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30 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere oldukça az bir zaman kaldı. Kitle iletişim 
araçlarından sosyal medya ve meydanlara kadar pek çok ortamda oldukça yoğun 
bir biçimde herkes seçimleri tartışıyor. Elbette en çok ortaya çıkması muhtemel 
sonuç, geniş kitleleri büyük bir dikkatle süreci takibe teşvik ediyor.

Elinizdeki çalışma, seçim öncesi siyasî vasatı Cumhuriyet Halk Partisi’ni 
(CHP) gündeminin merkezine yerleştirerek analiz etmeyi amaçlıyor. Çalışmanın 
30 Mart yerel seçimlerini analiz etmeye çalışırken, temel bir çıkış noktası var: 
Doksan yıllık CHP geleneği, özellikle çok partili siyasî hayatla birlikte karşımıza 
çıkan ‘devlet partisi’ kimliğinden kurtularak ‘halka gitmek’ idealini ne düzeyde 
gerçekleştirmeyi başarmıştır?

İsmet İnönü’den Bülent Ecevit’te, Deniz Baykal’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na 
değin ‘halka gitmek’  CHP’deki yenilik arayışlarının esasını temsil etmektedir. 
CHP’de ‘halka gitmek’ ifadesine büyülü bir anlam yükleniyor. İktidar kapısını 
aralayacak yegâne yolun yapı taşlarının ‘halka gitmek’le döşenebileceğine inanılı-
yor. Buna rağmen, ‘halka gitmek’ idealinin bir türlü ulaşılamayan bir arzu nesnesi 
olarak kaldığını söyleyebiliriz. Tabii ki, Ecevit’in 1973 ve 1977 seçimlerinde elde 
ettiği başarıyı istisna tutarsak. 

Kılıçdaroğlu’nun ‘yeni CHP’si, ‘yenilik’ ve ‘değişim’e atfettiği anlamla, uzun 
CHP tarihi içinde en son ‘halka gitmek’ arayışını temsil etse de, kendisinden bek-
lenen çıkışı gerçekleştirmeyi başardığını söylemek güç. Kılıçdaroğlu, genel baş-
kan seçildiği 2010’dan bugüne, ne CHP’yi yeterince yenileyebilmiş ne de geniş 
kitlelere ulaşmayı başararak partisini iktidara taşıyabilmiştir. Buna rağmen, CHP, 
‘halka gitmek’, partiyi geniş kitlelere ulaştırmak ve önemli seçim başarıları elde 
etmek idealini canlı tutmayı başaracak düzeyde bir siyasî heyecana hâlen sahiptir. 
30 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere CHP bu heyecanla bir giriyor. 

CHP, 30 Mart seçimleriyle bir kez daha geniş kitlelere ulaşma, kitleselleşme 
sınavı verecek. Hem Kılıçdaroğlu’nun hem de CHP’nin kaderini tayinde kritik 

ÖZET
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bir öneme sahip bu sınavda, Kılıçdaroğlu liderliğindeki parti aynı anda hem bazı 
avantajlara sahip hem de dezavantajlara. Bu kapsamda, CHP’nin ilk önemli avan-
tajı ‘partiye bir oy fazla getirecek kimse aday odur’ ilkesi esas alınarak dağılan mer-
kez sağ kökenli, AK Partili ve MHPli isimlerin aday yapılmasıdır. İkinci önemli 
avantaj, Gezi Eylemleri ile oluşan yeni fay hattında kazanılan yeni müttefiklerdir. 
Üçüncüsü ise, Fethullah Gülen grubunun ile 17 Aralık süreci sonrasında AK Parti 
ile köprüleri attıktan sonra CHP ile yakınlaşmasıdır.

CHP’nin 30 Mart’a giderken sıraladığımız bu üç temel avantajla elde etme-
si muhtemel başarısını geriletebilecek bazı zaafları da söz konusudur. CHP’nin 
‘devlet partisi’ ve ‘seçkinci’ imajının Türkiye’nin sosyolojisi ile öteden beri buluş-
masını engelleyişi ilk önemli dezavatantajıdır. Yine eskiden beri kurtulamadığı 
‘negatif siyaset dili’ de CHP’nin dezavantajları hanesine yazılmalıdır. Bu ‘negatif 
siyaset’ dili CHP’nin mevcut iktidar karşısında bir alternatif siyaset önermesini 
engellemekte ve ülkenin temel sorunlarını çözebileceği hususunda bir ümitsizliği 
sürekli beslemektedir.  Dahası, demokratik zemini aşındıran siyaset hârici mü-
dahalelerin özneleri ile kurduğu ittifakların bir yenisine 30 Mart yerel seçimleri 
sürecinde giriyor algısını destekleyici bir tutum içine girişi, yine CHP’nin geniş 
kitlelere ulaşmasını engelleyici bir işlev üstlenme potansiyeline sahiptir. Son ola-
rak, CHP’nin kendi içindeki parçalı yapısı hareket kabiliyetini sınırlaması hase-
biyle, CHP için bir başka dezavantaj hükmündedir.

Sıraladığımız türden avantaj ve dezavantajlara sahip CHP’nin belediye baş-
kanlıkları için adaylarını belirleme sürecinde üç temel stratejinin öne çıktığını 
görüyoruz. Bunlardan ilki İstanbul, Ankara ve Hatay gibi iller için belirlenen ‘hü-
cum stratejisi’dir. Bu stratejinin esas amacı kazanması muhtemel popüler adaylar-
la seçime girerek başarılı bir sonuca ulaşmak ve AK Parti iktidarı karşısında güçlü 
bir konum elde etmektir. İkincisi, İzmir ve Antalya gibi halihazırda CHP’li bele-
diye başkanlarınca yönetilen illerde karşılaştığımız ‘savunma stratejisi’dir. Sonun-
cusu ise, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli gibi partili eski belediye başkanlarının yerine 
yeni adayların tercih edilmesi ile belirginleşen ‘yeni arayışlar’dır. Her üç stratejinin 
nasıl bir sonuç doğuracağını 30 Mart akşamı hep birlikte göreceğiz. Beklentilere 
tümüyle ya da kısmen cevap vermenin çok uzağında kalan bir sonuç, CHP’de 
genel başkanlık düzeyinde parti içi bir yarışın yaşanmasına kapı aralayabilir. Buna 
karşılık, İstanbul ya da Ankara gibi illerden birinde elde edilecek bir başarı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun parti içindeki iktidarını pekiştirici bir işlev üstlenecektir.
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GIRIŞ
30 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. 
Seçimler, son birkaç aydır yaşanan gelişmelerin 
etkisiyle, siyasetin kendine özgü olağan akışı 
içinde birden fazla partinin arasında gerçekleşen 
olağan rekabetten daha fazla bir anlama sahip. 
Bu fazlalık, seçimlerin ‘yerel’ niteliğini aşarak 
genelleşmesi ile ilişkilidir. Seçimlerin yerel bağ-
lamı aşan bir anlama kavuşmasının birçok ge-
rekçe ve dinamiği var. Öncelikle, rekabet sadece 
siyasi partiler arasında gerçekleşmiyor. Sızdırılan 
belgeler, ses kayıtları, tedavüle sokulan adli me-
kanizmalar, hareketlendirilen sokaklar ve bütün 
bu enstrümanları yöneten, belli bir program çer-
çevesinde yönlendiren Gülen grubu başta olmak 
üzere geniş bir koalisyonun varlığı, seçimleri si-
yasetin meşru aktörleri arasında gerçekleşen bir 
yarış olmanın ötesine taşıyor. İkincisi, 30 Mart’ın 
akabinde önce Cumhurbaşkanlığı seçiminin ve 
ardından genel seçimlerin yapılacak olması, se-
çimleri uzun soluklu bir yarışın ilk etabına dö-
nüştürüyor. Bu etapta alınan sonuç, başta AK 
Parti ve lideri Erdoğan’ın olmak üzere, bütün 
siyasi parti ve liderlerin yakın ve orta vade ge-
leceklerini belli oranlarda etkileme potansiyeline 
sahip görünüyor. Bu dinamikler dolayısıyla, 30 
Mart Yerel Seçimleri, yerel idarecileri seçme bağ-

