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ÖZET

Türkiye’de siyasetle az çok ilgili herkesin CHP ile ilgili bir kanaati vardır. Kimi-
leri için CHP devlet kuran partidir, Altı Ok’u temsil etmektedir, Cumhuriyet’in 
ve laikliğin teminatıdır, sosyal demokrattır. Ya da komünizmi, dinsizliği temsil 
etmektedir, her zaman dar bir elit zümresinin menfaatleri için faaliyettedir. Kimi-
leri ise CHP’yi parti içi çatışmalar ile birlikte hatırlama eğilimindedir. Bu çalışma, 
bütün bu kanaatlerin ötesinde, CHP’yi değişim ve yenilik arayışları ile birlikte ele 
almak istemektedir. Çok partili hayata geçişle birlikte başlatılabilecek söz konusu 
arayışların bir yenisine, Kemal Kılıçdaroğlu öncelik etmektedir.

Kılıçdaroğlu’nun Yeni CHP’si, doksan yıllık çınarın ‘son yeni filiz’ini simgele-
mektedir. Zira çok partili siyasi hayata geçişle birlikte CHP’de zaman zaman yaşa-
nan zorunlu yeniliklerle pek çok ortaklığı paylaşmaktadır. Örneğin, halka gitmek 
istemektedir. Bunu hem halkın değerleri ile uyumlu bir parti izlenimi uyandırarak 
hem de gençlere, kadınlara, farklı kesimlerden insanlara örgütlerinde yer vererek 
yapmaya çalışmaktadır. Dahası, yoksul ve yoksunların sorunlarını, demokrasiyi 
ve özgürlüğü söyleminin merkezine yerleştirmektedir. 

Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi ‘zamanın ruhu’ ile uyumlu kılma çabasının rasyonel 
bir hedefi var: tek başına iktidara gelmek. Bu, CHP tarihinde karşılaşılan bütün 
yenilik teşebbüslerinin nihai hedefidir. Kılıçdaroğlu, söz konusu hedefe belki ula-
şır, belki ulaşamaz. Her iki ihtimale ilişkin bir öngörüde bulunmak, çalışmanın 
ilgi alanının dışındadır. Burada bundan ziyade, Kılıçdaroğlu’nun Yeni CHP’sinin 
hem lafzının hem de muhtevasının partinin elitleri arasında ve tabanında nasıl bir 
karşılık bulduğu sorusuna cevap aranmıştır. 
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CHP’nin önde gelenlerinin medyadaki demeçlerinden elde edilen bulgular 
ışığında Yeni CHP’nin hem lafzının hem de muhtevasının önemli bir dirençle 
karşılaştığı söylenebilir. Aynı direnç, tabanda da söz konusudur. Tabandan tavana 
kadar ciddi bir ağırlığa sahip bu direnç, Kılıçdaroğlu’nun Yeni CHP’sini ‘sürek-
lilik’ ve ‘kopma’ hattında sadece ‘kopma’ ya da ‘değişim’ ile özdeşleştirmeyi güç-
leştirmektedir. Çünkü, ‘ulusalcı’ hassasiyetleri merkezine alan Yeni CHP karşıtı 
direnç, Kılıçdaroğlu’nun yenilikçi dilini partinin kadim önceliklerinin gölgesin-
de bırakmayı başarmıştır. Bugün artık Kılıçdaroğlu’nun CHP’si ‘yeni’liği ile değil 
gelenekle sıkı bağı ile birlikte düşünülmelidir. Bu, Kılıçdaroğlu dönemine hiçbir 
biçimde ‘yenilik’ atfedilemeyeceği anlamına gelmez. Özellikle, Baykal dönemi ile 
karşılaştırıldığında, Kılıçdaroğlu döneminde kısmi bir kopuş ya da yenilik söz ko-
nusu edilebilir. Ama o kadar. Daha fazlası değil. Çünkü, hem tavan hem de taban-
daki kompozisyonu ile Kılıçdaroğlu dönemi CHP’si Baykal dönemi ile belirgin bir 
sürekliliği muhafaza etmektedir. 
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GİRİŞ

Siyasi partiler ile toplum arasında karşılıklı bir etkileşim söz konusudur. Siyasi 
partiler, mevcut sosyal grup ya da sınıfların siyasal hayattaki yansıması, temsil-
cisi ve dışavurumudur. Üslendikleri işlevlerle, temsilcisi oldukları sosyal grubun 
ya da sınıfın ekonomik ve kültürel menfaatlerini savunurlar.1 Öte yandan, siyasi 
partiler mevcut siyasal kültürün, sosyal değer ve inançların hem pekiştirilmesin-
de hem de değiştirilmesinde önemli bir işlev üstlenirler. Eğer bir ülkede siyasal 
kültür nispeten türdeş bir nitelik taşıyorsa, siyasi partiler mevcut kültürü pekişti-
rici yönde faaliyet gösterirler. Totaliter rejimlerde ya da bazı radikal tek-parti sis-
temlerinde ise, üstlendikleri işlevlerle siyasal ve sosyal kültürü köklü bir biçimde 
dönüştürebilirler.2 

Siyasi partilerin tavanı ile tabanı arasındaki ilişki, tıpkı siyasi partiler ile top-
lumun geneli arasındaki gibi karşılıklı bir etkileşime dayalıdır. Yukarıdan aşağıya, 
yani liderden ya da tavandan tabana yayılan etkiyi mutlaklaştırarak tabanı edilgen 
bir konuma hapsetmek doğru olmayacağı gibi, tabanın siyasal kültürünün ve ta-
leplerinin lider ve tavan üzerinde mutlak bir belirleyiciliğe sahip olduğunu iddia 
etmek de mümkün değildir. 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) uzun siyasî deneyimini, siyasi parti-top-
lum ve siyasi parti-taban arasındaki etkileşim ekseninde analiz etmek mümkün-

1. Nur Vergin, “Siyaset ile Sosyolojinin Buluştuğu Nokta”, Türkiye Günlüğü, no. 76 (2004), s. 6. 
2. Ergun Özbudun, Siyasal Partiler, (Sevinç Matbaası, Ankara: 1974), s. 108. 
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dür. CHP, 1923’den 1950’ye kadar süren tek-partili siyasi dönemde, Türkiye’deki 
siyasî ve sosyal kültürü dönüştüren ana aktördür. CHP, Osmanlı’nın son dönem-
lerinde başlayan devleti ve toplumu modernleştirme teşebbüslerini radikalleştire-
rek devam ettirme tercihinden dolayı, siyasî, sosyal ve ekonomik vasatın inşâında 
belirleyici bir yere sahiptir. Buna mukabil, özellikle 27 yıl süren tek-parti iktida-
rının akabinde, CHP’nin Türkiye’nin sosyolojisine ya da sosyal kültürüne daha 
duyarlı bir siyasî pozisyon almak zorunda kaldığı söylenebilir. Çünkü 1946’dan 
başlayarak CHP, artık halka gitmek zorundadır. Bu zorunluluk, çok partili siyasal 
yaşam koşullarında iktidara gelmek isteyen büyün siyasi partiler gibi CHP’nin de 
topluma daha duyarlı olmasına ve kendisine yönelik toplumsal algıyı önemseme-
sine yol açmıştır. 

Çok partili siyasi hayata geçildiğinde, CHP artık bir tabana sahiptir. Üstlen-
diği devleti ve toplumu modernleştirme misyonunun doğal ürünü olan bir ta-
bandır bu. CHP’nin elit, kentli, eğitimli ve varlıklı insanlardan oluşan tabanının, 
üstlendiği misyonla uyumlu bir siyasî ve sosyal kültüre sahip olduğu söylenirse 
herhalde yanlış olmaz. Mustafa Kemal’den başlayarak İnönü, Ecevit ve Baykal’a 
gelinceye kadar CHP liderlerinin herbirinin tabanın siyasî ve sosyal kültürünün 
konsolidasyonunda, kuşkusuz ciddi bir etkisi vardır. Öte yandan, bu çalışmaya 
konu olan Kemal Kılıçdaroğlu dönemini esas alarak söylenirse, değişimi ve yeni-
lenmeyi temsil etmek üzere dolaşıma sokulan ‘Yeni CHP’ lafzının kısa sürede gü-
cünü yitirişi, tabandan gelen tepkilerin lider üzerindeki etkisinin yalın bir işareti 
değil midir? O halde, tıpkı siyasi parti-toplum ilişkisindeki gibi siyasi-parti taban 
ilişkisinde de karşılıklı bir etkileşimden bahsedilmelidir.

METODOLOJİ
Bu çalışma, CHP’de lider, tavan ve taban arasındaki etkileşimin boyutlarını ortaya 
çıkarmak, görünür kılmak amacıyla yapıldı. Deniz Baykal döneminde bir türlü 
iktidar hedefine ulaşamayan CHP için bir umudu ve yeniliği temsil etmek üzere 
Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığa seçilmesi sonrasında partinin ürettiği politika-
ların tabanda nasıl bir karşılık bulduğu sorusuna cevap vermek çalışmanın baş-
langıçtaki çıkış noktasıydı.

CHP’deki lider, tavan ve taban arasındaki etkileşimleri incelerken çalışma 
kendisini belli olgularla sınırlamaktadır: Kürt meselesi, asker-siyaset ilişkisi, yar-
gı-siyaset ilişkisi, anayasa yazım süreci ve vatandaşlık tanımı, laiklik, AB ile ilişki-
ler, Arap Baharı bağlamında Mısır, Suriye gibi ülkelerde yaşananlar ve Yeni CHP 
tahayyülü. Sıralanan olgular, uzunca bir süredir Türkiye’nin siyasi hayatındaki 
temel tartışma konularından hareketle belirlenmiştir.
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Elinizdeki çalışma, Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı ile birlikte CHP’nin 
yenilenmesi kapsamında üretilen politikaların parti tabanında nasıl bir karşılık 
bulduğunu ve söz konusu yenilenme deneyimi üzerinde parti tabanının ne ölçüde 
etkili ya da besleyici olduğunu ortaya koymak istemektedir. Bu sebeple, bu çalış-
ma bir nitel ‘durum çalışması’ (case study) olarak tasarlanmıştır. 

Burada ‘durum çalışması’ örneklerinde genellikle görüldüğü üzere, birden fazla 
‘veri’ kaynağı kullanılmıştır. Çalışmada aşağıdaki üç farklı kaynaktan elde edilen ve-
riler nitel olarak analiz edilmiştir. Bu kaynakları şu şekilde sıralamak mümkündür: 

i) Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun anlam dünyalarını karşılaştır-
malı bir biçimde ele almak amacıyla CHP grup toplantılarında yaptıkları 
konuşmaların dökümleri, 

ii) Baykal, Kılıçdaroğlu ve partinin tavanında yer alan isimlerin medya  
demeçleri, 

iii) İzmir, Aydın, Edirne, Tekirdağ, Hatay (İskenderun), Mersin, Tunceli, 
Erzincan, Giresun ve Ordu illerinde parti sempatizanları, üyeleri ve 
yöneticileri ile yapılan yüz yüze, derinlemesine ve yarı yapılandırılmış 
mülakatlardır. 

Mülakalatlar Ege, Trakya, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerin-
de CHP’nin görece daha güçlü olduğu veya il belediyesine sahip olduğu on ilde 
gerçekleştirildi. Bu bölge ve illerdeki etnik, mezhepsel, ekonomik ve toplumsal 
farklılıkların CHP tabanının partilerine ve ülkenin temel meselelerine bakışlarına 
yansıdığı ön kabülünden hareket edildi. İllerde gerçekleştirilen ortalama onar de-
rinlemesine mülakat ile toplamda 96 katılımcının değerlendirmeleri alınmış oldu.

GENEL TASLAK
Bir tür literatür taraması niteliğine sahip birinci bölümde, CHP tarihindeki ‘yeni-
lik’ teşebbüsleri ele alınıyor. Çok partili siyasi hayata geçişle birlikte ‘halk’ın rıza-
sını alma ve ‘halk’ı ikna etme zorunluluğu ile ilk defa yüzleşen CHP’nin tek-parti 
dönenimin halkta yol açtığı hoşnutsuzlukları giderici bir stratejiyi yürürlüğe ko-
yuşu ‘yenilik’ teşebbüslerinin ilk kez gündeme gelişini beraberinde getirmiştir. 

‘Ortanın solu’ndan çok önce başlayan bu teşebbüşleri ilk defa Ecevit ‘ortanın 
solu’ ve ‘demokratik sol’ hareketlere atfettiği anlam ve önemle radikalleştirmiştir. 
Hem halkla parti arasındaki mesafeyi kapatma hem de sosyal demokrat ilkeleri 
benimseme anlamında, Ecevit’i CHP tarihi içinde yenileşmenin ya da değişimin 
ilk güçlü figürü olarak görmek mümkün. 

12 Eylül sonrasında ise SHP, hem büyük oranda CHP’nin geleneksel kadrola-
rını bünyesine taşıyabilmesi hem de Türkiye’de sosyal demokrat hareket içindeki 
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önemi sebebi ile yenileşmenin adreslerinden biri oldu. SHP deneyimi içinde Bay-
kal ve İsmail Cem’in ‘yeni sol’unu ayrıca not etmek gerekir. CHP’nin 1992’de Bay-
kal liderliğinde kurulmasını takiben, SHP ve CHP’nin 1995’te gerçekleştirdikleri 
birleşme iktidar ve yenilik ümidini bir kez daha canlandırsa da, Baykal’ın ‘yeni sol’ 
ve ‘Anadolu solu’ vizyonlarını hayata geçirdiğini söylemek zor. 

Kılıçdaroğlu, beklenenin altında bir performansla uzunca bir süre CHP’ye 
liderlik eden Baykal’ın yarattığı hayal kırıklığına karşı uzun CHP tarihi içindeki 
son yenilik teşebbüsünü ve haliyle iktidar hedefini temsil ediyor. Bugün, CHP’nin 
yenileşme arayışı oldukça durağanlaşmış durumda. Öte yandan, 2011 genel se-
çimleri CHP için, AK Parti karşısında mutlak bir mağlubiyetle sonuçlanmışsa da, 
Kılıçdaroğlu’na partiyi iktidara taşımak için tanınan kredi henüz tükenmiş sayıl-
maz. Yaptığımız mülakatlarda izlerine rastladığımız hayal kırıklıklarına rağmen, 
hâlen Kılıçdaroğlu ismi bir ümidi temsil etmeye devam ediyor.

İkinci bölümde, Baykal ve Kılıçdaroğlu’nun anlam dünyaları arasındaki sü-
reklilikler ve kopuşlar tespit edilmeye çalışılıyor. CHP’nin Meclis Grubunda yap-
tıkları konuşmalardan yola çıkarak bu iki liderin hem CHP’nin yenilenmesine 
hem de Türkiye’nin temel meselelerine nasıl baktıklarını tartışmak, Kılıçdaroğ-
lu’nun selefi Baykal’la karşılaştırılmasına ve gerçekte belirgin bir farklılığa sahip 
olup olmadığına karar vermeye imkân tanıması açısından bu çalışmanın bütünü 
içinde önemli bir yer işgal etmektedir.

Üçüncü bölüm ise CHP’nin Kılıçdaroğlu dönemi elitlerine ayrılıyor. Tavan ve 
taban arasındaki ilişkiyi derinleştirmek, ancak parti meclisindeki görevlilerin ya 
da milletvekillerinin belirlediğimiz temalar ekseninde görüşlerini analiz etmekle 
mümkün kılınabilecekti. Bu sebeple, medyada, özellikle gazetelerde yer alan de-
meçleri veri kabul ederek CHP’li elitlerin ülke meselelerine bakışları analiz edil-
di. Birbirlerini zaman zaman ağır bir biçimde itham edişleri ile sık sık medyanın 
gündemine yerleşen CHP’li elitlerin ülke meselelerine bakışlarında söz konusu 
ithamları besleyen ciddi bir farklılık söz konusudur. Partinin kendini ifade etme-
de yaşadığı güçlük ya da parti politikalarına dair kamuoyuna yansıyan belirsizlik 
kuşkusuz biraz da bu farklılıkların bir ürünüdür.

Son olarak, dördüncü bölümde İzmir, Aydın, Edirne, Tekirdağ, Mersin, Ha-
tay (İskenderun), Tunceli, Erzincan, Ordu ve Giresun’da gerçekleştirilen müla-
katlardan yola çıkarak, CHP tabanının partilerine ve ülke meselelerine bakışları 
analiz ediliyor. Lider veya tavan ile taban arasındaki ilişkinin boyutlarını tespit 
etmenin bu çalışmanın esas amacı olduğu düşünülürse, bu bölüm, çalışma için 
oldukça hayati bir ihtiyaca cevap veriyor. 

Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP genel başkanlığına seçilmesiyle Türkiye siya-
setinin gündemine yerleşen ‘Yeni CHP’ arayışlarını konu alan bir çalışma yapma 
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fikri ve önerisi SETA Siyaset Direktörü Dr. Hatem Ete’ye aitti. Meseleyi konuş-
tuğumuz ilk günden metnin son hâlini aldığı ana kadarki katkıları benim için 
oldukça kıymetli. Doğan Eşkinat, mülâkatları yaparken, bana eşlik etti. Her seya-
hatte işleri oldukça kolaylaştırdı. Onsuz, mülâkatların üstesinden gelebilir miy-
dim, bilmiyorum. Ahmet Demirhan, sabırla metni okuyup eleştiri ve önerileri 
ile eksikliklerimi görmemi sağladı. Son olarak, Asu’nun olumlu teşviki ve sabrı 
olmasa bu çalışma hiç ortaya çıkmayabilirdi. Her birine sonsuz teşekkürlerimi 
iletmek isterim. 
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KEMALİST KODLAR 
EŞLİĞİNDE DEĞİŞEMEME

Cumhuriyet Halk Partisi, devletin kurucu elitlerinin var ettiği ve yakın zamana 
kadar koruma altına aldığı bir parti. Hâlâ kimliğinin en önemli unsurlarını, ku-
ruluş evresinde kendisine atfedilen değerlere borçlu. Altı Ok’un gölgesi, CHP’nin 
her zamanki gibi, şimdilerde de üzerinde. Her birine atfedilen anlam tarihsel seyir 
içinde değişse de, Altı Ok CHP’nin ‘vazgeçilmez’i. 

CHP’liler sık sık ‘devlet kuran parti’ olmakla övünür. Oysa devletin parti-
den sonra değil, önce kurulduğu gerçeğini ihmal etmemek gerekir. CHP’nin kö-
keninin ulusal kurtuluş sürecinin öncüsü Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk 
Cemiyeti’ne dayandırılması bu gerçeği değiştirmiyor. Özellikle çok partili hayata 
geçilene değin, CHP, devlet koruması altındaydı. Hiyerarşik olarak devletle eşit 
değildi. Devlet katında, ayak bağı olmaması gereken, buna karşılık, kendisinden 
her zaman ve her bakımdan istifade edilebilecek bir örgüttü. Devlet teşkilatı ve 
bürokrasi ile rekabet etmemesi, hep onun hizmetinde olması ve öyle kalması ge-
rekiyordu.3 Tam da bu sebeple, kendisini var eden irade ile özdeşleşmek, parti 
politikalarını ön-belirleyen en temel faktördü. 

Çok partili hayata geçişle birlikte ‘değişim’, CHP’nin gündemini sürekli meşgul 
etse de, devletle başlangıçta kurulan bağın gevşediğini söylemek güç. Bülent Ece-
vit’in 1970’li yıllardaki çabaları, SODEP-HP birleşmesiyle kurulan SHP’nin görece 
ayrıksı konumu, CHP tarihinin birer istisnai evresidir. Her iki deneyimin ulaştığı 

3. Cemil Koçak, “CHP Devletle Bir Oldu mu; Yoksa Devlet mi CHP’yi Yuttu”, Star, 26 Ekim 2012.
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yer, bir belirgin kırılmayı değil, aksine ‘asr-ı saadet’ ile tekrar buluşmayı temsil et-
mektedir. Henüz bunu söylemek için belki erken, ama öyle görünüyor ki Kemal 
Kılıçdaroğlu liderliğindeki ‘yeni’ CHP de benzer bir kaderi paylaşacak. Zira, Kılıç-
daroğlu’nun üç yıllık genel başkanlık deneyiminden çıkan sonuç şudur: Partinin 
hem tabanında hem de tavanında yaygın bir etkinliğe sahip ulusalcı hassasiyetler, 
yenilikçi söyleme karşı bir direnç noktası oluşturarak Kılıçdaroğlu’nun hareket ka-
biliyetini sınırlıyor. Bu durum en azından şimdilik Kılıçdaroğlu’nun ve onun lider-
liğindeki CHP’nin köklü bir değişimin taşıyıcı öznesi olmasına müsaade etmiyor. 

9 Eylül 1923’te ‘Halk Fırkası’ adıyla kurulan parti önce 1924 yılında ‘Cumhu-
riyet Halk Fırkası’, sonra da 1935’de ‘Cumhuriyet Halk Partisi’ adını almıştır. 1935, 
aynı zamanda, Kemalizm prensiplerinin, yani Altı Ok’un CHP programında ka-
bul ediliş yılıdır. 1923-1945 yılları arasındaki ‘tek-parti’ döneminin çok partili ha-
yata geçişle birlikte sona erişi, bu çalışmaya kaynaklık eden, ‘CHP’nin büyük çe-
lişkisi’ ile ilk kez yüzleşmeye başladığı evredir. Bu büyük çelişki, sadece CHP’nin 
değil, tek-partili siyasal hayatın yerini çok partili bir siyasal hayata bıraktığı her 
ülkedeki tek-partinin çelişkisidir. Bütün meşruiyetini ve gücünü devlet koruması 
altında olmaktan alan tek-partiler, varlıklarını sürdürülebilmek için ilk defa hal-
kın onayına ihtiyaç duydukları bir evrede, tek-partili iktidarları döneminde halkı 
ihmal edişlerinin ve kendilerini halka ulaştıracak doğru stratejileri bilmemenin 
bedelini ağır bir biçimde ödemişlerdir. CHP’nin yaşadığı deneyimden hareketle 
söylenecek olursa, bu kitleleri harekete geçirme yeteneğinden yoksunluk hâli, ilk 
defa adil ve şeffaf bir biçimde yapılan 1950’deki seçimlerin sonuçlarına fazlasıyla 
yansımış ve DP, 27 yıllık CHP iktidarına son vermiştir.

CHP’nin 1950’den beri devam eden değişim ihtiyacının kökenine, iktidar he-
defli bir siyasî organizasyon olma vasfını yerleştirmek, herhâlde yanlış olmaz. 27 
yıllık tek-parti iktidarından sonra, CHP’nin, 1973 ve 1977 seçimlerinde elde ettiği 
seçim başarılarını bir kenara bırakırsak, rakipleri karşısında uğradığı mağlubi-
yetler, CHP’deki değişim seslerinin çokça çıkmasının ardındaki aslî sebeptir. Elde 
edilen her başarısız sonuç, kısa sürede, parti içi rekabete ve iktidar mücadelesine 
eşlik eden bir ‘yenilenme’ ihtiyacını beraberinde getirmiştir: ‘Ortanın solu/de-
mokratik sol’, ‘yeni sol’ ve ‘Yeni CHP’, uzun CHP tarihinin birer değişim momen-
tidir. Değişim söylemi ve arayışı ortak paydasına sahip olsa da bu momentlerin 
her biri, dönemin ulusal ve uluslararası pek çok faktörünün bir araya gelerek var 
ettiği Türkiye gerçekliğinin bir yansıması olarak görülmelidir. 

CHP’de değişim ihtiyacı, öncelikle, parti içi iktidar mücadelelerini tetikleyen 
başarısız seçim sonuçlarına karşı bir tedbir olarak düşünülmüştür. Değişim çaba-
ları, bütün bir CHP tarihi boyunca iki ana eksende ilerler: ‘halka gitme’ ve ‘sosyal 
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demokratik ilkeleri benimseme’. Bu ikisi neredeyse her seferinde iç içe geçmiş bir 
halde, değişim ihtiyacına bir zemin sunar. Yaşanan her kriz, aynı anda hem halka 
giderek hem de sosyal demokrat ilkeleri benimseyerek aşılmaya çalışılır. Özellikle 
Ecevit’in 1960’ların sonlarından itibaren önce ‘ortanın solu’ söylemine sahip çı-
kışı, sonrasında ise CHP’yi ‘demokratik sol’ bir parti hâline getirme çabaları bu 
iki ana eksenin öncülüğünde gerçekleştirilmiştir. Benzer bir biçimde ‘yeni sol’ ve 
‘Yeni CHP’ merkezli söylemlerin esas odağını da bu iki ana eksen belirler. 

‘Halka gitme’, aslında, çok partili hayat öncesinde, CHP ile halk arasındaki 
kopukluğun açık bir kabulüdür. Aynı zamanda da, partinin sırasıyla ‘Halk Fırka-
sı’nı, ‘Cumhuriyet Halk Fırkası’nı ve ‘Cumhuriyet Halk Partisi’ni kendisine isim 
olarak belirlerken, mezkûr isimlerdeki ‘halk’ ortak paydasına ve partinin bununla 
ilişkili ‘halkçılık’ ilkesine atfedilen anlamdaki bir değişimi de temsil etmesi açısın-
dan önemlidir. Kısacası, ‘halka gitme’ arayışını bu iki noktayı birlikte düşünerek 
ele almak gerekir.

‘Halka gitme’nin ilk boyutu, CHP’nin kurucu kadrolarının sınıfsal nitelikleri 
(elitizmleri) düşünülürse, hem örgütsel bir yenilenme hem de partiyi elitist kad-
roların dışındaki toplumsal gruplara olabildiğince açma ihtiyacı ile ilgilidir. CHP, 
‘yönetenler sınıfının’, ‘alaylı’ ve ‘mektepli’ askeri sınıf, sivil bürokrat ve aydınlardan 
müteşekkil bir sınıfın partisidir.4 Dolayısıyla, ‘halka gitme’, öncelikle, partinin bu 
hüviyetini değiştirerek, hem örgütün sınıfsal kompozisyonunu değiştirmek hem 
de partiyi işçilere, yoksullara, toplumun dezavantajlı kesimlerine açmaktır. 

‘Halka gitme’nin ikinci boyutu ise Altı Ok’un temel ilkelerinden birine (halk-
çılık) atfedilen anlamdaki değişimle ilgilidir. Tek-parti dönemi halkçılığı, esasen, 
‘halka rağmen halk için’ cümlesiyle özetlenebilecek bir anlayıştadır. Halk, mo-

4. Sina Akşin, “CHP’nin Siyasal, Toplumsal ve İdeolojik Kökenleri”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi 
içinde, cilt 8 (1983), s. 2037.

CHP’de değişim ihtiyacı, öncelikle, parti içi iktidar mücade-
lelerini tetikleyen başarısız seçim sonuçlarına karşı bir tedbir 
olarak düşünülmüştür. Değişim çabaları, bütün bir CHP tari-
hi boyunca iki ana eksende ilerler: ‘halka gitme’ ve ‘sosyal de-
mokratik ilkeleri benimseme’. 
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dernist/aydınlanmacı (ilerlemeci, kalkınmacı) bir paradigma ile dönüştürülmesi 
gereken bir kitledir. Bir başka deyişle, Cumhuriyet’i kuran kadrolar için, toplum, 
ne istediğinden, ne özlediğinden bağımsız olarak kültürel bir ‘süper Batılılaşma’ 
programı öncülüğünde dönüştürülmelidir.5 İşte ‘halka gitme’, bu türden bir halk-
çılık anlayışındaki değişim ihtiyacının bir ifadesidir: ‘halk için halkla beraber’ 
cümlesinde ifadesini bulan bu dönüşüm, halkla, onun hayatıyla, kültürüyle, de-
ğerleriyle bütünleşme amacındadır. 

‘Halka gitme’ ile murat edilene ne denli ulaşıldığı şimdilik burada detaylan-
dırmaya gerek duyulmayan ayrı bir tartışma konusu. Belki şu kadarı söylenebilir: 
CHP’nin çok-partili hayat içindeki serüveninde ‘halka gitme’ projesinin özellikle 
1970’lerde Ecevit öncülüğünde belirgin bir başarı elde ettiği açık. Ancak bu başa-
rının CHP’nin elitist hüviyetinde ne denli bir aşınmayı temsil ettiği tartışılır. 

CHP’deki, değişim ihtiyacının ikinci önemli ayağı, ‘sosyal demokrat ilkele-
ri benimseme’dir. Hem Türk solunun hem de CHP’nin ‘büyük çelişkisi’, sosya-
lizm-Kemalizm ya da sosyal demokrasi-Kemalizm ilişkisinde açığa çıkar. Çok 
partili hayata geçişle birlikte, İsmet İnönü’nün öncülüğünde partinin siyasal yel-
pazedeki yerini tespit etmek gerektiğinde, yavaş yavaş sosyal demokrat ilkelerin 
merkeze alındığı bir siyasal pozisyonun (‘ortanın solu’) CHP için kabullenildiği 
günden bugüne değin, sosyal demokrat ilkeler ile Kemalist ilkeleri ortak bir payda 
altında toplama çabası partinin bütün bir tarihine damgasını vurmuştur. 

Bu bölümde, ‘halka gitme’ ve ‘sosyal demokrat ilkeleri benimse’ ana ek-
senini takip etmek sûretiyle, CHP’nin değişim serüveninin üç temel momenti 
tartışılacaktır.

ORTANIN SOLU’NDAN DEMOKRATİK SOL’A ECEVİT’Lİ YILLAR
Tek partili hayatın sonlarından başlayarak CHP’deki değişim momentlerinden il-
kini ‘ortanın solu’ ya da ‘demokratik sol’ başlığı altında ele alırken, üç noktanın 
altını önemle çizmek gerekir. Öncelikle, ‘ortanın solu’ ve ‘demokratik sol’ bir deği-
şim momentinin adlandırılması için kullanılsa da, bu ikisi aynı tarihî süreci temsil 
etmez. Birbirini takip eden, ilkinin (‘ortanın solu’nun) üzerine kurulu bir zeminde 
ikincisinin (‘demokratik sol’un) inşa edilmeye çalışıldığı bir süreçtir bu. ‘Ortanın 
solu’, CHP içinde, önce İnönü’nün dile getirdiği, sonrasında Ecevit ve arkadaşla-
rının sahiplendiği bir değişim sürecini ifade eder. Buna karşılık, ‘demokratik sol’ 
daha çok Ecevit ile özdeşleştirilebilecek bir perspektifin adıdır.

5. M. Asım Karaömeroğlu, “Tek Parti Döneminde Halkçılık”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt 2: Kemalizm 
içinde, der. Ahmet İnsel, (İletişim Yayınları, İstanbul: 2009), s. 283.
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İkinci olarak, ‘ortanın solu’nun, CHP içinde, değişim hareketinin sembolü 
hâline gelmesinden çok önce, bu hareketi önceleyen, belki bu hareketin işaret-
lerini sunan bir değişimin çok partili hayata geçişle birlikte başlayarak 1960’lara 
kadar devam ettiğini akılda tutmak gerekir. Bu sebeple, ‘ortanın solu/demokratik 
sol’ eksenli bir tartışmayı yürütebilmek için öncelikle 1946-1960 arasında çok par-
tili hayata geçiş koşullarından başlayarak CHP içinde yaşananlara bakmak elzem-
dir. Üçüncü olarak, bir değişim çabasından bahsediliyorsa, bu değişimin hedefleri 
kadar, değiştirilmesi arzulanan şeyin aslî özelliklerini de ortaya koymak gerekir. 
Bunun için, ideoloji, örgüt ve taban değişkenlerini dikkate alarak CHP’nin geçmiş 
ve gelecek arasındaki salınımları, bir başka deyişle, büyük paradoksu analiz edile-
bilir. Şimdi, ‘ortanın solu’na gelene değin, CHP’nin yaşadığı değişim serüveninin 
kritik eşiklerine bakmaya çalışalım.

CHP’de, değişimin nesnesi ya da değişime konu edilen özellikler, yeni bir dev-
letin, Cumhuriyet’in kurucu iradesinin üflediği ruhla kazanılmıştır. Başta da vurgu-
landığı gibi, CHP’ye dair ihmali kabul edilemez en önemli nokta, onun bir devlet 
partisi hüviyetiyle kurulmasıdır. Hâliyle CHP’nin kimliği veya aslî vasfı, ‘devlet par-
tisi olma’ üzerine inşa edilmiştir. Bu inşânın öznesi bizâtihi devletin kendisi olması 
hasebiyle CHP, uzunca bir süre bağımsız bir ideolojik ve örgütsel kişilik geliştire-
memiştir.6 Devlet-parti özdeşliğinde ifadesini bulan bu durumun, ancak 1946’dan 
sonra tedricen değişme eğilimine girmesiyle CHP, siyasal hayattaki ideolojik önce-
liklerini, örgütünü ve tabanla ilişkisini belli bir cihette belirlemeye başlamıştır.

Siyasal hayatına bir ‘devlet partisi’ olarak katılan CHP’nin bununla ilişki-
li ikinci önemli vasfı ‘devletlû’lerin, yani yönetenler sınıfının partisi olmasıdır. 
CHP’ye biraz da pejoratif bir anlam yükü ile donatılarak atfedilen elitizm, onun 
yönetenler sınıfının partisi olmasında temellendirilmektedir.

Bütün bir Osmanlı modernleşmesi sürecindeki gibi, askeri sınıf ve bürok-
ratlardan müteşekkil yönetenler sınıfının esas gayesi, devlet ve toplumu, bütün 
unsurlarıyla, ‘yukarıdan aşağıya’ modernleştirmek, muasır medeniyet seviyesine 
eriştirmektir. Hem yeni bir devlet kurarken hem de devleti kurduktan sonra onu 
muhafaza etmeye çalışırken modernist bir çizgide ısrar, devlet söz konusu edildi-
ğinde, saltanatın ve hilâfetin ilgâsı, dinselliğin bütün siyasal taleplerinin bastırıl-
ması, zamanın batılı devletlerinden mülhem bir idâri ve hukukî teşkilatlanmaya 
gidilmesi ile sonuçlanmıştır. Toplum söz konusu edildiğinde ise, bütün bir gün-
delik hayatın, batılı bir forma büründürülmek üzere yeniden kurgulanma çabası 

6. Eric Jan Zurcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, çev. Yasemin Saner Gönen, (İletişim Yayınları, İstanbul: 
2010), s. 263.
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karşımıza çıkar. Devletin ve toplumun topyekûn yeniden inşâı, sınıfsız, imtiyazsız, 
kaynaşmış bir kitleyi temsil eden ‘halk’ içindir. ‘Halka rağmen’, yani onun şimdisi-
ni ve geleceğini bizâtihi kendisinin belirlemesine izin vermeksizin, onun adına ‘en 
iyi’nin ne olduğuna karar vererek, bu topyekûn inşa gerçekleştirilmelidir. 

CHP’nin, kuruluşundan 1946’ya kadar, kimliğinin ana bileşenleri onun elitist, 
modernist, laik ve halkçı özünde saklıdır. Bunlara ‘Altı Ok’un diğer ilkeleri -cum-
huriyetçilik, devletçilik, milliyetçilik ve inkılapçılık- eklendiğinde, CHP’de değişi-
min nesnesinin, değişime konu edilen aslî unsurların neler olduğu belirlemiş olur.

CHP’de ‘ortanın solu’ söylemi ile başlayan süreci önceleyen bir değişimin ya-
şandığı gerçeğini akılda tutmak gerektiği yukarıda vurgulanmıştı. 1946’dan 1960’a 
kadar süren bir dizi yenilik, ‘ortanın solu’na giden yolun birer basamağıdır ve bu 
basamak, çok partili hayata geçişle belirlenmiştir. 

Çok partili hayata geçiş, hem ulusal hem de uluslararası koşulların mevcut 
hâliyle statükoyu korumaya elvermeyişine yönelik bir tepkiydi. Dönem itibariyle, 
toplumun büyük bir kısmını oluşturan köylülerin, hem merkezî yönetimin kırsal 
kesim üzerindeki denetimini sıkılaştırması hem de laiklik politikalarının halkın 
dinî inançlarını ifade etmelerini bastırması nedeniyle, devlete karşı öfkeleri art-
mıştı. Benzer bir öfke, sayıları henüz toplam nüfusa oranla çok olmasa da, sanayi 
işçilerinin hayat koşullarının kötüleşmesi ile ortaya çıkmıştı. Ama çok partili ha-
yata geçişe CHP’yi asıl zorlayan şey, ‘Jön Türk koalisyonu’ denilen, burjuvazi ve 
büyük toprak sahiplerinden müteşekkil iki büyük ortağının desteğini yitirmesiy-
di. Bütün bunlara II. Dünya Savaşı sonrasında, esasen Avrupa ülkelerinin çökmüş 
ekonomilerini toparlayabilmeleri için Mashall Planı dâhilindeki ABD yardımla-
rından istifade edebilmenin ancak demokrasi ve serbest girişim gibi siyasal, eko-
nomik ideallere uymakla mümkün hâle gelebileceğinin anlaşılması eklendiğinde,7 
çok partili hayata geçisin ardındaki temel sâikler kabaca özetlenmiş olur.

7. Zurcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, s.304-307.

CHP’nin, kuruluşundan 1946’ya kadar, kimliğinin ana bile-
şenleri onun elitist, modernist, laik ve halkçı özünde saklıdır. 
Bunlara ‘Altı Ok’un diğer ilkeleri -cumhuriyetçilik, devletçilik, 
milliyetçilik ve inkılapçılık- eklemek gerekir.
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Çok partili siyasal hayata geçiş evresi, CHP’deki değişimin ilk emarelerinin 
gözlenebildiği yıllardır. Bu yıllarda, partideki muhafazakâr kanatla liberal, refor-
mcu kanat arasındaki mücadele, İnönü’nün de desteğiyle reformcular lehine so-
nuçlanmıştır. II. Dünya Savaşı sonrası uluslararası dengelere uyum sağlamanın 
gereklerini yerine getirmek, hem ekonomik hem de siyasal alanın liberalleştiril-
mesi ile mümkündü. Bu amaçla, 1946-1950 arasında, çok partili siyasal hayata 
geçiş kararının alınması dışında, seçim sisteminin değiştirilerek tek dereceli bir 
seçim sisteminin kabulü; Cemiyetler Kanunun değiştirilmesi; Milli Şeflik kuru-
munun kaldırılması; ‘değişmez genel başkanlık’ yapısının bozulması; üniversitele-
re özerklik tanıyan kanunun kabulü; Basın Kanununun liberalleştirilmesi; gazete 
kapatma yetkisinin hükümetten alınıp yargıya devredilmesi; Sendikalar Kanu-
nunun kabulü; yapılan 7. Kurultay ile devlet-parti özdeşliğinin kaldırılması; Altı 
Ok ilkelerinin yeniden tanımlanması; DP’ye yönelen büyük toprak sahiplerinin 
desteğini tekrar kazanabilmeyi umarken kanunu tümden lağvetmeyerek küçük 
köylüler ile de ilişkilerin iyi tutulmasını sağlamak üzere Toprak Reformu Kanu-
nunun değiştirilmesi gibi ekonomik ve siyasal alanı liberalleştiren bazı tedbirle-
rin alındığını görüyoruz. Bunların dışında, ilk kez, 1946’da yapılacak seçimlerle 
halk desteğine duyulan ihtiyaç, özellikle liberal ilahiyatçı Şemsettin Günaltay’ın, 
otoriterlik yanlısı Recep Peker’in yerine başbakanlık koltuğuna oturtulması; il-
kokullara din derslerinin konulması; imam hatip kurslarının açılması ve Ankara 
Üniversitesi bünyesinde ilahiyat fakültesinin açılması gibi dinselliği özgürleştiren 
pratikler ile karşılanmaya çalışılmıştır.8 Bu noktada şunu önemle vurgulamak ge-
rekir: Bahsedilen anlamda liberalleştirmeler ve dinselliğin öncekine nazaran öz-
gürleştirilmesi, topyekûn bir liberalleşme eğiliminin emareleri olarak görülemez. 
Çünkü liberal pratiklerle amaç, bir yandan ulusal ve uluslararası baskılara karşı 
alınacak önlemlerle devleti konsolide etmek ve diğer yandan da çok partili siyasal 
hayata geçişle birlikte ‘popülist’ taleplere karşılık vermektir. Başka bir ifadeyle, 
uluslararası dengeler açısından bakıldığında, Türkiye Cumhuriyeti artık SSCB’ye 
karşı ABD’nin müttefiki olmayı tercih ettiği için, liberalizasyon kaçınılmazdı; öte 
yandan ‘beklenen’ liberal açılımları gerçekleştirmekle CHP elitleri, “kitleler nez-
dinde kurucu vesayetçi bir parti olarak iktidarın devamı için onay alacakları”nı 
varsaymaktaydı.9 Bu sebeple, çok partili siyasal hayata geçiş evresini ancak kısmi 
liberalleşme pratikleri ile birlikte düşünmek gerekir. 

8. Frank Tachau, “The Republican People’s Party, 1945-1980”,  Political Parties and Democracy in Turkey içinde, 
der. M. Heper ve J. M. Landau, (I. B. Tauris, London: 1991), s.104.

9. Hasan Bülent Kahraman, Türk Siyasetinin Yapısal Analizi-II 1920-1960, (Agora Kitaplığı, İstanbul: 2010), s. 221.
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1946’da, çok partili siyasal hayatın başlangıcı ile birlikte, pek çok parti kurulsa 
da, bunlar içinde DP’nin kısa süre içinde büyük bir cazibe merkezi hâline geldi-
ğini görüyoruz. Daha çok Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından desteklenen 
1945 tarihli ‘Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’, CHP içinde yaşanan bir dizi tar-
tışmanın ardından, Adnan Menderes, Celal Bayar, Refik Koraltan ve Fuat Köprü-
lü’den oluşan ‘Dörtler’in 1946’da DP’yi kurması ile sonuçlanacaktır. DP, 1946’da, 
ilk kez katıldığı seçimlerde, seçimin güvenilirliğine gölge düşüren hamlelere rağ-
men 63 milletvekili ile parlamentoda temsil edilme hakkı kazanmıştır. Kuşkusuz, 
yeni kurulan bir parti için, güvenilirliği şüpheli bir seçimde elde edilen bu sonuç 
azımsanamayacak bir başarıdır. Bir bakıma, 1950 yılında yapılacak seçimlerde or-
taya çıkması muhtemel sonuçları da öngörmeyi mümkün kılan bir sonuçtur bu. 

1950 yılı, adil ve şeffaf bir biçimde yapılan seçimlerle, 27 yıllık tek-parti ik-
tidarının resmen sonlandığı ve DP’nin tek başına iktidar olma şansı yakaladığı, 
siyasi hayatımızın önemli dönüm noktalarından biridir. DP’nin elde ettiği bu ba-
şarının pek çok sebebi olsa gerek. Kabaca rejime yönelik hoşnutsuzluğun CHP’ye 
pahalıya mal olduğu açıktır. 1954 ve 1957 seçimlerinde de sonuç değişmeyecek ve 
DP, üç kez üst üste tek başına iktidar olma hakkını elde edecektir.

1950’den başlayarak elde edilen başarısız seçim sonuçlarını dikkate almak, 
CHP’deki değişime yönelik girişimleri anlamamız için önemli bir açıklayıcı un-
surdur. 1950-1960 arasında yenilenen parti programı ve ilan edilen seçim bil-
dirgeleri, tek-parti döneminin hoşnutsuz kitlelerinin desteğini tekrar kazanmak 
çabalarının birer izdüşümüdür. Zikredilen dönemde, 1950’den başlayarak, parti 
programlarında ve seçim bildirgelerinde yer alan vaatler içinde CHP’deki değişi-
mi anlamak açısından öne çıkan unsurları şu şekilde sıralamak mümkün: İlkin, 
1951 kurultayı sonrasında yayınlanan beyanname ile demokrasi bir yasallık (hu-
kuk) rejimi olarak ifade edilmektedir. Demokratik devlette yaşayan yurttaşların, 
kanunların; kanunların ise Anayasa’nın güvencesi altında bulunduğuna dikkat çe-
kilirken ‘Anayasaya aykırı kanunların tatbikini önleyecek bir yüksek mahkemenin 
kurulması zaruri’ sayılmaktadır. Ayrıca, devlet-yurttaş ilişkisi eşitlik ve güvenlik 
ilkelerine bağlı olarak ele alınmaktadır. Demokrasi ya da demokratik devlet öz-
gür meclis ve özgür basın ile özdeşleştirilmektedir. Milletvekili adaylarının ör-
gütçe saptanması karara bağlanmaktadır. İkinci olarak, 1953 Kurultayı Kemalizm 
kavramını parti programından çıkarması, özel teşebbüsle ortaklığa cevaz vererek 
hem devletçiliğe yeni bir yorum getirmesi hem de ilk kez işçilere grev hakkının 
tanınmasını öngörmesi ile öne çıkan bir kurultaydır. Üçüncüsü, 1954 seçim be-
yannamesi, iş güvenliğinin sağlanması, yargı bağımsızlığı, üniversite özerkliği, 
sosyal sigortalar mevzuu, İş Kanunu, asgari ücret, tam ücretli hafta sonu tatili ve 
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yıllık ücretli izin gibi haklara vurgu yaparak dar gelirli kesim, işçiler ve küçük 
köylülere yönelik vaatleri öne çıkarırken, sanayicileri de ihmal etmeyerek pek çok 
vaatte bulunmaktaydı. Dördüncüsü, 1957 seçim beyannamesi, demokratikleşme 
arayışının daha da belirginleştirmesi açısından, CHP tarihinde önemli bir evredir. 
Bunun ardındaki esas sebep, bu dönemde, DP ile CHP arasındaki yakınlaşma-
dır.10 Bu dönemde, öncelikle, CHP’nin, DP karşısında ana muhalefeti temsil ettiği 
gerçeğini unutmamak ve bütün sıralanan vaatleri bu kapsamda değerlendirmek 
gerekir. Yine bu döneme dair daha önce de vurgulanan ikinci önemli nokta, sıra-
lanan bu vaatlere rağmen, CHP’nin, 1950-1957 arasında yapılan her üç seçimde 
de, DP karşısında mağlubiyetten kurtulamamış olmasıdır. Ne var ki, Tablo 1’de de 
görülebileceği gibi, 1957 seçimlerinde, CHP ile DP arasındaki farkın ciddi oranda 
eridiğini not etmek gerekir.11

Tablo 1. 1950, 1954 ve 1957 Genel Seçim Sonuçları

Parti Adı 1950 1954 1957

Alınan Oy Alınan Oy 
Oranı (%)

Alınan Oy Alınan Oy 
Oranı (%)

Alınan Oy Alınan Oy 
Oranı (%)

DP 4.241.393 52,68 5.151.550 57,61 4.372.621 47,88

CHP 3.176.561 39,45 3.161.696 35,36 3.753.136 41,09

MP / CMP 250,414 3,11 434,085 4,85 652,064 7,14

HP - - - - 350,597 3,84

Bağımsız 383,282 4,76 137,318 1,54 4,994 0,05

Kaynak: http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/secim_sorgu.genel_secimler 

1950-1960 döneminde CHP’deki değişimi anlamak için, 1959 tarihli ‘İlk He-
defler Beyannamesi’ adlı belgenin ayrı bir önemi vardır. Bu beyannamede DP ik-
tidarına yönelik gittikçe artan otoriterlik eleştirilerine karşı, CHP’nin demokrasi 
ve özgürlükleri merkeze alan muhâlif tutumu iyiden iyiye belirginleşir. Ayrıca, 

10. Kahraman, Türk Siyasetinin Yapısal Analizi-II, s.321-324.

11. 1957 seçimlerinde DP ile CHP arasındaki oy farkı sadece 619.485’dir. Her iki parti de bünyelerinde işadam-
ları, toprak sahipleri, işçiler, köylüler ve yerel eşrafı barındırmaktadırlar. CHP bir yandan eski Batılılaşmacı bü-
rokrat görüntüsünden uzaklaşmayı dener ve temel hak ve hürriyetler savunuculuğunu üstlenmek isterken, diğer 
yandan 1950 seçimlerinde DP’yi desteklemiş olan işçilere şirin görünmeye çalışmakta, işadamları ile toprak 
sahiplerini de incitmek istememektedir. ‘Devletlû’ CHP’den kurtulmak için 1950’de (ve hatta 1954’te) DP’ye oy 
veren dışlanmışlar (Alevi, Kürt ve gayrimüslim azınlıklar), entelektüel kanat ve orta sınıflar, DP içindeki otoriter, 
Sunniliğe dayalı dindar ve milliyetçi eğilimle karşılaşınca yeni bir arayış içine girmişler, CHP yeniden cazip bir 
konuma gelmeye başlamıştır. Kısaca saflar yeniden değişmektedir. Bkz. Tanel Demirel, “1946-1980 Döneminde 
‘Sol’ ve ‘Sağ’”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt 9: Dönemler ve Zihniyetler içinde, der. Ömer Laçiner, (İleti-
şim Yayınları, İstanbul: 2009), s. 418.
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1959 tarihli bu beyanname, CHP’nin çok partili hayata geçişle birlikte inşa etmeye 
çalıştığı yeni kimliğinin işaretlerini sunması açısından da oldukça önemlidir. 

‘İlk Hedefler Beyannamesi’ ile CHP’nin, anti-demokratik yasaları kaldırmayı; 
Anayasa’yı halk egemenliği, sosyal adalet, hukuk devleti ve sosyal güvenlik esas-
larına bağlı kalarak değiştirmeyi; devlet başkanlığını tarafsızlaştırmayı; yasama 
organının yürütme üzerindeki denetimini fiili ve etkin bir hale getirmeyi; bütün 
idari tasarrufları yargı denetimine tabi kılmayı vaat ederken, kitlelerle daha iyi 
iletişim kurmayı, bir zamanlar kendisinin de uyguladığı baskı düzenine karşı çık-
mayı12 merkezine alan bir dil geliştirdiğini görüyoruz. 

1950-1960 arasında yayınlanan belgelere göstereceğimiz dikkat, CHP’nin çok 
partili hayata geçişle birlikte içine girdiği değişim sürecinin temel izleğini anlamak 
açısından oldukça hayati bir önemi haiz. 1946-1950 arasındaki hamleler, mevcut 
iktidarı çok partili hayat içinde de sürdürmeye yönelikken, 1950-1960 sonrası vaat-
lerin ardındaki temel saik, kuşkusuz, partiyi geniş kitlelere açarak iktidara gelebil-
mekti. Ama her durumda, bir halk desteği arayışının, tek-parti dönemi CHP’si ile 
sonrasındaki arasında belirgin bir farklılaşmaya yol açtığı tespit edilebilir. Özellik-
le, demokrasi, hukuk devleti, özgürlükler ya da bireysel ve sosyal haklara yönelik 
vurguları yoksulların, dışlanmışların, burjuvaziyi ihmal etmeksizin işçi sınıfının ve 
köylülerin desteğini almaya yönelik arzunun bir yansıması olarak görmek gerekir. 
Bir başka deyişle, bütün bu sıralanan vaatler, ‘halka gitme’ yolunda birer adımdır; 
aslında CHP’nin paltosunun altından çıkmış olan DP’nin, “nüfusun büyük çoğun-
luğunu oluşturan, eğitim düzeyi düşük, köylü, taşralı, dindar/muhafazakâr ve devlet 
tarafından ‘adam’ yerine konulmadığını düşünen”13 kitleler için cazibe merkezi hâ-
line gelişine karşı düşünülen tedbirlerdir. Söz konusu tedbirler, elbette sadece par-
ti söylemi ile sınırlandırılamaz. ‘Halka gitme’nin CHP açısından bir diğer önemli 
ayağı da, seçim çalışmalarında denenen yeni yöntemlerdir. Özellikle, kendinden 
uzaklaşmış köylüleri tekrar kazanabilmek amacıyla, genel sekreter Kasım Gülek’in 
şahsında sembolleşen taktikler marifetiyle kır nüfusuna ulaşılmaya çalışılır. Eşek 
sırtında ve çarıkla düzenlenen seferlerle, CHP’nin imajını değiştirmek arzusuyla 
sürdürülen bu çaba,14 1950’ler dönemi CHP’sini anlamak açısından kayda değerdir.

1950-1960 dönemi, ‘halka gitmek’in mümkün yollarının aranması sürecini 
temsil ediyor. Buna karşılık, ‘sosyal demokrat ilkelerin benimsenmesi’, daha çok 

12. Tevfik Çavdar, “Cumhuriyet Halk Partisi (1950-1980)”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi içinde, cilt 
8 (1983), s. 2029-2030.

13. Tanel Demirel, “1946-1980 Döneminde ‘Sol’ ve ‘Sağ’”, s. 418.

14. Ömer Laçiner, “12 Marz Üzerine”, Birikim, no. 8 (1975), s. 21.
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1960 sonrasının tartışmaları içinde yer alır. Bu bakımdan ‘ortanın solu’ kavramı, 
sosyal demokrat ilkelerin, CHP elitlerince benimsenme sürecinin kapısını arala-
yan bir tartışmaya ön ayak olması açısından, CHP tarihinin önemli dönüm nok-
talarından birini temsil eder.

ORTANIN SOLU
1960, Türkiye’de 1970, 1980, 1997 ve 2007’de farklı farklı formlarda gerçekleşen 
siyasal hayata yönelik askerî müdahalelerin ilkinin Albay Alparslan Türkeş’in 
okuduğu bildiri ile ilân edildiği tarih. 1960’ın siyasi hayatımız açısından önemi 
sadece parlamenter demokrasinin ve Anayasa’nın askıya alınması ile sınırlı değil. 
1960, CHP’nin demokrasi tarihimiz içindeki serüvenini anlamak için de önemli 
bir kırılma noktası. Özellikle, 1959’daki ‘İlk Hedefler Beyannamesi’ ile ilân edilen 
görüşlerin, 1960 darbesini tâkiben yazılan ve onaylanan Anayasa’da birebir karşı-
lık bulması sebebiyle, burada sürdürülen tartışma için 1960 darbesi ve takibinde 
meydana gelen gelişmeler ihmal edilemez bir önemdedir.

Darbe sonrasında, 1961’de yapılan ilk seçimler CHP için 1950-1960 arasın-
da muhalefette geçen günlerin en azından 1965’e kadar bitişi anlamı taşıyordu. 
Elde edilen yüzde 36.74’lük oy ve 173 milletvekili ile İnönü’nün genel başkan-
lığında CHP, 1961 seçimlerinin AP’ye karşı az bir farkla da olsa galibiydi. 1961-
1965 tarihleri arasında İnönü’nün başbakanlığında kurulan üç hükümet, en genel 
ifadesiyle, CHP’deki değişim hamlesinde bir geriye dönüşü temsil eder. Zira bu 
dönemde, parti içindeki muhafazakâr kanat güç kazanırken, 1950’lerde DP po-
pülizmine karşı oluşturulmaya çalışılan CHP’nin yeni popülizmi etkisiz hale gel-
miş ve CHP iktidarda tek parti dönemi halkçılığına geri dönmüştür.15 Bir bakıma, 
Osmanlı’dan günümüze kadar devam eden muhalefetteyken reformist, iktidara 
gelindiğindeyse muhafazakâr tutum alma alışkanlıklarının bir örneğine, 1961-
1965 dönemleri arasında hükümet kurma şansı elde eden CHP deneyiminde de 
rastlıyoruz. Bu muhafazakâr tutumu ya da reform sözü verdiği halde gerçekte re-
formlarda ayak diretişi sebebiyle, CHP’nin ‘sözde reformcular’ diye adlandırılışı 
da yine bu döneme rastlar. Ancak, 1961-1965 dönemi, CHP’nin değişim yanlısı 
tutumunda bir gerilemeyi temsil etse de, Kasım 1963 yerel seçimleri ve Haziran 
1964 kısmi Senato seçimlerindeki gerileme, AP’den farklılaşmak ve TİP’e alterna-
tif bir politika geliştirmek ihtiyacı sebebiyle, partiyi politikalarını yeniden gözden 
geçirmek zorunda bırakacaktır.16 AP’den farklılaşmak, CHP’nin solda yer alması 

15. Yunus Emre, “CHP Sosyal Demokrat Olabilir mi?”, Birikim, no. 287 (2013), s. 40. 

16. Feroz Ahmad, Demokrasi Sürecinde Türkiye 1945-1980, çev. Ahmet Fethi, (Hil Yayınları, İstanbul: 2010), s. 313.
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demekti; TİP’ten farklılaşmak ise radikal sola karşı mesafesini koyarak daha mer-
kez bir sol parti hüviyeti edinmek demekti. 

TİP, özellikle 1960 darbesi sonrasında yükselen sol dalga içinde daha radikal 
bir söylemle siyasal hayat içindeki yerini alırken; öğrencilerin, işçi sendikaları-
nın, Kürt hareketinin ve aydınların geniş ilgisine ve desteğine mazhar oluyordu. 
Siyasal hayat içinde ilk kez bir siyasi parti, ideolojiler arasında kendi konumunu 
açıkça ilan etmekten çekinmezken, ‘solcu, TİP, CHP için ciddiye alınması gereken 
bir rakipti. Öte yandan, tıpkı Yeni Türkiye Partisi (YTP) gibi, 1960 darbesi ile 
faaliyetlerine son verilen DP’yi takip etme iddiasındaki AP, darbe sonrası kendi-
sini mağdur ve hakkı gasp edilmiş hisseden milliyetçi-dindar kitlelerin temsilcisi 
hüviyetiyle siyasal yelpazenin ‘sağ’ına yerleşiyordu.  Bu durumda, CHP, ivedilikle 
siyasi yelpazedeki yerini belirlemeliydi. 

1965 seçimleri öncesinde, CHP, siyasi yelpazedeki yerini belirginleştirecek 
bir kavramı ilk kez dolaşıma sokmaya başladı: ‘Ortanın solu’. Genel başkan İsmet 
İnönü, 29 Temmuz 1965 tarihli Milliyet’te Abdi İpekçi’ye verdiği mülakatta, ide-
olojik mücadele içinde CHP’nin yerini ‘ortanın solu’nda ilân etmenin gerekçesi-
ni, ABD’de ekonomik bir buhrandan çıkış için uygulanan New Deal programına 
benzer bir iktisadî kalkınmaya duyulan ihtiyaçla ilişkilendirerek açıklamaktadır. 
İnönü’ye göre, “Büyük bir ekonomik buhrandan sonra Amerika çok güç bir dü-
zelme devrine girdi. Şimdi biz de büyük bir ekonomik ihtiyaç karşısında, çetin bir 
kalkınma çabası içindeyiz. Bu kalkınmayı zor tedbirlerle başarabileceğimiz kanı-
sındayız. Çok fedakârlık yapmak lazımdır. Muhafazakâr tedbirlerle bunları ba-
şaramayız. Normal tedbirler dışında çalışma zarureti duyulunca alınan tedbirler, 
‘Ortanın Solu’ sıfatını taşır. Kalkınma plânı, malî reform, toprak reformu, petrol 
dâvâsı ve bunun gibi tedbirler fevkalâde zamanların gerektirdiği tedbirlerdir ”17. 
İnönü’nün gözünde, ‘ortanın solu’, New Deal gibi bir kalkınma planının adıdır. 
Bu plan, devletçiliğini öne çıkaran ve devletçi olmayı ‘ortanın solu’ ile eşleştiren 
İnönü’nün, Cumhuriyet’in kuruluşundan beri yürütülen devletçi ekonomi-politi-
ği nasıl hayati bir unsur olarak görmeye devam ettiğinin bir işaretidir. Bir bakıma, 
“İnönü ‘Ortanın Solu’ndayız’ demekle CHP’nin kırk yıllık program ve politikasını 
ifâde etmekten başka bir şey yapmamıştır.”18 

‘Ortanın solu’, İnönü için, sadece CHP’nin kırk yıllık program ve politikası-
nın özlü bir ifadesi değildir; aynı zamanda devlet ve Anayasa da tıpkı CHP gibi 
‘ortanın solu’ndadırlar. Zira, 1960 Anayasası devleti vatandaşların ihtiyaçlarını 

17. İsmet İnönü, “‘Ortanın Solu’ Komünizmi Önler” (Radyo konuşması), Milliyet, 8 Ekim 1965.

18. Abdi İpekçi, “CHP ve ‘Ortanın Solu’”, Milliyet, 27 Temmuz 1965.
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temin için plan içinde çalışmaya; köylülere toprak sağlamaya; hastalara, parası 
olmasa da bakmaya; vatandaşı ev sahibi yapmaya; çalışma emniyetini sağlamaya; 
herkese iş bulmaya memur kılmakla ‘ortanın solu’ndadır19. CHP’yi, devlet ve Ana-
yasa ile özdeşleştirerek ‘ortanın solu’na yerleştiren konuşma 10 Ekim 1965’deki 
genel seçimden sadece üç gün önce yapılmış ve bir bakıma CHP’nin yerini ‘orta-
nın solu’nda ilân ettikten sonra dile getirilen eleştirileri bertaraf etmeyi amaçla-
mıştır. Bu eleştiriler, sadece AP ve TİP gibi rakip siyasi partilerin sözcülerince dile 
getirilmemiştir. CHP içinde de, ‘sola dönüş’e karşı güçlü bir tepki söz konusudur.20 

Bunun dışında, devletçi bir planlamanın çıkarları ile çatışma ihtimali karşı-
sında burjuvazi de hoşnutsuzluğunu dile getirmekten kaçınmıyordu. Bu noktada, 
özellikle AP ve CHP sözcülerinin 1965 seçimleri öncesinde ‘ortanın solu’ terimini 
merkeze alarak yürüttükleri tartışmalara kısaca da olsa değinmek, ‘ortanın solu’nu 
anlamak için iyi bir fırsat sunabilir. 1965 seçim kampanyasında yaptığı konuşma-
larda, AP lideri Demirel’in hedefinde ülkedeki ‘komünizm tehdidi’ vardır. Bu teh-
dit, sadece TİP’in varlığı ile ilgili değildir. Aynı zamanda, ‘ortanın solu’ söylemi ile 
yerini solda konumlandıran CHP de, Anayasa’yı yıkmak ve Türkiye’yi bir “demir 
perde ülkesi” yapmak amacındaki sol cereyanlar için, Demirel’e göre, bir kuvvet 
kaynağıdır.21 Dahası, ‘ortanın solu’, sosyalizm ve komünizme geçişin bir ilk evresi 
olarak değerlendirildiği için, AP’lilerce “Ortanın solu, Moskova yolu” sözü, seçim 
kampanyası boyunca CHP’yi eleştirmenin temel aracı olarak benimsenmiştir. 

AP’lilerce dile getirilen bu eleştirilere karşı çıkan CHP sözcülerine göre ise, 
eğer ülke için bir komünist tehdit söz konusuysa, asıl ‘ortanın solu’ komünizmi 
önleyebilecek tek seçenektir. Hem genel başkan İnönü’nün hem de parti içindeki 
etkinliği dönem itibariyle hızla artmaya başlayan Ecevit’in demeç ve yazılarında 
benzer bir düşüncenin dile getirildiğini görüyoruz. Örneğin, İnönü, “[o]rtanın 
solunda bir anlayış, memleketi komünizme, faşizme götürmeyecek tek politika 

19. İsmet İnönü, “Abdi İpekçi ile Mülakât”, Milliyet, 19 Temmuz 1965.

20. Ahmad, Demokrasi Sürecinde, s.314.

21. Süleyman Demirel, “Türkiye’yi Demir Perde Ülkesi Yapmak Gayretindeler”, Milliyet, 7 Ekim 1965.

İnönü için ‘ortanın solu’, sadece tek parti dönemi de dahil 
CHP’nin kırk yıllık program ve politikasının bir ifadesi değil, 
aynı zamanda devlet ve Anayasa anlamına da gelir.
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anlayışıdır”22 derken, ‘ortanın solu’nu komünizm ve faşizm tehlikesine karşı aslî 
engel olarak gördüğünü vurgulamaktadır. Benzer bir biçimde, Ecevit, 29 Tem-
muz 1965 tarihinde Milliyet’te kaleme aldığı, “T.İ.P’i Geliştiren A.P’dir”23 adlı 
makalede, “ekonomik bakımdan geri kalmış ve sosyal bakımdan dengesiz bir 
toplumda” aşırı solun güçlenmesinin hiç de şaşılacak bir şey olmadığını; buna 
karşılık, sosyal adaleti, dengeli kalkınmayı, bütün toplumu insanlık onuruna ya-
raşır bir hayat düzeyine ulaştırmayı mümkün kılacak reformları yapmanın, yani 
‘ortanın solu’nun önerdiği kalkınma programını uygulamanın aşırı solun önüne 
bir set çekeceğini savunmaktadır. 

Tablo 2. 1965 ve 1969 Genel Seçim Sonuçları

Parti Adı 1965 1969

Alınan Oy Alınan Oy Oranı (%) Alınan Oy Alınan Oy Oranı (%)

AP 4.921.235 52,87 4.229.945 46,55

CHP 2.675.785 28,75 2.487.163 27,37

MP 582,704 6,26 293,849 3,23

YTP 346,514 3,72 197,912 2,18

Bağımsız 296,528 3,19 511,097 5,62

TİP 276,101 2,97 243,797 2,68

CMKP 208,696 2,24 370,035 2,5

BP - - 254,708 2,8

GP - - 598,013 6,58

MHP - - 274,225 3,02

Kaynak: http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/secim_sorgu.genel_secimler

1965 seçimlerine, AP ve CHP liderlerinin ve önde gelenlerinin yukarıda kısa-
ca bahsedilen karşılıklı suçlamaları damgasını vurmuştur. 10 Ekim 1965’te yapılan 
seçimin sonuçları ise Tablo 2’de görülebileceği üzere AP lehinedir. Yüzde 28’e karşı 
yüzde 52’lik oy oranıyla, CHP karşısında AP, bu seçimlerde net bir seçim galibiyeti 
elde etmiştir. Seçimi tâkiben, CHP içinde, mağlubiyetin değerlendirildiği tartışma-
larla fatura ‘ortanın solu’na çıkarılacaktır. Yine de bir süre, ‘ortanın solu’ söylemi, 
CHP sözcülerince çok fazla dile getirilmese de, parti içi mücadeledeki kilit önemi-
ni korumaya devam etmiştir. Şöyle ki, önce 1966’da toplanan 18. Kongre’de, Kasım 

22. İnönü’den aktaran Suna Kili, 1960-1975 Döneminde Cumhuriyet Halk Partisinde Gelişmeler, (Boğaziçi Üni-
versitesi Yayınları, İstanbul: 1976), s. 212.

23. Bülent Ecevit, “TİP’i Geliştiren AP’dir”, Milliyet, 29 Temmuz 1965.



K E M A L İ S T  K O D L A R  E Ş L İ Ğ İ N D E  D E Ğ İ Ş E M E M E

31

Gülek’e karşı verdikleri mücadeleyi ‘ortanın solu’ taraftarları kazanacak ve Ecevit 
partinin genel sekreteri olacaktır; sonrasında ise, sırasıyla 1967-1970 arasında ya-
pılan tüm olağan ve olağanüstü kongrelerde Ecevit’in liderliğindeki ‘ortanın solu’ 
ekibi, rakipleri karşısında üstünlük elde etmeyi başaracaklardır. Partinin güçlü ge-
nel sekreteri hüviyetiyle Ecevit, artık partinin öne çıkan lider adaylarından biridir. 
Buna rağmen, Ecevit’in genel sekreterliğinde, CHP’nin bütünüyle ‘ortanın solu’ 
çizgisine yerleştiğini söylemek zordur. ‘Ortanın solu’ ekibinin, muhafazakâr kana-
da karşı, partiyi daha solda konumlandırma çabalarının maruz kaldığı eleştiriler 
CHP’nin bu dönemde yeni bir kimlik edinmesini imkânsızlaştırırken, geleneksel 
politikalar partide daha çok belirleyicidir24. Bu durum, İnönü’nün biraz da partiyi 
tek parça hâlinde tutmak adına, dengeleyici bir rol üstlenmesi ile ilgilidir.

‘Ortanın solu’ söyleminin CHP’nin kimliğinin belirleyici unsuru hâline gelişi 
ise, 12 Mart 1971 Muhtırası’nı takip eden günlerde parti içinde yaşanan büyük 
krizi tâkiben Ecevit’in genel başkanlığa seçilmesi iledir. Askeri cunta CHP’li Nihat 
Erim’in liderliğinde geçici bir hükümet kurunca, İnönü’nün bu hükümete destek 
vermesi karşısında, Ecevit sert bir muhalefet sergilemiş ve genel sekreterlikten is-
tifa etmiştir. Ecevit için, ‘CHP+Ordu=İktidar’ denklemi kesinlikle kabul edilebilir 
değildir. “Ecevit, partinin seçkinci imajını silip ‘halk’la özdeşleşen yeni bir kimlik 
kazandırmak” istemektedir25. Oysa Erim hükümetine verilen destek, Ecevit’e göre, 
bir kez daha partinin imajını lekelemekten ve onu ‘ordu’ ile yan yana göstermek-
ten başka bir işlev göremeyecektir. Merkezinde bu tartışmanın yol açtığı kriz, alı-
şıldığı biçimiyle kongre ile çözülebilirdi. 1972 tarihli 5. Olağanüstü Kongre, Ece-
vit’in genel başkanlığa seçilmesiyle, ‘ortanın solu’ ekibine, artık CHP’ye istedikleri 
gibi bir yeni kimlik kazandırma şansı sunması açısından önemlidir. 

‘Ortanın Solu’ teriminin, İnönü tarafından 1965 seçimleri öncesinde resmen 
bir parti programının genel çerçevesi mahiyetinde ilân edilmesinden başlayarak 
Ecevit’in genel başkan seçilmesine kadar parti içinde ciddi bir tartışmaya ve ik-
tidar mücadelesine vesile olduğunu yukarıdaki tartışmalar bize gösteriyor. Buna 
karşılık, hâlen kavrama yüklenen anlam ve CHP’nin değişim serüveninde ne tür 
bir işlev üstlendiği üzerinde yeterince durmuş değiliz. Öncelikle şunu söylemek 
gerekir: İnönü’nün kullandığı biçimiyle ‘ortanın solu’ terimi, aslında bir değişimi 
ifade etmiyor. İnönü’nün, ‘ortanın solu’nu devletle ve Anayasayla özdeşleştirişin-
den bunu rahatlıkla çıkarabiliriz. Daha çok, 40 yıllık CHP politikalarını özetleyen 
bir terimdir İnönü için ‘ortanın solu’. Bu yönüyle, ‘ortanın solu’nu, Kemalist ilke-

24. Ahmad, Demokrasi Sürecinde, s.325.

25. Ahmad, Demokrasi Sürecinde, s.389.
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lerden bir sapma değil, “zamanın ruhu’na uygun bir biçimde, bu ilkelere ‘sosyal 
adalet’in eklenmesi” olarak değerlendirmek gerekir26. Hem devletçi bir kalkınma 
ihtiyacını karşılayacak, hem sosyal sınıflar arasındaki artan ekonomik eşitsizlikle-
ri barışçıl bir biçimde azaltarak sosyal bir patlamanın önüne geçecek, hem yükse-
len sol dalgaya karşı bir set işlevi üstlenecek ve hem de CHP’nin siyasal yelpazede-
ki konumunu belirginleştirmesine imkân sağlayacak bir terimdir. Ama İnönü’nün 
kullanımında, ‘ortanın solu’, asla mevcut düzenin değiştirilmesini işaret etmez; 
aksine, onun, zamanın ruhuna uygun bir biçimde konsolide edilmesi amacının 
bir tezahürüdür. 

İnönü’nü döneminde, ‘ortanın solu’ statükoyu koruma amacına yönelik bir 
anlam yüküyle donatılmasına rağmen, Ecevit ve arkadaşlarının CHP’yi yenileme 
çabaları ile birlikte terim daha reformist bir mahiyet kazanmıştır. Hem ideoloji 
hem de örgüt ve tabana yönelik bir değişimi ajandalarının merkezine alan yenilik-
çi ekip, Ecevit’in genel sekreterliğinde uygulamakta pek de başarılı olamadıkları 
reformcu programlarını27, Ecevit’in genel başkan seçilmesini tâkiben CHP’ye yeni 
bir kimlik kazandırmak adına tekrar devreye sokmuşlardır. Ancak, bu evrede, 
Ecevit, ‘ortanın solu’ndan daha çok ‘demokratik sol’ terimini tercih eder olmuştur. 
‘Ortanın solu’nun yerini ‘demokratik sol’a bırakışına daha sonra tekrar dönmek 
üzere, öncelikle, Ecevit liderliğindeki ekibin ‘ortanın solu’na daha reformist bir 
içerik kazandırma çabalarını detaylandıralım. 

‘Ortanın solu’nu daha açık bir siyasal programa tercüme eden Ecevit’tir. ‘Or-
tanın solu’, onun için, her şeyden önce CHP’nin elitizmi ile hesaplaşmanın adıdır. 
“C.H.P. halka gitmelidir”28 derken, halkı hor gören, halka yukarıdan bakan ve ya-
bancı kalan aydınların bürokratik elitist ve tepeden inmeci tavırlarını eleştirerek 
halka inanan, saygı duyan, halkla kaynaşan ve bütünleşen29 bir CHP özlemini dile 

26. Ahmet Demirel, “İsmet İnönü”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 2: Kemalizm içinde, der. Ahmet İnsel, 
(İletişim Yayınları, İstanbul: 2009), s. 133
27. Bu başarısızlık, dönem itibariyle CHP içindeki üç farklı grup arasındaki iktidar mücadelesi ile ilişkilendirile-
bilir. Bu üç grubun ilki, daha sonra Cumhuriyetçi Güven Partisi’ni (CGP) oluşturacaktır ve bürokrasi ve burjuva-
zi arasındaki mücadelede artık bürokrasinin tekrarlayan yenilgilerini kabullenerek burjuvazi ile birlikte hareket 
etmeyi tercih etmiştir. İkincisi, Ecevit’in “ortanın solu” ekibidir. Asker-sivil bürokrasinin artık tükendiğini önce-
kiler gibi kabul eden bir ekiptir bu. Buna karşılık, burjuvaziye direnmenin yolunu halka gitmekte bulurlar. Üçün-
cü grup ise, asker-sivil bürokrasinin, uğradıkları yenilgilere rağmen, temsilcisi olmaya devam ediyordu. Tekrar 
asker-sivil bürokrasinin çekirdek blokunu toparlamak istiyorlardı. Bu üç grup içinde, teşkilatlanma işi ve meclis 
grubunda üçüncü grup belirleyiciydi; ikinci grup ise daha çok genel siyasi manevraları tespit ve uygulama işi ile 
ilgiliydi (bkz. Ömer Laçiner, “12 Mart Üzerine”, 26). Dolayısıyla, “ortanın solu”nun bir program olarak uygulan-
masının ve CHP’nin ideolojisi ve örgütü üzerinde etkinlik kazanmasının gerçekleşmeyişi, dönemin CHP’sinin 
içindeki parçalı yapı ve bu yapılar arasındaki iktidar mücadelesi ile ilgilidir.

28. Bülent Ecevit, Ortanın Solu, (Tekin Yayınevi, 4. Baskı, İstanbul: 1968), s. 83.

29. Necmi Erdoğan, “1970’lerde Sol Popülizm Üzerine Notlar”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt 8: Sol 
içinde, der. Murat Gültekingil, (İletişim Yayınları, İstanbul: 2008), s. 268.
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getirmektedir. Bir bakıma, CHP’nin, geleneksel tabanını oluşturan devletlûlerin 
ve taşra eşrafının sınırlarını aşarak, toplumun daha dezavantajlı kesimleri ile sıkı 
bağlar geliştirme hedefinin bir ifadesidir ‘halka gitme’ önerisi. Dahası, CHP’nin 
oligarşik örgüt yapısının dönüştürülerek, kadrolarını değiştirmesi ve gençleştir-
mesi gereğine, “CHP halka gitmelidir” diyerek dikkat çekmektedir. 

‘Halka gitme’, ancak ‘ortanın solu’nu bir program olarak benimsemekle 
mümkün ise, bu program ile çizilen çerçeveye de bakmak gerekir. Ecevit’e göre, 
‘ortanın solu’ndakiler, “insancıdırlar”, “halkçıdırlar”, “sosyal adaletçi” ve “sos-
yal güvenlikçidirler”, “ilerici”, “devrimci” ve “reformcudurlar”, “devletçidirler”, 
“plancıdırlar”, “özgürlüğe bağlıdırlar”, “sosyal demokrasiden yanadırlar” ve son 
olarak “demokrasinin biçimsel yönü kadar sosyal özüne de önem verirler”30. 
‘Ortanın solu’ndakilere yüklenen bütün bu sıfatların her birinin üzerinde kısaca 
durmakta yarar var.

‘Ortanın solu’ndakiler, öncelikle, insana en üstün değeri verme, insan ki-
şiliğinin serbestçe gelişebilmesi adına herkese imkân eşitliği tanıma, devleti ve 
toplum düzenini bu türden bir imkân eşitliğini sağlayacak biçimde tanzim et-
meyi istemek anlamında insancıdırlar. İkinci olarak, geniş halk topluluklarının 
yararını dar zümrelerin çıkarlarına üstün tutan; halkın köklü sınıf duvarlarıyla 
bölünmesini, insanlık onuruna ve toplumun esenliğine aykırı addeden olmala-
rı anlamında halkçıdırlar. Tam da bu sebeple, sınıfların kaynaştırılması ve sınıf 
ayrılıklarının eritilmesi gerekir. Bunu yaparken, Ecevit, Marx’ın öngördüğü gibi 
bir sınıfın diğerini yok etmesini değil, gelir dağılımında denge ve adalet sağla-
mayı, insanlığa ve topluma yararlı bütün işlere saygınlık ve itibar kazandırmayı, 
her türlü imtiyazı, fırsat ve imkân eşitsizliklerini ortadan kaldırmayı ve bütün 
sömürme kapılarını kapatmayı bir yöntem olarak benimsemektedir. Bu açıdan, 
‘ortanın solcuları’, sosyal adaletçi ve sosyal güvenlikçidirler. Ekonomik, sosyal ve 
kültürel kurumların toplumun özellikle de dar gelirli halkın yararına sonuçlar 
üretecek biçimde düzeltilmesini kendi hâline bırakmak yerine devrim ve reform-
la çabuklaştırmak istemeleri anlamında ise, ilerici, devrimci ve reformcudurlar. 
Yine, ‘ortanın solcuları’ devletçidirler. Halkı gözetici bir devletçiliktir bu; başka 
bir deyişle, Ecevit’in devletçiliğinde halk, devletin hizmetinde değil, devlet hal-
kın hizmetindedir. Ecevit, özel teşebbüsü tümüyle yadsıyıp iktisadi faaliyetleri ve 
üretim araçlarını devletleştirmek istemez; her türlü iktisadi faaliyetin devletçe 
toplum yararına yürütülmesini, üretim araçlarının toplum yararına kullanılma-
sını, tasarrufun ve yatırım kaynaklarının devlet müdahalesi veya devlet işletme-

30. Ecevit, Ortanın Solu, s.17-20.
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ciliği yollarıyla da artırılmasını vaz eder. Özel teşebbüsün çalışma hakkı, devlet 
teşebbüsüne atfedilen büyük öneme rağmen, garanti altındadır. Sadece özel te-
şebbüse geniş bir alan açsa da, topluma karşı ondan bazı ödev ve sorumluluklar 
bekler. Kamu yararıyla özel teşebbüsün çıkarlarının çatışması durumunda, as-
lolan kamu yararı ve sosyal adalettir. Dolayısıyla, kamu yararı ve adaletin sağla-
nabilmesi için, ‘ortanın solcuları’, plancı olmak zorundadırlar. İktisadi ve sosyal 
gelişmeyi tesadüflere bırakmamak, toplum yararı ve sosyal adalete uygun bir bi-
çimde sürdürülebilir kılmak için düzenleyici bir plana duyulan ihtiyaç, ‘ortanın 
solu’ndakileri plancı olma zorunluluğu ile karşı karşıya bırakır. Bununla birlikte, 
iktisadi ve sosyal amaçlarına, özgürlük ve demokratik düzen içinde ulaşmak is-
temeleri anlamında özgürlüğe bağlıdırlar. İnsan hak ve özgürlüklerinin kısıtlan-
masını gelecek kuşakların mutluluğu gerekçesiyle de olsa reddeden bir özgürlük-
tür bu. Son olarak, ‘ortanın solu’ndakiler sosyal demokrasiye bağlıdırlar. “Halkın 
irade serbestliği ekonomik ve sosyal baskılardan kurtulmadıkça, demokrasinin 
halk yararına işleyemeyeceğini bilirler. Onun için demokrasinin biçimsel yönü 
kadar sosyal özüne de önem verirler.”31 

‘Ortanın solu’nu siyasal bir programa tercüme etme çabasıyla Ecevit tara-
fından sıralanan bütün bu ilkelerde, ‘halkçı Ecevit’in izlerini görmek mümkün. 
Ancak ‘halkçı Ecevit’in CHP tarihi içinde gerçek bir kırılmayı temsil edip etmedi-
ğini belki yukarıda sıralanan ilkeleri dikkate alarak ayrıca tartışmak gerekir. Söz 
konusu ilkelerin pek çoğu Ecevit öncesinde de gündemdeydi. Halkçılık, devletçi-
lik, plancılık, devrimcilik, ilericilik ve reformculuk belki farklı anlamlara gelecek 
biçimde kullanılsa da, zaten yürürlükteydi. Dahası, sosyal adaletçi bir çizginin 
CHP’de benimsenmesi Ecevit’ten çok öncedir. Belki özgürlük ve demokrasiye ve-

31. Bülent Ecevit, Ortanın Solu, (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul: 2009), s. 12-14. 

‘Ortanın solu’nu siyasal bir programa tercüme etme çabasıyla 
Ecevit tarafından sıralanan bütün ilkelerde, ‘halkçı Ecevit’in iz-
lerini görmek mümkün. Ancak ‘halkçı Ecevit’in CHP tarihi içinde 
gerçek bir kırılmayı temsil edip etmediğini belki sözkonusu  il-
keleri dikkate alarak ayrıca tartışmak gerekir.
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rilen önemin öne çıkışı, ayırıcı bir özellik olarak kabul edilebilir. Ama Ecevit’in 
esas farklılığı, ‘halk’a atfettiği anlam ve önemde aranmalı. Bunu, hem CHP’nin 
geniş halk kitlelerine ulaşmasını sağlamaya yönelik pragmatik ve stratejik bir 
hamlenin izdüşümü hem de devlet-toplum ilişkilerinde radikal bir dönüşümü 
öngören ve köklü ekonomik, sosyal, politik ve kültürel reformlara duyulan ge-
reksinimin bir dışa vurumu olarak görmek mümkün. Ecevit’in ‘ortanın solu’ ile 
başlayıp ‘demokratik sol’ ile devam eden serüvenini takip etmek belki bu iki fak-
törden hangisinin değişim girişimleri üzerinde daha belirleyici olduğuna karar 
vermeyi kolaylaştırabilir.

