştir. 

Ilk bölümde renklendirilen Kayseri (4.579), Çorum (3.807) ve Aksaray (2.624) 
değişim oranlarının en yüksek olduğu, yani en sert oy kayıplarının yaşandığı iller 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu illerin Orta Anadolu’da yer alması tesadüfi değil-
dir. Ayrıca çalışmanın farklı bölgeleri kapsama çabasından doğan sınırlılıkları ne-
deniyle araştırma kapsamına dahil edilmeyen Yozgat’taki (4.139) değişim oranı da 
oldukça yüksektir. Ancak Bilecik (-1.857), Elazığ (-0.171) ve Kastamonu (-0.038) 
gibi Orta Anadolu karakteristiği taşıyan bazı illerde MHP’nin daha dirençli ol-
duğunu ve hatta çok yüksek oranda olmasa da oylarını arttırdığını söylemek de 
mümkündür. Bu kategori içerisinde değerlendirilebilecek Ardahan’ın (-0.368) kap-
sam içerisine alınması farklı bir coğrafya içerisinde yer almasındandır. 

1999 seçimlerine göre oy oranlarındaki düşüşün Türkiye ortalamasından 
daha az olduğu iller ise; Artvin (0.616), Aydın (0.344), Balıkesir (0.412) ve Ma-
nisa’dır (0.827). Öte yandan MHP’nin Türkiye genelindeki oylar oranında azalma 
görülmediği ve daha dirençli olduğu gözlenen illerin Artvin dışında kalanları-
nın tamamının Batı Ege illeri olduğu dikkate değerdir. Rakamlara göre, MHP’nin 
Türkiye geneli oy oranları ile Ege’de aldığı oylar paralellik seyretmekle beraber; 
düşüş oranı, Türkiye genelindeki düşüş oranından daha düşüktür. 

Araştırmanın yapıldığı iller, iki kritere göre seçildi: değişim oranları ve coğra-
fi konumları. Yukarıda anlatıldığı gibi Türkiye genelindeki düşüşten daha yüksek 
düşüş gösteren illerin genel dağılımına bakıldığında, bu illerin Orta Anadolu böl-
gesinde yer aldığı görülecektir. Dolayısıyla oy verme eğiliminin neden düştüğünü 
anlayabilmek adına bu iller kapsama dahil edildi. Diğer taraftan, MHP’nin Tür-
kiye genelindeki oyları düşerken oy kaybetmediği veya yükselttiği iller ise daha 
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çok Batı Ege ve Trakya bölgelerinde yer almaktadır. Bu bölgeler dışında oylarını 
muhafaza ettiği bazı illerin Orta Anadolu ve Kuzey Doğu Anadolu’da konumlan-
ması bu illerin de örneklem kapsamına alınmasını gerekli kılmaktadır. MHP’nin 
oldukça düşük oy aldığı iller, bu listeye dahil edilmedi. 

GENEL TASLAK
Çalışmanın ilk bölümü milliyetçiliğin ve MHP’nin yaşadığı tartışma ve kırılma-
ların yaşandığı tarihsel bakış açısını yansıtmaktadır. Bu bölüm, 1994 Türkçülük/
Turancılık davasından başlayarak büyük sosyal ve siyasal değişimlerin yaşandığı 
1990’lara kadar devam etmektedir. 1990’lardaki değişim süreci araştırma kapsa-
mında yapısal bir değişime işaret ettiği için ikinci bölümün başlangıcı olarak ka-
bul edildi. Bu süreç, MHP açısından günümüze kadar devam ettiği için 1990’ların 
seçim sonuçları günümüz seçimlerini de içine alacak şekilde geniş tutuldu. Ikinci 
bölümdeki gelişmelerden çıkartılan sonuç, çalışmanın üçüncü bölümü olan saha 
kısmı için temel oluşturdu. 

Saha bölümü 14 ilde 83 katılımcıyla yapılan mülakatlardan elde edilmiştir. 
Bu iller, MHP’nin oylarını arttırdığı, koruduğu ve keskin düşüşler yaşadığı iller 
arasından seçilmiştir. Son bölümün başlıkları, katılımcılara sorulan yarı yapılan-
dırılmış soru seti ve katılımcıların mülakat esnasında dile getirdikleri düşünceler 
baz alınarak oluşturuldu. Araştırmada, MHP tabanının sorduğumuz başlıklara 
ilişkin tutumunun üç başlık altında düzenlenebileceği görüldü. Bu başlıkları, 
ayrışma, farklılaşma ve birleşme olarak adlandırdık. Buna göre MHP tabanı, en 
fazla, yaşam tarzı tartışmaları ve muhtemel bir koalisyon seçeneğinde hükümet 
ortağı olacak partinin siyasi kimliği konusunda ayrışıyor görünmektedir. Türk-
lük tanımı, milliyetçilik algısı, MHP’lilik kimliği ve MHP’ye ilişkin performans 
değerlendirmelerinde ise, ayrışmadan öte bir farklılaşma ve fikir çoğulluğu söz 
konusudur. Son on yıl içerisinde kamuoyunun gündeminden düşmeyen asker-si-
yaset ilişkileri ve darbeye teşebbüs davaları, Kürt sorunundaki gelişmeler ve çö-
züm süreci, ve hükümetin aktif dış politika çerçevesinde yürüttüğü çalışmalara 
ilişkin değerlendirmelerde ise MHP tabanının büyük oranda fikir birliği içinde 
olduğu söylenebilir. 





17

MHP’Yİ ŞEKİLLENDİREN 
DİNAMİKLER

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) hâlihazırda siyasal yaşamına devam eden parti-
ler arasında Türkiye’nin en köklü ikinci partisi olarak oldukça karmaşık bir ideo-
lojik arka plana sahiptir. Her ne kadar parti kimliği, ideolojik sayılabilecek karşı 
değerlendirmelerde yalınlaştırılmış ve tek tipleştirilmiş bir algıyla ele alınıyorsa 
da bu değerlendirme ve analizlerin, yarım asırdır Türkiye’nin siyasal yaşamına 
tanıklık etmiş bir siyasi geleneğin anlaşılmasına yetmeyeceği açıktır. MHP’nin 
tekdüze bir okumaya sığmayacak karmaşıklıkta bir siyasal tahayyül ve geleneğe 
sahip olduğunu anlamak için, kimi zaman özdeşlik kurularak anıldığı, milliyetçi-
lik, Turancılık, ülkücülük, muhafazakârlık, milliyetçi-muhafazakârlık, Türk-Islam 
Sentezi, Türk-Islam Ülküsü gibi kavramları hatırlamak yeterlidir. Nitekim Musta-
fa Çalık, “telaffuz’u ne kadar ‘kolay’sa ‘gramer’i de bir o kadar ‘zor’ bir dil gibidir”2 
ifadesiyle, MHP’yi okuma çabalarındaki yalınlıkla karmaşıklık arasındaki ilişki-
nin iyi bir tarifini vermektedir. 

MHP’yi şekillendiren dinamiklere tarihi bir başlangıç noktası arayışına, 
Osmanlı’nın son dönemine tekabül eden 20. yüzyılın başındaki tartışmalarla 
başlamak daha doğru olacaktır. Türk milliyetçiliğinin en önemli özelliği, impa-
ratorluğun kurtuluşuna yönelik arayıştan doğmuş olmasıdır. Bu anlamda Türk 
milliyetçiliğinin kökeninde işgalciliğe karşı, mücadeleci bir duruşun var olduğu 
söylenebilir. Bu tespit, Türk milliyetçiliğini Soğuk Savaş ile başlatarak sola karşı 

2. Mustafa Çalık, Milli Kimlik, Milliyet, Milliyetçilik, (Cedit Neşriyat, Ankara: 2009), s. 13.
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geliştirilmiş reaksiyoner bir harekete indirgeyen yüzeysel okumalardan daha de-
rinlikli bir anlama çabasına imkân sağlayabilir. Milliyetçi geleneğin Soğuk Savaş 
döneminde reaksiyoner bir siyasete savrulduğu doğrudur, ancak bu zamana ka-
darki aksiyoner siyasetini görmezden gelerek tepkiselliği milliyetçi geleneğin esas 
karakteri gibi yansıtmak yanlı(ş) bir okuma olacaktır. Nitekim Ilhan Darendeli-
oğlu, milliyetçi gelenekteki siyasal kırılmayı 27 Mayıs darbesiyle ilişkilendirerek, 
darbenin milliyetçi geleneği tepkisel bir siyasete sevk ettiğini tespit etmektedir.3 

Bu çalışma, esasen 2007 seçimlerinde çok açık şekilde zuhur eden ve yapısal 
bir değişikliğin de görünür hale gelmesine neden olan, MHP tabanındaki kay-
maya odaklanacaktır. Tabanın coğrafi olarak farklılaşmasının dinamikleri mercek 
altına alınarak, bu değişimin ve kaymanın sebeplerinin basitçe bir coğrafya deği-
şimi mi yoksa bu coğrafyanın değişmesinde daha derin ve ideolojik dönüşümün 
mü yattığı sorgulanacaktır. Ancak daha güncel sorunlar masaya yatırılmadan 
önce yakın dönemde kritik sayılabilecek süreçlere göz atmakta yarar var. 

Milliyetçi geleneğin ve bundan neşet eden MHP’nin Cumhuriyet tarihi bo-
yunca yaşadığı kırılmalar veya tartışmalar, milliyetçi geleneğin ve MHP’nin bu-
gün aldığı biçim üzerinde ciddi etkilerde bulundu. Her bir kırılma, milliyetçi 
fikriyatın iç gerilimlerinden kurtularak biraz daha sadeleşmesine, tarihsel yük-
lerinden kurtulmasına veya güncel problemlerle yüzleşerek kendisini yeniden bi-
çimlendirmesine yol açtı. Elinizdeki çalışma MHP tarihini inceleme çabası için-
de olmadığından, bu tarihsel süreçlerin günümüz meselelerine, kırılmalarına ve 
tartışmalarına ışık tuttuğu ölçüde değerlendirileceğinin altını çizmekte yarar var.

1944 ÜLKÜCÜLÜK DAVASI 
Cumhuriyet döneminde milliyetçi geleneğin yaşadığı en önemli kırılmanın 1944 
Ülkücülük Davası ile yaşandığını söylemek mümkündür. Resmi ideolojinin mil-
liyetçi düşünce ve geleneği kontrol altında tutma çabasının yansıması olan bu ilk 
kırılma ve sonrasında yaşanan tartışmalar, devlet merkezli milliyetçilik ile toplum 
merkezli milliyetçiliğin karşı karşıya gelmesine yol açmıştır. 

Kemalizm’i tanımlayan altı okun en merkezi iki öğesi milliyetçilik ve laiklik-
tir. Bu ilkeler, Kemalist kadronun inşa etmeyi hedeflediği ulusun temel kimlik bi-
leşenleri olarak konumlandırılmıştır. Milliyetçilik, inşa edilecek ulusun kimliğini 
işaret ederken, laiklik, Islam’ı milliyetçi kimlik kurgusuna uyumlu ve yardımcı bir 
din haline getirme siyasetini nitelemektedir. Cumhuriyetin ulus inşa sürecinde 
-Kemalist resmi ideolojide milliyetçiliğe tescilli bir yer vermek suretiyle- milliyet-

3. Ilhan Darendelioğlu, Türkiye’de Milliyetçilik Hareketleri (1968)’den aktaran, Tanıl Bora ve Kemal Can, Devlet, 
Ocak, Dergah: 12 Eylülden 1990’lara Ülkücü Hareket, (Iletişim Yayınları, Istanbul: 1991), s. 56. 
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çiliğin yüklendiği bu merkezi konuma karşın, Kemalizm ile milliyetçilik ve Kema-
list kadrolarla milliyetçi gelenek arasındaki ilişki sorunsuz olmamıştır. 

Kemalist kadro, milliyetçiliğe atfettiği bu merkezi önem dolayısıyla, milliyetçi 
düşünce ve gelenekle yakın bir işbirliği sürdürmüş; ancak milliyetçi düşünce ve 
geleneğin ‘kontrol dışına’ çıkmasını engellemek yönünde de özel bir hassasiyet ge-
liştirmiştir. Buradaki hassasiyeti tetikleyen en önemli unsurlardan biri, milliyetçi 
düşüncenin geniş bir toplumsal yaygınlığa kavuşması olmuştur. Kemalist kadrolar, 
bağımsız ve kontrol dışı bir milliyetçi geleneğin oluşmasını engellemek üzere hare-
kete geçerek, resmi milliyetçiliğin sınırlarını belirlemeyi ve çizilen bu sınırın dışına 
taşma temayülü gösteren çabalarla mücadele ederek ayıklamayı gerekli görmüştür. 

‘Türkçülük/Turancılık Davası’, milliyetçi kadroların, kontrol dışına çıktıkları 
kanaatiyle devlet nezdinde bir teyakkuz uyandırarak soruşturulmaya maruz bıra-
kılmalarının miladıdır. ‘Türkçülük/Turancılık Davası’ adı ile anılan dava, devletçi 
milliyetçilik yaklaşımı ile bunun dışında kalan milliyetçi anlayışın karşı karşıya gel-
mesini sembolize etmektedir. Orkun Dergisi çevresinde bir araya gelerek Turancılık 
ilkesi etrafında buluşan insanlar, II. Dünya Savaşı esnasında Almanların Kafkaslara 
doğru hızla ilerliyor oluşundan büyük bir heyecan duyarak dergilerinde bu gelişme-
leri olumlayan yazılar yazmışlardır. Ismet Inönü, tüm dünyayı sarsan bu gelişmeler 
hakkında herhangi bir resmi açıklamada bulunmayarak mesafesini korumuş olsa 
da Türkçülerin Almanların lehinde yazdıklarına yönelik herhangi bir tepki verme-
yerek de uluslararası gelişmelere paralel olarak sessizce destek veriyordu. 

Nihal Atsız, Başvekil Şükrü Saraçoğlu’na hitaben Orkun Dergisinde iki mek-
tup yayımlar. Atsız, bu mektupların Saraçoğlu’na hitaben yazılmasını Saraçoğ-
lu’nun iki vasfı ile ilişkilendir: Başvekil ve Türkçü olması.4 Şükrü Saraçoğlu’nun, 
Türkçü Başvekil olması Atsız’ın mektuplarda dile getirdiği devlet içerisindeki ko-

4. Şükrü Saraçoğlu, 1942’de Meclis’te yaptığı konuşmada ‘Biz Türk’üz, Türkçüyüz ve daima Türkçü kalacağız. 
Bizim için Türkçülük bir kan meselesi olduğu kadar ve lâakal o kadar bir vicdan ve kültür meselesidir.’ diyerek 
Türkçülüğünü açıkça ifade eden devlet adamı olarak görülür. 

Kemalist kadrolar, bağımsız ve kontrol dışı bir milliyetçi gelene-
ğin oluşmasını engellemek üzere harekete geçerek, resmi milli-
yetçiliğin sınırlarını belirlemeyi ve çizilen bu sınırın dışına taşma 
temayülü gösteren çabalarla mücadele ederek ayıklamayı ge-
rekli görmüştür.
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münist unsurlara yönelik pratik bir karşı hamle beklentisinin karşılanmasına ve 
bu tür faaliyetlerin sonlandırılmasına yöneliktir. Atsız, komünizmin hukuken suç 
olmasına karşın, isimlerini verdiği komünistlerin devlet gücünü kullanarak faali-
yetlerini sürdürdüğünü belirtir.5 

Ancak Sovyetlerin Almanları durdurması ve geri püskürtmeye başlaması, 
devletin dış politikada revizyona giderek Almanların yanında görünmek iste-
memesini gündeme getirince, Nihal Atsız ve arkadaşlarının –uzun süredir sessiz 
onay gören- bu çıkışlarına tepki gösterilmeye ve ırkçılıkla suçlanarak haklarında 
dava açılmaya başlanır. Atsız’ın 3 Mayıs 1944’teki duruşma gününde Ankara’ya 
getirilmesi üzerine gelişen olayların da etkisi ile Atsız Turancılık davasından tu-
tuklanır. Akabinde tutuklamalar Orkun Dergisi’ne yazı gönderenleri de kapsaya-
cak şekilde genişler. 

Ismet Inönü’nün 3 Mayıs olaylarının6 ardından yapacağı konuşma Turancı-
lık davası sanıkları tarafından bir umut ışığı ihtimali taşıdığından dolayı merakla 
beklenir; ancak bu konuşmasında Ismet Inönü ‘isyancılar’ın savundukları fikirle-
rin ırkçı olduğunu vurgular ve onları meşru olmayan yollara başvurmakla suçlar: 
“Irkçılar ve Turancılar gizli tertipler ve teşkillere başvurmuşlardır. Niçin? Kandaş-
ları arasında gizli fesat tertipleriyle fikirleri, Memlekette yürür mü? Hele doğudan 
Batıdan ülkeler, gizli Turan cemiyeti ile zapt olunur mu? Bunlar o şeylerdir ki an-
cak Devletin kanunları ve esas teşkilâtı ayakaltına alındıktan sonra başlanabilir.”7 
Inönü’nün bu konuşması, Cumhuriyet’in en önemli ideallerinden olan Atatürk 
milliyetçiliği ile ‘ırkçılık’ arasına konulan mesafenin en açık örneklerinden biridir. 

O sırada Üsteğmen olan Alparslan Türkeş Orkun Dergisi’nde yazdığı bir ya-
zıdan dolayı Ismet Inönü’nün 19 Mayıs tarihli bahsi geçen konuşmasından bir 
kaç gün sonra gözaltına alınarak tutuklanmıştır. Aslında Türkçüler de Türkçü-
lük/Turancılık davasıyla kendilerini hedef alan Kemalist kadrolara yönelik sert 
eleştirilerde bulunmuş; Ismet Inönü’nün Sivas konuşmasında Türkçülük/Turan-
cılık davası sanıkları hakkında yapmış olduğu nitelemelere karşılık vermişlerdir: 
Türkeş, 1944 Türkçülük-Turancılık davasında savunmasını yaparken “Başta ken-
dini Türk’ten başka bir şey saymayan veya Türk kanından olan insanlar olmalı 
(...) Türküm demekle de olmaz, Türklüğü sindirmiş olmalı.”8 diyerek kendilerini 

5. Konuşmanın tam metni için bakınız, Necmettin Sefercioğlu, 3 Mayıs 1944 ve Ülkücülük Davası, (Türk Ocak-
ları Ankara Şubesi Yayınları, Ankara: 2009), s.47.

6. Nihal Atsız’ın Irkçılık/Turancılık Davasının olduğu gün mahkemeye giremeyen gençler Ulus meydanında ko-
münizm karşıtı eylem düzenler. Bu eylemlerde, Irkçılık/Turancılık Davası sanıkları lehine sloganlar atılır. Eylem 
çok şiddetli bir şekilde bastırılır ve birçok kişi gözaltına alınır.

7. Sefercioğlu, 3 Mayıs 1944 ve Ülkücülük Davası, s.47.

8. Tanıl Bora, Medeniyet Kaybı: Milliyetçilik ve Faşizm Üzerine Yazılar, (Birikim Yayınları, Istanbul: 2011), s.110.
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ırkçılıkla suçlayan ‘baştakileri’ Türklüğü sindirememişlikle itham eder. Atatürk 
milliyetçiliği ile ortaya konulan “Ben Türk’üm diyen herkes Türk’tür” ilkesindeki 
‘Türk’üm diyen’ ifadesini yeterli bulmaz ve kendilerini ırkçılıkla suçlayanları haklı 
çıkartırcasına kandaşlık vurgusu yapar.9

Bu dava, ertesi yıl mahkûm olanlarca anılmış ve sonrasında da Alparslan 
Türkeş 3 Mayıs’ın ‘Türkçüler Günü’ olarak kutlanmasını istemiştir. Milliyetçilik/
ülkücülük, resmi ideolojinin siyasal merkezinin vazgeçilmez ideolojilerinden biri 
olmasına rağmen yargı önüne çıkarılmaktan imtina edilmemiştir. Bu dava, “dev-
letçi milliyetçi anlayış” ile “toplumcu milliyetçi anlayışın” karşı karşıya gelmesine 
örnek teşkil etmesi bağlamında da önem arz etmektedir.

CKMP’DEN MHP’YE
Milliyetçi düşünce ve geleneğin bugünkü halini almasında yaşanan ikinci önemli 
kırılma, CKMP’nin MHP’ye dönüşme sürecinde yaşanır. Siyasi arenada yer al-
mak için arayış içinde olan Türkeş, CKMP’yi tamamen ele geçirdikten sonra, yeni 
milliyetçi duruşun ilkelerini, gideceği yönü ve ideolojisini 1969 Kongresinde koy-
muştur: ‘Tanrı dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslüman…’ 

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP), Türkiye Köylü Partisi’nin 
Cumhuriyetçi Milet Partisi’ne katılmasıyla 16 Ekim 1958 yılında kurulmuştur. 
Osman Bölükbaşı, 1962’de 29 milletvekili ile CKMP’den ayrılıp Millet Parti-
si’nin kurulması sürecine kadar Parti’nin Genel Başkanlığı görevini yürütmüş-
tür. Osman Bölükbaşı’nın istifası ile boşalan Genel Başkanlık görevine Ahmet 
Oğuz seçilmiştir.

1960 Darbesi sonrası tasfiye edilen ekibin önemli isimlerinden biri olan Al-
parslan Türkeş, bir nevi sürgün yeri olan Hindistan’daki görevinden 1963 yılı ba-
şında döner. Ülkeye dönüşünün hemen ardından gerek ordu ile olan ilişkilerini 
kullanarak gerekse de Adalet Partisi’ne girmeye çalışarak iktidara gidebilecek yolu 
aralamaya çalışır. Zorladığı bu imkânlardan bir açık kapı bulamayınca anti-ko-
münist derneklerdeki etkinliğini kullanarak ve darbe sürecinde tasfiye edilen bazı 
arkadaşlarının da desteği ile CKMP’ye girmeyi başarır. Partiye katılmasından kısa 
bir süre sonra 1 Ağustos 1965’te Genel Başkanlık görevini ele geçirir.10 Türkeş’in, 
1965 ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kuruluş tarihi olan 1969’a kadarki 
süre içinde Türkiye Milliyetçiler Birliği gibi Nihal Atsız ekibine yakınlığıyla bili-

9. Dava sonunda birçok tutuklu hüküm giydi, ancak temyiz sonucu 1947’de bu dava ile ilişkili hiç bir tutuklu veya 
hükümlü kalmadı. Bu davalarda yargılanan Türkeş 9 ay 10 günlük bir mahkûmiyete çarptırıldı.

10. Osman Bölükbaşı’nın 1962’de CKMP’den ayrılması ile liderlik sorununun bir kriz halini aldığı parti, siyasal 
düzlemde fikirlerini ifade etme yolu arayan Türkeş ve arkadaşları için oldukça uygun bir platformdu.
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nen bazı derneklerle dirsek teması içinde CKMP’nin Türkiye genelinde örgütlen-
mesini hızlandırdığını söylemek mümkündür.11

9 Şubat 1969 günü Adana Kongresi’nde alınan karar ile CKMP’nin ismi MHP 
olarak değiştirilmiş ve üç hilal parti amblemi olarak kabul edilmiştir. Bu kongre, 
milliyetçi geleneğin söyleminin ve sembollerinin nasıl olacağına yönelik tartışma-
ların yoğun yaşandığı bir kongre olmuştur. Türkçülükten yana tavır sergileyenler 
‘bozkurt’ figürünün parti amblemi olması gerektiğini, diğerleri ise ‘üç hilal’li bu-
gün de kullanılan amblemde ısrar etmişlerdir. Sonuçta, üç hilal partinin, ‘bozkurt’ 
figürü de Ülkü Ocaklarının amblemi olmuştur. Dolayısıyla 1969 Kongresinde ırk-
çı, Turancı düşünceye sahip olanlar ile partinin Islami vurgusunun daha önde 
tutulması gerektiğini savunanlar karşı karşıya gelmiştir. Daha sonraki gelişmeler 
doğrultusunda ise parti Türk-Islam Sentezi anlayışını benimsemiştir. 

Bu tarihten itibaren ırkçı, Turancı görüşlere sahip isimlerin partiden uzaklaş-
ması sağlanmış ve söylemsel düzeyde Islam’a daha yakın bir tavır benimsenmiştir. 
Aslında Türk milliyetçileri arasında var olan kadim çekişmenin bu süreci de et-
kisi altına aldığını söylenebilir: Irk esasına dayalı seküler milliyetçilik ile kültürel 
milliyetçilik çekişmesi. Benzeri bir çekişmenin Türk Dergisi etrafında çok daha 
öncesinde yaşandığı Şükrü Hanioğlu12 tarafından da dile getirilir:

Yusuf Akçura’nın aynı dönemde “ırk esasına müstenid Türk milliyetçili-
ği”ni imparatorluğun uygulaması mümkün üç temel seçenekten birisi olarak 
sunması tesadüfî değildi. Nitekim Akçura’nın bu tezi ilk kez dile getirdiği Türk 
dergisi, Japon zaferleri sonrasında ırk temelli, seküler ve Islâmiyet’i “kavm-i 
necîb-i Türk”ün temel gerileme nedeni olarak sunan bir milliyetçilik anlayışını 
savunmaya başladı.

Bu görüşler, bilhassa Islâmiyetin, onu kabulden önce daha yüksek kültü-
re sahip olan Türklerin gerilemesinin temel nedeni olduğu tezi, milliyetçiliği 

11. Bora ve Kemal, Devlet, Ocak, Dergah, s.54

12. Şükrü Hanioğlu, “Ulusalcılık Milliyetçiliğin Türkçesi midir?”, Sabah Gazetesi, 27 Ocak 2013. 

Din ile milliyetçilik arasındaki gerilimi azaltmaya ve her ikisini de 
aynı noktada buluşturmaya çalışan ‘kültürel milliyetçilik’ ile din-
den arındırılmış bir milliyetçi anlayış sunan ‘seküler milliyetçilik’ 
tartışmaları milliyetçiler arasında tartışılmaya devam etmiştir. 
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kültürel unsurlar üzerinden kavramsallaştırmaya ve onunla dini bağdaştırmaya 
çalışan entelektüellerin şiddetli eleştirilerine maruz kaldı. Türk dergisinin ida-
resi “ırk temelli seküler milliyetçiler” ile “Türk-Islâm sentezi yaratmaya çalışan” 
kültürel milliyetçiler arasında iki kez el değiştirdi. 

Dolayısıyla milliyetçiliğin siyasal kodlarında bu ikilikten beslenen çatışma-
nın yapısal olarak var olduğu söylenebilir. Japon ve Türk modernleşmelerini kı-
yaslayan Akçura, Türkiye’nin Japonya’ya göre geri kalışının faturasını Islam dini 
ile ilişkilendirir. Akçura’nın yazdıklarında ayrışmanın veya kırılmanın ilk örnek-
lerinden birini işaret eden husus, ‘kültürel milliyetçilik’ ile ‘seküler milliyetçilik’ 
çekişmesidir. Din ile milliyetçilik arasındaki gerilimi azaltmaya ve her ikisini de 
aynı noktada buluşturmaya çalışan ‘kültürel milliyetçilik’ ile dini, ‘geri kalmışlığın’ 
müsebbibi olarak gören ve dolayısıyla dinden arındırılmış bir milliyetçi anlayış 
sunan ‘seküler milliyetçilik’ tartışmaları daha sonra da konjonktürel gelişmelere 
bağlı olarak milliyetçiler arasında tartışılmaya devam edecektir. 

Türk milliyetçileri arasında süregelen bu ikiliğin sürekli karşı karşıya geldi-
ği tartışmada Türkeş, Atsız ekibini CKMP’den bir nevi tasfiye ederek, kendisinin 
Türkçülükten ziyade Türk-Islam eksenli bir politika izleyeceğinin işaret fişeğini 
yakmaktaydı. Gerek Akçura’nın karşılaştırmalı analizinde olsun gerekse de At-
sız-Türkeş ayrışmasında olsun, milliyetçiliğin Islam’la kuracağı ilişki biçimi, mil-
liyetçiliğin hangi yöne doğru ilerleyeceğinin asıl belirleyeni konumundadır. 

1971 MUHTIRASI VE MHP’YE ETKİSİ
Milliyetçi düşünce ve geleneğin yaşadığı üçüncü kırılma veya tartışmanın önemli 
noktası, 1971 Muhtırasıyla beraber Ülkücülerin ‘Komünizm karşıtlığı’ parantezi-
ne girerek Muhtıraya destek vermelerinde yatar. Bu kırılma veya tartışmayla be-
raber milliyetçi geleneğin yeniden devletlû güçlerle iç içe girdiği söylenebilir. Her 
ne kadar Muhtıra sonrasında Ülkü Ocakları kapatılmış olsa da; ordunun Muhtıra 
ile yaptığı açıklamaya benzer bir açıklamayı, MHP’nin 10. Kongresinde Türkeş 
seslendirmiştir. Türkeş’in, 10. Büyük Kongrede dillendirdiği ‘3. Yol’ kavramsallaş-
tırması adeta Muhtıra sonrası ordunun ‘partiler üstü hükümet kurulmasını’ vaz 
ettiği uyarısını anlayan ve çözüm önerisi getiren bir yaklaşım taşımaktadır. 

1970’li yılların politik atmosferi TSK’yı da etkisi altına almış ve ordu kendi 
içerisinde ikiye ayrılmıştı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Faruk Gürler ile 
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhsin Batur, silahlı kuvvetlerin sol ka-
nadında duruyorlardı. Müdahalenin sol karakterli olması için Karargâhtaki bir 
grup subay, Cemal Madanoğlu ile temas halindeydiler. Ordunun diğer kanadını 
ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç ve Istanbul Birinci Ordu 
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Komutanı Orgeneral Faik Türün temsil ediyordu. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay 
da bu kanadın yanındaydı.13

Silahlı Kuvvetler içindeki ‘Milli Demokratik Devrimciler’den oluşan sol grup 
Cemal Madanoğlu liderliğinde 9 Mart tarihine göre darbe hazırlıklarını tamam-
lamıştı; ancak 9 Mart’ta darbe yapılacağı bilgisinin Genelkurmay Başkanlığınca 
öğrenilmesi ve darbe girişimine adı karışanların emekliliğe sevk edilmesi sonu-
cuyla darbe engellendi. Ordu içerisindeki karşı darbe girişimini boşa çıkaran 
Genelkurmay Karargâhı, 12 Mart 1971’de AP hükümetine çok sert bir muhtıra 
verdi. Muhtıra sonrasında, Başbakan Süleyman Demirel istifa etti. Muhtıra özetle, 
parlamento ve hükümetin, tutum, görüş ve icraatlarıyla Türkiye’yi anarşi, kardeş 
kavgası, sosyal ve ekonomik huzursuzluklar içine soktuğunu; böylesi bir ortamda 
Anayasa’nın öngördüğü reformların gerçekleştirilemeyeceğini; dolayısıyla Türki-
ye’nin geleceğinin ağır bir tehlike altında olduğunu vurgulamaktaydı. Dolayısıyla 
orduya göre yapılması gereken, partiler üstü bir hükümet kurularak mevcut ka-
otik ortamdan derhal çıkış yolu bulunmasıydı. Aksi takdirde, kendilerinin doğ-
rudan müdahale hakkının olduğunu dile getirmekteydiler. 12 Martçılar, ilk adım 
olarak iç tasfiyeye girişti ve darbe planı yapan ‘Sol Cunta’yı Türk Silahlı Kuvvetle-
ri’nden ihraç etti. Muhtıradan dört gün sonra 9 Martçı olduğu iddia edilen 13 Su-
bay tasfiye edildi. Batur ve Gürler’in ise son anda saf değiştirdiği konuşuluyordu. 
Bu tasfiyelerden sonra 12 Mart Muhtırası sol kesim tarafından “Sağ gösterip, sol 
vurdular” sözleriyle hafızalara kazınacaktı.14

Muhtıranın MHP üzerindeki etkisi ise gerçekten incelenmeye değerdir. Zira 
Ülkücü hareket Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki sol temizlikten son derece mem-
nundur; ancak diğer yandan 12 Mart süreci, partinin Muhtıranın siyasi söylemin-
den etkilenerek ideolojik ekseninde ikilemler yaşadığı bir döneme de işaret eder. 
Muhtıraya parti tarafından verilen destek için Ülkü Ocaklarının 17 Mart 1971 
tarihli bildirisine göz atmak yeterlidir: “Büyük Türk Milleti; Memleketimizi bir 
uçuruma sürüklemek üzere olan beynelminel 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.”15 Ne var ki bu açıklama Ülkü Ocakları’nı kapanmaktan 

13. “Ihtilalin Pençesinde Demokrasi 12 Mart 1971”, Belgesel, Hazırlayanlar: Bülent Çaplı, Can Dündar, Mehmet 
Ali Birand, 1994. 

14. Hakan Akpınar, Kurtların Kardeşliği: CKMP’den MHP’ye (1965-2005), (Birharf Yayıncılık, Istanbul: 2005), 
s. 85-86.

15. Hakkı Öznur, Ülkücü Hareket: CKMP’den MHP’ye, Cilt. 2 (Alternatif Yayınları, Ankara: 2008), s. 316.
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kurtaramamıştır. Legal sol derneklerle birlikte Ülkü Ocaklarının faaliyetlerine de 
son verilmiştir.

Türkeş Muhtıradan sonra, 8 Mayıs 1971’de düzenlenen 10’uncu Büyük Kong-
rede yaptığı konuşmada, MHP’nin ideolojik eksenini “Milliyetçi-Toplumculuk” 
anlayışı üzerine oturttuğunu açıkça ilan etmişti.16 

Aslında Türkeş’in Kapitalizmin ve Marksizm’in dışında tanımladığı “3. Yolcu 
Söylem”i, Muhtıranın ordu içindeki sol fraksiyonları tasfiye etmesi gerektiğini işa-
ret etmekle birlikte sağ iktidarlara da ciddi bir uyarı mahiyeti taşıyordu. Kendisini 
ne sağda ne de solda tanımlayan bu söylemin, 3. Yolu işaret etmesi her iki düşünce 
sistematiğinin de dışında ve üstünde konumlandığını gösterir. Ancak Türkeş’in 
biraz da stratejik sebeplerle ürettiği tahmin edilebilecek olan milliyetçi toplumcu-
luk söyleminden dört ay gibi kısa bir süre sonra, 11 Eylül 1971’de vazgeçtiğini gö-
rüyoruz. Zira bu vazgeçişin altında Milliyetçi-Toplumcu vurgusunun Adolf Hit-
ler’in Nasyonel Sosyalizm ideolojisine karşılık geldiğine yönelik eleştiriler büyük 
rol oynamıştır. Dolayısıyla milliyetçi toplumculuk kavramı veya Nazi’lerin “SS ve 
Fırtına Birlikleri” ile benzeşen “Komando” kavramının yerine “Türk milliyetçisi” 
ya da “Ülkücü” kavramı kullanılmaya başlayacaktır.17

Milliyetçiliğin politikalar üstü imajının bir diğer kaynağını da kültürel yönü 
baskın örgütlenme biçimlerine yönelmesi oluşturuyordu. Kampanyalarının he-
definde devletin yüksek katmanlarında görev alan kişiler vardı.18 Bu bağlamda, 
Türk Milliyetçiliği ya da Ülkücülük olarak adlandırılacak yapının içerisine hangi 
toplumsal kesimlerin rengini vereceği ayrıca önem arz eder hale gelmektedir. 
Başka bir deyişle, toplumcu milliyetçiliğin korporatist anlayışının popülizmiyle 
devlet elitlerini etki altına almaya çalışan ve bu anlamıyla da devlet mekaniz-
ması ile iç içe geçmiş algısı uyandıran MHP ile 1969 Kongresinde ortaya çıkan 
‘Hira Dağı kadar Müslüman’ anlayışına sahip MHP’nin hangisinin partiye yön 
vereceği önemliydi. Partinin yön arayışlarının ne tarafa evrileceğinin bir başka 
belirleyicisi de ‘sokak’tı. 

16. Türkeş’in kongredeki konuşma metninde, MHP ile Milliyetçi–Toplumculuk arasındaki ideolojik bağ şu söz-
lerle ifade ediliyordu: “Aziz delegeler, Görülüyor ki, yıllardan beri ülkemizi kalkındırma modeli olarak savunulan 
Kapitalist ve Marksist sistemler, sınıfçı ve diktatoryal sistemlerdir. Her iki sistemde de millet bütünlüğü, kapita-
list veya bürokrat sınıflara bölünmüş, bir avuç insanın dışında halkın çok büyük çoğunluğu, bu sınıfların esaret 
ve sömürüsü altına alınmıştır. Kapitalist ve Marksist sistemlerde halkın esaret altında oluşunun sebebi, mülkiyet 
sahibi olamamasıdır. Halbuki hürriyetin tek garantisi mülkiyettir. Bu sebeple bizim savunduğumuz Dokuz Işıkçı 
Milliyetçi Toplumcu sistemin hedefi, Türk milletinin her ferdini mülk sahibi yapmaktır. Yaşasın Büyük Türk 
Milliyetçiliği, Yaşasın Dokuz Işıkçı Milliyetçi-Toplumcu Sistem…”

17. Akpınar, Kurtların Kardeşliği: CKMP’den MHP’ye (1965-2005),s. 90-92. 

18. Bora ve Can, Devlet, Ocak, Dergah, s.52
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SOKAK VE MHP İLİŞKİSİ
Milliyetçi düşünce ve geleneğin geçirdiği önemli arayış ve ayrışma durakların-
dan bir diğeri de, hiç kuşkusuz, MHP’nin sokağa taşıdığı mücadele geleneğin-
de yatmaktadır. Bu arayışın MHP açısından önemi gençlerin mobilizasyonuna 
dayanmaktadır. Sokağa taşınan Ülkücü hareket, ‘devletlû’ bir yapıya sahip MHP 
üst yönetiminin gençlere sirayet edip kitleselleşmesinin önünü açarken, sokaktaki 
mücadeleyi yürüten Ülkü Ocakları ile parti üst yönetiminin arasındaki mesafenin 
de derinleşmesine ve açılmasına yol açmıştır. 

1970’lerin MHP açısından toplumsal taban kazanmak ve kitleselleşebilmek 
adına önemli bir on yıl olduğunun vurgulanması gerekmektedir. 1970’lerin başla-
rından ortalarına kadar örgütlenme ve kendilerini “komünizme karşı” yetiştirme 
gayreti içinde olan Ülkücüler, 1970’lerin ikinci yarısından itibaren hızla sokağa 
inmiş ve devleti komünizmden “kurtarmak” adına yapılacakları mubah saymış-
lardır. Parti içinde tek ve değişmez liderlik statüsü kazanan Türkeş, yükselen ka-
rizmasıyla kitleleri etrafında toplamayı başarmıştır. Türkeş’in liderliği ele alma-
sından sonra Türkçü ve Milliyetçi fikriyatın hem siyasi hem de ideolojik temsilci-
liği, önce CKMP’de, sonra da MHP’de toplanmıştır.19 Karizmasıyla genç kitleleri 
etkisi altına alan Türkeş yeni ideolojinin ve siyasi duruşun nasıl biçimleneceğinin 
işaretlerini şu sözlerle ifade etmiştir: “Üniversitelerimiz içerisinde, komünist kış-
kırtmacılara karşı imanlı bir milliyetçi gençlik cephesi yükselmektedir.”20

1970’lerde MHP’nin komünizme karşı kitleleri seferber edebilme kabiliye-
ti oldukça yüksekti. Hareketin toplumsal tabanı nazarında, Alparslan Türkeş’in 
sahip olduğu karizmatik duruşun altında kadroların ve liderliğin toplumsal ka-
rakteri ve bu karakterin yaslandığı Orta ve Doğu Anadolu’nun siyasal ve sınıfsal 
dinamiği önemli bir rol oynamıştır. Bu unsurları incelemeden önce şunu belirt-
mek gerekir: bu unsurlarla ilgili olan ve MHP’nin 1970’lerde izleyeceği ‘devlet 
dostu-sol karşıtı’ siyasetin ilk izlerini 1971 muhtırasına karşı partinin aldığı pozis-
yonda görmek mümkündür. 1973 seçim bildirgesinde “ülkücü gençliğin 12 Mart 
Muhtırası ile vazifesini şerefli silahlı kuvvetlere devrettiği” ifadesinde de açıkça 
zikredildiği üzere MHP, Muhtıraya devlet yanlısı bir söylem ile destek vermişti.21

Bu, elbette, MHP’nin devlet yanslısı söylemi benimseyerek toplumdan uzak-
laştığı anlamına gelmez. Hatta politik olarak sol karşıtlığında ortaya çıkan ve aynı 
zamanda devleti kurtarmayı ve bekasını sağlamayı savunan pozisyonun MHP’nin 

19. Hüseyin Yayman, “Değişim ve Süreklilik Ekseninde MHP”, SETA Analiz, no. 5 (Şubat 2009), s.5

20. Bora ve Can, Devlet, Ocak, Dergah, s.58
21. Bora ve Can, Devlet, Ocak, Dergah, s. 59
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kitleselleşmesinde önemli bir rol üstlendiği de söylenebilir. Özellikle Ecevit CHP’si-
nin iktidara aday olacak oy potansiyeli taşıması, muhafazakâr-milliyetçi kesimlerin 
MHP çatısı altında toplanmasına yol açmıştır. MHP’nin, ‘9 Işık Doktrini’ne ek ola-
rak ‘Türk-Islam Sentezi’ kavramsallaştırması ideolojik olarak bu zemini beslemeyi 
başarmıştır. Düşünsel ayrımların oldukça kaba bir şekilde yapıldığı bu dönemde 
‘Türk-Islam Sentezi’ fikri de neredeyse hiç sorgulanmamış ve Türklük ya da Türk-
çülük ile Islam düşüncesinin bir arada var olabileceği fikri muhafazakâr-milliyetçi 
çevrelerde kabul görmüştür.22 Islami düşüncenin MHP’liler arasında giderek yay-
gınlaşması, 12 Eylül 1980 Darbesinin sağ-sol tanımadan tüm ideolojileri ‘devleti 
yıkma’ parantezinde okumasıyla derinleşecek ve etkisini arttıracaktır. 

1980 DARBESİNİN ALGILANMASI
1980’ler ülkücü harekete 1970’li yıllarda kitleselleşme imkânı sağlayan ‘Türk-Is-
lam Sentezi’ düşüncesindeki iki farklı zihniyetin ayrışma sürecinin başlamasına 
işaret eder. 1960’ların sonundaki ilk kırılmalardan biri sayılan ‘soy Türkçüler’in 
tasfiyesinden itibaren gelenek içinde Islamlaşma süreci, 1980’ler ile birlikte yoğun 
bir şekilde hissedilmeye başlanmıştır. Bu nokta iki açıdan ele alınabilir: Birincisi, 
1980 darbesiyle beraber kendilerine milliyetçi sıfatını yakıştıranların iktidarda, 
ancak milliyetçi hareketi temsil ettiğini düşünen kitlelerin hapishanelerde oluşu-
nun bir çelişkiye işaret etmesinden kaynaklanan sistemin sorgulaması süreçleri ve 
sisteme olan güvenin yıkılması. Ikincisi ise, bu sorgulama süreçlerinin uluslararası 
konjonktürle de bağlantılı olarak, Islami bir yaşantının sürdürülmediği saptama-
sına dayanarak zihinsel kırılmaya yol açması ve ideolojik ayrışmayı tetiklemesi.

Bu sürecin en belirleyici nedenlerinden birisi sistem karşıtlığıdır. Sistem kar-
şıtlığının ülkücü camia içinde hızlanması ise 12 Eylül 1980 askeri darbesi ve darbe 
sonrasında Türk-Islam ülkücülerinin, devletin kendi yanlarında olmadığını his-

22. 80’lerden itibaren ülküler arasında sorgulama başlayacak ve 90’ların başına gelindiğinde hangi düşüncenin 
(Türkçülüğün mü yoksa Islam’ın mı?) daha fazla önceleneceği düşüncesinden hareketle siyasi ayrışmaya kadar 
gidilecekti.

