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“…Bizim arzumuz Attila’nın 

torunlarının, büyük atlıların soyundan 

gelenlerin yeniden el ele vermeleridir. Biz de 

Attila’nın torunlarıyız! Tanrı daha güzel bir 

gelecek versin bizlere!” 

Gábor Vona 

1)Giriş: 

Macaristan, Avrupa’nın ortasında 

denize kıyısı olmayan bir AB ülkesidir. 

Avrupa Birliği’ne girişleri; 2004 yılındaki 

genişleme ile gerçekleşmiştir. Coğrafi olarak 

Avusturya, Slovenya, Slovakya, Romanya, 

Ukrayna, Sırbistan ve Hırvatistan’ın arasında 

konumlanmış bir ülkedir. Avrupa’da olmasına 

rağmen dil olarak diğer Avrupa devletlerinden 

ayrı olarak Ural-Altay dil ailesinde yer alır.  

Bu da Macar’ların diğer Avrupa milletlerinden 

farklı bir soya ait olduklarını ortaya koyan bir 

detaydır. Tarihi kökleri çok eski zamanlara 

dayanan Macarların, genel kabul gören görüşe 

göre Avrupa Hun hükümdarı Attila’nın 

bölgeye gelmesiyle birlikte Avrupa’ya 

yerleşmiş olan bir kavimdir.  Jobbik hareketi 

adı altında ortaya çıkan yapılanma da bu büyük 

tarihe önem atfederek Macaristan’daki halka 

ulaşmaya çalışan siyasi bir yapılanmadır. Bu 

çalışmada da Hem Macaristan siyasi 

konjonktürü hem de Jobbik hareketi ve başta 

Gábor Vona olmak üzere üyeleri hakkında 

önemli görülen yerlere değinilecektir. 

 

2)Macaristan, Gábor Vona ve 

Jobbik Hareketi 

Jobbik hareketine başlamadan önce 

Macaristan hakkında daha detaylı bilgi sahibi 

olmamız gerekir. Ülkenin mevcut hükümetini 
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Öğrencisi 

Fidesz partisi oluşturmaktadır. Macaristan’da 

etkili olan partilerden bir tanesi de MSZP yani 

Macar Sosyalist partisidir. Bu iki parti 

Sovyetler’in 1989’da Macaristan’dan 

çekilmesi sonrasında Macaristan siyasetinde 

etkili olmuştur. 1990’da yapılan ilk bağımsız 

seçimlerde Demokratların kazanması 

sonrasındaki süreçte Fidesz ve MSZP iktidarı 

diğer partilere kaybetmemiştir. 1994-2002-

2006 seçimlerinde MSZP önde çıkarken; 1998-

2010-2018 seçimlerinde de Fidesz hareketi 

önde olmuştur. Özellikle de son yıllarda 

etkinliğini artıran Fidesz 2018 seçimlerinde de 

1. parti konumunu sürdüreceğine kesin gözüyle 

bakılmaktadır. Fidesz’in kendi yerini koruması 

önemli bir başarıyken MSZP için aynı şey 

geçerli değildir. Son iki seçimde aldıkları 

başarısız sonuçların yanına bir de 2014 

seçimlerinde, siyasi ittifakla katıldıkları yarışta 

oylarını artırmalarının rağmen istedikleri 

başarıyı gösterememişlerdir. 2018 seçimleri 

için yapılan kamuoyu yoklamalarında ana 

muhalefet partisi konumunu da kaybetmeye 

yakın oldukları belirtilmektedir. 

Jobbik Hareketi 

24 Ekim 2003 tarihinde üniversite 

öğrencisi gençlerin bir araya gelmesiyle 

kurulmuştur. Partinin ilk başkanı Dávid 

Kovács’dır. 2006 yılına kadar bu görevde 

kalmış ve ardından da Gábor Vona genel 

başkan olmuştur. Halen de bu görevdedir. 

Jobbik hareketi daha önceki süreçte üniversite 

Tablo 1: Iranytu 2018 ocak ayı seçim anketi 



öğrencilerinin oluşturduğu bir topluluktu.  