DEMOKRATİK SOL
CHP’de 1970’lerin başından itibaren ‘demokratik sol’ terimi,  yavaş yavaş, ‘orta-
nın solu’nun yerini almaya ve özellikle parti içinde Ecevit’in başını çektiği kliği 
temsilen kullanılmaya başlanmıştır. Ecevit’in genel başkan seçilmesini tâkiben, 28 
Haziran 1974’te yapılan kurultayla birlikte ise parti tüzüğüne girmiştir32. Bu deği-
şimi Ecevit’in genel başkan olduktan sonra, İnönü dönemi ile farkını belirginleş-
tirme ve CHP’de 1965’lerde başlayan dönüşümle ilgili belirsizliklerden kaynaklı 
tartışmaları sonlandırma arzusuyla birlikte düşünebiliriz. ‘Ortanın solu’, ‘sosyal 
demokrasi’ ve ‘demokratik sol’ CHP’nin yeni kimliğini tanımlamak için bir süre 
birbirlerinin yerine kullanılabiliyordu. İşte bunun yarattığı belirsizliği ve parti içi 
mücadelelere birer kılıf olarak kullanma hâlini ortadan kaldırmak üzere 1974 Tü-
zük Kurultayı ile ‘demokratik sol’da karar kılınmıştır. 

Burada birkaç sebebin öne çıktığını vurgulamak gerekir: Her şeyden önce, 
Marksizmle ya da sosyalizmle CHP’nin arasına kalın bir duvar örme çabası, 
Marksist kökenli ‘sosyal demokrasi’nin yerine Türkiye’nin toplumsal-tarihsel 
koşullarına duyarlı bir sol tasavvuru temsilen ‘demokratik sol’un tercih edil-
mesinde en belirleyici sebeplerden biridir.33 Ayrıca, ‘demokratik sol’, daha az 
yıpranmış ve yozlaşmış bir terimdir Ecevit için. Bu sebeple, terimin içeriğinin 
doldurulması daha kolaydır. Ayrıca, ‘demokratik sol’, demokrasiye bağlılığın al-
tını çizerek34 özgürlükçü demokrasi anlamında demokrasiye ağırlık veren bir 
sol anlayışın35 partinin ideolojisinin merkezine yerleştirilmesine imkân sunan 
bir kavramdır.

32. Kili, 1960-1975 Döneminde, s. 409.

33. Bülent Ecevit, Demokratik Sol, (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul: 2010), s. 33.

34. Bülent Ecevit, Demokratik Sol, s. 156-7.

35. Bülent Ecevit, Demokratik Sol,  s. 33.
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‘Demokratik sol’un içeriği bizatihi Ecevit ve arkadaşlarınca 1970’lerin baş-
larından itibaren CHP’nin kimliğini dönüştürücü bir etki uyandıracak biçimde 
doldurulmaya çalışılmıştır. Ancak bu noktada şunu hemen belirtmek gerekir: 
1970’lerin ortalarına kadar, kavrama yüklenen anlam içinde öne çıkan kavram ve 
düşüncelerin bu tarihten sonra yavaş yavaş içeriği boşalırken yerlerini başkaları 
almıştır. Bu iddiayı desteklemek üzere, öncelikle ‘demokratik sol’un 1970’lerde, 
bir ‘düzen değişikliği’ programının cisimleşmesindeki rolüne değinilebilir.

‘Demokratik sol’un merkezinde, ‘halk’a ve ‘özgürlükçü demokrasi’ye atfedilen 
önem yer alır. Aslında bu ikisi, ‘ortanın solu’ndan başlayarak Ecevit’in Türk siya-
setindeki, en azından bir süreliğine, konumlanma biçiminin anahtarıdır. ‘Halk’, 
Ecevit için, “daha çok bedensel veya düşünsel emeğiyle yaşamını kazanmak duru-
munda olan ve tek başına sahip olduğu olanaklarla topluma ve devlet yönetimine 
yeterince ağırlığını koyma olanağını bulamayan insanların toplamıdır.”36 Buna 
karşılık, toplumda kendilerini imtiyazlı addeden, “kendilerinde bazı imtiyazlar, 
herkesin yararlanamayacağı bazı olanaklar bulunması gerektiğini düşünen veya 
öyle olanakları elde etmiş olan ve bu olanaklardan yararlanarak emeğin artı değe-
rinden dengesiz pay alabilen veya demokrasinin eşitlik ilkesinin ötesinde bir güç 
edinebilen, toplum yönetimine ağırlığını aşırı ölçüde koyabilen kimseler”37 halk 
kavramının dışındadırlar. 

Ecevit, Cumhuriyet kurulduğundan beri devam eden, devlet ile halk arasın-
daki ilişkide, “devletin halkın üstünde, ona yön veren, halkı halktan daha iyi dü-
şünebilen koruyucu ve disipline edici bir güç” olarak konumlandırılma arzusuna 
karşı, “halkın altında”, “halkı düşünen fakat onun hizmetinde”, “halk önünde al-
çakgönüllü” bir devlet imgesini öne çıkarmaktadır.38 Böylelikle, Ecevit, tek-parti 
dönemindeki halk-devlet karşıtlığını aşmaya teşebbüs etmektedir.39 Bu karşıtlığı 
aşmak için, ‘halk’ın yönetime katılmasının önündeki her türlü engelin bertaraf 
edilmesi gerekir. ‘Özgürlükçü demokrasi’, bu bakımdan, halkın yönetime katılma-
sının önündeki engelleri kaldırmanın en mümkün yoludur. Bir an önce, demok-
rasinin önündeki tüm engelleri kaldırarak, onu genişletmek, yaymak gerekir. Hal-
kın kararları ile doğrudan doğruya yönetime katılabilecekleri, sadece ‘sandık’la 
mukayyet olmayan bir demokrasi biçimine yönelmek, demokrasinin önündeki 
engellerin kaldırılması için elzemdir. Bir tür yerinden yönetim önermektedir as-

36. Bülent Ecevit, Demokratik Sol,  s. 5.

37. Bülent Ecevit, Demokratik Sol,  s. 5.

38. Bülent Ecevit, Demokratik Sol,  s. 19-20.

39. Özkan Ağtaş, “‘Ortanın Solu’: İsmet İnönü’den Bülent Ecevit’e”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 8: Sol 
içinde, der. Murat Gültekingil, (İletişim Yayınları, İstanbul: 2008), s. 212.
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lında Ecevit40.  İşçi, köylü, esnaf, sanatkâr ve kamu görevlilerinden müteşekkil 
‘halk sektörü’, bir bakıma, toplumun dezavantajlı kesimleri, bu vesileyle, doğru-
dan doğruya yönetime katılabileceklerdir. En nihayetinde, buradan şunu çıkara-
biliriz: ‘Halk sektörü’, ‘özgürlükçü bir demokratik’ yöntem doğrultusunda, Ece-
vit’in CHP’sinin ya da ‘demokratik sol’un ulaşmayı hedeflediği öncelikli gruptur. 

Ecevit’in ‘düzen değişikliği’ programı, daha çok ‘halk sektörü’nün dezavantaj-
lı konumlarında bir dönüşüm öngörür. Kooperatifçiliğin geliştirilmesi; köykent-
ler; toprak reformunun hızlandırılması; arsa, şehirleşme düzeninde spekülatif ka-
zançları ve düzensiz şehirleşmeyi önleyici tedbirler; vergi alanında yapılacak dü-
zenlemeler; kredi düzeni ve son olarak KİT’lerde özyönetim benzeri uygulamalar 
ile kamu sektöründe yapılacak değişikliklerle toplumun dezavantajlı kesimlerinin 
önündeki ekonomik, sosyal ve politik engellerin kaldırılması amaçlanmaktadır. 
Bütün bunlar, ancak ciddi bir ‘planlama’ ile mümkündür. Devlet Planlama Teşki-
latı’nın (DPT) bu kapsamda yetkileri artırılmalıdır Ecevit’e göre; ama bunu yapar-
ken, daha çok saha çalışmasına yönelerek ve yerinden yönetimle halkın DPT ile 
etkileşimini artırarak halktan gelecek görüşler istikametinde bir planlama progra-
mı hazırlamak esas olmalıdır.41 Kısaca, Ecevit’in ‘demokratik solu’nda ‘planlama’ 
bile merkezi değil, bir bakıma adem-i merkeziyetçi bir içerikle donatılmıştır. Bu 
hâliyle, ‘düzen değişikliği’ ihtiyacını merkezine alan ‘demokratik sol’un ‘ortanın 
solu’ndan çok daha reformcu bir öz taşıdığını söylemek yanlış olmaz. Ancak bunu 
söylerken, CHP’de, ilericilik, Atatürkçülük ve Cumhuriyetçiliğin tümüyle bir yana 
atıldığı düşünülmemelidir. Solun artan kullanımı ile birlikte bu özellikler kısmen 
ikinci planda kalmıştır.42 Ama, bu reformcu öz Ecevit tarafından, değişen siyasal 
iklimle birlikte hızla terkedilmiştir.

‘Halk’ın merkezinde yer aldığı ‘düzen değişikliği’nin yerini, CHP tarihi içinde 
sıklıkla karşımıza çıktığı üzere, ‘rejim krizi’nden kaynaklı ‘devletçi refleksler’in al-
maya başlaması ile birlikte, reformcu taleplerin üzeri örtülmüştür. Ecevit özelinde 
bu süreç, 1973 seçim galibiyeti (Tablo 3) ile birlikte başlamıştır. MSP ile kurulan 
koalisyon, Ecevit’in zihnindeki düzen değişikliğini gerçekleştirmenin önündeki 
ilk büyük engeldir. “CHP hükümettedir, ama iktidarda değildir” bu dönemde 
Ecevit’e göre. Çünkü, koalisyon ortağı, örneğin ‘halk sektörü’ kavramı etrafında 
yürütülmek istenen programa karşı çıkmaktadır.43 

40. Bülent Ecevit, Demokratik Sol,  s. 35.

41. Bülent Ecevit, Demokratik Sol,  s. 53.

42. Demirel, Tanel, “1946-1980 Döneminde ‘Sol’ ve ‘Sağ’”, s. 438.

43. Bülent Ecevit, Demokratik Sol,  s. 52.
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Tablo 3: 1973 ve 1977 Genel Seçim Sonuçları

Parti Adı 1973 1977

Alınan Oy Alınan Oy Oranı (%) Alınan Oy Alınan Oy Oranı (%)

CHP 3570583 33,3 6.136.171 41,38

AP 3.197.897 29,82 5.468.202 36,88

DP 1.275.502 11,89 - -

MSP 1.265.771 11,8 1.269.918 8,56

CGP 564,343 5,26 277,713 1,87

MHP 362,208 3,38 951,544 6,42

Bağımsız 303,218 2,83 370,035 2,5

TBP 121,759 1,14 58,54 0,39

MP 62,377 0,58 - -

TİP - - 20,565 0,14

Kaynak: http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/secim_sorgu.genel_secimler

Bir diğer büyük engel, MSP ile koalisyonun bozulması sonrasında kurulan 
Milliyetçi Cephe hükümetlerinin yol açtığı rejim krizidir. Bu krizi aşmanın, bir 
başka deyişle, ‘devleti ve rejimi kurtarma görevi’nin önceliği sebebiyle ‘düzen 
değişikliği’ programı uygulanabilirliğini yitirmiştir. Milliyetçilik, ulusal birlik ve 
dayanışma, Türkiye’nin bağımsızlığı gibi temaların daha merkezi bir yer işgal et-
meye başladığı 1975 sonrası evre, ‘elitist’ bir söylem diline dönüşün işaretleri ile 
doludur. Belge’ye göre, bu ‘elitistlik’,  ilkin Milliyetçi Cephe hükümetlerine yönelik 
muhalefetin halkı savunmaktan çok devleti savunmak üzerine kurulu olmasında; 
ikinci olarak, Atatürkçülük’ün CHP’lilerin demeçlerinde çok daha fazla yer al-
maya başlamasında açığa çıkmaktadır.44 Bir bakıma, CHP’nin devletin partisine 
dönüşmesi, hem reformcu taleplerin hasıraltı edilmesi hem de hızla elde edilen 
halk desteğinin yitirilmesi ile sonuçlanacaktır.45

‘Ortanın solu’ ile başlayıp ‘demokratik sol’ ile devam eden CHP’ye yeni bir 
hüviyet kazandırma çabası kadük kalsa da, CHP’nin ‘devletlû’ bir parti olma vas-
fına hem örgüt ve taban hem de ideoloji esasında ‘sosyal demokrat’ hassasiyetlerin 
eklemlenişini bir kenara not etmek gerekir. 1980 sonrası siyasal hayatımız içinde 
CHP’nin ne denli bir sosyal demokrat parti olduğuna dair tartışmalar halen de-
vam etse de, bu tartışmaların yürütülmesini mümkün kılan zeminin 1965 sonrası 

44. Murat Belge, “CHP Üstüne”, Birikim, no. 13 (1976), s. 55-56.

45. Derya Kömürcü, Türkiye’de Sosyal Demokrasi Arayışı SODEP ve SHP Deneyimleri, (Agora Kitaplığı, İstanbul: 
2010), s. 154.
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gelişmeler olması kendi başına önemlidir. Şimdi bu tartışmanın, SHP deneyimi 
ile başlayan kısmına bakalım.

SHP DENEYİMİNDEN ‘YENİ SOL’ VE  
‘ANADOLU SOLU’NA DEĞİŞİM ARAYIŞLARI
1980 İhtilali ile birlikte CHP, tıpkı diğer siyasi partiler gibi kapatılınca, ‘merkez 
sol’ içinde çeşitli partileşme arayışları, bir süre yoğun bir biçimde devam etmiştir. 
1983’de, önce Halkçı Parti’nin (HP); hemen ardından da Sosyal Demokrat Par-
ti’nin (SODEP) kuruluşu, ‘sosyal demokrasi’nin Türkiye’deki seyri açısından dik-
kate değer bir deneyimdir. 

12 Eylül’ü takip eden günlerde, ‘merkez sol’daki tartışmaların ve arayışların 
bir tür yol ayrımı ile sonuçlanmasının simgesidir HP ve SODEP. Bir yanda, ‘bize 
özgücülük’ vurgusu ile Kemalist milliyetçilik ve laisizmi aslî referans noktası olarak 
benimseyen ve devlet kurucu parti misyonuna sahip çıkan HP kurulmuştur. Diğer 
yanda ise, sosyal demokrasinin ilkelerini esas alarak emekçi sınıflarla ve onların 
hareketleriyle özellikle sendikalarla güçlü bağlar kurmak isteyen, her şeyden önce 
taban örgütlenmesine önem veren, rejimi olabildiğince demokratikleştirmeyi, sos-
yal adalete dayalı bir gelir dağılımını ve sosyal hayatta özgürlük alanlarını geniş-
letmeyi hedefleyen bir yapıyı temsilen SODEP siyasal hayattaki yerini almıştır46. 
Bu iki farklı çizginin 3 Kasım 1985’te Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) adıyla 
birleşmesi, CHP tarihinde öteden beri sıklıkla rastlanan kadro-ideoloji çatışmala-
rının SHP örneğinde de devam etmesini doğurmuştur. Her ne kadar, SHP’de sosyal 
demokratik eğilimler, HP’den taşınan ‘devletçi’ eğilimlere galebe çalar gibi görünse 
de, Türk siyasi hayatındaki kısa mevcudiyeti boyunca bu iki ana eğilim, SHP içinde 
sürekli bir iktidar mücadelesinin yaşanmasında belirleyici bir rol oynamıştır.

SHP içindeki iktidar mücadelesi, sürdürülecek tartışma için oldukça önem-
li veriler sunması açısından dikkatle analize muhtaçtır. Mezkûr mücadeleye dair 
öncelikle şunu söylemek gerekir: SHP’de kadrolar arasında bir mücadele yaşanma-
mıştır sadece, bu mücadeleye eşlik eder biçimde ideolojik bir tartışma da söz ko-
nusudur. Bir başka biçimde söylemek gerekirse, ‘Baykalcılar’, ‘Yenilikçiler’ ve ‘İnö-
nücüler’den47 müteşekkil hizipler arasındaki iktidar mücadelesinin lokomotifi 12 
Eylül öncesi mirasın, hassaten ‘Altı Ok’un reddi ya da kabulüne dair tartışmalardır. 

46. Bora, Tanıl, “SODEP’i ve Eski SHP’yi Rahmetle Anarken”, Birgün Kitap, 24 Mart 2997.
47. Bu üç hizbin adlandırılmasında Derya Kömürcü ile Hasan Bülent Kahraman arasında küçük bir farklılık 
söz konusudur. Aynı hizbi temsilen Kömürcü “sol kanat’ kavramını, Kahraman ise “yenilikçiler”i tercih etmek-
tedir. Bkz. Kömürcü, “Geçmişle Gelecek Arasında Bir Alternatif Arayışı: Sosyal Demokrat Halkçı Parti”, YDÜ 
Sosyal Bilimler Dergisi, no. 2 (2009) ve Hasan Bülent Kahraman, Sosyal Demokrasi, Türkiye ve Partileri, (İmge 
Yayınları, Ankara:1993).
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Bahsedilen tartışmalar içinde ‘Baykalcılar’, SHP’yi “Kemalist ilkeler doğrultu-
sunda yeniden yapılandırarak tüm toplum kesimlerine seslenen, yalnızca emekçi 
sınıflar ve Kürtlerle Aleviler gibi toplumun görece marjinal kesimlerinin değil, sa-
nayileşme, kalkınma ve büyüme vurgusuyla sermayenin üretken kesimlerinin de 
desteğini alan, bu arada egemen çevrelere devlet yönetimi konusunda güvenceler 
veren bir parti hâline getirmeye çalışıyordu”.48 Buna karşılık, partinin ‘Sol Kanat’ı-
nın ya da ’Yenilikçiler’inin öncelikleri şöyle sıralanabilir: Sosyal demokrasinin 
evrensel ilke ve değerlerine bağlılık; ideolojik olarak partiyi netleştirme; CHP mi-
rası ile barışık olma, ama gerektiğinde onu aşma ve onunla hesaplaşma; öncelikle 
toplumun daha dezavantajlı kesimlerine hitap etme; emek-sermaye geriliminde 
emek lehine tavır alma; 12 Eylül rejimi ile mücadele; insan hakları ve Kürt mese-
lesi benzeri konularda aktif bir tavır alma; sosyalist sol ve diğer sol muhâlif unsur-
ları dışlamama; katılımcı demokrasinin tüm gereklerini yerine getirerek partiyi 
‘katılımcı’ bir sol perspektifle donatma.49 Son olarak, ‘İnönücüler’ önceki iki hizip 
arasında bir sentez arayışını temsil etmektedirler. “CHP geleneğini benimsemekle 
birlikte Batılı anlamda sosyal demokrat bir parti hâline gelmek, emeğin kitle par-
tisi olmaya çalışırken geniş toplum kesimlerini partiden koparmayacak bir söy-
lem geliştirmek, demokrasi mücadelesinin öncüsü olmaya çalışmak, ama egemen 
çevreleri ürkütmemek”50 bu hizbin temel öncelikleriydi. 

Bu üç kanat arasındaki mücadelenin seyri açısından, yukarıda söylenenler 
dikkate alındığında, ‘Baykalcılar’ın genel başkan Erdal İnönü’nün şahsında tem-
sil edilen ‘İnönücü’ kanata karşı temel argümanı, partiyi bütün sosyal kesimlere 
açarak, bir an önce iktidara alternatif bir parti hâline getirmektir. ‘Yenilikçiler’in 
ana motivasyonu ise, SHP’nin evrensel anlamda bir sosyal demokrat parti hâli-
ne gelmesiydi. Bunu söylerken, hem ‘Baykalcılar’ın hem de ‘İnönücüler’in sosyal 
demokrasinin evrensel ilkelerinin benimsenmesine şiddetli bir karşı duruş sergi-
ledikleri düşünülmemelidir. Aksine, SHP’nin Türkiye’nin siyasal hayatı içindeki 
ayırıcı yeri, sosyal demokrat ilkelerin benimsenmesi hususunda gösterilen kolek-
tif hassasiyettir. Burada şu da belirtilmesi gereken bir husustur: ‘Ortanın solu’ ya 
da ‘demokratik sol’un temel önceliği ‘halka gitme’dir; SHP için ise ‘sosyal demok-
rasinin evrensel ilkelerinin benimsenmesi’ daha çok belirleyicidir. Sosyal demok-
rasinin evrensel ilkelerinin benimsenmesi, SHP içinde bütün kanatların ortak ta-
lebi olarak öne çıkarken, kanatlar arasındaki ideolojik farklılıklar daha çok CHP 
mirası ile hesaplaşmaktan kaynaklıdır. Bir başka deyişle, partinin ideolojisini Ke-

48. Kömürcü, “Geçmişle Gelecek Arasında”, s. 16-17.
49. Kömürcü, “Geçmişle Gelecek Arasında”, s. 17.
50. Kömürcü, “Geçmişle Gelecek Arasında”, s. 17.
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malist doktrin öncülüğünde çizmek ile sosyal demokrasinin evrensel ilkeleri ön-
cülüğünde çizmek arasındaki gerilimden kaynaklı bir farklılıktı bu. ‘Yenilikçiler’ 
ve ‘Yeni Sol’ (‘Baykalcılar’), CHP mirasının ve ‘Altı Ok’un temelinden aşılmasını 
isterken, Ertuğrul Günay ve Aydın Güven Gürkan gibi daha çok ‘İnönücüler’ ile 
adları anılan ve genel merkezi temsil eden kimseler, ‘Altı Ok’un, parti ambleminde 
ve programında bulunmasının bir zararı olmadığı kanaatindeydiler51.  Örneğin, 
A. Güven Gürkan ‘Altı Ok’u şu sözlerle savunmaktadır: “Türkiye’de kökleri çok 
eskilere uzanan özgürlükçü, demokratik, halkçı bir akım vardır. Kendi içindeki 
çelişkileriyle bu akımın genel çatısı, bu altı ilkedir. Bu altı ilkeyi reddetmek, çok 
emeklerle, on yıllar süren çabalarla topluma benimsetilmiş bir akımı sıfır varsayıp 
işe yeniden başlama hevesi gibi geliyor. Toplum bu altı ilkenin ardında yatan sos-
yal demokrat, özgürlükçü ve halkçı akıma ısınmıştır. Kendisine güven vermekte-
dir. Bu akımın ardında Mustafa Kemal’in çağdaşlaştırma, bağımsızlaştırma, halk-
çılaştırma çabalarının yattığını bilmektedir”.52 

Son olarak, Ercan Karakaş’ın öncülüğünü yaptığı bir diğer görüş ise, CHP 
mirası ya da ‘Altı Ok’la herhangi bir hesaplaşmaya girmeksizin, partinin yeni bir 
amblem edinmesi, gücünü sosyal demokrasinin evrensel ilkelerinden alan yeni 
bir modele kavuşturulması gerekliliği üzerinde durmaktaydı53. Sonuçta, daha 
önce de vurgulandığı üzere, SHP içindeki kanatlar CHP mirasının ya da ‘Altı 
Ok’un, bir başka deyişle Kemalist doktrinin reddi ya da kabulü odaklı tartışmalar 
esasında birbirleri ile mücadele etmekteydiler. Aslında kanatların her biri sosyal 
demokrasinin evrensel ilkelerine önem atfederken, ya Kemalist doktrinin sosyal 
demokrasinin evrensel ilkeleri ile çelişmediği varsayımından hareketle ‘Altı Ok’u 
sahiplenmenin gerekliliğine vurgu yapıyor ya da ‘Altı Ok’la hesaplaşarak veya he-
saplaşmaksızın sosyal demokrasinin evrensel ilkelerinin öne çıkarılması gerekli-
liği üzerinde duruyordu.

SHP içindeki bu mücadelenin, tarihî seyrine baktığımızda, birkaç kritik eşiğin 
dikkate değer olduğunu görüyoruz. Bunlardan ilki, 1988-1990 arasında, Baykal’ın 
Genel Sekreterliği dönemidir. ‘Yenilikçiler’in parti içindeki iktidar mücadelesini 
Baykal’a karşı kaybedişleri, ‘SHP’nin CHP’lileşmesi’ sürecini de beraberinde getir-
miştir.54 ‘Altı Ok’la hesaplaşma yanlısı Baykal’ın parti içindeki mücadelede elde et-
tiği güçlü konum sonrasında, temel hedefinin ‘SHP’yi CHP’lileştirmek’ olması bu 

51. Hasan Bülent Kahraman, Sosyal Demokrasi, s. 168.

52. Şahin Alpay ve Seyfettin Gürsel, DSP-SHP Nerede Birleşiyorlar, Nerede Ayrılıyorlar?, (Afa Yayınları, İstanbul: 
1986), s. 106.

53. Kahraman, Sosyal Demokrasi, s. 168.

54. Kömürcü, “Geçmişle Gelecek Arasında”, s. 18.
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noktada elbette manidardır. Bu hedefle genel başkan İnönü’nün karşısında girdiği 
genel başkanlık yarışlarının tümünü kaybetse de, Baykal, CHP’yi 1992’de tekrar 
kurarak, mücadelesini sürdürme yoluna gitmiştir. Bu ikinci kritik eşik, SHP’nin 
siyasi hayatının sonlanmasının ve sosyal demokrat ilkelerin merkez solca benim-
senmesinin bir kez daha ertelenişinin de bir bakıma başlangıcıdır. Üçüncü olarak, 
1995’te gerçekleşen SHP ve CHP’nin CHP adıyla birleşmesi, merkez sol siyaset 
içinde SODEP’le açılan alternatif kanalın kapanması55 açısından kritik önemdedir. 

1995’te SHP’nin CHP’ye katılması ile gerçekleşen birleşme ve akabinde Deniz 
Baykal’ın genel başkanlığa seçilmesi, merkez solda, ‘yeni sol’ stratejinin CHP tara-
fından benimsenmesi anlamına geliyordu. ‘Yeni sol’, Baykal için, SHP içindeyken 
gerçekleştirmek istediği partiyi geniş kitlelere açarak iktidar kapılarını aralamak 
hedefinin yeni adıydı. İsmail Cem ile ortak yapıtları Yeni Sol’dan hareketle Bay-
kal’ın düşüncelerinin izini sürmek mümkün. Baykal için, iktidara gelmenin temel 
pusulası her şeyden önce sosyal demokrat ilkeleri benimsemektir; “Türkiye’nin 
anti-emperyalist geçmişiyle, sanayileşme ve büyüme idealiyle, halkımızın gerçek-
leriyle bütünleşen sosyal demokrat ideolojimizdir; Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
tüm güzellikleri, tüm olumlu deneyimleri, başarıları ve dersleridir”56. Baykal, bu-
rada, sosyal demokrat ideolojiyi esas pusula olarak benimserken, bir yandan da 
‘CHP’nin tüm güzellikleri, tüm olumlu deneyimleri, başarıları ve dersleri’ne yap-
tığı vurguyla, kısmen CHP tarihi ile hesaplaşma çabası içine girmektedir. ‘Yeni 
sol’un bütününe sosyal demokrat ilkelerin nüfuz ettiğini söylemek yanlış olmaz. 
Şöyle ki, Baykal, 12 Eylül sonrası ideolojik tıkanıklığı ve ülkenin içinde bulundu-
ğu sosyal, ekonomik ve politik sorunları aşmanın mümkün yolunun, “[h]aksızlığa 
ve eşitsizliğe karşı mücadele; barış; sosyal adalet; bireysel hak ve özgürlükler gibi, 
toplumsal hak ve özgürlüklerin de geliştirilmesi; fanatizme ve hoşgörüsüzlüğe 
karşı, devlette ve eğitimde laikliğe sahip çıkılması; kadınla erkeğin eşitliği; de-
mokrasinin toplum hayatının her düzeyine yayılması ve kökleşmesi”57 gibi sosyal 
demokrat ilkeleri benimsemekten geçtiğini söylerken, hem ‘yeni sol’un kodlarını 
deşifre etmekte hem de ‘yeni sol’ stratejinin merkezine sosyal demokrat ilkeleri 
benimsemeyi yerleştirmektedir.58

55. Kömürcü, “Geçmişle Gelecek Arasında”, s. 4.
56. Deniz Baykal ve İsmail Cem, Yeni Sol, (Cem Yayınevi, İstanbul: 1992), s.12.
57. Baykal ve Cem, , Yeni Sol, s. 27.
58. ‘Yeni sol’un sosyal demokrat ilkeler üzerinde temellenen özü 1994 tarihli CHP Parti Programı’nda fazlasıyla 
hissedilebilir durumdadır. Program, örneğin, laikliğin yeniden tanımlanmasının önünü açacak bir şekilde inanç 
özgürlüğünün önemini vurgulamakta, dinsel inançlara daha fazla özgürlük tanınmasının altını çizmekte ve Kürt 
sorununun etnik duyarlılıkla ilişkili olduğunun altını çizmektedir. Bkz., Canan Aslan-Akman,  “Merkez-Solun De-
mokratikleşme Perspektifinin Açmazları: SHP ve CHP Üzerine Bir Analiz”, Liberal Düşünce, no. 36 (2004), s. 71-86.
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‘Yeni sol’ ile temsil edilen strateji 1999’a kadar yürürlükte kalırken, sonra-
sında yerini yeni bir söyleme, ‘Anadolu solu’na bırakacaktır. Bu arada, CHP 1999 
genel seçimlerinde parlamento dışında kalınca 15 ay gibi bir süre Baykal’ın genel 
başkanlığı bırakıp sonrasında tekrar genel başkan seçildiğini geçerken not ede-
lim. ‘Anadolu sol’u CHP’nin 1992’de kuruluşundan sonra, ikinci Baykal dönemini 
temsilen kullanabileceğimiz kritik önemde bir kavram. Birinci Baykal dönemi, 
yani 1992-1999 arası, ‘yeni sol’u, bir başka deyişle, sosyal demokrasinin evren-
sel ilkelerinin savunusu üzerine odaklanma eğilimini; partiyi sloganlardan, kısa 
vadeli düşünmekten ve elitist kökenlerinden arındırma amacını temsil ederken; 
‘Anadolu solu’, yeni bir Türk solu algısı inşa etmek üzere etnik-dinî bir retoriği iş-
ler kılma amacındadır. Baykal, bu ikinci evrede, çareyi kökenlerimize (atalarımı-
za, geçmişimize) dönmekte bulduğu iddiasındadır. Ona göre, sosyal demokrasi-
nin kökeninde, düşünce, inanç ve ibadet hürriyeti yer alır. Bu türden hürriyetlerin 
kökenleri, Anadolu folklorunda, Yunus Emre, Mevlana ve Hacı Bektaşi Veli’nin 
dinî öğretilerinde tam olarak bulunabilir59. 2000-2002 arasındaki bu kısa süreli 
söylem düzlemi, 2002’den sonra hızla çok farklı bir forma bürünerek, ‘Kemalist 
sol’un temel önermelerinin merkezde yer alması ile sonuçlanacaktır.

Baykal döneminin bu son evresini teşkil eden ‘Kemalist sol’un ayırıcı özelliği 
‘yenilikçi’ söylemin terk edilmesidir. Bu evrede, otoriter Kemalist bir hatta kutup-
laştırıcı bir vurgu öne çıkarılır. Laik-anti laik, cumhuriyetçi-cumhuriyet karşıtı, ile-
rici-gerici hatları üzerinden üretilen kutuplaştırıcı dile hapsolan CHP söylemi, laik, 
cumhuriyetçi ve ilerici olmayan tüm sosyal kesimleri vatan haini ilan eder60. Bir ba-
kıma, rejimin muhafazası kaygısı, Ecevit’in CHP’sinde yaşanan dönüşüm gibi parti-
nin yenileştirilmesi arzusuna galebe çalarak, 1930’lu yılların devlet-toplum ilişkileri 
tahayyülünün sunduğu zeminde CHP’yi tekrar devletçi bir hatta yerleştirir.61 

59. Sinan Ciddi, Kemalism in Turkish Politics: The Republican People’s Party, Secularism and Nationalism, (Rout-
ledge, Londra: 2009), s. 96.
60. Ciddi, Kemalism in Turkish Politics, 97.
61. Hatem Ete ve Doğan Eşkinat, Siyaset Arayışından Arayış Siyasetine CHP, (SETA Analiz, no. 65, 2013), s. 16.

Baykal, partiyi sloganlardan, kısa vadeli düşünmekten ve eli-
tist köklerinden arındırmak için, etnik-dini bir retorikte temel-
lenen ‘Anadolu solu’nu ortaya attı. Ancak bu söylem kısa süre-
de unutuldu.
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Böylece kısa süreli ayrılıkları saymazsak, 1992’den 2010 kadar süren Baykal 
dönemini üç evreye ayırmış olduk. Bu üç farklı evredeki değişim serüveninin en 
öz ifadesi, sosyal demokrat ilkeleri merkeze alarak değişim arzusu ile başlayan 
mücadelenin kadim CHP mirası ile özdeşleşmek ile sonuçlanmasıdır. Daha önce-
ki 12 Eylül öncesi CHP’de yaşananların adeta bir kopyasıdır bu sonuç. 

Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2010’da genel başkanlığa seçilmesi ile ‘Yeni CHP’ 
söyleminin dolaşıma girişi, burada sürdürülen tartışma içinde son durağı temsil 
ediyor. ‘Yeni CHP’ odaklı bir tartışmayı başlatmadan önce, şu ana değin CHP ta-
rihinden hareketle yürütülen tartışmayı özetlemekte fayda var. ‘Ortanın solu’ndan 
‘demokratik sol’a, SHP deneyiminden ‘yeni sol’ ve ‘Anadolu solu’na uzanan çizgi-
de CHP’nin yenilenmesi sorunu, hep güncelliğini koruyan bir gündem maddesi 
olarak hem merkez solun hem de merkez sol dışındaki siyasî aktörlerin ve siyasal 
hayatı takip eden analizcilerin ilgisi çekti. ‘Ortanın solu’ ile başlayan ‘değişim’ gi-
rişimlerinin iki ana eksen üzerinden yürütüldüğü daha önce vurgulandı. 1980 
öncesi değişim girişimleri daha çok ‘halka gitme’ ve biraz da sosyal demokrasinin 
evrensel ilkelerinin benimsenmesi odaklıyken 1980 sonrasında merkez solun ana 
gündemi sosyal demokrasinin evrensel ilkelerinin benimsenmesi ile ilişkilidir. 
Her iki ana eksen, CHP’nin elitist, devletlû ve otoriter bir parti hüviyetinden sıy-
rılmasını ve Kemalist doktrinle bir tür hesaplaşmayı yenilikçiler marifetiyle ger-
çekleştirmeyi temsil etse de, bu iki ana eksen üzerinde sürdürülen girişimler bir 
biçimde sonuçsuz kaldı. Böylesi bir sonucun ortaya çıkışı, bazen yenilikçi aktörle-
rin ya parti içinde ya da parlamenter sistem içinde iktidarı elde etmelerini tâkiben 
farklı bir siyasal konumlanmayı tercih etmeleri ile, bazen de yenilikçi aktörlerin 
parti içindeki iktidar mücadelesini kaybetmeleri ile ilişkilendirilebilir. Ama her 
durumda kazanan kadim CHP’nin devletçi, elitist ve otoriter hassasiyetleridir. 

Kemal Karpat’ın, 1923-1945 arasına dair değerlendirmesine, bu noktada 
dikkatleri çekmek gerekiyor: “CHP’nin iktidar döneminde, ne zaman gerçek ve 
hayal ürünü bir tehdit söz konusu olsa, rejimin savunulması için laiklik ilke-
si gündeme getirildi. Bu ilke, rejimin düşmanları için getirilen yasaklara ve tek 
parti yönetimine gerekçe teşkil ediyordu”62. CHP tarihindeki bütün ‘yenilik’ gi-
rişimleri, tıpkı tek-parti dönemi politikalarına meşruiyet sağlanırken kullanılan 
söylemde olduğu gibi, gerçek ya da hayal ürünü bir tehdit engeline takılıp kaldı. 
Bu tehdit, başlangıçta ‘komünizm’dir, 1970’lerin ortalarından itibaren ‘faşizm’dir, 
1990’larda ve 2000’lerde ise tehdidin adı ‘siyasal İslam’ ya da ‘Kürt meselesi’dir. 

62. H. Kemal Karpat, Türk Siyasi Tarihi Siyasal Sistemin Evrimi, çev. Ceren Elitez, (Timaş Yayınları, İstanbul: 
2012), s 58. 
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Özetle, rejimin geleceğine ya da devletin kuruluş esaslarına yönelik gerçek ya da 
hayali bir tehdit söz konusu edilebildiğinde kolaylıkla ‘halka gitme’ ya da ‘sosyal 
demokratlaşma’ girişimleri bir kenara bırakılarak devleti ya da rejimi koruma 
ve kollama görevi üstlenilmektedir. Tam da bu sebeple, CHP’nin devlet kuran 
parti kimliği, dönem dönem öne çıkan diğer tüm kimliklere hep baskın oldu. Bir 
başka deyişle, CHP’nin devleti kuran parti kimliği, ana ya da birincil; diğerleri ise 
türev ya da ikincil kimlikler olarak kaldı63. Şu ana kadar tartıştığımız, CHP tari-
hindeki her kritik moment için geçerli bir tespittir bu. Elbette her biri kendine 
özgü koşullarda yaşanmış deneyimlerdir bunlar. Buna karşılık, sonuç hiç değiş-
medi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Yeni CHP’sini de, bu tarihsel mirastan hareketle 
anlamak gerekmektedir.

YENİ CHP YA DA YENİLENEMEYEN CHP
Deniz Baykal’ın istifası ile boşalan CHP genel başkanlığı koltuğuna, parti içindeki 
tüm grupların ortak adayı olarak katıldığı 33. Kurultay ile Kemal Kılıçdaroğlu otur-
du. 2002’de Parlamento’ya girerek, siyasal hayata dâhil olan Kılıçdaroğlu’nun parti 
içinde hızla yükselişini, CHP içindeki ‘yenilik’ ihtiyacının zorunluluğuna duyulan 
kitlesel inançla birlikte düşünmek gerekir. 1992’de partinin yeniden kurulması ile 
başlayan iktidar arayışının bir türlü toplum nezdinde istenen karşılığı bulamayışı 
karşısında CHP’yi iktidar alternatifi hâline getirebilmenin ağır yükü ile yola çı-
kan Kılıçdaroğlu’nun başlangıçta ‘Yeni CHP’ yaratma çabası içine girdiğine şahit 
olduk. Geçmiştekiler gibi, parti içindeki iktidar mücadelesine eşlik eden yenilikçi 
dilin parti liderliğine gelişi ile temsil edilen bir çaba değildi bu kuşkusuz. Çünkü 
Kılıçdaroğlu, genel başkanlığı öncesinde, ne bir söylemin ne de bir grubun ön-
cüsüydü. AK Parti iktidarı dönemindeki ‘yolsuzluk’ iddialarının üzerine şiddetle 
gidişi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde gösterdiği performans, Kılıç-
daroğlu’nu parti içinde öne çıkan bir figür hâline getirdi. Dolayısıyla, ancak genel 
başkan olduktan sonradır ki Kılıçdaroğlu’nun ‘Yeni CHP’ söylemi en azından bir 
süre partide etkin bir dil hâline geldi. Buradaki ‘bir süre’nin içinde ne tür bir ima 
taşıdığını hepimiz biliyoruz. Artık CHP’de ‘Yeni CHP’ sık kullanılan bir kavram 
değil. Tıpkı kısa süreli ‘Anadolu solu’ gibi, çoktan tarihin tozlu raflarındaki yerini 
almış durumda. Yine de, Kılıçdaroğlu’nun CHP’sinin lafzen yürürlükte olmasa da, 
mahiyeti itibariyle bir yeniliği temsil edip etmediğini genel başkan olduğu günden 
bu güne geçen süredeki serüvenini dikkate alarak tartışmak zorundayız. 

63. Ahmet İnsel, “CHP’nin Genetik Bozukluğu”, Birikim, no.180 (2004), s. 25.
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Kılıçdaroğlu, genel başkan seçildiği 33. Kurultay’da yaptığı konuşmada, 
“yoksulların, ezilenlerin, işçilerin, emekçilerin haklarını korumak için geliyoruz” 
derken, tıpkı ‘ortanın solu’ ve ‘demokratik sol’ gibi, bir kez daha, CHP’yi elitist bir 
parti olmaktan çıkarıp toplumun dezavantajlı kesimlerinden yana bir pozisyona 
yerleştirmek istediğinin ilk işaretlerini veriyordu. Medyaya verdiği demeçlerde, 
çeşitli vesilelerle katıldığı toplantılarda ve hassaten grup konuşmalarında, sık sık 
işçilerin, emeklilerin, kadınların, atanamayan öğretmenlerin, çiftçilerin ve ben-
zeri toplumsal kesimlerin sorunlarını merkeze alışını da bu çabanın bir yansı-
ması olarak değerlendirmek gerekir. Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP, bir kez daha, 
‘halka gitme’ye çalışmaktadır. 30 Ekim 2012 tarihli grup konuşmasında, daha 
önce müteaddid defalar yaptığı gibi, Kılıçdaroğu, “[e]n büyük gücümüzün halk 
olduğunu, halkın değerlerine saygılı olduğunu her CHP’linin bilmesini isterim. 
Gücümüz halktır, halka gideceğiz, halkla beraber yürüyeceğiz” derken, ‘Yeni 
CHP’nin iktidar stratejisinin ana gövdesinin, ‘halkla beraber halk için’ mottosu 
olduğunu da söylemektedir. 

Kılıçdaroğlu’nun gündeminde ağırlıklı bir yer tutan, yoksullukla ve yolsuz-
lukla mücadele; gelir dağılımındaki adaletsizliklerle mücadele; taşeron işçiliğe 
son verme; toplu sözleşme, grev ve örgütlenme hakkından yana olma; hayvancılık 
ve tarımla ilgili sorunları çözme; işsizlikle mücadele gibi temalar, hem mevcut ik-
tidara yönelik alternatif bir eleştiri hem de ‘halka gitme’ ya da toplumun dezavan-
tajlı kesimlerinin desteğini alacak bir söylem geliştirme çabasının bir yansıması 
olarak görülebilir. 

Yukarıda sıralanan ve daha çok sıradan insanları doğrudan ilgilendiren me-
selelerle sınırlı değildi elbette Kılıçdaroğlu’nun gündemi. Bunun dışında sıklıkla 
insan hak ve özgürlükleri, ifade özgürlüğü, daha ileri bir demokrasi talebi, ‘ya-
sakçı’ ve ‘baskıcı’ anlayışla mücadele etme, yargı bağımsızlığı ile ilgili sorunlar ve 
dokunulmazlıkların kaldırılması, Kılıçdaroğlu’nun ajandasının ana başlıklarını 
oluşturan ülke meseleleriydi. Sosyal demokrasinin, siyasal liberalizm ile ortak-
laştığı bu ilkelere atfedilen önem, Kılıçdaroğlu’nun siyasal programının merke-
zinde,  ‘demokrasi’ ve ‘özgürlük’ün yer aldığına dair bir işaret olarak okunabi-
lir. Fakat bu türden bir okuma yapmayı mümkün kılacak veriler Kılıçdaroğlu 
tarafından sunulsa da, parti içinde, CHP’nin genel politikasını belirsizleştiren 
pek çok farklı sesin sık sık dile gelişi ve Kılıçdaroğlu’nun zaman zaman somut 
meselelerin çözümünde ‘devletçi bir dil’e hapsolmaktan kurtulamayışı kesin bir 
hükme varmayı zorlaştırmaktadır. 

CHP ile ilgili kesin ya da iddialı önermeler sunmanın güçlüğü, bu türden 
önermelerin öznesinden değil, CHP’nin kendi iç dinamiklerinden kaynaklanıyor. 
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CHP tarihinde hep karşımıza çıktığı gibi, farklı kanatlar arasında sıkı bir iktidar 
mücadelesi halen sürmekte. Teorik düzeyde sosyal demokrat, sosyalist, sosyal li-
beral ve Atatürkçü eğilimleri bir arada barındırma iddiası parti önde gelenlerince 
dillendirilse de, bugün CHP’de ana gövdesini ‘ulusalcılar’ ile ‘yenilikçiler’in oluş-
turdukları bir parti içi mücadele halen sürüyor. ‘Yeni CHP’ lafzından çok da hoş-
lanmadıklarını açıkça belirten ‘ulusalcılar’ın özellikle son zamanlarda parti için-
deki etkinliklerinin belirgin bir biçimde artışına, ‘Yeni CHP’nin kullanımdan kal-
kışı tek başına yeterince güçlü bir delil sunuyor. Tam da bu sebeple, CHP’deki de-
ğişim çabalarının yerini ‘ulusalcı’ ana gövdenin direnişi ile ‘muhafazakâr’ bir öze 
bıraktığı iddia edilebilir. Bu iddia, Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı döneminde 
parti üst yönetiminde ya da tavanında yaşanan tartışmalardan hareketle üçüncü 
bölümde ele alınacak. Ancak bundan önce, Kılıçdaroğlu ile selefi Baykal’ın anlam 
dünyaları arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların özellikle parti grubunda yap-
tıkları konuşmalara referansla çözümlenmesi gerekiyor. Bu çözümleme, Kılıçda-
roğlu’nun CHP tarihi içindeki yerini tespit için hayati bir önemi haiz. 
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BAYKAL VE  
KILIÇDAROĞLU DÖNEMLERİ: 
SÜREKLİLİK Mİ, KOPUŞ MU?

‘Yeni CHP’, değişim ihtiyacını karşılamak üzere dolaşıma sokulan bir kavram. 
CHP’nin devletçi, elitist ve sosyal demokrat ilkelerden uzak bir parti hâline ge-
lişinin yarattığı çelişkiler ile yüzleşme çabalarına emsal teşkil ediyor. Tıpkı Ece-
vit dönemindeki gibi yeniden halka gitmenin, halka ulaşmayı mümkün kılacak 
kanalları açmanın ancak değişimle mümkün olabileceği inancının simgesi. Bir 
bakıma, ortaya çıkış koşulları düşünüldüğünde, Baykal’lı yılların özeleştirisi. En 
nihayetinde, çalışmanın birinci bölümünde tartıştığımız değişim teşebbüsleri-
nin en ‘yeni’si. 

Her ‘yeni’lik iddiası, kendinden önceki momenti aşma, onunla hesaplaşma 
fikriyle hareket eder. Bunun ne kadar başarıldığını tartışabilmek için, her şeyden 
önce iki momenti karşılaştırmak gerekir. Yani, ‘Yeni CHP’nin, CHP tarihi içinde-
ki yerini tespit etmek için Baykal dönemi ile benzerliklerini ve(ya) farklılıklarını 
tespit etmek bir zorunluluktur. 

Bu bölüm, Baykal ile Kılıçdaroğlu’nun anlam dünyalarını karşılaştırmalı ola-
rak ele almayı amaçlamaktadır. Karşılaştırma, her iki liderin, ‘grup toplantıları’n-
da belirlenen (Kürt meselesi, Anayasa değişiklikleri ya da yazım süreci, yargı-siya-
set ve asker-siyaset ilişkisi, laiklik, dış politika ve ‘Yeni CHP’gibi) temalara ilişkin 
öne sürdükleri düşüncelerini ve medyada yer alan demeçlerini ‘veri’ kabul ediyor. 
Kuşkusuz her iki liderin, bu temalar dışında, gündemlerinde yer alan daha pek 
çok konu var. Her birini tek tek ele almak, çalışmanın sınırlarını gereğinden fazla 
zorlayacaktı. Dahası, bu temalar, Türkiye’de son yıllarda yoğun bir biçimde tartış-
maya konu edilen gündem maddeleri olması açısından da dikkat çekici.
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DENİZ BAYKAL DÖNEMİ
Deniz Baykal, 1973’de Antalya milletvekili seçilmesiyle başlayan siyasî kariyeri-
ni hâlen Antalya milletvekili sıfatıyla sürdürüyor. Çeşitli hükümetlerde Maliye, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar, Dış İşleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevle-
rini üstlendiği uzun siyasî hayatında bizler onu daha çok CHP genel başkanlığı 
yaptığı dönemler ile hatırlıyoruz. Baykal, CHP’nin 12 Eylül İhtilali sonrasında 
yeniden kuruluşundan, yani 1992’den başlayarak, Hikmet Çetin ve Altan Öymen 
dönemleri dışında, genel başkan sıfatıyla siyasî hayatımızın dikkat çekici figürle-
rinden de birisi. Bu çalışma için ise, Baykal, hem ‘yeni sol’ ve ‘Anadolu solu’ kav-
ramlarıyla öne çıkan sosyal demokrat hareketin değişimine öncülük etmesi hem 
de ‘Yeni CHP’ öncesini simgeleyen aslî unsur olması sebebiyle önemli. 

Kırk yılı aşan siyasî mevcudiyeti düşünüldüğünde, Baykal’ın anlam dünya-
sını keşfetmek çok da kolay değildir. Onun uzun siyasî serüvenine ilişkin genel 
bir değerlendirme yapmak bu çalışmanın amaçlarının dışında. Burada, Baykal’ın 
2000’li yılların başlarından günümüze kadarki evrede –grup konuşmaları ve med-
ya demeçleri gibi- çeşitli vesilelerle paylaştığı düşüncelerini merkeze alarak bir 
çözümleme yapılacak. Bu kapsamda, evvela Baykal’ın Kürt meselesine ilişkin de-
ğerlendirmeleri ele alınacak.

Kürt Meselesi: Baykal’ın Kürt meselesine bakışı, millet ve milliyetçilik algısı-
nın temellendirdiği bir zeminde anlam bulmaktadır. Baykal için millet, öncelikle, 
“misakı millî sınırları içinde yaşayan, ulusal sınırlar içinde yaşayan bütün insanla-
rımızdır, hepsi beraberdir. Hiçbirisi diğerinden farklı olmayacak şekilde, hiçbirisi 
diğerinden ayrı olmayacak şekilde, hepsi aynı hak, aynı hukuk, aynı eşitlik içinde 
egemenliğin bir parçasıdırlar. Ne olursa olsunlar, şu ırktan bu ırktan, şu etnik kö-
kenden bu etnik kökenden, şu mezhepten bu mezhepten, şu dinden bu dinden, 
şu sülaleden bu aşiretten hiç önemi yok” (22 Nisan 2003).64 Baykal’a göre demek 
ki millet, ırk, etnik köken, mezhep, din, sülale ve aşiret farkı gözetilmeksizin aynı 
hak, hukuk ve eşitlik temelinde birbirine benzeşen ulusal sınırlar içindeki bütün 
insanlardan müteşekkil bir bütündür. 

Milliyetçilik ise, Baykal açısından, çatışmaya, husumete, dağıtmaya değil 
inşaya ve bütünleştirmeye dayalıdır; “aşiretlere, kabilelere, sülalelere ayrışmış, 
mezheplere dağılmış farklı kimliklerin etrafında içine dönmüş, kapanmış, par-
çalanmış bir toplumu, o parçacıkları aşarak ve açarak ulusal düzeyde birleştir-
me çabasının ifadesi, yerellikten, feodallikten kurtulma arayışının ifadesi”dir (19 

64. Baykal’dan doğrudan alıntılanan bu cümleler, onun grup konuşmalarının yapıldığı tarihi ifade etmektedir. 
Bundan sonraki her bir alıntıda, aynı şekilde, ilgili grup konuşmasına atıf yapıldığını bilinmelidir.
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Nisan 2005). Milliyetçilik, söz konusu yerel ve feodal aidiyetlerin aşılması çağrı-
sını içinde barındırdığı için, etnik kimlik özel hayata aittir, devletin onunla bir 
ilgisi yoktur. Hepsine karşı eşit mesafededir devlet. Tarafsızdır, nötrdür. Dahası, 
Türkiye Cumhuriyeti devleti, “bir ırk devleti, bir kan devleti, kafatası devleti de-
ğildir; Türkiye bir bilinç devletidir, siyasî bilinç, siyasi anlayış devletidir. Bu dev-
letin içinde yer alan insanların hiçbirinin kanını, kafatasını, ırkını incelemeye, 
irdelemeye, sorgulamaya kimsenin hakkı yoktur” (14 Aralık 2004). Dolayısıyla, 
etnik kimliği devlete bir damga gibi vurmaya kalkmamak esastır, devlet belli bir 
etnik kimliğin lehine ya da aleyhine kullanılmamalıdır (19 Nisan 2005). Şayet et-
nik kimlik devlete damgasını vurursa ya da devlet belli bir etnik kimliğin lehine 
ya da aleyhine kullanılırsa, bu ulusal bütünlüğe yönelik ciddi bir tehdidi içinde 
barındıracaktır. Bir başka ifadeyle, Cumhuriyet’in ilanından beri gerçekleştiril-
meye çalışılan ‘uluslaşma’ çabasından bir geri dönüşü simgeleyeceği için her türlü 
‘kimlik siyaseti’nden mümkün mertebe uzak durulmalıdır. 

Baykal, Cumhuriyet’e ve Türkiye’ye sahip çıkmanın, demokrasiyi ve ulusal 
bütünlüğü ayakta tutmanın, ancak siyaseti ‘kimlik siyaseti’ne dönüştürmemek-
le mümkün olabileceği kanaatindedir. “Siyaset fikirle yapılır, kimlikle yapılmaz. 
Siyaset etnisiteyle yapılmaz, siyaset dinle yapılmaz. Siyaset mezheple yapılmaz... 
Yani, senin siyasetin ne; benim siyasetim etnik kimliğim, ırkım. Senin siyasetin 
ne; benim siyasetim mezhebim, benim siyasetim dinim dersek, demokrasiyi ya-
şatabilir miyiz, ulusal bütünlüğü ayakta tutabilir miyiz?” (27 Ocak 2004) derken, 
demokrasinin ve ulusal bütünlüğün, siyasetin kimlik siyasetine dönüştürülmesi 
hâlinde ciddi bir tehdit ile karşı karşıya kalacağını iddia etmektedir. 

Mevcut hâliyle Kürt kimliği etrafında faaliyet gösteren bütün özneler, Bay-
kal’a göre, siyaseti kimlik siyasetine dönüştürdükleri için, hem kendilerine hem de 
demokrasiye ve uluslaşma sürecine zarar vermektedirler. Ulusal bütünlüğü tehdit 
etmektedirler. Hem PKK hem de Kürt halkını temsil etme iddiası taşıyan (HEP 
ile başlayıp DTP’ye ve BDP’ye uzanan çizgideki) siyasî hareketler, aralarında her-
hangi bir ayrım gözetilmeksizin, aynı projenin birer parçasıdır. Bu, üniter yapıyı 

Baykal, Cumhuriyet’e ve Türkiye’ye sahip çıkmanın, demokra-
siyi ve ulusal bütünlüğü ayakta tutmanın, ancak siyaseti ‘kim-
lik siyaseti’ne dönüştürmemekle mümkün olabileceği kanaa-
tindedir. “Siyaset fikirle yapılır, kimlikle yapılmaz” der.
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bozup federal yapıya yönelmekten bağımsız devlet kurmaya kadar çeşitli aşamalar 
öngören bir projedir. Bir başka deyişle, Türkiye’yi Iraklaştırma projesidir. Irak’ta 
yaşananları Türkiye’de sahneye koyma projesidir65. Tam da bu sebeple, Baykal’a 
göre, terörle mücadelede gösterilecek herhangi bir zafiyet yanında, teröristleri 
dağdan inip ovada siyaset yapmaya davet etmek; ‘Türklüğü’ alt kimliklerden biri 
kabul etmek; terörle müzâkere etmek; ‘eve dönüş yasası’nı çıkarmak; Kürtleri bir 
azınlık gibi görmek; demokratikleşme ile Kürt sorununun çözüleceğini zannet-
mek; devletin ana dilde yayın ve eğitimle ilgili sorumluluk üstlenmesine izin ver-
mek ve benzerleri, zikredilen projenin hayata geçirilmesinin adımlarından biri 
olmanın ötesinde hiçbir anlama sahip değildir.

Yukarıda sıralananlardan her biri Baykal için ulusal bütünleşmenin sağlan-
masına değil, bölünmeye kapı aralayacak faktörlerdir. Örneğin, terörle mücadele-
de gösterilecek herhangi bir zafiyet, kabul edilebilir değildir. Oysa AK Parti hükü-
meti, göreve geldiği günden beri, meseleyi bir türlü doğru analiz edemediği için, 
terörle mücadelede zafiyet içindedir. Alt kimlik-üst kimlik tartışmasını açmakla, 
terörü ve arkasında duran çevreleri himaye etmeye, onlarla ilişkiye geçmeye baş-
lamıştır. Onların gönlünü kazanarak, onlara umut vererek, onları himayesine ala-
rak onları yönetebileceğini zannetmiştir (11 Kasım 2008). Dahası, çıkarılan ‘eve 
dönüş yasası’ ve Abdullah Öcalan’ın tecrit koşullarını değiştirme çabaları da, as-
lında bu zafiyetin işaretleridir. 

Baykal, Kürt meselesini daha çok terörle mücadele ekseninde yorumlama eği-
limindedir. Bir kez daha söylemek gerekirse, bu hususta herhangi bir zafiyet içinde 
asla olunmamalıdır. Terörle mücadele ederken, halk ile terör birbirlerinden ayrıl-
malıdır. Kürt kökenli insanlara bütünüyle sahip çıkılmalı, onlara bütün olanaklar 
sunulmalı, saygınlıklar ve haklar tanınmalıdır. Hiç tereddüt etmeden bu toplumun 
gerçek sahibi insanlar olarak yaklaşılmalıdır. Özetle, öncelikle terör ile halk kesin 
bir biçimde birbirinden ayırt edilmelidir. Sonrasında ise, terör mahkûm edilmeli, 
terörle uzlaşılmamalı, terörün sırtını sıvazlamaya kalkışmamalı, terörle temasa geç-
memeli ve terörle müzâkere etmemelidir (25 Kasım 2008). Oysa hükümet baştan 
beri tam tersi bir eğilim içindedir; sorunun, demokratikleşme adımları ile, ‘Türk’ü 
diğer alt kimliklerden biri addetmekle, müzâkereyle çözüleceği iddiasını dillendir-
mektedir. Bütün bunlar, Baykal için, hedeflenen siyasi projenin birer adımıdırlar; 
etnik temelde milleti ayrıştırabilecek, ayrıştırmaya yönelik birer mekanizmadırlar. 
Özetle, bütün bunlar, kaynaştırma değil ayrıştırma niyetinin birer işaretidir. 

65. “Terörü Hükümet Azdırıyor”, Milliyet, 14 Haziran 2007.
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Baykal’a göre, ayrıştıracak değil kaynaştıracak adımların atılması sûretiyle 
ancak mesele bir çözüme kavuşturulabilir. Bunun için, evvela, bölgede yaşayan 
insanların kendilerini Türkiye’nin tümünün bir parçası gibi hissetmelerini sağla-
yacak kanalları, mekanizmaları, çözümleri devreye sokmak gerekir. Örneğin, yeni 
bir eğitim politikası belirlenmelidir. Bölgede yaşayan çocuklara parlak bir gelecek 
sunmak için, eğitim politikaları aracılığıyla gerekli tedbirler alınmalıdır. Ancak 
böylelikle, çocukların terör örgütüne girmeleri engellenebilir. İşsizlik, bir başka 
sorun kaynağıdır bölgede. Dolayısıyla, işsizlik başta olmak üzere bütün ekonomik 
sorunlar çözülmelidir. En nihayetinde, bölge insanı ekonomisiyle, sosyal yapısıy-
la, kültürel yapısıyla Türkiye’nin tümüyle bütünleşmelidir. (4 Ağustos 2009). 

Baykal’ın Kürt meselesine bakışında yukarıda yer vermeye çalıştığımız dü-
şüncelerinde birkaç husus öne çıkıyor. Öncelikle, kimlik siyasetini, yani etnisite 
esasında bir kolektif hak talebini reddetmektedir. Bu türden taleplerin tümünü 
‘ulusal bütünlük’ ve ‘demokrasi’yi aşındırıcı faktörler olarak görmektedir. Ayrı-
ca, hem Kürt hareketinin siyasal hayat içinde varlık gösteren öznelerini hem de 
PKK’yı aynı projenin aktörleri kabul etmektedir. Halk ile terörü mutlak sûrette 
birbirinden ayırırken, terörle mücadelede gösterilen zafiyetlerin, örneğin, çıka-
rılan ‘eve dönüş yasası’nın, Öcalan’ı tecritten kurtarmanın, demokratikleşme ve 
müzâkere ile sorunun çözüleceğini iddia etmenin, bütünüyle bahsedilen projeye, 
yani en nihayetinde ülkenin bölünmesine katkı sağlamanın ötesinde bir anlam 
taşımadığını düşünmektedir. Son olarak, Baykal, alınacak ekonomik, sosyal ve 
benzeri tedbirlerle hem terörü besleyen kanalları kapatmanın hem de bölge hal-
kının ülkeye aidiyetlerini pekiştirmenin sorunun çözümündeki belirleyici öne-
mini vurgulamaktadır. 

Anayasa Yazım Süreci: Baykal, ‘ulusal bütünlük’ün aşındırılacağını düşün-
düğü için, Kürt meselesine ilişkin AK Parti iktidarı dönemi politikalarına karşı 
şüphe ile yaklaşmaktadır. Anayasa değişiklikleri ya da Anayasa’nın yeniden yazı-
mı söz konusu edildiğinde ise, bir ‘rejim krizi’nin ortaya çıkışı ihtimalinden en-
dişe etmektedir. Bir rejim krizine yol açmayacak adımlar, örneğin demokratik-
leşmeye yönelik hamleler, ‘iyi niyetli’ muhalefetin bir işareti olarak zaman zaman 
desteklense de, AK Parti’nin ‘gizli gündem’i söylemi bu desteği gölgelemekte ve 
Baykal’ın Anayasa’nın kısmen ya da topyekûn değiştirilmesi teşebbüslerine sert 
bir biçimde karşı çıkmasına yol açmaktadır. 

Baykal’ın Anayasa’nın kısmen ya da topyekûn değiştirilmesi yönündeki ta-
leplere yönelik tepkilerine dair elde edilen bulgular ışığında yukarıda yapılan ge-
nel değerlendirmeyi 2002’de AK Parti’nin iktidara gelişi sonrasında yaşanan ge-
lişmeler ışığında derinleştirmek mümkün. Baykal’ın Anayasa değişiklik planları 
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ile ilgili AK Parti hükümetine ilk uyarısı, 58. Hükümet programının görüşülme-
si sırasında TBMM’de yaptığı konuşmasında karşımıza çıkıyor: “Cumhuriyetin 
80 yıllık kazanımlarını, Türkiye’nin hassas dengelerini yok sayıp, güç bendedir 
diyerek yeni bir Anayasa yapmayı kimse aklından geçirmesin. Büyü bozulmaya 
başladı. Devletin temel kurumları ile asla kavga etmeyin... Cumhuriyetin 80 yıl-
lık kazanımlarına dokunmayın. Anayasal düzenin temelleri ile oynamayın. Rejim 
sorunu çıkarmayın.”66 Bu cümleler, Baykal’ın Anayasa’nın topyekûn değiştirilmesi 
yönündeki her türlü teşebbüse karşı ilerleyen zamanlarda öne süreceği argüman-
ların bir özetini sunuyor. Bu konuya biraz sonra tekrar dönülecek. Ancak önce, 
AK Parti iktidar olduktan hemen sonra Anayasa değişikliğini gündemine alma 
niyetini belli edince, Baykal’ın ne türden bir tepki verdiğine bakalım.

3 Kasım 2002’de AK Parti tek başına hükümet kurma şansı elde etmesini tâki-
ben Anayasa değişikliklerini gündeme getirdiğinde Baykal’ın ilk tepkisi ‘öncelik-
le dokunulmazlıkları kaldıralım, sonrasına bakalım’dır. Takip eden günlerde ise, 
‘iyi niyetli’ bir tutumla ana muhalefet görevini yerine getireceğini beyan etmiştir. 
Baykal, 7 Ocak 2003 tarihli grup konuşmasında, “dokunulmazlığın değiştirilmesi 
konusunda bir Anayasa değişikliğiyle başlamadan Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
bir başka Anayasa değişikliği konusuna sahip çıkması, katkı vermesi artık kolay-
ca söz konusu olmayacaktır. Herkesin hesabını buna göre yapmasını diliyorum. 
Biz, bu konuda çok ciddî bir görev yaptık. Anayasa değişikliği konusunda bundan 
sonra atılması gereken ilk adım, dokunulmazlık konusunun değiştirilmesidir, ilk 
sorun budur. Bunu gerçekleştiririz, bundan sonra bakarız” sözleriyle Anayasa’da 
yapılacak her türlü değişikliği dokunulmazlıkların kaldırılması koşuluna bağlar.  
Bir başka deyişle, 2002 sonrasında Anayasa değişiklikleri ilk kez gündeme getiril-
diğinde, Baykal, dokunulmazlıkların kaldırılmaması hâlinde CHP’nin hiçbir de-
ğişiklik talebine olumlu yaklaşmayacağını söyler. Anayasa değişikliği bahsi ikinci 

66. “Hükümete Dokundu!”, Milliyet, 27 Kasım 2002.

Baykal’ın anayasa değişikliği konusundaki tavrı, “Cumhuriye-
tin 80 yıllık kazanımlarını, Türkiye’nin hassas dengelerini yok 
sayıp, güç bendedir diyerek yeni bir Anayasa yapmayı kimse 
aklından geçirmesin” cümlesiyle özetlenebilir.
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kez AB ile ilişkiler bağlamında gündeme getirildiğinde ise, Baykal, ‘iyi niyetli’ bir 
muhâlif tutumla, her türlü desteği vermeye hazır bir profil çizer. 

Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasî yasağının kaldırılarak milletvekili seçilme-
sini sağlayacak düzenlemeye verilen destek, Baykal’a göre, bu ‘iyi niyet’in bir 
göstergesidir. Dahası, hükümetin AB’ye girişle ilgili teşebbüslerine yardımcı ol-
mak için başkent başkent dolaşmaları, “3 Kasım sonrasında nasıl iyi niyetle bir 
başlangıç yaptıklarının, CHP’nin bu başlangıca nasıl yaklaştığının bir ifadesidir” 
(29 Nisan 2003). Baykal, aynı grup konuşmasında, “böyle başladık, böyle devam 
ediyoruz, böyle devam etmek istiyoruz; ama geldiğimiz noktada sıkıntılarımız 
var, sorunlarımız var” sözleriyle, hem hükümetin demokrasi söylemini uygula-
maya yansıtmayışı sebebiyle, hem de başkanlık rejimini gündeme getirmesinde 
temellenen sorunlar sebebiyle yavaş yavaş ‘iyi niyetli’ muhalefetin sonuna gel-
diklerinin işaretini vermektedir. 

21 Nisan 2003’te Erdoğan’ın, “siyasetteki arzum başkanlık sistemi, benim için 
en ideali Amerika modeli” sözleriyle başlattığı tartışma, Baykal için “üçte ikilik 
bir siyasi partiye hiç de uygun düşmeyen, dayatmacı, ben dedim bu olacak an-
layışının kabaca uygulandığına” (29 Nisan 2003) şahit olunan pek çok örnekten 
biridir. Baykal, önce, medyaya verdiği “Başbakan, karda kurt yumakları atıp kurt-
ları uzaklaştırmaya çalışanlar gibi kurt yumakları atıyor. Herhalde kendisini çok 
kuşatılmış hissetti. Cambaza bak gibi; ‘Başkanlık sistemine geçelim’. Hayır karde-
şim, faizleri indirelim. Amerika örneği veriliyor. Arjantin’i de unutmayın. Eyalet 
sistemine mi geçeceksiniz, çift Meclis mi açacaksınız? Ciddi şeyler değil bunlar. 
Önündeki meseleleri hallet, devleti niye şekillendiriyorsun. Herkes haddini bil-
sin”67 demeciyle, sonrasında ise grup toplantısındaki “başkanlık rejimiymiş… 
Senin herkesten çok daha fazla kurumlaşmanın, organlaşmanın katkılarına, fren-
lerine, yönlendirmelerine ihtiyacın var. Kendini onlardan azade kılarsan, sadece 
senin için değil, kumanda ettiğin toplum için de çok tehlikeli sonuçlar doğurur-
sun” (29 Nisan 2003) sözleriyle, açık bir biçimde başkanlık sistemine ve söz konu-
su sisteme geçiş için yapılacak anayasal değişikliklere onay vermeyeceklerini ifade 
etmişti. Hülasa, rejimi değiştirmek ya da devleti şekillendirmekle sonuçlanacak 
başkanlık sistemine geçiş, reddedilmesi gereken bir taleptir Baykal için.

Baykal, başkanlık sistemine geçiş talepleri karşısında, AK Parti iktidarına 
yönelik ‘iyi niyeti’nin artık sonuna geldiğini aktardığımız biçimde ifade etse de, 
AB ile yürütülen müzâkereler kapsamında bir paket hâlinde çeşitli Anayasa mad-

67. “Haddini Bil”, Milliyet, 23 Nisan 2003
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delerinin değiştirilmesine yönelik tepkisinde hâlen ‘iyi niyet’ini muhafaza ediyor 
gibidir. Şöyle ki, ona göre, 1982 Anayasası’nın çok ciddî şekilde demokratik bir 
anlayışla değiştirilmesi gereği çok açık bir biçimde ortadadır: “Yapılış tarzıyla, ya-
pıldığı dönemin zihniyetiyle, anlayışıyla günümüzün ihtiyaçlarına bu Anayasa’nın 
cevap vermediği net bir gerçektir. Bunun ciddî şekilde değiştirilmesini sağlamak 
hepimizin önündeki görevdir. Bu doğrultuda, gelmiş geçmiş bütün Parlamentolar 
birtakım girişimler yapmışlardır, sekiz Anayasa değişikliği paketi yürürlüğe ko-
nulmuştur. Şimdi, yeni bir Anayasa değişikliği paketiyle karşı karşıyayız. Aslında, 
bu paketin çok köklü, çok önemli bir anayasal değişim öngördüğünü söylemek 
olanağı yoktur; çok doğal, kaçınılmaz hale gelmiş değişikliklerdir. Mesela, idam 
cezası çıkarılmıştır, ortadan kaldırılmıştır, şimdi, bunun Anayasa’mızda güvence 
altına alınmasına ihtiyaç vardır; bu doğrultuda yapılması gereken düzenlemelere 
yönelinmiştir. Bunun gibi Türkiye’de demokratikleşme doğrultusunda, sivilleşme 
doğrultusunda, uluslararası hukukla iç hukukumuzun ilişkisinin oluşturulması 
konusunda atılması gereken adımlar vardır. Bu adımlar, bu değişiklik paketiyle 
atılmaktadır. Bunların hepsi gayet güzel, çok sevindirici” (4 Mayıs 2004).  Bu söz-
ler, Baykal’ın demokratikleşme yönünde atılacak adımlara verdiği desteğe açık bir 
işarettir. Ancak, Baykal söz konusu değişikliklerin kendi ihtiyaçlarımız doğrultu-
sunda, kendi irademizle, kendi kararımızla yapılmamasından rahatsızdır. AB ta-
lebiyle söz konusu değişikliklerin yapılmasını egemenliğin kayıtsız şartsız millete 
ait olduğunu yazan bir parlamentonun mensubu olarak içine sindirememektedir. 
Çünkü, TBMM, Baykal’a göre, “fason üretim yapan bir ticari kuruluş değil; özgür 
iradesi olan, kendi ihtiyacını kendisi kararlaştıran, milletin ihtiyaçlarını çözme 
doğrultusunda karar alan bağımsız siyasî bir organ, egemenliğin yansıdığı ku-
rum”dur (4 Mayıs 2004). O halde, AB ile ilişkiler kapsamında yapılan değişiklik-
ler söz konusu edildiğinde Baykal, özetle, demokratikleşme adımlarından değil, 
AB’nin talebiyle Anayasa’da yapılan değişikliklerden çok da hoşnut değildir. Bu 
konudaki rahatsızlığın, Baykal tarafından sık sık dile getirildiğini ifade ederek 
Anayasa ile ilgili bir başka bulgumuza geçelim.

Baykal, AB ile müzâkereler kapsamında yapılan değişikliklere şerh düşerek 
de olsa verdiği destekte gözlenebileceği üzere, Anayasa’nın kısmen değiştiril-
mesine muhâlif değildir. Ancak bu elbette teklif edilecek her türlü değişikliği 
Baykal’ın kabul edeceği anlamına gelmez. Örneğin, Anayasa’daki vatandaşlık 
tanımında yapılması muhtemel her türlü değişiklik Baykal tarafından sert bir 
biçimde eleştiri konusu edilmiştir. Başbakan’ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaş-
lığının bir üst kimliği, buna mukabil Laz, Çerkez, Türk, Kürt gibi etnik kimlik-
lerin ise alt kimlikleri temsil ettiğine dair 2005 yılındaki sözlerine yönelik de-
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ğerlendirmelerinde, Baykal, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının bir üst kimlik 
değil, bir hukukî kimlik olduğunu söylemek sûretiyle Anayasa’da ‘Türk milleti’ 
lafzından yoksun bir vatandaşlık tanımının yapılmasına yönelik itirazını dile 
getirmiştir. Çünkü, ona göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı Türk milletinin 
yerine ikame edilemez. Türk milleti demek kimsenin etnik kimliğine tecavüz 
anlamı taşımaz. Herkes sahip olduğu etnik kimliği ile Türk milletinin bir par-
çasıdır (22 Kasım 2005). Yani bu milletin adının Türk milleti olması, Baykal’a 
göre, bu milleti oluşturan insanların bir kısmının Gürcü, Çerkez, Arap ya da 
Kürt kökenli olmasına engel değildir. Her biri saygı duyulması gereken kimlik-
lerdir. Her biri, temel hak ve özgürlüklere, kendi kimliğini ilan etme hakkına, 
kendi dilinde yayın yapma hakkına, kendi kimliğini yaşama hakkına sahiptir. 
Ama bütün bunlar millet olmaya engel değildir. Dahası, bütün bu farklı etnik 
kimliklerden müteşekkil millî kimliğimizi söylemekten, yani ‘Türk milleti’ laf-
zını kullanmaktan kaçınmakla, Türkiye’deki etnik gerginliklerin ortadan kaldı-
rılacağını zannetmek kadar hatalı bir şey yoktur. Tam tersine, kendi Kürdümüze 
Türk milletinin Kürdü diye sahip çıkmak elzemdir. Kürt de bu milletin Kürdü-
yüm demeli ve sorunlar aşılmalıdır (29 Kasım 2005). 

Baykal’ın vatandaşlık tanımından Türk milleti lafzının çıkarılabileceği yö-
nündeki AK Partili yetkililerce yeni anayasa yazım sürecinde 2009 yılında dile 
getirilen görüşlere, yine benzer bir tepki ile karşılık verdiğini görüyoruz. Baykal’a 
göre, ‘Türk milleti lafı bir ırkçı laf değil’dir. Anayasadaki vatandaşlık tanımı, “ta-
rihin içinden gelmiş, yüzlerce yıldan beri bütün dünyanın değerlendirmesiyle 
genel kabule mazhar olmuş, hiçbirimizin de etnik kökenimiz, ırkımız ne olursa 
olsun bir kompleks yapma ihtiyacını hissetmediğimiz, tarihin bu gelişimini sa-
hiplenerek kendimizi bu milletin bir parçası sayabildiğimiz bir tanım. Bu tanımın 
arkasında ırkçılık aramak, asıl ırkçılığın kendisidir, bir başka ırkçılığı dayatma 
girişimidir” (8 Aralık 2009). Özetle, Baykal, Anayasa’daki vatandaşlık tanımında 
bir değişikliğe gidilmesine şiddetle karşıdır. 