İslami düşüncenin MHP’liler arasında giderek yaygınlaşması, 
12 Eylül 1980 Darbesinin sağ-sol tanımadan tüm ideolojileri 
‘devleti yıkma’ parantezinde okumasıyla derinleşecek ve etki-
sini arttıracaktır.
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settiklerinde verdikleri tepkisellik ile ilgilidir. Aslında ülkücü camia darbeyi ilk 
anda memnuniyetle karşılamıştır. Bu, özellikle MHP tabanı ve sıradan seçmende 
vuku bulmuştur. MHP yönetimi ise darbeye hazırlıksız yakalanmıştır. Türkeş’in 
bütün komutanları tanıyor olmasına rağmen müdahaleden haberdar edilmemiş 
olması daha ilk anda MHP merkezini bir bozgun havasına uğratmıştır. Nitekim 
kısa süre içerisinde MHP yöneticileri, parti ve Ülkü Ocakları üyeleri gözaltına 
alınarak sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanmaya başlamıştır. 12 Mart darbesi-
ni izleyen dönemde kendisine devletin yardımcı gücü rolünü yakıştırarak sahaya 
inen MHP’liler, darbe sonrası karşılaştıkları muameleyi büyük bir ihanete uğra-
mışlık hissiyle karşılamışlardı.23

12 Eylül 1980 darbesi sonrasında, MHP Genel Başkan Yardımcısı Agah Ok-
tay Güner’in “fikri iktidarda kendi zindanda” sözleri, her ne kadar devlete hakim 
olan zihniyetin MHP geleneğince ortaya çıkarılan düşüncelerden beslendiğini 
vazetse de ülkücü tabanda bu sözlerin hiç bir şekilde karşılığı olmadı. Bunun 
sebebi, darbeden önce ülkücülerin devletle özdeşleşmesine ve kendilerini devle-
tin sokaktaki gücü olarak algılamalarına rağmen, devletin kendilerine hapsi ve 
işkenceyi reva görmesiydi. Bu bağlamda, özellikle parti içindeki Türk-Islam Ül-
kücüleri ihanete uğramışlık hissiyle kendilerini sistem karşıtlığında ifade edecek 
noktaya geldiler. Darbeden duyulan rahatsızlığı had safhaya taşıyan ise darbeden 
ziyade hazırlanan iddianamedir. 

MHP ve ülkücü kuruluşlar hakkında Nisan 1981’de 945 sayfalık bir iddiana-
me ile açılan davada toplam 389 sanıktan Türkeş ile birlikte idamı istenenlerini 
sayısı 49 iken; 212 sanık için de 5 ile 15 yıl arasında ağır hapis cezası istenmek-
teydi. 6 yıl süren davanın ardından, tüm sanıkların arasından 5 idam ve 9 ömür 
boyu hapis kararı çıkmış; 219’u çeşitli hapis cezalarına çarptırılmış; ancak MHP 
üst düzey yöneticileri beraat etmiştir. 

Bu durum, “taban”ın tavandan kopuşundaki sebeplerden biri olmuştur.24 Ta-
ban ve tavanın kopuşu, hem tabanın üst yönetimden beklediği analiz ve stratejik 
kararların ortaya konulamamasını hem de Türkeş’in kendi konumu nedeniyle 
açık mesajlar verememesini beraberinde getiriyordu. Bu durum, alt kademe kad-
rolarını karar almakta ve siyasi irade geliştirmekte zora sokuyor, diğer yandan ise 
üst yönetime olan güvenlerini sarsıyordu. Ülkücü hareket bir manada başıboş kal-
mıştı. Teşkilatları feshedilmiş, doktriner yapısı ciddi yara almış hareket içerisinde 
değişik ses ve görüşlerin palazlanması ve ileride yaşanacak önemli iç çekişmele-

23. E. Burak Arıkan, Türk Sağının Türk Sorunu: Milliyetçi Hareket Partisi, (Agora Kitaplığı, Istanbul: 2002), s.42.

24. Bora ve Can, Devlet, Ocak, Dergah, s.105-111
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rinin ilk örnekleri bu dönemde açığa çıkmıştır. Iç çekişmelerin yaşanmasında ise 
ülkücü hareket içindeki farklı düşünce dünyalarının oluşması önemli bir neden 
olarak öne çıkıyordu. Kuşkusuz, farklılaşmanın ilk adresi düşünce dünyalarında 
Islamlaşmanın ön plana çıkışıydı.25

Daha önce değinilen ve 1981’de açıklanan iddianamenin yarattığı şaşkınlık-
tan önce tabandaki Islamlaşma sürecinin ilk motivasyonunu Ömer Lütfi Mete 
şöyle saptamaktadır: Ülkücü hareket tabanında tasavvufa, ‘tasavvuf heyecanına’ 
ilginin 1970’lerin sonlarında yoğunlaşmasında ölümle burun buruna olan genç 
insanın gönül huzuru arayışı, önemli bir faktör olarak rol oynamıştır.26 “Gönül 
huzuru arayışı” içinde Islam’a yöneliş, hapishanelerde yoğunlaşır ve kitleselleşir. 
12 Eylül arifesinde ve sonrasında ülkücülerin adına savaştıkları devletten gör-
dükleri muamele ve iddianame karşısında yaşadıkları şaşkınlığa, ideolojik ve teo-
rik boşluklar da eklenince bu şokun yarattığı sahipsizlik, dayanıksızlık, yalnızlık 
duyguları katmerleşir. Ülkücü tabanın geldiği toplumsal ahlak ve gelenek içinde, 
varoluşsal bunalımlara kapı açan bu ruh halini dengeleyebilecek bir maneviyat 
dünyasının etmenlerini sunabilen yegâne kaynak, Islam olur. Bu bağlamda moral 
dayanak bulma, en azından hapishane hayatına tahammül saikiyle, Islami söyle-
me ve okumalara rağbet artar. 

Bora ve Can bu moral dayanak bulma saiklerini Islamlaşmayı sağlayan tek 
toplumsal-psikolojik dinamik olarak görmemektedirler. Daha doğrusu, Islami 
literatüre ve namazlı-niyazlı bir gündelik hayata yönelişin, salt kendiliğinden ge-
lişen bir süreç olmadığını; ülkücü önderliğin genç radikal unsurları tarafından 
bilinçli olarak da teşvik edildiğini öne sürmektedirler.27 Bu bağlamda MHP üst 
önderliği, morali yüksek tutmak için, 12 Eylül öncesinde “yakında iktidara gele-
rek af çıkarılacağı” vaadini; 12 Eylül sonrasında ise, devletin “fikri iktidarda kendi 
zindanda olan bir fikriyata” yaptığı haksızlığı mutlaka fark ederek tamir edeceği 
mesajını yaymıştı. Tahammül karşılığında gayet reel ve somut ödüller vadeden bu 
yaklaşımlar, hiçbir pratik sonuç vermediği için zaman içinde ikna ediciliklerini 
yitirdiler. Bu noktada Islam’ın mistik huzuruna daha sıkı bağlanmak, hayal kırık-
lıklarını koruyucu ve kalıcı bir çözüm yolu haline geldi. 

Militan tabanla dolaysız ilişki içinde bulunan ülkücü gençlik önderleri, 
üst yönetimin vaatlerinin ve moral taktiklerinin, ‘aşağıdaki’ insanlara mesafeli 
ve ‘soğuk’ bakan, manevi güç vermekten uzak kalan yaklaşımlar olduğunu fark 

25. Arıkan, Türk Sağının Türk Sorunu, s.42.

26. Ömer Lütfü Mete, “Tasavvuf ve Aksiyon”, Yeni Düşünce, 18 Mayıs 1990.

27. Bora ve Can, Devlet, Ocak, Dergah, s.289-290
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ediyorlardı. Kendi benliklerini ve morallerini ayakta tutmak için de Islami gün-
delik hayat düzenini tabanın moral dayanıksızlığını gidermek için sistematik-
leştirmeye yöneldiler. Hapishaneleri manevi bakımdan olgunlaştırıcı bir hayat 
alanı olarak sundular. Ülkücü terminolojide hapishanelerin, 12 Eylül arifesin-
den başlayarak ‘Yusufiye’, ‘Yusufiye medreseleri’ ve ‘taş medrese’ şeklinde Islami 
göndermelerle adlandırılmasından anlaşılacağı üzere, Hz. Yusuf nasıl haksızlıkla 
zindana kapatılmışsa ülkücülerin yaşadığı sürece de bu kıssaya göndermeyle ulvi 
bir anlam yüklendi. 

Ülkücü hareketin tabanında Islamlaşma süreci hapishanelerle sınırlı kalma-
dı. ‘Dışarıdaki’ ülkücü kadroların ve militanların da Islam’la temasları yoğunlaş-
tı. Hapishaneden yayılan dalgalar ve tahliye olan kişiler aracılığıyla mahallelerde 
Kur’an kursları, Islami ilişki çemberleri, cemaat halkaları ülkücü tabanın yaygın 
biçimde başvurduğu toplumsallaşma kanalları oldular. Bu durum ülkücülerin bir 
taraftan manevi-moral arayışını karşılıyor diğer yandan yitirilen grup kimliği ve 
önderlik yoksunluğunun da çok hissedilmemesini sağlıyordu.28

Dolayısıyla Islamlaşma sürecinin ortaya çıkmasında iki temel etkenin öne 
çıktığını söylemek mümkündür: Birincisi, ülkücülerde daha önce yoğun olarak 
yaşanan grup aidiyeti mefhumunun yerini ikame etmesidir ki; bu daha çok sü-
recin toplumsal ve psikolojik tarafını oluşturur. Ikincisi ise siyasal ve ideolojiktir. 
Özetle, Islam bir desen ve motif olmaktan çıkmış, konjonktürel politik gelişmeler 
düzeyinde ülkücüleri de etkisi altına almıştır.

Ülkücülerin radikal gençlik önderleri, hareketin siyasal geçmişini, devletin 
ve 12 Eylül’ün kendilerine tepkisini Islami temele oturtarak açıkladılar. Ülkücü 
mücadelenin “komünizm tehlikesine karşı Islami bir tepki”yi yansıttığı tezi ve al-
gısı 12 Eylül’den sonra ‘motif ’ olmaktan çıkarak esasın kendisi oldu. Islami far-
kındalığın artmasıyla başlangıçta milli-manevi değerlerin korunması refleksini 

28. Bora ve Can, Devlet, Ocak, Dergah, s.290-291

Sistem karşıtlığının ülkücü camia içinde hızlanması, 12 Eylül 
1980 askeri darbesi ve darbe sonrasında Türk-İslam ülkücüleri-
nin, devletin kendi yanlarında olmadığını hissettiklerinde ver-
dikleri tepkisellik ile ilgilidir.
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yansıtan bu düşünce, zamanla (laik) devletin/rejimin değiştirilmesi ve dönüştü-
rülmesi düşüncesine doğru evirildi. 

Ülkücü taban nezdinde Islamileşmenin meşrulaşmasını ve akabinde yayıl-
masını sağlayan bir diğer etmen ise Islami düşünce ve hareketlerin Islam dünya-
sında yükselmesidir. Bu nokta, özellikle Iran Islam Devrimi’nin tüm Ortadoğu’yu 
ve Islam coğrafyasını etkilemesiyle de hız kazandı. Sonuçta ülkücüler, edindikleri 
Islami terminolojiyi ve oradan mülhem sorunları, ideolojilerine ve siyasal söy-
lemlerine sistematik ve kalıcı biçimde yedirmeye yöneldiler.29

Sonuç olarak; 1980’ler, ülkücü hareketin özellikle tabanındaki Islamlaşma 
sürecinin ana rolü oynadığı ve bunun ülkücü gelenek içerisinde polarizasyonu 
1990’lara gelinirken oldukça arttırdığı bir on yılı ifade etmektedir. Ülkücü gelene-
ğin 1990’lı yıllardaki seyrinde, yukarıda tartışmaya çalıştığımız hususların derin-
leşerek devam ettiği rahatlıkla gözlemlenebilir. 

1990’LAR SOSYOLOJİSİ VE MHP’YE ETKİSİ
1990’lı yıllara gelindiğinde MHP’nin gidişatı üzerinde etkili olan üç temel unsu-
run varlığından söz edilebilir. Birincisi, Soğuk Savaş’ın sona ermesidir. Ikincisi, 
1980’lerdeki gelişmelere bağlı olarak parti tabanının da önemli bir kısmını oluştu-
ran Türk-Islam Ülkücülerinin başka bir siyasi zeminde siyaset yapma düşüncele-
rinin olgunlaşmasıyla Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) kurulmasıdır. Üçüncüsü ise 
Kürtlerin siyasal anlamda Meclis’te temsil edilebilir duruma gelmeleridir.30 

Küresel açıdan bakıldığında, 1990’lı yıllardaki en önemli gelişme şüphesiz 
Soğuk Savaş’ın sona ermesidir. Tüm siyaset anlayışlarının gözden geçirilmesine ve 
yeniden yapılanmasına neden olan bu gelişme, Türk siyaseti üzerinde –özellikle 
de MHP’de- derin etkiler bıraktı. 1970’li yıllarda MHP’nin söylemlerinde önemli 
bir yere sahip olan ‘esir Türkler’ ya da ‘esir vilayetler’in özgürleşmesi fikri aşama 
aşama gerçekleşmekteydi.31 Sovyet baskısı altında kalan bu ülkelerde bağımsızlık 
mücadeleleri verilmekteydi. Bu gelişmeler ülkücüler arasında büyük bir heyeca-
na neden oluyordu. Ancak Türkeş’in, Demirel tarafından oldukça kalabalık bir 
heyetle gerçekleştirdiği olarak gerçekleştirilen Orta Asya gezisine katılan heyet 

29. Bora ve Can, Devlet, Ocak, Dergah, s. 293-295

30. Bu konu, elinizdeki çalışmanın “Ideolojik Kayma” başlığında daha geniş olarak yer alacaktır.

31. Ülkücüler 12 Eylül davalarında, ETKO (Esir Türkleri Kurtarma Ordusu) isimli bir örgüt kurmaktan ötürü 
yargılandılar. Her ne kadar bu tip örgütler paravan olma niteliği taşısalar da ‘esir Türkler’in kurtarılması idealini 
merkeze aldığı için kullanılmaya elverişli zemin oluşturmaktaydılar. Türkçülüğün ilk düşünürlerinden Ziya Gö-
kalp’in Turan şiirinin son dizelerinde ‘Vatan ne Türkiye’dir Türkler’e, ne Türkistan; / Vatan büyük ve müebbet bir 
ülkedir: Turan’ şeklinde ifade edildiği gibi aslında Turan bir ütopyanın adıdır. Bkz. Selçuk Küpçük, Yüzleşmenin 
Kişisel Tarihi, (Granada Yayınları, Istanbul: 2012), sf. 91-93. 
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içerisindeki herhangi biri görüntüsü, ülkücü camia açısından oldukça büyük bir 
hayal kırıklığına neden olurken parti üst yönetimi ve Türkeş için devlet stratejisi 
ile kendi vizyonlarının örtüşmesinden başka bir şey değildi. 

Bağımsızlıklar elde edildikten sonra da anlaşılacağı üzere MHP’nin aslında 
bu ülkelerde ortaya çıkan yeni duruma yönelik herhangi bir hazırlığı yoktu. Türk 
dünyasına yönelik bir ‘abilik’ yapma imajı ile durum kurtarılmaya çalışılmışsa da, 
algı düzeyinde bu durum vesayetçilikten arındırılamamıştır.32 Bu usul ve algı, bu 
ülkelerdeki pan-Türkist kadrolar dışında çok da ilgi görmemiştir. Dolayısıyla So-
ğuk Savaş’ın pratik olarak ortaya çıkan sonuçlarını kendi lehine çevirmekte başa-
rısız bir görüntü sergilenmiştir. 

Soğuk Savaş’ın sona ermesinin bir diğer etkisi, anti-komünist söylemin an-
lamının boşalmasında yatmaktadır. 1970’li yıllarda komünizm karşıtlığında bir 
araya gelen kitle MHP çatısı altında toparlanmıştı; zira MHP Türk-Islam Sentezi 
yaklaşımı ile hem Türklüğün hem de Islam’ın sözcülüğünü yaptığını vazediyordu. 
Komünistliğin ‘din düşmanlığı’ ihtiva eden bir düşünce olduğu kanaatini yaygın-
laştırarak bir araya gelmesinin bile ideolojik olarak paradoks oluşturduğu kav-
ramsal çelişkiyi (Türk-Islam) perdeleyebiliyordu. Ancak bundan sonra komüniz-
mi temsil eden SSCB diye bir devlet, komünizm tehlikesi ve ondan mülhem ‘din 
düşmanları’ da siyasal hayatta olmadığına göre onları nötralize edecek Islamcı 
söyleme de ihtiyaç eskisinden az olacaktı. 

1990’lar ile birlikte özgürleşen kimliklerin Türk siyasal hayatının her boyutun-
da karşılık bulması söz konusudur. MHP kimliğindeki ikili yapı düşünüldüğünde 
MHP’yi en derinden etkileyen parti Refah Partisi’dir. 1970’lerde Soğuk Savaş’ın 
tarafları bütünleştirici etkisi nedeniyle ‘Türk-Islam Sentezi’ argümanının çelişkili 
yapısı çok da tartışılmamış, bu tartışmaların gün yüzüne çıkması için 1990’ların 
gelmesi beklenmişti. Islami söylemi siyasete daha etkili ve sahici bir şekilde taşı-
yan RP, özellikle muhafazakâr ve Islami duyarlılığı daha önde olan coğrafyalarda 
MHP tabanını erozyona uğratma potansiyeli taşıyordu. Üstelik Islami söylemin 
MHP’nin rotasını belirlemesi gerektiğini söyleyen ‘Türk-Islam ülkücülerinin’ bu 
tartışmaları parti içinde yapmaları çok daha yıpratıcı bir etkiye yol açıyordu.

Tam da bu noktada, 1980’lerdeki Islamcı dalga ile beraber MHP’nin içinde 
kendisini göstermeye başlayan Islamileşme hem parti açısından taşınması zor 
bir bagaja dönüşmüş hem de Islam’ı daha önde gören kadrolar açısından MHP 
giderek Türkçüleşen bir algı düzeyine oturmuştur. 1980’lerin başından itibaren 

32. Tanıl Bora ve Kemal Can, Devlet ve Kuzgun: 1990’lardan 2000’lere MHP, (Iletişim Yayınları, Istanbul: 2004), 
s.217-222. 
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milliyetçi harekette ortaya çıkan Islamileşme eğilimi siyasi anlamda parti çatısı 
altında bulunsa da farklı platformlarda düşüncelerini ifade etmekten geri durma-
dı. Hapishane sürecinde kendini okumaya ve yazmaya kanalize eden bu kitlenin 
çıkardığı Bizim Dergah dergisi ile partinin sözcüsü sayılabilecek Bizim Ocak der-
gisi arasındaki polemikler, her ne kadar siyasal ayrışmaya neden olmamışsa da 
düşünsel ve fikri ayrışmanın kanıtı gibidirler. Ancak her şeye rağmen, 1991 se-
çimleri sonrası kurulan DYP-SHP koalisyon hükümetine MÇP’li milletvekilleri33 
ve Türkeş tarafından güvenoyu verilmesine kadar siyasal ayrışma veya tartışma 
gün yüzüne çıkmamıştı. Türkeş’in hükümete dışardan verdiği bu desteği, Bizim 
Dergah ‘ihanet’ ve ‘sistemle uzlaşma’ olarak tanımlayarak Türkeş ve yakınlarını 
da bu menfaat şebekesinden nemalanmakla suçlar. Bunun akabinde, aralarında 
Türkeş’in eski şoförünün de bulunduğu bir grup partili Bizim Dergah dergisini 
basar ve derginin genel koordinatörünün başından yaralanmasına neden olur. 
Silahların da kullanıldığı olaydan bir gün sonra Muhsin Yazıcıoğlu, derginin bü-
rosunda yaptığı basın açıklamasında partiden istifa edeceğini açıklar. Olaydan 
beş gün sonra, 7 Temmuz 1992’de Muhsin Yazıcıoğlu ve beş milletvekili, ken-
dilerine eklenen diğer partililerle birlikte MÇP’den istifa ederler.34 Sonrasında, 
Muhsin Yazıcıoğlu ve Türk-Islam Ülkücüleri, kendilerini ‘Yeni Oluşum’ adıyla 
tanımlayacak ve nihayetinde de yaklaşık bir yıl sonra, 31 Temmuz 1993’te Büyük 
Birlik Partisi’ni kuracaklardı.

Bu durum, Türk-Islam ülkücülüğünün yayın organı sayılabilecek Nizam-ı 
Âlem Dergisi’nde şu ifadelerle karşılığını bulmuştur: “Büyük Birlik Hareketi, bir 
‘bütün’den ayrılma değil tarihsel ve siyasal süreç içerisinde ‘sosyolojik’ temelleri 
olan bir ‘ayrışma’ hareketidir. Bunun tarihsel seyrini; Ziya Gökalp, Nihal Atsız, S. 
Ahmet Arvasî, Necip Fazıl ile anlam dünyasının oluşumunda, Rıza Nur, Alparslan 
Türkeş, Muhsin Yazıcıoğlu ile siyasi seyir tekâmülünde görmek gerekir.”35

BBP’lilerin mi genel merkezden ayrıldığı yoksa Türkeş’in mi 1990’ların 
ideolojik ve siyasal atmosferini iyi okuyarak artık taşınması mümkün olmayan 
Türk-Islam Ülkücülerini ayrılmaya zorladığı, muamma olarak kalmaya devam 
ediyor. Ancak başından beri yürütülmeye çalışılan tartışma ekseninde bu olay 
okunacak olursa, milliyetçi hareketin, 1990’larla beraber devleti merkezi alan ve 
politikalarını ona göre yeniden şekillendiren bir yapıya büründüğü açıktır. 

33. 1991 seçimlerine Refah Partisi çatısı altında giren MÇP, 19 milletvekilliği kazanmıştı ve Hükümete dışarıdan 
verdiği destek sayesinde Hükümet güvenoyu alabilmişti. 

34. Bora ve Can, Devlet ve Kuzgun, s. 41-42.

35. Yunus Durmuş, “Bölünme Değildi ki Birleşme Olsun”, Nizam-ı Âlem, no. 37, s.44-46.
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Milliyetçi hareketin yeniden devlet merkezli bir görünüm sergilemesindeki 
en önemli iki gelişmeden birisi, Kürt Sorunu bağlamında sergilenen güvenlik po-
litikalarına söylemsel olarak ev sahipliği yapmasıdır. Diğeri ise, milliyetçi hareke-
tin kitleselleşmesinde büyük rolü ve önemi olan Islami dil ve söylemden, RP’nin 
siyasal olarak etkinliğini arttırmasına ve Türk-Islam Ülkücülerinin BBP çatısı al-
tında siyaset yapmalarına bağlı olarak uzaklaşılmasıdır.

Kürt Sorunu merkezli güvenlikçi devlet politikaları ve buna bağlı olarak Batı 
illerine doğru iç göçün yaşanması, yeni bir milliyetçilik türünün göç alan illerde 
palazlanmasına yol açtı. Parti bir taraftan eskileri tasfiye ederken diğer taraftan da 
göç alan illerde zuhur eden milliyetçilik tarzına ev sahipliği yapmaya başladı. Do-
layısıyla konjonktürel gelişmelere bağlı olarak giderek anlamını yitirmeye başla-
yan Islami muhtevanın bu yeni milliyetçilik anlayışı bağlamında çok fazla bir şey 
ifade etmediği de söylenebilir. Nitekim iç göç ile gerçekleşen bu yüzleşmede öteki 
pozisyonuna oturtulan Kürtler oldukça dindar insanlardı. Siyasi düzeyde Kürtlük 
bilinci de yüksek düzeyde olan bu kitleye karşı Islam yerine daha fazla Türkçülük 
savunusu ile göç alan illerdeki tepki MHP’ye doğru akabilirdi.

Sonuç olarak, 1970’lerde ‘Soğuk Savaş’ bağlamında komünizm karşıtlığı üze-
rinden siyasal merkezin en etkin unsurlarından biri olan MHP, kitleselleşme sü-
recini Islami değerler üzerine inşa etmiştir. Islami söylem, sosyolojik olarak ‘taşra’ 
kökenli MHP’li taban nezdinde kültürel karşılık taşımasının yanında ‘din düş-
manlığı’ ile özdeşleştirilen komünizm karşısında da direnci arttırması noktasında 
işlevseldi. Ancak Islamiyet’i kitleselleşmenin imkânı olarak gören ve değerlendi-
ren MHP üst yönetimi ile 1980 darbesinin travmatik etkisiyle sistem karşıtlığı 
üzerinden Islami değerleri yeniden üreten ve anlamlandıran ülkücü tabanın ara-
sındaki makas açılmaya başlamıştır. Nihai olarak, bu süreç Büyük Birlik Parti-
si’nin kurulması üzerinden önemli bir kitlenin MHP’den ayrılmasıyla noktalan-
mıştır. MHP’nin ikinci inşa dönemi sayılabilecek 1990’ları da bu süreçler ışığında 
okumakta fayda var. 



35

MHP’NİN DÖNÜŞÜMÜ

1990’lı yıllardaki sosyo-politik gelişmeler, ülkedeki genel eğilime paralel olarak 
MHP’nin siyasal gündemi üzerinde yapısal ve radikal değişiklere yol açtı. Bu dö-
nemin siyasal zemini dönüştüren en önemli gelişmesi, Kürt ve Islamcı siyasetin 
hem taban hem de kadro düzeyinde ciddi bir ivme kazanmasıdır. Kürt ve Islamcı 
siyasetin güçlenmesi, merkez sağ ve sol partileri kimlik bunalımına sürükleyerek 
siyaset zeminlerini daraltırken, MHP’nin de siyasal zeminini ve kimliğini yeniden 
tanımlamasına yol açtı. Merkez siyasetin zayıflaması ve bölünmesi, ülkeyi kısa 
ömürlü koalisyon hükümetlerine mahkûm ederken, siyasal ve ekonomik sorun-
ların da kronikleşmesine yol açıyordu. Toplumun siyasal sorunları üzerinden si-
yaset yapan Refah Partisi, Kürt siyasi hareketinin (HEP, DEP ve benzeri) partileri 
ve Milliyetçi Hareket Partisi bu dönemde toplumsal desteklerini arttırarak siyaseti 
belirleyen aktörlere dönüştüler. 

1980 darbesi ile hem parti üst yönetiminin kovuşturmaya maruz kalması 
hem de ideolojik olarak tabanda vuku bulan kaymalar nedeniyle 1987 referandu-
muyla yasağı kalkan Alparslan Türkeş için, 1993’e kadar olan süreç eski kadroların 
yeniden toparlanmasına ve partinin muhalif unsurlardan arındırılmasına hasre-
dilmiş bir dönem olarak okunabilir. Yasağı kalktıktan sonra Türkeş’in Milliyetçi 
Çalışma Partisi’nin (MÇP) Genel Başkanı olarak girdiği ilk genel seçimde alınan 
yüzde 2.93’lük oy bu ‘dağılmış’lığın en net göstergesidir. 1991’de yapılan genel se-
çim ittifakına buradan bakmak anlamlı olabilir. MÇP, Refah Partisi ve Islahatçı 
Demokrasi Partisi ile birlikte Refah Partisi çatısı altında katıldıkları seçimde, 19 
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milletvekili ile Meclis’e girerek milliyetçi düşüncenin Meclis’te temsil edilebilme-
sinin yolunu bulmuş oldu. Türkeş ve arkadaşları 1980 Darbesi’nin ülkücülerde ya-
rattığı yenilmişlik hissinin izlerini siyasal temsille bir anlamda aşılabileceğini var 
saymışlardı. Türkeş’in çok eleştirilmesine rağmen seçim ittifakına razı olmasının 
gerekçesi burada yatmaktadır. 24 Ocak’ta yapılan MÇP-MHP ortak kurultayında 
MÇP fesh edilerek adının MHP olarak değiştirilmesi ve MHP’nin siyasal arenada 
yeniden boy göstermeye başlamasıyla toparlanma süreci tamamlanmıştır. 

MÇP, Refah Partisi ile ittifak yaparken Halkın Emek Partisi (HEP) de Sosyal 
Demokrat Halkçı Parti (SHP) ile seçim ittifakı yapmış ve Doğu ve Güneydoğu il-
lerinde HEP’li milletvekili adayları SHP listelerinden seçilerek Meclis’e girmişler-
dir. HEP’in Meclis’e girerek Kürt siyasal hareketinin kamuoyundaki görünürlüğü-
nü artırması, Kürt meselesinin PKK üzerinden bir asayiş meselesi olarak gündem 
bulmasına ciddi bir müdahalede bulunarak siyasallaşmaya katkı sundu. Doğu ve 
Güneydoğu illerinde 1978 yılında ilan edilen sıkıyönetim kararı, 1987’den itiba-
ren Olağanüstü Hal Bölge Valiliği (OHAL) uygulamasına dönüştürülmüştü. Do-
layısıyla, Kürt meselesine ilişkin gündem, sıkıyönetim ve OHAL rejimleri üze-
rinden, asayiş ve terör üzerinden siyasete taşınıyordu. HEP’in Meclis’e taşınması, 
Kürt meselesinin terör ve asayiş parantezinin dışına taşmasına ve birçok ilişkili 
sorunun siyasal bir terminoloji ile gündeme taşınmasına imkân sağladı. HEP’in 
Kürt Sorunu’na ilişkin sorunları legal siyasal zeminde gündeminin merkezine 
oturtması, bu soruna farklı bir boyut kazandırırken, ‘karşı tepkinin’ akacağı siya-
sal alanı da etkisi altına aldı. 

Siyasal partilerin tabanları ile bağı ilişkiseldir. Başka bir ifadeyle, parti üst 
yönetimi zaman zaman tabanın düşünsel ve ideolojik duruşunu değiştirir, bazen 
de tabanda ortaya çıkan duruş ve algılayış biçimi, partilere yön belirler. Bu bağ-
lamda, MHP açısından, 1990’ların siyasal gelişmeleri düşünüldüğünde, daha çok 
tabanda ortaya çıkan tepkiselliğin partinin çizgisini belirlediği tespiti yapılabilir. 
1990’lara kadar ‘Soğuk Savaş’ ve beraberinde komünizm karşıtlığında kendisini 
bulan MHP’nin, tabanı toparlayabilmesinde ve kitleselleşmesinde Islam’ın işlev-
sel rolü yadsınamazdı. Ancak 1990’larda kendisini gösteren olağanüstü sosyolo-
jik değişim ve–Kürt siyasal hareketi ve zorunlu iç göçten mülhem- yeni paradig-
ma karşısında, özellikle Batı illerinde ve Güney sahil şeridinde, yani sosyolojik 
ve siyasal değişim ve dönüşüme maruz kalan illerdeki tepkinin, MHP’nin taşıya 
geldiği anlayışla kuşatılması mümkün değildi. Çünkü devlet eliyle göçe maruz 
bırakılan Kürtler hem geleneksel kodlara sahip ve oldukça dindardı hem de dev-
let eliyle mağdur edilmelerindeki en önemli sebebin Kürt olmalarından kaynak-
landığının farkındaydılar.



M H P ’ N İ N  D Ö N Ü Ş Ü M Ü

37

MHP üst yönetimi göçle gelen Kürtlere karşı ortaya çıkan tepkinin boyutla-
rını tam olarak anlayamasa da 1990’ların başından itibaren büründüğü ‘devletlû’ 
anlayış nedeni ile Batı ve Güney sahil şeridinde ortaya çıkan tepkinin kanalize 
olabileceği bir doğal adres olma hüviyetini koruyordu. Ancak zaman içinde, tep-
kinin boyutları anlaşıldıkça, MHP güçlü bir Türkçülük savunusuna geçerek bir 
taraftan yeni ortaya çıkan ve kendini MHP ile özdeşleştiren kitleyi Kürt siyaseti 
karşısında tahkim etmiş oldu, diğer taraftan da gelen şehit haberleri üzerinden 
tepkisi her geçen gün artan Batılı, ulusalcı kitlelerin teveccühüne mazhar oldu.

1970’lerin MHP’si, ‘Alevi kuşağı’ içinde ve Alevilerin yoğun yaşadığı veya bu 
illerin çevresinde yer alan illerde Alevi olmayanların kanalize olduğu bir parti 
hüviyetindeyken,36 1990’lı yılların MHP’si, politize olmuş veya göç ettikten sonra 
kendi politik farklılığını idrak etmiş Kürtlerin yoğun yaşadığı illerde, Kürt siyasal 
kimliğine tepki duyan ‘Türklerin’ oylarının kanalize olduğu bir partiye dönüştü. 
1970’lerin MHP’si ile 1990’ların MHP’sini ayıran en önemli özellik, ilkinde belir-
leyici olanın ‘Alevi-sol’ karşıtlığında Islami vurgunun daha önde tutulması iken, 
ikincisinde Islami vurgunun ‘boş gösterene’ dönüşmesi ve anlamsızlaşmasıdır. 
MHP’li yöneticiler, bu değişim ve dönüşümün başlangıcında durumun analizini 
tam anlamıyla yapamamış olsalar da sessiz bir kabullenişle şekillenmesini bekle-
mişlerdir. Tabandaki siyasal ve sosyolojik değişim ve dönüşüm zaman içerisinde 
partiye de sirayet edecek ve parti bir tercihin eşiğine gelmek zorunda kalacaktır.

DEMOGRAFİK HAREKETLİLİK
Asayiş ve güvenlik kaygılarıyla başvurulan zorunlu göç politikası, sosyolojik 
ve siyasal düzlemde, öngörülemeyen muazzam siyasal sonuçlar doğurdu. Kürt 
sorunu doğal coğrafi sınırlarını aşarak ulusallaştı, siyasal zeminde yönetilebi-
lecek sorunlar yönetilmesi güç toplumsal ve ekonomik boyutlar kazandı, etnik 
gerilim ve ayrışma yüzyılı aşkın bir süre boyunca ilk defa zemin bulmaya baş-
ladı. Kısacası, zorunlu göç, Kürt sorununun nitelik değiştirmesine yol açtı. Bu 

36. Hüseyin Yayman, “Değişim ve Süreklilik Ekseninde MHP”.

1990’lı yılların MHP’si, politize olmuş veya göç ettikten sonra 
kendi politik farklılığını idrak etmiş Kürtlerin yoğun yaşadığı il-
lerde, Kürt siyasal kimliğine tepki duyan ‘Türklerin’ oylarının ka-
nalize olduğu bir partiye dönüştü. 
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durum, milliyetçiliğin içerik ve sınırlarını doğrudan etkiledi. MHP, bu zemin 
üzerinden, hem söylemini güncelledi hem de Iç Anadolu yoğunluklu doğal seç-
men havuzuna daha dinamik ve coşkulu yeni bir seçmen havuzu katma fırsatı 
bulmuş oldu. 

1990’ların başında devlet tarafından boşaltılan köy ve mezralardan ilk etapta 
bölgedeki şehir merkezlerine göç eden kişiler, bu illerdeki imkânların sınırlılığın-
dan dolayı önce Akdeniz’e, oradan da Ege’ye yerleşmişlerdir. Bu Türkiye’nin Doğu 
sınırından Batı sınırına, Güney hattı boyunca, epey uzun bir coğrafi dağılımı ifade 
etmektedir. Bu göç dalgasının daha öncekilere göre en önemli iki farkı; gönüllü de-
ğil zorunlu olması ve ekonomik gerekçelerden öte siyasal gerekçelere dayanmasıdır. 
Başka bir ifadeyle, devlet siyasal gerekçelerle Kürt vatandaşlarını zorunlu göçe tabi 
tuttu. Bu farklılık, göç eden kesimlerin siyasetle ilişkilerini farklılaştırdığı ölçüde, 
yerleştikleri bölgelerde siyasal bir karşılamaya maruz kalmalarına da yol açtı. Siyasal 
bilinci yüksek, siyasal kimliğini devletin neden olduğu bir mağduriyet üzerine ku-
ran ve bunu görünür kılmaktan da çekinmeyen Kürtlerin Akdeniz’e ve Ege’ye yer-
leşmeleri, bu bölgelerde Kürt siyasal kimliğiyle kamusal alanda ‘yüz yüze’ gelmekten 
duyulan karşı tepkiden dolayı ‘Türk’ kimliğinin de siyasallaşmasına yol açtı. Gün 
geçtikçe artan şehit cenazeleri ve siyasal iklimin PKK üzerinden militarize olmasıy-
la yeterince milliyetçi bir atmosfere bürünen yerleşim yerlerine, devlet tarafından 
siyasal gerekçelerle yerlerinden edildikleri için etnik aidiyetleri üzerinden siyasal-
laşan Kürtlerin yerleşmesi, gerilimli bir yüzleşmeye yol açtı. Bu oldukça gerilimli 
siyasal karşılaşma, meseleye taraf olan siyasi partilerin tabanlarını besledi. Türkiye 
genelinde bu durumdan en karlı çıkan partilerden birisi, hiç kuşkusuz MHP oldu. 
MHP 1994 Yerel ve 1995 Genel seçimlerinde Akdeniz ve Ege bölgelerinde Türkiye 
ortalamasının çok üzerinde oy aldı. Böylece 1990’larda Kürt sorunu üzerinden ya-
şanan gelişmeler, MHP’ye farklı bir coğrafyada yeni bir toplumsal taban bahşettiği 
ölçüde MHP’nin siyaset koordinatlarında da yapısal değişimlere yol açtı. 

Zorunlu göçün sonucunda önce ülkenin Güneyinde ve daha sonra da Batı-
sında Kürtlere karşı oluşan tepkinin neden MHP’nin yeni seçmen kitlesini oluş-
turduğunun gerekçeleri aşağıdaki örneklerde bulunabilir. Bu durumu besleyen 
bazı olaylar hemen 1990’ların başında kamuoyunun gündemine gelmişti. “29 
Kasım 1992’de Alanya’da bir erin cenazesinde PKK lehine slogan attığı iddia edi-
len iki kişi linç edilmek istendi, Kürtlere ait 10 işyeri tahrip edildi. 1993 Temmuz 
ortasında Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, bir grup şoförün gittikleri otelin pavyo-
nunda hesap anlaşmazlığı nedeniyle Kürt garsonlarla kavga etmesi...”37 

37. Bora ve Can, Devlet ve Kuzgun, s.109. 
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Tepkinin dozu o kadar yüksekti ki sıradan ve gündelik hayatın içerisinde ger-
çekleşen olaylar, kolaylıkla siyasi soruna tahvil edilebiliyordu. Buradan hareketle, 
Batı ve Güney bölgelerinde “dost-düşman” ayrımı oldukça netti ve gri olan bölge-
lerin giderek azalmasına neden olan bu netlik, 1999 seçimlerinde MHP’yi iktidar 
ortaklığına kadar taşıdı. 38 Sonuç olarak, 1990’lı yıllar siyasal merkezin dışlanan 
kimlikler tarafından zorlandığı; Kürt Siyasal hareketinin –devletin güvenlik po-
litikalarıyla da ilişkili- güç kazandığı; buna bağlı olarak da Türk milliyetçiliğinin 
yükselişe geçtiği yıllardır.

SEÇİM ANALİZLERİ: YENİ SEÇMEN KİTLESİ
1995 Seçimleri MHP açısından nicel ve nitel olmak üzere iki farklı noktada 
önem arz etmektedir. Nicelik olarak ele alınacak olursa; 1991 ittifakının ardın-
dan milliyetçi hareketin, MHP adıyla katıldığı ilk seçim 1994 yerel seçimleridir. 
Bu seçimlerde MHP, oy oranını yüzde 7,95’lere kadar çıkartarak 1995’te yapıla-
cak genel seçimler için barajı aşma umudunu yükseltse de seçimlerde aldığı oy, 
yüzde 8,18’te kaldı. MHP 1995 seçimlerinde yüzde 10 barajını aşarak Meclis vi-
zesi alamasa da MÇP adıyla katıldığı 1987 seçimlerinde yalnızca yüzde 2,95 oy 
aldığı düşünüldüğünde, oylarını dikkate değer bir oranda yükselttiği düşünüle-
bilir. MHP’nin 1995 seçimlerinde aldığı oyu sayısal açıdan anlamlı kılan bir baş-
ka husus ise ana gövdeden ayrılan Türk-Islam Ülkücülerinin (BBP), MHP’ye ne 
yönde etki edeceğinin belirsizliğinin ortadan kalkmış olmasıdır. BBP’nin MHP 
oylarını negatif yönde etkilemesi bir tarafa, ana gövdeden ayrılan Türk-Islam 
Ülkücülerinin Refah Partisi listelerinden milletvekili olması,39 merkezin (MHP) 
‘ihanete uğramışlık’ söylemini pekiştirmesine ve tabanı MHP etrafında tahkim 
etmeyi başarmasına yaradı. 

MHP’nin oylarını arttırmış olmasının yanı sıra, 1995 seçimlerinde elde et-
tiği asıl kazanım, geleneksel coğrafi sınırlarını aşarak doğal seçmen kitlesinin 
dışında yeni bir seçmen kitlesiyle buluşmuş olmasıdır. Bu, MHP açısından, yeni 
ve önemli bir açılımın ilk işareti olarak değerlendirilmelidir. Akdeniz ve Ege 
bölgelerinde yeni seçmen kitlesiyle yaşanan bu buluşma, zamanla, geleneksel Iç 
Anadolu seçmeninin yerini alacak ve MHP için asli seçmen hüviyetini kazana-

38. Kriminal bir takım gelişmelere, 16 Şubat 1999’da Abdullah Öcalan’ın yakalanıp Türkiye’ye getirilmesinin ka-
muoyu üzerindeki etkisi eklenmezse değerlendirmeler eksik kalır. Seçimler Öcalan’ın yakalanmasından yaklaşık 
iki ay sonra, 18 Nisan 1999’da yapıldı.

39. Refah Partisi listelerinden seçilen fakat sonra MÇP’ye geçen isimlerin başlıcaları şu şekildeydi: Alparslan 
Türkeş (Yozgat), Muharrem Şemsek (Çorum), Osman Develioğlı (Kayseri), Ökkeş Şendinler (Kahramanmaraş), 
Koray Aydın (Trabzon). Devlet Bahçeli ise Adana’dan aday olmuş, fakat seçilememişti.
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caktır. 1995 genel seçimlerinde MHP Adana’da yüzde 14,4; Mersin’de yüzde 15,9 
ve Antalya’da da yüzde 12,2 oy aldı. MHP’nin ülke geneli ortalamasının yüzde 
8,18 olduğu ve oy dağılımının daha önceki seçimlerde hatta 1980 öncesinde de 
Orta ve Orta Doğu Anadolu’da kümelendiği hatırlanacak olursa, bu yeni seç-
men kitlesinin MHP açısından ne kadar kıymetli ve anlamlı olduğu daha net 
biçimde ortaya çıkmaktadır.

 1977 (6.42) 1995 (8.18) 1999 (17.98)

ADANA 11,31 14,35 23,57

MERSİN 9,12 15,92 28,38

ANTALYA 4,23 12,21 22,25

MUĞLA 1,69 8,31 16,05

AYDIN 2,85 8,77 19,86

İZMİR 1,65 5,63 11,08

ÇANAKKALE 2,2 5,66 16,94

BALIKESİR 2,77 5,49 15,95

TEKİRDAĞ 1.31 3,68 10,81

KIRKLARELİ 1,02 6,04 12,76

EDİRNE 1,38 3,81 9,22

Bu oyların en görünür gerekçesini zorunlu göç ile gelen Kürt nüfus ile karşı-
laşan Türk seçmenin tepkisi oluşturmaktadır. 1950’lerde kırdan kente göç sonu-
cunda şehir hayatına, modern olana karşı verilen tepkiden beslenen milliyetçilik,40 
1990’lı yılların başında tersine çevrilmiş; bu kez o sosyal hareketliliğe “şehirlileş-
me sürecini olgunlaştırmış ev sahibinin” yeni göç dalgası ile karşılaşmaya ver-
diği tepkisinden beslenmiştir. 1950’de milliyetçi reaksiyonu besleyen komünizm, 
1990’larda yerini Kürtlere bırakmıştır. 

MHP, 1990’larda ortaya çıkan bu fotoğrafın analizini henüz yapamamışken 
veya yeni yeni anlamaya çalışırken,41 hareketin kurucusu Alparslan Türkeş 4 Ni-

40. Mustafa Çalık, 1950’lerde Demokrat Parti iktidarının ekonomi politikaları neticesinde yaşanan kırdan kente 
göç dalgasının milliyetçi geleneğin gelişimi üzerindeki etkisinin altını çizmektedir. Bkz., Mustafa Çalık, MHP 
Hareketi (1965-1980), (Cedit Yayıncılık, Ankara:1995) s. 201-203.

41. MHP yönetimi bu dönemde, MHP’nin milliyetçilik tasavvuruna ve bu tasavvurun yeni seçmen kitlesinin 
beklenti ve değerlerine cevap verme potansiyeline ilişkin tartışmalara sessiz kalarak, bu yeni seçmen kitlesi ile 
arasında mesafe oluşturacak söylemlerden uzak kalmıştır. MHP’nin tartışmalara müdahil olmamasını, birbirin-
den farklı eğilimlere sahip olan aeski muhafazakâr kitlesi ile yeni edinmeye başladığı kitle arasında bir tercih 
yapmayı doğru bulmaması veya sahip olduğu muhafazakâr değerlerin yeni seçmen kitlesini ötelemesi riskinden 
çekinmesi şeklinde değerlendirmek mümkündür.
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san 1997’de kalp krizi sonucu, aniden öldü. ‘Lider-doktrin-teşkilat’ esasına inan-
mış bir harekette karizmatik, kurucu liderin, lider olmaktan çok daha fazlasını 
ifade ettiği açıktır.42 Türkeş’in ardından partinin başına geçen Devlet Bahçeli’nin 
önünde tabanı tahkim etme ve yeni bir seçime hazırlama gündemi bulunmaktay-
dı. Bunun kolay olmayacağı düşünülmekteydi. Ancak 1999 seçimlerinde MHP, 
tarihindeki en yüksek oy oranlarına ulaşarak koalisyon ortağı olmuştu. 