lamından oldukça uzaklaşarak, ‘kritik’ bir öneme 
kavuşmuş durumda.  

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), ana mu-
halefet partisi olması ve AK Parti karşıtı koalisyo-
nun en güçlü adresi olma potansiyeli dolayısıyla 
bu seçimlerde gözlerin çevrildiği partilerin ba-
şında geliyor. Kılıçdaroğlu liderliğinde girilen ilk 
yerel seçim olması ve seçim kampanyası, söylemi 
ve aday seçiminde Baykal dönemine kıyasla epey 
farklı tercihlerin benimsenmiş olması, CHP’yi 
ele almayı önemli kılıyor. 

1923’TEN 2014’E CHP: 
DEVLET PARTISI VERSUS 
HALK PARTISI
Milli egemenliğin halk tarafından ve halk için 
uygulanmasına rehberlik etmeyi, Türkiye’yi uy-
gar bir devlet haline yükseltmeyi ve Türkiye’de 
bütün kuvvetlerin üstünde kanunun koruyucu-
luğunu hâkim kılmayı1 kendisine amaç olarak 
belirleyen Halk Fırkası’nın 9 Eylül 1923’te ku-
ruluşunun üzerinden doksan yıl geçti. Bugün 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile ilgili bir sözü 
olan herkes bir biçimde doksan yıllık tarihî dene-
yimin ya tümüne ya da bir kısmına başvurmak 
suretiyle kanaatlerini dile getiriyor. Bugünkü 
CHP, Atatürk Devrimleri ve Altı Ok’u kimliği-
nin belirleyici unsurları olarak kabul ve ilân ettiği 
için, 1923’ten başlayarak doksan yıllık tarihî de-
neyimi dikkate almak zorunda kalıyoruz.

Atatürk Devrimleri ve Altı Ok, CHP’nin 
siyasî hayatımız içindeki yerini tayin etmek için 
vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Atatürk Dev-
rimleri, basitçe Osmanlı Devleti’nin son dö-
nemlerinden başlayarak Türkiye Cumhuriyeti’ne 
devredilen ‘modernleşme ideolojisi’nin radikal-
leşmesini temsil etmektedir. Söz konusu devrim-
lerin her biri, bu yönüyle, hem devleti hem de 
toplumu dönüştürmeyi hedeflemektedir. İlâve-

1. 9 Eylül 1923’te kurulan ‘Halk Fırkası’nın “Halk Nizamnamesi” 
adlı ilk tüzüğünden alınmıştır. Bknz. Hikmet Bila, CHP 1919-
2009, (Doğan Kitap, İstanbul: 2008), s. 37.
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ten, Altı Ok, modernleşme ideolojisi için bir tür 
yol haritasıdır. CHP ise, söz konusu ideolojinin 
cisimleşmiş halini temsil etmektedir.2 

Osmanlı-Türkiye tecrübesinin kendine 
özgü dinamikleri dolayısıyla, modernleşme ide-
olojisi ve pratiği, ‘seçkinler’ üzerinden yol al-
mıştır. Osmanlı döneminde seçkin zümre için 
amaç devleti içinde bulunduğu güç durumdan 
kurtarmak iken, Cumhuriyet dönemi seçkinle-
rinin üstlendikleri rol yeni bir devlet inşa etmek 
ve ulus yaratmaktır.

CHP, kurucu seçkinler için yeni bir devlet 
inşa etmenin ve ulus yaratmanın yatağı, itici 
gücüdür.3 Bu yönüyle CHP, kadroları dönemin 
‘devletlûler’ince teşekkül ettirilen bir partidir. 
Yani ‘devlet partisi’dir. CHP’ye iliştirilen en yay-
gın özelliklerden birinin ‘devlet partisi’ olması bu 
yüzden tesadüfi değildir. Elbette CHP’yi bir dev-
let partisi addetmenin tek gerekçesi, CHP’nin 
kadrolarının kurucu seçkinlerden oluşması de-
ğildir. Her ne kadar başlangıçta sınırları oldukça 
belirsizse de, partinin ideolojisi de söz konusu 
kadrolarca biçimlendirilmiştir. İdeoloji ve kadro 
düzeyinde devletle kurulan bu özdeşlik dolayısıy-
la CHP, her türden karşı-devrime karşı devlete 
mukayyet olmayı vazife edinmiştir. Devletle tü-
müyle bütünleştiği,4 yani ‘sosyal olanla politik 
olan arasındaki sınırın tümüyle ortadan kalktığı’5 

2. S. Alpman Polat, “Hep Yeni Bir CHP Yaratmak”, Birikim, no. 
287 (2013), s. 31.

3. Ayşe Güneş-Ayata, “Türkiye’nin Demokratikleşme Sürecinde 
Ortanın Solu Hareketi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, c. 50, no. 
3-4 (1995), s. 79.

4. CHP’nin devletle bütünleşmesinden kasıt, partinin devleti top-
yekûn kontrol edici bir güç haline gelmesi değildir. Tam tersine, 
CHP’liler devlet işlerine müdahil olmaya başladıkları için devlet 
partiyi massetmiştir, içine almıştır (bknz.  Bünyamin Bezci, “Cum-
huriyet Halk Partisi”, İttihat ve Terakki’den Günümüze Siyasal Parti-
ler, der. Turgay Uzun, (Orion Yayınları, Ankara: 2010), s. 134). Bir 
başka ifadeyle, “devlet partinin görece özerkliğine bile katlanama-
yarak onu” özümsemiştir (Mete Tunçay, “CHP: 1923-1950”, Cum-
huriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, c.8 (1983), s. 2021. Bu bü-
tünleşmenin bütün tek-parti dönemine teşmil edilemeyeceğini de 
ayrıca akılda tutmak gerekir (bknz. Cemil Koçak, “CHP Devletle 
Bir Oldu mu; Yoksa Devlet mi CHP’yi Yuttu”, Star, 26 Ekim 2012.

