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MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ VE SENDİKACILIK** ) Bu incelemeyi 15-20 sayfalık kısa bir yazı olarak düşünmüştüm. Yazmaya başladıkça, 15-20 sayfanın yetmeyeceğini fark ettim. Tüm kısa tutma çabalarıma rağmen uzun bir yazı çıktı. Üstelik geriye yazacak çok şey kaldı. Bir kitap-broşür ile eksikliği gidermek gerekiyor. Bu metnin ilk yazımının önemli bir bölümünü okuyan Atilla Göktürk, önemsenmesi gereken önerilerde bulundu. Bu önerileri yerine getirmek yazının daha da uzaması anlamına geldiği için, bu önerileri yazmayı planladığım kitap-broşüre sakladım. Metin Altıok metnin son halini okudu, yazım yanlışlıklarını düzeltmenin yanı sıra dikkate alınması gereken bazı önerilerde bulundu. Bu önerileri de, A. Göktürk'ün önerilerinde olduğu gibi, yazıyı uzatmamak için bir sonraki çalışmada dikkate almak üzere bu yazıya yansıtmadım. Her ikisine de teşekkür borcum var.  
Yüksel AKKAYA
"Eskiden söz içeriği aşıyordu, şimdi içerik sözü aşıyor"
K. Marx, Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire'i
Başlangıç için uyarı niyetine birinci alıntı: "Proleterya devrimleri, (...) durmadan kendi kendilerini eleştirirler, her an kendi akışlarını durdururlar, yeni baştan başlamak üzere, daha önce yerine getirilmiş gibi görünene geri dönerler, kendi ilk girişimlerinin kararsızlıkları ile, zaafları ile ve zavallılığı ile alay ederler, hasımlarını, salt, topraktan yeniden güç almasına ve yeniden korkunç bir güçle karşılarına dikilmesine meydan vermek için yere serermiş gibi görünürler, kendi amaçlarının muazzam sonsuzluğu karşısında buyuna, daima yeniden gerilerler, ta ki, her türlü geri çekilişi olanaksız kılıncaya ve bizzat koşullar bağırıncaya kadar: Hic Rhodus, hic salta (işte hendek işte deve!)
K. Marx, Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire'i
Başlangıç için uyarı niyetine ikinci alıntı: "Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türk Siyasi hayatındaki en önemli özelliklerinden biri doğru bir felsefeye dayalı, yılların eskitemediği fikirler ve hedefler partisi olmasından Partimizin temel felsefesi ve temel hedefleri son derece isabetle vaaz edilmiş olup doğruluk ve geçerliliklerini korumaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi merkez sağ ve soldaki pekçok partinin çizgisindeki kırıkları hiçbir zaman yaşamamıştır. Yaşamasına gerek de yoktur. (...) Milliyetçi, Ülkücü Hareketin siyasi teşkilatı olan Milliyetçi Hareket Partisi Türk siyasi hayatına girişinden bu yana sahip olduğu felsefe, görüş ve koyduğu hedefleri savunmaya, onları iktidar yapma gayretine bugün de, yarın da şevkle devam edecektir ". 
MHP Program Taslağı 1996
Başlangıç için uyarı niyetine üçüncü alıntı: "Faşizm, ancak, işçi hareketinin reformist ve devrimci organizasyonları aciz kaldıkları, politikaları ile işçilerin kendilerine karşı güvenlerini kökünden sarstıkları takdirde gelebilir"
A.Thalheimer v.d., Faşizm ve Kapitalizm, Sarmal Yayınevi, 1999, s.22.

İsa'ya endeksli takvimlerde bir yüzyıl biterken Avrupa'da ve Türkiye'de "ırkçı-milliyetçi" partilerin önemli oranda oy aldıkları görülmektedir. ) Avusturya'da "Özgürlük Partisi" % 27, İsviçre'de "Halkın Partisi/Demokratlar" % 23, Norveç'te "İlerleme Partisi" % 16, İtalya'da "Ulusal İttifak Partisi/MSI" %16, Belçika'da "Ulusal Hareket/Flaman Bloku" % 10, Fransa'da "Ulusal Cephe/Ulusal Hareket" % 14, Danimarka'da "Halk Partisi/İlerleme" % 12, Almanya'da "Cumhuriyetçiler/DVU" % 5. T. Demirer ve Diğerleri, Gericilik Küreselleşirken Faşizm!.. Yeniden Mi?, Ütopya Yayınları, Ankara, 2000, s.242.  Oy oranları yüzde 5 ile 27 arasında değişen bu partilerin ulaştıkları destek, kitleselleşme, salt göçmenlere, işsizliğe, yoksullaşmaya yönelik "masum" bir tepki, "rahatsızlık" olarak değerlendirilebilir mi? Soruya doğru yanıt vermek için teorik bakmak gerekiyor. Teorik bakmak ise, tarihin aynı anlama gelmek üzere geçmiş dönemlerin bilgisine dayalı bir kurguyu gerektiriyor; düşünceye/düşünmeye önemli bir rehberlik ediyor. Bu nedenle, bugünkü MHP'yi, gelişimini anlayıp, iyi değerlendirebilmek için düne bakmak gerekiyor. Düne bakıp, bugünü anlamaya çalışmak, yarına da ışık tutacağı için önemli. O nedenle önce dün.
12 EYLÜL ÖNCESİNDE M.H.P. VE SENDİKACILIK
Dün için kısa bir değerlendirme: 'akım'dan 'hareket'e milliyetçilik
Tanıl Bora ve Kamal Can "Devlet, Ocak, Dergah: 12 Eylül'den 1990'lara Ülkücü Hareket" başlıklı oldukça hacimli, birincil kaynaklara dayalı, kapsamlı çalışmalarında Türkiye'de faşizmin bir "akım"dan "hareket"e dönüşümünü şöyle özetliyorlar: "Cumhuriyet Türkiye'sinde faşist siyasal unsurlar, ideolojik düzeyde resmi ideolojinin kimi etmenlerinden destek alarak; entelejensiyasının ağırlıklı olduğu radikal küçük gruplaşmalar çerçevesinde, bir 'hareket'ten çok bir 'akım' olarak varolagelmişlerdi. Eylemleri çoğu kez devletin yüksek katlarına dönük kampanyalar (kimi zaman komplolar) niteliği taşıyordu. Kültürel yönü baskın olan örgütlenme biçimlerine yönelmiş, 'politikalar üstü' bir imajı ayakta tutmaya önem vermişlerdi. İdeolojik olarak, solidarist (dayanışmacı) korporatist unsurların daima ağır bastığı, kendi içinde de ayrışan Türkçü-milliyetçi tasarımlar belirleyiciydi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra , anti-komünizm, faşizan eğilimlerin kitleselleşmesine yol açtı. Çeşitli sınıfsal, siyasal, ideolojik saiklerin, değerlerin anti-komünizm potasına akmasını sağlayan bu potansiyel, ırkçı-Turancı gelenekten gelen bazı entelejensiya unsurlarının Alpaslan Türkeş önderliğinde partileştikleri CKMP/MHP'nin çizgisi ile kesişti. Bu özgül bileşim, ülkücü hareketin ) Bora ve Can "ülkücü hareket" kavramını neden tercih ettiklerini şöyle açıklıyorlar: " 'Faşist hareket' terimini değil, 'ülkücü hareket' terimini kullanıyoruz. Nasıl Alman faşizmi 'Nasyonal Sosyalizm' adıyla, İspanyol faşizmi 'Frankizm' adıyla anılıyorsa, ülkücü hareket de kendi adıyla anılmayı 'hak ediyor'. Ülkücü hareket gerçekten 'herhangi' bir hareket değil. Kavramsal-teorik düzeyde de kendi özgüllüğü içinde incelemeyi gerektiren özelliklere, niteliklere sahip". Tanıl Bora ve Kamal Can, Devlet, Ocak, Dergah: 12 Eylül'den 1990'lara Ülkücü Hareket,  İletişim Yayınları, 5. Baskı, Ankara, 1999, s.45. kişiliğinde, hem evrensel bakımdan, hem de Türkiye'de faşist akımın geçmişi bakımından 'yeni', özgün olan ve artık kitlesel nitelikli bir faşist hareketi oluşturdu...". ) Tanıl Bora ve Kamal Can, a.g.e, s.52. Bu dönem boyunca, bu akımın harekete dönüşmesini zorlayacak ne güçlü bir işçi sınıfı hareketi ne de etkili sosyalist bir hareket bulunmaktadır. Kültürel ve düşünce alanındaki kimi gelişmeler bir akımın oluşması için gerekli ortamı yaratırken, sınıfsal dinamiğin yokluğu/sınırlılığı bu akımın harekete/partiye dönüşmesinin olanaklarını sunmamaktadır. Öte yandan 1960'a kadar işçi "sınıfı" ve sendikalar üzerindeki devletin yaptırımları ve yaklaşımı da bir işçi hareketi tehlikesi duygusu yaratmamaktaydı. 
Tek Parti yönetimi döneminde, kendisi de büyük bir işverene dönüşen devlet, kendi güdümünde ve denetiminde oluşturduğu örgütlenmeler yolu ile çalışma hayatını kontrol altında tutamayınca devlet korporatizminin sendikal örgütlenmeleri dışlayan otoriter özelliklerini taşıyan uygulamalara başvurduğu görülmektedir. Türkiye için 1923-1946 döneminin belirgin özelliği bireysel işçi-işveren ilişkileri bakımından bireysel alanda işçilerin gözetilerek, bazı haklarla donatılması, böylece paternalist bir devlet anlayışının benimsenmesi iken, toplu iş ilişkilerinde yasaklayıcı, devlet müdahaleciliğini üst düzeyde tutan (uyuşmazlıkların çözülmesinde zorunlu tahkimin öngörülmesi ve bunun devlet ağırlıklı bir yapı şeklinde düzenlenmesi gibi)  otoriter bir devlet anlayışının benimsenmiş olmasıdır. Dönem boyunca sendikaların yasaklanması yönünde bir eğilim taşınması, devlet korporatizmini sınırlayan bir özellik olmaktadır.
Sanayileşme çabaları sonucunda bir işçi kitlesi oluştuğunu gören yönetici kadro, bu dönemde sorunların çözümünde, çıkar uyuşmazlıklarında iş mücadelelerine kesinlikle izin vermemiş, emek-sermaye arasındaki çelişkiyi, çıkar çatışmalarını devlet aracılığı ile çözümlemeyi tercih etmiştir. Böyle bir tercih işçi örgütleri olan sendikalara soğuk bakmayı da beraberinde getirmiştir. Bu nedenle,1938 yılı Cemiyetler Kanunu ile sınıf esasına dayalı örgütlenmeler yani sendika kurmak, kesinlikle yasaklandı. Böylece, 1909 yılında çıkarılan Tatil-i Eşgal Kanunu’nun imtiyazlı şirketler ile kamuya yönelik hizmetleri yerine getiren kuruluşlar dışındaki alanlarda, sınırlı da olsa, sendika kurma hakkını tanıyan düzenlemesi de yürürlükten kaldırılarak, sendikal örgütlenmeyi düzenleme yerine, kesin bir yasaklamaya gidildi. Bu yasaklama 1946 yılında Cemiyetler Kanunu’nda yapılan değişikliğe kadar sürdü. İlkin sendikaların kurulmasının önündeki engel olan Cemiyetler Kanunu’ndaki ilgili yasaklamalar kaldırılarak 1946 yılında sınıf esasına göre dernek kurma hakkı yani sendika kurma hakkı tanındı. Daha sonra da örgütlenmeyi kontrol altında tutmak amacıyla örgütlenmeyi düzenleyen yasa olarak 1947 yılında 5018 sayılı İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri Hakkında Kanun çıkarıldı.
Sendikalar Yasası Tasarısı’nın gerekçesinde “sınıf esası üzerine dernekler kurulmasına izin verilmesinden sonra”, Türkiye’de de “özel bir kanuna ihtiyaç” olduğu dile getirilmiştir. Bu ihtiyaç, “sendikaların hür bir gelişmeye kavuşabilmeleri ve memlekette kendilerinden beklenen hizmetleri hakkıyla görebilmeleri için her türlü siyasi cereyan ve tesirlerin dışında kalmaları zaruri”yeti ile rejimin “milliyetçi karakterine uygun olarak sendikaların da milli teşekküller oldukları ve milliyetçi bir zihniyetle çalışacakları” düşünüldüğü için duyulmuştur. Tasarının TBMM’de tartışılma süreci konuya daha da açıklık kazandırmaktadır. Dönemin Çalışma Bakanı S. Irmak “Devlete karşı, devlet emrinde ve devletle beraber olmak üzere üç tip sendika” olduğunu belirttikten sonra “Türkiye’ye yakışacak ve Türk rejiminin hürriyet zihniyetine yakışacak olan” sendika tipinin “devletle beraber” olan sendika tipi olduğunu söylüyor. Kuşkusuz bu sendikalar “milli karakterli” olacaktır. ) TBMM Tutanak Dergisi, C. 4,1947: 301-302 Böylece, sendikalar, kaynağını yasalardan alan, devletçe yaratılmak istenen, temsil edecekleri çıkarların yapılanma ve ifade süreçlerinde denetimlere tabi olan korporatist örgütler olarak düşünülmekte, böyle bir  kimliğe kavuşturulmak istenmektedir. Devlet kontrolüne önem veren bir korporatist yaklaşımda bulunulmaktadır.
Grev hakkı ile donatılmamış bir sendikacılığın güçlenmesi oldukça zordu. Benimsenen model, asıl faaliyetlerinden yoksun bırakılmış, üyelerinin çıkarlarını savunmada etkisiz kılınmış, devlete bağımlı, mali açıdan zayıf, çok sayıda ve birbirleriyle rekabet eden küçük, yerel düzeyde bir sendikacılıktır. Ulusal düzeyde örgütlenmenin bazı sınırlamalara tabi tutulduğu bu sendikacılık modelinde sendikalara tekelci temsil hakkı ve zorunlu üyelik hakkı da tanınmamıştır. Devlet kontrolünün ağır bastığı, teşvikleri olmayan, kayıpları ağır basan tepeden kuruluş, etkili denetim, toplu pazarlık hakkı ve uyuşmazlık çıkarma hakkı tanınmamış, grev hakkı yasaklanmış bir çoğulculuk ile devlet korporatizminin yapısal unsurları söz konusudur. İşçileri tek bir güçlü sendika ile kontrol altında tutmak yerine, çoğulcu özellikleri ağır basan, çok sayıda, dağınık ve güçsüz sendika ile kontrol etmek tercih edilmiştir.
1936 yılında ve 1947 yılında tek-parti yönetimi döneminin siyasal ideolojisine göre hazırlanmış olan 3008 sayılı İş Kanunu’ndaki küçük değişiklerle yetinip, 5018 sayılı Sendikalar Kanunu sistemini aynen benimseyerek bir önceki dönemin sistemini benimseyip DP, bireysel iş ilişkilerinde getirdiği düzenlemeler ile işçilerin çalışma koşullarının ve yaşam düzeylerinin iyileştirilmesini hedeflerken, sendikal alana, işbirliğine sıcak bakmamıştır. Oysa, 14 Mayıs 1950 seçimlerini kazanarak iktidara gelen Demokrat Parti (DP), programında ve seçim propagandalarında işçilere yönelik önemli ve olumlu ilkelere yer vermiş, ilk iki hükümet programında sendikaların işçiler için “daha faydalı bir teşekkül olması maksadıyla kanunda icap eden tadiller üzerinde” çalışıldığını ve grev hakkını “içtimai nizamı ve iktisadi ahengi bozmıyacak surette kanunileştireceklerini” belirtmişlerdi. Ancak, DP on yıllık iktidarı döneminde, grev hakkını tanımadığı gibi toplu iş ilişkilerini düzenleyen 1947 yılı Sendikalar Yasası’nda da bir değişiklik yapmayarak, CHP’nin tek-parti yönetimi dönemindeki sistemi benimsemiştir. Uygulamada, İş Kanunu’nun 30. maddesi uyarınca toplanan para cezası kesinti fonundan Çalışma Bakanlığınca sendikalara yardımda bulunulması, sendikaların mali bakımdan iktidarlara karşı bağımsızlıklarını kısıtlamıştır. Öte yandan, sendikaların bir yandan, idari makamlarca dernekler gibi diğer yandan Çalışma Bakanlığınca sıkı bir şekilde denetlenmesinin yasal olarak düzenleniş biçimi sendikaların özgürce faaliyetlerini sürdürme olanaklarını kısıtlamaktadır.
Devletçe 1960 yılına kadar uygulanan politikalar, sendikal alana yönelik politikalar olarak sendikalara da benimsetilmiş, böylece, "bu dönemde sendikaların büyük çoğunluğu, politik içeriği egemen sınıflarca formüle edilen 'milli menfaat' söylemini kutsa"mıştır. ) Fatih Güngör, "46 Sendikacılığından 'milliyetçi' sendikacılığa", Sınıf Hareketinde YÖN, Kış '96, Sayı: 5, s. 48. Millet'e yönelik bir iç tehdit olarak ne sosyalist hareket ne de işçi sınıfı hareketi bir tehlike oluşturmaktadır. Ortam, bir "akım"ın, "hareket"e dönüşmesi için henüz uygun değildir!
İşçiler "sınıf"laşırken "milliyetçilik" partileşiyor
Bağımsızlık savaşları, göçler ve tehcir nedeniyle az çok edindiği "sınıf" birikimini Cumhuriyet Türkiye'sine taşıyamayan, 1947-1960 dönemini devletin denetimi ve güdümünde geçiren işçiler, 1960'lı yıllarda sosyalist hareketin gelişimine de bağlı olarak yeniden sınıf kimliği kazanmaya başlıyorlardı. Önce Türkiye İşçi Partisi (TİP), ardından Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) kendiliğinden gelişen sınıf bilincini, dışarıdan müdahale ile bir adım daha ileriye taşımaya çalışıyordu. Türkiye burjuvazisi işçi eylemleri ile tanışıyor, 1960'lı yılların sonuna doğru grev mücadeleleri daha da sertleşiyordu. Zaten korkak olan Türkiye sermayesinin ürpermemesi için hiçbir neden yoktu. Bugüne kadar devletin güvenceli kollarında serpilip büyüyen sermaye, karşısına çıkan ilk işçi hareketleri karşısında şaşkınlık yaşıyordu. Şaşkınlığı kısa sürecekti. Gelişen işçi hareketine yeterince karşı koyacak bir yedek güce ihtiyacı vardı. Bu gücün ortaya çıkması fazla zaman almayacaktı. Çünkü, Türkiye topraklarında 1960'lı yıllarda sosyalist  ve işçi hareketinin gelişmeye başlaması, beraberinde sermayenin yedeğinde tuttuğu akımın artık bir  harekete dönüşmesine yol açacaktı. Bu durumu MHP, kısa geçmişini yazarken şöyle açıklamaktadır: "Gizli-açık sosyalist/komünist faaliyetlerin anormal bir şekilde yoğunluk kazanması, milliyetçi entellektüellerin ve derneklerin mesailerinin önemli bir kısmını komünist faaliyetlerin aydınlatılmasına ve materyalist fikirlerine mücadeleye ayırmalarına sebep oluyordu". ) MHP'nin tarihsel gelişimine ilişkin kısa bir değerlendirme MHP'nin web sitesinde yer almaktadır: "Milliyetçilik ve tarihimiz", www.mhp.org.tr/f-lnk-1.html..tr. Aksi belirtilmedikçe, MHP tarihi ile ilgili bilgiler bu sitedeki tarihçeden aktarılmaktadır. Bu dönemde,  milliyetçi-muhafazakar bir çizgiye sahip olan Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP), 1961 seçimlerinde parlamenter sayısını arttırmasına rağmen siyasi ağırlığını ve önemini giderek kaybetmiş; 1962 yılında Osman Bölükbaşı liderliğindeki bir grup milletvekilinin ayrılmasıyla birlikte daha zayıf bir parti haline gelmiş; faaliyetleri ve yarattığı imaj açısından milliyetçi camiayı da temsil edememiş, izleyen yıllarda da kitle desteğini kaybetmeye başlamıştır. Bu durum milliyetçiler için yeni arayışların olması gerektiğini gösteriyordu. 
Öte yandan, merkez sağı büyük partisi Adalet Partisi'nin milliyetçi-muhafazakar kanadının liderlerinden Said Bilgiç'in genel başkanlık yarışını kaybetmesi; Türk Ocakları’nın genel başkanlığını yapmış ve milliyetçi camianın tanınmış isimlerinden, AP hükümeti ve yönetiminde komünist faaliyetlere karşı daha ciddi mücadele edilmesinin ve milliyetçi gençliğe sahip çıkılmasını talep eden Prof. Osman Turhan'ın, AP içindeki mücadelede yenik düşmesi; milliyetçi-muhafazakar kanadın AP'den tasfiye edilmesi; 1960’lı yıllarda milliyetçi hareketin daha organize ve aktif bir hüviyet kazanması ihtiyacını şiddetlendirmiş, arayışlarını hızlandırmıştır. 
Milliyetçi hareket/camia bünyesindeki sorunların dağınıklığın bir an önce çözülmesi gerekiyordu. Bunun yolu da bir siyasi parti çatısı altında birleşmekten ve dayanışmadan geçmekteydi. Müşterek ve bilinçli hareket etme ihtiyacı, 1960’li yılların başından itibaren milliyetçi entellektüeller arasında hissedilmeye başlamıştır. Bu düşüncenin yaygınlaşması ise 1960’larin ikinci yarısında mümkün olmuştur. Artık, Türk milliyetçisi edebi konulardan sıyrılarak, gerçek zemin üzerinde, toplum meselelerini çözümleyecek düşüncelerin, fikirlerin sahibi olmalıydı. Milliyetçiliğe, kuvvet vermek için de iktisadi bir görüsün, temel meselelerin çözümünde belirli bir fikrin olması gerekmektedir. Bugün Türkiye’de sosyalizm maskesi altında komünizm kol gezmektedir. Milli mefahirimize, dinimize saldıranlar manevi cephemizi yıpratmakla meşguldürler. Evet. Bizi Türk ve Müslüman yapan cephemizi…"
23 Şubat 1963 tarihinde Türkeş ve arkadaşları Türkiye’ye döndüğünde ülkedeki siyasi atmosfer ve milliyetçi camia özetle böyle bir görüntüye sahipti. Türkeş ve arkadaşları ülkenin kültürel, ekonomik ve siyasi sorunları, dış politikası gibi konularda hazırlıklıydılar ve projeler geliştirmişlerdi. Bu dönemde Türk Ocakları’nda konferanslar vermişler ve "Türkiye Huzur ve Yükseltme Derneği" isimli bir derneğin kuruluş çalışmalarını yürütmüşlerdir. 22-23 Şubat 1963 tarihinde toplanan CKMP Kongresi sırasında da bu partiye katılmışlardır. ) T. Bora ve K.Can çalışmalarında , Türkeş'in 1963 başında Türkiye'ye döndükten sonra Adalet Partisi'ne girmeye çalışarak iktidar fırsatı aradığını; AP içinde bir grubun "Türkeş'in partiye orduda taraftarlar kazandıracağını" savunmasına rağmen; onu en nihayet bir 27 Mayıs cuntacısı olarak gören AP yönetiminin bu işi geri çevirdiğini belirtiyorlar. T. Bora-K.Can, a.g.e., s. 52-53. 
CKMP’nin Türkeş ve arkadaşlarının katılımından sonraki ilk büyük kongresi 1 Ağustos 1965 tarihinde toplanmıştır. Kongrede genel başkanlık mücadelesinde Tahtakılıç’ın 516 oyuna karşılık Türkeş 698 oy almıştır. Metin Toker’in Akis Dergisinde yer alan haber-yorum Türkeş’in genel başkan seçilmesi "1930’lar Almanyasından bir ses olan Türkeş ile kafatasçıların çeşitli oyunlar aracılığıyla partiyi ele geçirmesi" seklinde değerlendirmişken, Yön Dergisi "Türkeş ve arkadaşları, çözülen CKMP’ye gerçekten taze kan getirmişler, teşkilatı genişletmişler, canlandırmışlardır. Bunda Türkeş ekibinin, askerlikten gelme, ciddi, planlı ve hızlı çalışması önemli rol oynamıştır. Türkeş sayıca az da olsa kendini boşlukta hisseden bazı muhafazakar grupların aradığı lider olduğu intibaını yaratmasını bilmiştir…Simdi Türkeş ekibi, bu çevrelere, geleneklere ve Anayasa hudutları içinde dine azami saygılı ve milliyetçi bir çerçeve içinde bir kalkınma görüsü getirmektedir. Bunun içindir ki Türkeş ve arkadaşları program meselesine büyük önem vermişler ve 257 maddelik bir programla ortaya çıkmışlardır." şeklinde bir değerlendirme yapmıştır. 
