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Türkiye 7 Haziran 2015’te sandık başına gidecek. MHP, seçime katılan partiler 
içinde özgül bir ağırlığa sahip. Bu ağırlık hem geniş toplumsal kesimleri, özel-
likle gençleri mobilize etme gücünden, hem de 1990’ların ortalarından itibaren 
önemli bir oy potansiyeline sahip olmasından kaynaklanıyor. MHP’yi önceki iki 
seçimde baraj üstünde tutmaya yarayan bu potansiyel, önümüzdeki genel seçim-
de de devam edecek gibi görünüyor.

MHP, baraj sorunu yaşamayan birkaç parti arasındaki yerini sağlamlaştırma 
çabası gösteriyor. Buna karşılık, uzun tarihi içinde tek başına iktidar şansı verilen 
partiler arasında hiç yer alamadığını da hatırda tutmak gerekir. MHP seçmen 
nazarında en fazla “en iyi ikinci seçenek” rolü oynamakla vazifelendirilen ya da 
ödüllendirilen bir parti olagelmiştir. Bundan daha fazlasına layık görülmemiştir. 
Bu çalışmada, yürütülen tartışmalardan hareketle, MHP’nin reaksiyonerliğinin 
seçmeni ikna edecek alternatif politikalar üretmesine engel teşkil eden esas unsur 
olduğunun altı çizilmektedir.

Bu noktada seçmenin zor zamanlar için MHP’yi bir kenarda beklettiği yo-
rumu önem kazanmaktadır. MHP tarihinde 1999 genel seçiminde olduğu gibi 
partiye şans verilen örnekler de bulunmaktadır. Fakat, bu şansı iyi değerlendire-
memiş olmanın seçmenin hafızasında yer tutması; kadroları, programı ve vaatleri 
ile yeterince ikna edici olamaması ve seçmenin gönlünü çelen daha cazip seçenek-
ler karşısındaki çaresizliği, MHP’nin beklentilerine karşılık bulamamasına sebep 
olmuştur. 7 Haziran seçimi, iyiden iyiye yapısal bir nitelik arz etmeye başlayan 
bu algıyı, MHP’nin adayları, beyannamesi ve kampanya stratejisi ile ne oranda 
değiştirebileceğini ortaya koyacak olması açısından çok önemlidir. Bu çalışma, 
genel seçim öncesinde, MHP’nin söz konusu algıyı değiştirme potansiyeli ya da 
ihtimalinin dinamiklerini merkeze alarak, 7 Haziran seçimine yönelik MHP si-
yasetini analiz etmeyi amaçlamaktadır.

ÖZET

Bu çalışma, 7 
Haziran 2015 
genel seçimi 
öncesi MHP 
siyasetini 
analiz etmeyi 
amaçlamaktadır. 
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merkezde yer alan bir partidir hem de kapladığı 
sayısal hacim Türkeş’in genel başkanlığını yaptığı 
yıllara nazaran çok daha fazladır. 

MHP’nin merkeze yönelmesi ve sayısal 
gücünü 1990’ların ortalarından itibaren hızla 
artırması siyasi hayatımız içinde dikkate değer 
analiz nesnelerinden biridir. Aslında Bahçeli, 
MHP’yi merkeze taşıma ideasını Türkeş’ten mi-
ras alarak daim kılmıştır. Bu yıllar aynı zamanda 
merkezin de MHP’ye doğru yöneldiği yıllar ola-
rak göze çarpmaktadır. Dahası, uzunca bir süre 
merkezin sahiplerince marjinal, radikal, aşırı 
uçlarda addedilen MHP ve Milli Görüş gelene-
ğinin partileri 1990’ların ortalarından itibaren 
merkeze daha da yaklaşmıştır. 

MHP’nin siyasi merkezin güçlü aktörlerin-
den biri haline gelişi kuşkusuz pek çok farklı dina-
mikle doğrudan ilişkilidir. Bu dinamikler şu şekil-
de sıralanabilir: MHP’nin merkez sağ bir partiye 
dönüşümü, PKK şiddetinin yoğunlaşmasına karşı 
reaksiyoner tepkilerin ve milliyetçi hassasiyetle-
rin yükselişe geçmesi, AB-Türkiye ilişkilerinin ve 
globalleşme sürecinin ulus-devleti ve ulusal kim-
liği tehdit etmesinin milliyetçi itirazlara canlılık 
kazandırması. Ancak bunların içinde MHP’nin 
sayısal hacminin artışında, 1999’daki genel seçim 
sonuçları esas alarak söylenirse, en fazla Kürt me-
selesinin deneyimlenme biçimi etkili olmuştur.

MHP, varlığını ve meşruiyetini 1990’larda 
ısrarla ve önemle Kürt meselesi ile ilişkilendir-
miştir. 1970’lerde ise komünizm ile mücadele 
MHP’nin varlık gerekçesinin esasını oluşturmak-
taydı. Dolayısıyla, MHP’nin bir düşman imgesi 
üretmekte gösterdiği başarı ölçüsünde varlık bul-
duğu yorumunu yapmak yanlış olmaz.

MHP’nin kimliğinin ana bileşeni, gerçek ya 
da muhayyel bir tehdit karşısında devletin beka-
sını temin etmek üzere harekete geçmektir. Bir 
diğer kimlik bileşeni olarak, Türklük ve İslami-
yet’in sentezlenmesinin ürünü olan değerler yer 
almaktadır. Koşullar ve parti içi iktidar mücadele-
sinin aldığı biçim, Türklük ve İslamiyet arasında-
ki ilişkide birinin diğerine nazaran zaman zaman 

GİRİŞ
Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP), 7 Haziran 
2015’te yapılacak genel seçim öncesindeki mev-
cut durumunun analizi, partinin Türk siyasi tari-
hinde geçirdiği önemli süreçlerin bir fotoğrafını 
çekerek ve gelinen noktada hangi siyasal paradig-
maya dayandığını tespit ederek daha iyi yapıla-
bilir. MHP, siyasi hayatımız içindeki en eski par-
tilerden birisidir. Köklü bir geleneğe yaslanması 
sebebiyle her zaman aldığı oy miktarından ba-
ğımsız bir güce sahiptir. Son yıllarda aldığı oylar 
itibarıyla siyasetin en güçlü aktörleri arasında yer 
aldığı düşünüldüğünde, MHP’yi ihmal ederek 
bir siyasi analiz yapmanın imkansızlığı kendili-
ğinden ortaya çıkmaktadır. 

Her ne kadar 1997’deki vefatının üzerinden 
18 yıl geçmiş olsa da MHP denince akla öncelikle 
Alparslan Türkeş’in mirası gelmektedir. Ne aradan 
geçen uzun yıllar ne de 1997’den beri genel baş-
kanlık koltuğunda Devlet Bahçeli’nin oturması, 
MHP’nin halen önemli oranda Türkeş’in partisi 
olduğu algısını değiştirmemiştir. MHP ile Türkeş 
arasındaki özdeşlik, 1997 sonrasında her şeyin de-
ğişmeden aynı kaldığı anlamına gelmemektedir. 
Zira değişen koşullarla birlikte partinin hem kad-
roları hem de ideolojisi yenilenmiştir. MHP bu-
gün, Türkeş’li yıllarla karşılaştırıldığında hem daha 
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öne geçmesine kapı aralayabilmektedir. Örneğin, 
1969’da partide Türkçü kanat tasfiyeye uğramıştır. 
Buna karşılık, 1990’ların başında İslami kimliği 
daha belirgin kılma amacındaki Türk-İslam ülkü-
cüleri partiden ayrılmak zorunda kalmışlardır. 

1969’dan beri girdiği tüm seçimlerde elde 
ettiği sonuçlar esas alındığında, MHP’nin yavaş 
yavaş yükselen bir gelişim çizgisi izlediği görül-
mektedir. 1980 İhtilali ile birlikte sekteye uğra-
yan bu çizgi 1991’den sonra tekrar gelişim yö-
nünde seyretmeye başlamıştır. MHP’nin, kendi 
tarihi içinde aldığı oylar, esasında zirveye 1999 
seçiminde çıkmış ve MHP seçim sonrasında ku-
rulan koalisyonun ortakları arasındaki yerini al-
mıştır. Bu deneyimin biri negatif diğeri pozitif 
iki sonucundan bahsedilebilir: MHP, 1999-2002 
arasında aynı koalisyonun içinde yer aldığı DSP 
ve ANAP ile birlikte 2002 Kasım’ında yapılan 
seçimde barajın altında kalmıştır. Bu negatif so-
nuca rağmen, MHP, 1999’dan itibaren varlığını 
ve gücünü tescilleyen bir siyasi partidir. Nitekim 
2007 ve 2011 seçimlerinde belli bir ağırlıkla 
mecliste temsil hakkı kazanmıştır.

MHP’nin, 1990’lı yılların başından itibaren 
seçimlerde elde ettiği performanslara bakılarak, 
siyasetin ana çekim merkezlerinden biri olduğu 
kolaylıkla söylenebilir. Buna mukabil, Türkiye’de 
halk MHP’yi her nedense tek başına iktidara ge-
tirecek denli teveccühe layık bir parti gibi görme-
mektedir. MHP siyasi partiler liginde “en iyi ikinci 
seçenek” vasfıyla ancak varlığını sürdürebilmekte-
dir. Halkın bu tercihi iki biçimde analiz edilebilir. 
Öncelikle, MHP’nin iç dinamikleri tek başına ik-
tidara gelmesine müsait ortamın oluşmasına mani 
olmaktadır. Lideri, teşkilatı ve ideolojisi ile MHP 
Soğuk Savaş yıllarının partisi olmaktan kendisini 
sıyırmayı başaramamaktadır. Parti bir kriz anında 
ya da işler kötüye gitme eğilimine girdiğinde akla 
gelmekte; ama her şey normale döndüğünde mev-
zideki yerini alması beklenmekte ve siyaset sahne-
sinde aktif bir rol alması düşünülmemektedir. Bu 
durum, daha çok MHP’nin reaksiyonerliğinden 
ve muhafazakar kodlarından kaynaklanmaktadır. 

Zira, MHP, her türlü değişim ya da yenilik teşeb-
büsünü devlete, millete, ulusal bütünlüğe tehdit 
olarak görmeye yönelik genel eğiliminde ısrar et-
mektedir. Örneğin, Kürt meselesinde 30 yıldır de-
nenen ve sonuçsuz kalacağı aşikar olan yöntemleri 
siyasetin ve müzakerenin karşısına yerleştirmek-
tedir. Eğer 7 Haziran’da iktidara gelirse çözüm 
sürecinde yürütülen müzakerelere ivedilikle son 
vermeyi ve asayişi sağlamak adına güvenlikçi bir 
siyaseti devreye sokmayı vadetmektedir. 

MHP’ye yönelen seçmen teveccühünün ileri-
ye doğru radikal bir ivme kazanması siyasi, iktisadi 
ve sosyal bir krizin varlığına bağlıdır. Oysa bugün, 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin iddiaları-
nın aksine, yaygın ve hissedilir bir kriz yaşandığını 
söylemek doğru değildir. Yine bununla ilişkili ola-
rak, MHP’nin 7 Haziran’da oylarını artırması AK 
Parti’nin bir ya da birden fazla sebeple oylarında 
radikal bir kırılma yaşanması ile ihtimal dahiline 
girecektir. Oysa, eldeki veriler en azından şimdilik 
böylesi bir ihtimalin söz konusu olmayacağı yö-
nündedir. Dolayısıyla, 7 Haziran akşamı MHP’nin 
2011 genel seçiminde elde ettiğinin çok az üzerinde 
bir oy oranı elde edeceği tahmini yapılabilir.

