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SUNUÞ
Ülkemizi, 20. yüzyýldan 21. yüzyýla taþýyan 21.
Dönem TBMM, yaklaþýk 10 aylýk dönemde birçok yasal deðiþikliðe imza atmýþ, birçok tartýþmanýn plâtformu olmuþtur. Bu dönem boyunca yürütülen yasama
faaliyetlerine ve 57. Hükûmetin icraatlarýna eleþtiri yöneltmek ya da siyasî performansý yetersiz bulmak, tabiî ki mümkündür. Ancak, geçmiþ yasama dönemleriyle mukayese edildiðinde, yaþanan bütün sýkýntýlara
raðmen topluma hâkim olmaya baþlayan güven duygusunu, yapýsal ve/veya kronik sorunlara el atýlmasý
bakýmýndan kayda deðer bir farklýlýðýn varlýðýný inkâr
etmek de bir o kadar mümkün deðildir.
Bu süre zarfýnda, siyasî muhalefet ise, daha çok
iç çekiþme ve sýkýntýlarla gündeme gelmiþ, toplumun
ve demokrasinin ihtiyaçlarýna paralel bir siyaset üretmekte hayli zorlanmýþtýr. Bize göre, böyle bir endiþe
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taþýyýp taþýmadýklarý bile tartýþýlmasý gereken bir husustur. Siyasî muhalefet, bugüne kadar demokratik
yarýþýn merkezî temasýný oluþturan siyasî iktidarýn
oluþumu, faaliyetleri ve denetimi sürecinde yetersiz
bir rol üstlenmiþtir.

MHP karþýtý havanýn/zihniyetin kavranmasý bakýmýndan da yararlý olacaðýný ümit ediyoruz. Siyasetin daha tutarlý ve dürüst bir zemine oturtulabilmesi, "baþkasýna çuvaldýz batýrmaya çalýþan herhangi bir siyasetçinin kendisine önce iðneyi batýrmasý gerektiðini" öðrenmesi ve muhalefetin derlenip toparlanmasýna küçük de olsa bir katký saðlamasý bakýmýndan da yararlý olacaðýna inandýðýmýz bu kitapçýðý, teþkilât mensuplarýmýzýn ve kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Özellikle de Türk siyasî hayatýna yeni bir renk ve
boyut kazandýran Milliyetçi Hareket Partisini hedef
seçen kýsýr ve kavgacý bir üslûp ve yöntem benimsemiþtir. Türk demokrasisinin yarým yüzyýlý aþkýn pratiðinde en çok ihtiyaç hissettiði uzlaþma ve hoþgörü
esasýna dayalý siyaset kültürünün kurumlaþmasý konusunda samimî ve fedakâr bir gayretin içinde olan
MHP’yi eleþtiri ve karalama yarýþý içine girmiþtir. Böyle bir gayretin baþarýya ulaþmasýnýn demokrasimizin
sadece bugünü için deðil, yarýný için de önem arzettiðini gözardý etmiþlerdir. Siyasî mücadelede en az partiler kadar taraf ve aktif olan medya da bu süreçteki
yerini, deðiþik roller icra ederek almýþtýr.

Saygýlarýmýzla,
MHP Genel Merkezi

Bu çalýþma, böyle bir bakýþ açýsýndan yola çýkarak bazý gerçeklerin hatýrlanmasýný saðlamak amacý
taþýmaktadýr. Daha açýk bir ifadeyle, siyasî mücadelenin Aralýk 1998 – Aralýk 1999 tarihleri arasýndaki bir
yýllýk kesiti, mercek altýna yatýrýlarak gözler önüne serilmeye çalýþýlmýþtýr. Bu deðerlendirme raporunun
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GÝRÝÞ
Bilindiði gibi, 18 Nisan seçimleri, ülkemizde siyasî sürecin týkanmasý, yolsuzluk ve rüþvetin had safhaya ulaþmasý ve nihaî olarak da siyasetin, dolayýsýyla TBMM’nin itibarýnýn dramatik boyutlarda erozyona
uðramasý sonucunda kaçýnýlmaz hâle gelmiþti. Diðer
bir deyiþle, seçim öncesinin belirgin özelliklerini oluþturan siyasî ve ekonomik istikrarsýzlýðýn giderek kaos
ortamýna dönüþmeye, karamsarlýk ve umutsuzluk havasýnýn toplumsal atmosferi kirletmeye baþlamasý, siyasetin yenilenmeye olan ihtiyacýný artýrmýþ, meclisin
itibarýnýn iadesini hayati ve ivedi bir mesele olarak
gündemin merkezine oturtmuþtur.
Tabi, böyle bir siyasal ve toplumsal ihtiyacýn bütün siyaset sýnýfý tarafýndan kavranarak gereðinin yapýlmasý kolay olmamýþtýr. Bilâkis, bazý siyasî partilerin
ve elitlerin seçim karþýtý bir kampanya açmaya çalýþ-
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týklarý göze çarpmýþtýr. Özellikle, küskün milletvekillerinin seçimleri erteletme þeklinde tezahür eden siyasî
süreci týkama teþebbüsü, saðduyunun galebe çalmasýyla son anda atlatýlabilmiþtir. Kýsacasý, zaman zaman sergilenen aykýrý tavýrlara ve erteletme çabalarýna raðmen, sosyal ve siyasî yapýmýzýn yenilenmeye
duyduðu þiddetli ihtiyaç karþýsýnda direnmek mümkün
olmadýðý için önceden öngörülen tarihte yapýlmýþtýr.

la Türk seçmeniyle sýcak bir iliþki kurmuþ; arayýþ içindeki seçmenin buluþma adresi olarak parlamýþtýr.

Siyasal partilerin büyük bir çoðunluðunun seçim
sürecinde, 20. Yasama Dönemi pratiðinden yeterince
ders çýkartmadýklarý anlaþýlan bir strateji takip ettikleri görülmüþtür. Kýyasýya ve genellikle de seviyesiz üslûp ile donanmýþ bir mücadelenin sergilendiði seçim
döneminde, siyasal hýrsýn zaman zaman "amaca
ulaþmak için her þey meþrudur" anlayýþýný bile gölgede býrakacak bir boyuta kadar taþýndýðý trajikomik örneklerle karþýlaþýlmýþtýr.

MHP, söyledikleri ve yaptýklarý ortada olmasýna
raðmen, seçim sonrasýnda olduðu gibi, seçim öncesinde de hemen hemen ayný çevreler ve kalemler tarafýndan sürekli eleþtirilmeye ve karalanmaya çalýþýlmýþtýr. Ve hatta, "MHP seçim öncesinde hiçbir þey demeden kazandý." bilgeliðini (!) gösterenler de çýkmýþtýr.
Özellikle birkýsým medya mensubunun, köþe yazarýnýn ve siyasetçinin, seçim sonrasý yaklaþýmlarý da
seçim öncesindeki ön yargýlý bakýþ açýlarýyla büyük
benzerlik arz etmektedir. Aþaðýda bu sürecin somut
örneklere dayalý olarak genel bir deðerlendirmesi
yapýlmaktadýr.