Bir başka değerlendirmeye göre ise, "Türkeş, 1963-1966 dönemindeki söyleminde, korporatist, kalkınmacı-modernist bir kemalist restorasyon tasarımı"na sahiptir. ) T. Bora-K.Can, a.g.e., s. 53. Aslında Türkeş ve partisinin "bütünlüklü bir toplum modeli tasarımı sunduğunu, iktidar perspektifini böyle bir tasarımı üzerine inşa etmeye çalıştığını söylemek oldukça zordur. ) T. Bora-K.Can, a.g.e., s. 45. Daha çok, dönemin gelişmelerinden etkilenmekte, o söyleme yenik düşmekte, o söylemi, 9 Işık ilkeleri çerçevesinde partiye/harekete uyarlamaya çalışmaktadır. Planlamanın, soyalist hareketin egemen olduğu 1960'lı ve 1970'li yıllarda bu söylemi kendine uyarlamaya çalışan MHP, 1980'li yıllarda yükselen islami hareketten etkilenirken, 1990'lı yıların sonu liberal düşüncelerden etkilenmeye başladığı yıllar olmuştur. 1960'lı ve 1970'li yıllardaki demeçler ile Kasım 2000 tarihli program karşılaştırıldığında bu durum oldukça açıkça ortaya çıkmaktadır. ) Özelleştirme açısından yapılacak bir karşılaştırma bu düşüncenin test edilmesine yardımcı olacaktır. Devlet yatırımlarının ve planlamanın önemli olduğu 1970'lerin başında verilmiş bir demecinde Türkeş iktisadi sistemleri değerlendirirken şunları söylemektedir: "siyasi iktidarın tercihi, kapitalist sistem yönünde ise kamu sektörü özel sektöre (...) dönüştürülür. Böylece üretim araçlarının mülkiyeti tek elde, özel mülkiyeti şeklinde toplanır."; "Hayati önemdeki stratejik, ekonomik ana faaliyetlerin devlet eliyle yürütülmesi"; "Özel teşebbüs çalışmalarında işlerin daima toplumun yararına olacak şekilde gelişmesi devletçe kontrol edilmesi sağlanmalıdır". Alparslan Türkeş, 9 Işık,  Bütün Yazılar Belgeler 16, Kamer Yayınları, İstanbul, 1997, s.351, 356. Liberal rüzgarların estiği 1990'ların sonunda ise özelleştirme konusunda şunlar söylenmeketedir: "Özelleştirme ile devletin ekonomiye doğrudan müdahalesinin sınırlandırılması". MHP, Milliyetçi Hareket Partisi Programı, Ankara, 2000, s.54.
İşçi hareketinin hem örgütlenme hem de eylem alanında önemli mesafeler katetmeye başladığı 1960'lı yılların sonunda )1963 yılında 446.092 olan sendikalı işçi sayısı 1967 yılında 645.096'ya yükselmiştir. Kamu kesimindeki sendikalı işçi sayısında önemli bir değişiklik yaşanmazken, özel kesimde 1963 yılında 98.131 olan sendikalı işçi sayısı 1967 yılında yaklaşık üç kat artarak 279.514'e yükselmiştir. 1965 yılındaki 46 greve 6.593 işçi katılmışken, 1996 yılındaki 42 greve 11.414 işçi katılmıştır. 1967 yılında ise grev sayısında bir patlama olmuş, uygulanan grev sayısı 101'e yükselmiştir. Sendikalaşma oranları ve yıllar için bakınız ÇSGB, Çalışma Hayatı İstatistikleri. 1967 yılı DİSK'in de kurulduğu yıldır. CKMP bir program ve teşkilat yaratmaya, bunları da benimsetmeye çalışmıştır. 1965 yılında CKMP’nin teşkilatlandığı il sayısı 25 iken, bu sayı Kongre’nin yapıldığı 1967 yılında 61 il ve 435 ilçeye yükselmişti. Yine bu Kongre’de "Dokuz Işık" olarak tanımlanan yeni doktrin parti teşkilatına ayrıntılı olarak açıklanarak, tanıtılmış, parti programının/ fikriyatının çerçevesini belirlediği ifade edilmiştir.
CKMP’nin Türkeş ve arkadaşlarının yönetimi altında yapılan ilk Büyük Kongresi’nin ortaya koyduğu sonuçlar bu açıdan önemlidir. 24-25 Kasım 1967 tarihindeki Kongre’ye ilişkin olarak yapılan bir değerlendirmede söyle denilmektedir: "…Kongre klasik bir kanuni formaliteyi yerine getirmekten ziyade, Türkiye’deki milliyetçilerin toplanması ve bir kurultay havası içinde Türkiye’nin dertlerine eğilinmesi bakımından ilgi çekiciydi ".
1965 yılından itibaren CKMP’nin, 1969 yılından itibaren de MHP’nin programının temelini oluşturan "9 Işık Doktrini" zamanla giderek geliştirilmiştir. İlk dönemde CKMP’nin gençlik kolları "9 Işık Yürüyüşleri" düzenleyerek kamuoyunun dikkatini çekmeye ve ilkeleri tanıtmaya çalışmıştır. Türkeş, 1967 CKMP Büyük Kongresi’nde yaptığı konuşmada, "9 Işık Doktrini"nin temel ilkelerini söyle ortaya koymuştur: "…Biz CKMP olarak böyle bir milli doktrinin sahibi bulunduğumuzu iddia eden siyasi teşekkülüz. Milli doktrinimizin asıl adı "Dokuz Işık" doktrinidir. Bu görüş 9 ana ilkeye dayanmaktadır". ) T. Bora-K.Can çalışmalarında, "ülkücü hareketin seçkin unsurları arasında" Dokuz Işık'ın gerçek müellefinin Türkeş olmadığı, gerçek yazarın milliyetçi sosyolog Mümtaz Turhan olduğu yönünde iddiaların yaygın olduğuna dikkat çekiyorlar. T. Bora-K.Can, a.g.e.,  s. 79. Bu ilkeler sırasıyla şunlardır: 1)Milliyetçilik: Her şey Türk Milleti için, Türk milletiyle beraber ve Türk milletine göre sözler ile özetlenebilecek, Türk milletine bağlılık, sevgi ve Türkiye Devleti’ne sadakat ve hizmettir. 2) Ülkücülük: Türk milletini en iler en medeni ve en kuvvetli varlık haline getirme ülküsüdür. 3) Ahlakçılık: Türk milletinin ruhuna, geleneklerine uygun ve yüksek varlığını korumayı ve geliştirmeyi öngören esaslara dayanır. 4) İlimcilik: Olayları ve varlığı önyargılardan ve art düşüncelerden sıyrılarak ilim mantalitesiyle incelemek ve girişilecek her çeşit faaliyette ilmi önder yapma prensibidir. 5) Toplumculuk: Her çeşit faaliyetin toplumun yararına olacak şekilde yürütülmesi görüşüdür. Sosyal ve ekonomik olmak üzere iki ayrı bölümü kapsamaktadır. Ekonomik görüş olarak mülkiyeti esas kabul eden fakat mülkiyetin millet zararına kötüye kullanılmasına karşı olan bir görüşü belirtir. Karma ekonomiyi ve stratejik, ekonomik faaliyetlerin devlet kontrolünde bulunmasını öngörür. Sosyal görüş olarak sosyal adalet düzeni, fırsat eşitliği, sosyal güvenlik ve sosyal yardımlaşma teşkilatı kurulmasını kabul eder. 6) Köycülük: Köyleri tarım kentleri halinde birleştirerek kalkınmayı öngörür. Köylünün tefecilerin elinden kurtarması ve ihtiyacı olan kredi ve diğer yardımların sağlanması için kooperatifleşmeyi hedef alır… 7) Hürriyetçilik ve Şahsiyetçilik: Birleşmiş Milletler Anayasası’nda yazılı bütün hürriyetlerin sağlanmasını gaye edinmiştir. İnsanların şahsiyet olarak geliştirilmesinin, toplumun kalkınması için yararlı bir yol olarak kabul eder. 8) Gelişmecilik: İnsanlar ve medeniyetler daima daha iyiyi, daha güzeli, daha mükemmeli istemek ve aramakla gelişir. Elde edilenle yetinmemek ve daima daha ilerisini istemek ve bunu elde etmek için gayret göstermek şuurudur. Ancak bu gayret ve çabalarda Türk milletinin tarihinden milli benliğinden ve kökünden kapmadan yükselmek ve ilerlemek gayedir. 9) Endüstri ve Teknikçilik: Türk milletinin kalkınması için acele sanayileşmesi lazımdır. Aparslan Türkeş, a.g.e., s. 22-24. 
İlk kez 1965 yılında yayımlanan Dokuz Işık doktrini, "ırkçı-şoven Türk milliyetçiliğine dayalı, sınıfsal çelişkileri 'zorunlu tahkim'le çözen 'güçlü devlet' tasarımının belirleyiciliği altında; pozitivist kalkınmacı Cumhuriyet ideolojisinin pek çok etmenin de varlığını koruduğu korporatist bir toplum modeli" önerirken, içeriği ve söylemiyle, Türk 'yönetici sınıfı'nın Türk-İslam-Batı unsurlarından oluşacak sentez-model arayışlarındaki otoriter-devletçi temel tutumunun faşizan uğrağı da olmaktadır. ) T. Bora-K.Can, a.g.e., s. 79-80.
MHP’nin ideolojisinde, yani toplum, siyaset ve ekonomi anlayışında millet ve milliyetçilik kavramları önemli bir yer tutmakta, hem resmi parti metinlerinde, hem de parti yöneticilerinin konuşmalarında bu kavramlar ayrıntılı olarak tanımlanmaya çalışılmaktadır. Türk milleti, Ziya Gökalp’in çerçevesini belirlediği ve kültürel unsurlara dayalı bir tanımla açıklanmaktadır: "Türk milleti, müşterek bir tarihten gelen ve müşterek bir tarih şuuruna sahip bulunan, ayni dine mensup, ayni kültürle yoğrulmuş, ayni devleti kurmuş, yaşatmış ve bugün de ayni devletin sahibi ve bayrağı altında yasayan, sınırları içinde yasayan insan topluluğudur." Milli devlet ve demokrasi anlayışı, topluma bakış açısıyla da bağlantılıdır. Hakimiyetin belli bir grubun veya sınıfın elinde olmaması özel bir önem taşımaktadır. Bunun yanında, milletin genel seçimler yoluyla temsiline ek olarak, milletin sosyal dokusunu oluşturan altı temel mesleki kategori ya da sosyal dilim (sınıf kavramı bilinçli olarak kullanılmamaktadır) esasına göre de karar verme mekanizmasına (parlamentoya) katılması öngörülmüştür. Böylece "genel temsil" ile "mesleki temsil" prensibi kaynaştırılmaktadır. Millet hakimiyetini ve denetimini en gerçekçi şekliyle mümkün kılacağına inanılan bu temsil yöntemi, modern bir demokratik siyasi rejimin oluşumunda önemli bir aşama sayılmakta; bu yöntem toplumdaki çatışmayı azaltarak dayanışmayı arttıran bir yol olarak kabul edilmektedir. 
Demogojik zenginliğine rağmen, Dokuz Işık söyleminin ideolojik açıdan doyurucu olduğunu söylemek mümkün görünmemektedir. Esasen, tepkisel olarak doğan, "güncel reaksiyoner niteliği baskın olan", ) T. Bora-K.Can, a.g.e., s. 82. şiddete dayalı bir hareket için ideolojik açıdan doyuruculuk da bir eksiklik teşkil etmemektedir. Korku ve kaygı üzerinden yapılan zengin anti-komünist, milliyetçi demogojik söylem ve gösterilen tepki bu boşluğu doldurduğu gibi, hitap ettiği kitleyi bir arada tutan önemli harç işlevi de görmektedir.
"Dokuz Işık"ın benimsendiği dönemde, 1967 yılı sancılı Türkiye'nin kabuk değiştirme dönemi, 1968 yılı ise, öğrenci ve işçi hareketleriyle birlikte sağ kadroların da bütünleştiği bir  dönem olarak değerlendirilmiştir. ) Hikmet Çetinkaya, Sancılı Yıllar 1965-1971, İstanbul, 1986.  1968 yılı öğrenci hareketlerinin yaşandığı bir yıl olmanın ötesinde kanın da ilk kez döküldüğü yıl olma özelliği taşımaktadır. Bu yükselmekte olan sosyalist hareketin canlandırdığı işçi ve öğrencilere yönelik gösterilecek tepkinin boyutunun da önemli bir göstergesiydi. 13 Mart 1966 tarihinde Eminönü Halkevi'nde "komünizmle mücadele konusunda" yapılan basın açıklamasına öğrenci derneklerinin yanı sıra 14 de sendika temsilcisi katılır. 20 Mart 1966'da ise Bayezıt'ta "Komünizmi Tel'in ve Uyarma Gösterisi" düzenlenir. Gösteri'de Türk-İş adına Kadri Topuz, Cevat (Cavit) Akarçay, Hilmi Gürbüz ve yine Türk-İş'e bağlı Türkiye Enerji İş Sendikası yönetim kurulu üyesi Fuat Alan katılır. ) Turhan Feyizoğlu, Fırtınalı Yıllarda Ülkücü Hareket, Ozan Yayıncılık, İstanbul, kasım 2000, s.525-530. Benzeri Mitingler 1967 ve 1968 yıllarında da sürdürülür. ) 9 Mayıs 1970 yılında Ankara'da yapılan "9 Işık Yürüyüşü"nde Türkeş'in önünden geçen kortej, Türkeş'i sağ ellerini havaya kaldırarak selamlar, Mussolini ve Hitler'in selamlandığı giibi! 11-17 Mayıs 1970 günleri Erzurum'da toplanan Türk-İş Kongresi ilk kez açıkça sağ-sol görüşlerin egemenlik kılmak amacıyla gösterilere sahne olduğu bir kongre özelliği taşır. MHP'nin teorisyenlerinden Doç. Dr. Orhan Türkdoğan konuşmasını "yuhlar" ve "alkışar" arasında yapmak durumunda kalır. T. Feyizoğlu, a.g.e., s.538-539.
Bu dönem, "Türkiye'de sağ, Türkiye solunun barışçıl ve yasalar içinde yükselişini barışçıl ve yasalar çerçevesinde ve daha önemlisi burjuva legalitesinin sınırları içinde, durduramayacağını gördüğü için silahlanmaya başlıyor. Türkiye'de açıkça paramiliter bir sağ örgütlenmesi başlıyor". ) Yalçın Küçük, Türkiye Üzerine Tezler (1908-1998) 3, Tekin Yayınevi, İkinci Basım, İstanbul, 1990, s. 436.  1968 yılında yaşananların ardından, Türkiye'de CKMP’nin hem fikri, hem de teşkilatlanma düzeyinde milliyetçi camiayı temsil etme çabaları 8-9 Şubat 1969 tarihinde Adana’da toplanan Olağanüstü Büyük Kongresi ile birlikte yeni bir aşamaya girecekti. Artık, 1965-1969 yılları arasındaki "hazırlık ve geçiş dönemi"nin sonunda varılan yeni aşamayı, Kongre’de delegelerin de büyük desteğini alan "Milliyetçi Hareket Partisi" ismi sembolize etmektedir.)  Partiye yeni isim aranırken, Genel İdare Kurulu ‘nun tespit ettiği isimler arasında "9 Işık Partisi", "Milli Hareket Partisi" ve "Milliyetçi Köylü Partisi" gibi isimler yer almaktadır. Daha sonra yapılan Genel İdare Kurulu’nun toplantılarında Kongre’ye teklif edilecek isim olarak "Milli Hareket Partisi" ismi ağırlık kazanmıştır. Ayni toplantılarda partinin ambleminin de bu isme uygun ve Türk İslam sentezini sembolize edecek bir şekilde olması kararlaştırılmıştır. Sonuç olarak, "Milli" kavramının kullanılabilmesi için Bakanlar Kurulu’nun izninin gerekli olması gibi bazı bürokratik engeller sebebiyle "Milliyetçi Hareket Partisi" isminde karar kılınmıştır. Kongre’den sonra toplanan ilk genel idare kurulunda partinin amblemi, daha önce gündeme geldiği gibi "Üç Hilal" olarak kararlaştırılmıştır. Aynı toplantıda gençlik kolları için de "Hilal İçinde Kurt" amblemi benimsenmiştir. Hilal içinde kurt, partiyle olan organik bağın önemli bir göstergesini, işaretini oluşturmaktadır. Türkiye, bu amblemle izleyen yıllarda gençlik örgütlerinden işçi örgütlerine kadar pek alanda sık sık karşı karşıya gelecektir.
Yeniden teşkilatlanma çabalarının devam ettiği bir dönemde yapılan 1969 seçimlerinde oy oranı, 1965’e göre biraz daha artmasına rağmen %3’te kalmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi, bundan sonra milliyetçi akımın temel değerlerini ve amaçlarını, siyasi hayatta aktif bir şekilde savunulması rolüne soyunacaktır. Yalçın Küçük'ün yerinde tespiti ile "MHP, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP) bu adı 1969 yılında alıyor, burjuva legalitesinin sınırlamalarından doğan eksikliği gidermek için harekete geçiyor". ) Y. Küçük, a.g.e.,  s.437. MHP itirafçılarından Nurullah Tevfik Ağansoy, soruşturmalarda, 1968 yılından itibaren yoğun ve sistemli bir şekilde silah edinmeye başladıklarını belirtiyor. Aynı yıl "komando kampları"nın kurulduğu yıldır. İlgili ifadeler ve tutanaklar için bakınız Y. Küçük, a.g.e, s.433-440. MHP'nin 1973 yılı seçim broşürlerinden birinde ise şöyle denmektedir:"Milliyetçi Hareket Partisi masum ve bir çoğu haklı sayılabilecek öğrenci hareketlerinin arkasında hangi kuvvetlerin gizlendiğini önceden görmüş, sorumlu ve yetkililere de göstermiştir. Genel başkanımız sayın Alpaslan Türkeş'in, 1968 yılı sonlarına doğru düzenlenen bir basın toplantısında öğrenci hareketlerine koyduğu teşhis iddiamızın tarihe geçmiş, inkar edilemeyecek delillerinden biridir. Milliyetçi Hareket Partisi (...) asıl hedefin Türk devleti olduğunu görerek, Türk milliyetçilerinin her şeyden önce ve herşeye rağmen, devletimizi korumağa mecbur olduklarını hiç unutmamış ve bu şuurun icaplarını yerine getirmiştir". MHP, Büyük ve Güçlü Türkiye İçin Milliyetçi Hareket partisi 1973 Seçim Bildirisi, Ankara, 1973, s.5-6. 1969 sonrası dönem, bu misyonun öncelikle korumak ve geliştirmek, daha sonra da benimsetmek, yani iktidar yapmak faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu nedenle de, 1969 yılı, Türk milliyetçiliğinin siyasi hayata taşınması ve ağırlığını koyması sürecinde bir dönüm noktası olarak kabul edilebilir. Bu yıldan sonra, parti politikalarının ağırlık merkezlerini, devlet yönetimini etkilemek ve kitleselleşmek çabaları oluşturmaktadır. 1969-1971 döneminde MHP, komandolarıyla, en sıkı örgütlü, en disiplinli anti-komünist sokak gücüne soyunurken, kendisine de devlete sahip çıkan bir hareket kimliği kazandırmaya çalışmıştır. ) T. Bora-K.Can, a.g.e., s.59. 
1970’li yıllar yeni bir isim ve imajla birlikte kendini milliyetçi camiaya kabul ettirme ve kitleselleşme sürecini ifade etmektedir. 1969'da % 3 olan oy oranını 1973 seçimlerinde %3.4’e, milletvekili sayısı 1’den 3’e yükselmiştir. Oy oranının neredeyse sabit kalması, MHP'nin ne derece yedek güç olduğunu da göstermektedir. 12 Mart MHP'yi işlevsizleştirmiştir. Yeniden bir atılıma geçmesi için işçi hareketi ve sosyalist hareketin canlanıp, gelişmesini beklemek gerekecektir. 1974 bu açıdan bir yeni dönüm noktasıdır. "1974-77 arasındaki serpilme döneminde, yükselen toplumsal muhalefetin ve giderek hızlanan kapitalistleşme sürecinin paniğe sevk ettiği orta sınıf fraksiyonları hızla MHP'ye" yönelmeye başlamıştır. Anti-komünist söylemin yanı sıra, iktisadi-toplumsal bunalımın Orta-Doğu Anadolu'daki reaksiyonu da MHP'yi beslemeye başladı. ) T. Bora-K.Can, a.g.e., s.61. Bu gelişmeler sonucunda, MHP'nin Grup kurma hedefi 1977 seçimlerinde gerçekleşmiştir. Bu seçimlerde büyük bir oy sıçraması yaparak oy oranını %6.42’ye, milletvekili sayısını da 16’ya çıkartmıştır. MHP, bu tarihten itibaren siyasi yapı içinde hatırı sayılır bir etkinliğe sahip olmuş ve sistemin önemli bir unsuru haline gelmiştir. Ancak, ulaştığı oy oranı ve potansiyeli MHP'yi iktidara taşıyacak büyüklükte değildi. Oy artışı Orta ve Doğu Anadolu ile sınırlı kalmış, gelişmiş, modernleşmiş bölge ve kentlerde ilerleme olanağı bulamamıştı. Bu ciddi bir sınırlılığa işaret etmekteydi. 
1970'li yıllarda, "kapitalistleşme süreci içinde kendilerine hayat alanı açamayacakları korkusuna kapılan, kapitalist modernleşmeye bağlı olarak sürekli iktisadi-toplumsal-kültürel değişime zorlandıkları için kendilerini tehdit altında hisseden geleneksel orta sınıfların, özellikle mülksüzleşerek aşağıya doğru sınıf atlamanın eşiğindeki kesimler" MHP'ye yöneldiler. ) T. Bora-K.Can, a.g.e., s.64. MHP de söylemi ile bu kesimlere umut veriyordu. 
Bu söylemin kaynağı Dokuz Işık olup, 1973 yılındaki programda (11. Madde) ifadesini şöyle buluyordu: "İktisadi demokrasi ile üretim vasıtalarının mülkiyeti arasında yakın bir münasebet vardır. Sosyalist toplumda üretim vasıtalarının mülkiyeti devlete, kapitalist cemiyette ise bir avuç işverene aittir. Bu sebeple bu cemiyetlerde iktisadi demokrasi yoktur. Partimiz sosyalist ve kapitalist sistemlerin aksine, Türk Milleti'nin bütün fertlerini üretim vasıtalarının ortağı yapacaktır. Böylece her vatandaşımız mülkiye sahibi olacaktır". ) MHP, Kudretli, Müreffeh ve Büyük Türkiye İçin MHP Programı, Ankara, 1973, s.8. Aile'den milli kültüre kadar pek çok alanda kapitalist toplumun yarattığı tehdide/tehlikeye karşı bundan muzdarip olacak olan kesimlere hitap edilmektedir. MHP, bir yandan kapitalistleşme sürecinin yarattığı rahatsızlıklardan yararlanmaya çalışırken, diğer yandan bu sürecin bir ürünü olan ve bir türlü içinde kök salamadığı işçi sınıfına yönelik "farklı" politikalar oluşturmaya çalışmıştır.