Zahiri dezavantaj ve risklere rağmen, MHP’nin elde ettiği zaferi anlamak için, 
1990’lardaki sosyolojik dinamiklere bakmakta yarar var. 1995 seçimlerinden za-
ferle çıkan Refah Partisi, 28 Haziran 1996’da Doğru Yol Partisi’yle koalisyon ortağı 
olarak güvenoyu aldı ve hükümeti kurdu. 28 Şubat Darbesi (1997) sonrasında açı-
lan davayla da kapatılarak siyasal hayattaki yerini Fazilet Partisi’ne bıraktı. Kapat-
ma davasının43 gerekçesi “laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı hareket etmek” olarak 
özetlenebilir. Kapatma davasındaki iddiaların büyük bir kısmı daha öncesinde 
Erbakan ve parti yöneticilerinin beyanları esas alınarak oluşturulmuştu; ancak 
konuşmaların ve beyanatların dışında resmiyet arz edebilecek tek gerekçe, 3511 
Sayılı yasanın 2. maddesiyle 2547 sayılı yasaya ek m. 16. madde olarak eklenen 
hükümdü. Bu hükümde, “Dini inanç sebebiyle boyun ve saçların örtü ve türbanla 
kapatılması serbesttir” ibaresi yer almaktaydı. Dolayısıyla, RP’nin üniversitelerde 
başörtüsünü serbest bıraktırma çabası, başarısızlıkla sonuçlanmış ve kapatılması-
na da gerekçe olmuştu. 1999 seçim kampanyasında MHP, başörtüsünün çözümü 
için ‘ürkek değil, erkek parti’ sloganıyla, RP’nin cesurca bir tavır sergileyemediği-
ni vurgulayarak iktidara gelmeleri halinde başörtüsünü serbest hale getirebilecek 
duruşu partilerinin sergileyebileceği yönünde -muhafazakâr kitlelere- önemli bir 
mesaj veriyordu. 

1999 seçimleri öncesi yaşanan bir başka gelişme ise Abdullah Öcalan’ın 15 
Şubat 1999 tarihinde Kenya’da teslim alınarak, 16 Şubat’ta Türkiye’ye getirilmesi 
ve tutuklanmasıydı. Ülkedeki terörün kaynağı ve ‘elebaşı’ olarak görülen Öcalan, 
Türkiye’nin elindeydi ve yargılama süreci başlayacaktı. 1990’ların ortalarından iti-
baren, zorunlu göçe maruz bırakılan Kürtlerin yerleştikleri Güney sahil şeridinde 
ve Batı illerinde, tepkisel bir milliyetçilik gelişiyordu. Türkiye’nin diğer coğrafi 
bölgelerine nazaran Kürtlerle en geç temas kuran ve kurduğu bu ilk temasta da 
olabildiğince siyasal bir Kürt profiliyle karşılaşan kitle, ihtiyaç duyduğu siyasal 
temsili MHP’de bulmuştu. 

42. Türkeş’in vefatının ardından parti liderliğine aday olanların analizi ve lider seçiminin ne ifade ettiği ‘Kadro 
Yapısındaki Kayma’ bölümünde detaylandırılacaktır.

43. 21 Mayıs 1997’de açılan dava, 16 Ocak 1998 tarihinde RP’nin kapatılması kararıyla sonuçlandı.
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Başörtüsünün serbest bırakılacağı iddiasıyla Iç Anadolu muhafazakâr çevre-
lerinde karşılık bulan MHP, Öcalan’ın yakalanması ve terörün tamamen sonlan-
dırılacağı ihtimali ile de Güney sahil şeridi ve Batı illerindeki seçmenleri partisine 
kanalize etmiş ve 1999 seçim sonuçları ortaya çıkmıştı. MHP’nin 1999 seçimle-
rindeki zaferinin nedenleri, bir taraftan Kürt Sorununa endeksli olarak edindiği 
yeni seçmen kitlesinin partiye katılmasında ve kalıcılaşmasında, diğer taraftan da 
28 Şubat’ın yarattığı siyasal krizde aranabilir. 

1999 Genel seçimlerinde, MHP, Orta Anadolu’da oylarını önemli oranda 
arttırırken, Güney sahil şeridi ve Ege’de ise oylarını Türkiye ortalamasına çek-
meyi başardı.44 

1999 ile 2002 yılları arasında çok kısa bir zaman olmasına rağmen MHP’nin 
aldığı oy keskin bir şekilde düşüş gösterdi. Bu düşüşün altında, 2001 kriziyle sem-
bolize edilebilecek başarısız iktidar performansı kadar, 1999 seçimleri öncesinde 
seçmenin dini yaşam pratikleri ve PKK ile mücadele konusunda bağladığı umut-
ları boşa çıkarmasının yattığı söylenebilir. Ekonomik kriz ve 1999 Ağustos’unda 
gerçekleşen depremde hükümetin aciz bir görüntü çizmesi muhakkak hükümet 
ortağı olan MHP’yi de yıprattı; ancak bundan daha etkin olarak, DSP’nin af ko-
nusunda ortağına yönelik ithamları ve MHP’nin bu ithamlara çok net ve sert bir 
tavır ortaya koymaması, özellikle ülkücü kökenli tabanını çok rahatsız etti. MHP, 
1999 seçimleri öncesinde kullandığı “ürkek değil, erkek siyaset” sloganını iktidar 
pratiklerine yansıtmadığı için Orta Anadolu’daki dindar-muhafazakâr seçmenini 
yeni kurulan AK Parti’ye kaptırırken, tepkisel milliyetçi duyguların Genç Parti’ye 
kanalize olmasıyla da Güney-Batı sahil şeridindeki desteğini kaybetti. AK Parti 
muhafazakâr-dindar seçmen nezdinde iyi bir rüzgar yakalarken, Genç Parti de 
seçim sürecinde kullandığı popülist dilin etkisiyle, milliyetçiliğin yükselişe geçtiği 
yerlerde azımsanmayacak bir destek buldu.45 Sonuç olarak, MHP, birçok faktörün 
etkisiyle, 1999 seçimlerinde seçmenden aldığı desteği kalıcı hale getiremeyerek 
2002 seçimlerinde büyük bir hüsranla baraj altında kaldı.

1990’lardan itibaren, birbirinden farklı eğilimlere sahip iki seçmen kitlesini 
bünyesinde barındıran MHP için asıl sorun, AK Parti ve CHP’nin siyasal denkle-

44. Orta Anadolu ve etrafındaki şehirlerden Yozgat’ta yüzde 38.9, Kırşehir’de yüzde 32.2, Maraş’ta yüzde 28.8, 
Çorum’da yüzde 29.8, Çankırı’da yüzde 38.0, Aksaray’da yüzde 33.0, Kırıkkale’de yüzde 27.9 ve Niğde’de yüz-
de26.6 gibi yüksek oy oranlarına ulaşmışken, Refah Partisinin kaleleri olan Konya’da yüzde 26.0, Kayseri’de de 
yüzde 32.8 oy almayı başarmıştır. Güney sahil şeridi ve Ege illerinde; Adana’da yüzde 23.6, Mersin’de yüzde 28.4, 
Antalya’da yüzde 22.3, Manisa’da yüzde 21, Aydın’da yüzde 19.9, Denizli’de yüzde 18.4, Muğla’da yüzde 16 ve 
Çanakkale’de yüzde 16.9 oy alarak ya kendi Türkiye ortalamasından yüksek ya da en kötü Türkiye ortalamasını 
yakalayacak oylar almıştır.
45. Sakarya 25.21, Denizli 10.23, Edirne 18.58, Eskişehir 11.43, Izmir 17.51, Kırklareli 12.83, Tekirdağ 13.08, 
Uşak 11.25 ve Muğla 10.34. Bkz., Türk, Genç Partiyi Anlamak, s. 162.)
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me girmesiyle başladı. AK Parti’nin muhafazakâr-dindar, CHP’nin de laik-ulusalcı 
seçmen açısından MHP’den daha sahici aktörler olmaları, MHP’yi dar bir makasa 
sıkıştırdı. Refah Partisi’nin sistem nezdindeki meşruiyet sorunlarını taşımayan AK 
Parti, muhafazakâr-dindar Orta Anadolu seçmeni açısından birincil tercih haline 
gelirken; AK Parti karşısında güçlü bir cephe ihtiyacı hisseden laik-ulusalcı Gü-
ney-Batı sahil şeridi seçmeni açısından da CHP birincil tercih konumuna yükseldi. 
MHP, güçlü iki sahici aktörün varlığında, farklı hatta zıt eğilimlere sahip iki seçmen 
kitlesini bir arada tutma formülünü, AK Parti ve CHP’nin birincil gündemini teşkil 
etmeyen, üstelik de Kürt siyasi hareketinin yıllar sonra Meclis’te yer bulma ihtima-
liyle canlanan Kürt meselesinde buldu. 2000’lerde MHP, siyasal varlığını ve gücünü, 
gelişmeleri Kürt meselesi veya PKK parantezine sokabilme ihtimaline endeksledi. 

Türkiye, 22 Temmuz 2007 seçimlerine, Cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerin-
den yaşanan siyasi krizle girdi. AK Parti’nin Abdullah Gül’ü Cumhurbaşkanlığı-
na aday göstermesi, 28 Şubat sürecini hatırlatan siyasal mühendislikleri tedavüle 
soktu. Laik-Kemalist toplumsal kesimler Atatürkçü Düşünce Derneği ve CHP 
ittifakıyla düzenlenen ‘Cumhuriyet mitingleri’ ile sahaya indi; DYP ve ANAP mil-
letvekilleri, son anda, TBMM’de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı oylamasına 
katılmadılar; Türk Silahlı Kuvvetleri, 27 Nisan’da e-muhtıra yayınladı; Anayasa 
Mahkemesi, tartışmalı 367 kararıyla TBMM’deki oylamayı geçersiz saydı. AK 
Parti, TSK’ya karşı bildiriyle cevap vererek ve erken seçim kararı alarak bu siya-
sal mühendislikleri toplumun hakemliğine sunma kararı aldı. 2007 seçimlerini 
etkileyen bir diğer gelişme, PKK’nın yoğun terör saldırıları oldu. PKK, seçime 
yakın bir zamanda, terör saldırılarını yoğunlaştırarak, Cumhurbaşkanlığı seçimi 
üzerinden yaşanan gerilime taraf oldu. 

2007 Genel seçimleri, böyle bir siyasi atmosferde, milli irade, demokrasi ve 
vesayet ekseninde gerçekleşti. MHP, bir yandan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 
yönelik siyaset mühendisliklerine mesafe koyarken, öte yandan da artan terör 
olaylarına yönelik sert bir söylem benimsedi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine iliş-
kin tutumuyla Anadolu seçmeninin nabzını tutarken, teröre yönelik söylemleriyle 
de kıyı şeridindeki seçmenini gözetti. 

AK Parti’nin muhafazakâr-dindar, CHP’nin de laik-ulusalcı seç-
men açısından MHP’den daha sahici aktörler olmaları, MHP’yi 
dar bir makasa sıkıştırdı. 
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MHP’nin rejim kaygısı ve terör üzerinden yükselen siyasal tansiyona yönelik 
benimsediği söylemin yanı sıra, toplumdaki iki hassasiyetin de MHP’nin oyları-
nı yükselttiği söylenebilir. Ilk hassasiyet, DTP’nin bağımsız adaylarla TBMM’ye 
girerek grup kuracağının öngörülmesiyle, MHP’siz bir Meclis kompozisyonunun 
eksik olacağı kanaatinin yaygınlaşmasıydı. Ikinci hassasiyet, 2002-2007 arasında 
AK Parti-CHP karşıtlığında gerilen siyasal iklimin MHP aracılığıyla rahatlaya-
bileceği; MHP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Genel Kurula katılacağını 
deklare etmesiyle de görüldüğü üzere, oluşabilecek siyasal gerilimlerin aşılmasına 
yardımcı olacağı varsayımıydı. Bu iki hassasiyet, toplumun MHP’yi ‘denge unsu-
ru’ misyonuyla desteklemesine yol açtı. 

MHP, 22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde hem Anadolu seçmeninden hem 
de sahil şeridindeki seçmenden yadsınamayacak bir destek buldu ve yüzde 14,27 
oy alarak 71 milletvekiliyle Meclis’e girme imkânı yakaladı. 2007 seçimlerinde 
evvel eski MHP’ye teveccüh gösteren Orta Anadolu’dan destek almayı başaran 
MHP, asıl oyunu Güney-Batı sahil şeridinden aldı. Örneğin, 2002 Genel seçimle-
rine kıyasla, Izmir’de yüz kırk bin, Antalya’da yüz bin fazla oy aldı. Kıyıdaki diğer 
yerleşim birimlerindeki oy artışı da bundan farklı değildi. 

Bu görünür fark, sahil kesimindeki seçmen hassasiyetinin MHP’nin söylem 
ve kadrosuna yansımasına yol açtı. MHP, her ne kadar 2007 seçimlerinde, farklı 
eğilimlere sahip Anadolu ve kıyı şeridindeki seçmenlerini bir arada tutmayı ba-
şarmış olsa da, bu durumun kırılganlığına kayıtsız kalmadı. Orta ve Doğu Anado-
lu’da AK Parti, Batı ve Güney sahil bölgelerinde ise CHP ile yarışmak durumunda 
kalan MHP, her iki partinin de seçmenle iletişimlerinde merkezi bir yer tutmayan 
terör ve bölücülük söylemine ağırlık verdi. Kürt siyasi hareketinin DTP üzerinden 
Meclis’te temsil edilmeye başlanması ve Öcalan’ın yakalanmasından sonra uzun 
süre silaha sarılmayan PKK’nın tekrar eylemlere başlaması, MHP’nin bölücülük 
ve terör tehdidi üzerinden yapılandırdığı siyasi söylemine uygun bir zemin ha-
zırladı. MHP, gelişmeleri, bu paranteze almayı başardığı ölçüde, her iki seçmen 
kitlesi arasındaki farklılıkları ertelemeye muvaffak oldu. 

12 Eylül 2010 referandumu, MHP’nin bütün söylemsel çabalarına rağmen, 
kamuoyu nezdinde Kürt sorunu veya PKK tehdidiyle telif edilemeyince, MHP’nin 
krizi görünür bir hale geldi. Demokrasi-vesayet denklemine oturan referandum, 
MHP’nin iki seçmen blokunu karşı karşıya getirdi. Vesayet karşıtı bir siyasal ge-
leneğe sahip Anadolu seçmeni, referandumda ‘Evet’ tutumunu doğru bulurken; 
AK Parti karşıtlığı üzerinden vesayetçi bir pozisyona evrilen Güney-Batı sahil şe-
ridindeki seçmen bloku referandumda ‘Hayır’ kanadında yer aldı. MHP, hem ka-
muoyunda hem de MHP tabanında yoğun bir şekilde tartışılan ‘Hayır’ tutumunu 
benimsemekle, ulusalcı tabanını ülkücü tabanına tercih etti. 
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12 Eylül darbesinin acısını yaşamış MHP’nin ülkücü tabanı, darbeciler üze-
rindeki yargı dokunulmazlığını kaldıracak pakete destek vermeme kararını be-
nimsemekte zorlandı.46 MHP’nin ülkücü tabanı ile parti yönetimi arasındaki 
tartışma hem kamuoyuna taşındı, hem de referandum oylamasına yansıdı. Mil-
liyetçi-ulusalcı seçmen “Hayır” yönünde oy kullanırken, Parti’nin kararına rağ-
men ülkücü seçmen “Evet” yönünde oy kullandı.47 Böylece, 2010 Referandumu, 
MHP’nin hem ikili tabanını her zaman bir arada tutamayacağını hem de ayrışma 
yaşandığında yeni seçmen kitlesini tercih edeceğini gösterdi.48 

MHP’nin referandum sürecinde, muhafazakâr tabanı kaybetme riskini ala-
rak ulusalcı tabanı tercih etmesi, bilinçli bir muhasebeye dayanıyordu. Siyasal 
varlığını toplumun bölücülük kaygısına endeksleyen MHP, tepkisel milliyetçili-
ğin daha güçlü olduğu Batılı seçmene yatırım yaptı. Bu kararla MHP, Orta Ana-
dolu’da AK Parti ile mücadele etmektense, Güney-Batı sahil şeridinde CHP ile 
mücadele etmeyi göze aldığını da gösterdi. MHP, referandumdan sonra, yaptığı 
tercihin gereğini yerine getirerek, ulusalcı seçmene uygun bir söylem ve poli-
tikayı ön plana çıkarmaya başladı.49MHP’nin arzu ettiği bir durum olmasa da, 
Referandumdaki zorunlu tercih, MHP’yi taşımakta zorlandığı bir yükten de kur-
tardı. MHP, ülkücü-milliyetçi tabanın tercihlerini yansıtmanın zorunlu kıldığı 
ikili dilden kurtularak, ulusalcı-milliyetçi tabanın kaygılarını gözeten yalın bir 
dil geliştirdi. 2011 seçimleri, MHP’nin bu dönüşümün faturasını ödemekle yüz 
yüze geldiği bir seçim oldu. 

MHP, 12 Haziran 2011 Genel seçimlerine, on ay önce gerçekleşen, 12 Ey-
lül 2010 Referandumunda yaptığı tercihin gölgesinde girdi. Benimsediği ‘Hayır’ 
tutumunun ülkücü tabanı nezdinde ürettiği rahatsızlık, MHP’yi barajı aşamama 
tehlikesiyle karşı karşıya getirdi. Ancak, seçim sürecinde yaşanan bir kaç gelişme, 
toplumun MHP’ye Meclis vizesi vermesine yol açtı. 

MHP’nin baraj tehlikesini aşmasına yardımcı olan ilk gelişme, seçimlere bir 
aydan az bir zaman kala, partinin üst yönetiminde görev alan milletvekili aday-
larının uygunsuz görüntülerinin internete konulması oldu. MHP, istifa şantajına 
boyun eğmek durumunda kaldı ve dokuzu Başkanlık Divanı Üyesi veya Genel 
Başkan Yardımcısı olan on milletvekili adayı istifa etti. Seçim arifesinde MHP’yi 
hedef alan siyaset mühendisliği, öngörülenin tersi bir sonuç üreterek, küskün ta-
banın operasyona maruz kalan partisini sahiplenmesini sağladı. Olağanüstü ko-

46. Serbest Özden, “Ülkücüler 12 Eylül hatırına ‘Evet’ diyecek”, haber7.com, 9 Temmuz 2010.

47. Adnan Boynukara, “Referandum; MHP Hayır, Ülkücüler Evet Derken”, haber10.com, 3 Temmuz 2010.

48. Hatem Ete, “MHP’nin ‘Hayır!’ Tutumunun (Ir)rasyonalitesi”, Star Gazetesi, 29 Ağustos 2010

49. Hamza Taşdelen, “Iktidarda Muhalif Olmak”, Sabah Gazetesi, 18 Mayıs 2013. 



Ü L K Ü C Ü L Ü K T E N  T E P K I S E L  M I L L I Y E T Ç I L I Ğ E

46

şullar, küskünlüğün hesap görmeye varmasını engelledi ve taban konsolidasyo-
nun sağlanması, MHP’yi Meclis’e taşıdı. 

MHP’nin baraj tehlikesini atlatarak Meclis’e girmesine yardımcı olan bir di-
ğer gelişme, seçimlere az bir zaman kala, YSK’nın BDP’li adaylara yönelik aldığı 
tartışmalı kararların yükselttiği siyasal tansiyon oldu. YSK’nın önce başvurula-
rını reddettiği, ancak kamuoyunda oluşan tepkiden dolayı kararını geri çekerek 
BDP’nin etkin isimlerine koyduğu vetoyu kaldırması, seçimde BDP’ye etkili siya-
set yapma zemini sundu. BDP’nin siyasal gündemin merkezine yerleşmesi, taba-
nını Kürt sorunu üzerinden mobilize eden MHP’ye siyasal avantaj sağladı. Seçim-
lere az bir zaman kala, Kürt siyasetine ‘şahin’ siyaset yapma imkânı tanıyan YSK 
kararları, MHP’ye herhangi bir emek sarf etmeden tüm meseleleri Kürt sorunu 
parantezi içine alma imkânı sundu. 

12 Haziran seçimlerinde, seçmenin MHP’yi tercih etmesini sağlayan bir di-
ğer gelişme de, seçimler neticesinde oluşacak Meclis’in yeni anayasayı yazacağı-
nın deklare edilmiş olmasıydı. Yeni anayasa talebi, 12 Eylül 2010 referandumu 
sonrasında, kamuoyu ve siyasal partilerin üzerinde uzlaştığı nadir konulardan 
biri haline gelmişti. Kamuoyu, yeni bir toplumsal sözleşme niteliğini taşıyan ve 
vatandaşlık, Türk kimliği gibi netameli konuları yeniden tanımlaması beklenen 
yeni anayasanın, MHP’nin de hassasiyetleri alınarak yazılması gerektiğini düşün-
dü. Böylece, laiklik ve milliyetçilik üzerinden belirlenen siyasal haritanın her dört 
eğilimi Meclis’te temsil edilecek ve yazılacak yeni anayasa da bütün siyasal eğilim-
lerin kaygılarının yansıtıldığı kucaklayıcı bir anayasa olabilecekti. BDP’nin tem-
sil edileceği komisyonda milliyetçi eğilimleri temsil eden MHP’nin yer almaması 
ciddi bir eksiklik olacaktı.

Bütün bu gelişme ve kaygılar, MHP’nin seçimlerden önce sıkça konuşulan 
baraj tehlikesini aşmasına ve 1980 sonrası tarihinde ilk defa iki dönem üst üste 
Meclis’te yer almasına imkân sağladı. MHP, seçimlerde yüzde 13.01 oy alarak, 51 
milletvekiliyle Meclis’te yer aldı. 

2007 ve 2011 seçimleri, MHP’nin ilk defa 1999 seçimlerinde oy oranlarını 
Türkiye ortalamasına yaklaştırmaya başladığı Güney sahil şeridi ve Batı Ege’deki 
desteğinin kalıcı hale geldiğini net bir şekilde göstermektedir. 2011 seçimlerinde 
2007 seçimlerine göre kısmi düşüşler yaşamış ve MHP’nin en yüksek oyu aldığı 
1999 seçimlerine göre Türkiye genelinde yüzde 5’lik bir düşüş yaşamış olsa da, Gü-
ney ve Batı sahil şeridindeki illerde aynı oranda düşüş olmamış; hatta bazı illerin 
oylarındaki yükseliş devam etmiştir. Buradan hareketle, MHP’nin 1999 seçimle-
rinde yüksek oranda oy almaya başladığı bu bölgelerde, oy oranlarını koruma veya 
yükseltme eğiliminde olduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla, Batı Ege ve 
Güney sahil şeridi illeri MHP açısından göz ardı edilemeyecek düzeye ulaşmıştır. 
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 1999 (17.98) 2007 (14,27) 2011 (13,01)

ADANA 23,57 22,91 20,36

MERSİN 28,38 30,56 23,04

ANTALYA 22,25 19,97 20,88

MUĞLA 16,05 20,32 16,27

AYDIN 19,86 25,89 18,19

İZMİR 11,08 13,88 11,22

ÇANAKKALE 16,94 20,67 14,64

BALIKESİR 15,95 15,84 13,90

TEKİRDAĞ 10,81 13,18 13,45

KIRKLARELİ 12,76 15,87 16,73

EDİRNE 9,22 16,83 13,31
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MHP TABANININ  
AYRIŞMA, FARKLILAŞMA  

VE BİRLEŞME HALLERİ

Yukarıda detaylandırıldığı üzere, milliyetçi gelenek ve MHP ilk günden itibaren, 
kırılmalar, ayrışmalar, tartışmalarla yol almış ve bu gerilimler üzerinden dönemin 
siyasal atmosferine karşılık vermiştir. Ancak Türkiye’nin 1990’lardaki toplum-
sal-siyasal dönüşümü, MHP’yi daha uzun vadeli bir kırılma ve ayrışmayla yüz yüze 
bırakmıştır. Siyasal kimliklerin güçlenmesi ve bu bağlamda Kürt ve Islamcı siyasal 
aktörlerin merkeze yürüyüşü, hem toplumsal eğilimlerde hem de MHP’nin söylem 
ve politikalarında yapısal kırılmalara yol açmıştır. 1995 seçimlerinden başlayarak, 
MHP adım adım Iç Anadolu’dan Güney-Batı sahil şeridine kaymıştır. 2007 seçim-
leri, MHP’nin yeni seçmen kitlesinin geleneksel seçmen kitlesine galebe çalmasına 
şahitlik etmiş; 2010 referandumunda MHP üst yönetimi bu seçmen kayışının ter-
cihlerine uyum göstermiştir. MHP, muhafazakârlık/dindarlık-laiklik ve demokra-
si-vesayet denkleminde ayrışan tabanını birleştirmek üzere milliyetçilik söylemine 
sarılmış ve bölücülük kaygısı üzerinden siyaset yürütmeye başlamıştır. 

Bu kırılmalar, ayrışmalar, ikilikler düzleminde Türkiye tarihinin en eski siya-
si partilerinden birisi olan MHP’nin ve MHP’liliğin ne olduğuna cevap aramanın 
zorluğu ortadadır. Ancak uzun tarihsel serüvenin sonunda, MHP tabanını oluş-
turan kitle ile üst yönetim arasındaki etkileşimin nasıl bir ‘ortalama’ anlayış orta-
ya çıkardığı sorusu hem araştırmanın konusunu oluşturmaktadır hem de güncel 
değerlendirmelere ışık tutması bakımından anlamlıdır. 

Bu çerçevede, 14 ilde 83 katılımcıyla gerçekleştirilen görüşmelerde, MHP ta-
banının ideolojik, tarihsel ve güncel başlıklara yönelik tutumu; ayrışma ve örtüş-
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me alanları ortaya çıkarılmaya çalışıldı. Başka bir deyişle, MHP’nin 1990’lardaki 
dönüşüm sürecinin tabandaki yansıması anlamaya çalışıldı. Katılımcılarla gerçek-
leştirilen görüşmeler neticesinde ortaya çıkan bulgular, MHP tabanının siyasal 
tutumunun üç başlık altında toplanmasına imkân sağladı. 

Ilk başlık, MHP tabanının ayrıştığı konu başlıklarına ayrıldı. Bulguların orta-
ya koyduğu en önemli ayrışma alanını, yaşam tarzı tartışmaları ve muhtemel bir 
koalisyon hükümeti senaryosunda seçmenin MHP’nin hangi siyasi partiyle koa-
lisyon kurmayı öncelemesi gerektiğine yönelik tercihleri oluşturmaktadır. Muhte-
mel bir koalisyon seçeneğine yönelik seçmen tercihleri, geleneksel sağ-sol denk-
leminin MHP tabanının bir kısmında varlığını sürdürdüğünü göstermektedir. 
Yaşam tarzı tartışmaları ise, MHP’nin muhafazakar seçmeni ile seküler seçmeni 
arasındaki en canlı farklılığı ve ayrışmayı ele vermektedir. Yaşam tarzı tartışmala-
rına ilişkin tutumlar, MHP’nin 1990’lardaki dönüşüm sürecinin gündeme taşıdığı 
taban ikiliğinin varlığını teyit etmekte ve taban bütünleşmesi önündeki en önemli 
riski oluşturmaktadır. 

Ikinci başlık, MHP tabanının farklılaştığı ancak bu farklılığın çoğulculuk 
sınırını aşarak ayrışmaya dönüşmediği konu başlıklarına ayrıldı. MHP taba-
nı, Türklük ve milliyetçilik anlayışları, Islam’ın milliyetçilikle ilişkisi, MHP’nin 
siyasal hayattaki yeri ve önemi, MHP üst yönetiminin performansı gibi konu 
başlıklarında farklı görüşlere sahip görünmektedir. Bu konu başlıklarının çoğu, 
milliyetçi geleneğin ve MHP’nin siyasal-tarihsel serüveni boyunca bünyesine 
kattığı farklı toplumsal katmanlarda oluşturduğu düşünsel etkileşimin çeşitlili-
ğini ortaya koymaktadır. Bu başlıklar, MHP tabanının politik tutum alışlarında 
etkili olmayıp, daha ziyade her bir seçmenin MHP algısını teşkil etmektedir. 
Dolayısıyla milliyetçi geleneğin tarihsel yükünden beslenen bu farklı görüşler, 
taban çoğulluğunu sağlayan, ama yapısal ayrışmaları tetiklemeyen noktalar ola-
rak görünmektedir. 

Üçüncü başlık, MHP tabanının birleştiği, bütünleştiği konu başlıklarına ay-
rıldı. MHP tabanı, asker-siyaset ilişkileri ve darbeye teşebbüs davaları, Kürt soru-
nuna ilişkin gelişmeler ve çözüm süreci ve aktif dış politika başlıklarında hemfikir 
görünmektedir. Son on yılın en önemli siyasi gelişmelerini teşkil eden bu başlık-
lar, MHP’deki ayrışma ve farklılaşmanın eridiği pota işlevi görmektedir. Yaşam 
tarzı ve tarihsel meselelerde ayrışan-farklılaşan MHP tabanı, güncel siyasal ge-
lişme ve tartışmalar üzerinden birleşiyor görünmektedir. AK Parti öncülüğünde 
hayata geçirilen siyasal dönüşüm, MHP tabanı tarafından Cumhuriyetin temel 
paradigmalarının değiştirilmesi olarak okunmakta ve kaygı üretmektedir. Vesa-
yetle mücadele, çözüm süreci ve aktif dış politika başlıkları, kaygıların ön planda 
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olduğu bir tutumla, askerlerin tasfiye edilmesi, bölünme-parçalanma senaryola-
rının hayata geçirilmesi ve küresel aktörlerin taşeronluğu olarak görülmektedir. 

MHP TABANININ AYRIŞTIĞI KONULAR
MHP’nin seçmen kitlesi, iki coğrafi bölgeye dağılmış görünmektedir. MHP’nin, 
daha önce yoğun destek bulduğu Iç Anadolu Bölgesi’ne, 1990’ların ortalarından 
itibaren Güney-Batı sahil şeridinde yeni seçmen kitlesi eklemesi, MHP’deki ta-
banın farklılığına ve bu farklılığın zaman zaman ayrışma emareleri gösterdiğine 
dair yaygın bir kanaat oluşturdu. Katılımcılarla gerçekleştirilen görüşmeler, bu 
kanaatin bazı başlıklarda geçerli olduğunu göstermektedir. Bu başlıkları, yaşam 
tarzı eksenli tartışmalar ve muhtemel bir iktidarda koalisyon seçenekleri başlığına 
indirgemek mümkün. 

Koalisyon Seçenekleri: Burada, MHP’de taban ikiliği öncelikle, katılımcıla-
rın, MHP’nin iktidar olma yolunda başka partilerle koalisyon oluşturma ihtima-
line nasıl baktıkları üzerinden değerlendirilecektir. Bu ihtimale ilişkin görüşlerin, 
tabanın başka siyasal geleneklere yönelik yakınlık ve mesafelerini ele vereceği 
varsayılmaktadır. Bu çerçevede, koalisyon yapılacak partiye yönelik yaklaşımlar 
üzerinden, MHP’nin bahsi geçen iki toplumsal tabanının yaklaşım ve anlayış 
farklılıklarının izi sürülecektir. 

Katılımcılara “MHP’nin önümüzdeki seçimlerde tek başına iktidar olabilecek 
bir gücü olmasa, ancak koalisyon yapmaya gücü olsa, hangi partiyle koalisyona 
sıcak bakarsınız ve neden?” şeklinde bir soru yöneltildi. Katılımcıların görüşleri 
üç öbek altında tasnif edilebilir: CHP ile koalisyona sıcak bakanlar, AK Parti’y-
le koalisyona sıcak bakanlar ve koalisyonun hiçbir parti ile olmaması gerektiği-
ni savunanlar. Beklenebileceği üzere, katılımcılar koalisyon seçenekleri arasında 
BDP’ye yer vermemektedirler. 

Kastamonu’dan bir katılımcı (Katılımcı 25), olası bir koalisyonun, bir “sağ 
parti” ile olması gerektiğini savunarak, CHP ile MHP arasında “kan uyuşmazlığı” 
olduğunu dile getirmektedir. Bu katılımcı, “sol”dan “sağ”a hayır gelmeyeceğini de 
sözlerine eklemektedir. Ardahan’dan başka bir katılımcı da (Katılımcı 60), CHP ile 
koalisyona sıcak bakmamasını şu sözlerle açıklamaktadır. “CHP ile yakınlaşmak 
taban açısından rahatsızlık doğurur. Yani CHP ile yakınlaşmak bizi çözer. Biraz 
önce de Islam anlayışımızdan bahsettik ya, bizdeki o manevi doku CHP ile örtüş-
müyor.” MHP’nin geleneksel tabanının kilit şehirlerinden biri olarak nitelendire-
bileceğimiz Çorum’dan bir katılımcı (Katılımcı 31) da CHP ile neden koalisyon 
yapılmaması gerektiğini şu şekilde gerekçelendirmektedir: “CHP artık tamamen 
değişti, lideri değişti, seçmeni değişiyor. Yani ben ayrım olsun diye söylemiyorum 
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ama Alevi kısım tamamen CHP’li oldu. Burada da, CHP ile bir ortaklık yapmak, 
MHP’yi tamamen bitirir.” 

Bu katılımcıların CHP için dile getirdikleri “kan uyuşmazlığı”, “manevi yapı-
nın örtüşmemesi”, “mezhep partisi”ne dönüştüğü gibi argümanlar, MHP’nin gele-
neksel ya da diğer bir tabirle muhafazakâr milliyetçi/ülkücü tabanının CHP’ye yö-
nelik mesafesini ortaya koymaktadır. Bu katılımcıların çoğunun, koalisyon yapıla-
cak parti olarak AK Parti’yi işaret etmelerinde, AK Parti’nin ‘sağ’da olması ve dini 
hassasiyetleri önde tutması etkili olmaktadır. Aksaray’dan bir katılımcı (Katılımcı 
36), AK Parti ile aralarındaki bu yakınlığı şöyle ifade etmektedir: “Baktığımızda, 
AK Partiyle birçok noktamız birleşiyor. Namazımız, niyazımız, başörtüsü mese-
lesindeki duruşumuz. Ancak Türklükle ilgili, orda sıkıntı var. CHP ile ayrımımız 
daha büyük, orada yani dini konularda CHP ile zor...” Ardahan’dan bir katılımcı 
(Katılımcı 60), iki partinin tabanları hakkında şu ifadeleri kullanmaktadır: “AK 
Parti bize yakın. Islam anlayışı bizde de onlarda da var. O noktada bir yakınlık söz 
konusu. Tabanlar da birbirine yakın, o yüzden koalisyon olabilir.”

MHP’nin geleneksel muhafazakâr/ülkücü tabanı açısından tablo bu iken ma-
dalyonun diğer tarafında, kendini Türk milliyetçisi olarak tanımlayan ve ulusal-
cılığa yakın bir profil çizen seküler tabanın CHP’ye yakın konumlanışı söz konu-
sudur. MHP’nin ulusalcılığa yakın tabanının ağırlık noktalarından birini oluştur-
duğu Muğla’dan bir katılımcının (Katılımcı 82) ifadeleri MHP ile CHP arasındaki 
ortak paydayı gözler önüne sermektedir: “Sanki CHP ile daha yakın koalisyon 
kurarız diye düşünüyorum. CHP bize daha yakın. Çünkü tabanda müthiş dere-
cede bir dirsek teması başladı. Son 7-8 yıldır. Hatta geçen seçimlerde şu dendi: 
‘Ha CHP, ha MHP ne fark eder?’ Sanırım aynı gaye için kürek çekiyoruz.” Bu 
katılımcımızın son birkaç yılda CHP ile “benzeşmeye başladık” argümanını Kas-
tamonu’dan başka bir katılımcımız (Katılımcı 26) daha açık bir şekilde “7-8 yıllık 
süreci” Ergenekon ve Balyoz davalarındaki “kader ortaklığı”na gönderme yaparak 
açıklamaktadır: “Son yaşadığımız süreçler bizi biraz ulusalcı yaptı. Ergenekon sü-
recinde falan CHP’lilerle aynı cephede kaldık. AKP ile asla yakın duramayız, yol-
suzlukları görüyoruz. Muhafazakârlık olarak benzer olabiliriz, ama bu bizi aynı 
yapmaz. CHP’lilerle de aynı değiliz, ama bugün bir AKP’liden ziyade bir CHP’li 
ile bu konuları daha rahat konuşuyor gibiyim. Sadece farklılığımız benim Islami 
hassasiyetlerim onun ise seküler hassasiyetleri var. Diğer konularda aynıyız. Bir 
AKP’li ile Islami yönden aynıyız, ama diğer bütün konularda ayrıyız.”

MHP’nin bu tabanında CHP ile yakınlaşmayı sadece taban benzerliğinden de-
ğil, ekseriyetle Kürt meselesine karşı duruştan beslenen ve “vatanın bekası” şeklin-
de tezahür eden tepkisel milliyetçilik ile de ilişkilendirmek mümkündür. Kastamo-
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nu’dan bir katılımcının (Katılımcı 23) ifadelerinde bu tepkiselliği görmek mümkün-
dür: “CHP ile MHP’nin şu anda birleştiği nokta ulusalcılık. Ya da milliyetçilik veya 
vatanseverlik deyin, adına ne derseniz deyin. Vatanla ilgili problemimiz var. Şu anda 
tek yumruk olma dönemi. Bugün MHP, CHP ile de bu bağlamda koalisyon kurabilir, 
bu ortak paydaya yakın olduğunu söyleyen her siyasi partiyle koalisyon kurulabilir.” 

Yaşam Tarzı Tartışmaları: Katılımcılara yöneltilen, MHP’nin koalisyon or-
tağı olarak kimi ve ne sebeple uygun gördükleri sorusu, MHP’nin taban ikiliğine 
dair önemli veriler sağlasa da bu, çalışma için yeterli bulunmamıştır. Zira katılım-
cıların belirttiği koalisyon alternatiflerinin yaşam tarzı yakınlığı ve AK Parti ile 
Kürt meselesi karşıtlığına yaslanan tepkisel bir boyutun olduğu çok açıktır. Ancak 
öte yandan, katılımcıların ifadelerinden, yaşam tarzı benzerliği veya uzaklığı üze-
rinden başka bir siyasi fotoğrafa ulaşmak da mümkündür. 

Bu bağlamda, MHP’deki taban ikiliğini daha iyi ortaya koyabilmek adına 
katılımcılara, hepsi Türkiye’nin siyasi gündeminde bir dönem yoğun olarak tar-
tışılmış, yaşam tarzlarıyla ilişkili sorular yöneltildi. Bu çerçevede, katılımcılara, 
alkollü içeceklerin satışına yönelik düzenleme, Başbakan Erdoğan’ın “3 çocuk” 
tavsiyesi ve başörtüsü yasağının kaldırılması gibi başlıklar soruldu. Katılımcıların 
verdiği cevaplardan bu tartışmaların, “hayat tarzlarına müdahale” veya “devletin 
yapmakla yükümlü olduğu sosyal politikalar” eksenine oturduğu gözlemlendi. Bu 
anlamda, yaşam tarzlarıyla doğrudan ilişkili olan bu tartışmalar çalışma açısından 
da önem arz etmektedir. Zira bu tartışmalar üzerinden MHP’nin muhafazakâr 
milliyetçi ve seküler milliyetçi tabanlarının hangi konularda birbirinden ayrıldı-
ğını görmek mümkündür.

Katılımcıların çoğu, 2013 yılının Eylül ayından itibaren yürürlüğe giren al-
kollü içeceklerin satışına yönelik düzenlemeye katılırken; bir kısım katılımcı, ya-
sağın daha da genişletilmesi gerektiğini düşünmekte; sınırlı sayıda katılımcı ise, 
içkinin Türkiye’de tamamen yasaklanması gerektiğini savunmaktadır. Bunun yanı 
sıra, içki düzenlemesini “isabetsiz”, “saçma” ve “müdahaleci” olarak nitelendiren 
katılımcılar da mevcuttur. 

MHP’nin bu tabanında CHP ile yakınlaşmayı sadece taban 
benzerliğinden değil, ekseriyetle Kürt meselesine karşı duruş-
tan beslenen ve “vatanın bekası” şeklinde tezahür eden tepki-
sel milliyetçilik ile de ilişkilendirmek mümkündür. 
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Düzenlemeye sıcak bakan katılımcıların, “değerlerine bağlı dindar/muha-
fazakâr bir nesil yetiştirilmesi”, “toplum huzuru ve sağlığı” gibi argümanlardan 
hareketle uygulamalara destek verdiği söylenebilir. Artvin’den bir katılımcı (Katı-
lımcı 63), düşüncelerini şu şekilde dile getirmektedir: “Ben alkol düzenlemesini 
inancım gereği hoş karşıladım. Çünkü ben içkiye karşıyım, bir yudum bile içme-
mişim, tadını da bilmem. Neden benim vatandaşım gidip çocuğunu okutacağına, 
dershaneye yollayacağına, parasını kendisine zararı olan bir şeye yatırsın? Hadi 
onu bırak, alkolle şiddet birleşiyor. Içkili kişi, ev halkını tersliyor, eşini dövüyor; 
yani zarar veriyorsa ben yasaklamayı onaylıyorum.” 

Kastamonu’dan bir katılımcı da (Katılımcı 23), düzenlemeye aile açısından 
bakarak, toplumun önemli bir bileşeni olan aileyi korumak için kanuni yasal dü-
zenlemeleri yapmanın devletin görevi olduğunu belirtmektedir. Elazığ’dan bir 
katılımcı (Katılımcı 47), bir adım daha ileri giderek, üretimin de yasaklanması 
gerektiğini savunmaktadır: “Içki uyuşturur. Içkinin yalnız içimi, satımı değil ima-
latının bile yasaklanması lazım. Çünkü dini konuda bu önemlidir; Islami açıdan 
önemlidir yani, nesillerimizin geleceği açısından da önemlidir.” 

MHP’nin alkol düzenlemesine dair muhafazakâr tabanının bu görüşlerinin 
haricinde seküler milliyetçi tabandan sayabileceğimiz katılımcıların fikirleri, mu-
kayese açısından önem arz etmektedir. Taban farklılığı Kırklareli’nden bir katı-
lımcıda (Katılımcı 8) ifadesini bulmaktadır: “Geçen gün Anadolu’dan bir arkada-
şımızla sohbet ediyoruz, ‘ya bizim bölgede böyle içki içilse herkes birbirini vurur’ 
dedi. Bizim bölgemiz öyle değil; bizim bölgemiz, Cuma’dan Cuma’ya namazını 
kılar, hafta sonu da gider bir eş-dost sohbetinde oturur içki de içer. Bizde hepsi bir 
aradadır, yani insanların özel yaşamına müdahale edilmesine ben karşıyım.” Bile-
cik’ten bir katılımcı da (Katılımcı 20), içki düzenlemesinin bir dayatma olduğunu, 
insanlara bir şeyi zorla dayatmanın hem dinen doğru olmadığını hem de bunun 
demokrasiye sığamayacağını ifade etmektedir. 

Başbakan Erdoğan’ın sıkılıkla dile getirdiği ‘üç çocuk’ telkini, zaman zaman 
kamuoyunda ‘hayat tarzına müdahale’ ekseninde tartışmalara yol açmaktadır. 
Çalışmada bu başlığa yer vermemizin temel sebebi, MHP’nin iki tabanı arasın-
daki yaşam tarzına dair fikri ayrılıkların anlaşılabilmesinde önemli bir parametre 
olmasındandır. Zira partinin muhafazakâr/ülkücü milliyetçileri, Başbakan’ın üç 
çocuk söylemini “güçlü devlet” olma yolunda veya Kürt nüfusuna karşı gelecekte 
“denge unsuru” projeksiyonuyla olumlu bir “tavsiye” olarak değerlendirirken; se-
küler/milliyetçi taban bu tartışmalara, içki düzenlemesine benzer şekilde, “hayat 
tarzına müdahale” ekseninde bir bakış açısı geliştirmektedir.