1969’DAN 2015’E:  
MHP’NİN SERÜVENİNDEKİ 
ANA UĞRAKLAR
MHP’nin Kurucu Dinamikleri:  
CKMP’den MHP’ye
MHP isminin Türkeş ile özdeşleşmiş olması se-
bebiyle MHP’yi ele alırken, Türkeş’in siyasi se-
rüvenine kısa da olsa bakmak gerekmektedir. 
Türkeş’in Türkiye siyasi hayatı içinde elde ettiği 
şöhretin ilk basamağında 1944 Türkçülük-Tu-
rancılık davası yer almaktadır. Türkeş’in bili-
nirliğini artıran ikinci büyük eylemi ise, 1960 
İhtilali’nin çekirdek kadrosu içinde yer alması 
olmuştur. Darbeden kısa bir süre sonra Türkeş 
ve arkadaşları, çekirdek kadroyu oluşturan Mil-
li Birlik Komitesi’nden tasfiye edilmişlerdir. Bu 
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tasfiyenin sebebi, Türkeş’in içinde yer aldığı gru-
bun (14’ler), askeri iktidarın kısa bir süre içinde 
sivillere devredilmesini istememesi ve otoriter bir 
yönetim altında reformların gerçekleştirilmesinin 
gerekliliğini savunmasıyla doğrudan ilgilidir.1 

1960 İhtilali’nin kudretli albayı, yaklaşık iki 
buçuk yıl sürgün hayatı yaşadığı Hindistan’dan 
yurda döndüğünde dava arkadaşlarıyla birlikte si-
yasetin aktif öznelerinden biri haline gelmek ni-
yetindedir. Aktif siyasete dahil olmanın Türkeş ve 
arkadaşları için iki yolu bulunmaktadır: Mevcut 
partilerden birine katılmak ya da yeni bir parti 
kurmak. Türkeş ve arkadaşlarının, Adalet Parti-
si’ne (AP) katılma girişimi sonuçsuz kalınca, 31 
Mart 1965’te Cumhuriyetçi Köylü Millet Parti-
si’ne (CKMP) katılırlar. 2 Türkeş, 1 Ağustos 1965 
tarihi itibarıyla, ilk kongrede CKMP genel baş-
kanlığına seçilir ve bu görevin ardından da par-
tinin kadrolarına, ideolojisine istediği gibi yön 
verebilecektir.3 8-9 Şubat 1969’da Adana’da ya-
pılan büyük kongre ile CKMP adını değiştirmiş, 
üç hilalli amblemi ile Türk milliyetçilerinin yeni 
partisi olarak Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
siyaset sahnesindeki yerini almıştır. 

CKMP’nin bir isim değişikliği ile yerini 
MHP’ye bıraktığı kongre birkaç açıdan dikka-
te değer hususlar içeriyordu. İç hesaplaşma ne-
ticesinde, CKMP içinde Nihal Atsız çizgisinde 
bir Türkçülüğü savunanlarla İslam’a yakın bir 
milliyetçiliği savunanlar arasındaki hesaplaşma 
ikinciler lehine sonuçlanmıştır. Geniş halk kitle-
lerine ulaşma ihtiyacının4 bu tasfiyeyi bir bakıma 

1. M. Ali Ağaoğulları, “Aşırı Milliyetçi Sağ”, Geçiş Sürecinde Türkiye 
içinde, der. İrvin Cemil Schick ve Ertuğrul Ahmet Tonak, (Belge 
Yayınları, İstanbul: 1998), s. 214.

2. Türkeş ve arkadaşlarının CKMP’ye katılmaları hakkında bkz. Jaa-
cob M. Landau, Türkiye’de Sağ ve Sol Akımlar, çev. Erdinç Baykal 
(Turhan Kitabevi, Ankara: 1959), s. 290.

3. Bkz. Muzaffer Sencer, Türkiye’de Siyasi Partilerin Sosyal Temelleri, 
(Geçiş Yayınları, İstanbul: 1971), s. 355. 

4. Beşir Ayvazoğlu’nun ifadesi ile söylenirse, “Demokrat Parti’yi 
askeri bir darbeyle iktidardan uzaklaştıran kadronun içinde yer 
almış, üstelik Nihal Atsız çizgisinde kuru bir Türkçülüğü savunan 
eski subayların yönettiği bir partinin geniş halk kitlelerine ulaşması 
imkansızdı”. Bkz. Beşir Ayvazoğlu, “Ah O Eski Ülkücüler”, Türkiye 
Günlüğü, sayı 50, (1998), s. 179-182 (180).

zorunlu hale getirdiği anlaşılmaktadır. Türkeş’e 
göre MHP’nin öncelikli hedefi devleti ve milleti 
yeniden teşkilatlandırmak; 21. yüzyıl medeni-
yetini (feza, atom, elektronik çağı) İslam ahlak 
ve fazileti, Türklük gururu ve şuuru ile yeni bir 
Müslüman Türk medeniyeti haline getirmektir.5 

Türkeş’in burada mealen aktarmaya çalışılan 
cümlelerinde, iki noktaya dikkat etmek gerekir: 
Türkeş, öncelikle Türklük ile İslamiyet’i bir arada 
anmaktadır. “Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı 
kadar Müslüman’ bir kitle hayal etmektedir. Esa-
sen bu hayal, seküler bir Türkçü geleneğin için-
den gelen Türkeş’in daha geniş kitlelere ulaşmak 
amacıyla başvurduğu stratejik hamlenin temsil 
ettiği bir dönüşümü simgelemektedir. 

İkincisi, Türkeş’in şu cümlelerinde ortaya çı-
kan ve MHP siyasetinin de kurucu dinamiği olan 
güvenlikleştirme siyasetidir: “Milli varlığımızı 
tehdit eden komünizm, bölgecilik, mezhepçilik 
gibi tehlikeler karşısında Türk gençliğinin susma-
sı demek Türklüğün tarih sahnesinden silinmesi 
demektir.”6 Ona göre milli varlığımız ve insanlık 
tarihi kadar eski milletimizin mevcudiyeti tehdit 
altındadır ve bu tehdit komünizm, bölgecilik ve 
mezhepçilikten kaynaklanmaktadır. 

1969 yılında yapılan Adana kongresinde 
Türkeş’in yaptığı konuşmadan hareketle döne-
min MHP kimliğinin iki ana bileşeni tespit edi-
lebilmektedir. İlki, tıpkı Ziya Gökalp’in Türkleş-
mek, İslamlaşmak ve Muasırlaşmak adlı eserinde 
yaptığı gibi, Türklük ve İslamiyet’in, ilerlemeci 
bir ideanın ilave edilmesi ile sentezlenmesidir; 
ikincisi ise milletin varlığının tehdit edilmesi kar-
şısında başvurulan şiddetin savunusudur.

1969’dan başlayarak bütün bir MHP tarihi-
ni aslında bu iki ana kimlik bileşenini esas alarak 
analiz etmek mümkündür. Şöyle ki, Türklük ve 
İslamiyet arasındaki ilişkinin seyri, MHP tarihi 
içinde her zaman kayda değer bir tartışma nes-

5. Bkz. http://www.eskimeyendostlar.net/makale/8-9-subat-
1969-ckmp-mhp-kurultayi-acis-konusmasi/4766. 

6. Bkz. http://www.eskimeyendostlar.net/makale/8-9-subat-
1969-ckmp-mhp-kurultayi-acis-konusmasi/4766.
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nesidir. Aynı şey modernleşme ya da ilerleme/
kalkınma ideası için söylenememektedir. Bunun 
sebebi MHP’nin her zaman zaten mezkur idea-
nın taşıyıcısı olması ile ilgilidir. Yani bir bakıma 
burada bir süreklilik tespit edilebilmektedir. Ay-
rıca, “tehdit”, muhayyel ya da gerçek olsun, her 
zaman MHP’nin söylemini üzerine inşa ettiği bir 
başka ana unsurdur. Bu bakımdan da MHP tari-
hi bir süreklilik ile maluldür. 

Bir Türk-İslam Sentezci  
Hareket Olarak MHP
Türklük ve İslamiyet arasındaki ilişkinin 
Türk milliyetçilerince tahayyül edilme biçimi, 
MHP’nin ön tarihi içinde yer alan Meşrutiyet 
dönemi tartışmalarından başlayarak günümüze 
kadar önemini muhafaza edebilmiştir. Söz ko-
nusu ilişkinin güncelliğini ve önemini muha-
faza edişi, hem entelektüel tartışmaların temel 
konuları arasında her zaman yer alması, hem de 
Türk milliyetçiliği hareketi içinde zaman zaman 
yaşanan egemenlik mücadelelerine zemin teşkil 
etmesi ile ilgilidir.

Yukarıda bahsedilen anlamda bir egemenlik 
mücadelesine, 1969’da Adana’da yapılan CKMP 
kongresinde rastlanmaktadır. Bu kongrenin en 
önemli boyutlarından birinin Türkçü kanadın 
tasfiyesi olduğu daha önce vurgulanmıştı. Bu tas-
fiyenin esas sebebi, partinin kısa bir süre içinde 
ulaşmakta başarı kaydettiği toplumsal kesimlerin 
kültürel önceliklerinin havasına kapılmasıdır. 
Köylü ya da 1950 sonrası sanayileşme dalga-
sı ile birlikte kente göç eden muhafazakar Orta 
Anadolu insanının yüksek dini duyarlılıkları ile 
MHP’de temsil imkanına kavuşmaları partinin 
ideolojisini de tesiri altına almıştı.7 İlaveten, 
Türkçülerin tasfiyesi, daha doğrusu İslam’ın 
MHP’nin söyleminde daha ağırlıklı olması, ko-

7. Benzer yorumlar için bkz. Süleyman Seyfi Öğün, Mukayeseli Sos-
yal Teori ve Tarih Bağlamında Milliyetçilik, (Alfa Yayınları, İstanbul: 
2000), s. 145-146; Hatem Ete, Hamza Taşdelen ve Sami Orçun 
Ersay, MHP’nin İdeolojisi ve Seçmen Eğilimleri, (SETA Yayınları, 
Ankara: 2014), s. 30-34.

münizm ile mücadelede işlevsel bir role sahipti. 
Komünizm (ve komünistler) ateizm ile özdeş-
leştirilerek kolaylıkla itibarsızlaştırılabiliyordu. 
MHP, komünizm ile mücadelesinin meşruiyetini 
bir bakıma İslamiyet içinden devşiriyordu. 

1969’dan başlayarak 1980’lere kadar devam 
eden bu genel eğilimin, MHP hareketinin 1980 
sonrası serüveninde farklı bir boyut kazandı-
ğı söylenebilir. Şöyle ki, 1980 öncesi MHP üst 
yönetimi için İslamiyet partinin çıkarları adına 
araçsallaştırılabilirliği ölçüde kıymetlidir. İki 
açıdan bu araçsallık ele alınabilir: İlki, dinin, 
genç ülkücülerin komünistler ile mücadelele-
rinde önemli bir motivasyon kaynağı olmasıyla 
ilişkilidir. İkinci olarak ise, MHP’nin kitlelerle 
iletişimini derinleştirmesine katkı sağlayabilme-
sidir. 1980 sonrasında ise, “aslında 12 Eylül’ün 
arefesinden başlayarak, siyasal söylem düzeyinde 
kalmayıp ülkücülerin düşünce dünyasını bütün-
lüklü olarak etkileyen ‘sahici’ bir İslamlaşma sü-
recinin yürürlüğe”8 girmesidir. 

MHP hareketinin 12 Eylül’den sonra yaşa-
dığı İslamlaşma, esas itibarıyla darbeyi takip eden 
günlerde yaşanan öz-sorgulama sürecinin temel 
yansımalarından biridir. Burada sorgulanan MHP 
ile devlet arasındaki ilişkidir. Ülkücülerin 12 Eylül 
öncesi verdikleri mücadelenin karşılığını zindan-

8. Tanıl Bora ve Kemal Can, Devlet, Ocak, Dergah 12 Eylül’den 
1990’lara Ülkücü Hareket, (İletişim Yayınları, İstanbul: 2009), s. 281.

MHP’nin, 1990’lı yılların başından itibaren 
seçimlerdeki performanslarına bakılarak, 
siyasetin ana çekim merkezlerinden biri 
olduğu kolaylıkla söylenebilir. Buna 
mukabil, halk MHP’yi tek başına iktidara 
getirecek denli teveccühe layık bir parti 
olarak görmemektedir.
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lara atılarak almalarıdır. Özellikle bu sonuncusu 
ülkücülerin hem devlete hem de partilerine içer-
lemelerini doğuracaktır. Ülkücüler devlete içerle-
mişlerdir; çünkü komünistler ile aynı muameleye 
maruz kalmışlardır. Partilerine içerlemişlerdir; 
çünkü zindanlarda yalnız bırakılmışlardır. İslam 
bu iki yönlü vefasızlığa karşı hem teorik bir he-
saplaşmanın hem de hapishanede sığınılacak bir 
liman olmanın zeminidir. İslam’a yöneliş, sonuç 
itibarıyla ülkücülerin devlete ve MHP’ye mesafeli 
bir duruşa sahip olmasında ifadesini bulmuştur.

1980 sonrasında, özellikle 1990’ların baş-
larından itibaren İslam, MHP hareketi9 için bir 
başka açıdan daha gerilim kaynağıdır. Türkiye’de 
İslamcı hareket 1980 İhtilali sonrasında, önemli 
bir ivme kazanmış ve hem İslami cemaatler hem 
de İslam’ın bayraktarlığını yapma iddiasındaki 
Refah Partisi (RP) toplumsal bir teveccühe maz-
har olmaya başlamıştır. Şüphesiz bu eğilimden 
MHP’nin etkilenmemesi mümkün değildir. 