"Milliyetçi düzen"e  "milliyetçi-toplumcu sendikacılık"
MHP'nin 1969 yılındaki programının 8. Maddesi "millet ve sınıf"a ayrılmıştır. Bu maddeye göre "Milletin sosyal ve ekonomik hayatında medeni ve mesleki işbölümünün yarattığı uzuvlaşmayı, zümreleşmeyi ve sınıflaşmayı tabii ve zaruri" görülüp, "mesleki, medeni ve ekonomik işbölümünün yarattığı bu uzuvlaşmanın, zümreleşmenin, sınıflaşmanın siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatta bir istismar ve tahakküm hiyerarşisi şekil ve manası almasına ve devletin böyle bir sonuca alet olmasına" karşı çıkılmaktadır. Yine aynı maddede "sınıf devleti fikrini ve sınıflar arası savaşı reddederiz" denildikten sonra "uzuvlar, zümreler ve sınıflar menfaatlerinin adaletle ahenkleştirilmesi"nin esas olduğu belirtilmektedir. 9. Maddede de ise "köylünün, işçinin, esnafın, memurun, çeşitli meslek gruplarının, bütün çalışanların yurttaş olarak davalarının ve haklarının şuuruna ermelerini ve teşkilatlanmalarını demokrasinin tabii ve zorunlu sonucu" sayıldığı belirtilmektedir. ) Erkin Topkaya, Program ve Tüzükleriyle Türkiye'de Başlıca Siyasi Partiler, Ankara, 1967, s.518. 1973 yılındaki programda ise aynı felsefe benimsenmiş, küçük eklemeler yapılmıştır. "Millet ve Sınıf" başlığını taşıyan 5. Maddede, 1969'a göre yaşanan gelişmelerin bir yansıması olarak, işçi, köylü, esnaf, memur, işveren ve serbest meslek güçlerini teşkilatlandıracak olan devlet, onları "uyuşum halinde milli hedeflere tevcih eder. Milletin bütününü kucaklayan milli devlet fikrine karşı olan sınıf devleti fikrini" rededer. ) MHP, Kudretli, Müreffeh ve Büyük Türkiye İçin MHP Programı, Ankara, 1973, s.5. Bu özellikler korporatif devlet görüşünün tipik özelliklerini yansıtmaktadır. Korporatif devletteki "toplum" söyleminin yerini, MHP'de "millet" almıştır. Millet her şeyden üstündür, bireylere, sınıflara, "zümrelere" karşı korunması ve gözetilmesi gerekmektedir. Her şey milletin varlığını korumak, geliºtirmek, daha iyiye, daha mükemmele yönelmek içindir. ) Ayferi Göze, Korporatif Devlet (XIX ve XX inci yüzyıllarda Avrupada Korporatif Devlet Teorileri ve Korporatif Devlet Sistemleri", İstanbul Üniversitesi yayınları, Yayın No: 1380, İstanbul, 1968, s.8-9.
Peki, "milleti teşkil eden" bu altı "zümre"den biri olan işçiler nasıl örgütlenecektir? 1969 Programın 252. Maddesine göre "işçinin teşkilatlanmasında beynelmilel normlara uygun tesbit edilecek iş kollarında kuvvetli sendikalar" olarak kurulması uygun görülmektedir. ) E. Topkaya, a.g.e., s. 557. 1973 yılı programında ise işçilerin örgütlenmesine daha geniş yer verilmiştir. "İşçi-İşveren ve Sendikalaşma" başlığını taşıyan 48. Madde şöyledir: "Üretimin iki temel unsuru olan emek ve sermayenin, barış içinde bir münasebetler düzenine kavuşmasını, ülkenin siyasi ve iktisadi hayatında en önemli görev sayarız. Emek ve sermayenin, memleketimizin şartları ve üretime katkısı nisbetinde hissesine düşen payı adaletle alması ana ilkemizdir. Emek ve sermaye arasında adaletli bir barış sağlayabilmek için, her iki unsurun da teşkilatlanması ve kendi hakkını koruyacak bir güce ulaşması lazımdır. İş hayatı, işçi işveren sendikaları şeklinde düzenlenirken birbirinin diğerine tahakkümüne imkan ve fırsat verilmeyecektir. İşçi sendikalarını, devlete karşı bağımsız, her iş kolunda tek ve milli sendika esasına göre yeniden reorganize etmeyi zaruri görüyoruz. Böylece işçi sendikaları; her iş kolunda tek ve milli tip olmakla güçlü bir yapıya kavuşmaktadır. İşçi sendikalarını meydana getirdiği güçlü teşkilatlanma karşısında, sermayeye güven kazandırmak için, işveren sendikalarının da, aynı prensip dahilinde kurulmasını gerekli görüyoruz. İşçi sendikaları, işçinin sadece ücret ve sosyal haklarının adalet ölçüleri içinde iyileştirilmesini isteyen kuruluşlar değil, aynı zamanda milli kalkınma planlarının isteklerine uygun şekilde, işçi kesiminin sorumluluklarını temsil eden kuruluşlardır. İş hayatını düzenleyen diğer bir prensibimiz de, emeğe saygı, sermayeye güvendir". ) MHP, Kudretli, Müreffeh ve Büyük Türkiye İçin MHP Programı, Ankara, 1973, s.33. 
İşçi-işveren arasındaki ilişkilerin nasıl düzenleneceğine ise 1973 yılındaki seçim çalışmalarında yayımlanan bir broşür açıklık kazandırmaktadır. "Çalışanlar ve çalıştıranlar, devlet kontrolunun olmadığı serbest bir sahada, zümre menfaatlerini sağlamak için boğuşmaya terkedilirse ve üstelik bu boğuşma, sınıf şuurunun teşekkülüne müsait yıkıcı tahrik ve cereyanlara açık bırakılırsa, milli birlik ve beraberlik yok olur, devletimiz de yıkılır. Milli menfaatler, bütün şahıs ve zümre menfaatlerinin üstündedir. Bunu sağlayacak olan ise devletin adil elidir. (...) Milliyetçi harekette, emek ve sermaye birbiriyle kavga eden ve birbirini yok etmeye çalışan iki düşman değil, birbirini tamamlayan iki kardeş olarak mütalaa edilir. Aslolan, devletin adil ve güçlü eli altında emek ve sermayenin ebedi bir barışa ulaşmasıdır. (...) Emek ve sermayenin teşkilatlanması, sınıf şuurunu besleyecek ve diğer zümrelere düşmanca bakacak fikri ve esaslardan uzak tutulacak, milli birlik ve hiyerarşinin yapıcı bir kademesini teşkil edecektir. İş hayatı, işçi ve işveren sendikaları şeklinde düzenlenirken, birinin diğerine tahakkümüne imkan ve fırsat verilmeyecektir. İşçi Sendikaları, işçinin sadece ücret ve sosyal haklarının adalet ölçüleri içinde iyileştirilmesini isteyen kuruluşlar değil, aynı zamanda milli kalkınma planlarının isteklerine uygun şekilde, işçi kesiminin sorumluluklarını temsil eden kuruluşlardır. (...) Milliyetçi hareket, hiçbir işçinin teşkilatsız kalmasına imkan bırakmayacaktır. Her işkolunda kanun himayesi altında bir sendika kurulmalı ve işçilerimiz gönüllü olarak sendikalarına üye yapılmalıdır. Milliyetçi iktidar BÜTÜN İŞÇİLERİ KENDİ İŞKOLLARINA GÖRE TEK SENDİKA ÇATISI ALTINDA BİRLEŞTİRECEKTİR". ) MHP, Büyük ve Güçlü Türkiye İçin Milliyetçi Hareket Partisi 1973 Seçim Bildirisi, Ankara, 1973, s.50-52.  
Aslında bu söylem, tarihsel açıdan yabancı olunan bir söylem değildir. İtalya'nın devlete endeksli "faşist sendikalizmi", MHP parti programlarında "millete" endekslenmektedir. Devlet kavramının yerini, millet almaktadır. Her şey millet ve milletin bütünlüğü, geleceği içindir. Çünkü, "milletin varlığı, devletten önce gelir. Devleti kuran, millettir". ) MHP, Milliyetçi Hareket/in El Kitabı, MHP Genel Merkez Yayınları, Ankara, 1977, s.5. İtalya'da devlet, Türkiye'de millet! Mussolini'nin İtalya'sında her meslek kolunda yalnız bir sendikaya verilen temsil yetkisi korporatif ekonomi sisteminin temel ilkelerinden birini oluşturmaktadır. Korporatif bir ekonomi için bu gerekli ve zorunludur. Korporasyonların kurulması için İtalya'da tek sendika sisteminin gerçekleştirilmesi yoluna gidilmiştir. İtalya'daki faşist sendikacılıkta ekonomik güçlerin devlete tabi kılınması amaçlanmıştır. Yukarıda yapılan aktarmalarda da görüldüğü gibi MHP'de ise sendikalar millete tabi kılınmaktadır. Sendikal faaliyet ve amaçların milletin çıkarları ile çatışmaması esas olmaktadır. Bu nedenle de "gerek emek, gerek sermaye, milli menfaatlere hizmet ettikleri ölçüde" korunacak ve desteklenecektir. ) A. Türkeş, a.g.e., s. 377. Çünkü, "Türk milletinin menfaatlerini herşeyin üstünde tutarak hareket etmek her Türk vatandaşının başlıca görevidir". ) A. Türkeş, a.g.e., s. 379. Kurulacak olan "Türk Köylü Teşkilatı, Türk İşçi Teşkilatı (Sendikası), Türk Esnaf Teşkilatı, Türk Memur Teşkilatı, Türk İşveren teşkilatı ve Türk Serbest Meslek Mensubu Teşkilatı", "iktisadi yönden iktisadi kalkınmamızda dinamik bir rol oynayacaktır". ) A. Türkeş, a.g.e., s. 361-362. Sanayileşme ve kalkınma modeli "Milliyetçi ve Toplumcu ekonomik model" olan bu yaklaşımda yukarıda belirtilen "altı sosyal dilim" teşkilatlandırılacak, bunlar üretim birlikleri, tasarruf ve yatırım sandıkları olarak kalkınmayı sağlayacak mekanizmalar oluşturacaktır, ) A. Türkeş, a.g.e., s. 338. tıpkı Mussolini'nin faşist İtalya'sındaki korporasyonlar gibi.
1969 ve 1973 programlarına yansıyan haliyle sendikalara yönelik yaklaşımın ana hatları çizilmiş, ama ayrıntılı olarak sendikal politikalara ilişkin bir görüş ortaya konmamıştı. "Milliyetçi-toplumcu sendikacılığın" temel özelliklerini ortaya konması için 1974 yılını beklemek gerekecekti. 1974 yılı itibariyle MHP için de "işçi meseleleri de bu günü ile dünü ile en iyi şekilde bilinmesi gereken en önemli ekonomik ve sosyal olaylardan" biri olmaya başlamıştı. )Mustafa Kemal Erkovan, Sendikacılık Tarihi ve Milliyetçi-Toplumcu Sendikacılık, Emel Matbaacılık, Ankara, 1974, s. 101. Böyle olduğu için de işçilerin "1960 lardan sonra uğradığı fikir sömürüsünün kökünün temizlenip atılması" gerekmektedir, bu da ancak "işçilerin Milli, tek ve mecburi sendikacılık ilkeleri ile yeniden teşkilatlandırılmaları", "tüm işçilerin sendikaların Milliyetçi-Toplumcu ideoloji ile donatılmış olmaları" ile mümkün olacaktır. ) M.K. Erkovan, a.g.e., s. 102. 1960-1974 döneminde "bilhassa komünist ideolojik görüş işçi sınıfına çeşitli yollardan verilmeye çalışılmış"sa, "sınıf çatışmalarının en son olarak tezahür şekli olan kızıl ihtilal provaları da sahneye konularak, komünist anarşistlere öğrendikleri sapık ideolojileri işçiler üzerinde tecrübe etmelerine göz yumulmuş"sa ) M.K. Erkovan, a.g.e., s. 67. ne yapılacaktı? Bu "tehlike"ye karşı tepkisel olarak önce karşı düşünceler üretilecek, sonra da örgütlenilecekti: "Bu dönemde de Türk Milletinin topyekun kurtuluşunu sağlayacak olan milliyetçi-toplumcu fikirler işçiler içinde de gelişmiş, milli bir işçi şuuru doğmaya başlamış, 'Ülkücü İşçiler Birliği' kurulmuştur". ) M.K. Erkovan, a.g.e., s. 68.
Gelişen sendikal mücadeleye bir tepki olarak ortaya atılan, faşist sendikacığın temel felsefesini benimsemiş olan "milliyetçi-toplumcu sendikacılığın" temelleri "milliyetçi-toplumcu doktrin"den beslenmektedir. Toplumun sınıflara bölünmediği "milliyetçi-toplumcu doktrinde", "sınıflardan biri diğerine feda edilemez. Aslolan millettir. Milletin tümüdür. İşçi ve işveren milli toplumun sadece birer kısmıdır. Miliyetçi-toplumcu doktrinde işçi ve işveren liberal ve marksist doktrinde olduğu gibi birbirine düşman iki sınıf değil, birbirini tamamlayan milli üretimin kardeş iki unsurudur. Milli devlet, hem işçinin hem de işverenin devlet olduğu için, işçi ve işvereni milli üretimi artıracak bir şekilde teşkilatlandırır. Bu teşkilatlanma sonucu hem milli üretim ve kalkınma artar, gerçekleşir, hem de  üretim ve kalkınmadan işçi ve işveren adil paylarını alır. Bu espriden hareketle milli devlet, sendikaları birer sınıf kavgası veya ideoloji ocağı olarak değil, milli üretim ve gelir dağılımının birer ünitesi olarak görür". ) Kurt Karaca, Milliyetçi Türkiye, Milliyetçi-Toplumcu Düzen, 9. Baskı, Emel Matbaacılık, Ankara, 1976, s. 273-274. Kurt Karaca takma adı ile yazan, "ülkücü literatürün" bu gözde yazarı, Prof. Dr. Fikret Eren, Ankara Üniversitesi'nde bir dönem Rektör yardımcılığı da yapmıştır. Bu söylemde, Mussolini'nin faşist İtalya'sındaki "İtalyan İş Şartı"nın birinci maddesinde belirtilen "İtalyan milleti manevi, siyasi ve ekonomik bir bütün, bir birimdir. Millet gerçek varlığına Devlet içinde ulaşır." ) A. Göze, a.g.e., s. 107. yaklaşımının büyük izleri bulunmaktadır. Mussolini'nin faşist İtalya'sında bireyler, milletin üstün ve yüce amacının gerçekleşmesine hizmet eden birer araçtırlar. Milletin bu vasıtalardan gerektiği yararlanması için de bireyler için çalışmak bir "sosyal görev"dir. A. Türkeş de "Türk milletinin menfaatleri herşeyin üstünde tutarak hareket etmek her Türk vatandaşının başlıca görevidir" ) A. Türkeº, a.g.e., s.379. derken aynı şeye işaret etmektedir.
Kurulması düşünülen "milliyetçi-toplumcu düzende", "milliyetçi-toplumcu sendikacılığın" temel özellikleri ve yerine getirmesi istenilen/beklenilen temel işlevleri şöyle özetlenebilir: 1) İşkolunda gerekli otoriteyi kuramayıp, zayıf ve fakir kuruluşlar halinde kaldığı için federasyonlar tercih edilmemekte; daha güçlü olduğu düşünülen "merkezi tip sendikacılık" benimsenmektedir. Çünkü, "bütün yetkiler merkezde toplandığı için, kafa ve kasa birliği doğmakta ve işkolunda gerekli otorite temin edilmektedir". Bu nedenle de, "milliyetçi-toplumcu sendikalizm güçlü ve otorite sahibi sendikaları öngördüğünden, milli tip sendikacılığı savunmaktadır". ) K. Karaca, a.g.e., s. 275-276; M.K. Erkovan, a.g.e., s.92-93. Bu "milli tip sendikacılık" "yürütme organına karşı bağımsız olacak"tır. Ama bu bağımsızlık devlete karşı bağımsızlık anlamına da gelmemektedir. ) M.K. Erkovan, a.g.e., s. 89-90. 2) Kapitalist sistemin "sahte bir eşitlik ve hürriyet teranesiyle her işkolunda birden fazla sendika kurulmasına" izin veren ilkesi, "çeşitli ideoloji ve siyasi doktrinlere göre sendikalar" kurulmasına, "sendikalara bu ideoloji ve fikirler"in sokulmasına fırsat verdiği, "çeşitli ideolojilerin ocağı haline" geldiği için de  kabul görmeyecek, bütün bunlara olanak tanımayan "her işkolunda bir tek sendikanın kurulması" demek olan "tek sendikacılık" benimsenecektir. Çünkü, "mesleğin bir bütün olarak temsili, ancak o meslekte kurulmuş olan tek sendikanın mevcudiyetiyle kaimdir". Böylece, bir yandan "milli üretimin ve mesleğin menfaati savunulmuş" olur, öte yandan "rakip sendikadaki üyelerin elde edilmesi" çabasından da kurtulunmuş olunur. Çünkü, "çokluk anarşiyi doğurur".Tek sendikacılık ise liberal-kapitalist toplum düzeninde asla tam olarak gerçekleştirilemez. Bu ancak, milliyetçi-toplumcu iktisat düzeninde gerçekleştirilebilir. ) K. Karaca, a.g.e., s. 276-279; M.K. Erkovan, a.g.e., s.93-97. Bu tek tip sendikacılıkta ortaya çıkabilecek olan düşünsel ayrılıklar "genel düşünce sisteminin eksikliğinden" kaynaklanmayıp, "genel bir milliyetçi-toplumcu düşüncenin yorumundan" kaynaklanabilir. Kuşkusuz bu durum da sendika içi demokrasinin en önemli göstergesi olarak değerlendirilmektedir. ) M.K. Erkovan, a.g.e., s. 90. 3) "Liberal siyasi demokrasiden", "milli sosyal demokrasiye geçişi" mümkün kılan; işçileri disipline eden; bütün üyelerine, temsilcilerine kontrol etme imkanı veren; ülkenin hızlı ve adil bir şekilde kalkınmasını sağlayan; milli üretimin artmasına ve milli gelirin adil bir şekilde dağıtılmasına aracı olan, "işkolunda çalışan bütün işçilerin, o iş kolunda kurulmuş bulunan sendikaya üye olma zorunluluğu" demek olan "mecburi sendikacılık" ) K. Karaca, a.g.e., s. 280.-286; M.K. Erkovan, a.g.e., s.97-99. ise "milliyetçi-toplumcu sendikacılığın bir diğer özelliğini oluşturmaktadır. "Mecburi sendikacılık milliyetçi-toplumcu düşünce sistemi içinde diğer ilkelerden asla ayrılmaz", çünkü "diğer ilkeleri sayısal bakımdan destekleyen diğer ilkelerin gerçekleştirilmesi için teşkilatlara gerekli tabanı sağlayacak ve gerçekleştirecek olan bir ilkedir". ) M.K. Erkovan, a.g.e., s.98. "Milliyetçi Toplumcu Sendikacılık"a ilişkin bu görüşler hemen hemen aynı cümlelerle daha sonra MİSK'in benimsediği sendikacılık olarak da yayınlarında yer aldı: MİSK, Temel Görüşler, İstanbul, 1976; MİSK, MİSK 3. Genel Kuruluna Sunulan Çalışma Raporu, İstanbul, 1978. Bu, özellikler aynı zamanda teklik ve mecburilik ilkelerinin hakim olduğu korporatif devletin tüm özellikleridir de. ) Ayferi Göze, Korporatif Devlet (XIX ve XX inci yüzyıllarda Avrupada Korporatif Devlet Teorileri ve Korporatif Devlet Sistemleri", İstanbul Üniversitesi yayınları, Yayın No: 1380, İstanbul, 1968, s.21. Korporatif devletin teklik ilkesi, bir meslek kolunda veya birbiri ile ilgili meslek dallarında çalışan bütün işçileri bir araya toplayan , milli karakterde bir teşekkül olan, yurt çapında kurulmuş olmadır. Mecburilik ilkesi ise,  kurulan tek korporasyon, sendika veya örgüte, o alandaki herkesin katılma konusunda istek ve iradelerine bakılmaksızın üye yapılmalarıdır. A. Göze, a.g.e., s. 21-22. Yıllar sonra, MHP'nin savunmuş olduğu bu sendikacılığın İtalya ve Almanya'daki faşist sendikacılık olduğu MHP'nin düşünürleri tarafından da itiraf edilecektir. Örneğin Prof. Dr. K. Turan K. Karaca ve M.K. Erkovan'ın sendikacılık ile ilgili görüşlerinin "Musolini İtalya'sı ve Nazi Almanyası'nın bu ülkelerde yıllarca uygulanmış ve başarısızlıkları tescil edilmiş, modası görüşlerden" türetildiğini belirtmektedir. ) K. Turan, "Türkeş ve Türk Sendikacılık Hareketi", Alparslan Türkeş-Birinci Yıl Armağanı, MHP Genel Merkez Yayını, Ankara, 1998, s. 282. A. Türkeş daha 1962 yılında, Yeni Delhi'de iken Mussolini İtalyası ile Nazi Almanyası'nın sendikacılık anlayışı ile ilgili bilgiler edinmiştir. ) K. Turan, a.g.m., s. 281.
Yukarıda temel özellikleri belirtilen bu "milletçi-toplumcu sendikacılığın" kurulması düşünülen "milliyetçi toplumcu düzende" yerine getirmesi gereken görevler bulunmaktadır. İktidara gelen "milliyetçi-toplumcu düzen" görüşünün "en büyük problem[inin] kalkınma" olacağı belirtilmektedir. Bu sorunun çözümünde ise en büyük görev, "işçiler ve onların kuruluşları olan gerçekten milliyetçi toplumcu görüşle olayları değerlendiren sendikalar"ın olacaktır. Sendikalar bu görevi, hem uyumlu çalışarak, hem tasarrufta bulunarak finansmana katkıda bulunarak yerine getireceklerdir. ) M.K. Erkovan, a.g.e., s. 85. Bu "yeni" düzende , "milliyetçi toplumcu sendikaların amacı sınıf çatışmasını çıkarmak ve körüklemek değildir. Milliyetçi toplumcu sendikalar Türk işçisinin kahredici gücünü; zirveye ulaştırmak ve duyurmak için kurulmuştur. Bu güç öylesine bir kahredici güçtür ki; komünist ve faşist fikir ve hareketçilerin beyinlerini eritecek yegane kuvvettir. Milliyetçi toplumcu sendika ve işçi 'ben milliyetçiyim, bu topraklar üzerinde ihanet planlarını hazırlayanların ölümüyüm' demeyi kendine hareket düsturu edinmeli; 'Türk emeğinin Ergenekon'da demir dağları eriten ilk körük nefesi, fezaya gönderilecek füzelerin dehasıyım' demeli ve gerçekleştirmeyi kendime en şerefli bir vazife, milli bir görev bilmelidir". ) M.K. Erkovan, a.g.e., s. 86-87. 
Yukarıda temel özellikleri belirtilen "milliyetçi-toplumcu sendikacılığın" kapitalist sistemde yerine getirmesi gereken roller de bulunmaktadır. "Kapitalist düzende yer alan işçi sendikaları her şeyden evvel 'kendine dönüş' hareketini başarmalıdır". Çünkü, "Türkiye'nin sosyal, siyasal ekonomik sahadaki yöneticilerinin büyük bir kısmı, milli kültürle yetişmediğinden, Türk'ün kendine dönüş hareketini başaramamışlar, Türk milletinin; milli bir dünya görüşünü temsil edememişlerdir. Yabancının karşısında direnme gücü gösterememiş, peşin bir teslimiyetle, yabancının Türk'ü ezme ve istismar etme isteğinin yerli işbirlikçisi durumuna düşmüşlerdir. Milliyetçi toplumcu hareket ise gerçek milliyetçiliğe Türk'ün kendi iz benliği ve kaynaklarına dönüş hareketidir". Bu durumda sendikalara ve yöneticilere düşen görev ise , "bu gerçekleri" benimsemesidir. ) M.K. Erkovan, a.g.e., s. 75. Mevcut sendikacılıkta "Türk-İş yöneticilerinin çoğu Amerika'da sendikacılık eğitimi" gördüğü, "Amerikan sendikacılığının felsefesini ve hareket biçimini" benimsediği; DİSK ise "sınıf mücadelesi yaptığı" için, bu şartlar içinde "milliyetçi toplumcu ideolojiyi benimsemiş olan sendikaların" mücadelesi ekonomik, ideolojik ve siyasi, sosyal mücadele olacaktır. ) M.K. Erkovan, a.g.e., s.75-76. 