Elazığ’dan bir katılımcı (Katılımcı 49), tarihten referans getirerek, Başbaka-
nın üç çocuk tavsiyelerini doğru bulduğunu, bu tavsiyenin Osmanlı Imparator-
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luğu’nda da olduğunu, iki çocuğun ebeveyni temsil ettiğini üçüncü çocuğun ise 
devletin büyümesinin nişanesi olduğunu dile getirmektedir. Yine Elazığ’dan başka 
bir katılımcı (Katılımcı 47) da, Türk ve Kürt popülasyonunun dengelenmesi adı-
na, Başbakanın üç çocuk tavsiyesine katıldığını dile getirmektedir. Katılımcı, Türk 
milletinin yirmi yıl içinde Türkiye’de azınlık olarak kalma ihtimali olduğu için “en 
az üç çocuk” ifadesini önemli bulduğunu söylemektedir. Tekirdağ’dan bir katılım-
cı (Katılımcı 7) Başbakanın dile getirdiği bu tartışmayı sahiplenmesinde Alpars-
lan Türkeş’in “Yüz milyonluk nüfus, dünyada lider ülke” şiarının etkili olduğunu 
belirtmekte, ayrıca Avrupa’nın yaşlanan nüfusunu örnek vererek, bu konuda aynı 
hataya düşülmemesi gerektiğini ifade etmektedir. 

MHP’nin muhafazakâr/ülkücü tabanının üç çocuk tartışmalarını şartlı veya 
şartsız desteklediği anlaşılmaktadır. Öte yandan, partinin seküler milliyetçi taba-
nı, üç çocuk tavsiyesine eleştirel bakmaktadır. Kayseri’den bir katılımcı (Katılımcı 
46), Başbakanın ‘üç çocuk’ düşüncesinin, tavsiye değil dayatma olduğunu dile ge-
tirmektedir. Bu katılımcıya göre, Başbakanın katıldığı her düğün töreninde evlilik 
cüzdanını kadına uzatarak “üç çocuk bekliyorum ona göre” ifadesi, doğrudan özel 
hayata, mahremiyete yönelik bir tacizdir. Aydın’dan bir katılımcı (Katılımcı 77), 
Başbakanın başlattığı bu tartışmanın, kamuoyunda masum gösterilmek için “mu-
hafazakâr bir partinin muhafazakâr söylemi” şeklinde lanse edilmeye çalışıldığını 
ifade etmektedir. Aydın’dan başka bir katılımcı (Katılımcı 76) da, insanların kaç 
çocuk yapacaklarına kendilerinin karar vereceğini, devlet başkanının böyle konu-
larla ilgilenmesinin “abesle iştigal” olduğunu ifade etmektedir.

MHP’nin başörtüsü konusundaki hassasiyeti ve bu konudaki tüm yasakla-
maların kaldırılması için AK Parti’ye verdiği destek, parti tabanında karşılık bul-
duğu anlaşılmaktadır. Katılımcıların neredeyse tamamı, başörtüsüne özgürlük 
konusunda hemfikir sayılabilecek görüşler dillendirmektedir. Bununla birlikte, 
bazı katılımcılar, başörtüsüne “sınırlı bir serbestlik” görüşünü savunmaktadırlar. 

Kastamonu’dan bir katılımcı (Katılımcı 23), başörtüsünün temel bir insan 
hakkı olduğunu şu ifadelerle dile getirmektedir: “Bu tamamen bir inanç meselesi-
dir. Türbanın siyasi sembol olması hikâyedir. Mesela benim eşimin başı kapalıdır. 
Başı kapalı olmasına rağmen hiçbir tarikat ve cemaatle bağlantısı yoktur. Onun 
için başörtüsü bir dini gerekliliktir. Isteyenin, Anayasa’nın verdiği bu hakkı kul-
lanmasına asla engel olunmaması gerektiğini düşünüyorum. Hükümetin bu yön-
deki düzenlemesini ‘yetmez ama evet’ boyutunda düşünüyorum. Bu bir, ikincisi, 
başörtüsü kamuda serbest bırakılmalı mı? Kesinlikle serbest bırakılmalı.” Kasta-
monu’dan diğer bir katılımcı (Katılımcı 22) da, Müslüman bir ülkede başörtüsü-
nün tartışılmasının bile abes olduğunu, dolayısıyla din ve vicdanı ilgilendiren bir 
konuda Meclis’in ya da başka idari organların bir sınırlama getirmelerini yetki 
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aşımı olacağını belirtmektedir. Tekirdağ’dan bir katılımcı (Katılımcı 7) ise, başör-
tüsünün siyasi bir sembole dönüştürülmesinin taşıdığı mananın yasak oluşuyla 
ilgili olduğunu ifade ederek, serbestliğin getirilmesiyle siyasi sembolizmin orta-
dan kalkacağını ve toplumda yaratılan korkunun anlamsızlığının anlaşılacağını 
ileri sürmektedir. Kırklareli’nden bir katılımcı (Katılımcı 9), başörtüsü ile ilgili 
ifadelerinde “sınırlı serbestliği” şöyle sorgulamıştır: “Bırakıldı ama şöyle; kısıtlı. 
Belli kuruluşlarda bırakıldı. Bu bana garip geliyor, çifte standart gibi. Ben özgürce 
yaşamasına tarafım. Başörtüsünde korkulacak bir şey yok.”

Başörtüsüne yönelik herhangi bir sınırlamaya sıcak bakmayan, onu dini bir 
vecibe ve temel bir insan hakkı olarak değerlendiren katılımcıların yanı sıra bazı 
katılımcılar ise, başörtüsüne sınırlı bir özgürlük alanı bırakılması gerektiğini dile 
getirmektedirler. Bu katılımcılar, özellikle TSK özelinde devletin üniformayı ve 
dolayısıyla resmiyeti temsil eden alanlarında, başörtüsünün yasaklanabileceğini 
savunmaktadırlar.50

Tekirdağ’da bir katılımcı (Katılımcı 5) bu eğilimin dayanaklarını şu şekilde 
ortaya koymaktadır: “Benim eşim kapalı… Ben onunla çoğu ortama girebili-
yorum; ama devlet ciddiyetinin olduğu ortamlar varsa, bazı alanlar belirlen-
mişse, bu alana girip de illa bir boy gösterircesine devlete meydan okumam... 
Yani Başbakan’ın yaptığı gibi ‘GATA’ya eşim giremedi’ gibi bir boyuta getirmem 
olayı.” Aksaray’dan bir katılımcı (Katılımcı 35) ise başörtüsüne dair hissettiği 
tehdit algısını daha çok Milli Eğitim üzerinden kurgulayarak dile getirmekte-
dir: “Ben bugün okullarda öğretmenlerin başörtüsü örtmesine karşıyım, çünkü 
onu başka amaçla örtüyorlar. Ilkokuldaki bir öğretmenin başını örtmesi bence 
yasaklanmalı. Bence normal değil bu. Bence Cumhuriyet’e bir tehdittir bu. Ben 
öyle görüyorum. Dışarıda örtsün başörtüsünü, kimse bir şey demiyor ona. Bak 
başörtüsünü Meclis’e getiren ilk parti biziz. AK Parti değil yani. MHP verdi. 
Ama bunu siyasallaştırdılar.” 

50. Bu konuda ileri bir okuma için bkz. Süleyman Seyfi Öğün, “Muhafazakârlığın Kültürel Politik Kökleri”, Modern 
Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 5: Muhafazakarlık, ed. Ahmet Çiğdem, (Iletişim Yayınları, 4. Baskı, Istanbul: 2009). 

MHP’nin başörtüsü konusundaki hassasiyeti ve bu konudaki 
tüm yasaklamaların kaldırılması için AK Parti’ye verdiği deste-
ğin parti tabanında karşılık bulduğu anlaşılmaktadır. 
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Başörtüsünün “sınırlarını” devletin bazı kurumları çerçevesinde sınırlandır-
mak yerine, doğrudan “örtünmenin meşru kapsamı”na dair görüş belirten katı-
lımcılar da bulunmaktadır. Kastamonu’dan bir katılımcı (Katılımcı 25), yukarı-
daki iki katılımcıya benzer şekilde başörtüsünün mahkemelerde, hastanelerde, 
askeri kurumlarda serbest olması için çok fazla zorlama yapılmaması gerektiğini 
söyledikten sonra, başörtüsünün istismar edildiğini düşünmektedir. Katılımcıya 
göre, örtünme, ‘Islami şartlara uygun’ olmayan peçe ve çarşaf gibi unsurlardan 
arındırılamadığı için “siyasi mana” taşımaktadır. Katılımcı, öncelikle, başörtüsü-
nün bu tip siyasi anlamlarından arındırılması gerektiğini düşünmektedir. 

Büyük oranda son dönemde gündem de yer alan ve muhafazakârlıkla öz-
deşleştirilen yaşam tarzı tartışmalarında AK Parti politikalarına yakınlık duyan-
lar olduğu gibi AK Parti’ye duyulan tepkiden dolayı kendi özel hayatlarında yer 
vermedikleri içki vb. konularda AK Parti’nin politikalarına karşı çıkanlar da bu-
lunmaktadır. Yaşam tarzına yönelik farklı tutumlar, hâlihazırda MHP tabanını 
ayrıştıran en önemli başlık olarak görünmektedir. AK Parti ve MHP tabanlarının 
yaşam tarzı olarak birbirine yakın olmaları koalisyon ortaklığı konusunda da AK 
Partinin yer yer öne çıkmasına sebep olmuştur. Ancak Kürt sorunu, asker-siyaset 
ilişkileri ve dış politikaya bağlı gelişmeler ise MHP tabanının koalisyonla ilgili 
olarak CHP’yi öne çıkartmaktadır.

MHP TABANININ FARKLILAŞTIĞI KONULAR
Bu bölüm, tabanın ‘Türklük’, ‘milliyetçilik’ ve ‘MHP’ algılarını anlamayı hedefle-
mektedir. Bu kavramlara yönelik MHP tabanında, farklı tanımlamaların olması 
MHP tabanında zihniyet ve düşünsel çoğulluğun olduğunu göstermektedir. Si-
yasal ve sosyal dönüşüm ve değişimler yaşamış bir parti olarak MHP, farklılıkları 
ve tartışma noktalarını yapısal bir ayrışmaya neden olmadan kendi bünyesinde 
barındırabilmektedir. Tabanın görüş farklılıkları üç noktada düğümlenmektedir: 
Türklük tanımı, milliyetçilik tanımı ve MHP’nin kimliği.

Türklük tanımı söz konusu olduğunda oldukça geniş bir kavram seti ve tanım-
lama ile karşılaşılmaktadır. Türklüğü, efsanede anlatıldığı şekli ile mitolojik bir ta-
nımlama çerçevesinde değerlendirenler olduğu gibi vatandaşlık formu, Anadolu’da 
ortak medeniyet paylaşımı ve etnik kimlik olarak tanımlayanlar da mevcuttur. 

Milliyetçiliğin ne olduğu meselesinde Islam’la kurulan ilişki biçimi oldukça 
belirleyicidir. Bu noktada, bazı katılımcılar Islami referanslara müracaatla Islam’ı 
milliyetçiliğe öncelerken, bazıları ise milliyetçiliğe öncelik vermektedir. Türk-Is-
lam sentezinde olduğu gibi Islam’ı ve milletçiliği birbirine öncelikli görmeyenlere 
göre ise Islam ve milliyetçilik, bütünün parçalanamaz iki unsurudur. 
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Tabanın MHP algısı ise MHP’nin tarihsel serüvenini yansıtmaktadır. Kimine 
göre, MHP, devleti koruma misyonuyla hareket eden bir parti iken kimileri de 
toplumdan kopuk oluşuna vurgu yapmaktadır. MHP’ye, milliyetçiliğin ve ‘Türk 
Milleti’nin savunuculuğunu yükleyenler de mevcuttur. 

MHP Tabanının Türklük ve Türk Milliyetçiliği Algısı: Saha araştırmasının 
ana izleğini Türklük algısı ve Türk milliyetçiliği oluşturuyordu. Çünkü katılımcıla-
rın, bu başlıkla ilgili sorulara verdikleri cevaplar, parti tabanının üst yönetime dair 
değerlendirmeleri, dış politika, Kürt meselesi, Silivri mahkemeleri/darbe girişimi 
davaları gibi sorulan diğer başlıklara ilişkin değerlendirmelerinde yadsınamaz bir 
öneme sahipti. Türk milliyetçileri/ülkücüler için Türklük algısı ve bu algı üzerine 
inşa ettikleri milliyetçilik, modern bir ideolojinin takipçilerine vaat ettiklerinden 
çok daha güçlü bir aidiyet sağlamaktadır. Silivri mahkemelerinde yargılananları 
‘vatansever’, dış politikada izlenen yolu ‘milli çıkarlara uygunsuzluk’, Kürt mese-
lesini ise ‘Türklüğün iflası’ olarak okumaları, katılımcılar için Türklük olgusu ve 
Türk milliyetçiliğinin kendileri için aşkın bir sosyal kimlik olmasını doğruluyor.

Bu bağlamda katılımcıların, Türklük, milliyetçilik, vatanseverlik, Islam ve 
milliyetçilik gibi konular arasında kurguladıkları bağ, Türk milliyetçilerinin bu 
aşkın sosyal kimliğini besleyen kavramsal izlekler olarak ifade edilebilir. 

Araştırmamızda katılımcıların neredeyse tamamı için ‘Türklük’ olgusunun 
Türk milliyetçiliğinin en üst normu/bileşeni olduğu aşikârdır. Ancak katılımcı-
ların Türklük olgusuna yükledikleri anlamlar birbirine yakın olmakla birlikte 
yer yer ince farklılıkları da barındırmaktadır. Katılımcıların neredeyse yarıdan 
biraz fazlası Türklüğü ve Türk kimliğini bir ‘üst kimlik’ olarak ifade etmektedir. 
Bu bakımdan MHP’ye yönelik tarihsel olarak yaygın kanının aksine ülkücülerin 
Türklük algısının dışlayıcı olduğu argümanı en azından katılımcılarımızın yarısı 
nazarında geçersizdir. Bunun yanı sıra, Türklüğe Türkiye Cumhuriyeti’nden, ta-
rihten ve etnisiteden aşkın, kutsal seküler bir aidiyet atfeden başka bir katılımcı 
grubunun varlığını ve bunların haricinde Türklüğü soy temelli olarak algılayan 
nadir bir kaç katılımcının varlığını da not etmek gerekir.

Türklüğü bir üst kimlik olarak gören görüşleri katılımcılar arasında yaygın-
dır. Katılımcıların ‘üst kimlik’ nitelemesinin içini nasıl doldurduğu bu kavramsal-
laştırmaya atfedilen önemi de işaret etmektedir. Katılımcıların, Türklüğün hangi 
noktalarını üst kimliğe dahil ettikleri ve ne tür taraflarını dışarıda bıraktığı bakış 
açılarını yansıtması bakımından önem arz etmektedir. Örneğin, Muğla’dan bir 
katılımcı (Katılımcı 83), Türklüğün bir üst kimlik olarak kan bağıyla bir ilgisini 
olamadığını, kendisini Türk hisseden herkesin Türk olabileceğini ifade etmek-
tedir. Katılımcıya göre bu konuda ölçü, Atatürk’ün “Ne mutlu Türküm diyene!” 
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sözünün şiar alınmasıdır. Tekirdağ’dan bir katılımcı ise (Katılımcı 2) üst kimlik 
tanımıyla, kanunlara saygı şartına bağlı olarak, ülke sınırları içindeki vatandaş 
topluluğuna işaret etmektedir: “Türklük deyince benim kafamda oluşan, Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları içinde, Cumhuriyet’in kanunlarına saygı gösteren ve bütün 
bu sınırlar içerisinde yaşayanların adıdır.” 

Katılımcılar arasında üst kimliğin bileşenlerine dair en fazla referans alan kav-
ramların arasında tarih, coğrafya ve medeniyet gibi kavramlar gelmektedir. Katılım-
cılar böylece Türklüğün bir üst kimlik olarak kurgulanmasında ihtiyaç duyulan ge-
niş meşruiyet alanını, hem oldukça eski zamanlara ve kadim uygarlıklara uzanmak-
ta, hem de geniş coğrafi mekanlardan devşirmektedirler. Balıkesir’den bir katılımcı 
(Katılımcı 18), Türklüğü Anadolu ve Anadolu’daki farklı etnik unsurların sentezi 
olarak okumakta ve medeniyet eksenli bir tarihsel referans eklemektedir: “Benim 
Türklük anlayışım, bir medeniyet anlayışıdır. Yani Anadolu’daki bütün insanları 
da kucaklayan, bin yıllık tarihi kapsayan bir anlayış. Bir Kürt, bir Kırmanç benim 
için mesela Azerbaycan’daki Azeri’den, Kazakistan’daki bir Kazak’tan daha yakındır. 
Neticede aynı coğrafyada yaşıyorum.” Çorum’dan bir katılımcı da (Katılımcı 33), 
Türklüğün üst kimlik olarak tasavvur edilmesi gerekliliğini ifade ederken coğrafi 
referansları, 1930’lar Türk Milliyetçiliğinin literatüre kattığı Orta Asya geçmişiyle 
ilişkilendirmektedir: “Şimdi Türk deyince aklımızda oluşan ilk şey tabi ki bunun 
kökenleri. Işte Orta Asya’dan göçler vasıtasıyla gelmiş, Sultan Alparslan’ın 1071’de 
Anadolu’ya girişiyle birlikte Anadolu ya gelmiş bir millet. Bunun içinde tabi ki farklı 
unsurlar da vardır.” Bilecik’ten bir katılımcı (Katılımcı 20) ise, Türklüğü başka bir 
etnik unsuru da bünyesinde barındıran bir yapı olarak değil, Oğuz boyunun içinde 
“farklı Türklükler”in toplamının ortak bir adı gibi kurgulamaktadır: “Benim kafam-
daki Türk algısı Orta Asya’nın bozkırlarından çıkmış dünya üzerine hakkı, hukuku 
ve adaleti yaymak için, yani Nizam-ı Âlem davasını yaymak için, Allah’ın da ina-
yetiyle yeryüzüne çıkmış bir topluluktur. Türklük bir üst kimliktir. Burada Oğuz 
boylarının bir sürü, 16 boyu var. Oğuz boylarının hepsinin adına Türk demişiz biz.” 

Katılımcılar arasında Türklüğü, tarih, coğrafya ve hatta Türkiye Cumhuri-
yeti’yle sınırlı görmeyen ve onu ezel ebed bir varoluş olarak algılayanlar da mev-
cuttur. Tekirdağ’dan bir katılımcı (Katılımcı 4), Türklüğün sadece Türkiye ile il-
gili bir şey olmadığını dile getirmektedir. Bu katılımcı, Türklüğün ezelden beri 
var olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin ezelden beri var olan Türklüğün belli bir 
tarih dilimi içerisinde taşıyıcılığını yaptığını ifade etmektedir.51 Katılımcı Türk-

51. Bu bakış açısının tamamlayıcı argümanı tarihsel süreç içerisinde kurulan 16 Türk devletidir. Bu bakış açısına 
göre, bu on altı devlet birbirinin devamı olarak ortaya çıktı ve her biri ‘Türklüğün’ taşıyıcılığını yaptı. 
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lüğü yüzyıllardır Türklerin kurdukları farklı devletlere ruhunu veren üst norm 
olarak değerlendirmekte ve amaç birliğinin Türklükte kendiliğinden ve kavrama 
içkin olarak var olduğunu ileri sürmektedir. Kayseri’den bir katılımcı (katılımcı 
40) ise, Türklüğün bir ırk olmadığını, ırktan anlaşılması gerekenin insanların ten 
renginde belirginleştiğini ve Türklükte bunun bulunmadığını ileri sürmektedir. 
Bu katılımcıya göre Türklük, yeryüzündeki farklı prototipteki insanlara da sirayet 
imkânı olan bir ruhtur. Katılımcıya Türklüğün bir millet olup olmadığı soruldu-
ğunda şöyle cevap vermektedir: “Türklük bir milletin 2000 yıl sonra adı olmuştur. 
Toplumların millet olması kolay olmuyor. Aşağı yukarı 2000 yıl gerekiyor.” Katı-
lımcıya göre, Türklük, ırk mefhumundan azade ve çeşitli ırklarda kendini hisset-
tiren bir ruhken; farklı topluluk ya da klanlarla zorunlu sosyolojik ilişkilerin ezel 
ebed sayılabilecek bir geçmiş (2000 yıllık) ile sentezlenmesinin tezahürüdür.

Türklüğe mitolojik bir kutsiyet atfeden bakış açısıyla, ona bir önceki başlık-
taki gibi bir üst kimlik ile yaklaşan bakış açısı arasındaki benzerliğe ve farklılığa 
dair kısa bir değerlendirme yapılabilir. Benzerlik her iki gruptaki katılımcının da 
Türklük tanımlarında bin yıllara yayılan mazi ve coğrafya unsurunu dâhil etmele-
ridir. Öte yandan Türklüğe mitolojik bir kutsallık atfeden katılımcıların, Türklüğü 
üst kimlik olarak gören katılımcılardan farklı olarak (Kürt, Laz, Çerkez gibi) diğer 
etnik unsurların tamamını göz ardı ettikleri söylenebilir. Bu bağlamda mitolojik 
yaklaşımda tarihten süzülerek gelen, ancak diğer taraftan da tarih üstü vurguları 
güçlü olan bir Türklük algısı hâkimdir. Türklüğün, tarih üstü bir olgu olarak al-
gılanıp kutsallaştırılmasına Balıkesir’den bir katılımcı (Katılımcı 15), Islami refe-
ranslarla ve tarihte Türklerin yaptıklarıyla güç katmaya çalışmaktadır. Katılımcıya 
göre, Türklüğün ne kadar kutsal olduğu Kur’an-ı Kerim’de geçmektedir ve Hz. 
Muhammed de bu konuya hassasiyetle değinmektedir. Ayrıca bu katılımcıya göre 
geçmişte atalarımızın yaptıkları ve destanlarda Türklüğün yer alması, onun bu 
kutsal kimliğini ortaya çıkarmaktadır.

MHP tabanında, Türklüğün bir üst kimlikten ziyade, bir ırk olduğu algısı 
da oldukça güçlüdür. Kastamonu’dan bir katılımcı (Katılımcı 25), Türklüğün ırk 
oluşunu yaratıcının bir iradesi olarak savunmaktadır: “Yani insanlar farklı dinler-
de farklı ırklarda yaratılmıştır. Bizi de Cenab-ı Allah Türk ırkından yaratmıştır. 
Bu ırka mensup olduğumuzdan ötürü Irkların varlığı reddedilemez kanımca.” 
Kastamonu’dan başka bir katılımcı (Katılımcı 26) ise Türklük algısının ırka da-
yalı bir şey olduğunu, ancak bu ırka üstün bir takım özellikler yüklemediğini ve 
son derece olağan bir şekilde tanımladığını dile getirmektedir: “Türklükten, ırkı 
anlıyorum. Türk deyince öyle ekstra bir şeyler hissetmiyorum. Milliyetçilik duy-
gularım kabarmıyor yani. Mensup olduğum millettir en nihayetinde.” Muğla’dan 
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bir katılımcı (Katılımcı 82), Katılımcı 25’in aksine, Türklüğü, dini referanslar üze-
rinden değil, soy birliği üzerinden değerlendirmeyi yeğlemektedir. Bu bakımdan 
katılımcı, dini tercihlerin değiştirilebilir ve seçilebilir olmasından hareketle bir 
milletin değiştirilemeyecek özellikler üzerinden inşa edilmesi gerektiğini ifade et-
mektedir: “Benim için bir Gagavuz Türkü veya Macaristan’daki Hristiyan bir Türk 
Müslüman bir Arap’tan daha yakındır bana çünkü bir kan bağım var aramızda, 
değiştiremeyeceğim bir şey var. Insanlar her şeyini değiştirebilir. Dinini, tuttuğu 
takımı hatta eşini bile değiştirebilir. Değiştiremeyeceği tek şey ırkıdır, soyudur.” 
Bu ifadelerde de görüleceği üzere, ırk temelli algılamaya Islami referans aramayan 
ve hatta bunu sakıncalı bulan katılımcılar da olmuştur. Kastamonu’dan bir katı-
lımcı (Katılımcı 27), Türklük ile ırk bağlantısını başka bir boyuta taşıyarak, Türk-
leri, dünyayı yönetebilecek genetik koda sahip bir millet olarak tanımlamaktadır. 
Bu argümanı, Türklerin devlet kurma geleneğindeki sürekliliğe dikkat çekerek 
teyit etmektedir. 

MHP Tabanının Milliyetçilik Algısı: Katılımcılara Türklük olgusu, Türklü-
ğün etnik bir ima barındırıp barındırmadığı ve devletin etnik bir ima (Türklük) 
üzerinden tanımlanmasının doğru olup olmadığı ve Islam-milliyetçilik, vatanse-
verlik-milliyetçilik ilişkilerini nasıl algıladıkları da soruldu. 

Bu bölümdeki amaç, Türk milliyetçiliği gibi geniş bir tarihi arka plana ve dola-
yısıyla farklı kırılmalara ve ayrışmalara sahip bir anlayışın, MHP tabanı diye nite-
lendirebileceğimiz katılımcılarda nasıl bir algı ve anlayış ürettiğini anlamaktır. Zira 
milliyetçilikle ve MHP ile kendi kişisel tarihinde bir şekilde temas etmiş ve kırılma-
lardan dolayı farklılaşmış, kendisini milliyetçi olarak tanımlayan; ancak MHP içe-
risinde kalmamış anlayışlar bu çalışmanın kapsamında yer almamaktadır. Buradan 
hareketle, bu bölümün temel olarak, milliyetçilik anlayışlarında hangi noktaları ön 
plana çıkardıkları ve MHP’deki taban çoğulculuğunun milliyetçiliğe bakış açılarına 
yansıyıp yansımadığını analiz etmeyi amaçladığını söylemek gerekir. 

Katılımcılara, milliyetçilik ile muhafazakârlık arasında bir bağın var olup ol-
madığı, varsa kendileri için hangisinin daha önde olduğuna yönelik sorular yö-
neltildiğinde çoğunlukla alınan cevap, ‘Türklük ve Islamiyet’in etle tırnak gibi ol-
duğu’ ancak son kertede ‘belirleyici olanın Islam olduğu’ şeklindedir. Bu cevabın 

MHP tabanında, Türklüğün bir üst kimlikten ziyade, bir ırk ol-
duğu algısı da oldukça güçlüdür. 



Ü L K Ü C Ü L Ü K T E N  T E P K I S E L  M I L L I Y E T Ç I L I Ğ E

62

yanı sıra az sayıda katılımcı Islam’a rengini veren ve dolayısıyla öncelik arz eden 
olgunun Türklük olduğunu ifade ederken, herhangi birini belirleyici olarak ko-
numlandırmadan bir “eşitler ortaklığı” olarak gördüklerini ifade etmiştir. 

Burada, üç farklı perspektif gibi görünen görüşlerin, aslında zihniyet bağla-
mında birbirinden farklı olmadığı, sadece aralarında Islam’ı veya Türk milliyetçili-
ğini diğerine göre bir adım önde konumlandırmaktan kaynaklandığı söylenebilir. 
Her ne kadar katılımcılara göre Islam’ın mı yoksa milliyetçiliğin mi önde olduğu 
meselesi çok önem arz etmese ve bu farklılık önemsiz addedilse de, tarihsel ola-
rak çok önemli kırılmalara sebep olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, katılımcıların 
önemsiz bulduğu bu anlayış farklılığı, geçmişte yaşanan tartışmaların günümüzde 
nasıl anlamlandırıldığını izlemek açısından önemlidir.

Çorum’dan bir katılımcı (Katılımcı 29), Türk milletinin Islam’ın sancaktarlı-
ğını yapmış, onun yayılmasını sağlamış bir millet olduğunu; ancak diğer yandan 
Islamsız bir milletin var olmayacağını dile getirmektedir. Katılımcı bu iki olgunun 
birbirinin tamamlayıcısı olduğunu ifade etmekle beraber, Islam’da millete ruhu-
nu veren maneviyatın saklı olması hasebiyle, son kertede belirleyici olanın Islam 
olduğunu ifade etmektedir. Kayseri’den bir katılımcı (Katılımcı 46) ise Islam’ın 
belirleyiciliğini Islam ahlakına ve onun Türklüğü disipline edişine bağlamaktadır. 
Katılımcı, Islam ve Islam ahlakından uzaklaşıldığında Türklüğün anlamsızlığını 
Osmanlı Imparatorluğu özelinde şöyle dile getirmektedir: “Türk deyince bakın 
Peygamber Efendimiz tarafından övülmüş bir milletiz. Yani Fatih Sultan Meh-
met’in Istanbul’u fethedeceği Kuran’ı Kerim’de herkes tarafından bilinen bir ayetle 
tescillenmiş. Türk milliyetçisi ruhen dürüst olmalı, ahlaklı olmalı, etrafındaki in-
sanlara her zaman için iyi yönde örnek olmalı. Bunun yerine ne zaman sapkın-
lığa, yanlışlara yönelirsek o zaman kaybediyoruz. En güzel örneği Osmanlı’nın 
son dönemlerinde değil mi? Teknolojik anlamda dünya rahatlığına layık olacağız 
diye Islam ahlakından saptık ve kaybettik. Memleketimizi ve o koca imparatorlu-
ğu kaybetmemizin sebebi nefsimize uymakla başlamadı mı?” Kastamonu’dan bir 
katılımcı da (Katılımcı 27) Türk milliyetçiliğinin değerli oluşunu, Islam’ın önemli 
değerlerine ev sahipliği yapmasına bağlamaktadır: “Allah dostlarının evliyaların 
Türk milletine, misalen söyleyeyim dünyadaki seyitlerin, peygamber soyundan 
gelenlerin, şeriflerin yüzde doksanının şu anki Türkiye Cumhuriyeti Devleti sı-
nırları içerisinde yer alması mühimdir, esas olandır.” 

Islam ve milliyetçilik ilişkisinde, belirleyici olanın milliyetçilik olduğunu 
dile getiren Tekirdağ’dan bir katılımcı (Katılımcı 1) bu fikrini şöyle temellendir-
mektedir: “Evvela milliyetçi olacaksın. Şimdi Türkiye’de MHP’nin içinde mesela 
gayri-Müslim de var. Yok mu? Vardır, MHP’yi destekleyenler. Evvela milliyetçi 
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olacaksın, ondan sonra da Islamiyet’i yaşayan yaşar. Yaşamayana bir şey diyemez-
sin.” Aksaray’dan bir katılımcı (Katılımcı 37) ise, Islam ve milliyetçilik arasında-
ki ilişkiye dair normatif bir yaklaşım sergilemeden önce, hareketin bu konudaki 
yaklaşımını değerlendirmektedir. Katılımcı, 12 Eylül ve oradan 1990’lara kadar 
milliyetçi fikriyatın içinde Islami damarın güçlü ve önde olduğunu, bugün yine bu 
Islami damarın güçlü olmasına rağmen vatandaşın ve seçmenin nazarında milli-
yetçiliğin daha önde göründüğünü ifade etmektedir. Katılımcı, bunun kendince 
iki nedeni olduğunu ifade etmektedir. Ilki, MHP’nin etkinliklerinde ve yönetim 
anlayışında, hatiplere ve ilahiyat fakültelerinden hocalara yer vermeyerek, kad-
roların avukatlardan ve memurlardan doldurulmasını bu konuda etken olarak 
görmektedir. Ikinci olarak ise, MHP’nin bu yeni kadrolarıyla devlet işlerine daha 
fazla yoğunlaştığı ve Islam ahlakını temel gaye alan Anadolu insanın dertleriyle 
gerektiği gibi ilgilenmemesine bağlamaktadır.

Katılımcılardan bazıları ise Islam ve milliyetçilik arasında bir “eşitler arası 
ortaklık” kurgulayarak iki olgudan herhangi birini önde görmediklerini ifade 
etmektedirler. Ayrıca bu görüşte de klasik olarak Türk-Islam sentezi söyleminin 
Türkiye’deki yaklaşık 35 yıllık söylemine ve onun terminolojisine dayanan bir fikri 
tembelliğin kendini hissettirdiğini de eklemek gerekir. 

Tekirdağ’dan bir katılımcı (Katılımcı 6), Türk milliyetçiliği ve Islam’ın kaderi-
nin baştan birlikte çizildiğini, bunun için beraber yürüyen “iki yol arkadaşı”, “iki 
eş parça” olduğunu ve birisinin diğerinden önde olamayacağını ifade etmektedir. 
Katılımcı bu argümanını Kur-an’ı Kerim‘in Kehf suresi 85, 86 ve 87. ayetlerine52 
dayandırarak bu ayetlerde geçen Zülkarneyn’in “Türklüğün Kurucusu” Oğuz 
Kaan olduğuna bire bir inandığını dile getirmektedir. Katılımcı, Orhun Anıtlarıy-
la Kur’an-ı Kerim ayetleri karşılaştırıldığında, kelimesi kelimesine aynı ibarelerin 
olduğunun görüleceğini ileri sürmektedir. Nizam-ı Âlem ülkücüsü olduğunu dile 
getiren Balıkesir’den bir katılımcı (Katılımcı 18) ise, Türk milliyetçiliğinin Islam’ın 
değer yargılarından hareket etmesinin bir zorunluluk olduğunu ifade etmekte ve 
bu zorunluluğa gerekçe olarak, Türkçülüğün zaten resmi ideoloji eliyle yıllardır 
yapıldığını, dolayısıyla ekstra bir savunuya ihtiyaç duymadığı gibi Türkiye’nin en 
büyük sorunlarından birinin de antitezi olarak kurgulanmaya çalışıldığını iddia 

52. “85. O da bir yol tutup gitti. 
86. Nihayet güneşin battığı yere varınca, onu kara bir balçıkta batar buldu. Onun 
yanında (orada) bir kavme rastladı. Bunun üzerine biz: Ey Zülkarneyn! Onlara ya azap edecek veya haklarında 
iyilik etme yolunu seçeceksin, dedik. 
87. O, şöyle dedi: “Haksızlık edeni cezalandıracağız; sonra o, Rabbine gönderilecek; sonra Allah da ona korkunç 
bir azap uygulayacak.” Kuran-ı Kerim Diyanet Meali 
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etmektedir. Aynı katılımcıya göre, Kürtçülük de, Kürt siyasal hareketindeki par-
tiler eliyle yürütülmektedir, dolayısıyla memleketi kurtaracak anlayış Islam ile 
iç içe geçmiş bir milliyetçiliktir. Islam bir çatı olarak kabul edildiğinde, herkesin 
ünsiyetini rahatlıkla söyleyebildiği bir milliyetçilik anlayışının memleket açısın-
dan bölünme tehlikesi de yaratmadan faydalı olabileceğini ileri sürmektedir. Ay-
dın’dan bir katılımcı (Katılımcı 76), Türk milliyetçiliği ve Islam düşüncelerinin 
birbirinden ayrılamayacak noktada olduğunu örneklendirirken, “ortak düşman 
‘Batı’ ve ‘Haçlı’” nazarından olaya bakmak gerektiğini belirtmiştir: “Yani bugün 
Italya’ya gidin ‘ben Müslümanım’ dediğinizde ‘Türk müsün?’ diyor adam. Yani 
‘Türk’sün değil mi?’ diyor. Bizim bu coğrafyada Haçlılar döneminden beri Batıya 
karşı vermiş olduğumuz mücadele de Müslüman eşittir Türk adıyla anıldık, anı-
lıyoruz, anılacağız...”

Türk milliyetçiliği ile Islam arasındaki ilişkinin nasıl kurgulandığında bak-
tıktan sonra, milliyetçilik ile vatanseverlik arasındaki ilişkiyi değerlendirmek, 
MHP’nin milliyetçi-muhafazakâr geleneksel tabanı ile ağırlıkla seküler olan mil-
liyetçi tabanı arasında bir farklılığın olup olmadığını anlamak için yararlı olabilir. 

Vatanseverlik-milliyetçilik ilişkisine dair üç farklı görüş ortaya çıkmaktadır. 
Katılımcılar arasında en yaygın olan görüş, bu iki kavramın arasında fark bulun-
madığı, hatta eş anlamlı olduğudur. Ikinci görüş, vatanseverliği milliyetçiliğe göre 
daha aşağıda konumlandırarak, milliyetçiliğin bir alt bileşeni olarak değerlendir-
mektedir. Başka bir deyişle, bu yaklaşımda, milliyetçiliği vatanseverliğe nazaran, 
daha kutsal, mukaddes gören bir anlayış hâkimdir. Bu görüş de katılımcılar ara-
sında ilk görüş kadar yaygındır. Her iki görüş de katılımcıların ortalama yüzde 
40’ı tarafından dile getirilmektedir. Son görüş, vatanseverliği coğrafi sınırlarla iliş-
kilendirmektedir. Bu görüş, yukarıdaki iki görüş kadar yaygın değildir. 

Vatanseverliği milliyetçilikle “bir”, “eş”, “bütün” olarak gören bakış açısının 
temel hareket noktası, “vatanını sevmeyenin milliyetçi olamayacağı” düşüncesi-
dir. Aksaray’dan bir katılımcı (Katılımcı 35), vatanseverliği, insanın doğduğu ül-

“Vatanseverlik vatanı sevmek demektir; ama milliyetçilik, sev-
menin de ötesinde bu ülkeye bu millete ülkücü felsefeyi öğre-
nip, öğretip onun değerleriyle yaşayarak o sevgi doğrultusun-
da hizmet etmek demektir, hizmet etmeyi şiar kabul edinmek 
demektir.”
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kenin vatandaşı olmasından kaynaklanan zorunlu bir durum olarak değerlendir-
mektedir. Bu katılımcıya göre, millet de o vatandaki insanların ortak adı olduğuna 
göre bir vatansever kaçınılmaz olarak milliyetçidir. Kastamonu’dan bir katılımcı 
(Katılımcı 28) ise, ulus devleti tanımlayan unsurlar üzerinden, bu iki kavramın 
birbiriyle eşit olduğunu ifade etmektedir. Üzerinde yaşanılan toprak parçası ol-
madan vatan sevgisinin ortaya çıkmayacağını, millet olunamayacağını ya da üze-
rinde yaşanılmayan, boş bir toprak parçasının bir millet adına manevi bir anlam 
taşımadığını dile getirerek milliyetçilik ve vatanseverliğin bu anlamda eşit iki kav-
ram olduğunu ifade etmektedir.

Katılımcıların dile getirdiği ikinci görüşte ise vatanseverlik ve milliyetçilik ara-
sında milliyetçilik lehine bir hiyerarşi söz konusudur. Bu görüşü benimseyen katı-
lımcılar, vatanseverliği daha somut ve dünyevi bir duygu ve ilişki olarak konum-
landırırken, milliyetçiliğe daha soyut ve değer taşıyan bir anlam atfetmektedirler. 
Kayseri’den bir katılımcı (Katılımcı 41), bu konuda şu ifadeleri kullanmaktadır: “Va-
tanseverlik vatanı sevmek demektir; ama milliyetçilik, sevmenin de ötesinde bu ül-
keye bu millete ülkücü felsefeyi öğrenip, öğretip onun değerleriyle yaşayarak o sevgi 
doğrultusunda hizmet etmek demektir, hizmet etmeyi şiar kabul edinmek demektir. 
Milliyetçilik o sevdayı fiiliyata geçirmek, ülkesini milletini sevgisini ispat etmeye 
yönelik çalışmalar yapmak ve kendini hiçe sayarak fedakârlıklarda bulunmaktır.” 

Tekirdağ’dan bir katılımcı (Katılımcı 8), vatanseverliğin, milliyetçiliğin bir alt 
kavramı olduğunu; vatanseverlik mefhumunun milliyetçilerin tekelinde olmadı-
ğını ve milliyetçilerle en sert kavgayı verenlerin bile vatansever olabileceğini dile 
getirmektedir: “12 Eylül öncesinden geldiğim için bunu biraz açmak istiyorum, 
Ben vatanımı seviyorum ama ‘Maocuyum ben’, ‘devrimciyim ben’, diyenlerinde 
vatanseverliğine karışamam. 1980 öncesinde yaptıkları fedakârlıklarla, onlar da 
vatansever insanlar olduğunu gösterdiler mesela.” 

Manisa’dan bir katılımcı (Katılımcı 69), vatanseverliğin milliyetçilikten daha 
dar bir ufka sahip olduğunu ve öte yandan milliyetçiliğin yüzyıllardır sabit ve 
değişmeyen değerleri ifade ederken, vatanseverliğin içeriğinin herkesçe doldu-
rulabildiğini ve ayırt edici olmadığını ifade etmektedir: “Yani ismine baktığımız 
zaman şimdi özgürlük dediğiniz zaman bir zamanlar solculara yakışıyordu, yani 
çok kullanıldığı için orada şimdi de tereddüt ederim ya. Vatanseverlik bana göre, 
yani ulusalcılığa yakın ya. Bugün AKP’li benim akrabalarım eşim dostum var, on-
lar da vatansever olduğunu söylüyor.” Son olarak, Tekirdağ’dan bir katılımcı (Ka-
tılımcı 7), vatanseverliğin somut bir kavram olarak vatanın değişen ihtiyaçlarına 
göre menfaatlerini ifade ettiğini, ancak milliyetçiliğin ise milletin milli ve manevi 
değerlerini temsil ettiğini ifade etmektedir. 
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Vatanseverliği coğrafi bir okumaya tabi tutan üçüncü bakış açısı, vatansever-
lik ve milliyetçiliği ayırmaktadır. Her vatanseverin milliyetçi olması gerekliliğini 
dayatmadığı gibi aralarında herhangi bir ilişki de görmemektedir. Aydın’dan bir 
katılımcıya (Katılımcı 73) göre, vatanseverlik, bulunduğun ve yaşadığın coğrafya 
ile ilgilidir ve milli değerlerle ilgili bir referansa işaret etmez. Milli kimliği farklı 
olan insanlar da, -Türkiye’deki gibi- memleketi sevebilir. Katılımcı örnek olarak, 
Türkiye’de yaşayan bir Ermeni’nin pek tabi vatansever olabileceğini dile getirmek-
tedir. Tekirdağ’dan bir katılımcı (Katılımcı 5), vatanseverliğin coğrafya bazlı ol-
duğunu, milliyetçiliğin ise coğrafyaları aştığını Türk dünyasını örneklendirerek 
şu şekilde anlatmaktadır: “Vatanseverlik coğrafidir. Milliyetçilik dediğiniz zaman 
ise Azerbaycan’da Türk kimliğine sahip olan kardeşlerimiz de Türk milliyetçisidir. 
Ama onların vatan sevgisi Bakü’ye karşıdır, Hazar’a karşıdır. Ama Türk milliyet-
çiliği yöresel değildir.”

Katılımcılara Türk milliyetçiliğine dair sorulan soruların bir kısmı da, Türk 
milliyetçiliğine yönelik bir tehdidin var olup olmadığına ilişkin oldu Bu nokta 
öteden beri MHP’liler için yapılan “‘tepkisellik’ üzerine oturmuş bir harekettir” 
önermesinin, MHP tabanındaki algıya ne kadar sirayet ettiğini anlamaya yönelik-
ti. Tehdit endişesi ve ona karşı taban tarafından verilen tepki kendilerini nereye 
konumlandırdıklarının en iyi göstergelerinden birisiydi. Katılımcıların çoğuna 
göre, Türk milliyetçiliğini tehdit algısına ve endişeye sevk eden en önemli unsur 
AK Parti’dir. Görüşmeler esnasında siyasi gündemi meşgul eden, devlet kurumla-
rının tabelalarından ‘TC’ kısaltmasının kaldırılması uygulaması, katılımcılar ta-
rafından varoluşsal bir mesele olarak ele alınmaktaydı. ‘TC’ kısaltmasının devlet 
kurumlarının tabelalarından kaldırılmasına tepki gösteren MHP tabanı, tehdidin 
devlete ve kurucu unsurların asli ideolojilerinden birisi olan milliyetçiliğe yönel-
diği algısına sahipti. Katılımcıların tamamı, ‘TC’ kısaltması tartışmalarının “sinsi-
ce yürütülen art niyetli bir politika” olduğunu, amacın “Türklüğe darbe vurmak”, 
“bölünme sürecini hızlandırmak”, “Türkiyelilik kavramını dolaşıma sokmak”, “ül-
kücüleri provoke etmek” olduğunu ifade etmekteydiler. 