Baykal, yukarıda göstermeye çalışıldığı üzere, zaman zaman gündeme gelen 
vatandaşlık tanımının değiştirilmesi ihtimaline karşı dursa da, demokratikleş-
meyi konsolide edici bir içeriğe sahip ise, Anayasa yapılacak kısmî değişikliklere 
destek verme eğilimdedir. Buna karşılık, 1982 Anayasası’nın ilga edilerek yeni bir 
anayasa yazımına karşıdır. Bu amaçla AK Parti hükümeti tarafından hazırlanan 
taslak metni, ‘iyi niyetten uzak, kurnazlıkların yer aldığı bir çalışma’ olarak değer-
lendiren Baykal, “Anayasa’nın tümünü niye çöpe atacağız?” sorusuna eşlik eden 
ifadelerinde, “anayasalar eskidikçe değer kazanır. ABD’de Anayasa 250 yıllık, kim-
se değiştirelim demiyor. Etnik dille eğitime başlanması, Türkiye’nin ulusal bütün-
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lüğüne yerleştirilmiş bir mayındır, C-4’tür. Derhal kaldırılması lazım”68 diyerek, 
söz konusu taslakta ana dilde eğitime yer verilmesinin ulusal bütünlüğü tahrip 
edeceği düşüncesinden hareketle Anayasa’nın tümüyle değiştirilmesine itiraz et-
mektedir. Ayrıca bu taslak, Baykal’a göre, hem Atatürk’e sırtını dönen, laikliğin içi-
ni boşaltan, yargıyı bağımsız olmaktan çıkaran bir anayasa öngörmektedir69 hem 
de Anayasa’nın değiştirilmesi dahi teklif edilemez maddelerinin değiştirilmesine 
yönelik bir arayışın, bir ‘gizli gündem’in ifadesidir. Oysa, bu maddeler, Baykal’a 
göre, “Türkiye’nin tarihi, onuru ve şerefidir. Görevi buna sahip çıkmak, bunu sa-
vunmak olan kurumlar, şimdilerde, kenarından köşesinden bunları çürütmenin 
peşindedirler” (18 Kasım 2008). Özetle Baykal, Anayasa’nın topyekûn değiştiril-
mesine yönelik çabalardan birine, AK Parti iktidarınca hazırlanan taslağa, ana 
dilde eğitime ışık yaktığı, laikliğin içini boşalttığı, yargı bağımsızlığını ortadan 
kaldırdığı ve değiştirilmesi dahi teklif edilemez maddelerin değiştirilmesine yö-
nelik bir çabayı ifade ettiği için itiraz etmektedir. Bütün bunlar Baykal için rejimi 
krize sokacak hamlelerdir. Dolayısıyla, mevcut Anayasa’yı tümüyle değiştirmeye 
dönük girişimlerden uzak durmak gerekir. Hele, Anayasa Mahkemesi, 2008’de, 
AK Parti’yi ‘laikliğe karşı eylem ve düşüncelerin odağı’ olarak belirlemişken, böy-
lesi bir işe girmek, Baykal’a göre, çok yanlış ve sakıncalıdır. Buna rağmen, AK Par-
ti, Anayasa’yı topyekûn değiştirmekte ısrar ederse, bunu bir hesaplaşma noktasına 
getirirse, bu toplumda derin bir ayrışma ve çatışmayı beraberinde getirecektir.70

Baykal’ın 2002 sonrasında anayasa esasında yaşanan tartışmalara ilişkin de-
ğerlendirmelerini birer bulgu olarak kabul ettiğimizde, sonuç itibariyle, demok-
ratikleşmeye katkı sağlaması muhtemel kısmi değişikliklere yönelik ‘olumlu’ bir 
tutum içinde olduğunu görüyoruz. Buna mukabil, Baykal, içinde başkanlık siste-
mine geçişi, ana dilde eğitimi, değiştirilmesi dahi teklif edilemeyecek maddelerin 
değiştirilmesine yönelik bir niyeti ve benzerlerini barındıran her türlü topyekûn 
değişim teşebbüslerine karşı ise bir rejim krizini tetikleyeceği ihtimalinden hare-
ketle ‘olumsuz’ bir tutum içindedir.

Laiklik: Baykal dönemini, Kürt meselesi, Anayasa tartışması ve vatandaşlık 
meselesi esasında ele aldıktan sonra, “laiklik” temalı bulgularımıza geçelim. Bay-
kal’ın grup konuşmaları ve medyaya verdiği demeçlerde, en sık dile getirdiği gün-
dem maddelerinden biridir laiklik. Bunun sebebi, Baykal için, laikliğin veya laik 
Cumhuriyet’in AK Parti iktidarı döneminde kuşatma altına alınması, ciddi bir teh-

68. “Köşk AKP’nin Noteri Olmaya Başladı”, Milliyet, 3 Ekim 2007.

69. “Köşk AKP’nin Noteri Olmaya Başladı”, Milliyet, 3 Ekim 2007.

70. “Anayasa Değişikliği İçin Uygun Ortam Yok” Milliyet, 8 Haziran 2008.
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dide maruz kalmasıdır. Bu düşünce laiklik söz konusu edildiğinde, Baykal’ın nere-
deyse her seferinde dile getirdiği endişelerin temelidir. Bu endişelerin dile getirilme 
biçimine geçmeden önce, Baykal’ın laikliğe atfettiği anlama bakmakta yarar var.

Baykal için laiklik, “artık siyasette din istismarını ve mezhep istismarını bı-
rakalım demektir. Gerçekten, laik anlayışı özümsemek demek, insanın belli bir 
inanca, dine, mezhebe sahip olmamasını öngörmek demek değil; herkesin inancı 
var, hepsi saygıdeğer, hepsi eşit, hepsi güzel; ama, o temelde siyaset yapmayalım 
demek” (27 Ocak 2004). Baykal, burada, din temelinde siyaset yapılmasına tepki 
gösterirken, bu tepkisini laiklik tanımına dayandırmaktadır. Laiklik, onun için, 
din temelinde siyaset yapılmasına, dinin istismar edilmesine izin vermeyen bir 
ilkedir. Laikliği bir başka seferinde ise, Baykal, “eğitimde, hukukta, devlet yöne-
timinde dini etkili kılmamak”la (15 Haziran 2005) eşleştiriyor. Baykal’ın laiklik 
için yaptığı her iki tanımın, söz konusu grup konuşmalarının bağlamı dikkate 
alındığında, ortak bir muhatabı var: AK Parti. Baykal, AK Parti’nin dini siyasete 
alet ettiği ve eğitimde, hukukta, devlet yönetiminde dini etkili kılmaya çalıştığı 
kanaatindedir. Tam da bu sebeple, 2002 sonrasında AK Parti’ye yönelik eleştirile-
rinin odağında genellikle laiklik temalı eleştiriler vardır. 

AK Parti, Baykal’a göre, laik, demokratik Cumhuriyet’in temel değerleri 
ve kurumlarına karşı ilan edilmemiş, saklı, gizli ve derin bir biçimde mücadele 
içindedir. AK Parti’nin, örneğin türbanla ilgili söylem ve tutumları bu türden bir 
mücadelenin işaretlerini vermektedir. 2005 yılında, Cumhurbaşkanı’nın eşinin 
türbanlı olma ihtimali belirdiğinde, Baykal, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 
türbanla Çankaya köşküne girmeye şu sözlerle itiraz etmiştir: “Türkiye’de türban-
lı bir cumhurbaşkanı olsun mu? Yasal engel yok, olabilir. Daha sonra ne olur? 
Devlete türban giydirmiş olursunuz, türban meşruiyet kazanır, resmiyet kazanır, 
resmiyet. Resmiyet kazandığı zaman örnek olur, daha kolay yaygınlaşır, herkes 
daha kolay, doğrusu demek buymuş demeye başlar, onun doğru olduğunu dev-
let söylüyor olur, onun dışındakilerin doğru olmadığı sonucunu zaten kolaylıkla 

Baykal, AK Parti’nin dini siyasete alet ettiği ve eğitimde, hu-
kukta, devlet yönetiminde dini etkili kılmaya çalıştığı kanaa-
tindedir. Tam da bu sebeple, 2002 sonrasında AK Parti’ye yö-
nelik eleştirilerinin odağında genellikle laiklik temalı eleştiriler 
vardır.
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başkaları çıkarır ve onun dışındakiler giderek resmiyetin dışında önce bir azınlık, 
sonra da teslim olması gereken, sesini çıkaramayacak olan bir kesim haline dönü-
şür” (15 Haziran 2005). Dahası, türbanın Çankaya Köşkü’ne girmesi, Baykal için 
Türkiye’nin Ortadoğu’ya, Irak’a, Suudi Arabistan’a, İran’a yönelmesi; yani, laik ve 
demokratik Cumhuriyet’in zemininden uzaklaşması demektir. 

Yapılacak anayasa değişikliği ile türbanlı öğrencilerin üniversitelere girmele-
rine ilişkin değerlendirmelerinde de Baykal benzer bir bakış açısına sahiptir. Ona 
göre, türbanlı öğrencilerin üniversiteye girmelerinden bir süre sonra üniversite-
lerde başı açık gençlerin okuma şansı kalmayacaktır.71 Ayrıca, geleneklerimizin 
bir parçası olmadığı halde, dışarıdan ithal edilen bir üniformanın yapılacak de-
ğişiklikle dayatılmak istenmesinin doğurduğu tartışmalar, Baykal’a göre, sıradan, 
somut bir konuyla ilgili bir tartışma olarak algılanmamalıdır. Çünkü tartışılan 
konu, türban değildir, Türkiye Cumhuriyeti’nin laiklik anlayışıdır.72 Bir başka de-
yişle, türban, bir siyasal simge olarak, Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef almaktadır. 
Hedef laikliktir.73 Özetle Baykal, türbanın kamusal alandaki temsilini Cumhu-
riyet’in laiklik ilkesi hilafına bir girişim olarak görmektedir. Bu, Cumhuriyet’in 
kurulduğundan beri din-siyaset ilişkisine verilen ve ısrarla korunmaya çalışılan 
yönü tersine çevirmeye yönelik bir girişimdir.

Bu türden bir girişim, Baykal’a göre, hem eğitim hem de hukukun laik muhte-
vasının boşaltılarak dinî etkiye açık hale getirilmesinde de karşımıza çıkmaktadır. 
Oysa eğitim ile din, hukuk ile din mutlak sûrette birbirinden ayrılması gereken 
alanlardır. Türkiye’de insanların rahatça dinlerinin gereklerini yerine getirebilme-
leri ile yetinmeksizin, bazı insanlar eğitim, hukuk ve din arasındaki kurulu ilişkiyi 
bozucu hamleler içindedirler. Baykal’ın sözleriyle, eğitim-din ve hukuk-din ara-
sındaki mesafeyi kapatmak, “bunu değiştirmek istiyorlar. Nereye doğru değiştir-
mek istiyorlar; eğitime dini taşımak bakımından değiştirmek istiyorlar. Hukuka 
dini taşımak açısından değiştirmek istiyorlar. Siyasete, devlet yönetimine, kılığa, 
kıyafete bunu taşıma bakımından bunu istiyorlar. Türkiye’nin tablosunu, görün-
tüsünü, yaşamını İslami bir damganın altına, daha çok, daha çok, daha çok soka-
bilmek için kendilerince yollar, yöntemler arıyorlar” (28 Haziran 2005). Kısacası, 
Baykal, laikliğin, Cumhuriyet’in diğer temel nitelikleri gibi ciddi bir tehdit altında 
olduğu kanaatindedir. AK Parti iktidarı, 2002 sonrasında, gösterdiği performans-
la, örneğin türban serbestisi için mücadele etmek, imam-hatip liselerine yönelik 

71. “Türkiye Giderek Muhafazakarlaşıyor”, Milliyet, 17 Aralık 2007. 

72. “Tartışılan Türban Değil Laiklik”, Milliyet, 27 Ocak 2008.

73. “Baykal: Türban Yabancı Üniforma”, Milliyet, 30 Ocak 2008.
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pozitif ayrımcılık yapmak, hukuku dinselleştirmek gibi faaliyetlerle, Cumhuriyet’i 
ve laikliği hedef alarak aşındırmak amacındadır.

Asker-Siyaset ve Yargı-Siyaset İlişkileri: Baykal’ın laiklik ya da din-siyaset 
ilişkisi ile ilgili endişeleri, yargı söz konusu olduğunda da ziyadesiyle geçerlidir. 
Çünkü yargı, devlet bürokrasisinin diğer kurumları gibi, bilim ve üniversite ku-
rumları gibi işgal edilmekte, ele geçirilmektedir (8 Haziran 2004). Oysa, Türki-
ye’de yargı bağımsızlığı ivedilikle güvence altına alınmalıdır. Baykal’a göre, Türki-
ye benzeri parlamenter rejimlerde kuvvetler ayrılığının anlamını muhafaza ede-
bilmesi için yargının yasama ve yürütmenin dışında tutulması bir zorunluluktur. 
“Eğer yargı da yasamanın ve yürütmenin bir parçası haline dönüşmüşse, o ülkede 
insan hakları, demokrasi, hukuk, istikrar kesinlikle söz konusu olmaz ve şimdi 
böyle bir tehlike var” (22 Kasım 2005). Bu tehlike, AK Parti’nin Cumhuriyet’in 
bütün kurumlarıyla kavga etmesinden neşet eden bir tehlikedir. AK Parti hükü-
meti, Baykal’a göre, üniversitelerle de, Danıştay, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve 
başsavcılık gibi yargı organlarıyla da kavgalıdır. Laiklik ilkesiyle kavgalıdır. Bu 
kavganın sebebi ise anayasal düzenin temel ilkelerinin değiştirilmesi arzusudur.74 
Özetle, Baykal’a göre, hükümet yargıyı siyasallaştırarak anayasal düzenin temel 
ilkelerini değiştirmek üzere denetim altına almak istemektedir. 

Ergenekon davası, Baykal için, yargının siyasallaştırılmasının temel göster-
gelerinden biridir. Söz konusu davaya ilişkin görüşlerine başvurulduğunda, Bay-
kal’ın hem asker-siyaset hem de yargı-siyaset ilişkisine dair görüşlerine kolaylıkla 
ulaşılabilir. Baykal için Ergenekon davası, hukukî değil, siyasî niteliklidir. Siyasî 
amaçlı bir davadır (21 Ekim 2008), siyasal hesaplarla ortaya atılan bir davadır (11 
Kasım 2008), “hukuk adamlarının, yetkili savcıların, yetkili hukuki mercilerin, 
emniyet görevlilerinin bir hukuksuzluğu tespit ederek, o hukuksuzluğu ortaya çı-
karmak için gayret göstermeleri suretiyle ortaya çıkmış bir dava değildir, bu dava 
siyasi siparişle ortaya çıkmış bir davadır” (18 Kasım 2008). Cumhurbaşkanı’nın 
dava açılmadan çok önce, Danıştay cinayeti bağlamında, “bu davaya dikkat, bu 
çok büyük bir davadır, buradan çok önemli sonuçlar çıkacak” demesi, her şeyden 
önce bu davanın hukukî değil, sipariş üzerine açılmış siyasî bir dava olduğuna 
delalet eder. Tablo çok nettir, Baykal için. Bu dava ile Silivri’de Cumhuriyet’ten 
ve devletten hesap sorulmaktadır (18 Kasım 2008). Somut bir delile dayanmak-
sızın; bir başka deyişle, belgelerin uydurma mı, ciddi mi, geçerli mi olduğu hiçbir 
önem taşımaksızın, ‘psikolojik bir savaş’ yürütülmektedir. Bir takım insanların, 

74. “Baykal: Yargıyı Sindirmeye Çalışıyorlar”, Milliyet, 24 Mayıs 2008.
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kurumların, yargının, Silahlı Kuvvetlerin, devletin güvendiği bütün kurumların 
çürütüleceği sistematik bir karalama, resmi karalama ya da mahkûm etme ope-
rasyonu ile psikolojik bir savaş yürütülmektedir (7 Nisan 2009). Bu dava ile, in-
tikam ve siyasi hesaplaşma gerçekleştirilmektedir (2 Haziran 2009), “Türk Silahlı 
Kuvvetleri gibi fevkalade önemli bir kuruma karşı, Türkiye’nin istikrarına karşı, 
demokrasisine karşı bir büyük gizli tertip” (4 Ağustos 2009) işletilmektedir. 

Son olarak, Baykal’a göre, Ergenekon davası, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de-
mokratik bir toplum içindeki yerinin daha demokratik bir anlayışla belirlenme-
sine yönelik bir faaliyet olarak açıklanamaz. Baykal, asker-siyaset ilişkisinin de-
mokratik bir çerçevede düzenlenmesinden yanadır. Bu yönde hükümetin daha 
önce yaptığı düzenlemelere bir itirazı yoktur. MGK’nın yapısını değiştirilmesin-
den MGK’ya sivil bir genel sekreter atanmasına, sivillerin askeri mahkemelerde 
yargılanmayacağı yönünde düzenlemeler yapılmasına kadar pek çok değişiklik, 
demokratik bir toplumda askerin konumunun demokratik bir yöntemle belir-
lenmesi yönündeki düzenlemelerdir. Bu açıdan çok doğal ve yerinde bir olaydır. 
Buna karşılık, Ergenekon davasını bu kapsamda değerlendirmek, mümkün de-
ğildir. Çünkü yaşanan olaylar, başka bir nitelik taşımaktadır. “Yaşanan olaylar, bir 
çartışma, bir sürtüşme, bir yıldırma, bir hesaplaşma, bir intikam alma, bir had 
bildirme ihtiyacı ve anlayışı çerçevesinde yürütülüyor izlenimi alıyoruz” (4 Ağus-
tos 2009) sözleriyle, Baykal, Ergenekon davasının hangi kapsamda değerlendiri-
lebileceğine işaret ediyor. 

Dış Politika: Baykal’ın anlam dünyasını keşfetmek için, yargı-siyaset ve as-
ker-siyaset temasından sonraki durağımız ‘dış politika’. Baykal’ın 2002 sonrasında 
yaşanan dış politik gelişmelere ilişkin ifadelerinden elde ettiğimiz bulgular ışı-
ğında söylenirse, iki temel mesele öne çıkmaktadır: Avrupa Birliği ile ilişkiler ve 
Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler. 

Öncelikle, AB’ye giriş söz konusu edildiğinde, Baykal, bu konuda üzerine dü-
şen tarihsel sorumluluğu yerine getirmiş bir partinin genel başkanı sıfatıyla, AB 
ile ilişkilere ne denli önem verdiklerini ifade etmiştir: “Biz Avrupa Birliği’yle iliş-
kilere önem veren bir siyasi partiyiz. Bunu gerçekleştirmeyi bütün siyasi mücade-

Baykal’a göre, Ergenekon davası, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de-
mokratik bir toplum içindeki yerinin daha demokratik bir an-
layışla belirlenmesine yönelik bir faaliyet olarak açıklanamaz.
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lesinin temeli olarak almış bir siyaset anlayışının temsilcileriyiz. Ama Türkiye’nin 
onurunu, Türkiye’nin hakkını, Türkiye’nin rencide edilmesini kesinlikle içimize 
sindirmemiz, kabul etmemiz mümkün değildir” (12 Kasım 2002). Bu cümleleriy-
le, Baykal, AK Parti’nin iktidara gelişinin hemen ertesinde AB’ye üyelik sürecini 
hızlandırma eğilimi içerisine girmesine bir yandan destek vermekte öte yandan 
onu uyarmaktadır. Türkiye’nin onurunu, hakkını zedelemeden, Türkiye’yi ren-
cide etmeden AB ile ilişki kurmanın gerekliliğini vurgulamaktadır.75 Bu uyarıyı 
takip eden günlerde, AB ile ilişkileri hızlandırma hususunda hükümetin göster-
diği çabaya Baykal her türlü destek verme, hükümetle iş birliği yapma yönünde 
bir tutum alacaktır: “Türkiye, Kopenhag Zirvesinde üyelik müzakereleri için tarih 
talep etme hakkına sahiptir. İktidar, muhalefet hep birlikte bütün dünyadan talep 
ediyoruz. Avrupa Türkiye’ye tarih vermek durumunda. AB’nin saygınlığı, tutarlı-
lığı ve inandırıcılığı bunu gerektiriyor. Çalışmalarımızı elbirliği ile devam ettire-
ceğiz.”76 Bu sözler, Erdoğan ile Baykal’ın Türkiye’nin AB’ye girmek konusundaki 
kararlığını göstermek için dünyaya verdikleri ortak mesajın bir parçası. 

Fakat bu tutumunu ya da tavrını uzun bir süre muhafaza ettiğini söylemek güç. 
Tersine, sürecin ilerleyen aşamalarında Baykal hem AK Parti’ye hem de AB ülkesi 
üyelere  şüpheci ve eleştirel bir dille seslenmeyi tercih edecektir. Baykal’ın “Türki-
ye’nin Avrupa Birliği ile ilişkisi partilerüstü bir sorundur, bir konudur. Bu konuyu 
iç siyaset tartışmalarının bir parçası haline dönüştürmek kadar bu konuya zarar ve-
rebilecek bir yaklaşım tasavvur edemiyorum. Bu konuyu, mutlaka hepimiz kendi 
siyasal tekelimize alma gayretlerini bir kenara bırakarak, bunun bütün Türkiye’nin 
paylaştığı, sahiplendiği bir ulusal sorun olduğunu unutmadan bu konuya yaklaşma-
lıyız” (3 Haziran 2003) sözleriyle dile getirdiği AB’nin partiler üstü bir konu olduğu 
için ülke içindeki siyasi çekişmelere malzeme edilmemesi gerektiğine dair vurgusu, 
AK Parti’ye yönelttiği ilk eleştirilerden biridir. Bir başka deyişle, AB meselesini iç 
siyasî çekişmelere konu etmemenin yolu, birbiri ardına paketler hazırlamak değil, 
AB için gerekenlerin ne olduğunun listesini çıkararak tek bir paket hâlinde söz ko-
nusu gereklilikleri karşılayarak tartışmayı bitirmektir (3 Haziran 2003). 

Baykal’ın AB meselesi esasında bir başka eleştirisi, demokratikleşme yönün-
deki adımların, kendi irademizle değil, AB istediği için atılmasına yöneliktir. Ana-

75. AK Parti’ye yönelik benzer bir uyarının, Baykal tarafından 3 Kasım 2002’nin hemen sonrasında yapıldığını 
geçerken hatırlayalım. Baykal, seçim sonrasında yaptığı ziyaret sırasında, Erdoğan’ın şahsında, AK Parti’yi “iyi 
başladınız. Aman dikkatli olun. Yanlış bir hareket, vazonun kırılmasına yol açabilir. Bu vazoyu kırmayalım. Ana-
yasal rejimin temelleri üzerinde tereddüt yaratacak adımlardan kaçınmak gerekir” (“Aman Vazoyu Kırmayalım”, 
Hürriyet, 6 Kasım 2002) sözleriyle uyarmaktadır. 

76. “Avrupa’nın Dikkatine”, Milliyet, 23 Ekim 2002.
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yasa değişikliklerine dair onun düşüncelerini aktarmaya çalışırken vurgulandığı 
üzere, Baykal, demokratikleşme amacıyla yapılan değişikliklerin Avrupa Birliği 
Genel Sekreterliği’nin talebiyle yapılmasından son derece rahatsızdır. Elbette, bu 
değişiklikler yapılmalıdır; ama bu değişikliklerin yapılması için bize dışarıdan si-
pariş edilmesine gerek yoktur. Bunları kendi ihtiyacımızı kendimiz değerlendire-
rek, kendi irademizle ortaya koymakta bu kadar gecikmemeliyiz  (4 Mayıs 2004). 
İçinde benzer bir rahatsızlığa dair ifadelerin de yer aldığı bir başka konuşmasında 
Baykal, ‘AB Paketi’ adı altında hükümetin bazı projelerini geçirmeye çalıştığını öne 
sürmektedir. Ona göre, “‘işte ‘AB Paketi’ diye yeni paketler geliyor. Önce, bir defa 
bu isimlendirmeye bir itirazım var. Bu, Türkiye’ye yakışmıyor; ... burada, çeşitli 
demokratik hakları kendi vatandaşlarımıza tanıma konusunda adımlar atıyoruz. 
Adı ne; AB Paketi. Yani, bizim vatandaşlarımıza hakları AB mi getiriyor, ne demek 
AB Paketi? Biz, kendi ihtiyacımıza cevap vermeye çalışıyoruz, demokratikleşme 
doğrultusunda adımlar atıyoruz, adımlar atacağız” (10 Haziran 2003). Nihayetin-
de, Baykal, AB ile kurulan ilişkiler esasında, AK Parti’ye yönelttiği eleştirilerde, AB 
meselesinin iç siyasî tartışmalara konu edilmesine; AB’nin taleplerinin tek bir pa-
ketle karşılanmamasına; demokratikleşme yönündeki adımların AB’nin talebiyle 
atılmasına; AB Paketi’nin içine AB’nin talepleri arasında yer almayan başka şeyle-
rin dâhil edilmesine muhâlif bir bakış açısından hareket etmektedir.

Bu tür eleştirilerin muhatabı elbette sadece AK Parti değil. Baykal, aynı za-
manda AB’yi de eleştiri oklarının hedefi hâline getiriyor. Bu cümleden olmak üze-
re, birkaç temel eleştirinin altını çizmek mümkün: AB kesin üyelikle ilgili kalıcı 
kısıtlamalarının olup olmayacağını ya da başka neler talep edeceğini açık bir bi-
çimde bildirmelidir; AB’ye kesin ve tam üyelik esas olmalıdır; AB Kıbrıs konusun-
da kabul edilemez koşullar öne sürmektedir; AB’nin ulusal bütünlüğü tahrip edici 
talepleri dikkate alınmamalıdır.

2004 yılında AB’nin yayınladığı üç rapora77 dair yaptığı değerlendirmeler-
de, Baykal’ın AB’ye ilişkin temel eleştirileri bulunabilir. Baykal’a göre, bu raporlar 
yeterli ilerleme kaydettiği için Türkiye’ye müzâkere verilmesini önerse de, Tür-
kiye’nin AB’ye giriş arzusunun önünde aşılması güç engeller çıkarmıştır. Çünkü, 
“diğer adaylardan nüfus, coğrafî özellikler, stratejik alanlarda farklılıklar taşıdı-
ğından Türkiye için farklı bir yaklaşım benimsenmelidir” görüşü öne sürülmekte-
dir (19 Ekim 2004). Raporlar, Helsinki’deki kararın dışına çıkarak, bizi diğer aday-
lardan farklı bir konuma çekmektedir: “üyelik müzâkerelerine başlanmış olması 
tam üyeliğin alınacağı anlamına gelmez, tam üyelikten başka sonuca ulaşılsa da 

77. Söz konusu raporların ilki ‘İlerleme Raporu’ başlığı ile yayınlanmıştır. Diğerleri ise ‘Türkiye’nin Üyeliğinin 
AB’ye Etki Raporu’ ve ‘AB Komisyonun Öneri ve Değerlendirmeleri’ adını taşıyor.
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Türkiye’nin AB ile sıkı sıkıya bağlı kalmalı, AB’den kopmamalı” diyerek (19 Ekim 
2004), Türkiye’ye tam üyelik garantisi vermekten imtina etmektedir. 

AB’nin başlatılan müzâkerelere rağmen Türkiye’ye tam üyelik garantisi ver-
mekten kaçınması, bir bakıma bazı kalıcı kısıtlamalar vasıtasıyla Türkiye’yi ikinci 
sınıf üyeliğe mahkûm etmek istemesi, Baykal’ın süreç içinde sorun ettiği temel 
meseledir. Baykal, “eğer biz eşit, adil bir tam üyeliği samimiyetle istiyor ve takip 
ediyorsak, bunun reddedilmesi mümkün değildir” sözleriyle, ‘tam üyelik’in ken-
disi için kabul edilebilir tek seçenek olduğunun altını çizmektedir. Yani, AB Tür-
kiye ile bütünleşmek zorundadır. Eğer bütünleşmeyecekse de, yok saymalıdır (11 
Ekim 2005). Özetle, bu noktada, Baykal’ın temel itirazı Türkiye’nin AB tarafından 
ucu açık ve belirsiz bir sürecin muhatabı kılınmasınadır. 

Baykal’ın AB’nin Türkiye’nin üyeliği ile ilgili tutumuna yönelik ikinci eleş-
tirisinin merkezinde, ‘ulusal yararın korunması’ teması yer alıyor. Baykal, tam 
üyeliğe kabul etmeyeceği fiilen bilindiği halde, AB’nin sanki böyle bir üyelik söz 
konusuymuş gibi müzâkereyi sürdürüp ödün vermemizi, ödün vermeye devam 
etmemizi istemesine karşı müteyakkız olunması gerektiği kanaatindedir. “Lo-
zan’a, Ege’ye ve Kıbrıs’a dokundurtmayız” diyerek, AB’nin ulusal yararın hilafına 
taleplerine net, açık ve kararlı bir tutumla karşı çıkılmasından yanadır (28 Hazi-
ran 2005). Bu taleplerden biri, AB’nin yayınladığı raporlarda ve aldığı kararlarda 
açığa çıktığı üzere, Lozan’daki azınlık tarifinin genişletilerek Kürtlere ve Alevilere 
azınlık statüsünün verilmesidir. Baykal, ne Kürtler ne de Aleviler bu türden bir 
talebi dillendirmedikleri halde, demokrasiyle irtibatlandırılarak yapay bir ayrım 
yaratma çabalarını temsil eden söz konusu statünün verilmesini Türkiye’ye yöne-
lik bir tehdit olarak algılamaktadır (26 Ekim 2004).

AB’nin Kıbrıs’a ilişkin talepleri de, Baykal için, ulusal çıkar hilafınadır. Bu se-
beple, bu talepleri Türkiye karşılamak zorunda değildir. Nedir bu talepler? “Tür-
kiye’nin, Güney Kıbrıs yönetimini, Kıbrıs Devleti olarak, tüm Kıbrıs adına temsil 
yetkisi bulunan bir devlet olarak tanıması”, Kıbrıs’ı tanımanın ötesinde, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yok saymak anlamına gelecektir (30 Aralık 2004). Bir 
başka ifadeyle, Kıbrıs’ın tanınması, Londra ve Zürih antlaşmalarını geçersiz hale 
getirecektir. KKTC’nin hukuki temeli ve siyasi dayanağını ortadan kaldıracaktır.78 
Bu, Baykal için kabul edilemez bir taleptir. Sonuç itibariyle, AB ile ilişkiler bakı-
mından, Baykal, başlangıçta hükümetin AB sürecini hızlandırma çabasına destek 
verse de, sürecin ilerleyen aşamalarında hem hükümetin hem de AB’nin söylem 
ve pratiklerine karşı şüpheci ve eleştirel bir tutumla muhalefet etmiştir. 

78. “2. Sınıf Üyeliği Meclis Kabul Edemez”, Milliyet, 18 Aralık 2004.
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Baykal’ın dış politika gündemi elbette sadece AB ile sınırlı değil. 2002-2010 
arasındaki uzun dönem içinde Ortadoğu’da yaşanan sıcak gelişmeler Baykal’ın 
gündeminin bir başka merkezi önem atfedilen teması. Grup konuşmaları ve med-
ya demeçlerinden elde edilen bulgularda, Baykal’ın Ortadoğu ile ilgili gelişmeler 
kapsamındaki değerlendirmelerinde sık sık yinelenen iki ana görüşün öne çıktı-
ğını söylemek mümkün: i) Ortadoğu ile ilgili alınan her karar uluslararası hukuk 
çerçevesinde alınmalı ve Türkiye uluslararası hukuka dayanmayan herhangi bir 
yükümlülüğün altına girmemelidir; ii) ‘yurtta sulh cihanda sulh’ ilkesinden ha-
reketle Türkiye bölgedeki herhangi bir çatışmanın taraflarından biri olmamalıdır. 

Baykal’ın 1 Mart 2005 tarihli grup konuşması bu iki temel görüşün birlikte 
bulunabileceği bir perspektif sunması açısından, üzerinde durulmayı hak eden ifa-
deler içeriyor. Baykal söz konusu konuşmanın, 1 Mart Tezkeresi’ni değerlendirdiği 
kısmında, uluslararası hukuku temel dayanak olarak belirlemektedir. Şöyle ki, ona 
göre, “Türkiye için hukuk fevkalade önemlidir; yani hukuk, kendisine güvenen, 
başkasına yönelik haksız emeller beslemeyen bütün ülkelerin, toplumların daima, 
her zaman kendisine yönelik olarak da bir davranış kuralı olarak benimsemesi ge-
reken bir dayanaktır; yani bizim hukuktan başka güvencemiz yok. Denge olsun, 
hak olsun, adalet olsun istiyoruz. Dünyada gücü yeten gücü yetene olmasın isti-
yoruz; çünkü, biz, gücümüzü başkaları üzerinde kullanma arayışı içinde değiliz. 
Güçle bir yere varmak istemiyoruz. Bize de kimse güçle gelmesin. Güç değil hak 
etkili olsun istiyoruz. Onun için uluslararası hukuk” (1 Mart 2005). Demek ki, dış 
politikada ulusal ve uluslararası düzeyde alınacak her kararda, Baykal için temel 
referans uluslararası hukuktur. İkinci referans ise, ‘yurtta sulh cihanda sulh’ ilkesi 
çerçevesinde Türkiye’nin çevresindeki çatışmalara doğrudan taraf olmamasıdır. 

Filistin meselesi ya da İsrail ile Filistin arasındaki ilişkiler söz konusu edil-
diğinde, Baykal Türkiye’nin sorunun taraflarından biri hâline gelmesinden yana 
değildir. Şöyle ki, Filistin ile İsrail arasındaki meseleleri dikkate aldığımızda, Bay-
kal, “elbette Gazze’de yaşanmış acı olaylar karşısında tavır takınmak, neyin yan-
lış, neyin doğru olduğunu söylemek, izlenen yöntemin kabul edilemez olduğunu 
ifade etmek herkesin ve özellikle bu bölgede Türkiye’nin öncelikli görevidir, bunu 
yapmak zorundayız, bunu yaparız. Bu ayrı bir şeydir ama bizim o sorunun bir 
parçası haline dönüşmemiz, o sorunun bir tarafı haline gelmemiz bambaşka bir 
şeydir. Bizim Ortadoğu’daki bu sorunun bir parçası haline dönüşmemiz yanlıştır, 
hele o sorunun tartışmalı taraflarından biri hâline gelmemiz hiçbir şekilde kabul 
edilemez” (3 Şubat 2009) sözleriyle, açık bir biçimde, Türkiye’nin sorunun taraf-
larından biri hâline getirilmesine itiraz etmektedir. Özetle, Baykal, hem Irak hem 
Filistin hem de Ortadoğu’daki diğer başka sorun alanları ile ilgili değerlendirme-
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lerinde, yukarıda aktarılan görüşlerinin de gösterdiği üzere, uluslararası hukuk ve 
‘yurtta sulh cihanda sulh’ ilkelerinden hareket etmektedir. 

Baykal’ın Türkiye’nin dış politikasına ilişkin sunduğu perspektifte, Türki-
ye-AB ilişkileri ve Ortadoğu’daki gelişmelere dair analizleri oldukça belirleyici bir 
yere sahip. ‘Ulusal çıkar’, ‘ulusal bütünlük’, ‘yurtta ve dünyada barış’, ‘uluslararası 
hukuka riayet’ gibi hassasiyetlerinin, Baykal’ın sunduğu perspektifteki belirleyici-
liğinin bir kez daha altını çizerek bir sonraki temamıza geçelim. 

‘Yeni CHP’: Baykal, Habertürk televizyonunda katıldığı bir programda ken-
disinden CHP’deki değişimi değerlendirmesi istendiğinde dile getirdiği düşünce-
ler ile kendisini ‘Yeni CHP’ye ait hissetmediğini beyan etti. Ona göre, CHP, sürek-
li değişen bir parti olmak zorundadır. Atatürk’ün bıraktığı CHP ile İnönü’nünki 
aynı değildir. Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sonra da değişim devam edecektir. Ecevit, 
köklü değişiklikler yapsa da, kendisini ‘Yeni CHP’ olarak anlatma ihtiyacı hisset-
memiştir. Tarihsel sürekliliği sahiplenmek önemlidir. Her yiğit farklı bir şekilde 
yoğurt yediği gibi Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP de partinin isminin başına 
‘yeni’ sıfatı getirerek vurgulama ihtiyacı hissetmektedir. Devamla Baykal, “ken-
dimi ‘Yeni CHP’li hissetmiyorum. Ben kendimi CHP’li hissediyorum”79 diyerek 
‘Yeni CHP’ adlandırmasına yönelik itirazını dile getirmiştir. 

Buraya kadar CHP’nin eski genel başkanı Deniz Baykal’ın bazı temalar ile 
sınırlayarak temel görüşlerine başvuruldu. Bundan sonraki kısımda ise aynı te-
malara atfen, Baykal’ın halefi Kılıçdaroğlu’nun değerlendirmelerinden elde edilen 
bulgulara başvurmak sûretiyle tartışma devam ettirilecektir.

KEMAL KILIÇDAROĞLU DÖNEMİ
Selefi Baykal’la karşılaştırıldığında, Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi hayatımız için-
deki mevcudiyeti çok da eski değil. Dahası, 2002 yılında İstanbul milletvekili ola-

79. “Baykal: Kendimi yeni CHP’li Hissetmiyorum”, Milliyet, 11 Ağustos 2012.

Baykal’a göre, CHP, sürek li değişen bir parti olmak zorundadır. 
Kılıçdaroğlu’ndan sonra da değişim devam edecektir.Tarihsel 
sürekliliği sahiplenmek önemlidir. Ancak kendisini ‘Yeni CHPli’ 
hissetmez.
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rak parlamentoya girdiğinde kariyerinde Bağkur ve SSK genel müdürlükleri yer 
alsa da, Türkiye’de pek bilinen bir isim değildi. 2002 ile genel başkan seçildiği 2010 
arasında geçen sürede onu, AK Parti iktidarına yönelik yolsuzluk ithamları ve bir 
de Melih Gökçek ile birlikte katıldığı tartışma programlarındaki performansı ile 
tanıdık. Kılıçdaroğlu, 2010 yılı Mayıs’ında, Baykal’ın partisinin genel başkanlığın-
dan istifa etmesini tâkiben, üzerinde ortak bir mutabakat sağlanan tek aday olma 
vasfıyla girdiği kongrede CHP genel başkanlığı koltuğuna oturdu.

2010 yılından bugüne grup konuşmaları ve medya demeçlerinden elde edi-
len bulguları birer veri kabul etmek sûretiyle, tıpkı Baykal’ı anlamaya çalışırken 
yapıldığı gibi, bu kısımda da Kürt meselesinden başlayarak Kılıçdaroğlu’nun Tür-
kiye’nin temel meseleleri hakkındaki görüşlerine başvurulacak.  Bu çalışmanın 
esas amacının ‘Yeni CHP’ye ilişkin bir tartışma yürütmek olduğu düşünülürse, 
Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin temel meselelerine yönelik bakış açısını keşfetmek 
oldukça hayati bir önemi haiz. Ayrıca, ‘Yeni CHP’nin ne tür bir ‘yeni’ muhteva ile 
donatıldığını anlamak öncelikle Kılıçdaroğlu’nun değerlendirmelerinde karşımı-
za çıkan bakışın analizi ile mümkün.

Kürt Meselesi: Kılıçdaroğlu’nun CHP genel başkanı sıfatıyla yaptığı grup 
konuşmaları ve medya demeçlerinden elde edilen bulgular aracılığıyla Kürt 
meselesine bakışında öne çıkan değerlendirmelerine öncelikle milliyetçilik 
anlayışı ile başlayabiliriz. Kılıçdaroğlu, 29 Ocak 2013 tarihli grup konuşma-
sında, parti programına referansla milliyetçiliği basitçe “ırk, köken, din, mez-
hep, bölgecilik, kavimcilik anlayışlarının ulusal düzeyde aşılması” biçiminde 
tanımlıyor. Yani, ırka, kökene, dine, mezhebe, bölgeye, kavme dayalı anlayışları 
aşmanın bir üst potasıdır milliyetçilik. Dolayısıyla, ülkenin sorunlarına ırk te-
melinde değil, yurttaş temelinde yaklaşmanın bir ifadesidir. Ülkenin bölün-
mesi, parçalanmasına yönelik tüm talepleri reddeden bu milliyetçilik anlayışı, 
tüm etnik ve kültürel kimliklere saygılı ve çoğulcudur. Ayrıca, milliyetçilik, 
CHP programına referansla, bütün yurttaşların etnisite, dil ya da inancından 
bağımsız olarak hukuk önünde eşitliğini esas alır. Böylesi bir milliyetçilik an-
layışına sahip CHP, devletin tüm etnik kimliklere eşit bir mesafede durarak 
kültürel çoğulculuğun güvencesini oluşturması görüşüne sahip çıkar, bireysel 
ve kültürel haklara saygı ilkesini savunur. Son olarak, CHP, “Türkiye Cumhu-
riyetini oluşturan tüm yurttaşların birliğinin ve güvenliğinin, ülkenin bağım-
sızlığının ve egemenliğinin, Türkiye’nin toprakları ve halkıyla bütünlüğünün 
koşulsuz olarak korunmasını” öngörür. Bu türden bir milliyetçilik, bölünmeye 
değil, birliğe davet anlayışıdır; hiç kimsenin ötekileştirilmediği, herkesin ku-
caklandığı bir anlayıştır (29 Ocak 2013). 
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Kılıçdaroğlu’nun kısaca özetlenen milliyetçilik anlayışında birlik ve bütünlük 
vurgusunun önemle altının çizildiğine dikkat etmek gerekir. Bir başka deyişle, 
milliyetçilik, ona göre, etnik, dinî, mezhebi ve benzeri tüm aidiyetleri aşma uğ-
rağıdır. Bunun dışında, ‘çoğulcu’ ve ‘kültürel haklara saygılı’ bir muhtevayla do-
natılan milliyetçilik, yurttaşlık esasında herkese eşit muamele etmenin, herkesi 
kucaklamanın ifadesidir. 

Kılıçdaroğlu’nun Kürt meselesine ilişkin değerlendirmelerinde, benimsediği 
milliyetçilik anlayışında temellenen bir perspektiften hareket ettiği söylenebilir. 
Ona göre, tasada ve kıvançta beraberlik, ülke olmanın, yurt olmanın, yurttaş ol-
manın temel argümanıdır. Kimseyi ötekileştirmeden, inanç ve kimlik bağlamında 
kimseyi ayırmadan kucaklamak esastır (8 Ocak 2013). Buna mukabil, onun için, 
kucaklanmayı ya da başın üstüne yer verilmeyi hak etmeyenler de vardır. Bun-
lar etnisite esasında kimlik siyaseti yapanlardır. “Etnik kimlik peşinde olmayan 
her yurttaşın başımızın üstünde yeri var. Etnik kimlik üzerinden kimse siyaset 
yapmasın”80 derken, Kılıçdaroğlu, her türlü kimlik siyasetinin tasada ve kıvançta 
beraberliğin önünde aşılmaz bir engel olduğuna işaret etmektedir. 

“Etnik kimlik üzerinden kimse siyaset yapmasın”da ifadesini bulan çağrının 
muhataplarından birinin, B. Ayman Güler olduğunu bu noktada hatırlatmak gere-
kir. Bu çağrı, Güler’in “Türk ulusu ile Kürt milliyeti eşit değildir” sözlerine verilmiş 
bir cevaptır. Öte yandan, Kılıçdaroğlu, benzer bir çağrıyı sık sık AK Parti’ye atfen 
dile getirmektedir. Ona göre, AK Parti, etnisiteye dayalı bir siyaset yaptığı için top-
lumu ayrıştıran, bölen bir politika ortaya koymaktadır.  Örneğin, ‘açılım politikası’ 
tam da bu türden bir ayrışmaya hizmet etmektedir (1 Haziran 2010). Terörü son-
landırmak ya da barışı sağlamak iddiasıyla bir dizi girişimde bulunan AK Parti, 
“toplumu entegre eden, kaynaştıran, kucaklayan politikalar yerine ayrıştıran poli-
tikaları egemen kılan bir yapıyı ortaya koymuştur ve Türkiye açısından ne olduğu 
belli olmayan bir açılım politikasıyla yeni bir siyasal açmazın içine düşülmüştür” 
(6 Temmuz 2010).

‘Etnik kimlik üzerinden kimse siyaset yapmasın’ çağrısında ifadesini bulan 
değerlendirme, AK Parti’nin Kürt meselesinin çözümüne ilişkin girişimlerine 
yönelik Kılıçdaroğlu’nun pek çok eleştirisinden sadece biridir. Bu noktada Kılıç-
daroğlu’nun Kürt meselesine ilişkin bakış açısını tespite imkân sunan bulgula-
rın daha çok AK Parti’nin son yıllardaki ‘müzâkere’ esaslı girişimlerine yönelik 
eleştirilerinden elde edildiğinin vurgulanması gerekiyor. Dolayısıyla, söz konusu 

80. “Kimseyi İkinci Sınıf Yurttaş Görmeyiz”, Milliyet, 25 Ocak 2013.
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eleştirilere odaklanıldığında, Kılıçdaroğlu’nun Kürt meselesine bakışını anlamak 
da mümkün hale gelecek.

Kılıçdaroğlu’nun 2010’dan 2013’e yaşanan gelişmeler ışığında Kürt meselesini 
gündemine alarak yaptığı değerlendirmelerde önce Oslo’da, sonrada İmralı’da yü-
rütülen müzâkereler ağırlıklı bir yer işgal ediyor. Bu kapsamda, ilkin, basın men-
suplarıyla yapılan bir kahvaltıda, Kılıçdaroğlu’nun kendisine Abdullah Öcalan ile 
yapıldığı belirtilen görüşmeler için ne düşündüğü sorulduğunda verdiği “eğer bir 
ülkede var olan bir sorunun çözümü için bütün taraflarla görüşülecekse, hükümet 
görüşüyor, daha önce de görüşüldü, daha önce de görüşmeler yapıldı, yani AKP 
hükümetinden önce de. Dolayısıyla biz, sadece salt siyasal çerçeveden bakıp, ‘Hayır, 
böyle bir görüşme yapılmamalıdır’ demeyi doğru bulmadık. Ecevit hükümeti dö-
neminde de görüşmeler yapıldı, AKP hükümeti döneminde de görüşmeler yapıldı. 
Bütün mesele şu; biz halkımızı aldatıyoruz. Görüşmeler yapılıyor, halka doğruları 
söylemiyoruz”81 cevabını not etmek gerekli. Zira, Kılıçdaroğlu, söz konusu değer-
lendirmesinde, Öcalan ile yapılan görüşmeyi onaylayan bir tutum içindedir. Buna 
karşılık, Oslo’da bir özel temsilci aracılığıyla PKK yetkilileri ile yürütülen müzâkere-
ler açığa çıktığında, Kılıçdaroğlu’nun ilkine nazaran çok daha eleştirel bir pozisyon 
aldığını görüyoruz. 21 Eylül 2012 tarihli yazılı açıklamasında Kılıçdaroğlu, “terörü 
azaltmak için, kanı durdurmak için gerekirse herkesle görüşülür, her türlü politika 
üretilir”, “diyalog ve konuşma elbette siyasetin ve aklın tabiatı gereğidir” dese de, 
‘kanın artması’, ‘terörün misliyle azmanlaşmasıyla sonuçlanması’, ‘masaya yatırılan 
konuların ve verilen sözlerin kamuoyu tarafından bilinmemesi’, ‘AKP’nin çıkarları 
için ülkenin kaderiyle ne tür bir kumar oynandığını bilme zorunluluğu’ gibi un-
surlar sebebiyle müzâkerelere yönelik şüpheci ve eleştirel bir tutum içindedir. Bir 
başka ifadeyle, “Oslo süreci bugünkü çıkmazımızın temel noktalarından birisidir. 
Terör örgütünü yüreklendirmiştir. Biz sesimizi keseceğiz, susacağız, AKP ülkeyi kan 
gölüne döndürecek. Oslo sürecinden sonra ne oldu da Türkiye bir terör batağına 
sürüklendi?”; “Oslo’da nelerin görüşüldüğü, kamuoyunun bilgisi dışındadır. İşin 
meraklıları bunu bilebilir ama geniş halk kitleleri Oslo’da nelerin görüşüldüğünü” 
bilmemektedir ve son olarak söz konusu görüşmelerde amaç, terörü sonlandırmak 
değil, PKK’nın eylemsizlik kararı almasını sağlamak sûretiyle AKP’nin seçimlerde 
iktidar olmasını temindir.82 Özetle, Kılıçdaroğlu, görüşmelerin muhtevasının belir-
sizliğini, amacını ve sonucunu esas alarak, AK Parti’nin bu türden girişimlerinin 
terörü sonlandırma ihtimalinin zayıflığına dikkat çekmektedir.

81. “Kılıçdaroğlu’ndan Öcalan İtirafı”, Milliyet, 17 Haziran 2011.

82. “Biz Karanlık Süreçlere Onay Vermeyiz”, Milliyet, 29 Eylül 2012.
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İkinci olarak, Kılıçdaroğlu’nun, AK Parti hükümetinin Oslo süreci sonrasında 
İmralı’da Öcalan ile yapılan görüşmelerle Kürt meselesini ‘müzakereci’ bir zemin-
de çözme girişimlerine yönelik tepkilerine bakmakta yarar var. Öncelikle şunu 
belirtmek gerekir ki, Kılıçdaroğlu, silahların susması ile sonuçlanacaksa devletin 
sorunun taraflarıyla görüşmesinin normal karşılanması gerektiği kanaatindedir. 
Bu noktada, onun için temel sorun, görüşmelerin kimin tarafından yürütüleceği 
ile ilgilidir. İstihbarat örgütleri ya da ‘akil adamlar’ aracılığıyla da bu görüşmeler 
sürdürülebilir. Buna karşılık, devletin resmi organlarının söz konusu görüşmele-
re katılması, Kılıçdaroğlu için kabûlü imkânsızdır. Devletin resmi organlarının 
görüşmelere dâhil edilmesi, Türkiye Cumhuriyeti’ni hukuk kuralları dışına çıkar-
maktır.83 Bu yapıldığında, hukukun üstünde yücelen devletin saygınlığına gölge 
düşer. Kılıçdaroğlu’na atfen bir başka biçimde söylenirse, “eğer biz, devleti hukuk 
dışına çıkarırsak olmaz, devlet hukuk içinde kalmak zorundadır. Sorun, hukuk 
içinde kalınarak çözülür. Hukukun dışına çıktığınız andan itibaren devleti gayri-
meşru alanın içine sokmuş olursunuz. Buna, Cumhuriyet Halk Partisi olarak asla 
ve asla izin vermeyeceğiz” (19 Mart 2013). Özetle, Kılıçdaroğlu, bir yandan İmralı 
ile müzâkere edilmesine destek verirken, öte yandan bu müzâkerelerin devletin 
resmi organlarınca değil, istihbarat örgütlerince ya da özellikle ‘akil adamlar’ca 
sürdürülmesini talep etmektedir. 

Devletin hukuk kuralları dışına çıkarılmaması, Kılıçdaroğlu’nun, İmralı’da 
Öcalan’la sürdürülen müzakereler doğrultusunda Başbakan’a çağrısı içinde yer 
alan ilk uyarıdır. Bunun dışında, Kılıçdaroğlu, samimiyet ve dürüstlüğün asgari 
gereklerinin yerine getirilmesi, kişisel ihtirasların belirlediği bir kişisel ajandanın 
var olmaması ve millete izah edilemeyecek angajmanlara girilmemesi ve son ola-
rak açık ve şeffaf bir biçimde doğruların bir an önce açıklanmasından (19 Mart 
2013) oluşan dört maddelik bir çağrı aracılığıyla Başbakan’a Öcalan ile sürdürülen 
müzâkerelere dair uyarılarını iletmiştir. Bu dört maddelik çağrıdan yola çıkarak, 

83. “Biz Karanlık Süreçlere Onay Vermeyiz”, Milliyet, 29 Eylül 2012.

Kılıçdaroğlu, “terörü azaltmak için, kanı durdurmak için gere-
kirse herkesle gö rüşülür” dese de Oslo’da ve İmralı’da yapılan 
müzâkerelere yönelik şüpheci ve eleştirel bir tutum içindedir. 
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Kılıçdaroğlu’nun İmralı ile müzâkerelere koşullu bir destek verdiğini söylemek 
yanlış olmaz. Yani, Kılıçdaroğlu, müzâkerelerin kendisine değil, tıpkı Oslo’da ol-
duğu gibi, müzâkere sürecinde yer alanların amaçlarına ve süreç içindeki tutum-
larına itiraz etmektedir. 

Aslında bu itiraz, konu ile ilgili başka değerlendirmeleri ile birleştirildiğinde, 
Kılıçdaroğlu’nun nihaî çözüm için Öcalan ile görüşülmesinin çok fazla anlam ifade 
etmediğini düşündüğü biçiminde de yorumlanabilir. Zira “AKP iktidarıyla beraber 
komşumuzu sorgulamaya başladık etnik kimliği nedir diye. Bu ayrışmayı kim yap-
tı? Adalet ve Kalkınma Partisi. Bu ayrışmayı niye yaptılar? Terörü sonlandırmak 
için mi? Biz teröristlerle el elesiniz dediğimiz zaman ‘Şerefsiz’ diyorlardı. Sonra 
kalktılar İmralı’da görüşmeler yapıyorlar. ‘Efendim biz görüşmüyoruz.’ Kim görüşü-
yormuş? Efendim, devlet görüşüyormuş. Sen kimsin? Adam Başbakan olduğunun 
farkında değil, farkında da milleti kandıracağını sanıyor” (25 Ocak 2011); “terörle 
mücadeleyi müzakere bazına indiren; bilgisiz, beceriksiz bir hükümet, terörle mü-
cadelede başarılı olamaz” (22 Mayıs 2012); “biz terör konusunda azim ve kararlı-
lıktan vazgeçmeyeceğiz” (19 Haziran 2012); “kapalı kapılar ardında terör örgütüyle 
oturacaksınız, Anayasa görüşmeleri yapacaksınız. Türkiye Büyük Millet Meclisini 
noter gibi göreceksiniz. Bunu asla ve asla kabul etmiyoruz” (26 Mart 2013) ve son 
olarak, “bilinen bir gerçek var artık, AKP-PKK işbirliği var. Herkes bunu biliyor 
artık. Bu durumu net, herkesin görmesi lazım. Şimdi, Anayasa da yapacaklarmış! 
Anayasa değişiklikleri de getireceklermiş. Eğer bir başbakan, silahların gölgesinde 
söylenene teslim olmuşsa, bağımsız iradesini kullanamaz artık o” (30 Nisan 2013) 
cümlelerinde görülebileceği üzere, Kılıçdaroğlu, terör örgütüyle ya da onun lide-
riyle yapılan görüşmeleri sert bir biçimde eleştiri konusu etmektedir. Bir bakıma, 
dört maddeden müteşekkil çağrısı ile birleştirildiğinde, mevcut hâliyle, söz konusu 
görüşmelerin nihaî bir çözüme katkı sunmayacağı kanaatindedir.

Müzâkerelere katılan aktörleri, müzâkerelerin yürütülme amacını, muhte-
mel sonuçlarını ve şeffaflıktan, samimiyetten yoksunlukta ifadesini bulan biçi-
mini dikkate alarak AK Parti iktidarınca ortaya konan iradeye yönelik itirazları, 
Kılıçdaroğlu’nun mevcut hâliyle sürecin yürütülme biçiminin Kürt meselesinin 
çözümünü sağlayamayacağı kanaatine sahip olduğuna işaret ediyor. Onun ya da 
CHP’nin çözüm için belirlediği yol haritası, bir bakıma, bu kanaatin bir başka 
biçimde ifadesidir. Dolayısıyla, bu aşamada, CHP’nin ya da Kılıçdaroğlu’nun Kürt 
meselesinin çözümü için ne türden bir yol haritasına sahip olduğuna elde edilen 
bulgular ışığında bakmak bir zarûret.

2010’da genel başkan seçilmesinden başlayarak günümüze kadar Kılıçdaroğ-
lu’nun pek çok grup konuşmasında ve basın demecinde Kürt meselesinin çözü-
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müne ilişkin önerilerine rastlamak mümkün. Öncelikle şu söylenmeli: bu öneriler 
zaman içinde aynı kalan ve değişen boyutlara sahiptir. Örneğin,  6 Temmuz 2010 
tarihli grup konuşmasında, dönemin Genel Kurmay Başkanı’nın daveti üzerine 
Şırnak, Pervari, Çukurca ve Hakkâri hattındaki gözlemlerini paylaşırken, “Doğu 
ve Güneydoğu’da yaşanan terör, bölge insanını da, ekonomisini de, sosyal yapısını 
da olumsuz etkilemiş. Etkilemeye de devam ediyor. Bu konuda sağlıklı adımlar 
atılmadığını maalesef bir kez daha gözlemlemek olanağına kavuşmuştur. AKP ik-
tidarı döneminde Doğu ve Güneydoğu’ya gerekli özenin gösterilmediğini, gerekli 
yatırımın yapılmadığını, ekonomik ve sosyal açıdan özenin gösterilmediğini hatta 
işsizlik sigortası fonundan parlamentonun iradesiyle alınan 2 milyar 600 milyon 
liralık kaynağın da o bölge için değil, maalesef önemli bir kısmının başka yerler 
için kullanıldığını gördük. […] Sizin sorununuz nedir, derdiniz nedir, bu bölgede 
hangi sorunlarla karşılaşıyorsunuz diye sorduk. İşsizlik birinci sırada, ‘yolumuz 
yok’ dediler, ‘suyumuz yok’ dediler, ‘Sağlık ocağımız var, ebe ve hemşire yok’ de-
diler, ‘doktordan zaten vazgeçtik’. Aynı sorunların 21’inci yüzyılda hâlâ yaşanmış 
olmasını da doğrusunu isterseniz terör olgusuna gerekli önemi vermeyen iktida-
rın da bir ayıbı olduğunun altının çizilmesi gerekiyor” ifadelerinde belirginleştiği 
üzere, Kılıçdaroğlu, Kürt meselesini daha çok ‘terör’ merkezli analiz etmekte ve 
çözüm için ekonomik ve sosyal tedbirlerin alınmasını öncelikli öneriler olarak 
belirlemektedir. Kılıçdaroğlu’nun mesele ile ilgili ikinci değerlendirmesinde yine 
benzer bir yaklaşım söz konusu: “Biz olaya Doğu ve Güneydoğu sorunu olarak 
bakıyoruz. Olay sadece Kürt sorunu değil. Ekonomik sorunlar, faili meçhuller, 
mütedeyyin insanların sorunu var, kadına şiddet sorunu var. CHP’nin örgütlenme 
sorunu var. Olaya böyle bakınca bizim düşündüğümüz gibi bir 3. yol sorunudur. 
İnsana saygıyı başımızın üzerinde taşıyacağız” (22 Şubat 2011). Demek ki, Kılıç-
daroğlu, olayın sadece Kürt sorunu olmadığını, öncelikle bölgenin ekonomik ve 
sosyal sorunlarının çözülmesi gerektiğini düşünmektedir. Buna karşılık, 2012’nin 
Aralık’ında yaptığı grup konuşmasında, Kılıçdaroğlu daha siyasal nitelikleri ağır 
basan bir çözüm önerisi getirmiştir. Onun sözleriyle ifade edilirse, “şiddete baş-
vurmadan, baskı oluşturmadan, özgürlükleri kısıtlamadan, hukukun üstünlüğü 
bağlamında aklı egemen kılarak her sorunu çözebiliriz” (4 Aralık 2012). Bu söz-
lerden anlaşıldığı üzere, Kılıçdaroğlu, çözüm için belirlediği genel ilkeleri artık 
daha siyasal bir zeminde inşa etmektedir. Ayrıca, bu siyasal zeminin 2013 yılında-
ki grup konuşmalarında oldukça derinleştirildiği bir çözüm önerisine kaynaklık 
ettiği belirtilmelidir. Şöyle ki, Kılıçdaroğlu’na göre, Kürt sorunu ne Oslo’da ne de 
bir başka yerde değil TBMM’de çözülmelidir. Mütemadiyen tekrarladığı bu tema 
ile Kılıçdaroğlu aslında siyasal ve toplumsal bir mutabakatın TBMM öncülüğün-
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de sağlanmasını çözüm için ilk koşul olarak belirlemektedir (8 Ocak 2013). Bir 
başka deyişle, ona göre, çözüm ancak içinde hem siyasi parti temsilcilerinin hem 
de akil adamların, sivil toplumun yer alacağı ve hukukun üstünlüğü meşru zemi-
ninde kalınarak sağlanacak bir siyasal mutabakatla, uzlaşmayla sağlanabilecektir. 
Böylesi bir mutabakatın zemininde sağlanması muhtemel barışın ya da huzurun 
üç temel sacayağı vardır: “Bunlardan birisi hukuk devleti ve demokrasidir. Hukuk 
devleti ve demokrasinin olmadığı yerde barıştan söz edemezsiniz. İkinci ayak, 
insan hakları ve özgürlüklerdir. İnsan haklarının sınırlandığı, özgürlüklerin sınır-
landığı bir yerde barıştan ve demokrasiden söz edemezsiniz. Üçüncü önemli ayak, 
toplumsal uzlaşmadır.” (26 Mart 2013). Hülasa, Kılıçdaroğlu’nun farklı tarihli ko-
nuşmalarına bakıldığında açığa çıktığı üzere, başlangıçta ekonomik ve sosyal so-
runları çözmek üzere alınacak tedbirleri ‘terör’ sorunun çözümünün merkezine 
yerleştirmektedir. Daha yakın tarihli konuşmalarında ise artık sorun öncelikle bir 
‘terör’ ya da ‘Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ sorunu değildir; aksine ‘Kürt sorunu-
dur’. Söz konusu sorunun çözümü ise hukuk devletine bağlılık, demokratikleşme 
ve temel insan hak ve özgürlüklerinin sağlanması ile yani ekonomik değil siyasî 
niteliği ağır basan tedbirlerde aranmaktadır. 

Kılıçdaroğlu’nun Kürt meselesinde, son kertede, daha çoğulcu ve kültürel 
haklara duyarlı bir nihaî çözümden yana olduğunu söylemek yanlış olmaz. Buna 
mukabil, mevcut hâliyle sorunun çözümü için iktidar partisi tarafından ortaya 
konan öneri ya da politikaların başarısızlıkla sonuçlanma ihtimalini son derece 
yüksek görmektedir. Tam da bu sebeple, yukarıda genel çerçevesi çizilen çözüm 
önerilerinin dikkate alınması, nihaî sonuç için elzemdir. 

Anayasa Yazım Süreci: Kılıçdaroğlu’nun Kürt meselesine bakışını bulgular 
ışığında ele aldıktan sonra, anayasa yazım süreci ve yasal değişiklikler konusun-
daki değerlendirmelerine geçilebilir. Öncelikle şunu söylemek gerekir: 12 Hazi-
ran 2011 genel seçimlerinden sonra AK Parti’nin öncülüğünde yeni bir anayasa 
yazma talebi dile getirilince, Kılıçdaroğlu bu talebe olumlu bir karşılık verir. Ona 
göre, Türkiye’nin çağdaş, özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacı vardır. Bu amaçla, za-
ten CHP seçimlerden önce bir komisyon kurarak yeni anayasa ile ilgili hedeflerini 
ortaya koyar. “Çağdaş bir Anayasa olacak, özgürlükçü bir Anayasa olacak, baskı-
lardan halkı arındıracak, hukukun üstünlüğünü egemen kılacak, Atatürk’ün vasi-
yetine uygun olarak Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunu eski konumuna 
getirecek özgürlükçü bir Anayasa olacak” (12 Şubat 2003) sözlerinde belirginleş-
tiği üzere çağdaş, özgürlükçü, halkı baskılardan arındıran, hukukun üstünlüğünü 
egemen kılan, Türk Dil ve Tarih Kurumlarını eski konumuna getirmeyi hedefle-
yen bir yeni Anayasa’nın yazılması Kılıçdaroğlu için artık bir zorunluluktur. Tam 
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da bu sebeple, CHP, TBMM çatısı altında kurulan komisyona üye vermiş ve yeni 
Anayasa yazım sürecine dâhil olmuştur. Bu konuda, özetle, Kılıçdaroğlu’nun bir 
tereddüdünün olmadığı kolaylıkla tespit edilebilir. 

Kılıçdaroğlu yeni anayasa yazımından yana net bir tavır içinde olsa da, iki 
husus esasında yeni anayasa yazım sürecine eleştirel bir katkı sunmak amacında-
dır. Bunlardan ilki yazılacak yeni anayasanın içeriği ile ilgilidir. İkincisi ise, yeni 
bir anayasa yapmanın Türkiye’nin çağdaş, demokratik, özgürlükçü bir ülke hâ-
line gelişine tek başına yeterli katkıyı sağlayamayacağı düşüncesinde temellen-
mektedir. İlkin, yapılacak yeni anayasanın muhtevası ile ilgili, Kılıçdaroğlu, bazı 
hassasiyetlere ya da kırmızı çizgilere sahiptir. Bunlardan ilki, Anayasa’nın ilk üç 
maddesidir. Ona göre, Anayasa’nın ilk üç maddesi CHP’nin kırmızı çizgisidir ve 
kesinlikle değiştirilmemelidir. Ayrıca, “başlangıç bölümünde ‘Türk Milleti’ lafı yer 
alacaktır, ‘Türk’ sözcüğü de Anayasa’da kalacaktır, o da bizim kırmızı çizgimizdir. 
Atatürk’ün kurucu ve önder rolü Anayasa’mızın başlangıç bölümünde bütün gör-
kemiyle yer alacaktır” (30 Nisan 2013) cümlelerinin belirginleştirdiği üzere, ‘Türk 
Milleti’ lafzının ve Atatürk’ün kurucu ve önder rolünün Anayasa’nın başlangıç 
bölümünde, ‘Türk’ sözcüğünün Anayasa’da yer alması Kılıçdaroğlu’nun olmazsa 
olmazlarıdır, kırmızı çizgileridir. 

Kılıçdaroğlu’nun çizdiği bu genel çerçevenin dışında, başkanlık sistemine ge-
çiş ve vatandaşlık tanımı üzerinde yaşanan tartışma ile ilgili değerlendirmeleri, 
Kılıçdaroğlu’nun bir başka olmazsa olmazını daha karşımıza çıkarıyor. Şöyle ki, 
Kılıçdaroğlu, başkanlık sistemine geçiş ile ilgili bütün tekliflere açık bir biçim-
de kapalıdır. Onun için, başkanlık sistemi, Anayasa Komisyonu’nda görüşülmesi 
kabul edilemeyecek tekliflerden biridir. Başbakan’ın kuvvetler ayrılığını bir ayak 
bağı olarak gördüğünü dile getirmesine ya da doğrudan başkanlık sistemini ta-
lep etmesine atfen, Kılıçdaroğlu’nun “ne yaparlarsa yapsınlar bizim rejimimizi 
kuran irade kurucu iradedir. Rejimi değiştirmek için sizin vereceğiniz önerge 
TBMM’den CHP olduğu sürece asla ve asla geçemez” (12 Şubat 2013) sözleri bu 

Yeni anayasanın muhtevası ile ilgili, Kılıçdaroğlu, bazı hassa-
siyetlere ya da kırmızı çizgilere sahiptir. Bunlardan ilki, Anaya-
sa’nın ilk üç maddesidir. Ona göre, Anayasa’nın ilk üç maddesi 
CHP’nin kırmızı çizgisidir ve kesinlikle değiştirilmemelidir.
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kapsamda değerlendirilebilir. Özetle, parlamenter sistem, Kılıçdaroğlu’nun ol-
mazsa olmazlarından biridir. Buna mûkabil, vatandaşlık tanımının değiştirilme-
mesi Kılıçdaroğlu’nun kırmızı çizgilerinden biri değildir. 

Vatandaşlık tanımı, Kılıçdaroğlu’na göre, pekâla sağlanacak mutabakatla de-
ğiştirilebilir.84 Nitekim, Anayasa Komisyonu’nun CHP’li üyelerinin kendi arala-
rındaki anlaşmazlığın, “Türk vatandaşlığı; dil, din, ırk, cinsiyet, etnik köken vb. 
sebeplere bağlı olmaksızın herkesin eşitlik temelinde Türkiye Cumhuriyeti yurt-
taşı olması anlamına gelir” biçimindeki bir tanımla aşılması ile açığa çıktığı üzere, 
Kılıçdaroğlu, 1982 Anayasası’ndaki vatandaşlık tanımında yapılacak değişikliğe 
destek veren bir tutum içindedir.

Kılıçdaroğlu’nun yeni anayasa yazım sürecine sunduğu eleştirel katkının 
ikinci boyutu, yeni bir anayasa yapmanın tek başına yetersizliği iddiasına dayalı-
dır. Ona göre, anayasa değişiklikleri bir taraftan sürerken yapılacak yasal düzen-
lemelerle ülkenin demokratikleşmesi ve özgürleşmesi yönünde adımlar atılması 
gerekir. Bu kapsamda Siyasi Partiler Yasası değiştirilmelidir; yüzde 10’luk seçim 
barajı kaldırılmalıdır; özel yetkili mahkemeler garabetine son verilmelidir; kanun 
hükmünde kararnameler ivedilikle görüşülmelidir ve son olarak, Anayasa’nın 90. 
Maddesinin gerektirdiği iç hukuk düzenlemeleri yapılmalıdır (4 Ekim 2011). An-
cak böylelikle, ülkenin demokratikleşmesi ve özgürleşmesi temin edilebilecektir. 

Kılıçdaroğlu’nun anayasanın yeniden yazımı ile ilgili değerlendirmelerinde 
öne çıkan faktörleri kısaca ele aldıktan sonra ‘ana dilde savunma’yla ilgili yasa tek-
lifine dair görüşlerine başvurarak bu bahsi kapatalım. Kılıçdaroğlu, öncelikle, ‘ana 
dilde savunma’ tabirinin yanlışlığı üzerinde durur. Ona göre, doğrusu ‘savunma 
hakkı’dır. Bu hakkı, “asla ve asla etnik kimlik bağlamında bir hak olarak görmek 
doğru değildir. Böyle bakmadık biz olaya. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’n-
de ne gerektiriyorsa öyle baktık biz olaya. Görüşümüz açık. Önergemiz var. Dar 
alana sıkışıp politika yapmak doğru değil. Evrensel hukuk varken, çağdaş hukuk 
varken dar alana sıkışıp politika yapmanın bize de yararı olmaz, ülkeye de yararı 
olmaz” (29 Ocak 2013).  Dolayısıyla, Kılıçdaroğlu, herkesin kendini en iyi ifade 
edebildiği dille, bu ana dil olmak zorunda değil, savunma hakkından yanadır. Da-
hası, bu hak sadece yargı aşaması ile sınırlanmak zorunda değildir. Polis ve sav-
cılık sorgulamasında da bu hak gözetilmelidir.85 Hülasa, Kılıçdaroğlu, ‘savunma 
hakkı’nın evrensel hukuka atfen herkese eşit bir biçimde, kendisini en iyi ifade 
edebildiği dille sunulmasından yanadır.

84. “Vatandaşlık Tanımı Önşartlarımız Arasında Değil”, Milliyet, 7 Ekim 2011.

85. “Ayıptır, Zulümdür, Günahtır”, Milliyet, 19 Ocak 2013.
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Kılıçdaroğlu’nun anayasa ve yapılacak yasal düzenlemelerle ilgili görüşlerin-
den hareketle, öne çıkan birkaç noktanın altını çizmek gerekir. İlkin, Kılıçdaroğlu, 
1982 Anayasası’nın topyekûn değiştirilmesine muhâlif değildir. Ancak, Anaya-
sa’nın ilk üç maddesi ve parlamenter sistem onun kırmızı çizgileridir. Buna mu-
kabil, vatandaşlık tanımının değiştirilmesine itiraz etmemektedir. İkinci olarak, 
Kılıçdaroğlu, yapılacak yeni Anayasa ülkenin demokratikleşmesi, özgürleşmesi 
için tek başına yetersiz kalacağı için ilave yasal düzenlemelerden yanadır. Son ola-
rak, Kılıçdaroğlu herkesin kendini en iyi ifade edebileceği dille savunma hakkına 
sahip olduğu kanaatindedir.

Laiklik: Kılıçdaroğlu için, her şeyden önce, laiklik, her inanca saygı gös-
termeyi sağlayan temel kuraldır; “laik bir toplumda bir inancın öbür inanç üze-
rinde baskı kurması, egemenlik kurması değil, her inancı yaşayan insanın ya da 
inanan insanın inandığını özgürce yaşamasıdır, laiklik de bunun güvencesidir. 
İnançlara saygı duymak hepimizin temel görevidir. Çünkü inanç ve kimlik bir 
insan hakkıdır, temel bir insan hakkıdır. Temel insan hakları tartışma konusu 
olmaz” (16 Ekim 2012). Laiklik, bir başka bağlamda, inancı ve etnik kimliği öne 
çıkarmadan insanlığı öne çıkararak toplumu bir arada tutmanın formülüdür. Ay-
rıca, devletin, her yurttaşın inancını güvence altına almasıdır, inançlar karşısında 
tarafsızlığıdır. Ancak bundan, yani devletin din ve inançlar karşısında tarafsız-
lığından ibaret değildir laiklik. “Referansın akıl olduğu, referansın bilim olduğu 
bir anlayıştır laiklik. Bu çok önemlidir. Aklı önceleyen bir sistemin adıdır laiklik. 
İşi ehline verin demektir laiklik, işi ehline vereceksiniz. İşi ehline neye göre vere-
ceksiniz? Dine göre değil, inanca göre değil, yaşam biçimine göre değil, giyimi-
ne göre değil, ehliyetine göre vereceksiniz” (5 Kasım). Bu tanımlarda, iki husus 
öne çıkıyor. Birincisinde laiklik devletin bütün inançlara karşı eşit bir mesafede 
durması ve bütün inançların devletin güvencesi altında olmasını temsil eden bir 
ilkedir. Diğerinde ise, laiklik aklı ve bilimi esas alarak bir sistem kurmanın adıdır. 
Bu yönüyle, “ülkemiz için büyük bir devrim ve şanstır. Oysa şimdilerde onu ye-
terince idrak edememiş bir zihniyetin varlığı ve tavrı”, Kılıçdaroğlu’na göre, “bü-
yük bir şanssızlıktır.”86 Kuşkusuz burada bahsedilen zihniyetin muhataplarından 
biri AK Parti iktidarıdır. 

Kılıçdaroğlu’na göre, AK Parti, dini siyasete alet eden bir partidir. Örneğin, 
her türlü yolsuzluk ve beceriksizliğini örtmek için, AK Parti, dini istismar et-
mektedir.87 Yine AK Parti’nin amacı toplumu kaynaştırmak değil, bölmek, par-

86. “Kılıçdaroğlu: Laikliği Her Zaman Savunacağız”, Milliyet, 6 Şubat, 2012.

87. “Cumhuriyetle Hesaplaşma Heveslisi Bir İktidar Var”, Milliyet, 23 Nisan 2012.
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çalamak, kutuplaştırmak, birbirine düşman etmektir ve parsayı din istismarıyla 
götürmektir (25 Ocak 2011). Benzer ifadelerle Kılıçdaroğlu’nun AK Parti’yi eleş-
tirdiği pek çok örneğe onun grup konuşmalarında ve medya demeçlerinde ko-
laylıkla rastlanabilir. Son bir örnekle yetinelim: “Samimi söylüyorum. Bunlar işin 
din boyutuyla falan ilgilendikleri yok. Bunların ilgilendiği din ticareti. Din bezir-
ganlığı. Recep Tayyip Erdoğan sen din bezirganısın. Din tüccarısın. Mütedeyyin 
insanların, inançlı insanların inançlarını siyasete alet ediyorsun ve sen dine en 
büyük kötülüğü yapıyorsun” (27 Mart 2012). 

AK Parti’nin dini istismar edişinin ardında bir tür çıkar arayışının olduğunu 
düşünen Kılıçdaroğlu’na göre, başörtüsü meselesinin AK Parti tarafından ele alın-
ma biçimi de benzer biçimde bir çıkar ilişkisidir. ‘Oy avcılığı’ yaparak AK Parti, 
dini duyguları ya da başını örtmek isteyen insanların inançlarını istismar etmek-
tedir.88 Oysa, kadınların, bunun ötesindeki ekonomik ve sosyal sorunları ile, ör-
neğin, merdiven altı atölyelerde sigortasız çalışan başörtülü kadınların sorunları 
ile hiçbir biçimde ilgili değildir. Tam da bu sebeple, AK Parti dâhil olmak üzere, 
herkes kadının giysisi ve bedeni üzerinden siyaset yapmaya son vermelidir. Her 
kadın nasıl isterse öyle giyinmelidir (5 Kasım 2013). Hülasa, Kılıçdaroğlu, dinin 
ya da dinî inancı temsilen başörtüsünün siyasetin öznelerince istismar edilmesine 
karşıdır. Bu, onun için laikliğin bir gereğidir. 

Laiklik bağlamında, Kılıçdaroğlu’nun değerlendirmelerini paylaşmayı bi-
tirmeden önce, önemle son bir noktanın üzerinde durulması gerekiyor. Laiklik, 
2010’dan bugüne, Kılıçdaroğlu’nun ana gündem maddelerinden biri olmadı. Bu 
onun hiç laiklik esaslı değerlendirmeler yapmadığı anlamına gelmez. Ama özgür-
lük, demokrasi, hukuk devleti, sosyal devlet ve benzerleriyle karşılaştırıldığında, 
Kılıçdaroğlu, laikliğe çok daha az temas etti. Bütün grup konuşmaları tarandı-

88. 14 Aralık 2010’da CNNTürk’te yayınlanan “Ankara Kulisi” programındaki ifadelerinden alınmıştır.

AK Parti’nin dini istismar edişinin ardında bir tür çıkar arayışı-
nın olduğunu düşünen Kılıçdaroğlu’na göre, başörtüsü mese-
lesinin AK Parti tarafından ele alınma biçimi de benzer biçim-
de bir çıkar ilişkisidir. ‘Oy avcılığı’ yaparak AK Parti, dini duygu-
ları ya da başını örtmek isteyen insanların inançlarını istismar 
etmektedir.
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ğında, bu kolaylıkla görülebilir. Dahası, “biz laikliğe takılır, orada kalırız. Aslında 
elden giden sosyal devlet. Sadaka dağıtan devlet sosyal hukuk devleti olamaz”89 
sözlerinde açığa çıktığı üzere, onun için laiklik birincil önemde bir mesele değil-
dir. Sosyal devlet, asıl elden giden şeydir. 

Asker-Siyaset ve Yargı-Siyaset İlişkileri: Laikliğin tersine, Kılıçdaroğlu’nun 
gündeminde asker-siyaset ya da yargı-siyaset ilişkisi oldukça hacimli bir yer tu-
tuyor. Ergenekon ve Balyoz davalarında yaşanan gelişmeler her zaman, Kılıçda-
roğlu’nun yakından takip ettiği meselelerin başında gelmektedir. Silivri’de görülen 
davalara ilişkin değerlendirmelerinden hareketle, onun, hem asker-siyaset ilişki-
sine hem de yargı-siyaset ilişkisine dair düşüncelerinin izini sürmek mümkün. 

Bu konudaki değerlendirmelere geçmeden önce, CHP İstanbul İl Başkanı 
Oğuz Kaan Salıcı’nın askerlere hitaben “sizin korumanız gereken Cumhuriyet’e 
biz sahip çıkıyoruz” biçiminde seslenmesine yönelik Kılıçdaroğlu’nun eleştirisine 
yer vermekte fayda var. Salıcı’nın bu sözlerine karşı Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet 
demek halkın kendi kendisini yönetmesi demek, Cumhuriyet demek Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün dediği gibi kimsesizlerin kimsesi olmak demek. Cumhuriyet de-
mek halk demek. Cumhuriyet demek bütün darbelere karşı çıkmak demektir. Hiç 
kimse ama hiç kimse darbelerin arkasında duramaz, darbeleri savunamaz. CHP 
darbelerden en büyük zararı gören partidir. Malvarlığımıza el kondu, genel baş-
kanlarımız hapse atıldı, özgürlüklerimiz sınırlandı. Darbeyi şiddetle ama şiddetle 
reddediyoruz. Darbeden medet uman CHP’li olamaz”90 sözleriyle darbeler karşı-
sındaki tavrını göstermiştir. Kılıçdaroğlu’nun darbelere yönelik açık itirazına, bu 
noktada askerin siyasete müdahale etmemesi gerektiğine dair düşüncesi ilave edi-
lebilir. Ona göre, “ordu siyasetin içinde olmamalı. Mustafa Kemal’den başlayarak 
bu süreç böyledir. Düşüncemiz bu. Asker onuruyla görev yapacaktır ama kışlasın-
da. Hele hele güncel siyasetin içine asker girmemelidir. Asker kışlada olmalı, asker 
siyasetin emrinde olmalı, burada hiçbir tereddütümüz yok ama asker siyasetin 
oyuncağı olmamalı, orada yolları ayırırız” (30 Kasım 2010). Burada ilginç bir nok-
ta var: Kılıçdaroğlu, askerin siyasete müdahalesine karşıdır. Ama, ‘asker siyasetin 
oyuncağı olmamalı’dır. Bu cümlenin muhatabı, askeri siyasetin oyuncağı hâline 
getiren AK Parti iktidarı olsa gerek. Bir başka biçimde söylenirse, Kılıçdaroğlu, 
Silivri mahkemelerinde askerin AK Parti’nin oyuncağı hâline getirildiğini düşün-
mektedir. 10 Ocak 2012 tarihli grup konuşmasında, yine benzer bir zeminden 
hareketle CHP’nin darbelere sonuna kadar karşı olduğunu ifade ettiği bölümde, 

89. “Laikliğe Takılıyoruz Esas Sosyal Devlet Elden Gidiyor”, Milliyet, 28 Eylül 2010.