Milliyetçi Hareket Partisi ise bu seçim döneminde, diðerleriyle karþýlaþtýrýldýðýnda mevcut imkânlarýný
en rasyonel ve etkin kullanan baþarýlý bir siyasal kampanyaya imza atmýþtýr. Gerek parti yönetiminin performansý ve miting organizasyonlarýyla, gerek yazýlý
ve görsel propaganda malzemeleriyle, gerekse belirli
bir seviyeden taviz vermeyen söylem ve politikalarýy10
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Türkiye’de, farkýnda olarak ya da olmayarak carî siyasetin kendine özgü kategorileri ve alýþkanlýklarý
çerçevesinde düþünüp konuþanlarýn/yazanlarýn varlýðý bilinmektedir. Bu tür bir anlayýþýn esiri olanlarýn herhangi bir geliþmeyi ya da partiyi de bu þekilde deðerlendirmesi kaçýnýlmazdýr.
MHP’nin hâkim siyasî usul ve üslûplarla pek örtüþmeyen bir tavýr sergilemesi, bir þey söylememekle
eþdeðer görülmüþtür. Bunun en bariz örneklerinden
birisi, "cumhuriyet" ve "demokrasi" bayraklarý altýnda
sürdürülmeye çalýþýlan klâsik siyasî kavgalar karþýsýndaki konumu oluþturmaktadýr. Bu tür bir kamplaþma ve çekiþmeyi reddetmesi, demokrasi ve cumhuriyeti birbirini tamamlayan iki temel siyasî deðer olarak
algýlamasý, çok kolaycý, çoðunlukla da ön yargýlý bir
yaklaþýmla "tavýrsýzlýk" olarak takdim edilebilmiþtir.
Ancak daha sonra, bu iki bayrak altýnda cepheler
oluþturup mevzilenmeye çalýþan belli baþlý siyasî partiler böyle bir kamplaþmayý reddeden, daha bütünleþtirici bir siyasal tavýr sergilemeye baþlamýþlardýr.
Bu deðerlendirmeden de anlaþýlacaðý gibi, MHP
seçim öncesinde, müþterek olmasý gereken temel deðerlerin çatýþmasý ya da kavgasý yerine, deðerlerin
15
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kucaklaþmasýný siyasî söyleminin merkezî temalarýndan biri hâline getirmiþtir. Bu nokta üzerindeki vurgu,
genelde siyasî konsensusun geliþimine katký saðlamak, özelde ise iktidar ile muhalefet arasýndaki iliþkilerin kopma noktasýna gelmesine fýrsat vermemek
þeklinde özetlenebilecek bir hassasiyetten kaynaklanmaktadýr. Bunlarý görmezlikten gelenler, kamuoyuna yansýtmayanlar ya da çatýþmadan medet umanlar
MHP’nin farklý ve ciddî yaklaþýmlarýný siyasî karalama
için malzeme olarak kullanmýþlardýr. Sonuç olarak,
hem demokrasi hem de istikrar açýsýndan stratejik bir
tercihi ifade eden bu duruþun, seçim öncesi ve sonrasý siyasî geliþmelere serin kanlý bakýldýðýnda net ve
önemli bir siyasî tavýr olduðu kendiliðinden ortaya çýkmaktadýr.

etmiþtir. Bu çerçevede toplumsal dram boyutu kazanan üniversitelerdeki "baþörtüsü sorunu"nun, meclis
çatýsý altýnda uzlaþma ve diyalog yoluyla çözümünün
gerekli olduðunu sýkça telâffuz etmiþtir.

MHP, bunun dýþýnda, ekonomik ve siyasî istikrarsýzlýðý alt etmeyi, ilkeli, seviyeli ve temiz bir siyasî
anlayýþýn hâkim olmasýný, yoksulluk ve yolsuzlukla
mücadeleyi, siyasî temalar olarak aðýrlýkla kullanmýþtýr. Bütün bunlara ilâve olarak, lâik-antilâik, Alevî-Sünnî, ilerici-gerici þeklindeki ikilemlerin ve çatýþmalarýn
bazý siyasî söylemlerin merkezine oturtulmasýnýn toplumsal barýþýn ve huzurun dinamitleri olduðunu ifade
16

Buna karþýlýk yazýlý ve görsel basýnýn önemli bir
bölümünün MHP’ye yönelik tutumu ise, aðýrlýklý olarak ya eleþtiri ve karalama ya da duyarsýz kalmak
þeklinde kendini göstermiþtir. Hatta bazý "Ýslâmcý" gazeteler, seçimlere iliþkin haber ve yorumlarýnda
MHP’nin barajý geçme sorununun bulunduðunu, bazen açýkça bazen de ima yoluyla ifade ederek seçmenin kafasýný karýþtýrma konusunda sistemli bir politika
takip etmiþlerdir. Seçim öncesine ait gazete arþivleri
tarandýðýnda bu gerçek bütün çýplaklýðýyla ortaya çýkmaktadýr (Örneðin, Yeni Þafak’ýn 8 Nisan ve 10 Nisan
1999 tarihli nüshalarýnda yer alan seçimlerle ilgili haber yorumlar).
Birçok gazetenin seçim sonuçlarýna iliþkin haber-yorumlarý ile köþe yazýlarý yakýndan incelendiðinde, benzer önyargýlý ve/veya ideolojik bakýþ açýsýnýn
aðýrlýðýný koruduðu göze çarpmaktadýr. % 18 oy oranýný, seçimlerin daha henüz sýcaklýðýný koruduðu dö17
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nemlerde "Türkiye’yi zor günler bekliyor" þeklinde deðerlendiren "liberal" yazarlara, otoriterizmin zaferi ya

bat sürecine gösterilen bir tepkidir." (Yeni Þafak, 22
Nisan 1999) demektedir. A. TAÞGETÝREN de ayný ka-

da dýþ konjonktürün ürünü diyen eski-yeni solculara
rastlanmýþtýr. Bunlarýn büyük bir kýsmýnýn da MHP’ye
ait bir belgeye ulaþmadan böyle yorumlar yaptýðý gözden kaçmamaktadýr.

naattedir: "Kartel medyasýnda bazý vatandaþlarýmýz
28 Þubat süreci aklandý, onaylandý havasýna girmiþ

Bu çerçevede önemli ve ilginç bir örneðe temas
etmek yararlý olacaktýr. Bir grup yazar (aralarýnda ayný gazetenin köþelerini paylaþanlar da var), MHP’ye
oy kaymasýný, 28 Þubat sürecinin yarattýðý otoriter havaya, siyasetin kýsýrlaþmasýna baðlamýþtýr. Yine, hemen hemen ayný mantaliteye sahip bazý yazarlar ise,
MHP’ye oy akýþýný, Refah Partisi’nden/Fazilet Partisi’nden umudunu kesen seçmenin yeni kalkan/kýlýç
olarak MHP’yi seçmesi þeklinde deðerlendirmiþtir. Kýsacasý, "28 Þubat’ýn ürünü olan bir MHP" ile "28
Þubat’a karþý savaþacak gladyatör bir MHP" gibi,
birbiriyle taban tabana zýt MHP profilleri çizilmiþ, seçim analizleri yapýlmýþtýr.

bulunuyorlar. Hani nerede?.. MHP, 28 Þubat’la yeterince hesaplaþamadýðý için Fazilet’ten oy alýp patlama
yaparken, ANAP silinmiþken; FP, 28 Þubat karþýsýnda
zayýf kaldýðý için oy kaybederken, 28 Þubat’ýn aklandýðýnýn kanýtý nedir?" (Yeni Þafak, 20 Nisan 1999).
Ayný tarihlerde bir baþka köþe yazarý ise þöyle ahkâm
kesiyordu: "Yaþanan ve MHP’ yi büyüten kriz, sistemin tüm kurum ve kuruluþlarýnýn ürettiði bir krizdir. Siyaset yerine devletin farklý düþünce yerine tekçi düþüncenin, egemen kýlýnmaya çalýþýldýðý bir dönemin,
yani 28 Þubat yönetim zihniyetinin ve toplum tasavvurunun ürünüdür." (Star , 21 Nisan 1999, benzer görüþler için Yeni Þafak, 21 Nisan 1999).
Aslýnda, bir miktar manipülâsyon da kokan bu
görüþlerin ikisi de temelden yanlýþtýr. Türk seçmeni,