Sınıf kavgası yerine "sınıflararası dengeli ve ahenkli bir şekilde olan işbirliğine" inanan "milliyetçi-toplumcu sendikacılık" ekonomik mücadelede "denge sağlanıncaya kadar" grev ve toplu sözleşmeler yapacaktır. Bu nedenle de işçi sendikalarının "liberal kapitalist düzende en büyük görevlerinden birisi tek tip sendikalara ve toplu sözleşme düzeninde iş kolu esasını" benimsemesi ve titizlikle uygulaması gerekmektedir.  ) M.K. Erkovan, a.g.e., 76-77.
Bir "fikir anarşisi" içinde olunduğu, "bugüne kadar görülmemiş bir biçimde ekonomik, siyasal ve kültürel yönden bir uçurumun eşiğine" getirildiği düşünülen Türkiye'de "milliyetçi toplumcu sendikalar" sosyal mücadelenin içine de girecek, "milli kültür eğitimine", milli şuura" önem verecektir. Bunun için düzenlenecek açık oturumlarla "milliyetçi-toplumcu sendikalar, 9 ışık doktrini[ni] her tarafa yaymaya çalışmalı"dır. ) M.K. Erkovan, a.g.e., 78.
İşçi hareketinde sınıf bilincinin yükseldiği bir dönemde "milliyetçi toplumcu sendikacılığın" ideolojik ve siyasal mücadeleden uzak durması beklenemezdi. Böyle olduğu için de "komünist ideolojiye" ve "yabancı menşeli olan kapitalist toplumun sermayedarlarını korumak isteyen 'Amerikan tipi' sendikacılığa" karşı verilecek mücadelede "Türk işçilerinin gerçek kurtuluşunu sağlıyabilmek için, (...) milliyetçi toplumcu ideolojiyi ve 9 ışık ilkesini ruhlarında özümlemeleri gerekmektedir. (...) verdikleri gerçek mücadele; Türk milletinin nihai kurtuluşu ve ebediyete kadar devamı için ileri atılan en büyük adımlardan birisi olacaktır". ) M.K. Erkovan, a.g.e., 77.
İşçi sınıfının mücadelesi yükseliyor Milliyetçi Hareket Partisi reaksiyondan aksiyona yöneliyor: Nerede işçi orada "milliyetçi" (hareket partisi)!
1970'li yıllar işçi hareketlerinin gelişmeye başladığı, sanayileşmeye bağlı olarak işçi sınıfının nicelik olarak da arttığı yıllardır. 1970'te 800.000 civarında olan sendikalı işçi sayısı, 1975 yılında 930.000'e ulaşmıştır. 1974 yılı grev sayısında önemli artışların yaşandığı yıl olup, grevlerde kaybolan işgünü de ilk kez 1 milyonu aşmıştır. ) ÇSGB, Çalışma Hayatı İstatistikleri. DİSK, 1974 yılındaki grevlerin beşte birini gerçekleştirmişken, 1975 yılında bu oran üçte bire yükselmiştir. İzleyen yıllarda da DİSK'in grevlerdeki payı artarak, 1977 yılından itibaren grevlerin önce yarısından fazlasını, sonra da dörtte üçünü, 1980 yılında ise neredeyse tamamını gerçekleştirmiştir. Türkiye Denizciler Sendikası, (Haz. Tunç Tayanç), Türkiye'de Yapılan Grevlerin Nicel ve Nitel Değerlendirmesi (1963-1980), İstanbul, 1987, s.40. Benzer eğilim 1975 yılında da sürmüştür. İşçi hareketindeki hem örgütlenme hem de eylemlilik açısından yaşanan bu canlanma beraberinde yeni bir dönemi de başlatmıştır. DİSK ile Türk-İş arasındaki sendikal rekabet ise önemli gerginliklere yol açmaya, Türk-İş yönetimi DİSK'i militan yetiştirmekle itham etmeye başlamıştır. A. Işıklı " DİSK'i militan yetiştirmekle itham eden Türk-İş Eğitim Sekreteri 'Milliyetçi' cephenin en ünlü organlarından birinde kalem oynatmaya devam  ediyor" dedikten sonra, Türk-İş yönetici kadrolarının 'milliyetçi' cepheye yakın unsurlar olduğuna dikkat çekiyor. ) Yürüyüş, Sayı: 14, 15 Temmuz 1975, s.7. 
1970 yılında Yapı-İş Sendikası üzerinde gerçekleştirilen mücadele "ülkücü hareket" ile solun sendikal alanda yönetimi ele geçirmek için giriştikleri ilk önemli mücadelelerden biri olma özelliğini taşımaktadır. S. Deniz çevresi "ülkücü hareket" tarafından, S.Ş. Kundakçı çevresi ise Dev-Genç tarafından desteklenmektedir. Yapı-İş Sendikası genel sekreteri S.Ş. Kundakçı ile sayman A. Tok, 26 Temmuz 1970 günü ülkücüler tarafından sendika merkezinde dövülür. Bunun üzerine sendikanın taşra teşkilatından gelen işçiler sendika merkezindeki "komandoları" dışarı çıkarır. İzleyen günlerde yapılan genel kongreler mahkemelik olur, Türk-İş'in de desteği ile sendika yönetimi S. Deniz ve çevresine kalır. ) T. Feyizoğlu, a.g.e, s. 543-545.
O güne kadar, öğrenci gençliği ve sosyalist muhalefeti hedef alan ) 1975 yılının ilk altı ayında 18 silahlı baskın ve çok sayıda bombalama yapılmıştır.  Saldırılarda 546 kişi yaralanırken, önemli bir bölümü öğretmen olan 16 kişi öldürülmüştür. Yürüyüº, Sayı: 24, 23 Eylül 1975, s.2.  "ülkücü hareket" 1970 yılında sendikacılara yaptığı saldırıyı, 1975 yılından itibaren, tehlike kategorisi içine koyduğu  işçilere yönelik olarak da gerçekleştirmeye başlar. 11 Ağustos 1975'te "Sungurlar Genel Makine ve Isı Kazan" fabrikalarında çalışan 800 işçinin bağlı bulundukları sendikadan çıkarak DİSK'e bağlı Maden-İş' geçmeleri üzerine, aynı fabrikada çalışan MHP yanlısı işçiler demir çubuk ve tabancalarla işçilere saldırmış, üç işçiyi yaralamıştır. ) TİB, Türkiye İşçi Sınıfı ve Mücadeleleri Tarihi, Ankara, 1976, s. 302. Türkiye İşçi Partisi'nin haftalık yayın organında bu gelişmeleri şöyle değerlendiriyordu: "İşçiyi işçiye kırdırmanın hazırlıkları yapılıyor. İşçi sınıfının en doğal demokratik eylemleri sindirilmeye, yok edilmeye çalışılıyor. İşçilerin en vazgeçilmez hakkı grev etkisiz hale getirilmeye, işçilerin devrimci sendikalarını seçme özgürlükleri ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Giderek açığa çıkan 'örtülü güçler' kullanılıyor". ) Yürüyüş, Sayı: 24, 23 eylül 1975, s.2. Aynı yazıda, işçi sınıfı ve emekçiler üzerindeki yoğun baskı ve saldırı olayları ile  faşizmin ortalığa salacağı terörden 12 Ekim seçimleri öncesinde yarar umduğuna dikkat çekiliyor. ) Yürüyüş'te 12 Ekim 1975 seçimlerinden sonra şöyle bir yorum yapılıyor: "12 Ekim seçimlerinin (...) kanıtladığı diğer bir olgu da, Türkiye gibi ülkelerde MHP tipi faşist partilerin parlamenter yollarla gelişme şansının olmadığıdır. (...) işçi sınıfının yoğun olduğu illerde MHP oylarında düşüş görülmesi (...) emekçilerin MHP'yi reddettiğinin bir göstergesi olmuştur". Yürüyüş, Sayı: 27, 15 Ekim 1975, s.6.
1975 yılı Aralık ayında Adana'da 3 tekstil işçisi, MİSK'e bağlı Turpek-İş Sendikası üyesi işçiler ve komandoların zincirli saldırısına uğrarken, ) TİB, a.g.e., s.316. Tariş'te işten çıkarılan işçilerin yerine MHP'lilerin alınması üzerine direnişe geçen işçilere komandolar saldırır, polis saldıranları değil, işçileri alıp götürür. İzmir'deki Tariş İplik Fabrikasında DİSK'e bağlı TEKSTİL sendikasının mahkeme kararı ile toplu pazarlık yapma yetkisi alması üzerine, çeşitli illerden Ülkü Ocaklarına bağlı kişiler getirtilerek işe alınmaya başlanır Komandolar işyerinde bellerinde tabancalar ile dolaşmaya başlarlar. TEKSİF sendikası aradan çekilir, MİSK'e bağlı yeni bir sendika örgütlenmeye çalışılır. Bu nedenle de işçilere yönelik silahlı, bıçaklı bir saldırı gerçekleştirilir. Yürüyüş, "Tariş olayları faşist tırmanışın fabrikalara sıçratılmaya çalışıldığının somut bir örneği" olarak değerlendirir. ) Yürüyüş, Sayı: 37, 23 Aralık 1975, s.10-11. 1975 yılı biterken, 26 Aralık'ta, Konya'nın Seydişehir ilçesindeki alüminyum tesislerinde Özgür Alüminyum-İş Sendikası üyesi 1000 kadar işçi, 150 komando ve MHP eğilimli Türk Metal-İş sendikası üyesinin saldırısına uğradı, 29 Aralık'ta Özgür Alüminyum-İş Sendikası'nın binasına patlayıcı madde atıldı. MHP eğilimli Türk Metal sendikası sahte üyelik fişi ile toplu pazarlık yetkisi almaya çalışmaktadır. Bu işçiler tarafından tepki ile karşılanmıştır. ) TİB, a.g.e., s. 318;  Yürüyüş, Sayı: 39, 6 Ocak 1976, s.6. Seydişehir bundan sonra önemli mücadelelerin yaşandığı bir merkez olmaya başladı.
1970'li yılların ikinci yarısı yukarıda örnekleri verilen türden olayların sıkça yaşandığı yıllar olmuştur. İşçi sınıfının mücadelesinin yükselmesine paralel olarak, sermaye de yedek gücünü işyerlerine sevk etmiş, baskı, tehdit vb. yöntemlerin yetmediği yerlerde işçilere silahlı saldırılarda bulunarak bu gelişimi önlemeye çalışmışlardır. Ancak, 1970 yılında 15-16 Haziran Olayları "milliyetçi-toplumcu sendikacılık" için bir dönüm  noktası olacak, diğer sendikalar içinde işçi hareketine muhalefet yerine bir tepki olarak kendi sendikal örgütlenmelerini kurmaya yöneleceklerdir. Yine bir kaygı, korku ve sermayenin yedek gücü olarak.
"Milliyetçi toplumcu sendikacılıkta" bir uğrak: MİSK
1960'lı yıllar boyunca işçileri bir "milleti oluşturan zümrelerden biri" olarak görüp, bu çerçevede değerlendiren MHP, "işkollarında kuvvetli sendikalar"ın Türk-İş içinde oluşturulabileceğini düşünmüştür. 1960'lı yıllar için ayrı bir sendikal örgütlenme gereği duymayan MHP, işçilerin "15-16 Haziran Eylemleri" nedeniyle, milliyetçi hareketin ortaya çıkışında olduğu gibi, bu kez de tepkisel olarak DİSK'e karşı 23 Haziran 1970 tarihinde MİLLİ-İŞ MİSK'i (Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu) kurdurmuştur.
 İstanbul'da Plastik-İş (Türkiye Lastik ve Plastik Sanayii İşçileri Sendikası) ve Türkpek-İş (Türkiye Petrol ve Kimya İşçileri Sendikası) tarafından kurulan MİSK'e 1971 yılında 4.766 işçi üye olduğu belirtilmektedir. ) Yıldırım Koç, "MİSK'in Önlenebilen Yükselişi", Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Sayı: 107, Mayıs 1989. Yıldırım Koç'un bu makalesi Türkiye İşçi Sınıfı Tarihinden Yapraklar (Ataol Yayıncılık, İstanbul, 1992, s.314-329) kitabında da yer almaktadır.  I. Genel Kurulu'nu 1972 yılında yapan MİSK'in 1975 yılına kadar faaliyetlerine rastlanmamıştır. ) Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt 2, s. 424. 12 Mart Darbesi ve sonrasındaki gelişmeler MİSK'in kuruluş ve varlık nedenini gereksiz kılmış görünmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi, yeniden ortaya çıkışı için işçi hareketinin gelişmesini beklemek gerekecektir. 1975 yılında işçi hareketinin ulaştığı boyut, MİSK'in de faaliyete geçme zamanının geldiğini göstermektedir. MİSK ortaya çıkmakta gecikmez, adı 1975 yılı Aralık ayında Adana'da 3 tekstil işçisinin, MİSK'e bağlı Türpek-İş Sendikası üyesi işçiler ve komandolar tarafından dövülmesi ve İzmir'de Tariş İplik Fabrikası'ndaki gelişmeler ile kamuoyunda yeniden duyulmaya başlar. II. Genel Kurulunu 20-21 Aralık 1975 günlerinde İstanbul'da yapar. ) Bu Genel Kurula katılan üye sendikalara bakıldığında üye sendika sayısının artmış olduğu görülmektedir. Genel Kurula Türk Tarım İş, Türk Ağaç, Türk Oley-Sen, Türk Büro, Türk Mensucat İş, Türk Yapı, Ege Gis İş, Demir Sen, Türk Plastik İş ve Türk Deri İş sendikalarını temsilen delegeler katılır. Y. Koç, a..g.e., s.315. Milliyetçi Cephe İktidarının nimetlerinden de yararlanarak örgütlenmeye çalışan MİSK'in umduğunu bulduğunu söylemek zor görünmektedir. Bir çok yerde örgütlenmeye çalışmasına rağmen ciddi bir kurucu üye sıkıntısı ile karşı karşıyadır. Aynı kurucu üyeye pek çok bağlı sendikada rastlamak mümkündür. ) Çalışma Bakanlığı'nın Adana Bölge Müdürlüğü kayıtlarına göre, 1976 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında, MHP'nin etkili olduğu İskenderun'da arka arkaya MİSK'e bağlı sendikaların şubeleri kurulmuş, temsilcilikleri açılmıştır. Ancak, bu şube ve temsilciliklerde kurucu olanlar genellikle hep aynı isimler olmaktadır. Örneğin, sendika adresi olarak aynı yer gösterilen Türk Çimento İş, Türk Adalet İş, Türk akın İş ve Türk Giyecek İş'in kurucu üyesi olarak karşımıza hep Saim Mahmutoğlu çıkmaktadır. 
1976 yılı, MİSK'in kağıt üzerinde de olsa, aynı kişilere sendika kurdurtarak hızla yaygınlaşmaya çalıştığı yıl özelliği taşımakta; Türkiye Komünist Partisi'nin "atılım" yılı ilan ettiği 1976, MİSK için de "atılım" yılı olmuştur. ) Örneğin, Adana'daki Çalışma Bakanlığı Bölge Müdürlüğü'nün kayıtlarına göre Türk Adalet İş'in 1976 yılında Samsun, Sivas, Ankara'da şubeleri, Adana, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Maraş, Kayseri, Karadenizereğli'de temsilcilikleri; Türk Giyecek İş'in Samsun, Sivas, Ankara'da şubeleri, Adana, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Maraş, Kayseri, Karadenizereğli'de temsilcilikleri bulunmaktadır. Her iki sendikanın aynı illerde şube ve temsilciliklerinin kurulmuş olması sadece bir tesadüf olmasa gerek. Kuşkusuz bu atılımda, MHP'nin Milliyetçi Cephe (MC) hükümetinde bulunmasının, MHP'nin çeşitli devlet kademeleri ve kuruluşlardaki etkinliğinin artmasının da önemli bir katkısı olmuştur. İzmir'de Tariş İplik Fabrikası'nda olduğu gibi, pek çok işletmede DİSK'e bağlı sendikalara üye işçiler işten atılmış, yerlerine MHP'li işçiler alınmaya başlamıştır. Kamu işletmelerindeki bu uygulamanın benzeri özel kesime ait işletmelerde de uygulanmış, bu nedenle 1970'li yılların sonunda işyerlerinde sık işten atılmalara, sendikal baskılara karşı direniş ve işgallere başvurulmuş, MHP'liler, MİSK üyesi işçiler ile DİSK üyesi işçiler arasında çatışmalar meydana gelmiştir. ) Yıldırım Koç bu dönemde "MİSK ve bağlı sendikalar, Milliyetçi Cephe iktidarları dönemlerinde işyerlerine alınan MHP'liler aracılığıyla ve işverenlerle anlaşarak, DİSK'e altenatif olma iddiasıyla bazı işyerlerinde örgütlenmeye ve Çalışma Bakanlığı'ndaki ilişkiler aracılığıyla da yetki almaya başladı"klarını,  "işyerlerinde[ki] farklı düşüncedeki işçilere yaşama hakkı tanınmadı"ğını belirtmektedir. Y. Koç,  a.g.e., s. 315. Bu saldırgan, işveren ve MC destekli sendikacılık sonucunda, MİSK'in Çalışma Bakanlığı'na bildirdiği üye sayısı 1971 yılında üye sayısı 4.766'dan 1977 yılında 225.571'e yükselmiştir. ) Y. Koç, a.g.e, s. 315. Kuşkusuz, bu sayı gerçeği yansıtmamakla birlikte, sendikal alanda işçi sınıfının yükselen mücadelesine karşı işverenler ve MC hükümetlerince önemli bir güce dönüştürülmekte olduğunu göstermektedir. Burada dikkate alınması gereken, MİSK'in özellikle imalat sanayi gibi işçi hareketleri açısından stratejik olan alanlarda örgütlenmeye çalışmasıdır. MİSK'in 1977 yılında Çalışma Bakanlığı'na yaptığı bildirime göre en büyük sendikasının 35.919 üyeli işçi sınıfının önemli mücadelelerine sahne olan tekstil sanayiinde örgütlü olan Türk Mensucat İş olması bu açıdan büyük önem taşımaktadır. ) 1963-1980 döneminde metal sanayiinden sonra tekstil sanayii en çok grevin gerçekleştirildiği iş koludur. Bu dönemin grevlerinin yaklaşık beşte ikisi bu işkolunda gerçekleştirilmiştir. T. Tayanç, a.g.e., s. 50.  1977 yılında MİSK'in ikinci büyük sendikası 29.042 üyeli Türk Yapı iken, 1979 yılında imalat sanayiinin diğer alanlarındaki sendikalar öne çıkmış, 30.921 üyeli Türk Çelik Sen ikinci sırayı, 28.220 üyeli Türk Gıda üçüncü sırayı, 23.566 üyeli Türk Çimser dördüncü sırayı, 17,322 üyeli Türk Petrol Sen altıncı sırayı, 11.570 üyeli Türk cevher Sen yedinci sırayı alırken, 11.321 üyeli Türk yapı Sen sekizinci sıraya düşmüştür. ) Y. Koç, a.g.e., s. 320. MİSK'in en büyük sendikalarının olduğu işkolları aynı zamanda 1963-1980 döneminde en çok grevlerin yaşandığı, emek-sermaye arasındaki mücadelenin yükseldiği alanlar olması nedeniyle oldukça anlamlıdır. Bu dönemde gerçekleşen 1.090 grevin, 96'sı gıda, 192'si tekstil, 113'ü lastik-petrol, 104'ü toprak-cam, 226'sı metal işkollarında meydana gelmiştir. T. Tayanç, a.g.e., s.50. MİSK'in Bakanlığa bildirdiği sayıların gerçeği yansıtıp yansıtmaması tartışmasından çok, önemli olan MİSK'in işçi sınıfının mücadelesinde belirleyici rol oynayan imalat sanayinin temel sektörlerinde örgütlenemeye çalışarak, bir güç haline gelmeye/getirilmeye çalış(ıl)masıdır. 1979 yılının sonları itibariyle hem sermayenin hem de MC hükümetlerinin bunda önemli mesafeler kat ettiği anlaşılmaktadır. MİSK'in gücü büyük ölçüde devlete dayanıyordu. MHP üzerinden devlet gücünü çekincesiz olarak kullandığı ölçüde MİSK'in de gücü artıyordu.
MİSK imalat sanayiinde olduğu gibi, sanayinin geliştiği tüm illerde de örgütlenmeye çalışmıştır. Şube kuramadığı yerlerde, aynı kişilere de olsa temsilcilikler açtırarak varlığını duyurmaya çalışmıştır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, MİSK'in MHP'nin oy kaynağı olan Orta ve Doğu Anadolu'daki kentlerden çok, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kayseri, Mersin, Bursa, İskenderun, Konya, Samsun gibi Türkiye'nin sanayileşmiş ama MHP'nin oldukça zayıf olduğu (Adana, Kayseri hariç ) Birer istisna oluşturan Adana A. Türkeş'in milletvekili seçildiği, Kayseri'de kökenin bulunduğu kentler olma özelliği taşımaktadır.) kentlerinde örgütlenmiş/örgütlendirilmiş olması, bölge temsilcilikleri kurmuş olması daha büyük anlam taşımaktadır. ) MHP üzerine yapılan kapsamlı bir çalışmada "1970'te kurulan Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu, MC iktidarlarının ve işverenlerin desteğiyle bazı işyerlerinde 'DİSK tehlikesine' karşı uyumlu, işbirlikçi bir alternatif olarak 'konuşlandırılması' sayesinde belirli bir gelişme kaydetmişti" yorumu yapılmaktadır. T. Bora-K. Can, a..g.e., s. 417. 1977'de 225.571 olarak bildirilen MİSK'e bağlı sendikaların üye sayısı, 1978 yılı sonunda 283.908, 1979 sonunda da 285.496 olmuştur. ) Y. Koç, a.g.e., s.315-319. Bu sayılar, 1970'li yılların sonuna doğru MİSK'in doyma noktasına geldiğini göstermektedir. Bu duraklamada, "milliyetçi olduklarını iddia eden başka sendika ve konfederasyonlaşma girişimleri"nin, "özellikle MHP kadrolaşmasının güçlü, 'milliyetçi hareket' içindeki bölünmelerin de şiddetli olduğu İskenderun, Malatya, Aydın-Denizli vb bölgelerde güçsüz de olsa, aynı ideoloji çerçevesinde ve MİSK dışında yeni" arayışların etkisi olduğu kadar, ) Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt 2, s. 424. 1979 sonu ve 1980 yılında da MİSK içindeki anlaşmazlık ve görüş farklılıkları ortaya çıkmış, 1980 Haziran'ında kuruluşundan beri MİSK'e başkanlık yapan Ömer Faruk Akıncı ve yürütme kurulu üyelerinden Kadri Çatmakaş istifa etmişlerdir. Y. Koç, a.g.e., s.320. MİSK içindeki huzursuzluklar benzer nedenlerle olmasa da daha önce, II. Genel Kurul'unu yaptığı 1975 yılında da yaşanmıştı. Bu Genel Kurul'da Hür Mensucat, Ekmek İş ve Plastik İş sendikaları, aidat ödemedikleri, huzursuzluk ve hizipçilik yarattıkları gerekçesiyle ihraç edilmişlerdi. Y. Koç, a.g.e., s.315. işçi sınıfının artan mücadelesi ile anti-faşist mücadelenin ulaştığı boyut da önemli rol oynamıştır. MİSK tarafından 1979 yılında yapılan bir açıklamaya göre MİSK temsilcilikleri ve bağlı sendikalara Adana, İstanbul, Denizli,İzmir, Mersin, Tarsus, Bursa, Erzurum, Elazığ, Malatya, Gaziantep'te saldırılarda bulunulmuştur. ) Y. Koç, a.g.e., s.318-319. 1979 yılı Temmuz ayında MİSK'in Ankara'daki "Eğitim ve Kültür Merkezi"nde patlayan bombanın Emniyet Müdürlüğü'ne göre bomba imalı sırasında gerçekleşmiş olması, pek çok saldırının örgütlendiği merkezler olarak 12 Eylül Mahkemelerinde yargılanan Ülkü Ocakları'na parasal destekte bulunması MİSK'in ne düzeyde sendikacılık yaptığını göstermektedir. ) Y. Koç, a.g.e., s.316-317; Aslında MİSK'te bomba imalı mücadelenin başka bir aşamaya evrildiğinin bir işaretini oluşturmaktadır. MHP'nin önde gelen ideolog ve düşünürlerinden olan sosyoloji Profesörü Orhan Türkdoğan, A. Türkeş'e yazdığı  14 Nisan 1979 tarihli mektubunda "sola sistemli bir şekilde yüklenmemiz hepimizin cepheden taarruza geçmesiyle mümkün olacaktır. Sanıyorum, bir çok arkadaşlar tehdit edilme ve ölüm endişesiyle sinmiş durumdalar. Komünizm gelirse zaten ölecekler, binaenaleyh korkunun ecele faydası yoktur. Bunları yattıkları kış uykusundan uyandırarak cepheye sevk etmenin zamanıdır" demektedir. Y. Küçük, a.g.e. s. 508. Topyekun mücadele, cepheden saldırı kararı alınmış olunmalı ki, artık MİSK binalarında bomba imal edilmeye başlanmıştır. T. Bora-K. Can, MİSK'in sendikal bir örgütlenme çalışmasından çok, anti-komünist paramiliter faaliyetlerde ve ülkücü harekete maddi destek sağlama işlevinde yoğunlaştığını belirtmektedirler. T. Bora-K.Can, a.g.e., s. 417. Bu tür sendikacılığa bir de baskı ile üye kazanılmaya çalışılmasına gösterilen direnç, MİSK'in gelişiminin önlenmesinin diğer bir nedeni olmuştur. ) MİSK'in tıkanma noktasına gelişinde bu Konfederasyon'a üye yapılmak istenen sendikalar içindeki direniş de önemli rol oynadı. Örneğin, KÖYYSE-İŞ yönetim kurulu 1979yılında  önemli bir üye sayısına sahip olmamakla birlikte (1979'da 1.676 üyesi vardı) MİSK'e katılma kararı aldı.  Sendika Başkanı Sadık Özkan, Yönetim Kurulu'nun aldığı bu kararın geçersiz sayılması için mahkemeye başvurdu. Mahkeme sürerken toplanan Genel Kurul MİSK'e katılımın ancak Genel Kurul'da alınabileceği hükmünü kabul etti. Böylece, MİSK 1980 yılında üye sayısının hükümet desteği ile önemli ölçüde artırılacak olan KÖYYSE-İş üyeliğinden mahrum kaldı. Sendikanın MİSK'e katılımını engelleyen S. Özkan ise 1980 yılında silahlı bir saldırı sonucu öldürüldü. Y. Koç, a.g.e., s. 317-318. 