Bilecik’ten bir katılımcı (Katılımcı 20), “bölünme sürecine hizmet” olarak 
gördüğü ‘TC’ tartışmalarına ilişkin tavrını şöyle dile getirmektedir: “Tehdit-
tir. Memleketin bölünmesi için atılan ilk adımlardan birisi TC’nin tabelalardan 
kaldırılmasıdır. Buna tepki koymak için sosyal medyada isminin önüne ilk TC 
koyanlardan biri de benim.” Kastamonu’dan bir katılımcı (Katılımcı 28), devlet 
kurumlarının tabelalarından ‘TC’ kısaltmasının kaldırılmasının “PKK’nın bir ta-
lebi” olduğunu, ancak TC kısaltmasının o tabelalara yazılması için canını veren 
beş yüz bin vatan evladı olduğunu hatırlatarak bununla sonuna kadar mücadele 
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edeceklerini ifade etmektedir. Elazığ’dan bir katılımcı (Katılımcı 50) diğerlerin-
den çok daha ağır bir ithamla, ‘TC’ kısaltmasının tabelalardan indirilmesini de, 
bunun tartışılmasını da “hıyanet” tabiriyle açıklamaktadır. Artvin’den bir katılım-
cı (Katılımcı 62) da, Türkiye’de etnik bölünme amacı güdüldüğünü, ‘TC’ konusu 
gibi tartışmalarla bunun yavaş yavaş, hazmettirilerek yapıldığını düşünmektedir. 
‘TC’ tartışmalarıyla milliyetçilerin tahrik edilmek istendiğine dikkat çeken Kırk-
lareli’nden bir katılımcı (Katılımcı 12), esas niyetin, “Ülkücüleri sokağa çekmek”, 
“onları provoke etmek” olduğunu ifade etmektedir.

Katılımcıların tehdit algılamalarında, ‘TC’ tartışmaları gibi dönemsel tartış-
malar üzerinden hükümeti suçlayan bakış açısı haricinde, katılımcıların daha yapı-
sal ve uzun erimli tehdit odağı olarak gördükleri iki olgu daha mevcuttur. Bunları, 
emperyalist dış güçler ve Kürt meselesi özelinde PKK olarak sınıflandırmak müm-
kündür.53 TC tartışmaları devletin varlığına, emperyalist dış güçler ve PKK ise mil-
letin birliğine ve Türk milliyetçiliğine yönelik bir tehdit olarak algılanmaktadır.

Kırklareli’nden bir katılımcı (Katılımcı 11), Türkiye’de, emperyalizmin kavram-
ların içerik ve anlamlarıyla uğraşarak Türk milliyetçiliğine zarar vermeye çalıştığını 
ileri sürmektedir. Bu katılımcıya göre, özüyle oynanmış kavramlar güçlü ve kilitli 
kapıları rahatlıkla açabilmekte ve açtığı kapıların ardındaki siyasi, toplumsal akım-
ların dengesini rahatlıkla bozabilmektedir. Katılımcı buna örnek olarak, ‘ulusalcılık’ 
kavramını göstermekte ve ‘ulusalcılık’ kavramıyla milliyetçiliğin aynı kefeye konul-
duğunu, bu yolla milliyetçiliğin solla özdeşleştirildiğini ifade etmektedir. 

Aksaray’dan bir katılımcı (Katılımcı 35), Türk milliyetçiliğinin “dış güçler” 
tarafından tehdit altında olduğunu ve Türkiye’yi çözmek için de geçmişten gü-
nümüze Kürt meselesini ve mezhebi konuları kaşıyarak bu hedeflerine ulaşma-
ya çalıştıklarını ifade etmektedir. Yine Aksaray’dan başka bir katılımcı (Katılımcı 
36), bir önceki katılımcının dış güçler üzerinden kurguladığı etnik ve mezhepsel 
olayları kaşıma misyonunun yerine, dış güçlerin ekonomi üzerinde spekülasyon 
yaptıklarını belirterek, etnik ve mezhepsel vurgunun yerini ekonomi ile ikame 
etmektedir. Bu katılımcımıza göre, küresel sermaye ve onun Türkiye’deki temsil-
cileri milleti baştan aşağı borçlandırmıştır. Faiz oranları düşürülerek, insanlar ev 
ve araba almak gibi uzun vadeli borçların altına sokulmuş; millet borçlarıyla ilgi-
lenmekten vatanın geleceği ve milliyetçiliğin önündeki tehditleri göremez olmuş-
tur. Katılımcı, insanları ekonomik anlamda uyutan bu sistemin bir Yahudi sistemi 
olduğunu belirtmektedir. 

53. Katılımcıların BDP ve PKK’ya bakış açılarındaki tehdit algısı. Kürt Meselesi temasında ve ayrıntılı olarak 
incelenecektir.
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Elazığ’dan bir katılımcıya (Katılımcı 55) göre ise tehdidin kaynağı yine ‘dış 
güçler’dir; ancak bu tehdit, medya ve kültür bağımlılığı vasıtasıyla gerçekleştiril-
mektedir: “Televizyon kanallarıyla, kitaplarla, eserlerle tiyatro ve sinema yoluyla 
topluma enjekte edilmeye çalışan, çocuklara enjekte etmeye çalışılan bir küresel 
kültür var... Medyada bunları organize etmeye çalışan bir takım güçler var... Bizim 
medya, bu işin taşeronluğunu yapan insanlardan oluşuyor. Bu milli bilinci dumu-
ra uğratan, bize kimliğimizi unutturan bir şey.” 

MHP tabanının görüşlerinde asıl tehdidin kaynağı ‘dış güçler’dir. Dış güçler, 
kavramlarla oynayarak, ekonomik bağımlılığı ihdas ederek ve medya üzerinden 
kültür bağımlılığı sağlayarak amaçlarına ulaşma gayreti içerisindedirler. 

MHP Tabanının MHP Değerlendirmeleri: Saha araştırmasında katılımcı-
lara, siyasi davalar, Kürt meselesi, dış politika gibi güncel siyasi meselelere ilişkin 
konu başlıklarının haricinde, genel olarak MHP ile ilgili düşünceleri ve parti üst 
yönetimi hakkındaki kanaatleri de soruldu. MHP’ye ilişkin soruların iki gerekçeden 
beslendiği söylenebilir. Ilk gerekçe, 4 Kasım 2012 tarihindeki 10. Olağan Kongre’de 
genel başkanlığa tekrar seçilen Devlet Bahçeli’nin karşısına çıkan genel başkanlığa 
aday diğer iki isim, Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu’nun aldığı destekten anla-
şıldığı kadarıyla partide yüzde 40’lık bir muhalefet bloğunun görünürlük kazanma-
sıydı. MHP tarihinde ilk kez bu kadar büyük bir muhalif blok oluşmuştu ve bunu 
besleyen birçok dinamik olabilirdi. Nitekim parti içerisinde ortaya çıkan muhalif 
kesimler kongreden sonra 2013 yılının Şubat ayından itibaren genel merkezin il 
teşkilatlarına yönelik yürüttüğü “tasfiye politikası” ile büyük ölçüde bastırılmıştı. 
Dolayısıyla partide gözükür hale gelen bu memnuniyetsizliğin ve sonrasında gelen 
kadro tasfiyelerinin geçici mi olduğu yoksa kongre veya onun daha da öncesine de 
dayanan ve MHP’nin yapısal sorunlarına işaret eden bir karakter arz edip etmediği 
anlamaya çalışıldı. Bu bağlamda katılımcılara parti içerisindeki muhalif hareketi ve 
il teşkilatlarının tasfiyelerini nasıl değerlendirdikleri, MHP’de bir değişim ve dina-
mizme ihtiyaç olup olmadığı ve MHP’ye iktidar şansı verip vermedikleri soruldu. 

MHP tabanından parti ile ilgili değerlendirmelerini almaktaki ikinci gerekçe, 
parti tabanının, MHP’nin temsil yeteneği veya partinin sahip olduğu farklı top-
lumsal tabanların varlığı konusundaki fikirlerini anlamaktı. Bu bağlamda, -özel-
likle 1990’ların ortalarından itibaren-, MHP’nin kendilerini temsil ettiğine inan-
maya başlayan milliyetçilik anlayışı ekseriyetle Kürt meselesindeki tepkiselliğe 
dayanan, daha çok Türkiye’nin kıyı kesimlerinde kendini hissettiren ve geleneksel 
MHP tabanından, sahip oldukları seküler hayat kodlarıyla ayrılan ve görece ‘yeni’ 
sayabileceğimiz seçmen kitlesinin katılımcılar nazarında nasıl algılandığı öğrenil-
meye çalışıldı. 
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Katılımcılardan MHP’ye yönelik değerlendirmelerini, MHP’yi nasıl anlam-
landırdıklarından başlayarak değerlendirmeleri istendi. Katılımcılar arasında 
MHP’nin devleti, milleti veya Türk milliyetçilerini temsil ettiğine yönelik farklı 
fikirler mevcut olduğu görüldü. Ayrıca MHP’ye yönelik olarak sıklıkla dile geti-
rilen “tepki partisi” yakıştırması konusunda da katılımcıların düşüncesi soruldu. 
83 katılımcıdan 53’ü bu soruya cevap verdi. 44 katılımcı net bir şekilde MHP’nin 
tepki partisi olmadığını ifade ederken, iki katılımcı MHP’nin gösterdiği tepkinin 
haklı olduğunu, yedi katılımcı ise partinin politika üretiminin kıt olmasından 
kaynaklı bir şekilde böyle göründüğünü ileri sürerek MHP’nin imajının sırf bu 
yüzden ‘tepki partisi’ne dönüştüğünü iddia etmektedir.

MHP’nin öncelikle neyi veya kimi temsil ettiğine yönelik soruya, katılımcıla-
rın yüzde 10’u devleti, yüzde 10’u Türk milliyetçilerini, yüzde 15’i Türk milletini 
temsil ettiğini dile getirmektedirler. Katılımcıların yüzde 65’i ise, oldukça eklektik 
bir şekilde MHP’nin devleti, tüm Türk milletini ve hatta sınırlarımız dışındaki 
Türkleri kapsayacak şekilde geniş bir temsil alanı olduğunu ifade etmektedirler.

MHP’yi devletle birlikte anlamlandıran Aksaray’dan bir katılımcı (Katılımcı 
38), MHP’nin doğrudan devletin kendisini temsil ettiğini ve 1980 öncesindeki 
devlet tahayyüllerindeki ‘devleti doğrudan temsil duygusu’nun hâlâ güçlü oldu-
ğunu şu sözlerle dile getirmektedir: “MHP, Türkiye’nin var oluş sebeplerinden 
bir tanesidir bize göre. Çok büyük bir söylem olacak ama ‘MHP olmazsa Tür-
kiye olmaz’ diye düşündüğümüz oluyor. Yani çok iddialı bir kavram belki ama 
Biz kendimizi devlet yerine koymuşuz bize göre MHP olmazsa devlet olmaz…” 
Bu katılımcıya paralel olarak Bilecik’ten bir katılımcı (Katılımcı 20) da MHP’nin 
devletin partisi olduğunu, Devlet Bahçeli’nin sözlerinden alıntılayarak şu şekil-
de ifade etmektedir: “Bakın şurada bir yazı var. Önce ülkem, yani devletim ve 
milletim, ondan sonra ben diyor. Bence MHP devletin partisi. Devlet ise benim 
için var. Benim adaletimi, hukukumu, sosyal sağlığımı sağlayacak, eğitimimi, 
öğretimimi sağlamak için var devlet. Devlet ayakta kalsın ve ‘insanı yaşat ki dev-
let yaşasın’ diyor benim Şeyh Edebali’m.” Aydın’dan bir katılımcı (Katılımcı 76) 
ise, MHP’nin devletin partisi olmasını, partinin devletin bekasını savunmasına 

“MHP, Türkiye’nin var oluş sebeplerinden bir tanesidir bize göre. 
Çok büyük bir söylem olacak ama ‘MHP olmazsa Türkiye olmaz’ 
diye düşündüğümüz oluyor.” 
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bağlamakta ve içinde yaşadığımız günlerin de devletin bekasını en güçlü şekil-
de muhafaza etme zamanı olduğunu dile getirmektedir. Katılımcı, güçlü devlet 
geleneği tezine atıf yaparak, MHP’nin devlet anlayışının ‘devlet-i ebed müddet’ 
olduğunun altını çizmektedir.

MHP’nin temsilini devlet perspektifinden okumayarak odak noktasına ken-
dilerini, yani Türk milliyetçilerini alan katılımcıların olduğunu belirtmiştik. Bu 
katılımcılardaki hâkim anlayış, MHP’nin varoluşsal bir açıdan, Türk milliyetçile-
rini temsil ettiği; dolayısıyla kendilerini MHP’de siyasete ya da kendi deyişleriyle 
‘davaya’ adamalarındaki yegâne sebebi partinin Türk milliyetçilerinin ‘ortak çatısı’ 
olma vasfı olduğu şeklindedir. Bu görüşün, MHP’nin devlet veya millet gibi olgu-
lar yerine onu oligarşik ve çok daha sınırlı bir zümreyle sınırladığını ifade etmek 
mümkündür. Aksaray’dan bir katılımcı (Katılımcı 35), MHP’nin Türklüğü, Türk 
milliyetçiliğinin kimliğini koruduğunu ve “milliyetçi karakteri sağlama aldığı”nı 
ifade etmektedir. Katılımcı, MHP’siz milliyetçi kimliğin bekasının mümkün ol-
madığını şöyle ifade etmektedir: “MHP olmasaydı… Şu ana kadar bu milliyetçi-
liğimizi kaybederdik. Yani bizi de sustururlardı...” Kayseri’den bir katılımcı (Katı-
lımcı 45) ise MHP’nin Türk-Islam Ülkücülerini temsil ettiğini dile getirmekte, an-
cak MHP’nin bu temsil yükümlülüğünü yerine getiremeyişini toplumun partiden 
beklentisindeki farklılaşmaya bağlamaktadır: “Ancak vatandaş da bunu istemiyor 
yani.. Biraz daha yaygınlaştırsa kendini MHP toplumda.. Gerçi yapısından dolayı 
yapamıyor sanırım, bunu bilmiyorum…”

MHP’nin doğrudan Türk milletini temsil ettiğini, “MHP’de Türk milleti-
nin özünün bulunduğu”nu dile getiren katılımcılar ise ilk iki bakış açısına göre, 
MHP’nin temsil kabiliyetine daha soyut değerler yüklemektedirler. Elazığ’dan 
bir katılımcının (Katılımcı 55) değerlendirmeleri bu bağlamda önemlidir: “Yani 
devlet biziz diyemeyiz, ama MHP Türk milletini temsil ediyor. Türk milletinin 
milli değerlerini, hasletlerini, manevi duygularını, onu millet yapan bütün değer-
leri, örfünü geleneğini, töresini, tarihini, dilini, dinini hepsini savunan ve temsil 
eden bir siyasi partidir MHP.... Yalnız Türkiye’de değil dünyadaki bütün Türkle-
rin bu duygularını savunan... Belki temsil etmiyor dünyadakini ama savunuyor 
en azından...” MHP’nin milletin temsilcisi olduğunu Türkiye’nin tüm şehirlerin-
deki il veya ilçe teşkilatları üzerinden ifade eden Balıkesir’den bir katılımcı (Katı-
lımcı 15), Anadolu’dan Batı’ya veya Batı’dan Anadolu’ya herhangi bir vatandaşın 
çocuğu okumak amaçlı gidecekse, il veya ilçe teşkilatlarındaki MHP’lilerin refe-
ranslarıyla hiç kimsenin yabancı şehirde kapı dışarı kalmayacağını, bu yüzden 
MHP’nin tüm milletin partisi olduğunu ifade etmektedir. Muğla’dan bir katılımcı 
(Katılımcı 80), MHP’nin Türk milletini temsil ettiği argümanına orijinal bir katkı 



M H P  T A B A N I N I N  A Y R I Ş M A ,  F A R K L I L A Ş M A  V E  B İ R L E Ş M E  H A L L E R İ  

71

sunmaktadır. Bu katılımcıya göre, MHP Türk milletini temsil ediyor, çünkü Türk 
milleti, MHP’ye oy atsın oy atmasın, -küçük bir kısmı hariç- MHP’yi sevdiğini 
ileri sürmüştür. Katılımcı, belirli marjinal sol gruplar haricinde MHP’nin tüm 
milletin teveccühünü kazanmasında, herkesin hayatının bir bölümünde fiilen 
ya da zihnen MHP’ye yakın bir pozisyonda kendini hissetmiş olmasının etkili 
olduğunu, bu yüzden MHP’nin millet nazarında sempatisinin hiçbir zaman kay-
bolmadığını ve kaybolmayacağını ifade etmektedir. MHP’nin milleti ne derece-
ye kadar temsil ettiğini sorgulayan ve hatta bunu (oy oranı üzerinden) eleştiren 
birkaç katılımcı olduğunun altını çizmekte de fayda var. Bu katılımcıları temsi-
len Elazığ’dan bir katılımcı (Katılımcı 47), şu ifadeleri manidardır: “MHP milleti 
temsil ediyor etmesine ancak yeterince etmiş olsa milletin büyük bir çoğunluğu 
sana neden oy vermesin?”

Bazı katılımcılar da, MHP’nin devleti ve milleti aynı anda temsil ettiğini ifa-
de etmektedirler. Elazığ’dan bir katılımcı (Katılımcı 52), MHP’nin devleti temsil 
ederken rejimin değerlerinden taviz vermeyen sabit bir politika izlediğini, milleti 
temsil ederken ise bölünme tehdidine karşı partinin toplumsal tabanının bir si-
gorta işlevi gördüğünü ifade etmektedir. Çorum’dan bir katılımcı (Katılımcı 29) 
ise, devlet ve milletin aynı şey olduğunu; bu yüzden MHP’nin ikisini de temsil 
ettiğini dile getirmektedir. Aksaray’dan bir katılımcı da (Katılımcı 37) MHP’nin 
milliyetçiliğe dair hangi özne ve olgu varsa onu temsil etmesi gerektiğini vurgu-
lamaktadır: “Milliyetçi Hareket Partisi’nin üçünü de temsil etmesi lazım. Devleti, 
milleti, Türk milliyetçilerini. Devleti olmayanın milleti olmaz. Milleti olmayanın 
devleti olmaz.” 

MHP’ye biçilen bu kapsayıcı anlam, ona atfedilen ‘son kale’ metaforuyla iliş-
kilidir. Nitekim katılımcıların çoğu zımnen, bir kısmı da doğrudan bu misyonu 
ifade etmektedir. Aksaray’dan bir katılımcı (Katılımcı 36), MHP’nin bu misyo-
nunu çarpıcı bir şekilde şöyle dile getirmiştir: “Bu millet bizi anlayacak. Hatta 
sana şunu da diyebilirim ki, çevremizde olsun, eşimiz dostumuz olsun, gelen gi-
denimiz olsun şunu diyor bize, siz kenarda durun diyor, siz bize lazımsınız diyor. 
Yani ne demek istediğini anladın orda sıkıntıya girerse işte millet bize oy verecek 
diye düşünüyorum.” Muğla’dan bir katılımcı da (Katılımcı 81) benzer argüman-
lar kullanmaktadır: “Insanlar başları daraldığı zaman hep derler ki, ‘Bu milliyet-
çiler nerede?’ ‘Bu MHP’liler veya ülkücüler nerede?’ derler. Bizi kurtarıcı olarak 
görmüşledir hep.” Bu iki katılımcıda, partinin geçmişine referansla atfedilen ‘son 
kale’ misyonu, Aksaray’dan bir katılımcıda (Katılımcı 38), bugünle ilişkilendi-
rilmektedir: “Bize göre, yani artık Türkiye’nin bu bölünme ve parçalanmasında, 
geldiğimiz noktada gerek mevcut siyasi iradeye göre gerekse dış güçlere göre ele 
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geçirilemeyen tek kale MHP’dir. Yani MHP ve yan kuruluşları üniter devlet ulus 
devlet kavramında dik duran, bayrağı tek, dili tek, başkenti Ankara olduğunu 
savunan tek kaledir.”

Tüm bu görüşlerin yanı sıra, MHP’nin neyi ve kimi temsil ettiğini veya nor-
matif olarak temsil etmesi gerektiğini dile getiren Kastamonu’dan bir katılımcı 
(Katılımcı 26) parti adına özeleştiri yaparak MHP’nin statükoyu temsil ettiğini, 
düşünmektedir: “Bizim yaralarımız var o konuda. MHP, statükoyu temsil edi-
yor. Türk devlet geleneğini değil. Statüko denince akla o geliyor ama öyle değil. 
MHP’nin misyonunda bir klik var aşılamayan. Çok dinamik düşüncelere sahip 
olmayan insanların öngörüleriyle dönen bir siyaset var. Maalesef tabanının, yani 
milliyetçilerin, bizim düşüncelerimizi ifade etmiyor, yansıtmıyor.”

Kamuoyunda, MHP için yaygın bir şekilde ‘tepki partisi’ nitelemesi kullanıl-
maktadır. MHP tabanının yıllardır, parti içinde de tartışıla gelen ‘hareket aksiyo-
ner mi, reaksiyoner mi?’ tartışmalarına nasıl baktığını görebilmek ve katılımcıla-
rın parti için yaptıkları değerlendirmelerde “MHP bir tepki partisi mi?” sorusu-
nun “MHP’yi nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusundan daha çarpıcı, eleştirel ve 
analitik değerlendirmelere kapı aralama imkânı sağlamasından dolayı, katılımcı-
lara bu nitelemeyi nasıl karşıladıkları soruldu. 

Katılımcıların kahir ekseriyeti (44 katılımcı) MHP’nin bir tepki veya reaksi-
yon partisi olmadığını belirtirken, yedi katılımcı ise MHP’nin böyle olmasa bile 
politika sıkıntısı yüzünden imajının bu yönde olduğunu ifade etmektedir. Araştır-
mada diğer 30 katılımcının bir kısmı bu konuda kararsız kalırken, diğer bir kısmı 
ise görüş belirtmek istememiştir.

MHP’yi bir tepki partisi olarak görmeyen katılımcılara göre, partiye bu yakış-
tırmanın yapılmasının birçok sebebi bulunmaktadır. Her bir katılımcı, bu sebep-
lerin farklı bir noktasına işaret etmektedir. Bu durum aynı zamanda katılımcılar 
nazarında MHP’ye atfedilen tanım ve değerlendirmeleri de çeşitlendirmektedir. 
Kırklareli’nden bir katılımcı (Katılımcı 8), MHP’nin CHP’den sonra Türkiye’nin 
en köklü siyasi hareketi ve partisi olduğunu dile getirmekte, hiçbir dönem tek 

MHP’nin bu tepkisel damarının şehitler ve şehit cenazeleriyle 
ilgili olduğunu ifade eden katılımcı, ancak bu oranın çok yüksek 
olmadığını, gösterilen tepkinin MHP’den başka bir adres bula-
madığı için kendilerinde toplandığını ifade etmektedir.
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başına iktidar olamasa bile ya koalisyonlarla ya da fikren iktidarda olmuş bir par-
tinin, bir tepki partisi olarak nitelendirilmeye çalışılmasının MHP’yi itibarsızlaş-
tırma projesi olduğunu savunmakta, ‘böyle etiketlemelerle’ MHP’nin marjinal bir 
siyasal harekete indirgenmeye çalışıldığını iddia etmektedir. Balıkesir’den bir katı-
lımcı (Katılımcı 15) benzer düşünceleri şöyle dile getirmektedir: “Öyle olsaydı 42 
yıldır siyaset arenasında tek tabelada olmazdık. Kapatıp açardık. Şu an Milliyetçi 
Hareket Partisi’nin 42. yılı. Bu tepki midir? Milliyetçi Hareket Partisi her zaman 
Türk halkının sığındığı kaledir, son kaledir.” 

Bilecik’ten bir katılımcı (Katılımcı 21), MHP’nin tepki partisi olamayacağını 
vatanın birlik ve bütünlüğünü savunmasına; Artvin’den bir katılımcı (Katılımcı 62) 
ise, ülke çapında her kesimden aldığı teveccühe dayandırmaktadır. Manisa’dan bir 
katılımcı (Katılımcı 69) ise, partinin programı, seçim beyannamesi gibi doküman-
larında partinin siyasi kimliği ve ideolojik çizgisinin rahatlıkla ortaya çıkarılabi-
leceğini, dolayısıyla MHP’nin attığı her adımın spontane veya herhangi bir şeye 
tepki olarak değil, belirli bir plan çerçevesinde oluşturulduğunu dile getirmektedir. 

Manisa’dan bir katılımcı (Katılımcı 71), MHP’ye atfedilen ‘tepki partisi’ ima-
jının bizzat medya eliyle oluşturulduğunu ifade etmektedir. Katılımcıya göre, 
medya MHP’yi Kürt meselesi karşısında sadece güvenlik perspektifini parlatan 
bir parti olarak lanse etmektedir. 

Aksaray’dan iki katılımcı (Katılımcı 34 ve Katılımcı 36), MHP’nin yer yer 
gösterdiği tepkiselliğin haklı bir çıkış olduğunu belirtmektedirler. Katılımcı 34, 
MHP’nin vatanın aleyhine olan bir şeye elbette karşı çıkacağını ve her şeye evet 
demeyeceğini ifade ederken; Katılımcı 36 da MHP’nin haklı olduğu yerde tepki 
göstermesinin doğal olduğunu, onu da göstermezse ‘sıradan vatandaş’tan bir farkı 
kalmayacağını ifade etmektedir.

Son katılımcı grubu, MHP’nin politika üretimindeki pasifliğinden ötürü, tepki 
partisi imajının üzerine yapıştığını ileri sürmektedir. Artvin’den bir katılımcı (Katı-
lımcı 66), tepki partisi ifadelerinin doğru olduğunu, bunu aşmak için parti üst yöne-
timinin de belli bir takım projelerle halkın karşısına çıkması gerektiğini ifade etmek-
te; partinin tepkisel bir yanı olacaksa da bunun ölçüsünün kaçırılmaması gerektiğini 
vurgulamaktadır. MHP’nin tepki partisi olduğunu kabul eden katılımcılar arasında 
bunun sınırlı olduğunu ifade eden birkaç katılımcıyı temsilen Muğla’dan bir katılım-
cının (Katılımcı 80) düşünceleri önemlidir. Bu katılımcı, MHP’nin bir tepki partisi 
olarak anılmasına bir noktaya kadar katılabileceğini ifade etmektedir. MHP’nin bu 
tepkisel damarının şehitler ve şehit cenazeleriyle ilgili olduğunu ifade eden katılım-
cı, ancak bu oranın çok yüksek olmadığını, gösterilen tepkinin MHP’den başka bir 
adres bulamadığı için kendilerinde toplandığını ifade etmektedir. 
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Birçok katılımcı, MHP’de değişim ve dönüşüm talebinin olmadığı, aksine de-
ğişim veya dönüşüm gibi kavramların partinin geleneğine ihanet olarak varsayıla-
cağını dile getirmektedir. Bu bağlamda, katılımcıların ısrarla üzerinde durdukları 
nokta, yenilenme ve dinamizm talebidir. Katılımcılara göre, bu talep parti taba-
nında da oldukça güçlü bir şekilde dile getirilmektedir. 

Katılımcıların kahir ekseriyeti, MHP’ye bir dinamizm kazandırılması ve ye-
nilik hareketinin önünün açılması gerektiğini ileri sürmektedir. Sadece üç katı-
lımcı, MHP’de herhangi bir değişime ihtiyaç olmadığını ve bu tartışmaları tehli-
keli bulduğunu dile getirmekte, başka iki katılımcı ise dinamizmin ve yenileşme 
hareketlerinin zaten MHP yönetimi tarafından gerektiği ölçüde yapılmakta oldu-
ğunu ileri sürmektedir.

MHP’de tazelenme, dinamizm ve yenilik talep eden katılımcılar, birçok ge-
rekçe öne sürmektedir. Katılımcılar, ‘parti üst yönetiminin tabandan (hem kendi 
tabanı, hem Türk halkının genelinden) kopuk olması’; ‘partinin halktan uzak ol-
ması’; Ülkücülerce dile getirilen, partinin ‘statik’ konumu ve heyecansızlığı; Dev-
let Bahçeli’in yetersizliği ya da aksine Devlet Bahçeli’den duyulan memnuniyeti 
diğer yöneticilerin gösterememesi, dolayısıyla ‘tek adam’ın yetersizliği gibi kimi 
birbiriyle tutarlı, kimi de tezat birçok gerekçeye başvurmaktadırlar. 

MHP’de yenilik hareketine sıcak bakan katılımcıların en yoğun şekilde dile 
getirdikleri tez, ‘parti üst yönetiminin hem kendi parti tabanından hem de Türk 
halkının genelinden kopuk olduğu’ ve bunun giderilmesi gerektiğine yönelik güç-
lü inançtır. Muğla’dan bir katılımcı (Katılımcı 83), partinin kendi tabanından ko-
puk olduğunu; bu durumun Muğla özelinde veya Türkiye genelinde doğal olarak, 
MHP’nin halktan da kopuk bir siyasi imaj verdiğini dile getirmektedir. Katılımcı, 
parti üst yönetiminin tabana değer vermesi gerektiğini belirtmektedir. Katılımcıya 
göre, üst yönetimin taban yaklaşımı ‘biz ne desek yaparlar’ şeklindedir ve bu durum, 
küçük yerleşim yerlerinde, MHP seçmeni olmayan halk içinde de kötü bir imaja 
yol açarak MHP’yi ciddiye almamalarına sebep olmaktadır. Aydın’dan bir katılımcı 
(Katılımcı 73), partinin tabandan kopukluğunu daha somut bir şekilde milletvekil-
leri üzerinden söyle örneklendirmektedir: “Kopukluk var yani... Bizim buralarda... 
Batı’da biraz daha iyi de, bugün iç Anadolu’da, Karadeniz’de, teşkilatlarımız biraz 
halktan kopuk… Yönetimlerimiz de kopuk... Yani bugün, seçildiği ili ziyaret etmek-
ten imtina eden milletvekilleri var. Hâlbuki en çok o arkadaşların ilgilenmesi lazım.” 

Çorum’dan bir katılımcı (Katılımcı 31) ise yönetim ve taban arasındaki ko-
pukluğu Türk sağının kötü alışkanlığı olarak nitelediği kadro geçişkenliklerinin 
ve olumsuz yan etkilerinin MHP’ye de sirayet etmesiyle açıklamaktadır. Ka-
tılımcı, MHP’ye hem başka partilerden hem de asker, bürokrat ve aydınlardan 



M H P  T A B A N I N I N  A Y R I Ş M A ,  F A R K L I L A Ş M A  V E  B İ R L E Ş M E  H A L L E R İ  

75

kadro devşirmenin, üst yönetimle tabanın arasını açan en önemli neden oldu-
ğunu belirtmektedir: “Şimdi yönetimdeki arkadaşlar yeterince tabanı bilmiyor. 
Özellikle Doğru Yol’dan gelenler, tabandaki insanlarla ilgilenmiyorlar. Ne derdi 
olursa olsun, gittiğinde bakmıyorlar ve bizim şu anda genel merkezde asker ve 
profesör dolu. Halkın içinden gelen kimse yok. Bizim sıkıntımız bu.” Çorum’daki 
katılımcıya benzer şekilde, Elazığ’dan bir katılımcı (Katılımcı 50) da, MHP’nin 
tabanda artık muhafazakâr, mütedeyyin insanlara yer vermediğini belirtmekte-
dir: “MHP’nin başında bilmiyorum ama bizim askerlerin, Ülkücülere olan nasıl 
ki soğuk tavrı vardır ya 12 Eylül’den gelen adeta biraz böyle ilahiyatla, dinle ilgisi 
olan insanlarla bağı kopuk. Tabanla kopukluk budur.” 

MHP’nin geleneksel seçmen kitlesini temsil eden bu iki katılımcı şahsında, 
MHP’deki siyaset değişikliğinin oluşturduğu rahatsızlığı izlemek mümkündür. 
Her iki katılımcının dile getirdiği üzere, parti üst yönetiminin ve milletvekille-
rinin “tabana yabancılaşması” söz konusudur. Katılımcılara göre, parti üst yö-
netimi, Ülkücülüğün milliyetçi gelenek içerisindeki önemine paralel bir Ülkücü 
temsiline yer vermemekte, Ülkücü kökene sahip kişiler parti üst yönetiminde hak 
ettikleri mevkilere gelmemektedirler. 

Katılımcıların, MHP’deki üst yönetim ile taban arasındaki kopukluğa ilişkin 
rahatsızlıklarına, partinin ‘statik yapısı’ndan duyulan rahatsızlık da eklenebilir. 
Statik yapı nitelemesi, partinin ideolojisindeki durgunluğa değil, daha çok parti-
nin “mesaisizliği”ne odaklanmaktadır. Başka bir deyişle, parti tabanı, üst yöneti-
min hakla iç içe ve süreklilik arz edecek bir ilişki geliştirmesini talep etmektedir. 
Çorum’dan bir katılımcı (Katılımcı 30), MHP’nin, Türk milliyetçiliği ve ülkücülük 
perspektifinden, Türkiye’nin ve dünyanın gündemini, Genel Başkan Bahçeli’nin 
Salı’dan Salı’ya yaptığı grup toplantıları veya MHP’nin birkaç tane sözcüsünün 
birkaç kısa programı üzerinden değerlendirmesinin, MHP’nin mesaisizliğini göz-
ler önüne serdiğini dile getirmektedir. 

Son olarak, bazı katılımcıların partinin statik yapısının sebeplerinden biri 
olarak, Devlet Bahçeli’nin uzun genel başkanlık süresinin partiye getirdiği “metal 
yorgunluğu”na yaptığı vurguya işaret etmek mümkün. Ardahan’dan bir katılımcı 
(Katılımcı 61), Devlet Bahçeli’nin 16 yıllık genel başkanlık tarihinde sadece bir 
kez 2-3 yıllık bir koalisyon iktidarına ortaklık yaptığını, bunun haricindeki süre-
yi muhalefette geçirmiş olmasının yıpratıcı bir şey olduğunu dile getirmektedir. 
Ardahan’dan başka bir katılımcı (Katılımcı 60), Devlet Bahçeli’nin 16 yıllık genel 
başkanlığının yıpratan bir yönünün olduğunu, ayrıca MHP camiası gibi bir cami-
ada herkesin gönlünü almanın, hoş tutmanın diğer siyasi partilere göre, çok daha 
yorucu ve yıpratıcı olduğunu ifade etmektedir.
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Katılımcıların partiye yönelik değerlendirmelerinde, reformist olunması 
gereken en önemli konulardan biri olarak, MHP’de kadın siyasetçi konusunun 
öne çıktığı söylenebilir. MHP’nin bütün parti kademelerinin erkek egemen bir 
karakter arz ettiği söylenebilir. Partide, kadın-erkek arasındaki bu nicel uçurum 
görüşmelerimizdeki orana da yansımıştır. 83 katılımcının arasında sadece yedisi 
kadındır. Diğer yandan, bu durumun sadece MHP özelinde bir gerçeklik taşıma-
dığını, diğer siyasi partilerde de kadınların nicel açıdan ve siyasi rol üstlenmesi/
verilmesi anlamında arzulanan seviyede olmadığını belirtmek gerekir. Bununla 
beraber MHP’de kadın siyasetçilerin diğer partilere göre sayısal olarak daha da 
geride olduğunun altı çizilmelidir. 

Katılımcıların hemen hepsi MHP’de kadınların eksikliğini kabul etmekle bir-
likte, büyük çoğunluk, partide kadının yer alabilmesi için yeni politikalar gelişti-
rilmesine ikna olmuş görünmektedir. Ancak bununla birlikte, MHP’nin ataerkil 
yapısından ötürü istenilse bile kadınların partide yer alamayacağını ifade eden 
katılımcıların varlığından da söz etmek gerekir. Az sayıda katılımcıda rastlanan 
üçüncü bir eğilim ise, MHP’deki kadın varlığını yeterli görmektedir.

Tekirdağ’dan bir katılımcı (Katılımcı 3), MHP’nin teşkilatlarında kadının hiç 
rolü olmadığını, bu yönden çok zayıf olduklarını, kadının olmadığı yerde güçlen-
menin zor olduğunu ifade etmektedir. Aile metaforundan yararlanan katılımcı, 
kadının evde erkeğin yardımcısı ve onu motive eden yegâne unsur olduğuna işa-
ret ederek, MHP’nin kadınları siyasete taşımak için ekstra çaba sarf etmesi ge-
rektiğinin altını çizmektedir. Katılımcının MHP’deki kadın temsilini ataerkil bir 
söylem üzerinden savunması ve kadın eksikliğini eleştirirken bile ataerkil söylemi 
yeniden üretmesi, partideki erkek egemen siyasi dilin kadrolar tarafından nasıl 
içselleştirildiğinin en iyi göstergesi gibidir. 

Kırklareli’nden bir katılımcı (Katılımcı 11), kadınların varlığını siyasete ka-
nalize edememesinin, MHP’nin bir ayağının eksik olması anlamına geleceğinin 
altını çizmektedir. Muğla’dan bir katılımcı (Katılımcı 82) ise, MHP’nin kadın tem-
silindeki eksikliğini, tarihsel olarak partinin geçmişinde var olan çatışma anlayı-
şına dayandırarak, 1980 öncesinin sert çatışma ortamının kadınların ayaklarını 
partiden kestiğini dile getirmektedir. Katılımcı, MHP’nin kadınları partiye tekrar 
entegre etme konusunda yapması gerekenleri şöyle sıralamaktadır: “Kadın kota-
sını lafta kalmadan pratiğe dökebilirsek sorunların yüzde 30’u otomatik olarak 
azalacak. Ayrıca, MHP’nin felsefesinde kadının çok önemli yeri var: Orta Asya 
Türklerinden itibaren kadının toplumdaki yerini bugüne yansıtabilirsek fark ya-
ratırız. Ancak yeterince pratiğe dökemiyoruz ...” 

Manisa’dan bir katılımcı (Katılımcı 71) da partide “Hakan-Hatun doktrini”n-
den uzaklaşılmaması gerektiğini ifade ederek, partide kadınların sayısının artı-
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rılması için kadınların da ilgi alanlarına giren sosyal aktivitelere ağırlık verilme-
si gerektiğini söylemektedir. Katılımcının bu aktivitelerden kastı tiyatro, sinema 
gibi sanatsal faaliyetler, kermes gibi sosyal organizasyonlardır. Son olarak kadının 
MHP ve siyasetteki önemine ve ağırlığına somut verilerle yaklaşan Bilecik’ten bir 
katılımcıya (Katılımcı 20) yer açmakta fayda var: “Bakın biz ne yazık ki erkek 
partisiyiz. Burada 1999 öncesinde, Bilecik’te kadınlar kolunu ilk kuran bendim. 
Bizim 1999’da ilk defa bir milletvekili, dört belediye başkanı, 5 il genel meclisi, 
6676 oydan 19300 oya çıkmamızın yüzde 51 sebebi kadınlardır. Kadın bu işin çe-
kirdeği, her zaman her toplantıda söylüyoruz. Hala o zihniyette, tavanımızda öyle 
insanlar var ki, yahu kadının burada ne işi var diyorlar. Kadın olmazsa bu ocak 
söner. Kadın geri planda olamaz.”

MHP’de kadının varlığı konusunda yukarıdaki katılımcılardan kısmen farklı 
düşünen katılımcıların olduğunu ifade etmiştik. Ardahan’dan bir katılımcı (Katı-
lımcı 58), MHP’nin Türk toplumunun örf ve adetlerinin aynen yansıdığı bir parti 
olduğundan hareketle; nasıl bu kültürde erkek öndeyse, buna paralel olarak par-
tide de kadın varlığının az olduğunu dile getirmektedir. Katılımcı, parti içinde 
doğru yerlere doğru insanların yerleştirilmesinin, kadın-erkek dengesi gözetilme-
sinden daha önemli olduğunu dile getirmektedir. Ardahan’dan bir başka katılımcı 
(Katılımcı 57), kadınların parti içerisinde, özellikle il veya ilçe teşkilatlarında aktif 
rol oynayamamasını partililerin ahlak anlayışlarıyla ilişkilendirmektedir. Katılım-
cı, herhangi bir il veya genel merkez ziyaretlerine az sayıda kadın siyasetçinin 
katılmasını; kadınların korunmasına ve ikamet edilecek şehirlerdeki kalma ko-
şullarına bağlamaktadır. 

Katılımcıların kahir ekseriyeti partinin, statik yapısı, tabandan ve halktan 
kopukluğu, kadın konusundaki temsil eksikliği, üst yönetime dair rahatsızlıkları 
gibi muhtelif konularda eleştirel bir yaklaşım sergilerken, istisnai sayıda katılımcı, 
MHP’de herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmadığını dillendirmektedir. Bu gru-
bun öne çıkan görüşlerini Manisa’dan bir katılımcı (Katılımcı 69) şu şekilde özet-
lemektedir: “Bence Türk milliyetçiliğinde ve partide bir yenileşmeye ihtiyaç yok. 
Olmaz ya. Kur’an-ı Kerim’de de reform yapmak isteyenler çıkıyor. Yani Kur’an-ı 

Katılımcıların kahir ekseriyeti partinin, statik yapısı, tabandan 
ve halktan kopukluğu, kadın konusundaki temsil eksikliği, üst 
yönetime dair rahatsızlıkları gibi muhtelif konularda eleştirel 
bir yaklaşım sergilemektedir.
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Kerimi de yenileyelim, bu zamana göre ayarlayalım gibi. Bizim, partimizin milli-
yetçiliği de öyle bir şey, yani neyini ayarlayacaksın, ne yenilik getireceksin?”

Yenilik talebine güçlü muhafazakâr karşı koyuşta, MHP ve milliyetçilik anla-
yışıyla Kur’an-ı Kerim arasında analoji kuran Manisa’daki katılımcı yalnız değil-
dir. Artvin’den bir katılımcı (Katılımcı 65), MHP’nin dogmatik yapısını dile geti-
rerek bu yapıyı savunurken ideolojinin değişemeyeceğini şöyle ifade etmektedir: 
“Partinin ideolojisi değişir mi? O zaman biz niye varız? Islamiyet güncellenebilir 
mi? Yani Allah’ın bize göndermiş olduğu bir yoldur o. Yani onun güncellenme 
ihtimali yoksa milliyetçilikte niye olsun?”

Bu iki katılımcıdan biraz daha farklı olarak Aksaray’dan bir katılımcı (Katı-
lımcı 34), MHP’nin herhangi bir değişim ve yenileşmeye ihtiyacı olmadığını tarih-
sel misyonu üzerinden meşrulaştırmaktadır: “MHP’nin değişime ihtiyacı yoktur 
ve değişmeyecektir de... Milliyetçi Hareket Partisi’nin davası tek davadır. Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları içerisinde bir müdafaa davasıdır, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu ve bugün sekiz bin yıllık dediğimiz bir olgunun içerisinden aynen ec-
dadımızdan aldığı bayrağı gelecek nesildeki ecdadına da teslim etmeye azimlidir. 
Milliyetçi Hareket Partisi’nin değişimi olmayacaktır. Sekiz bin yıl önce nasıl bizim 
ecdadımız Kağanlar, Göktürkler, Oğuzhanlar nasıl bu bayrağı Türkiye Cumhuri-
yeti’ne teslim ettiyse, MHP de gelecek yıllara gelecek nesillere teslim edilecektir.”

MHP’de değişim ve yenileşmeyi partinin bölünmesi olarak okuyan bir başka 
bakış açsının varlığından daha söz edilebilir. Bu konuda Kayseri’den bir katılımcı 
(Katılımcı 43), Türkiye’de siyasi partilerde yenileşme söyleminin genellikle o parti-
nin ‘dış güçler’ tarafından yeniden dizayn edilmesinde ‘maşa’ görevi gören bir söy-
lem olduğunu, bunun örneklerinin geçmişte kendi partilerinde de görüldüğünü, 
Muhsin Yazıcıoğlu ile arkadaşlarının partiden bu şekilde koparıldığını dile getir-
mektedir. Bu bağlamda, katılımcı MHP için değişim ve yeniliğin bölünmek anla-
mına geleceği için uzak durulması gereken bir olgu olduğunun altını çizmektedir.

Araştırma kapsamında katılımcıların MHP’ye yönelik değerlendirmelerini 
alırken, kendilerine sorulan başka bir alt başlık, partide son iki yıldır varlığı güçlü 
bir şekilde hissedilen muhalif harekete nasıl yaklaşıldığına ilişkindi. 