Devlet, bu evrede siyasal İslam’ı en önemli 
tehdit unsuru olarak belirlemiş ve yükselen dini 
hareketleri engellemeye yönelik tedbirler almış-
tı. MHP’nin de, siyasal olarak RP’de cisimleşen 
bu dalganın etkilerinden kendisini korumak yö-
nünde bir çaba içerisine girdiği söylenebilir. RP, 
MHP için siyasi anlamda bir rakiptir. Bu iki parti 
benzer sosyolojilere hitap etmektedirler. Dolayı-
sıyla hem bu rekabette üstünlük elde etmek hem 
de yeniden devletin yanında konumlanmak üze-
re MHP, siyasal İslam’a ilişkin tutumunda ziya-
desiyle eleştirel bir dili benimsemiştir.

9. Bu dönemde hareketin partisinin adı Milliyetçi Çalışma Partii-
si’dir (MÇP).

İslamlaşma eğiliminin sonuçlarını hem parti 
içi ilişkiler hem de partiler arası ilişkiler esasın-
da değerlendirdiğimizde karşımıza her iki ilişki 
düzeyi açısından da MHP’yi zorlayan bir tablo 
çıkar. Parti içi ilişkiler açısından bakıldığında, İs-
lamlaşma eğilimi hareketin bölünmesine sebep-
tir. Partiler arası rekabette ise, benzer sosyolojilere 
hitap eden rakibi RP karşısında dezavantajlı bir 
konuma hapsolma riski altındadır. Bu, tabanını 
RP’ye kaptırma riskidir. Konjonktürün10 de yar-
dımı ile MHP’nin zaten genlerinde mevcut bulu-
nan Türkçü damarı yeniden canlandırması, 1980 
sonrasında İslamlaşma süreci ile ilişkili engelle-
ri aşmanın yegane yolu olarak benimsenmiştir. 
Özetle, 1990’ların ortalarından itibaren MHP, 
tıpkı 1969 öncesindeki gibi, Türkçü eğilimleri 
daha güçlü bir parti haline gelmiştir.11 Lakin her 
şeye rağmen MHP içindeki bu Türkçüleşmenin 
İslam ile bütünüyle kopuş anlamına gelmediğine 
dikkat etmek gerekir. Bir tür Türkçülük lehine 
bir sentezin MHP’nin kimliğinin başat unsuru 
haline geldiğini söylemek yanlış olmaz. 

Reaksiyoner Bir Hareket Olarak MHP
MHP’nin ön-tarihi Türkçülük fikriyatının or-
taya çıktığı, devlet adamları ve aydınlar nezdin-
de itibar kazandığı yıllara dayanır. Türkçülük, 
Meşrutiyet döneminin ya da Osmanlı Devleti 
açısından “zor zamanlar”ın aydınlarının canlı 
tartışma ortamı içinde önerdikleri ideolojidir. 
Tıpkı öncülleri Osmanlıcılık ve İslamcılık gibi 
devletin beka sorununu çözmek amacıyla baş-
vurulan son çaredir.

Önce Cumhuriyet’in kurucu elitlerinin, son-
ra ise MHP’nin tevarüs ettiği Türkçülük/Türk 
milliyetçiliği, altını tekrar çizerek vurgulamak ge-

10. Burada konjonktür ile; SSCB’nin dağılması sonrası bağımsıı-
zlıklarını ilan eden Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile temas kur-
manın resmi bir devlet politikası haline gelmesinin, Kürt mesele-
sinin PKK şiddeti sebebi ile ülke gündemine yerleşmesinin ve son 
olarak globalleşmenin, Türkiye-AB ilişkilerinin Türkçülüğün ön 
plana çıkarılmasına kapı aralaması kast edilmektedir. 

11. Tanıl Bora ve Kemal Can, Devlet ve Kuzgun, 1990’lardan 
2000’lere MHP, (İletişim Yayınları, İstanbul: 2011), s. 160.

1990’ların ortalarından itibaren MHP, tıpkı 
1969 öncesindeki gibi, Türkçü eğilimleri 

daha güçlü bir parti haline gelmiştir
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rekirse, devletin beka sorununu çözmeye aday bir 
ideoloji olarak doğmuştur. Yeni devlet kurulduk-
tan sonraki serüvenine bakıldığında, Türkçülük 
millet ya da devletin varlığı ve bütünlüğü için ger-
çek ya da muhayyel bir tehdide konu edilebilecek 
fikirlere, eylemlere ve gelişmelere karşı bir panze-
hir olarak kendi varlığını sürekli kılmayı seçecek-
tir. Şöyle de söylenebilir: Varlığını sürekli kılabil-
mesi, meşrulaştırabilmesi gerçek ya da hayali bir 
düşman üretme kapasitesine bağlıdır. 

Bu düşman önce komünizmdir. Sonrasında 
değişen koşullara göre siyasal İslam’dır, Kürt si-
yasi hareketidir, AB’dir, ABD’dir, Ermenilerdir. 
Partinin uzun tarihinde herhangi bir MHP önde 
geleninin televizyonda, radyoda, seçim meyda-
nındaki konuşmasında ya da bir gazeteye verdiği 
demeçte sizi ilk karşılayacak olan düşünce, dev-
letin, milletin ne denli zor durumda olduğudur. 
Bazen iç, bazen bir dış düşman kirli emelleri ile 
milletin ve devletin varlığına kast etmektedir. 
İhanet şebekeleri el birliği etmiş, Türk’ün ebedi 
varlığına son vermek istemektedir. 

Alparslan Türkeş’in, Devlet Bahçeli’nin ya 
da bir başka MHP önde geleninin bir biçimde 
tesadüf ettiğiniz konuşma ve demeçleri ağırlıklı 
olarak bu türden felaket senaryoları ile doludur. 
MHP muhtemel felaketlere karşı kendisini sı-
ğınılacak son liman olarak görmektedir. Bah-
çeli’nin 4 Kasım 2012 tarihindeki 10. Olağan 
Büyük Kurultay açılış konuşmasında yer alan şu 
ifadeleri, örnek teşkil etmesi açısından dikkat çe-
kicidir: “Türk vatanı ihanet zebanisinin hışmına 
direniyor, yine direnmeye devam edecek. Çünkü 
teminat sizsiniz, çünkü güvence sizsiniz, çünkü 
ümit sizlersiniz. Milliyetçi hareket varsa henüz 
tüm yollar kapanmış değildir”.12 Benzer bir dü-
şünceye, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve An-
kara milletvekili adayı Şefkat Çetin’in bir sosyal 
paylaşım sitesindeki şu ifadelerinde de rastlanabi-
lir: “Tutunacak son dal. Sığınacak son liman. Bi-

12. Devlet Bahçeli, 10 Kasım 2012, http://www.mhp.org.tr/html-
docs/genel_baskan/konusma/2430/index.html.

zimle yürü Türkiye.” Özetle, bir düşman imgesi 
üretmek ve varlığını mezkur imgede temellendir-
mek, MHP’liliğin bir bakıma olmazsa olmazıdır. 

MHP hareketinin reaksiyonerliğini, bir baş-
ka biçimde, Türkiye’nin 1960’lı yıllardaki siyasi, 
iktisadi ve sosyal vasatı ile de temellendirebiliriz. 
Şöyle ki, Mustafa Çalık’a göre MHP hareketi, 
“Türkiye’de 1950’lerde hızlanan sosyo-kültürel 
ve politik değişme sürecinde, yerleşik sosyo-kül-
türel yapıdaki muhtelif sembol, değer ve davranış 
kodlarının reaksiyoner bir ideolojik politizasyon-
la buluşarak eyleme geçmesidir”.13 Bu reaksiyo-
nerlik partiyi muhafazakarlaştıran, “bir iktidar 
tasarımı veyahut başka pozitif tasarımlar üretme-
sine elvermeyecek ölçüde”14 negatif siyasete mah-
kum eden başlıca unsurdur. 

Merkez Parti Olma Sarkacı ve MHP
MHP’nin siyasi hayata dahil olduğu 1969’dan 
1980’e değin yaşadığı deneyimden arda kalan ve 
hatırlanan izler hiç de pozitif değildir. Bunun se-
bebi, şiddet ve kaba kuvvetle özdeşleştirilen bir 
gençlik örgütlenmesine sahip olmasıdır. Kitlesel-
leşmesinin önündeki en büyük engel, bir bakı-
ma MHP’nin 12 Eylül öncesi şiddetin ve kardeş 
kavgasının esas müsebbiplerinden biri addedil-
mesidir. Bu sebeple, geniş kitlelerle arasındaki 
mesafeyi kapatmak isteyen MHP’nin yeni bir 
hüviyetle halkın karşısına çıkması adeta bir za-
ruret hükmündedir. Bu düşüncedeki MHP önde 
gelenleri, 1990’lı yılların ortalarında Türkeş’in 
öncülüğünde yeni bir algı oluşturmak üzere ha-
rekete geçmişlerdir.

MHP, “deneyimli devlet adamı”, “bilge li-
der” Türkeş imajına yaslanarak merkez sağ bir 
parti hüviyeti ile halkın karşısına çıkmaya çalış-
mıştır. Bu çaba ve niyetin takipçisi 1997’den son-

13. Mustafa Çalık, MHP Hareketi Kaynakları ve Gelişimi 1965-
1980, (Cedit Neşriyat, Ankara: 1995), s. 201. Benzer bir yorum 
için ayrıca bkz. Deniz Vardar, “Fransa’da Ulusal Cephe, Türkiye’de 
MHP”, Milliyetçilik, Faşizm ve MHP içinde, der. Seyfi Öngider, 
(Aykırı Yayınları, İstanbul: 2002), s. 87.

14. Tanıl Bora ve Kemal Can, Devlet, Ocak, Dergah 19 Eylül’den 
1990’lara Ülkücü Hareket, (İletişim Yayınları, İstanbul: 2009), s. 45.
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ra Bahçeli’dir. O, Türkeş’in ölümünü takip eden 
günlerde partinin başına geçmiş ve Türkeş’in 
başlattığı merkeze doğru yürüyüşü hızlandırmış-
tır.15 MHP, artık sadece alt sınıfların, bozkırda 
yaşayanların değil kentlilerin de oyuna taliptir. 
İktidar olmak istemektedir. Farklı toplumsal 
kesimlere ulaşmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla 
daha mutedil, “sorumlu” ve çoğu zaman “üçüncü 
yol”cu bir dil tercih edecektir. 

MHP’nin merkeze yönelişi, bir tür kendin-
den vazgeçiş ya da başkalaşma ifadesi değildir. 
MHP, “başkalaşmadan dönüşmekte”dir.16 Özel-
likle Bahçeli’nin 2000 yılında yapılan kongre-
deki konuşmalarının satır aralarında açığa çıkan 
gerçeğin de gösterdiği üzere, bu değişim partinin 
ideolojisine de ziyadesiyle yansımıştır. Öyle ki, 
konuşmasında “milliyetçilik” kadar “globalleş-
me” ve “demokrasi” kavramlarına da yer vermek-
tedir. Globalleşme, Bahçeli için reaksiyoner bir 
tepki ile karşısında durulması gereken bir süreç 
değildir. Tersine, sunduğu imkanlardan yararlan-
mak esas olmalıdır. Buna karşılık Bahçeli, global-
leşme sürecine iki açıdan dikkat edilmesi ve yol 
açması muhtemel tahribatların önüne geçilmesi 
gerekliliğinin altını çizmektedir. Bunlardan biri, 
globalleşmenin yol açtığı eşitsizliklerin daha insa-
ni bir gelir dağılımına katkı sağlayacak tedbirler 
ile giderilmesidir. İkincisi ise milli ve ahlaki de-
ğerleri tahrip etmesine izin verilmemesidir.17 

1990’lardan sonra dönüşen sadece MHP de-
ğildir. Merkez de dönüşmektedir. Bu iki yönlü bir 
değişimdir: İlkin, MHP merkez nezdindeki itiba-
rını tekrar kazanmaktadır. Özellikle 12 Eylül aske-

15. Bkz. Alev Çınar, Burak Arıkan, “The Nationalist Action Parr-
ty: Representing the State, the Nation or the Nationalists”, Turkish 
Studies, 3(1), 25-40 (38).