MİSK'in özellikle DİSK'e bağlı sendikaların güçlü ve örgütlü olduğu bölgelerde ve işyerlerinde, MHP yandaşı Ülkü Ocakları militanlarına alternatif sendikalar kurdurarak, işçi kesimine hakim olmaya çalışmasının yanı sıra bir diğer önemli özelliği de, dolaylı da olsa, sağdan milliyetçilik rekabeti aracılığı ile Türk-İş'in DİSK ile giriştiği mücadelede sola kayışını önleme amacı taşımasıdır. 1970'li yıllarda A. Türkeş, sendikacılığa ilişkin verdiği bir demeçte bu duruma açıklık kazandırmaktadır. Bu nedenle, uzunca da olsa bir alıntı yapmak gerekiyor: "Türk işçisi, daima milletimiz ve devletimizi tehdit eden menfur emellilerin en büyük propaganda hedefi olarak görülmüş, bu yolda istismarı için büyük gayret sarfedilmiştir. İşte Türk-İş ve Misk bütün bu yabancı ideolojilerle mücadele ve elinde bulundurdukları kitleyi tehlikelerden muhafaza konusunda gayretlerinde her türlü takdirin üstündedirler. Yalnız son zamanlarda bazı aşırı düşüncelerin hakim hale getirildiği partiler, milliyetçi, vatansever Türk işçisinin en büyük teşkilatı durumundaki Türk-İş üzerinde oyunlar tezgahlamak çabası içinde görünüyorlar. Türk işçisinin geleceği bakımından Türk sendikacılık hareketinin her türlü parti menfaati, ve çekişmesinin üstünde yürütülmesi şarttır. Türk-İş gene partiler üstü planda; fakat tabanına yani Türk işçisine hakim milliyetçi dünya görüşü istikametinde faaliyetini yürütmelidir. Eğer kitlede fikir işlenmediği ve boşluk kaldığı takdirde, bu boşluğun neyle ve nasıl doldurulduğunu 12 Mart öncesi hadiseleri göstermiştir. Bu sebeple zamanımızın en kuvvetli, en geçerli fikri olan milliyetçilik, Misk tarafından nasıl resmi dünya görüşü olarak ilan edilmişse, Türk-İş tarafından da resmi dünya görüºü ilan edilmelidir". ) A. Türkeş, a.g.e., s. 385. Bu nedenle de, MHP ve MHP'yi bu alanda bir yedek güç olarak destekleyen sermaye, Türk-İş'e üye Türk Metal gibi güçlü sendikaları MİSK'e üye yapmak yerine, Türk-İş'i etkilemek için Türk-İş içinde tutmayı tercih etmiş görünmektedir. ) Bu etkiye yönelik çalışmalar için Türk-İş'in Çalışma Raporlarına bakmak yeterli olmaktadır. Türk Metal sendikası Genel Başkanı, Türk-İş'in 1976 yılında yapılan 10. Genel Kurul'unda şunları söylemektedir:"Muhterem arkadaşlarım, Türk-İş 10. Genel Kurulu, (...) Türk -İş eğitim seferberliği ilan etmelidir. (...)  Milli şuur etrafında bütünleşmeliyiz. (...) Milli şuur, milli kültür bir milletin ruhu ve beynidir. Milli kültürden yoksun bir millet, harçsız örülen duvara benzer. Yıkılmaya mahkumdur. Bizim milli kültürümüz (...) milleti bölük pörçük etmek isteyen zihniyete karşı panzehirdir. Öyle ise Türk işçi hareketi eğitime değer verecek. (...) Türkiye toprakları üzerinde yaşayanların sevdası, Türklük olmalıdır. Türklüğe sevdalı olmalıdır". Türk-İş, Türk-İş 10. Genel Kurul Çalışmaları, Türk-İş Yayın No: 109, Ankara, 1976, s.303-316. Türk-İş'in 1979 yılındaki 11. Genel Kurul'unda ise Türk Metal sendikası delegesi Avni Çarsancaklı şunları söylemektedir:"Değerli arkadaşlar Türk Devletinin varlığını, Türk milletinin varlığını korumak mecburiyetindeyiz. Ülkemizde bölücülük vardır, ülkemizde devleti ve milleti yıkmak isteyen unsurlar vardır (...) son bağımsız Türk devleti yıkılırsa hep beraber altında kalırız. Çünkü yok başka yedek vatanımız". Türk-İş, Türk-İş 11. Genel Kurul Çalışmaları, Türk-İş Yayın No: 129, Ankara, 1979, s.208-214.  
1970'li yılların sonunda MİSK ve "ülkücü hareketin", sendikal harekette toparladığı insan malzemesi ve ulaştığı sendikal yapı ile, ona yüklenen misyonu (anti-komünist sendikal reaksiyon) sürükleyemediği, bunda oldukça yetersiz kalındığı, egemen blok tarafından anlaşılmıştı. Devletin ve sermayenin tüm desteğine rağmen MİSK'in yeterince etkili olamayışı, egemen blokun kimi unsurlarınca bizzat bu 'misyon'un sorgulanmaya başlanması, yeni bir arayışı gündeme getirecekti. Bunun için de Türk Metal sendikası iyi bir örnek oluşturacaktı. Bu nedenle, 1970'li yılların sonuna doğru bu tür sendikacılık da sermaye tarafından dikkate alınacaktı.
"Milliyetçi sendikacılık"ta MİSK'ten ayrı bir ara durak: Türk Metal
1963 yılında "milliyetçilik", akımdan "partiye" dönüşürken, sendikal harekette de bu düşüncenin en önemli sendikası Türk Metal'ın temelleri atılır. Türk-İş'in kurucu üyeleri arasında bulunan Kırıkkale Makine ve Kimya İşçileri Sendikası (Kırıkkale Metal-İş), Ankara Makine Kimya İşçileri sendikası (Ankara Metal-İş) ve Elmadağ Barut ve Patlayıcı Maddeler İşçileri Sendikası yöneticileri Türk-İş bünyesinde bir federasyon oluşturmak için çalışmalara başlar, 1963 yılı ortalarında Türkiye Metal-İş Federasyonu'nu kurarlar. Başkanlığa, Kaya Özdemir getirilir. ) Refik Sönmezsoy, Türk İşçi Hareketinin Lokomotifi Türk Metal Sendikası Tarihi, Türk Metal sendikası Yayını, Ankara, t.y., s.14. Federasyon'un kuruluş ana tüzüğünde belirtilen amaç şöyledir: "Milliyetçilik ve insan haklarına bağlılık. Büyük Türk milletinin hürriyeti ve barış içerisinde medeni bir hayat düzeyine kavuşması için çalışma". ) R. Sönmezsoy, a.g.e., s. 14; R. Sönmezsoy-E.Aslıyüce, Metal İşçilerinin Mücadele Tarihi, İkinci Baskı, İsanbul, 1989, s. 36. Kuşkusuz, Federsyon'un kapıları "komünist ideolojiye kapalı" olacak, "devletin ve milletin bölünmezliğini" benimseyecek, "Türk milliyetçiliğine saygı gösterecek", elbetteki "sınıf sendikacılığını rededecek"tir. ) R. Sönmezsoy, a.g.e., s. 15. 23-25 Ocak 1970 tarihlerinde Ankara'da yapılan Türkiye Metal-İş Federasyonu genel kuruluna sunulan çalışma raporunun "Metal-İş Federasyonu, nasıl ve niçin kuruldu" başlığı altında şunlar söyleniyordu:"Türkiye Metal-İş Federasyonu, (...) sendikal hak ve özgürlüklerin işkolumuzdaki bir takım sendikaların özellikle DİSK'in kurucusu Maden-İş'in bu özgürlükleri yanlış bir istikamete kaydırmak, sosyalist bir düzen kurma hevesi içerisinde aşırı sol propaganda yapmak, sermaye düşmanlığını teşvik ve tahrik etmek, işçi haklarından öte politik bir doğrultuya kaymak istidadında bulunan çalışmalarının neticesi olarak doğmuştur". ) R. Sönmezsoy-E.Aslıyüce, a.g.e., s. 36-37. Oldukça açık, Türk Metal'in öncüsü olan federasyon, yükselen sınıf mücadelesinde, imalat sanayiinde hem kamu da hem özel kesimde giderek güçlenen bir sendikacılığa, Maden-İş'e karşı kurulmuş/kurdurulmuştur. ) Yine aynı metinde belirtilen şu görüşler daha önce MHP'nin dile getirilen korporatist görüşleri ile büyük benzerlik taşımaktadır: "Biz tarihimizde çok güzel örneklerini bulduğumuz idare edenlerle çalışanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bir çalışma düzeni ile kalkınabileceğimizi savunurken..." R. Sönmezsoy-E.Aslıyüce, a.g.e., s.38.
Ancak, 1960'lı yıllarda sosyalist düşüncenin gelişimine bağlı olarak Federasyon'da da görüş ayrılıkları ortaya çıkmaya başlar. ) Bu durum Türk Metal tarihini yazanlar tarafından şöyle değerlendirilir:  "Marksist ve komünistler, Türkiye metal-İş Federasyonu'na sızmaya başlar. Teşkilat içteki hainlerle de uğraşmak durumunda kalır. İçten ve dıştan yapılan yıkıcılığa rağmen, Türkiye Metal-İş Federasyonu inandığı fikirlere ve ilkelere sadık kalır". R. Sönmezsoy-E.Aslıyüce, a.g.e., s.49. 10 Ocak 1972 tarihinde yapılan 5. Genel Kurul'da yeni bir yönetim oluşur. Genel başkanlığa Kaya Özdemir'in yerine, Enver Kaya, Genel Sekreterliğe de Fehmi Işıklar seçilir. ) R. Sönmezsoy, a.g.e., s. 21. Kuşkusuz, bu durum Federasyon'a katılan yeni üyelerin oluşturduğu bir sonuçtur. 17 kasım 1973'te yapılan ve tartışmalı geçen Genel Kurul ile federasyondan milli tip sendikaya geçilmesi kararı alınır. ) Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi'nde bu dönüşüm için şu yorum yapılır:"Bu kararın nedeni, 1970'lerden itibaren federasyona bağlı sendikaların önemli bölümünün farklı sendikacılık anlayışına sahip, farklı siyasal görüşlerden yönetimlere geçmiş olması; öte yandan DİSK'e bağlı Türkiye Maden-İş'in rekabeti ve etkisi ile Türkiye işçi hareketinin gelmiş olduğu aşamanın, bu işkolunda federatif tipte bir sendikal yapı yerine daha merkezi, milli tip bir sendikal yapıyı zorlamasıydı". Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt 2, s.359. Daha sonra Türk Metal'in değişmez başkanı olacak olan Mustafa Özbek, Fehmi Işıklar'ın yerine Genel Sekreter seçilir. Seçimi kaybeden, sosyal demokrat eğilimli sendikaları temsil eden Fehmi Işıklar ve Rıza Yurdakul Türk metal'den ayrılıp, Çağdaş Metal-İş'i kurdular. Karabük Demir Çelik Sanayii İşçileri Sendikası ve Otomobil-İş genel kurullarında da Türk Metal Sendikası'na katılma kararı çıkmadı, bu sendikaların başkanları A. Aydın Özeren ve Enver Kaya da kısa bir süre sonra kurucu oldukları milli tip Türk Metal Sendikası'ndan çekildiler. İzleyen yıllarda M. Özbek güçlenerek, sendikanın değişmez başkanı oldu, 1975 yılında geldiği genel başkanlığı bugüne kadar sürdürdü. Türk Metal'in tarihini yazan R. Sönmezsoy'a göre, bundan sonra "Anadolunun komünistleştirilmesine mani olan halk direnişini simgeleyen bayraklardan birisi, Türk metal Sendikasının flaması olacaktır". ) R. Sönmezsoy, a.g.e., s. 29. R. Sönmezsoy'a göre, "Anadolu'nun komünistleştirme girişimi karşısında Türk Metal yıkılmaz bir abide haline gelir. (...) Türk Metal'in cesareti ve kararlılığı bölücülerin, komünistlerin Anadolu'yu işgal planlarını alt üst eder". a.g.e., s.31. 
Çağdaş Metal-İş'in 1976 yılında DİSK'e bağlı Maden-İş'e geçmesi ile birlikte Türk Metal ile Maden-İş arasında toplu pazarlıklarda büyük yetki çekişmeleri yaşanmaya başladı. Bu çekişmeler en şiddetli olarak Seydişehir'de yaşanırken, Türk Metal ülkü ocakları militanları aracılığı ile şiddete başvurarak, MC hükümetinde yer alan MHP'nin de desteğini olarak etkinliğini artırmaya çalıştı. Yetki mücadelesi giderek çatışmalara dönüştü, Seydişehir'den sonra, Türk Metal'in 1976 yılında şube açtığı Bursa da bu çatışmaların en yoğun yaşandığı yerlerden biri oldu. ) Yetki mücadelesinin yaşandığı Bursa'da 30 Haziran 1976'da Muammer Çetinbaş adlı DİSK'e bağlı Maden -İş üyesi işçi Tofaş fabrikası önünde silahla vurularak öldürüldü. Olaydan sonra, bazı yönetici, temsilci ve üyelerle Türk Metal eğitim aracının şoförü gözaltına alındı. Maden-İş, cinayetin olay yerine Türk Metal'e ait Ankara  plakalı bir araçla gelen 'silahlı tedhişçiler' tarafından işlendiğini iddia etti. DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler, yaptığı bir açıklamada, "Daha geçtiğimiz günlerde bu işyerinde Bozkurt amblemli bildiriler dağıtarak işçiler üzerine taşlı, sopalı, zincirli saldırılar düzenleyerek, Seydişehir'de, Tariş'te oynadıkları oyunun aynısını Tofaş'da sahnelemek istemektedirler" diyordu. Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt 2, s. 249. Bursa'daki çatışmalar yeni bir aşamanın işareti olarak değerlendirilmelidir. O güne kadar daha çok kamu işletmelerinde yaşanan, gerginlik ve çatışma artık özel kesime sıçramış bulunmaktadır. Sermaye, açıkça yedek güç olarak gördüğü bir düşüncenin kendi işyerlerinde sendikal örgütlenmesinin gerçekleşmesini istiyordu. Maden-İş'in Genel Sekreter'i Mehmet Karaca, bu nedenle olsa gerek, basın açıklaması aracılığı ile, şu soruyu sorma gereği duyuyordu:"İşverenler, özellikle DİSK üyesi işçilerin sendikal hak ve özgürlükleri korumak için giriştikleri her eylemi yasadışı ilan ediyorlar, bu doğrultuda propaganda yapıyorlar. Soruyoruz: İşverenler, Türk-İş'e bağlı Türk Metal-İş'in silahlı tedhişçilerinin işlediği bu cinayeti ve Tofaş'ta örgütlü DİSK'e bağlı Maden-İş'e karşı girişilen bu saldırıyı ne zaman protesto edecekler?". ) Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt 2, s. 249. M. Karaca'ya göre de "Türk Metal-İş sendikası yönetimi 'davadan döneni vurun' diyen ve iktidar ortağı olan faşist bir kuruluşla işbirliği halindedir. Cinayeti işleyen Türk-İş'e bağlı Türk Metal-İş'in silahlı zorbaları MC iktidarı yetkililerinin desteklediği ve kışkırttığı faşist birliklerin bir parçasıdır". ) Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt 2, s. 249. DİSK tarafından yapılan değerlendirmeye göre, DİSK'in Bursa'dan tasfiyesi amaçlanmaktadır. ) Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt 2, s. 249. Bursa imalat sanayiinin oldukça geliştiği, DİSK'in önemli ölçüde örgütlülüğe ulaştığı bir yerdir. İmalat sanayiinde, MİSK aracılığı ile gerçekleştirilmek istenenlerin bir benzeri, MİSK'in yetersiz kaldığı yerlerde ve anlarda Türk Metal aracılığı ile gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Hilal içinde kurt başlı logosuyla MHP'ye olan yakınlığını da ortaya  koyan Türk Metal'in tarihini yazan R. Sönmezsoy bu amacı şöyle açıklamaktadır: "Seydişehir'de Anadolu'nun bağrına saplanmak istenen 'Komünist' hançerini söküp atan Türk Metal sendikası, o güne kadar 'sol'un kaleleri kabul edilen Batı'daki şehirlerde de Türk işçisinin gerçek sesi ve bayrağı olacaktır". ) R. Sönmezsoy, a.g.e., s. 36. Sadece Batı'da sürmeyecektir bu mücadele. "Türk Metal Sendikası Maden iş ile yaptığı ölüm kalım savaşını Samsun'da da sürdürür. Bu kavga, her ne kadar 'sendikal mücadele' adı altında verilse de asıl amaç 'ülkenin bölünmezliği, bütünlüğünü' korumaktır. Maden-İş Sendikası, Türkiye'nin bütünlüğüne yöneltilmiş bir hançerdir. Türk Metal Sendikası ise bu hain elleri kırmaya çalışan, Türk ulusunun tepkisini dile getiren karşı eylemin adı olur". R. Sönmezsoy-E.Aslıyüce, a.g.e., s.159. Batı da bu mücadele çok sert geçecek, 12 Eylül 1980 darbesiyle son bulacaktır. 10 yıl boyunca DİSK kapalı tutulacak, hem sermaye hem Türk Metal rahatlayacaktır. 1970'li yıllarda, Ankara, Kırıkkale, İzmir, İstanbul, Adapazarı, Kastamonu, İzmit, Adana, Amasya ve Erzurum'da şubeleri olan Türk Metal'e yaklaşık 15.000 işçi üye iken, bu sayı 1980'de 50 bine, 1983'te 75 bine, 1986 yılında 130 bine ulaşacaktır. ) Türk Metal, Türk Metal, (broşür), t.y., Ankara, s.2. 
1980 öncesinde Türk-İş'e üyeliği nedeniyle Türk-İş'i arkasına alarak örgütlenmeye çalışan Türk Metal sendikası, bu desteği yitirmemek için mümkün olduğunca MHP ile organik ilişkiye girmekten kaçınmaya çalışmış görünmektedir. Sermayenin de tercihi bu yönde görünmektedir. Ancak, Seydişehir'den Bursa'ya, Bursa'dan Samsun'a, Samsun'dan Adana'ya kadar süren örgütlenme çalışmalarında ülkü ocakları militanlarından önemli bir destek gördüğü ise dönemin günlük gazeteleri ile periyodik yayınlarında bir gerçek olarak ortada durmaktadır. Bu birlikte davranışın nedeni açıktır. Türk Metal Sendikası'nın verdiği 'sendikal mücadele'de "asıl amaç 'ülkenin bölünmezliği, bütünlüğünü' korumaktır". Çünkü, Türk Metal Sendikası'na göre, "Maden-İş Sendikası, Türkiye'nin bütünlüğüne yöneltilmiş bir hançerdir. Türk Metal Sendikası ise bu hain elleri kırmaya çalışan, Türk ulusunun tepkisini dile getiren karşı eylemin adı olur". ) R. Sönmezsoy-E.Aslıyüce, a.g.e., s.159. Böyle olunca, da ortak soruna karşı ortak mücadele edilmesi kaçınılmaz olur. 1980 öncesi Türk Metal'in mücadelesi bu nedenle fiili olarak MHP'nin mücadelesi ile içiçedir, ama MİSK'ten bağımsız ve ayrıdır. Bu sendikacılık, sermayenin arayış içinde ulaştığı yeni bir tarzdır. Bu tarzın ne kadar etkili olduğu ise 1980 sonrasının sendikacılığına bakıldığında anlaşılacaktır.

12 EYLÜL SONRASINDA M.H.P VE SENDİKACILIK
Bir Zor Dönemeç 12 Eylül: "Fikri iktidarda kendisi içerde bir parti" ya da görev tamam (mı?)