Katılımcılar arasında parti içi muhalefete ilişkin iki perspektifin hâkim ol-
duğu söylenebilir. Ilki, muhalefetin varlığını kabul eden, onun parti içindeki di-
namizm ve yenilik talebinin somut bir nişanesi olarak okuyan perspektiftir. Bu 
perspektife göre, muhalefet doğaldır, partiyi bölmediği sürece kabul edilebilir ve 
haklı demokratik talepleri de bünyesinde barındırmaktadır. Küçük bir azınlık ta-
rafından temsil edilen ikinci bakış açısı, muhalefetin varlığını yadsımakta veya 
küçümseyip önemsizleştirmektedir. 
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Balıkesir’den bir katılımcı (Katılımcı 16), parti içi muhalefetin ortaya çıkış 
sebebini “iktidar olunamamasının ızdırabı”na bağlamaktadır. Bu katılımcıya göre, 
MHP’ye iktidar yolunun açılması için köklü bir sistem değişikliği gerekmektedir. 
MHP’de muhalif bir hareketin ortaya çıkışını, parti üst yönetimine verilmek iste-
nen mesaja bağlayan başka katılımcılar da mevcuttur. Aksaray’dan bir katılımcı 
(Katılımcı 36), MHP’de ortaya çıkan muhalif hareketin, aslında Devlet Bahçeli’nin 
şahsına veya genel başkanlığına karşı bir itiraz olmadığını, sadece Bahçeli ve MHP 
üst yönetiminin icraatlarını gözden geçirmesini isteyen bir mesaj olduğunu ifade 
etmektedir. Benzer bir şekilde, yine Aksaray’dan başka bir katılımcı (Katılımcı 
35) muhalefetin ortaya çıkış amacını, “uygulanmasını istediğimiz taleplerimize 
yönelik biraz daha baskı kurmak” ve “daha fazla sesimizi duyurmak” için “genel 
başkana sesleniş” olarak yorumlamaktadır. Artvin’den bir katılımcı (Katılımcı 65), 
parti içi muhalefetin varlık sebebini, MHP’nin muhalefet yapma yetersizlikleriyle 
ilişkilendirerek, parti içi muhalefetin, MHP’ye üst yönetimine “daha sert bir mu-
halefet” yürütmesi gerektiği mesajını verdiğini söylemektedir. 

Muhalefetin ortaya çıkışını, doğrudan Bahçeli ve onun genel başkanlık per-
formansına bağlayan katılımcılar da mevcuttur. Manisa’dan bir katılımcı (Katı-
lımcı 72), yüzde 40’lık bir muhalefeti, “genel başkanın ve genel merkezin poli-
tikalarının reddiyesi” olarak okumanın mümkün olduğunu dile getirmektedir. 
Muğla’dan bir katılımcı (Katılımcı 81) ise muhalefetin Bahçeli’ye sert bir mesaj 
verdiğini dile getirmektedir: “MHP tabanı, delegesi, üyesi değişim istedi ve şu me-
sajı verdi Bahçeli’ye: ‘Kardeşim ya sen değiş veya git değişim gelsin.’ Bahçeli bunu 
okudu, fakat bunları uygulamaya almadı.” 

Balıkesir’den bir katılımcı (Katılımcı 17), muhalefetin ortaya çıkış sebebi ola-
rak, MHP’nin ülkücü töre ve geleneklerinden uzaklaşması üzerinde durmakta 
ve kongredeki yüzde 40’lık muhalefetin, parti yönetimine aidiyetini hatırlatmak 
amacıyla ortaya çıktığını ifade etmektedir. 

Muhalefetin varlığını meşru görüp gerekçelerini anlamaya çalışan yukarı-
daki görüşten farklı olarak, bazı katılımcılar da muhalefeti sahici bir gerekçeyle 
ilişkilendirmek yerine ‘nifak’, ‘bölücülük’ veya ‘Gülen cemaatinin partideki ope-
rasyonel gücü’ olarak algılama eğilimindedir. Tekirdağ’dan bir katılımcı (Katı-
lımcı 5), MHP’nin milli duruşu sergileyenlerin toplandığı tek çatı olduğunu, 
haliyle bu düşüncede olan insanların arasından bir muhalif grup çıkamayacağı-
nı savunarak, muhalefet hareketinin parti için bir “entrika hareketi” olduğunu 
ifade etmektedir. 

Ardahan’dan bir katılımcı da (Katılımcı 58), ülkücüler arasında herhangi bir 
değişim ve yenilenme isteği olmadığı için kendiliğinden, doğal bir muhalefetin 
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de olamayacağını; ancak partiye sızan “hainler” aracılığıyla “nifak tohumları”nın 
serpilmeye çalışıldığını ifade etmektedir. Katılımcı, muhaliflerin amacının koltuk 
derdi olduğunu iddia ederek, muhalif hareketi kişisel kariyerlerinin peşinde koş-
makla suçlamaktadır. Kırklareli’nden bir katılımcı (Katılımcı 14) ise bir önceki 
katılımcının çerçevesini çizdiği hain profilinin bizzat Koray Aydın şahsında zuhur 
ettiğini ifade etmektedir: “Şimdi muhalif olan grup kazanmış olsaydı, AK Parti er-
tesi gün bitirmişti bizi... Ben Koray Aydın’ın kazanması için AK Parti’nin, Tayip’in 
maddi ve manevi destek verdiğini de biliyorum. Koray Aydın bizzat Fethullah 
Gülen’in adamıdır...” 

Katılımcıların, MHP’ye yönelik değerlendirmelerinin son bölümü, MHP’nin 
nasıl iktidara gelebileceğine ilişkin görüşlerine ayrıldı. Bu başlığın, iki noktada 
önemi olduğu söylenebilir. Ilki, katılımcıların bu bölüme kadar yaptıkları MHP 
değerlendirmelerinin son çıktısı sayılabilir. Ikincisi, bu temaya ilişkin düşüncele-
rin, MHP’nin taban ikiliğine dair tartışmalara köprü vazifesi görme ihtimalidir. 
Daha açık bir ifadeyle, MHP’nin iktidar olabilmesi için katılımcılar tarafından 
dillendirilen öneriler aslında, partinin hangi tabanının siyasi ve toplumsal kod-
larıyla örtüşen politikalar izlemesi gerektiğine dair birer niyet beyanıdır. Bu bağ-
lamda, bu başlık, MHP’nin iktidar imkânı veya imkânsızlığı üzerine katılımcılar-
dan gelen tüm görüşleri özetledikten sonra, ‘MHP’nin tek başına iktidar olamazsa 
hangi partiyle koalisyon kurmalıdır’ sorusu ile sona erecektir. Katılımcıların bu 
soruya verdikleri cevaplar, siyasi tercihlerinin yanı sıra aynı zamanda kendi dünya 
görüşlerine en yakın siyasi kimliği de açığa çıkartmaktadır. 

Öncelikle katılımcılar arasında MHP’nin bundan sonra asla ‘iktidar olamayaca-
ğına’ dair umutsuz bir görüşün bulunmadığının altı çizilmelidir. Dolayısıyla, katılım-
cıların verdikleri cevaplar, “MHP şu politikalara yönelirse iktidar olabilir” ile “MHP 
en azından bugün ve yakın zamanda iktidar olamaz” ikiliği üzerine kuruludur.

MHP’nin en azından yakın bir zaman içinde iktidar olamayacağı kanaatinin 
baskın olduğu katılımcıların gösterdiği sebepler arasında, “MHP’ye siyasal ve 
toplumsal gündem içinde fazlaca yer verilmemesi”, “Iktidar olmak için ABD’nin 
icazetinin gerekliliği ve MHP’nin bunu yapmayacak olması”, partinin bir “kim-

MHP’nin iktidar şansı bazı katılımcılara göre, ABD’nin icazet ver-
mesine bağlanırken, bazı katılımcılar ise Türk-İslam ülküsüne 
geri dönmesi ile ilişkilendirmiştir.
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lik partisi olduğu gerçeği” gibi değerlendirmeler yer almaktadır. Tekirdağ’dan 
bir katılımcı (Katılımcı 8), MHP’nin imkanlarının çok kısıtlı olduğuna, MHP’yi 
topluma tanıtacak fikir adamlarının ve kanaat önderlerinin medya tarafından 
manipüle edilmesi dolayısıyla MHP’nin iktidara gelemediğine dikkat çekerek 
medyadaki hakim AK Parti gücü dağılmadıkça, MHP’nin iktidar şansının olma-
dığını dile getirmektedir. Muğla’dan bir katılımcı (Katılımcı 71), MHP’nin ileti-
şim kanallarının kesik olduğunu ifade ederek, partinin gittiği yerlerde insanlara 
kendini anlatamadığına dikkat çekmektedir. Katılımcı Türk milletinin “görsel 
zekası”nın güçlü olduğunu, bu yüzden MHP’nin daha fazla görünür olmadan 
iktidar olmayacağını belirtmektedir. 

Çorum’dan bir katılımcı (Katılımcı 31) ise, Türkiye’de iktidar olabilmek için 
ABD’den icazet almanın şart olduğunu düşünmektedir: “MHP’nin iktidar olabil-
mesi için bir kere Amerika’dan icazet alması gerekiyor. Ondan icazet aldığı zaman 
da zaten sadece Milliyetçi Hareket Partisi’nin adı kalır. Biz MHP olarak kalırız, 
ama hiç bir şeyimiz eskisi gibi olmaz. Türk milliyetçiliğimiz olmaz.” Manisa’dan 
bir katılımcı (Katılımcı 72), MHP’nin iktidar ihtimalinin az oluşunu Türk top-
lumunun yapısal dinamikleri üzerinden değerlendirerek dile getirmektedir: “En 
azından tek başına olamayız. Çünkü marjinal davranıyorsunuz bazı konularda. 
Bu Türkiye’nin tamamını kapsayan politikalar değil yani. Manisa’da ne diyorsanız 
Konya’da, Istanbul’da da aynısını söylüyorsunuz. Bu tutarlı olsa da siyaseten her 
bölge insanın beklentilerine uygun değil. Bir de şöyle bir gerçek var. Diyelim ki 
bunu yapmaya başladı. Bunun da açmazları var. MHP yüzde kırk oy alırsa ideolo-
jik yapısını parlamentoya tam olarak yansıtamaz mesela yüzde 40’ın hepsi ülkücü 
oyu olmaz. Koalisyon iktidarında yüzde 19 oy almış bir MHP vardı çünkü.” 

Bu düşüncelerin aksine başka bir katılımcı grubu, bazı şartları yerine getir-
diğinde MHP’nin iktidar olma şansına sahip olduğunu dile getirmektedirler. Bu 
katılımcılar, MHP’nin iktidar olabilmesi için “Türk-Islam ülküsüne geri dönmesi 
gerektiği”, “halkın uyanmasının şart olduğu”, “örgütsel yapı ve aksaklıklarını gi-
dermesi gerektiği” gibi bazı ön şartları dile getirmektedirler. 

Aydın’dan bir katılımcı (Katılımcı 79), Aydın’da sağ partilerin güçlü bir gele-
neğe sahip olmasından ötürü, AK Parti’nin aldığı oyların aslında MHP’ye gitmesi 
gerektiğini; ancak MHP’nin ‘Hira Dağı kadar Müslüman’ sloganından uzaklaşa-
rak bu alanı AK Parti’ye bıraktığını belirtmektedir. Katılımcı, MHP’nin güçlü bir 
iktidar alternatifi olabilmek için öncelikle Türk-Islam ülküsü şiarına derhal dön-
mesi gerektiğini dile getirmektedir. Kastamonu’dan bir katılımcı (Katılımcı 25) 
da MHP’nin Türk-Islam ülküsü vurgusuna içkin olan, “Türklük beden, Islamiyet 
ruh” anlayışına geri dönmesi gerektiğine işaret etmektedir. 
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Aksaray’dan bir katılımcı (Katılımcı 35), MHP’nin iktidar şansını “halkın 
uyanması”na bağlamakta ve iktidara gelemeyişini partiden ziyade toplumun 
edilgenliğinde görmektedir. Katılımcı, halkın kişisel menfaatleri hakkında bir 
adım geri atarak vatan, millet ve bayrağının tehlikede olduğunu fark ettiği anda 
MHP’nin tek başına iktidarının “kaçınılmaz” olacağını düşünmektedir. Kayse-
ri’den bir katılımcı (Katılımcı 43) da, benzer bir şekilde, MHP’nin ancak “halkı 
idealistleştirerek” iktidara gelebileceğine inanmaktadır. 

Bazı katılımcılar, MHP’nin iktidar alternatifi olamayışını teşkilatlanma eksik-
liklerine bağlamaktadır. Çorum’dan bir katılımcıya (Katılımcı 30) göre, teşkilatla-
rın tepelerindeki insanların, genel merkezden politik bir beklenti içine girmeleri 
ya da MHP’lilik kimliğini kullanarak ticari bir takım imkanlar elde etmeleri, yerel-
de il teşkilatlarının “siyaset yapma yeri” olmaktan çıkarılarak “işlerin halledildiği 
irtibat ofisine” dönüşmesine yol açmaktadır. Katılımcı, bu duruma son verilmesi 
gerektiğini düşünmektedir. Bilecik’ten bir katılımcı (Katılımcı 20), eskiden Doğ-
ru Yol Partisi’nde siyaset yapanlar, Demokrat Parti’den gelenler, Cumhuriyet Halk 
Partisi’nden seçilemeyip şansını MHP’de değerlendiren kişiler oldukça, MHP’nin 
iktidar yürüyüşünün önünün tıkalı olduğunu belirterek, ülkücü kadrolara inanan, 
ocaktan gelen insanların önünü açmadan iktidarın zor olduğunu düşünmektedir. 
Elazığ’dan bir katılımcı (Katılımcı 52) ise teşkilatlanmanın özellikle Ülkü Ocakla-
rı kısmına vurgu yaparak, gençlik hareketlerine ülkücü töre ve adap aşılayan bir 
yapının faal olmamasının, MHP’nin iktidar şansını azalttığını dile getirmektedir.

Sonuç olarak, tarihsel süreçlerde yaşanan ayrışma, kırılma ve tartışmaların 
hemen hepsinin MHP tabanında karşılığı ve temsili söz konusudur. Farklılaşma 
konuları olarak değerlendirilen bu konular tabanın çoğullaştığı noktalardır. Bu 
farklılıklar, MHP tabanını ayrıştıran bir işlev görmekten öte, MHP tabanı için bir 
renk, motif ve desen zenginliği olarak değerlendirilebilir. 

MHP TABANININ BİRLEŞTİĞİ KONULAR
MHP’nin siyasal tahayyülünü oluşturan teorik-ideolojik başlıklarda katılımcılar 
arasında görülen görüş farklılıkları, güncel siyasi başlıklarda yerini benzer dü-
şüncelere bırakmaktadır. AK Parti’nin söylem ve politikalarıyla gündeme gelen 
asker-siyaset ilişkileri, Çözüm Süreci ve aktif dış politika gibi başlıklarda MHP 
tabanı tam bir bütünlük arz etmektedir. MHP tabanı, bu üç politikaya da şiddetli 
bir tepki göstermekte ve siyasi tutumunu kaygı ve tehdit algısı üzerinden inşa et-
mektedir. Güncel siyasi başlıklarda rastlanan bu tutum ve algı birliği, tarihsel-ide-
olojik başlıklarda görülen görüş farklılıklarını geri plana itmekte, MHP tabanını 
bütünleştirmektedir. 
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Son on yılda, AK Parti’nin yaşanan sorunlara kaynaklık ettiğini iddia ederek, 
vesayetçi sistemin aktör ve ideolojisiyle yürüttüğü mücadele, MHP tabanında cid-
di tepkilere yol açmaktadır. Taban, darbe teşebbüsü davalarını Türk ordusunun 
tasfiyesi, Çözüm Süreci’ni Kürtçülüğün inşası ve Türkiye’nin parçalanması, aktif 
dış politika hamlesini ise küresel güçlere taşeronluk olarak okumaktadır. MHP, 
değişim ve dönüşüme karşı statükoya tutunma pozisyonu üzerinden, tabanındaki 
coğrafya veya siyasal gelenek farklılığını ortadan kaldırmış; tabanını kaygı, endişe 
ve tepkisellik üzerinden birleştirmiş görünmektedir. 

Kürt Meselesi ve ‘Çözüm Süreci’nde MHP Tabanı: PKK’nın eylemlerine 
başladığı 1984 yılından itibaren düşük yoğunluklu savaş ile birlikte anılan Kürt 
meselesi, 2013 yılının başında ‘Çözüm Süreci’ kapsamında silahlar susana kadar, 
çoğunlukla, geniş toplumsal kesimler nazarında ‘terör’ parantezinde ele alınmak-
taydı. Bunun yanı sıra, bir asra yakın süreye yayılan inkar, ret ve asimilasyon poli-
tikaları, 1990’larda devlet eliyle yürütülen zorunlu göç, bölgenin sosyo-ekonomik 
sıkıntıları ve Kürt meselesi üzerinden siyaset yürüten siyasi partilerin engellerle 
karşılaşması, meselenin siyasal ve toplumsal bir niteliğe kavuşmasına yol açtı. AK 
Parti iktidarına kadar, bu dinamikler büyük oranda göz ardı edilerek teröre indir-
gendi ve güvenlik politikalarıyla yönetilmeye çalışıldı. Daha önce, Süleyman De-
mirel ve Turgut Özal’ın kişisel inisiyatifleriyle, meselenin güvenlik dışında kalan 
yönlerine temas etme çabaları gösterilse de, AK Parti iktidarına kadar, güvenlik 
paradigması, hakim yaklaşım tarzı olmaya devam etti. AK Parti, önce 2009’daki 
Demokratik Açılım, ardından da 2013’teki Çözüm Süreci’yle, Kürt meselesini te-
rör ve güvenlik parantezinden çıkarma kararlılığını göstererek, nihai hedefi silah-
sızlanma olan bir siyaset yürüttü. Bu çerçevede, 2009’dan bu yana, siyasi gündem, 
büyük oranda, AK Parti’nin Kürt meselesi ve PKK’ya yönelik politikaları üzerin-
den belirlenmektedir. 

MHP, Kürt meselesi ve PKK üzerinden siyaset yürüten partilerin başında 
gelmektedir. MHP, AK Parti’nin Demokratik Açılım ve Çözüm Süreci’ne yönelik 
etkili bir muhalefet yürütmektedir. Türk kimliği ve üniter devlet hassasiyeti üze-
rinden siyaset yürüten MHP, Çözüm Süreci konusundaki siyasal söylemini ihanet 
suçlaması üzerinden kurmaktadır. 

Katılımcılara, bu başlık altında üç soru yöneltildi: Kürt meselesini nasıl ta-
nımlıyorsunuz? ‘Çözüm Süreci’ üzerinden Kürt meselesinde yol almak mümkün 
mü, değilse kalıcı çözüm nasıl gerçekleşir? MHP ve Bahçeli’nin Kürt meselesi kar-
şısındaki tavrını nasıl buluyorsunuz?

Katılımcıların yarısından fazlası, MHP’nin Kürt meselesindeki resmi görüşü-
nü teyit ederek, sorunun Kürt meselesi değil, terör sorunu olduğunu ifade etmek-



Ü L K Ü C Ü L Ü K T E N  T E P K I S E L  M I L L I Y E T Ç I L I Ğ E

84

tedirler. Benzer şekilde, katılımcıların çoğu, sorunu terör üzerinden teşhis ettikleri 
için Çözüm Süreci’ne inanmamaktadırlar. Katılımcılar, partilerinin Kürt mesele-
sine yaklaşımıyla ilgili farklı değerlendirmelere sahip görünmektedirler. MHP’nin 
Kürt meselesindeki tepkisinin haklı ve yeterli olduğu görüşünü savunanların yanı 
sıra, bu tepkinin yetersiz olduğunu dile getirenler veya tam tersine MHP’nin bu 
konudaki tavrının radikal olduğunu ifade eden katılımcılar da mevcuttur. 

Katılımcıların büyük çoğunluğunun siyasi pozisyonu, “Kürt sorunu yoktur. 
Terör sorunu vardır” şeklindedir. Sorun, katılımcılar tarafından bir asayiş prob-
lemi olarak tanımlandığı için, alınacak tedbirler ve sorunun olası geleceği de bu 
eksende ilerlemektedir. Bu tutum, görüşmelere de yansımıştır. Bu konuyla ilgili 
görüş belirten 83 katılımcının 61’i “Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır” gö-
rüşüne sahiptir. Bu oran, MHP tabanının sorunu teröre indirgediğini ve doğal 
bir sonuç olarak da, çözümü güvenlikçi paradigmaya terk ettiğini göstermektedir. 

Muğla’dan bir katılımcı (Katılımcı 80), düşüncelerini şöyle dile getirmek-
tedir: “Kürt sorunu diye bir sorunun olduğuna inanmıyorum. Bugün 250 ya da 
275 tane, tam rakamı bilmiyorum Kürt kökenli milletvekili var Parlamento’da, 
bu yüzde elliden fazla demek. Türk sayısı daha azdır Meclis’te.” Artvin’den bir 
katılımcı ise (Katılımcı 65), Kürt sorununun olmayışını toplumsal bir perspektife 
dayandırmaktadır. Katılımcıya göre, meseleye Kürt sorunu veya Doğu Sorunu 
demek yanlış olacaktır. Katılımcı, Doğu’da yaşayan vatandaşların; eğitim, sağlık 
veya işsizlik gibi sosyal sorunlarının memleketin muhtelif yerlerinde de olduğu-
nu, dolayısıyla bölgelere göre sosyal sorunlara isim vermenin ayrımcılığa kapı 
aralayacağını vurgulamaktadır. 

Kürtlerin varlığını kabul ederek diğer etnik unsurlardan ayrı bir noktada ko-
numlandırmayan bu iki bakış açısının yanı sıra, katılımcılar arasında Kürtlerin 
varlığını inkâr ve asimilasyon ekseninde okuyan görüşler de mevcuttur. Elazığ’dan 
bir katılımcı (Katılımcı 49), Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine Osmanlı Im-
paratorluğu zamanında Kürdistan dendiği için Kürtlükle bir bağ kurulduğunu, 
hâlbuki 800 kelimelik dili olan bir topluluğun millet dahi olamayacağını belirt-
mektedir. Ortada bir Kürt olmadığına göre Kürt sorunu değil Kürtçülük soru-
nu vardır. Inkârı eksene alan bu bakış açısı, Kürt etnisitesini var saymadığı için 
PKK’nın varlığını başka bir etnik unsura yönlendirmek zorunda kalmaktadır. Bu 
nedenle, katılımcılar için Ermeni kimliği araçsal bir değere sahiptir. 

Tekirdağ’dan bir katılımcı (Katılımcı 2), PKK’nın bir Ermeni örgütü oldu-
ğunu, dahası Kürtlerin tarihsel olarak Ermeni olduklarını şu varsayıma dayan-
dırmaktadır: “Tehcir döneminde, bizatihi o zamanlar, Ermeniler kaçarken kim-
liklerini yakmışlardır. Daha sonraları kim oldukları ve nereden geldikleri sorul-



M H P  T A B A N I N I N  A Y R I Ş M A ,  F A R K L I L A Ş M A  V E  B İ R L E Ş M E  H A L L E R İ  

85

duğunda birçoğu işte Alevi veya Kürt olduklarını dile getirmişlerdir. Dolayısıyla 
tarihe kayıtları böyle düşülmüştür.” Kırklareli’nden bir katılımcı (Katılımcı 14) da, 
Kürtlerin olmayışını şu şekilde gerekçelendirmektedir: “Kürt yok ki... O bölgede 
o hareketi yapanlar Kürt değildir… Diyarbakırlı 150 bin tane Bulgar muhaciridir. 
Asimile edilmiş Türk topluluklarıdır bunlar.”

Kürt meselesini tanımlamaya ilişkin yukarıda yer verilen katılımcı görüşleri, 
iki eksene oturtulabilir. Ilk grup, Kürtlerin varlığını kabul etmekte; ancak Kürtle-
rin zaten siyasal olarak temsil ediliyor olmaları veya ülkenin herhangi bir coğraf-
yasında yaşanan sorunlara benzer sorunlar yaşıyor olmaları dolayısıyla Kürt so-
runundan bahsedilemeyeceğini savunmaktadır. Ikinci grup ise, doğrudan Kürt-
lerin varlığını yadsımaktadır. Olmayan bir varlığa ilişkin sorundan bahsetmek ise 
zaten anlamsızdır. 

Katılımcılar arasında, Kürt meselesini tanımlamada bu iki perspektif hari-
cinde üçüncü bir perspektif olduğunu ifade etmek gerekiyor. Bu perspektif, Kürt 
meselesinin varlığını kabul ederek bu sorunun ortaya çıkış sebeplerini tartış-
maktadır. Bu bakış açısının da kendi içinde ikiye ayrıldığını not etmek gerekiyor. 
Ilki, Kürt meselesinin dolayısıyla PKK’nın ortaya çıkışını, 1980’lerin başındaki 
darbe yönetiminin icraatlarına ve bununla bir süreklilik ilişkisi kurgulayarak 
1990’larda devletin izlediği zorunlu göç politikasında gören katılımcılardır. Ikin-
ci katılımcı grubu ise, Kürt meselesinde ayrışmanın bizzat AK Parti eliyle ortaya 
çıkarıldığını düşünmektedir.

Ilkinden başlanacak olursa; Bilecik’ten bir katılımcı (Katılımcı 22), Kürt me-
selesinin doğuşunu ve PKK’nın bu meseleyi ipoteği altına alması konusunda 1980 
darbesi ve sonrasındaki dönemi, milat olarak görmektedir. Katılımcıya göre, dar-
be ve sonrasında köylerde yaşayan masum insanlar dövülmüş ve çeşitli işkence-
lere maruz bırakılmıştır; haklı-haksız suçlamalarla insanlar toplanarak cezaevle-
rine götürülmüştür. Katılımcı, PKK’nın bu öfkeden beslendiğini düşünmektedir. 
Tekirdağ’dan bir katılımcı (Katılımcı 2) da, 1980 ve sonrasında Kürtlere yapılan 
zulmü biraz daha somutlaştırarak, cezaevi koşullarının PKK’nın büyümesinde-
ki katkısını dile getirmektedir. Katılımcı, darbe sonrasında cezaevlerini ve orada 

Katılımcıların yarısından fazlası, MHP’nin Kürt meselesindeki 
resmi görüşünü teyit ederek, sorunun Kürt meselesi değil, terör 
sorunu olduğunu ifade etmektedirler.
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yapılan ‘işleri’ MHP tabanının ve kendisinin de çok iyi bildiğini; bu yüzden o 
şartlara maruz kalmış bir Kürt vatandaşın yıllar sonra oğlunu dağa gönderecek 
öfkeye sahip olacağını; işkencecisini kendisi öldüremese bile oğluna öldürtmeyi 
düşünmesinin normal olduğunu dile getirmektedir. 

PKK’nın ortaya çıkışını, devlet merkezli bir sorun olarak okuyan katılımcı-
lar 1990’lı yıllarda devletin bu meseleyi büyütmesine de dikkat çekmektedirler. 
1978 Manisa doğumlu olduğunu vurgulayan bir katılımcı (Katılımcı 71) Mani-
sa’ya Doğu ve Güneydoğu’dan 1960’lı ve 1990’lı yıllarda gelen iki farklı göç dalga-
sının mukayesesini yaparak Kürt meselesinin doğuşunda zorunlu göçün rolüne 
dikkat çekmektedir. Katılımcı, 1960’larda gelen ilk dalgadaki Kürtlerin çocukla-
rıyla akran olduklarını ve göç eden aileleri arkadaşlarından ötürü tanıdıklarını 
dile getirerek aralarında herhangi bir toplumsal uyumsuzluk olmadığını ifade 
etmektedir. Ancak 1990’ların ortalarında köy boşaltılmalarından sonra Mani-
sa’ya gelen göç dalgasındaki akranlarının çok ‘sert’ olduklarını, onlarla araların-
da ciddi sorunlar yaşadıklarını ve farklı mahalleler arasında ciddi kutuplaşmalar 
yaşandığını vurgulamaktadır. 

Bazı katılımcılar da, Türk-Kürt ayrışmasının AK Parti döneminde yaşandı-
ğını dile getirmektedirler. Aydın’dan bir katılımcı (Katılımcı 73), AK Parti eliyle 
Kürt meselesinin yaratılmasını şöyle açıklamaktadır: “Bugün yaşadığımız sorun 
Türkiye’de Sayın Başbakanın, Kürtçülük meselesini Kürt sorunu haline getirme-
sidir. Dün Türkiye’de bir Kürtçülük meselesi vardı, bugün adı Kürt sorunu oldu.” 
Katılımcıya göre, ‘Kürtçülük’ 1930’lardan, Şeyh Said zamanından beri var olagel-
miştir; daha önceki hükümetler sorunu Kürtçülük olarak tanımlamış ve “yerinde 
bir saptama” ile sorunun bölgesel olduğunu fark etmişlerdi; AK Parti ise kendi dö-
neminde Kürtçülüğü Kürt meselesi haline getirerek ulusallaştırdı. Kürt meselesi-
nin yerelliği aşarak ulusal bir mesele haline gelmesinde hükümeti ve politikalarını 
sorumlu gören katılımcı, bu durumu şu şekilde örneklendirmektedir: “Aydın’da şu 
anda Kürtlere karşı bir antipati duyulmaya başlandı. Kürt bakkaldan alışveriş ya-
pılmak istenmiyor. Kürtçülerin yapmış olduğu sıkıntılar, Kürtlerin yapmış olduğu 
sıkıntı gibi görünmeye başladı. Kürtler savunma refleksiyle 3-5 kişilik gruplar ha-
linde geziyorlar. Bu durum, Aydın’ın yerlilerini daha da tedirgin ediyor.” Katılım-
cı, Aydın’daki durumun başka illere yayılmasıyla Türklerin, Kürtleri dışlayacağını 
ve bölünme sürecine gireceğimizi düşünmektedir. 

Benzer bir şekilde, Aksaray’dan bir katılımcı (Katılımcı 34) da, AK Parti dö-
neminde Türk ve Kürt ayrışmasının yaşanmasında hükümetin önce Kürt açılımı 
olarak başlattığı, ardından Demokratik Açılım’a dönüştürdüğü, ardından işin te-
rörle müzakereye vardığı, en son ise ‘sözde barış süreci’ gibi bir noktaya ulaştığını 
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belirterek, toplumda kafa karışıklığı yaratıldığını ifade etmekte ve eskiden birbiri-
ne muhabbetle bakan Türk ve Kürt’ün hasım haline getirildiğini ifade etmektedir. 

MHP tabanının Çözüm Süreci’ne yönelik değerlendirmeleri, saha çalışma-
sındaki ana veya alt başlıklar içinde tabanın tek ses olduğu istisnai başlıklardan bi-
rini teşkil etmektedir. Katılımcıların neredeyse tamamı Çözüm Süreci’ne inanma-
makta ve karşı çıkmaktadır. Katılımcıların sürece yönelik rahatsızlığı şu şekilde 
sıralanabilir: Öcalan’ın muhatap alınması; Öcalan formülü üzerinden bir çözüm 
gerçekleşse bile buna razı olunmaması gerektiği; Çözüm Süreci’nin devleti aciz 
gösterdiği düşüncesi; çatışmasızlık ortamının PKK’nın güçlenmesine yol açacağı 
korkusu. Bu unsurlar, MHP tabanının Çözüm Süreci hakkındaki rahatsızlıkları-
nın bir özeti gibidir. Bu görüşlerin aksine 83 katılımcıdan sadece bir kişi Çözüm 
Süreci’nin sonuç verebileceğini, bu anlamda Abdullah Öcalan ile görüşülmesine 
katlanılabileceğini ifade etmektedir.

Tekirdağ’dan bir katılımcı (Katılımcı 3), Çözüm Süreci’nin temelinde ‘hu-
kuksuzluk’ olduğunu ifade ederek 30 bin kişinin ölümünden sorumlu olan ve 
hüküm giymiş bir insanı muhatap alarak bir yere varılamayacağını ifade etmek-
tedir. Aydın’dan bir katılımcı (Katılımcı 74) da benzer şekilde Öcalan’ın Çözüm 
Süreci’nde yer alışına tahammül edemediğini belirtmektedir. Kırklareli’nden bir 
katılımcı (Katılımcı 10) Çözüm Süreci’ne, Öcalan’ın temsil konumu dolayısıyla 
karşı çıkmaktadır. Katılımcıya göre, hükümetin ifade ettiği üzere bir Kürt me-
selesi varsa Kürtlerle görüşülebileceğini, ancak Öcalan’ın Kürtleri temsil etme-
diğini, ‘Kürtlerin başı’ değil ‘teröristlerin başı’ olduğunu, bu nedenle Öcalan’la 
görüşmenin yanlış olduğunu ifade etmektedir. Kırklareli’nden başka bir katılım-
cı (Katılımcı 8), Çözüm Süreci’nde Öcalan’dan karizmatik, Atatürkvari bir lider 
türetilmeye çalışıldığını; ancak bunun başarıya ulaşamadığını, dolayısıyla Öca-
lan’ın Kandil ve Türkiye’deki militanlar üzerinde fazla bir bağlayıcılığı olduğuna 
inanmadığını vurgulamaktadır. Katılımcıya göre, Çözüm Süreci’nin kalıcı barışa 
ulaşma ihtimali yoktur. 

Bazı katılımcılar, Çözüm Süreci’ni Öcalan üzerinden okuyarak, Öcalan mer-
kezli bir barışın ‘onurlu bir barış’ olmayacağını savunmaktadırlar. Tekirdağ’dan 
bir katılımcı (Katılımcı 4), Öcalan’ın PKK lideri oluşuna atıfta bulunarak ken-
disinin ‘bebek katili’ vasfının hiçbir zaman temizlenemeyeceğini, dolayısıyla da 
çözüm kendisiyle gelse bile, bunu hiçbir Türk vatandaşının içine sindiremeyeceği 
ifade etmektedir. Aydın’dan bir katılımcı (Katılımcı 75), Öcalan’ın hapiste olması 
dolayısıyla, Çözüm Süreci’nde Öcalan’dan beklenen verimin alınmayacağını ifade 
etmektedir: “Bugün 2013’deyiz; yakalandığından beri 14 yıl geçmiş. Hapiste olan 
bir insan bu sürede aşağıdaki gelişmeleri göremez. Fiziksel olarak imkânsızdır. 
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Her gün televizyon izlese oradan da anlayamaz. Ne hikmetse bu adam bir şeyler 
yazıyor, Kürt sorunu ile ilgili; işte Güneydoğu ile ilgili. Bana kalırsa bu Ameri-
ka’nın planı. Amerika plan program hazırlıyor. Zaten teslim eden de o, öldürme 
diyen de o. Idamı kaldırın asmayın diyen de o. Şartlı verdi bize.”

Çözüm Süreci’nin MHP tabanı üzerinde yarattığı rahatsızlığın bir diğer 
önemli sebebi, hükümetin Çözüm Süreci’nde devleti ‘acze’ düşürdüğüne inanma-
larıdır. Katılımcılar bu noktada devlet ve hükümet ayrımı yaparak; devletin, hü-
kümetler üstü olması gerektiğini dile getirmektedirler. Kırklareli’nden bir katılım-
cıya göre (Katılımcı 11), devlet onu her tehdit edene karşı boynunu eğerek uzlaş-
ma yolunu ararsa devlet olma vasfını kaybeder. Katılımcı, devletin önce toprağını 
korumakla mükellef olduğunu belirterek PKK ile bugün masaya oturulmasının 
ileride emsal teşkil edeceğinden -örneğin bir Ermeni örgütüyle de baş ederken 
yine müzakere edilmesi zorunluluğunun doğacağından- bahsetmekte ve devletin 
böyle ‘alçalmaması’ gerektiğini ifade etmektedir. 

Kastamonu’dan bir katılımcı (Katılımcı 24) ise, hem Kürt meselesinin gene-
linde hem de Çözüm Süreci’nde devletin meşruiyet kaynağı olan hukukun çifte 
standart yapılarak uygulandığını dile getirmektedir. Katılımcı, Kürt meselesinin 
sıradan adli vakalar nasıl çözülüyorsa öyle çözülmesi gerektiğini belirtmekte, me-
seleye herhangi bir hassasiyet atfetmeden hukuki normlar ne diyorsa onun yapıl-
ması gerektiğini vurgulamaktadır. Katılımcıya göre, bir vatandaş ruhsatsız silah 
bulundurmaktan ceza alıyorsa aynısı herhangi bir militanın cenazesinde silah 
atanlara da uygulanmalıdır. Ya da kaçak elektrik kullanan Doğu insanının cezası-
nı yine Doğu’da vergi artırımıyla devletin vermesi gerekir. 

Katılımcılar arasında Çözüm Süreci’nin başarıya ulaşmayacağına yönelik 
yaygın kanaatin bir diğer gerekçesi de, ‘çatışmasızlık halinin bir aldatmaca olduğu’ 
ve PKK’nın güçlenmesine yarayacağı inancıdır. Kırklareli’nden bir katılımcı (Ka-
tılımcı 9), PKK’nın eylemsizlik halinin tamamen göstermelik ve yapmacık oldu-
ğunu, istedikleri zaman silahları tekrar koz olarak kullanacaklarını dile getirmek-
tedir. Benzer bir şekilde Kırklareli’nden bir başka katılımcı (Katılımcı 10) da için-
de bulunduğumuz çatışmasızlık halini şöyle yorumlamıştır: “Öcalan Imralı’dan 

PKK’nın ortaya çıkışını, devlet merkezli bir sorun olarak okuyan 
katılımcılar 1990’lı yıllarda devletin bu meseleyi büyütmesine 
de dikkat çekmektedirler. 
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Kürtlere aylardır şöyle sesleniyor: ‘Şimdi bizim istediklerimizi alabileceğimiz bir 
hükümet var. Hele birazcık bekleyin. Şu bekleme anında da her türlü yığınağınızı 
yapın. Her türlü silaha sahip olun. Her türlü mevzilerinizi kazın. Ama içerde, ama 
dışarda bir güzel şöyle dinlenin...’ Hâlbuki hiç durmamak kaydıyla yapılanmaya 
devam ediyorlar. Bu ülkeyi terk ediyoruz dediler. Hiç de terk ettikleri yok.” 

Çorum’dan bir katılımcı (Katılımcı 32), şu anda yaşanan çatışmasızlık hali-
nin bir orijinalliği olmadığını, bu durumun devletin Doğu’da karakollarını ka-
patıp, askerini çekmesi ve devletin ‘en yetkili’ ağızlarından buraya ‘Kürdistan’ 
demesiyle mümkün hale geldiğini ifade etmektedir. Katılımcıya göre, eğer buna 
çözüm deniyorsa yirmi yıl önce de karakolları kapatıp, askeri çekseydik netice 
almak mümkündü.

Seksen üç katılımcı arasında sadece üç katılımcı, Çözüm Süreci’nde yaşa-
dığımız çatışmasızlık halinden memnuniyetini dile getirmektedir. Ancak bu 
katılımcıların birinde yine devletin PKK karşısında teslim olduğu kanaati hâ-
kimdir. Çorum’dan bir katılımcının (Katılımcı 33) bu konuda düşünceleri şöy-
ledir: “Çatışmasızlık ortamı iyi tabi, bunu kim istemez? Kimse karşı da çıkmaz. 
Fakat hükümet Kürt meselesi konusunda teslim oldu. Her şeyiyle teslim oldu 
bana göre. Bu pazarlıklar zaten yapılmış.” Kayseri’den bir katılımcı (Katılımcı 
45) ise Çözüm Süreci’nde kendini hükümetin yerine koyarak, AK Parti’nin yap-
mak istediği şeyin Kürtleri barışın tadına inandırmaya çalışmak olduğunu ifade 
etmektedir: “Acaba şöyle mi düşünüyor hükümet? Acaba Kürt insanı barışın 
tadına varıp hükümetten, devletten yana mı olacak? 3-5 aydır huzur yaşıyoruz. 
Eğer öyle bir taktik güderse hükümet, müthiş bir başarı olur. O adamlar artık, 
huzuru, barışı arar.” 

Katılımcıların arasında sadece bir kişi, Manisa’dan bir katılımcı (Katılımcı 
70), bunca yıldır baskıyla hiçbir şeyin çözülemediğini, otuz yılda çok sayıda şe-
hit verdiğimizi ve daha fazlasına artık tahammülün kalmadığını, Genel Merkez’le 
düşünceleri ters düşse de hükümetin doğru yaptığına inandığını ifade etmektedir. 

Katılımcıların kahir ekseriyeti, Çözüm Süreci’ne yönelik dile getirdikle-
ri olumsuz fikirlere paralel olarak, güvenlik perspektifini önceleyen, işin askeri 
boyutuna odaklanan çözüm önerilerine prim vermektedir. Güvenlik perspektifi 
Aydın’dan bir katılımcının (Katılımcı 75) ifadelerine şu şekilde yansımaktadır: 
“Valla ben şahin takımındayım bu konuda. Ben orada devletin polisinin önün-
de, karakolunun yanında şehitlik açacaksın bilmem ne... Ben bunlara müsaade 
etmem abi. Ne kadar kan akarsa aksın.” Artvin’den bir katılımcı da (Katılımcı 63) 
güvenlik perspektifini detaylandırarak yapılması gerekenleri şöyle ifade etmekte-
dir: “Sınırlara, sınır kapılarına daha çok güvenlik aktarılmalı önce. Ondan sonra 
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terörün tabanına yönelik yeni bir faaliyete girişilerek kökünden kazınmalı. Yani 
onların kaldığı mağaralar var, onlar tamamen yok edilmeli.”

Katılımcılar arasında Kürt meselesinin çözümünde sosyo-ekonomik faktör-
leri ön plana alan katılımcılar da bulunmaktadır. Elazığ’dan bir katılımcı (Katılım-
cı 49), Alparslan Türkeş’in 1990’larda Kürt meselesinin çözümü için dile getirdiği 
“altı ay hazırlık, altı ay icraat; bir yılda bu sorun biter” görüşünü benimsediği-
ni dile getirmektedir. Katılımcı, Kürt meselesinin sadece güvenlik perspektifiy-
le çözülemeyeceğini vurgulayarak Doğu ve Güneydoğu’nun şartlarına özgü, bu 
bölgede kalıcı olabilecek ve farklı alanlarda uzmanlaşmış personelle bölge halkı 
arasında doğrudan ilişkiler kurulması gerektiğini ifade etmektedir. Katılımcıya 
göre, örneğin; Cuma günü cemaatle aynı safta garnizon komutanından çobanına 
kadar namaz kılsalardı, halk PKK’nın yanında değil, devletin yanında olabilirdi. 
Tekirdağ’dan bir katılımcı (Katılımcı 5) ise bölgeye yönelik olarak gerekli iktisadi 
ve sosyal hayatı canlandıracak yatırımların ivedilikle yapılması gerektiğini; ancak 
PKK’nın yine durmayacağını; bu nedenle bu politikaların yanı sıra operasyonla-
rın da süreklilik kazanması gerektiğini dile getirmektedir.

Devlet Bahçeli ve MHP üst yönetiminin 2013 yılının Ocak ayında başlayan 
Çözüm Süreci’ne şiddetle karşı çıkışı ve Türk halkını Çözüm Süreci’ne karşı dur-
maya davet etmek üzere yurt çapında toplantılar54 düzenlemesi göz önüne alın-
dığında, parti üst yönetiminin Çözüm Süreci’ne karşı algısının ve buna yönelik 
politikalarının sertlik derecesinin yüksek olduğu ortadadır. Bu durum, parti taba-
nında da yansımasını bulmuştur.

Bu bağlamda görüşmelerde, katılımcılara Bahçeli ve parti üst yönetiminin 
Çözüm Süreci’ndeki tavrını nasıl değerlendirdikleri sorulduğunda, katılımcıların 
yüzde 80’e yakın bir kısmı, Bahçeli’nin ve partinin politikalarını doğru buldukla-
rını ifade etmişlerdir. Görüşmeler esnasında MHP’nin tutumunu radikal bulan 
katılımcılar da çıkmıştır. Ancak bu katılımcılar istisna sayılabilecek niteliktedir. 

Artvin’den bir katılımcı (Katılımcı 60), MHP’nin Çözüm Süreci’ndeki du-
ruş ve tutumunun doğru olduğunu, partinin bu tutumu temkinli ve itidalli bir 
şekilde yansıttığını belirtmektedir. Katılımcı, ‘Habur faciası’ olarak adlandırdığı 
süreçten itibaren; partinin, tabanın kaygıları ekseninde temkinli ve itidalli tav-
rını bırakmadığının altını çizmektedir. Bu temkinli duruşun altında MHP’nin 
acı sokak tecrübesine işaret etmektedir. Aydın’dan bir katılımcı (Katılımcı 77) 
da benzer bir şekilde, MHP tabanının bu süreçte sokağa inmemesini sağlayan 

54. MHP’nin 2013’te Çözüm Süreci karşısında izlediği poltikanın ayrıntılı değerlendirmesi için bkz. Hatem Ete 
ve diğerleri, “2013’te Siyaset”, “2013’te Türkiye” içinde, SETA Analiz, no. 74 (Aralık 2013).
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faktörün, yönetimin doğru ve dik duruşunu sağduyu ile birleştirmesi olduğunu 
ifade etmektedir: “Ben şu anda verilen tepkiyi demokratik teamüller içerisinde 
yeterli görüyorum. Yine de ‘son söz Türk milletinindir’ inancımızı hala koruyo-
ruz. Demokratik kurallar içerisinde mücadelemizi devam ettireceğiz. Dolayısıy-
la, partimizin şu andaki tavrını olumlu buluyorum, düzgün buluyorum. Unu-
tulmamalıdır ki bütün çalışmaların bir ayağı ülkücüleri, Türk milliyetçilerini 
tahrik ederek sokağa çekmektir.” 