Örneðin; Ahmet DAVUDO¼LU, "Bu seçimlerde
oy patlamasý gerçekleþtiren MHP’nin oy hattýnýn,
RP’nin 1995’teki jeo-kültürel hat ile örtüþmesi, 28 Þu-

aðýrlýklý olarak, gerilimleri, kamplaþmalarý, devlet-millet zýtlaþmasýný, siyasal seviyesizliði ve kirliliði reddet-
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miþ; 28 Þubat öncesi ve sonrasýnda vuku bulmuþ bü-
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tün yanlýþlýklarý onaylamadýðýný ortaya koymuþtur. Diðer bir ifadeyle seçmen, siyasal ve toplumsal hayatta
makul ve mümkün olanýn arayýþý içinde olmuþtur.
Eðer seçimlerden bir sonuç çýkarýlacaksa, bunun dýþýnda bir "genel mesaj" aramak, "öküzün altýnda buzaðý aramak"tan farklý olmayacaktýr. Eðer Türk seçmeninin iradesi 28 Þubat sonrasýnda geliþen bloklar

basit çýkar hesaplarýyla ortaya konulan siyasî tavýrlar
ve söylemler, kýsýr ve kaotik siyasetin temel sebeplerinden birini oluþturur, saðlýklý bir demokratik siyasî
yapýnýn þiddetle ihtiyaç duyduðu ahlâkî zemini çürütür.

ekseninde þekillenseydi, bloklaþmanýn bayraktarlarý
olan partilerin ve liderlerin seçim performansý ve sonrasýndaki siyasal konumlarý, þüphesiz daha güçlü ve
farklý olurdu.
Bazen "dinimizin diyanetimizin sahibi" bazen de
"en gerçek milliyetçi" olarak miting alanlarýnda boy
gösterenler, daha sonra "lâik Türkiye Cumhuriyeti’nin
sadýk bekçisi" olduklarýný iddia edebilmiþtir. Benzer
þekilde, siyasetlerini düne kadar "hak-batýl", "millî görüþçüler-batý kulüpçüleri" ikilemleri üzerine bina edenler, kolayca "batýlýdan çok batýcý" olmuþlar, adeta "günah çýkartmak" istercesine ABD’ye koþmuþlardýr.

Tutarlýlýk, seviye, samimiyet ve ciddiyet ile yoðrulmuþ bir siyasal ahlak zemininden mahrum siyaset
de, demokratik istikrarýn ve geliþmenin önündeki en
büyük engel olmaya devam eder. Böyle bir siyasetin
mimarlarýnýn tutarsýzlýða ve zikzaklara, dolayýsýyla da
er geç baþarýsýzlýða mahkûm olmasý kaçýnýlmazdýr.
Demokratikleþmenin baþarýlmasýný önemseyen bir siyasetçinin, meselenin siyasî ahlâk boyutunu da en
azýndan bunun kadar önemsemesi ve içselleþtirmesi
gerekmektedir. Gerisi, havanda su dövmekten, diðer
bir deyiþle lâfügüzaftan baþka bir manaya gelmeyecektir.

Seçim öncesi ve sonrasýna kuþbakýþý gezintiyi
burada keserek, konuyu bir genel tespit/deðerlendirme ile tamamlamak istiyoruz. Günübirlik endiþelerle,
20
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Bazý Yazarlarýn Ön yargýlý ve/veya Sýð Bakýþ

geliþmeleri takip edip edemediðini, etse bile anlayýp
anlayamadýðýný bilemiyoruz. Ama bu ifadeleri okuyunca derslerine girdiði öðrencileri için üzülmeden de
yapamýyoruz.

Açýlarýndan Çarpýcý Örnekler
MHP ve milliyetçilik karþýtý tavrýn hemen hemen
her gün birçok örneðine rastlamak mümkündür. Bilgisizliðin, ön yargýlý ve kategorik bakýþýn ürünü olan tespit ve deðerlendirmeler, bazen insaný hayrete düþürecek bir nitelik de arz edebilmektedir. Bunlarýn arasýnda akademisyenlerin de bulunmasý ayrý bir düþündürücü ve üzücü unsur olmaktadýr.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öðretim üyesi olan Doç. Murat ÞEKER, zamanýnda bakýn ne müthiþ tespitlerde ve kehanetlerde(?)
bulunmuþ: "Halihazýrdaki kanunlarla seçimlere giderler, herkes kendi ayaðýndan asýlýr... DTP barajý geçebilmek için ANAP’la girer... MHP ile DYP biraz konuþurlar. Baþka kimseyle de konuþmazlar... Tansu Haným kalacak mý kalmayacak mý? Meselâ Mehmet
A¼AR deniliyor. Mehmet A¼AR DYP Baþkaný olursa
MHP’yle ittifaka bile gerek yok. MHP’yi tamamýyla alýr
götürür. Zaten BAHÇELÝ de MHP’yi tapusuyla birlikte
alýr götürür A¼AR’a teslim eder." (Nokta, 5-11 Temmuz 1998). Murat ÞEKER’in seçim öncesi ve sonrasý
22

Radikal gazetesinde köþe yazýlarý yazmaya devam eden bir bayan þu satýrlarý hiç sýkýlmadan seçimlerden hemen sonra kaleme alýp yayýmlayabilmiþtir:
"Türk milleti ne yapýyor ediyor daha da kötüsünü,
beterini kýyýcýðýndan köþeciðinden çýkartýp lap diye önüne koyuveriyor. Türk milletinin daha kötüsünü, daha beterini, temel alanda en irrasyonelini bulmak konusundaki bereketi, çalýþkanlýðý, azmi inkar
edilemez. Edilmemeli... Durumdan vazife, vazifeden
sonuç çýkartan; o sonucun muhakkak ama muhakkak
en beteri, en tehlikelisi, en kirlisi olmasý için neredeyse içgüdüsel bir isabetle, hedefi daima on ikiden vuran... Yine gittiler sandýklarýn baþýna arslanlar gibi oylarýný kullandýlar... MHP’nin böyle oy patlamasý gerçekleþtireceði þeytanýn aklýna gelmezdi, Türk milletinin aklýna geldi." ( Perihan Maðden, "Aydýnlýk
Yarýnlara Tam Gaz", Radikal, 21 Nisan l999).
Böyle bir üzücü ve düþündürücü yaklaþým biçimine daha yeni bir örnek olarak Milliyet gazetesinden
23
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N. Cerrahoðlu’nun ifadeleri gösterilebilir. Adý geçen

karanýn birbirine nasýl karýþtýrýlacaðýnýn tarihî örneklerini, "batý tapýnmacýlýðý"nýn insaný nerelere kadar götürebileceðini çarpýcý biçimde ortaya koymaktadýr.

köþe yazarý, Baþbakan Bülent Ecevit’le yaptýðý mülâkatta, Avrupa Birliði’ne olan aþký ile MHP’ye olan düþmanlýðýnýn karýþýmý olan þu talihsiz cümleleri soru olarak sorabilmiþtir: "Tartýþmanýn bir ayaðý da idam.
MHP’nin görüþü; ‘Önce asalým, sonra idamý kaldýrýrýz.’ Menderes’in idamý, 60’lar AB’sinde çok tepki yarattý. 40 yýl sonra ayný yerde týkanýp kalmak, Türkiye’nin AB üyeliðine ayak sürçenlere milenyum hediyesi olmaz mý?" (Milliyet, 26 Aralýk 1999). Rahmetli
Adnan Menderes ile terör örgütü baþýný ayný kefeye
koyan bu cümleler hakkýnda ne söylense az deðil mi?
Yukarýdaki satýrlar, Türkiye’de MHP karþýtý önyargýlý
ve kategorik yaklaþým biçiminin ulaþtýðý boyutlarý, basitliði, hakareti, millî iradenin horlanýþýný çarpýcý biçimde görmek için iyi birer vesika, hem de birkaç kere
okunmasý gereken ibret vesikalarýdýr.