Ulaştığı oy oranı itibariyle iktidara gelemeyeceğini anlayan MHP için yeni iktidar stratejisi ordu içinde destek sağlayarak buna ulaşmaktı. Bunun için ordunun harekete geçirilmesi gerekiyordu, bu ise, şiddetin dozunu artırmak anlamına geliyordu. Ama önce bir çağrı yapmak gerekiyordu. Bu amaçla, "1978 yılı sonlarında MHP Genel  Başkanı, dünyada bir sivil parti için pek az rastlanılabilir bir çağrı ile ortaya çıkıyor ve ülke yönetiminin 'yetki ve sorumluluğunun askeri yönetime devredilmesini' istiyor[du]. Bunu bir genel idare kurulu bildirisi olarak kamuya açıklıyor[du]". ) Y. Küçük, a.g.e., s. 509. 21 Kasım 1978 tarihli Cumhuriyet'teki habere göre,  "MHP yöneticileri, görev ve sorumluluğun Ordu'ya devri isteği nedeniyle Savcılık'ta ifade verecek"ti. Y.Küçük, a.g.e., s. 509. İktidar arayışında bir de bu yolu deneyecek, gergin ortamdan çıkacak olan bir askeri yönetim ile bu hedefine ulaşmaya çalışacaktı. Bu nedenle, bu çağrıdan sonra, MHP, "1978 sonbaharından önce sıkıyönetim programı kan dökülerek dile getiriliyor[du]. 1978 yılı sonunda çok daha büyük kanlı bir programla sonuca ulaşıyor[du]". ) Y. Küçük, a.g.e., s. 510. Aralık 1978'de Maraş katliamı ile sıkıyönetimi ilan ettiren MHP, aynı yoldan devam ederek iktidara ordu aracılığı ile ulaşmayı tasarladı. Çünkü, "girilen evrede sıkıyönetimin de 'iktidarsızlığını açığa çıkararak ülkedeki otorite bunalımını" derinleştirmek gerekiyordu. ) T. Bora-K. Can, a.g.e., s. 94. Bu nedenle, bir yandan sıkıyönetimin diğer illere yaygınlaştırılmasına çalışılırken, diğer yandan yeterince kararlı olmadığı için eleştirilerek ordu tahrik edilmeye çalışıldı. Çorum bir deneme oldu. Ancak, karşılaşılan direniş, "ülkücü hareketin hamle insiyatifini tamamen yitirdiğini" gösteriyordu. ) T. Bora-K. Can, a.g.e., s. 96. Sıkıyönetim ile görece rahatlamış görünen büyük sermaye için de MHP artık bir yedek güç olmaktan çıkıyordu. Bu nedenle 1979 yılında tecrit edilmeye başlandı, 2. MC'nin kuruluşuna Türkeş dahil edilmedi. ) "MHP liderliğinin hesaplayamadığı ya da görmek istemediği (...) egemen sınıfların, MHP'yi başından itiaren ciddi bir iktidar unsuru olarak görmeyip, sadece 'acil hallerde' kullanılacak bir araç olarak görmeleriydi.(...) MHP'nin/ülkücü hareketin, toparladığı insan malzemesi ve oluşturduğu yapı ile, ona yüklenen sınırlı siyasal misyonu (anti-komünist reaksiyon ve sokak gücü) dahi sürükleyemeyecek özelliklere sahip olduğunun egemen blok tarafından anlaşılması ve hatta egemen blokun kimi unsurlarınca bizzat bu 'misyon'un sorgulanmaya başlaması, tecrit sürecinde belirleyici bir etkendi." T.Bora-K.Can, a.g.e., s97-98. "
12 Eylül darbesinin doğal bir müttefiki olmayı bekleyen MHP için sürecin dışında tutulmak şokun da ötesinde anlamlar taşıyordu. Yıllar sonra bu durumu şöyle değerlendireceklerdi: ) Bu değerlendirmeler için bakınız "Milliyetçilik ve tarihimiz", www.mhp.org.tr/f-lnk-1.html. "12 Eylül 1980, siyasi sisteme dışarıdan bir müdahale olması hasebiyle, Türk siyasi hayatının tabii gelişim çizgisinde bir kırılmaya yol açmış, siyasi sistemin şartlarında ve aktörlerinde 'muhtemel' olanın ötesinde dönüşümlere hayatiyet kazandırmıştır. Ülke genelindeki sosyal çalışma ortamı gerekçe gösterilerek girişilen askeri müdahale ve bu müdahalenin getirdiği siyasi şartlar, Türk Milliyetçiliği Hareketi açısından pek çok sıkıntının ve ızdırabın kaynağı olmuştur. Askeri müdahalenin ardından, diğer bütün siyasi partiler ile birlikte, MHP’nin de faaliyette bulunması yasaklanmıştır. 16 Ekim 1981 tarihli Milli Güvenlik Konseyi kararıyla parti kapatılarak mallarına el konmuştur. 29 Nisan 1981 tarihinde ise, MHP ve Ülkücü kuruluşlar hakkındaki soruşturma sonrasında 945 sayfalık bir iddianame ile 'MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası' açılmıştır. MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası, 7 Nisan 1987’de neticelenmiştir. Ankara 1 Numaralı Askeri Mahkemesinde görülen 392 sanıklı davada, MHP lideri Alparslan Türkeş’e 11 yıl, 1 ay, 10 gün hapis cezası verilmiştir. MHP lideri Alparslan Türkeş, 14 Ekim 1981 tarihli duruşmada, davaya ilişkin iddianameyi ret ederken şöyle demiştir:'Türkiye’nin maruz kaldığı ideolojik nitelikteki ve gayri nizami harp metodları ile yürütülen en büyük hıyanet saldırısı karşısında, dün Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bağımsızlığını, ülkesi ve milletiyle bölünmezliğini, insan haysiyetine uygun yegane rejim olan hukukun üstünlüğüne dayalı hür demokratik rejimi savunma yolunda hergün birkaç arkadaşımızı hakkın rahmetine tevdi ederek, şehit vererek, meşruiyetten kıl payı ayrılmaksızın siyasi bir mücadele verdik.' Türkeş, 'Devlet ve millet adına görev ifa eden bir makamda bulunan kişilerin milliyetçilik fikrini suçlamaları, milli birliği sabote edilmek istenen bu ülkenin geleceğinde tahripkar neticeler doğuracaktır.' değerlendirmesini yapmıştır. MHP'ye göre "12 Eylül hareketi, bir fikir sistemi olarak Türk milliyetçiliğine cephe almıştır. MHP’nin temsil ettiği Türk milliyetçiliğine karşı bu tavrın en bariz göstergesi, Anayasa’daki "milliyetçilik" ilkesinin "Atatürk milliyetçiliği" sekline dönüştürülmesidir. Bununla yapılmak istenen, farklı bir milliyetçilik kavramlaştırılması ile MHP’nin temsil ettiği milliyetçilik anlayışının meşruiyet zeminini yok etmektedir. Gerçekte, Atatürk’ün de bir Türk milliyetçisi olduğu, tartışma götürmez bir husustur". 
MHP'nin en önemli ideolojik silahı olan anti-komünizm, 12 Eylül ile "devletleştirilmiş, ülkücülere yönelik 'ehlileştirme' süreci başlatılmıştı". ) T.Bora-K.Can, a.g.e., s.119.</small> Bu durum, MHP’nin 1980 öncesinde, çok da altını doldurmadan, popüler-ajitatif bir motif olarak kullandığı ideolojik silahının elinden alınmasından başka bir şey oluşturmuyordu. İdeolojik olarak sığ bir konumda bulunan “milliyetçi hareketin” bu yaratılmış olan bu boşluğu doldurması gerekiyordu. Türk-İslam sentezi tam da bu noktada imdada yetişmiştir. Türk-İslam sentezi ile 12 Eylül uygulamaları ile devlete “kırgın” olan, tepki duyan kadrolar da ehlileştirmiş olacaktı. ) “İdeolojik bakımdan, Türk-İslam Sentezi doktrininin açık bir biçimde ‘Türklük’ önceliğine dayanması, faşist entelejensiyanın onunla özdeşleşmesinde etkili olmuştur. Faşist entelejensiyanın, anti-komünizmle belirlenmiş vulger ve ajitatif ‘milliyetçilik-muhafazakarlık’ söyleminden öte pozitif bir sistematiğe sahip bulunmayan unsurları, Sentez etrafında örülen söylemde kendilerini bulmuşlardır. (...) 1982-1983 döneminde, siyasal kimliğini 12 Eylül’le özdeşleştirerek savunma ve yeniden üretme yolunu tutan MHP kurmaylarıyla uyum içinde davranan bu kesim; Türk-İslam Sentezi doktrininin resmi ideolojiye demir atmasını, ‘fikri iktidarda kendi zindanda’ şiarını apaçık doğrulayan bir gelişme olarak selamlamıştır”. T. Bora-K.Can, a.g.e, s.183-184.
12 Eylül 1980 sonrası milliyetçi hareketin ilk partileşme girişimi, 7 Temmuz 1983 tarihinde kurulan Muhafazakar Parti (MP)’dir. Parti öncelikle, Türk milliyetçilerini çatısı altında toplamayı hedeflemiştir. MP’nin Genel Başkanı olan Mehmet Pamak, Partiyi kurmadan önce, Alparslan Türkeş’i tutukluluk hali devam ederken, tedavi olduğu Mevki Askeri Hastanesi’nde ziyaret edip izin almıştır. 26 Temmuz 1983 tarihinde Milli Güvenlik Konseyi’nin 100 nolu kararıyla partinin kuruluş dilekçesinde yer alan isimlerden 25’inin kurucu olmaları uygun görülmemiş ve veto edilmişlerdir. MP, 6 Kasım 1983’te yapılan genel seçimlere katılmaya hak kazanamamıştır. Ayrıca parti, seçime katılabilmesi için gerekli olan 34 il seviyesindeki teşkilatlanmasını da tamamlayamamış durumdaydı.
MP’nin programı, ihtiva ettiği, "hür millet", "milli devlet" ve "güçlü iktidar" prensipleriyle kapatılan MHP’nin programına oldukça yakın durmaktaydı. MP’nin, milliyetçileri siyasete kanalize etmede ve ortak bir çatı altında toplamada yeterince başarılı olduğu söylenemez. Böyle bir başarının yakalanamamasının sebeplerini 1980-85 döneminin şartlarında aramak gerekir. Öncelikle MHP davasının yol açtığı gergin ortam, milliyetçi camiada geleceği kestirebilme, önünü görebilme bakımından zorluklar doğurmuştur. Milliyetçi lider ve kadroların yargılanıyor oluşunun getirdiği psikolojik etkileri de hesaba katmak gerekmektedir. İkinci olarak, bu dönemde siyaset yapmanın zorluklarından söz edebiliriz. Vetolar nedeniyle MP kuruluşunun ilk yılında üç genel başkan değiştirmek zorunda kalmıştır. 6 Kasım 1983 seçimlerine katılamayışı da MP için bir dezavantaj teşkil etmiştir. ) "Milliyetçilik ve tarihimiz", www.mhp.org.tr/f-lnk-1.html.. “MHP’nin soy sürdürücüsü olarak kurulan Muhafazakar Parti (MP), ülkücü kadro potansiyelinin çok küçük bir kesirini bünyesinde toplayabildi. MHP ‘kitlesi’ ve kadrolarının önemli bölümü, yeni kurulan diğer partilere yöneldiler. Bu yöneliş, MHP tabanının 12 eylül rejimine verdiği ‘genel’ onayın uzantısı niteliğindeki bir doğallıkla cereyan etti. (...) Tabandaki genel eğilimi sezen, belirli ölçülerde paylaşan, hatta siyeseti meslekleştirme yönelimleri ve kariyerist niyetleri ölçüsünde bu eğilimi destekleyen MHP’li ‘kadrolar’, ‘yeni’ parti tercihlerini büyük ölçüde pramatist saiklerle ve klientelist hesaplarla yaptılar. (...) Anavatan Partisi (ANAP) 1984’ten itibaren bu kesimin adresi oldu”. T.Bora-K.Can,a.g.e., s. 192-193. 
MP’nin 30 Kasım 1985 günü toplanan Birinci Büyük Kongrede, MP’nin adının Milliyetçi Çalışma Partisi ( MÇP ) olarak değiştirilmiştir. 1987 yılı içerisinde MÇP iki olağan üstü kongre yaşamıştır. MÇP Genel Başkanlığı’na seçilen Abdülkerim Doğru’nun Milli Selamet Partisi kökenli olması, değişik yorumlara sebep olmuştur. 
A. Doğru’nun başkanlığa seçilmesi nedeniyle “faşizan milliyetçi-sağ entelejensiyanın özellikle laik kesimleri, ‘MÇP’nin MSP’leştiği’ tezini işleyerek, MÇP’lileri tahrik ettiler”. Ancak, bu dönemde, MÇP yönetimini fiilen sürdüren ve Türkeş ile düzenli olarak görüşen Devlet Bahçeli, bu eleştirilerin göğüslenmesine yardımcı oldu. D. Bahçeli ekibi reorganizasyona yönelik çalışmaları, “özellikle parti söyleminden ve pratiğindeki modernleştirici etkisinde belirginleşti. MHP misyonunun “dava ve fikir hareketi” niteliği, belirli bir dozda “kitle partisi” etmenleriyle yoğurulmaya çalışıldı; “ilimci-pozitivist” düşünce dünyası nedeniyle siyasi partinin bilimadamlarına, üniversiteye dayanması gerektiği dile getirildi; Parti vitrininde kentli ve “medeni” portlere yer verilmeye başlandı. Böylece, “hem ülkücü kökenli işadamlarına, genelde de sermayeye daha fazla güven” verilmeye çalışıldı. ) T. Bora-K.Can, a.g.e.¸s. 276-277. Çünkü, 1980’li yıllarda, özellikle Türkeş’in yasağının kalktığı yıla kadar, “MÇP ülkücü hareket içi çelişkileri massedecek ideolojik perspektifi ve örgütsel hiyerarşiyi oluşturama[mıştı]. Tersine, yönetimindeki, hizipçi karakteriyle, hareket içi ideolojik-siyasal uyuşmazlıkları körükle[miş]di”. ) T.Bora-K.Can,a.g.e., s. 269.
1987 yılı içerisindeki ikinci olağanüstü kongre ise 4 Ekim günü yapılmıştır. 6 Eylül 1987 tarihindeki referandumla 12 Eylül’ün getirdiği siyasi yasaklar son bulmuş, ) Eski liderlerin siyasal yasaklarının kalkmasına yönelik yapılan referandumda MHP’nin siyasal coğrafyasında yasakların kalkmasına hayır oylarının genellikle çok yüksek çıkması ANAP’taki hareketçiler için övünç kaynağı olurken, yeni umutları da körüklüyordu. “Ülkücü camiaya” dönük olarak ‘Türkeş’in bittiği’, ‘milliyetçilerin yerinin ANAP olduğu” iddiaları daha sık dile getiriliyordu. T.Bora-K.Can, a.g.e., s. 218. Alparslan Türkeş de 20 Eylül 1987’de törenle MÇP’ye kaydını yaptırmıştır. Törendeki konuşmasında Türkeş, MÇP’yi "Türk milliyetçiliği misyonunun icra edilebileceği tek yer" olarak nitelendirmiştir. Bu gelişme sonrasında Olağanüstü Kongre kararı alınmış ve 4 Ekim 1987’deki bu 2. Olağanüstü Kongre’de oy kullanan 210 delegenin tamamımın oyunu alan Alparslan Türkeş MÇP Genel başkanlığına seçilmiştir. Bu kongrenin önemi, milliyetçi siyasi aksiyonun 7 yıl aradan sonra tekrar eski liderine kavuşmuş olmasında yatmaktadır. ) "Milliyetçilik ve tarihimiz", www.mhp.org.tr/f-lnk-1.html..  
29 Kasım 1987’de yapılan Milletvekilliği Genel Seçimleri, MÇP için ilk ciddi seçim sınavı olmuştur. Bu seçimlerde MÇP ülke genelinde %2.91 oranında oy almıştır. Bu oran MHP’nin 12 Eylül öncesindeki %6.4’lük oy oranına göre daha düşük bir orana tekabül etmektedir. Partinin genel ve resmi beklentisi ise en azından % 5 oranında bir oy alınacağı yönündeydi. 1980 öncesinde MHP’nin güçlü olduğu coğrafyada ulaşılan oy oranının da beklenenin çok altında olması morallerin bozulmasına neden olacaktı. ) T.Bora,K.Can, a.g.e., s. 421. Bu seçim, “hareketçilerin soy ülkücü hareketten uzaklaşarak ANAP’a entegrasyonun iyice pekiştirdi, MÇP ile mücadelede ilk kez yapılan siyasal rekabetten güvenle çıktılar. ) T.Bora,K.Can, a.g.e., s. 219. “Milliyetçi harketin” ANAP’taki “hareketçilere” yönelik tepkisi giderek sertleşerek, tehdit içeren tonlara ulaştı. Türkeş  eski arkadaşları olan “bazı  memleket evlatları[nın] (...) Türkiye’ye yönelik yıkıcı kültür, propaganda ve yayın faaliyetlerinde yeralanlarla da sert bir uğraşma ve karşı koyma yerine, onlarla medeni münasebetler içinde bulunarak yakınlık kurmak görüşleri ortaya” getirdiklari”nden  yakınıyordu. ) Alparsalan Türkeş, “Gerçekler”, Bizim Ocak, s.4’ten aktaran: T.Bora,K.Can, a.g.e., s. 227. 1989 yılı yerel seçimlerinde ANAP’ın büyük oy kaybetmesi, MÇP’nin biraz daha güçlenerek çıkması, “eve dön” çağrılarının daha büyük özgüvenle yapılmasına yol açtı.
 MÇP’nin 2. Olağan Kongresi, 27 Kasım 1988 tarihinde gerçekleştirilmiş, Alparslan Türkeş yeniden Genel Başkanlığa seçilmiştir, Genel Sekreterliğe ise Devlet Bahçeli getirilmiştir. 2. Olağan Kongre’nin genel özelliği, yeni parti programının da kabul edildiği bir kongre olmasıdır. Yeni program 4 temel prensip üzerine oturmaktadır: Meşruiyetçilik, insan haklarına ve haysiyetine saygı, hukukun üstünlüğü ve gönül seferberliği. "9 Işık Milli Doktrin"de bahsi geçen bu dört prensip üzerine oturan politikalar ve ilkeler bütünü olarak programın çatısını oluşturmaktadır. 1980 öncesi MHP programı ile 1988 yılında kabul edilen program karşılaştırıldığında yeni “programın bütünü[nün] faşist niteliği belirgin olan bazı önerilerin yumuşatılmasıyla ve kimi ‘ülkü’lerin biraz mütevazileştirilmesiyle yeniden” yazıldığı görülmektedir. ) Her iki programının karşılaştırması için bakınız T.Bora-K.Can, a.g.e., s. 447-451. Kuşkusuz, bunda ürkütücü olmama ve “medeni” bir görüntü verme isteğinin büyük yeri bulunmaktadır.
26 Mart 1989 mahalli seçimleri, MÇP bakımından, bir büyüme ve serpilme döneminin görünür ilk adımı teşkil etmiştir. Seçim çalışmalarında çizilen kentli, “medeni” profile uygun davranılması için genelgeler yayımlanmış, “ürkütücü” sloganlardan kaçınılması istenmiştir. Batılılaşmaya karşı milli ve manevi kimliğe sahip çıkma, kapitalistleşmeyi önlememe, mazlum hakkının yenmediği bir düzen kurma hedefleri işlenerek, 1980 sonrası süreçten zarar gören kesimlerin desteği sağlanmaya çalışıldı. ) T.Bora-K.Can, a.g.e., s.437-438. Bu seçimlerde MÇP oylarını önemli ölçüde arttırdı, % 2.9’dan % 4.1’ yükseltti. 1987 kazanılan belediye başkanlıkları MÇP’yi yeniden meşrulaştırmada önemli bir işlev üstlendi. ) T.Bora-K.Can, a.g.e., s. 440. Özellikle Orta Anadolu da MÇP, MHP’nin 12 Eylül öncesindeki oy oranlarına yaklaşmış, MHP’nin siyasi coğrafyasında yeniden doğmuştur. ) "Milliyetçilik ve tarihimiz", www.mhp.org.tr/f-lnk-1.html. Elde edilen başarı, “hem genel olarak parlamenter düzen içinde seçimlerle güçlenme umudunu yükseltti; hem de (...) reel politikaya ve seçimlere dönük profesyonel siyasal çalışmaya ağırlık verilmesi doğrultusundaki yaklaşımlarına güç kazandırdı”. Sağlanan bu güç ile Partinin çehresini değiştirmek için eğitim çalışmalarına hız verildi. ) T.Bora,K.Can, a.g.e., s. 441. 
1992 yılı içinde 12 Eylül 1980 öncesinde varolan ve Milli Güvenlik Konseyi kararıyla kapatılan siyasi partilerin yeniden açılması gündeme gelmesi, MHP’nin yeniden açılmasına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirmiştir. 1980 öncesinde MHP içinde yer almış, 1980 sonrasında ise milliyetçi hareketin siyasi örgütlenmesinin dışında kalmış ya da başka siyasi partilere katılmış kimseler de, MHP’nin yeniden açılması sürecine müdahale etmek istemişlerdir.  1992 yılının ortalarında Yeni Düşünce Gazetesi’nde yayınlanan "MHP Konusunda Türk Milliyetçilerinin Tavrı Ne Olmalıdır?" başlıklı bir yazıda şu ifadelere yer verilmiştir:"Türk-İslam ülküsünde kaynağını bulan Türk milliyetçiliği davasının tek ve öz siyasi kurulusu 12 Eylül öncesinde Milliyetçi Hareket Partisidir. Bu partinin açılması herşeyden evvel bir adaletsizliğin, haksızlığın giderilmesi ve devletin varlığı, milletin birliği, vatanın bölünmezliği mücadelesinde bir hakkın iadesidir. Bu düşünce ve fikrin 12 Eylül sonrasındaki siyasi kuruluşu ise Milliyetçi Çalışma Partisidir. Çünkü milliyetçi-ülkücü irade 12 Eylül felaketi sonrası (vurgu bana ait, y.a.) yeniden siyasi yapılanma döneminde varlık sebebini sürdürme azim ve kararlılığını bağımsız bir siyasi kuruluş olarak MÇP’nde ortaya koymuştur. Başka bir ifadeyle, milliyetçi-ülkücü iradenin bir siyasi aksiyon olarak MHP’nde tecellisi 12 Eylül sonrasında onun iz düşümü olan MÇP’nde gerçekleşmiştir. ‘İki noktadan bir doğru geçer’ hipotezine uygun bir mantık sürdürüldüğünde ‘lider ve fikir’ gibi iki temel müessese MÇP’de varlığını gösterdiği içindir ki; milliyetçi-ülkücü iradenin tercih odağı MÇP olmak gerekir." ) "Milliyetçilik ve tarihimiz", www.mhp.org.tr/f-lnk-1.html..tr/f-lnk-1.html.
MHP’nin yeniden açılması tartışmaları devam ederken 27 Aralık 1992 günü toplanan MHP’nin son kurultay delegeleri partinin feshine ve isminin ve ambleminin de MÇP tarafından kullanılabileceğine karar vermişlerdir. Bu gelişme üzerine, 24 Ocak 1993 günü toplanan MÇP 4. Olağanüstü Kongresi, MÇP’nin isminin MHP olarak değiştirilmesine ve amblem olarak da üç hilalin kabulüne karar vermiştir. Böylece "MHP’nin ikinci doğuşu" gerçekleşmiştir. Kongre sonunda Genel Başkanlığa Alparslan Türkeş 589 delegenin ittifakıyla seçilmiştir. Alparslan Türkeş, Kongre konuşmasında milliyetçi hareketin geldiği aşamayı şöyle özetlemiştir: "12 Eylül baskınıyla kervanı vurulan ve dağıtılan Milliyetçi Hareket (vurgu bana ait, y.a), bugün bu salonda gerçekleşen muhteşem vuslatla, 12 Eylül evvelinden 12 Eylül sonrasına ve bugünlere kadar uzanan, aslında hiç sapmamış, hiç kırılmamış olan bir çizgi üzerindeki yürüyüşünde 12 Eylül hukukuyla kullanılmaz hale getirilmiş haklarını artık tamamen geri almanın hazzını yaşamaktadır. Artık, dedelerimizin azamet ve ihtişam sembolü diye isimlendirdiğimiz şanlı üç hilalimiz; yine şerefli bir mücadelenin adı olarak tarih sayfalarına yazılan ‘Milliyetçi Hareket’  ismi 12 Eylül’den bu yana olduğu gibi sadece gönüllerimizde yaşayan bir sevgi unsuru olmaktan çıkarak hukuken ve fiilen de siyasi hayatımızdaki şerefli yerini yeniden alma imkanına kavuşmuş bulunmaktadır." ) "Milliyetçilik ve tarihimiz", www.mhp.org.tr/f-lnk-1.html. Konuşmasında, Milliyetçi Hareket kervanını en zor şartlarda yürütenin ve 12 Eylül sonrasında bu hareketi Meclis’e taşıyan kadroların ve siyasi organizasyonun MÇP olduğunu belirten Türkeş, "eğer MÇP olmasaydı, eğer 12 Eylül sonrasında Milliyetçi Hareket davasını yürütme ve temsil gayretinin isimsiz erleri olan MÇP’lilerin siyasi mücadeleleri olmasaydı, acaba ortada 27 Aralık evvelinde ‘MHP açılsın mı kapatılsın mı?’ tartışmalarının  yapıldığı bir zemin kalabilir; Milliyetçi Hareket’in bugününden yarınına hangi yolu takip edeceğinin münakaşaları yapılır mıydı?" sorusunu sormuştur. Türkeş, dün olduğu gibi bundan sonra da Türk milliyetçiliği hareketinin yegane temsil yerinin üç hilalli bayrağıyla MHP olacağını ifade etmiştir. ) "Milliyetçilik ve tarihimiz", www.mhp.org.tr/f-lnk-1.html.