5. Parti devlet bütünleşmesinin çeşitli görünümleri için bknz. Bün-
yamin Bezci, “Cumhuriyet Halk Partisi”,  s. 133.

tek-parti döneminde içeriden ifa edilen bir vazi-
fedir bu. Çok partili hayata geçtikten sonra ise, 
CHP, “devlete devlet dışından mukayyet olmaya 
dönük platonik sevgisi”6 ile temayüz edecektir. 
Çünkü çok partili hayata geçtikten sonra ikti-
dara gelen siyasi parti ve kadroların çoğu, CHP 
tarafından, devletin temellerini aşındıran bir dizi 
faaliyetin öznesi olarak algılanmışlardır. 

Devlete devlet dışından mukayyet olmaya 
dönük platonik sevginin, misyonun özellikle çok 
partili hayata geçildikten sonra gözden kaçırdığı 
bir şey var. CHP, için ‘devlet’, kurulduğu evredeki 
haliyle muhafaza edilmesi gereken ve kendisine 
kutsallık atfedilen bir öze sahiptir. Oysa devlet, 
ulusal ve uluslararası bağlamın bir ürünü olan 
dönemsel koşullara kendisini uyarlamak üzere 
değişmiş, dönüşmüştür. Hatta bu dönüşümler 
sırasında CHP’yi ötelemekten de çekinmemiştir. 
En nihayetinde 12 Eylül bu türden bir öteleme-
nin ifadesidir. Dahası devlet dediğimiz şey, fark-
lı bürokratik aygıtların bir toplamı ise, zaman 
içinde bu farklı aygıtların önemli bir kısmı siyasi 
iktidarların müdahalesi ile CHP ve temsil ettiği 
değerlerle yakınlığını kaybetmiştir. 

Ecevit: Düzeni Değiştirme Iddiası  
ve Ricat
‘CHP, bir devlet partisidir’ iddiası mutlaklaştı-
rıldığında ya da genelleştirildiğinde, doksan yıl-
lık CHP tarihinin en azından bir kısmına dair 
yanlış bir değerlendirme yapılmış olur. Çünkü 
değişen sadece devlet değildir, CHP de değiş-
mektedir. Bünyesinde her türlü değişime şüphe 
ile bakan muhafazakâr bir damarı barındırsa da 
değişmektedir. Özellikle, 1960’lı yılların ortala-
rından başlayarak ‘ortanın solu’ ve ‘demokratik 
sol’la Bülent Ecevit, “C.H.P halka gitmelidir” 
derken, ivedilikle “bürokratik ve soğuk yüzlü 
devlet imajını; Osmanlı Devleti’nin çökün-

6. Tanıl Bora ve Ümit Kıvanç’tan aktaran Necmi Erdoğan, “Neo 
Kemalizm, Organik Bunalım ve Hegemonya”, Modern Türkiye’de 
Siyasi Düşünce (Cilt 2) Kemalizm içinde, der. Ahmet İnsel, (İletişim 
Yayınları, İstanbul: 2009), s. 588. 
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tü dönemindeki aydın-halk ikiliğinden kalma, 
halktan uzaklık imajını üstünden”7 atarak parti-
yi bir ‘devlet partisi’ olmaktan kurtarmak ama-
cındadır. Ecevit, CHP’yi halkın partisi haline 
getirmek istemektedir. Yoksulları, dışlanmışla-
rı, işçileri, toplumun dezavantajlı kesimlerini 
CHP’ye katılmaya davet etmektedir.8 Bu çağrı 
ile Ecevit yeni bir katılım modeli önermektedir. 
Partinin örgütlerindeki seçkin kadroların ‘baldı-
rı çıplaklar’ ya da ‘aylakçı otları’ dedikleri daha 
mütevazi sosyal konumlardan gelenlerin sesleri-
ni duyurmalarına, siyasete katılmalarına, etkin 
olmalarına ve karar alma süreçlerinde yer alma-
larına imkân tanımak istemektedir. 

1973 ve 1977 seçimleri, Ecevit’in halka git-
me teşebbüslerinin olumlu sonuçlar ürettiğini 
göstermektedir. CHP, iki seçim üst üste, sandık-
tan birinci parti olarak çıkmayı başarmıştır. Bu 
noktada şunu sormak gerekir: Kadroları itibariy-
le yenilenmek isteyen CHP’nin ideolojisi de dev-
letten bağımsızlaşabilmiş midir? Bu soruya, net 
bir cevap vermek kolay değildir. 1960’lı yılların 
ortalarından başlayarak yaklaşık on yıl boyunca, 
CHP, toplumun kendisine yönelik mesafeli tutu-
munu değiştirmek üzere yoğun çaba sarf ederek, 
‘halkçı’ bir algıya yatırım yapmıştır. Dahası, sos-
yal demokrasiyi Türkiye’nin kendine has tarihî-
sosyal koşullarına duyarlı bir sol tahayyülle ‘bize 
özgü’leştirmenin gereğine inandığı için ‘demok-
ratik sol’u tercih ederek söylemini revize etmeye 
çalışmıştır. Demokrasiye bağlılığın ve özgürlükçü 
demokrasinin altını çizerek hem devlet-toplum 
ilişkilerinde köklü bir dönüşümü gerçekleştirmek 
hem de halkın yönetime katılmasının önündeki 
her türlü engeli ortadan kaldırmak istemiştir. Bu 
aynı zamanda bir düzen değişikliği çağrısıdır. 

Ancak, ‘düzen değişikliği’ne duyulan ihtiya-
cı vurgulasa da, Ecevit 70’li yıllarda -bazı eleş-
tirilerini mahfuz tutmak kaydıyla- Altı Ok’u sa-

7. Bülent Ecevit, Ortanın Solu, İş Bankası Kültür Yayınları, (İstan-
bul: 2009), s. 77. 

8. Ayşe Güneş-Ayata, “Türkiye’nin Demokratikleşme Sürecinde 
Ortanın Solu Hareketi”, s. 79.

hiplenmekten de imtina etmemiştir. Milliyetçilik 
konusunda özellikle 1920’li yıllarda Kemalizm’i 
belirleyen kültürel asimilasyonu ve Türk milleti-
nin mutlak hâkimiyetini savunmuştur. MSP ile 
kısa bir süre koalisyon ortaklığı yapsa da radikal 
bir laiklik anlayışından yana tutumunu sürdür-
müştür.9 Belki bundan daha önemlisi, MSP ve 
CHP arasındaki kısa süreli koalisyonun bozul-
masından sonra kurulan Milliyetçi Cephe Hükü-
metleri’ni devlete ve rejime karşı bir tehdit olarak 
gördüğü için düzen değişikliği talebini askıya al-
mıştır. CHP, son kertede bu yıllarda tekrar bir 
‘devlet partisi’ne dönüşmekten kurtulamamıştır.