16. Metin Heper, ““Başkalaşmadan” Değişen Milliyetçi Hareket”, 
Türkiye Günlüğü, sayı 55,(1999).

17. Devlet Bahçeli, 5 Kasım 2000, 6. Olağan Büyük Kongre 
Konuşması, http://www.mhp.org.tr/htmldocs/genel_baskan/ko-
nusma/322/index.html. İlgili konuşmaya ve Bahçeli’nin merkeze 
yönelişine dair değerlendirmeler için bkz. Ziya Öniş, “Globalizati-
on, Democratization and the Far Right: Turkey’s Nationalist Action 
Party in Critical Perspective”, Democratization, 10(1), 27-52; Me-
tin Heper, Başak İnce, “Devlet Bahçeli and ‘Far Right’ Politics in 
Turkey 1999-2002”, Middle Eastern Studies, 42(6), (2006).

ri darbesinin ana aktörlerinin Türk-İslam sentezci 
politik stratejilerinin, bir devlet politikası haline 
gelmesi ama bundan daha çok Kürt meselesinde 
güvenlikçi bir perspektifin muhafazası devlet ka-
tında MHP’yi meşrulaştıran unsurlardır.18 İkinci 
olarak, 1990’ların ortalarından itibaren merkez 
sağda yaşanan kriz merkezin dönüşümünün bir 
başka işaretidir. Anavatan Partisi (ANAP) ve 
Doğru Yol Partisi (DYP) gibi 12 Eylül sonrasının 
etkili partilerinin güçlerinin gittikçe azalması ve 
seçmen tabanlarının buharlaşarak merkez sağdaki 
yerlerini korumakta yaşadıkları zorluk, MHP ve 
Milli Görüş geleneğinin hiç olmadığı kadar güç 
kazanmaları ile eş zamanlıdır. Kent araştırmala-
rı literatüründen ödünç alarak söylenirse, bir tür 
yerinden etme ile, sırasıyla 1995’te RP, 1999’da 
MHP ve son olarak 2002’de AK Parti merkeze 
yerleşmiştir. Merkezin yaşadığı dönüşümün esa-
sını burada aramak daha yerindedir.

MHP’nin 1990’lı yıllardan itibaren merkeze 
doğru yöneldiği yaygın kabul gören bir kanaat 
olarak ön plana çıkmaktadır. Aynı yıllarda mer-
kez de, yukarıda analiz edildiği gibi, çeşitli yollar 
ile dönüşüm geçirmiştir. Bugün ise artık merkez 
sağda, bundan yirmi yıl önce radikal ve marjinal 
partiler arasında kendilerine yer verilen MHP ve 
Milli Görüş geleneğinin evriminin bir yansıması 
olan AK Parti bulunmaktadır. Yani, eski merkez 
hegemonik konumunu yitirmiş durumdadır. 

MHP’NİN SEÇİM 
PERFORMANSLARI 
1 Ağustos 1965’te CKMP’nin genel başkanlığına 
seçildikten kısa bir süre sonra milliyetçi-ülkücü 
hareketin lideri Alparslan Türkeş ilk seçim dene-
yimini yaşamıştır. 10 Ekim 1965’te yapılan bu 
seçimde CKMP yüzde 2,2 oy almış ve meclise 
11 milletvekili ile girmeyi başarmıştır. Bu sonuç 

18. Bkz. Menderes Çınar, “MHP: Bir Devlet ‘Ciddiyeti’ Analizi”, 
Milliyetçilik, Faşizm ve MHP içinde, der. Seyfi Öngider, (Aykırı 
Yayınları, İstanbul: 2002), s. 122.
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CKMP için, 1961’de yapılan bir önceki seçimle 
karşılaştırıldığında ciddi bir gerilemeye tekabül 
etmektedir. Ortaya çıkan sonuç esasen Osman 
Bölükbaşı’nın CKMP’den ayrılarak tekrar Millet 
Partisi’ni (MP) kurması ile ilişkilidir. MP, 1965 
seçiminde yüzde 6,3 oy alarak mecliste 31 san-
dalye ile temsil edilmeye hak kazanmıştır. 1965 
seçimlerinde Türkeş’in liderliğinde alınan oy ol-
dukça düşükse de, CKMP’nin mecliste temsil 
imkanı yakalamış olması dikkate değer bir geliş-
medir. Bir taze siyasetçi olarak Türkeş 10 arkada-
şı ile birlikte meclise girmiştir. 

TABLO 1. MHP’NİN GENEL SEÇİMLERDE  
ELDE ETTİĞİ SONUÇLAR

Yıl Oran(Yüzde) Sandalye Sayısı

1969 3,01 1/450

1973 3,38 3/450

1977 6,42 16/450

1983 - -

1987 2,92 0/450

1991 (RP ve IDP ile birlikte) 16,87 62/450

1995 8,18 0/550

1999 17,98 129/550

2002 8,35 0/550

2007 14,27 71/550

2011 13,01 53/550

CKMP’nin ismi MHP olarak değiştirildikten 
sonra girilen ilk seçim 1969 tarihlidir. 12 Ekim’de 
yapılan seçimde MHP yüzde 3,01’lik oy oranı ile 
meclise sadece bir milletvekili sokabilmiştir. 1973 
seçiminde de benzer bir oy oranına (yüzde 3,38) 
ulaşmış ve 3 milletvekili ile temsil hakkı kazanabil-
miştir. MHP’nin tedricen bir mesafe aldığı, girdiği 
her seçimde az çok oylarını yükselttiği görülmek-
tedir. Özellikle 1977 seçimi MHP için önemli 
bir sıçramayı temsil etmektedir. Parti, 5 Haziran 
1977’de yapılan seçimde aldığı yüzde 6,42’lik oy 
ile 16 milletvekili çıkarmayı başarmıştır.

1969 ile 1980 arasında girdiği üç seçim-
de MHP yüzde üçlerde başlayan performansını 
1977’de yüzde altılara çıkarmıştır. Bu yıllarda 
Türkiye’de barajsız bir seçim sisteminin uygula-

nıyor olması, MHP’nin girdiği her seçimde az 
sayıda milletvekili ile de olsa temsil hakkı ka-
zanmasına yol açmıştır. 1980 öncesi MHP açı-
sından bir başka önemli husus ise, partinin iki 
kez Milliyetçi Cephe (MC) hükümetlerine ko-
alisyon ortağı olarak katılmasıdır. Adalet Partisi 
lideri Süleyman Demirel öncülüğünde sola ya da 
komünizm tehdidine karşı kurulan bu sağ ko-
alisyonların ilki 1975 yılında, ikincisi ise 1977 
seçiminden sonra kurulacaktır. MHP, ilk MC 
hükümetinde iki, ikincisinde ise beş bakanlıkla 
temsil edilmiştir. Alparslan Türkeş her iki hükü-
mette de “devlet bakanı ve başbakan yardımcısı” 
sıfatı ile yer almıştır. 

1980 askeri darbesini takip eden günler 
MHP ve MHP’liler için zor zamanlardır. 29 Ni-
san 1981’de açılan “MHP ve Ülkücü Kuruluşlar” 
davasında parti, “anayasal düzeni zor yoluyla de-
ğiştirmeye teşebbüs, Türkiye ahalisini birbiri aley-
hine toplu kıyıma yönlendirme ve silahlı cemiyet 
kurma”19 ile suçlanmıştır. 16 Ekim 1981’de ise, 
MHP dönemin askeri yönetimince kapatılmıştır. 

Lideri ve öncü kadrolarının önemli bir kıs-
mının yargılandığı, hapsedildiği bu yıllarda MHP 
hareketi çok ciddi bir dağınıklık yaşamıştır. Bu 
dağınıklığın bir diğer sebebi ise pek çok önemli 
isminin yeni kurulan partilerde, özellikle Anava-
tan Partisi’nde (ANAP) siyasi hayatlarını devam 
ettirmeyi tercih etmeleridir. Bu dönemde Türkeş, 
12 Eylül 1980 İhtilali’nden üç gün sonra teslim 
olmasıyla başlayarak 1 Nisan 1985’teki tahliyesine 
kadar sürecek bir hapishane hayatı yaşamıştır. 

Türkeş’in yokluğunda MHP hareketinin 
içine düştüğü buhranı aşmak üzere 7 Haziran 
1983’te Muhafazakar Parti (MP) kurulmuşsa da, 
bu partinin tüm hareketi hakkıyla temsil edebil-
diğini söylemek güçtür. Bu sorunu aşmak üzere, 
30 Kasım 1985’te Muhafazakar Parti’nin adını 
değiştirmesi ile siyasi hayata dahil olan Milliyetçi 
Çalışma Partisi (MÇP), Türkeş’in siyasi yasağı-

19. Tanıl Bora, “MÇP/MHP”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansik-
lopedisi içinde, (İletişim Yayınları, İstanbul: 1996), s. 1276.
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nın kalkarak tekrar hareketi temsil etme iddia-
sındaki partinin başına geçmesine kadar sırasıyla 
Ali Koç ve Abdülkerim Doğru tarafından yöne-
tilmiştir.20 Türkeş’in liderliğindeki MÇP’nin, 12 
Eylül sonrasındaki ilk genel seçim deneyimi 29 
Kasım 1987 tarihlidir. MÇP bu seçimde aldığı 
yüzde 2,92’lik oy ile CKMP’nin Türkeş liderli-
ğinde ilk kez seçime girdiği 1965 seçimindekine 
yakın bir oy oranına sahip olabilmiştir. 12 Eylül 
askeri darbesi sonrasında konulan yüzde 10’luk 
baraj sebebi ile artık düşük oranlarda oy alabilen 
partilerin mecliste temsilci bulundurma şansları 
kalmamıştır. Bu değişiklik, sadece 1987 seçimin-
de değil, ileriki satırlarda değinileceği üzere 1995 
ve 2002 seçimlerinde de MHP’nin mecliste tem-
silinin önüne geçecektir.

1987 seçimindeki başarısız sonuca rağmen 
MHP’nin 12 Eylül’ün negatif etkilerini üzerin-
den yavaş yavaş atmaya başladığının ilk işaretleri 
1989’daki yerel seçimlerde ortaya çıkmaktadır. 
MHP bu seçimlerde elde ettiği yüzde 4,14’lük oy 
ile gelecek için artık daha fazla ümitvardır. 1991 
genel seçimi bu ümidi canlı tutmaya yarayacak 
bir hamleye sahne olur ve MHP tekrar mecliste 
temsilci bulundurma hakkı kazanır.

1991 seçimine MÇP, RP ve IDP (Islahatçı 
Demokrasi Partisi) ile ittifak yaparak girmiştir. 
12 Eylül Anayasasının partiler arasında resmi bir 
ittifaka izin vermeyişinden kaynaklanan engeli 
aşmak üzere söz konusu üç parti, RP adına seçi-
me girmiş ve toplamda elde ettiği yüzde 16,87’lik 
oy ile 62 milletvekilini meclise sokmayı başar-
mıştır. Bu 62 milletvekili içinde 19 MÇP’li daha 
sonra istifa ederek partilerine dönmüşlerdir. 

1991 seçimi sonrasında MÇP/MHP tekrar 
TBMM’ye girmeyi başarmışsa da, kısa süre sonra 
6 milletvekilinin istifasına yol açan gerilimle baş 
etmek zorunda kalması sarsıcı bir etki uyandır-
mıştır. Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları, parti-
lerinin DYP-SHP hükümetine verdiği destek ve 

20. Bkz. http://www.ulkuocaklari.org.tr/ulkucuhareket/basbug-all-
parslan-turkes/hayati/12-eylul-sonrasinda-mhp.

kökleri 12 Eylül öncesine kadar giden parti içi 
uyuşmazlıklar sebebi ile 7 Temmuz 1992’de istifa 
etmişler ve 29 Ocak 1993’te Büyük Birlik Parti-
si’ni (BBP) kurmuşlardır.

12 Eylül öncesinin önemli gençlik liderle-
rinin ciddi itirazlar yönelterek bir başka parti-
de buluşmalarından sonraki en önemli gelişme 
MÇP’nin adının değiştirilerek MHP’nin tekrar 
siyasi hayat içindeki yerini almasıdır. 27 Aralık 
1992’de toplanan MÇP kurultayı delegelerin ka-
rarı ile partinin adını MHP olarak değiştirmiştir.

MHP’nin 1992 sonrasındaki ilk seçim dene-
yimi 29 Mart 1994’teki yerel seçimlerdir. MHP 
bu seçimde yüzde 7,95’lik oyu ile görece başarılı 
bir sonuç elde etmiştir. Lakin, 1995 genel seçimi 
MHP için büyük hayal kırıklığına yol açmıştır. 
1991’dekine benzer bir yöntem üzerinde (DYP 
listelerinden aday gösterilmek) büyük oranda an-
laşma sağlanmışken, son anda ittifakın bozulması 
uzun süre devam eden tartışmaları beraberinde ge-
tirmiştir. MHP’nin tek başına girdiği bu seçimde 
aldığı yüzde 8,18 oranındaki oy, mecliste temsil 
imkanı elde edememesi anlamına gelmektedir.

Bir sonraki seçimde, yani 1999 genel seçi-
minde, artık Türkeş MHP’nin başında değildir. 
4 Nisan 1997’de vefat etmiştir. Türkeş’in yerini 6 
Temmuz 1997’de yapılan kongre ile Devlet Bah-
çeli almıştır. Devlet Bahçeli girdiği ilk seçimde, 
1999’da MHP tarihinin en yüksek oy oranına 
ulaşarak sürpriz bir başarıya imza atmıştır. MHP, 
18 Nisan’da yapılan seçimde yüzde 17,98 ora-
nında bir oy elde etmiş ve meclise 129 milletve-
kili sokmuştur. MHP, Demokratik Sol Parti’nin 
(DSP) ardından Türkiye’nin en başarılı ikinci 
partisidir. DSP ve ANAP’ın katılımıyla kurulan 
hükümete koalisyon ortağı olarak katılan MHP, 
1980 öncesinin MC hükümetlerinden sonra 
ilk kez aldığı 12 bakanlıkla devlet yönetiminde 
önemli bir mevkiye yerleşebilmiştir.