1990'lı yıllar, "pan-Türkizmin 'rasyonel' hale gelmesi, ama özellikle Kürt milli hareketine karşı kabaran reaksiyoner milliyetçi dalgayla birlikte yeni bir dönem" yaşanmaya başlandı. "Ülkücü harket, gerek pan-Türkizmin eski savunucusu sıfatıyla, gerekse Kürt 'bölücülüğüne' karşı devlete manevi ve maddi destek vermesiyle, resmi milliyetçilikle ilişkisini rehabelite" ederken, "hem devlete hem de politik merkeze yaklaştı", kitlesel ve popüler bağlarını da güçlendirdi. ) Tanıl Bora, "Türkiye'de Milliyetçilik Söylemleri", Birikim, Sayı: 67, Kasım 1994, s.20. Bu gelişmeler sonucunda, MHP, 27 Mart 1994 Mahalli İdareler Seçimlerinde 1980 öncesi oy oranını aşarak %7.96 oranında oy almış, 55’i belde 56’si ilçe ve 7’si de il merkezi olmak üzere toplam 118 belediye başkanlığı kazanmıştır. ) "Milliyetçilik ve tarihimiz", www.mhp.org.tr/f-lnk-1.html. 
MHP, kendi kaynaklarında seçim sonuçlarını şöyle değerlendiriyordu: ) "Milliyetçilik ve tarihimiz", www.mhp.org.tr/f-lnk-1.html. "MHP’nin yükselişi konusunda "dışarıdan" yapılan değerlendirmeler, bu yükselişi iki ana gelişmenin bir sonucu olarak görme temayülü içindedirler. Bu gelişmelerin birincisi, 1989 yılı içinde Sovyet sisteminin çöküşü ile birlikte bu sistem içindeki Türk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlık  kazanması, ikincisi ise, 1984’den beri devam eden PKK terörünün 1990’li yılların başından itibaren yoğunluk kazanması ve Güneydoğu meselesinin boyutlarının genişlemesidir. MHP’ye yükseliş imkanı sağlayanın, MHP’nin tavrından bağımsız olarak başlı başına bu gelişmelerin kendisi olduğunu söylemek, siyasi tahlil açısından yanlış ya da eksik bir değerlendirme olarak kabul edilmelidir. Burada esas belirleyici husus, MHP’nin bu gelişmeler karşısında takındığı tavır ve izlediği politikaların, Türk milletinin genel temayülüne ve hissiyatına tercüman olan bir muhteviyata sahip olmasıdır. MHP fikriyatının baştan beri bel kemiğini oluşturan hususlardan biri, Türkiye dışında esaret altındaki bir Türk dünyasının varlığına ve bu dünya ile tesis edilmesi gereken münasebetlerin niteliğine ilişkin görüşlerdir. 1989 yılındaki gelişmeler göstermiştir ki, Türkiye dışındaki Türk dünyası ile ilgili doğru dürüst bir politikaya sahip tek parti MHP’dir. Türkiye’de pek çok şahıs ve müessese bu dünyanın varlığını gayri iradi şekilde öğrenmiştir. Türk dünyası ile ilgili gelişmeler, bir anlamda, Türk milliyetçiliği fikrinin ana eksenlerinden birini "doğrulayıcı" bir fonksiyon icra etmiştir." ) "Milliyetçilik ve tarihimiz", www.mhp.org.tr/f-lnk-1.html.
"Güneydoğu meselesine gelince, bu konuda MHP’nin tavrına ilişkin başında pek çok çarpıtmaya tanık olmuştur. Hatta ülkücü hareketin potansiyel gücü Kürt kökenli vatandaşlarımıza karşı provake edilmek istenmiştir. Ancak MHP, bu provakasyonlara düşmemiş, ülkenin bütünlüğünü ve vatandaşların birliğini temel alan çizgisini sürdürmüştür. Alparslan Türkeş, terörle mücadelenin devletin görevi olduğunu, kendilerine düşen vazifenin ise, bölücülüğe karşı fikri bir mücadeleyi yürütmek olduğunu ifade etmiştir. MHP’nin bölücülük karşısındaki tutumu, Türkiye Cumhuriyeti’nin her vatandaşını eşit kabul eden etnik ayrılıkları esas alan kurumlaşmayı reddeden ve bölücü unsurlarla gerekli mücadelenin de en iyi şekilde yürütülmesini isteyen bir tutumdur (vurgu bana ait, y.a). Bu tavır, Türk toplumunun büyük çoğunluğunun da benimsemiş bulunduğu bir tavırdır." ) "Milliyetçilik ve tarihimiz", www.mhp.org.tr/f-lnk-1.html.
1990'lı yılların başında yükselen Kürt hareketi nedeniyle, "milliyetçi hareket"te her zaman hazır ve nazır olan bir kaygı ve korku beslenerek  yeniden reaksiyoner bir eğilime yönelmiş, faşizan eğilimler yükselmeye, neo-faşist özellikler arz eden kitlesel bir saldırganlık ve şiddet içermeye başlamıştır. ) Tanıl Bora, "Türkiye Sağının İdeolojik ve Siyasi bunalımı", Birikim, Sayı: 64, Ağustos 1994, s.20-21. Bu ortam da 12 Eylül'ün yarattığı devlete olan kırgınlığı da artık sona erdirmek gerekiyordu. " 'Güneydoğu sorunu'nun kesbettiği vahamet, 'devletle barışma' hamlesinin önemli bir gerekçesi" olacaktı. ) Tanıl Bora, "İki MHP", Birikim, Sayı:60, Nisan 1994, s.35. Kuşkusuz, bu barışma da bir seçim rantı sağlayacaktı. PKK'nın etkinlik alanının marjında kalan Bitlis, Muş ve Van gibi illerde MHP'nin bir önceki döneme göre patlama sayılacak bir oy oranına ulaşması; Kürt göçünün yoğun yaşandığı Antalya, Mersin ve Adana gibi illerde, Manisa'nın Salihli ve Turgutlu ilçeleri ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde en büyük başarının sağlanması bu siyasal rantın boyutlarını da göstermektedir. ) 1989'dan 1994'e değişim şöyledir: Bitlis % 0.8'den % 6'ya; Van %1.6'dan % 5.5.'e,; Muş seçime girmemişken % 5.3; Adana % 6.1'den % 18'e; Mersin % 4.7'den % 14'e; Antalya % 2.8'den % 13'e; Salihli, Turgutlu, Ayvalık % 2'den belediye başkanlığını kazanacak oya. T. Bora, "İki MHP", Birikim, Sayı: 60, Nisan 1994, s.36. Bu siyasal rantın en önemli göstergelerinden birini de MHP'nin ideolojik söyleminin en sağlam tabanı, siyasi zihniyetinin toplumsallaşmasını sağlayan kitle ruhunun en canlı varolduğu Orta-Doğu Anadolu'daki performansının bu bölgeler kadar yüksek olmayışıdır. Refah Partisi ve BBP karşısında MHP bu bölgede iyi bir performans gösterememiştir.
MHP merkezine göre, "MHP’nin yükseliş sebeplerinden bir diğeri de izlediği sorumlu muhalefet anlayışıdır. Milliyetçi hareketin temsilcileri 1980 sonrasında Meclis çatısı altında yer aldıklarından beri, Türkiye’deki yozlaşmış muhalefet anlayışını reddetmişler, parti çıkarlarından önce ülkenin ve milletin menfaatlerini gözeten bir muhalefet tarzı geliştirmişlerdir. DYP-SHP koalisyon hükümetine zaman zaman verdiği destek milli sorunlar konusunda gündeme gelmiş, zamansız bir hükümet krizini önlemede rol oynamıştır. Bu muhalefet tarzı, MHP’nin memleket menfaatleri çerçevesindeki uzlaşmacı imajını da pekiştirmiştir. Netice itibarıyla, MHP’nin 1989 mahalli seçimlerinden bu yana çizdiği yükselen grafiği, fikri alt yapısını koruyarak daha geniş kitlelerin hissiyatına tercüman olmasına, fikir partisi ile kitle partisi olmanın gereklerini bağdaştırabilen (vurgu bana ait, y.a) bir yapıya kavuşmasına bağlayabiliriz." ) "Milliyetçilik ve tarihimiz", www.mhp.org.tr/f-lnk-1.html.</small> 
Her ne kadar, MHP, web sitesinde 1995 seçimini bir başarı olarak değerlendiriyorsa da, "ülkü ocakları" çevresi, seçimlerde yüzde 10 barajının aşılamamasının hareket üzerinde moral bozukluğu yarattığına dikkat çekiyor. "Bu moral bozukluğunu gidermek ve çalışmalara ciddi bir zemin oluşturmak için, o günün şartlarında MHP tarihinde belki de ilk defa geniş çerçeveli akademisyen, bürokrat ve yazarların da katıldığı MHP'nin Parti Programının ele alındığı seçim sonuçlarının derinlemesine tahlil edildiği Bursa Uludağ'da" toplantı yapılır. Bu toplantıyı hazırlayan iki kurmay Devlet Bahçeli ve Tunca Toskay'dır. Bu çalışmaların sonuçlarından biri yenilenmiş Parti Programı ve Parti AR-GE merkezinin kurulmasıdır.  ) Fatih Mehmet Şahin, "18 Nisan: Öncesi ve Sonrası", Ülkü Ocağı Dergisi, Sayı: 59, Mayıs 1999, s.34.
1998 Seçimleri: MHP "İktidar Vakti Gelen Fikir" Mi
1997 yılında A. Türkeş'in ölümünden sonra "milliyetçi harekette" yaşanan çalkantılı dönem, olaylı kongre, kafalarda bir "fetret devri"ne mi girildiği sorusunu oluşturur. ) F.M. Şahin, a.g.m., s.35. 6 Temmuz 1997 tarihindeki olağanüstü kongre ile 23 Kasım 1997 tarihindeki 5.Olağan Kongre'de Devlet Bahçeli'nin seçilmesi ile çalkantılı fetret devri sona erdi. A. Türkeş'in oğlu, Tuğrul Türkeş yeni bir parti kurarak (Aydınlık Türkiye Partisi), MHP'nin dışına düşerken Devlet Bahçeli ve ekibi MHP'deki yerlerini sağlamlaştırıyor, MHP tabanı ve "ülkücü hareket" ile bütünleşiyorlardı. Bu bütünleşme, "parti AR-GE Merkezinin açılması, yeni fikirlerin üretilmeye başlaması, Parti yöneticilerinin tepeden tırnağa eğitimden geçirilmesi, Ocaklara çekidüzen verilmesi"ni de kolaylaştıracaktır.  ) F.M. Şahin, a.g.m., s.35. Tanıl Bora ise Türkeş'in ölümündn sonraki dönemi "MHP'de bir 'öze dönüş' " olarak nitelendirmektedir. T. Bora, "18 Nisan-Zifiri karanlık seçimleri: MHP ve diğerleri", Birikim, Sayı: 121,  Mayıs 1999, s.17. Örgüt içinde yerini ve klasik seçmen tabanı ile olan bağını pekiştiren MHP için bir önemli "şans" da "hızla meşrulaştıkları, popülerleştikleri 1991-sonrası dönemde ortaokul ve liselerde büyük bir etki kurmuş" olmaları, ve bu kuşağın seçmen yaşına gelmesidir. ) T.Bora, a.g.m,, s. 17. Kuşkusuz buna askerlik sürecinde aldıkları milliyetçi eğitimi de eklemek gerekmektedir.
18 Nisan seçimlerinde yüzde 18 oranında oy alarak ikinci büyük parti haline gelen MHP, 57, Hükümet'te de yer alarak yıllar sonra bir kez daha "iktidara" ortak olmuştur. Böylece "fikri iktidarda kendi içerde" olan düşünce, bu kez "kendi iktidarda asıl fikri dışarda" olan bir partiye dönüşmüştür. İktidar olanaklarını iyi değerlendirmeye çalışan MHP, bu süreçte iktidara gelerek üzerindeki kuşkuları silerek meşrulaşma; bu meşrulaşma sürecine bağlı olarak da kitleselleşmeye başlamıştır. İktidarda muhalefeti oynayarak, hem iktidarın nimetlerinden hem de muhalefetin nimetlerinden yararlanarak oy potansiyelini genişletmeye çalışmaktadır. Bunda çok da başarısız olduğunu söylemek mümkün görünmemektedir. Çünkü, MHP, faşist hareketlerin karakteristik niteliklerinden biri olan demogojik düzen karşıtlığı ile yoksul halkın sorunlarını dile getiren bir söylemi politikasının merkezine yerleştirmiş bulunmaktadır. Yoksulluğun, işsizliğin derinleşerek arttığı Türkiye'de yolsuzluğun ayyukaya çıkmış olması MHP'nin bu söylemine önemli ölçüde alıcı bulmasına yol açmaktadır. Bir dönem Refah Partisi'nin hitap ettiği kır ve kent yoksullarına bu kez MHP hitap etmektedir. Her iki partinin sorunu da büyük kentlerde güçlerini arttıramamış olmasıdır. RP'nin tersine MHP iktidar olanaklarını daha iyi kullanarak, devletle çatışmaya girmek yerine onunla bütünleşerek meşruluğunu pekiştirmektedir. Bu durum ise kentlerde oy potansiyelini arttıracak yeni olanaklar sunmaktadır. Meşrulaşmış ve kitleselleşmiş haliyle MHP 1980 öncesinden daha etkili ve önemli bir konuma ulaşmış bulunmaktadır. İtalya ve Almanya deneyleri de faşist hareketlerin iktidarda meşrulaşarak, önemli ölçüde kitleselleştiğine tanıklık etmektedir. Bu nedenle, bugünün MHP'si 1980 öncesinin devlet destekli MHP'sinden daha fazla dikkate alınmayı gerektirecek bir konuma ulaşmış bulunmaktadır. MHP'nin koalisyon şeklindeki iktidar ortaklığı döneminde yaşanmış olanlar, tek başına ya da en büyük parti olarak iktidara gelmesi halinde yaşanacak olanlar için önemli ipuçları sunmaktadır. Orta ve Doğu Anadolu'daki kurt ulumaları bugün kentlere özellikle fabrikalara kadar inmiş bulunmaktadır. Faşizmin iktidara geldiği İtalya ve Almanya'da işçi sınıfından önemli bir destek görmüş olduğu ise herhalde unutulmayacak kadar önemli bir tarihsel olgudur.
MHP, 12 Eylül sonrasında siyasal alandaki "meşrulaşma ve kitleselleşmeye" dönük anlayışını, benzeri bir şekilde sendikal alanda da gösterecek miydi, yoksa "milliyetçi-toplumcu sendikacılık" anlayışında ısrar mı edecekti? 
MİSK: Tamam mı Devam mı
12 Eylül'le birlikte tüm konfederasyonların olduğu gibi MİSK'in de faaliyetleri durduruldu, sendika yöneticileri göz altına alındı, fakat MİSK'in merkezinin bulunduğu Ankara'da sıkıyönetim komutanlığı MİSK hakkında soruşturma açmadı. Soruşturma açılmadığı için de MİSK'in faaliyetlerinin durdurulması hakkındaki karar boşlukta kaldı. MİSK'e bağlı Türk Ağaç İş eski genel başkanı F. Berberoğlu ve Türk Deri İş eski genel başkanı H. Aslan, 26 Aralık 1983 günü Ankara Sıkıyönetim Komutanlığına baş vurarak sendikaların yeniden faaliyete geçmelerine izin verilmesini istediler. 11 Mayıs 1984 tarihinde Genel Kurmay'ın da 2821 sayılı Sendikalar Yassı'nın 5. Maddesi kapsamı dışında kaldıkları gerekçesiyle izin vermesi ile MİSK ve bağlı sendikalardan Genel Sen dışındaki tüm sendikalar yeniden faaliyete geçti, 15-16 Eylül 1984'te Olağanüstü genel Kurul'unu yapıp, tüzük değişikliğine giderek kendisini yeni Sendikalar Yasası'na uyarladı. 3-4 Kasım 1984 tarihinde ise dördüncü genel kurulunu yaptı. Ancak, MİSK'e bağlı sendikaların büyük bölümü, faaliyete geçmelerine izin verilmiş olunmasına rağmen, faaliyete geçecek güçte değildiler. Faaliyete geçebilen sekiz sendikaya üye olana işçiler ise istifa edip ayrılmaktaydılar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın (ÇSGB) 1985 yılı Ocak ayı istatistiklerine göre MİSK'e bağlı ve faaliyette bulunan sekiz sendikanın toplam üye sayısı 4.750 idi. ) Y. Koç, a..g.e., s.321-322; Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt 2, s.424 Ancak, MİSK'e bağlı sendikalar yeni yasal düzenlemenin açık bıraktığı bir alandan yararlanarak üye sayılarını yüksek gösterme ve beş sendika için de işkolu barajını aşma olanağına kavuşmuş oldular. MİSK'e bağlı sekiz sendikanın üye sayısı bu yasal boşluğun tanımış olduğu olanak ile bir anda 115.000'e yükselmiş oldu. Kuşkusuz bu sayının gerçekle bir ilgisi yoktu. Türk-İş'e bağlı sendikalara üye olan pek çok işçi MİSK'e bağlı sendikalara üye gösterildikleri için bu sendikaların yöneticileri hakkında dava açtı. ) Y. Koç, a..g.e., s.322-323; Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt 2, s.424-425. 2821 sayılı Sendikalar Yasası'nın çıktığı tarihte sendika üyesi olanların yeniden noterden üye olma zorunluluğunu kaldıran ve sendikaların gönderdikleri üye listelerinin kabul edildiği "Ek 6" uygulaması, Danıştay'ın tersi görüşüne rağmen, Ankara İş Mahkemesi tarafından MİSK üyesi sendikalar için de kabul edildi. Türk-İş Genel Başkanı, ÇSGB M. Kalemli'yi Türk-İş'e alternatif bir işçi örgütü yaratmaya çalışmakla suçladı. ) 24 Temmuz 1985 tarihli Cumhuriyet'ten aktaran Y. Koç, a.g.e., s.323. Anlaşılan o ki DİSK'in yasaklı olduğu bu dönemde tek kalan ve hükümet ile bir türlü iyi ilişkiler kuramayan Türk-İş'e ANAP'taki "milliyetçi hareketçiler"in de katkısı ile bir gözdağı verilmek istenmesinin yanı sıra, ilk gözağrıları MİSK de güçlendirilmeye çalışılmaktadır. Ancak ANAP ve ÇSGB'ındaki "milliyetçi hareketçilerin" katkısı MİSK'i canlandırmaya yetmeyecek, bu başarısızlık izleyen yıllarda MİSK'de huzursuzluklara neden olacaktı.
Gecikmeli de olsa, 21 Mayıs 1985 tarihinde Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde 1975 ve 1978 yılarında seçilen MİSK yöneticilerinden bazıları hakkında MHP ve ülkücü kuruluşlara maddi yardım yaptıkları gerekçesiyle dava açıldı. Mahkeme MİSK davasının MHP ve ülkücü kuruluşlar davası ile birleştirilmesi kararını vermesine rağmen Askeri Yargıtay bu kararı bozarak, sanıkların sadece sendikalar yasasını ihlalden yargılanmalarını istedi, bu arada dava zaman aşımına uğradı, böylece MİSK faaliyetine devam etme olanağına kavuştu. ) Y. Koç, a..g.e., s.323; Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt 2, s.425

MİSK'in 19-20 Aralık 1987 tarihinde toplanan beşinci Genel Kurul'unda tıkanma noktasında olunması nedeni ile yeni bir isim ile daha meşru bir ortamda güç toplanabileceği düşünülmüş konfederasyonun ismi Yurdumuz İşçi Sendikaları Konfederasyonu  (Yurt-İş) olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik MİSK'in kendi geçmişini de inkar etmek, çıkış kaynağından kopuş anlamına gelmektedir. Genel Kurul'da başkan seçilen M. Beşen, isim değişikliğinin nedeni olarak "MİSK'in adının MHP ile birlikte düşünülmesinin bir çok sorun yaratmasını" göstermiştir. Ancak, bu değişiklik de MİSK'in dağılma sürecini durdurmamış, izleyen yıllarda sendikalar konfederasyondan ayrılarak bağımsız kalmayı tercih etmeye başlamışlardır. 1988 yılı sonuna gelindiğinde konfederasyona üye sendika sayısı dörde düşmüştü. Sendikalar Yasası'na göre konfederasyon kurabilmek için en az beş sendikanın bir araya gelmesi zorunluluğu nedeni ile, ÇSGB üye sayısı beşin altına düşen konfederasyonun fesih işlemlerinin başlatılması için 28 Eylül 1988 tarihinde Ankara Valiliği'ne başvurdu, tasfiye komisyonu 26 Temmuz 1989 tarihinde tasfiye işlemlerini tamamladı, Konfederasyon'un dosyası ÇSGB'nca 11 Ekim 1993 tarihinde işlemden kaldırıldı.
 MİSK'in (aynı anlamda Yurt-İş'in) çözülüp dağılmasını hızlandıran en önemli etmen ise Sendikalar Yasası'nda 1988 yılı Mayıs'ında yapılan değişiklikle, sendikaların 1983 öncesindeki üyeliklerinin noter aracılığıyla yenilenmesi zorunluluğunun getirilmesi olmuştur. ANAP'lı ve ÇSGB'ndaki "milliyetçi hareketçilerin" desteği ile varlığını sürdürmeye çalışan MİSK için, bu yeni zorunluluk yolun sonu anlamına da gelmiştir. Gerçek üyeleri bulunmayan sendikaların bu yasal zorunluluk sonucunda varlıklarını sürdürmeleri olanaksızlaşmıştı. Bu durum, işçi sınıfının yükselen mücadelesinin önünü kesmek için kurdurtulan  MİSK'in işçi hareketinin "terbiye edildiği" bir dönemde gereksizliğinin tescilinden başka bir şey değildi. 
Ancak MİSK'in devamı Yurt-İş'in tasfiye işlemleri sürerken, 30 Ocak 1993 tarihinde Yeni Bes-İş, Tek Tarım İş, Genel Deri-İş, Türk Genel Sen ve Tek Yapı-Sen İzmir'de aynı mirasın sürdürümcüleri olarak Birleşik İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (BİSK) kurdular. Böylece 1980'li yılların sonuna doğru yok olmaya yüz tutan bir sendikal anlayışı yeniden canlandırmaya çalıştılar. Kuşkusuz böyle bir girişimde bulunma cesaretini 1990'lı yıllarda yükselen "milliyetçilik" dalgasının kendilerine de yansıyacağı düşüncesinin önemli bir payı bulunmaktadır. Böyle bir düşüncede MHP'nin mirasçısı MÇP'nin giderek artmaya başlayan gücünün de önemli bir payı bulunmaktadır. BİSK, işçiler içinde umduğu desteği bulamayınca, adresi netleştirmek için eski referanslara yönelme gereği duydu, 22-23 Ocak 1994 tarihlerinde 65 delegenin katılımı ile yaptığı 1. genel kurulda adını Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu (MİSK) olarak değiştirdi. ÇSGB'nın Temmuz 1994 istatistiklerine göre MİSK'e üye 6 sendikadan 2si üye sayısı bildirmişti ve bu sayı toplam 5.959 idi. Ocak 1995'te ise MİSK'e bağlı sendika üye sayısı 7''ye, 2 sendikaya üye işçi sayısı da 7.488'e yükselmişti. Ocak 2000 istatistiklere göre ise, MİSK'e üye sendika sayısı asgari sınır olan 5'e, üye sayısı bildiren 2 sendikaya üye işçi sayısı da 3.945'e düşmüş bulunmaktadır. Bu haliyle MİSK, kağıt üzerinde kalmış bir konfederasyon özelliği taşımaktadır. Çünkü artık, ne sermayenin ihtiyaç duyduğu bir yedek güçtür, ne de kendisini destekleyecek bir Milliyetçi Cephe anlayışı vardır. Var oluşunu temel nedeni olan bu koşulların yokluğu, MİSK'in varlığını da gereksiz kılmıştır. Deniz bitmiş, yolun sonuna gelinmiştir.
MİSK'in tükenişinde, artık işçi sınıfının karşısında tutulması gereken bir yedek güç olma özelliğini yitirmesinin yanı sıra MHP'nin yönelmiş olduğu yeni sendikacılık politikasının da önemli bir payı bulunmaktadır. Sendikal hareket 1980'li yılların sonundan itibaren özellikle de 1990'lı yıllarda MHP için bir meşrulaşma ve kitleselleşme aracı olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Asıl önemli olan ve üzerinde durulması gereken de bu yeni durumdur. 