Baykal Dönemi: Kemalist  
Kodlara Dönüş
Benzer bir kader Deniz Baykal liderliğindeki 
CHP için de söz konusu edilebilir. Baykal, ka-
patılmasının üzerinden on iki yıl geçtikten son-
ra CHP’yi tekrar kurduğu ilk evrelerde daha az 
seçkinci, daha çok reformist bir izlenim yarat-
mayı başarmıştır. ‘Yeni sol’ böylesi bir izlenim 
için Baykal’ın başvurduğu ilk kavramsal çerçe-
veyi sunması açısından kritik önemdedir. Çün-
kü ‘yeni sol’ ile Baykal partiyi sloganlardan, kısa 
vadeli düşünmekten ve seçkinci kökenlerinden 
arındırarak iktidar alternatifi kılmaya çalışmıştır. 
Aynı çaba ‘Anadolu solu’ kavramsallaştırmasında 
da karşımıza çıkar. Sosyal demokrasinin köken-
lerini Anadolu’nun kadim kültüründe bulma 

9. Hamit Bozarslan , “Bülent Ecevit”, Modern Türkiye’de Siyasi Dü-
şünce (Cilt 2: Kemalizm) içinde, der: Ahmet İnsel, (İletişim Yayınla-
rı, İstanbul: 2009, s. 460.

Baykal, AK Parti’ye karşı bir yanda milliyetçilik 
diğer yanda laikçilik olarak tanımlanabilecek 
otoriter tınıları güçlü bir cumhuriyetçiliği 
esas alan bir muhalefet yürütmüştür.
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çabasını temsil eden ‘Anadolu Solu’nu bir tür 
‘halka gitme’ çabası olarak görmek mümkündür. 

‘Yeni sol’ ve ‘Anadolu solu’ kavramsallaştır-
maları, CHP’nin, 12 Eylül sonrası koşulları dik-
kate alarak kendine bir yön tayin etme arzusunu 
temsil ederler. Sosyal demokrat ilkelerin önemle 
altının çizildiği ve CHP’yi insan haklarına du-
yarlı, özgürlükçü ve demokrat bir hatta yerleşti-
rerek halkla sıkı bağlar kurmuş bir parti haline 
getirme teşebbüslerinin öne çıktığı bu reformcu 
arzu oldukça kısa sürmüştür. Soğuk Savaş sonrası 
siyasal denklemin küresel eğilimlere paralel ola-
rak Türkiye’de de toplumsal hareketlere ve kimlik 
siyasetine alan açması, müesses nizamı teyakku-
za geçirmiştir. Askerin, Kürt ve İslamcı siyasetin 
güçlenmesine güvenlikçi bir perspektifden cevap 
verme kararı, Baykal’ın CHP tahayyülünü kök-
ten değiştirmiştir. Baykal, yükselen İslamcı ve 
Kürt tehdidine karşı, CHP’yi rejimin bekasını 
önceleyen bir hatta konumlandırmıştır. Baykal, 
2002 seçimleriyle, ortaya çıkan yeni siyasal denk-
lemde de aynı siyasi pozisyonu sürdürmüştür.10 
AK Parti’ye karşı bir yanda milliyetçilik diğer 
yanda laikçilik olarak tanımlanabilecek otoriter 
tınıları güçlü bir cumhuriyetçiliği esas alan bir 
muhalefet yürütmüştür.11 Devlete devlet dışın-
dan mukayyet olma çabasıyla ‘devletlû’leşmiştir. 

Baykal’ın CHP’yi ‘devlet partisi’ hüviyetiy-
le donattığı tespitini, Türkiye-AB ilişkileri, Kürt 
meselesi, din-siyaset ilişkisi, asker-siyaset ilişkisi, 
Anayasa’nın yeniden yazılması gibi 2000’li yıl-
larda Türkiye’nin siyasal gündemini belirleyen 
temel konu başlıklarına ilişkin ortaya koyduğu 
kanaatlerden hareketle tartışmak mümkündür.

Öncelikle Türkiye-AB ilişkilerine dair kana-
atlerini dikkate alarak söylemek gerekirse, Bay-
kal AK Parti iktidarının ilk dönemlerinde sıkı-
laşan ilişkilere dair oldukça şüpheci ve eleştirel 
bir tutuma sahiptir. Baykal, Türkiye’nin AB’ye 
girmesine karşı olmadığı halde AK Parti iktidarı 

10. Hatem Ete, CHP’deki Değişim Lider Değişimi mi, Siyaset Değişi-
mi mi?, Seta Analiz (Ankara: 2010).

11. Ahmet İnsel, “CHP-AKP Arasında”, Radikal 2, 27 Mayıs 2007.

döneminde AB ile kurulan sıkı ilişkilerin mahi-
yetinden rahatsızlık duyduğunu ifade etmekte-
dir.12 Baykal’a göre, hem AB azınlıklar ve Kıb-
rıs meselesine dair taleplerinde kabulü imkansız 
şartlar öne sürmektedir hem de AK Parti, AB’ye 
giriş için yapılması gereken düzenlemeleri araç-
sallaştırarak kendi ‘gizli gündem’ini işler kılmaya 
çalışmaktadır. Dolayısıyla AB’nin talepleri ve AK 
Parti iktidarının ‘gizli gündem’i Türkiye için bir 
rejim krizine yol açacak sonuçlar üreteceği için 
Baykal tarafından şüphe ile karşılanmakta ve 
eleştiri konusu yapılmaktadır.  

İkinci olarak, Kürt meselesinde Baykal’ın 
en genel ifadesiyle ‘güvenlikçi’ bir paradigmada 
ısrarcı olduğunu vurgulamak gerekir. Baykal’a 
göre, “üniter yapıyı bozup, federal yapıya yönel-
mekten bağımsız devlet kurmaya kadar çeşitli aşa-
malar içeren siyasal bir projeyi” göz ardı edici her 
türlü yaklaşım, Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk 
tarafından atılan temellerine/kuruluş felsefesine 
aykırıdır.13 Baykal’ın buradaki eleştirisinin hede-
fi bellidir: Mücadele ile halledilmesi gereken bir 
meseleyi müzakere ile halletmeye yönelik girişim-
ler. AK Parti iktidarı dönemindeki bu türden tüm 
girişimlere Baykal benzer bir zeminden hareketle 
şiddetle karşı çıkmıştır. Onun için sorunun ne 
Kürt meselesi olarak adlandırılması doğrudur ne 
de etnisite temelinde analiz edilmesi. Karşı kar-
şıya olduğumuz şey bir terör sorunudur, sadece 
mücadele edilerek halledilmelidir. 

Din-siyaset ilişkisi, kuşkusuz, 2002 sonrası 
CHP’sinin Baykal liderliğinde söylemini üzerine 
inşa ettiği en temel meselelerden biridir. AK Parti 
onun için laik cumhuriyete yönelik bir tehdittir. 
Çünkü dini siyasallaştırmaktadır; “fırsat buldu-
ğu her yerde eğitimi, devlet yönetimini dinsel 
temelde şekillendirme arayışı içine”14 girmekte-
dir. Türkiye’yi İranlaştırmak istemektedir. Bay-
kal, başörtüsü yasağının yapılacak bir anayasal 

12. “Ülkeye Sahip Çıkın”, Milliyet, 1 Temmuz 2005. 

13. “Erdoğan İkili Türkiye’ye Angaje Oluyor”, Milliyet, 12 Ağustos 
2005.