1999 genel seçiminin ortaya çıkardığı sonuç, 
MHP açısından, beklenenin oldukça üzerinde 
bir oyun elde edilmesi anlamına gelmektedir. 
Öyle ki, genel başkan Bahçeli’nin seçim öncesi 
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tahminleri bile, elde edilen oy oranının oldukça 
altındadır. Böylesi bir sonucun ortaya çıkmasın-
da hem MHP’nin merkeze doğru kayma yönün-
de gösterdiği değişim iradesi hem de memleketin 
dönem itibarıyla içinde bulunduğu siyasi vasat 
belirleyici olmuştur. 1999 seçimi sonrasında ya-
pılan yorumlar, ağırlıklı olarak MHP’de dışsal 
faktörlerin, bir başka deyişle siyasi konjonktürün 
sonuçlar üzerinde daha belirleyici olduğu kana-
atindedir.21 Örneğin, Abdullah Öcalan’ın yaka-
lanıp Türkiye’ye getirilmesi ve 28 Şubat süreci-
nin 1999 seçimi üzerinde doğurduğu etkiler bu 
açıdan en önemli belirleyici faktörlerdir. Yine de, 
MHP’nin 18 Nisan 1999 seçiminde aldığı oyu 
sadece konjonktürel bir başarı olarak görmek 
kolaycı ve eksik bir yorum olacaktır. MHP’nin 
başarısında Parti’nin 1980 sonrası geçirdiği deği-
şimin, Bahçeli döneminde “başkalaşmadan deği-
şen” temel yapının, politikalarını daha rafine hale 
getirmesinin, toplumsal değerlerle beslenen açık, 
özgürlükçü, ahlaki meşruiyeti esas alan tutumun 
etkisini göz ardı etmemek gerekir.”22 

28 Mayıs 1999 ile 18 Kasım 2002 arasın-
da yaklaşık 3,5 yıl süren beşinci Ecevit hükü-
metinin bütün bileşenleri 2002 genel seçimi ile 
birlikte meclis dışında kalmıştır. 18 Kasım seçi-
minde meclis dışında kalan partiler sadece DSP, 
MHP ve ANAP değildir. Merkez sağın ANAP 
dışındaki diğer önemli temsilcisi DYP de çok 
küçük bir farkla meclis dışındadır. Sürpriz bir 
biçimde yüzde 7,25 oy almayı başaran Cem 
Uzan’ın Genç Parti’si de aynı şekilde mecliste 
temsil imkanı yakalayamamıştır. 

21. 1999 seçiminde MHP’nin elde ettiği sonucu konjonktür ile 
ilişkilendiren çalışmalar için bkz. E. Burak Arıkan, “Türkeş’ten 
Bahçeli’ye MHP: Değişim Nereye Kadar?”, Milliyetçilik, Faşizm ve 
MHP içinde, der. Seyfi Öngider, (Aykırı Yayınları, İstanbul: 2002); 
Merdan Yanardağ, “MHP’nin Geleceği; Sonuçlar ve Olasılıklar”, 
Milliyetçilik, Faşizm ve MHP içinde, der. Seyfi Öngider, (Aykırı 
Yayınları, İstanbul: 2002). 

22. Hüseyin Yayman, “22 Temmuz’dan 29 Mart’a Siyasal Partiler: 
Değişim ve Süreklilik Ekseninde MHP”, SETA Analiz, (2009). 

AK PARTİ İKTİDARLARI 
DÖNEMİNDE MHP’NİN 
REAKSİYONER SEÇİM 
SİYASETİ
2002 genel seçimi Türkiye siyasi hayatı içinde, 
uzun uzun üzerinde durmayı hak edecek denli 
önemli sonuçlar üretmiştir. Ancak burada orta-
ya çıkan sonucu bütün boyutları ile ele almak 
mümkün değildir. Bu sebeple öne çıkan birkaç 
husus vurgulanacaktır. MHP, hükümette kaldı-
ğı süre boyunca vaatlerini yerine getirmemenin 
bedelini oldukça pahalıya ödemiştir. “Ürkek de-
ğil erkek” söylemi ile 1999 kampanyası boyun-
ca Fazilet Partisi’ni (FP) (Refah Partisi 28 Şubat 
sonrasında kapatılınca, Milli Görüş geleneğini 
temsilen kurulmuştur) başörtüsü sorununu 
çözemediği için eleştiren, belki bundan daha 
önemlisi Abdullah Öcalan’ı asmayı vaat eden 
MHP, beklentilere karşılık verememiştir. Buna 
bir de “yolsuzluk” ithamına maruz kalmanın 
yol açtığı yıpranma eklendiğinde, 2002 genel 
seçimi öncesinde MHP hanesine yazılacak pek 
çok olumsuzluk olduğu görülmektedir.

MHP’nin 2002 seçiminde maruz kaldığı 
yolsuzluk ithamı, Koray Aydın’ın 1999 depremi 
sonrası toplanan paraları yerine ulaştırmadığı id-
diasına dayalıdır. DSP-MHP-ANAP hükümeti 
kurulduktan sonra yaşanan iki büyük deprem, 

MHP’nin 1990’ların ortalarından 
itibaren aldığı mesafenin esas sebebi 
Kürt meselesinin ülke gündeminde 
işgal ettiği yer ile ilgilidir. Bir siyasi 
jandarma rolü üstlenen MHP, bir 
bakıma varlığını Kürt meselesi ile 
ilişkilendirmiş gibidir.
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bu noktada önemle vurgulanmalı ki, ilgili par-
tilerin kaderi üzerinde ziyadesiyle belirleyicidir. 
Depremin yarattığı tahribata eklenen derin ikti-
sadi kriz koalisyon hükümetinin sonunu getirmiş 
ve Bahçeli’nin ısrarı ile seçim kararı alınmıştır.

MHP 2002’de terk ettiği meclise 2007’de 
tekrar dönmüştür. Elde ettiği yüzde 14,27’lik oy 
ile parti 71 temsilcisini meclise taşımıştır. Bu se-
çimde artık mecliste sadece AK Parti ve CHP yok-
tur. MHP ile birlikte seçim bölgelerinde bağımsız 
aday olan Demokratik Toplum Partililer (DTP) 
21 sandalye ile temsil fırsatı yakalamışlardır. 

22 Temmuz 2007’de MHP’nin tekrar mec-
lise dönüşü pek çok dinamikle birlikte değer-
lendirilebilir. Her şeyden önce seçim öncesinde 
artan terör olayları ve söz konusu terör olayla-
rına yönelik tepkilerin milliyetçi bir kabarışta 
ifade bulması, MHP’nin 2007 genel seçiminde 
şansını artırmıştır. İkinci olarak, 2007 genel se-
çimi öncesi düzenlenen Cumhuriyet mitingleri 
ile AK Parti’nin ve onun temsil ettiği sosyoloji-
nin önüne set çekmek adına “sağdaysan MHP’ye 
soldaysan CHP’ye” argümanının sıklıkla dile ge-
tirilmesi yer yer MHP’nin önünü açan bir un-
surdu. Nitekim bu seçimde Türkiye ortalaması-
nın üzerinde oy aldığı yerler (daha çok iç Ege ve 
Akdeniz) MHP’nin önemli oranda “ulusalcı sol” 
bir desteğe de sahip olduğunu göstermektedir. 
Üçüncü olarak bu seçim hem ANAP ile DYP’yi 
birleştirme çabasının ürünü olan Demokrat Par-
ti’nin (DP) beklentilerin çok altında bir sonuç 

elde etmesi hem de bir önceki seçimin sürpriz 
partisi Genç Parti’nin çözülmesi ile söz konu-
su iki partiye gitmesi muhtemel oyların önemli 
oranda MHP’de toplandığını göstermektedir. 
Dolayısıyla seçim öncesinde bu partilerin baraj 
engeline takılacağının ayan beyan ortada oluşu 
MHP lehine bir işlev görmüştür.23 Sıralanan bu 
üç faktörün hiçbiri doğrudan doğruya MHP’nin 
kendisine atfedilebilecek bir çaba ile ilişkili de-
ğildir. MHP özel bir çaba göstermese de varlığı 
seçimlerden üçüncü parti olarak ayrılması için 
yeterli gelmiştir. Bu durum, MHP’nin “Türki-
ye’nin özel güvenlik şirketi gibi algılanması”ndan 
kaynaklanmaktadır. İçeride ve dışarıda asayişi 
ihlal edici bir gelişme yaşandığında, bazı siyasi 
analizcilere göre, MHP’nin oyları yükselmekte, 
işlerin ahengi sıradanlaştığında ise gerilemekte-
dir.24 Özetle bir kriz anında seçmen MHP’nin 
varlığına ihtiyaç duymaktadır.

2011 seçimi bütün partiler açısından ma-
lumun ilan edildiği bir seçimdir. Seçim öncesi 
beklenti ve tahminlere uygun biçimde AK Parti 
rakiplerini bir kez daha geride bırakarak üçün-
cü kez tek başına hükümet kurma şansı elde et-
miştir. MHP, CHP’nin ardından üçüncü sırada 
tamamladığı bu seçimde önceki seçime göre oy-
larındaki yaklaşık bir puanlık düşüşle birlikte 53 
sandalye elde etmiştir. 

2011 seçiminden MHP’ye dair akıllarda ka-
lan esas gelişme seçimden kısa süre önce yaşanan 
kaset skandallarıdır. Pek çok MHP önde geleni-
nin özel yaşamlarına ilişkin meçhul bir el tarafın-
dan servis edilen kasetler genel seçim öncesinde 
partide ciddi bir krizin yaşanmasına sebep olmuş 
ve skandala isimleri karışan milletvekili adayları 
istifa etmek zorunda kalmışlardır. MHP ve daha 
da önemlisi Türkiye siyaseti üzerinde bir siyasi ve 
toplumsal mühendislik faaliyeti olarak algılanan 
bu skandal, tabanın partilerine sahip çıkmasına 

23. Turgay Uzun, “22 Temmuz Seçimlerinde MHP”, Demokrasi 
Platformu, yıl 3, sayı 11, (2007), s. 57-72 (66).

24. Ahmet Turan Alkan, “2007 Seçimleri: Toplumun Bürokratik 
İktidara Resti”, Türkiye Günlüğü, sayı 90, (2007), s. 80-85 (84).

12 Eylül referandumunda MHP  
“hayır” cephesinde yer almak suretiyle, 

seküler nitelikleri ile öne çıkan kentli, 
eğitimli yeni tabanının hassasiyetlerine  

ön celik vermeyi tercih etti. 
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sebep olmuştur. Bu sahiplenme, baraj sorunu ya-
şaması muhtemel olan MHP’nin barajın üstünde 
kalmayı başarmasına katkı sağlamıştır.

12 HAZİRAN 2011’DEN 
7 HAZİRAN 2015’E MHP: 
GÜVENLİKÇİ DİRENÇ 
SİYASETİ
MHP’nin 1990’ların ortalarından itibaren, özel-
likle Devlet Bahçeli’nin genel başkan seçildiği 
1997’den sonra, bir merkez partisi hüviyeti ka-
zanma çabası içinde olduğu yukarıda vurgulan-
mıştı. Bu çabası ile MHP geniş kitlelerle daha ko-
lay temas kurmayı başarmıştır. Fakat MHP’nin 
1990’ların ortalarından itibaren aldığı mesafenin 
esas sebebi Kürt meselesinin ülke gündeminde iş-
gal ettiği yer ile ilgilidir. Bir siyasi jandarma rolü 
üstlenen MHP, bir bakıma varlığını bu yıllarda 
Kürt meselesi ile ilişkilendirmiş gibidir. 

Hem Kürt meselesi sebebi ile üstlendiği si-
yasi jandarmalık rolü, hem de 2002 sonrasında 
AK Parti iktidarına karşı muhalefetin temel bi-
leşenlerinden biri haline gelişi MHP’nin daha 
devletçi bir hatta yerleşmesi ile sonuçlanmıştır. 
Öyle ki, bu yıllarda MHP’nin adı sık sık CHP 
ile yan yana yazılır olmuştur. Bu sadece seçim-
de AK Parti karşıtı bloğu güçlendirmek ama-
cıyla dile getirilen bir yan yana gelme değildir. 
MHP aynı zamanda ideolojik konumu itibarıyla 
de, milliyetçilik ve devletçilik esasında, CHP ile 
oldukça benzer pozisyonlar alabilmektedir. 12 
Eylül 2010’da yapılan Anayasa referandumunda 
MHP’nin “hayır” cephesinde CHP ile birlikte 
yer alışı bu ortaklaşmanın en belirgin örneğidir. 
Söz konusu ortaklığın zirve noktası ise şüphesiz 
10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan cumhurbaş-
kanı seçiminde “çatı aday” Ekmeleddin İhsanoğ-
lu’nun desteklenmesidir. 