90. “Kılıçdaroğlu’dan İstifa Çağrısı mı?”, Milliyet, 30 Ekim 2012.
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CHP, “darbecilere sonuna kadar karşıdır. CHP demokrasi düşmanlarına sonuna 
kadar karşıdır. CHP hukuk devleti düşmanlarına sonuna kadar karşıdır. CHP as-
kerî cuntalara da sonuna kadar karşıdır. Ancak CHP, bugün oluşturulmak istenen 
sivil diktatörlüğün de sonuna kadar karşısındadır” demektedir.

Sivil diktatörlük (veya portmodern diktatörlük), medyanın, üniversitelerin, 
sendikaların ele geçirilmesine, yargının ele geçirilmesinin eşlik edişi ile tesis edi-
len bir yeni durumu temsil etmektedir. Bir gecede Yargıtay ve Danıştay’a yapı-
lan düzenlemelerle 160 ‘militan’ yerleştirilerek yargı, ele geçirilmiştir (2 Temmuz 
2013). Bir başka biçimde söylemek gerekirse, nasıl AKP, insanın özgürlüğünü ve 
demokrasiyi kullanan ama yok etmek için kullanan bir siyasi partiyse, yargının 
sorunlarını da kullanarak yargıyı ele geçirmiştir (25 Ocak 2011). Bu hâliyle yargı, 
özellikle de Silivri’deki Özel Yetkili Mahkemeler, siyasallaştırılmış ve siyasi otori-
tenin sopası hâline getirilmiştir. Kılıçdaroğlu’na göre, Özel Yetkili Mahkemeler, 
“olağanüstü dönemlerin mahkemeleridir, olağanüstü dönemlerin mahkemele-
ri adalet dağıtmaz, onlar sadece güç odaklarına itaat ederler, iktidarın sopasıdır 
onlar, toplumu şekillendirmek isterler” (19 Mart 2013). Kısaca, bir yerde siyasi 
iktidarın talimatlarını yerine getirmekle yükümlü Özel Yetkili Mahkemeler varsa, 
‘orada adalet yoktur’ (29 Ocak 2013). 

Kılıçdaroğlu, siyasallaşmış, adaletten yoksun ve hukuku ihlal eden Özel Yet-
kili Mahkemeler’i bu vasıflarıyla demokrasiyi ve özgürlükleri ayaklar altına alan 
birer siyasi infaz kurumu olarak görmektedir. Bu mahkemelerin kurulduğu Siliv-
ri ise, Afrika’daki esir kampıdır, Almanya’nın toplama kampının 21. yüzyıl ver-
siyonudur. En sık tekrar ettiği ifadesiyle, Silivri bir toplama kampıdır: “Çünkü 
o toplama kampının tek ortak paydası vardır, AKP’ye karşı oluyor. Adaletsizlik 
üretiliyor orada, adalet yok orada, insanlık yok orada, insan hakları yok orada” 
(6 Mart 2012). Adaletin, insanlığın ve insan haklarının olmadığı Silivri’de, “bir 
siyasi mahkeme var. Orada bir dünya görüşü yargılanmıyor, orada suçlular yargı-
lanmıyor, orada yargılananlar AKP iktidarına karşı olanlardır” (29 Kasım 2011). 
AK Parti’ye karşı, muhâlif isimlerin bilinçli bir biçimde toplandığı yerdir Silivri. 
Kendisine karşıt, muhâlif olanları Silivri’de toplamakla AK Parti, Cumhuriyet’le 
hesaplaşmaktadır91, bir siyasi kan davası güderek intikam almaktadır (10 Ocak 
2012). Bir intikam ya da hesaplaşma aracıdır, Silivri Mahkameleri.

Dış Politika: Ergenekon ve Balyoz davalarının başlangıcından sonuna kadar 
ortaya çıkardığı tablo, Kılıçdaroğlu için, AK Parti’nin iktidara geldiği günden bu-
güne yol açtığı sorunlar yumağından sadece biridir. Çünkü, AK Parti, sadece iç 

91. “Cumhuriyetle Hesaplaşma Heveslisi Bir İktidar Var”, Milliyet, 23 Nisan 2012.
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politikada değil, dış politikada da sorun çözen değil üreten bir partidir (29 Hazi-
ran 2010). AB ile ilişkilerde, Filistin meselesinde, Suriye ve diğer komşu ülkelerle 
ilişkilerde gelinen noktada AK Parti yanlış yapmaktadır. 

AB ile ilişkilerde AK Parti, bir oyalama taktiği uygulamaktadır: “Aslında Av-
rupa Birliği’ni oyalayan Adalet ve Kalkınma Partisi, yapmıyor gereğini” (5 Ekim 
2010). Şimdilerde ise, Rusya Devlet Başkanı Putin’e Başbakan “AB’den çıkalım. 
Şangay İşbirliği Örgütü’ne gidelim” derken, yönünü Batı Uygarlığı’ndan çevir-
mektedir. Kılıçdaroğlu için bu ‘utanılacak bir durum’dur (29 Ocak 203). Batı uy-
garlığından kopmak ya da AB ile ilişkilerin gereğini yerine getirmemek, sonuç 
itibariyle Kılıçdaroğlu için kabul edilemez bir tutumdur.

Dış politik gündemin son yıllarda önemli oranda Ortadoğu’da yaşananlara 
kilitlendiği düşünülürse, Kılıçdaroğlu’nun dış politika ile ilgili değerlendirmele-
rinin ağırlık noktasının Ortadoğu, özellikle de Suriye’deki gelişmelere dayandığı 
kolaylıkla ifade edilebilir. Kılıçdaroğlu’na göre, Türkiye her şeyden önce ‘yurtta 
sulh cihanda sulh’ ilkesinden hareketle bir dış politika stratejisi geliştirmelidir. Bu 
temel ilkeden hareketle, Ortadoğu’daki bataklığa saplanmaktan, çatışmanın taraf-
larından biri hâline gelmekten imtina etmelidir. Dahası, kendi çıkarına öncelik 
vermeli ya da ulusal çıkarın hilafına adımlar atmaktan kaçınmalıdır. Oysa AK 
Parti, bütün bunlar hilâfına bir dış politika uygulamaya ısrarla devam etmektedir. 

Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin son yıllardaki dış politikasına ilişkin eleştirileri-
nin merkezinde, ülkenin kullanılan, aldığı talimatlarla hareket eden, yönetilen bir 
ülke hâline getirildiği iddiası bulunmaktadır. Ona göre, AK Parti, dış politikada, 
“Türkiye’yi güven veren, sağlıklı politika üreten, özü sözü bir ülke konumundan 
çıkarmış … kullanılan ülke konumuna getirmiş durumda”dır (29 Haziran 2010). 
Bu genel yorumunun dışında, Kılıçdaroğlu, Suriye meselesinde de benzer bir gö-
rüşe sahiptir. Erdoğan, Suriye’ye dair aldığı kararlar bakımından, yöneten değil 
yönetilendir (28 Mayıs 2013). Onun kabinesinin üyesi Ahmet Davutoğlu ise, ‘par-
mak işaretiyle çağrılırken bir maratoncu edasıyla acaba bana ne talimat verilecek 
diye hızla koşan’ (14 Mayıs 2013) bir Dışişleri Bakanı’dır. Hülasa, Türkiye’nin dış 
politikası, artık alınan talimatlarla belirlenmekte, Ortadoğu’da egemen güçlerin 
taşeronluğunu yapmaktadır (6 Mart 2012). 

Egemen güçlerin taşeronluğu, Türkiye’nin Ortadoğu’da bataklığa saplanma-
sının ardındaki aslî sebeptir. Dış politikaya ‘sıfır sorun’ anlayışı ile başlandığı hal-
de, AK Parti hükümeti, özellikle Gazze’de, stratejik derinlikle bir şeyler yapmak 
istediği halde boğulmuş, yalnız kalmıştır. Böylelikle, “dış politikada soyutlanan, 
yalnız kalan bir Türkiye imajı çıktı ortaya. Bu imaj bizim yıllardır mücadele verdi-
ğimiz, yurtta barış, dünyada barış dediğimiz, komşularla iyi ilişkiler kurduğumuz, 
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hiç kimsenin toprağında gözümüz yoktur dediğimiz bir politikanın sonucu olma-
yı hak ediyor mu?” (6 Temmuz 2010).  Aktarılan sözlerinden de anlaşılabileceği 
gibi, Kılıçdaroğlu, temel ilkeden, yani ‘yurtta ve dünyada barış’ ilkesinden sapıl-
masını Türkiye’yi Ortadoğu’da boğan, yalnızlaştıran bir etken olarak görmektedir. 
Sadece Gazze’de değil, Suriye’de de benzer bir yanlış tutum içindedir hükümet: 
“barışı sadece kendi ülkemizde değil bütün dünyada istemek zorundayız. Eğer 
siz komşunuzun evini kundaklarsanız, orayı yakmaya kalkarsanız, o yangının bir 
süre sonra sizi de saracağını unutmamalısınız.”92 Hükümet hem Suriye’yi kundak-
layan ya da yakan eylemlerin hem de orada akan kanın sorumlusudur (28 Mayıs 
2013). Suriye’deki terörist El Kaide örgütüne ve muadillerine silah ve mühimmat 
desteği verdiği için ya da Türkiye’yi terörist ülkelerin karargâhı hâline getirdiği 
için, hükümet, bölgenin kan gölüne dönmesinin sorumlularından biridir. Oysa, 
çatışmanın taraflarından biri hâline gelmek yerine, tercih edilmesi gereken şey 
Suriye’deki iç savaşın taraflarından biri olmayacağını açıklamaktır; kendi toprak-
larımızda terörist unsurları eğitmekten, onlara para ve silah vermekten imtina 
etmektir, sınırların güvenliğini sağlamak sûretiyle Suriye ile Türkiye arasında geç-
mişte yaşanan bütün olumsuzluklara kapıları kapatmaktır ve son olarak barıştan 
yana bir tavır almaktır (28 Mayıs 2014). En genel ifadesiyle, Kılıçdaroğlu, dış po-
litikada ‘yurtta sulh cihanda sulh’ ilkesinden hareket etmekte ve alınan talimat-
larla bir başka ülkenin çıkarlarının değil, ulusal çıkarların korunacağı bir politika 
benimsenmesi gerekliliğine işaret etmektedir. 

‘Yeni CHP’: CHP, Kılıçdaroğlu için öncelikle değişimin, dönüşümün ve dev-
rimin adresidir. “Türkiye değişiyor, dünya değişiyor; değişime ayak uyduranlar 
kalacak, değişmeyenler tarihin çöp sepetine gidecektir” (25 Haziran 2013) sözleri, 
Kılıçdaroğlu’nun değişimi değişen dünyaya ayak uydurmak, ayakta kalmak için 
bir zorunluluk addettiğini göstermektedir. 

Değişen, sadece partinin lideri değildir. Kılıçdaroğlu’na göre, CHP’nin de-
ğişimi, “Türkiye’nin siyasal, sosyal ve ekonomik gereksinimlerine cevap verecek 
şekilde daha derin bir dönüşümü ifade etmektedir. Bugün CHP adına yakışır şe-
kilde, halk için halkla yeniden bütünleşmektedir”.93 Tek bir amaç vardır, ‘halka 
gitmek’:“tek amacımız var, halka daha fazla gitmek; tek amacımız var, halkı ku-
caklamak; tek amacımız var, halkla beraber iktidar olmak; tek amacımız var Tür-
kiye’nin üzerindeki kara bulutları dağıtmak, amacımız bu” (9 Kasım 2010). Temel 
amaç, ‘Yeni CHP’ ile birlikte iktidara gelmektir. Bu bakımdan bir iktidar strateji-

92. “AKP’nin Geçmişteki Kötü Siciline Rağmen Umutluyuz”, Milliyet, 5 Ocak 2013.

93. “Interview with kemal Kılıçdaroğlu”, Turkish Policy Quarterly, v. 9, no. 4 (Kış 2010). 
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sidir aslında ‘Yeni CHP’. Öte yandan, CHP’nin tarihsel mirasının üzerine, değişim 
çağrısının eklenmesini temsil etmektedir. Zira, Kılıçdaroğlu, ‘Yeni CHP’nin yöne-
limini hem süreklilik hem de değişimle tanımlamaktadır: “CHP, Cumhuriyetimi-
zin kuruluş ilke ve değerlerinin sürekliliğini temsil etmektedir. Bu ilke ve değerler 
aynı zamanda parti programımızın temellerini oluşturmaktadır. CHP, bu nedenle 
demokrasiyi, laikliği, sosyal devleti, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve öz-
gürlükleri kararlılıkla savunmaktadır. CHP, aynı zamanda değişim için de çağrıda 
bulunmaktadır. Yoksulluğa son vermeli, artmasını önlemeliyiz. AKP’nin despotik 
emel ve yönelimlerini, yolsuzlukları sonlandırmalıyız. Vatandaşlarımızın sadece 
sayısal çoğunluğunun değil, tümünün isteklerine saygı gösterilmesini yeniden 
sağlamalıyız”94. Demek ki, ‘Yeni CHP’ içinde aynı anda süreklilik ve değişim un-
surlarını barındırmaktadır. Süreklilik unsurundan kasıt, CHP’nin kuruluş ilke ve 
değerleridir. Değişim ise, yoksullukla, yolsuzlukla ve AKP’nin despotik emel ve 
yönelimleri ile mücadeleyi ifade etmektedir. Dahası, çoğunluğun değil herkesin 
isteklerine saygı gösterilmesini temsil etmektedir. ‘Yeni-CHP’, Kılıçdaroğlu için, 
özetle halkla bütünleşerek ve içinde aynı anda süreklilik ve değişim unsurlarını 
taşıyarak iktidar olmanın simgesidir. 

HALEF-SELEF İLİŞKİSİ: SÜREKLİLİK VE DEĞİŞİM
‘Yeni CHP’, bir değişim ya da yenilenme uğrağını temsil etmektedir. Esas amacı 
halkla yeniden bütünleşmek, halkla bütünleşerek iktidar alternatifi hâline gelmek 
olan bir değişimdir bu. Bu yönüyle Baykal dönemini aşma çabasıdır. Baykal ve 
Kılıçdaroğlu’nun Kürt meselesinden dış politikaya kadar bazı temel meselelerle 
ilgili yukarıda sunulan değerlendirmelerinin de gösterdiği üzere, söz konusu çaba 
içinde aynı anda hem süreklilik hem de değişim unsurlarını barındırmaktadır. 
Yani Kılıçaroğlu’nun zihin dünyası, ne Baykal’dan ne de partinin kadim mirasın-

94. “Interview with kemal Kılıçdaroğlu”, Turkish Policy Quarterly.

‘Yeni CHP’ içinde aynı anda süreklilik ve değişim unsurlarını 
barındırmaktadır. Süreklilik unsurundan kasıt, CHP’nin kuru-
luş ilke ve değerleridir. Değişim ise, yoksullukla, yolsuzlukla 
ve AKP’nin despotik emel ve yönelimleri ile mücadeleyi ifade 
etmektedir.
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dan radikal bir kopuşla malûl değildir. Aksine, onu, Baykal’a ve partinin kadim 
mirasına bağlayan belirgin ve dikkat çekici bir süreklilik söz konusudur. Buna 
mukabil, Kılıçdaroğlu, değişen Türkiye’nin ve dünyanın yeni gerçekliklerine de 
duyarsız değildir. Bu bakımdan, Baykal ile karşılaştırıldığında, bazı noktalarda 
açıkça daha farklı düşünmektedir.

Kürt meselesine bakışlarından başlayarak, Baykal ile Kılıçdaroğlu’nun anlam 
dünyaları arasındaki süreklilik ve kırılmaların izini sürmek mümkündür. Kürt 
meselesinde, Baykal, her türlü kimlik siyasetini ya da kolektif hak talebini ‘ulu-
sal bütünlüğü’ ve ‘demokrasi’yi tahrif etme potansiyelleri sebebiyle reddediyordu. 
Bütün aktörleri ile Kürt hareketi, onun için, siyaseti kimlik parantezine sıkıştırır-
ken, aslında ortak bir projeyi gerçekleştirmek hedefindedir. Üniter yapıyı bozup 
federal yapıya yönelmekten bağımsız devlet kurmaya kadar çeşitli aşamalardan 
müteşekkil bu proje, Baykal için, Türkiye’yi Irak’laştırma projesidir. Tam da bu 
sebeple, terörle mücadele etmek yerine, müzâkere etmek ya da demokrasiyi kon-
solide etmek sûretiyle sorunun çözüleceğini iddia etmek ulusal çözülmeye, bö-
lünmeye kapı aralayacağı için onun açısından kabûlü imkansızdır. Bunun yerine, 
terörle halkı birbirinden kesin çizgilerle ayırarak Kürt halkının kendini Türki-
ye’nin bir parçası hissetmesi için ekonomik ve sosyal sorunları çözmeye hedefli 
gerekli adımların atılması gerekir. 

Kılıçdaroğlu’nun, tıpkı Baykal gibi etnisiteye dayalı kimlik siyasetine itiraz 
ettiği açıktır. Buna karşılık onun ‘kimse kimlik siyaseti yapmasın’ çağrısının mu-
hatabı, Baykal’dan farklı olarak, öncelikle AK Parti’dir. Etnisiteye dayalı bir siyaseti 
merkezine aldığı için, AK Parti toplumu bölmektedir. Hem Oslo’da hem de İmra-
lı’da PKK ya da onun lideriyle yürüttüğü müzâkereler, mevcut hâliyle sorunu çöz-
me potansiyeline hiçbir biçimde sahip değildir. Kılıçdaroğlu’nun itirazı, müzâke-
reci bir zeminde sorunun çözülmesine yönelik bir itiraz değildir. Baykal, her türlü 
müzâkereye belirgin bir biçimde itiraz etse de, Kılıçdaroğlu (şeffaflık, samimiyet, 
iç siyasete malzeme etmemek gibi) belli koşullara riayet etmek koşuluyla müzâke-
relerin sürdürülebileceği kanaatindedir. Dahası, Kılıçdaroğlu için, mutlak sûrette 
hukuk zemininde sürdürülmesi gereken müzâkere ya da çözüm yeri TBMM’dir. 
TBMM’de sürdürülecek müzâkerelere demokratikleştirici ve özgürleştirici yasal 
düzenlemelerin eşlik etmesi hâlinde ancak Kürt meselesi çözülebilir. Bu nokta-
da, Baykal’ın meselenin çözümü için önerdiği tedbirlerin başlangıçta Kılıçdaroğlu 
tarafından da benimsendiğini kaydetmekte fayda var. Yani, terörle mücadeleden 
taviz vermeksizin alınacak ekonomik ve sosyal tedbirlerle sorunun çözülebilece-
ğine dair bir ortak iddiayı dillendirdiklerini söylemek mümkün. Buna karşılık, 
Kılıçdaroğlu başlangıçtaki bu çizgisini revize ederek ekonomik ve sosyal değil, 
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daha demokratikleştirici ve özgürleştirici tedbirleri önermekle siyasî bir çözümü 
merkeze almaktadır. En nihayetinde, Kürt meselesine bakışlarında kimlik siya-
setini reddetmek anlamında bir süreklilik söz konusu edilebilse de, Kılıçdaroğlu, 
çözümü alınacak ekonomik ve sosyal tedbirlere sabitlemeyen, TBMM’yi müzâke-
reler ve çözüm için adres gösteren, kültürel haklara daha duyarlı ve çoğulcu bir 
demokrasi ve özgürlük tasavvuruyla Baykal’dan farklılaşmaktadır. 

İkinci olarak, anayasa yazım süreci ve yapılacak kimi yasal düzenlemeler söz 
konusu edildiğinde, Baykal ile Kılıçdaroğlu arasında başkanlık sistemine mutlak 
karşıtlık anlamında bir ortaklık tespit edilebilir. Anayasa’nın değiştirilmesi teklif 
dâhi edilemeyecek maddeleri ile ilgili de ortak bir tutuma sahip olduklarını ayrı-
ca belirtmek gerekir. Fakat, 12 Eylül Anayasası’nın tümüyle değiştirilerek yeni bir 
anayasa yazmak söz konusu edildiğinde, Baykal buna büsbütün karşıdır. Demok-
ratikleşmeye katkı sağlayıcı kısmî değişiklikler, Baykal için yeterlidir. Kılıçdaroğlu 
ise, yeni bir anayasa yazımına destek vermektedir. Anayasa’nın değiştirilmesi teklif 
edilemeyecek maddelerinin muhafazası ve parlamenter sistemin devamlılığı onun 
yeni anayasa yazım sürecindeki kırmızı çizgileridir. Söz konusu kırmızı çizgilere 
gereken duyarlılığı gösteren her türlü yeniden yazım teşebbüsüne destek verse de, 
tek başına yeni bir anayasa yapmak, ona göre, daha demokratik ve özgür bir ülke 
hâline gelmek için yeterli değildir. İlave yasal düzenlemeler yapmak elzemdir. 

Kılıçdaroğlu ile Baykal arasındaki bir başka farklılık vatandaşlık tanımına 
ilişkin tartışmalara yönelik değerlendirmelerinde karşımıza çıkmaktadır. Bay-
kal, vatandaşlık tanımının mevcut hâliyle kalması gerekliliğinin altını ısrarla 
çizerken, Kılıçdaroğlu bir toplumsal uzlaşmanın sağlandığı ya da üzerinde mu-
tabık kalınan ortak bir tanımla mevcut vatandaşlık tanımının revize edilebile-
ceğini düşünmektedir. 

Laiklik ya da din-siyaset ilişkisine dair görüşleri dikkate alındığında, Baykal 
ile Kılıçdaroğlu kısmî bir ortaklığı paylaşsalar da, belirli açılardan farklı kanaat-
lere sahiptirler. Laiklik tanımı ikisini ortaklaştıran faktörlerden biridir. Ayrıca, 
AK Parti, her ikisi için de dini siyasete alet eden bir dizi faaliyetin öznesidir. 
AK Parti, Baykal’a göre, dini siyaset alet etmekle laik ve demokratik rejimin 
temellerine karşı gizli, saklı ve derin bir hesaplaşma içindedir. Kılıçdaroğlu ise, 
bu noktada AK Parti’nin dini siyaset alet edişinin merkezine ‘çıkar’ı yerleştir-
mektedir. AK Parti, ona göre oy avcılığı yaparak dini duygulara sahip halkın 
ve başörtülü kadınların inançlarını suiistimal etmektedir. Bunu yaparken, asıl 
zararı dinin kendisine vermektedir. Demek ki, her iki lider, AK Parti’nin dini 
siyasete alet ettiği ortak kanaatini paylaşsalar da, bu edimin amacına dair tespit-
lerinde farklılaşmaktadırlar. İki lider arasında, bir diğer ve en belirgin farklılık, 
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AK Parti’ye karşı yürütülecek muhalefet için ‘laiklik’i sürekli gündemde tutmak 
ya da tutmamakta açığa çıkmaktadır. Kılıçdaroğlu, genel başkanlığı süresince, 
Baykal’ın aksine ‘laiklik’i merkeze alarak yürütülecek bir muhalefetin yerinde-
liğinden şüphelidir. Sosyal devlet tehdit altındayken, AK Parti’ye karşı yürü-
tülecek muhalefetin merkezine laikliği yerleştirmek anlamsızdır.  Son olarak, 
Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü serbestisi hususunda Baykal’la karşılaştırıldığında 
yapıcı bir muhalefet sergilediğini belirtmek gerekir. Baykal için, üniversitelerde 
ve diğer kamusal alanlarda (örneğin Çankaya’da) başörtüsünün serbest bırakıl-
ması laikliğe dolayısıyla devletin üzerine kurulduğu temel ilkelere aykırıdır. Bu 
sebeple, başörtüsü yasağı devam ettirilmelidir. Kılıçdaroğlu ise, üniversitelerde 
ve diğer kamusal alanlarda başörtüsüne serbestlik yanlısı bir tutum içindedir. 
Ona göre, her kadın nasıl isterse öyle giyinmeli ve ivedilikle kadın giysisi ve 
bedeni üzerinden siyaset yapmaya son verilmelidir. 

Baykal ile Kılıçdaroğlu’nun anlam dünyaları arasındaki süreklilik ya da kı-
rılmaları tespite asker-siyaset ve yargı siyaset ilişkilerine dair değerlendirmelerini 
karşılaştırmak sûretiyle devam etmek mümkündür. Silivri’de görülen davalar-
la ilgili görüşlerinden hareket edildiğinde, hem asker-siyaset ilişkisinde hem de 
yargı-siyaset ilişkisinde, her ikisi de neredeyse tümüyle ortak kanaatlere sahiptir. 
Şöyle ki, asker, hem Baykal hem de Kılıçdaroğlu’na göre kesinlikle siyasete müda-
hale etmemelidir. Bunda şüphe yoktur. Aynı şekilde, yargının siyasetten bağım-
sızlığında ısrarcı olunmalıdır. Yargıyı siyasete bağımlı kılmak, kuvvetler ayrılığı 
ilkesinin en yalın hâliyle ihlalini beraberinde getirecektir. 

Ergenekon davası, Baykal’a göre, asker-siyaset ilişkisini demokratik bir çer-
çevede düzenleme kapsamında bir faaliyet değildir; aksine bu dava siyasidir, 
Cumhuriyet’ten intikam almanın ve onunla hesaplaşmanın araçlarından biridir; 
demokrasiye ve siyasî istikrara karşı bir gizli tertiptir; son olarak, yargıyı siyasal-
laştırmak sûretiyle kuvvetler ayrılığı ilkesinin ihlal edilişinin simgelerinden biri-
dir. Kılıçdaroğlu ise, Silivri Mahkemeleri’ni hukukun, adaletin, demokrasinin ve 

İki lider arasındaki en belirgin farkılılıklardan biri AK Parti’ye 
karşı yürütülecek muhalefet için ‘laiklik’i sürekli gündemde 
tutmak ya da tutmamakta açığa çıkmaktadır. Kılıçdaroğlu, 
genel başkanlığı süresince, Baykal’ın aksine ‘laiklik’i merkeze 
alarak yürütülecek bir muhalefetin yerindeliğinden şüphelidir
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özgürlüğün zeminini ayaklar altına alan, Cumhuriyet’in bütün kurumlarını ele 
geçirerek onunla hesaplaşma ve intikam alma emellerinin açığa çıktığı bir bağla-
ma yerleştirmektedir. Demek ki, söz konusu davalar, her iki lider için de, siyasî, 
adaletten yoksun, hukuku katleden özellikleriyle AK Parti’nin ‘gizli gündem’ini 
realize etmek üzere yürürlüğe konmuştur. Bu gizli gündem, hem Baykal hem de 
Kılıçdaroğlu’na göre, Cumhuriyet ve onun temel kurumlarıyla hesaplaşmayı mer-
kezine yerleştirmiştir.

Baykal ile Kılıçdaroğlu, ‘dış politika’ya ilişkin yaklaşımları söz konusu edildi-
ğinde de, tıpkı asker-siyaset ve yargı-siyaset ilişkisindeki gibi, belirgin bir ortaklığı 
paylaşmaktalar. Öncelikle, her iki liderin dış politika perspektiflerinde bu ortaklı-
ğın açık bir ifadesine rastlanabilir. Şöyle ki, ‘yurtta sulh cihanda sulh’, uluslararası 
hukuka riayet, Türkiye’nin Ortadoğu’daki gerilimlerinin taraflarından biri hâline 
gelmemesi ve ‘ulusal çıkar’, hem Baykal hem de Kılıçdaroğlu’nun dış politika pers-
pektiflerinin merkezinde yer alan ilkeler. Özellikle, Ortadoğu’da yaşanan gelişme-
ler söz konusu edildiğinde, AK Parti hükümetinin dış politikasına yönelik eleştiri-
lerin merkezine, her iki lider, söz konusu ilkeler zeminde bir eleştiriyi yerleştirme 
eğilimindedir. Buna ilaveten, AB ile ilişkiler söz konusu olduğunda, Baykal, hem 
AB’yi hem de AK Parti’yi gelinen noktanın sorumlusu ilân ederken, Kılıçdaroğlu, 
AB ile ilişkilerde gelinen noktayı AK Parti’nin AB’yi oyalamasına bağlamaktadır. 
Hülasa, AB ile ilişkileri merkeze alarak bir karşılaştırma yapıldığında, eleştiri nes-
nesinde kısmen bir farklılık tespit edilse de, iki liderin dış politika perspektiflerin-
den belirgin bir ortaklık söz konusudur.

Baykal ile Kılıçdaroğlu’nun ‘Yeni CHP’ye atfettikleri anlam bakımından da 
farklı bir kanaate sahip olduklarını söylemek gerekir. Baykal, kısaca “kendimi 
‘Yeni CHP’ye ait hissetmiyorum” ifadesinde açığa çıktığı üzere, Kılıçdaroğlu ön-
cülüğünde ‘Yeni CHP’ adıyla partinin kendine çizdiği yönden çok da hoşnut de-
ğildir. İlaveten, Kılıçdaroğlu’nun halkla bütünleşerek halk için iktidara gelmeyi 
temel amaç edinmek sûretiyle hem CHP’nin geleneksel mirasına sadık hem de 
değişime açık bir ‘Yeni CHP’nin kurucu öznelerinin başında gelişini dikkate al-
mak bile, tek başına, Baykal ile Kılıçdaroğlu’nun Yeni CHP’ye bakışlarında ciddi 
bir farklılık olduğunu tespite yeterlidir.

Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, Baykal ve Kılıçdaroğlu, Kürt me-
selesine, yeni Anayasa yazım sürecine, laikliğe ve ‘Yeni CHP’ye bakışlarında za-
man zaman ortaklaşsalar da, belirgin bir biçimde farklılaşmaktadırlar. Buna mu-
kabil, asker-siyaset ve yargı-siyaset ilişkisine ve dış politikaya dair perspektifleri 
açık bir ortaklığı yansıtmaktadır. Kılıçdaroğlu’nun ‘Yeni CHP’ye ilişkin değerlen-
dirmeleri hatırlanarak söylenirse, Baykal ile Kılıçdaroğlu ilişkisi ne tümüyle bir 
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süreklilik ne de kırılmaya dayalıdır. Aksine, Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin temel 
meselelerine bakışında Baykal ile belirgin bir sürekliliği taşıdığı açıktır. Ama bu 
ikisi arasında hiç farklılık olmadığı anlamına gelmez. Özellikle Kürt meselesi ve 
anayasa yazım sürecindeki tutumlarını, iki lideri belirgin bir biçimde ayırıcı fak-
törler barındırdığı için önemle not etmek gerekir.
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YENİ CHP:  
TAVANDAN YANSIYANLAR

Bu bölümde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mayıs 2010’da genel başkan seçilmesini 
tâkiben, CHP üst yönetimlerinde görev alan ve parti içinde öne çıkan isimlerin 
görüşlerinin karşılaştırmalı bir analizini sunmak hedeflenmektedir. Laiklik, temel 
hak ve özgürlükler, asker-siyaset ilişkisi, yargı bağımsızlığı, Kürt meselesi, anayasa 
yazım süreci, dış politika ve benzeri temalar esas olmak üzere, partide öne çıkan 
isimlerin, Türkiye’nin gündemini meşgul eden temel sorunlarına dair düşünce-
lerini karşılaştırmalı bir biçimde analiz etmek, kuşkusuz, Kılıçdaroğlu dönemini 
anlamaya kapı aralayacak bir çabadır. Bu kapsamda, Mayıs 2010’dan itibaren çe-
şitli gazetelerin arşivi taranarak ulaşılan veriler kullanılacaktır. 

Kılıçdaroğlu genel başkan seçildikten sonra CHP’de MYK ve Parti Meclisi’n-
de görev alan, bir başka deyişle partinin tavanında yer alan isimlerin basın top-
lantısı, röportaj, sosyal medya gibi yollarla düşüncelerini aktarırken üzerinde en 
çok fikir beyan edilen tartışma nesnesinin ‘Kürt meselesi’ olduğunu görüyoruz. 
Balyoz ve Ergenekon davaları, üzerinde en çok konuşulan bir başka önemli me-
sele olarak öne çıkıyor. Ayrıca, yeni anayasa ve dış politika CHP tavanının yoğun 
bir biçimde tartıştığı diğer meseleler. Bu ana başlıklar dışında CHP’de, Kılıçda-
roğlu genel başkan seçildikten sonra, özellikle Hüseyin Aygün’ün bazı söylem ve 
demeçlerinin zaman zaman hem ülke gündeminde hem de CHP içinde ciddi bir 
tartışmaya kaynaklık edişini de ayrıca not etmek gerekir. Benzer bir biçimde, B. 
Ayman Güler’in bir Meclis oturumunda sarf ettiği sözler de üzerinde durulması 
gereken bir tartışmaya zemin teşkil etmiştir.
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KÜRT MESELESİ 
Kürt meselesi uzunca bir süredir, yakıcı bir biçimde ülke gündeminin temel tar-
tışma meselelerinden biri olma vasfını muhafaza ediyor. Burada uzunca bir sü-
redir devam eden bu tartışmanın Kılıçdaroğlu’nun genel başkan seçilmesinden 
sonraki kısmı ile sınırlandırılmış bir analiz yapılacaktır. Tartışmanın ilk ayağını 
2009’da başlayan Oslo görüşmeleri oluşturuyor. 

CHP basın sözcüsü Haluk Koç, Oslo’da PKK yetkilileri ile MİT Müsteşarı 
Hakan Fidan arasında varılan mutabakatı belgelediğini iddia ettiği metni Eylül 
2012’de basınla paylaşınca, büyük bir tartışmaya da kapı aralamıştı. İlgili basın 
toplantısında, Koç, Başbakan Tayyip Erdoğan’ı Hakan Fidan’a PKK ile müzâkere 
emri vermesi sebebiyle Anayasa suçu işlemekle ve ABD’nin oyun kuruculuğunda 
terörle mutabakat ve müzâkere arayan, teslimiyetçi ve tavizci bir kimliğe sahip 
olmakla itham etmişti.95 Bu eleştiriyi takip eden günlerde Koç, düzenlediği basın 
toplantısında, “mutabakat metni” olduğu iddiasıyla paylaştığı belge ile birlikte ya-
şanan tartışmalarda kendisine yöneltilen eleştirilere karşılık, terör örgütüyle an-
cak silah bıraktırma gündemiyle müzâkere edilebileceğini, bunun dışında terör 
örgütünü Türkiye’nin Anayasa’sından kamu düzenine kadar her boyutta siyase-
ten muhatap kabul etmenin kabul edilemez olduğunu söylerken, terör örgütü ile 
müzâkere yapılmasından daha çok bu müzâkerenin amacına yönelik bir eleştiriyi 
dillendirmeye çalışmaktaydı. Zira ona göre, Oslo görüşmeleri aslında, AK Par-
ti’nin 12 Haziran 2011 genel seçimlerine yönelik bir hamlesiydi.96 

Haluk Koç’un Oslo görüşmelerine yönelik değerlendirmeleri CHP içindeki 
pek çok isim tarafından benzer bir çıkışla onaylanmıştır. Aslında, Haluk Koç’un 
birbirine yakın iki farklı tarihte yaptığı değerlendirmeler, Oslo görüşmelerine 
CHP’den gelen itirazların dayandığı iki temel vurguyu da içermesi açısından kay-
da değer. Bu iki vurgudan biri terörle müzakereyi Anayasa suçu ya da mevcut ya-
salara aykırı bir edim olarak görürken; diğeri ise Oslo görüşmelerini AK Parti’nin 
bir seçim yatırımı olduğu iddiasıyla eleştirmektedir. Örneğin, Bolu milletvekili 
Tanju Özcan, Oslo görüşmelerine katıldıkları için MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve 
MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş hakkında Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na gönderilmek üzere Bolu’da savcılığa bulunduğu suç duyurusunda, 
bu isimleri, “devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü aleyhinde faaliyette bulun-

95. “Oslo Belgeleri Açıklandı”, Vatan, 18 Eylül 2012.

96. “CHP Sözcüsü Haluk Koç, Başbakan Erdoğan’a, ‘Oslo’da tilki postuna bürüneceksin, Türkiye’de konjonktürel 
milliyetçilik yapacaksın, olmaz bu’ dedi”, CHP web sayfası, http://www.chp.org.tr/?p=86486.
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mak, görevi kötüye kullanmak”la97 suçlar.  Öte yandan, Sezgin Tanrıkulu, görüş-
melere, “Oslo çözüm odaklı değil, seçim odaklıydı”98 diyerek itiraz eder. Buradan, 
hem Koç hem de Tanrıkulu’nun eğer çözüme odaklı olsaydı, Oslo görüşmelerine 
cevaz verebilecekleri sonucuna ulaşmak mümkün. Oysa Tanju Özcan, İsa Gök, 
Muharrem İnce, Nur Serter gibi CHP elitleri için Oslo görüşmeleri hiçbir biçimde 
kabul edilebilir değildir. Tanju Özcan, görüşmeleri mevcut yasalar kapsamında 
bir suç olarak değerlendirirken, İsa Gök için terörle mücadele çizgisinden geri 
adım atmayı temsil ettiği için Oslo görüşmelerine itiraz edilmelidir. Gök’e göre, 
terörle mücadelenin yerini müzakere almaktadır.99 Buna karşılık, Muharrem İnce 
için Oslo görüşmeleri, PKK ile AK Parti arasındaki pazarlığın bir işaretidir. Terör-
le bu türden bir müzâkere, halk nezdinde affı imkânsız ve halkın karşısına çıkma-
yı zorlaştıran bir edim olması hasebiyle reddedilmelidir.100 Son olarak, Nur Serter, 
Oslo görüşmelerine PKK’nın kültürel taleplerinin ötesine geçip federasyona ya 
da özerk devlet taleplerine kapı aralayacağı için karşı çıkarken, parti içinden Oslo 
görüşmelerine yönelik her türlü olumlu tepkiyi şiddetle eleştirmektedir. Zira ona 
göre, bu türden olumlu tepkiler sebebiyle, CHP’de artık Altı Ok’un ikisi (laiklik ile 
milliyetçilik) kırılmış, ortadan kalkmıştır.101 Hülasa, CHP elitleri, Oslo görüşme-
lerine ya tümüyle karşı çıkmakta ya da görüşmelerin silahların susmasına vesile 
olmak koşuluyla sürdürülmesine cevaz verici bir tutum sergilemektedirler.

Oslo ile başlayan Kürt meselesinin çözümüne yönelik müzâkere sürecinin 
İmralı’da Abdullah Öcalan’la yapılan doğrudan görüşmelerle devam etmesine, 
CHP’nin üst düzey yetkilileri ya da milletvekilleri düzeyindeki tepkilerin ise,  Kı-
lıçdaroğlu’nun çizdiği çerçeve ile uyumlu olduğunu söylemek mümkün. Kılıçda-
roğlu, Kürt meselesinin çözümünde AK Parti’ye kredi açtıklarını ve dört ilkede 
topladıkları uyarılarının dikkate alınması gerektiğini söylerken, İmralı ile görüş-
melere koşullu bir biçimde destek vermektedir. Buna karşılık, sık sık yinelediği 
“çözüm yeri TBMM’dir” sözü ile, İmralı ile görüşmelere yönelik mesafesini de ifa-
de etmiştir. Aslında çözüm yerinin TBMM olduğunu söylerken de, çözümün ken-
disinden çok sürdürülme yöntemine muhalefetini dile getirmeye çalışmaktadır. 

Tıpkı Kılıçdaroğlu gibi, diğer CHP ileri gelenleri de çözüme değil çözüm sü-
recinin yürütülme biçimine yönelik eleştirilerini sık sık dile getirdiler. Örneğin, 

97. “MİT PKK Görüşmesine CHP’den Suç Duyurusu”, Milliyet, 19 Eylül 2011.

98. “’Oslo’dan Haberi Yoksa MİT’i Kim Yönetiyor”, Milliyet, 26 Eylül 2012.

99. “Terörle Mücadele Değil Müzakere Yapılıyor”, Milliyet, 26 Eylül 2011.

100. “CHP’li İnce: Kimin Şerefsiz Olduğu Ortaya Çıktı”, Milliyet, 16 Eylül 2011.

101. “CHP’de İki Okumuz Kırıldı Sitemi”, Milliyet, 29 Eylül 2012.
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Gürsel Tekin, sürece yönelik desteğini şu sözlerle açıklar: “Türkiye’nin birliği, bü-
tünlüğü için yapılması gereken ne varsa yanında olacağız.”102 Benzer bir biçimde, 
Akif Hamzaçebi de, “terörün sona ermesini, kanın akmamasını, bütün vatandaş-
larımız arzu ediyor, CHP de arzu ediyor. Ana hedef budur”103 sözleriyle süreci 
desteklemek hususunda bir tereddütleri olmadığını ifade ediyordu. CHP ileri 
gelenlerinin terörün sonlanması ile ilgili bir tereddütleri olmasa da, bu amaçla 
hükümetin uyguladığı politikanın işleyiş biçimine yönelik ciddi eleştiriler yönelt-
mektedirler. Bu kapsamda ‘bize haber verilmiyor’, ‘ne karşılığında ne verilecek’ 
‘muhatap Meclis’ gibi itirazlar en çok dile getirilenleri. Örneğin, Gökhan Günay-
dın İmralı-MİT görüşmesinde nelerin konuşulduğunu, kime ne sözler verildiğini 
bilmediklerini, süreçten uzak tutulduklarını, tam da bu sebeple görüşmeleri kaygı 
ve endişeyle izlediklerini söylerken sürecin şeffaf bir biçimde yürütülme zorunlu-
luğunun altını çiziyordu.104 Benzer bir biçimde, Gürsel Tekin de, muhalefete bilgi 
verilmeyişinden şu sözleriyle yakınmıştı: “dünyanın her yerinde muhalefet ikti-
darın alternatifidir. O ülkede olup bitenlerin tamamı muhalefete bilgi verilir, bilgi 
akışı olur. Ne yazık ki AKP bugüne kadar bütün bu meselelerle ilgili ana muhale-
fete herhangi bir bilgi vermiş değil”105. Ayrıca Faik Öztrak da, tıpkı Günaydın ve 
Tekin gibi, hükümetin süreci yürütme biçimini yeterince bilgi akışı sağlanmadığı 
esasında şu sözlerle eleştirmiştir: “Baştan beri ‘kamuoyuna bilgi verin’ dedik. Gö-
rüşmelerin her safhasında muhalefete, ana muhalefete, TBMM’ye bilgi verin ki 
ortalık böyle karmakarışık olmasın.”106

Sürecin yönetilme biçimine yönelik ilk önemli itiraz, hükümet kanadının yete-
rince bilgi vermeyişinde açığa çıkarken, bir başka önemli itiraz ise, şeffaflık eksikliği 
ile malûl görüşmelerde çirkin bir pazarlığın taraflar arasında sürmekte oluşu ile ilgi-
lidir. Örneğin Haluk Koç, Başbakan’a seslenerek, “bir barış arıyorsan mert ol, cesur 
ol. Oslo’daki gibi Karagöz Hacivat oynama. Ne pazarlığını yapıyorsun bunu bu mil-
letin bilmeye hakkı var. Şu anda da böyle. Pazarlık konusu nedir? […] Başbakan çö-
züm mü arıyor, yoksa başkanlık seçimine kadar yüzde 50 artı 1’i hedefleyerek süreci 
mi yönetiyor?”107 derken, görüşmelerin aslında başkanlık sistemine geçişi mümkün 
kılmak üzere Başbakan tarafından araçsallaştırıldığını iddia etmişti. 

102. “CHP’nin Sorunun Çözümünde Elbette Yol Haritası Vardır”, Milliyet, 17 Ocak 2013.

103. “Partide Görüş Ayrılığı Yok”, Milliyet, 11 Ocak 2013.

104. “Partide Görüş Ayrılığı Yok”, Milliyet, 11 Ocak 2013.

105. “CHP’nin sorunun çözümünde elbette yol haritası vardır”, Milliyet, 17 Ocak 2013.

106. “CHP’den Pembe Dizi Benzetmesi”, Milliyet, 2 Mart 2013.

107. “Koç: Başbakan Çözüm mü Arıyor Süreci mi Yönetiyor”, Milliyet, 24 Şubat 2013.
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Son olarak, ‘çözüm yeri TBMM’dir ifadesinde karşılığını bulan eleştirinin de, 
sürecin esasına değil sürdürülme biçimine yönelik eleştiriler içinde, oldukça sık 
dile getirilenlerden biri olduğunu ifade edelim. Gürsel Tekin’den Muharrem İn-
ce’ye, Haluk Koç’tan Faruk Loğoğlu ve Sezgin Tanrıkulu’na kadar pek çok isim 
müteaddit defalar Kürt meselesinin çözüm yerinin adresinin TBMM olduğunu 
söyleme gereği duydular. Hülasa, CHP ileri gelenleri, Kürt meselesinin sulh ile 
çözümünden yana bir tavır alsalar da, hükümetin barış sürecini sürdürme biçi-
minden hoşnut değiller. 

ASKER-SİYASET VE YARGI-SİYASET İLİŞKİLERİ 
Kılıçdaroğlu’nun genel başkan seçildiği günlerde, Kürt meselesi kadar Balyoz ve 
Ergenekon davaları da Türkiye’de siyasî gündemin ana temaları arasında yer alı-
yordu. Dahası, bu süreçte, CHP’nin ileri gelenleri, Kürt meselesi ile birlikte Siliv-
ri’de sürdürülen davalarla oldukça yakından ilgilenerek pek çok tartışmaya kay-
naklık ettiler. Öyle ki, 2012’de yapılan bir araştırmanın bulgularına göre, CHP, 
medyanın gündeminde en fazla Silivri’de süren yargılamalarla ilgili olarak yer 
aldı.108 Bu süreçte pek çok CHP milletvekili sık sık Silivri’ye giderek duruşmalara 
katılmak sûretiyle, sanıklara ve sanık ailelerine destek olmaya çalıştı. 

Hem Balyoz hem de Ergenekon davalarının esastan görüşülerek karara bağ-
landığı bu günlerde, Silivri merkezli tartışmalar kısmen önemini yitirse de, baş-
ladığı günden bugüne Silivri’de yaşananlar Türkiye’de hem asker-siyaset ilişkisine 
hem de yargının sorunlarına ilişkin ihmali mümkün olmayan bir deneyimdi. Do-
layısıyla CHP’nin üst düzey yetkililerinin Silivri’de yürütülen davalara ilişkin dü-
şünceleri, davaları aşan bir boyuta da sahip. Bu davalar vesilesiyle, CHP tavanının 
asker-siyaset ilişkisine ve yargının sorunlarına bakış açılarını da yakinen irdeleme 
şansına sahibiz.

108. “En Mutsuz Seçmen CHP’de”, Milliyet, 9 Ocak 2013.

Oslo ile başlayan Kürt meselesinin çözümüne yönelik müzâ-
kere sürecinin İmralı’da Abdullah Öcalan’la yapılan doğrudan 
görüşmelerle devam etmesine, CHP’nin üst düzey yetkilileri 
ya da milletvekilleri düzeyindeki tepkilerin, Kılıçdaroğlu’nun 
çizdiği çerçeve ile uyumlu olduğunu söylemek mümkün. 
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İlk duruşması 20 Ekim 2008’de yapılan ‘Ergenekon Davası’ ile 19 Haziran 
2010’da ilk duruşması yapılan ‘Balyoz Davası’na dair CHP elitlerinin bakış açısını 
birkaç temel başlık altında toplamak mümkün. Davalar söz konusu olduğunda, 
CHP’liler belki de en çok ‘darbelere karşıyız’ cümlesini kurdular. ‘Darbelerden en 
çok CHP’nin zarar gördüğünü’ söylediler. Buna karşılık, Silivri Ceza İnfaz Kurumu 
Yerleşkesi’nde yürütülen dava süreci ve alınan kararlar ile ilgili en temel eleştirileri-
ni sıralamak gerekirse, karşımıza şu iddialar çıkacaktır: i) Silivri’de bir hukuk ihlali 
söz konusudur; ii) alınan kararlar siyasîdir; iii) davalar TSK’nın itibarını zedelemek 
üzere kurgulanmıştır; iv) hükümet bu davalar vesilesiyle Cumhuriyet ile hesap-
laşmaktadır; v) yargı bağımsızlığını yitirmiştir; vi) muhalefet tasfiye edilmektedir.

CHP ileri gelenlerinin, Ergenekon ve Balyoz Davaları’na ilişkin değerlendir-
melerine genellikle ‘CHP darbelere karşıdır’ cümlesinin eşlik ettiğini söylemek 
yanlış olmaz. Örneğin, Haluk Koç, Balyoz Davası’nda alınan karara ilişkin de-
ğerlendirmesinde, “darbeye de, darbe girişimine de, demokrasinin hangi açıdan 
olursa olsun vesayet altına alınma girişimlerine karşı da CHP açıkça karşıdır, karşı 
durmaya da devam edecektir” derken, CHP’nin Kılıçdaroğlu tarafından mütema-
diyen vurgulanan darbeler karşısındaki pozisyonunu deklare etmektedir. ‘CHP 
darbelere karşıdır’ önermesini bir başka biçimde Mukarrem İnce, Başbakan Erdo-
ğan’ın Silivri yargılamalarına ilişkin görüşlerini eleştirirken dile getirmişti: “‘darbe 
olacakmış’, ‘darbeciler varmış’, ‘Ergenekoncular varmış’. Bak Başbakan sana söy-
lüyorum; bu ülkede darbe olmaz, olamaz. Olmamalı. Eğer bir gün darbe olursa, 
sana söz veriyorum, o tankın önüne önce ben çıkacağım.”109 ‘CHP darbelere kar-
şıdır’ önermesine genellikle ‘darbelerden en çok zararı CHP görmüştür’ önerme-
sinin eşlik ettiğini pek çok örnek bize gösteriyor. Örneğin Gürsel Tekin, ‘CHP’nin 
darbecilerle bir arada bir parti olarak algılandığı’ eleştirisi karşısında, “Türkiye’de 
bütün darbelerin bedelini solcular, sosyal demokratlar ve CHP ödemiştir” der-

109. “CHP’li Vekil Erdoğan İçin Tankın Önüne Çıkacak”, Radikal, 27 Temmuz 2013.

‘Ergenekon Davası’ ile ‘Balyoz Davası’ söz konusu olduğunda, 
CHP’liler belki de en çok ‘darbelere karşıyız’ cümlesini kurmak-
tadır. Ancak CHPlilere göre, bu davalarla aslında Cumhuriyet’le 
hesaplaşılmaktadır.
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ken, CHP’yi Türkiye’deki darbelerin esas mağduru olarak belirlemektedir. Buna 
karşılık, mevcut iktidar CHP ileri gelenleri için 12 Eylül darbesinin bir meyvesi-
dir. Darbe dönemlerinde hiçbir mağduriyet yaşamayanların darbeden beslenerek 
bugünlere gelişini temsil etmektedir. 

‘CHP darbelere karşıdır’ iddiası kuşkusuz toptancı bir bakış açısını yansıtıyor. 
Burada esas amaç, Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı dönemi CHP’sini analiz et-
mekse, ilgili iddiayı sadece bu dönemi dikkate alarak doğrulamak ya da yanlışla-
mak gerekir. Yukarıdaki örnekler ve daha buraya almadığımız pek çok örnek bize, 
CHP elitlerinin açık bir biçimde darbe karşıtı bir pozisyon aldıklarını gösterir. 
Buna rağmen, Eskişehir milletvekili Süheyl Batum ve İstanbul İl Başkanı Oğuz 
Kaan Salıcı’nın hem parti içinde hem de ülke gündeminde tartışma yaratan söz-
lerini de not etmek gerekir. Hatırlanacak olursa, Batum, Zonguldak’ta yaptığı bir 
konuşmada, “koca bir askeri yıktılar, meğer kağıttan kaplanmış, biz bunu asker 
zannedermişiz, meğer ABD içini oymuş. O koca ağacı hop diye yıktılar” sözleriy-
le TSK’yı eleştirirken, her ne kadar sonrasında aksini iddia etse de, darbe yanlısı 
olmakla itham edilmişti. Öte yandan, Salıcı’nın bir tören sırasında hâzirûn için-
de yer alan askerlere yönelerek, “sizin korumanız gereken Cumhuriyete biz sahip 
çıkıyoruz” diyerek seslenmesi de, tıpkı Batum’un sözleri gibi askerlerin siyasete 
müdahale ettiği günlere bir özlem olarak değerlendirilmişti. 

CHP’li önde gelenlerin Ergenekon ve Balyoz davaları söz konusu edildiğin-
de, beş temel iddia ile yargılama süreçlerine yönelik eleştirilerini dile getirdikleri-
ni yukarıda söylemiştik. Bu iddiaların ilki, söz konusu davaların belirgin bir ‘hu-
kuk ihlali’ ile malûl olduğudur.  Konu hakkında konuşan neredeyse bütün CHP 
elitlerinin ortak iddialarından biridir bu. Örneğin CHP’nin hukukçu milletvekili 
İlhan Cihaner’e göre, “3. yargı paketi ile artık bu mahkeme evrensel hukuk ku-
rallarına göre mahkeme olmanın getirdiği asgari koşulları karşılamaktan yoksun 
hale düşmüştür.”110 Muharrem İnce ise, “savunma hakkı ihlali”111 sebebiyle Siliv-
ri’de hukukun ihlal edildiğini düşünmektedir. Benzer bir düşünceye hem Gürsel 
Tekin ve Haluk Koç’un hem de Ali Özgündüz’ün değerlendirmelerinde rastlıyo-
ruz. Tekin, Ergenekon Davası’na ilişkin kararı değerlendirirken, süreç adil bir bi-
çimde işlemediği için hükmün de adil olarak kabul edilemeyeceğini ve Türkiye’de 
bu sebeple hukukun itibarının zedelendiğini112 düşünmektedir. Aynı şekilde, Koç 
da Balyoz Davası kararına ilişkin eleştirisini benzer bir temele dayandırmakta-

110. “CHP’li Vekillerden Balyoz ve Ergenekon Mahkemelerine Eleştiri”, Milliyet, 29 Ağustos 2012.

111. “Muharrem İnce’den Ağır Eleştiri”, Milliyet, 24 Eylül 2012.

112. “Hukuk Ciddi Biçimde İtibar Kaybetti”, Milliyet, 07 Ağustos 2013.
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dır: “Bu mahkemede, mahkeme başkanı vardır, savcı vardır, sanık vardır ama 
avukat da yoktur, adalet de yoktur. Davanın süreci adil olmadığı sürece karar da 
adil olamaz. Adil yargılanma hakkının olmadığı bir demokrasi olmaz. Adil yar-
gılanma hakkı yoksa, demokrasinin nefes borusu tükenmiş demektir.”113 Ali Öz-
gündüz ise, Balyoz Davası’nda alınan kararı şu cümlelerle eleştirmiştir: “Bugün 
burada bir hukuk katliamı yapılmıştır. Hukuk silah olarak kullanılarak hukuk 
zulüm aracı olarak kullanılmıştır.”114 Son olarak, eski parti meclisi üyesi ve Tür-
kiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun da benzer bir değerlendirme 
yaptığını belirtelim. Ona göre de, “Silivri’de Cumhuriyet tarihinin en ağır hukuk 
ihlallerinin yaşandığı Yassıada Mahkemesi, sıkıyönetim mahkemeleri, DGM’ler 
gibi yüz kızartan tarihi hatalardan ders almak şöyle dursun, onlarla yarışır bir 
biçimde hak ihlalleri mutad hale getirilmiştir.”115 Kısacası, CHP elitlerine göre, 
hem Balyoz Davası’nda hem de Ergenekon Davası’nda alınan karar, her şeyden 
önce açıkça hukuku ihlal etmektedir. 

İkinci olarak, süreç de alınan kararlar CHP’liler için ‘siyasî’dir. Şöyle ki, Haluk 
Koç’a göre, tıpkı Amerika’da McCarthy Komisyonu’nun, Yassıada ve Zincirbozan 
yargılamalarının, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının yargılamalarının verdiği karar-
lar gibi, Balyoz Davası kararı da siyasîdir.116 Benzer bir düşünceye, Gürsel Tekin’in 
değerlendirmesinde de rastlarız: “Verilen karar tartışma konusudur. Baştan beri 
kararların tümü siyasi kararlardır.”117 Davaların siyasiliği, Ergenekon ve Balyoz 
Davaları ile ilgili CHP elitlerinin üçüncü temel eleştirileri ile birlikte değerlendiri-
lebilir. Çünkü bu davalar, onlara göre bir yandan ‘sivil vesayet’in kurumsallaşma-
sına kapı aralarken; öte yandan ‘TSK’nın değersizleştirilmesi’ne yönelik bir planın 
uygulanışını temsil etmektedir. Bir başka deyişle, TSK, bu davalar marifetiyle de-
ğersizleştirilirken, vesayet rejimi ‘sivil’ bir hüviyette kendini yeniden üretmekte-
dir. Bu bağlamda, Haluk Koç, davalarla ilgili deneyimi, yeni bir vesayet dönemine 
geçişle eşleştirmektedir.118 Nur Serter için ise, Silivri’de TSK’yı hedef alan bir siyasi 
darbenin davası görülmektedir: “Üretilen sahte delillerle TSK’nın son derece de-
ğerli üst düzey komutanları ve mensupları kafes içinde tutulup, onların bilgi ve 
birikiminden Türkiye yoksun bırakılmaktadır.”119 Hukuk ihlalleri ile dolu, siyasî 

113. “CHP’li Koç Erdoğan’a Sert Çıktı”, Milliyet, 24 Eylül 2012.

114. “CHP’li Özgündüz: İhtilal Düzeninin İlk Kararı”, Milliyet, 21 Eylül 2012.

115. “Balyoz Mahkemesi Yassıada İle Yarıştı”, Milliyet, 23 Eylül 2012.

116. “CHP’li Koç Erdoğan’a Sert Çıktı”, Milliyet, 24 Eylül 2012.

117. “Darbecilerle Hesaplaşalım”, Milliyet, 22 Eylül 2012.

118. “CHP’li Koç Erdoğan’a Sert Çıktı”, Milliyet, 24 Eylül 2012.

119. “CHP’li Vekiller Balyoz Davasını Değerlendirdi”, Milliyet, 2 Aralık 2011.
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ve TSK’yı değersizleştiren davalara yönelik, CHP elitlerinin bir diğer eleştirisi de, 
davaların ‘Cumhuriyet’le hesaplaşma’nın bir aracı olarak iktidar tarafından kulla-
nıldığına yöneliktir. 

Silivri mahkemelerinin, bir tür hesaplaşma mantığı ile işlediği kanaati, De-
niz Baykal ve Muharrem İnce örneklerinin göstereceği üzere, CHP elitlerince 
davalar sürerken zaman zaman dile getirilmiştir. İlkin, Baykal’a göre “bazılarının 
açıkça söylediği gibi bu bir hesaplaşmadır.” Oysa, “hukuk düellonun aleti ola-
maz. Hukuk hesaplaşmanın bir aracısı olamaz.”120 Benzer bir biçimde, İnce için 
de, Silivri’de bir yargılama yapılmamaktadır. Bu bir yargılama değildir. Planlı bir 
şekilde Cumhuriyet ile hesaplaşmadır. Bu hesaplaşmanın amacı Cumhuriyet’in 
kökünü kurutmaktır.121 

CHP elitlerinin, Ergenekon ve Balyoz davaları ile ilgili temel tepkilerinden 
biri de, yargının katî sûrette bağımsızlığını yitirdiğidir. Bu tepkilerden biri, Faruk 
Loğoğlu’na aittir. Batı dünyası temsilcilerine yazdığı mektupta, Loğoğlu, “uzunca 
bir süredir Türkiye’de yargının hükümetten talimat alır hale geldiğini”; “hükü-
metin hâkim ve savcıları kendi isteği doğrultusunda atadığını, terfi ettirdiğini ve 
görevden aldığını” söyleyerek, yargının ne denli siyasî iktidara bağımlı kılındığını 
iddia etmektedir.122 Benzer bir düşünce, Haluk Koç’un “yargıya talimat veriliyor”123 
cümlesinde karşımıza çıkmaktadır. Muharrem İnce için, bu davalar, yargının içine 
düştüğü durumun net bir göstergesidir. Silivri’de, ona göre, yargı yetkisine sahip 
bağımsız mahkemeler Türk milleti adına yargı yetkisini kullanması gerekirken, 
yargılama yürütme adına yapılmaktadır.124 Bir bakıma, kuvvetler ayrılığı ilkesi 
ihlal edilerek, yargının yetkilerine yürütme yani hükümet adına el konulmuştur. 

Son olarak, CHP elitlerinden bazıları, Silivri’de yürütülen mahkemelerin AK 
Parti karşıtı muhalefetin tasfiyesi işlevi görmek üzere yürütüldüğü kanaatinde-
dirler. Örneğin, Bülent Tezcan, kurgulanmış davalar ve hükümlerle adalet örgü-
tünün doğrudan doğruya siyasetin bir uygulama aracı hâline getirildiğini iddia 
ettiği Silivri mahkemelerinde, ülkenin en önemli isimlerinin uzun yıllar tutuklu 
tutulduklarını ve Türkiye’de hiçbir zaman böylesi bir tasfiye süreci yaşanmadığını 
söylerken, söz konusu mahkemelerin toplumsal muhalefeti susturmaya dönük bir 
sürek avı hâline geldiğini iddia etmektedir125. Hüseyin Aygün de, davaların işlevi-

120. Baykal’dan Ergenekon Yorumu”, Milliyet, 10 Ağustos 2013.
121. “Muharrem İnce: Savcısı AKP Tanığı PKK”, Milliyet, 13 Aralık 2012.
122. “CHP’li Loğoğlu’dan Batı’ya Mektup”, Milliyet, 25 Aralık 2012.
123. “Çözülemeyen Derin Devlet AKP’nindir”, Milliyet, 25 Aralık 2012.
124. “Muharrem İnce: Savcısı AKP Tanığı PKK”, Milliyet, 13 Aralık 2012.

125. “Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ‘Acil Demokrasi için Derhal Adalet’ çağrısında bulundu”, CHP web 
sitesi, http://www.chp.org.tr/?p=100702.
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ne ilişkin benzer bir kaygı taşıyanlar arasındadır. Özellikle bazı gazetecilerin, Er-
genekon’dan kuşku duyduğunu söyleyenlerin, eser yayınlayanların tutuklanması, 
Aygün’e göre süreci sulandırmıştır. Dahası, söz konusu tutuklamalar, “muhalefeti 
tasfiye etme hareketi” gibi durmaktadırlar.126 

Sonuç olarak, Ergenekon ve Balyoz Davaları söz konusu edildiğinde, CHP 
elitlerinin kamuoyuna yansıdığı kadarıyla neredeyse tümü, yukarıda sıralanan se-
beplerle Ergenekon ve Balyoz Davaları’nın işleyişine karşı yürütülen muhalefetin 
önemli bir parçasıdır. Buna karşılık, Silivri Mahkemeleri’nde görülen davaların 
işleyiş biçimine yönelik eleştirilerde, CHP elitleri belirgin bir mutabakat içinde 
olsa da, davaların esasına ilişkin tutumlarında benzer bir ortaklığı paylaştıklarını 
söylemek güçtür. CHP elitlerinin önemli bir kısmı davaların esasına ilişkin ‘CHP 
darbelere karşıdır’ cümlesinde ifadesini bulan düşünce ile sınırlı bir pozisyon 
alıp sürecin işleyişine ilişkin endişelerini öne çıkarırken, Sezgin Tanrıkulu ya da 
Hüseyin Aygün gibi isimler, Balyoz ya da Ergenekon davalarının derin devletle 
hesaplaşmayı hedefleyen boyutlarına dikkat çekmişlerdir. Örneğin, Aygün, tutuk-
lamaların bir tür muhalefetin tasfiyesi işlevi gördüğü kanaatini serdetse de, ona 
göre, Ergenekon operasyonunun başlamasıyla birlikte yasadışı eylemler bitmiş, 
faili meçhuller neredeyse durma noktasına gelmiştir. Bu sebeple, Aygün, süreci 
derin devlete son verme adımı olarak görmektedir.

ANAYASA YAZIM SÜRECİ
Yeni anayasa yazım süreci, TBMM’de kurulan Uzlaşma Komisyonu’nun çalışma-
ları ile birlikte, Türkiye’de önemli gündem maddelerinden biri. İlgili komisyon her 
bir partinin eşit oranda temsili esasına dayalı olarak oluşturuldu ve ilk toplantısını 
Ekim 2011’de yaptı. Ekim 2011’den Kasım 2013’e sürdürülen çalışmalarla Komis-
yon’un altmış kadar madde üzerinde uzlaşı sağladığını biliyoruz. Buna mukabil, 
Kasım 2013 itibariyle Komisyon’un çalışmaları AK Parti’nin artık Komisyon top-
lantılarına katılmayacağını duyurmasıyla fiilen sona erdi. Çalışmalarına devam 
edip etmeyeceğini şimdilik kestirmek güç. 

Yeni anayasa ile ilgili tartışmalar, Uzlaşma Komisyonu’nun öznesi olduğu sü-
reç ile doğrudan ilgili. Bu tartışmalar içinde CHP elitlerinin görüşleri, çalışma-
mız için yaşamsal önemde. Vatandaşlık tanımı, başkanlık sistemi, anadilde eğitim 
hakkı gibi temalar ekseninde, yeni anayasa yazım sürecinde CHP elitlerinin ne tür 
bir işlev üstlendiklerini anlamaya çalışabiliriz.

126. CHP’li Hüseyin Aygün: Dersim Katliamının Sorumlusu Devlet ve CHP’dir”, Zaman, 10 Kasım 2011.



Y E N İ  C H P :  T A V A N D A N  Y A N S I Y A N L A R 

99

Yeni bir anayasa, CHP için, 1982 Anayasası’nın bireyi değil devleti ön pla-
na alan ve özgürlükçü olmayan yapısı sebebiyle bir zorunluluktur.127 CHP elit-
lerinin önemli bir kısmının bu hususta mutabakat içinde olduklarını söylemek 
yanlış olmaz. Parti tarafından bir anayasa taslağı hazırlanışı, CHP’li üyelerin Ana-
yasa Uzlaşma Komisyonu’nun çalışmalarına katkı vermeye devam edişi böylesi 
bir mutabakatın işaretleri olarak görülebilir. Dahası, pek çok CHP ileri geleni, 
Anayasa’nın değişmesi yönündeki düşüncelerini sık sık kamuoyu ile paylaştı. Bir 
örnek vermek gerekirse, Haluk Koç, yeni bir anayasa yapılmasından yana olduk-
larını şu cümleler ile ifade etmişti: “CHP topluma seçimlerde şu sözü verdi. Biz 
12 Eylül faşizminin getirdiği 12 Eylül elbisesini istemiyoruz. Bunun için de sivil, 
demokrat, özgürlükçü anayasa yapılmasından yanayız.”128 Koç’un aktarılan sözle-
rinde ifadesini bulan yeni bir anayasa yazma gerekliliği hususundaki mutabakata 
rağmen, bazı CHP elitleri için AK Parti’nin iktidara geldiği günden beri yeni bir 
anayasa yazımı için ortaya koyduğu irade, hiç de masum değildir. Çünkü, Süheyl 
Batum’a göre, hükümet, ABD istediği için yeni bir anayasa yapmak istemektedir. 
Mevcut Anayasa içinde küresel sermayenin çıkarları ile çelişen maddeler barın-
dırdığı için, AK Parti, ABD’ye yeni bir anayasa için söz vermiştir.129 B. Ayman Gü-
ler için ise, Anayasa’yı değiştirmenin ardındaki gerekçe PKK şantajıdır. PKK’yı ya 
da Kürt milliyetçiliğini tatmin edecek bir biçimde anayasadan Türk kelimesinin 
kaldırılması ve Türkiye’nin birden çok resmi dilli bir ülke olma hususunda AK 
Parti ile PKK anlaştığı için yeni bir anayasa yapma zorunluluğu önümüze kon-
muştur.130 Bu iki örnek bize CHP elitleri içinde anayasa yazım sürecinin amacına 
ilişkin ciddi kaygılara sahip isimler olduğunu göstermektedir.

Anayasa Uzlaşma Komisyon’unun çalışmaları sırasında yaşanan gerilimler, 
yeni bir anayasa yazımı için partiler arasında bir mutabakat olsa da, anayasanın 
içeriğinin belirlenmesinde partiler arasında zaman zaman uzlaşmayı zorlaştıran 
açık farklılıkların söz konusu olduğunu göstermektedir. Kaldı ki, sadece partiler 
arasında değil, aynı partinin üyeleri arasında da zaman zaman anlayış farklılıkla-
rından kaynaklı tartışmalar yaşanmıştır. Özellikle CHP’li komisyon üyeleri ara-
sında, sık sık bu türden tartışmaların yaşanmış olması, sürdürmeye çalıştığımız 

127. CHP’nin yeni anayasaya dair resmî görüşleri için bknz. http://www.chp.org.tr/wp-content/uploads/21yuz-
yilinanayasasi-basinbulteni.pdf

128. “Haluk Koç: Dayatma İle Uzlaşma Olmaz”, Milliyet, 2 Ocak 2013.

129. Batum, yukarıda aktarılan düşüncelerini, Uludağ Üniversitesi’nde düzenlenen bir sempozyumda dile getir-
miştir. Ayrıntılı bilgi için bknz. http://www.uludag.edu.tr/haberler/oku/dn/239.

130. Karşıyaka Platformu’nca İzmir’de düzenlenen bir panelde, B. Ayman Güler yukarıdaki düşüncelerini ifade 
etmiştir. Ayrıntı için bknz. http://www.aksam.com.tr/siyaset/chpden-yeni-anayasa-tepkisi/haber-209334.
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tartışma için önemle üzerinde durulması gereken bir gerçek. Vatandaşlık ve ana-
dilde eğitim esaslı tartışmalar, bahsedilen anlayış farklılıkları içinde ülke günde-
mini en çok meşgul edenler arasında yer alıyor. Bu anlayış farklılığından kaynaklı 
parti içi tartışmayı daha sonraya bırakıp, öncelikle hem komisyon üyelerinin hem 
de CHP’li pek çok yönetici ya da milletvekilinin ortak bir paydada buluştukları 
başkanlık ya da yarı başkanlık sistemi ile ilgili görüşlerine bakalım.

Başkanlık sistemi ile ilgili tartışmalar, 2010 yılında Başbakan Erdoğan’ın baş-
kanlık sistemine geçilmesine sıcak baktığını ve yapılacak yeni anayasanın bu geçişe 
cevaz verecek bir içerikle donatılması gerektiğini söylemesi ile birlikte başlamıştı. 
Başbakan Erdoğan’ın başkanlık sistemine ilişkin bu sözleri kamuoyunda tartışıl-
maya başladığı andan itibaren CHP elitlerince oldukça sert bir biçimde eleştiril-
di. Örneğin, Erdoğan Toprak, başkanlık sistemini AK Parti’nin bütün kurumları 
tasfiye ederek yetkilerin tümünü bir kişiye teslim etme çabası ile özdeşleştirerek, 
bunun demokrasiye değil padişahlığa, diktatörlüğe açılan kapı131 olduğunu ifade 
etti. Haluk Koç için ise, başkanlık sistemi ‘Türkiye için bir felaket, çöküş senaryo-
sudur; tarih önünde intihar etme tablosudur’; Erdoğan’ın kafasında hiçbir biçim-
de denetlenmeden, hesap vermeden her şeye hâkim olabilme hedefinin adıdır.132 
Örnekleri çoğaltmaksızın, özetle, hem başkanlık hem de yarı başkanlık sistemi 
söz konusu olduğunda, CHP elitleri, bu türden bir sisteme geçişe diktatörlük, tek 
adamlık, padişahlığa yol açacağı iddiasıyla şiddetle karşı çıkmaktadırlar.

Anayasa yazım sürecinin, başkanlık ya da yarı başkanlık sistemine geçişle 
ilgili tartışmalar dışında, gündemi en çok meşgul ettiği bir başka konu da kuşku-
suz Anayasa’nın ‘vatandaşlık’ ile ilgili maddesi. 1982 Anayasası’nda, vatandaşlık, 
“Türk Devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür” biçiminde tanım-
lanmış. Tanımın içindeki ‘Türktür’ ibaresinin bir ırkı temsil ettiği, dolayısıyla de-
ğiştirilmesi gerektiği iddiasının, ‘Türk’ün bir ırkı değil, Türkiye Cumhuriyeti’ne 

131. “CHP’li Toprak’tan Başkanlık Sistemine Eleştiri”, Milliyet, 9 Mayıs 2012.

132. “Bir Felaket Senaryosu”, Milliyet, 8 Ekim 2012.

Yeni bir anayasa yazma gerekliliği hususundaki mutabakata 
rağmen, bazı CHP elitleri için AK Parti’nin iktidara geldiği gün-
den beri yeni bir anayasa yazımı için ortaya koyduğu irade, hiç 
de masum değildir.
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vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesi ırk, din veya mezhep farkı gözetmeksizin 
kapsadığı iddiası ile çatıştığı bir vasatta, tartışmanın tarafları özetle bu iki görüş-
ten hareket ederek, vatandaşlık meselesine odaklanmaktadır. Hem Anayasa Uz-
laşma Komisyonu’nda hem de parti içinde, CHP’nin bu iki pozisyondan hangisi-
ne yerleştiğine dair kesin bir kanaate erişmek her zaman çok da kolay değil. Bu 
zorluk, özellikle Uzlaşma Komisyonu’nun CHP’li üyelerinin kendi aralarındaki 
anlaşmazlıklar kadar parti içindeki farklı görüşlerle de ilgili. 

Önce, Uzlaşma Komisyonu’nda yer alan alan, Rıza Türmen, Atilla Kart ve 
Süheyl Batum’dan müteşekkil CHP’li üyelerin vatandaşlık bahsindeki görüşleri-
ne kısaca bakmakta yarar var. İlkin Türmen’in, öncelikle yeni anayasada ‘vatan-
daşlık’ başlıklı bir maddenin yer almasının gerekli olmadığını, pek çok ülke ana-
yasasında böylesi bir maddenin yer almadığı görüşünü savunduğunu görüyoruz. 
Eğer illa ki böyle bir madde yeni anayasa metninde yer alacaksa, 1982 Anayasa-
sı’ndaki hâliyle “Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür” 
ifadesini tekrar olduğu gibi kullanmak, Türmen için doğru değildir. Zira, “Türk 
sözcüğünün etnik anlamı olmayan bir üst kimlik olabilmesi için her şeyden önce 
başka etnik grupların da bunu kabul etmesi gerekir. Oysa böyle bir kabul yok. 
O zaman ‘Türk’ sözcüğü bir ortak kimlik işlevi görmeyecek.” Dahası, Türmen’e 
göre, mevcut uygulamalar ve yasaların pek çok maddesi, ‘Türk’ü bir etnik grubu 
temsilen kullandığı için de, etnik bir üst kimliğe dayalı vatandaşlık tanımından 
vazgeçmek gerekmektedir.133 

İkinci olarak, Atilla Kart’ın konu hakkındaki temel düşüncelerine, bakılabilir. 
Kart’a göre, Cumhuriyet tarihi boyunca, Türk kimliği, resmi ve tartışılmaz olarak 
topluma yansıtılmış, bu durum diğer etnik gruplar için olmasa da, Kürtler için 
her zaman önemli bir soruna kaynaklık etmiştir. Bir bakıma, Cumhuriyet’e ken-
dilerini ait hissetmelerinin önündeki temel engellerden biri, asimilasyonist politi-
kalardır. Tam da bu sebeple, artık çoğulcu bir demokrasi inşa edemeyişimizin ve 
sorunlarımızın temel kaynağı olan politikalardan vazgeçmek elzemdir. Bunların 
yerine, “eşit yurttaşlık anlayışı, anadil eğitimi-öğretimi başta olmak üzere, temel 
hak ve özgürlüklerde yapılacak anayasal düzenlemeler, aidiyet duygusunun güç-
lü hale gelmesini sağlayacak, Türkiye’yi herkesin Türkiyesi yapacaktır.” Önerilen 
düzenlemeler, Kart’a göre, ‘Türk milleti’ kavramının anayasadan çıkarılması an-
lamına gelmemektedir.134 Hülasa, Kart, ‘eşit yurttaşlık’ temelinde ve temel insan 
hak ve özgürlüklerine, kültürel haklara duyarlı bir anayasadan yanadır. Lakin, 

133. Rıza Türmen, “’Etnik Kimliğe Dayalı Vatandaşlık’ Yanlış”, Milliyet, 10 Şubat 2013.

134. Atilla Kart, “Anayasada Ortak Payda: Ne Mutlu Eşitim Diyene!”, Radikal, 15 Mart 2013.
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vatandaşlık tanımında ‘Türk’ lafzının yer alıp almaması ile ilgili doğrudan bir şey 
söylemekten kaçınmaktadır. Sadece Atatürk’ün 1920’lerde ‘Türkiye ahâlisi’ni ter-
cih ettiğini ve 1923 Anayasası’nın ruhuna bu tercihin sirayet ettiğini hatırlatması, 
sanki böylesi bir tercihin benimsenebileceği imasını içinde barındırıyor gibidir. 
Bu imanın daha doğrudan bir vurguya dönüşmesi, Kart’ın görsel medyaya verdiği 
demeçler ile gerçekleşti.  Burada Kart, ‘Türkiye ahâlisi’ ifadesinin anayasada yer 
alması gerektiğine dair daha doğrudan bir tavır içindeydi. Hülasa, tümüyle ol-
masa da, çizdiği genel çerçeve açısından, Kart’ın Türmen ile belirgin bir ortaklığı, 
vatandaşlık bahsi söz konusu olduğunda paylaştığı söylenebilir.

Son olarak, Uzlaşma Komisyonu’nun üçüncü CHP’li üyesi Süheyl Batum’un 
vatandaşlık bahsi ile ilgili düşüncelerinin, ne Kart ne de Türmen’inkiler ile uyum-
lu olduğunu belirtmek gerek. Şöyle ki, Batum’a göre, vatandaşlık tanımı şöyle 
olmalıdır: “Türk vatandaşlığı dil, din, ırk, etnik köken gibi faktörlere bağlılığı 
değil, Türkiye Cumhuriyeti ile var olan hukuksal bağı ifade eder”. Batum’a göre, 
ırkı değil hukuksallığı esas alan bu bağın ‘Türk vatandaşlığı’ esasında korunması 
elzemdir; çünkü, bu milleti dili ve etnik kökeni yönünden ayrıma tabi tutmak, 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bir arada yaşamak istedikleri halde dışarıdan 
müdahalelerle onları bölmek isteyen bir ‘oyun’ söz konusudur. Bu oyunun aktör-
lerinin beklentilerine cevap vermemek adına, anayasada hiçbir etnik çağrışımı 
olmayan ‘Türk’ lafzı muhafaza edilmelidir.135 Hülasa, daha önce de vurgulandığı 
üzere, Kart ve Türmen, anayasadaki vatandaşlık tanımında ‘Türk’ lafzının yer al-
masının beraberinde bazı mahzurlar doğuracağını düşünürken, Batum ise, ‘Türk’ 
lafzının Anayasa metninden çıkarılmasının, Türkiye’nin dil ve etnisite esasında 
bölünmesine kapı aralayacağı kanaatindedir.