1999 yılında kurulan bu topluluk vatansever 

gençlerin bir araya gelmesinde etkili bir yerdi. 

Parti yöneticilerinin çoğu da bu toplulukta 

bulunmuştu. Jobbik partisi slogan olarak da 

Macaristan Macarlarındır sloganını 

kullanmaktadırlar. 

 

 

 

 

 

 İlk başlarda daha radikal bir 

görünümde olan parti; ilerleyen dönemlerde bu 

tanımlamanın da dışına çıkarak tüm kesimleri 

kucaklamayı amaçlamıştır. 2014'ten bu yana, 

kendisini tanımlamak için "radikal sağ kanat" 

terimini kullanmadılar. Bu da Jobbik'in sadece 

sağı değil tüm Macar halkını temsil etmeyi 

hedeflediğinin bir göstergesidir. 

Jobbik partisinin genel başkanı Gábor 

Vona’ya göre partisi, “Muhafazakâr-

Hristiyan bir parti ama Hristiyanlık bizim 

için öncelikli bir din anlamına gelmiyor. Biz, 

toplumun fakirleştirilmiş ve zayıf insan 

gruplarının standartlarını da yükseltmek adına, 

onları yönetecek seçkin bir kesime ihtiyacı 

olduğuna inanıyoruz. Diğer taraftan 

liberalizmin ve globalizmin her türüne 

karşıyız. Yöntemlerimizde radikaliz ama bu 

olaylarla başa çıkmanın dışında saldırgan 

olduğumuz anlamına gelmez. Her zaman doğru 

olmayabiliriz ama asla rol yapmayız. Diğer 

partiler tarafsızlık tavırlarına ve politik 

yalanların dünyasına iyi adapte olduklarından 

bundan kesinlikle hoşlanmasalar da biz; 

samimi ve açık tartışmaların doğruluğuna 

inanıyoruz. Avrupa merkezli diğer tüm 

Macar partilerinin aksine biz Avrasya 

merkezliyiz. Bir diğer deyişle, Macar 

ulusunun doğu kökeniyle gurur duyuyoruz. 

Büyük çoğunluk tarafından Turancı bir parti 

addedilmemizin sebebi bu. Bu bizim 

kendimizi adadığımız şey.” (1) 

 Partinin kendi sitesinde açıkladığı 

manifestoda belli başlı hedefleri ve partinin 

görüşlerini açıklamışlardır. Bunlar içerisinde 

temel hedef olarak 16 madde saymışlardır: 

1. Modern bir ulusal kimlik 

2. İnsan merkezli yapı 

3. Değer temelli demokrasi (Hristiyan ve 

Avrupa Demokrasisi) 

4. Adil, Bağımsız ve verimli bir yargılama 

5. Yolsuzlukla Mücadele  

6. Adalete ve başarıya dayalı sosyal politika 

7. Ulusal ekonomi düzenlenmesi 

8. Vergi sisteminin düzeltilmesi (Genç ve 

Yaşlılar için hak önceliği)  

9. 21.yy’la örtüşen bir ekonomi politikası  

10. Kendine yeten bir gıda üretimi 

11. Hasta merkezli sağlık hizmetleri 

12. Öğrenci merkezli eğitim 

13. Modern ve geleneğine hâkim bir genç nesil 

14. Çevre bilinci gelişmiş Macar insanları 

15. Ulusal çıkarlar etrafında dış politika 

16. Avrupa ve Hristiyan kimliğinin korunması 

(2) 

Jobbik, Hristiyan muhafazakâr tarzdan 

farklı yaşam biçimlerini teşvik eden 

politikaları benimsememekte. Parti, en önemli 

sosyal birimin geleneksel aile olduğunu 

savunuyor. Jobbik, 2012 yılında parlamentoya 

cinsel sapmanın yaygınlaştırılmasını 

yasaklayarak "kamu ahlakını ve genç nesillerin 

zihinsel sağlıklarını korumak" iddiasıyla bir 

yasa tasarısı sunmaya çalıştı. Önerilen 

değişiklikler, "cinsel ilişkilerini saptırmak, 

aynı cinsiyetten başka bir kişiyle veya diğer 

cinsel davranış rahatsızlıklarını halk arasında 

yaygınlaştıran" herhangi bir kimseyi suçlu 



bulacak bir teklifti. Bu taslak meclisten 

geçmedi. Aynı zamanda bu tasarı ile çeşitli 

kesimlerin tepkisini de çekti. 