2011 genel seçiminde, bir önceki genel seçi-
me göre, MHP’nin oyları düşmüştü. Bu düşüş, 
eğer seçimin hemen öncesinde yaşanan kaset skan-

dalları olmasaydı, genel iddia o ki, daha sert bir 
biçim alacaktı. Parti belki seçim barajını aşmakta 
zorlanacaktı. MHP’nin baraj engeline takılabile-
cek boyutlarda güç kaybı yaşamasının esas sebebi, 
elbette daha başka sebeplerden de bahsedilebilir, 
2010 yılı Anayasa referandumundaki tutumunun 
ve referandum sonunda ortaya çıkan sonucun 
hitap ettiği sosyoloji içindeki prestijini sarsma-
sıydı.25 MHP, geleneksel milliyetçi-muhafazakar 
tabanını ne denli çabalasa da, referandumda “ha-
yır” oyu vermeye ikna edememişti. Dahası, Türk 
milliyetçileri ve ülkücüler içinde referandum ciddi 
bir çatışma doğurmuştu. Neticede referandumda 
MHP’ye rağmen MHP hareketi ile irtibatlı kesim-
lerin kayda değer bir kısmı “evet” oyu verdiler. 

Referandumda MHP ‘hayır’ cephesinde yer 
almak suretiyle, seküler nitelikleri ile öne çıkan 
kentli, eğitimli yeni tabanının hassasiyetlerine ön-
celik vermeyi tercih etti. Dolayısıyla, muhafazakar 
sosyoloji ile arasındaki mesafeyi açmış oldu. 2011 
genel seçimi, MHP tabanı içindeki bu ayrışmanın 
açık bir göstergesi olarak kabul edilebilir. 

2011 yılındaki genel seçimi takip eden günler-
den başlayarak 2012 ve 2013 yıllarını da içerecek 
biçimde MHP, 2010 yılındaki Anayasa referan-
dumunun ve 2011 genel seçiminin sonuçlarının 
yol açtığı bir dizi sorunla baş etmek zorunda kaldı. 
Bu sorunlardan ilki yukarıda vurgulanmıştı: Re-
ferandumda ortaya çıkan taban ayrışması. MHP 
bu ayrışmanın daha fazla derinleşmesini engel-
lemek üzere, 2011 genel seçimi öncesi ve sonra-
sında benimsediği söylemini vesile kılarak mil-
liyetçi-muhafazakar kesimlerin hassasiyetlerinin 
sözcülüğünü yapmaya çalışmıştır. Daha doğrusu, 
bir tür telafi siyaseti uygulayarak küsen kitlelerin 
gönüllerini kazanmak için çaba gösterdi. Bu telafi 
siyaseti asker-sivil ilişkilerinde ve vesayet tartışma-
larında sivil siyasete öncelik tanıma ve Türk-İslam 
sentezci söylem tonunun çoğaltılması tutumların-
da görülmektedir. Daha somut birkaç örnek ver-

25. Bkz. Hatem Ete, “Referandumun Mesajı: Yeni Siyaset, Yeni 
Türkiye”, Star Açık Görüş, 19 Eylül 2010.



20

ANALİZ 

s e t a v . o r g

mek gerekirse; MHP, “dindar gençlik yetiştirme” 
tartışmalarında dönemin Başbakanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a destek vermiştir. Ayrıca, imam-hatip li-
selerinin orta kısımlarının açılmasında MHP’nin 
büyük katkısının olduğu belirtilmiştir. Son olarak 
MHP, siyer ve Kur’an-ı Kerim derslerinin seçmeli 
olarak okutulmasına destek vermiştir. Bütün bu 
örneklerde, MHP küskünleri geri kazanmak ama-
cı ile hareket etmektedir.26

2010 referandumu ve 2011 genel seçimi, 
parti içi ilişkilere bir başka biçimde daha yansı-
mıştır: MHP’de Devlet Bahçeli’nin genel baş-
kanlığına yönelik itirazlar yükselişe geçmiştir. 
Nitekim, Ekim 2012’de toplanan 10. Olağan 
Kongre’de Devlet Bahçeli’nin karşısında aday 
olan Koray Aydın ve Musavaat Dervişoğlu ol-
dukça önemli sayılabilecek düzeyde bir oy oranı-
na erişmiştir. Devlet Bahçeli’nin 1214 delegenin 
725’inin oyunu aldığı kongrede, Koray Aydın 
441 ve Musavaat Dervişoğlu 48 oy almıştır. Yani 
toplam seçmenin yaklaşık yüzde 40’ı muhalif 
adayları desteklemiştir. Bu Bahçeli’ye yönelik iti-
razların ciddiyetine dair önemli bir işarettir.

2013 yılı, MHP’de 10. Olağan Kongre’de or-
taya çıkan tablonun sonuçları ile yüzleşme yılıdır. 
Bu yüzleşme, Devlet Bahçeli adına bir öz sorgula-
madan daha çok, muhalif il yönetimlerini tasfiye 
biçiminde gerçekleşmiştir. Bahçeli yaklaşan yerel 
seçimlerde söz konusu yönetimlere güvenemeye-
ceği iddiasında temellendirdiği tasfiyeler ile bir ba-
kıma parti içi muhalefete gözdağı vermiştir.

Kürt Meselesi
MHP’nin Kürt meselesinde öteden beri tutumu 
bellidir. MHP’ye göre Türkiye’nin bir Kürt so-
runu yoktur. Bugün Kürt sorunu diye yaşadığı-
mız Türk milleti üzerinde oynanan oyunlardan 
ve bölücülük kalkışmasından ibarettir. 4 Kasım 
2012’deki 10. Olağan Kongre’de yaptığı konuş-
madaki ifadeleriyle, Devlet Bahçeli’ye göre Kürt 

26. Taha Özhan, Hatem Ete, “2012’de Türkiye”,SETA Analiz, 
(2013).

sorunu “Mezopotamya petrol sahasını ele geçir-
meye odaklanmış sömürgeci anlayış tarafından, 
Türkiye ile Rusya arasında kurmayı planladığı 
tampon devletin maskesi olarak imal” edilmiştir. 
Bahçeli’ye göre Kürt meselesi “AK Parti hüküme-
ti tarafından sözde çözüm adına ortaya atılıp bin 
yıllık kardeşliği ortadan kaldıran, devleti ve mil-
leti bölen bir yıkım ve ihanet projesi ile” sürekli 
gündemde tutulmaktadır.

MHP açısından sorun, bir Kürt sorunu de-
ğildir. Hele bir azınlık grubunun kültürel hak ta-
lepleri ile hiç ilişkili değildir. Sorun sadece ve sa-
dece bir asayiş sorunudur. Bölücü bir kalkışmada 
karşılığını bulan bir güvenlik sorunudur. Dolayı-
sıyla, ancak ve ancak bölücü terör ile mücadele 
edilerek sorun ortadan kaldırılabilir. Müzakere-
nin esas alınması, MHP için asla kabul edilebilir 
bir çözüm önerisi değildir. MHP’nin 2015 seçim 
beyannamesinde de karşımıza çıktığı üzere, alı-
nacak askeri tedbirler dışında ayrıca, MHP, terör 
ile mücadelenin “istismar edilen ve bu nedenle 
terörü besleyen unsurların ortadan kaldırılması-
na dönük olarak ekonomik, sosyal, psikolojik, 
idari, demografik ve kültürel etkenlerin ortadan 
kaldırılması temelinde yürütüleceğini”27 vadet-
mektedir. Özetle MHP için esas olan terörle 
mücadeledir. Müzakere hiçbir biçimde sorunun 
çözümü için tercihe şayan bir yöntem değildir.

MHP, tarihsel, sosyolojik, ekonomik, kül-
türel boyutlarını neredeyse tümüyle es geçerek, 
güvenlikle özdeşleştirildiği sorunun 30 yıldır 
bu ülkede yaşayan insanların hayatlarında ne-
lere mal olduğunu görmezden gelen bir siyaset 
izlediğine yönelik yoğun bir eleştiriye tabi tutul-
maktadır. Ayrıca terörün kökünü kurutma stra-
tejisinin zaten 30 yıl boyunca yürürlükte kaldığı 
ve başarısız olduğu gerçeğini ısrarla gözden ırak 
tuttuğuna yönelik analizler de bu minvalde dile 
getirilmektedir. Belki bunu yaparken, bir kısım 
milliyetçi oyları kolaylıkla hanesine yazdırabile-

27. MHP, 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi Özeti, Ankara, 
2015, s. 116.



21s e t a v . o r g

7 HAZİRAN SEÇİMİNE DOĞRU MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP)

cektir. Çözüm sürecini sonlandıracağını yüksek 
sesle dillendiren tek parti olarak (AK Parti, CHP 
ve HDP ile karşılaştırıldığında) rakiplerinden 
farklılaşmayı başarmaktadır. Buna karşılık, çö-
züm sürecinin halkta bulduğu pozitif karşılığı ih-
mal ederek daha geniş toplumsal kesimlerle bağ 
kurma şansını daha en baştan yaralamaktadır. 

Gezi Eylemleri
Devlet Bahçeli, Gezi Parkı eylemlerine ilk gün-
den itibaren hem TBMM’deki grup toplantıla-
rında hem de çeşitli vesilelerle görüşlerini kamuo-
yuyla paylaştığında yaptığı değerlendirmelerinde 
önemli bir yer ayırmıştır. Ona göre, öncelikle, 
Gezi Parkı eylemlerinin ortaya çıkışı sadece sö-
külen ağaçlarla, Topçu kışlasının yapımıyla, alış-
veriş merkezinin inşası ile açıklanamamaktadır. 
Bunlar elbette eylemlerin ortaya çıkışında etkili 
olmuşlardır. Ancak bundan daha çok AK Parti 
iktidarına karşı biriken öfke ve kızgınlıkların bir 
hayli tesirli olduğu görülmektedir.28 Bahçeli’ye 
göre, özetle bu iki temel sebep Gezi Parkı eylem-
lerini doğurmuştur.

MHP Gezi Parkı eylemlerinde, en genel 
ifadesiyle, bir tür üçüncü yolu tercih etmiştir. 
MHP, ne Gezi Parkı eylemlerinin doğrudan için-
dedir, aktif bir katılımcısıdır; ne de AK Parti ikti-
darının Gezi Parkı eylemlerine yönelik tutumu-
nu benimsemektedir.29 Diğer bir ifadeyle, MHP 
Gezi eylemlerine mesafeli durmasını, “Türkiye’yi 
küçük düşürecek hiçbir eylemin içinde olma-
mak, Türk milletini üzecek ve korkutacak hiçbir 
tertip, tezgah ve komplonun safında ter tutma-
mak adına eylemlerin içinde yer almayı doğru 
bulmadığı” söylemi ile açıklamaktadır. Eylemler, 
MHP için iki açıdan sakıncalıdır: İlki, eylem-
lerde “bölücü terör örgütü” sempatizanları boy 
göstermektedir. Dolayısıyla MHP’nin Abdullah 
Öcalan’ın resimlerinin dalgalandığı bir alanda 

28. Bkz. Devlet Bahçeli, 4 Haziran 2013 tarihli grup konuşması.

29. Bkz. Coşkun Taştan, Hatem Ete, “The Wolf and the Fist: The 
Nationalist Action Party (MHP) and Gezi Protests”, The Arap 
World Geographer, vol. 17, no. 3, (2014), p. 290-331.

yer alması düşünülmemelidir. İkincisi ise, Bah-
çeli’ye göre AK Parti iktidarını devirmenin yolu 
sokak siyasetinde aranmamalıdır. İktidara hak et-
tiği ders mutlaka sandık yoluyla verilmelidir.30 Bu 
iki temel sebep, MHP’nin Gezi Parkı eylemlerine 
doğrudan destek vermemesi için yeterlidir. 

Eylemler ilerledikçe MHP’nin eleştirilerinin 
odağına eylemcileri değil AK Parti’yi yerleştir-
mesi dikkat çekmiştir.31 Bunu yaparken Bahçeli, 
kendisine temel referans noktası olarak Gezi Par-
kı eylemlerinin ortaya çıkış sebeplerini almakta-
dır. Yukarıda da vurgulandığı üzere, Bahçeli AK 
Parti’ye yönelik muhalefetin merkezine birikmiş 
öfke ve kızgınlıkları yerleştirmektedir. 