CHP elitlerinin vatandaşlık bahsinde fikir beyan eden isimleri, kuşkusuz sa-
dece Türmen, Kart ve Batum’la sınırlı değil. Bu kapsamda, bazı ilave görüşlere yer 
vermeden önce, şunu söylemek gerekir. CHP elitleri konu hakkında fikir beyan 
ederken, genellikle, ya Türmen ve Kart’a destek veren veya karşı duran ya da Ba-
tum’a destek veren veya karşı duran bir pozisyon almışlardır. Örneğin, B. Ayman 
Güler, Türmen’in iddiasının aksine, “‘Türk vatandaşlığı’ değil, ‘TC vatandaşlığı’ 
etnik temele dayanan bir anayasa getirir” demektedir. Zira, Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlığında ifadesini bulan anayasal vatandaşlık formülü, yurttaşların sade-
ce temel hak ve özgürlüklerine değil; aynı zamanda milliyetlerin, etnisitelerin ve 
kolektif kimliklerin haklarına da dayalıdır. ‘Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı’ 

135. Bknz. http://t24.com.tr/haber/suheyl-batum-halk-istiyor-diye-devlet-duzenini-degistiremezsin/223475.
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ifadesinin kabulü hâlinde, tüm toplum ve devlet sistemi etnikçiliğe dayandırılmış 
olacaktır.136 Bu ise Anayasa’da benimsenen ‘bölünmez bütünlük’ ilkesi ile açık bir 
biçimde çelişmektedir. Yani, Güler de tıpkı Batum gibi, vatandaşlık tanımından 
‘Türk’ lafzının kaldırılmasının, ‘bölücü’ bir işlev göreceğini düşünmektedir. 

Benzer bir düşünce, Dilek Akagün Yılmaz tarafından da paylaşılmaktadır. 
Yılmaz’a göre, ‘Türk ulusu’ kavramından vazgeçilmemelidir. Yılmaz’ın savunduğu 
ulusçuluk, ırk temelli değildir; bu ülke toprakları üzerinde, Misak-ı Milli sınırları 
içinde kendini Türk ulusuna ait hisseden herkesi ‘Türk’ addeden bir ulusçuluktur. 
Bu sınırlar içinde kendini Kürt, Laz, Çerkez olarak ifade eden insanların varlığı 
kabul edilebilse de, Türk ulusu kavramından vazgeçilmemelidir. Aksi takdirde, 
Sevr Antlaşması’ndaki gibi bir parçalanma söz konusu olabilir; kaldı ki istenen şey 
de ülkenin etnik temelde parçalanmasıdır.137 CHP elitleri içinde, vatandaşlık bah-
sinde bu minvalde görüş serdeden isimlere pekâlâ çok daha fazla örnek verilebilir. 
Bunlardan biri, beraberindeki bir grup partili milletvekili ile birlikte TBMM’de 
Şubat 2013’de düzenledikleri basın toplantısında Muharrem İnce’nin söyledikleri-
dir. İnce, beraberindekiler adına, “AKP-PKK Anayasası yaptırmayacağız” derken, 
anayasadaki vatandaşlık tanımından ‘Türk’ lafzının çıkarılmasına katî sûretle kar-
şı olduklarını ifade etmişti.

Vatandaşlık tanımının Anayasa’da yer alma biçimine dair, CHP elitlerinin 
birbirlerinden farklı düşüncelere sahip oldukları, yukarıda söylenenlerin de 
gösterdiği üzere, çok açık. Söz konusu farklılığa, daha kolektif düzeyde işaret 
etmesi açısından, “Barış İçin Özgürlükçü Demokrasi” bildirgesinin yol açtığı 
tartışmaya kısaca değinmek gerekir: Söz konusu bildirge, Mayıs 2013’de arala-

136. B. Ayman Güler’in konu hakkındaki görüşlerinin ayrıntıları için bkz.,  http://baguler.blogspot.com/2013/03/
anayasal-vatandaslik-ve-sn-riza.html. 

137. “Vatandaşlık Krizine Zirve”, Milliyet, 26 Temmuz 2012.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda CHP kanadından yer alan 
Kart ve Türmen, anayasadaki vatandaşlık tanımında ‘Türk’ laf-
zının yer almasının beraberinde bazı mahzurlar doğuracağını 
düşünürken, Batum ise, ‘Türk’ lafzının Anayasa metninden çı-
karılmasının, Türkiye’nin dil ve etnisite esasında bölünmesine 
kapı aralayacağı kanaatindedir.
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rında 15’i milletvekili olmak üzere 25 üst düzey CHP’li yöneticinin yer aldığı 
111 aydın, akademisyen, gazeteci ve siyasetçi ve benzerleri tarafından imzalan-
mıştı. Bildirgenin ana teması, Kürt meselesinin müzâkereci bir yöntemle çözü-
münü merkeze alan ‘barış süreci’nin oldukça kritik bir adımı ve Türkiye için 
hayati bir imkânı temsil ettiğidir. İmza sahipleri, yeni anayasa yazım sürecini 
sorunun çözümü için önemli bir fırsat olarak görmektedirler. Bu sebeple, yeni 
anayasanın, “farklılıkları koruyan; çoğulculuk, özgürlükçülük ve eşitlik ilkele-
rine dayanan; etnisite temelli olmayan bir yurttaşlık tanımı ile eşit yurttaşlık 
anlayışını güçlendiren; Türkiye’de yaşayan her yurttaşın kendi dil ve kültürü-
nü korumasını, geliştirmesini ve gelecek kuşaklara aktarmasını sağlayacak; 
yurttaşların demokratik süreçlere katılımını artıracak şekilde yerel iktidarları 
ve karar alma süreçlerini güçlendirecek değişikliklerin yapılması ve geçmişte 
Türkiye’de yaşayan insan hakları ihlallerini tüm çıplaklığı ile ortaya koyacak bir 
geçmişle yüzleşme mekanizmasının kurulması” benzeri adımlara yer veren bir 
içerikle donatılması gerekir. Bildirgenin burada bizi özellikle ilgilendiren kısmı, 
kuşkusuz vatandaşlık tanımının çoğulcu, özgürlükçü, eşitlikçi ve etnisite temel-
li olmayan bir yurttaşlık anlayışını güçlendirmesine yönelik vurguda saklı. Bu 
vurgu, açıkça olmasa da, vatandaşlık tanımında ‘Türk’ lafzının yer almamasına 
yönelik bir kanaat ifadesi olarak da kabul edilebilir. 

Bildirgenin ‘barış süreci’ni önemseyen ve yeni Anayasa içeriğinin bu süreçte 
kritik bir rol oynayabileceğini ilan eden genel fikri ve içeriği CHP elitleri içinde 
bir başka grubun kolektif itirazı ile karşılandı. Milletvekilleri Nur Serter, B. Ayman 
Güler, İsa Gök, D. Akagün Yılmaz, Gürkut Acar, Şevki Kulkuloğlu ve Süheyl Ba-
tum, düzenledikleri bir basın toplantısında bu konudaki görüşlerini ifade ettiler. 
Onlara göre, ‘Barış İçin Özgürlükçü Demokrasi’ bildirgesi, özü itibariyle, PKK-
BDP tezlerini desteklemektedir. Vatandaşlık tanımı söz konusu edildiğinde ise, 
etnisite temelli olmayan bir vatandaşlık tanımı önermekle, bildirge, ‘Türk Mille-
ti’ ve ‘Türk Vatandaşlığı’ kavramlarını Anayasa’dan çıkarmayı öngörmektedir. Bu 
öngörü ise, PKK-BDP-AKP taleplerine açık bir destek sunarak PKK siyasetinin 
anayasal taleplerine destek vermektedir.138 Hülasa, CHP elitlerinin bir kısmı ‘Barış 
İçin Özgürlükçü Demokrasi’ bildirgesini imzalayarak vatandaşlık tanımının içe-
riğine dair ortaya koydukları kanaatle, CHP içindeki bir başka grubun tepkisini 
çekmişlerdir. Bu durum, vatandaşlık bahsi söz konusu olduğunda, CHP elitleri 
arasında, keskin bir ayrımın işareti olarak kabul edilebilir. 

138. “CHP’de Bildiri Krizi”, Vatan, 9 Mayıs 2013.
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CHP elitleri başkanlık, yarı başkanlık sistemi tartışmaları söz konusu oldu-
ğunda, yeni Anayasa yazım sürecine yönelik kanaatlerinde belirgin bir ortaklığı 
paylaşmaktadır. Buna karşılık, vatandaşlık tanımı esasında, CHP elitlerinin ciddi 
bir ayrımla malûl olduklarını yukarıda ayrıntılı bir biçimde analiz etmeye çalıştık. 
Son olarak ‘anadilde eğitim’ meselesi ile ilgili CHP elitlerinin düşüncelerini kısaca 
gözden geçirmeye çalışalım. Öncelikle şunu belirtmek gerekir: CHP elitleri ana-
dilde eğitim hususunda, tıpkı vatandaşlık bahsindeki gibi, birbirinden oldukça 
farklı görüşlere sahip. CHP’nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyelerinden Rıza 
Türmen ve Atilla Kart anadilde eğitime onay veren bir bakış açısına sahipken, Sü-
heyl Batum anadilde eğitime karşıdır. Türmen, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni 
hatırlatarak, çocuğun eğitim almasının, yoksulluktan kurtulmasının, özgür bir 
insan iyi bir vatandaş olmasının her şeyden daha önemli olduğunu söyleyerek bir 
çocuğun kendi dili ile eğitim almasının eşitsizliği ortadan kaldırmak için elzem 
olduğunun altını çizer. Türmen’e göre, anadilde eğitim dünyadaki örneklerden ha-
reketle birçok modelle yapılabilir. Örneğin çift dilli eğitim olabilir. Çocuk, okula 
başlayınca önce kendi dilinde eğitim alıp sonra resmî dile dönebilir. Ancak bu, 
her etnik grubun kendi dilinde eğitim alacağı anlamına gelmez. Elbette, Türmen 
için, Türkçe zorunlu eğitim dilidir. Ancak, Türkçe’nin yanında çocuğa evde ko-
nuştuğu dilde de eğitim verilmelidir.139 Atilla Kart da, tıpkı Türmen gibi anadilde 
eğitimden yanadır.140 Bu iki Anayasa Komisyonu üyesi dışında, Hüseyin Aygün, 
Kürtçe ile sınırlı tutulmamak kaydıyla anadilde eğitimden yana bir tavra sahiptir.141 
Ayrıca, Mesut Değer ve Sezgin Tanrıkulu’nu anadilde eğitime destek verenler lis-
tesine dâhil etmek mümkün. Buna karşılık, Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi 
Batum başta olmak üzere, B. Ayman Güler, D. Akagün Yılmaz, Muharrem İnce 
gibi isimler anadilde eğitime karşıdırlar. Örneğin, Batum’a göre, anadilde eğitim, 
Türkiye’yi bölmek demektir. Bu Batum’un insanların anadillerini öğrenmelerine 
karşı olduğu anlamına gelmez. İnsanların dillerini öğrenme hakkı, evrensel bir 
haktır. Bu sebeple, Batum, anadilde eğitim yerine anadilde öğrenmeden yanadır. 
Bu görüşün, partinin resmi görüşü olarak, Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na daha 
sonra sunulduğunu geçerken belirtelim. B. Ayman Güler için ise, anadilde eğitim, 
Osmanlı millet sisteminin mümkün kılabileceği, feodal üretim gerektiren bir ta-
leptir. Oysa bu çağda feodal bir sistem inşa edilemeyeceği için anadilde eğitime 

139. “Kürt Çocuğundan Beş Yıl Çalıyoruz…”, Taraf, 23 Eylül 2013.

140. Kart’ın başlangıçtaki bu pozisyonunu partinin resmi görüşü doğrultusunda ‘anadilde eğitim’ yerine ‘anadil-
de öğretim’i koyarak değiştirdiğini de ilave etmek gerekir.

141. “Bütün Dillerde Seçmeli Ders Olmalı”, Milliyet, 11 Haziran 2012.
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cevaz verilmemelidir. Ayrıca, D. Akagün Yılmaz için, anadilde eğitim, ülkenin 
bölünmesinin yapı taşlarından biridir. 

Anadilde eğitime karşı olan CHP elitlerinin ortak bir kanaate sahip oldukla-
rı söylenebilir: Anadilde eğitim, tıpkı anayasadan ‘Türk’ lafzının çıkarılması gibi 
ülkeyi bölmesi muhtemel faktörlerden biridir. Kuvvetle muhtemeldir ki, bu kaygı-
ların da tesiriyle, CHP’nin anadilde eğitim hususundaki resmi politikası Uzlaşma 
Komisyonu’na sunulan teklifte şu biçimde şekillenmiştir: “Eğitim dili Türkçedir. 
Anadili Türkçe olmayan öğrenciler zorunlu Türkçe eğitiminin yanı sıra kendi dil-
lerini öğrenmek ve kullanmak hakkına sahiptir. Devlet bu hakkın etkili bir şekilde 
kullanılması için gerekli tedbirleri alır”. Bu teklif bize, Batum’un anadilde eğitim 
yerine öğretim hakkına sahip çıkan önerisinin, CHP’nin resmi politikası olarak 
kabul edildiğini göstermektedir. Bir bakıma, vatandaşlık tanımıyla ilgili tartışma-
larda olduğu gibi, birbirleriyle çatışan görüşler arasında bir uzlaşı sağlanarak parti 
politikası belirlenmiştir.

LAİKLİK 
Devleti dinselliğin her türlü nüfuzundan arındırmak ya da devlete laik bir nitelik 
yüklemek, Osmanlı’nın son dönemlerinden başlayarak Türkiye’de en çok tartışı-
lan konular arasındadır. CHP, laiklik odaklı söz konusu tartışmalarda, daha ku-
rulduğu ilk günden günümüze kadar her zaman belirgin bir hassasiyetin taşıyıcı 
öznesidir. Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı dönemini esas aldığımızda, 
dönemin CHP’li elitleri de kuşkusuz benzer bir hassasiyete sahip. Ancak, özellik-
le Baykal dönemi ile karşılaştırıldığında, laiklik, Kılıçdaroğlu dönemi elitlerinin 
söylemlerinin merkezi temalarından biri değildir. Dahası, kimi CHP’liler tıpkı 
Kılıçdaroğlu gibi, CHP’nin sürekli laiklik ilkesini baz alarak bir muhâlif söylem 
geliştirilmesine itiraz etmektedirler. Örneğin, Atilla Kart, “cumhuriyet ile laiklik 
elbette vazgeçilmez değerlerimiz, ama sadece cumhuriyet ve laiklik kavramlarıyla 
bu iş olmuyor. İşte yüzde 18-22’ye saplanıp kalıyorsun. Ondan sonra Anadolu’da 
milyonlarca insan günde 10-20-30 liraya karnını doyurmaya çalışıyor; Anadolu 
gerçeği bu. O insanlar cumhuriyet ve laikliği bilmiyor, onlar için öyle bir kavra-
mın anlamı yok. Öyle bir kavramı bilmiyor o insanlar. O insanlar günlük geçim 
telaşı içinde. O insanlara bir ekonomik, sosyal ümit vermemiz gerekiyor. O insan-
ların sırtını sıvazlamamız gerekiyor. O heyecanı yaşatmamız gerekiyor. O heyeca-
nı yaşatmak için de o insanların arasında olmamız gerekiyor”142 sözleriyle halkla 

142. Söz konusu paneldeki görüşler için bknz. http://habervitrini.com/haber/chpli-kart-sadece-laiklik-ve-cumhu-
riyet-ile-bu-is-olmuyor-583541/.
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bütünleşmek için önceliğin halkın ekonomik ve sosyal sorunlarına verilmesi ge-
rekliliğinin altını çizmektedir. Bir başka deyişle, laikliği önceleyen bir söylemden 
değil, halkın ekonomik ve sosyal sorunlarına yönelmekten yanadır. Benzer bir 
düşünceye, Muharrem İnce’nin, “CHP ‘Türkiye laiktir laik kalacak’ sloganının 
ötesine geçmelidir” ve “otuz yıl ana nakaratı söyleyemeyiz”de143 açığa çıkan ifade-
lerinde rastlıyoruz. 

CHP’li elitlerin kimileri, yukarıdaki iki örneğin gösterdiği üzere, laikliği hü-
kümete yönelik muhalefetin odağına yerleştirmekten yana değildir. Buna muka-
bil, özellikle eğitim ve başörtüsü ile ilgili hükümetin yasa değişikliği önerilerine 
yönelik tepkilerinde açığa çıktığı üzere, ihmal edilemez bir partili grup, hem par-
tilerini yeterince laiklik vurgusu yapmadığı için hem de AK Parti’yi dini siyase-
te alet ederek Cumhuriyet’in laik karakterini tahrif ettiği için suçlamaktadırlar. 
Örneğin, Nur Serter, “CHP’de artık 2 ok kırılmıştır. Laiklik ve milliyetçilik okları 
ortadan kalkmıştır”144 derken, hem partisinin Oslo görüşmelerine yönelik tutu-
munu hem de laiklikle ilgili hassasiyetlere yeterince kaynaklık etmeyişini eleştiri 
konusu etmektedir. Benzer bir rahatsızlık, İsa Gök’ün, Kılıçdaroğlu tarafından 
laikliğin Anayasa’ya girişinin 75. yılında sosyal medya aracılığıyla iletilen mesa-
ja yönelik değerlendirmelerinde karşımıza çıkıyor: “Parti AKP’lileştirildi, çünkü 
parti sağa kaydı. Dün laikliğin Anayasa’ya girişinin 75. yıl dönümüydü. CHP’den 
‘tık’ yok. Dün Genel Başkanımız akşamüstü twitter’dan bir tweet’le laikliği kutlu-
yor. Bu kadar basit mi? CHP’nin altı okundan biri laikliktir.”145 

Yukarıdaki iki örnek, laiklik ile ilgili hassasiyetleri yeterince dile getirmedi-
ği için Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na yönelik bir eleştiri mahiyetinde. İlaveten, 

143. M. İnce’nin bir panelde dile getirdiği düşünceleri için bknz. http://www.internethaber.com/basortulu-kadin-
lara-boyle-hakaret-etti-289060h.htm.

144. “CHP’de İki Okumuz Kırıldı Sitemi”, Milliyet, 29 Eylül 2012.

145. “Gök: Kılıçdaroğlu Demokrat Değil”, Milliyet, 7 Şubat 2012.

CHP’li elitlerin kimileri, laikliği hükümete yönelik muhalefetin 
odağına yerleştirmekten yana değildir. Buna mukabil, ihmal 
edilemez bir partili grup, hem partilerini yeterince laiklik vur-
gusu yapmadığı için hem de AK Parti’yi dini siyasete alet ederek 
cumhuriyetin laik karakterini tahrif ettiği için suçlamaktadırlar.
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CHP’li elitlerin bir kısmının hükümete yönelik eleştirilerinde laiklik ilkesinin al-
tını önemle çizdiklerini de belirtmek gerekir. Örneğin, Gürkut Acar, D. Akagün 
Yılmaz, B. Ayman Güler, Süheyl Batum, Oktay Ekşi, M. Siyam Kesimoğlu ve Şevki 
Kulkuloğlu’nun ortak imzalarıyla ve TBMM’ye başörtüsü ile girişe imkân tanıyan 
düzenlemenin iptali istemiyle CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal tarafın-
dan Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuruyu desteklemek amacıyla yayınlanan 
bildirideki şu ifadelere dikkat etmek gerekir: “Dini simgeleri devlet hizmetine so-
kan bu ve benzeri düzenlemeler, kamu hizmetlerinde tarafsızlık ve eşitliği orta-
dan kaldırır. Devletin tarafsız ve eşitlikçi muamele kanallarını tıkayan rejimlerde, 
hiçbir yurttaşın hak ve özgürlükleri güvence altında olamaz. […] Bu dava, gerici 
karşıdevrime karşı açılmıştır. Doksan yıldır savrulan ve çok iyi tanıdığımız teh-
ditler böyle olduğuna kuşku bırakmamıştır. Tanal Davası’nda hepimiz, laiklik yani 
evrensel ve ulusal özgürlükler adına davacı olduğumuzu kamuoyuna saygıyla ilan 
ederiz.”146 Hülasa, adı geçen milletvekilleri, laiklik adına, karşıdevrimi temsil eden 
ve TBMM’ye başörtüsü ile girilmesine izin veren düzenlemeye şiddetle karşıdır-
lar. Bu kapsamda bir başka örnek, 13 Aralık 2013 tarihli, ‘Laik Devlet Özgür Top-
lum Aydınlar Bildirisi’dir147. İçlerinde B. Ayman Güler, Süheyl Batum, Oktay Ekşi, 
D. Akagün Yılmaz, Mustafa Balbay, İsa Gök, Tanju Özcan, Mahmut Tanal gibi 
CHP milletvekillerinin de olduğu 119 kişi tarafından imzalanan söz konusu bil-
diri, mevcut iktidarın önceki gerici partilerden kendisine miras kalan laik devleti 
yıkma girişimlerini hızla sürdürdüğünü iddia etmektedir. Hem okullarda hem de 
kamuda, türbanı bir baskı unsuru hâline getirerek Anayasal bir suç işleyen mev-
cut iktidar, bildiri sahiplerine göre, “dünyevi kurallara dayandırılması gereken 
devlet işlerini, dini gerekçelere dayandırmaya başlamıştır.” Oysa “[ç]ağdaş, ilerici 
ve demokratik devletlerde hukuksal düzenlemelerin kaynağı yoruma bağlanmış 
dini kurallar ve buyruklar değil, toplumun sosyal ve iktisadi gereksinimleri çer-
çevesindeki dünyevi kurallardır. Bu her türlü din ve vicdan özgürlüğünü güvence 
altına alan laik devlet ilkesi demektir. Karşı karşıya bulunduğumuz durum ise, 
Türkiye’yi ihvanlaştırma gayretinden ve anayasal laik devlet ilkesini açıkça ihlal 
etmekten başka bir anlam taşımamaktadır.” Söz konusu bildiri, özellikle 4+4+4 
yasası ve türban serbestisi ile okullarda başlayan gericileşme ya da laik devlet ilke-
sini açıkça ihlal etme sürecinin türbanlı kadınların TBMM’yi de içerecek şekilde 
kamudaki mevcudiyetine kapı aralanması sûretiyle devam ettirilmesine karşıdır. 
Dahası, “Cumhuriyeti savunan siyasi parti ve toplum kesimlerinin yeni sahte 

146. Bildirinin tümü için bknz. http://baguler.blogspot.com/2013/10/tanal-davasi-hepimizin-davasidir.html.

147. Bildirinin tümü için bknz. http://baguler.blogspot.com/2013/12/laik-devlet-ozgur-toplum-aydinlar.html.
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mağduriyetler yaratmama ve bu yöndeki AKP çabalarını boşa çıkarma” amacıyla 
takındıkları tutum da, bildiri sahiplerine göre laikliği yok etmek isteyen iktidarın 
daha ileri adımlar atmasına engel teşkil edememiştir. Son olarak, bildiri, laiklik 
ilkesinden verilecek her türlü tavizi gericiliğe teslim olmakla özdeşleştirmektedir. 

Laiklik, yukarıdaki örneklerin gösterdiği üzere, hâlen bazı CHP’li elitler için 
inşa edilecek muhâlif söylemin vazgeçilmezlerindendir. Buna mukabil, diğer bir 
kısmı ise ekonomik ve sosyal sorunları muhâlif söylemin merkezine yerleştirmek-
ten yana bir tutum içindedirler. En nihayetinde, laiklik, CHP içindeki ortak hassa-
siyetlerden biri olsa da, onun hükümete yönelik muhalefetin merkezine yerleştir-
mesi hususunda CHP elitleri ortak bir tavır sergilememektedir. Laiklikle kurulan 
ilişkideki bu farklılığın tersine, CHP elitleri dış politika söz konusu edildiğinde 
benzer bir söylemin taşıyıcısıdır.

DIŞ POLİTİKA
Türkiye’de ‘dış politika’ her zaman gündemin önemli maddelerinden biridir. Hem 
iktidar hem de muhalefet, uluslararası gündemin ilgisiz kalınamayacak mesele-
leri ile yakinen ilgilenmek zorundadır. 2002’den beri süregelen AK Parti iktida-
rına yönelik eleştirilerin önemli bir kısmının CHP tarafından dile getirildiğini 
söylemek yanlış olmaz. Bu minvalde, sadece Kılıçdaroğlu dönemini esas alarak, 
CHP’nin ‘dış politika’ merkezli söylemlerine ve hükümete yönelik eleştirilerine, 
partinin önde gelen isimlerinin düşüncelerini dikkate alarak bakmak, CHP tava-
nını analiz edebilmek için kuşkusuz bir gereklilik. 

CHP elitlerinin dış politika analizlerinin merkezinde AK Parti hükümetinin 
performansına yönelik eleştiriler ağırlıklı bir yer tutuyor. Özellikle, Arap Baharı 
ile birlikte başlayan sürece ve Suriye’de yaşanan gelişmelere ilişkin hükümetin tu-
tumlarının masaya yatırıldığı bu eleştirilerde, hükümet, ağırlıklı olarak, BOP eş 
başkanlığını ya da Batılı merkezlerin taşeronluğunu yapmakla, Türkiye’yi ulus-
lararası kamuoyunda yalnızlaştırmakla, çifte standart uygulamakla, Türkiye’ye 
güç, itibar ve prestij kaybettirmekle, ulusal çıkarların hilafına faaliyetler yürüt-
mekle, savaş çığırtkanlığı yapmakla ya da iç savaşı körüklemekle, mezhepçi ve 
yayılmacı olmakla suçlanmaktadır. Bu suçlamaların her biri örnekler marifetiyle 
detaylandırıldığında, CHP elitlerinin dış politika ile ilgili görüşlerini karşılaştır-
mak mümkün hâle gelecek.

CHP elitlerine göre, AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye BOP’un eş 
başkanlığını üstlenerek Batılı merkezlerin taşeronluğunu üstlenmiştir. CHP elit-
leri tarafından yaygın bir biçimde dile getirilen bu eleştirinin sahiplerinden biri 
Nihat Matkap’tır. Ona göre, “AKP hükümeti Libya, Mısır ve Suriye’de yaşanan 
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olaylarda batılı merkezlerin taşeronluğunu yapmaktadır.”148 Benzer bir görüş, 
daha ayrıntılı bir biçimde, Osman Korutürk tarafından dile getirilmiştir. Koru-
türk’e göre, Türkiye önemli bir bölgesel güç olsa da, AKP bu gücü doğru bir bi-
çimde tanımlayamamakta ve Türkiye’yi bölge dışı büyük ülkelerin taşeronluğunu 
yapan bir ülke konumuna getirmektedir. AKP döneminde, Türkiye, her seferinde 
Batı camiasının genel eğilimlerine karşı çıkan ama sonrasında baskı ve telkinlerle 
bu eğilimlere uymak zorunda kalan bir ülke imajı çizmektedir. Yani her durumda, 
Batılı ülkelerin, hassaten ABD’nin telkinleri hükümetin dış politika performan-
sında belirleyici olduğu için, AK Parti, bir taşeron rolü oynamaktadır. Oysa yapıl-
ması gereken, onların çıkarlarının değil, ortak çıkarların savunulmasıdır.149 Son 
olarak, Suriye’de yaşananları değerlendirdiği açıklamasında, Haluk Koç, Başba-
kan’ın derdinin “BOP eşbaşkanlığı çerçevesinde kendisine tevdi edilen Suriye’yi 
içeriden karıştırma görevini sürdürmek”150 olduğunu söylerken, yine benzer bir 
eleştiriyi öne çıkarmaktadır.

İkinci olarak, CHP elitlerine göre, hükümet, Batılı güçlerin taşeronluğunu 
yaparken, ülkeyi uluslararası kamuoyunda yalnızlaştırmaktadır. ‘Komşularla sı-
fır sorun’ ilkesiyle iyi ilişkiler geliştirme hedefini başlangıçta dış politika söyle-
minin merkezine yerleştirdiği halde, hükümet, gelinen noktada sınır komşuları-
mızın tümüyle ilişkilerin bozulması sebebiyle ülkeyi yalnızlaştırmıştır. Dahası, 
AB üyeliği hedefinin eski canlılığını yitirmesi ve ABD ile bozulan ilişkiler de 
ülkeyi yalnızlaştıran faktörlerdir. Adnan Keskin, bu kapsamda, “komşularımızla 
sıfır sorunsuz dış politika izleyeceğiz diye yola çıkan iktidarın, çevremizde kapısı 
çalınacak devlet, eli sıkılacak devlet adamı koymadı”ğını söylerken, hükümetin 
hem Suriye hem de Irak ve İran politikalarını eleştirmektedir. Keskin için, Su-
riyeli muhâliflere kapılarımızın açılması, onlara lojistik destek verilmesi, silah 

148. “Matkap: Solun Tüm Renkleri CHP Çatısı Altında Toplanıyor”, Milliyet, 11 Aralık 2011.

149. “CHP’li Korutürk’ten AKP’nin İzlediği Politikaya Benzetme”, Milliyet, 22 Temmuz 2011.

150. “CHP’li Koç’tan Başbakana: Esat’tan Ne Farkın Var Senin”, Milliyet, 9 Ocak 2013.

CHP elitlerine göre, AKP döneminde, Türkiye, her seferinde 
Batı camiasının genel eğilimlerine karşı çıkan ama sonrasın-
da baskı ve telkinlerle bu eğilimlere uymak zorunda kalan bir 
ülke imajı çizmektedir.
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verilmesi orada yaşanan kıyımı derinleştirmekle kalmamakta, Suriye sınırındaki 
illerimizde ekonomik ve sosyal sorunların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.151 
Umut Oran da, tıpkı Keskin gibi, Türkiye’nin Ortadoğu politikasının ülkeyi ka-
lın duvarlar arasına hapsettiğini yani yalnızlaştırdığını düşünenlerdendir. Ona 
göre, AKP’nin mevcut dış politikası ülkeyi bölgede giderek yalnızlaştıran ve ül-
kenin ekonomik ve siyasî çıkarlarını tehdit eden bir anlayışa dayanmaktadır. Bu 
anlayışı ile hükümet, Suriye, Irak ve diğer komşularla ilişkisinde yaptığı hatayı 
tekrarlayarak Mısır’da da komşularla örülen ilişkileri bozmakta ve ülkeyi yalnız-
laştırmaktadır. Hem Suriye hem de Mısır’da taraf olarak (Müslüman Kardeşler 
lehine) uluslararası güçlerin tepkisini çeken hükümet, Oran’a göre, ikili ilişkileri 
ve bölgesel çıkarlarımızı tehlikeye atmaktadır. Oysa bunun yerine, hükümet, ön-
celikle, Mısır ile ekonomik ve siyasal ilişkileri sürdürerek, dış ticaret kanallarını 
açık tutacak, Mısır’daki istikrar ve barış ortamını tesis edecek ve Türk yatırımla-
rının güvenliği için gerekli tedbirleri alacak hamleler yapmalıdır.152 Son olarak, 
Erdoğan Toprak ‘yalnızlaşma’ argümanını dile getirenlerden bir başkasıdır. Ona 
göre, hükümet, “tıpkı, Suriye, Irak, İran, Libya gibi ülkelere yönelik süreçte uy-
guladığı yanlış dış politika ile ülkemizi bölgesinde yalnızlaştırdığı gibi, şimdi de 
AB ile ipleri kopma noktasına getirerek, Türkiye’yi Avrupa’da ve dünyada yalnız-
laştırma sürecine sokmuştur.”153

CHP elitlerinin AK Parti hükümetine yönelik üçüncü eleştirisi, çifte stan-
dart uygulamasına dairdir. Örneğin Faruk Loğoğlu’na göre, hükümet, özellikle 
Suriye’de yaşananlara karşı tutumu ile Irak ve Sudan’da yaşananlara karşı tutumu 
arasındaki fark sebebiyle, çifte standart uygulamaktadır. AKP, ona göre, Irak’ta ve 
Sudan’da yaşananlara bir şey demezken, Suriye’de insan hakları ihlallerini günde-
me getirerek Esad rejimini yıkmak ve Müslüman Kardeşler liderliğinde yeni bir 
rejim oluşturmak istemektedir.154 Gürsel Tekin de, Mısır’daki bir olaydan dolayı 
gözyaşı döken Başbakan’a yönelttiği eleştiri ile çifte standart vurgusunu yinele-
yenler arasındadır. Irak’ta 1.5 milyon insan öldürülürken veya Libya’da yaşananlar 
karşısında gözyaşı dökmeyen Başbakan, eğer Mısır’daki olay karşısındaki tavrını 
buralarda yaşananlarla ilgili de gösterebilseydi, belki bu sorunların hiçbiri yaşan-
mayabilirdi.155 Hülasa, AK Parti hükümeti, farklı ülkelerde yaşanan gelişmelerle 

151. Keskin’in eleştirilerinin ayrıntısı için bknz. http://haberciniz.biz/chp-genel-baskani-yardimcisi-kes-
kin-komsularimizla-sifir-sorunsuz-dis-politika-izle-2307102h.htm.

152. “CHP’li Oran: Türkiye’yi, Mısır’daki İç Savaşın Bir Tarafı Yapmak Yanlıştır”, Milliyet, 14 Temmuz 2013.

153. “AB ile İpler Kopma Noktasında”, Milliyet, 22 Haziran 2013.

154. “Aygün’ün Söyledikleri Partiyi Bağlamaz”, Milliyet, 15 Ağustos 2012.

155. “CHP’nin Mısır’a Neden Gittiğini Açıkladı”, Yeni Şafak, 4 Eylül 2013.
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ilgili ortak bir pozisyon benimseyemediği için, CHP elitlerinin pek çok kez dile 
getirdikleri üzere, bir çifte standart uygulamaktadır.

CHP elitlerince AK Parti hükümetinin dış politika performansına yönelik 
dile getirilen eleştirilerden bir diğeri, ülkenin güç, itibar ve prestij kaybettiği bu 
süreçte ulusal çıkarlarının hakkıyla gözetilemediğidir.  Bu eleştiri için ilk örnek 
Erdoğan Toprak’a atfen verilebilir. Toprak’a göre, “artık dünyanın hiçbir devleti-
nin ülkemize güveni kalmamıştır. Dünyanın gelişmiş ülkelerinden hiçbiri Türki-
ye ile birlikte hareket etmiyor ve onunla birlikte davranmaktan özenle kaçınıyor. 
Türkiye gelişmiş ülkelerden, batı medeniyetinden ve evrensel değerlerden AKP 
politikaları nedeniyle kopmaktadır.”156 Tam da bu sebeple, ülke, bir güç, itibar ve 
prestij kaybı içindedir. Dahası, bütün bunlar, ulusal çıkarları zedeleyici sonuçlar 
doğurmaktadır. Dış politikada ulusal çıkarların korunmasına öncelik verilmesi 
gerektiği halde, hükümet, özellikle Suriye ve Mısır’da taraf olarak ulusal çıkarları 
zedeleyecek dış politika hamleleri yapmaya ısrarla devam etmektedir. Bir başka 
deyişle, Korutürk’e göre, bölgesel bir güç ve küresel bir aktör olmak hedefiyle dış 
politikaya ilişkin bir strateji yürütürken, dış politikalarının (‘ülkenin ve ulusun 
çıkarlarını ve güvenliğini koruma’ olan) değişmez öncelikli hedeflerini ihmal et-
mektedir.157 CHP elitleri için, savaş çığırtkanlığı yapmak ve iç savaşı körüklemek 
bu türden bir ihmalin işaretleridir. Onlara göre, AK Parti, Ortadoğu’da, özellikle 
de Suriye’de savaşı tahrik etmektedir, iç savaşı körüklemektedir. Örneğin Umut 
Oran, Başbakan Erdoğan’ın açıklama ve girişimleriyle Mısır’da istikrar yerine, ku-
tuplaşmaya ve iç savaşa destek verdiğini söylerken158 Faruk Loğoğlu da, ‘izlediği 
olumsuz ve yanlış politikayla komşu ülke Suriye’deki iç savaşı körükleyen AKP 
hükümetinin sınır bölgelerimizdeki vatandaşlarımızın can güvenliğini koruya-
maz hale geldiğini’159 düşünmektedir. Son olarak, AK Parti hükümetini, CHP elit-
leri, dış politika söz konusu edildiğinde, Neo-Osmanlıcı bir temelden hareketle 
yayılmacı ve mezhepçi bir strateji izlemekle suçlamaktadırlar. Bu strateji, başka 
ülkelerin iç işlerine müdahaleyi ve dolayısıyla ilişkilerin zedelenmesini berabe-
rinde getirmektedir. Faruk Loğoğlu, Erdoğan Toprak, Umut Oran, Oğuz Oyan ve 
daha pek çok CHP elitinin bu kanaati paylaştıklarını söylemek yanlış olmaz.

Gündemin dış politika esaslı unsurlarına dair görüşlerini kısaca özetlemeye 
çalıştığımız CHP elitlerinin, pek çok konuda bir konsensüs içinde oldukları yu-

156. “CHP’li Toprak: Birkaç Ay İçinde ‘Esed’ Yeniden ‘Esad’ Olacak”, Radikal, 25 Eylül 2013.

157. “CHP’li Korutürk’ten AKP’nin İzlediği Politikaya Benzetme”, Milliyet, 22 Temmuz 2011.

158. “CHP’li Oran: Türkiye’yi, Mısır’daki İç Savaşın Bir Tarafı Yapmak Yanlıştır”, Milliyet, 14 Temmuz 2013.

159. “AKP Hükümeti Elini Suriye’den Çekmeli, Milliyet, 19 Temmuz 2013.
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karıda söylenenlerden kolaylıkla anlaşılabilir. Mısır’daki seçilmiş Mursi yönetimi-
nin askerî bir müdahale ile iktidardan el çektirilmesi ile ilgili B. Ayman Güler’in 
söylediklerinde160 ve Sezgin Tanrıkulu’nun, Sosyalist Enternasyonel ile uyumlu 
bir dış politika yapmak istediği halde CHP içindeki farklı anlayışların buna izin 
vermedikleri düşüncesinde ifadesini bulan birkaç örnek dışında, bu konsensüs 
muhafaza edilmektedir. Bir başka deyişle, CHP elitleri dış politika gündemlerinin 
merkezine hükümete yönelik ortak eleştirilerini yerleştirmektedirler.

Şu ana kadar, belli başlı bazı temalardan hareketle, CHP tavanı analiz edildi. 
CHP tavanı ya da elitlerine ilişkin analizi parti içinde ciddi tartışma yaratan kimi 
isimler ile sürdürelim. Bu açıdan özellikle iki ismi, Hüseyin Aygün ve B. Ayman Gü-
ler’i CHP içinde ciddi tartışmalara yol açışları sebebiyle önemle not etmek gerekir. 

HÜSEYİN AYGÜN MERKEZLİ TARTIŞMALAR
Aygün, Kılıçdaroğlu tarafından partiye davet edilince, 2011 genel seçimlerinde 
CHP Tunceli milletvekili olarak parlamentoya girdi. Parlamentoya girdiği gün-
lerden başlayarak hem yazılı ve görsel medyaya verdiği demeçlerle hem de yoğun 
bir biçimde kullandığı sosyal medyada gösterdiği performans ile parti içinde ve 
genel ülke siyasetinde çokça tartışılan düşünceleri ile gündeme geldi. Zaman za-
man CHP’nin genel çizgisi ile uyuşmayan düşünceleri parti içi gerilimleri besledi. 

Aygün ile ilgili CHP içindeki ilk büyük gerilim, 10 Kasım 2011’de Zaman 
gazetesine verdiği demeç sonrasına rastlar. Söz konusu demecinde Aygün, hem 
Osmanlı Devleti hem de Cumhuriyet döneminde Dersim’in yok edilme siyase-
tiyle karşı karşıya kaldığını ve Cumhuriyet dönemi söz konusu edildiğinde dev-
letin ve CHP’nin Dersim katliamının sorumlusu olduklarını söylemişti. Dahası, 
Atatürk’ün Dersim katliamından haberdar olmama ihtimali söz konusu değildir. 
Buna karşılık, CHP, Kılıçdaroğlu döneminde kendi tarihi ile yüzleşme ve uygula-
nan politikaların toplum önünde saydam bir biçimde tartışılmasından yana tavır 
almaya başlamıştır.161 Aygün’ün CHP’yi ve Atatürk’ü Dersim katliamının sorum-
lusu ilan eden bu düşünceleri parti içinde çok ciddi bir tartışmayı da beraberinde 
getirmiştir.  İlkin, Haluk Koç, İsa Gök, Gürkut Acar, D. Akagün Yılmaz, Ahmet 
Toptaş, Yıldıray Sapan, Arif Bulut, Nur Serter ve A. Nedret Akova’dan müteşek-
kil dokuz kişilik bir heyet, yayınladıkları bildiri ile Aygün’ün açıklamalarının ka-

160. B. Ayman Güler’in Mısır’da yaşananları bir darbe olarak görmeyen, yaşananları halkın silahlı gücünün halkın 
çağrısı üzerine harekete geçemesi ile özdeşleştiren görüşleri ve bu görüşlere yönelik parti içinden gelen tepkiler 
için bknz. http://siyaset.milliyet.com.tr/-darbe-degil-sozune-pm-den-sert/siyaset/detay/1733316/default.htm 

161. CHP’li Hüseyin Aygün: Dersim Katliamının Sorumlusu Devlet ve CHP’dir”, Zaman, 10 Kasım 2011.
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bul edilebilir olmadığını beyan etmişlerdir. Aygün’ün sözleri, bildiri sahiplerinin 
değerlendirmesiyle, CHP’ye oy veren, zor koşullarda mücadelesini yürüten ve 
CHP’yi umut olarak görmek isteyen milyonlarca yurttaşımızın tepkisini çekmiş-
tir. Bildirileri sebebiyle savunmalarının alınacağı yönündeki iddialara gösterdiği 
tepkide, Serter, “[p]artimizin kurucusu Atatürk’ü soykırımcı ilan etmek istiyorlar. 
Milletvekillerinin aykırı fikirleri olabilir ama bunu parti tüzüğü ve politikalarını 
gözeterek yapması gerekir”162 diyerek, Atatürk’ün soykırımla birlikte anılmasına 
karşı çıkmıştır. Bildiride imzası bulunanlardan Gök de Aygün’ün sözlerine sert bir 
biçimde karşı çıkarken şu düşünceleri dile getirmiştir: “CHP tarihi altın harflerle 
yazılan bir tarihtir. Bu tarihe hiç kimse ama özellikle vekil olan veya CHP’li aile 
bireyleri bu tarihe ithamlarda bulunmamalı. Hele ki Büyük Önderimiz Atatürk’e 
hiçbir şekilde hiçbir ithamı kabul etmek mümkün değil.”163 Hem Aygün’ün söz-
lerinin hem de bu sözlere karşı açıklanan bildirin parti yönetimince değerlendi-
rilme biçimine ayrıca değinmek gerekir. Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, “bir 
milletvekilinin kişisel görüşlerinden hareketle bu temel değerlerin CHP içinde 
tartışma konusu olabileceğini düşünmek CHP’ye yapılacak en büyük haksızlık-
tır”164 derken, partisine ve Atatürk’e sahip çıkmaya çalışarak, Aygün’ün görüşleri-
nin partinin resmî görüşü olarak görülemeyeceğinin, kişisel görüşler olarak kabul 
edilmesi gerektiğinin altını çizmeye çalışıyordu. Gürsel Tekin’e göre ise, her siyasi 
partide olduğu gibi CHP’de de farklı görüş sahiplerinin varlığının normal kar-
şılanması gerekir; Aygün’ün sözleri ile başlayan tartışmanın aile içi bir tartışma 
olması hasebiyle kamuoyu önünde sürdürülmesi doğru değildir.165 Hülasa, Ay-
gün’ün Dersim katliamıyla ilgili düşünceleri, CHP içinde bir dizi tartışmanın or-
taya çıkışına kapı aralamıştır. 

Aygün ile ilgili ikinci büyük gerilim, PKK tarafından Ağustos 2012’de kaçırılıp 
iki gün sonra serbest bırakılmasını tâkiben söyledikleri sonrasında yaşanmıştır. 
Aygün’ün serbest bırakıldıktan sonra söylediklerini hatırlayacak olursak, ilkin, 
kendisini kaçıranlarla ilgili verdiği insanî ve Kürt meselesinin çözümüne yönelik 
mesajlar akla gelir. Kürt sorununun çözümü, silahların susması ve barışın sağlan-
ması için kendisinden daha fazla çaba göstermesi yönünde ricada bulunulduğu-
nu, ellerinde silah olan insanların barış isteğini dile getirmesini önemsediğini ve 
kendisine iki gün boyunca son derece kibar davranıldığını ifade edişi,166 bazı CHP 

162. “Nur Serter’den Kılıçdaroğlu’na Rest”, Milliyet, 24 Ekim 2011.

163. “CHP’de Dersim Katliamı Tartışması”, Radikal, 16 Ekim 2011.

164. “CHP’li Hamzaçebi: Kimse Kriz Üretmeye Çalışmasın”, Milliyet, 17 Ekim 2011.

165. “Genel Başkanımızın Hoşgörüsünü Kimse Suistimal Etmeye Kalkışmasın”, Milliyet, 17 Ekim 2011. 

166. “Dere Kenarında Uyudum”, Milliyet, 15 Ağustos 2012.



Y E N İ  C H P :  T A V A N D A N  Y A N S I Y A N L A R 

115

elitlerini rahatsız etmişti. Örneğin, PM üyesi Metin Feyzioğlu, “[y]asama, yürütme 
veya yargıdan birini temsil eden hiç kimse, şiddetin en acımasızına, baskının en 
koyusuna başvurmayı yöntem hâline getirmiş terör örgütünü ‘hak savaşçısı kar-
deşlerimiz’den oluşan, iyi niyetli bir örgüt olarak tanıtamaz. Demokratik özerkli-
ğin, terör örgütünün nihai hedefi olan bağımsız devlet yolunda yalnızca kısa süre-
liğine mola verilecek bir durak olduğu unutulmamalıdır. Terör örgütü ile ordumuz 
ve polisimiz eş tutularak ‘karşılıklı silah bırakılsın’ denilerek demokrat olunmaz”167 
sözleriyle, Aygün’ün mesajlarından duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. D. Akagün 
Yılmaz ise, Aygün’ün propaganda amaçlı dediği kaçırılma olayından sonra kendi-
sini kaçıranların barış mesajı verdiklerini ve barış istediklerini ifade etmesinin, söz 
konusu propagandaya alet olduğuna delalet ettiğini vurgulayarak tepki göstermiş-
ti.168 Feyzioğlu ve Yılmaz örneklerinde dile getirilen parti içindeki rahatsızlıklar 
kendisine sorulduğunda, Aygün’ün verdiği cevabın parti içinde yeniden gerilimi 
yükselten bir rol oynadığını bu noktada hatırlamak gerekir. 

Aygün, serbest kalmasını tâkiben yaptığı açıklamalardan duyulan rahatsız-
lıkların ifade edilme biçimine “CHP’nin her şeyine sahip çıkmıyorum. Tek ulus, 
tek din, tek millet bunları tartışmalıyız. Türkiye çok uluslu, çok dinli, çok kültürlü, 
çok etnisiteli, çok inançlı bir ülke. Aleviler 1923’te Cumhuriyet kurulduğundan 
beri legal anlamda yoklar. Türkiye Cumhuriyeti, Aleviliği yasal olarak tanımadı. 
Osmanlı’nın dinsel baskısına son verdi ve Aleviler bir nebze nefes aldı. Cumhu-
riyet olsun, CHP olsun onun önüne sürdüğü tekçi anlayışın artık günümüzde ge-
çerliliğini yitirdiğini düşünüyorum”169 sözleri ile cevap vermişti. Dahası, Kılıçda-
roğlu’nun açıklamalarına destek verişi ile birlikte CHP’nin ulusalcı, kafatasçı kişi-
lerle yol alamayacağının açığa çıktığını söylemişti. Aslında, serbest bırakıldıktan 
sonra söylediklerindense bu ifadeleri, daha sert bir tepki ile karşılık bulmuştur. 
Söz konusu sert eleştirilerden biri Afyon milletvekili Ahmet Toptaş’a aittir. Top-

167. “CHP’de Aygün Çatlağı: Sözler Kendini Bağlar”, Milliyet, 16 Ağustos 2012.

168. “Aygün’ün Sözleri CHP’nin Hükmü Şahsiyetini Bağlamaz”, Milliyet, 20 Ağustos 2012.

169. “Tek Ulus Tek Din Tek Milleti Tartışmalıyız”, Milliyet, 17 Ağustos 2012.

Aygün’ün Türkiye’yi çok dinli, inançlı, etnisiteli ve kültürlü bir 
ülke olarak görerek, ‘tekçi’ anlayışı sorgulamasının parti içindeki 
bir grubun sert bir biçimde tepkisini çektiği görülmektedir.
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taş, Türkiye’nin üniter bir devlet olduğunu, resmi dilinin ve eğitim dilinin Türkçe 
olduğunu, bu konuda herhangi bir kafa karışıklığına izin vermeyeceklerini ha-
tırlatarak, Aygün eğer “CHP’nin temel ilkelerini kabul etmiyorsa burada politi-
ka yapması doğru değildir” demiştir; N. Serter ise, “CHP’nin içinde kafatasçı hiç 
kimse yoktur, CHP’nin altı okundan bir tanesi milliyetçiliktir. CHP’yi yeniden de-
ğiştirerek yapılandırmak Sayın Aygün de dahil olmak üzere hiçbir milletvekilinin 
hakkı da haddi de değildir”170 sözleri ile tepkisini dile getirmeye çalışmıştır. Ben-
zer bir biçimde, D. Akagün Yılmaz için, Aygün “kendisini eleştirenleri ulusalcı, 
kafatasçı olarak nitelendirmiş, tek ulus kavramını benimsemediğini ve CHP’nin 
tekçi anlayışının geçerliliğini yitirdiğini ifade etmiştir. Öncelikle CHP’nin benim-
sediği Altı Oktan birisi olan ulusalcılık, asla kafatasçılık-ırkçılık değildir. CHP’nin 
ulusalcılığı anti-emperyalist olmaktır, tam bağımsızlıktan yana olmaktır. Aygün, 
CHP’nin kurucu felsefesini oluşturan, programında yer alan ve hala geçerliliğini 
koruyan bu ilkeleri benimsemiyorsa bulunduğu yeri yeniden gözden geçirmeli-
dir.”171 Bu iki örnek, Aygün’ün Türkiye’yi çok dinli, inançlı, etnisiteli ve kültürlü 
bir ülke olarak görerek, ‘tekçi’ anlayışı sorgulamasının parti içindeki bir grubun 
sert bir biçimde tepkisini çektiğini göstermektedir. Kuşkusuz, Aygün’ün sözlerine 
yönelik eleştirilerin hepsi bu denli sert değildi. Örneğin, Sezgin Tanrıkulu Aygün’e 
“parti içinde rahatsızlık yok”172 diyerek sahip çıkarken, özellikle partinin üst dü-
zey yönetiminde yer alanların, Aygün’e karşı daha duyarlı bir pozisyon almakla 
görüşlerinin kişisel niteliğine atfen partiyi bağlamayacağını söylemek arasında 
gidip geldiğini tespit etmek mümkün. 

Aygün ile ilgili parti içi tartışmalar uzatılabilir. Yukarıda incelenenlere ek ola-
rak, Seyit Rıza’nın itibarının iadesi için meclise soru önergesi vermesinin, Paris’te 
öldürülen PKK’lıların ailelerine taziye ziyaretinde bulunmasının ve son olarak 
sosyal medyada (tweeter) yazar Dido Sotiruyu’nun ‘Benden Selam Söyle Anado-
lu’ya kitabını okuduğunu ve bu kitapta Rumlara Ege’de etnik temizlik yapıldığının 
anlatıldığını paylaşmasının parti içinde öncekilere benzer tepkilerle karşılandığı-
nı söylemekle yetinelim. 

BİRGÜL AYMAN GÜLER MERKEZLİ TARTIŞMALAR
CHP’de bir başka şiddetli tartışmaya konu olan isim ise Birgül Ayman Güler’di. 
Ocak 2013’de TBMM’de yargılamalarda anadilde savunma hakkını öngören yasa 

170. “Burada Politika Yapmasın”, Milliyet, 19 Ağustos 2012.

171. “Aygün’ün Sözleri CHP’nin Hükmü Şahsiyetini Bağlamaz”, Milliyet, 20 Ağustos 2012.

172. “Tanrıkulu: Rahatsızlık Yok”, Milliyet, 16 Ağustos 2012.
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üzerinde müzâkereler sürerken, kürsüde dile getirdiği, “Kürt milliyetçiliğini bana 
ilericilik ve bağımsızlık diye yutturamazsınız. Türk ulusuyla Kürt milliyeti eşit eş-
değerde gördüremezsiniz. Değerli arkadaşlarım, AKP ve BDP işbirliğinin yaptığı 
şey tektir. Türkiye’de Kürt sorunu yoktur. Türkiye’de siz sorunu Türk sorunu yap-
tınız. Bundan sonra bir savunmadayız, bundan sonra meşru müdafaa hakkı için 
saldırıdayız” sözleri hem ülke siyasî gündemini bir süre meşgul etti hem de CHP 
içinde bir süre devam eden karşılıklı suçlamalarla tansiyonu oldukça yükseltti. 
Kendisine yöneltilen ‘ırkçılık’ suçlamasını reddeden Güler, sözlerinin kasten ma-
nipüle edildiğini iddia etti. Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, ayrıntılı bir 
biçimde sözlerinin neye karşılık geldiğini açıklamaya çalıştı. Ona göre, yeni za-
manların bir kavramı olan ‘ulus’, “aralarında biyolojik ve dinsel bağları olmayan 
çeşitli milliyetlerle etnik toplulukların, ortak bir dil çerçevesinde, iktisadi yaşam 
birliği temelinde kurdukları siyasal” birliğin adıdır. “Ulus, bir büyük çadırdır.” Ta-
rihin eski zamanlarından bugüne gelen ‘milliyetler’ ise, “soy/boy ve din bağlarına 
dayalıdırlar, kendi dilleri vardır, kendi içinde iktisadi yaşam birliği yoktur; üyeleri 
ülkenin herhangi bir yerinde ya da ülke dışında yaşayabilir, toplumsal-kültürel 
yapıdır. Milliyetler ulus çadırının içindeki unsurlardır.” Dolayısıyla, Güler’e göre, 
‘ulus’ ile ‘milliyet’ eşdeğer değildir demek, “bir çadırdan ve hem çadırın dokuma-
sında hem de içinde var olan unsurlardan söz etmek demektir. Herhâlde bunun, 
medyanın dilindeki “Kürtlerle Türkler eşit olamaz dedi!!!” flaş’ından epeyce başka 
bir şey olduğu açık ve nettir.” Güler’in kasten sözlerinin çarpıtıldığını iddia ettiği 
konuşmanın esas amacı, aslında, Kürt meselesinin çözümü için Türk ulusal ya-
pısının ortadan kaldırılmak istendiğine olan inancıdır. Yapılmak istenen, devleti 
bir milliyetler devleti hâline getirmektir. Türkiye Cumhuriyeti’ni bir milliyetler 
devleti hâline getirmek amacındaki “kimlik siyaseti”, eşitlik, özgürlük ve barış de-
ğil, ayrışma, yabancılaşma ve boğazlaşma getirecektir. Tam da bu sebeple, ulusal 
yapıyı ortadan kaldırmak yerine, “uluslaşmanın mevcut sorunları karşılayacak bi-
çimde yeniden inşası için ne yapmalıyız” sorusu üzerinde kafa yormak ve bunun 
için çaba göstermek gerekir.173 

Yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığımız görüşler, Güler’in, Meclis’teki konuş-
ması sonrasında kendisine yöneltilen suçlamalara cevaben dile getirilmişti. Hem 
ilk kürsü konuşmasında hem de müteakiben Meclis’te düzenlediği basın toplantı-
sındaki düşüncelerinin yol açtığı tartışmanın CHP içindeki seyrine bakıldığında, 
CHP tavanına dair tablo biraz daha netleşir.

173. Açıklamaların ayrıntıları için bknz. http://baguler.blogspot.com/2013_01_01_archive.html.
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İlkin, TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmayı tâkiben, CHP Adıyaman mil-
letvekili Salih Fırat’ın partiden istifa ettiğini belirtmek gerekir. Bir bakıma ilgi-
li konuşmaya yönelik belki de en büyük tepki böylece Fırat tarafından ortaya 
konmuş oluyordu. Fırat, istifasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Güler’in 
konuşmasının içeriği kadar kendisini CHP Grubu’ndaki milletvekillerinin nere-
deyse tamamı tarafından alkışlanmış olmasının rahatsız ettiğini bildirmişti. Ona 
göre, bu, “Türk olmayanların bu memlekette tek hakları vardır. Hizmetçi olma, 
köle olma hakkı…” anlayışından hiç de farklı değildir. Bir Kürt olarak, bir halkı 
diğerinden kimliği sebebiyle asla üstün görmediğini söyleyen Fırat’a göre, Kürt 
meselesinin çözümü için başlatılmış olan sürece engel olmak, sürecin işleyişini 
zorlaştırmak yerine eşitlik ve özgürlük temelinde bir çözüme evrilebilmesi için 
gerekli katkıyı vermek elzemdir.174 Fırat’ın istifa ederek verdiği tepkinin dışında, 
CHP elitlerinin bir kısmı Güler’i sözleri sebebiyle kınarken, bir kısmı da Güler’in 
sözlerinin arkasında durarak ona destek vermiştir. Bu iki farklı tepkinin ilk ör-
neği, Akif Hamzaçebi’nin şu sözlerinde ifadesini bulur: “Demokrasilerde insa-
nın kökenine göre herhangi bir ayrım yapılmaz, bütün insanlar eşittir. Türkiye 
Cumhuriyet’inde yaşayan bütün vatandaşlarımız eşit haklara sahiptir.”175 Gürsel 
Tekin ise, Güler’in sözlerine, “partimize yakışmayan ifadeler”176 biçiminde bir 
tepki ile karşılık vermiştir. Güler’in sözleri ile ilgili bir diğer değerlendirme tar-
tışmanın şiddetle devam ettiği günlerde Sezgin Tanrıkulu tarafından yapılmıştır. 
Onun için CHP içinde böyle bir hattın bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmış olması 
hem CHP hem de Türkiye için hayırlıdır. Açıkça tartışılmayan konuların tartışı-
lır hale gelmesi ve konuşulmasında yarar vardır. CHP’nin yolunun açılması, bu 
türden sorunlarla yüzleşmekten geçmektedir. Tartışmanın sürdüğü evrede Atil-
la Kart da yaptığı yazılı açıklama ile Güler’i eleştirenler arasına katılmıştır. Ona 
göre, “CHP’nin temeli; halk sevgisidir, yurt sevgisidir, insan sevgisidir, özgürlük-
tür, bağımsızlıktır. CHP bu temeller üzerine kurulmuştur. İnsanların inançları ve 
etnik kökenleri, kimliklerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Hiç kimsenin inancı, ırkı 
ve kökeni diğerinden üstün değildir. CHP programları; farklı etnik kökenlerin ve 
inançların ortadan kaldırılması, asimile edilmesi, görmezden gelinmesi yerine; 
bu değerlerin kendisini ifade etmesini öngörür. Bu durum demokrasinin gereği 
olduğu gibi, toplumsal barışın da teminatıdır.”177 Güler’in sözlerine yönelik CHP 

174. “CHP’de Sıcak Saatler”, Milliyet, 25 Ocak 2013.

175. “CHP’den İlk Tepki Hamzaçebi’den”, Milliyet, 25.01.2013.

176. “Gürsel Tekin’den İstanbul Adaylığına Yeşil Işık”,  Milliyet, 25.01.2013.

177. “Bu Sorunla Yüzleşeceğiz”, Milliyet, 27.01.2013.
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elitlerinin tepkileri kuşkusuz sadece Güler’i sözlerinden dolayı kınayanlardan iba-
ret değil. Güler’in sözlerinin bir tür savunusu niteliğinde düşünceler de tartışma 
sürerken dile getirilmiştir. Örneğin Süheyl Batum, Güler’in sözleri ile ‘kral çıplak’ 
dediğini ifade eder. Batum’a göre, kaba bir etnik milliyetçiliğin ve etnik bir Kürt 
milliyetçiliğinin ilericilik ve solculuk diye yutturulması gayrikabildir. Batum’a 
göre Güler, millet anlayışının temeline, ırka, etnik kökene, mezhebe, cinsiyete ve 
dine dayanmayan, hepsini içeren bir Türk milleti anlayışını ortaya koymaktadır. 
Bu anlayışla, etnik bir bağa dayanan anlayışları aynı görmek mümkün değildir; 
“bizde etnik köken, ırk yok” demiştir. Batum’a göre, bazı ahlaksızlar, bu anlayışı, 
‘eşitlik olmadı’, ‘eşitliği bozdu’, ‘Kürt ve Türk eşit değildir’ şeklinde anlatmak için 
yoğun çaba içine girmişlerdir. Tam da bu sebeple, Batum, Güler’in sözlerinin ar-
kasındadır, onu kimseye yem etmeye niyetli değildir.178 

Güler’e bir başka destek veren isim ise bu süreçte, D. A. Yılmaz’dır. Ona göre, 
“Güler’in sözleri yanlış anlaşılmıştır. Güler, uluslarla alakalı bir şeyler söylemeye 
çalışmıştır. Aslında, ırkçılık yapan, Kürt ırkçılığı yapan BDP’dir.”179 Özetle, Gü-
ler’in sözleri esasında CHP’de iki ana hattın, farklı bir pozisyon almak sûretiyle 
öne çıktığı söylenebilir. Son olarak, bu iki hattın dışında, Adnan Keskin’in bu tar-
tışmadaki sözlerinde ifadesini bulan, ama daha önce de özellikle parti üst düzey 
yöneticilerince dile getirilen bir savunma biçimini not etmek de gerekmektedir. 
Keskin, Güler’in sözlerinin ancak kendisini bağlayacağını, partiyi bağlamayaca-
ğını söyleyerek, zaman zaman parti içinde yaşanan tartışmalarda karşımıza çıkan 
bir üçüncü yolu görünür kılmaktadır.

B. Ayman Güler’in parti içinde tartışma yaratan bir başka düşüncesinin Mı-
sır’da 3 Temmuz 2013’de Abdulfettah Sisi yönetimindeki ordu birliklerinin Mursi 
iktidarına karşı yaptıkları darbeyle ilgili olduğu hatırlanacaktır. Güler’e göre, Mı-
sır’da yaşananlar bir “askeri darbe değildir; asıl darbe, halkın iradesinin yok sayıl-

178. “Süheyl Batum Güler’e Sahip Çıktı”, Milliyet, 25.01.2013.

179. “CHP’li Güler’e Sert Çıkış”, Yeni Asır, 25.01.2013.

CHP içinde yaşanan önemli tartışmalardan birisi de Birgün 
Ayman Güler’in “Kürt milliyetçiliğini bana ilericilik ve bağım-
sızlık diye yutturamazsınız. Türk ulusuyla Kürt milliyeti eşit eş-
değerde gördüremezsiniz” sözleriydi. 
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ması sebebiyle Büyük Ortadoğu Projesi’nin bir parçası olan Arap Baharı”dır. Tam 
da bu sebeple, Güler için, Meclis’teki dört partinin bir araya gelerek Mısır’da Sisi 
yönetiminde ordunun Mursi iktidarına son vermesi ile sonuçlanan müdahaleyi 
kınamaları anlamsızdır. Güler’in bu düşünceleri, parti içinde aralarında Alaattin 
Yüksel, İsa Gök ve İlhan Cihaner’in de bulunduğu 10 kadar PM üyesi tarafından 
kabul edilemez bulunur ve Güler’in sözlerine atfen, “bu sözler, CHP değerlen-
dirmesi olmaz. Darbe, darbedir. CHP olarak bizler her türlü darbeye karşıyız” 
düşüncesi dile getirilir.180 Ancak, bu tartışma çok da uzamadan, partinin resmî 
görüşünün ‘Mısır’da yaşananları darbe olarak nitelemek ve kınamak’ biçiminde 
şekillenmesiyle sona ermiştir.

CHP’nin tavanını analiz etmeye çalıştığımız bu bölümde, son olarak, CHP 
elitlerinin ‘Yeni CHP’ye bakışlarını anlamaya çalışan bir tartışma yürütülecektir. 
Öncelikle Parti Meclisi üyesi Metin Feyzioğlu’nun ‘Yeni CHP’ ile ilgili düşünce-
lerine yer verelim. Konak İlçe Örgütü’nün düzenlediği bir toplantıda, Feyzioğlu, 
“ben Yeni CHP diye bir parti bilmiyorum ve bu söylemin tehlikeli bir söyleme 
dönüşebileceğini görüyorum. Benim liderim değişmez. Liderim M. Kemal Ata-
türk’tür. Takip ettiğim ilkeler onun ilkeleridir. M. Kemal Atatürk’ün ideolojisi dı-
şında herhangi bir ideolojiye ihtiyaç yoktur”181 sözleri ile ‘Yeni CHP’nin kendisi 
için kabul edilmesinin imkânsızlığının altını çizmiştir. Feyzioğlu’nun sözleriyle, 
kendisi açısından, ‘Yeni CHP’nin, M. K. Atatürk’ün ideolojisinden bir kopmayı 
temsil ettiği anlaşılabiliyor. 

İkinci olarak, Hüseyin Aygün’ün, Zaman gazetesine verdiği CHP’yi Dersim 
katliamının sorumlusu ilan eden demecinin bir grup partili elit tarafından dü-
zenlenen basın toplantısı ile kınandığına, daha önce değinmiştik. Bu bildirinin 
muhtevası, doğrudan ‘Yeni CHP’ lafzını içermese de, Kılıçdaroğlu’nun genel baş-
kanlığı ile birlikte başlayan süreçte partiyi yenileme çabalarına, yani ‘Yeni CHP’ye 
yönelik bir eleştiri mahiyetindedir. Bildiride yapılan tespitlerin bir kaçına bak-
makta bu açıdan yarar var: i) CHP, yüzyıl öncesinden kalan hesapların yeniden 
masaya yatırıldığı bu dönemde de kendisini başkalaştırmaya zorlayan iç ve dış 
talep sahiplerine direnecek kadar güçlü ve birikimlidir; ii) CHP tabanı “Cumhuri-
yetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’e de partimizin temel ilkelerine de sımsıkı 
sahip çıkmaya devam edecektir”; iii) CHP, sinsi politik maceraperestlerin devşir-
me, dönüştürme planlarını boşa çıkaracak yeniden bir direniş, bir karşı koyuş, bir 
siyasi başkaldırı partisi olmak zorundadır; iv) Muhafazakâr ve neoliberal tavsiye 

180. “’Darbe Değil’ Sözüne PM’den Sert Tepki”, Milliyet, 7 Temmuz 2013. 

181. “Yeni CHP Söylemi Tehlikeli Söylemdir”, Milliyet, 30 Ekim 2012. 
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odaklarının kılavuzluğuna uyum sağlamaya dönük siyasi tavırların, “partimizi ve 
temel ilkelerimizi kamuoyunda tartışılır hale getirdiği” artık görülmelidir.182 Bildi-
rinin burada sıraladığımız tespitleri, aslında tek bir noktanın altını ısrarla çiziyor: 
CHP’nin temel ilkelerine sadakatte ısrar. Yani, söz konusu ilkelerden herhangi bir 
biçimde ödün verilmemesine yönelik vurgu bildirinin muhtevasını özetliyor. Aksi 
takdirde, bildiri sahipleri, mevcut yönetime karşı, CHP tabanın desteğiyle, sert bir 
biçimde muhalefet edeceklerini ima etmektedirler.

Yukarıda bahsi geçen bildiri sahiplerinden, Mersin milletvekili İsa Gök, ‘Yeni 
CHP’yi Kılıçdaroğlu’nun şahsında eleştiren partili elitlerden biridir. “Ben Kılıç-
daroğlu’na karşıyım” derken, bu karşıtlığın sebebini, partinin AKP’lileştirilmesi, 
sağa kayması ve laiklikle ilgili gereken hassasiyetin gösterilmeyişine dayandırır. 
Dahası, Atatürk’e, Altı Ok’a, gerçek CHP’ye dönüştürülünceye kadar mücadelesi-
ni sürdüreceğini ifade ederken de,183 aslında açıkça partinin Atatürk’e, Altı Ok’a 
ve gerçek CHP’ye muhâlif bir zeminde hareket ettiğini söylemeye çalışmaktadır. 
Hülasa, Gök’ün de esas itirazı, CHP’nin ekseninin ‘Yeni CHP’ ile birlikte kayma-
sına yönelikti.

Bütün bu örnekler elbette çoğaltılabilir; ancak bize CHP elitlerinin bir kısmı-
nın ‘Yeni CHP’nin hem lafzından hem de muhtevasından hoşnut olmadıklarını, 
partinin temel ilkelerine sadakati değişime yeğlediklerini göstermek için yeterin-
ce veri sunmaktalar. Buna karşılık, ‘Yeni CHP’ye çok daha farklı bir anlam yükle-
yenlerin varlığına ve düşüncelerine dikkat çekmek gerekir. Örneğin, Gürsel Tekin 
için ‘Yeni CHP’, CHP’nin iktidara gelmesi, Kılıçdaroğlu’nun başbakan olması için 
tek çaredir. Onun için siyasetin hedefi, normalleşmedir. Siyasetin birinci maddesi 
ise yeni Türkiye ihtiyacıdır. Tam da bu yüzden, CHP, bir baharı tarif etmelidir. Bir 
bakıma, yeniden CHP için, ‘Yeni CHP’ için tam zamanıdır184 demek ki, Tekin için, 
‘Yeni CHP’ öncelikle muhtemel bir iktidarın yegâne çaresidir. İkinci olarak, yeni 
Türkiye’ye, siyasetin normalleşmesine kapı aralayacak bir imkândır. Sezgin Tanrı-
kulu ise, Türkiye’ye büyük bir perspektif sunan, bütün yurttaşlara büyük bir hedef 
gösteren bir parti hâline gelebilmesi için CHP’nin değişmek, dönüşmek ve yeni-
lenmek zorunluluğuna185 dikkat çekerken, ‘Yeni CHP’ye pozitif bir anlam atfet-
mektedir. Bunu yaparken, CHP’ye temel ilkelere sadakati esas alan bir parti rolü 
biçen görüşlerden net bir biçimde ayrılmaktadır. ‘Yeni CHP’ye olumlu bir anlam 

182. “CHP’li Dokuz Vekilden Genel Merkeze Bildiri”, Milliyet, 16 Kasım 2011.

183. “Gök: Kılıçdaroğlu Demokrat Değil”, Milliyet, 7 Şubat 2012.

184. “Tekin: Tek Çare Yeni Bir CHP”, Milliyet, 6 Mayıs 2012.

185. “CHP Yenilenmek Zorunda”, Milliyet, 20 Nisan 2013.
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atfedenlerden biri de, Bursa milletvekili Sena Kaleli’dir. Kendisiyle yapılan bir rö-
portajda ifade ettiği görüşlerine atfen söylemek gerekirse, eski CHP, hamasete, ki-
şiye ve kurumlara dayanan, kişi ve kurumlara güvenen, onlardan destek alan, ama 
kendisi bir şey üretmeyen bir parti olarak algılanmaktadır. Oysa artık CHP’de 
kişi ve kurumlara değer atfedilse de, onları kullanmadan, eskitmeden proje üre-
tilmektedir. Vatandaşların sorunlarına eğilmekte, vatandaşla görüşülmektedir.186 
Kaleli’nin sözlerinde, ‘Yeni CHP’yi öncekinden ayıran kritik bir kaç unsuru tespit 
ediyoruz: hamasetin yerini artık vatandaşın sorunlarını çözmek almıştır, elitist 
değil halkçı bir parti hâline gelinmiştir, kişi ve kurumlara çok da bağımlı kalmak-
sızın proje üretilmektedir. O halde, sıralanan özellikleri ile Kaleli için ‘Yeni CHP’, 
eskisine nazaran tercihe şayan bir konuma yerleşmiştir. 

Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı ile birlikte CHP’de esen yenilik rüzgar-
larının partinin önde gelen isimlerinin bir kısmı tarafından çok da kabullenil-
mediğini yukarıdaki tartışma bize açık bir biçimde gösteriyor. Bu isimlerin ‘Yeni 
CHP’nin lafzına ve muhtevasına yönelik itirazları, parti içindeki iktidar müca-
delesi ile birlikte düşünüldüğünde, en azından şimdilik, parti elitleri tarafından 
‘Yeni CHP’nin sıkça telaffuz edilen bir kavram olmaktan çıkışının ardındaki esas 
sebeplerden biri olarak görülebilir. 

Bu bölümde, CHP’li elitlerin Kürt meselesinden din-siyaset ilişkisine ve par-
tilerindeki yenilik arayışlarına bakışları analiz edildi. Söz konusu meseleler kap-
samındaki değerlendirmelerinden yola çıkıldığında, CHP’li elitler, en genel ifade-
siyle, aynı anda hem pek çok konuda ortak bir paydada buluşabilmektedir hem 
de keskin bir biçimde birbirlerinden farklılaşabilmektedir. Örneğin, neredeyse 
hemen hepsi bir yandan barıştan yana tavır alırken, öte yandan Oslo ya da İmra-
lı’da sürdürülen müzâkereler yoluyla Kürt meselesinin çözülebileceğine şüphe ile 

186. Röportajın tam metni için bknz. http://www.bursaport.com/haber/politika/sena-kaleli-chpde-hamaset-do-
nemi-bitti-5889.html.

Ülkenin temel problemlerine ilişkin bazı değerlendirmeler 
karşısında, CHP’li elitlerin keskin bir biçimde birbirlerinden 
farklılaşabildikleri görülür. Bu farklılık, anadilde eğitim ve va-
tandaşlık tanımı ile ilgili tartışmalarda bir kez daha net bir bi-
çimde gözlemlenebilir.
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yaklaşmaktadır. Benzer bir ortaklığı, Ergenekon ve Balyoz Davaları kapsamındaki 
değerlendirmelerinde de tespit etmek mümkün. CHP elitleri, darbelere karşıdır; 
ama aynı zamanda Silivri’deki yargılamalara, yargının siyasallaşması, hukukun 
katledilişi veya adaletten yoksunluğu, sivil bir vesayete kapı aralayışı, muhalefeti 
susturulması gibi nedenlerle karşı çıkmaktadırlar. Ayrıca, başkanlık sistemine yö-
nelik tepkilerinde de mutabıktırlar; başkanlık sistemini öneren her türlü girişimin 
kesin bir biçimde karşısındadırlar. Son olarak, B. Ayman Güler’in Mısır’daki dar-
be ile ilgili düşünceleri ve Sezgin Tanrıkulu’nun CHP’de Sosyalist Enternasyonel 
ile uyumlu bir dış politika yapılmasına parti içindeki farklı anlayışların müsaade 
etmediği kanaatinde belirginleşen iki istisna dışında, dış politikadaki gelişmelere 
yönelik değerlendirmelerinde CHP’li elitler ortak bir perspektife sahiptir.

Yukarıdaki örneklerin tersine, ülkenin temel problemlerine ilişkin bazı de-
ğerlendirmeler karşısında, CHP’li elitlerin keskin bir biçimde birbirlerinden fark-
lılaşabildikleri görülür. Örneğin, Ergenekon ve Balyoz davaları bağlamında bir 
değerlendirme yapılacak olursa, söz konusu davaların usulü ve işleyişi hakkında 
CHP elitleri birbirlerine yakın görüşlere sahiplerdir. Buna karşılık, Ergenekon ve 
Balyoz davalarının esasına ya da özüne müteallik değerlendirmelerinde CHP’li 
elitler farklılaşabilmektedirler. Örneğin, Aygün ve Tanrıkulu, konu hakkında dü-
şüncelerini kamuoyu ile paylaşan diğer CHP’li elitlerden farklı bir zeminden ha-
reket etmektedirler. Bu farklılık, anadilde eğitim ve vatandaşlık tanımı ile ilgili 
tartışmalarda bir kez daha net bir biçimde gözlemlenebilir. Dış politikada yaşanan 
gelişmelerle ilişkili değerlendirmelerinde büyük oranda ortaklaşsalar da, CHP’li 
elitler, özellikle Güler ve Tanrıkulu örneklerinin işaret ettiği üzere, kısmi bir fark-
lılaşma içindedir. İlaveten, ‘Yeni CHP’ye ilişkin değerlendirmelerinde de farklılık-
ların tespiti hiç de zor değildir. Son olarak, Aygün ve Güler’in yol açtığı tartışma-
larda bir kez daha kolaylıkla gözlemlenebileceği üzere, CHP elitleri birbirlerinden 
oldukça radikal bir biçimde farklı düşüncelere sahip çıkabilmektedir.
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CHP TABANININ TEMEL 
MESELELERE BAKIŞI

Bir siyasi partinin hem ideolojisi ve örgüt yapısı hem de seçimlerde göstereceği 
performans, liderin (dünya görüşü, kişilik, hitabet gücü, tecrübesi gibi) özel-
liklerine fazlasıyla bağımlıdır. Özellikle Türkiye gibi ‘lider kârizması’nın faz-
lasıyla önemsendiği ülke örneklerinde, söz konusu bağımlılığın çok daha şid-
detli seyrettiğini söylemek yanlış olmaz. Örneğin, liderin, herhangi bir mesele 
hakkındaki tutumu çoğu zaman ilgili siyasi partinin sosyolojik tabanınca da 
sorgulanmaksızın benimsenir. Çünkü, kendisine atfedilen kârizma, liderin her 
söylediğini fazla sorgulamaksızın kabul etmeyi de içeren bir politik gerçekliğe 
tekâbül eder.  

Siyasi hayatımızın İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, Alpars-
lan Türkeş, Süleyman Demirel ve Turgut Özal gibi kârizmatik liderlerinin, par-
tilerinin tabanlarının politik perspektiflerinin inşâında etkin bir rol üstlendikleri 
gerçeğini ihmal edemeyiz. Bunu iddia etmek, siyasi partilerin tabanını teşkil eden 
sıradan insanların liderle ilişkilerinde bütünüyle edilgen bir konuma hapsedilme-
sini gerektirmez. Her şeyden önce, şayet siyasi parti liderleri belirli bir sosyolojiyi 
temsil etme iddiasıyla yola çıkıyorlarsa, bu bile tek başına sıradan insanların lide-
rinin tutumları üzerinde belirleyici bir güce sahip olduklarını tespit için kâfidir. 
Belki bu noktada, karşılıklı bir etkileşimden bahsetmek en doğrusu. Dolayısıyla, 
bir siyasi partiye atfedilen temel özellikleri (lider, genel merkez ve taşra örgüt-
lerinin yöneticileri, üyeler ve sempatizanlar gibi unsurlardan örülen) ‘partililer’ 
bütününün birbirleri ile karmaşık ilişkilerinin bir ürünü addetmek gerekir. 
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Bu çalışmanın temel hedefi, CHP’nin lideri, tavanı ve tabanı arasındaki iliş-
kinin boyutlarını açığa çıkarmak. Önceki iki bölümde, bu kapsamda, CHP lide-
rinin ve CHP’nin tavanının ya da elitlerinin ülkenin temel meselelerine yönelik 
değerlendirmeleri analiz edildi. Bu son bölümdeyse, on ilde yapılan mülakatlarda 
elde edilen bulgular aracılığıyla CHP’nin sosyolojik tabanının kendi partilerine, 
Türkiye’ye ve dünyaya bakış açılarını merkeze alan bir tartışma yürütülecektir. Bir 
başka biçimde söylenirse, hem Kılıçdaroğlu’nun ve parti elitlerinin söylemlerinin 
tabandaki yansıma biçimlerini hem de taban eğilimlerinin Kılıçdaroğlu ve parti 
elitlerinin söylemlerinin muhtevasının biçimlenmesindeki politik etkilerini ana-
liz etmek bu bölümün esas meselesidir.

BULGULAR VE ANALİZ
Soru seti içinde, ilk önce, katılımcıların CHP’ye nasıl bir anlam atfettiklerini anla-
mak üzere “CHP’nin Türk siyasi hayatındaki yeri/önemi nedir?” sorusuna cevap 
vermeleri istendi. 