Jobbik, 2011'de Macar 

Parlamentosu’na Ermenilerin, Dağlık 

Karabağ’da Azerbaycan Türklerine karşı toplu 

katliam gerçekleştirdiğini tanıyan bir karar 

tasarısını gündeme aldı. Bu tasarı kabul 

görmese de Gábor Vona, iktidara gelmeleri 

durumunda Hocalı Katliamı'nı bir soykırım 

olarak tanıyacaklarını söylemiştir. 

Son olarak da Jobbik partisinin seçim 

sonuçlarına bakarsak yaklaşan genel 

seçimlerde önemli bir konuma sahip olmak 

adına mücadele veriyor. 2010 yılındaki genel 

seçimlerde 900 bine yakın oy alarak %16,6’lık 

bir başarıya imza atmış olup 386 kişilik 

mecliste 47 sandalye alarak 3. parti olmayı 

başarmıştır. 2014 seçimlerinde 2010’daki 

yükselişini devam ettirerek 1 milyonun 

üzerinde oy aldı. Bu da %20,2’lik bir oy 

oranına tekabül etmektedir. Aldığı bu oranla 

199 koltuklu yeni meclis sisteminde 23 

sandalye kazanmayı başarmıştır. 2018 

seçimlerinde yukarı doğru kazanılan bu 

ivmenin devam edeceği konusunda her kesim 

hem fikirdir. Oy oranı Fidesz’i geçecek 

konumda olmasa da Ana muhalefet partisi olan 

MZSP’yi şuan da anketlerde geçmiş 

gözüküyor. Bu da Macaristan’ın artık yeni bir 

ana muhalefete sahip olacağını anlamına 

geliyor. Türkiye’ye yakın bir iktidar adayının 

olması Türkiye açısından da çok önemli bir 

gelişmedir. 

Gábor Vona  

 20 Ağustos 

1978 yılında 

Macaristan’ın 

Gyöngyös 

kasabasında doğdu. 

Kasabanın 

kullandığı armada 

kurt ve hilal 

sembollerinin 

bulunması da 

herhalde güzel bir 

tesadüf olmuştur. Üniversitede tarih ve 

psikoloji alanlarında eğitim alan Gábor Vona, 

aynı zamanda daha sonra parti haline gelecek 

olan öğrenci topluluğunun da içinde 

bulunmuştur. Okul sonrası kısa bir süre 

öğretmenlik yaptıktan sonra siyasi hayatına 

Fidesz’de başladı ve 2001-2003 yıllarında bu 

partide bulunduktan sonra hükümetin 

politikalarından duyduğu rahatsızlıklardan 

dolayı üniversitede hareket ettikleri topluluğu 

bir partiye çevirmeye karar verdi. 2003 yılında 

gençlik hareketi olarak ortaya çıkan ve radikal 

sağcı bir anlayışı benimseyen Jobbik partisini 

kurdu. Partinin başkan yardımcılığı görevini 

üstlendi ve 2006 yılında da partinin genel 

başkanı seçildi. 2007 yılında partinin milis 

gücü olduğu iddia edilen Magyar Gárda 

(Macar Muhafızları) hareketinin kurucu 

başkanı oldu. Bu hareket Macar Mahkemeleri 

tarafından Macar Anayasasında yer alan 

azınlık haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle 

2009’da feshedildi. 

 Partinin başına geçtiğinde %2’lerde 

olan oy oranını öncelikle 2009 Avrupa 

Parlamentosu seçimlerinde %14’e yükseltti. 

Ardından da 2010 yılındaki genel seçimlerde 

%16,6’ya yükselterek partisinin meclise 

girmesini sağladı ve 47 sandalye kazanmıştır. 