Gezi Parkı eylemleri ve MHP arasındaki iliş-
kiyi ele alırken şunu önemle vurgulamak gerekir. 
MHP, Gezi Parkı eylemlerinde sokak siyaseti ile 
mevcut meşru iktidarın yerinden edilmesine iti-
raz etmiştir. Israrla ve önemle demokratik siya-
setin önemini vurgulamıştır. Erdoğan’ın istifasını 
temel hedef olarak benimseyen Gezi Parkı eylem-
cileri ve özellikle CHP ile aynı hatta yerleşmek-
ten kaçınan bir siyaset izlemiştir . Bir bakıma si-
yasetin zeminini harici bir müdahale ile sarsmaya 
yönelik bir hareketin ve onun rüzgarını arkaya 
almaya çalışan CHP’nin safında yer tutmamıştır.

30. Bkz. http://www.mhp.org.tr/htmldocs/genel_baskan/konuss-
ma/2856/index.html.

31. Hatem Ete, Coşkun Taştan, Kurgu İle Gerçeklik Arasında Gezi 
Eylemleri, (SETA Yayınları, Ankara: 2013). s. 134.

MHP belli koşullar altında yeni bir Anayasa 
yapımına taraftar olmak ile birlikte, 
başkanlık sistemine, devleti ve milleti 
parçalanmaya götürecek bir değişiklik 
olacağını ileri sürerek karşı durmaktadır.
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İki Seçim Bir MHP
Gezi Parkı eylemleri, sadece 2013 yılının siyasi 
gündemini esir alan bir gelişme değildi. Bunu 
aşan sonuçları olduğunu kabul etmek gerekmek-
tedir. Her şeyden önce Türk solu az da olsa ülke-
deki iktidar dengelerinin sarsılıp yeniden kurul-
ması ihtimali adına gelecek için ümitlenmiştir.

Gezi Parkı eylemleri öncesinde AK Parti’ye 
zaman zaman destek veren bazı kesimler eylemle-
rin başladığı tarihlerden itibaren yeni ittifak ara-
yışı içine girdiler. Bu arayışlar 2014 yılındaki iki 
seçime açık bir biçimde yansıdı. Söz konusu ara-
yış sahipleri için, AK Parti “otoriterleşmeyi” ve 
“kutuplaştırıcı bir siyaseti” temsil etmekteydi. Bu 
sebeple, Erdoğan liderliğindeki bir AK Parti’nin 
2014 yılındaki iki seçimde önü kesilmeliydi. 

2014 yılındaki iki seçimin öncesinde yaşa-
nan bir başka gelişme, 17-25 Aralık’ta siyasal ikti-
dara yönelik devlet içerisindeki otonom yapıların 
operasyonlarıydı. Bu operasyonlar, AK Parti kar-
şıtı muhalefet için yeni ittifaklar tesis etmeyi ko-
laylaştıran bir işlev üstlendi. 17-25 Aralık operas-
yonları, AK Parti’den ama en çok da Erdoğan’dan 
kurtulmak için, araçsallaştırılabilecek yeni bir 
malzemenin Gülen Hareketi eliyle sunulmasıy-
dı. CHP ve MHP, dahası AK Parti karşıtı bütün 
diğer aktörler bu malzemeye dört elle sarıldılar. 
Öyle ki, 17-25 Aralık öncesinde Gülen Hareke-
ti’ne uzaklıkları ile bilinen iki siyasi parti, CHP 
ve MHP, eleştiri oklarını bu vesile ile AK Parti’ye 
bütün şiddeti ile yöneltebildiler. Buna mukabil, 
daha önceden Gülen hareketine yönelik çok sert 
eleştiriler yönelten bu iki siyasi partinin söz ko-

nusu tarihten sonra kayda değer bir eleştiri yö-
nelttikleri vaki değildir. Dahası CHP ve MHP, 
AK Parti’nin “paralel yapı ile mücadele” siya-
setini eleştirmişler, hem yerel seçimler hem de 
cumhurbaşkanı seçiminde, Gülen Hareketi’nin 
doğrudan ya da dolaylı desteğini de almışlardır. 

Sonuç olarak, MHP, Gezi Parkı eylemlerinin 
muğlaklığını ve içerisinde farklı gruplara ideolo-
jik uzaklığını dikkate alarak eylemcilere yönelik 
mesafeli bir pozisyon almış ve mevcut iktidarın 
sokak eylemleri ile ortadan kaldırılmasına itiraz 
etmiştir. Diğer taraftan MHP’nin, 17-25 Aralık 
2013’te yaşanan gelişmeleri siyasi bir fayda elde 
etme mülahazasıyla araçsallaştırdığının altını da 
çizmek gerekir.

Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi
Yeni bir anayasa yazmak, 1982 yılında ihtilal 
anayasası kabul edildiğinden beri, Türkiye’nin 
ana gündem maddesidir. Her seçim öncesi, siya-
si partiler yeni anayasa yazmanın gerekliliğinden 
söz ederler. MHP’nin de, tıpkı diğer siyasi parti-
ler gibi, 12 Eylül Anayasasının değiştirilmesinden 
yana olduğu bilinen bir gerçektir. Nitekim, MHP 
2011 seçimi sonrasında TBMM’de kurulan “Ana-
yasa Yazım Komisyonu”nun çalışmalarına katıl-
mak suretiyle yeni bir anayasadan yana olduğunu 
en azından prensipte ortaya koymuştur.

2015 seçimine giderken MHP, anayasanın 
değişmesi gerektiği yönündeki kanaatini halen 
muhafaza etmektedir. Devlet Bahçeli’nin Seçim 
Beyannamesini tanıttığı konuşmasında bu hu-
sustaki beyanları dikkat çekmektedir. Bahçeli’ye 
göre, MHP, “Anayasa’nın genel sınırlama hü-
kümlerinden daha çok, genel koruma hüküm-
lerine yer vermesini, özgürlükleri esas almasını 
ve bir ‘Toplum Sözleşmesi’ niteliğinde olmasını 
gerekli görmektedir.” Bunun dışında MHP için 
esas öncelik ya da kırmızı çizgi, Cumhuriyet’in 
temel nitelikleri, Türk milli kimliği, demokratik 
rejim ve temel insan hakları olarak sıralanmak-
tadır. Diğer taraftan MHP, başkanlık sistemine 
kati surette karşı olduğunu hem anayasa komis-

MHP’yi 7 Haziran öncesinde diğer parti-
lerden ayırt etmeye yarayan en belirgin 

nokta Kürt meselesine yaklaşım biçimidir.
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yonu çalışmalarında hem de kamuoyu nezdinde 
yüksek sesle dile getirmektedir. Bu itiraz seçim 
beyannamesinde şu biçimde ifade edilmiştir: 

Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter milli devlet 
yapısını esas alan parlamenter sistemi, demokratik 
siyasi sistemin sürdürülebilmesi bakımından ge-
rekli görüyor ve Türk milletine en uygun yönetim 
şekli olarak değerlendiriyoruz. Anayasa ihtiyacını 
toplumsal gereklilikler yerine devleti ve milleti 
parçalanmaya götürecek bir sistem değişikliğine 
endeksleyen siyasi yaklaşımı reddediyoruz.32 

MHP belli koşullar altında yeni bir Anaya-
sa yapımına taraftar olmak ile birlikte, başkanlık 
sistemine, devleti ve milleti parçalanmaya götü-
recek bir değişiklik olacağını ileri sürerek genel 
anlamda karşı durmaktadır. MHP’nin başkanlık 
sistemine itiraz etme sebebi, negatif siyaset dili-
nin bir yansıması olarak bölünme ve güvenlik-
leştirme siyaseti çerçevesinde ortaya çıkmaktadır. 
Bu bağlamda, MHP, eski statükocu devletin, re-
jimin yanında konumlanmakta ve her türlü deği-
şim ve de yenilik ihtimalini daha baştan bölünme 
sebebi sayarak mahkum etmektedir. Bu tutum 
ya da negatif siyaset dili, MHP’nin dış politika, 
asker-siyaset ilişkileri ve yargı-siyaset ilişkilerine 
dair söylemlerinde de fazlasıyla baskındır. 

7 HAZİRAN SEÇİMİNE 
DOĞRU MHP:  
ADAYLAR VE KAMPANYA
MHP’nin 7 Haziran seçimi için hazırladığı aday 
listesinde dikkate değer bazı hususların altını 
çizmek gerekir. Öncelikle hazırlanan liste genel 
merkezin ama daha çok Devlet Bahçeli’nin tasar-
ruflarının bir ürünüdür. Her ne kadar MHP’de 
teşkilat esaslı bir eğilim yoklaması yapılmışsa da, 
MHP’nin kurulduğu günden beri lider odaklı 
bir parti hüviyetini muhafaza edişi ile uyumlu bir 
biçimde, Bahçeli nihai karar merciidir. 

32. MHP, 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi Özeti, Ankara, 
2015, s. 21.

Bahçeli’nin mutlak tasarrufu altındaki MHP 
listesinde, “denge siyaseti”nin gözetildiği genelde 
altı çizilen bir husustur. Burada denge siyaseti ile, 
hem parti içindeki farklı kliklerin birbirlerinin 
iktidarlarını sınırlayacak hem de partiler arası re-
kabette MHP’nin elini güçlü kılacak tercihlerde 
bulunulması anlaşılmalıdır. Bir yandan merkez 
sağ kökenli isimlere, öte yandan partinin ülkü-
cü gelenekten gelen ağır toplarına seçilebilecek 
yerlerde şans tanınması bir tür dengeleri gözetme 
ile ilişkilendirilebilir. Aynı şekilde, Ekmeleddin 
İhsanoğlu, Durmuş Yılmaz ve Erhan Usta gibi 
isimler MHP’nin rakip partiler ile rekabetinde 
elini güçlendirecek isimler arasında sayılmalıdır.

MHP listesinde gençlere geçmişe nazaran 
daha çok yer verilmiştir. Genç adayların bir çoğu-
nun ülkü ocakları kökenli olduğunun da altınızı 
çizmek gerekir. Ancak gençlere geçmişe nazaran 
daha çok yer verilmişse de, aynı şeyi kadınlar 
için söylemek zordur. Diğer partiler ile karşı-
laştırıldığında hem toplamda en az kadın adayı 
(58) MHP göstermiş, hem de kadın adaylardan 
sadece birkaçını seçilebilecekleri sıralara yerleşti-
rilmiştir. Ama her halükarda MHP listesi kendi 
tabanının beklentilerine büyük oranda karşılık 
verme gücüne ve şansına sahiptir.

MHP, Bahçeli’nin 3 Mayıs’ta seçim beyan-
namesinin açıklanması münasebetiyle yaptığı 
konuşmadaki ifadesiyle “taktik ve teferruatlı 
planlama gereğince” seçim beyannamesini ra-
kiplerinden sonra açıkladı. MHP de, CHP ve 
HDP gibi seçmenin ekonomik rasyonalitesine 
hitap eden bir seçim kampanyası yürütmektedir. 
Özellikle asgari ücretin 1400 liraya çıkarılması, 
emeklilere Mart ve Eylül aylarında olmak üzere 
iki ikramiye, evleneceklere 10 bin lira kredi, asga-
ri ücretlilere 100 lira ulaşım desteği, evi olmayan 
muhtaç ailelere 200 lira kira yardımı gibi vaatler 
ekonomik rasyonaliteye hitap eden çarpıcı ör-
nekler arasında sıralanabilir. Diğer taraftan, kam-
panyasında kimlik siyasetini merkeze koyan ve 
iktidar partisine yönelik “bölücülük” suçlamasını 
da içeren bir seçim kampanyası yürütmektedir.
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SONUÇ
7 Haziran seçiminde herkes neredeyse tek bir 
sorunun cevabına kilitlenmiş vaziyette: Halkla-
rın Demokratik Partisi (HDP) barajı geçebilecek 
mi? Muhalefet için esas beklenti HDP’nin barajı 
geçmesinde karşılığını buluyor. CHP ve MHP 
için kendi başarılarından ziyade HDP’nin bara-
jı geçmesi daha ehemmiyetli görülüyor. Çünkü 
ancak bu sayede AK Parti iktidarının zora düş-
me ihtimalinin belireceğini düşünüyorlar. Aksi 
takdirde Türkiye’de artık yeni bir parti sistemine 
geçilmiş olacak ve Türkiye “hakim parti” siste-
minin yürürlükte olduğu sınırlı sayıdaki ülkeler 
arasındaki yerini alacak. 