14. “AKP Fırsat Arıyor”, Milliyet, 25 Şubat 2006.
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değişiklik ile ortadan kaldırılmasından Abdullah 
Gül’ün Cumhurbaşkanı adayı olmasına kadar 
pek çok meseledeki itirazlarını, laiklik ilkesinin 
aşındırılması ile ilişkilendirerek dile getirmiştir. 
Bir bakıma, laiklik ilkesini, AK Parti’ye yönelik 
yürüttüğü muhalefetin merkezine yerleştirmiş-
tir. Öyle ki, laiklik ilkesinin tehdit altında oluşu 
sebebiyle sivil siyasete yönelik harici müdahale-
leri maruz gösterebilmiştir. Bunun en belirgin 
örneği Baykal’ın 27 Nisan e-muhtırasına yöne-
lik değerlendirmelerinde karşımıza çıkar. Baykal 
söz konusu muhtırayı, ülkenin geleceği ile ilgili 
kaygıların yol açtığı bir tavır takınma ihtiyacına 
bağlayarak15 mazur göstermektedir. 

Baykal’ın asker-siyaset ilişkisine dair gö-
rüşlerini 27 Nisan e-muhtırasını meşrulaştırma 
çabasındaki tutumu ile sınırlamamak gerekir. 
Baykal, Türkiye’de askeri darbeler döneminin 
kapandığı kanaatindedir. Asker siyasete müdaha-
le etmemelidir. Öte yandan, siyasetin de askere 
müdahale ederek onu kendi anlayışına çekmeye 
yönelmesine itiraz etmektedir. Siyaset, ne cami-
ye, ne kışlaya ne de mahkemeye girmemelidir.16 
Baykal Ergenekon Davası kapsamında yaptığı bu 
değerlendirme ile AK Parti’nin büyük bir planın 
parçası olarak ‘rövanşist’ bir tutum içine girdiğini 
düşünmektedir. Tam da bu sebeple, söz konusu 
Dava, askerin siyasete müdahale etmesini engel-
lemeye yönelik değildir. Aksine, devletin saygın 
insanları ve kurumları yıldırılmak istenmekte-
dir.17 Bu haliyle, AK Parti’nin ‘gizli gündemi’nin 
bir parçasıdır.

AK Parti’nin ‘gizli gündemi’, Baykal nez-
dinde, anayasa yazım sürecinde de karşımızdadır. 
Yeni bir anayasa yazımına karşı çıkarken Baykal, 
AK Parti’nin gizli gündemini işler kılmasının 
önünde bir set örmek ister gibidir. Bir başka de-
yişle, yeni bir anayasa yazımına yönelik itirazının 

15. “Baykal ile Kılıçdaroğlu 27 Nisan e-muhtırasında Nasıl Çeliş-
ti”, Zaman, 28 Temmuz 2010.

16. “Baykal: Kışlaya Siyaset Sokmayacağız”, Milliyet, 14 Mart 2010.

17. “Baykal: Türkiye’de Darbe Oldu Haberimiz Yok”, Milliyet, 20 
Şubat 2010.

temelinde AK Parti’nin bir rejim krizine yol aça-
cak değişiklik önerilerini dile getirmesi yatmak-
tadır. Tam da bu sebeple, kısmi değişikliklere 
onay verse de 12 Eylül Anayasası’nın topyekûn 
ilga edilerek yeni bir anayasa yazımına karşıdır.18 

Baykal, 2002 sonrasının temel meselelerine 
dair yaklaşımlarında ‘negatif siyaset’ diline sarı-
larak AK Parti iktidarının herhangi bir mesele ile 
ilgili çözüm önerilerini reddetmektedir. Ayrıca, 
alternatif bir çözüm önerisinin eşlik etmediği 
bu ‘negatif siyaset’in merkezinde bazı tehditle-
re karşı bir savunma hattı inşa etme güdüsü yer 
almaktadır. Baykal için iki büyük tehdit söz ko-
nusudur: irtica ve bölücülük. İlki Cumhuriyet’i, 
devletin temel kurumlarını ve laikliği; diğeri ise, 
devletin bölünmez bütünlüğünü tehdit etmek-
tedir. Türkiye bu iki tehdit sebebiyle İranlaşma, 
Iraklaşma, Yugoslavyalaşma ya da Malezyalaş-
ma’nın eşiğindedir. Bu durumda CHP’ye düşen, 
Türkiye’ye yönelmiş tehlikeleri bertaraf etmek 
üzere çaba göstermektir.19

Baykal’a göre, bu tehlikelere kaynaklık eden 
esas dinamik AK Parti iktidarıdır. Türkiye AK 
Parti iktidarları döneminde bir rejim krizinin 
eşiğine gelmiştir. Rejim krizine yol açan şey, AK 
Parti’nin bir gizli gündeme sahip olması, rejimle 
hesaplaşması ve rövanş alma güdüsüyle hareket 
etmesidir. Baykal, AK Parti’nin başörtüsünü ser-
best bırakma teşebbüsünü, anayasayı değiştirme 
isteğini ve başkanlık sistemine geçiş önerisini bu 
çerçevede değerlendirmektedir.20 

Baykal’ın SSCB’nin dağılması ile birlikte so-
lun içine düştüğü çıkmazı ve 12 Eylül İhtilali’nin 
yarattığı sorunları çözmek üzere yürürlüğe soktu-
ğu ‘yeni sol’ ve ‘Anadolu solu’ söylemlerinin kade-
ri ile Ecevit’in 1970’li yıllardaki ‘demokratik sol’ 
söyleminin kaderi arasında benzerlik mevcuttur. 

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

19. “Terörü Hükümet Azdırıyor”, Milliyet, 14 Haziran 2007; bkz. 
15 Haziran 2005 tarihli grup konuşması; 12 Nisan 2004 tarihli 
grup konuşması, 27 Ocak 2004 tarihli grup konuşması.

20. “Anayasa Değişikliği İçin Uygun Ortam Yok”, Milliyet, 8 Hazi-
ran 2008; 15 Haziran 2005 tarihli grup konuşması; 22 Nisan 2003 
tarihli grup konuşması; 
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Ecevit, bir düzen değişikliği önerisini temsil eden 
demokratik sol programını uygulama fırsatı bu-
lamayışını ya da uygulamaktan vazgeçişini Milli-
yetçi Cephe hükümetlerinin yol açtığı rejim krizi 
ile ilişkilendirmektedir. Onun ifadeleriyle söyle-
nirse, “Biz Cephe Hükümeti’nin kuruluşundan 
beri, hatta oluşturulmaya başlanmasından beri 
ciddi bir rejim sorunuyla karşı karşıya kaldık. 
Rejim mücadelesine öncelik vermezsek rejim 
yıkılabilirdi. Rejim yıkıldığında da, biz kendi 
istediğimiz, öngördüğümüz ekonomik, sosyal 
programı gerçekleştirme umudunu, hiç değilse 
bir süre için, yitirebilirdik. Çünkü bir demokra-
tik sol ekonomik ve sosyal programın Türkiye’de 
gerçekleşebilmesi için özgürlükçü demokrasinin 
bütün kurallarıyla işlemesi zorunludur.”21 Milli-
yetçi Cephe hükümetlerinin Ecevit’teki karşılığı 
özetle bir rejim krizidir. 