Bu seçimlerde Jobbik’in Macaristan’daki en 

fazla oy alan 3. parti konumuna yükselmesinde 

çok önemli bir yere sahiptir. 6 Nisan 2014 

tarihindeki parlamento seçimlerinde ise; 

partisinin oy oranını %20,54'e yükseltti. Bu 

başarısı ile partisi ikinci defa meclise 

sokmasının yanında güçlü bir başbakan adayı 

olduğunu da bütün kesimlere göstermiştir. 



Gábor Vona’nın Türkiye ve Türk Dünyasıyla 

olan ilişkilerini gizlemeden ve bunu gururla 

ifade etmektedir. Bu sözlerden bazılarına 

bakarsak bunu daha net bir şekilde görebiliriz: 

“Macaristan Turan’ın batıda ki son 

kalesidir. 

İktidara geldiğimiz zaman 

yapacağımız ilk icraat Ermenilerin Azerbaycan 

Türklerine uyguladığı Hocalı Katliamını 

tanımak. 

İktidara geldiğimiz zaman 

yapacağımız ilk resmi ziyaretimi kardeş ülke 

Türkiye olacaktır. 

Biz de Atilla’nın torunlarıyız. Türkiye 

ve Türk dünyası ile yakınlaşmalıyız. Türkiye ve 

Türkleri kardeşimiz olarak görüyoruz. 

Macaristan Macarlarındır. Biz Avrupalı değil, 

Asyalıyız. Avrupa Birliğini reddediyoruz. 

Turancılık ülküsü ile yanımızda milyonları 

bulabiliriz. Macar halkının gelişip ilerlemesi 

TURAN ile olacaktır.” (3) 

Türkiye’nin AB üyelik süreciyle ilgili 

olarak da şunları söylemiştir. “Benim 

görüşüme göre hiçbir şey çıkmayacak. 

Türkiye Avrupa Birliğine giremezse bile 

JOBBİK iktidarında biz Avrupa Birliğinden 

çıkacağız ve o zaman Türkiye ile inşallah 

Turan ittifakı yapacağız.” Kendisi de 

ülkesinde AB karşıtı olmakla bilinmesine 

rağmen son dönemde hem kendisinin hem de 

partisinin artan popülaritesinden ve her 

kesimin oyuna talip olduklarından dolayı bu 

konuda biraz daha yumuşamışlardır. 

Son olarak Gábor Vona’yla ilgili 

olarak dış politikaya getirdiği yorum Avrupa 

ve Türkiye açısından çok önemli bir yer 

ediniyor. Dış politikada Macaristan’ın öncelik 

vermesi gereken 3 ülke olduğunu 

söylemektedir. Bunlar Türkiye, Almanya ve 

Rusya’dır. Bu ülkelerle olan tarihsel köklerin 

ön planda bulundurulmasına dikkat çekerek 

tarihte en fazla savaşı bu üç ülkeyle 

yaptıklarını belirtmiştir. Bu da Macarların bu 

ülkeleri karşılarında görmektense bu ülkelerin 

yanlarında olmasını daha çok istediğini 

söylemektedir. Ayrıca bu ülkelerin Macaristan 

açısından bir kapı görevi göreceğini de 

vurgulamıştır. Ona göre Almanya, Batı 

Avrupa’ya; Rusya, Avrasya’ya ve Türkiye ise 

İslam Dünyası’na doğru açılacak birer kapıdır. 

Gábor Vona bugünlerde partisini 2018 

seçimlerine hazırlarken bir yandan da gelen 

seçim anketleriyle artık partisinin ana 

muhalefet konumuna yükselmesine kesin 

gözüyle bakılıyor. Bu seçimlerde iktidarı ele 

alamasa da çok güçlü bir alternatif olarak 

Macar halkının bir gün tercihi olacaktır.  

Dóra Dúró 

Jobbik partisinin eksik olduğu 

noktalardan biri partide yeteri düzeyde kadının 

bulunmaması. Onun içinde Dóra Dúró’ya 

özellikle değinilmesi gerekiyordu.  