CHP’nin Siyasal Hayatımızdaki Yeri ve Önemi: Elde edilen bulgular ışığın-
da, katılımcıların CHP’ye bakışlarında bazı temel noktalar öne çıkmakta. Önce-
likle, CHP tabanını oluşturanlar için, CHP, bir ‘sigorta’, ‘barikat’, ‘güvence’, ‘sığınak’, 
‘garantör’, ‘bekçi’, ‘teminat’, ‘son kale’, ‘çimento’. Katılımcıların, önemli bir kısmı, 
yukarıdaki kelimeleri içeren cümlelerle, CHP’nin siyasal hayatımız içindeki yerini 
ve önemini vurgularken, bir takım muhayyel ya da gerçek tehditlere karşı parti-
nin üstlendiği role odaklanma eğilimindeydiler. Onlar için, ‘bayrak’, ‘Cumhuriyet’, 
‘vatan’, ‘özgürlükler’, ‘çağdaş yaşam’, ‘bilimi esas alan yasalar’, ‘Türkiye’nin bağım-
sızlığı’, ‘demokrasi’, ‘ülke’, ‘laik Cumhuriyet’, ‘Cumhuriyet’in kazanımları’, ‘üniter 
yapı’, ‘işçi hakları’, ‘öğrenci özgürlüğü’, ‘demokratik haklar’, ‘rejim’ ve ‘Atatürk ilke-
leri’ ciddi bir biçimde tehdit altındadır. Bu tehdide karşı, CHP, bir sigorta, barikat, 
güvence, bekçi ve benzerleridir. Bu tehdidin öznesi, tehdidin kendisi kadar açık 
bir biçimde dile getirilmese de, bazen sağ iktidarlardır, AK Parti’dir, hilafet ve sal-
tanatı geri getirmek isteyenlerdir, şeriatı özleyenlerdir; bazen de emperyalistler ve 
emperyalistlerle işbirliği yapanlardır. 

Tehdide maruz kalan unsurların savunulması ve muhafazası, tekrâren, ka-
tılımcılar için, CHP’nin siyasî hayatımızdaki yerini ve önemini belirginleştiren 
aslî özelliğidir.  Örneğin,  Aydın’dan bir katılımcı (Katılımcı 1) için, “karanlık 
dönemde Aydın’da, bölgem içinde gerek bayrağa gerek Türkiye Cumhuriyeti’ne 
karşı sıkıntılar daha ileri boyutlara gidecek. Bu sıkıntılı süreci atlatacak insanla-
rın tek umududur CHP. Bu iktidardan kurtulmak için halkın düşüncesi bu. İn-
sanlar hiç umutlu değil. Son 10 yılda artık iyice çivisini çıkardılar. Bağımsızlı-
ğın on yıllarca devam etmesi için öyle bir yönetime ihtiyaç var. Bu durumda da 
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parti iktidar hazırlıklarına kadro düşüncesi açısından hazırlıklı olmalı.” Katılımcı, 
‘bayrak, ‘Türkiye Cumhuriyeti’ ve ‘bağımsızlık’a karşı, mevcut iktidarı bir tehdit 
unsuru olarak görmekte ve söz konusu tehdidin yarattığı umutsuzluğun telafisi 
için tek çarenin CHP olduğunu düşünmektedir. Kendisi ile Edirne’de görüştüğü-
müz bir başka katılımcı (Katılımcı 5), sorumuza verdiği kısa cevapta, kendisi için 
CHP’nin “söz konusu vatansa gerisi teferruattırın savunucusu” olduğunu ifade 
etmiştir. Tekirdağ’da yaşayan bir diğer katılımcı (Katılımcı 12) için ise, “CHP, bir 
barikat. Cumhuriyet öncesi döneme geçişimizi engelleyen bir barikat”tır. Bura-
da, tehdit, ‘Cumhuriyet öncesine geçiş’le eşleştirilmektedir. CHP ise bu geçişin 
önündeki engel olarak kodlanmıştır. İskenderun’daki görüşmelerimize katılan 
yerel düzeyde partinin önde gelen isimlerinden biri (Katılımcı 13) ise, CHP’nin 
yerini ve önemini şu cümlelerle ifade etmektedir: “Cumhuriyet’in kuruluşundan 
beri Cumhuriyet’in değerlerine, çağdaş yaşama, bilimi esas alan yasalara ve dünya 
görüşüne ve bağımsız Türkiye olgusuna sistemli bir saldırı olduğu, bu saldırının 
artarak devam ettiği bir süreci daima yaşadığımız için bu saldırıları püskürtecek 
tek siyasi organizasyonun ve örgütlenmenin CHP olduğunu Türk siyasi tarihini 
izleyenler hep görmüşlerdir. Bu bakımdan CHP, Cumhuriyet’in gerçek anlamda 
çimentosudur diyebiliriz.” Burada da, katılımcı açısından, ‘Cumhuriyet değerle-
ri’, ‘çağdaş yaşam’, ‘bilimi esas alan yasalar ve dünya görüşü’, ‘bağımsız Türkiye 
olgusu’ Cumhuriyet kurulduğundan beri sistemli bir saldırı altındadır. Bu saldı-
rıyı göğüsleyebilecek yegâne siyasi organizasyon, Cumhuriyet’in gerçek anlamda 
çimentosu olan, CHP’dir. Son olarak, İzmir’den bir katılımcının (Katılımcı 35), 
“CHP ricat ede ede gelinen son kaledir. Biz bu son kaleyi savunuyoruz. Bu gerici 
iktidara karşı toplumsal değer dinamiklerinin işe yaramayacağını gördüğümden 
mücadele etmemize yardım edebilecek tek kuruluş şu anda CHP olarak görünü-
yor” sözlerinde öne çıktığı biçimiyle, ‘gerici iktidar’a karşı, savunulacak son kale, 
CHP’dir. Son kertede, katılımcılar için, CHP’nin önemi ve yeri, maruz kalınan 
tehditlere karşı (barikat, güvence, sigorta ve ve benzerleri şeklinde) üstlendiği rol-
de açığa çıkmaktadır.

Katılımcıların, yukarıda bir kısmını aktardığımız örneklerde de görülebile-
ceği üzere, CHP’yi bazı değer ve olguların ‘muhafaza edilmesi’ ile ilişkilendirerek 
yaptıkları değerlendirmelerden hareketle, parti tabanında, savunmacı bir reflek-
sin yaygın bir tutum olarak belirdiğini söylemek yanlış olmaz. Bu yönüyle, ‘geç-
miş’ ve ‘geçmişin değer ve kazanımları’, CHP tabanının zihin kodlarının hâkim 
unsurları olarak belirmektedir. ‘Gelecek’, onlar için, ‘şimdi’ varlığı tehdit altındaki 
‘geçmiş’in ancak izdüşümü mertebesinde bir hayale konu edilebilir.

Katılımcılar için, CHP’yi önemli kılan ya da CHP’nin siyasi hayatımızda-
ki yerini belirginleştiren ikinci önemli unsur, onun ‘kuruculuk’ vasfıdır. CHP, 
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Cumhuriyet’i kuran ve demokrasiyi getiren partidir. Tekirdağ’da görüştüğümüz 
ve uzun yıllardır CHP’de siyaset yapmış, çeşitli kademelerde görev almış bir ka-
tılımcıya (Katılımcı 9) göre, CHP’nin önemi, “devleti kuran parti” olmasından 
gelmektedir. CHP, “Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkan partidir. Demok-
rasiyi getiren özgürlükçü parti”dir. Kendisi ile Mersin’de görüştüğümüz bir baş-
ka katılımcı (Katılımcı 20), CHP için, “klasik olacak belki ama bu ülkeyi kuran, 
devrimler yapmış, yenilikler yapmış, yapması gereken, statükocu değil yenilikçi 
olması gereken bir parti. Şu an maalesef bunun dışında, bu dileği karşılamıyor” 
derken, CHP’nin kuruculuk vasfına atfen önemini belirginleştirmek istemektedir. 
Bu kapsamda başka bir örnek de, İzmir’den bir katılımcının (Katılımcı 28) söz-
lerinde karşımıza çıkıyor: “CHP, Cumhuriyet’in kurucu partisidir. Cumhuriyet’i 
kuran kurucu kadroların partisidir. Bu temel hüviyetinden de kurtulamaz.” Yine 
İzmir’den başka bir katılımcı (Katılımcı 30) için CHP, “ilk siyasi parti olmasının 
ötesinde, demokrasiyi, özgürlükleri ülkeye kazandırması ve de sosyal devlet an-
layışını kazandırması açısından” önemli bir yere sahiptir, “ülkenin vazgeçilmezi, 
sigortasıdır”. Tekirdağ’dan bir katılımcı (Katılımcı 82) da, CHP için “Türk siyasi 
tarihinin kökü, merkezi” sözlerini kullanmaktadır. Son olarak, Edirne’den bir ka-
tılımcı (Katılımcı 3) “son derece önemli Türk siyasal hayatında” diye tarif ettiği 
CHP için, “yeni Cumhuriyet’i kuran parti olduğu için, koruma, yaşatma ve geliş-
tirme sorumluluğu diğer partilerden daha fazladır. Mevcut CHP bu sorumluluğu 
hakkıyla yerine getiriyor” ifadelerini kullanmakta ve CHP’nin önemini kurucu 
vasfında temellendirirken, bu vasfın ona koruma, yaşatma ve geliştirme sorum-
luluğunu diğer partilerden daha fazla yüklediğini ifade etmektedir. O halde, ka-
tılımcılar için, bir kısmını paylaştığımız örneklerin de gösterdiği üzere, CHP’nin 
yeri ve önemi, onun Cumhuriyet’i kuran, demokrasiyi getiren, devrimler ve yeni-
likler yapan, özgürlükleri ve sosyal devlet anlayışını kazandıran bir parti vasfına 
sahip olması ile belirlenmektedir. 

Üçüncü olarak, belki tam bu noktada, katılımcıların, CHP’nin yerini ve öne-
mini üzerine bina ettikleri unsurlarla eşleştirdikleri cevaplarına değinmekte ya-
rar var. CHP, kulu kulluktan kurtarıp yurttaş yapan; halkın özgürlüğünü temsil 
eden; Türkiye’nin tümünü ve birliği ifade eden; eşit yaklaşımla özdeşleşen; de-
mokrasinin, bağımsızlığın, özgürlüğün ve birey olmanın siyasi yapısı vasfı ile öne 
çıkan; yoksuldan, mazlumdan, işçiden yana; emeğin temsilcisi; Cumhuriyet’in, 
Altı Ok’un ve Atatürkçülüğün temsilcisi; kimlik siyaseti yapmayan; gençliğe 
önem veren; parti içi demokrasinin görülebildiği; modernleştirici; anti-emperya-
list evrensel insan hakları perspektifli; kimsenin tahakkümü altında yaşamamak, 
özgürlük, eşitlikçilik ve bireyin özgürlüğünde karşılık bulan; Kurtuluş Savaşı’nı 
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veren; halkçılığı getiren, hakların eşitlik, kardeşlik, birlikte yaşamasını savunan; 
eşit yurttaştan yana ve demokratik hakları güvence altına alan; insanca ve hakça 
bir mücadele veren bir partidir. Burada sıralanan unsurların bir ya da bir kaçı ile 
CHP’yi özdeşleştiren cevapların tümü, katılımcıların CHP’ye atfettikleri değeri 
nasıl temellendirdiklerinin işaretleri olarak görülmeli. Örneğin, Aydınlı bir ka-
tılımcı (Katılımcı 2), Osmanlı’dan kalma ‘kulluk’tan kurtuluşun ve yurttaş hâli-
ne gelişin adresi olarak CHP’yi görürken, Tekirdağ’dan bir diğeri (Katılımcı 11), 
“CHP bizim için siyasi görüşümüzün şekillenmesine sebep olan parti. Türkiye’yi 
tümüyle ifade ediyor. Birliği ifade ediyor” sözleriyle, CHP’yi ‘bütünlük ve birlik’ 
vurgusu esasında değerlendirmiştir. İskenderun’dan bir katılımcı (Katılımcı 17) 
için ise CHP, “siyasi örgütün, Türkiye’de demokrasinin, bağımsızlığın, özgürlü-
ğün, hatta birey olmanın siyasi yapısı”dır. Buna karşılık, Mersin’den başka bir ka-
tılımcı (Katılımcı 21) “öncelikle CHP deyince aklıma sosyal adalet, eşitlik geliyor. 
Yoksuldan, mazlumdan yana olmak geliyor, işçiden yana olmak geliyor” diyerek, 
CHP ile özdeşleştirdiği özellikleri sıralamıştır. 

CHP’ye atfedilen anlamlar içinde bir başka çarpıcı örnek ise, Edirne’den bir ka-
tılımcı (Katılımcı 5) tarafından şu sözlerle ifade edildi: “Dünya tarihinde ezenlere 
kafa tutan sayısı ya ikidir ya üçtür. Karşı koyma Türkler tarafından yapılır. Atatürk 
ve arkadaşlarından sonra ezenlere ilk defa dünyada darbe olmuştur. Ezenlerden 
kurtulabileceğini, kendi bağımsız cumhuriyetlerini kurabileceklerini ispatlamış-
lardır. Ezilenlerin bayrağı olmuştur. Bu düşüncelerde billurlaşan ifade CHP’dir.” 
Son olarak, Tunceli’den bir katılımcı (Katılımcı 63), CHP’li olmanın, “kimsenin 
tahakkümü altında yaşamamak. Özgürlük, eşitlik, bireyin özgürlüğü” ile ifadesini 
bulan bir hâli temsil ettiğini söylerken, CHP’nin kendisi için öneminin temel daya-
naklarını daha önce benzerlerine rastladığımız bir biçimde sıralıyordu. 

Bu kapsamda örnekler, pekâla çoğaltılabilir. En nihayetinde, bu noktada tek-
rar etmeye gerek duymaksızın, bazı temel kavram ve özellikler ile katılımcıların 
bir kısmının CHP’yi özdeşleştirdikleri söylenmelidir.187 Bu kavramlardan bir kıs-
mı milliyetçi ya da ulusalcı hassasiyetlerin tabandaki görünümlerini temsil ediyor 
kuşkusuz. Dahası, her ne kadar, mezkûr kavram ve özellikler içinde doğrudan 

187. Bu kavram ve özelliklere verilen örneklerde ‘pozitif ’ bir anlam yüklendiği açık. Buna karşılık, katılımcıların 
sadece birkaç tanesinde karşımıza çıktığı hâliyle, mevcut CHP yönetimi, sıralanan bazı kavram ve özelliklere yete-
rince sahip çıkmamakla eleştirilmiştir. Şöyle ki, Giresun’dan bir katılımcı (Katılımcı 53), “CHP’de birçok pozisyon-
da görev yaptım. CHP bugün Türkiye siyasetinde hiçbir şeyi temsil etmiyor; ama partililer kuvva-i milliye ruhunu 
yansıtıyor. Yönetim, etnik ve mezhepsel siyaset yapıyor. […] Parti içinde Alevilik faktörü özellikle önemli. MYK’da 
adaylıklarda bu durumu gördük. Gürsel Bey üzerinden Kars-Ardahan lobisi yapılıyor. Dersimliler Gürsel Tekin, 
Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden yürüyor. Alt kadroları bağlayan bir durum yok; ama yönetim bu hesapları yapıyor” 
sözleri ile, mevcut yönetimi bir bakıma etnisite ve mezhep esasında kimlik siyaseti yapmakla itham etmekte, dahası 
bir tür hemşehriciliğin parti içindeki iktidar mücadelesinde ne denli belirleyici olabileceğine işaret etmektedir. 
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yer almasa da, bunlardan pek çoğu doğrudan sosyal demokrasinin öncelikleri 
arasında. Bu noktada, CHP’nin önemini partinin ‘sol’ ve ‘sosyal demokrat’ kim-
liği esasında ifade eden görüşlerin de yapılan görüşmeler içinde önemli bir yer 
tuttuğunu söylememiz gerekir. Örneğin, İzmir’den bir katılımcıya (Katılımcı 28) 
göre, CHP’nin önemi sol bir zemine oturmasından kaynaklanmaktadır. Tam da 
bu sebeple CHP içinde yer almayı seçen katılımcı için, “sol içinde bu kadar çe-
kirdek bir seçmeni olan ve başka kitlelerle eklemlenebilen sol alternatif yok. Sol 
zemine oturuyor CHP. O zemine başka birinin oturması mümkün değil.” Yine, 
İzmir’den başka bir katılımcı (Katılımcı 58) için CHP, “sol için bütünleştirici par-
tidir.” Aydınlı bir katılımcı (Katılımcı 27) içinse, CHP Baykal döneminde laiklik 
ve şeriat korkusu söylemine takılıp kalan bir partidir. Oysa Kılıçdaroğlu ile bir-
likte CHP’nin değeri “sosyal demokrat ilkeleri merkeze alarak sol bir CHP’den 
yana” aldığı tavırdan kaynaklanmaktadır. Bütün bu değerlendirmeler, CHP’yi sol 
ve sosyal demokrat kimliği etrafında bir bütünleştirici rol üstlenme potansiyeli 
sebebiyle önemli addetme eğiliminin işaretleri olarak görülebilir. 

Partinin mevcut hâli düşünüldüğünde, bazı katılımcılar için, partinin sos-
yal demokrat kimliği ona değer atfetmenin esas gerekçesi olsa da, bu değer bazı 
gruplarca aşındırılmaktadır. Şöyle ki, Mersin’den bir katılımcının (Katılımcı 19) 
“bu partide bulunmamın nedeni sosyal demokrat olması veya o çizgiyi doldur-
maya çalışması. Ama bu konuda şüphelerim var. Tarihsel olarak sosyal demokrat 
olmaya çalışsa da ulusalcı bir yanı var. Aşılamıyor. Sosyal demokratların yapmaya 
çalıştıkları ulusalcı engele takılıyor” sözlerinde açığa çıktığı üzere, partinin önemi 
sosyal demokrat kimliğine dayandırılsa da, şimdilerde bu kimlik,  ulusalcı bir en-
gele takılıp kalmaktadır. Benzer bir düşünceye, Mersin’den bir diğer katılımcının 
(Katılımcı 24) ifadelerinde karşılaşıyoruz: “Biz CHP’yi demokrat bir parti olarak 
görüyoruz ama partide ulusalcılar, ırkçılık yapanlar var. Bunlar CHP’de karışıklık 
çıkarmak istiyorlar. Demokrat, sosyalist bir parti CHP. Sağ grup CHP’den derhal 
ayrılmalı. Bunlar olduğu sürece CHP’den bir şey olmaz.” Her iki katılımcı için, 
CHP’nin önemi, sosyal demokrat kimliğinde temellense de, ulusalcı, ırkçı tutum-
lar bu kimlikle bir arada yer almaması gereken eğilimler arasındadır. 

CHP’nin katılımcılar için yerini ve önemini belirlemeye çalışırken, ihmal 
edilmemesi gereken son bir noktanın daha altını çizmek gerek. Bazı katılımcılar 
için, CHP’nin aileden tevarüs edilen bir önemi söz konusudur. Bir başka deyişle, 
CHP, bir aile geleneğini temsil etmesi açısından kendinden bir öneme sahiptir. 
İskenderun’dan bir katılımcı (Katılımcı 15) CHP’nin kendisi için ifade ettiği an-
lamı, “anadan babadan gelme CHP’liyim. 10 yıldır aktif görevdeyim. Benim için 
CHP, ailemin de etkisi var, bir insanın evinde süs bitkisi olur ya, onu besler, gözü 
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gibi bakar, sular, kurursa üzülür. Benim için CHP bir yaşam alanıdır. Değerli bir 
çiçek CHP. Evimde beslediğim, aynı havayı soluduğum, üzüntümü, sevgimi bir-
likte paylaştığım ailem, kardeşim” sözleriyle açıklamaya çalışmıştı. Giresun’dan 
bir katılımcı (Katılımcı 51) için de, CHP bir aile gelenedir: “Kızsam bile başka 
partiye oy atamam. Aile geleneği. Aile genelince CHP dışına oy verilmez.” Benzer 
bir düşünce, yine Giresun’dan başka bir katılımcının (Katılımcı 71) “CHP, bir kere 
benim için bir aile partisi. Dedem, babam, ailem. Armut dibine düşmüş” sözle-
rinde de açığa çıkarken, aile geleneğini temsil etmesinin CHP’ye değer atfedilme-
sinin esas sebeplerinden biri olduğunu göstermektedir. 

Kısacası, katılımcılara sorulan “CHP’nin Türk siyasetindeki yeri ve önemi ne-
dir?” sorusuna verilen cevaplar, öncelikle, CHP’ye öznesi çoğu zaman belirsiz bir 
gerçek ya da muhayyel tehdide karşı bir savunma hattı işlevi görmesi açısından 
önem atfedildiğini göstermektedir. Sonrasında ise, en çok dillendirilenden en aza 
doğru bir sıralama yapılırsa, CHP’nin önemi kurucu parti vasfında; sosyal adalet, 
eşitlik, özgürlük, halkçılık, kardeşlik gibi kavramlarla kurduğu ilişkide ve işçiden, 
mazlumdan, bağımsızlıktan, demokrasiden yana olmasında; sol ve sosyal demok-
rat eğilimli insanlar için bir buluşma zemini sunmasında ve son olarak bir aile 
geleneğini temsil etmesinde temellendirilmektedir.

Kürt Meselesi: Ağustos 2009’da ‘Demokratik Açılım Projesi’ ile başlayan ve 
içinde Oslo ve İmralı görüşmelerinin de yer aldığı süreç, Kürt meselesinin ‘müzâ-
kereci’ bir zeminde çözümü için atılan adımları temsil ediyor. 10 farklı ilde ya-
pılan görüşmelerde katılımcılara, 2009’dan beri mevcut hükümet öncülüğünde 
yürütülmekte olan ‘müzâkereler’e (Oslo ve İmralı görüşmelerine) ve ‘Demokratik 
Açılım Projesi’ ile ‘Çözüm Süreci’ kapsamında ele alınabilecek teşebbüslere dair 
değerlendirmelerini alma fırsatı sunan sorular yöneltildi. Bu soruların iki temel 
amacı vardı: Katılımcıların süreçle ilgili kişisel değerlendirmelerine ulaşmak ve 
CHP’nin tutumuna ilişkin düşüncelerini öğrenmek.

Katılımcıların verdikleri cevaplar dikkate alındığında, üç farklı bakış açısı 
tespit edilebiliyor. Katılımcıların büyük çoğunluğu ‘barış’ın mutlak bir zorunlu-
luk olduğunu kabul etmekle birlikte, 2009’dan beri devam edegelen sürece dair 

Bazı katılımcılar için, CHP’nin aileden tevarüs edilen bir önemi 
söz konusudur. Bir başka deyişle, CHP, bir aile geleneğini tem-
sil etmesi açısından kendinden bir öneme sahiptir.
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‘şüpheci’ bir yaklaşıma sahipler. Bunun dışındaki iki yaklaşımdan biri süreci 
‘destekleyenler’ce dile getirildi. Bu gruba ‘çözüm yanlıları’ denilebilir. Diğeri ise, 
‘muhâlifler’in, yani ‘çözüm karşıtları’nın temsil ettikleri bir yaklaşım. Bu farklı ba-
kış açılarının her birini ayrıntılı bir biçimde ele almadan önce, bir kez daha bu üç 
yaklaşım içinde ilkinin, yani ‘barış olsun ama…’ diyen ‘şüpheciler’in, katılımcılar 
içinde diğerlerine göre belirgin bir sayısal fazlalık oluşturduklarını yineleyelim.

Katılımcılara Kürt meselesi başlığıyla yöneltilen soru setinin ikinci amacı ise, 
Ağustos 2009’dan beri yaşanan gelişmelerde CHP’nin aldığı pozisyonu nasıl de-
ğerlendirdiklerini analiz edebilmekti. Verilen cevaplara bakıldığında, belli başlı 
temalar öne çıkmakta. Bunlar içinde en çok dile getirilen düşünce, CHP’nin tu-
tumundaki belirsizliği işaret ediyor. Bu türden bir belirsizlik yargısına eşlik eden 
iki farklı yaklaşım söz konusu: İlki, CHP’nin sürecin içinde yer alarak bir tür de-
netleyici rol oynaması gerekliliğini dile getiriyor; ikincisi, CHP’nin sürecin içinde 
yer alma gerekliliğini ‘meselenin çözümüne pozitif bir katkı sağlanmalıdır’ dü-
şüncesinde temellendiriyor. CHP’nin tutumunu ‘belirsiz’ bulanlar, Çözüm Süreci 
özelinde, parti politikalarına yönelik bir eleştiriyi temsil ediyorlar. Buna karşılık, 
partinin tutumunu ‘doğru’ bulan bir yaklaşımın da katılımcıların önemli bir kıs-
mınca paylaşıldığı söylenmeli.

2009’dan günümüze yaşanan Kürt meselesinin hallini hedefleyen gelişmeler 
düşünüldüğünde, CHP’lilerin, ‘barış olsun ama…’, ‘kim barış istemez ki, ama….’, 
‘aklı olan barışa karşı olmaz, ama…’ gibi ‘ama’lı ifadelerinin içerdiği ‘şüphecilik’, 
sürecin kendisinden çok yürütülme biçimi, sebebi ve muhtemel sonuçlarıyla 
ilişkili. Bir başka deyişle, hükümetin gösterdiği iradenin işleyiş yöntemi, ortaya 
konmasının ardındaki dinamikler ve muhtemel sonuçlarına yönelik şüpheler, 
katılımcıların ‘ama’lı cümlelerinin arka planını oluşturuyor. Bu kapsamda, süre-
cin yeterince ‘şeffaf ’ olmayışı, süreç içinde muhatap alınan öznelerin yanlışlığı ve 
sürecin bir pazarlığa konu edilmesi, ‘işleyiş’e dair şüpheleri belirginleştiren ana 
temalar. Ayrıca, bu sürecin hükümet tarafından başlatılmasının ardındaki dina-
mikler konusunda, ‘başkanlık sistemi’ de dâhil olmak üzere ‘Tayyip Erdoğan’ın 
gelecek planları’, ‘oy kaygısı’, ‘ABD’nin ya da uluslararası güçlerin istemesi gibi şüp-
helerin ‘ama’lı cümlelerin arka planını oluşturduğu tespit edilebilir. Son olarak, 
katılımcılar, ‘bölünme’ ve ‘eyalet sistemine geçişte ifadesini bulan muhtemel geliş-
meleri dikkate alarak ‘ama’lı cümleler kurma eğilimindedirler. 

Katılımcıların, sürece ilişkin ilk ‘şüphe’si, hükümetin baştan beri ‘şeffaf ’ bir 
biçimde kamuoyunu ya da parlamentodaki muhalefeti bilgilendirme ihtiyacı duy-
maksızın meseleyi çözme çabasına yönelik. Örneğin, Tekirdağ’dan bir katılımcı 
(Katılımcı 10) sürece ilişkin değerlendirmesinde, “Türkiye’de zaten barış isteme-
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yen insan yok. Ama barış olması için açık olmalı. Ne verilecekse açıkça verilmeli. 
Şimdi ne yapılıyorsa Öcalan’ın mektuplarıyla yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti hü-
kümeti ne verecekse devletin bütünlüğünü bitirmeden vermeli. Ama bunu açıkça 
yapmak lazım” derken, ‘şeffaflık’ vurgusu yapmaktaydı. Benzer bir şekilde, İsken-
derun’dan bir katılımcı (Katılımcı 90) şu sözlerle ‘şeffaflık’ın önemine işaret etti: 
“Barış sürecini savunmamak abesle iştigal gibi bir şey. Genel Merkez de biz de 
barıştan yanayız. Çocuklar ölüyor, analar ağlıyor. PKK da bu ülkenin vatandaş-
larından oluşuyor. Destek verelim ama orada [İmralı’da] ne oluyor, bilmiyoruz. 
Açık açık söyleseler biz de destek oluruz açıkça. Zaten Genel Başkan da açık çek 
verdi başlangıçta. Ama bu reddedildi. Evet katkıda bulunalım, ama aranızdaki 
anlaşmanın içeriği ne? Sadece duyumlarla hareket ediyoruz.” 

‘Şeffaflık’ esasında, dile getirilen şüphelerden bir diğeri, Mersin’den bir ka-
tılımcıya (Katılımcı 19) ait: “Yok ben barış istemiyorum, savaş istiyorum diyen 
kimse bulamazsınız. Burada gene lider toplumu olduğumuz için kişiye bağlı yü-
rüyor işler. CHP bu noktada haklı. Erdoğan her yönü çelişkili bir yumak. Barışta 
iki taraf olur. Karşında biri var. Bunlarla barış yapıyorsun. Müzakere ile olur ba-
rış. Ama bu müzakereden çıkan sonucu insanların bilme hakkı var. Parlamento 
dışarıda bırakılıyor. Yapılan iş yasal değil. İllegal bir süreç yaşanıyor. Bu barışı 
herkes istiyor. Her şey müzakere edilebilir açıkça; ama insanlar ne olduğunu bil-
mek ister. Burda Tayyip Erdoğan bu iş tökezlerse bunu muhalefete ihale eder. 
Olursa da bundan parsayı kaparım düşüncesinde. Muhalefet istemedi ama ben 
başardım der.” Örnekleri çoğaltmak mümkünse de, ‘şeffaflık’ vurgusu ile hükü-
metin süreci yönetme biçimini eleştiren bakış için, son olarak, Erzincan’dan bir 
katılımcının (Katılımcı 43) sözlerine bakalım: “Apo, Başbakanı ayağına getirdi. 
Devlet PKK’nın partisiyle bile konuşmuyor. Bakanlar dahi görüşmelerin içeriğini 
bilmiyor. Kılıçdaroğlu’nun 16 maddesi ve toplumsal mutabakat önemli. Bu yolla 
barış olmaz. Kandilden akşam gelip, sabah dönebiliyorlar. Çekildikleri yer burası. 
Neyin barışını yaptığımızı bilmiyoruz. BOP, toprak talebi, Apo’ya özgürlük… Apo 
bırakılacak, KCK bırakılacak. Karşılığında Silivri bırakılacak. Bu şartlarda barış 
sağlanacağına inanmıyorum.” Hülasa, alıntılardaki cümlelerin nasıl başladığına 
dikkat edilirse, aslında hemen herkes ‘barış istemektedir’. Buna karşılık, sürecin 
şeffaf bir biçimde yürütülmeyişi, belirgin bir biçimde katılımcılar açısından en-
dişe kaynağıdır. 

Sürece yönelik ‘şüpheci’ tutumun ikinci önermesi, sürdürülen müzâkere-
lerde muhatap alınan öznenin yanlış olduğu iddiasında temelleniyor. Şöyle ki, 
Erzincan’dan bir katılımcı (Katılımcı 47), ne örgüt ne de Öcalan’ın muhatap alın-
masından yana. Ona göre muhatap halktır: “Alevilerin de talepleri var, ama eli-
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mize silah alıp dağa çıkmıyoruz. Kürtlerin taleplerinin karşılanması, bebek kati-
lini serbest bırakmak değildir. Temel özgürlükler rahatça tartışılmalı. Muhatap 
Türkiye Cumhuriyeti halkı olmalı. Kürtlerin çoğunluğu üniter yapıyı destekli-
yor. İnsanların ayrılma niyeti yok. Halkın talepleri ile sözcülerin talepleri ör-
tüşmüyor.” ‘Muhatap halktır’ önermesi, Öcalan, Kandil ya da BDP ile Kürt halkı 
arasındaki farka dikkati çekerek, esasen ‘halk’ı muhatap almak gerekliliğin altını 
çizmektedir. İskenderun’dan bir katılımcı (Katılımcı 15) tam da böylesi bir kabul-
den hareketle, “PKK’yı, terörü kazımak gerekir. Barış sadece devletle değil halkla 
olmalı. PKK, BDP, Kürt insanı…bunları birbirinden ayırmak lazım. Terör soru-
nu ile halkı birbirinden ayırmak gerekir. Herkes herkesin etnik kimliğine saygı 
duymalı. Ayrım yapmadan, ince çizgiler çizip kalpleri kırmadan sorunu çözmek 
gerekir” sözleriyle sürece ilişkin şüpheci tutumun altında muhatap sorununun 
yattığını göstermek istemiştir. 

Bunun dışında katılımcıların bir kısmı ‘muhatap Apo’dur ya da Kandil’dir’ 
dese de, önemli bir çoğunluk için çözüm yeri TBMM ve muhatap BDP’dir. Ör-
neğin, Ordu’dan bir katılımcının (Katılımcı 63), “Öcalan’ın muhatap alınmasına 
karşı değilim. Nevruz’da Öcalan posterleriyle kutlama yapılması beni rahatsız 
etti. PKK Kürt halkını temsil etmiyor. Öcalan Kürtlerin derdini daha iyi anlıyor” 
ve Tekirdağ’dan başka bir katılımcının (Katılımcı 8) “süreci doğru değerlendiri-
yorum. Ama Öcalan yerine Karayılan gibi daha akıllı bir adamla görüşülmeli” 
sözlerinde açığa çıktığı üzere, sınırlı sayıda katılımcının onay verdiği bir tutumu 
temsilen, Öcalan’la ya da Kandil ile görüşülmesine olumlu yaklaşılmaktadır. 

Oysa katılımcıların geneli için esas muhatap BDP, çözüm yeri de TBMM’dir. 
Örneğin, Giresun’dan katılımcı (Katılımcı 55) için muhatap BDP’dir: “Öcalan ve 
Kandille bu iş çözülmez. BDP de mecliste temsil ediliyor. Terörü kimse istemi-
yor. Yatırımlar hep boşa gitti. Vekiller bizi temsil etsin ve görevlerini yapabilsin”. 
Benzer bir şekilde, İzmir’den bir katılımcı (Katılımcı 60), Öcalan ve Kandil’in 
doğrudan muhatap alınması yerine, çözüm yerinin TBMM olması gerekliliğinin 
altını şu sözlerle çizmiştir: “Kan durmalı. Ama bunun çözüm mercii TBMM’dir. 
BDP Kürt oylarıyla Meclis’e girdi. Muhatabımız onlar olmalıdır.” Çözüm merciini 

Kürt Meselesi’nin çözümü konusunda CHP tabanının bir kısmı 
‘muhatap Apo’dur ya da Kandil’dir’ dese de, önemli bir çoğun-
luğu için çözüm yeri TBMM ve muhatap BDP’dir. 
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TBMM olarak belirleyen görüşün, ‘muhatap’ esasında ortaya konulan şüpheler 
içinde en yaygını olduğunu söylemek gerekmektedir. 

Sürecin işleyişine dair şüphelerin üçüncüsü ise, meselenin çözümünün bir 
‘pazarlık’a konu edilmesi ile ilgilidir. Bu kapsamda, Aydın’dan bir katılımcı (Katı-
lımcı 27), müzâkerelerin hem Öcalan hem de Kandil ile sürdürülmesine bir iti-
razı olmasa da, kişisel pazarlık konusu yapılmasına karşıdır. Ona göre, “İmralı ile 
görüşülebilir ama hükümetin yaptığı gibi pazarlık yapılamaz. Şu an taraf olmuş 
durumda ve bundan dolayı mecburen görüşmek zorunda. Ama bunu kişisel bir 
pazarlık konusu yapmak yerine (seni bırakacağız gibi) halkın sorunlarını dikkate 
alan bir çözüm bulmak lazım. Ayrıca Kandil’le de görüşülebilir…” Aynı şekilde, 
İzmir’den bir katılımcı (Katılımcı 57) için de “hegemonik güç kontrolünde Öcalan 
pazarlık yaparak iktidarla anlaştığı için” süreç bir endişe kaynağıdır. Bu pazarlık, 
bazı katılımcılar için verilen örneğin gösterdiği üzere Öcalan’ın, dahası KCK tu-
tuklularının serbest bırakılmasına yöneliktir. Pazarlık, aynı zamanda, masadaki 
taraflardan diğeri için de kişisel bir gelecek planlamasının simgesidir.

Katılımcılara göre, hükümetin süreci başlatmasının ardındaki dinamik-
lerin başında, Tayyip Erdoğan’ın kişisel geleceğini planlaması gelmektedir. Bu 
cümleden olmak üzere, Aydın’dan bir katılımcıya (Katılımcı 2) göre, AK Parti 
“başkanlık sistemi için PKK ile pazarlık yaptı. Yoksa iki ay öncesinden bu mese-
leyi çözecek bir yöntemi yoktu.” Benzer bir biçimde, İzmir’den bir katılımcının 
(Katılımcı 29), “AKP bunu yaparken sorunu kendisi çözmek, Erdoğan başkan 
olmak istiyor” sözleri de aynı şüpheyi dile getirmektedir. Süreci başlatan ikinci 
önemli dinamik, ‘oy kaygısı’dır. Örneğin, “böyle barış olmaz. Bu bir aldatmaca. 
Oy alayım derdi” diyen Mersin’den bir katılımcı (Katılımcı 24) için, süreç oy 
kaygısıyla başlatılmıştır. 

Son olarak, ‘ABD istediği için bu süreç başlatılmıştır’ düşüncesinde karşılığını 
bulan şüpheyi de kaydetmemiz gerekir. Mersin’den başka bir katılımcı (Katılımcı 
23), “süreci ben uluslararası bir proje olarak görüyorum. Çünkü dinamikleri bir-
den ateşlendi. Bölgesel bir proje. ABD’nin Irak, Suriye’deki projeleriyle ilgili” söz-
leri, bu türden bir şüpheyi açığa çıkaran örneklerden biridir. Ayrıca, Mersin’den 
bir katılımcı, (Katılımcı 20) sürecin ardında bir takım güçlerin olduğu kanaatin-
dedir: “Bu süreç çok önceden beri bir takım güçler tarafından hazırlanıyordu. 
Burada derdin bir halkın kimliğinin olmaması daha az bir takım haklardan is-
tifade etmelerinden kaynaklandığını düşünmüyorum. Mesele insanın rahatsızlı-
ğı, huzuru ise Libya’da insanlar tüm refah sorunları çözülmesine rağmen liderin 
linç edilmesinin ardında enerji politikaları yatıyor. Yoksa bu bölgelerde binlerce 
ajanın ne işi olabilirdi. Suudi Arabistan’da neden Arap Baharı yok da diğer yerler-
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de var?” Yani, katılımcıya göre, enerji politikalarına yön vermek isteyen güçler, 
istedikleri için süreç başlatılmıştır. Erzincan’dan bir katılımcı (Katılımcı 44) da, 
“[mesele] Kürt meselesi değil, rant meselesi. Uluslararası güçler, Türkiye’nin başı-
na bela açmıştır. Kürtler her mevkide görev yaptı. Kürt sorunu varsa bunlar nasıl 
oldu? Kürt sorunu yok, rant sorunu var. Anadilde eğitim, haklar bahane” sözle-
riyle, sorunun kökenine uluslararası güçlerin rant paylaşım kavgasını yerleştir-
mektedir. Son olarak, Ordu’dan bir katılımcı (Katılımcı 61) ‘dış zorlama’ dediği bir 
öznenin sürecin ardındaki güç olduğu kanaatindedir: “İç dinamiklerden beslenen 
bir süreç yok... Türkiye dışındaki politikalar nedeniyle dayatma yapıldı. Başba-
kan iki ay önce dokunulmazlığı tartışıyordu. Şimdi birden dengeler değişti. Dış 
zorlama ortadan kalktığında terör geri gelecek.” Özetle, katılımcı açısından, terör 
sorununun süreçle birlikte çözüldüğü vehmine kapılmamak gerekir, dış zorlama 
ya da uluslararası konjonktür değiştiğinde terör sorunu tekrar gündemimizdeki 
yerini alacaktır.

Buraya kadar, ‘barış olsun ama…’ ifadesinde temsil edilen ‘şüphe’lerin, ka-
tılımcıların düşünceleri esas alındığında, sürecin yürütülme biçiminden ve baş-
latılma amacından kaynaklanan iki esas sebebi üzerinde duruldu. Bu şüphelerin 
sonuncusu ise, mevcut sürecin muhtemel sonuçlarının yol açtığı kaygılarla ilgi-
lidir. Katılımcılar, en çok ‘bölünme’ye yol açma ihtimali sebebiyle sürece şüphe 
ile yaklaşmaktadırlar; eyalet sistemine geçiş ve son olarak Büyük Ortadoğu Pro-
jesi’nin gerçekleşmesi ihtimalleri de sürecin şüpheci bir bakışa konu olan muh-
temel sonuçlarıdır. 

Katılımcılara göre ‘bölünme’, sürecin nihai hedeflerinden biridir. Tam da bu 
sebeple katılımcılar tarafından dile getirilen ‘barış olsun ama…’lı cümlelerde, 
‘bölünme’ en sık dillendirilen ‘şüphe’dir. Örneğin, Tekirdağ’dan bir katılımcıya 
(Katılımcı 10) göre Güneydoğu halkı bu sürecin bağımsız bir devlete kavuşmakla 
sonuçlanacağına inanmaktadır: “Sonucu önce ortaya koymak lazım. Barışı savu-
nuyoruz. Barış süreci bölge insanının kafasında bağımsız bir devlet gibi görülü-
yor. [Adıyaman TV’deki bir röportaja atfen] onlara öyle anlatılmış. Devletin ay-
rımcılık yaptığını düşünüyorlar. Bence öyle değil. Ordaki insanlara bağımsız bir 
devlet kurarak refaha kavuşacaklarını anlatmışlar. Oysa çalışmadan refah olmaz.” 
Yaptığı uzun değerlendirmeyi ‘barışı kim istemez’ diyerek bitiren Mersin’den bir 
katılımcı (Katılımcı 17), süreci Türkiye’nin çözülme süreci olarak görmektedir: 
“Sonuçta toplumda bugüne kadar gizli olan, açığa çıkmayan etnik kimliklerin öne 
çıktığı, tartışıldığı bir süreç. Farklı amaçlar için yapılıyor. AKP’de etnik kimlikler 
öne çıkıyor. Sonuçta bir ayrışmayı getirecek. Bu senaryoyu yazanlar, uygulayanlar 
başarılı olursa belirginleşecek. Yurttaşlar arasında, Türkiye Cumhuriyeti yurttaş-
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ları et-tırnak kadar değilse de, birbirinin varlığından rahatsız olmayan insanlardı. 
Ama artık herkes birbirine Kürt vesaire diye bakacak.” Mersin’den başka bir katı-
lımcı (Katılımcı 21) da, pek çok katılımcı gibi, barıştan ya da çözümden yanadır. 
Ama çözüm süreci vatanın bütünlüğünü tehlikeye atmamalıdır. Ülkeden, vatan-
dan taviz verilmeden süreç yürütülmelidir. Bir bakıma ‘kırmızı çizgiler’in sınırla-
rına sadık kalınarak süreç yürütülmelidir. Aksi takdirde, ülke bölünmeye doğru 
gidecektir. Bu düşünceler katılımcının sözlerine şu şekilde yansımaktadır: “Bütün 
insanlar barış ister. Mevcut iktidar halkla her şeyi paylaşmıyor. Gerçek bu değil. 
İnsanlar kandırılıyor. Biz ardındaki şeyi, neyin verildiğini merak ediyoruz. Oğlu-
mun adı Barış, kızımın adı Berfin. CHP yıllarca önce bu konuda çözüm önerileri 
getirmiş. AKP şimdi birden bire daha önce hiçbir şey yapmadığı halde, ne oldu, 
birden bire kimlere söz verildi, neyin karşılığında bu barış süreci? Meclis çatısı 
altında ama barış mutlaka olsun. Ama vazgeçemediğimiz kırmızı çizgilerimiz var: 
ülke bölünmesin, vatan bölünmesin. Ülke, vatan adına bir takım şeylerden taviz 
verilerek barış istemiyoruz.” 

Tekirdağ’dan bir katılımcı (Katılımcı 11) da benzer noktadan hareket ederek 
şüphelerini ifade etmiştir: “Elbette ki çözüm süreci aslında bizim başlatmamız 
gereken bir süreç, AKP’nin değil. Ulusalcı bir yapı vardır partimizde. Şu an en 
azından Trakya’daki halinden başka bir düşünce. Benim kaygım, AKP’nin bu işi 
yürütme biçimi, ona güvenmiyorum. Ülke bütünlüğüne dokunmadan bu işi çö-
zebileceğine inanmıyorum. Tıpkı referandumdaki gibi aldatacağına inanıyorum. 
Bu sürecin de buna benzeyeceğinden korkuyoruz.” Giresun’dan bir katılımcı (Ka-
tılımcı 71) da sürecin tüm adlandırılma biçimlerine karşıdır. Ona göre ‘huzur sü-
reci’ denmelidir: “Bu sürece, barış süreci, Kürt sorunu, çözüm süreci isimlerinin 
hepsine karşıyım. Huzur sürecine aklı olan kimse karşı çıkmaz. Huzur gelecek 
memlekete. Ama ne verileceği açıklanmadan, Meclis’i devre dışı bırakıp, akillere 
ne söylendi ve bunlardan hükümetten ne aldıklarını iletiyorlar merak ediyorum. 
Ama bu süreçte bu aşamaya hangi tavizlerle gelindi bilmeliyiz. Ne görüşüldüğü 
kamuoyuna açıklanmalı. Taviz vermeden, vatan bölünmeden bu sürece geçilmesi 
gerekir.” Özetle, Ordu’dan bir katılımcının (Katılımcı 61) “süreç ayrışmayı getirir 
diye korkuyorum” şeklindeki ifadelerinde de görüldüğü üzere, katılımcıların sü-
rece yönelik şüpheci tutumları, aslında bir ayrılma, bölünme, çözülme ve benzer-
leri ile ifade edilen ihtimalin yarattığı endişeden kaynaklanmaktadır. 

‘Bölünme’ kadar olmasa da, katılımcıların bir kısmının Çözüm Süreci’ne 
yönelik tutumlarında ‘federasyon’ (‘eyalet sistemi’) ihtimali ya da BOP’un esas 
hedef oluşu belirleyicidir. Örneğin, Aydın’dan bir katılımcı (Katılımcı 34), eyalet 
sistemine geçişin sürecin amaçlarından biri olarak belirlendiği düşüncesinden 
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hareketle şüpheci bir yaklaşıma sahiptir: “Sınır dışına çekilmeden sonra PKK’lı-
lar vatandaşlıktan çıkmayacak, aileleriyle iletişim kuracak. Geri gelmeyecekleri-
nin güvencesi ne? Irak’ta mı tabi olacaklar? Tetikte bekleyecekler, vaatleri kar-
şılanmazsa geri gelecekler. 2023’te eyalet sistemine geçilecek ve o zaman gelip 
eyalet modeli üretecek.” Edirne’den bir katılımcı (Katılımcı 3) da, “sürecin doğal 
bir süreç olduğunu kabul etmiyorum. Yapay süreç, yapay gündem ve uzaktan 
kumandalı icraat olduğunu düşünüyorum. BOP’tur hedef ” sözleriyle, sürece 
yönelik şüphelerini dile getirmiştir. Sonuçta, bir cümleyle özetlemek gerekirse, 
katılımcıların önemli bir kısmı ‘bölünme’ye yol açma ihtimali sebebiyle süreci 
şüpheyle takip etme eğilimindedir. 

2009’da başlayan Kürt meselesinin çözümüne dönük adımlar, CHP’liler ta-
rafından kâhir ekseriyetle ‘şüphe’ ile karşılansa da, kayda değer sayıda katılımcı 
Çözüm Süreci’ni desteklediğini ifade etmiştir. Örneğin, Mersin’den bir katılımcı 
(Katılımcı 18), “barışın olması iyi bir şey. Barıştan yanayım. İnsanlar ölmesin. 
Ne olursa olsun, CHP mutlaka sürece destek vermeli” diyerek, ‘koşulsuz’ bir 
biçimde meselenin çözümünden yanadır. Aynı şekilde İzmir’den bir katılımcı 
(Katılımcı 28) da her koşulda barıştan yana tavrını şöyle ifade etmiştir: “Eğer 
bir tane genç insanın hayatını kurtaracaksa ben herkesle görüşülmesinden ya-
nayım. Apo’yla değil Karayılan’la bile görüşürüm. Kıvırmaya gerek yok. Velev ki 
CHP’lilerin dile getirdiği süreçle ilgili eleştiriler doğru olsun, barış esastır. Akil 
adamlar önerisi, özerklik şartı kimin önerisi aslında: CHP’nin.” Süreci destekle-
yenlerden Tunceli’den bir katılımcı (Katılımcı 39) ise desteğini “savaşın kazana-
nı yoktur. Sonuna kadar destekliyorum. CHP de desteklemeli” şeklinde ifade et-
miştir. Aynı şekilde yine Mersin’den başka bir katılımcı (Katılımcı 22), silahların 
susmasını her şeyden daha çok önemli bulduğunu ifade ettiği değerlendirme-
sinde, şunları söylemektedir: “Bir CHP’li olarak devlet güçlerinin İmralı’da ne 
konuştukları beni hiç ilgilendirmiyor. Önemli olan silahların susması. PKK’nın 
silahlara veda edip, siyasi mücadeleye ağırlık vermesi. Demokratikleşme açısın-
dan çok büyük şanstır.” Son olarak, İskenderun’dan bir katılımcı (Katılımcı 13), 
“Kürtlerin bu ülkede eşit birer vatandaş olarak kendilerini bu ülkeye ait hissede-
cekleri türden adımların atılması gerekir” sözleriyle meselenin çözülmesinden 
yana bir tavır alsa da, ne CHP’nin ne de AKP’nin süreç içindeki tutumlarından 
hoşnut olmadığını belirtmiştir. 

Kürt meselesinin AK Parti hükümetleri dönemindeki seyri dikkate alındı-
ğında, katılımcılar içinde bir başka grup ise, sürece yönelik ‘şüpheci’ ya da ‘destek-
leyici’ tutumların tersine, Çözüm Süreci’nin hem muhtevasına hem de işleyişine 
yönelik eleştirileri sebebiyle tümüyle karşıdır. Örneğin, Edirne’den bir katılımcı 
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(Katılımcı 6), “İmralı sürecine çok karşıyım. Tamam Apo Kürtlüğü savunuyor 
ama kendi insanlarını, bebeklerini öldürdü şimdiye kadar. Dağdan inenlerin aya-
ğına savcılar götürüldü. Bu çok yanlış. Milletvekili oldukları halde neden salınmı-
yorlar. Bu insanlığa yapılan çok büyük bir ayıp. ... Barış olmalı derken, Türkiye bir 
bütün olmalı. Onlar da Türk vatandaşı olabilir. Kürt, Laz, Çerkez olabilir. Ayrım 
yapmadan bir çatı altında toplanmalı. Bunu beceremedik şu ana kadar. Şu anki 
hükümet İslamlığın çatısı altına bürünüp Türkiye’deki insanlığı kandırmaktadır. 

Müslümanlıkla kandırıyorlar” sözleriyle süreç karşıtı bir pozisyona kendisi yerleş-
tirirken, bunu Apo’ya, dağdan inenlere savcıların götürülmesine, akil insanların 
barışı sağlamak için anlatacak bir şeylerinin olmamasına, Türkiye’nin bütünlü-
ğünün tehlike altında kalacak olmasına ve hükümetin Müslümanlıkla insanları 
kandırmasına dayandırmaktadır. Yine Edirne’den başka bir katılımcı (Katılımcı 
5) için ise süreç bir aldatmacadır. Bu sebeple çözüm sürecinin karşısındadır. Bu 
karşıtlığı, katılımcı, “artık Türkiye’de Türk milletini oluşturan unsurları açılım ve-
saire diyerek açık açık bölüyorlar. Açılım sürecinde Kürt halkına bir şey verilmi-
yor. Verilse köylü toprağa kavuşacak. Halkın çıkarına hiçbir şey yok. Sadece em-
peryalistlerin Türkiye’yi bölme ile ilgili amaçlarına hizmet ediyor. Kürtler baskı 
gördüğünü söylüyor, Kürt öğrenciler, işçiler, köylülerle ilgili talepler yok. Doğu’da 
Kürtleri ezen ağalara karşı baskıdan kurtaracak bir şey var mı? Yok. Açılım aldat-
maca” sözleriyle temellendirmeye çalışırken, açılıma ya da sürece halkın taleple-
rini karşılayacak adımlar atmak yerine ülkeyi bölmek amacına hizmet ettiği için 
karşı olduğunu ifade etmiştir. Son olarak, İskenderun’dan bir katılımcı (Katılımcı 
16), Çözüm Süreci’ne yönelik değerlendirmesini, “TC askeri ile teröristler ara-
sında herhangi bir savaş yoktur. Savaşı yaratanlar vardır. Bu savaşı yaratan terör 
destekleyicileri çıkar ve menfaatleri doğrultusunda hareket ederek barış sürecini 
bahane etmektedirler. Hiçbir zaman Türk askeri durup durduğu yerde insanlara 
saldırmaz. Ama saldıranlar olursa da kendisini ve ülkesini savunmak zorunda 
kalırlar. Saldırılar devam edince de saldırıların gücünü kesmek için gerekli tedbir-
leri alırlar. Onları yuvalarında, mevzilerinde gerekli işlemlerde bulunurlar. Bura-

Kürt meselesinin AK Parti hükümetleri dönemindeki seyri dik-
kate alındığında, katılımcılar içinde bir grup, Çözüm Süreci’nin 
hem muhtevasına hem de işleyişine yönelik eleştirileri sebe-
biyle tümüyle karşıdır.
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da hükümetimizin ve halkımızın çok duyarlı olması lazım. Her ne kadar bazıları 
barış sürecini destekleseler de hiçbir menfaati olmadan terörü bırakmaz. En basiti 
sirkteki hayvanlar bile cambazlık yaptırılır sonunda şeker yoksa bazı yiyecekler 
ikram edilir. İnşallah bunun sonunda İmralı ve çevresindeki bazı kişilere belki 
basit tavizler verilebilir, kökten ülkemizi, halkımızı etkileyecek tavizler verilmez” 
biçiminde düşüncelerini ifade etmiştir. Bu ifadeler, katılımcının meseleyi aslen bir 
terör sorunu olarak gördüğünü; meselenin, bir takım tavizler almak için kullanı-
lan bir bahaneden öte bir anlam ifade etmediğini; bu nedenle Çözüm Süreci’ne 
karşı olduğunu işaret etmektedir. 

Kürt meselesi kapsamında katılımcılara, yukarıda analiz edildiği hâliyle, il-
kin çözüm sürecine ilişkin kişisel değerlendirmelerini almaya yönelik sorular so-
ruldu. Sonrasında ise, CHP’nin sürece ilişkin tutumuna bakışlarını analiz etmeyi 
mümkün kılacak şekilde, “CHP’nin bu süreçteki tutumu hakkındaki görüşünüz 
nedir?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların verdikleri cevaplar çözümlendiğinde, 
Çözüm Süreci’ne ilişkin CHP’nin tutumunu belirsiz bulanların en geniş grubu 
oluşturduğu söylenebilir. Ancak, belirsizlik vurgusu, iki yönlü. Şöyle ki, CHP’nin 
tutumunu belirsiz bulanların bir kısmı, partilerini süreci yeterince eleştirmemek-
le, diğer bir kısmı ise yeterince desteklememekle eleştirmektedirler. Bunun dı-
şında, iki ana görüş daha katılımcıların ifadelerinde öne çıkıyor. İlki, CHP’nin 
tutumunu olumlayan; ikincisi ise beğenmeyen görüş. Şimdi bu ana üç görüşün 
her birine kısaca göz atalım.

İskenderun’dan bir katılımcıya (Katılımcı 17) göre, CHP’nin tutumu net bir 
biçimde anlaşılamamaktadır: “Onların ve özellikle partiyi yönetenlerin kafasının 
karışık olduğu anlaşılıyor. Farklı sesler hepimiz tarafından kabullenilse de partide 
farklı amaçları olan arkadaşlarımız olduğu da görülüyor. Yeni CHP’de ne sosyal 
demokrasiyle, ne geçmişten gelen Cumhuriyetçi anlayışla bağdaşmayacak, o çer-
çevede ifade edilemeyecek Cumhuriyet’in çözülme sürecine destek olacak poli-
tikalar üretenler olduğunu görüyoruz.” Katılımcı, Çözüm Süreci’ni bir çözülme 
süreci olarak gördüğü için, parti içinde bir grubun sürece destek verişini kabulle-
nememektedir. Partinin, aslında, net bir biçimde sürecin karşısında yer almasını 
istediği için, bu beklentinin karşılanmayışı sebebiyle CHP’yi eleştirmektedir. Gi-
resun’dan bir katılımcı (Katılımcı 53), sürece karşı çıkanların bölücü olarak gö-
rüldüğünü, AK Parti’nin terörü amacına ulaştırdığını söyledikten sonra, CHP’nin 
ortalama vatandaşa politikasını anlatamadığı görüşünü şöyle ifade etmekte-
dir: “Partinin nerede olduğunu anlamıyorum. CHP meydanı boş bırakmamalı. 
CHP’nin müdahillik şansı kalmadı. Treni kaçırdık. Bu süreçte sadece CHP kaybe-
der. BDP’nin bir ideali var. Ve buna ulaşıyor. MHP de yükseliyor. CHP kaybeden 
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taraf oldu”. Giresun’dan başka bir katılımcı (Katılımcı 70) da CHP’nin tavrındaki 
belirsizlikten şikâyet edenlerdendir: “CHP’de bu süreçle ilgili tavır bulamıyorum. 
Aşırı belirsiz. Partide biri çıkıyor destek veriyor, biri hayır karşısındayız diyor. 
İçinde olmalıydı ama muhalif, müdahaleci bir biçimde. İçinde olmalı, Türkiye’nin 
menfaatleri hilafına bir şey olursa ona da itiraz etmeli.” Dolayısıyla bu katılımcı, 
CHP’nin sürecin içinde muhalif ve müdahaleci bir pozisyon almak üzere yer al-
ması gerektiğini düşünmektedir. 

CHP’nin tutumunu belirsiz bulanlar içinde daha fazla sayıda kişiden teşek-
kül eden ikinci görüş ise, CHP’nin olumlu katkı sunmak üzere sürecin içinde yer 
alması gerekliliğinin altını çizmektedir. Örneğin, süreci doğru bulan ve olumla-
yan Tekirdağ’dan bir katılımcı (Katılımcı 8), “ben süreç içindeki CHP’yi yanlış 
yapmamak için hiçbir şey yapmamak olarak görüyorum. Yanlış yapmamak için 
adım atmıyor” sözleriyle, hata yapmamak için hiçbir şey yapmayan CHP’nin tu-
tumundaki belirsizliği eleştirmektedir. İskenderun’dan bir katılımcının (Katılımcı 
14) CHP’nin tutumuna bakışı ise şöyledir: “CHP, Kürt sorununun çözümü için 
zaman zaman önerilerde bulunmuşsa da bu konuda yeterli bir inanç sağlayama-
mış gelgitleri olan öneriler yumağı gibi söylemleri olmuştur. Bu anlaşılmazlığı 
gidermek için CHP net olarak benim iktidarımda barış ve Kürt sorunu şu şekil-
de çözülecektir diyerek toplumun önüne çıkmalı. Anlaşılır ve iknacı, cesaretli bir 
çıkış sergilemelidir. Zira CHP bugün için AKP’den sonra iktidara en yakın parti 
konumunda CHP’nin genel başkanı Kılıçdaroğlu da en yakın başbakan adayıdır. 
Bu konumda olan bir parti ve liderinin iktidardaymış gibi sorunları çözümleye-
bilecek bir inanç oluşturmak durumundadır. Ama bu konuda parti içinde irade 
birliği yok.” Başka bir ifadeyle, katılımcı, irade birliği sağlamak sûretiyle ya da 
belirsizliği ortadan kaldırarak CHP’nin Kürt sorunun çözümü için net önerilerle 
halkın karşısına çıkmasından yanadır. 

Partinin süreçteki politik tutumunu net bulmayanlardan biri de Mersin’den 
bir katılımcıdır (Katılımcı 20). Ona göre, “CHP, bu konuda çok programlar yazmış 
bir parti. Partinin sessizliği garip. Parti politikası net değil. CHP Genel Merkezi’n-
de bir kafa karışıklığı var. En azından içinden sürece karşı olmadığını biliyoruz. 
Kimse istemez oğlunun savaşa gitmesini, öldürülmesini. Her konuda olduğu gibi 
bu konuda da net değil. Mersinli bir şekilde çözülecekse çözülsün diyor. Buradaki 
insanlar. Elbette kaygılar var ama barış sağlanacaksa sağlansın artık. CHP, sürecin 
dışında kalarak ben haklı çıktım, haksız çıktım demesi bence doğru değil. Sürecin 
içinde yer alarak, aklındaki soruları sormalı. Şimdi sürecin neresinde olduğu belli 
değil. Arada çıkıp mahcup mahcup sorular soruyor ama karşılık bulmuyor. Ma-
sada olsan sorularına daha net cevap bulabilirdin.” Özetlemek gerekirse, bu ikinci 
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grup, partinin sürece karşı durmak ya da muhâlif pozisyonunu içeride yer alarak 
sürdürmek noktasında yeterince net bir tutum almadığını düşünen ilk grubun ak-
sine, CHP’nin sürecin çözümüne katkı sağlaması gerektiği halde, net bir pozisyon 
alamayarak bunu gerçekleştiremediğini ifade etme eğilimindedir. 

Bu tür bir belirsizlik, Mersin’den bir katılımcıya (Katılımcı 24) göre, Kılıçda-
roğlu’nun partideki sağcılardan korkmasından kaynaklanmaktadır. “O tarafa dü-
men kırıyor. O çelişki de onu yiyip bitirecek. Stresten gidecek adam.” Tekirdağ’dan 
bir katılımcı (Katılımcı 11) içinse belirsizliğin kaynağı, Kılıçdaroğlu ile taban ara-
sındaki zihinsel mesafedir. Bu sebeple Kılıçdaroğlu “rahat hareket edememekte-
dir. Yoksa duygusal olarak bu işin çözülmesi gerektiğine elbette inanmaktadır.” 
Hatırlanacak olursa yukarıda Mersin’den bir katılımcı (Katılımcı 17), belirsizliği 
çözülme süreci olarak adlandırdığı sürece destek verenlerin doğurduğunu ifade 
etmişti. Belirsizlik temasında birleşen bu iki görüş, belirsizliğin kaynağını parti-
deki ‘sağcılar’ ve ‘Genel Başkan’la taban arasındaki mesafe’ ya da ‘çözülme süre-
cine destek verenler’e dayandırırken, elbette farklılaşmakta. Bu noktada, birkaç 
isim tarafından dile getirilen, belirsizlik temalı üçüncü yoruma da değinmek ge-
rekli. Bu bakışa göre, belirsizlikte partinin bir suçu yoktur. Asıl suçlu partinin 
görüşlerine yeterince yer vermeyen medyadır. Örneğin, Giresun’dan bir katılımcı 
(Katılımcı 71), “belki biraz öne çıkıp savunduğumuz şeyleri daha açık anlatmak 
lazım. Ama bu konuda partimizin suçu yok. Çünkü ulusal medya yeterince yer 
vermiyor” diyerek, belirsizliğin sebebinin ulusal medyanın partinin görüşlerine 
yeterince yer vermeyişi olduğunu söylemiştir.

Tekraren söylemek gerekirse, CHP’nin çözüm sürecindeki tutumundaki be-
lirsizlik katılımcılar tarafından genellikle bir eleştiri kaynağı olarak dile getiril-
miştir. Buna karşılık, katılımcıların bir kısmı partinin bu süreçteki tutumunu des-
teklemektedir. İzmir’den bir katılımcı (Katılımcı 60), “Kemal Bey’in 16 maddelik 
açıklaması çok önemlidir. CHP ‘kredi’ açıklamasında doğru yaptı. Ama BDP’nin 
bizi desteklememesi yanlış oldu. İzmir seçmeni, ‘vatanı bölecekler’ kaygısı yaşıyor. 
Bu korku giderilecektir. Korkanlar empati yapmayı bilmiyorlar. Örneğin anadilde 

CHP tabanı Çözüm Süreci’nde partilerinin konumlanma biçi-
mini desteklemektedir. Ancak bazıları  CHP’nin sürece sundu-
ğu olumlu katkı sebebiyle diğerleri ise partinin sürece mesafe-
li duruşu sebebiyle CHP’nin tutumunu eleştirmektedir.
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savunma tartışmasının olduğu sırada ben burada Türkçe bilmeyenlerin yaşadığı 
sıkıntıları anlattım. Kadınlar için koşullar dil öğrenmeyi motive etmiyor. İnsanlar 
dilini rahatça konuşabilmelidir. Özgürlükler bastırılmayınca kıyamet kopmuyor” 
diyerek partisinin tutumuna destek vermektedir. Mersin’den bir katılımcı (Katı-
lımcı 23) için süreç bölgesel dinamiklerin bir ateşlemesinin sonucudur. Bu sebep-
le, “ben CHP’nin tavrını olumlu buluyorum. Bir tıkanma yok. Biz açmaya çalışı-
yoruz ama CHP engelliyor diyor AKP. Sürece CHP’nin katkısı azalıyor çünkü bu 
AKP’nin çıkarları için yapılan bir şey” diyerek, partinin tavrını onaylamaktadır. 
İzmir’den bir katılımcı (Katılımcı 30) da partinin ya da Genel Başkan’ın tutumunu 
şu sözlerle onaylayanlar arasındadır: “Genel Başkan sonuçta doğru bir politika 
izliyor. Kan aksın istemiyoruz. Kan akmasını kendine siyasal yön edinenler şim-
di kanın durmasını istiyor havasındalar.” Çok benzer bir değerlendirme Erzin-
can’dan bir katılımcı (Katılımcı 50) tarafından da dile getirilmektedir: “Şahsen 
ben kan akmasını istemiyorum. Toplumsal gerginlik artar. Diyalogla çözümden 
yanayım. Partinin genel başkanına yakın duruyorum. Meclis’te herkese bilgi vere-
rek samimiyetle yürütülmelidir. Ülkenin yararına ortak akıl yürütmek gerekiyor.” 
Son olarak, Tunceli’den bir katılımcı (Katılımcı 67) şu görüşleri dile getirmekte-
dir: “CHP’nin tutumunu ben doğru buluyorum. Bu kötü ortamı demokrasi ile ba-
rış içinde bu sorunu çözmek istiyoruz. Demokrasi yok ki barış ortamı sağlansın. 
Bu demokraside parlamentodaki partiler bir araya gelip, huzursuzluk nerede var-
sa bunları ortaya koyalım. Huzursuzluk Alevilerin de Kürtlerin de Arapların da 
sendikaların sivil toplumun da huzursuzluğu var. Bütün bunları bir yana bırakıp, 
tek taraf üzerinde durmak işe yaramaz.” Katılımcı açısından sadece Kürtlerle ilgili 
huzursuzluk için geçerli bir düşünce değildir bu. Aleviler, Araplar, sendikalar ve 
sivil toplumla ilgili olanlar da aynı şekilde çözülmelidir. 

Sonuçta, (Katılımcı 60, 23, 30, 50 ve 67’den) verdiğimiz örnekler taşradaki 
CHP tabanı-örgütü içinden seçtiğimiz katılımcıların bir kısmının Çözüm Süre-
ci’nde partilerinin konumlanma biçimini desteklediklerini göstermektedir. An-
cak bu noktada bir hususa dikkat edilmelidir: Verdiğimiz örneklerde de görü-
lebileceği üzere katılımcıların bazıları (örneğin Katılımcı 60, 50 ve 67) CHP’nin 
sürece sunduğu olumlu katkı sebebiyle partinin tutumunu desteklerken, diğerleri 
(örneğin Katılımcı 23 ve 30) ise partinin sürece mesafeli duruşu ya da muhâlif 
tutumu sebebiyle CHP’nin ya da Genel Başkan’ın tutumunu desteklemektedir. Bu 
durum, CHP’nin tutumundaki belirsizliğin partililer tarafından nasıl farklı oku-
nabildiğinin bir işareti olarak değerlendirilebilir.

Son olarak, CHP’nin tutumunu değerlendirmeleri istenen katılımcıların 
küçük bir kısmı da, partinin tutumunu beğenmemektedirler. Örneğin, Gire-
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sun’dan bir katılımcı (Katılımcı 53) süreci desteklemediğini, insanların sürece 
Giresun’da hiç de sıcak bakmadıklarını ifade ettikten sonra “tutarsız söylemler 
geliştirdi. CHP doğru tavır almadı. Kılıçdaroğlu iyi insan, ama iyi siyasetçi değil” 
şeklindeki ifadeleriyle partinin tutumunu hiç de beğenmediğini söylemiştir. Yine 
Giresun’dan bir katılımcı (Katılımcı 54) ise, kredi açıklamasını yanlış bulmak-
tadır: “Krediyi neye açtığımızı bilmiyoruz. Temel dayanağımız toplum bilmeli 
olmalıydı. Yavaş yavaş parti doğru pozisyona geldi.” Bu ifadeler, partinin kredi 
vermekle hata yapsa da, zamanla pozisyonunu değiştirmesi sebebiyle doğru bir 
yöne evrildiğine işaret ederken, aslında, başlangıçtaki pozisyonunu eleştirmekte, 
buna karşılık, partinin pozisyon değişikliğini onaylamaktadır. Bu iki katılımcı-
nın Çözüm Süreci’nde CHP’nin aldığı tutuma yönelik eleştirilerinin dayanağı ile 
CHP’nin tutumundan “Kürtlerin bu ülkede eşit birer vatandaş olarak kendilerini 
bu ülkeye ait hissedecekleri türden adımların atılması” için gerekli çabayı gös-
termediği için rahatsız olduğunu belirten İskenderun’dan katılımcının (Katılımcı 
13) eleştirileninin dayanağından çok farklıdır. Mersin’den bir katılımcı (Katılım-
cı 22) ise, barış süreci gündeme gelir gelmez, Kılıçdaroğlu’nun ‘kredi veriyorum’ 
çıkışının ‘Yeni CHP’ düşüncesinin hâkim olduğu partide büyük umut yarattığını 
düşünmektedir. Buna karşılık, Baykal, Sav, Öymen ekibinin devamı niteliğindeki 
35-40 milletvekilince temsil edilen ulusalcı damarın ‘sol söylem sahipleri’ne karşı 
yürüttükleri (örneğin partiden uzaklaştırmayı amaçlayan türden) çabalar, süreci 
Gülseren Onanç gibi destekleyenlerin zayıf ve güçsüz kalması ile sonuçlanmıştır. 
Oysa “barış sürecinin başarıya ulaşması kesin olduğu halde bunun karşısında di-
renmek (bazı pazarlıklardan neden haberimiz yok diyerek sürece karşı koymak) 
doğru değildir.” Yani, Giresunlu katılımcının (Katılımcı 54) tersine, Mersinli ka-
tılımcı (Katılımcı 22), partinin başlangıçtaki tutumunu doğru bulurken, ulusal-
cı direncin sol söylemin gücünü kırması ile izlenmeye başlayan rotanın yanlış 
olduğunu düşünmektedir. Sonuç olarak, bazı katılımcılar sürece verilen kısmi 
destek sebebiyle, diğerleri ise yeterince destek verilmediği gerekçesi ile CHP’nin 
barış süreci karşısındaki tutumunu beğenmeme eğilimindedir. Aslında burada 
da, az önce partinin tutumunu onaylayanlar için söylenenler geçerlidir: Partinin 
tutumunun farklı, değişken ve belirsiz niteliği, doğrudan doğruya, bu tutuma 
yönelik eleştirilerin mahiyetine de yansımaktadır. 

Kürt meselesine ve Çözüm Süreci’ne bakışları esasında, CHP tabanı için 
genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, kahir ekseriyet çözümden, barıştan 
yanaysa da, çözüm sürecine yönelik şüpheci bir bakış öne çıkmaktadır. Belki bu-
nunla da uyumlu olarak, katılımcılar ya parti politikalarını sürece yönelik eleşti-
rel söylemleri dikkate alarak olumlama ya da sürece yeterince muhâlif bir tutum 
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sergilemediği için eleştirme eğilimindedirler. Elbette, bu genel eğilimin tersine, 
hiç de azımsanamayacak bir ağırlıkla, Çözüm Süreci’ni olumlayan, sunulacak 
olumlu katkılarla sürecin sürdürülmesi gerektiğini düşünen ve CHP’yi bu ba-
kımdan yeterince inisyatif almadığı için eleştiren bir bakış açısına da katılımcılar 
içinde rastlanmaktadır.

Anayasa Yazım Süreci: Yapılan görüşmelerde katılımcıların, ‘anayasa yazım 
süreci’ne ilişkin görüşleri bir dizi soru eşliğinde alındı. Bu kapsamda katılımcı-
lara ayrıca çokça tartışılan ‘vatandaşlık’ tanımı ile ilgili görüşleri soruldu. Elde 
edilen bulgular ışığında öncelikle şunu belirtmek gerekir: anayasa yazım süre-
ci CHP’nin taşradaki örgüt ve tabanında belirgin bir endişeye kaynaklık ediyor. 
Tıpkı Kürt meselesinde olduğu gibi, bölünme, başkanlık sistemi, dış müdahale 
gibi kaygılar, katılımcıların anayasa yazım sürecindeki gelişmelerle ilgili düşün-
celerine eşlik ediyor. 

Bazı katılımcılar için, mevcut anayasa yazım süreci İmralı ile bağlantılıdır; 
özünü kaybettirme girişimidir; bölünmeye hizmet etmektedir; Tayyip Erdoğan’ın 
gizli gündemine işlerlik kazandırılmasıdır; dış odaklıdır; başkanlık sistemi ve eya-
let sistemine geçiş üzerine kuruludur; AKP’nin emellerine hizmet etmektedir; çok 
uluslu bir yapı arzusunu temsil etmektedir; ABD baskısı sebebiyle başlatılmıştır; 
modern bir diktatörlüğe kapı aralayacaktır; seçim zaferi için bir yatırımdır ve son 
olarak bir provakasyondur. Bütün bu şüpheler içinde ‘bölünme’ kaygısının, Kürt 
meselesine bakışta olduğu gibi, yine en çok zikredilen bakış açılarından biri oldu-
ğunu da not etmek gerek.

Yukarıda sıralanan şüphelerden ilki, anayasa yazım sürecinin doğrudan İm-
ralı ile bağlantılı olduğuna dair kanaatte açığa çıkmaktadır. Aydın’dan bir katılım-
cı (Katılımcı 1) “İmralı süreci ile bağlantılı bir süreç. O süreci bilemediğimiz için 
çıkan sonuçlar o görüşmeleri ortaya çıkarıyor ama bu kadar da olmaz durumuna 
geldi. Anayasa yaparken İmralı’yı muhatap almak facianın son noktası. TBMM’de-
ki insanlar çok başarılı bir biçimde anayasa yaparlar” sözleriyle, anayasa yazımına 
karşı olmasa da, süreç içinde Öcalan’ın muhatap alınmasını kabul edememekte-
dir. Edirne’den bir katılımcı (Katılımcı 4), yazım sürecini “özünü kaybettirme gi-
rişimi” olarak görürken, yine Edirne’den başka bir katılımcı (Katılımcı 5) sürecin 
“bölünmeye hizmet edeceği” kanaatindedir. Mersin’den bir katılımcı (Katılımcı 
20) için ise, anayasa yazımı ile ilgili tartışmalar dış kaynaklıdır. Ona göre, “bizi bu 
noktaya getiren dinamikler Türkiye içinden kaynaklanmamaktadır. Amerika’da 
herkes ‘ben Amerikan vatandaşıyım’ diyor, ABD kendi içinde olmayan açılımla-
rın burda olmasını” istemektedir. Aynı katılımcı, “bu tartışmanın bizim önümüze 
suni olarak konulduğuna inanıyorum. Bütün sağ-sol, Alevi-Sünni, şimdi Kürt-
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Türk ayrımları bittiğinde başka şeyler çıkacak ortaya. Türkiye’deki doğal kaynak-
ların kullanımı önemli bir zenginlik kaynağının üzerinde bulunuyor. Ne yaparsa 
yapsın başka sorunlarla karşı karşıya gelecek maalesef. Dirençli bir basın, aydın 
olmadığı için biz bu oyunlara hep geleceğiz gibi” sözleriyle, anayasa yazım süreci-
ni doğal kaynaklar üzerindeki uluslararası paylaşım mücadelesine bağlamaktadır. 
Mersin’den başka bir katılımcı (Katılımcı 21) ise bu süreçte AK Parti’nin esas iste-
ğinin başkanlık sistemi ve ülkenin eyaletlere bölünmesi olduğunu düşünmekte-
dir: “İstediklerimiz demokratik talepler, insanın refahına, huzuruna odaklı makul 
talepler. Burda AKP’nin gerçek amacı başkanlık sistemi, ülkenin eyaletlere bölün-
mesi.” İzmir’den bir katılımcı (Katılımcı 29) da, CHP’nin anayasa yazım sürecin-
de izlemesi gereken stratejiye odaklı değerlendirmesinde, Erdoğan’ın başkanlık 
sistemine geçiş amacının altını çizerek, bu amacın boşa çıkarılması gerekliliğinin 
altını çizmektedir: “Deniz Baykal döneminde yaptığımız hatayı yapmadan üze-
rinde uzlaşılmış maddeleri desteklememiz lazım. Hepsi bir arada referanduma 
gitmemeli. Uzlaşılan Türkiye’de, demokrasi, özgürlük, eşitlik getiren maddeleri 
desteklememiz lazım. AKP’nin amacı anayasayı kendi emelleri için değiştirmek 
istediğini biliyoruz. Halen kadınlara pozitif ayrımcılık, memurlara toplu sözleşme 
hakkı tanınmasını bekliyoruz. Sanırım AKP’nin bazı taleplerine evet diyecekler. 
Bizim olumlu maddelere evet diyerek Tayyip Erdoğan’ı başkanlıkla baş başa bı-
rakmamız lazım.” Özetle, yukarıda sıralanan bazı endişeler istikametinde katılım-
cılar anayasa yazım sürecinde partilerinin uygun bir rol üstlenmesinden yanadır.

Anayasa yazım sürecine dair katılımcıların genel değerlendirmeleri içinde 
istisnai bir görüş olarak yer alan ve mevcut Meclis’in anayasa yapma hususunda 
yetkisizliğini ya da başka sorunlar dururken bu işle uğraşmanın abesle iştigal-
den öteye geçemeyeceğini öne çıkaran yaklaşımların varlığını not etmek gerektiği 
vurgulanmıştı. Bu konuda İzmir’den bir katılımcı (Katılımcı 35), “Mevcut parla-
mento yeni bir anayasa yapamaz. Meşruiyeti yasal dayanağı yoktur. 175. madde 
katiyen yeni bir anayasa yapmaya izin vermez. Eğer siz anayasa yapıyorsanız ya-
sal dayanağınız yoksa meşruiyet ararsınız. Yüzde 10 barajının olduğu bir sistem-
den meşruiyet çıkmaz.  Üniter devletten yanayım, başkanlık sistemi totaliter bir 
yöne götürür. Etnik milliyetçiliğe çok fazla takılıp kalınmasından yana değilim. 
Çağına ayak uyduramamış bir toplumun çabası olarak görüyorum. Temel çelişki 
emek-sermaye çelişkisi odaklı bir tartışma olması gerekirken 1900’lerden kalan 
bir tartışmayı pek uygun bulmuyorum.” Ordu’dan bir katılımcı (Katılımcı 62) da 
daha önemli sorunların mevcudiyetinin yeni bir anayasa yapmayı anlamsızlaş-
tırdığı kanatindedir: “Mevcut parlamento bu kadar sorun dururken kendi imti-
yazlarını genişletiyorsa anayasa yapma hakkına sahip değildir. Siyasetçi ülkesini, 
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insanlarını tanımalıdır. Egeli parlamenter Karadeniz’de apışıyor. Diğerleri de böy-
le. Ülkede çok alanda farklılıklar var ve bunları birleştirecek bir manifestoya ihti-
yacımız var. Zaten ilk dört madde dışında her şey değişti. Dört maddeyi tartışmak 
toplumda kavgayı körükler. 30-40 maddelik bir metin yeterlidir. Meclis safsatayla 
açlığı, sefilliği unutturmanın hesabını yapıyor. Halk da bu oyuna geliyor. Dayanış-
ma bu ülkenin dayanağıdır.”