Baykal da, Ecevit’e benzer gerekçelerle ‘yeni 
sol’ veya ‘Anadolu solu’ arayışlarından vazgeçmiş-
tir. 1990’ların ortasında Kürt ve İslamcı siyaset 
şahsında yükselen kimlik siyaseti, rejimi teyak-
kuz durumuna geçirmiş; Baykal askerin 1993 
yılından başlayarak siyaseti güvenlik kaygıları 
çerçevesinde esir alma stratejisine uyum sağla-
yarak, CHP’yi rejimin partisi olarak konumlan-
dırma gereği duymuştur. Bu genel eğilim, 2002 
sonrası siyasal zeminde de değişmemiştir. Baykal, 

21. Bülent Ecevit, Demokratik Sol, Türkiye İş Bankası Kültür Yayın-
ları (İstanbul: 2010), s. 14.

AK Parti’yi bir nevi Refah Partisi olarak görmeye 
devam ederek, rejime tehdit parantezinde yaklaş-
mıştır.22 Siyasetsiz bir siyasetle AK Parti’ye yö-
nelik eleştirilerini dile getirdiği her seferinde her 
türlü çözüm önerisini rejimi ortadan kaldırmaya 
yönelik bir hamle olarak görmüştür. Dolayısıyla, 
alternatif bir siyaset üretmek ve önermek onun 
için anlamını yitirmiştir. Aciliyet kesbeden görev, 
rejimi muhafaza etmektir.  

Baykal, rejimi muhafaza etmeye yönelik ne-
gatif siyaseti ve ‘biz’ ve ‘onlar’ (‘dost’ ve ‘düşman’) 
ayrımına dayalı politik tahayyülü ile23 bu yıllarda 
CHP’nin geniş halk kitleleri ile arasındaki mesa-
fenin daha da açılmasına yol açmıştır. Söz konu-
su politik tahayyül, CHP’nin tabanını konsolide 
etmesine ciddi bir katkı sağlasa da, belirgin bir 
seçim başarısını beraberinde getirememiştir. Kuş-
kusuz bu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan-
lığına kapı aralayan esas sebeptir. 

Kılıçdaroğlu: ‘Yeni CHP’nin Kısa  
Süren Hikâyesi 
Kemal Kılıçdaroğlu, bir kaset skandalı sebebiy-
le istifa etmek zorunda kalan selefinden CHP 
genel başkanlığını devraldığında partiyi yenile-
mek yönünde bir irade ortaya koyarak işe baş-
lamıştı. ‘Yeni CHP’, Kılıçdaroğlu tarafından, 
CHP tarihinin önceki evrelerinde benzerlerine 
rastlanılan türden bir değişim girişiminin adı 
olarak belirlenmişti. 

Kılıçdaroğlu’nun ‘yeni CHP’ye yüklediği an-
lam içinde geniş halk kitleleri ile buluşmak esas 
unsur olarak öne çıkmaktadır. Bunun için Kılıç-
daroğlu parti kadrolarını gençlere, kadınlara ve 
farklı siyasî eğilimlere açmak gibi bir stratejiyle 
yola koyuldu. Ayrıca, zamanın ruhu ile uyum-
lu bir CHP yaratma çabası içine girdi. Zamanın 
ruhu, Baykal deneyiminin açıkça gösterdiği üzere, 
‘laiklik’ temelli bir parti ideolojisinin sınırlarını aş-

22. Hatem Ete, “28 Şubat süreci ve CHP’nin değişimi”, Sabah, 3 
Mart 2012.

23. Tanju Tosun, “The New Leader for Old CHP: Kemal Kılıçda-
roğlu”, Insight Turkey, c. 12, no. 4 (2010), s. 34.  

Kılıçdaroğlu, CHP genel başkanlığını 
devraldığında partiyi yenilemek yönünde 

bir irade ortaya koyarak işe başlamıştı. 
‘Yeni CHP’, CHP tarihinin önceki evrelerinde 
benzerlerine rastlanılan türden bir değişim 

girişiminin adı olarak belirlenmişti.
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mayı bir zorunluluk haline getirmişti. Bu noktada, 
Kılıçdaroğlu, ‘laiklik’ yerine ‘sosyal devleti’ önce-
leyen bir dili tedavüle soktu. Ona göre, asıl tehdit 
altında olan ‘sosyal devlet’tir. İşçi ve emekçilerin, 
emeklilerin, yoksulların, işsizlerin, kısacası toplu-
mun dezavantajlı kesimlerinin gündelik sorunları-
nı dile getirmek, laiklik ve milliyetçilik söylemine 
sıkışıp kalmaktan daha manidardır.24 

Kılıçdaroğlu’nun zamanın ruhu ile uyum-
lu bir parti yaratma teşebbüsünde sadece sosyal 
devletin önemi vurgulanmaz. İlâveten ülkenin 
temel sorunlarına bakışına da bu teşebbüsün 
bir miktar yansıdığı söylenebilir. Örneğin, Kürt 
meselesi, yeni anayasa yazım süreci, laiklik gibi 
meseleler söz konusu edilerek söylenirse, Kılıçda-
roğlu, Baykal döneminin ‘negatif siyaset’ dilin-
den uzaklaşma emareleri göstermektedir. 

Kılıçdaroğlu, 26 Mart 2013 tarihli grup 
toplantısında, Kürt meselesini de içerecek bi-
çimde demokratikleşme, insan hakları ve barış 
temelli sorunların çözümü için on beş madde-
lik bir öneri paketini kamuoyu ile paylaştı. Özel 
yetkili mahkemelerin kaldırılması, tutuklu mil-
letvekillerinin serbest bırakılması, uzun tutuklu-
luk sürelerinin kısaltılması, ifade özgürlüğünün 
önündeki engellerin kaldırılması, siyasi partiler 
yasasının değiştirilmesi, seçim barajının düşürül-
mesi, din ve vicdan özgürlüğünün teminat altına 
alınması gibi ana başlıklardan müteşekkil öneri 
paketini CHP’nin ‘negatif siyaset dili’nden uzak-
laşma eğilimi gösterdiğinin bir işareti olarak ka-
bul etmek mümkün. Ancak Kılıçdaroğlu’nun ve 
CHP’nin kimi önde gelen siyasî aktörlerinin ‘açı-
lım’, ‘barış’, ‘çözüm süreci’ gibi isimlendirmelerle 
Kürt meselesinin ‘müzakereci’ bir zeminde çözü-
müne ilişkin AK Parti tarafından ortaya konan 
iradeye yönelik sert eleştirilerini hatırladığımız-
da, CHP’nin ‘negatif siyaset’ dilinden uzaklaşma 
eğilimi gösterdiğine dair iddiayı mutlaklaştırma-
mak gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

24. “Laikliğe Takılıyoruz Esas Sosyal Devlet Elden Gidiyor”, Mil-
liyet, 28 Eylül 2010.