Köþe yazarlýðý yanýnda sosyolog da olan Ali
BAYRAMOÐLU her zamanki gibi yine "kehanet"te bulunuyor: "...MHP barajý geçecek ve MHP’li bir meclis
yeni çatýþmalar ve kutuplaþmalarla Türkiye’yi pek sevimli olmayacak yeni bir döneme sokacak." ("Seçimlere Doðru Tahminler, Tahliller..." Star). Daha sonraki
köþe yazýlarýnda da ayný tavrýnýn devam ettiðini, geliþmelere bilgi sahibi olmadan önyargýlý bir bakýþ açýsýyla yaklaþýldýðýný biliyoruz.
Hemen hemen ayný kategori içinde yer alan
Cengiz ÇANDAR da benzeri "kehanetler"de bulunmuþ bir köþe yazarýdýr. Seçimlerden iki gün sonra yayýmlanan seçim sonuçlarýna iliþkin yazýsýný þöyle

larýný demokrasiden ne anladýklarýný, millî iradeyi nasýl þeytandan bile daha aþaðý bir konumda gördüðünü hiç sýkýlmadan kaleme alabilmiþtir. Diðeri ise, akla

noktalamaktadýr: "Netice itibarýyla Türkiye, küreselleþmeye kendini uydurmak yerine ‘Miloseviç-Saddam
parantezinin orta yerinde bir ‘milliyetçi içe büzülme’yi
tercih eden 2000’li yýllardan ürkerek kendi ‘sýðýnaðý’na kapanan, ‘liberalleþme’ye pek meraký olmayan
bir ülke olarak kendisini ilân ediyor." (Sabah, 20 Nisan
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1999). Ayný C. ÇANDAR, 14 Aralýk l999 tarihinde yayýmlanan köþe yazýsýnda ise bakýnýz neler yazmaktadýr: "Türkiye’nin mevcut liderler yelpazesi içinde Avrupa aile fotoðrafý’na girebilecek ‘en yakýþýklý profil Bülent ECEVÝT’e ait olanýdýr. ECEVÝT, daha ‘globalizm’
sözcüðü dolaþýma girmediði bir dönemde, ta
1970’lerde Türkiye’nin global ufuklara sahip tek devlet ve siyaset adamýydý. Kimsenin Kapýkule’nin ötesini görmeye mecali ve niyeti yok iken, öncelikle Ýskandinav sosyal demokrasisine duyduðu iyi ve o bölgeye
yaptýðý sýk seyahatlerle dikkatlerimizi ülke dýþýna çevirmekte ve uluslar arasý kavramlarla haþýr neþir olmamýzda temel bir rol oynamýþtýr..."

kompartýmanýna hapsedenlerin MHP ve milliyetçilik
hakkýnda saðlýklý bir deðerlendirme yapmasý mümkün
deðildir. C. ÇANDAR’ýn en son yaptýðý yorumu doðru
kabul etseniz bile, birkaç ay sonra çok farklý bir yazý
da yazabileceði için, en makûl olaný bu ve benzeri insanlarýn yazdýklarýný fazla ciddiye almamak, ama belki yararý olur diye de arada bir deþifre etmek gerekmektedir.
Bir Grup Gazetenin Özel MHP "Ýlgisi" ve Alerjisi:
"Önce Aynaya Bakmalarý Gerekiyor"

Çok yönlü, uzun soluklu ve serinkanlý düþünmeyi ve yazmayý dert edinmeyen, bunun içinde ya kendi
kültürel- ideolojik duruþunun ya da konjonktürün esiri
olanlarýn birkaç ayda bir tezlerini ve pozisyonlarýný
deðiþtirmesi kaçýnýlmazdýr. DSP ve MHP’nin elde ettiði seçim baþarýsýný içe kapanan bir Türkiye imajýyla
reddetmeye, küçümsemeye uðraþýp, Miloþeviç-Saddam benzetmesi yapan birisinin, daha sonra böyle
bir deðerlendirmeyi kaleme alabilmesi, en hafif tabirle
ürkütücüdür. Milliyetçiliði kendi kafalarýndaki düþman

18 Nisan 1999 seçimleri sonrasýnda muhalefeti
oluþturan partilerin liderleri ile bazý yöneticilerinin,
hem halkýn tercihlerini hem de muhalefette olmalarýný
hazmedemedikleri, aklý selim sahibi herkes tarafýndan bilinmektedir. Parlamento dýþýnda kalan küçük
saðcý partilerin durumu ise baþka bir kategoride ele
alýnmayý gerektirmektedir. Ama bir noktaya temas zorunludur. Ýdeolojik ve siyasî olarak kendini Türk Milliyetçiliði dýþýnda bir yerde temellendirip daha sonra
Türk Milliyetçilerinin ve milliyetçiliðin avukatlýðýna soyunmayý anlamak da anlatmak da zordur.
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Bu dönemde, daha önce de ifade ettiðim gibi, siyasî muhalefetin destekçisi olan gazeteler de benzeri
bir tavýr içinde ve hem de kendi paradokslarýný görmezlikten gelerek MHP karþýtý kronik muhalefetin
bayraktarlýðýný üstlenmiþlerdir. Zaman zaman demokrat ve entelektüel olma iddiasýný seslendirdikleri için
"özel ilgi" göstereceðimiz Yeni Þafak’a geçmeden önce bir-iki gazeteye kýsaca temas etmek gerekmektedir. Bunlar arasýnda ÇÝLLER ailesinin tetikçiliðini yapan "Öncü"yü, deðerlendirmeye gerek görmüyoruz.
Akit ile Millî Gazete’nin MHP ile ilgili haber ve
yorumlara çok sýk yer verdikleri, genellikle de MHP tabanýný kýþkýrtýcý bir rol icra etmeye çalýþtýklarý gözlenmektedir. Süleyman Arif Emre bile "Bozkurtlarýn Ölümü" (Millî Gazete, 26 Temmuz 1999) baþlýklý bir makale yazarak ülkücüler için üzülmekte ve aðýt yakmaktadýr. Ayný tarihlerde, yine MSP/RP geleneðinin
önemli isimlerinden Ýsmail MÜFTÜO¼LU, "MHP Yöneticilerine Yazýklar Olsun" baþlýklý bir yazý yazmýþ ve
MHP tabanýnýn gönüllü avukatlýðýna soyunmuþtur
(Akit, 29 Temmuz 1999). Demet Tezcan isimli bir köþe yazarý da Tansu Çiller’in "me"lemelerine ilham kay28
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naðý olan "Kurt Kuzu Olunca" baþlýklý yazýsýnda, ülkücü efsaneyi yeniden keþfetmiþ ve ülkücüleri kendine
dönmeye çaðýrmýþtýr (Akit, 30 Eylül 1999). Bu tür ör neklerin sayýsýný arttýrmak, çarpýtýlmýþ, abartýlmýþ haber-yorumlara sýkça rastlamak mümkündür.
Adý geçen þahýslarýn ve gazetelerin, "eski kavmiyetçi kardeþleri"ni aniden hatýrlamalarýný, onlarýn
haklarýný ve çýkarlarýný koruyup kollamaya çalýþmalarýný anlamak zor olmasa gerek. Onlarýn arzuladýklarý,
kendi yapamadýklarýný, yine kendi üslûp ve yöntemleriyle MHP’ye yaptýrtmaya çalýþmaktan ibarettir. Türklere, radikal bir oryantalist gibi, "Asya Steplerinin bar bar kavimleri" diyebilen bir köþe yazarýnýn bulunduðu
(Akit, 24 Eylül 1999) bir gazetenin iyi niyetinden ve
samimiyetinden þüphe etmemek mümkün deðildir.
Millî Gazete’nin Gölcük depremiyle 28 Þubat’ý ve askerleri iliþkilendiren sözleri sarfettiði söylenen milletvekilini kastederek "Milletvekili MHP’li mi?" baþlýklý bir
haber-yoruma yer vermesi, Türkiye’de basýn ahlâkýnýn ve tutarlýlýðýn hangi düzeyde olduðunu çarpýcý biçimde gösteren bir baþka örneði oluþturmaktadýr.
29
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Yeni Þafak, çeþitli çevreler tarafýndan "entelektüel islamcý", "liberal Ýslâmcý" bir yayýn çizgisi takip
eden bir gazete olarak takdim edilir. Bu yönüne þimdilik konu dýþýna taþmamak için dokunmadan MHP’ye
olan "yakýn ilgilerinden" örnekler vermek ve bir miktar
da habercilik anlayýþlarýný deþifre etmek istiyoruz. Adý
geçen gazetenin özellikle seçimlerden sonra izlediði
yayýncýlýk anlayýþý bakýmýndan "sert" ve "hakaret" kokan bir üslûp benimsediði göze çarpmaktadýr. Köþe
yazarlarýnýn ise "iktidara karþý olmak" ile "MHP’ ye
muhalefet etmek" dýþýnda pek fazla müþterek noktaya
sahip olmadýðýný söylemek zor deðildir. Çok farklý kültürel ve ideolojik dairelerde ikâmet eden kalemlerden
oluþan bir köþe yazarý portföyüne sahiptir. Genel ideolojik görüntü olarak, yerellik ile küreselleþme, islâmcýlýk ile lâiklik, baðýmsýzlýk ile baðýmlýlýk ve son olarak
seviye ile seviyesizlik arasýnda gidip gelen bir istikrarsýz çizgiye sahiptir. Bu çizgi, RP/FP çizgisindeki zikzaklarla da büyük ölçüde örtüþmektedir. Yine, Akit gi-
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etmektedir.
Yeni Þafak’ýn, özellikle Baþbakan Bülent ECEVÝT’in ABD ziyaretiyle ilgili haberleri, ilginç ikilemleri
ve hatta jurnalci ifadeleri yansýtmaktadýr. 27 Eylül tarihli nüshada, bazý Amerikan basýnýndan yaptýðý alýntýlarý kendilerine malederek iri puntolarla "Ýnsan Haklarýnda Zimbabwe gibiyiz" þeklinde manþete çekmiþtir. Bu gazetenin 28 Eylül 1999 tarihli nüshasýnda birinci sayfadan verilen manþet ise "First Lady Merve
Ýçin Devrede" olmuþtur. Ayný nüshanýn 7. sayfasýnda
ise yine iri puntolarla verilen "En Büyük Hediye Tahkim" baþlýklý haber-yorum yer almýþtýr. Ýlk sayfadaki
haberde Merve KAVAKÇI konusunu ABD’nin ele almasýný ve hatta doðrudan müdahale etmesini arzulayan; Tahkim ile ilgili Anayasa deðiþikliðini ise ABD’ye
sunulan bir hediye olarak olumsuzlayan bir habercilik
anlayýþý karþýsýnda þaþýrýp kalmamak mümkün deðildir.