Anayasa yazım süreci ile ilgili katılımcıların yaptığı değerlendirmeler, ‘vatan-
daşlık tanımı’ ile ilgili tartışmalar istikametinde analiz edildiğinde, hâkim görüş, 
aksi istikametteki görüşlerle anlamlı bir sayısal yakınlığa rağmen, ‘Türk’ lafzında 
ısrar etmenin gereksizliği etrafında toplanmaktadır. Bu yaklaşımı dile getiren-
lerden bir kısmı ‘Türkiye ahâlisi’ ibaresinin daha uygun olacağını söyleseler de, 
büyük çoğunluk ‘Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı’nda karar kılınması gerektiği 
kanaatindedir. Burada küçük bir parantez açarak, kişisel olarak ‘Türk’ lafzının kal-
masından yana tavır alsalar da, yaratacağı muhtemel rahatsızlıkları dikkate alarak 
bunda ısrarcı olunmaması gerektiğini vurgulayan birkaç görüş sahibinin de var-
lığına dikkat çekmek gerekir. Örneğin, Tekirdağ’dan bir katılımcı (Katılımcı 12), 
“Türk bir üst kimlik olabilir. Fakat ilk kulağımıza geldiğinde bu bize bir dayatma. 
Türk vatandaşı demek daha doğru geliyor düşününce. Kendim Pomak’ım ama 
Türküm diyebiliyorum. Ama bir Kürt aynı şeyi söyleyemiyorsa neden Türk de 
ısrar edelim” sözleriyle Türk’ü bir üst kimlik olarak kabul etse de, bunda ısrarcı ol-
manın anlamsızlığına dikkat çekmektedir. Benzer bir şekilde, İskenderun’dan bir 
katılımcı (Katılımcı 90) da, “Türk lafzı kalmalı. Bunu tarif etmek anlamsız. Sizin 
hissetmeniz önemli. Herkes kendini özgürce ifade etmeli. Burda bir sınır çizilmesi 
gereksiz. Olmasa da olur. Ama biz böyle yetiştik. 60 senedir ‘Türküz, doğruyuz’u 
duyuyoruz” derken, eğer böyle hissetmeyenler varsa, kendilerini daha rahat his-
setmeleri için ‘Türk’ lafzının kaldırılabileceğini söylemiştir. Son olarak, aynı bakış 
açısı, Ordu’dan bir katılımcının (Katılımcı 64) şu sözlerinde de karşımıza çıkıyor: 
“Birgül Ayman Güler doğru söylüyor, ama çok önemli değil. T.C vatandaşı demek 

Anayasa yazım süreci ile ilgili katılımcıların yaptığı değerlen-
dirmeler, ‘vatandaşlık tanımı’ ile ilgili tartışmalar istikametinde 
analiz edildiğinde, hâkim görüş, aksi istikametteki görüşlerle 
anlamlı bir sayısal yakınlığa rağmen, ‘Türk’ lafzında ısrar etme-
nin gereksizliği etrafında toplanmaktadır. 
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kimse için maliyet üretmez. Osmanlı’nın tek doğrusu çok sayıda kimliği bir arada 
tutabilmiş olmasıdır.”

‘Türk lafzı vatandaşlık tanımında yer alsa iyi olur, ama çok da şart değil’ 
diyen bu bakış açısını, ‘Türk lafzına hiç gerek yok, Türkiye Cumhuriyeti vatan-
daşlığı ya da Türkiye ahâlisi diyelim’ şeklindeki görüşle birleştirdiğimizde, yaygın 
kabul, ‘Türk’ lafzının anayasada yer almasının gereksizliği üzerinde toplanıyor. 
Bu kapsamda, birkaç örnek vermek gerekirse, Erzincan’dan bir katılımcıya (Ka-
tılımcı 42) göre, “Türkiye ahâlisi olması daha doğru, 18 dil konuşuluyor. Ana-
dilden kimse zarar görmemiştir. Hiçbir kültür yok olmasın, federal yapı olsun, 
vatandaşlık üzerinden etnik kimlik bastırılmasın. ‘Ne mutlu Türküm diyene’ 
demek zorunda olunmamalıdır. Türkçe ortak dil olabilir.” Yine Erzincan’da gö-
rüştüğümüz bir başka katılımcı (Katılımcı 47), darbe anayasasının gitmesinden 
yanadır. Ona göre “1921 Anayasası ... Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet, kimlik-
leri” tanımaktadır. O halde, ‘Türk’ lafızını “çöpe atmak gerekir”. Aynı istikamette 
görüş sahibi İzmir’den bir başka katılımcı (Katılımcı 28), “Ben Türküm kardeşim. 
Türküm derken de soy kaygısı gütmüyorum. Babam Selanik’ten, anam Rusya’dan 
gelmiş. Dil açısından da ben Türküm. Eğer siz Türk bir etnisitenin adı değil der-
seniz bu bana inandırıcı gelmiyor. Türk hâkim etnisitedir. Bu böyle yaratılmış, 
böyle gidip gelmiş. Kürtlerin de 10 bin yıllık tarihlerinde devlet kuramamaları-
nın yükünü Türk devletine yüklemeleri de ayıptır. Kürt-Türk tartışması bu açı-
dan gereksiz. Türk demek gereksiz. Anlamsız. Bunda ısrar edilmesini de anlamış 
değilim. Burda insanı merkeze alarak, insan odaklı bir çözüme ihtiyaç var. Hak 
üzerinden giderek bireysel toplumsal hakların uluslararası standartları her neyse 
bunun üzerinden gidilecek” derken, ‘Türk’ lafzında ısrarın anlamsızlığına işaret 
ediyordu. Yine İzmir’den başka bir katılımcının (Katılımcı 60) kanaati de aynı 
minval üzeredir: “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı uygundur. Farklı gruplar 
vardır. Bunlara zorla Türk’üm dedirtemeyiz. Temel hak ve özgürlükler mesele-
sinde ise herkes kendi haline bırakılmalıdır.” Tunceli’den bir katılımcı (Katılım-
cı 67) ise, “etnik bir kelimeye gerek yok. Yurttaşlık kavramı konmuş oraya. Bu 
ülkede yaşayan herkesi eşit kabul eden, saygı gösteren bir anayasal ibare bence 
yeterlidir. Eğer bir etnik ibare konursa, Türk, Ermeni, Laz, Çerkez, Kürt olmaz. 
Bence bütün insanların yurttaşlık hakkı. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun saygı gös-
terilmeli. Herkesin eşit haklara sahip olacağı bir anayasa. Irkçı, ayrımcı bir tanım 
konursa biz ona karşıyız. Mustafa Kemal de söylemiş bunu zaten, TC vatandaşı” 
derken aynı kanaati dile getirmiştir. Bu katılımcının değerlendirmesinde, tıpkı 
başkalarınca pek çok kez yinelendiği gibi, anayasada herhangi bir etnik kimliğin 
öne çıkarılmasına şiddetle karşı çıkılmaktadır. Yani, sadece ‘Türk’ lafzının değil, 
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Kürt, Laz, Çerkez gibi kimliklerin ayrıca belirtilmesine gerek olmaksızın, ‘TC 
vatandaşlığı’ ile yetinilmelidir. Bu kapsamda son bir örnek olarak, Ordu’dan bir 
katılımcı (Katılımcı 68) da, her türlü milliyetçi söyleme uzak baktığını belirttik-
ten sonra, “TC vatandaşlığı bence önemli. Ne Türk ne Kürt kimliği öne çıkarıl-
masın. Kürt kimliğinin öne çıkarılması Türk sorununa ve gerilim yaşanmasına 
sebep olabilir” diyerek, herhangi bir kimliğin özellikle anayasada yer almasına 
karşı tutumunu ifade edenler arasına katılmıştır. 

Büyük çoğunluk, yukarıdaki örneklerde de görüleceği üzere, vatandaşlık ta-
nımında ‘Türk’ lafzının özellikle yer almasını gereksiz bulmaktadır. Ancak, yine 
bu yaklaşım kadar olmasa da, ona yakın bir ağırlıkla, katılımcılar ‘Türk’ lafzının 
kalmasından yana fikir beyan etmiştir. Bu türden bir bakış için ilk örnek Edir-
ne’den bir katılımcı (Katılımcı 5) tarafından şu sözlerle dile getirilmektedir: “Türk 
lafzı kalmalı. Anayasa tartışmalarında Türkiye halkı, öğrencileri için hiçbir şey 
getirmiyor. Öğrencisi, askeri, öğretim görevlisi hepsi içerde. Başkanlık dışında 
hiçbir şey gündeme getirilmedi. Bölünmeye hizmet edecek bir anayasa.” Burada, 
‘Türk’ lafzı ile ilgili tartışmanın aslında bir başka bağlama kaydırılarak sürdürül-
düğüne dikkat çekmek gerekir. Anayasa yazım sürecinin işleyişi ve muhtemel so-
nuçlarını esas alarak, katılımcı, vatandaşlıkla ilgili bir kanaat serdetmektedir. Aynı 
şekilde, İzmir’den bir katılımcı (Katılımcı 59) da, ‘ülkeyi bölmek için yapıldığına” 
inandığı için, “Türk [lafzı] kaldırılmamalıdır” düşüncesine sahiptir. Tekirdağ’dan 
bir katılımcı (Katılımcı 11) ise, muhayyel bir tehdidi gerekçe göstererek, ‘Türk’ 
lafzının kalmasından yanadır. Ona göre, “Türk bir ırkı temsil ettiği için insanlarda 
bir rahatsızlık yaratması normal. Ama yıllardan beri kullanılış biçimine bakıldı-
ğında, daha çok milleti temsil ediyor. Aksi olsa ben de karşı olurdum. Kaldırılması 
sıkıntı yaratır mı? Yaratır. Kaldırılmasının ardındaki düşünce de şüphe doğuru-
yor. Bu nedenle kalsın. Tayyip’in kafasının ardında hep başka bir şey var.” İsken-
derun’dan bir katılımcı (Katılımcı 13) da, ‘Türk’ lafzının vatandaşlık tanımında 
yer alması gerekliliği üzerinde dururken, başka bir zeminden hareket etmektedir: 
“Anayasada Türk lafzı kalmalı. Sorun Türk lafzı değil. Sorun Kürtlerin eğitimsel, 
ekonomik, iş gibi sorunları ile ilgili. Bu sorunlar ivedilikle çözülerek Kürtlerin eşit 
vatandaşlar olduklarını hissetmelerini sağlamak gerekir. Şu an Kürtler bu hisse 
sahip değiller.” Bir bakıma, katılımcı açısından, şayet Kürtlerin olumsuz koşulları 
düzeltilirse, ‘Türklük’ kendilerini birer eşit vatandaş gibi hissetmeye başlamalarıy-
la birlikte sorun yaratmaktan çıkacaktır. Önemli olan, Kürtlerin kendilerini eşit 
vatandaşlar olarak görmelerini temindir. Benzer bir yaklaşım, Ordu’dan bir katı-
lımcı (Katılımcı 63) tarafından şöyle dile getirilmektedir: “Kendini Türk görenler 
ve görmeyenler var. Anayasada Türk kavramı olsun, ama kimsenin kendini 2. sı-
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nıf vatandaş görmemesi anadilde eğitim dâhil önlemlerle sağlanmalı. Rıza Tür-
men’in bakışı Süheyl Batum’dan ayrı, ama CHP’nin taslağı eksikliklere rağmen iyi. 
Masada kalmalıyız. Farklılıklar sorun değil, ama kamuoyu yanlış yönlendiriliyor.” 
Buna karşılık, İskenderun’dan başka bir katılımcı (Katılımcı 14), ‘Türk’ lafzının 
dışlayıcı değil, kapsayıcı bir muhteva ile donatıldığı fikrine dayandırdığı değer-
lendirmesinde, “her bir etnik kimliğin anayasada ayrıca vurgulanmasının berabe-
rinde çatışmaları, ayrışmaları getireceğini belirtmektedir.” İzmir’den bir katılımcı 
(Katılımcı 57) ise, başka bir zeminden hareketle, ‘Türk’ lafzının anayasada kalma-
sını ‘kitle’nin anayasal vatandaşlığı kaldırmasının imkânsızlığına dayandırmakta-
dır. Ona göre, şayet “ulus isek ulusun adının olmaması mümkün değildir.” Bu ad 
‘Türk’lükte ifadesini bulmaktadır. 

Yukarıda verilen örnekler dikkatle okunduğunda, katılımcıların ‘Türk’ lafzı-
nın vatandaşlık tanımında yer alması gerektiğine dair düşüncelerini farklı zemin-
lere dayandırdıkları kolaylıkla görülebilir. Bazıları, muhayyel bir tehdide yönelik 
şüpheleri sebebiyle, vatandaşlık tanımında ‘Türk’ lafzının mutlaka kalmasından 
yana tavır alsalar da, bu bütün katılımcılar için geçerli değildir. Sayısal anlamda 
çok büyük bir grubu temsil etmeyen bir kısmı ise, bütün etnik grupların uygula-
nan yanlış politikalar sebebiyle kendilerini eşit birer vatandaş olarak görmedikleri 
kabulünden hareketle, (örneğin anadilde eğitim hakkı tanımak gibi) alınacak ön-
lemlerle, bütün etnik grupların hassaten Kürtlerin kendilerini eşit birer vatandaş 
addetmelerinin her şeyden daha çok önemsenmesi gerektiğinin altını çizmişler-
dir. Özetle, CHP’nin taşradaki tabanı ve örgüt temsilcilerinden mürekkep katılım-
cılar, anayasa yazım sürecinde iki ana görüş etrafında toplanmaktadırlar: i) ‘Türk’ 
lafzında ısrar anlamsızdır, ‘Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı’ ortak paydasından 
hareketle bir vatandaşlık tanımı yapılmalıdır; ii) ‘Türk’ lafzı anayasada kalmalıdır.

Asker-Siyaset ve Yargı-Siyaset İlişkileri: Silivri’de sürdürülen mahkeme-
ler, 2008 yılından başlayarak Türkiye’de en çok üzerinde konuşulan meselelerden 
biriydi. Hem Ergenekon hem Balyoz davaları, asker-siyaset ilişkileri kadar yar-
gı-siyaset ilişkilerinin de tartışılmasına zemin hazırladılar. CHP, tıpkı diğer tüm 
siyasi partiler gibi, bu tartışmaların her zaman aktif bir müdâhiliydi. Daha önce, 
Kılıçdaroğlu’nun ve CHP elitlerinin davaya ilişkin değerlendirmeleri ele alınmıştı. 
Burada ise, CHP tabanının konuya ilişkin değerlendirmeleri yapılan mülakatlar-
da elde edilen bulgular aracılığıyla analiz edilecektir. 

Öncelikle bir genel değerlendirme yapmak gerekirse, CHP tabanı, Silivri 
mahkemeleri dikkate alındığında, tıpkı Kürt meselesindeki gibi asker-siyaset iliş-
kisinde kahir ekseriyetle ‘ama’lı cümleler kurma eğilimi göstermiştir. Bu durum, 
katılımcıların davalara ilişkin ‘şüpheci’ tutumlarına dair açık bir işarettir. İlaveten, 



C H P  T A B A N I N I N  T E M E L  M E S E L E L E R E  B A K I Ş I

151

yargı-siyaset ilişkisi söz konusu edildiğinde katılımcılar, yargının Silivri’de görü-
len davaların gösterdiği üzere bağımsızlığını tümüyle yitirdiği kanaatine sahiptir. 

Katılımcıların büyük çoğunluğu için mahkemeler ne davaların muhtevası ne 
de yürütülme biçimi açısından kabul edilebilir bir yargılamaya konu edilebilir. Bu 
bakımdan, katılımcıların davalara yönelik yaygın biçimde ‘şüpheci’ bir zeminden 
hareketle değerlendirmelerini aktardıklarını not etmek gerekir. Bu ‘şüpheci’ tu-
tum, öncelikle davaların amacına yönelik tespitlerde karşımıza çıkıyor. Her şey-
den önce, mahkemeler belli bir amaca yönelik olarak kurgulanmış davalar biçi-
minde görülmektedir. Bu amaç, katılımcılar açısından, askerin etkisizleştirilmesi, 
pasifize edilmesi, zayıflatılması; muhalefetin susturulması; Çözüm Süreci karşıt-
larının temizlenmesi; hükümetin önündeki engellerin kaldırılması; hükümetin 
gelecek inşâı için bir basamak vazifesi olarak görülmesi; öç ya da intikam alma; 
Türkiye’nin çözülmesi; Cumhuriyet’e ve demokrasiye karşı yeni bir kalkışma ha-
reketi başlatılması; ABD’ye direnecek kesimlerin tasfiye edilmesi gibi çeşitlilikler 
arzedebilmektedir. Örneğin, Ordu’dan bir katılımcı (Katılımcı 61) askerin siyasete 
müdahale etmesine kesinlikle karşıdır. Ama onun için “davalar, askeri itibarsız-
laştırma çabasına işaret” etmektedir. Davalar marifetiyle, “Doğu Bloku’nun orta-
dan kalkması nedeniyle NATO’ya kafa tutanlar” cezalandırılmaktadır. Edirne’den 
bir katılımcı (Katılımcı 4) da, benzer bir zeminden hareketle, “hem yargının hem 
de askerin siyasete müdahale etmesine karşıyım. CHP adı gibi CHP olduğu için 
Cumhuriyet’i seven insanların lağvedilmesine tepkisini gösteriyor zaten. Bu as-
keri pasifize etmek için yapılmış bir zulümdür” sözleriyle, davaları askeri pasifize 
etmek amacına yönelik bir zulüm olarak görmektedir. Erzincan’dan bir katılımcı 
(Katılımcı 46) için de “hedef orduyu zayıflatmaktır.” Bu örnekler, katılımcıların 
bir kısmının davaları amaçları esasında orduya ya da askerlere yönelik stratejik bir 
hamle olarak gördüklerine işaret etmektedir. 

Buna karşılık, bazı katılımcılar için, askeri de içerecek şekilde, davalar, ayak 
bağı olma ihtimaline karşı muhalefeti susturmak ve engelleri ortadan kardırmak 
amacıyla yürütülmektedir: Tekirdağ’dan bir katılımcı (Katılımcı 12) için, “dünya-
nın hiçbir yerinde bu kadar uzun tutukluluk süreci yok. Bu nedenle bir kasıt var 
gibi geliyor. Ayak bağı olabilme ihtimallerine karşı bilinçli olarak orada tutuluyor-
lar. Bu da şüphelerimizi artıran bir şey”; Tunceli’den bir katılımcı (Katılımcı 38), 
“Ergenekon planlanmış bir hamledir. Süreç karşıtları temizlendi”; Aydın’dan bir 
katılımcı (Katılımcı 32), “Ergenekon’da belki üç beş tane derin devlet olabilir. Ama 
bunların yanına muhâlifler konularak AKP’ye karşı sesler susturuldu” ve son ola-
rak Giresun’dan bir katılımcı (Katılımcı 53), “Davalar, kurmaca, cadı avı. İntikam 
operasyonu. Ergenekon’un son operasyonu CHP’ye yapılacak. Hükümet, önündeki 
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engelleri kaldırıyor” sözleriyle, sözkonusu yargılamaların, hükümete karşı muhale-
fetin susturulması ve hükümetin önündeki engellerin kaldırılması amacına matuf 
bir yargılamayı temsil ettiği için şüphe uyandırdığına dikkat çekmişlerdir.

Davalara yönelik ikinci tür şüpheli tutum, davaların ‘temsil ettiği anlama’ 
yönelik düşüncelerde karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda, katılımcılar için, davalar, 
ABD emperyalizmini ve ABD’nin taşeronluğunda yürütülen bir süreci; değişen 
NATO konseptine ayak uyduramayanların tasfiyesini; hesaplaşmayı; bazı temel 
değerleri esas alarak yapılan çıkışları cezalandırmayı; rövanşist veya intikamcı bir 
tasfiye hareketini ve benzerlerini temsil etmektedir. Tam da bu sebeple, katılım-
cılar, neredeyse her seferinde askerin siyasete müdahalesine karşı olduklarını be-
lirtseler de, davaları şüphe ile karşılamaktadırlar. Örneğin, İzmir’den bir katılım-
cı (Katılımcı 35), davaları ABD’nin taşeronluğunu yapmanın açık bir göstergesi 
olarak gördüğünü şu cümlelerle ifade etmiştir: “TSK toplumu tepeler, topluma 
müdahale eder. Bütün müdahaleler ABD desteklidir. ABD’ye yaslanıp Türkiye’de 
politika yapmaya alışmışlar, işler tersine dönünce şaşırarak nasıl olur da bir başka-
sını tutar? Tabii ki bu bir düzen, kurmaca bir şey. Fethullah ve ABD istihbaratının 
yaptığı bir operasyon. Çünkü bunu Fethullah yalnız yapamaz. ABD istihbaratı 
Fethullahçı gruplar eliyle bunu yapıyor. Bir tür taşeronluk aslında. Buna rağmen 
Silivri sürecinde, Silivri’yi destekliyoruz. Buradaki sesli çığlık eylemlerine katılıp, 
destek veriyorum. Bütün yukarıdaki söylemlerime rağmen bunu yapıyorum. Peki 
neden? Kendimi bir kelime ile anti-emperyalist olarak tanımlarım. Cevabım bu-
dur. İki kötüden ehven-i şeri tercih etmek diyebilirim. Daha en kötü olduğu için 
Silivri’deyiz. Yaptığım şey en azından emperyalizmin o anda işine yaramayacak 
tutum almak.” Mersin’den bir katılımcının (Katılımcı 22) davalara yönelik şüpheli 
tutumu ise, davaların “bir hesaplaşmayı, gerçek Kemalistler ve vatansever güçlerle 
hesaplaşmayı” temsil etmesine dayalıdır. İskenderun’dan bir katılımcının (Katı-
lımcı 14) davalarla ilgili değerlendirmesi ise şöyle: “Kategorik olarak TSK’yı sa-
hiplenmek, dokunulmaz ve imtiyazlı bir kurum olarak görmek fevkalade tehlikeli 
ve yanlıştır. Ancak herhangi bir vatandaş gibi TSK içinde yer alan gerçek yurtse-
verlerin hukuksuzlukla karşılaşmaları, Cumhuriyet’e, demokrasiye, hukukun üs-
tünlüğüne sahip çıkma gayret ve eylemleri ülkenin bağımsızlığına dair çıkışları 
cezalandırmaya kalkışıldığında bu TSK mensuplarına sahip çıkılmalı, onların 
yanında yer alınmalı.” Katılımcı, davaların, gerçek yurtseverlerin hukuksuzlukla 
karşılaşmalarını ve bazı çıkışları cezalandırmaya kalkışılmasını temsil ettiği dü-
şüncesinden hareketle Silivri mahkemelerini şüphe ile karşılamaktadır. 

Ergenekon ve Balyoz davalarına yönelik üçüncü temel eleştiri ya da şüpheci 
yaklaşım, davaların yürütülme biçimi ile ilişkilidir. Katılımcıların bu bağlamda 
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en çok dile getirdikleri eleştiri, mesnetsiz, uydurma ve temelsiz delillerle iddia-
namelerin yazıldığı, davaların adil olmadığı, uzun tutuklama süreleri sebebiyle 
insanların mağdur edildiği gibi usûle yönelik şüphelere dayanmaktadır. Örneğin, 
Mersin’den bir katılımcı (Katılımcı 19), “ben soldan gelen bir adamım. Sol ola-
rak en büyük sıkıntıları askerden gördük. Türkiye’ye büyük zarar verdiler. Atatürk 
zamanından kalan bir şey var orduda: Cumhuriyeti korumak, kollamak. Belki 
o zaman bu anlamlı olabilirdi ama şimdi bunun anlamı yok. Ordunun siyasete 
müdahale etmemesi gerekir. Onlardan medet ummak anlamsız. Ama hukuksuz, 
mesnetsiz, senaryoya dayalı, rövanşa dayalı, intikam almak isteyen bir tasfiye ha-
reketi. Ordunun içinde ABD’ye direnecek kesim tasfiye ediliyor. Hukuksuz bir iş. 
KCK ne kadar hukuki ise o da o kadar hukuki” cümleleri ile aslında hem usûle 
hem de amaca yönelik bir eleştiri dile getirmektedir. Usûle ilişkin kısmını dikkate 
alırsak, katılımcı için davalar, mesnetsiz delillere dayalı ve hukuksuzdur. Tunce-
li’den başka bir katılımcı (Katılımcı 37) için ise davalar adil değildir: “Ergenekon 
davasında doğrular var, yanlışlar var. Hangi siyasi partiden olursa olsun tutuk-
lanmalıdır. Suçlu sanıklar olduğunu düşünüyorum. Biz de burada derin devle-
tin yaptıklarına tanık olduk. Darbe sonrasında tutukluluk, işkence yaşadık. Ama 
mahkemeler adaleti ön plana çıkarmalı. Adil yargılama yapmak zorundadır.” Son 
olarak, Erzincan’dan bir katılımcı (Katılımcı 92) “uzun tutukluluk süreleri” sebe-
biyle davanın güvenilirliğini yitirdiği kanaatindedir. 

Yapılan usûl hataları, katılımcılara göre, “kurunun yanında yaşın da yanma-
sı”na yol açmıştır. Aslında, davalar kapsamında tutuklanan isimlerin büyük bir 
çoğunluğu katılımcılar açısından masumdur. Bu eleştiri, davalara yönelik usûl esa-
sında dile getirilen şüphelerle birlikte ikinci en yaygın değerlendirme biçimidir. 
Bu kapsamda, Mersin’den bir katılımcı (Katılımcı 21) şu görüşleri dile getirmek-
tedir: “Belki darbeye teşebbüs edenler olabilir, ama ben büyük çoğunluğun ma-
sum olduğuna inanıyorum.” Aydın’dan bir katılımcı (Katılımcı 33) da, darbeleri 
savunmasa da, “Ergenekon-Balyoz sanıklarının büyük ölçüde masum olduğunu” 
düşünenlerdendir. Erzincan’dan bir katılımcı (Katılımcı 44), benzer bir düşünce-
den hareketle, “birkaç suçlu var; ama abartıldı” kanaatindedir. Tekirdağ’dan bir 
katılımcı (Katılımcı 84) ise, “Haksızlık yapan, toplu katliam yapan tabii ki cezasını 
çekecek. Ama suçsuz insanların da orda olması kabul edilemez” sözleriyle, davala-
rın suçsuz insanları uzun süre içerde tutmanın birer aygıtı hâline geldiği eleştirisini 
dile getirmiştir. Masumiyet esasında yapılan bu değerlendirmeler, aslında, dava-
lar kapsamındaki tutukluların en azından bir kısmının suçlu olduğunun zımni bir 
kabulünü de içerir. Kaldı ki, katılımcılar özellikle Veli Küçük’le temsil edilen bir 
grubun, suçluluğunda önemli oranda hemfikirdirler. Hatta bu isimlerle, örneğin 
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Mustafa Balbay’ın aynı kategoriye yerleştirilmesinden yana değillerdir. İzmir’den 
bir katılımcı (Katılımcı 81), “iki vekilimiz içerde, bunlara karşıyım. Silivri’nin yüz-
de 90’ı suçsuzdur. Veli Küçük suçludur, inkâr etmiyoruz. Paşalar, rektörler suçsuz-
dur. KCK tutuklamaları, DHKP-C operasyonu yanlıştır. Ergenekon vardır. Operas-
yonları Amerika, İsrail destekliyor” sözleriyle, hem Ergenekon’un varlığını kabul 
eden hem de Veli Küçük gibi isimlerin suçluluğunu vurgulayan düşüncelerini ifade 
etmiştir. Ordu’dan bir katılımcı (Katılımcı 63) ise, “dava, yıllardır devlet içinde yer 
alan çeteler ile sadece muhâlif olanları bir arada tuttu. Davaya konu edilmemesi 
gereken insanlar yargılanıyor. Herkes yargılanabilir. Parti Ergenekon’u takip etti-
ği için Veli Küçük’ü savunuyor algısı halkta yaygın. Ayrım yapmayı başaramadık. 
Bunlara biz kefil olamayız. Olmamalıyız. Ama Balbay gibiler başka.” Bu iki örneğin 
de gösterdiği üzere, davaların muhtevası ve usûlü dikkate alınarak dile getirilen 
tüm eleştirilere rağmen, katılımcıların bazıları tutukluların büyük bir kısmının 
masumiyetine inansalar da, tutuklular içinde Veli Küçük gibi savunulmaması ge-
reken suçlular vardır.

Silivri Mahkemeleri’ne ilişkin katılımcıların değerlendirmelerinden elde edi-
len bulgular ışığında, CHP tabanının kahir ekseriyetle davalara yönelik şüpheci 
ya da eleştirel bir tutum içinde oldukları kolaylıkla söylenebilir. Genel kanaat bu 
yöndedir. Buna rağmen, katılımcılar içinde az sayıda da olsa farklı görüş sahipleri 
vardır. Yukarıda ortaya çıkan genel tutumun dışında kalan Ordu’dan bir katılımcı 
(Katılımcı 64), “haksızlık var, ama iktidar hep haklı çıktı. 12 Eylül sırtımızdan 
geçti. Askere laf söyletmem, ama kendini halkın üstünde gördü. Bu örümcek ka-
falılar bunu bizden önce gördü. 11 senede iktidar hiç haksız çıkmadı” sözleriyle, 
askerlerin 12 Eylül’deki performansı ve hep halkı hor görmesi sebebiyle bir bakı-
ma davalarda iktidarı haklı gören farklı bir düşünce serdetmiştir. Yine Ordu’dan 
başka bir katılımcı (Katılımcı 69), benzer bir biçimde, “askere az bile yapıyorlar. 
Geldiğimiz noktada asker her zaman halkımızı aşağılamıştır. Bir tane orduevine 
girdin mi hayatında hiç?” sözleriyle bir yandan davaları desteklediğini, öte yan-
dan da partisinin her şeye karşı çıkan tutumunu beğenmediğini ifade etmiştir. 

Silivri Mahkemeleri’ne ilişkin katılımcıların değerlendirmelerin-
den elde edilen bulgular ışığında, CHP tabanının kahir ekseri-
yetle davalara yönelik şüpheci ya da eleştirel bir tutum içinde 
oldukları kolaylıkla söylenebilir. Genel kanaat bu yöndedir.
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Son olarak, “AK Parti’nin en iyi yaptığı şey Ergenekon oldu. Asker JİTEM’i kurdu. 
Alevileri katletti. Tüm darbeler sola yapıldı. Şimdi de zulüm görüyoruz. Asker, 
laik, demokrat değil. Solu, Alevileri hedef aldı. Veli Küçük’ün yaptıklarına bizzat 
şahidim. Ama gariban insanlar da var” sözleriyle Erzincan’dan bir katılımcı (Katı-
lımcı 50), masum insanların mağdur edilmesine rağmen Ergenekon davasında as-
kerlerin yargılanmasından yana bir düşünce dile getirmiştir. Buna rağmen, tekrar 
söylemek gerekirse, katılımcıların yaygın kanaati, Silivri Mahkemeleri’nin hem 
usûl hem de muhtevası itibariyle yanlış olduğu yönündedir.

İkinci olarak, Silivri Mahkemeleri ile ilgili analizi katılımcıların yargı-siyaset 
ilişkisine dair değerlendirmelerinden elde edilen bulgularla sürdürelim. Aslında 
bu kapsamda neredeyse tek bir görüş öne çıkmaktadır: yargı siyasallaşmıştır. Ka-
tılımcılar ‘yargıya müdahale edilmektedir, yargı ele geçirilmiştir, hukuk yok edil-
miştir, yargı bağımsız değil’ gibi ifadelerle de olsa aynı düşünceyi dile getirmiş-
lerdir.  Bunun dışında, bazı katılımcılar, ‘facia’, ‘komplo’, ‘skandal’ gibi kavramlara 
başvurarak düşüncelerini ifade ederken, Silivri Mahkemeleri’nden yola çıkarak 
yargı-siyaset ilişkisini esas alan bir değerlendirme yaptıklarında yargının davalar-
daki tutumunu kesinlikle onaylamamaktadırlar. Birkaç örnek vermek gerekirse, 
Aydın’dan bir katılımcıya (Katılımcı 1) göre, “yargı bağımsız değil. Siyasetin gö-
beğine oturmuş durumda. Silivri artık bir mahkeme olmaktan da çıktı. Nevruz 
kutlamalarına davranış şekli ile Silivri’de mahkemeyi izlemeye giden insanlara 
uygulanan şiddet bize bunu gösterdi. Yargı siyasetin göbeğinde”dir. Giresun’dan 
bir katılımcı (Katılımcı 55), referandum süreci ile birlikte yargının yapısının de-
ğiştiğini ve güçler ayrılığının kaybolduğunu düşünmektedir. Ona göre “başbakan 
yargıya talimat ver”mektedir. Mersin’den bir katılımcı (Katılımcı 19) da, “Türki-
ye’de hukuk çalışmıyor. Hâkim iktidara göre karar veriyor. KCK’lıları tutukladı-
lar, şimdi bırakıyorlar. Türkiye tehlikeli bir şeyde. Hükümet adaleti ele geçiriyor, 
basını baskı altına alıyor. Karşısındaki her türlü dinamik gücü baskı altına alıyor. 
Demokratik kurallar işlemiyor” düşüncesindedir. Bütün bu örnekler, son kertede, 
yargının siyasallaştığı yönünde, katılımcıların ortak bir kanaati dile getirdiklerine 
birer işarettir. Bu genel kanaate ilaveten bazı değerlendirmelerde, ‘facia, skandal, 
komplo, yüz karası’ gibi ifadeler yardımıyla yargının Silivri Mahkemeleri’ndeki 
tutumunun katılımcılarca eleştiriye konu edildiğini de belirtmek gerekir. Sadece 
bir örnekle yetinmek gerekirse; Edirne’den bir katılımcı (Katılımcı 3) “süreci bir 
facia olarak niteleyebilirim. İnsanlık ve hukuk açısından bir facia olarak niteleye-
bilirim” sözleriyle, davalar esasında yargıya yönelik eleştirilerini dile getirmiştir. 

Katılımcıların, Silivri Mahkemeleri ile ilgili değerlendirmelerinden elde edi-
len bulgular, CHP tabanı içinde asker-siyaset ve yargı-siyaset ilişkisi söz konusu 
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edildiğinde, belirgin bir ortaklığın karşımıza çıktığını göstermektedir. Bir cüm-
leyle bu ortaklık, ‘asker siyasete müdahale etmemelidir, ama…’da karşımıza çıkan 
bir şüpheci tutumda ve yargının siyasallaştığı kanaatinde temellenmektedir. 

Laiklik: Din-siyaset ilişkisi, en az asker-siyaset ve yargı-siyaset ilişkisi ka-
dar Türkiye’de her zaman tartışmalara konu olabilmektedir. Bu sebeple, yapılan 
mülakatlarda, katılımcıların laiklik ya da din-siyaset ilişkisine dair görüşlerini 
almaya yönelik sorulara yer verildi. Elde edilen bulgulardan hareketle öncelik-
le CHP tabanının laikliğe atfettiği anlamlara bakmak gerekmektedir. CHP’liler 
en çok laikliğin dinsizlikle eşleştirilmesinden şikayetçi görünmektedir. Örneğin, 
Mersin’den bir katılımcı (Katılımcı 15), “laiklik dinsizlik değildir. Laiklik dinle 
bağdaştırılmalı. Ama din derken şeriatı kastetmiyorum. Din, laiklik ile bütün-
leşmiş olmalı. Ama bizde şeriatla laikliği karıştırıyorlar” sözleriyle, laikliği din-
sizlikle özdeşleştirmenin yanlışlığına işaret etmektedir. Ona göre, din ile laiklik 
bütünleştirilmelidir. Aydın’dan bir katılımcı (Katılımcı 27) da, laikliğin dinsizlikle 
özdeşleştirilmesinin yanlışlığına işaret ederken, bunun biraz da CHP’nin laiklik 
algısından kaynaklandığı kanaatindedir: “Laikliği, sadece din ve devlet işlerinin 
birbirinden ayrılması olarak gören ve bunun için türban karşıtı olan bir anlayış 
var. Oysa laiklik eşittir dinsizlik algısı CHP’nin üzerine yapışmış durumda. La-
iklik toplumdaki bütün farklı sınıfların eşit temsilini merkeze alan bir anlayıştır 
aynı zamanda. Oysa sadece din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması yönünde 
bir algı var CHP’de.” Demek ki katılımcı, laikliği sadece dinsizlikle de,  din ve dev-
let işlerinin birbirinden ayrılmasıyla da özdeşleştirmemek gerektiğini düşünmek-
tedir. Ona göre, laiklik, toplumdaki bütün farklılıklara eşit temsil hakkı tanıyan; 
bir bakıma, bütün farklılıklar için güvence sağlayan bir zeminde tanımlanmalıdır. 
Bu görüşün, az sayıda katılımcı tarafından dile getirildiğini belirtmek gerekir. 

Katılımcıların büyük kısmı için ise laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden 
ayrılmasıdır. Bunun ötesinde, AK Parti, dini istismar ederek laikliği yaralamak-
tadır. Mersin’den bir katılımcı (Katılımcı 95), ‘İslamlaşma’yı önemli bir problem 
olarak görmektedir. Türbanın kamuya, okullara girmesi onun için AK Parti dö-
nemindeki İslamlaşma işaretleridir. Edirne’den bir katılımcı (Katılımcı 78) dinin 
siyasete alet edilmesinden şikayetçi olanlardan bir başkasıdır. Ona göre, “dindar 
insanlarla dinci insanları birbirinden ayırmak gerekir. CHP dinsizdir algısı yanlış. 
CHP dinle insanları kandırmaya çalışmıyor. Farklı cemaatler, din üzerinden reka-
bet ediyor. Din çarpıtılarak siyasete alet ediliyor.” Bunun önüne geçmek için, ona 
göre, dindar insanlarla iletişim kurmak gerekmektedir. Yine Edirne’den başka bir 
katılımcı (Katılımcı 77) da dinin AK Parti tarafından siyasete alet edildiğini düşü-
nenlerdendir. AK Parti, “her şeyi oy hesabına katarak samimiyeti öldürmektedir”. 
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Son olarak, İskenderun’dan bir katılımcı (Katılımcı 88), “AKP İslam kapitalisti, 
rantçı bir parti” sözleriyle, rant ya da çıkar için AK Parti’nin dini siyasete alet 
ettiğine işaret etmektedir. 

AK Parti’ye yönelik benzer eleştirileri çoğaltmak mümkün. Buna karşılık, az 
sayıda katılımcı, AK Parti kadar CHP’nin de bazı açılımları ile dini siyasete alet 
ettiğini ve bunun yanlışlığını dile getirmiştir. Örneğin, Edirne’den bir katılımcı 
(Katılımcı 78) hem Baykal’ın ‘çarşaf açılımı’nı hem de Kılıçdaroğlu’nun Ramazan 
ayında yoksullarla birlikte iftar etmesini dini siyasete alet etmenin örnekleri ara-
sında sıralamıştır. Katılımcı, CHP’ye atfen, “dini siyasete alet etmemek zorunda-
yız” diyerek söz konusu çabalardan duyduğu rahatsızlığı dile getirmiştir.

İkinci olarak, katılımcıların başörtüsü ya da türban serbestisine dair görüşle-
rinden elde edilen bulgular, din-siyaset ilişkisinin bir başka boyutuna dair önemli 
veriler içeriyor. Katılımcıların büyük çoğunluğu kamuda türbana izin verilmesine 
kesinlikle karşıdır. Yine dikkate değer bir oranda katılımcı, üniversitelere türbanla 
girilmesine de itiraz etmektedir. Örneğin, Edirne’den bir katılımcı (Katılımcı 76), 
“devlet dairelerinde tesettürü uygun görmüyorum. Yönetim kurulumuzda başör-
tülü üyemiz var. Bu sıkıntı yaratmıyor. Ama çarşaflılar erkek mi kadın mı anla-
mıyoruz” sözleriyle kamuda tesettüre izin verilmemesi gerektiği kanaatindedir. 
İskenderun’dan bir katılımcı (Katılımcı 15) da, benzer şekilde, başörtüsüne karşı 
çıkmaktadır: “Eğer bir halkçılıktan bahsediyorsak, dışarda serbest [olsun] ama 
kamuda karşıyım. Ayrımcılığa yol açacağı için.” 

Katılımcıların büyük çoğunluğu hem kamuda hem de üniversitelerde başör-
tüsü serbestisine karşı olsalar da, azımsanamayacak sayıda katılımcı üniversitele-
re başörtüsü ile girmenin kendileri için sorun teşkil etmeyeceğini ifade etmiştir. 
Örneğin Edirne’den bir katılımcı (Katılımcı 79), “CHP biraz esneyebilir. Örtünme 
sorun değil. Kamuda yer almasın, üniversitede olur. Lisede olmamalı” diyerek, 
üniversitelerde örtünmeye izin verilmesi gerekliliğinin altını çizmektedir. Ay-
dın’dan bir katılımcı (Katılımcı 27) ise, daha önce aktarılan görüşlerinde de gö-
rülebileceği üzere, CHP içinde laikliğin sadece din ve devlet işlerinin ayrılmasına 
indirgenmesinden ve bundan ötürü üniversitelerde başörtüsü serbestisine itiraz 
edilmesinden hoşnut değildir. Özetle, CHP’liler, başörtüsü ile kamuda görev al-
maya yönelik itirazlarında ortaklaşsalar da, üniversitelere giriş söz konusu edildi-
ğinde farklılaşmaktadırlar. Büyük kısmı tıpkı kamuda olduğu gibi üniversitelerde 
de başörtüsüne karşıdır. Buna karşılık, azımsanamayacak bir oranda katılımcı ba-
şörtüsü ile üniversitelerde eğitim görülebilmesinden yanadır. 

Dış Politika: 2002’de AK Parti iktidara geldikten sonra dış politika, uzunca 
bir süre Kıbrıs sorunu ve AB’ye giriş sürecine odaklı tartışmalar kapsamında ülke 
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gündeminde yer etmişti. Son yıllarda ise bu iki gündem yerini Arap Baharı ile 
birlikte yaşanan gelişmelere bırakmıştır. Tunus’ta başlayıp, Yemen, Mısır, Libya, 
Suriye, Bahreyn, Cezayir ve Ürdün’de büyük çaplı hareketlilikleri ve bir dizi sos-
yal, politik, ekonomik sonuçları beraberinde getiren Arap Baharı, son yıllarda, 
iç politikadaki gerilimleri de besleyen temel tartışma nesnelerimizden bir tanesi. 

Mülakatlarda, katılımcılara, son yıllarda yaşanan dış politik gelişmelerle ilgili 
değerlendirmelerini almak üzere oldukça genel bir soru yöneltildi. Katılımcıların 
verdikleri cevaplardan hareketle elde edilen bulgular, CHP tabanında belirgin bir 
kanaat birliğinden söz edilebileceğini göstermektedir. Bu cümleden olmak üzere, 
katılımcıların, yaygın bir biçimde AK Parti dönemi dış politikasını, öncelikle, Su-
riye meselesine odaklanarak değerlendirme eğilimi gösterdikleri belirtilmeli. AB 
temalı değerlendirmeler zaman zaman dile getirilse de, katılımcılar için, genellik-
le Arap Baharı, özellikle de Suriye meselesi bütün diğer değerlendirme temaları-
nın önünde bir önemi haizdi. 

Bulgulardan hareketle en genel ifadesiyle şunu söylemek mümkün: katılım-
cılar, birkaç istisna ve mütereddit tutum dışında, Türkiye’nin dış politikasını, bir 
başka deyişle, AK Parti’nin dış politikadaki performansını son derece başarısız 
bulmaktadırlar. Katılımcılar için, i) dış politikamız bağımsız ve millî çıkarlarla 
uyumlu değildir; ii) emperyal ya da küresel güçlerin güdümündedir; iii) ‘kom-
şularla sıfır sorun’ anlayışından tüm komşularla ilişkilerin zedelendiği bir düzle-
me kaymıştır; iv) uluslararası itibarımızı sarsıcı bir niteliktedir; v) tutarsızdır, vi) 
mezhepçi ve etnikçi bir bakışla yürütülmektedir. Bu altı kategori, bir genelleme 
düzeyinin ifadesidir. Her bir eleştiri, farklı şekillerde de yapılsa bu kategorilerden 
birine dâhil edilebilir. Bu eleştirilerin dışında, çok az sayıda (iki katılımcı) Tür-
kiye’nin dış politikasına dair değerlendirmelerinde tereddütleri olduğunu ifade 
etmişlerdir. Ayrıca, üç katılımcı da AK Parti’nin dış politika performansını kıs-
men beğenmektedir. Buna karşılık, katılımcıların kahir ekseriyeti, AK Parti’nin 
dış politika performansına karşı oldukça eleştireldir. 

Öncelikle katılımcılar, dış politikaya dair değerlendirmelerinde, son yıllar-
daki gelişmeler dikkate alındığında, en fazla dış politikamızın bağımsız ve millî 
çıkarlarla uyumlu olmadığını ifade etmişlerdir. Yine en sık dile getirilen bir tespit 
de dış politikamızın emperyal ya da küresel güçlerin güdümünde yürütüldüğü-
dür. Bu güçler içinde en çok ABD’nin ve İsrail’in isimleri zikredilmiştir. En sık 
dile getirilen bu iki kanaat, bazen katılımcıların ifadelerinde ayrı ayrı, bazen de 
bir arada yer almıştır. 

Bağımlı ve millî çıkarlarla uyumsuz bir performans sergilendiği kanaati için 
ilk örnek Edirne’den bir katılımcı (Katılımcı 3) tarafından şu sözlerle dile getiril-
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miştir: “Partimizin dış politika konusundaki söylemlerini doğru buluyorum ve 
tamamen katılıyorum. Bağımsız, bu ülkenin onuruna yakışır bir politika izlen-
diği kanaatinde değilim.” Bağımlılık temasını biraz daha somutlaştıran bir örnek 
için ise Edirne’den bir katılımcının (Katılımcı 4) görüşlerine başvuralabilir: “Ben 
AKP’nin bir dış politika izlediğine inanmıyorum.  Dış politika değil dıştan emir 
alma politikasıdır. Ticaretinden, ilaç sektörüne tamamen dışa bağımlı bir ülke ol-
duğumuz için finansman ve teknoloji konusunda gebe olduğumuz için istediği 
her şeyi yaptırabildiğini görüyoruz.” Edirne’den başka bir katılımcı (Katılımcı 5) 
ile Tekirdağ’dan bir katılımcı (Katılımcı 10), AK Parti dönemi dış politikasını ba-
ğımlı ve millî çıkarlarla uyumsuz bulmaktadırlar. 

‘Dış politikamız küresel güçlerin güdümündedir’ şeklindeki ikinci en yaygın 
eleştiri ise, özellikle Arap Baharı ve Suriye’de yaşananlar esasında dile getirilmek-
tedir. İskenderun’dan bir katılımcıya (Katılımcı 13) göre, “AKP iktidar olduğun-
dan bu yana ülkenin kendi bağımsız dış politikasını takip etmesi yerine dünya 
egemenlerinin ortaya koyduğu ve yarattığı konjonktürün peşine takılmanın dı-
şında bir şey yapmamıştır.” Mersin’den bir katılımcı (Katılımcı 22) da tasvip edi-
lemez bulduğu AK Parti dış politikasının, “Suriye’de emperyalistlerin oyununa 
gelerek, savaşa destek” olduğu kanaatindedir. Ona göre, AK Parti’nin “barıştan 
yana olması gerekirdi. Emperyalist güçlerin talimatıyla Suriye sınırında ve bir-
çok ilimizde patriotların yerleştirilmesi bu iktidarın ne kadar barış yanlısı olduğu 
konusunda soru işaretleri yaratmaktadır.” Aydın’dan bir katılımcı (Katılımcı 32), 
Arap Baharı’nı ‘emperyalizmin baharı’ biçiminde tanımlarken, Aydın’dan başka 
bir katılımcıya (Katılımcı 33) göre, AK Parti Amerika’nın Ortadoğu’yu yeniden 
biçimlendirme oyununda sadece bir piyondur. Suriye ve Ortadoğu’da yaşananlar 
Tunceli’den bir katılımcı (Katılımcı 40) açısından da, “emperyal güçlerin orga-
nizasyonudur. Esad’ın yanlışları kullanılarak Ortadoğu yeniden şekillendirilmek 
istenmektedir.” Giresun’dan bir katılımcı (Katılımcı 53) ise, Suriye’de yaşananlar-
dan yola çıkarak, hükümetin taşeronluk yaptığı düşüncesini dile getirmiştir. Ona 
göre de, hükümet, “ABD’nin İsrail’in işlerini” yapmaktadır. Aydın’dan bir katılım-
cıya (Katılımcı 27) göre, Arap Baharı, “paylaşıma ve bölgeyi sömürmeye dayalı 
bir süreçtir, kapitalizmin yeni kaynak arayışıdır, oradaki kaynakların paylaşım 
kavgasıdır.” Arap Baharı’nın başlama sebebi, Mersin’den bir katılımcı (Katılımcı 
20) tarafından da enerji politikalarıyla şu şekilde ilişkilendirildi: “Arap Baharı ne-
den orada başladı. Planlar kuruluyor ve bir takım insanlar bir bardak suda fırtına 
koparıyor.” Suriye özelinde, bu kopan fırtına sebebiyle bir anda ilişkilerimizin bo-
zulması, Mersin’dan bir katılımcıya (Katılımcı 23) göre, “başkalarının düşündüğü 
bir dış politika işaretidir. Daha çok ABD’nin bölgesel çıkarlarına dayalı bir dış 
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politikamız var. Bağımsızlıkçı, özgürlükçü bir dış politika izlenmiyor.” Kısaca, ka-
tılımcıların büyük bir çoğunluğunun değerlendirmeleri, (ABD ya da İsrail gibi) 
küresel güçlere bağımlı ve millî çıkarlarımızla uyumsuz bir dış politikanın yürür-
lükte olduğu vurgusunun öne çıktığını göstermektedir. 

Katılımcıların en çok dile getirdikleri bir başka değerlendirme de, ‘komşular-
la sıfır sorun’ hedefinin geldiği yerle ilgilidir. Katılımcılar, komşularımızın büyük 
kısmıyla gerilimli bir ilişki düzlemine geçişe sebep olduğu için AK Parti dönemi 
dış politikasını eleştirme eğilimindedirler. Birkaç örnek vermek gerekirse; İsken-
derun’dan bir katılımcı (Katılımcı 90) “AKP iktidarı sıfır sorun diye başladı. Maa-
lesef bütün komşularımızla sorunluyuz”; Tunceli’den bir katılımcı (Katılımcı 84), 
“AB ile ilişkiler iyi gidiyor ama komşulara rezil olduk”; Erzincan’dan bir katılımcı 
(Katılımcı 48), “AKP dış politikası tamamen ticaret ve BOP ile ilgilidir. Türkiye 
çıkarlarını korumuyor. Sıfır sorun, kazan-kazan bizi herkese düşman etti” ve son 
olarak yine Tunceli’den bir katılımcı (Katılımcı 66), “ABD, İsrail’in karakolluğunu 
yapıyoruz. İslami bir birliğe doğru gidiyoruz. PKK’nın silah bırakmasıyla İsrail’in 
özür dilemesi aynı anda denk geldi. Komşu ve Müslüman ülkelere savaş açmışız. 
Bu tüylerimi diken diken ediyor” sözleriyle, aynı bakış açısını, yani mevcut iktidar 
döneminde sıfır sorun hedefiyle başlayan stratejinin geldiği yeri sorunlu bulduk-
larını dile getirmektedirler.

Son olarak az sayıda katılımcı, AK Parti’nin dış politikasını itibarsızlaştırıcı, 
tutarsız ve mezhepçi ya da etnik bir bakışla donatılmış bulmaktadır. Bu tür bir 
eleştiriye, İskenderun’dan bir katılımcının (Katılımcı 17) “TC’nin itibarının her 
geçen gün sarsıldığını düşünüyorum. Avrupa, ABD bizimle dalga geçiyor, itiba-
rımız yerlerde. Belki Ortadoğu’da artıyor gibi söylenebilir. Bunun da nedeni dini 
duyguların okşanması” şeklindeki sözleri örnek verilebilir. Giresun’dan bir katı-
lımcı (Katılımcı 51) da, “Esad’a dair söylem tutarsızlık gösterdi. Vize anlaşması 
yapılan ülkeler ciddiye alınacak yerler değil. Dış politikamız hikâye” sözleriyle dış 
politikayı tutarsız bulduğunu ifade etmektedir. Tunceli’den bir katılımcı (Katılımcı 
37) ise, Suriye’de izlenen politikanın yanlışlığının altını çizerken, “Biz neden eği-
timli muhalifleri Suriye’ye gönderiyoruz. Bırakalım kendi sorunlarını çözsünler. 
Irak’ta aynısını yapmamızı CHP engelledi. Dört parça Kürdistan’ın kullanılacağı 
söyleniyordu. Suriye’den sonra İran hedeflenecek. Hükümetin hareketleri, mez-
hepçi bir dış politika yaptığımızı gösteriyor” sözleriyle mezhepçi bir dış politika 
izlendiği eleştirisini dile getirmiştir. 

Katılımcılar, şu ana değin analiz edilen değerlendirmeleri ile, AK Parti dö-
nemi Türkiye dış politikasını yaygın bir biçimde “olumsuz” kanaatlerle dile getir-
mişlerdir. Buna rağmen, az sayıda katılımcı Türkiye’nin dış politikası ile ilgili ya 



C H P  T A B A N I N I N  T E M E L  M E S E L E L E R E  B A K I Ş I

161

mütereddittir ya da kısmen olumlu bir kanaate sahiptir. Örneğin, Ordu’dan bir ka-
tılımcı (Katılımcı 68), “AKP’nin dış politikası olduğuna inanmıyorum. Şu ana ka-
dar yapılanlar bir projenin parçası ve dış işleri bakanı da bir parçası. Ülke insanı-
nın hassasiyetleri olmasaydı şimdiye kadar yapılmak istenenler yapılırdı. Türkiye 
acaba bu projenin sonunda bazı petrol bölgelerinin Türkiye’nin içine alınmasına 
inanıyor mu, yoksa inanmadan bu kadar halkı karşısına alabilecek kadar cesurlar 
mı, bilmiyorum. Ortadoğu bir kan gölüne çevrilebilir. Biz de bu savaşın içinde yer 
alır mıyız? Ama bazen de tereddüt ediyorum acaba haklılar mı adamlar” sözlerin-
de açıkça görüldüğü üzere, katılımcı tereddüt içindedir. Aynı şekilde Tekirdağ’dan 
bir katılımcı (Katılımcı 12) mevcut hükümetin dış politika performansına ilişkin 
kanaatlerinde mütereddittir:“Kafam karışık biraz. Hükümet politikaları bir yan-
dan Doğu’ya yönelişi temsil ediyor gibi. Bir yandan da ABD’nin maşası gibi. İşin 
içinden çıkamıyorum.” 

Az sayıda katılımcı ise dış politika performansı açısından hükümeti iyi, haklı 
ya da doğru bulmaktadır. Örneğin, İzmir’den bir katılımcı (Katılımcı 56), böl-
gesel açıdan bakıldığında Suriye’ye müdâhaleyi onaylamaktadır; Mersin’den bir 
katılımcı (Katılımcı 19) Arap Baharı’nın yaşandığı ülkelerde hükümetin ABD’nin 
güdümüne girdiğini düşünse de, “ticari çalışmalarda iyi” olduğunu ifade etmiştir. 
Ordu’dan bir katılımcı (Katılımcı 64), “Suriye olayına kadar iyi gidiyordu. Davu-
toğlu’na yakıştıramıyorum; ama diğer ülkelerle iletişimimiz ciddi şekilde arttı... 
Suriye bizim fikrimiz değildi. Tutarsız davrandık. Başka anti-demokratik ülkeler 
de var. Ama bazen güçlü devlet hissini yaşamak için Suriye’ye müdahil olmamızın 
doğru olacağını düşünüyorum. Biz hep çekimser kaldık” sözleriyle, Suriye olayına 
kadar hükümetin dış politikasının iyiye gidişi temsil ettiğini, Suriye meselesinde 
ise mütereddit bir tavırla belki doğru yapıldığını ifade ederek, AK Parti iktidarı 
dış politikasını, nadiren karşılaşılan bir biçimde, olumlamaktadır. 

Dış politika esasında, elde edilen bulgular, katılımcıların, özetle, birkaç istis-
na dışında, yaygın bir biçimde Türkiye’nin AK Parti iktidarı dönemi dış politika-
sını onaylamadıklarını göstermektedir. 

Yeni CHP’ye Bakış: Kılıçdaroğlu’nun, Mayıs 2010’da genel başkan seçilme-
siyle birlikte, ‘Yeni CHP’, Baykal dönemi ile araya konmak istenen mesafenin bir 
simgesi hâline gelmişti. Bir bakıma, ‘Yeni CHP’, partiyi bir iktidar alternatifi hâli-

CHP tabanı  Türkiye’nin AK Parti iktidarı dönemi dış politikasını 
başarısız bulmaktadır.
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ne getirme teşebbüsünün adıydı. Bu amaçla söylem düzlemindeki önceliklerinin 
değişimi ve kadroların genişletilmesi sûretiyle partiyi daha geniş kitlelere açma 
çabası, yenilikçi aktörlerce en azından bir süre devam ettirilmişti. 

‘Yeni CHP’nin, yapılan mülakatlardan elde edilen bulgular aracılığıyla, CHP 
tabanında nasıl bir yankı uyandırdığı sorusuna cevap vermek, katılımcıların ken-
di partilerinde yaşananları nasıl değerlendirdiklerini anlamak ve yorumlamak bu 
bölümün esas amacıdır. Bu kapsamda, CHP’de Kılıçdaroğlu’nun genel başkan se-
çilmesi ile birlikte yaşanan gelişmeler dört ana tema etrafında analiz edilecek: i) 
‘Yeni CHP’ye katılımcıların atfettikleri anlam; ii) Kılıçdaroğlu dönemi ile bir ön-
ceki dönem arasındaki benzerlikler ya da farklılıklar; iii) merkez sağ, daha sol ve 
liberal isimlerin katılımıyla ortaya çıkan çok seslilik; iv) farklı dünya görüşlerine 
sahip insanları bir arada tutan ortak noktalar.

Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı ile başlayan yeni dönemin CHP’si, katılım-
cıların bir kısmı için ciddi bir endişe kaynağı. ‘Yeni CHP ve eski CHP ayrımını ya 
da Yeni CHP’yi kabul etmiyorum’, ‘Yeni CHP ve eski CHP ayrımı geçerli değil, ge-
reksiz’, ‘yok öyle bir şey’, ‘Yeni CHP’ye karşıyım, çok kızıyorum’ gibi ifadelerin, sık-
ça zikredidiği görülmüştür. Dolayısıyla bunlar, katılımcılar arasında ‘Yeni CHP’nin 
önemli bir oranda benimsenmediğine işaret etmektedir. Buna karşılık, ‘Yeni CHP’, 
bazı katılımcılar için, laiklik ve şeriat korkusundan kaynaklı sıkışmışlığı açan; ikti-
dar olmak için anlamlı; sosyal demokrat bir parti hâline gelişin önündeki engelleri 
kaldıran; zorunlu bir değişimi başlatan, tabuları yıkmayı, herkese ulaşmayı ve bir 
Türkiye partisi olmayı sağlayacak bir hareketi temsil ediyor. Dolayısıyla, ilk yakla-
şım sahipleri için ‘olumsuz’ çağrışımlara sahipken, ikinciler için ‘olumlu’ bir değer 
ile yüklü. İlk yaklaşımın daha baskın ve yaygın bir görüşü temsil edişi, Kılıçda-
roğlu’na yönelik sempatinin katılımcılar arasında çok düşük olduğu kanaati oluş-
turmamalıdır. Tam tersine, Baykal’ı özleyenlere ya da Kılıçdaroğlu’nun üç yıllık 
performansını hiç de başarılı bulmayanlara rağmen, Kılıçdaroğlu CHP içinde bir 
umut (iktidara gelme) kaynağıdır. Bununla beraber, Kılıçdaroğlu’nun, bu umuda 
kaynaklık edişinden doğan desteğini gün geçtikçe yitirdiğini, bir ‘hayal kırıklığı’ 
yarattığını, yine sıkça karşılaşılan görüşler arasında zikretmek gerekir. Elbette, az 
da olsa, ters yönde, yani ‘Yeni CHP’nin temsil ettiği değer ve kadrolarla ilgili ümi-
dini muhafaza eden katılımcıların varlığı da bir vakıa. 

‘Yeni CHP’ye katılımcılar tarafından atfedilen anlamların ‘olumsuz’ muhte-
vası, pek çok katılımcının ‘sevmiyorum’, ‘karşıyım’, ‘kabul etmiyorum’ gibi ifade-
lerinde açığa çıkıyor. Örneğin, Aydın’dan bir katılımcı (Katılımcı 1), ‘eski CHP’ 
ve ‘Yeni CHP’ arasında genel yapısı itibariyle aslında bir değişiklik olmadığını; 
bundan sonra da olmayacağını; düşünce yapısı değişmedikten sonra isimlerin 
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değişebileceğini vurguladıktan sonra, “Yeni CHP lafını çok fazla seven bir si-
yasetçi değilim” diyerek, ‘Yeni CHP’nin kendisindeki ‘olumsuz’ anlam yüküne 
işaret etmiştir. Benzer bir biçimde, Edirne’den bir katılımcı (Katılımcı 4), ‘Yeni 
CHP’ lafını çok da kabul etmiyorum. Ana muhalefet kanadından kurtulup ik-
tidara yürüyen bir CHP var. Baykal döneminde sadece olan değerleri korumak 
için çalışılırdı. Şimdi ise değer yargılarımızın üstünü perçinlemek ve daha ileriye 
gidebilmek esas”; Edirne’den başka bir katılımcı (Katılımcı 5), “Ben Yeni CHP’yi 
tanımıyorum. Benim bildiğim tam bağımsız, Türk milletinin çıkarlarını savu-
nan değerleri (Atatürk’e karşı Seyyid Rıza’yı değil, Atatürk ve silah arkadaşlarını) 
savunan bir CHP”; Tekirdağ’dan bir katılımcı (Katılımcı 9), “Yeni CHP ismini 
ben pek onaylamıyorum. 80 yıla aşkın bir süre kuruluş ilkeleri aynen kalan bir 
parti CHP”; İskenderun’dan bir katılımcı (Katılımcı 15), “Yeni CHP’ye karşıyım. 
CHP neyse odur”; Mersin’den bir katılımcı (Katılımcı 21), “Yeni CHP söylemine 
ben çok kızıyorum. CHP, CHP’dir. Altı Ok’u benimsemiş, sosyal demokrasiyi 
benimsemiş bir partiyiz”: Tunceli’nden bir katılımcı (Katılımcı 67), “Yeni CHP, 
eski CHP doğru değil. Çünkü CHP kurulurken benimsediği altı ilke var. Bu il-
keler etrafında bir araya gelinmeliydi ama olmadı. Herkes kendi öncelikleri is-
tikametinde düşüncelerini dile getiriyor, bizim sıkıntımız orda” ve son olarak 
da Ordu’dan bir katılımcı (Katılımcı 65), “yeni ve eski CHP diye ayrışma doğ-
ru değil. Ama Kılıçdaroğlu liderliğinde yapılan hamle doğru” sözleriyle, ‘Yeni 
CHP’nin, CHP’yi temsilen kullanılmasına yönelik tepkilerini ifade etmişlerdir. 
Her bir örneğin gösterdiği üzere, ‘Yeni CHP’, katılımcılar için kabul edilebilir bir 
tabir değildir. Çünkü, CHP’nin tarihsel mirasından bir sapmayı temsil edecek 
her hangi bir değişim ya da yenilik çabası, söz konusu katılımcılar için reddedil-
mesi gereken bir durumdur. Örneğin, Atatürk yerine Seyid Rıza’yı savunmaksa 
‘Yeni CHP’, bu, tam bağımsızlık ve Türk milletinin çıkarlarını savunan değerlerin 
ihmali anlamına gelecektir. Dolayısıyla kabul edilmesi mümkün değildir. 

Buna karşılık, Ordu’dan bir katılımcının (Katılımcı 65) ifadelerinde örneği-
ni bulabildiğimiz hâliyle, ‘eski’ ve ‘yeni’ tabirleri arasındaki ayrım, aynı zamanda 
parti içindeki bir ayrışmaya kaynaklık ettiği için, ‘Yeni CHP’nin kullanımı doğ-
ru değildir. Benzer bir görüş, Giresun’dan bir katılımcı (Katılımcı 71) tarafından, 
“yeni, eski CHP’ye gerek yok. Her türlü fikri çok demokratik bir biçimde ifade 
eden partiyiz. Bu süreçte böyle olaylara girmek bencillik. Parti içi çekişmeler an-
lamsız. Ülke tehdit altındayken tek sesle insanların karşısına çıkmamız lazım. Şu 
anda buna zaman harcamamız gerekir. Çünkü söz konusu olan ulusal bütünlüğü-
müz” sözleriyle ifade edilmektedir. Katılımcı için, parti içi ayrışma özellikle ulusal 
bütünlük tehdit altındayken ancak bir bencillik göstergesidir; boşa zaman kaybı-
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dır. Tam da bu sebeple, böylesi bir ayrım gereksizdir. Hülasa, ‘Yeni CHP’, CHP’yi 
temsilen tercih edilebilecek bir tabir değildir. 

‘Yeni CHP’, bazı katılımcılar için ‘olumlu’ bir değeri ifade etmektedir. Örne-
ğin, Aydın’dan bir katılımcı (Katılımcı 27), ‘Yeni CHP’ söylemini kabul edenler-
den biridir. Ona göre, “CHP son yirmi yılda kendi içine sıkışmıştı. Sadece şe-
riat, laiklik korkusu söylemine takılıp kalmış bir CHP vardı. Oysa artık sosyal 
demokrat ilkeleri merkeze alarak daha sol bir CHP’den yana tavır alıyor.” Yani, 
katılımcı sosyal demokrat ilkeler üzerine bina edilen daha sol bir CHP’nin inşâını 
temsil ettiği için ‘Yeni CHP’ye sempati ile bakmaktadır. Tunceli’den bir katılımcı 
(Katılımcı 36), “anlamlıydı, ama başaramadık. Halkla ilgileneceğimize kendimiz-
le uğraşıyoruz”; yine Tunceli’den başka bir katılımcı (Katılımcı 39), “anlamlı bir 
değişim hareketi yaşandı. Çok partili dönemde neredeyse hiç iktidar olamadık. 
Ama ağzı olan konuşmamalı. Kemal Bey’in parti üzerinde otoritesi inşa edileme-
di. Zaman zaman yanlışlıklar yapabiliyor. Tutarsızlık gözlemliyoruz. […] Değişim 
bitmedi, ama yenilikçilerin işin başına geçmesi gerekiyor. […] İlk rüzgâr biraz 
duruldu”; Tunceli’den başka bir katılımcı (Katılımcı 40), “değişim anlamlıydı, ama 
hiç başlayamadı. Politika bireysel egolarla olmuyor. Konjonktür de ‘Yeni CHP’nin 
oluşmasına müsait değil”; Giresun’dan bir katılımcı (Katılımcı 52), “değişim ge-
rekliydi ama ilk rüzgârı koruyamadılar” ve son olarak İzmir’den bir katılımcı (Ka-
tılımcı 60), “yol kat ediliyor ama parti içinde olanlar değişime ayak uydurmalıdır” 
sözleri ile ‘Yeni CHP’ye ve onun temsil ettiği değişim ile yenilik çabalarına destek 
vermektedirler. Örneklerin (Katılımcı 36, 39, 40 ve 52) de gösterdiği üzere, katı-
lımcıların bir kısmı değişim ve yenilik teşebbüslerinden yana bir tutum alsalar da, 
değişimin ve yeniliğin başarıya ulaşamadığı kanaatindedirler. Bir bakıma, Kılıç-
daroğlu’nun genel başkan oluşuyla esen değişim ve yenilik rüzgârları artık durul-
muştur. Bu bakımdan Kılıçdaroğlu yetersiz kalmaktadır. 

Benzer bir düşünce, Erzincan’dan bir katılımcının (Katılımcı 42) şu ifade-
lerinde karşımıza çıkmaktadır: “CHP devlet partisi olmaktan kurtulamadı. Ale-
vileri de devletleştirmek istemiştir. Selçuklu, Osmanlı hep Alevilere ve Kürtlere 
karşı oyunlar oynadı. Cumhuriyet döneminde de bunlar yaşandı. Hepsini beraber 
değerlendirmek lazım. CHP sosyal demokrat bir parti olmalıdır. Ama hala dev-
let partisi. Kılıçdaroğlu yetersiz kalıyor.” Özetle, ‘Yeni CHP’, bazı katılımcılar için 
‘olumlu’ bir değeri, yani değişim ve yenilik ihtiyacını temsil etmektedir. Ancak bu 
ihtiyaç henüz bihakkın karşılanmış değildir. Bu bakımdan, Kılıçdaroğlu başarılı 
bir sınav vermiş değildir. 

‘Yeni CHP’ye atfedilen anlam ya da değerlerdeki farklılıklar, yukarıdaki ör-
neklerin gösterdiği üzere, iki temel tip oluşturmaktadır. Bu noktada dikkat çeken 
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başka bir önemli hususa değinmek gerekir. ‘Yeni CHP’yi beğenmeyen, onaylama-
yan, tercihe şayan bulmayan katılımcıların ‘Yeni CHP’yi dolaşıma sokan Kılıç-
daroğlu hakkında da ‘olumsuz’ değerlendirmeler yaptıkları düşünülebilir. Oysa, 
bu türden olumsuz değerlendirme sahibi katılımcıların bazıları, Kılıçdaroğlu için 
olumlu kanaatlere sahipler. Örneğin, ‘Yeni CHP’ ifadesinden çok da hoşlanma-
dığını belirten Aydın’dan bir katılımcı (Katılımcı 1), “Dürüstlüğü, halka yakınlı-
ğı, parti içi demokrasiye verdiği önem en azından Aydın’da bize ışık tuttu. Genel 
merkez politikaları Aydın’da bize kazandırdı” diyerek Kılıçdaroğlu için olumlu 
kanaatlere sahip olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde, ‘Yeni CHP’ ismini onay-
lamayanlardan Tekirdağ’dan bir katılımcı (Katılımcı 8) da “değişen nedir? Söylem. 
Kılıçdaroğlu’nun tutumunu onaylıyorum” diyerek ‘Yeni CHP’ye olmasa da Kılıç-
daroğlu’nun tutumuna destek vermektedir. 

Buna karşılık, ‘Yeni CHP’ye olumlu bir değer atfedenlerin önemli bir kısmı, 
yukarıda görülebileceği üzere, Kılıçdaroğlu’nu değişime ve yeniliğe öncülük etme 
hususunda başarısız bulmaktalar. Örneğin, Mersin’den bir katılımcının (Katılımcı 
19), “Kılıçdaroğlu ile birlikte insanlarda umut doğdu. Baykal artık ulusalcı, nere-
deyse Baykalcı bir yapıya bürünmüştü parti. Kılıçdaroğlu ile beraber bu görün-
tü değişecek gibiydi. Kılıçdaroğlu ise bir ileri iki geri hareket ediyor. Dolayısıyla 
umutları biraz boşa çıkardı. Başarılı olması için cesur adımlar atacak. Gerçek sos-
yal demokrat bir parti olmak istiyorsa korkmadan, yarın hesabı yapmadan, genel 
başkanlık elimden gider mi diye düşünmeden radikal bir karar uygulasa o zaman 
hem ülkenin hem partinin hayrına olur” sözlerinde ifadesini bulduğu üzere,  Kı-
lıçdaroğlu’nun genel başkan olması ile birlikte doğan umut, bir süre sonra, söz 
konusu katılımcılar için boşa çıkmıştır. 

Mülakatlarda, ‘Yeni CHP’ başlığı altındaki sorularla, katılımcılardan Baykal 
ve Kılıçdaroğlu dönemlerini karşılaştırmaları da talep edildi. Bulgular ışığında, 
Kılıçdaroğlu ve Baykal’a atfedilen özelliklerden hareketle bir değerlendirme ya-
pılırsa, katılımcılar arasında en dikkat çekici ve yaygın ifadeler, Kılıçdaroğlu’nun 
‘olumlu’ değerlerle özdeşleştirilmesinde karşılığını buluyor: Dürüst, mütevazı, 

‘Yeni CHP’, bazı katılımcılar için, laiklik ve şeriat korkusundan 
kaynaklı sıkışmışlığı açan; iktidar olmak için anlamlı; sosyal de-
mokrat bir parti hâline gelişin önündeki engelleri kaldıran bir 
anlama sahiptir.



G E Ç M İ Ş İ N  Y Ü K Ü Y L E  Y E N İ L İ K  A R A Y I Ş I

166

peşin hükme entegre olmadan herkesi dinleyen, iyi niyetli, parti içi demokrasiye 
önem veren, halka yakın veya halkçı, yeni dünyaya rasyonel yaklaşan, yurtsever, 
barışçı gibi özellikler, Kılıçdaroğlu için, katılımcıların sıraladıkları genel özellik-
ler. Ancak liderlik vasfından yoksunluk, örgütü kontrol edememe ve gruba hâkim 
olamayış, tutarsızlık, gereğinden fazla hoşgörü gösterme, siyaseten hatalı tutum 
alışlar, Ecevit’in tersine hesaplaşmaktan imtina ediş ve cesaretsizlik gibi ‘olumsuz’ 
özelliklerin de kayda değer bir oranda katılımcı tarafından dile getirildiğini not 
etmek gerekmektedir. 

Aslında bu bulgularla uyumlu bir tablo, Baykal söz konusu edildiğinde de 
karşımıza çıkıyor. Baykal, bazı katılımcılar için özlemle yâd edilen günlerin genel 
başkanı. Onun dönemindeki dik ve net duruş, bazı katılımcılar için halen değerli. 
Ayrıca, Atatürk ve laiklik esaslı söylemler de döneme yönelik özlemin esas kay-
naklarından biri. Örneğin, Tekirdağ’dan bir katılımcı (Katılımcı 12), “Deniz Bey’i 
özlüyorum. Biraz daha yumruğunu masaya vuran söylemleri ile daha bir lider 
buluyordum”; İskenderun’dan bir katılımcı (Katılımcı 16) ise, “nerde Baykal’ın 
Atatürk ve laiklik söylemleri? Bunu çok özledik. Meydanı boş buldular, bunları 
duyamaz olduk” sözleriyle bir bakıma Baykal’a özlemlerini dile getirmiştir. Buna 
karşılık, partiyi geniş kitlelere açmak yerine kapatması, sadece belli değerleri ko-
rumaya odaklı muhafazakâr reaksiyonerliği, parti içi demokrasiye dikkat etme-
yişi, Kürtleri ihmal edişi ve aşırı milliyetçiliği, halka ulaşma kanallarını açmayı 
engelleyici elitist tavrı, bilgi birikimini halkla paylaşmakta hantal kalışı, yeterince 
çalışmayışı gibi eleştiriler, Baykal ve dönemi için en sık ve ilkine göre daha yaygın 
ifade edilen değerlendirmelerdi. Bu iki lidere atfedilen bu genel nitelikler temelin-
de ve katılımcıların ifadelerinden hareketle, Baykal ve Kılıçdaroğlu dönemlerini 
karşılaştırmak mümkün.

Öncelikle, pek çok katılımcı, iki dönem arasında parti politikaları ve zihniyet 
açısından önemli bir fark görmemektedir. Buna karşılık, yönetim anlayışları ve 
üslûpları dikkate alındığında iki lider arasında belirgin bir fark söz konusu edi-
lebilir. Örneğin, Tekirdağ’dan bir katılımcıya (Katılımcı 8) göre Kılıçdaroğlu’nu 
farklı kılan, peşin hükme entegre olmayan ve varsa söyleyecek sözü olan herkesi 
dinleyen bir insan olması: “Yoksa düşünceleri çok da diğerlerinden farklı değil.” 
Edirne’den bir katılımcı (Katılımcı 3) ise, parti politikaları arasındaki benzerliğe 
rağmen, yönetim anlayışları bakımından iki liderin farklılaştığını düşünmektedir. 
Ona göre, “bu doğru ve olması gerekiyordu. Despot bir yönetimden daha demok-
rat bir yönetime” Kılıçdaroğlu ile birlikte geçilmiştir. Mersin’den bir katılımcı (Ka-
tılımcı 22) “Parti içi demokrasiye genel başkanın önem verdiği kesin. Yeni CHP 
içinde sol söylemle hareket edenlerle ulusalcı düşünce arasında denge sağlamak 
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için parti içi demokrasiye önem veriyor”; Aydın’dan bir katılımcı (Katılımcı 27), 
Baykal dönemini parti içi diktatörlükle anarken, “Kılıçdaroğlu’nun ‘ben korku 
imparatorluğunu yıktım’ deyişi, aradaki farkı temsil ediyor”; Mersin’den bir ka-
tılımcı (Katılımcı 19) “bir tarafta demokrasi diğer tarafta tek seslilik diyoruz. Ya 
Baykal’ın CHP’si olacaksın. Farklı olanın kafası uçacak. Ya da parti içi demokra-
siyi işleteceksin. Bu ikisi arasında tercih yapmak lazım. Partinin resmi sözcüleri 
var. Ama orada farklı düşünceler olabilir. Yaşayabilmeli farklı sesler” sözleriyle, iki 
liderin yönetim anlayışları arasındaki belirgin farkı dile getirmektedir. 

Dolayısıyla yönetim anlayışındaki farklılık, daha çok parti içi demokrasi ile 
ilgilidir. Bir başka deyişle, parti içi demokrasi, iki dönemi farklılaştıran özellikler 
içinde en sık dile getirilenidir. Baykal dönemi, daha çok parti içi demokrasinin 
yokluğu ile anılırken, bazı katılımcılar tarafından Kılıçdaroğlu, parti içi demokra-
siye verdiği önemle ayırt edilmektedir. 

İki lider arasında, en sık dile getirilen bir başka farklılık, Baykal dönemin-
de partinin herkese kucak açmak yerine, ‘küçük olsun benim olsun’ anlayışı ile 
hareket etmesine karşılık Kılıçdaroğlu’nun partinin kapısını herkese açmasında 
açığa çıkıyor. Örneğin, Edirne’den bir katılımcı (Katılımcı 3) için, Baykal dönemi-
nin yönetim anlayışı farklıdır: “Küçük olsun benim olsundu.” Benzer bir düşünce 
İskenderun’dan bir katılımcının (Katılımcı 90) şu ifadelerinde karşımıza çıkıyor: 
“CHP bütün Türkiye’yi kucaklamalı. Gerektiğinde açıkça tavır almalı. Deniz Bey 
döneminde Kürtler, Güney Doğu Anadolu çok ihmal edildi. Böyle olmamalıydı.” 
Bu konuda başka bir örnek de Mersin’den bir katılımcının (Katılımcı 21) “De-
niz Bey döneminde herkese kucak açılmadığını, hep ben hep ben dendiğini dü-
şünüyorduk, ama Kılıçdaroğlu ile birlikte umutlandık. Sonuna kadar biz genel 
başkanın ardındayız. Bunun tersini düşünen çok az” ifadelerinde karşımıza çıkı-
yor. Özetle, iki lider arasındaki temel farklardan biri de, partiyi farklı kesimlere 
açmakla ilgili iki liderin tutum farklılığıdır. Kılıçdaroğlu, Baykal’a göre, partinin 
kapılarını farklı kesimlere açmaya çok daha isteklidir. Bu noktada, katılımcılardan 

Dürüst, mütevazı, herkesi dinleyen, iyi niyetli, parti içi demok-
rasiye önem veren, halka yakın veya halkçı, gibi özellikler, Kı-
lıçdaroğlu için, katılımcıların sıraladıkları genel özellikler. An-
cak liderlik vasfından yoksunluk, siyaseten hatalı tutum alışlar 
gibi ‘olumsuz’ özellikler de sıralanıyor. 
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birinin [Katılımcı 17 (Mersin)], aslında bu sürecin Baykal döneminde başladığına 
dair ifadesini de not etmek gerek. 