 

Dóra Dúró, 5 Mart 1987 doğumludur. 

18 yaşına kadar bir köyde yaşamıştır ve 

eğitimini de bu köyde sürdürmüştür. Daha 

sonrasında Eötvös Lorán Üniversitesi’nde 

Siyaset Bilimi üzerine eğitim almış olup 

Almanca, İtalyanca ve İngilizce bilmektedir.  



Dóra Dúró, Jobbik’in 2007-2014 arası 

dönemde parti sözcülüğü görevini yürüttü. 

2010 yılındaki seçimlerde aday oldu ve seçimi 

kazandı. Macar parlamentosunun en genç 

vekili unvanını 23 yaşında aldı. Parlamentoda 

eğitim, bilim ve araştırma komisyonu 

üyeliğinin yanında kadın komisyonu üyeliği de 

yapmıştır. Bir sonraki dönemde tekrar vekilliğe 

aday olup seçilmiştir. Yeni parlamentoda 

kültür komisyonu başkanlığı görevini 

yürütüyor. 2014-2016 yıllarında ise parti 

grubunun başkan vekilliğini yaptı. İki 

dönemlik vekillik sürecinde mecliste 438 

konuşma yapmıştır. Bu da onu mecliste en çok 

konuşma yapan vekillerden biri haline 

getiriyor.  

 

Dóra Dúró parlamentoda parti başkanı 

Gabor Vona’nın yanındaki koltukta 

oturmaktadır. Onun hem parti için hem de 

Macar Siyaseti için önemli bir konumu vardır. 

18 yaşına kadar kırsal bir bölgede yaşayan 

genç bir kadının neler yapabileceğinin en güzel 

örneklerinden bir tanesidir.  

Sonuç: 

Jobbik, 2003 yılından bu yana her 

seçimde kendini geliştiren bir parti ve her 

seçimde emanet oy değil gerçekten inanmış 

insanları kendi bünyesinde topluyor. Bu da 

onların büyük bir avantajı. Parti de eksik 

olarak görülen kadın sayısının az olması ve 

aşırı sağ imajından tam olarak kurtulamaması 

olarak söylenebilir. Bunların yanında genç bir 

kitleye sahip olması ve temsilcilerinin de genç 

olması partinin en önemli avantajlarından 

biridir. Türkiye’yle yakın ilişkilere sahip 

olması ve Turancılığın Macaristan’da da dile 

getirmesi onları bizim gözümüzde ayrı bir 

konuma getiriyor.  

39 yaşındaki Gábor Vona gibi genç ve 

karizmatik bir liderlerinin olması da partinin 

son zamanda kazandığı ivmenin bir başka 

açıklaması olabilir. Genç kadrolarının fazla 

olduğu belirtmiştik buna verilecek bir başka 

örnek de 30 yaşındaki Dóra Dúró’dur. Bu genç 

ve güzel kadının, adını Macar siyasetin daha 

fazla duymaması için herhangi bir sebep 

yoktur. Bu genç kadronun bütün Macaristan’ı 

kucaklayacak bir siyasetle güzel günler 

göreceği kesindir. Sadece Macaristan için değil 

bütün Türk Dünyasına örnek olacaklardır. 

Gençlerin bir şeyler başarmasının önlemek 

yerine onların düşünceleri önemsendiği sürece 

gençler başaracaktır.  Gábor Vona ve Dóra 

Dúró başaracaktır. Onların parti isimleri gibi 

gelecekte “Daha İyi Bir Macaristan” olacağına 

biz de inanıyoruz. 

H. N. Atsız’ın 1956’daki Macar 

İsyancıları için yazdığı şiirle Jobbik partisine 

ve Macar Halkı’na seçimlerde iyi dileklerimizi 

iletiyoruz.  

“Akıttılar yine kara toprak üstüne  

Kahraman Macarlar şanlı Turan kanını!  

Yazdılar yeniden Tarihe en şerefli,  

Yiğitlik Destanını!” 
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