bi gazetelerle hemen hemen ayný tavrý sergileyerek

Ayný gazetenin 4 Aðustos tarihli manþeti de yine
ilginç, ilginç olduðu kadar da düþündürücü bir örnek

MHP tabanýna oynayýp parti politikalarýný þiddetle
eleþtiren sert ve manipülatif bir yayýn stratejisi takip

olarak önem taþýmaktadýr. "Bedava Tahkim Yok"
manþetinin altýndaki ifade ise bu ilginçliði giderek da-
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ha da pekiþtirmektedir: "Hükûmet, milletin meclisinden karþýlýksýz tahkim istiyor. Meclisin eline ise aylardýr ilk defa halk için iyi þeyler isteme fýrsatý geçti." Bu
ifadelerden Tahkim’e karþý olduðu anlaþýlan gazete,
"halk için bazý tavizler" (bir tür rüþvet) karþýlýðýnda
tahkimin Meclis’ten geçebileceðini söylemektedir.
Eðer ülke açýsýndan bir felaket ise, baþka bazý deðiþiklikler için Tahkim’e razý olmak ne kadar doðru ve
ahlâkîdir?

Köþe yazýlarýnýn muhtevasý da habercilik anlayýþýndan farklý deðildir. Bir-iki istisnayý kenara koyduðumuzda MHP karþýtý kararlý duruþ, kendini bütün çýplaklýðýyla ortaya koymaktadýr. Bunu belgeleyen iki ör neðe kýsaca temas etmek yararlý olacaktýr.

Af tasarýsýný, hükümet ortaðý üç partinin liderini
kastederek "Hýrsýzlar Sizi Seviyor" manþetiyle sunan
Yeni Þafak Gazetesi, MHP’yle doðrudan ilgili haberyorumlarýnda da bariz bir negatif habercilik taktiði izlemektedir. Zaman zaman, MHP’de ciddi bir parti içi
muhalefet varmýþ gibi bir hava yaratmaya çalýþan gazete, parti haberlerinde de ince ayar yapma konusunda özel bir çaba sarfetmektedir. Yeni Þafak, Van’da
teröristlerce þehit edilen il ikinci baþkanýmýzla ilgili haberi "MHP-HADEP Çekiþmesi Can Aldý" þeklinde duyurmuþtur (8 Aralýk 1999). HADEP il baþkanýnýn bile
kýnamak zorunda kaldýðý cinayetin bu þekilde takdim
edilmesi, gerçek düþüncelerini ve MHP’ye bakýþ açýlarýný ele vermesi bakýmýndan çok önemli bir örnektir.
32

Gazetenin köþe yazarlarýndan Ö. Çelik, Dr. Devlet Bahçeli’nin 19 Aralýk tarihli bütçe konuþmasýndan
hayli rahatsýz olduðu anlaþýlan bir yazýsýnda, adý geçen konuþmada demokratik temalarýn milliyetçi söylem arasýna sýkýþtýrýldýðýný, aslýnda MHP’nin demokrasi gibi bir endiþesi olmadýðýný iddia etmektedir.
("MHP Konuþuyor", 25 Aralýk 1999). Ayný gazetenin
bir baþka yazarý da, MHP’nin hiç deðiþmediðini ballandýra ballandýra anlattýðý yazýsýnýn baþlýðýný, sanki
merak eden varmýþ gibi, "MHP Hiç Yanýltmadý" koymuþtur (Akif Emre, 7 Aralýk 1999).
Bu ve benzeri yazarlarýn, demokrasi adýna ortaya koyduklarý görüþ ve üslûplarý, kendilerine ait siyasî parantezleri demokrasiyle karýþtýranlarýn, kendileriyle ayný siyasî safta buluþmayý demokratik tavrýn
kendisi zannedenlerin böyle þeyler düþünmesi ve
yazmasý normaldir. Yine, millet olgusu ve milli kültüre
iliþkin duyarlýlýklarla, demokrasiyi temel bir siyasî ter cih olarak benimsemenin bir arada bulunmasýndan,
33
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bunun önemine inananlarýn varlýðýndan rahatsýz olmalarý kaçýnýlmazdýr. Diðer bir ifadeyle, bir arada yaþama kültürünün varlýðýna ve önemine, demokrasinin
geliþimi ve pekiþmesi açýsýndan da vurgu yapýlmasý
karþýsýnda çarçabuk ideolojik tavýr alanlarýn demokrasi adýna ahkâm kesmesini anlamak zor deðildir. Zaten, "MHP Konuþuyor" makalesinin sonunda yazarýn
"gen-politik bilimci" edasýyla "demokratik bir fetva" vererek, MHP’nin genetik yapýsýyla demokrasinin baðdaþmadýðýna hükmetmesi de "zor"u anlaþýlýr kýlmaya
yetmektedir.

rektirecek kadar çok malzeme ve çýkartýlacak ders
bulunmaktadýr. Aþaðýda, sadece son bir yýl içindeki
bazýgeliþmelere baþlýklar hâlinde deðinmekle yetineceðiz. Zaten bu deðinmeler, bugünkü siyasî muhalefeti oluþturan partilerin kavranmasý açýsýndan yeterlidir.