7 Haziran genel seçiminde MHP, iktidara 
gelmekten daha çok oylarını artırmanın ya da 
korumanın endişesini tekrar Devlet Bahçeli’nin 
liderliğinde yaşayacak. Bahçeli’nin 1987’den beri 
Türkeş’in daveti ile MHP hareketi içinde (o dö-
nemki adıyla MÇP’de) başladığı siyasetin aktif 
öznelerinden biri olduğu nedense hep göz ardı 
edilir. 1987’den 2015’e, yani tam 28 yıldır, Bah-
çeli bir siyaset adamıdır. Bu 28 yılın 18 yılında 
ise partisinin genel başkanıdır. Mevcut rakipleri 
içinde Bahçeli, en uzun süredir genel başkan sıfa-
tını üzerinde taşıyan aktördür. Bahçeli, bu uzun 
deneyimi içinde sadece bir kez partisini koalisyon 
ortağı yapmayı başardı. 1999 sonrasında girdiği 
seçimde Bahçeli’nin MHP’si tabanın tek başına 
iktidara ulaşma yönündeki beklentilerine henüz 
cevap verebilmiş değildir. Eğer bu hedef gerçek-
leşmez, yani Bahçeli ve ekibi tabanın beklentileri-
ne bir kez daha cevap veremez ise, MHP’de genel 
başkana yönelik parti içi muhalefetin yaşanabile-
ceği ihtimali bulunmaktadır. Ancak her ihtimale 
karşı aday belirleme sürecinde muhtemel bir par-
ti içi muhalefeti oluşturabilecek aktörler adaylık 
dışında bırakılarak önlem alınmaya çalışılmıştır.

Bir seçim başarısızlığı MHP’de genel başkan 
aleyhine sonuçlar doğurabilecekse de, öte yandan 
mevcut haliyle MHP “asla gözden çıkarılmayan”, 
varlığına ihtiyaç duyulan, izin verilen ama ikti-
dara gelmesine pek de sıcak bakılmayan bir parti 

olarak konumlandırılmaktadır. Bir başka ifade 
ile, diğer partiler için “ikinci seçenek” olarak 
kenarda bekletilendir. İhtiyaç halinde, başvuru-
lacak ilk mercilerden biridir.33 Ama kahir ekseri-
yetle emanete ehil addedilen bir parti değildir.34 
MHP’nin yetersiz addedilmesinde, 1999 genel 
seçiminde elde ettiği fırsatı heba etmesinin halen 
belirleyici faktör olduğu düşünülebilir. 

Türkiye’de 1990’ların ortalarından beri siyasi 
iklime, kültür ya da kimliğe ilişkin meseleler hük-
metmektedir. Bu seçimde ise partilerin, özellikle 
muhalefet partilerinin seçmenin kültürel duyar-
lılıklarından daha çok iktisadi rasyonalitesine hi-
tap etmeye çalıştıkları görülmektedir. CHP’nin 
başlattığı, HDP’nin ve MHP’nin takip ettiği bu 
stratejinin, ortaya çıkacak sonuç üzerindeki tesi-
rini tam olarak kestirmek güçtür. Buna karşılık, 
neredeyse sadece seçmenin iktisadi rasyonalitesine 
sunduğu bol vaatler ile hitap ederek, Cem Uzan’ın 
Genç Partisi’nin 2002’de yüzde 7,25’lik dikkate 
değer oy oranına ulaşması veri kabul edilirse, az 
ya da çok CHP, HDP ve MHP’nin uyguladığı 
taktiğin seçmende bir karşılık bulabileceği varsa-
yılabilir. Fakat sadece bir partinin değil, aynı anda 
pek çok partinin (daha düşük oranlarda seçmen 
desteğine sahip olanları da dahil ederek) benzer 
vaat kalemleri ile seçmeni ikna çabası içinde oldu-
ğu unutulmamalıdır. Herkes asgari ücreti belli bir 
oranda artırmayı vaat etmektedir. CHP ve MHP 
aynı anda emeklilere yılda iki kere ilave maaş ve-
receğini söylemekte ve alt sınıfları, yoksulları ikna 
etmeye yönelik vaatler sıralamaktadır. 

Aynı anda birden fazla partinin benzer bir 
stratejiden hareket etmesi, sadece bir partinin ik-
tisadi rasyonaliteye hitap etmesine nazaran çok 
daha düşük düzeylerde etki doğuracaktır. MHP 
örneğinden hareket ederek söylenirse, sadece 

33. Burada “ihtiyaç halinde” ile kriz anlarına işaret edilmektedir. 
Şöyle ki, MHP, “Siyasal krizlerin ve toplumsal gerilimin yükseldiği 
dönemlerde […] canlanmakta, ‘düzen kurucu ya da sorun çözücü’ 
inşacı pozitif gündem karşısında ise fark edilebilir olmaktan uzak-
laşmaktadır” Bknz. Taha Özhan, “MHP ve Yeni Türkiye”, Star, (26 
Şubat 2015).

34. Recai Coşkun, “MHP Beyannamesi: Vaatler ve Gerçekler”, http://
www.aljazeera.com.tr/gorus/mhp-beyannamesi-vaatler-ve-gercekler.
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7 HAZİRAN SEÇİMİNE DOĞRU MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP)

MHP seçmenin iktisadi rasyonalitesine hitap 
edilseydi, bunun lehte bir sonuç üretme ihtimali-
nin çok daha yüksek olduğu söylenebilirdi. Fakat 
CHP, MHP ve HDP bu bakımdan benzeşmekte 
ve onları birbirinden ayırt etmek imkansızlaş-
maktadır. Dolayısıyla aslında iktisadi rasyonalite-
ye hitap etmenin cazibesi de ortadan kalkmıştır. 

MHP bir başka biçimde daha rakipleri ile 
önemli oranda ortaklaşmaktadır. Öncülüğünü 
Gülen Hareketi’nin yaptığı, AK Parti’yi ve Erdo-
ğan’ı siyaseten zayıflatmak için CHP ile HDP’yi 
aynı hatta yerleştirebilen bu koalisyon aynı za-
manda MHP’yi de söylem olarak içine almak-
tadır. Ancak altı çizilmesi gereken husus; MHP 
özellikle AK Parti eleştirisinde diğer koalisyon 
cephesinin söylemleri ile ortaklaşsa da seçim ön-
cesinde üzerinde çalışılan kurumsal projelerinin 
içine dahil olmamıştır. Özellikle Bahçeli’nin bu 
koalisyon zorlamalarına direnç göstermesi Gülen 
hareketinin medyasında, Bahçeli’ye karşı bir söy-
lemin de oluşmasını beraberinde getirmiştir. 

MHP’yi 7 Haziran öncesinde diğer parti-
lerden ayırt etmeye yarayan en belirgin nokta 
Kürt meselesidir. MHP açık bir biçimde mü-
zakerelere son vereceğini ilan ederken, hem AK 
Parti ve HDP’den hem de CHP’den farkını 
ortaya koyabilmektedir. Orta Anadolu’nun ve 
kıyı şeridinin milliyetçi duyarlılıklarına hitap 
eden bu net tavır, şüphesiz MHP’nin 2011 ge-
nel seçiminde elde ettiği oy oranını korumasına 
katkı sağlayacaktır. Ama seçmenin önemli bir 
kısmının çözüm sürecini desteklediği varsayı-
mından hareket edilirse, bu tavrın diğer yandan 
MHP’nin geniş kitlelere ulaşmasına daha baş-
tan engel olacağı öngörülebilmektedir. 

“MHP iyi bir ikinci seçenek olmaktan kur-
tulabilir mi?” sorusuna cevaben, MHP’nin bir 
önceki 2011 genel seçiminde elde ettiği oy oranı-
nı az ya da çok aşmasının, doğrudan doğruya AK 
Parti’nin performansına bağlı olduğu gerçeği ile 
cevap verilebilir. Mart 2014’te yapılan yerel seçim 
sonuçları AK Parti’nin oylarının bir önceki seçi-
me göre azaldığı merkezlerde MHP’nin oylarının 

arttığını göstermişti. Bu ampirik bulguya ihtiyaç 
duymaksızın, zaten AK Parti ve MHP’nin benzer 
sosyolojileri temsil ettikleri gerçeğinden hareket 
edilirse, AK Parti bir biçimde gücünü azaltırsa 
bundan en çok istifade etmesi muhtemel parti-
nin MHP olacağı sonucuna kolaylıkla ulaşabilir. 

AK Parti’nin oy kaybetme ihtimali ile de iliş-
kili olması itibarıyla MHP’nin en iyi ikinci seçe-
nek olma özelliğinden kurtulması; yani seçmenin 
yoğun teveccühüne mazhar olması, bir büyük si-
yasal krizin ve ona eşlik eden ekonomik krizin ya-
şanması ya da toplumsal gerilimin yükselmesi ha-
linde vuku bulabilecektir.. Eğer Devlet Bahçeli’ye 
kulak verilirse, Türkiye halihazırda çok büyük bir 
krizin içindedir. Büyük bir ihanet şebekesi elbir-
liği içinde 1000 yıllık kardeşliğe kastetmektedir. 
Memleket iktisaden büyük bir çöküş içindedir. 
Fakat Devlet Bahçeli’den ziyade seçmenin seçim 
sonucu üzerinde tesir uyandıracak bir kriz hali ya-
şandığını varsayması gerekir. Dahası, öncelikle kri-
zi deneyimlemesi gerekir. Oysa Türkiye’de 2002 
öncesini andıran açık bir siyasi ve iktisadi krizden 
bahsetmek bugün için mümkün değildir. 

Dışsal faktörler esas alındığında, yukarıda 
vurgulandığı üzere, MHP’nin seçmenin en çok 
yöneleceği parti niteliği kazandığını söylemek 
çok kolay değildir. Kaldı ki, MHP hem seçme-
nin iktisadi rasyonalitesine hitap ederken hem 
de Gülen Hareketi aktörlerinin siyaseti dışsal bir 
müdahale ile tanzim etme girişimlerine destek 
veren bir tutum benimsemekte, CHP ve HDP 
ile ortak bir zeminde buluşmaktadır. Bir bakı-
ma ayırıcı niteliklerini yitirmektedir. Bu haliyle, 
MHP, ancak mevcut statüsünü, yani “en iyi ikinci 
seçenek” addedilme niteliğini muhafaza edebilir. 

Sonuçta, aslında MHP’nin kaderinin tıpkı 
CHP gibi AK Parti’nin elinde olduğunu söyle-
mek yanlış olmaz. Her ne kadar her iki parti de 
inandıkları biçimde kendi kaderlerini tayin için 
mücadele etse de, verdikleri bu mücadeleden 
daha çok AK Parti’nin gücünü yitirmesi koşu-
luyla önleri açılabilecektir. Aksi takdirde her ikisi 
de beklemeye ve ümit etmeye devam edecekler.
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Türkiye 7 Haziran 2015’te sandık başına gidecek. MHP, seçime katılan parti-
ler içinde özgül bir ağırlığa sahip. Bu ağırlık hem geniş toplumsal kesimleri, 
özellikle gençleri mobilize etme gücünden, hem de 1990’ların ortalarından 

itibaren önemli bir oy potansiyeline sahip olmasından kaynaklanıyor. MHP’yi ön-
ceki iki seçimde baraj üstünde tutmaya yarayan bu potansiyel, önümüzdeki genel 
seçimde de devam edecek gibi görünüyor.

MHP, baraj sorunu yaşamayan birkaç parti arasındaki yerini sağlamlaştırma 
çabası gösteriyor. Buna karşılık, uzun tarihi içinde tek başına iktidar şansı verilen 
partiler arasında hiç yer alamadığını da hatırda tutmak gerekir. MHP seçmen na-
zarında en fazla “en iyi ikinci seçenek” rolü oynamakla vazifelendirilen ya da ödül-
lendirilen bir parti olagelmiştir. Bundan daha fazlasına layık görülmemiştir. Bu ça-
lışmada, yürütülen tartışmalardan hareketle, MHP’nin reaksiyonerliğinin seçmeni 
ikna edecek alternatif politikalar üretmesine engel teşkil eden esas unsur olduğu-
nun altı çizilmektedir.

Bu noktada seçmenin zor zamanlar için MHP’yi bir kenarda beklettiği yoru-
mu önem kazanmaktadır. MHP tarihinde 1999 genel seçiminde olduğu gibi parti-
ye şans verilen örnekler de bulunmaktadır. Fakat, bu şansı iyi değerlendirememiş 
olmanın seçmenin hafızasında yer tutması; kadroları, programı ve vaatleri ile ye-
terince ikna edici olamaması ve seçmenin gönlünü çelen daha cazip seçenekler 
karşısındaki çaresizliği, MHP’nin beklentilerine karşılık bulamamasına sebep ol-
muştur. 7 Haziran seçimi, iyiden iyiye yapısal bir nitelik arz etmeye başlayan bu 
algıyı, MHP’nin adayları, beyannamesi ve kampanya stratejisi ile ne oranda değiş-
tirebileceğini ortaya koyacak olması açısından çok önemlidir. Bu çalışma, genel se-
çim öncesinde, MHP’nin söz konusu algıyı değiştirme potansiyeli ya da ihtimalinin 
dinamiklerini merkeze alarak, 7 Haziran seçimine yönelik MHP siyasetini analiz et-
meyi amaçlamaktadır.