Katılımcıların değerlendirmelerinde iki lider arasındaki bir başka farklılık 
da, Baykal’a nazaran Kılıçdaroğlu’nun çok daha çalışkan olmasıdır. Örneğin, Mer-
sin’den bir katılımcı (Katılımcı 24), iki lideri karşılaştırırken, “Baykal keyfi, ‘koltu-
ğumda oturayım da parti iktidara gelir mi gelmez mi’ hiç umurunda değil. Partiyi 
düşündüğü yok. Lale devri gibi. Ama Kılıçdaroğlu çalışıyor... İnsanların içine giri-
yor, yurt dışına gidiyor. Üniversitelere gidiyor” sözleriyle bu farka temas etmiştir. 

Diğer yandan Baykal, katılımcıların değerlendirmelerinde dile getirdikleri 
yaygın kanaatlerden birine göre ‘elitist’dir, halka ulaşamayan, partiyi kitlelerden 
uzaklaştıran ve varoşlara inmeyen bir lider figürünü temsil etmektedir. Örneğin, 
Erzindan’dan bir katılımcıya (Katılımcı 44) göre Baykal, partiyi kitlelerden uzak-
laştırmıştır. Yine Erzincan’dan başka bir katılımcının (Katılımcı 49) ifadesiyle, 
sahaya inmeyen bir liderdir, oysa Kılıçdaroğlu sahaya inmektedir, halkın yanın-
dadır. Ordu’dan bir katılımcı da (Katılımcı 64) benzer bir biçimde Baykal ile Kı-
lıçdaroğlu’nu şu şekilde karşılaştırmıştır: “SODEP zamanında Baykal dışlanmıştı. 
Erdal Bey’i sıkıştırdık ve bizi dinledi. Keşke almasaydık. Çok zeki bir adamdı. 
İsmimi hatırlardı. Ama attan inip eşeğe binmedi. Hep yüksekten uçtu. Varoşlara 
gitmedi. Kılıçdaroğlu samimi olarak garibanlarla konuşuyor.” 

Sıralanan bu yaygın kanaatlerin dışında, Tekirdağ’dan bir katılımcıya (Katı-
lımcı 9) göre, Kılıçdaroğlu “Baykal’dan çok daha tutarlı, hırçın olmayan, sorunları 
daha iyi tahlil eden bir lider”dir. Giresun’dan bir katılımcıya (Katılımcı 53) göre 
ise, Baykal döneminde parti politika üretmiyordu. Bu açıdan, “Kemal bey dönemi 
daha iyi olsa da” o da “geleceği kurgulama yetisinden yoksun”dur. Son olarak, Ay-
dın’dan bir katılımcı (Katılımcı 33), Baykal döneminde ulusalcı ve milliyetçi söy-
lemlerin abartılı bir biçimde vurgulanmasında belirginleşen parti politikalarını 
doğru bulmamaktadır. Bu açıdan Kılıçdaroğlu dönemi katılımcı için daha iyidir. 

Baykal’ı Kılıçdaroğlu ile karşılaştıran bu katılımcı değerlendirmelerinde, Kı-
lıçdaroğlu, Baykal’a nazaran daha ‘olumlu’ özellikler ile anılmaktadır. Buna karşı-
lık, bazı katılımcılar için Kılıçdaroğlu ve onun liderliğindeki CHP, Baykal döne-
mini aratmaktadır. Çünkü Baykal dönemi daha net, güçlü bir parti performansı 
ile özdeştir. Dahası, partiyi var eden (Atatürkçülük ve laiklik gibi) temel değerler 
Baykal döneminin tersine aşınma eğilimindedir. Örneğin, Giresun’dan bir katı-
lımcı (Katılımcı 70), “Deniz bey döneminde fikirler net ve dikti. Şu an esnek, sağa 
sola oynuyor. Bu açıdan Deniz Bey dönemini beğenirim”; Giresun’dan başka bir 
katılımcı (Katılımcı 72), “Baykal döneminde CHP daha güçlüydü, sağlamdı, dikti. 
Kendisini daha iyi anlatıyordu. Baykal’ın bir kimliği vardı. CHP ile özdeşleşmişti. 
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Şimdi ise Kılıçdaroğlu ile birlikte partide birden fazla lider var. Kılıçdaroğlu yete-
rince ana muhalefet görevini yapamıyor. Ben Baykal ekibinin daha etkili, partiyi 
ayağa kaldıracak, kendini daha iyi anlatacak bir ekip olduğunu düşünüyorum”; 
Tekirdağ’dan bir katılımcı (Katılımcı 12) ise “Deniz Beyi, onun dönemini özlü-
yorum. Biraz daha yumruğunu masaya vuran söylemleri ile onu daha bir lider 
buluyordum” sözleriyle Baykal dönemine daha fazla değer atfetme eğilimine birer 
örnek teşkil etmektedir. İskenderun’dan bir katılımcının (Katılımcı 16) Baykal dö-
nemine daha fazla değer atfetme sebebi ise, öncekilerden farklıdır. Çünkü, Baykal 
dönemindeki ‘Atatürk ve laiklik söylemlerini’ özlemektedir. 

Son olarak, Baykal dönemine bir özlemi ifade etmese de, Kılıçadaroğlu dö-
nemini katılımcılar için değersizleştiren bir eleştiriden bahsetmek gerekir. Bazı 
katılımcılar için Kılıçdaroğlu dönemi, etnisite ya da mezhep odaklı bir siyasetle 
malûldür. Örneğin Tekirdağ’dan bir katılımcı (Katılımcı 10) Kılıçdaroğlu döne-
minde Aleviliğin gizli bir ayrımcılık olarak kullanılmasını kabul edilemez bul-
maktadır. Aleviliğin parti içinde bir tür haksız rekabete kaynaklık ettiğine dair 
benzer görüşler, Giresun’dan bir katılımcı ile İzmir’den bir katılımcının (Katılımcı 
58) ifadelerinde de karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, İzmir’den katılımcı, “İzmir’de 
Alevilerin CHP örgütünde ciddi etkisi var. Yönetime gelenlerin bazıları alt kim-
liklerini öne çıkardılar” sözleriyle, Aleviliğin, Kılıçdaroğlu döneminde bir açık ya 
da gizli ayrımcılık kaynağı olduğunu ifade edenler arasındadır. 

Özetle, yaygın görüş, Kılıçdaroğlu’nu Baykal’a nazaran daha fazla ‘olumlu’ 
özelliklerle anma eğilimini temsil etse de, hâlen katılımcılar arasında belirgin bir 
Baykal sempatisi söz konusudur. Bu iki yaygın bakış açısının dışında, ne Baykal’ın 
ne de Kılıçdaroğlu’nun performanslarını beğenmeyen katılımcıların varlığına da 
dikkat çekmek gerekir. Örneğin, Mersin’den bir katılımcı (Katılımcı 13), Baykal 
dönemini bir hayal kırıklığı olarak görmektedir; ancak Kılıçdaroğlu da kendisi ile 
ilgili büyük beklentileri boşa çıkarmıştır ve bir lider vasfına sahip değildir. 

Partideki çok seslilik, ‘Yeni CHP’yi anlamak için dikkate değer üçüncü te-
madır. Sosyal demokrasi, sosyalizm, sosyal liberalizm ve Atatürkçülük’ten oluşan 
dört ideolojiye ait farklı renkleri bir araya getirme çabası, merkez sağdan önemli 
sayıda ismin de CHP’den milletvekili seçilerek Meclis’e girmesine yol açtı. Da-
hası, liberal ve sol kimliği ile bilinenlere hem Parti Meclisi’nde hem TBMM’de 
temsil edilme şansı tanındı. Farklı eğilimlere mensup isimlerin katılımı ile bir-
likte CHP, ‘çok sesli bir parti’ olarak anılmaktadır. Söz konusu çok seslilik, sık sık 
farklı eğilim sahipleri arasında sert tartışmaların yaşanmasına yol açınca, CHP 
üst yönetimi farklı düşüncelerin mümkün mertebe parti içinde kalacak biçimde 
dile getirilmesi ve parti disiplinine dikkat edilmesi yönünde bir karara imza attı. 
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Buna rağmen, zaman zaman partinin önde gelenleri kamuoyu önünde birbirleri 
ile tartışmaya devam etmektedir. 

Birkaç örneğini daha önce verdiğimiz söz konusu tartışmalarla CHP elitleri 
birbirlerini sert bir biçimde eleştirmekten ya da suçlamaktan imtina etmedi. En 
nihayetinde, ‘biz ev sahibiyiz, siz misafirsiniz’ cümlesinde ifadesini bulan parti 
içi ‘kutuplaşma’ ve ‘iktidar mücadelesi’nin halen sürdüğü bir vasatta, katılımcılar, 
daha çok, kurdukları “ama…”lı cümlelerle çok sesliliğe yönelik şüphelerini dile 
getirdiler. ‘Çok seslilik olmalı’, ‘farklı görüşlerin temsili sorun değil’, ‘çok seslilik 
iyidir ya da doğaldır’ gibi cümleler, ‘ama, …’ ile devam ettirildi.  Bu yaygın görü-
şün dışında, ‘ben olsam Aygün ve Tanrıkulu gibi isimler milletvekili seçilemez’, 
‘MHP’ye gitsinler’, ‘dil birliği yok’, ‘iç çatışmalar üzücü’, ‘düşünce birliği olmazsa 
parti dağılır’ gibi ifadelerin açığa çıkardığı üzere, partinin farklı ideolojilerden ya 
da kesimlerden isimlere açılmasına muhâlif bir görüşle ilki kadar olmasa da yay-
gın bir biçimde karşılaşılmıştır. Son olarak, her koşulda çok seslilikten ve parti 
içi demokrasiden yana katılımcı görüşleri de diğerlerine göre daha az yaygın bir 
biçimde dile getirilmiştir.

Katılımcıların önemli bir kısmının, parti içinde farklı eğilimlerin temsiline 
ciddi bir itirazları yoktur. Buna karşılık, parti disiplinine dikkat edilmesi gerekli-
liği kanaati aynı yaygınlıkla dile getirilmektedir. Örneğin, Edirne’den bir katılımcı 
(Katılımcı 3), “farklılıklar olmalı. Bizim ve bizim çizgimizdeki partilerin özel-
liği bu. Hiçbir sakıncası yok. Ancak insanlar sorumluluklarını bilmeli, gereken 
zamanda gereken olgunluğu göstermeli. Partinin temeline, kuruluş felsefesine, 
amaçlarına bağlı olmak, içselleştirmiş olmak koşuluyla farklılıklar hoş görülebi-
lir” sözleriyle, çoksesliliği, partinin temellerine, kuruluş felsefesine ve amaçları-
na sadakat koşuluyla onaylamaktadır. Tekirdağ’dan bir katılımcı (Katılımcı 8) da, 
benzer bir biçimde, “Ben bir partiye sağdan soldan gelmelerin çok önemli olma-
dığına inanıyorum. Parti programı ekseninde bir kitle partisine herkes gelebilir. 
Ama aynı parti içinde çok değişik kutuplara çekilen, partinin iktidar yürüyüşünü 

Farklı eğilimlere mensup isimlerin katılımı ile birlikte CHP, ‘çok 
sesli bir parti’ olarak anılmaktadır. Söz konusu çok seslilik, sık 
sık farklı eğilim sahipleri arasında sert tartışmaların yaşanma-
sına yol açınca, CHP üst yönetimi parti disiplinine dikkat edil-
mesi yönünde bir karara imza attı.
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engelleyecek ayrımlardan kaçınmak gerekir. Öyle düşünen insan mutlaka o par-
tiden gitmeli. Parti dediğin ana düşüncede amaçta ortaklaşan insanlardan oluşur. 
Ama şu an üç dört tane çok farklı düşüncede yapı var” derken, partinin iktidar yü-
rüyüşünü engellememek koşuluyla herkesin partiye girebilmesi için kapıların açık 
tutulmasından yanadır. Ancak, eğer partinin iktidar yürüyüşünü engelleyecekse, 
ilgili kişiler partiden ayrılmalıdırlar. 

İskenderun’dan bir katılımcı (Katılımcı 15), parti içindeki çok sesliliği iyi bir 
şey olarak görse de, ona göre, aşırıya kaçıldığında çok seslilik, yarattığı gerilimle 
partinin enerjisini aldığı için ritimsiz bir enstrüman gibi gürültüye sebep olabil-
mektedir. Yine İskenderun’dan bir katılımcı (Katılımcı 16) için çok sesli CHP’de 
her zaman parti içi demokrasi vardır. “Bu çok seslilik içinde ortak noktayı baş-
kanın doğrultusunda bulmak gerekir. Başkan ise bu çok sesliliğe ayak uydurarak 
diyalogları iyi sağlaması gerekir.” Yani, katılımcı için, çok sesliliğe gerekli saygıyı 
göstererek, bir ortak noktada başkan aracılığıyla buluşmak gereklidir. Yoksa son-
suz bir çokseslilikler uzamı içinde faaliyet göstermesi gereken bir parti değildir 
CHP. Mersin’den bir katılımcı (Katılımcı 19) da çok seslilik yanlıları arasındadır. 
Ona göre, bir kitle partisinde pekâlâ farklı görüş sahibi insanlar yer alabilir: “Bi-
raz daha radikal solda, liberal insanlar aynı çatı altında toplanabilir. Biraz sağda 
insanlar olabilir. İnsanların şunu anlaması lazım: Fraksiyonlar olabilir, onlar ara-
sında yarış da olabilir. Bu aynı partide olmalarına engel değil. Bir tarafta demok-
rasi diğer tarafta tek seslilik diyoruz. Eğer çok sesliliğe tahammül edilemeyecekse, 
mevcut CHP’nin, Baykal’ın CHP’sinden farkı kalmayacaktır.” 

Aynı şekilde, Aydın’dan bir katılımcıya (Katılımcı 34) göre “çok seslilik ola-
ğandır. Ama son dönemde ölçü biraz kaçmış”tır. İskenderun’dan bir katılımcı 
(Katılımcı 17) farklı eğilimlerden insanların partiye davet edilmesinde bir prob-
lem görmeyenlerdendir; ama, gelenlerin parti politikalarına uymak yerine, ona 
tamamen aykırı şeyleri savunmaları ya da parti çıkarlarını zedeleyici söylemler-
de bulunmaları problemdir. Örneğin Hüseyin Aygün’ün Dersim konusunu dile 
getirmesi, partinin yıpratılmaya başlandığı bir süreçte doğru değildir. “Diyelim 
ki doğru ama bunu şimdi açmanın partiye ne faydası oldu?” Ordu’dan bir ka-
tılımcı (Katılımcı 65) da, koşullu olarak çok sesliliği olumlayanlardan biridir. 
Ona göre, “çok seslilik iyidir. Ama vatanın milletin menfaati söz konusu olunca 
tek vücut olmalılar.” Verilen örnekler, katılımcıların ‘çok sesliliğe evet, ama…’ 
ifadesinde karşılık bulduğu üzere, bir koşula bağlayarak parti içinde çok seslili-
ğe onay verdiklerini göstermektedir. Bu koşul, en yaygın dile getirilen kanaate 
göre, parti disiplinidir; parti politikalarına uymaktır. Son örneğimizde ise, vata-
nın milletin menfaatidir. 
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Katılımcıların oldukça önemli bir kısmı, bu tartışmada, parti içi çok sesli-
liğe çeşitli gerekçelerde doğrudan karşı olduklarını beyan etmişlerdir. Örneğin, 
İskenderun’dan bir katılımcı (Katılımcı 14), “partiyi yöneten, temsil eden, toplu-
mun önüne çıkan yöneticilerin olabildiğince partinin programına, vazgeçilmez 
değer ve ilkelerine sadık kalarak söylemde ve pratikte bulunmaları istenir, bekle-
nir. Böyle bir yapıyı yansıtmayan yönetici bir kadronun Türkiye’yi yönetme şansı 
bulduğunda yönetim kaosu oluşturacağı gibi bir fikri, anlayışı doğuracağından 
endişe ediyorum. Şu anda CHP’ye duyulan endişe de budur” sözleri ile mevcut 
çok sesliliğe yönelik itirazını dile getirmiştir. Çünkü bu çok sesli yapının, “CHP 
iktidara gelirse yönetim kaosu ortaya çıkar” kanaatini doğurma ihtimali yüksek-
tir. Mersin’den bir katılımcı (Katılımcı 20), mevcut çok sesliliği “çorba, dil birliği 
yok, bir yerlerde bir sakatlık var” sözleriyle değerlendirirken, aslında çok sesliliğe 
muhâlif bir tutum sergilemektedir. Mersin’den bir katılımcı (Katılımcı 22) da, çok 
seslilik karşıtlığını, “hem radikal sol hem de ulusalcı, milliyetçi söylemleri öne çı-
karanların partiyi terk etmeleri gerekir” düşüncesinde temellendirmektedir. Ona 
göre, “CHP’liyim deyip de CHP’nin dışında daha sol söylemlerle hareket edip 
‘ben aslında bu parti gibi düşünmüyorum’ deyip de hala partide siyaset yapmak 
doğru değil. Ben bunu tasvip etmiyorum. Bir insan nerde durması gerekiyorsa 
orda durmalı. Onun dışında, ulusalcı, ulus devleti çok öne çıkaran, çağımızda 
gerçekliği kalmamış, sosyal şoven, bir ulusun başka bir ulusu sürekli tahakküm 
altında tutmasını savunan kişilerin de bu partide kalmaları o kadar doğru değil. 
Artık İP’ye mi MHP’ye mi yakınlarsa, düşünceleri doğrultusunda olan yerlerde 
olmalılar. Parti içi demokrasi bizi bu durumda getirdi.” 

Öte yandan Aydın’dan bir katılımcı (Katılımcı 33), partiye sonradan katılan-
ların Altı Ok’u benimsemeyişleri, kişisel düşüncelerin partiyi bağlar hale gelme-
si, ayrışma görüntüsü vermeye yol açması gibi sebeplerle mevcut çok sesli yapıyı 
onaylamayan bir zeminde kanaatini belirtmiştir. Ordu’dan bir katılımcı (Katılımcı 
61) “yeni gelenlerin bireysel davrandığı”; yine Ordu’dan başka bir katılımcı (Ka-
tılımcı 63), “oy getirecek diye alakasız adamları partiye almanın iyi olmadığı” ve 
son olarak Tunceli’den bir katılımcı (Katılımcı 67) da “üzücü iç çatışmalara sebe-
biyet verdiği” için parti içindeki çok sesliliğe sıcak bakmamaktadır. 

Özetle, çok farklı gerekçelere dayansalar da, katılımcıların önemli bir kısmı, 
parti içindeki çok sesli yapıdan rahatsızlık duymaktadırlar. Son olarak, diğer iki 
bakış açısına göre çok daha az dile getirilse de, katılımcıların bir kısmı, koşulsuz 
bir biçimde çok sesliliğe destek verme eğilimindedirler. Bu kapsamda, birkaç ör-
nek vermek gerekirse, Ordu’dan bir katılımcı (Katılımcı 68), partililer tarafından 
zaman zaman farklı görüş sahipleri için “bunlar MHP’ye ya da BDP’ye gitsinler” 
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biçiminde dile getirilen düşüncelere karşıdır. Ona göre, CHP geniş bir yelpazedir. 
“En sağdan sola birçok insan partide var olmalıdır. Demokrasi budur. CHP’nin 
bunu yapabileceğine inanıyorum. O anlamda bu geniş yelpazenin içinde Hüseyin 
Aygün’den, en sağa bir arada kalabileceklerine inanıyorum. Bir potada eritmek 
gerekir. Çok seslilik bize kaybettirmez. Sonuçta biz AKP değiliz. Genel başkana 
riayet eden insanlar olmamalıyız. Buna ihtiyaç var. Çok sesliliği destekliyorum.” 
Bir başka örnek ise Giresun’dan bir katılımcının (Katılımcı 54) “farklılığı bastır-
mak gerici bir tavırdır” sözlerinde karşımıza çıkmaktadır. İzmir’den bir katılımcı 
(Katılımcı 29) ise, “ayrılık zaaf değil, realite. Olmasa şaşarım zaten. Normal bir şey 
bu yani” sözleriyle, çok sesliliğin normalliğine işaret etmiştir.

CHP içindeki çok seslilik, yukarıda örnekler marifetiyle tespit edilebildiği 
hâliyle üç tip tepkiye konu edilmektedir. Katılımcılar, ya belli bir koşula bağlı 
olarak çok sesliliğe onay vermektedirler ya da doğrudan karşıdırlar. Bu iki yakla-
şım katılımcıların, bazı istisnalar dışında, tümü tarafından paylaşılmaktadır. Az 
sayıda katılımcı, istisna teşkil edecek biçimde, her koşulda, çok seslilikten yana 
bir tavır içindedir.

Ortak Noktalar: ‘Yeni CHP’ pek çok farklı sesi içinde barındırsa da, bu 
farklı sesleri zaman zaman yaşanan gerilimlere rağmen bir arada tutabilmek-
tedir. Katılımcıların değerlendirmelerinden elde edilen bulgulardan hareketle, 
bu farklı sesleri bir arada tutan ortak noktaları, en çok dile getirilenden en aza 
doğru, şu şekilde sıralamak mümkündür: AK Parti karşıtlığı, kişisel çıkarlar, 
alternatifsizlik, çok seslilik ya da parti içi demokrasi, Atatürk ya da Altı Ok, çağ-
daşlık, bilim ve fenne atfedilen önem, sosyal demokrasi, Cumhuriyet, anti-em-
peryalizm, hak ve özgürlükler, paylaşım. Buna karşılık, bazı katılımcılar ise, bir 
ortak noktanın var olmadığına dikkat çekmişlerdir.

Katılımcılardan elde edilen bulgular, her şeyden önce AK Parti’ye karşı en 
güçlü alternatifi temsil ettiği için, farklı kesimlerden isimlerin CHP çatısı altında 
toplanabildiklerini göstermektedir. Örneğin, farklı farklı isimlerin CHP’de olma-
sının sebeplerini, Mersin’den bir katılımcı (Katılımcı 15), CHP’nin AK Parti’den 
sonra en büyük parti olmasıyla; ‘oylar bölünmesin, barajın altında kalmasın’ diye 
insanların CHP’yi desteklemeleriyle; ortak görüş sahiplerinin partinin yenilen-
mesine katkı sağlayabileceklerini düşünmeleriyle ilişkilendirirken, CHP’nin AK 
Parti’ye alternatif teşkil edecek tek güç olmasını farklı kesimleri CHP’de buluştu-
ran aslî sebep olarak zikretmektedir. Yine Mersin’den bir katılımcı (Katılımcı 19) 
için de CHP’de insanları buluşturan ortak nokta AK Parti karşıtlığıdır. Katılımcı-
ya göre, “demokratik, laik cumhuriyetin korunması, hukuksuzluğa ve devleti ele 
geçirme planlarına karşı durmak amacıyla, insanlar CHP’de toplanmaktadırlar. 
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Dolayısıyla, AK Parti, bir tehdidi temsil ettiği için, insanlar söz konusu tehdidi 
bertaraf etmek üzere CHP’dedir”. İzmir’den bir katılımcı (Katılımcı 29) da “tehdit 
ne kadar sürerse ortaklık devam eder” sözleriyle, “bölünme ve feodal kalıntıla-
rın dayatılması çabasına direnme arzusunun”, yani AK Parti iktidarının yol açtığı 
tehditlerin CHP’de toplanma refleksini doğurduğunu ifade etmiştir. Tunceli’den 
bir katılımcı (Katılımcı 40) da benzer bir düşünceye sahiptir: “Ortak payda, AKP 
karşıtlığı, kaygılarımız ve korkularımız bizi bir araya getiriyor.” 

CHP’de farklı sesleri bir arada tutan ikinci ortak nokta, kişisel çıkarlardır. 
Örneğin, Tekirdağ’dan bir katılımcıya (Katılımcı 11) göre, “CHP bu kadar güçlü 
bir parti olmasa, bu kadar insan bir araya gelemezdi. Kişisel menfaatler bir ara-
da tutuyor.” Aynı şekilde, Mersin’den bir katılımcı (Katılımcı 20), herkese teşmil 
edilemese de, “kişisel menfaatlerin insanları bir arada tuttuğu”nu ifade etmiştir. 
İzmir’den bir katılımcı (Katılımcı 28), “siyaset yapma isteği. Kişisel hedefleri”; Gi-
resun’dan bir katılımcı (Katılımcı 53) ‘farklı grupları koltuk aşkı bir arada tutuyor’; 
İzmir’den başka bir katılımcı (Katılımcı 58), “bireysel beklentiler herkesi CHP’de 
tutuyor” sözleriyle, kişisel çıkar ya da menfaatlerin insanları CHP’de buluşturan 
temel faktörlerden biri olduğuna dikkat çekmiştir.

Bu iki yaygın kanaatin dışında, katılımcılar tarafından farklı insanları CHP’de 
buluşturan ortak noktalar arasında çok seslilik ya da parti içi demokrasi, Atatürk 
ya da Altı Ok, çağdaşlık, bilim ve fenne atfedilen önem, sosyal demokrasi, cumhu-
riyet, anti-emperyalizm, hak ve özgürlükler, paylaşım, gibi faktörler sıralanmıştır. 
İskenderun’dan bir katılımcı (Katılımcı 90), “kendilerini ifade edebiliyorlar. Sağ 
partide bu özgür ortamı bulamayacaklar” sözleriyle, parti içinde demokratik bir 
düşünce tartışma ortamının varlığını ortak nokta olarak belirlemektedir. Tekir-
dağ’dan bir katılımcı (Katılımcı 11) için ise ortak nokta, “çok seslilik” ve “Kılıçda-
roğlu’nun demokratlığı”dır. Katılımcı ayrıca, “Atatürk ilkeleri, en nihayetinde hep-
sinin ortak noktasıdır diye düşünüyorum” diyerek, Atatürk’ü ortaklaştıran fak-
törler arasında sıralamıştır. Aydın’dan bir katılımcı (Katılımcı 27) da, demokratik 

AK Parti karşıtlığı, kişisel çıkarlar, alternatifsizlik, çok seslilik ya 
da parti içi demokrasi, Atatürk ya da Altı Ok, çağdaşlık, bilim 
ve fenne atfedilen önem, sosyal demokrasi, Cumhuriyet, an-
ti-emperyalizm, hak ve özgürlükler, paylaşım CHP’yi oluşturan 
tabanın ortak noktaları.
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ortama ilaveten Atatürk’ü ortak payda unsuru olarak belirlemekte. Buna mukabil, 
ortak nokta, İskenderun’dan bir katılımcı (Katılımcı 14) için insanların “Cumhu-
riyet değerlerinde, hukukun üstünlüğünde ve çağdaşlıkta birleşiyor olmaları”;  İz-
mir’den bir katılımcı (Katılımcı 59) için, “tam bağımsız Türkiye”; İskenderun’dan 
bir katılımcı (Katılımcı 13) için, “çağdaşlık, bilim ve fen”; İzmir’den bir katılımcı 
(Katılımcı 56) için, “CHP’nin adı” ve son olarak Erzincan’dan bir katılımcı (Ka-
tılımcı 42) için, “sosyal demokrasi”dir. Özetle, katılımcılar, kahir ekseriyetle, AK 
Parti karşıtlığı ve kişisel menfaatlerin farklı kesimlerden insanları CHP’de top-
layan aslî unsurlar olduğunu belirtmişlerdir. Buna karşılık, parti içi demokrasi, 
Atatürk ya da Altı Ok, çağdaşlık, Cumhuriyet gibi düşünceler de bazı katılımcılar 
tarafından insanları CHP’de bir araya getiren faktörler arasında sıralanmıştır.

CHP TABANI: AYNILIK VE FARKLILIK  
DİYALEKTİĞİNİN GÖRÜNÜMLERİ 
Merkez sol partiler Türkiye’nin siyasî hayatında her zaman belirgin bir etkinliğe 
sahipler. İki yönlü bir etkinliktir bu. Bir yandan bürokrasi ve devletin yönetici 
elitleri ile aralarındaki bağ, öte yandan kayda değer bir sosyal kitleyi mobilize 
etme potansiyelleri, merkez sol partileri siyasetin etkin özneleri arasına mutlak 
sûrette yerleştirmeyi gerektiriyor. Siyasî hayatımız içindeki yerini esas alarak söy-
lenirse, çok partili hayata geçildiği günden beri çok fazla iktidara gelme şansı elde 
edemese de, CHP, hem sosyal hem politik hayat üzerindeki etkinliğini muhafaza 
edebiliyor. Bu etkinliğin sürekliliğini tek bir sebeple açıklamak her şeyden önce 
metodolojik bir hata olurdu. Fakat CHP’nin bir sosyolojik karşılığı olduğu gerçe-
ğini hiçbir zaman ihmal etmemek gerekir. En nihayetinde bu ülkede, CHP ya da 
muadili merkez sol partiler, ister kendileri yaratmış olsunlar ister zaten mevcut 
bir sosyal tabanı temsil iddiası ile varlık bulsunlar, her durumda ihmali gayrikabil 
bir oy potansiyeline sahipler. Bir başka deyişle, kendilerini Kemalist, Atatürkçü, 
ulusalcı, demokrat, sosyal demokrat gibi sıfatlarla tanımlayan ve seçimlerde mer-
kez sağ, muhafazakâr demokrat, milliyetçi, İslamcı partilere değil de merkez sol 
partilere oy vermeyi tercih eden bir kitlenin varlığı, CHP’nin etkinliğini temel-
lendiren dinamiklerin başında gelir. Bu bölüm, söz konusu sosyal dinamiğin bir 
fotoğrafını çekmeyi amaçlamaktadır. 

Katılımcıların mülakat sorularına verdikleri cevaplardan elde edilen bulgu-
lar, yukarıda görülebileceği üzere, hem CHP tabanını oluşturan kitlenin Türki-
ye’nin temel meselelerine bakışının hem de lider ve tavan ile taban arasındaki et-
kileşimin boyutlarının analizini mümkün kılmaktadır. Ancak elde edilen bulgular 
sınırlı sayıda katılımcının değerlendirmelerinin bir ürünüdür. Bu sebeple bütün 
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bir CHP tabanına genelleştirilebilir bir niteliğe sahip değildir. Nitel araştırmalar 
böylesi bir iddiadan kendilerini ısrarla uzak tutmak zorundadırlar. 

Genelleştirme iddiası taşımaksızın, katılımcıların değerlendirmelerinden 
elde edilen bulgulardan hareket edildiğinde, CHP tabanının aynılık ve farklılığın 
diyalektiğini yansıtan bir görünüm arz ettiği söylenebilir. CHP’lilik onları aynı-
laştıran bir kimlik unsurudur. Buna mukabil, bu aynılık kendi içinde belirgin bir 
farklılıkla malûldür. Kendilerini tanımlarken kullandıkları sıfatlardan CHP’ye at-
fettikleri değere,  Kürt meselesinden ‘Yeni CHP’ye bakışlarına kadar bu kolaylıkla 
tespit edilebiliyor. Örneğin, “CHP’nin sizin için yeri ve önemi nedir?” sorusuna 
verdikleri cevaplara bakıldığında, katılımcıların önemli bir kısmı için, ‘bayrak, 
Cumhuriyet, özgürlükler, vatan, çağdaş yaşam, bağımsızlık, demokrasi, ülke, 
Cumhuriyetin kazanımları, üniter yapı, işçi hakları, rejim ve Atatürk ilkeleri, sağ 
iktidarların, özellikle de AK Parti’nin, şeriat özlemcilerinin ya da emperyalistle-
rin tehdidi altında’dır. CHP ise, söz konusu tehditlere karşı bir ‘sigorta, barikat, 
güvence, sığınak, teminat ya da bekçi’dir. Ayrıca, CHP, Cumhuriyet’i kuran, de-
mokrasiyi getiren partidir; insanları kula kulluktan kurtarıp yurttaş yapan, halkın 
özgürlüğünü temsil eden, parti içi demokrasinin görülebildiği, Altı Ok’un tem-
silcisi, anti-emperyalist, halkçı ve benzeri özellikleri olan bir partidir. Son olarak, 
CHP, bazı partililer için bir aile geleneğidir.

Kürt meselesi söz konusu edildiğinde de, CHP’liler birbirinden oldukça fark-
lı kanaatlere sahiplerdir. Bir kısmı her koşularda çözümden yanadır ya da çözüme 
karşıdır. Büyük çoğunluğu ise, AK Parti’nin meseleye ilişkin çözüm önerilerinin 
en nihayetinde barışı sağlayacağından şüphe etmektedir. Tıpkı, ‘barış olsun ama…’ 
tarzı kanaatlerinde ortaya çıktığı gibi, CHP’liler askerlerin siyasete müdahalesine 
kahir ekseriyetle karşı durmaktadırlar. Ama Silivri’deki mahkemeler onlar için en 
genel ifadesiyle, uydurma delillerle ve yargıyı siyasallaştırmak sûretiyle askerin 
pasifize edilmesi, muhalefetin susturulması, öç alma ya da intikam gibi amaçlara 
ulaşmak için kurgulanmıştır. 

Gerçek ya da muhayyel endişeleri, katılımcıların önemli bir kısmını hem 
Kürt meselesi ve Ergenekon ile Balyoz davalarında, hem de yeni anayasa yazım 
sürecinde, AK Parti iktidarının öneri ve pratiklerine karşı şüpheci bir pozisyon 
almaya itmektedir. Anayasayı yeniden yazmak onlar için, mevcut rejimin temelle-
rini sarsacak bir biçimde bölünme ve başkanlık sistemine geçişi simgelemektedir. 
Aynı şekilde, vatandaşlık tanımının değiştirilmesi son kertede bölünmeye hizmet 
edecektir. Bu görüş, kuşkusuz katılımcıların tümüne teşmil edilemez. Aksine, 
önemli bir oranda katılımcı vatandaşlık tanımının mevcut hâliyle kalmasında ıs-
rar edilmemesinden ya da değiştirilmesine destek vermekten yanadır. Bir başka 
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deyişle, vatandaşlık tanımının değiştirilmesine şüphe ile yaklaşanlara yakın sayı-
da katılımcı söz konusu değişime destek verilmesi gerektiği kanaatindedir. Vatan-
daşlık tanımının değiştirilmesine ilişkin değerlendirmelerde karşılaşılan belirgin 
farklılıkların tersine, birkaç istisna göz ardı edilirse katılımcıların bütünü Tür-
kiye’nin son yıllardaki dış politika performansını oldukça başarısız bulmaktadır. 
Yani, katılımcılar AK Parti iktidarı dönemi dış politikasına yönelik eleştirilerinde 
belirgin bir mutabakat içindedirler. Son olarak, katılımcıların önemli bir kısmı, 
‘Yeni CHP’ lafzından hoşnutsuzluklarını ifade ederken, sayıca daha az katılımcı 
için ‘Yeni CHP’ değişim ve yenilenme ihtiyacının karşılığıdır. Yani bir kez daha 
katılımcılar kendi içlerinde farklılaşma eğilimi göstermektedirler. Tıpkı, partileri-
ne atfettikleri anlamlarda, çözüm süreci ve vatandaşlık tanımının değiştirilmesine 
yönelik tutumlarındaki gibi. Yine de, her ne kadar bu ortak noktaya ilişkin gö-
rüşlerinde farklılaşsalar da, onları CHP’de buluşturan yani aynılaştıran bir ortak 
noktaya sahipler. 
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SONUÇ

Siyasi partiler birbirine doğrudan ya da dolaylı bir biçimde bağlanmış bireylerden 
müteşekkil bir ilişki ağıdır. Bu ağ, sempatizanlar, oy verenler, üyeler, alt ve üst 
düzey yöneticilerden oluşur. Bunlardan bir kısmı için, siyasi parti mensubiyeti 
kimlik inşa edici bir unsurdur. Bir siyasi parti ile katı bir biçimde özdeşleşenler 
din, etnisite ve cinsiyet temelli diğer kimliklerinin üzerini örterek, sadece ilgili 
siyasi partiye mensubiyetten kaynaklı kimliklerini öne çıkarabilirler. Bir kimliğin 
diğer kimliklere nazaran öne çıkışını, kişinin günlük hayatındaki tutum ve dav-
ranışlarında kolaylıkla gözlemleyebiliriz. Örneğin, yakaya takılan bir rozet; bıyık, 
saç ve sakala verilen şekiller; sık sık toplantı, gösteri ve mitinglere katılım; gün-
delik siyasi gelişmelerle ilgili yapılan yorumlar; takip edilen kitle iletişim araçları 
ve daha sıkı bir biçimde temasta olunan insanlar kişinin öne çıkan kimliğine dair 
birer işaret sunar. Kişinin kimliğini dışsallaştırır. Başkaları ile kurulan ilişkilerde 
ayırt edici bir işlev üstlenir. Kuşkusuz, bu durum bir siyasi partinin bütün mün-
tesipleri için geçerli değildir. Pek çokları daha gevşek bir biçimde siyasi partilerin 
temsil ettiği ağlara katılmayı tercih ederler. Siyasi parti mensubiyetini öne çıkan 
bir kimlik unsuru haline getirmeden, çok fazla dışsallaştırmadan belki sadece se-
çimlerle sınırlandırırlar.

Sıkı ya da gevşek biçimde bir siyasi parti ile kurulan bağ ömür boyu sürebilir. 
Tam tersi de elbette mümkündür. Değişen koşullar, kişiyi uzun ya da kısa süreli 
temas kurduğu partiden koparabilir. Bu, bazen kişinin kendisinin yaşadığı deği-
şimle ilişkilidir. Bazen ise bir siyasi partinin lider, kadro ve ideolojisinin değişimi 
kişinin mensubu olduğu parti ile arasına mesafe koymasına yol açabilir. 
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Eğer zamana veya tarihe atfettiğimiz akışkanlık, ‘başta her nasılsa öyle kalmayı’ 
imkânsızlaştırıyorsa, bireyleri ve kollektiviteleri zamanın belli bir anına sabitleye-
meyiz. Dahası, belli bir zaman diliminde de bireyler ya da kollektiviteler sadece belli 
bir özelliğe sabitlenmeye direnen çoğullukla birlikte düşünülmelidir. Siyasi partiler 
söz konusu edildiğinde, hem zamanın belli bir anına hem de farklı zaman dilimleri-
ne mündemiç bir çoğulluğu dikkate almak gerekir. Bu iki boyutlu çoğulluğu ihmal 
etmek, bir siyasi partiye dair yürütülecek her türlü tartışmayı daha baştan sakatlar. 

Bir siyasi parti hem zamanın belli bir anına hem de farklı zaman dilimlerine 
mündemiç çoğulluğu dikkate alınarak analiz edilmelidir. Fakat burada bir yanlış 
anlamaya mahal vermemek için çoğulluğun ya da farklılığın bütünlüğe, sürek-
liliğe, aynılığa engel teşkil etmeyeceğini önemle vurgulamak gerekir. Zamanın 
farklı dilimlerinde karşımıza çıkan ‘değişik’ görünümlerine rağmen, bir siyasi 
parti yine de ‘aynı’dır. Belli bir bütünlüğe ve sürekliliğe sahiptir. Tam da bu aynı-
lık, bütünlük ve süreklilik sebebi ile değişse de, farklılaşsa da hâlen onu aynı adla 
anmaya devam ederiz.

Bir siyasi parti, çoğulluğuna rağmen belli bir bütünlüğe sahiptir, değişme-
sine rağmen aynıdır, farklılaşmasına rağmen sürekliliğini muhafaza etmektedir. 
Bütün bu özellikler, CHP söz konusu edildiğinde de, elbette geçerlidir. CHP tari-
hinin her hangi bir kesitini ele aldığımızda, orada bir çoğullukla karşılaşırız. Aynı 
şekilde, farklı zaman dilimlerindeki görünümlerini karşılaştırdığımızda, birden 
fazla CHP’den bahsetmek mümkündür. Fakat bu, CHP’ye bir süreklilik, aynılık, 
bütünlük atfetmeye engel değil. Tam tersine, eğer 2014 yılındaki CHP’yi anlamak 
istiyorsak, mutlaka partinin kurulduğu ilk günlere ve siyasi tarihimiz içindeki 
seyrinin farklı kertelerine dönmemiz gerekir.

Cumhuriyetin kurucu elitlerinin başlangıçta CHP’yi sınırları belli bir ilkeler 
manzumesi ile donattıklarını söyleyemesek de, 1927’de cumhuriyetçilik, halkçılık, 
milliyetçilik ve laiklik partinin üzerine oturduğu dört temel ilke olarak belirlen-
miştir. Bu dört ilkeye 1935’te devletçilik ve devrimciliğin eklenmesi sûretiyle altı 
ok CHP ile özdeşleştirilmiştir. Bu noktada, CHP’nin kurulduğu ilk yıllara dair iki 
önemli noktanın daha altını çizmemiz gerekir. İlki, kadroları itibariyle partinin 
‘devletlû’ sınıfa dayalı yapısıdır. Diğeri ise, farklı ideolojik yönelimlere ve etnik 
aidiyetlere sahip insanları aynı çatı altında toplamasıdır. Liberal, muhâfazakar, İs-
lamcı, milliyetçi, sosyalist gibi farklı ideolojik eğilimler kadar Türk, Kürt, Ermeni 
ve Rum etnik kimlikleri de CHP içinde başlangıçta temsil edilebilmekteydi. Belki 
bu, kısa süreli Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası 
deneyimlerini istisna tutarsak, CHP dışında bir başka partinin resmi ve fiili var-
lığına izin verilmemesi ile ilişkilendirilebilir. Ancak sebebi her ne olursa olsun, 
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CHP’de birbiri ile çatışan kadro ve ideolojilerin varlığı başlangıçta ona atfettiği-
miz çoğulluğun temel işaretlerinden biridir. 

Tek parti dönemindeki ideolojik ve etnik kimlik esaslı çoğulluğa rağmen, 
CHP’ye bütünlüğünü ve aynılığını kazandıran “devletlû” sınıfa mensup bir kadro 
ile altı ok ilkelerinin benimsenmesi, çok partili hayata geçişle birlikte, partinin 
geniş halk kitleleri arasındaki bağın sağlamlığının sınanması için bir fırsat da sun-
muş oldu. 1946 ve özellikle 1950 yılında yapılan genel seçimler, söz konusu bağın 
kırılganlığını görünür kılan sonuçlar üretmesi açısından dikkate değerdir. 

1950’de, CHP’nin ideolojik ve kadro esaslı çoğulluğunun dışına çıkmak zo-
runda kalanlarca kurulan DP, tek-parti rejimine dolayısıyla CHP’ye yönelik yoğun 
halk tepkisini kendi lehine çevirerek iktidara gelmişti. Artık CHP, iktidarı değil 
muhalefeti temsilen siyasî mevcudiyetini sürdürmek zorundaydı. Muhalefette 
kalmak, elbette koalisyon ortağı olarak çeşitli hükümetlerin içinde yer alabildiği 
istisnai halleri dışarda tutarak söylenirse, o günden bugüne CHP’nin değişmeyen 
yazgısı gibi. ‘Halka gitmek’ ve ‘sosyal demokratik ilkeleri benimsemek’, bu yazgıyı 
değiştirmek üzere ilk elden akla gelen iki temel strateji. Her seçim öncesi ya da 
sonrasında, CHP’deki söylem ya da kadro esaslı değişim teşebbüsleri bu iki temel 
stratejiye dayandırılmıştır. Bu iki strateji, 1973 ve 1977’deki Ecevit’li yıllar dışında 
belirgin bir başarıyı beraberinde getirmiş değildir. Dahası, bu iki stratejinin ulusal 
ya da uluslararası konjonktüre ve parti içi iktidar mücadelesinin kazandığı ivmeye 
bağlı olarak kurumsallaştığı söylenemez. Olağanüstü durumlarda, CHP’nin ‘halk’ı 
değil ‘devlet’i tercih ettiğine pek çok kez şahit olduk.188 Bora ve Kıvanç’ın ifadeleriy-
le, CHP’nin “devlete devlet dışından mukayyet olmaya dönük platonik sevgi”sinde189 
bir azalma söz konusu değil. Aynı şekilde, sosyal demokratlaşma adına alınan her 
mesafe sonunda altı okun gölgesinde kalmaya mâhkûm edilmiştir. 

Devlet-halk ve Altı Ok-sosyal demokrasi ikilikleri, Kılıçdaroğlu dönemi 
CHP’si ya da Yeni CHP için de geçerli olan bir fay hattıdır. Bu fay hattı bugün, 
tıpkı CHP tarihinin farklı evrelerinde rastlanılan türden bir parti içi gerilimin 
kaynağıdır. Elbette parti içindeki gerilimleri, sadece ideolojik ya da ülke mesele-
lerine bakıştaki farklılıklarla eşleştiremeyiz. Aynı zamanda kişisel ya da kolektif 
rekabetler ve iktidar mücadeleleri de birer gerilim unsurudur. Fakat mücadelenin 
taraflarının belirtilen hatta bir yere mutlaka yerleştikleri gerçeğini de ihmal etme-

188. Örneğin, 28 Şubat postmodern darbesi, 27 Nisan e-muhtırası, 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimleri gibi geri-
lim anlarında CHP devletçi bir tutum almayı tercih etmiştir (Bkz. Hatem Ete, CHP’deki Değişim: Lider Değişimi 
mi, Siyaset Değişimi mi?, (SETA Analiz, no. 22, 2010)). 

189. Aktaran Necmi Erdoğan, “Neo-Kemalizm, Organik Bunalım ve Hegemonya”, Modern Türkiye’de Siyasi Dü-
şünce (Cilt 2) Kemalizm içinde, der: Ahmet İnsel, (İletişim Yayınları, İstanbul: 2009), s. 588.
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mek gerekir. Bizi burada bundan daha çok, söz konusu fay hattının sebep olduğu 
bir başka sonuç ilgilendiriyor.

Kılıçdaroğlu dönemi CHP’si, devlet-halk ve Altı Ok-sosyal demokrasi ikiliklerin-
de temellenen geleneksel gerilimin bütün işaretlerini bünyesinde taşımaya devam edi-
yor. Bu gerilim, büyük ölçüde parti tavanında ‘ulusalcılar’ ve ‘yenilikçiler’ adıyla maruf 
iki grup arasındaki mücadelede açığa çıkıyor. Yenilikçiler, bir arada hareket etme kabili-
yetinden yoksunlar ve oldukça heterojenler. Buna mukabil, ulusalcılar daha organize ve 
homojenler. Bu durum, parti tavanındaki iktidar mücadelesinin seyri açısından kritik 
bir önem taşıyor. Öyle ki ulusalcıların birlikte hareket etme kabiliyetleri onları yenilik-
çilerle karşılaştırıldığında daha avantajlı kılıyor. 

CHP tavanındaki bu yarılmayı, hem lider hem de taban üzerindeki etkileri 
açısından ayrıca ele almak gerekir. Kılıçdaroğlu, genel başkan seçildiğinde ‘ye-
nilik’ ve ‘değişim’i merkezine alarak ‘Yeni CHP’ lafzını dolaşıma soksa da, genel 
başkanlığının ilerleyen evrelerinde bu lafzı kullanmaktan imtina eder oldu. Bu 
değişimi ulusalcıların gücüyle açıklamak mümkün. Ulusalcıların gücü, sadece 
daha organize ve homojen olmalarına bağlı bir güç değil. Aynı zamanda, CHP 
tabanının Baykal dönemi kadro ve ideolojisinin yaygın etkisinde kalmaya devam 
edişiyle de ilişkili. Bunu, on ilde gerçekleştirdiğimiz mülakatlarda açık bir biçim-
de gözlemleme imkânı bulduk. 

CHP tabanı, yaygın bir biçimde ulusalcı hassasiyetlere sahip. Bu hassasiyetin 
temel meselelerle ilgili değerlendirmelerde ‘şüphe’ ya da ‘endişe’ biçiminde dışa 
vurulduğu daha önce vurgulanmıştı. Buna mukabil, CHP tabanında yenilikçi 
söylemlerin de bir karşılığı var. Özellikle Tunceli, İzmir ve İskenderun’da yapı-
lan mülakatlardan elde edilen bulgular, buna açıkça işaret ediyor. Bu noktada bir 
hususun daha altını önemle çizmek gerekiyor. Sadece ‘ulusalcı’ ve ‘yenilikçi’ ay-
rımından hareketle CHP tavan ve tabanını analiz etmek sınırlı bir açıklayıcılığa 
sahip. İki hat arasındaki geçişkenlik zannedildiğinden daha fazla. Zira öncelikle 
tavanı dikkate alarak söylenirse, CHP’de kendisini  ‘yenilikçi’ olarak konumlandı-
rıp Kılıçdaroğlu ile yola çıktığı halde, ulusalcı yaklaşımları içselleştirmiş pek çok 
isim var.190 Dahası, ‘ulusalcı’ ya da ‘yenilikçi’ kanatlarda yer alan isimler pek çok 
meselede oldukça farklı ve birbiri ile çatışan kanaatlere sahip olsalar da, bazen il-
ginç bir ortaklık sergileyebiliyorlar. Bunun en son örneğini AK Partili kimi kadın 
milletvekillerinin Meclis’e başörtüsü ile girmesi söz konusu olduğunda Hüseyin 
Aygün’ün verdiği tepkide net bir biçimde gördük. Laiklik ilkesini anımsatarak, 
partideki ‘ulusalcı’ isimlerle birlikte Aygün, Meclis’e başörtüsü ile girilmesine iti-
raz edenler arasında yer almıştı. 

190. Ayşen Uysal, “CHP ve Kürt Meselesi: Kürtler CHP’yi Böler mi?”, Birikim, no. 287 (2013), s. 27.
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İkinci olarak, yapılan mülakatlardan elde edilen bulgular ışığında ifade edi-
lirse, tavandaki geçişkenliğin bir benzerini, CHP tabanında da tespit etmek zor 
değil. Şöyle ki, kendisini ‘ulusalcı’ bir kimlikle tanımlayanlar, asker-siyaset ilişki-
sinde ya da Kürt meselesinde pekâlâ ‘yenilikçi’lere eşleştirebileceğimiz bir görüş 
öne sürebiliyorlar. Tersi de aynı şekilde geçerli. Yeni CHP’yi olumlayanlar, çok sıkı 
bir biçimde ‘ulusalcılık’la ilişkilendirebileceğimiz kanaatlere sahipler. 

Lider, tavan ve taban arasındaki ilişkileri ele almak amacıyla yola çıkan bu 
çalışmanın, belki de en önemli bulgusu, hem tavan hem de tabanda karşılaşılan 
çoğulluk. Bu çoğulluk, tavan ve tabanın temel meselelere bakışında açıkça görüle-
biliyor. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu’nun grup konuşmalarında ve medya demeçle-
rinde de rastlayabileceğimiz bir çoğulluk bu. Bu çoğulluğun kökenine devlet-halk 
ve Altı Ok-sosyal demokrasi ikiliklerini yerleştirebiliriz. Her birinin hem lider ve 
tavanda hem de tabanda ciddi bir etkisi söz konusu. Bu çoğulluk, parti içinde bir 
çatışmaya ya da gerileme kaynaklık ediyor. Bu gerilimin daha aktif bir muhalefet 
yürütmenin önündeki temel engellerden biri olduğu söylenebilir. 

Dahası, CHP’nin Türkiye’nin kadim meselelerine ilişkin bakışındaki belirgin 
belirsizliğin bu çoğullukla ilişkilendirilmesi hiç zor değil. Partinin Kürt mesele-
sinden asker-siyaset ve din-siyaset ilişkisine, yeni anayasa yazımından dış politi-
kaya kadar Türkiye’nin kadim meselelerine ilişkin bakışında ciddi bir belirsizlik 
dikkat çekiyor. Burada belirsizlikle, CHP’nin söz konusu temel meselelerle ilgili 
söylemlerinin dışa yansıma biçiminin mahiyeti kast edilmekte. Örneğin Kürt me-
selesi söz konusu edildiğinde, Kılıçdaroğlu’nun çözüm için başlangıçtaki öneri-
leri ile sonrakiler belirgin bir biçimde birbirinden farklı. Başlangıçta, tıpkı selefi 
Baykal gibi sorunun kökenine ekonomik ve alt yapısal yani maddi unsurları yer-
leştirirken, Kılıçdaroğlu son zamanlarda daha manevi ya da kültürel unsurlara 
odaklanma eğiliminde. Kültürel haklara daha duyarlı bu yeni pozisyon “bireysel 
kültürel haklara saygı ilkesini”191 savunurken, kültürel hakların kolektif doğası 
ile yüzleşmekten kaçınıyor. Ayrıca her türlü kimlik siyasetini devletin ve milletin 
bölünmez bütünlüğünü aşındıracağı varsayımından hareketle reddederken, hem 
devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü için mücadele etmenin hem de kültürel 
haklara saygılı bir siyasetten yana olmanın da bizatihi bir kimlik siyaseti olduğu 
gerçeğini dikkate almıyor. 

İkinci olarak, Kılıçdaroğlu’nun Oslo ve İmralı’da yapılan görüşmelere dair 
farklı tarihli değerlendirmelerinde karşılaştığımız ‘terörü azaltmak için, kanı dur-
durmak için gerekirse herkesle görüşülür” ve “terörle mücadeleyi müzakere bazı-
na indiren; bilgisiz, beceriksiz bir hükümet terörle mücadelede başarılı olamaz” 

191. Cumhuriyet Halk Partisi Programı, s. 14.
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cümleleri arasındaki açık farklılık ya da uyumsuzluk sebebiyle bir kez daha sadece 
Kılıçdaroğlu dönemini esas alarak bir değerlendirme yapıldığında bile “hangi Kı-
lıçdaroğlu?” sorusunu sormadan etmek mümkün değil. Tavan ve taban esas alın-
dığında da durum pek değişmiyor. Kürt meselesinde çözümü, ulusal bütünlüğün 
aşınması ve bölünmeye hizmet edecek bir proje olarak görenler azımsanamayacak 
bir çoğunluğa ve etkinliğe sahipler. Mevcut haliyle Çözüm Süreci onlar için, ülkeyi 
bölmeye yönelik uluslararası projenin bir evresi hükmünde. Buna mukabil, AK 
Parti’nin daha önünde demokrat ve özgürlükçü bir dil ve proje ile meselenin halli-
ne katkı sağlanması gerektiğini düşünenler ilk gruptan oldukça farklı bir yerde ko-
numlanıyorlar. Örneğin, Tanrıkulu’nun hazırladığı ‘Demokrasi Eşit Yurttaş Özgür 
Toplum Raporu’nda yer alan “CHP’nin sosyal demokrasi anlayışı bu tanınma ta-
leplerini [kimlik esaslı talepleri] de içerecek bir sosyal adalet görüşü içermektedir”192 
ifadesinde açığa çıktığı üzere, Kürt meselesi eşit yurttaşlığı aşan kolektif bir boyutta 
ele alınmaktadır. Bu durumda, CHP’nin Kürt meselesine yönelik genel kanaatini 
tespit etmek çok da kolay değil. Benzer bir sorun vatandaşlık tanımından laikliğe 
bakışa kadar pek çok meselede karşımıza çıkabiliyor. Özetle, çoğulluk, trajik bir hâl 
alıp CHP’yi sıralanan temel meselelerde bulanık ya da belirsiz bir dile hapsediyor.

CHP’yi temel meselelerde bulanık ya da belirsiz bir dile hapsolma ile ilişki-
lendirmenin bir meşruiyeti var. Ancak bunu mutlaklaştırmamak ya da genelleş-
tirmemek koşuluyla. Zira CHP, lider, tavan ve tabanı, örneğin AK Parti dönemi 
dış politikasına ilişkin değerlendirmelerinde neredeyse tümüyle mutabık. Silivri 
Mahkemeler’inin yargıyı siyasallaştırdığı kanaati de ortak bir başka nokta olarak 
kaydedilmeli. Bunun ötesinde, daha da önemlisi, Kürt meselesinin çözümü, Siliv-
ri Mahkemeleri’ndeki hukuk ihlalleri iddiaları, yeni anayasa yazımı, vatandaşlık 
tanımının değiştirilmesi gibi ana gündem maddeleri CHP’liler için ciddi bir en-
dişeye kaynaklık ediyor. Endişe, farklı görüşlere sahip CHP’lileri ortaklaştırıyor. 
Endişe sahibinin önceliklerine göre değişebilse de, endişenin kendisi sabit kalı-
yor. Örneğin, endişe sahiplerinin bir kısmı için özgürlükler, demokrasi, sendikal 
haklar, temel insan hak ve özgürlükleri tehdit altındadır. Diğer bir kısmı için ise, 
tehdit altında kalan laikliktir, Cumhuriyet’in kazanımlarıdır, Altı Ok’tur, bağım-
sızlıktır ve ülkenin bölünmez bütünlüğüdür. Partinin hem liderine hem de tavan 
ve tabanına, en genel ifadesiyle, belirgin bir endişe hâkim. 

Endişe, ister istemez CHP’yi muhâfazakarlaştırıyor. Şimdinin ve geleceğin 
değil, geçmişin partisi olmaya CHP’yi mahkûm ediyor. Bir başka deyişle, endişe, 
‘ilksel olana, geçmişe dönmeyi’ tetikliyor.193 Çünkü geçmişe sığınmak endişeler-

192. CHP, Demokrasi Eşit Yurttaş Özgür Toplum Raporu (2011).
193. Kazım Ateş ve Okan Konuralp, “CHP: Ya Melankolik Israr ya da Başka Yeni”, Birikim, no. 287 (2013), s. 19.
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le baş etmenin bilinen en kolay yolu. Arınmak ancak orada mümkün. Dahası, 
gerçek ya da muhayyel tehditlere karşı muhafaza edilecek kurum ve değerlerin 
çokluğu, CHP’yi siyaset üretmekten alıkoyuyor, kilitliyor, siyasetsizleştiriyor. 
Hangi meselenin nasıl çözüleceğini değil, başkalarının ülkenin temel meselelerini 
çözmek için yapmak istediklerinin nasıl engelleneceğini,194 CHP’nin esas önceliği 
hâline getiriyor. Çünkü tabanın CHP’nin siyasi hayatımızdaki önemine ve yerine 
ilişkin görüşlerinde açığa çıktığı üzere, CHP’nin esas önemi savunma hattı işlevi 
üstlenmesinde temellendiriliyor. B. Ayman Güler’in, daha önce aktarılan “bundan 
sonra biz savunmadayız, bundan sonra meşru müdafaa hakkı için saldırıdayız” 
sözlerini de bu noktada hiçbir yorum yapmadan tekrar anımsamak gerekir. 

Endişe, CHP’ye atfettiğimiz çoğulluğun içindeki bütünlüğü, aynılığı tespitin 
temel araçlarından biri. Bunun dışında, endişe ile çok rahat ilişkilendirebileceği-
miz AK Parti karşıtlığı bütün farklılıklarına rağmen CHP’lileri aynı çatı altında 
toplayan temel faktör. AK Parti karşıtlığının CHP’lileri aynılaştırmanın ötesinde 
önemli bir işlevi daha var. Endişenin, CHP’nin geniş kitlelerle esnek bir ideoloji ve 
kadro eşliğinde iktidara alternatif politikalar üreterek temas kurma yetisini sınırla-
dığını, buna karşılık endişeye eşlik eden AK Parti karşıtlığının CHP’ye daha geniş 
kitlelerle buluşmak için önemli bir fırsat sunduğunu söyleyebiliriz. AK Parti’nin 
temsil ettiği ağın dışında kalanlar için CHP bir cazibe merkezi. Tam da bu yüzden 
dağılan merkez sağın eski aktörlerinin bir kısmının, Baykal döneminden başlaya-
rak partiye davet edildiğini biliyoruz. Yaklaşan yerel seçimler için gösterdiği aday-
larla CHP bu tutumunu radikalleştirdi. Sadece merkez sağın eski aktörlerine değil, 
Eski AK Parti’li belediye başkanını Hatay’da, eski MHP’li Mansur Yavaş’ı Ankara’da 
belediye başkan adayı göstererek AK Parti karşıtı hattı CHP’ye eklemleyici önemli 
bir siyasî hamle yaptı. Benzer bir tavrı, Gezi Parkı eylemcileri ile kurulan ilişkiler-
de gözlemleyebiliriz. “Gezi Parkı eylemleri sürecinde göstericilere verdiği destek 
ve ortaya çıkan toplumsal enerjiyi kendisine kanalize etme çabasıyla”195 CHP, AK 
Parti’nin temsil ettiği toplumsal ağın dışında kalan önemli bir toplumsal kitlenin 
tepkilerini fırsata çevirme yönünde önemli bir adım atmış oldu. Son olarak, 17 
Aralık 2013’te AK Parti’li bazı bakanların yakınlarını da içeren bir yolsuzluk so-
ruşturması ile başlayan süreçteki tutumu ile, CHP bir kez daha AK Parti karşıtı 
cephenin enerjisini kendisine entegre etme çabasındaki ısrarını gösterdi. ‘Cema-
at-AK Parti gerilimi’nde CHP ‘yolsuzluk’u gündeminin merkezine oturtarak hem 
AK Parti’yi yaklaşan seçimlerde zorlayacak bir dili ısrarla muhâfaza etti hem de AK 

194. Yahya Sezai Tezel, “Eski CHP’nin Mirasçılarının 1995 Seçimlerinde Beklenen Başarısızlıkları Üstüne Bazı 
Düşünceler”, Türkiye Günlüğü, no. 38 (1996), s. 77.
195. Coşkun Taştan ve Hatem Ete, “Kurgu ile Gerçeklik Arasında Gezi Eylemleri”, SETA Rapor ( 2013), s. 124. 
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Parti karşıtı cepheye gönüllü yazılan Cemaatin yargı üzerindeki vesayetini hiçbir 
biçimde dile getirmeyerek desteğini almaya hazır olduğunu gösterdi. 

‘Sağ’ kökenli isimleri partiye kazandırma ve Gezi Parkı eylemleri ile Cema-
at-AK Parti çatışmasını bir fırsata dönüştürme hamlelerinin ne türden bir siyasî 
sonuç doğuracağını şimdiden kestirmek kolay değil. 30 Mart 2014’te yapılacak 
mahallî seçimlerde bunu test etme fırsatımız olacak. Şimdilik AK Parti karşıtı 
cephenin ‘Tayyip’ten kurtulma’ arzusuyla Kılıçdaroğlu dönemi CHP’sinin ‘halka 
gitme’ stratejisinin örtüştüğünü söylemekle yetinelim.

Endişe ve AK Parti karşıtlığı, CHP’yi çoğulluğu içinde aynılaştıran iki önemli 
unsurdur. Bu iki unsurun dışında, taban ile yapılan mülakatlardan elde edilen 
bulgular ışığında söylenirse, ‘kişisel menfaat’ bir başka aynılaşma kertesidir. Bu 
üç unsurun dışında, Altı Ok, Atatürk, demokrasi, çağdaşlık ve Cumhuriyet’i aynı-
laştırıcı unsurlara dâhil edebiliriz. Bütün bunlar, sonuçta, Kılıçdaroğlu’nun Yeni 
CHP’sinde aynı anda pek çok farklı önceliğe sahip ismin kendine nasıl yer buldu-
ğunu göstermektedir.

Kılıçdaroğlu, 90 yıllık CHP geleneği içinde radikal bir kopmayı tercih et-
miyor. Aksine son derece ‘utangaç’ bir biçimde dile getirdiği ‘yenilik’ iddiasıyla, 
geleneğe sıkıca bağlı kalmaya devam ediyor. Parti’nin 90. kuruluş yıldönümünü 
selamlarken kullanılan “Dev Çıkar Yeni Filiz, 90 Yıldır Birlikteyiz” sloganı, başka 
hiçbir izaha ihtiyaç bırakmaksızın geleneğin gücünün yanında yeniliğin ‘utangaç’ 
bir talepten öteye geçemediği iddiamızı doğruluyor. Bu durumda geriye, CHP’de 
yenileşme taleplerinin meşruiyetinin uzunca bir süredir iktidara gelememekten 
kaynaklandığını söylemek kalıyor. 

Kılıçdaroğlu’nun yenilikçi söyleminin CHP’yi bir iktidar alternatifi kılma 
potansiyelini taşıdığı sürece meşruiyet sorunu yaşamayacağı düşünülebilir. Fakat 
Kılıçdaroğlu’nun Yeni CHP’sinin tek rakibi AK Parti ya da diğer siyasi partiler 
değil. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu genel başkanlığını sürekli kılabilmek için parti 
içi dengeleri de gözetmek zorunda. Gözetiyor da. Özellikle ulusalcı kanadın Kürt 
meselesi ya da vatandaşlık tanımının değiştirilmesi gibi önemli gündem madde-
leri ile ilgili gelişmelerde aldığı eleştirel tutum sebebiyle zaman zaman Kılıçda-
roğlu söylemlerini revize etmek zorunda kaldı. Bir bakıma geri adım attı. Bu geri 
adımlar, tabandaki ya da CHP’nin Baykal döneminde oluşturulan delege kompo-
zisyonundaki ulusalcı damarın gücünün tavandaki dengeler üzerindeki belirleyi-
ciliğini gösteriyor. 

CHP’deki ulusalcı damarın gücü, kuşkusuz 1990’ların ikinci yarısından itiba-
ren Baykal öncülüğünde kullanılan CHP dilinin bir eseridir. Eğer böyleyse, Ateş ve 
Konuralp’in iddia ettikleri gibi, bir başka lider ve kadro pekâlâ yukarıdan aşağıya 
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bir emir komuta zinciri ile bu dili dönüştürebilir veya yenileyebilir mi?196 Cevap 
evet ise, parti tabanının yukarıdan bir müdahale ile yenilikçi sol-demokrat bir 
çizgiyle topyekûn özdeşleşebileceğini kabul etmemiz gerekir. Oysa Kılıçdaroğlu 
liderliğindeki CHP’den dışarıya yansıyan görüntü bunun tam tersi bir gerçekliğe 
tekâbül ediyor. Yukarıda vurgulanmaya çalışıldığı gibi dönüşen taban değil, Kılıç-
daroğlu’nun bizatihi kendisi. Kılıçdaroğlu’nun tabandan gelen ulusalcı direnç sebe-
biyle başlangıçtaki iddialarından vazgeçişini iki ihtimal dahilinde değerlendirebili-
riz. Ya Kılıçdaroğlu Baykal kadar karizmatik ve güçlü bir lider değildir, bu sebeple 
tabandan gelen ulusalcı direncin rüzgarıyla geri adım atmak zorunda kalmıştır. Ya 
da tabandaki ulusalcı direnç o denli katılaşmış ve güçlüdür ki bir karizmatik lider 
eliyle dönüştürülmesi artık imkân dahilinde değildir. Eğer ilk ihtimal geçerli ise, 
bunun sebepleri üzerinde ayrıca durmak gerekir. Evet Kılıçdaroğlu, Baykal’la kar-
şılaştırıldığında henüz gücünü konsolide edebilmiş bir lider değil. Belki iyi niyet-
li, dürüst, çalışkan gibi sıfatlarla tabanın teveccühüne mazhar olabilmektedir. Öte 
yandan, pek çok katılımcının nazarında bir siyasetçi değildir, dahası iyi bir siyaset-
çi değildir. Bütün bunların ötesinde partinin delege kompozisyonu Baykal’ın uzun 
süreli genel başkanlığı döneminin parti dili ile uyumlu bir ‘yapı’dadır. Bu ‘yapı’ya, 
parti içindeki uzun yılların emeğine ve etkin bir kadroya dayalı bir güce sahip ol-
maksızın direnmek çok da kolay olmasa gerek. Zaten Kılıçdaroğlu’nun en azından 
şimdilik en büyük sorunu da bu değil mi? Söylemini besleyecek bir delege deste-
ğinden yoksun. Aynı zamanda partiye birlikte çalışmak üzere davet ettiği merkez 
sağ, sosyalist ya da liberal-sol kimlikli isimlerin hepsi tıpkı kendisi gibi bir delege 
desteğine sahip değiller. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu’nun delege ve kadro gücünden 
yoksunluğu sebebiyle sık sık söylemlerini revize etmek zorunda kalmasında as-
lında şaşılacak bir şey yok. Eğer ikinci ihtimal geçerli ise, yani Kılıçdaroğlu’nun 
söylemlerini revize etmek zorunda kalması tabandaki ulusalcı direncin bir lider 
marifetiyle dönüştürülemeyecek denli ideoloji esasında katılaşmasının bir ürünü 
ise bu durumda da CHP’nin yenilenme ihtimali söz konusu edilemeyecektir. 

İhtimallerden ilki parti içindeki delege kompozisyonunu kontrol edebilecek 
bir güce erişmesi ya da parti içindeki iktidar mücadelesini kendi lehine sonuçlan-
dırabilmesi halinde, Kılıçdaroğlu’nun parti tabanına istediği dili benimsetebilece-
ğinin zımnen kabulü üzerine kuruludur. İkincisi ise, parti içindeki kişisel gücünü 
konsolide etse bile, Kılıçdaroğlu CHP’sinin sol-demokrat kimlikli bir parti vasfına 
sahip olmasının imkansızlığına işaret etmektedir. İlkinde özne Kılıçdaroğlu’dur; 
ikincisinde ise CHP tabanı. 

196. Ateş ve Konuralp, “CHP: Ya Melankolik Israr Ya Başka Bir Yeni”, s. 22.
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Eğer analizimizi ilk ihtimal üzerine kuracak olursak, CHP’de lider ya da tavan 
ve taban arasında tek yönlü bir etkileşimden bahsetmek gerekecek. İkinci ihtimal-
den hareket edildiğinde de sonuç değişmez. Değişen sadece öznedir. Her durum-
da tek yönlü bir ilişkinin esas olduğu kabul edilmelidir. Oysa lider ya da tavan ve 
taban arasındaki etkileşim, tek yönlü değil, karşılıklıdır. Çünkü tabanın ortalama 
hassasiyetlerini ihmal eden bir liderin, partinin ne tabanında ne de delege kom-
pozisyonunda genel başkanlığını sürekli kılacak bir gücü elinde tutması müm-
kündür. Bugünün CHP’sinin ‘ortalama hassasiyeti’ dediğimiz şey aslında tümüyle 
idealist bir hassasiyet değildir. Tersine önemli oranda pragmatist ya da realisttir. 
Evet, söz konusu ortalama hassasiyetlerin merkezinde ulusalcılık ve laiklik yer 
alıyor olabilir. Ama iktidara gelmek en az ulusalcılık ve laiklik kadar önemlidir. 
Baykal’ın bütün ulusalcılığına rağmen yerini Kılıçdaroğlu’na bırakışı tam da bu 
türden bir hassasiyet yüzünden değil midir? Dolayısıyla, Kılıçdaroğlu, tabanın 
iktidar talebine karşılık vermek koşuluyla parti içi iktidarını konsolide edebilir. 
Bu talebi karşılaşayamadığı her seçimde, yerini bir başkasına bırakma ihtimali ile 
mücadele etmek zorunda kalacaktır. 

Liderin parti tabanının ortalama hassasiyetlerine duyarlılıkla yükümlü oluşu 
CHP’deki gerçekliğin bir yönünü temsil ediyor. Öte yandan, liderin söylemlerinin 
tabanda belirgin bir biçimde karşılık bulduğu da bir vakıadır. Bunu katılımcıların 
Türkiye’nin temel meselelerine ilişkin yaptıkları değerlendirmeler açık bir biçimde 
gösteriyor. Liderin, tabanı üzerinde söylemsel bir nüfuzu var. Fakat bu mutlak bir 
nüfuz değil. Çünkü katılımcılar arasında kimileri yeterince ulusalcı olmadığı için 
kimileri de AK Parti’nin ilerisinde ve önünde bir özgürlükçü-demokrat parti po-
litikası geliştiremediği için Kılıçdaroğlu’ndan ve onun temsil ettiği Yeni CHP’den 
çok da hoşnut değiller. Bu türden açık hoşnutsuzluk belirtileri dışa vurulmuşken, 
tabanın lider eliyle belli bir rotaya yönlendirilebileceğini varsaymak hem tavan ve 
taban ilişkisine dair bize yeterli bir açıklama sunmaz hem de söz konusu etkile-
şimin karşılılıklığını hiçbir biçimde dikkate almamak anlamına gelir. Oysa, aynı 
anda hem liderin taban üzerindeki nüfuzuna dair açık bulgulara ulaşılmış olma-
sı hem de Kılıçdaroğlu’nun Yeni CHP’sinin tabanda yarattığı hoşnutsuzlukların 
siyasî yansımalarının kolaylıkla fark edilebilmesi, tavan-taban ilişkisine bir başka 
gözle bakmayı gerektiriyor. Tam da bu sebeple, CHP’de tavan ile taban arasında 
tek yönlü değil, karşılıklı bir etkileşimden bahsedilmelidir. 
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EK: KATILIMCI LİSTESİ

Katılımcı İl Yaş Cinsiyet Ünvan

1 Aydın 40-44 Erkek Yönetici

2 Aydın 55-59 Erkek Üye

3 Edirne 55-59 Erkek Yönetici

4 Edirne 30-34 Erkek Yönetici

5 Edirne 45-49 Kadın Üye

6 Edirne 40-44 Kadın Yönetici

7 Edirne 60+ Erkek Üye

8 Tekirdağ 50-54 Erkek Yönetici

9 Tekirdağ 60+ Erkek Üye

10 Tekirdağ 40-44 Erkek Yönetici

11 Tekirdağ 35-39 Erkek Yönetici

12 Tekirdağ 35-39 Kadın Yönetici

13 Hatay (İskenderun) 55-59 Erkek Üye

14 Hatay (İskenderun) 45-49 Erkek Yönetici

15 Hatay (İskenderun) 18-24 Erkek Yönetici

16 Hatay (İskenderun) 45-49 Erkek Yönetici

17 Hatay (İskenderun) 55-59 Erkek Üye

18 Mersin 55-59 Erkek Üye

19 Mersin 55-59 Erkek Yönetici
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Katılımcı İl Yaş Cinsiyet Ünvan

20 Mersin 35-39 Erkek Üye

21 Mersin 40-44 Kadın Yönetici

22 Mersin 50-54 Erkek Üye

23 Mersin 50-54 Erkek Üye

24 Mersin 55-59 Erkek Üye

25 Tunceli 40-44 Erkek Üye

26 Tunceli 35-39 Erkek Üye

27 Aydın 25-29 Erkek Yönetici

28 İzmir 55-59 Erkek Yönetici

29 İzmir 50-54 Erkek Yönetici

30 İzmir 45-49 Erkek Yönetici

31 Aydın 45-49 Kadın Üye

32 Aydın 35-39 Erkek Üye

33 Aydın 55-59 Erkek Yönetici

34 Aydın 55-59 Erkek Üye

35 İzmir 40-44 Erkek Üye

36 Tunceli 40-44 Erkek Üye

37 Tunceli 35-39 Erkek Üye

38 Tunceli 55-59 Erkek Yönetici

39 Tunceli 55-59 Erkek Üye

40 Tunceli 50-54 Erkek Üye

41 Erzincan 40-44 Erkek Üye

42 Erzincan 40-44 Kadın Yönetici

43 Erzincan 55-59 Erkek Üye

44 Erzincan 55-59 Erkek Üye

45 Erzincan 45-49 Erkek Üye

46 Erzincan 40-44 Erkek Yönetici

47 Erzincan 45-49 Erkek Üye

48 Erzincan 35-39 Kadın Üye

49 Erzincan 35-39 Erkek Yönetici

50 Erzincan 45-49 Erkek Yönetici

51 Giresun 45-49 Erkek Üye

52 Giresun 35-39 Erkek Yönetici
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Katılımcı İl Yaş Cinsiyet Ünvan

53 Giresun 30-34 Kadın Üye

54 Giresun 50-54 Erkek Üye

55 Giresun 45-49 Erkek Üye

56 İzmir 40-44 Erkek Üye

57 İzmir 35-39 Kadın Yönetici

58 İzmir 50-54 Erkek Üye

59 İzmir 25-29 Erkek Üye

60 İzmir 45-49 Erkek Üye

61 Ordu 50-54 Erkek Yönetici

62 Ordu 45-49 Kadın Yönetici

63 Ordu 35-39 Erkek Yönetici

64 Ordu 50-54 Erkek Yönetici

65 Ordu 25-29 Erkek Üye

66 Tunceli 55-59 Erkek Üye

67 Tunceli 50-54 Erkek Yönetici

68 Ordu 45-49 Kadın Yönetici

69 Ordu 40-44 Erkek Üye

70 Giresun 60+ Erkek Üye

71 Giresun 45-49 Erkek Yönetici

72 Giresun 50-54 Erkek Üye

73 Ordu 50-54 Erkek Üye

74 Edirne 50-54 Kadın Üye

75 Edirne 35-39 Kadın Üye

76 Edirne 45-49 Erkek Üye

77 Edirne 45-49 Erkek Yönetici

78 Edirne 55-59 Erkek Üye

79 Edirne 35-39 Kadın Üye

80 İzmir 35-39 Erkek Üye

81 İzmir 30-34 Erkek Üye

82 Tekirdağ 45-49 Erkek Üye

83 Tekirdağ 55-59 Erkek Üye

84 Tekirdağ 60+ Erkek Üye

85 Tekirdağ 45-49 Erkek Yönetici
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86 Tekirdağ 45-49 Erkek Üye

87 Hatay (İskenderun) 55-59 Erkek Üye

88 Hatay (İskenderun) 40-44 Kadın Üye

89 Hatay (İskenderun) 35-39 Kadın Üye

90 Hatay (İskenderun) 55-59 Erkek Yönetici

91 Erzincan 50-54 Erkek Yönetici

92 Erzincan 35-39 Erkek Üye

93 Aydın 40-44 Erkek Yönetici

94 Aydın 40-44 Erkek Üye

95 Aydın 50-54 Erkek Üye

96 Aydın 35-39 Erkek Yönetici



MUSTAFA ALTUNOĞLU

1994-2000 arasında ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde okudu. Lisans eğitimini takiben Eylül 2000’de 
Bilecik İİBF Kamu Yönetimi Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2003 yılın-
da Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı’ndan “Kapitalizm, 
Küreselleşme ve Kimlik” adlı teziyle Yüksek Lisans derecesi aldı. 2004-2009 yılları arasında doktora 
çalışmaları için bulunduğu Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler 
Anabilim Dalı’ndan “Kimlik”in Modern İnşâı, Kimlik Politikaları ve Türkiye’de Kimlik Tartışmaları” 
adlı teziyle doktor ünvanı aldı. Hâlen Anadolu Üniversitesi AÖF’de çalışmaktadır.



9 786054 023349

SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı
Nenehatun Caddesi No:66, GOP, Çankaya 
06700 Ankara, TÜRKİYE
Tel: +90 312 551 21 00 | Faks: +90 312 551 21 90
www.setav.org | info@setav.org

MUSTAFA ALTUNOĞLU

CHP’DE LİDER, TAVAN, TABAN ANALİZİ

GEÇMİŞİN YÜKÜYLE  
YENİLİK ARAYIŞI

Siyasal hayatımızla ilgili bir tartışmayı yürütmek için CHP’yi, CHP ile ilgili 
bir tartışmayı yürütmek için ise parti tarihindeki yenilik teşebbüslerini 
ihmal etmek telafisi güç sonuçlar doğurabilir. Elinizdeki çalışma, çok partili 
hayata geçişle birlikte CHP’de başlayan yenilik arayışlarının en sonuncusu 
ile ilgilidir. Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2010 yılında genel başkan seçilmesi ile 
birlikte CHP’de başlayan kadro ve ideoloji esaslı yenilik arayışlarının parti 
tabanında nasıl bir karşılık bulduğu sorusuna cevap bulmak istemektedir.

CHP’deki son yenilik arayışının anlamını, sebep ve sonuçlarını 
tartışabilmek, öncelikle Ortanın Solu, Demokratik Sol ve Yeni Sol’un temsil 
ettiği süreçleri analiz etmeyi gerektirir. Dahası, Kılıçdaroğlu’nun selefi 
Baykal ile karşılaştırıldığında bir sürekliliği mi, yoksa kopuşu mu temsil 
ettiğine karar verilmelidir. 

Lider, tavan ve taban arasındaki ilişkiyi analiz etmek için, üç veri setine 
başvurulmuştur. Lider için grup konuşmaları ve medya demeçleri, tavan 
için medya demeçleri, taban içinse on ilde gerçekleştirilen mülakatlardan 
elde edilen bulgular esas alınmıştır. Elde edilen bulgular, CHP’de lider, 
tavan ve taban arasında karşılıklı bir etkileşim olduğunu göstermektedir. 