Siyasî Muhalefetin Ýlkesizliði ve MHP Stratejisi:
"Dinime Söven Bari Müslüman Olsa"
Bu baþlýk altýnda uzun uzadýya 1999 yýlýnýn parlamenter muhalefetini, FP ile DYP’nin siyasî söylemlerini, politikalarýný, çizgilerindeki bariz kýrýklýklarý ve
tutarsýzlýklarý izah edecek deðiliz. Siyasî hafýzalarý
canlý olanlar zaten bütün bunlara büyük ölçüde vakýftýr. Burada Refah-Yol Hükûmeti öncesi ve sonrasýnda
söylenenlere de girmeye gerek duymuyoruz. Zaten
bu dönemde, tek baþýna mercek altýna alýnmasýný ge34

"ÇÝLLER ve YILMAZ aklandý. Komisyon Raporlarý TBMM’de kabul edilince ANAP ve DYP Liderleri
Yüce Divana Gitmekten Kurtuldu." (4 Aralýk 1998 tarihli gazeteler).
"Ben de Deðiþtim. Ýþadamlarýyla baþbaþa görüþen ÇÝLLER, geçmiþte kullandýðý ‘kan emici’ gibi ifadelerin hata olduðunu belirtti. Çiller, ‘Artýk deðiþtim,
olgunlaþtým’ diyerek iþ dünyasýndan destek istedi."
(Milliyet, 15 Aralýk 1998).
"ÇÝLLER Baþbakan ECEVÝT’le, ANAP Lideri
Mesut YILMAZ’ý ‘deccal’ olmakla suçlayarak ‘Sizin dininizin de diyanetinizin de kefili benim.’ dedi.” (17 Nisan 1999 tarihli gazeteler).
"Milliyetçiyim diyen küçük partilere oy vermeyin,
kartel medyasýyla mücadelem bitmemiþtir..." (18 Nisan seçimleri öncesi gazeteler)
35
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"Þayet 28 Þubat taþeronlarý yeniden iktidar olursa, halkýn bu sürece onay verdiði düþünülecek ve 28
Þubat büsbütün kurumsallaþtýrýlacaktýr. (…) Ben artýk
kendi kendimle yarýþýyorum. Çekilip çekilmemek YILMAZ’ýn bileceði iþ. Ben diyorum ki, þayet bu seçimlerde ANAP’a en az üç puan fark atmazsam ben kendimi baþarýsýz sayacaðým ve çekip gideceðim.
YILMAZ ister devam etsin ister etmesin bu benim iþim
deðil." (Tansu ÇÝLLER’in Yeni Þafak’a verdiði mülâkattan, 17 Nisan 1999).

Ýþte Türkiye’de siyasetin sefaletinin çarpýcý ör nekleri olan bu ifadeler bir yýl gibi kýsa süre içinde ve
hem de genel baþkanýn kendi aðzýndan net olarak çý-

18 Nisan 1999 Genel Seçimleri: DYP % 12 oy
alýyor ve býrakýnýz ANAP’tan üç puan daha fazla oy
almayý, 1 puan altýnda bir sonuç elde ediyor.
Seçim sonrasý: Tansu ÇÝLLER eski koltuðunda
oturuyor ve seçim arifesinde olduðu gibi yine MHP’yi
hedef seçiyor.
20 Kasým 1999 tarihinde toplanan DYP 6. Büyük
Kongresi: "Hata yaptým ama þimdi deðiþtim bilmiyordum öðrendim." mesajý veren ÇÝLLER, yine geçmiþi yok sayarak "Refah Partisi’yle koalisyon kurup
adil düzeni çökerttik." demeyi de ihmal etmedi (21 Kasým 1999 tarihli gazeteler).
36

kan cümlelerdir. Þimdilerde yeni siyasî yöntem ve üslûp arayýþýnda olan bu bayanýn býrakýnýz milletin huzuruna, kendi tabanýnýn önüne bile çýkacak yüzünün
olmamasý gerekmez mi? RP/FP geleneðinin hali de T.
ÇÝLLER’inkinden çok farklý deðildir.
Avrupa Birliði ile Batý Dünyasýna düþmanca yaklaþýmdan Batýnýn müdahalelerini savunan bir noktaya
gelen bu siyasî gelenek, genel baþkanlarýnýn ABD ziyaretinde bir ilke daha imza atarak Musevî lobisiyle
de görüþmüþtür (Sabah, 7 Kasým 1999). Yine, T. ÇÝLLER’e ABD vatandaþý olduðu için yeryüzünde söylenmedik söz býrakmamýþ, ancak ABD vatandaþý olan
bir bayanýn kendi partilerinden milletvekili seçilmesine
bilinçli olarak zemin hazýrlamýþtýr.
Fazilet Partisi, son zamanlarda demokrasiyi ve
insan haklarýný siyasal söyleminin ana direði haline
getirmiþ, ancak partilerinin dýþarýdan yönetilmesine
ve hatta genel idare kuruluna seçilecek olanlarýn bir
gün önce gazetelerinde ilân edilmesi garabetine ses
çýkarmamýþlardýr.
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Yöneticileriyle, il baþkanlarýyla, milletvekilleriyle
MHP’ye beþ vakit eleþtiri yöneltmeye, hakaret etmeye teþebbüs edenler siyasette piþkinliðin güzel örneklerini sergilemekten geri durmamýþlardýr. Ayný zihniyet, "Biz idama karþýyýz ama MHP, PKK karþýtlýðý yaparak oy topladý, onun için ÖCALAN’ý astýrmalarý
þarttýr" cinliðini (!) sergilemeye devam etmektedir.
Fazilet Partisi, "dünyada ender rastlanacak kadar ince hesaplanmýþ muhalif tavýrlarý"nýn en son örneklerinden birini prefabrik konutlara karþý ortaya
koymuþtur. Parti yöneticileri, insaf ölçülerini ve edebi
bir kenara býrakarak, sýrf muhalefet etmiþ olmak için
prefabrik konutlarýn edebe aykýrý olduðunu açýklamýþlardýr.
Bir baþka örneði Cumhurbaþkanlýðý seçimiyle ilgili yaklaþýmlarýndan vererek "tutarsýzlýk ve seviyesizlik örnekleri defterini" kapatmak istiyoruz.
"FP Genel Baþkaný R.KUTAN, Cumhurbaþkanýný Meclis’in seçmesi hâlinde DEMÝREL’in görev süresinin uzatýlmasýna sýcak baktýklarýný bildirdi." (Milliyet,
8 Aralýk 1999). Nazlý ILICAK: "28 Þubat’ýn adayý DEMÝREL" (Yeni Þafak, 8 Aralýk 1999)
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"18 Nisan Seçimleri, halkýmýzýn büyük bir sorumluluk duygusuyla hareket edip sandýk baþýna gitmesiyle baþarýyla tamamlanmýþtýr. Türk milleti, þimdi
siyasî, ekonomik ve sosyal hayatýmýzla yepyeni bir
sayfanýn açýlmasýný beklemektedir. Bunun için de istikrar ve huzur içinde sosyal ve ekonomik kalkýnmanýn hýzlandýrýlmasýný; ilkeli, seviyeli ve temiz bir siyasetin hakim olmasýný arzulamaktadýr...
TBMM’nin yapýsý tek baþýna iktidarý mümkün kýlmadýðý için de toplumsal beklentilere cevap vermek,
ülke sorunlarýna çözüm bulmak ancak koalisyon
hükûmetleriyle mümkün olabilecektir. Türkiye bunun
için bir taraftan koalisyon hükûmetleriyle yaþamaya
çalýþmak, bir taraftan da saðlýklý hükûmet etmenin
aracý olan uzlaþma ve hoþgörü kültürünü geliþtirmek
zorundadýr." (8 Mayýs 1999 tarihinde TBMM’nde yapýlan basýn toplantýsýndan).
"MHP, milletimizin ezici bir coðunluðunun ülkede
huzur ve istikrar ortamýnýn bir an önce tesisini arzuladýðýný düþünmektedir. Yine milletimiz, sosyal ve ekonomik geliþmenin bu ortam içinde sürdürülmesini istemekte; cepheleþme, inatlaþma ve kör dövüþü siyasetinin bir çýkmaz sokak olduðuna inanmaktadýr." (11
Mayýs 1999 tarihinde toplanan MHP Meclis Grubu
Toplantýsýnda yapýlan konuþmadan)
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"Türkiye bugün, sadece hükûmet kurmuþ olmak
için hükûmet kurmak lüksüne sahip deðildir... MHP,
21. Yüzyýlý kucaklayan meclisten çýkacak hükûmetin
de bir ‘uzlaþma ve atýlým hükûmeti’ olmasýný arzulamaktadýr. Partimiz, uzun ömürlü, uyumlu ve sorun
çözücü bir koalisyon hükûmetinin, karþýlýklý güven ve
samimiyete ek olarak, bu anlayýþ ve þartlar içinde þekillenip yaþayacaðýna inanmaktadýr..." (23 Mayýs 1999
tarihinde TBMM’nde yapýlan basýn toplantýsýndan).
MHP Genel Baþkaný Dr. Devlet BAHÇELÝ’nin
seçimlerden sonra yaptýðý Grup konuþmalarýndan ve
basýn açýklamalarýndan alýnan bu ifadeler, MHP’nin
seçim sonrasý geliþmelere ve hükûmetin kuruluþuna
bakýþ açýsýnýn çerçevesini vermektedir. 57. Hükûmetin kuruluþu ve çalýþmalarý da büyük ölçüde böyle bir
çerçeve içinde þekillenmiþtir. Türkiye, 18 Nisan seçimleri öncesinin aðýr ve sorunlu siyasî ve ekonomik
mirasýnýn ortada durduðu bir ortam ile uluslararasý
iliþkilerin yoðunlaþtýðý bir konjonktürde, farklý siyasî
eðilimlere sahip üç partinin koalisyon hükûmeti kurmasýna þahit olmuþtur. 57. Hükûmetin bu zamana kadar ortaya koyduðu performans (1999 yýlý sonuna kadar) genel olarak olumludur. Hükûmet, bazý alanlarda
sýkýntýlar yaþanmasýna raðmen genel uyumunu korumakta, ciddî bir yapýsal deðiþim programýný hayata
geçirme yolunda kayda deðer bir mesafe almýþ bulun42
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maktadýr.
Muhalefet Partileri ise, kendilerine aktif destek
veren gazeteleriyle birlikte özellikle MHP’ye aðýr
eleþtiriler yöneltmek, MHP’yi pasiflikle suçlamak için
olaðanüstü bir gayret sarf etmektedirler. Daha önceki
sayfalarda, bunlarýn siyasal duruþlarýnda ve söylemlerinde meydana gelen kýrýlmalarý ve bu çerçevede
MHP’ye bakýþ açýlarýndaki tutarsýzlýklarý kýsmen de
olsa deþifre etmiþtik. Bunlara tekrar geri dönecek deðiliz. Bu konuda kamuoyunda oluþturmaya çalýþtýklarý tereddütleri ve yanlýþ deðerlendirme biçimlerini ortadan kaldýrmak, dolayýsýyla da siyasal muhalefete
hiç de hak etmediði bir konumu kazandýrmamak için,
bazý noktalarýn altýný çizmek gerekmektedir.
MHP’nin 57. Hükûmet Ýçindeki Konumunu ve
Rolünü Deðerlendirirken Göz önünde
Bulundurulmasý Gereken Hususlar:

1

MHP, tek baþýna iktidar olmuþ, dolayýsýyla
Mecliste çoðunluða sahip bir parti deðildir.
Hükûmetin 1/3 ünü, TBMM’nin ise yaklaþýk
1/5’ini temsil etmektedir.

2

MHP, hem irili ufaklý muhalif siyasî partilerin,
hem de farklý ideolojik, ekonomik ve kültürel
43
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duyarlýlýklara sahip bulunan yazýlý ve görsel
medyanýn deðiþik amaç ve çýkarlarý doðrultusunda etkileme gayretleri ile karþý karþýyadýr.
Diðer bir deyiþle, MHP, birçok çevrenin kendince tanýmlayýp etki altýna almak için özel
çaba gösterdiði önemli bir konuma sahiptir.

3

MHP, hemen her toplumsal kesimin ve kimsenin olaðanüstü bir beklenti içine girdiði, bunun için de görevi ve sorumluluðu diðer
siyasî partilerden daha aðýr olan bir partidir.
Diðer siyasî partilerin denenmiþ ve yýpranmýþ
olmasý, MHP’den beklentileri ister istemez artýrmakta, bu da siyasî rolünü hem anlamlý kýlmakta hem de zorlaþtýrmaktadýr.

4

MHP, Türk insanýnýn serinkanlý ve uzun soluklu düþündüðünde gündeme gelen siyasetçinin istikrarlý ve soðukkanlý davranmasý þeklindeki müþterek talebi/beklentisi ile, güncel
sorunlar ve tartýþmalar baðlamýnda arzuladýðý aktif ve çatýþmacý siyasetçi tavrý beklentisi
arasýnda, en azýndan siyaseten denge kurmak mecburiyetinde olan bir partidir.
44
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5

Ýktidar-muhalefet iliþkilerinin saðlýklý bir zemine, dolayýsýyla bir geleneðe sahip olmadýðý
siyaset vasatýnda, siyasî tutarlýlýk, samimiyet
ve ciddiyetin yeterince önemsenmediði bir or tamda, siyasî kutuplaþmanýn ve gerilimlerin
teþvik edildiði bir konjonktürde, uzlaþma ve
hoþgörünün önemine vurgu yapan, gerilimlerin azaltýlmasýna yönelik strateji izlemeye çalýþan bir partidir. Bu da, kýsa vadeli çýkarlar
peþinde koþan partilerin ve onlara aktif destek veren kalemlerin anlamakta güçlük çektiði ve buradan siyasî prim elde etmeye çalýþtýklarý bir duruþu ifade etmektedir. MHP, özetle, zor olaný baþarmaya, demokrasinin saðlýklý bir zemine/geleneðe, dolayýsýyla aydýnlýk
geleceðe kavuþmasýný saðlamaya çalýþan bir
partidir.

6

MHP, Türkiye için stratejik kararlarýn alýndýðý,
ekonomik þartlarýn aðýrlaþtýðý, yolsuzluklarýn
ayyuka çýktýðý ve gelir daðýlýmý adaletsizliðinin çoðaldýðý bir dönemde iktidar ortaðý olmuþ bir partidir ve dolayýsýyla iþi zannedildiðinden daha aðýrdýr ve önemlidir.
45
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57. Hükûmetin Hizmetlerine ve MHP’nin Rolüne
Ýliþkin Bazý Önemli Hatýrlatmalar:

‡

‡

‡

Çok yönlü ve objektif bir bakýþ açýsýyla yaklaþýldýðýnda ve 1999 yýlý içindeki siyasî geliþmeler dikkate alýndýðýnda, MHP'nin ülke çýkarlarýný temel alan, uyumlu ve verimli çalýþan bir
koalisyon hükûmetinin kurulup faaliyette bulunabileceðinin ortaya konmasý açýsýndan hayatî bir rol oynadýðý görülmektedir. Özellikle
son birkaç yýldýr Türkiye’nin siyasî istikrarsýzlýktan kývrandýðý bir dönemde böyle bir baþarýnýn sergilenmesi çok önemlidir. 57. Hükûmetin "uzlaþma ve atýlým" hükûmeti olmasýnda MHP’nin rolü zannedilenden daha fazladýr.
Türkiye’de darbe söylentilerinin yayýldýðý, 28
Þubat süreciyle ortaya çýkan gerginliðin izlerinin gözle görüldüðü bir ortamýn varlýðýna
raðmen, normalleþme süreci baþlamýþ, demokratikleþme tartýþmalarý kendini hissettirmiþtir.
Sosyal Güvenlik Yasasý’nýn hem Meclis’ten
çýkmasýnda hem de toplumun isteklerine nis46
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‡

peten daha uygun bir yapýya kavuþturulmasýnda MHP’nin ciddî katkýlarý olmuþtur.
Piþmanlýk Yasasý’nýn kamuoyunda oluþan
hassasiyetler çerçevesinde þekillenmesinde
MHP’nin kararlý davranmasý belirleyici bir rol
oynamýþtýr.

‡

Son yýllarda belirsiz bir hâl almýþ olan Kur’an
Kurslarý meselesi belirli ölçülerde de olsa çözüme kavuþturulmuþ, yasal bir çerçeveye
oturtulmuþtur. Bir grup muhalif unsurun
"Kur’an Kurslarý kapatýldý", diðer bir grubun
ise "Lâik Cumhuriyete ihanet edildi" dediði
yasal düzenlemeyi önemli bir ilk adým olarak
deðerlendirmek mümkündür.