Aksaray’dan bir katılımcı (Katılımcı 37) konuya farklı bir boyut daha kat-
maktadır. Bu katılımcıya göre, Devlet Bahçeli Çözüm Süreci’ne karşı gerekli tep-
kiyi vermiştir; ancak, ulusal televizyonlar ve basın ‘taraflı’ olduğu için toplumda 
‘MHP’nin tepkisi yeterli değil’ algısı oluşmuştur. Katılımcı, kendilerinin ellerinde 
sadece Bengütürk adlı televizyon kanalı bulunduğunu, onun da yetersiz ve aynı 
zamanda yanlış bir yayın politikası izlediğini düşünmektedir. 

Elazığ’dan bir katılımcı (Katılımcı 49) ise Çözüm Süreci karşıtı duruşun 
güçlenmemesini teşkilatların tembelliğine bağlamaktadır: “Şimdi ben şuna hep 
karşı olmuşumdur. Bizim ilde de, Genel Merkez’de de öyledir. Il başkanımız var. 
Işte o her şeyi yapsın, temsil etsin, omuzlasın, götürsün. Genel Merkezi de biraz 
öyle görüyorum. Sayın genel başkanımız var, ne yapsın, o konuşsun, o söylesin, o 
anlatsın. Şimdi kardeşim artık Türkiye’nin meseleleri öyle ağırlaşmış ki ne kadar 
güçlü lider olursa olsun tek başına onun altından kalkması mümkün değildir. Bu, 
ekiple çözülür.”

Diğer yandan, MHP ve Bahçeli’nin Çözüm Süreci’ndeki duruşunu yeterli 
görmeyen Kırklareli’nden bir katılımcı (Katılımcı 11), Habur sürecine atıfla 2009 
yılından itibaren MHP’nin pasifliğinden, gerekli tepkiyi vermemesinden yakın-
maktadır. Habur olayını bir kırılma olarak algılayan katılımcıya göre, Atatürk ve 
Türk bayrağı, Türk milletini birleştiren iki önemli unsurdur; bu semboller daha 
iyi korunmalıdır. 

Bilecik’ten bir katılımcı (Katılımcı 19) ise Bahçeli’nin duruşunun yetersiz 
görünmesini hükümetin ve kamuoyunun yeterince güvenlikçi perspektife itibar 
etmemesine bağlayarak, Bahçeli’nin güvenlik perspektifine olan vurguyu daha da 
arttırması gerektiğini düşünmektedir. 

Katılımcılar arasında Kürt meselesinde MHP’nin tepkisini ‘haklı ve yeterli’ ile 
‘haklı, ama yetersiz’ gören iki gruptan farklı olarak MHP’nin Kürt meselesindeki 
yaklaşımının radikal, dolayısıyla da kısmen yanlış olduğunu öne süren katılım-
cılar da mevcuttur. Kastamonu’dan bir katılımcı (Katılımcı 25) MHP’nin Çözüm 
Süreci’ne destek vermesi gerektiği görüşündedir: “Şimdi eğer Kürt meselesinde 
bir uyum, barış sağlanacaksa, bir netice alınması bekleniyorsa, ona yardımcı ol-
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mak lazım. Yani siyasi açıdan düşünürsek, MHP ona yardımcı olduğunda rey kay-
betmez; aksine kazanır. Yani işi alevlendirmek, işi çıkmaza sokmaktır. Yani sert 
söylemlerden ben rahatsızım.” Manisa’dan bir katılımcı (Katılımcı 69), Bahçeli’nin 
radikal tutumunu partinin heterojen kimliği üzerinden okumaktadır. Katılımcı, 
Bahçeli’nin MHP’yi Doğruyol ve Anavatan gibi merkez sağ partilerin kadrolarına 
açması ve bu kadroların içinde Kürt kökenlilerin de olması hasebiyle Bahçeli’nin 
sert söylemlerinin rencide edici olabileceğini, bu nedenle daha ılımlı bir tutum ta-
kınmak gerektiğini savunmaktadır. Katılımcı, Bahçeli’nin Kürt meselesinde ‘söy-
leyecek başka bir şey’i olmadığı için söylemindeki tonun bu denli sert olduğunu 
ifade etmektedir.

Siyasi Davalar (Ergenekon-Balyoz): Yakın siyasi tarihimizde, kamuoyunda 
‘Ergenekon ve Balyoz darbe girişimi davaları’ olarak anılan siyasi davalar, 2007 
yılında Ergenekon, 2010 yılında ise Balyoz davasının açılmasından itibaren Türki-
ye’nin siyasi gündemini ciddi şekilde meşgul etmiştir. 2013 yılının Ağustos ayın-
da Ergenekon davasının, Ekim ayında ise Balyoz davasının sonuçlanmasının ar-
dından siyasi davalar gündemden nispeten düşse de bu davalar ve yıllara yayılan 
yargılama süreçleri birçok tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Sanıkların siyasi 
kimliklerinden, yargılama sürecindeki usul ve uzun tutukluluk sürelerine; sanık-
larının birkaçının 2011 Genel Seçimlerinde milletvekili seçilmesinden, TSK’nın 
parlamenter siyaset üzerindeki etkisinin yeniden tartışılmasına varıncaya kadar 
asker-siyaset ve yargı-siyaset ilişkilerine dair birçok tema tartışılmış, siyasi parti-
ler de bu süreçten azade olamamıştır. Nitekim MHP’nin bir milletvekili de (Engin 
Alan) Balyoz davasında yargılanarak mahkûmiyet almış bulunmaktadır.

Diğer temalarda olduğu gibi saha araştırmasında birden çok soruyla as-
ker-siyaset ve yargı-siyaset ilişkilerine yönelik katılımcıların değerlendirmeleri 
alındı. Bu konudaki bulguların analizine, katılımcıların darbe davalarının meş-
ruiyetine dair dile getirdikleri düşüncelerinden başlanabilir. Katılımcıların kahir 
ekseriyeti, Balyoz ve Ergenekon davalarını hem muhteva hem de yargılama sü-
reçleri bakımından ‘meşru davalar’ olarak görmemektedir. Davaların meşrulu-
ğuna inanan bazı katılımcılar ise, ‘kurunun yanında yaşın da yandığına dair’ bir 
kanaate sahip görünmektedir. 

MHP tabanı, bu davalara meşruiyet atfetmeyişini birçok gerekçeye dayandır-
maktadır. Ergenekon isimlendirmesinin ülkücü geleneğe referans vermesi; darbe 
davaları üzerinden Türk ordusunun tasfiye edildiği kanaati; askerlerin Öcalan ve 
KCK’lıların salıverilmesi için bir denge unsuru olarak tutuklandığı iddiası ve yar-
gının bağımsız ve tarafsız olmadığına ilişkin yaygın inanç MHP tabanında olduk-
ça güçlü karşılık bulmaktadır. 
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MHP tabanı, Türklerin Orta Asya’dan göçlerinin sembolik bir ifadesi olan 
Ergenekon’un darbe girişimi davasının adı olarak anılmasını hakaret olarak gör-
mektedir. Elâzığ’dan bir katılımcı (Katılımcı 49), Ergenekon’un Türk milliyetçile-
rine ait bir değer olduğunu vurgulayarak bu ismin davalara konulmasının tesa-
düf olmadığını dile getirmektedir. Benzer bir şekilde, Ardahan’dan bir katılımcı 
(Katılımcı 57) da, Ergenekon davasının isimlendirilmesi hususunda şunları dile 
getirmektedir: “O kelimenin, insanın kendi tarihinin, bir destanının kalkıp da 
böyle bir şeye alet edilmiş olması kadar kötü bir şey yok. Demek ki, sen kendi 
tarihinden utanıyorsun ki, bu davaya ve sözde örgüte ‘Ergenekon’ demekte bir 
beis görmüyorsun...” Artvin’den bir katılımcı (Katılımcı 65) ise Ergenekon isminin 
kullanılması ile Başbakanın “milliyetçiliği ayaklar altına aldık” ifadesi arasında 
bir ilişki kurarak şu ifadeleri kullanmaktadır: “Çok hassas bir konu; yani Ergene-
kon ismi zaten ilk başta tartışmaya açık bir konu... Ergenekon Türklerin Anado-
lu’ya girişiyle ve Türklüğün şahlanışıyla adlandırılan bir destandır. Dolayısıyla bu 
destanın bu şekilde lanse edilmesi ve televizyonlarda bangır bangır terör örgütü 
söylemlerinde bulunulması, Türklüğün yine ayaklar altına alınmasına gayret gös-
termek demektir...”

Katılımcıların, davaların meşruiyetine inanmamalarında diğer bir etken, yar-
gının bağımsız olmayışına dair kanaatleridir. Tekirdağ’dan bir katılımcı (Katılımcı 
6), yargının bağımsız olmayışını Özel Yetkili Mahkemeler’in kurulmasına bağ-
lamaktadır. Bu katılımcıya göre, Özel Yetkili Mahkemeler, Anayasa’ya aykırı bir 
şekilde geniş yetkilerle donatılarak operasyonel bir güç kazanmışlardır. Benzer 
bir şekilde, Tekirdağ’dan başka bir katılımcı (Katılımcı 5) da Ergenekon ve Balyoz 
darbe girişimi davalarıyla, 1980 darbesi sonrasında hazırlanan ‘MHP ve Ülkü-
cü Kuruluşlar’ davası arasında bir analoji kurmaktadır. Katılımcıya göre, 30 yıl 
önceki davanın 5000 sayfalık iddianamesi, MHP’nin özellikle 1970’lerdeki dokt-
rini olan ve Alparslan Türkeş’in kaleme aldığı 9 Işık kitabının bazı bölümlerinin 
cımbızlanmasıyla hazırlandığını ve olmayan suçların ülkücülere isnat edildiğini; 
böylece MHP’nin taraflı bir yargılamaya maruz bırakıldığını dile getirmektedir. 
Katılımcı, bugün de değişen bir şey olmadığını; Ergenekon ve Balyoz davalarında 
da iddianamelerin benzer bir usulle hazırlandığını ifade etmektedir. 

Katılımcılar, Çözüm Süreci’nde MHP’nin temkinli ve itidalli du-
ruşunun doğru olduğu kanaatindedirler.
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Katılımcıların davaları meşru görmemelerinde çokça dile getirdikleri diğer 
bir argüman, bu davalar üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tasfiye edildiği ka-
naatidir. Yine de katılımcıların askere bakışı farklılık arz etmektedir. Bazı katılım-
cılar, askerlerin tamamen suçsuz olduğunu düşünerek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
tamamının hedef alındığına inanmaktadırlar. Bu katılımcılar, askerin tasfiye edil-
mesine yönelik politikanın öznesi olarak genellikle ‘dış güçler’i işaret etmekte-
dirler. Manisa’dan bir katılımcı (Katılımcı 68), Ergenekon ve Balyoz davalarında 
yargının ABD ve Israil’den emir aldığına inanmaktadır. Ardahan’dan bir katılımcı 
(Katılımcı 59) da benzer düşüncelere sahiptir: “Türkiye Cumhuriyetinin en güçlü 
kurumu askeriyedir. Dünyanın gözü hep bu askeriyenin üzerindedir. Dış odaklar 
Türkiye’deki askeriye kanadının pasif düşmesi için elinden gelen imkânları kul-
lanmaktadırlar. Ergenekon davası bilmem ne, bunlara bir MHP yöneticisi olarak 
ben hiçbir şekilde inanmıyorum.” 

Başka bazı katılımcılar, her kurumda olduğu gibi ordu içinde de ‘yanlış ya-
panlar’ olabileceğini kabul etmekle beraber, gerçek suçluların varlığına yaslanı-
larak suçsuz insanların da mağdur edildiğini düşünmektedir. Kastamonu’dan 
bir katılımcı (Katılımcı 24), ordunun öteden beri ‘peygamber ocağı’ olarak bi-
lindiğini ve bu yüzden kutsal bir ocak vasfını haiz olduğunu; ancak her kuru-
mun içinden tek tük de olsa ‘yanlış yapanlar’ çıkabileceğini; dolayısıyla Türk 
Silahlı Kuvvetleri için de bunun geçerli olduğunu belirtmektedir. Kırklareli’n-
den bir katılımcı (Katılımcı 8) da, ordu içerisinde darbeye niyet edenler olabile-
ceği gibi, masum askerlerin de olabileceğine dikkat çekmektedir. Ergenekon ve 
Balyoz’daki tutuklulukları değerlendiren katılımcı, ‘kurunun yanında yaş’ın da 
yandığını ileri sürmektedir. Bu katılımcıya göre, ordudaki emir-komuta hiye-
rarşisi gözden kaçırılmaktadır. Katılımcı, aldığı emir doğrultusunda konferansa 
katılan alt kademe subaylarının tutuklanmasını yanlış bulmaktadır. Bu katılım-
cı, yaşın da kurunun yanında yanmaması için gerekli bilgilendirmeyi yapmayan 
Hilmi Özkök’ü de hatalı bulmaktadır.

Tutuklu milletvekilleri konusu MHP’yi yakından ilgilendirmektedir. Nitekim 
emekli Korgeneral Engin Alan 12 Haziran 2011 Seçimleri esnasında Balyoz dava-
sından tutuklu iken MHP tarafından Istanbul’dan milletvekili adayı gösterilmiş ve 
seçilmiştir. MHP, Engin Alan bağlamında, konuya doğrudan müdahil olduğu için 
tabanın konuya yaklaşımı önem arz etmektedir. 

MHP tabanı, tutuklu milletvekilleri konusunda üç farklı eğilime sahip gö-
rünmektedir. Tutuklu kişilerin partiden milletvekili adayı olarak gösterilmesine 
karşı çıkanlar; adaylıkta bir mahsur görmemekle beraber, bu hamleyi, yargının 
taraflılığına karşı haklı bir siyasi tepki olarak meşru meşru görenler ve son olarak 
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‘sanık’ sıfatına sahip adayların aklandıktan sonra milletvekili adayı yapılması ge-
rektiğine inananlar. 

Tutuklu kişilerin milletvekili adayı gösterilmesini destekleyen MHP’li yö-
neticiler, bu argümanlarını Engin Alan’ın askeri kariyerindeki başarısına, milli 
irade kavramına ve iki evrensel hukuk ilkesine -suçsuzluk karinesi ve mütekabi-
liyet esası- dayandırmaktadırlar. Mütekabiliyet ilkesiyle referans verilen BDP’li 
Sebahat Tuncel’dir. 

Kastamonu’dan bir katılımcı (Katılımcı 25), tutuklu kişilerin milletvekili ol-
masını milli iradenin tescili üzerinden okumaktadır: “Milli irade ona eğer rey ver-
diyse, seçtiyse ve biz de demokrasiyi önemsiyorsak, eğer demokratik bir ülkede 
yaşıyorsak; onlara da o hakkı millet vermiştir ve Meclis’e gelmesi lazımdır. Habe-
ral da olsa bu veyahut da öbür diğerleri de olsa, gazeteciler de olsa, Engin Alan da 
olsa hepsi için geçerlidir bu yani. Millet reyini vermiştir, millete saygı gösterme-
leri gerekmektedir.” Kastamonu’dan başka bir katılımcı (Katılımcı 27) da Engin 
Alan’ın ‘masum’ oluşunu askeri kariyerindeki başarılarıyla ifade etmekte ve seçil-
miş bir milletvekili olmasına rağmen hak mahkumiyeti yaşamasını Başbakanla 
ilgili olarak yaşadığı kişiselleştirilmiş bir olaya indirgemektedir: “Ben Engin Alan 
Paşa’yla ilgili boyutunu biliyorum. Engin Alan Paşa Doğu Anadolu bölgesinde 
Türk milletine karşı uluslararası güçlerin devleti güçsüz bırakma adına emperyal 
paydaşları olan terör örgütüne karşı çok ciddi mücadeleler yürütmüş kahraman 
olarak algılanan bir şahıs. Bu şahıs, Çanakkale’de yapmış olduğu Çanakkale Şehit-
lerini anma töreninde, 18 Mart töreninde, Başbakanın törene geç gelmesiyle ilgili 
yaşanan gelişmelerden dolayı yargılanmıştır. Bunlar hiç yakışık almayan şahsi iş-
lerle toplumsal konuların karıştırıldığı, yargının da buna karıştırıldığı bir boyut 
oldu. Bunu ben tuzun kokması olarak algılıyorum.” Benzer bir açıklamayı Kay-
seri’den bir katılımcıda (Katılımcı 49) da görmek mümkündür. Katılımcı, Engin 
Alan’ın bizzat Abdullah Öcalan’ı getiren komutan olduğunu; başka ülkelerde olsa 
kendisine madalya verileceğini; devlet görevi yapan bir insanın darbe davalarıyla 
adının anılır olmasının talihsizlik olduğunu belirtmektedir. 

Başka bazı katılımcılar ise, Engin Alan’ın milletvekili seçiminin haklılığını, 
hem suçunun henüz ispatlanmamış olmasına hem de benzeri bir durumun eski 
BDP milletvekili Sebahat Tuncel’de yaşanmasına bağlamaktadır. Aydın’dan bir ka-
tılımcı (Katılımcı 78), Engin Alan’ın milletvekili seçilmesini haklı ve doğru bir 
hareket olarak görmektedir. Aynısının daha önce BDP tarafından da yapıldığını 
dile getiren katılımcı, Engin Alan’ın MHP’nin davasına inanan bir insan olduğu-
nu; bu yüzden Genel Başkan’ın onu aday gösterdiğini belirtmekte, Alan’ın temize 
çıkarılmasını veya dokunulmazlık zırhına bürünmesini gerektiren bir suçunun 
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olmadığını ifade etmektedir. Muğla’dan bir katılımcı (Katılımcı 80) da tutuklu 
milletvekilleri hakkında şu düşünceleri beyan etmektedir: “Engin Alan Paşa ve 
diğer vekillerin bence aday gösterilmesinde bir sakınca yoktur. Işin diğer yanını 
düşünün, PKK terör örgütüne açık destek vermiş bir Sebahat Tuncel denen kadın, 
terörist diyeyim, milletvekili seçildi, içerden çıkarıldı. Hapsediyorsunuz, sonra se-
çim yoluyla çıkarılıyor. Şimdi bu kadar saçma sapan bir şey olmaz; kimse bunu 
açıklayamaz bana.” 

MHP tabanının tutuklu milletvekilleri konusunda tek bir yaklaşıma sahip ol-
madığına daha önce değinilmişti. Katılımcılar arasında tutuklu milletvekillerinin 
milli iradeyi örselediğini düşünenlerin yanı sıra parti üst yönetiminin bu konuda 
yanlış bir politika yürüttüğünü dile getirenler de hatırı sayılı bir sayıdadır. Kırklare-
li’nden bir katılımcı (Katılımcı 11), darbe davalarını haksız bir hukuki süreç olarak 
görmekle beraber, tutuklu kişilerden vekil gösterilmesinin de bu süreçle başa çık-
mak için izlenen yanlış bir strateji olduğunu ifade etmektedir: “Bu yöntem ben-
ce doğru değil. MHP’den Engin Alan gösterildi. CHP’den gazeteci arkadaş, doktor 
arkadaş falan gösterildi. Bu kaypak bir mücadele. Yani siz mücadele edecekseniz, 
adam gibi çıkarsınız ortaya, mücadelenizi edersiniz. Yani bu şekilde bir kişinin, iki 
kişinin omzuna bu mücadele yüklenemez. Koskoca bir parti, koskoca bir fikir, hatta 
CHP ve MHP eğer Engin Alan’la, doktor arkadaşımızla bu mücadeleyi yapıyoruz 
diyorlarsa çok aciz bir durumdalardır demektir.” Bu katılımcıya göre, yapılması ge-
reken, davalarla mücadelede kitle mobilizasyonudur. Ona göre, partiler sahip ol-
dukları toplumsal tabanlarını mobilize ederek, örneğin Tandoğan meydanında yüz-
binlerce kişiyi toplayarak daha güçlü bir karşı koyuş üretebilirlerdi. Kayseri’den bir 
katılımcı (Katılımcı 45), tutuklu milletvekilleri konusunda, kendi partisini şu ifade-
lerle eleştirmektedir. “Tabanda CHP ile aynı olduk dediler. Benim duyduğum bu. 
O da birkaç gazeteciyi, Balbay’ı falan aday gösterdi. Ne farkımız var? Cezaevinden 
adamı getiriyorsunuz… CHP’nin durumuna düştünüz diye suçlamalar da var…” 

Bazı katılımcılar, tutuklu milletvekilleri için olumlu veya olumsuz bir yargı 
belirtmeden aday gösterilmelerini aklanmalarıyla ilişkilendirmektedir. Bu katı-

Tutuklu milletvekilleri konusu MHP’yi yakından ilgilendirmek-
tedir. Nitekim emekli Korgeneral Engin Alan Balyoz davasın-
dan tutuklu iken MHP tarafından İstanbul’dan milletvekili ada-
yı gösterilmiş ve seçilmiştir. 
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lımcılara göre, tutuklu milletvekillerinin haklılığı veya haksızlığından bağımsız 
olarak, aklanmadan aday gösterilmeleri yanlış olmuştur. Aksaray’dan bir katı-
lımcı (Katılımcı 39), darbe girişimi davalarında sanık olan kişilerin aklanması 
gerekliliğinin partinin teamüllerine daha uygun düşeceğini, ancak bunun tercih 
edilmediğini ifade etmektedir. Katılımcı, Devlet Bahçeli’nin “Benim suça karışan 
belediye başkanım, bakanım yok. Olursa aklanıp gelmesi lazım” sözlerini hatırla-
tarak, Bahçeli’nin Engin Alan tercihiyle kendi sözlerine ve parti teamülüne aykırı 
hareket ettiğini ifade etmektedir. Katılımcı, yine de son kertede partinin her tür-
lü kararına saygı duyacaklarını; ama geçmişte herhangi bir milletvekilinin şaibeli 
bir durumla karşılaştığında farklı uygulamalar yapıldığını da ifade etmektedir. 
Kırklareli’nden bir katılımcı (Katılımcı 12), milletvekili adayı olarak gösterilen ve 
seçilen kişilerin kanıtlanmış bir suçları olmadığını, ancak milletvekili seçilmele-
rinin hesap vermelerini engelleyeceğini düşünmektedir. Katılımcıya göre, yargıda 
işleyen süreç karara bağlandıktan sonra milletvekilinin seçilmesinin daha “temiz” 
olacağını belirtmektedir. 

Katılımcılar, tutuklu milletvekilleri konusunda olduğu gibi, MHP’nin davala-
ra yaklaşımında da farklı pozisyonlara sahiptirler. Kayseri’den bir katılımcı (Katı-
lımcı 41), MHP’nin darbe davalarına yaklaşımını yetersiz görmektedir. Katılımcı, 
öncelikle darbe davalarının isimlendirilmesi (Ergenekon) konusunda MHP’yi ge-
rekli muhalefeti yapmamakla ve dava kapsamında hüküm giyenler arasında suç-
suz olduğuna inanılan isimlerin haksız yere ceza almalarıyla ilgili gerekli propa-
gandayı yürütmemekle itham etmektedir. Çorum’dan bir katılımcı da (Katılımcı 
29) benzer şekilde, MHP’yi askerin arkasında yeterince durmamakla suçlamakta-
dır: “MHP’nin tutumu söylem bazında doğru, ama bu askerlerle ilgili sesini biraz 
daha çıkabilirdi. Hani sahiplenme bazında biraz daha kararlı olabilirdi. Ancak 
ortada gidiyor. Dengeli götürmeye çalışıyor gördüğüm kadarıyla. Sahip çıkıyor, 
ama haykırmıyor.” 

Çorum’dan bir katılımcı (Katılımcı 31) darbe davalarıyla ilgili oldukça siste-
matik başka bir eleştiri getirmektedir. Katılımcı, Devlet Bahçeli’nin darbe dava-
larının gündeme gelmeye başladığı 2007-2011 arasında sessiz kalışını, yargının 
işine karışılmaması ve siyasi bir mesele haline getirilmemesi açısından doğru bir 
adım olarak değerlendirmekte; ancak sürenin bu kadar uzamasının anormal ol-
duğunu dile getirmektedir. Katılımcı bir siyasi davayı anlayabilmek için 1 ile 1,5 
yıllık bir sürecin yeterli olacağını ifade ederek, Bahçeli’nin sessizliğini bozmak 
için 2011 Genel Seçimleri kampanyasını beklemesini yanlış bulmaktadır. Katı-
lımcıya göre, darbe davalarında Bahçeli’nin takındığı sessiz tavır Engin Alan’ın 
adaylığının açıklanmasıyla sert biçimde değişmiştir. Katılımcı, bu sert dönüşün 
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çelişkili olduğunu düşünmektedir: “Dört yıl sessiz sedasız kalacaksın, süreci de 
destekleyeceksin ki dönemin Baykallı CHP’si süreci çok ciddi manada eleştirir-
ken sen hiç sesini çıkarmayacaksın, 2009’da birden bire ne olduysa, süreçle ilgili 
önce hafif hafif, ağır ağır, aleyhte konuşmaya başlayacaksın. Sonra Sayın Alan’ı 
aday göstererek bu yargılama sürecinin kesinlikle karşısında olduğunu deklare 
etmiş olacaksın. Sonrasında yargılanan eski Genel Kurmay Başkanı hakkında 
mahkûmiyet kararı verildikten sonra cezaevinde görüşeceksin. Aslına bakarsan 
kendi içerisinde çelişkilerle dolu ve partimizin sözcülerinin bile süreçle ilgili çok 
da içi dolu olmayan kuru eleştirilerin ötesinde de ben bir şey duymadım. Duyan 
varsa beri gelsin.” 

MHP’nin darbe davalarıyla ilgili tutumunu partinin siyasi çizgisiyle ilişkilen-
direrek ideolojik tutarsızlıkla suçlayan katılımcılar da mevcuttur. Manisa’dan bir 
katılımcı (Katılımcı 69), askere yakınlığın tarihsel olarak MHP’nin değil, CHP’nin 
misyonu olmasından hareketle, MHP’yi CHP ağzıyla konuşmakla suçlamaktadır. 

MHP’nin darbe davalarına ilişkin duruşunu doğru bulan katılımcılar da 
mevcuttur. MHP’nin tavrını doğru ve yeterli bulan katılımcılar, kanaatlerini lider 
ve yönetime olan güvenle açıklamaktadır. Bazı katılımcılar da, MHP’nin doğru 
tepkisinin medya manipülasyonuna uğradığını düşünmektedir. Aydın’dan bir ka-
tılımcı (Katılımcı 75), MHP’nin davalardaki tutumundaki doğruluğunu, Devlet 
Bahçeli’nin pozisyonu ve karizmasıyla ilişkilendirmektedir: “Bizim gibi insanlar 
Devlet Bey’in iki kelimesinin arkasından ne geleceğini bilir. Ileride de mutlaka 
çıkar o. Niye sessiz durduğunu da, niye ketum davrandığını da hissederiz. Dava 
sürecinde de tutumuz doğrudur; çünkü ‘bilge lider’ bu konuda da haklı çıkmış-
tır.” Elazığ’dan bir katılımcı (Katılımcı 51) darbe davaları süreçlerinde belki de en 
dik duruşun MHP tarafından dile getirildiğini; ancak medya organlarının taraflı 
davranmalarından ötürü, MHP’nin sesinin duyulamadığını; diğer bir ifadeyle bu 
konuda toplumda bir algı yanılsamasına yol açıldığını ifade etmektedir.

MHP Tabanının Türk Dış Politikasındaki Güncel Meselelere Dair Algısı: 
MHP tabanına yönelik yürüttüğümüz çalışmanın saha araştırması bölümünde 
katılımcılara yönelttiğimiz konu başlıklarından bir diğeri ise Türk dış politika-
sının son yıllardaki performansı idi. 2011 yılının Mart ayında Tunus ile başlayıp 
Yemen, Mısır, Libya, Suriye, Bahreyn, Cezayir ve Ürdün’e yayılan, hâlihazırda ise 
Suriye ve Mısır’da kanlı bir hal alan ‘Arap Baharı’ ve bu sürece dair Türkiye’nin 
yürüttüğü dış politika, MHP tarafından yakından takip edilmektedir. Görüşme-
ler esnasında, katılımcıların çoğunun, Türk dış politikasındaki güncel gelişmelere 
dair olumlu veya olumsuz eleştiri ve değerlendirmelerini detaylı bir şekilde aktar-
maları bu ilginin yansıması olarak okunabilir. 
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On dört farklı ilde gerçekleştirilen görüşmelerde, Türk dış politikasının son 
yıllardaki performansı, Türkiye-Avrupa ilişkileri, Kuzey Irak ile Türkiye yakınlaş-
ması, Suriye ve Mısır’da yaşanan süreçler ve Türkiye’nin bu süreçlere yaklaşım-
ları gibi başlıklar üzerinde duruldu. Katılımcılar, bu başlıklar içerisinde, en fazla 
Suriye ile aramızda yaşanan ve Türkiye’yi siyasal ve toplumsal olarak etkileme 
potansiyeline sahip olan Suriyeli mülteciler hakkında görüş bildirdiler. Katılım-
cılar, ayrıca “Komşularla Sıfır Sorun” kavramı, Türkiye’nin Türkmenlerin yaşadığı 
coğrafyalara ve Doğu Türkistan özeline yönelik politika geliştirme gerekliliği gibi 
konulara da değinseler de Türkiye’nin Suriye, Mısır ve Kuzey Irak politikaları ve 
Suriyeli mülteciler gibi başlıklar daha ağırlıklı bir yer tuttu. 

Elde ettiğimiz bulguları bölgelere göre başlıklandırmadan önce katılımcıla-
rın, Türk dış politikasının güncel meselelerine yönelik düşüncelerini, genel bir de-
ğerlendirmeye tabi tutmak yararlı olabilir. Katılımcıların kahir ekseriyeti, Türk dış 
politikasını, başka bir deyişle AK Parti dönemi dış politikasını başarısız bulduk-
larını sıklıkla dile getirmektedirler. Katılımcılara göre, son yılardaki dış politika, 
her şeyden önce, Büyük Ortadoğu Projesi’nin gerçekleşmesini öncelemektedir. 
Bu nedenle, küresel güçlerin güdümündedir, ‘bağımsız değildir’. ‘Komşularla sıfır 
sorun noktasından’ başlayıp ‘sorunsuz komşunun olmadığı bir sürece gelinmiştir’. 
‘Kimi bölgelere karşı mezhepsel, kimi bölgelere karşı etnik hassasiyetleri kaşıyan’ 
bir dış politika yürütülmektedir. Bu genellediğimiz eleştirel yaklaşımın dışında, 
üç katılımcı ise, Türkiye’nin son yıllardaki dış politikasını olumlayan değerlen-
dirmelerde bulunmuştur. Bu üç katılımcının Türk-Islam Ülkücüsü, diğer adıyla 
Nizam-ı Âlemciler’den oluşu tesadüfi olmasa gerektir. 

MHP tabanı –katılımcılarda rastladığımız birkaç istisna haricinde- AK Parti 
dönemi dış politikasını hiçbir şekilde desteklememektedir. Muğla’dan bir katılım-
cı (Katılımcı 81), sıfır sorun politikasıyla yola çıkıp, sorunsuz bir tek komşumu-
zun bile kalmadığını; bu durumun düşündürücü olduğunu belirtmektedir. Bu 
kanaat, katılımcıların çoğu tarafından paylaşılmaktadır. 

83 görüşmeci arasında oldukça istisnai sayılabilecek tutumları sergileyen Ba-
lıkesir ve Bilecik’ten katılımcılar (Katılımcı 18, Katılımcı 19); son dönem proaktif 
Türk dış politikasını herhangi bir “ama” dile getirmeden olumlu gördüklerini ifade 
etmektedirler. Katılımcı 18, Türkiye’nin sadece 70 milyonluk bir ülke olmadığını; 
300 milyonluk bir Türk dünyası ve 2 milyarlık bir Islam dünyasının önderi oldu-
ğunu; dolayısıyla yeryüzünün büyük bir bölümünün Türklerin vatanı sayılabile-
ceğini; elimizin uzandığı coğrafyalara kadar dış politikamızın çeşitlilik arz etmesi 
gerektiğini savunmaktadır. Katılımcı 19 ise, Türkiye’nin Arap dünyasıyla daha ön-
ceden kültürel bağları bulunduğunu hatırlatarak, Türkiye’nin bu coğrafyalardaki 
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emperyalist güçleri tasfiye etmekle yükümlü olduğunu; bu nedenle, hükümetin 
bu bölgeye yönelik dış politika açılımını değerli bulduğunu ifade etmektedir. 

Katılımcıların çoğu, Türkiye’nin Suriye politikasını yanlış bulmaktadır. Su-
riye politikasına yönelik eleştirilerde, ‘Suriye’nin iç işlerine karışılmasının yan-
lış olduğu’ ve ‘Suriye’deki kargaşanın Türkiye’ye sıçrayabileceği’ argümanları ön 
plana çıkmaktadır. Çorum’dan bir katılımcı (Katılımcı 29) Suriye politikasına 
yönelik itirazlarını şu şekilde temellendirmektedir. “Türkiye’nin oraya müdahil 
olması olumlu mu? Değil. Çünkü bu artık onların kendi iç meselesidir. Ben öyle 
görüyorum. Yani, bizim oraya müdahale etmemiz gerektiğine inanmıyorum. 
Çünkü nedir? Oradaki vatandaş ayaklanmıştır, hükümete karşı veya oradaki re-
jime karşı ayaklanmıştır veya orada demokratikleşme adına bir şeyler olacaktır 
veya istemişlerdir. Sen nasıl ki bugün, PKK ayaklandığında ve iç savaş çıkacak 
safhaya geliyorsa, aynı şey bugün Suriye’de, Mısır’da oluyor. Ee sen oraya müdahil 
olursan, aynı şekilde yarın onlar da bize PKK konusunda müdahil olma hakkını 
kendilerinde görecekler.” 

Aydın’dan bir katılımcı (Katılımcı 73) ise Suriye’nin iç işlerine karışırken 
Türkiye’nin kendi eliyle PYD’yi büyüttüğüne dikkat çekmektedir: “Suriye’deki 
muhaliflerin bir kısmı PYD’lidir. Dolayısıyla PYD’nin de içinde olduğu kanada 
destek verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti bu yolla, Kuzey Suriye’de oldu-bitti bir 
Kürt devletinin kurulmasına ön ayak olmaktadır.” Kastamonu’dan bir katılımcı ise 
(Katılımcı 26), Esad’ın katil olduğunu kabul etmekle birlikte, muhaliflere verilen 
desteğin bu denli fazla olmasını Türkiye’nin iradesine değil, yazılmış bir senar-
yonun uygulanmasına bağlayarak ABD’yi suçlamaktadır. Türkiye’nin, başka dev-
letlere yardım etmeye kalkışmadan önce, Türkiye’deki sorunlara ağırlık vermesi 
gerektiğini vurgulayan Balıkesir’den bir katılımcı (Katılımcı 15), hükümetin kendi 
iç meselelerini halletmeden ve kendi toplumunda sükûnet ve huzuru sağlamadan 
komşusuna yardımcı olamayacağını belirtmektedir. Bu katılımcıya göre, Suriye 
sınır komşumuz olsa bile mevcut toplumsal ve siyasal sorunlarımızı düzeltmeden 
Suriye’ye müdahalenin bir anlamı yoktur.

Katılımcıların, Türkiye’nin Suriye politikasına yönelik eleştirilerinde üçüncü 
önemli unsur, hükümetin ‘hesap hatası’ yapmasına yöneliktir. Bu düşüncenin de 
MHP tabanında güçlü bir karşılığı olduğu ifade edilmelidir. Kastamonu’dan bir 
katılımcı (Katılımcı 25), Suriye’de iç savaşın patlak vermesinden sonra Türkiye’nin 
tabloyu iyi okuyamadığını, ABD’nin Suriye’ye müdahalesini umarak ve bekleye-
rek, diğer büyük güçlerin tavrını ve gücünü hesaba katmadığını dile getirmek-
tedir. Katılımcılar arasında, Suriye politikasında yapılan hesap hatasının sadece 
küresel güçler ve onların tercihleriyle ters düşmekten kaynaklanan argümanlarla 
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açıklamayan, ‘Türkiye’nin Suriye’yi iyi analiz etmeden uygulamaya çalıştığı poli-
tikalarına da hata payı yükleyen’ görüşler de mevcuttur. Kastamonu’dan bir katı-
lımcı (katılımcı 27), çok farklı etnik ve mezhepsel yapıya sahip Suriye’nin özgün 
koşullarının hesaba katılmadığına dikkat çekmektedir. 

Katılımcıların Türkiye’nin Suriye politikası ile ilgili görüşlerini iletirken 
üzerinde durdukları başlıklardan biri de, ‘Suriye’de yaşanan iç savaştan ötürü 
Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan mülteciler meselesi’ olmuştur. Katılımcıla-
rın büyük çoğunluğunun Suriyeli mültecilere dair kanaatleri olumsuzdur. An-
cak bazı katılımcılar, ciddi bir denetleme yapma koşuluyla Suriyeli mültecilerin 
Türkiye’ye iltica etmesinde bir beis görmemektedir. Mültecilere ılımlı yaklaşan 
katılımcıların temel motivasyonu, ‘din kardeşliği bağı’ ve ‘toplu kıyımdan kaçı-
şın meşruluğu’dur. 

Katılımcılar, Suriyeli mültecilere yönelik olumsuz kanaatlerini birçok gerek-
çeye dayandırmaktadır: i) mültecilerin göç ettikleri şehirlerdeki toplumsal doku 
ile uyumsuzluğu ve toplumsal huzuru bozması, ii) hükümetin Suriyeli göçmen-
lerden vatandaş yaratarak, kendine seçmen devşireceği endişesi, iii) 25 yıl önce 
Irak’taki kaçan ‘Peşmergeleri’ PKK’yı güçlendiren bir dinamik olarak okudukları 
için Suriyeli göçmenler eliyle de benzer bir durumun ileride ortaya çıkabileceği 
korkusu, iv) BM ve diğer küresel aktörlerin pasifliğine karşın mülteciler hususun-
da tüm yükün Türkiye’nin üzerinde olmasının yanlışlığına inanmaları, v) zaten 
kısıtlı olan iş imkânlarının Suriyeli mülteciler vasıtasıyla ellerinden alındığı hissi.

Kırklareli’nden bir katılımcı (Katılımcı 9), mültecilerin göç ettikleri şehirler-
deki toplumsal doku ile uyumsuzluğunu şu sözlerle dile getirmektedir: “Mülteci-
ler Türkiye’yi karıştırmak içindir. Niye yapıyorlar? Al şimdi mesela Izmir’e bir ton 
mülteci getirdin koydun, mülteciler Izmir’de o insanlarla nasıl yaşayacaklar bir 
arada? Mülteciler yanlış hareketler yapıyorlar toplum içinde.” 

Suriyeli mültecilere olumsuz yaklaşan katılımcılardaki yaygın kanaate göre, 
mültecilerin Türkiye’nin neredeyse tüm şehirlerine yerleştirilmeleri, bir tür ‘da-
nışıklı dövüş’ veya başka bir ifadeyle hükümet ve Suriyeli mülteciler arasındaki 
patronaj ilişkisine dayanmaktadır. Katılımcılara göre, hükümet Türkiye’nin tüm 

Katılımcıların kahir ekseriyeti, Türk dış politikasını, başka bir de-
yişle AK Parti dönemi dış politikasını başarısız bulduklarını sık-
lıkla dile getirmektedirler. 
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şehirlerini mültecilere denetimsiz bir şekilde açacak, karşılığında ise vatandaş-
lık vererek oylarını alacaktır. Elazığ’dan bir katılımcı (Katılımcı 49) bu kanaati şu 
sözlerle dile getirmektedir: “Kim ne derse desin bugün Türkiye’de yedi yüz elli 
binin üzerinde Suriyeli vardır. Elazığ’da da, Bursa’da da vardır. Bu insanlar birer 
vatandaşlık kazanıp sandık başında AKP’ye oy verecekler.”

MHP tabanının Suriyeli mültecilerin tekin olmadıklarına dair psikolojik al-
gısının önemli başka bir bileşeni ise, geçmişte Kuzey Irak’lı mültecilerin Türki-
ye’ye göçünde kolektif hafızada oluşan olumsuz imajın, günümüzde Suriyeli mül-
tecilere yansıtılmasıdır. Kırklareli’nden bir katılımcı (Katılımcı 14) bu karşılaş-
tırmayı şu şekilde yapmaktadır: “Valla geçmişte sınır kapılarımızı Peşmergelere 
açtık, cezasını çektik. Bunlara da açtık burada da cezasını çekeriz diye düşünüyo-
rum… Normalde sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer, biz lıkır lıkır içiyoruz.” 
Aydın’dan bir katılımcı ise (Katılımcı 73), ikinci bir PKK tehdidi ile karşılaşmak 
istemediğini belirtmektedir: “PKK’nın azmasındaki etkenlerden birisi de Kuzey 
Irak’tan gelen Peşmergelerden bir kısmının Türkiye içinden PKK faaliyetlilerine 
ön ayak olması ve oralarda bulunmasıdır. Yarın Suriyelilerle de benzer şeylerin 
olmayacağını hiç kimse garanti edemez.”

MHP tabanının Suriyeli mültecilerle ilgili eleştirileri hükümetle sınırlı değil-
dir. Katılımcılara göre, hükümet sınır kapılarını açarak ve buradan oy devşirme-
ye çalışarak ne kadar yanlış yapıyorsa; Suriyeli mülteciler hususunda uluslararası 
kurum ve aktörler ve soruna sessiz kalan ülkeler de yanlış yapmaktadır. Kasta-
monu’dan bir katılımcı (Katılımcı 23), mülteciler konusunun Birleşmiş Milletler 
(BM) nezdinde değerlendirilmesi gereken bir konu olduğunu, bu yükü sadece 
Türkiye’nin sırtlanamayacağını, dünyaya adalet ve demokrasi dağıttığını ileri sü-
ren süper güçlerin Suriyeli mülteciler hususunda ellerini taşın altına koymaları 
gerektiğini vurgulamaktadır. Aksaray’dan bir katılımcı (Katılımcı 34), Batılı bü-
yük güçlerin ve uluslar üstü kuruluşların Suriyeli mülteciler konusunda herhangi 
bir şey yapmamasına 32 Islam ülkesini de ekleyerek, Türkiye’nin en azından Müs-
lüman ülkelerce yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulamaktadır. 

MHP tabanının Suriyeli mültecilere yönelik olumsuz tavrının son gerekçesi 
istihdam ile ilgilidir. Tekirdağ’dan bir katılımcı (Katılımcı 5), Türkiye’de çok sayı-
da yoksul, ufak tefek borçlarından ötürü emekli maaşları kesilen insanlar ve işsiz 
gezen genç yığınlar varken hem Suriyeli mültecilerin yurda sokulmasına hem de 
belirli miktarlarda aylık maaşa bağlanmalarına şiddetle karşı çıkmaktadır. Benzer 
şekilde Kırklareli’nden bir katılımcı (Katılımcı 12) da, kendisinin, arkadaşının, 
çocuğunun işsiz olduğu bir ortamda hükümetin Suriyeli göçmenlere “trilyonlarca 
para” harcamasını içine sindiremediğini ifade etmektedir.
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Katılımcılar arasında, mültecilere yönelik bu olumsuz kanaatleri paylaşma-
yanlar da mevcuttur. Mültecilerin Türkiye’ye ‘denetimli transferi’ne sıcak bakan 
bu katılımcılar, meseleye vicdan ekseninde yaklaşmaktadırlar. Kırklareli’nden 
bir katılımcı (Katılımcı 10), Islamiyet’te ve Türk kültüründe acı çeken insana 
yardım etmenin yeri olduğunu vurgulayarak, terörist olmamak kaydıyla Suri-
yeli mültecilere sahip çıkılmasının Türklüğün ve Osmanlı geçmişinin şanın-
dan ileri geldiğini ifade etmektedir. Balıkesir’den bir katılımcı (Katılımcı 18) da 
aynı çizgideki görüşünü şu şekilde ifade edilmiştir. “500 sene önce Ispanya’daki 
Yahudileri, Polonya’daki Yahudileri, Yunanistan’daki Sabetayları, Kafkasya’daki 
göçmenlerimizi, daha önce de Irak’tan falan gelen Peşmergelerimiz vardı. Bu 
Anadolu’nun kaderi; çünkü Anadolu, hem dünyanın bağrı, hem jeopolitik iti-
bariyle burası ana kucağı gibi bir şey. Ve Anadolu çok önemli; burada içe dönük 
milliyetçilik yapamazsınız. Yani eğer bir milliyetçilik kavramı yapılıyorsa bunu 
dışa karşı yapmanız lazım.” 