"Yeni" sendikal anlayış: MHP'de  meşrulaşma ve kitleselleşmenin bir aracı
MHP'deki sendikal politikalardaki dönüşümün izlerini bulmak için öncülü MÇP'nin programlarından başlayarak MHP'nin son programındaki ve yayınlarındaki sendikal politikalara ilişkin görüşleri değerlendirmek gerekmektedir. 
MÇP'nin 27 Kasım 1988 tarihinde yapılan 2. Olağan Büyük Kongresi'nde kabul edilen Programının "İşçi Hakları ve Sendikalar" başlıklı bölümünde sendikal politikaya yönelik görüşler şöyle dile getirilmektedir: "Sendikaları işçilerin mesleki teşekkülü olarak kabul ediyor ve bütün prensipleri ile hür sendikacılığın tesis edilmesini öngörüyoruz. Serbest toplu pazarlık sisteminin işletilmesi ve grev hakkının kullanılması sağlanacaktır. Devlet iş hayatındaki mücadelede taraf olarak hareket etmemelidir. İş mücadelesi taraflar arasında hükümetlerin müdahalesine uğramaksızın gerçekleşmelidir. Çalışma hayatının huzur, barış, verimlilik ve barış getirici bir istikamette düzenlenmesi iktisadi ve sosyal kalkınmamızın temel ilkelerinden birisidir. Bunu için işçi ve işveren sendikalarının demokratik ve hürriyetçi anlayış içinde güçlü sendikacılık motifi ile yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Her iş kolunda güçlü sendikaların kurulması teşvik edilerek sendika himayesinden mahrum sendikasız işçilerin hakları güçlü olan işverenler karşısında teminat altına alınmalıdır. (...) Sendikaları, sınıf mücadelesinin aracı olarak görmemekteyiz. Sendikalar kendi mensuplarının hak ve menfaatlerini koruma mücadelesi veren kuruluşlardır. Sendikal faaliyetler toplu iş sözleşmelerinde zam yarışına inhisar edilmekten kurtarılarak çalışma hayatının istihdam, işsizlik, verimlilik, sosyal güvenlik, iş değerlendirmesi, otomasyon, işçilerin yönetime ve karara katılmaları gibi meselelerine el atılmalıdır. Sarı sendikacılık ve tabela sendikacılığına karşı mücadele edilmeli, işçi ücretlerine yapılan zamlarla, fiyat artışları arasında gerekli olan ilişkiler kurularak işçilerin gerçek ücretlerinin gerilemesine son verilmelidir. Sendikaların, işçiyi ideolojik amaçlar için istismar ettiği veya sendika ağalarını lüks içinde yaşattığı bir sendikacılık düzeninin faturası sendikal haklar kısıtlanarak işçiye çıkartılır. Bu hal kesinlikle önlenmelidir. Sendikaların baskı grubu olma özelliklerini, sergileyebilecekleri bir ortam ve anlayış hakim kılınacaktır. İşçi-işveren-devlet arasında eşit taraflar olarak bir işbirliği ve diyaloğun, milli kalkınma ve çalışma barışı bakımından önemine inanmaktayız. Bu işbirliğinin hem milli kalkınmanın hem de demokrasinin bir gereği olarak kabul etmekteyiz. Devlet bu, işbirliğini artırıcı teşvik ve desteği sağlayacaktır. Bu diyaloğun, milli tesanüdün sağlanmasına hizmet edeceğine inanmaktayız. Bu anlayış içerisinde sendikalaşmanın önündeki bütün engeller kaldırılacak ve işçilerin serbestçe sendikaya üye olmalarını destekleyici hukuki müeyyideler getirilecektir". )MÇP, MÇP Programı, Ankara, 1988, s.62-63.
MÇP'nin 1988 yılı Programında sendikacılığa ilişkin görüşlerinde yer yer 1980 öncesinin izleri bulunsa da söylem olarak önemli bir kopuşa işaret etmektedir. Ne "milliyetçi toplumcu sendikacılıktan", ne de "zorunlu üyelikten" söz edilmektedir. 1980 öncesi söylemde "her iş kolunda bir tek sendikanın kurulması" benimsenmişken, yeni söylemde bu biraz daha yumuşatılmış, "her iş kolunda güçlü sendikaların kurulmasının teşvik edilmesi" öngörülmüştür. Yeni anlayışta 1980 öncesinin sermayeye yönelik "sert" ifadelerine de yer verilmemiş, tersine "işbirliğinin gerekliliği" dile getirilerek korporatist ilişkilerin önemine vurguda bulunulmuştur. 1980 öncesi MHP programı ile 1988 yılında kabul edilen program karşılaştırıldığında daha önce de belirtildiği gibi yeni programın bütününün faşist niteliği belirgin olan bazı önerilerin yumuşatılmasıyla ve kimi ‘ülkü’lerin biraz mütevazileştirilmesiyle yeniden” yazımı sendikal anlayış için de yapılmıştır. Kuşkusuz, bunda sermaye ve işçiler için ürkütücü olmama isteğinin büyük yeri bulunmaktadır.

1988 yılında MÇP Programında dile getirilen "yumuşatılmış faşist" bu yeni anlayış, kaçınılmaz olarak MİSK'ten kopuşu da dile getirmektedir. MİSK, ürkütücü olmak istemeyen, medeni bir görüntü vermek isteyen MÇP için inkar edilecek bir çocuk konumuna düşmüştür. Bunu fark eden MİSK de MHP ile olan özdeşlikten kopmak için 1987 sonunda adını değiştirmiştir. 1980'li yılların ikinci yarısı MİSK ile MÇP'nin yeni sendikal anlayış nedeni ile birbirlerinde uzak düşmeye başladıkları yıllardır. MÇP için önemli olan artık, güçlü sendikalar için de örgütlenmektir, ayrı MİSK vari bir örgütlenme değil. Bunu fark eden "milliyetçiler" MİSK'den ayrılmaya başlamışken, sendika yöneticiliğinin nimetinden yararlanmak isteyenler, geçmişin mirası üzerinden bir şeyler yapabileceklerini düşünmüşlerse de büyük düş kırıklığına uğramışlardır. MİSK, milliyetçiler için bir nostalji olarak kalmaya mahkum olmuştur.
24 Ocak 1993 günü toplanan MÇP 4. Olağanüstü Kongresi, MÇP’nin ismini MHP olarak değiştirdiğinde, değişecek olan sadece ad, amblem değildi. Program da gözden geçirilecekti. Çünkü, "değişen şartlar karşısında niteliği farklılaşan veya yeni ortaya çıkan sorunlara yeni çözümler üretmek mecburiyeti hasıl" olmuştur. ) MHP, MHP Program Taslağı, Ankara, Eylül 1996, s.2. Ancak, bu mecburiyet, faşist özelliklerden arınmayı gerektirmemektedir, çünkü, "milliyetçi hareketin (...) herhangi bir çizgi değişikliğine ihtiyacı yoktur". İhtiyaç, hedeflere en kısa zamanda ulaştıracak yeni yöntem ve araçların tespit edilmesidir. "Milliyetçi, Ülkücü Hareketin siyasi teşkilatı olan Milliyetçi Hareket Partisi Türk siyasi hayatına girişinden bu yana sahip olduğu felsefe, görüş ve koyduğu hedefleri savunmaya, onları iktidar yapma gayretine bugün de, yarın da şevkle devam edecektir (vurgu bize ait, y.a.)". ) A.g.e., s. 3. Aslında bu ifade MHP'nin ne kadar değişip, dönüştüğünü tartışanlar için önemli bir bilgi notu olmanın ötesinde anlam taşımaktadır.  
Daha sonra kabul edilecek olan program taslağının "çalışma hayatı ve sosyal güvenlik" başlığı altında dile getirilen sendikal politika anlayışı şöyledir: "Sendikaları işçilerin mesleki teşekkülü olarak kabul ediyor ve bütün prensipleri ile hür sendikacılığın tesis edilmesini öngörüyouz. Serbest toplu pazarlık sistemini işletilmesi ve grev hakkının tam kullanılması sağlanacaktır. Devlet iş hayatındaki mücadelede taraf olarak hareket etmemelidir. İş mücadelesi taraflar arasında hükümetlerin müdahalesine uğramaksızın gerçekleşmelidir. Çalışma hayatının huzur, barış, verimlilik ve barış getirici istikamette düzenlenmesi iktisadi ve sosyal kalkınmamızın temel ilkelerinden birisidir. Bunun için işçi ve iş veren sendikalarının demokratik ve hürriyetçi anlayış içinde güçlü sendikacılık amacına uygun düzenlenmesi gerekmektedir. Her işkolunda güçlü sendikaların kurulması teşvik edilerek sendika himayesinden mahrum sendikasız işçilerin hakları güçlü olan iş verenler karşısında teminat altına alınmalıdır. (....) Sendikaları, sınıf mücadelesinin aracı olarak görmemekteyiz. Sendikalar kendi mensuplarının hak ve menfaatlarini koruma mücadelesi veren kuruluşlardır. Memur sendikaları hizmetin özelliği de göze alınarak düzenlenecektir. Sendikal faaliyetler toplu iş sözleşmelerinde zam yarışına inhisar edilmekten kurtarılarak çalışma hayatının istihdam, işsizlik, verimlilik, sosyal güvenlik, iş değerlendirmesi, otomasyon, işçilerin yönetime ve kararlara katılmaları gibi meselelerine el atılmalıdır. Sarı sendikacılık ve tabela sendikacılığına karşı mücadele edilmeli, işçi ücretlerine yapılan zamlarla, fiyat artışları arasında gerekli ola ilişkiler kurularak işçilerin gerçek ücretlerinin gerilemesine son verilmelidir. İşçi-işveren-devlet arasında eşit taraflar olarak bir işbirliği ve diyaloğun, milli kalkınma ve çalışma barışı bakımından önemine inanmaktayız. Bu işbirliğin[i] hem milli kalkınmanın hem de demokrasinin bir gereği olarak kabul etmekteyiz. Devlet bu, işbirliğini artırıcı teşvik ve desteği sağlayacaktır. Bu diyaloğun, milli tesanüdün sağlanmasına hizmet edeceğine inanmaktayız. Bu anlayış içerisinde sendikalaşmanın önündeki bütün engeller kaldırılacak ve işçilerin serbestçe sendikaya üye olmalarını destekleyici hukuki tedbirler alınacaktır". ) MHP, MHP Program Taslağı, Ankara, Eylül 1996, s. 99-100. 
1996 Program taslağı bazı yazım düzeltmeleri ve "sendikaların, işçiyi ideolojik amaçlar için istismar ettiği veya sendika ağalarını lüks içinde yaşattığı bir sendikacılık düzeninin faturası sendikal haklar kısıtlanarak işçiye çıkartılır. Bu hal kesinlikle önlenmelidir. Sendikaların baskı grubu olma özelliklerini, sergileyebilecekleri bir ortam ve anlayış hakim kılınacaktır" bölümünün çıkarılmasından başka  sendikal anlayışa yönelik önemli bir değişiklik içermemektedir.  Sendika ağalığı ile mücadeleyi içeren bu ifadenin çıkarılması örgütlenemeye çalışılan sendikaların yöneticilerine sunulan bir "jest" olarak değerlendirmeyi hak ediyor gibi görünmektedir. 
Program taslağındaki en önemli yenilik memur sendikalarına yönelik bir cümlenin eklenmesi ve böylece memur sendikacılığının da benimsenmiş olmasıdır. KESK altında merkezi örgütlenmeye yönelen kamu emekçilerinin karşısına, DİSK'in karşısına çıkarılan MİSK'de olduğu gibi, yeni bir sendikacılığın çıkarılmasının gerekliliği olarak değerlendirilebilir. "Milliyetçi memurlar" sınıf mücadelesi güden sendikalardan uzak tutulmalı, yükselen kamu çalışanları hareketi önlenmelidir, kuşkusuz, her zamanki ulvi kaygılar nedeniyle.
MHP'nin sendikal anlayışındaki "köklü" ve "radikal" değişiklik için, 18 Nisan seçim "zaferi"nden sonraki programın beklemek gerekmektedir. Kasım 2000 tarihini taşıyan Programda sendikal anlayışa ilişkin görüş tek bir cümle ile dile getirilmektedir: "Çalışanların uluslar arası normlara uygun şekilde sendikalaşması sağlanacaktır". ) MHP, MHP Programı, Ankara, Kasım 2000, s.40. Bu yaklaşım, artık MHP'nin ısrarla üzerinde durduğu, yaklaşık otuz yıl boyunca savunduğu, "her işkolunda güçlü sendikaların kurulması" temel ilkesinden vaz geçtiğini göstermektedir. "MHP, neden otuz yıllık temel ilkesinden vaz geçmiştir" sorusunu sormak gerekiyor. 1990'lı yılların ortasından itibaren üniversite öğretim üyeleri ile ilişkilerini geliştiren MHP, en çok çalışma hayatı sorunlarından sendikacılık ile ilgili bölümünden etkilenmiş görünmektedir. Örneğin, MHP'nin "Siyaset Okulu"nda ders vermiş olan iş hukuku profesörü Kadir Arıcı'nın 1999 yılında sendikacılık konusunda söyledikleri ile programdaki yaklaşım büyük benzerlik göstermektedir: "Ülkemizde sendikal hareketin kamu çalışanları ve işçiler bakımından milletler arası standartlarda tanınmış olması önem taşır". ) Kadir Arıcı, Türkiye'nin Temel Sosyal Sorunlarına Yaklaşımlar, MHP Siyaset Okulu, Eğitim Serisi: 6, Ankara, Şubat 1999, s. 46. K. Arıcı'ya göre "Sendikaların, güçlü üsr teşkilatlanmalara gitmesi ve parçalanmamaları teşvik edilmelidir. Ancak bunu yaparken sendikal haklar sınırlandırılmamalıdır". Bu yaklaşım, MHP AR-GE Yayın Organı olan Çare'nin Şubat 1999 sayısında daha açık bir şekilde dile getirilmektedir. "Sendikacılıkta Yeni Anlayış" başlığını taşıyan yazı 1980'li ve 1990'lı yıllarda ilk kez sendikalar üzerine bu kadar geniş kapsamlı bir değerlendirme olarak dikkati çekmektedir. ) MHP AR-GE'nin Yüksek Öğretim Gençlik-Sendika Araştırma Grubu tarafından yapılan bu değerlendirmede memur sendikacılığına da değinilmekte, grevsiz, toplu sözleşmesiz bir memur sendikacılığı benimsenmektedir. Sendikal hareketteki gelişmelerin kısa ve genel olarak değerlendirildiği bu yazıda dünyadaki sendikal gelişmeleri görmezlikten gelen zorlama düzenlemenin bir faydası olmayacağı; kendimize has bir sendikal haklar düzeni kurmak düşüncesinin yanlış olacağı; bu nedenle MHP'nin çağdaş sendikal anlayışa uygun olarak hür, bağımsız ve demokratik sendikacılığı savunacağı belirtilmektedir. ) "Sendikacılıkta Yeni Anlayış", Çare, Yıl: 1, Sayı: 2, Şubat 1999, s. 50. Bu metinde dile getirilen sendikal anlayış ile daha önceki programlardaki anlayış, özellikle 1980 öncesindeki anlayış arasında önemli bir farklılık vardır. Ürkütücü olmaktan kaçınıp, medeni olmak için çaba sarf eden MHP, daha önceki programlarda faşist yüzünü yumuşatmaya çalışmışken, bu kez tamamen gizlemektedir. 
18 Nisan seçimlerinde "beklenmedik" bir zafer elde eden MHP için artık yumuşamak değil, gizlenmek kaçınılmazlaşmaktadır. Yumuşayarak ulaşabileceği oy sınırına gelmiş olan MHP'nin iktidara giden yolda daha da meşrulaşarak kitleselleşmesi gerekmektedir, ki yeterli oy alarak tek başına, ya da çok güçlü bir parti olarak iktidara gelebilsin. Yumuşamadan gizlenmeye geçişte, zaman zaman törenin neden olduğu kazalar olsa da MHP bu yolda önemli bir mesafe kat etmiş bulunmaktadır.
MHP'nin sendikal anlayışının meşrulaşma ve kitleselleşmenin bir aracı olarak değişiminde A. Türkeş'in de önemli katkıları olduğu belirtilmektedir. MHP'nin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. K. Turan'a göre "Türkeş'in Türk sendikacılığı hakkındaki görüşlerinin zaman içinde giderek zenginleşerek siyasi parti farkının ötesine vararak geliştiği görülmektedir". ) K. Turan, "Türkeş ve Türk Sendikacılık Hareketi", Alparslan Türkeş-Birinci Yıl Armağanı, MHP Genel Merkez Yayını, Ankara, 1998, s. 283. A. Türkeş, 1 Şubat 1997 tarihinde sendika yöneticileri, iş hayatı ile ilgili bürokratlar ve öğretim elemanlarına verdiği iftar yemeğinde sendikacılara yönelik olarak şunları söyler:"Ben sizlere huzurunuzda şu sözleri vermek istiyorum. Bundan böyle sizlerle daha yakın ve daha çok beraber olacağım. Türk-İş, Hak-İş, DİSK gibi bir ayrım yapmaksızın bütün sendikaların problemlerini ve dileklerini kendi problemlerim olarak kabul edeceğim. Bu arada değişik sendikalarda yer almış, üye olmuş, yönetici olmuş ülkücülere ve MHP'lilere şöyle seslenmek istiyorum: Önce kendi meselelerinize, kendi sendikanıza, kendi konfederasyonunuza ve yöneticilerinize sahip çıkın, sonra partinize. Bundan böyle MHP ve yöneticileri nasıl ki memleket menfaatlerini parti menfaatlerinin üstünde tutuyorsa, işçi kesiminin çıkarları da particiliğimizin üstünde olacaktır". ) K. Turan, a.g.m., s. 285. Türkeş, sendikaların meşrulaşma ve kitleselleşmede önemli bir araç olacağını fark etmiştir. "Yeni yüz, yeni imaj" için hoş görü önemlidir, sadece Nazım'dan şiir okumak yetmemektedir. Toplumun içine bir kılcal damar gibi yayılmış olan, örgütlülüğün önemini bilen işçilerin üye oldukları sendikalar bu açıdan büyük önem taşımaktadır, ihmal edilmemelidir. MHP, sendikalar aracılığı ile toplumsallaştırılmalı, kitleselleştirilmelidir. Bunu için de üye olunabilecek, güçlü tüm sendikalarda çalışılmalıdır. 
Aslında bu eğilimin netleşmesinde 1980'li yıllarda reel ücret kaybına uğrayan işçilerin, özellikle MHP'ye yakın işçilerin 1990'lı yılların başında içine girdikleri arayışın da katkısı büyüktür. Örneğin, 1990'lı yılların hemen başına kadar TEKSİF'te örgütlü bulunan Adana'daki BOSSA fabrikasının MHP yandaşı işçileri, sendikanın toplu pazarlıklardaki tutumuna karşı çıkarak, istifa etmiş, DİSK'e bağlı TEKSTİL'e üye olmuşlar, 1992 yılında da BOSSA tarihinde ilk kez grev gerçekleştirmişlerdir. Kendiliğinden gelişen bu örgütsel arayış bilinci, MHP'ye de yansımakta gecikmemiştir. 1990'lı yıllar pek çok "sol" sendikada da artan sayıda MHP yandaşı işçinin üyeliğine tanıklık etmeye başlamıştır. Öyle ki, 2000'li yıllara gelindiğinde bu sendikalarda delege yapısı değişmiş, sendika şubelerinin yanı sıra genel merkez yönetimlerine de MHP'li işçiler gelmeye başlamıştır. DİSK'e bağlı TEKSTİL ve Lastik-İş; Türk-İş'e bağlı Türk Harb-iş, Petrol-İş, Liman-İş, Kristal-İş ve benzeri sendikaların kimisinin merkez yönetiminde, kimisinin önemli şube yönetimlerinde artık MHP'li işçiler egemendir. Türk-İş'in son genel kurulunda yönetime gelecek kadar güç biriktirmiş olan MHP, biraz Türk Metal Sendikası başkanı M. Özbek'e olan "kırgınlığı", biraz da zamanın daha "erken" olması nedeniyle bu yönde temkinli hareket etmeyi  ve Türk-İş yönetimine gelmeyi ertelemeyi tercih etmiş görünmektedir. İktidarda olmanın nimetlerinden yararlanarak hem kamu hem de özel kesimde işçiler içinde taraftarlarını arttıran MHP, Ülkücü İşçiler Birliği aracılığı ile de güçlenmeyi sürdürmektedir.
İşçiler ve sendikalar içindeki bu gelişmenin en vahim yanı, sendika yönetimlerine gelmiş olmaları değil, bunun da ötesinde iktidarda meşrulaşan MHP'nin, bunu işçi sınıfı içinde de iyice pekiştirerek, kitleselleşip, sınıfsal dinamiklere de egemen olmasıdır. Bu açıdan bakıldığında, MİSK ile yaşanan işçi sınıfı içindeki köksüzlük handikapı da aşılmaya başlanmaktadır. MHP, yeni sendikal anlayışı ile işçi sınıfı içinde kök salmaya çalışmakta, bunda başarılı olmaktadır. Faşizm için, işçileri doğrudan etkileme ve onları örgütsel bir biçimde kendine bağlamak önemlidir. Bu yüzden sendika sorunu, sendikal örgütlenme sorunu faşist partiler için her zaman önemli bir sorun olmuştur. Çünkü, bu faşizmin karakteristik özelliklerinden biridir. Yerel sendikalar, işyeri, sendika temsilciliği faşist sendikalar için en kızgın savaş alanlarıdır. ) P. Togliatti, Faşizm Üzerine Dersler, Bilim ve Sosyalizm Yayınları, 1989, s.88-89, 98. 1920'lerin İtalya'sı, 1930'ların Almanya'sı bu açıdan öğretici derslerle doludur. Bu deneyimlerden ne ders çıkardığımız ise önümüzdeki yıllar da belli olacaktır. Aymazlıkla tarihsel sorumluluk arasında bir tercih yapmak gibi bir lüksümüz bulunmamaktadır. Faşizm küçümsenmeye gelmez. Kanlı tarihi bunu hatırlatan bir "belge" olarak hep önümüzde durmaktadır.
Bitirirken birinci uyarı için ikinci tekrar: "Proleterya devrimleri, (...) durmadan kendi kendilerini eleştirirler, her an kendi akışlarını durdururlar, yeni baştan başlamak üzere, daha önce yerine getirilmiş gibi görünene geri dönerler, kendi ilk girişimlerinin kararsızlıkları ile, zaafları ile ve zavallılığı ile alay ederler, hasımlarını, salt, topraktan yeniden güç almasına ve yeniden korkunç bir güçle karşılarına dikilmesine meydan vermek için yere serermiş gibi görünürler, kendi amaçlarının muazzam sonsuzluğu karşısında buyuna, daima yeniden gerilerler, ta ki, her türlü geri çekilişi olanaksız kılıncaya ve bizzat koşullar bağırıncaya kadar: Hic Rhodus, hic salta (işte hendek işte deve!)
K. Marx, Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire'i
Bitirirken ikinci uyarı için ikinci  tekrar: "Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türk Siyasi hayatındaki en önemli özelliklerinden biri doğru bir felsefeye dayalı, yılların eskitemediği fikirler ve hedefler partisi olmasından Partimizin temel felsefesi ve temel hedefleri son derece isabetle vaaz edilmiş olup doğruluk ve geçerliliklerini korumaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi merkez sağ ve soldaki pekçok partinin çizisindeki kırıkları hiçbir zaman yaşamamıştır. Yaşamasına gerek de yoktur. (...) Milliyetçi, Ülkücü Hareketin siyasi teşkilatı olan Milliyetçi Hareket Partisi Türk siyasi hayatına girişinden bu yana sahip olduğu felsefe, görüş ve koyduğu hedefleri savunmaya, onları iktidar yapma gayretine bugün de, yarın da şevkle devam edecektir ". 
MHP Program Taslağı 1996
Bitirirken üçüncü uyarı için ikinci tekrar: "Faşizm, ancak, işçi hareketinin reformist ve devrimci organizasyonları aciz kaldıkları, politikaları ile işçilerin kendilerine karşı güvenlerini kökünden sarstıkları takdirde gelebilir"
A.Thalheimer v.d., Faşizm ve Kapitalizm, Sarmal Yayınevi, 1999, s.22.