Kılıçdaroğlu, Kürt meselesi başta olmak 
üzere demokratikleşme ve özgürlükleri derinleş-
tirme yönündeki adımların atılması için ortaya 
koyduğu perspektife benzer şekilde, yeni anayasa 
yazımında da ‘negatif siyaset’ dilini terk etme eği-
limi göstermiştir. Baykal yeni bir anayasa yazımı-
na tümüyle karşı olmasına karşın, Kılıçdaroğlu 
döneminde CHP, Anayasa Yazım Komisyonu’na 
üye vermek suretiyle farklı bir tutum almıştır. 
İlgili komisyondaki performansları itibariyle, 
CHP’li üyeler hem kendi içlerinde hem de di-
ğer parti üyeleriyle zaman zaman sert tartışmalar 
içine girseler de, en nihayetinde komisyona katkı 
vermeye devam etmişlerdir. Son olarak, laiklik ile 
ilgili Kılıçdaroğlu’nun hem bilinen CHP çizgi-
sini yumuşatan hem de laikliğin bütün kimlik-
lerin kendini özgürce ifadesine imkân sağlayan 
yorumuna verdiği önceliği not etmek gerekir. Bu 
bakımdan da, ‘negatif siyaset’in sınırlarını aşan 
bir tutum içindedir. Örneğin, üniversitelerde 
başörtüsü serbestisinin sağlanmasındaki tutumu, 
çözüme katkı sağlayıcı yönüyle Baykal’ınkinden 
belirgin bir biçimde farklılaşmıştır. 

Kılıçdaroğlu, bu örneklerde de görüldüğü 
üzere, Baykal döneminin rejimi savunmak için 
dolaşıma soktuğu dili aşan tavrıyla CHP’nin ide-
olojisini kısmen revize etme başarısı göstermiştir. 
Ancak, Kılıçdaroğlu’nun Baykal dönemini tem-
sil eden ‘negatif siyaset’ dilini tamamen terk et-
tiğini söylemek mümkün değildir. Kılıçdaroğlu, 
asker-siyaset ve yargı-siyaset ilişkisine dair kana-
atlerinde Baykal’ın parti için belirlediği sınırlara 
oldukça sadık bir söylemin taşıyıcısıdır. Dahası, 
Kürt meselesinin halli, demokratikleşme ve öz-
gürlükleri derinleştirmeye yönelik önerileri ile 
bir tür ‘pozitif siyaset’ örneği ortaya koymuşsa 
da, AK Parti tarafından Kürt meselesinin çeşitli 
isimlendirmelerle çözümüne odaklanan süreçteki 
tutumuyla ‘negatif siyaset’ dilini yeniden üretme 
açmazından kendisini kurtaramamıştır.

Kılıçdaroğlu’na göre, ‘asker siyasete müda-
hale etmemelidir’. Ancak, bu önerme, somut 
gelişmelere, örneğin darbeye teşebbüs davalarına 
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uyarlandığında Kılıçdaroğlu, Baykal perspek-
tifine yaklaşmaktadır. Ona göre, Ergenekon ve 
Balyoz davaları ile asker siyasetin oyuncağı haline 
getirilmiştir.25 Buna medyanın, sendikaların, yar-
gının, üniversitelerin, yargının ele geçirilmesini 
eklediğimizde, postmodern ya da sivil bir dik-
tatörlüğün tesisine zemin hazırlandığı kendili-
ğinden ortaya çıkmaktadır.26 Baykal, Ergenekon 
davasını rejimin temellerini sarsmaya yönelik bir 
‘gizli gündem’in işler kılınması ile eşleştirmek-
tedir. Kılıçdaroğlu’nun ‘gizli gündem’e atfettiği 
anlamda ise devletin bütün kurumlarının tek 
tek ele geçirilmesiyle en nihayetinde postmodern 
bir diktatörlüğün tesis edileceği kaygısı öne çık-
maktadır. Yani iki lider için de AK Parti iktidarı, 
rejime yönelik bir ‘gizli gündem’e sahiptir ve bu 
nedenle bir ‘tehdit’ unsurudur.

İki liderin, yargı-siyaset ilişkisine dair tu-
tumlarında da benzer bir ortak nokta mevcuttur. 
Kılıçdaroğlu, tıpkı selefi Baykal gibi yargının 
siyasallaştırıldığını düşünmektedir. Baykal’ın 
18 Kasım 2008 ve 4 Ağustos 2009 tarihli grup 
konuşmalarındaki ifadelerinden hareketle söy-
lenirse, yargıyı siyasallaştırırken AK Parti Cum-
huriyet’le ve devletle hesaplaşma derdindedir. 
Bu davada amaç, yıldırmadır, intikam almadır, 
had bildirmedir. Bu düşüncenin neredeyse aynı 
biçimde ifade edilmiş bir benzerine Kılıçdaroğ-
lu’nun Ergenekon ve Balyoz davalarına ilişkin 
değerlendirmelerinde rastlamak mümkündür. 
Kılıçdaroğlu, Silivri’de suçluların değil, bir dün-
ya görüşünün, AK Parti iktidarına karşı olanların 
yargılandığını düşünmektedir. Muhâliflerini yar-
gılamakla AK Parti Cumhuriyet’le hesaplaşmak-
ta, siyasi bir kan davası güderek intikam almak-
tadır.27 Hem Baykal’ın hem de Kılıçdaroğlu’nun 
bu düşüncelerinden hareketle Silivri’de görülen 
mahkemeler sebebiyle Cumhuriyet’in ve devletin 
ciddi bir biçimde ‘tehdit’e maruz kaldığı sonucu-

25. Bkz. 30 Kasım 2010 tarihli grup konuşması.

26. Bkz. 2 Temmuz 2013 tarihli grup konuşması.

27. Bkz. 10 Ocak 2012 tarihli grup konuşması.

na ulaşmak herhalde zor olmasa gerek. Davaya 
itiraz ederken, onların yapmak istediği şey, söz 
konusu ‘tehdit’i gözler önüne sermek ve müm-
künse savuşturmaktır. 

Kılıçdaroğlu’nun ‘açılım’, ‘barış’ ya da ‘çö-
züm süreci’ olarak adlandırılan Kürt meselesinin 
çözümüne odaklı gelişmelerle ilgili tutumunda 
da, CHP’nin ‘negatif siyaset’ dilinden uzaklaş-
mayı başaramadığı görülmektedir. Kılıçdaroğlu, 
Abdullah Öcalan ile AK Parti iktidarı dönemin-
de yapıldığı ortaya çıkan görüşmeleri söz konu-
su ederek, salt siyasi bir çerçeveden bakıp ‘hayır 
böyle bir görüşme yapılmamalıdır’ demeyi doğru 
bulmadıklarını ifade etse de28 hem Oslo’da ya-
pıldığı sonradan hükümet yetkililerince kabul 
edilen hem de İmralı’da sürdürülen müzakerelere 
ilişkin olarak oldukça eleştirel bir tutuma sahip-
tir: “Terörle mücadeleyi müzakere bazına indi-
ren; bilgisiz, beceriksiz bir hükümet, terörle mü-
cadelede başarılı olamaz”,29 “biz terör konusunda 
azim ve kararlılıktan vazgeçmeyeceğiz”,30 “kapalı 
kapılar ardında terör örgütüyle oturacaksınız, 
Anayasa görüşmeleri yapacaksınız. TBMM’yi 
noter gibi göreceksiniz. Bunu asla ve asla kabul 
etmiyoruz”,31 “bilinen bir gerçek var artık. AKP-
PKK işbirliği var. Herkes bunu biliyor artık. Bu 
durumu net, herkesin görmesi lazım. Şimdi, 
Anayasa da yapacaklarmış! Anayasa değişikliği 
de getireceklermiş. Eğer bir başbakan silahların 
gölgesinde söylenene teslim olmuşsa, bağımsız 
iradesini kullanamaz artık o”32 gibi cümleler Kı-
lıçdaroğlu’nun ‘negatif siyaset’ diline dair birer 
örnek teşkil etmektedir.33 