Son olarak, MHP tabanında, Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye gelişine dair 
herhangi bir şart koşmayan ve bunu Müslüman’ın Müslüman kardeşine yapmak 
zorunda olduğu bir görev olarak addeden katılımcılar da bulunmaktadır. Aksa-
ray’dan bir katılımcı (Katılımcı 36) şu şekilde dile getirmektedir: “Müslüman, 
Müslümanın kardeşi oluyorsa onların da elinden tutmamız lazım.”

MHP tabanının ilgi gösterdiği bir diğer başlık Mısır’daki kaos ortamı ve 
Türkiye’nin Mısır politikasıdır. Katılımcıların çoğunluğu, Mısır politikasını de-
ğerlendirirken, Suriye politikasına benzer şekilde, hükümeti, Mısır’ın iç işlerine 
karışmak, Mısır politikasında büyük güçlerin isteklerini ön planda tutmak ve iç 
siyasette malzeme olarak kullanmakla eleştirmektedir. Artvin’den bir katılımcı 
(Katılımcı 64), Türkiye’nin Mısır konusunda özgün bir politika yürütmek yerine, 
küresel güçlerin ‘maşa’lığını yaptığını ifade etmektedir. Kastamonu’dan bir katı-
lımcı (Katılımcı 23), Türkiye’nin Mısır politikasında ‘taşeron’luk yaptığını ve bu 
politikanın diğer Arap ülkeleriyle ilişkilerimizi bozduğunu düşünmektedir. 

Elazığ’dan bir katılımcı (Katılımcı 49) ise, hükümetin Mısır politikasına bu 
kadar müdahil olmasını ve Müslüman Kardeşleri Mısır devletine tercih etmesini 
iç politikayla ilişkilendirmektedir. Katılımcıya göre, Başbakan kendi toplumsal ta-
banını güçlendirmek için Ihvan’a destek vermektedir. Kırklareli’nden bir katılımcı 
(Katılımcı 8) da, Gezi eylemlerinde yaşamını yitiren gençlere veya Güneydoğu’da 
PKK terörüne karşı şehit olan askerlere, Mısır’da yaşamını yitirenler kadar değer 
verilmediğini düşünmektedir.

Türkiye’nin Mısır politikasını yanlış bulan çoğunluğun yanı sıra –az sayıda 
da olsa- destekleyen katılımcılar da mevcuttur. Bu katılımcılar, hükümetin Mısır 
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politikasındaki duruşunu dik ve doğru bulmakla beraber, Mısır’ın iç politikasına 
fazla müdahil olunduğu düşüncesindedir. Kastamonu’dan bir katılımcı (Katılımcı 
24), Mısır’da yapılan darbenin savunulamayacağını; Türkiye’nin kendi demokrasi 
mücadelesi açısından da Mısır’daki darbecilere karşı tavır almasını doğru buldu-
ğunu; ancak hükümetin eleştiri dozunun gereğinden fazla olduğunu ifade etmek-
tedir. Kırklareli’nden bir katılımcı (Katılımcı 12) ise, benzer bir argümanı düşman 
kazanmamakla ilişkilendirmektedir: “Darbe yanlış bir darbe, Türkiye’nin politik 
duruşu da doğru; ama karışmak yanlış, çünkü karışınca bu sefer her taraftan düş-
man kazanıyorsun.”

Katılımcılara Türk dış politikasındaki güncel meselelere dair yöneltilen so-
ruların diğer bir kısmı, Türkiye ve Kuzey Irak arasında güçlenen siyasi ve ticari 
ilişkilere yönelikti. MHP tabanının, Türkiye’nin Kuzey Irak ile yoğunlaşan ilişki-
lere yönelik kanaati, Suriye ve Mısır politikalarına yönelik tutumdan farklı olarak, 
etnik kaygılardan etkilenmektedir. Katılımcıların neredeyse tamamında, bu ko-
nunun Türkiye’deki Kürt meselesinden bağımsız olmadığı ve içerideki meseleyi 
doğrudan etkileyebilecek bir arka plana sahip olduğu vurgusu oldukça güçlüdür. 

Kırklareli’nden bir katılımcı (Katılımcı 12), Kuzey Irak ile tekrar güçlenen iliş-
kilerin Türkiye’ye yansımasının olumsuz olacağı kanaatindedir. Katılımcıya göre, 
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi başındaki Barzani ve Talabani bölgesel anlam-
da Kürtlerin lideridir. Türkiye’nin Kuzey Irak ile bu kadar entegre olması, Türki-
ye’deki Kürt vatandaşlara da cesaret vererek bölünme sürecini hızlandırmaktadır. 
Kuzey Irak politikasından duyulan kaygıyı Çorum’dan bir katılımcı (Katılımcı 30) 
bir adım daha öteye taşımaktadır. “Orada Irak’ın Kuzeyinde kurulan bağımsız bir 
Kürt devletinin o hudutlarla sınırlı kalmayacağı aşikar. Büyük Kürdistan’ı kurmak 
için bizden Fırat’ın doğusunu isteyecekler. Zaten haritalarla da gösteriyorlar. Bun-
lar gizli saklı talepler değildir. Adamlar açıkça ‘hedefimiz Büyük Kürdistan’dır, 
Türkiye’nin Güneydoğusu da buna dahildir’ demektedirler.”

MHP tabanının Kuzey Irak politikasına yönelik ‘endişe’sinin tek sebebi bö-
lünme korkusu değildir. Kuzey Irak’ta yaşayan Türkmenlerle ilgili kaygılar çok 

Taban gerilimi, son olarak, referandum sürecinde yaşanmış; 
referandumdan sonra MHP’de kalmayı tercih eden İç Anadolu 
seçmeni, MHP’nin Güney-Batı sahil şeridindeki seçmenini baz 
alarak ürettiği söyleme tabi olmuştur. 
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daha ileri safhadadır. Kırklareli’nden bir katılımcı (Katılımcı 11), Kuzey Irak’ta 
büyük bir Türkmen nüfusu olduğu; bu nüfusun orada her gün bombalarla kat-
ledildiği; buna rağmen ne medyada ne de Kuzey Irak politikasında bu katliamla-
rın önemsendiği kanaatindedir. Kuzey Irak’taki Türkmenlerin durumuyla Türki-
ye’deki Kürtlerin durumunu birbirine benzeten Aydın’dan bir katılımcı (Katılımcı 
76), etnik unsurların rahatça yaşamalarında bir mütekabiliyet esası geliştirilmesi 
gerektiğine inanmaktadır. Bu katılımcıya göre, “Biz burada özgürlük adı altın-
da Kürtçe isimler konmasına müsaade ediyoruz fakat orada yüzyıllardır var olan 
Türkmen köylerinin isimleri değiştirilmeye çalışılıyor.” 

MHP tabanı açısından birleştirici bir misyon üstlenen konular son on yılın 
gündem teşkil eden siyasi konularıdır. Bu noktada, Kürt sorunu özelinde neredeyse 
tek sesin çıkıyor olması, Kürt sorununun birleştiricilik konusunda belirleyici bir rol 
üstlendiğini göstermektedir. Asker-siyaset ilişkileri ve dış politika konularında du-
yulan tepki de Kürt sorununa bağlanmıştır. Sonuçta, Kürt sorunu perspektifi hem 
asker-siyaset hem de dış politika gündemlerine de sirayet etmiştir. Başka bir deyişle, 
birleştirici konuların lokomotifi Kürt sorunudur. Asker-siyaset ve dış politika konu-
larına bakış açısını belirleyen esas gündem Kürt sorununa bağlı gelişmelerdir. 

DEĞERLENDİRME
14 ilde 83 katılımcıyla gerçekleştirilen mülakatlara dayanan bu bölüm, MHP’ye 
ilişkin, siyasal geleneğindeki kırılmalara veya seçimlerdeki oy hareketliliğine da-
yanarak geliştirilen siyasal gözlem ve tespitlerin doğruluğunu test etmeyi amaç-
lamaktadır. Bu bölümde aktarılan katılımcı görüşlerinin MHP tabanını temsil 
yeteneğine sahip olduğu varsayımından hareket edilirse, MHP’ye ilişkin birçok 
gözlem ve tespitimizi gözden geçirmemiz gerektiği anlaşılmaktadır. 

Seçim sonuçları, MHP’nin taban ikiliğine sahip olduğunu; 1995 seçimle-
rinden başlayarak, Güney ve Batı sahil şeridinde destek bulduğu seçmenin Iç 
Anadolu’daki eski seçmeninden sayıca daha ağırlıklı bir yer tutmaya başladığını 
göstermektedir. Siyasi okuma ve gözlemlerimiz, bu iki seçmen blokunun din, top-
lum, siyaset ve devlet algılarının birbirinden farklı olduğunu söylemekteydi. Bu 
farklılıkların MHP’yi zorlayacağını; iki seçmen bloğunun MHP’nin siyasi söylem 
ve politikalarını şekillendirmek için birbirleriyle mücadele edeceğini; dolayısıyla 
da, MHP’nin bu iki seçmen bloğunu bir arada tutmakta zorlanacağını öngörmek 
zor değildir. Nitekim 12 Eylül 2010 referandumu, bu tahminleri doğrulayan bir 
sonuç üretmiştir. Referandumdan sonra, MHP’deki taban ikiliği bir veri olarak 
kabul edilmiş ve bu iki seçmen kitlesinin muhtemel ayrışma ve birleşme noktaları 
üzerine fikir yürütülmeye başlanmıştır. 
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Bu bölüm, MHP’nin taban ikiliği üzerine dile getirilen varsayımları test et-
mek üzere gerçekleştirildi. MHP yöneticilerinden oluşan katılımcılarla yapılan 
görüşmelerden elde edilen bulgular, MHP’ye ilişkin ayrışma ve ikilik varsayımla-
rını geçersiz kılmaktadır. MHP’nin Iç Anadolu’daki geleneksel seçmen kitlesi ile 
Güney sahil şeridi ve Batı Ege’deki yeni seçmen kitlesi arasında, MHP’nin siyasal 
geleneği içinde anlamlı olan ve geleneksel milliyetçi tahayyülü mümkün kılan 
konu başlıklarında görüş farklılıkları mevcuttur. Bu görüş farklılıkları, yaşam tar-
zı tartışmalarında, zaman zaman ayrışmaya da varmaktadır. Ancak, Türklüğün ve 
milliyetçiliğin tanımı, Islam’ın Türklük ve milliyetçilik algısındaki yeri, MHP üst 
yönetiminin siyasal performansı, yaşam tarzına ilişkin tartışmalar gibi konu baş-
lıklarında görülen görüş farklılıkları ve ayrışmalar, siyasal tutumlara yansıyacak 
düzeyde bir ikiliğe yol açmamaktadır. 

Öte yandan MHP tabanı, siyasal tutumu belirleyen güncel siyasi gelişmelere 
ilişkin başlıklarda görüş birliği içinde görünmektedir. Türkiye’nin son on yılına 
damga vuran asker-siyaset ilişkileri ve darbeye teşebbüs davaları, Çözüm Süreci 
ve aktif dış politika gibi başlıklarda, MHP tabanı, siyasi gelenek ve coğrafi fark-
lılık ayırt etmeksizin, aynı tutum ve algıya sahip görünmektedir. Bu bulgular, ya 
MHP üst yönetiminin ürettiği söylem ve tutumlarla tabanını aynı potada erit-
meyi başardığını veya Türkiye’nin son on yılında AK Parti eliyle gerçekleştirilen 
siyasi inisiyatiflerden memnun olan milliyetçi kesimlerin MHP’den ayrıldığını, 
MHP’nin bu inisiyatiflerden kaygı duyan milliyetçi kesimlerin adresi haline gel-
diğini göstermektedir. 

Hangi seçenek doğru olursa olsun, nihayetinde, MHP’de bir taban ayrışma-
sı-gerilimi durumunun mevcut olmadığı görülmektedir. Taban gerilimi, son ola-
rak, referandum sürecinde yaşanmış; referandumdan sonra MHP’de kalmayı ter-
cih eden Iç Anadolu seçmeni, MHP’nin Güney-Batı sahil şeridindeki seçmenini 
baz alarak ürettiği söyleme tabi olmuştur. Başka bir deyişle, MHP’nin 1999 seçim-
lerinden başlayarak yeni seçmen kitlesinin ihtiyaçları doğrultusunda benimsediği 
yeni söylem ve ideolojiyle barışık olan Iç Anadolu seçmeni MHP’de kalmıştır. Bu 
çerçevede, coğrafya ve siyasal gelenek farklılıklarından ötürü iki seçmen bloğu 
olarak görülen MHP tabanındaki ikilik ortadan kalkmış; taban vesayetçi sistemi 
geriletmeye yönelik politikalara direnç ve dönüşüme karşı statüko hattında mev-
zilenme üzerinden bütünleşmiştir. 
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SONUÇ

Avrupa modernleşmesinin ideolojik alt yapısını oluşturan milliyetçilik anlayışı ve 
hareketleri, Osmanlı Imparatorluğunun ayakta kalması için arayış ideolojilerin-
den birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Cumhuriyet’in ortaya çıkışıyla beraber 
milliyetçilik yuvalanacağı devletini kurarak arayış sürecini sonlandırmış, bir dev-
letin kurucu ideolojilerinden birine dönüşmüştür. Her ne kadar milliyetçiliğin, 
Cumhuriyet’le birlikte yurt, ocak, hane ve vatan arayışı sonlanmış olsa da, ma-
hiyeti itibariyle arayış ve değişimleri devam etmiştir. Bu anlamda, tarihsel kökle-
ri Osmanlı son dönem milliyetçilik tartışmalarına dayanan MHP, Türkiye siyasi 
tarihinde yaşanan siyasal ve sosyolojik değişimlerden ya doğrudan etkilenmiş ve 
değişmiş veya siyasal gündemin merkezi arayış ve tartışmalarına devleti savunma 
içgüdüsü ve koruma refleksi ile karşılık vermiştir. 

Türk siyasi tarihindeki gelişmelere paralel olarak MHP’nin -öncüsü ve ardılı 
siyasi oluşumlar da dahil edilerek- temelde dört ayrı tartışma, kırılma veya ayrış-
ma yaşadığını söylemek mümkündür. MHP’yi doğru anla(mlandır)mak için bu 
tartışma, kırılma veya ayrışmalara bakmak yararlı olacaktır. 

Ilk ayrışma veya tartışma, devletin bizatihi kendisi ile ‘Türkçülük’ arasında 
yaşanan ve Türkçülük/Turancılık davası adıyla kayıtlara geçen, Türkçülerin res-
mi milliyetçiliğin pragmatist tarafıyla yüzleştiği, bir çeşit hayal kırıklığının görü-
nür hale gelmesidir. Bu noktada, ilk kez, kendisini Türk milliyetçisi veya Türkçü 
olarak tanımlayan ‘devletlu’ milliyetçiliğin gerektiğinde devlet dışı savrulmalara 
göz açtırmayacağı ile tanışılmıştır. Böylece, anlayış ve felsefesini milliyetçilik ile 



Ü L K Ü C Ü L Ü K T E N  T E P K I S E L  M I L L I Y E T Ç I L I Ğ E

108

tanımlayan iktidar çevrelerinin, devletin bekasını tehdit edecek bir durum veya 
oluşum algısıyla karşı karşıya gelindiğinde açıkça, hiç tereddüt etmeden devletin 
bekasından yana taraf olacağı ortaya çıktı. Davanın sonunda, Türkçülük/Turancı-
lık davasına muhatap olanlar beraat etmiş olsa da milliyetçilik açısından bu dava, 
bir kırılma veya ayrışmanın ilk işaret fişeğini yakmıştır.

Ikinci ayrışma veya tartışma bir sürecin sonunda gelmiş, milliyetçilerin kendi 
iç tartışmalarından kaynaklanmış ve sürecin sonunda hem MHP bir parti olarak 
ortaya çıkmış hem de ideolojisinin içini Türk-Islam Sentezi fikriyle doldurmuştur. 
1963 yılında, yurt dışı görevinden dönen Türkeş, siyaset yapma arayışlarına Cum-
huriyetçi Köylü Millet Partisi’ne (CKMP) girerek son verir. CKMP 9 Şubat 1969 
tarihinde Adana’da yapılan kongre sonucu Milliyetçi Hareket Partisine dönüşür 
ve bu tarihten itibaren MHP, siyasi tarihteki yerini alır. Bu kongrede ortaya çıkan 
partinin ambleminin ne olacağı tartışmaları, ayrışma ve farklılaşmanın tezahürü 
olarak ortaya çıkar. ‘Soy Türkçülerle’ Komünizmle Mücadele Dernekleri etrafın-
da yaşanan tartışmalara Kongre’de nokta konmuştur. Partinin amblemi Türkeş 
ve çevresindekilerin diretmesiyle ‘Üç Hilal’ olurken, Ülkü Ocakları için de hilal 
içinde ‘Bozkurt’ olarak tescil edilir. Hilal, Islami bir sembol olması hasebiyle parti 
ideolojisinin nasıl şekillendiği hakkında da önemli bir gösterendir. Sonraki 10 yıla 
Türk-Islam Sentezi fikri damgasını vurur. Türk-Islam Sentezi, MHP’nin sokakta 
geçireceği on yıl için tabanın sosyolojisi dikkate alındığında kitleselleşmenin im-
kanlarını açarken, 1971 Muhtırasından sonra ‘devletlu’ anlayıştan yana tavır alan 
parti üst yönetimiyle –aynı sosyoloji nedeniyle- taban arasındaki ayrışmanın ve 
mesafenin açılmasına da zemin hazırlamıştır. 

12 Eylül 1980 Darbesi diğer tüm ideolojileri değiştirip dönüştürdüğü ölçüde, 
MHP ve Ülkücülerde de yapısal değişiklere neden olmuştur. Son on yılını sokak 
mücadeleleriyle geçiren MHP ve Ülkücüler, ‘sağcı’ bir darbe gerçekleşmiş olmasına 
rağmen hapishane ve idamlarla yüzleşmek zorunda kalmışlardır. Kendisi için sokak 
mücadelelerine giren ve bu mücadelede canını bile esirgemeyen ‘vatanperver ço-
cuklar’, sistem tarafından ‘vatana ihanet’ ve ‘vatanın birliğine ve bütünlüğüne tehdit’ 
oluşturmaktan suçlanmış ve mahkum edilmiştir. Bu süreç, MHP ve Ülkücülerin 
sistem karşıtlığına savrulmasına yol açarken, konjonktürel gelişmeler ekseninde 
de Islamlaşma sürecini tetikleyerek bir başka zihinsel kırılma, tartışma veya ayrış-
mayı tetiklemiştir. Hapishane sürecinin sonunda Islamileşen milliyetçiler arasında 
Türk-Islam Sentezi sorgulanır hale gelmiş, Türk-Islam Sentezi idealinde ‘Türk’ün 
mü yoksa ‘Islam’ın mı öncelik kazanması gerektiği değişik yayın organları üzerin-
den tartışılmıştır. Tartışma süreci, 1990’ların başına, Ülkücülüğün yeni bir siyasal 
mecra bulmasına, Büyük Birlik Partisi’nin MHP’den ayrılmasına kadar sürmüştür. 
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1980’lerin, hem siyasi yasaklara hem de milliyetçi düşünceye sahip kişilerin 
başka partilerde siyaset yapmasına bağlı olarak bir toparlanma ve yeniden tek 
çatı altında bir araya gelme çabaları eşliğinde geçirilmesi söz konusudur. 24 Ocak 
1993’teki kurultayda Milliyetçi Çalışma Partisi’nin sona erdirilip MHP adını al-
masıyla bu toparlanma süreci hitama ermiştir. 1990’larla beraber Türkiye siyasal 
ve sosyal açıdan çok radikal ve yapısal dönüşümler geçirmiştir. Kimlikler, doğru-
dan siyasetin öznesi haline gelirken devletin Kürt Sorunuyla ilişkili olarak uygula-
dığı güvenlik politikalarının muazzam bir sosyal hareketliliğe neden olan iç göçü 
tetiklemesi sonucu, Kürt kimliği ve siyaseti başka bir düzleme taşınmıştır. Köyler 
boşaltılmış, insanlar, zorunlu olarak önce Doğu ve Güneydoğu’daki il merkezleri-
ne, bu il merkezlerinin akan göçü kaldıramaması nedeniyle de, Güney sahil şeridi 
ve Batı illerine doğru akın etmişlerdir. Göçün siyasi nedenlere dayanıyor olması 
ve devlet eliyle gerçekleştirilmesi, göç mağdurlarının da tepkisine ve daha da siya-
sallaşmasına yol açmıştır. Bu sosyal hareketlilik yaşanırken, Güneydoğu’da çatış-
maların yoğunlaşmasıyla, şehit cenazeleri kamuoyunun gündemine gelmiştir. Şe-
hit cenazeleriyle, terör mağduru göçmenlerin siyasal kimliğini, yani Kürtlüğünü 
öne çıkartmaları ve kamusal alanda görünür kılmaları birleşince, bugün ‘tepkisel 
milliyetçilik’ olarak adlandırılan yeni bir durum ortaya çıkmıştır. Milliyetçi gele-
nek veya MHP’deki dördüncü kırılma ve ayrışma bu bağlama oturmaktadır. 

Merkez sağ partiler, Güney ve Batı sahil şeridinde yaşanan demografik hare-
ketliliğin yol açtığı sosyolojik ve siyasal dönüşüme tatmin edici siyasal söylem ve 
politikalarla karşılık veremeyince, MHP potansiyel bir alternatif olarak algılandı. 
Aynı dönemde, Türk-Islam ülkücülerinin ana gövdeden kopmasıyla sonuçlanan 
bir iç tartışma sürecinden geçen MHP de bu sosyolojik dönüşüme ayak uydurma 
sürecindedir. 1995 seçimlerinde kısmi olarak gerçekleşen buluşma, Bahçeli’nin 
genel başkanlığında MHP’nin geçirdiği reorganizasyonla 1999 seçimlerinde arttı, 
2000’lerde de kalıcı hale geldi. 1999 seçimlerinde, yeni seçmen ile henüz MHP’nin 
yeni yönelimini hissedemeyen Iç Anadolu’daki seçmenin birleşen desteği MHP’yi 
iktidar ortaklığına taşıdı. 

MHP’nin din, vatan ve devlet algısı, siyasal geleneği, ideolojisi ve yaşam tarzı 
birbirinden farklı iki seçmen bloğunu bünyesinde barındırması, MHP’yi önünde 
sonunda bir tercih yapma zorunluluğuyla baş başa bırakacaktı. 2007 seçimleri, 
AK Parti’nin MHP’nin geleneksel tabanından yadsınamayacak bir destek buldu-
ğunu açığa çıkardı. Buna paralel olarak, MHP’nin Iç Anadolu’daki desteği Gü-
ney ve Batı sahil şeridindeki seçmen lehine epey küçülmüştü. Başka bir deyişle, 
MHP’nin Batı Ege ve Güney sahil şeridinde seçmen desteği artarken, Iç Anado-
lu’daki seçmen desteği azalmıştı. MHP’nin ‘tepkisel milliyetçi’ bir söylem ve po-
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litikaya yönelişinden rahatsız olan Iç Anadolu seçmeni, AK Parti’ye yönelmişti. 
12 Eylül 2010 referandumu, MHP’nin Iç Anadolu’daki seçmenle gerilimi-

ni açığa çıkardığı gibi bu gerilimi çözüme kavuşturmasına da yardımcı oldu. 
MHP’nin sahil şeridindeki seçmenin eğilimlerini tercih ederek belirlediği refe-
randuma muhalefet tutumu, Iç Anadolu’daki seçmenin bir kısmında ciddi rahat-
sızlıklar oluşturdu. MHP’nin ülkücü değerlere sahip seçmeni, partinin ‘Hayır’ ka-
rarını eleştirerek, referandumu destekleyeceğini duyurdu. 

Bu rahatsızlık ve tartışmanın kamuoyuna açık bir şekilde dillendirilmesi, 
MHP’nin 1990’ların ortalarından itibaren geçirdiği dönüşümü anlamlandırmaya 
yönelik pek çok soruyu gündeme getirdi: MHP’de siyasal tutumları birbirinden 
farklı seçmen blokları mı vardı? Farklı seçmen blokları, hangi siyasi başlıklarda 
aynı, hangilerinde farklı tutumu benimsiyordu? MHP’deki taban farklılığı, coğrafi 
bir konumlanmaya indirgenebilir miydi? MHP, bu farklı eğilimlere sahip seçme-
nini hangi söylem ve enstrümanlarla bir arada tutmayı başarıyordu? 

Elinizdeki çalışma, bu sorulara cevap vermek üzere hazırlandı. Başka bir de-
yişle, çalışma, Orta Anadolu ‘muhafazakâr milliyetçiliği’ ile 1990’lar sonrası Gü-
ney sahil şeridi ve Batı Ege’de ortaya çıkan ‘tepkisel milliyetçilik’ anlayışları ara-
sındaki benzerlik ve farklılıkları anlamaya yönelik bir çabayla hazırlandı. 14 ilde 
83 MHP’li katılımcıyla yapılan görüşmeler, mezkûr soru ve arayışlara cevap teşkil 
edecek önemli bulgular sağladı. 

Her şeyden önce, bulguların, MHP tabanında siyasi tutumlara yansıyacak 
bir ayrışmanın mevcut olmadığını ortaya koyduğunu söylemek gerekir. MHP ta-
banında, muhafazakâr ve ulusalcı kesimlerin varlığına işaret eden ve kimi konu 
başlıklarında görüş farklılığını tetikleyen bir durum olsa da, bu farklılıklar, siyasi 
tutuma dönüşecek katılıkta görünmemektedir. MHP tabanının ayrışma yaşadığı 
yaşam tarzı tartışmaları ve koalisyon seçenekleri konuları ve farklılıkları ortaya 
koyan, Türklüğün ve milliyetçiliğin tanımı, Islam’ın milliyetçilik anlayışındaki 
yeri gibi konular, seçmenin siyasi tutumu üzerinde belirleyici olmaktan uzaktır. 
Her ne kadar yaşam tarzı tartışmaları gibi gündemde yer eden konularda MHP 
tabanı ayrışsa da tabanın hükümet politikalarına duyduğu tepki bu ayrışmayı de-
mokratik tartışma düzeyine indirgemektedir. Ayrıca seçmenlerin siyasi gelenek 
ve ideoloji farklılıklarından kaynaklanan milliyetçilik, Türklük ve MHP algıları da 
çoğulculuğun bir yansıması olarak görünmektedir. 

‘Türklük’, ‘milliyetçilik’ ve ‘yaşam tarzına’ ilişkin başlıklarda görülen bu 
farklılık, MHP’nin tarihsel serüveni boyunca bünyesine kattığı farklı toplum-
sal kesimlerin varlığıyla ilişkilidir. Bu başlıklara ilişkin taban arasında gözlenen 
farklılaşmalar, coğrafi olarak haritalandırmaya izin vermeyecek şekilde dağı-
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nık ve iç içedir. Bazı başlıklarda, MHP’nin Anadolu ile Batı sahil şeridindeki 
tabanları arasındaki mesafe görünür hale gelirken, aynı başlığın detaylarına 
inildiğinde, benzer farklılıkların aynı coğrafya içindeki seçmenler arasında da 
varlığını sürdürdüğü fark edilmektedir. Dolayısıyla, MHP seçmeni arasındaki 
görüş farklılıkları seçmen bloklarını coğrafi veya ideolojik eksenler üzerinde 
ayrıştırmaya izin vermemektedir. Bu, elinizdeki çalışmanın en önemli bulgula-
rından birisidir. 

Öte yandan, son on yılın siyasal gündemini belirleyen ve siyasi partileri pozis-
yon almaya iten, asker-siyaset ilişkileri, askeri personele yönelik darbeye teşebbüs 
davaları, Kürt sorununun çözümüne ve PKK’nın silahsızlandırılmasına yönelik 
Çözüm Süreci ve aktif dış politika gibi başlıklarda, MHP tabanında şüpheye yer 
bırakmayacak bir ortak algı ve tutum söz konusudur. MHP tabanı bu başlıklar-
da ifade bulan politikalardan ciddi bir rahatsızlık duymaktadır. Darbeye teşebbüs 
davalarıyla ordunun tasfiye edildiğine, Çözüm Süreci ile ülkenin bölünme eşiğine 
getirildiğine, aktif dış politika ile ülkenin yalnızlaştırıldığına inanmaktadır. MHP 
tabanı, bütün bu politikalarda dış güçlerin dahli olduğunu düşünmektedir. 

AK Parti’nin öncülük ettiği Çözüm Süreci ve vesayetle mücadele gibi iç 
politikaya ilişkin hamleler, MHP tabanında tedirginlik ve kaygı uyandırmakta; 
Irak-Kuzey Irak, Suriye ve Mısır’la ilişkiler gibi aktif dış politika bağlamında gün-
deme gelen başlıklar, iç politikadaki yönelimlerle ilişkilendirilerek değerlendiril-
mektedir. Başka bir deyişle, MHP tabanının, aktif dış politika konseptine itirazına 
kaynaklık eden esas dinamik, iç politikadaki –özellikle de çözüm sürecindeki- ge-
lişmelerden duyduğu kaygıdır. MHP tabanı, Kuzey Irak’la ilişkilerin geliştirilmesi, 
Suriye muhalefetine destek verilmesi ve Suriye’deki mültecilere yardım edilmesi 
gibi politikalara, Kürt meselesi ve PKK’ya yönelik kaygılarıyla birleştirerek değer-
lendirdiği için itiraz etmekte ve yanlış bulmaktadır. 

Bu tablo, MHP’nin tabanını, statüko ve değişime direnç hattında tahkim et-
tiğini ortaya koymaktadır. Türkiye’yi son kale olarak görerek meydana gelen her 
gelişmenin bu son kaleyi tehdit ettiğini düşünen MHP tabanında, 1990 öncesi 
Anadolu milliyetçiliğinde kolaylıkla fark edilen geçmişin ihtişamı, nizam-i âlem, 
büyük Türkiye gibi pro-aktif, pozitif, kuşatıcı, kurucu duygudan eser kalmamış gö-
rünmektedir. MHP, tabanını, Güney sahil şeridi ve Batı Ege seçmeninin 1990’lar-
da edinmeye başladığı çekingen, tedirgin, içe kapalı ruh halini merkez alarak 
tahkim etmiş görünmektedir. MHP, 1990’ların sonunda yerleştiği Güney-Batı kı-
yılarındaki seçmeninin duyarlılıklarını, tutumlarını benimsemiş; Iç Anadolu’daki 
seçmenini de bu noktaya çekmiştir. MHP’de halen siyaset yapmaya devam eden Iç 
Anadolu seçmeni de bu duyarlılıkları içselleştirmiş görünmektedir. 
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Bu çerçevede, 1990’lardaki toplumsal-siyasal dönüşüm neticesinde mer-
kez-sağdan kopmaya başlayan Batılı seçmenle, benzer dinamikler sonucunda 
eş zamanlı olarak Iç Anadolu’da sıkışan MHP buluşmuş; kısa süre içinde, buluş-
mayı sağlayan dinamiklerin kalıcılaşmasıyla, MHP bu seçmenin ideolojik yö-
nelimini benimsemiş, tepkisel milliyetçiliğe demir atmıştır. AK Parti’nin siyasal 
performansı ve MHP’nin tepkiselliğe kayışı, Iç Anadolu’daki MHP seçmeninin 
önemli bir kısmının AK Parti’ye kaymasına yol açmıştır. Bu süreç, MHP’nin Batılı 
seçmenle kenetlenmesine, ideolojik olarak da bu seçmenle eklemlenmesine, Iç 
Anadolu’daki seçmen bakiyesini de bu düzleme çekmesine yol açmıştır. Böylece, 
1990’larda başlayan coğrafi kayma, 2000’lerde ideolojik kayma ile neticelenmiştir. 

Referandumda kamuoyuna yansıyan tartışma ve 12 Haziran seçimleri ön-
cesinde MHP yönetimini hedef alan kasetli siyasal mühendislik, bu sürecin son 
hesaplaşmasını ifade etmekteydi. Tartışma ve hesaplaşma, MHP’nin Batıya yönel-
me kararlılığını tahkim eden bir sonuç üretmiş görünüyor. MHP’yi yeni seçmenle 
buluşma neticesinde geçirdiği ideolojik dönüşümden vazgeçirmeye yönelik bu 
hamleler, Bahçeli ve üst yönetim tarafından reddedilmiş; bu tutuma rıza gösteren 
Iç Anadolu’daki seçmen MHP’nin yeni ideolojisini benimsemiş; MHP, yeni seç-
meni ve siyasal tutumunda karar kılmıştır. 

Bu gün itibariyle, katılımcılarla gerçekleştirilen görüşmelere de yansıdı-
ğı üzere, MHP’nin taban ikiliği son bulmuş görünmektedir. Bu aynı zamanda, 
MHP’nin Iç Anadolu’da AK Parti ile rekabet zemininin ortadan kalkması anla-
mına gelmektedir. MHP’nin yeni seçmeninin ve siyasi pozisyonunun AK Parti ile 
ortak hiçbir kültürel-siyasi-ideolojik zemini kalmamış görünmektedir. Iç Anado-
lu milliyetçiliği MHP’de temsil edilen tepkisel milliyetçilik ile AK Parti’de temsil 
edilen pozitif-kuşatıcı milliyetçilik arasında bölünmüş, MHP’nin pozitif milliyet-
çiliğe kapıları kapatması, ortak zemini de ortadan kaldırmıştır. 

MHP, hem seçmen profili hem de siyasi tutum düzeyinde CHP ile yakınlaş-
mıştır. AK Parti’nin siyasi hamlelerine karşıtlık üzerinden siyasi tutum belirleyen 
Batı Ege ve Güney sahil şeridindeki seçmen, her iki partinin ortak havuzunu oluş-
turmaktadır. Kürt meselesi, asker-siyaset ilişkileri ve dış politika konularında ben-
zer tutumlar üzerinden kurulan bu ortaklık, MHP ve CHP’yi dar alanda sert bir 
siyasi rekabete sürüklemektedir. Bu üç başlıkta benzer siyasi tutumlara sahip olan 
seçmen, parti tercihini, öncelikli bulduğu bir başlık üzerinden netleştirmektedir. 
MHP için bu başlık Kürt meselesi iken, CHP için yaşam tarzı ve vesayet siste-
midir. Dolayısıyla, MHP’nin kendi seçmenini CHP’den koruyabileceği en önemli 
siyasi başlık Kürt meselesidir. Asker-siyaset ilişkileri ve darbeye teşebbüs davaları, 
siyasi gelenek itibariyle MHP’den önce CHP’nin hassas olduğu konulardır. Aktif 
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dış politikaya yönelik tepki ise her iki partinin ortak zeminini oluşturmaktadır. 
CHP seçmeni, mezhepsel, dinsel veya Kemalist içe kapanmacı reflekslerin yol aç-
tığı tarihsel gerekçelerle AK Parti’nin dış politika tercihlerinden rahatsız olurken; 
MHP seçmeni, milliyetçi gerekçelerle aynı rahatsızlığı hissetmektedir. Dolayısıy-
la, CHP ile girmek zorunda kaldığı rekabetten zararlı çıkmaması için olabildi-
ğince her gelişmeyi Kürt meselesiyle ilişkilendirmek durumunda kalmaktadır. 
MHP’nin her gelişmeyi bölünme, parçalanma tehlikesi üzerinden Kürt meselesi 
ve PKK ilişkilendirmesi, seçmenini CHP’den muhafaza etmesinin en etkili yolu 
gibi gözükmektedir. 

Bu MHP açısından, bir yönüyle garanti, bir yönüyle de riskli bir gelecek vaat 
etmektedir. Kürt sorununa çıpalanmış bir siyaset, Kürt sorunu siyasi gündemi 
meşgul ettikçe MHP’ye garanti bir seçmen kitlesi kazandırmaktadır. Ancak, bu 
seçmen kitlesine bağımlılık, MHP’yi sınırlı bir oya mahkûm etmekte, iktidar al-
ternatifi olma şansından alıkoymaktadır. MHP, Kürt sorununa ilişkin gelişmelere 
bağımlı hale gelerek, hem siyasal gündemin diğer önemli başlıklarını ıskalamakta, 
hem de yeni seçmenlerle buluşma imkânını daraltmaktadır. 
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EK: KATILIMCI LİSTESİ

Katılımcı İl Yaş Cinsiyet Unvan

1 Tekirdağ 40-44 Erkek Mevcut Yönetici

2 Tekirdağ 30-34 Erkek Eski Ülkü Ocaklı

3 Tekirdağ 45-49 Erkek Mevcut Üye

4 Tekirdağ 50-54 Erkek Mevcut Yönetici

5 Tekirdağ 35-39 Erkek Mevcut Üye

6 Tekirdağ 30-34 Erkek Eski Üye

7 Tekirdağ 55-59 Erkek Eski Yönetici

8 Kırklareli 60+ Erkek Eski Yönetici

9 Kırklareli 55-59 Erkek Mevcut Yönetici

10 Kırklareli 25-29 Erkek Mevcut Üye

11 Kırklareli 45-49 Erkek Eski Yönetici

12 Kırklareli 60+ Erkek Eski Yönetici

13 Kırklareli 60+ Erkek Eski Üye

14 Kırklareli 55-59 Erkek Mevcut Üye

15 Balıkesir 20-24 Erkek Mevcut Yönetici

16 Balıkesir 50-54 Erkek Eski Yönetici

17 Balıkesir 45-49 Erkek Mevcut Parti Üyesi

18 Balıkesir 55-59 Erkek Eski Ülkü Ocakları

19 Bilecik 40-44 Erkek Mevcut Yönetici
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Katılımcı İl Yaş Cinsiyet Unvan

20 Bilecik 40-44 Erkek Eski Yönetici

21 Bilecik 35-39 Erkek Eski Yönetici

22 Bilecik 45-49 Erkek Eski Yönetici

23 Kastamonu 45-49 Erkek Mevcut Yönetici

24 Kastamonu 50-54 Erkek Eski Yönetici

25 Kastamonu 60+ Erkek Eski Üye

26 Kastamonu 35-39 Kadın Mevcut Yönetici

27 Kastamonu 45-49 Erkek Mevcut Yönetici

28 Kastamonu 40-44 Erkek Eski Üye

29 Çorum 50-54 Erkek Eski Yönetici

30 Çorum 40-44 Erkek Eski Yönetici

31 Çorum 45-49 Erkek Eski Yönetici

32 Çorum 50-54 Erkek Eski Ülkü Ocaklı

33 Çorum 55-59 Erkek Eski Yönetici

34 Aksaray 35-39 Erkek Mevcut Üye

35 Aksaray 40-44 Kadın Eski Yönetici

36 Aksaray 40-44 Erkek Eski Yönetici

37 Aksaray 50-54 Erkek Mevcut Yönetici

38 Aksaray 50-54 Erkek Mevcut Yönetici

39 Aksaray 45-49 Erkek Mevcut Yönetici

40 Kayseri 60+ Erkek Eski Yönetici

41 Kayseri 55-59 Erkek Eski Yönetici

42 Kayseri 50-54 Erkek Mevcut Yönetici

43 Kayseri 60+ Erkek Eski Üye

44 Kayseri 24-29 Erkek Mevcut Üye

45 Kayseri 55-59 Kadın Mevcut Yönetici

46 Elazığ 50-54 Erkek Eski Yönetici

47 Elazığ 60+ Erkek Eski Yönetici

48 Elazığ 60+ Erkek Eski Yönetici

49 Elazığ 50-54 Erkek Eski İl Yönetici

50 Elazığ 44-49 Erkek Eski Ülkü Ocaklı

51 Elazığ 30-34 Erkek Mevcut Üye

52 Elazığ 35-39 Erkek Mevcut Üye

53 Elazığ 40-44 Erkek Mevcut Yönetici
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Katılımcı İl Yaş Cinsiyet Unvan

54 Elazığ 55-59 Erkek Mevcut Üye

55 Ardahan 44-49 Erkek Eski Yönetici

56 Ardahan 45-49 Kadın Mevcut Yönetici

57 Ardahan 40-44 Erkek Mevcut İl Başkanı

58 Ardahan 35-39 Erkek Mevcut Yönetici

59 Ardahan 45-49 Erkek Eski İl Yöneticisi

60 Ardahan 25-29 Erkek Mevcut Ülkü Ocaklı

61 Ardahan 50-54 Erkek Mevcut Yönetici

62 Artvin 55-59 Erkek Eski Yönetici

63 Artvin 40-44 Kadın Mevcut Yönetici

64 Artvin 44-49 Erkek Mevcut Yönetici

65 Artvin 25-29 Erkek Mevcut Yönetici

66 Artvin 30-34 Erkek Mevcut Üye

67 Manisa 50-54 Erkek Eski Yönetici

68 Manisa 60+ Erkek Mevcut Yönetici

69 Manisa 40-44 Kadın Mevcut Yönetici

70 Manisa 60+ Erkek Eski Yönetici

71 Manisa 20-24 Erkek Mevcut Ülkü Ocaklı

72 Manisa 50-54 Erkek Eski Yönetici

73 Aydın 54-59 Erkek Eski Yönetici

74 Aydın 40-44 Erkek Mevcut Yönetici

75 Aydın 45-49 Erkek Eski Yönetici

76 Aydın 45-49 Erkek Mevcut Yönetici

77 Aydın 50-54 Erkek Eski Ülkü Ocaklı

78 Aydın 40-44 Kadın Mevcut Üye

79 Aydın 55-59 Erkek Eski Yönetici

80 Muğla 40-44 Erkek Mevcut Yönetici

81 Muğla 40-44 Erkek Mevcut Yönetici

82 Muğla 50-54 Erkek Eski Ülkü Ocaklı

83 Muğla 60+ Erkek Mevcut Yönetici
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MHP’NİN İDEOLOJİSİ VE SEÇMEN EĞİLİMLERİ 

ÜLKÜCÜLÜKTEN TEPKISEL 
MILLIYETÇILIĞE

MHP’nin  12 Eylül 2010 referandumunda ‘Hayır’ tutumunu benimsemesi, 
İç Anadolu’daki seçmeninin bir kısmında ciddi rahatsızlıklar oluşturdu. 
MHP’nin ülkücü değerlere sahip seçmeni, partinin ‘Hayır’ kararını eleştire-
rek, referandumu destekleyeceğini duyurdu. Bu rahatsızlık ve tartışmanın 
kamuoyuna açık bir şekilde dillendirilmesi, pek çok soruyu gündeme ge-
tirdi: MHP’de siyasal tutumları birbirinden farklı seçmen blokları mı vardı? 
Farklı seçmen blokları, hangi siyasi başlıklarda aynı, hangilerinde farklı tu-
tumu benimsiyordu? MHP’deki taban farklılığı, coğrafi bir konumlanmaya 
indirgenebilir miydi? MHP, bu farklı eğilimlere sahip seçmenini hangi söy-
lem ve enstrümanlarla bir arada tutmayı başarıyordu? 

Elinizdeki çalışma, bu sorular akılda tutularak, Orta Anadolu ‘muhafazakâr 
milliyetçiliği’ ile 1990’lar sonrası Güney sahil şeridi ve Batı Ege’de ortaya 
çıkan ‘tepkisel milliyetçilik’ anlayışları arasındaki benzerlik ve farklılıkları 
anlamaya yönelik bir çabayla hazırlandı. 14 ilde 83 MHP’li katılımcıyla ya-
pılan görüşmeler, mezkûr soru ve arayışlara cevap teşkil edecek önemli 
bulgular sağladı. 

Bulgular, MHP tabanında, belli başlıklarda görüş farklılıklarının mevcut ol-
duğunu ancak bu farklılıkların siyasi tutumlara yansıyacak bir ayrışma veya 
taban ikiliği düzeyinde olmadığını göstermektedir. MHP tabanının ayrışma 
alanını oluşturan yaşam tarzı tartışmaları ve farklılaşma alanını teşkil eden 
Türklüğün ve milliyetçiliğin tanımı ve İslam’ın milliyetçilik anlayışındaki yeri 
gibi konular, seçmenin siyasi tutumu üzerinde belirleyici olmaktan uzaktır. 
MHP seçmeni arasındaki görüş farklılıkları, seçmen bloklarını coğrafi veya 
ideolojik eksenler üzerinden ayrıştırmaya izin vermemektedir.

Öte yandan, son on yılın siyasal gündemini belirleyen ve siyasi partileri po-
zisyon almaya iten, asker-siyaset ilişkileri, askeri personele yönelik darbeye 
teşebbüs davaları, Kürt sorununun çözümüne ve PKK’nın silahsızlandırılma-
sına yönelik Çözüm Süreci ve aktif dış politika gibi başlıklarda, MHP taba-
nında şüpheye yer bırakmayacak bir ortak algı ve tutum söz konusudur. Bu 
tablo, MHP’nin, statüko ve değişime direnç hattında tabanını tahkim ettiğini 
ortaya koymaktadır. Bu gün itibariyle, katılımcılarla gerçekleştirilen görüş-
melere de yansıdığı üzere, MHP’nin taban ikiliği son bulmuş görünmektedir.
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