‡

Türkiye’ye, yabancý sermayenin girerek yatýrýmlarýn hýzlanmasýný teþvik edecek uluslar
arasý tahkim’le ilgili Anayasa deðiþikliðinin
gerçekleþmesinde MHP’nin pozitif katkýsý
önemlidir.

‡

Yolsuzluk ve rüþvetin önlenmesi konusunda
açýk bir tavýr alýnmýþtýr. Toplum da yolsuzluklarla mücadele konusunda geçmiþe oranla
daha emin ve güven duyulan bir anlayýþ geliþmeye baþlamýþtýr. Bu çerçevede, birçok
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‡

‡

‡

‡
‡

ihale üzerinde titizlikle durularak devletin fazladan kaynak aktarmasýnýn önüne geçilmiþtir.
Saðlý-sollu bütün medyanýn abartmalarýna ve
kadrolaþýyorlar çýðlýklarýna raðmen, idealist
ve bilgili kadrolarýn görevlendirilmesi açýsýndan ciddî bir mesafe alýnmýþtýr.
Yönetimleri çürümeye, hizmetleri aksamaya
yüz tutmuþ olan Türk Hava Kurumu ile Kýzýlay’ýn yenilenmesi konusunda kayda deðer
adýmlar atýlmýþ, dosyalar yargýya intikal etmiþtir.
Saðlýk sistemi ciddî biçimde yeniden ele alýnmaya, saðlýk hizmetlerinin hem nicelik hem
de nitelik olarak geliþimi mümkün olmaya
baþlamýþtýr. Yine, tarýmdan toplu konut politikalarýna, imar reformundan yeni sanayi politikalarýna kadar birçok alanda hazýrlýklar yapýlmaktadýr.
Son altý ayda ülkeye hakim olmaya baþlayan
ekonomik ve siyasî istikrar, Türkiye’nin dýþ
itibarýný ve kredibilitesini yükseltmiþtir.
Deprem yaralarýnýn sarýlmasý ve özellikle de
prefabrik konutlarýn kýsa süre içinde tamamlanmasý saðlanmýþ, bu alanda ciddî bir baþa48
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‡

‡

‡

rýya imza atýlmýþtýr.
YÖK’ün sürekli tartýþýlan ve sýkýntý yaratan
icraatlarý ile üniversitelerin içinde bulunduðu
sorunlarýn ve yolsuzluk iddialarýnýn incelenmesi için Meclis Araþtýrmasý açýlmasýnda öncülük görevi üstlenilmiþtir. MHP bu konuda
hem seviyeli hem de kararlý tavýr ortaya koyan bir parti olmuþtur.
Avrupa Birliði’ne tam üyeliðe geçiþte dönüm
noktasý olan adaylýk statüsünün resmen kabulü 57. Hükûmet döneminde saðlanmýþtýr.
Terör örgütü baþýnýn durumuyla bu meselenin karýþtýrýlmamasý için gerekli olan tavýr ser gilenmekte, caniyle Türkiye’nin ayný kefeye
konmasý anlamýna gelecek yaklaþýmlarla kararlý bir mücadele sürdürülmektedir. Kýbrýs ve
adalar sorunuyla ilgili bazý soru iþaretleri içeren ifadeler konusundaki hassasiyetlerimiz,
hükûmet içinde ve dýþýnda ortaya konmuþ
bulunmaktadýr.
Uzun bir aradan sonra enflasyon ve faiz düþme trendi içine girmiþ; ekonomik istikrarýn
tesis edileceðine dair toplumsal bir güven
geliþmeye baþlamýþtýr.
49
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Türkiye’nin bugün de birçok sorunu vardýr ve
önemini korumaktadýr. Ama temel sorunlarýn çözümü
açýsýndan çok önemli adýmlar atýlmýþtýr. Dar gelirli vatandaþlarýmýzýn içinde bulunduðu sýkýntýlar da ekonomi rayýna oturduðunda azalmaya baþlayacaktýr. 2000
yýlýnýn yaz aylarýndan itibaren ekonomimizin nispî bir
rahatlamaya kavuþmasý ve bir canlanma sürecinin ortaya çýkmasý beklenmektedir. 57. Hükûmetin ve onun
ortaðý olan MHP’nin kararlý tutumu, ülkemizin makûs
talihini yenme konusunda ciddî bir beklentinin ve güvenin oluþmasýna yol açmýþ bulunmaktadýr. Toplumsal güvenin oluþmasý, þüphesiz birçok sorunun ve engelin aþýlmasý bakýmýndan çok önemlidir.
Türkiye’nin temel yapýsal reformlarý hayata geçirip makro-ekonomik dengeleri tesis ettikten sonraki
en öncelikli hedefleri de yoksullukla mücadele, ile eðitim sisteminin gözden geçirilmesi olmalýdýr. Ülkemizde sefalet manzaralarýna son vermek, gelir paylaþýmýný daha adaletli bir yapýya kavuþturmak TBMM’nin
ve Hükûmetin ertelenmesi mümkün olmayan toplumsal ve tarihsel görevleri arasýnda yer almaktadýr.
Hükûmet ortaklarý baþlangýçtaki temel prensiplere ve ruha uygun hareket ettikleri sürece 57. Hükûmetin hayatiyetini devam ettirerek ülkeye daha çok hizmet
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sunmasý mümkündür. En baþta Sayýn Baþbakan olmak üzere, bütün bakanlarýn sadece kendi partilerini
deðil, üç partinin varlýðýný ve hassasiyetlerini dikkate
alan bir söylemi benimsemeleri ve icraatlarýný buna
göre kurgulamalarý þarttýr. Hükûmetin baþarýlý icraatlar ortaya koymasý ve ömrü, büyük ölçüde bu noktada sergilenecek tavýrlara ve gösterilecek titizliðe baðlýdýr. Bu hususun saðlýklý bir koalisyon ve uzlaþma
kültürünün geliþimi açýsýndan da hayatî öneme sahip
olduðu unutulmamalýdýr.

na ve sözcülüðüne soyunduðu göze çarpmaktadýr.
Bunun en son ve önemli örneðini, terörist baþý Abdullah Öcalan’ýn cezasýnýn infazý meselesinde kendini
bütün çýplaklýðýyla açýða vuran haber-yorum dizaynlarý (medya bombardýmanlarý) oluþturmaktadýr.

Siyasî muhalefetin de en kýsa zamanda “aynaya
bakarak”, ne yapmak istediklerine karar vermesi,
siyasî usul ve üslûp konusunda kendilerini yenilemesi gerekmektedir. Bu, sadece ülkemizin ve demokrasimizin geleceði açýsýndan deðil, kendi gelecekleri
bakýmýndan da bir zorunluluðu ifade etmektedir.

MHP, haksýz ve seviyesiz eleþtirilere, açýk ve ör tülü yönlendirme gayretlerine kulak asmadan ülkesinin ve milletinin geleceði için doðru bildiði yolunda
yürümeye devam edecektir. MHP, yeni çaðýn dinamiklerini ve Türkiye’yi birlikte kavrayan, geçmiþle gelecek arasýndaki baðý kuvvetlendiren bir misyonu tem sil etmeye ve bu çerçevede siyasî faaliyetlerini zenginleþtirmeye kararlýdýr. Önümüzdeki yýllar, Allah’ýn izniyle, güçlü ve büyük Türkiye’nin mimarý olan MHP ile
Türk Milleti’nin daha çok kucaklaþarak yeni ufuklara
yöneldiði yýllar olacaktýr.

Medyanýn tavrý da demokratik ve etik duyarlýlýktan uzak bir þekilde, bazen belli siyasal partileri tahkim etmek, bazen de yönetmeye çalýþmak þeklinde
ortaya çýkmaktadýr. MHP karþýsýndaki yayýn politikalarý ise, özel ilgiyi ve araþtýrmalarý hak eden bir nitelik
arz etmektedir. Bir grup basýn/yayýn organýnýn belli bir
stratejinin ürünü olarak MHP yönetiminin ve politikalarýnýn, diðer bir grubun da MHP tabanýnýn avukatlýðý54
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