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

29. Bkz. 22 Mayıs 2012 tarihli grup konuşması.

30. Bkz. 19 Haziran 2012 tarihli grup konuşması.

31. Bkz. 26 Mart 2013 tarihli grup konuşması.

32. Bkz. 30 Nisan 2013 tarihli grup konuşması.

33. Bu noktada bir kez daha Kılıçdaroğlu’nun Kürt meselesinin 
çözümüne ilişkin yaşanan süreçte aynı anda hem ‘negatif siyaset’ 
hem de ‘pozitif siyaset’ örneği olarak kabul edebileceğimiz eleştiri 
ve önerilerini dile getirdiğini belirtmek isteriz. Bu eleştiri ve öne-
rileriyle Kılıçdaroğlu, son tahlilde, hem süreci bloke edici hem de 
katkı sağlayıcı müdahalelerin bir öznesi olarak kabul edilmelidir.  
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Asker-siyaset ilişkisi, yargı-siyaset ilişkisi ve 
çözüm sürecine dair düşüncelerinde belirginleş-
tiği biçimiyle Kılıçdaroğlu, ‘negatif siyaset’ dili-
ni zaman zaman yeniden üretici bir konumdan 
kendisini kurtarmayı başaramamaktadır. Kuşku-
suz bunda, parti içindeki hizipler arası mücade-
lenin telafisi güç ayrışmalar doğurmasını engelle-
mek üzere Kılıçdaroğlu’nun uygulamaya çalıştığı 
dengeleri gözetme politikasının ciddi bir katkısı 
vardır. Parti içinde özellikle ‘ulusalcı’ grup etkin 
konumuyla, CHP’nin ‘negatif siyaset’ dilini yeni-
den üretmesine kapı aralamaktadır. 

Ulusalcı grubun katkılarıyla dolaşımda kal-
maya devam eden negatif dil, sadece AK Parti’nin 
pek çok meseledeki çözüm önerilerini hedef tah-
tasına oturtmamaktadır. Her türlü değişime şüphe 
ile yaklaşan, mevcut durum ve konumlarını mu-
hafaza etmek isteyen ulusalcı grubun, CHP’nin 
yenilenmesinden hoşnut kalmasını beklemek 
sürpriz olur. CHP’nin yenilenmesini sağcılaşmak, 
solda AK Parti muadili bir parti haline gelmekle 
eşleştirerek ciddi bir itiraza konu eden bu grubun, 
artık CHP’de ‘yeni CHP’den pek fazla söz edile-
meyişindeki rolünü ihmal etmemek gerekir. 

Yenilenmeye CHP tavanındaki ve tabanın-
daki etkin konumlarıyla ulusalcıların gösterdiği 
direnç, yeni CHP’ye atfedilen değişim beklenti-
lerini, belki tümüyle değilse de, boşa çıkarmıştır. 
Böylelikle, bir kez daha, devlet ve parti arasın-
daki kadim bağı temsil eden CHP’nin birincil 
kimliği zaman zaman öne çıkan diğer kimlikler 
karşısındaki üstünlüğünü pekiştirmiştir.34 

Kılıçdaroğlu dönemi CHP’sinin ‘utangaç’ 
bir talepten öteye geçmeyen yenilik arayışlarının 
sonuçsuz kalışını, sadece yenilik arayışlarına yö-
nelik ulusalcı dirençle ilişkilendirmemek gerekir. 

34. İnsel’e göre, CHP’de devlet kuran parti birincil veya ana kim-
liktir. Diğerleri ise türev ya da ikincil kimlikler olarak kalmışlardır 
(bknz. Ahmet İnsel, “CHP’nin Genetik Bozukluğu”, Birikim, no. 
180 (2004), s. 25. Eşkinat ise, CHP’deki yenilik arayışlarının so-
nuçsuz kalışını, CHP’de dolaşan devlet-güdümlü, Soğuk Savaş’tan 
Miras bir Kemalist-sol siyaset hayaletine bağlamaktadır (bkz. Do-
ğan Eşkinat, “CHP’de Bir Hayalet Dolaşıyor”, Sabah, 4 Haziran 
2013. 

Parti içinde 2010 yılı Mayıs’ı ve öncesinde ya-
şanan gelişmeler ve Kılıçdaroğlu’nun konumu 
da ‘yeni CHP’nin kadük kalışında belirleyicidir. 
Kılıçdaroğlu, belli bir söylemi ve bu söylemin 
taşıyıcı öznesi kadroyu temsil etmek üzere genel 
başkan seçilmemiştir. Genel başkan seçildiğinde, 
CHP büyük oranda Baykal ve Önder Sav tara-
fından tahkim edilmiş bir partidir. Kılıçdaroğlu, 
böylesi bir tahkim edilmişliği devralarak siyasi 
serüvenine genel başkan sıfatıyla devam etmek 
zorunda kalmıştır. Yani, ne CHP tabanında ne 
de tavanında belirleyici bir kadro gücüne sahip 
olmaksızın genel başkanlık koltuğuna oturmuş-
tur. Dolayısıyla, pek çok kez şahit olunduğu üze-
re, ülkenin temel meselelerine ilişkin görüşlerin-
de zaman zaman ilk söylediklerini parti içinden 
gelen tepkiler sebebiyle hızla geri almak zorunda 
kalmıştır. Tek bir örnekle yetinerek ifade edilirse, 
Kürt meselesinde müzakere esaslı bir strateji kap-
samında Oslo’da PKK yöneticileri ile görüşül-
mesini başlangıçta onaylarken sonrasında zaman 
zaman buna şiddetli tepkiler gösterebilmiştir. 

‘Yeni CHP’, CHP’nin kadim geleneğinin ve 
parti içindeki iktidar mücadelesinin gösterdiği 
dirence ideolojik düzlemde karşılık vermeyi ba-
şaramayarak dolaşımdan kalkmıştır. Buna karşı-
lık, Kılıçdaroğlu’nun süratle örgüte yönelik mü-
dahaleleri ile partideki gücünü belli bir oranda 
konsolide ettiğini ve geniş kitlelerle temas kurma 
hedefini muhafaza ettiğini önemle not etmek ge-
rekir.35 Parti örgütünü gençlere ve kadınlara aç-
mak, Baykal döneminde örgütün dışına itilenleri 
tekrar kazanmak gibi stratejileri kabaca örgütle 
lider arasındaki bağı sıkılaştırmaya yönelik ham-
lelerin birer örneği olarak görebiliriz. Bunun dı-
şında, Kılıçdaroğlu’nun gücünü konsolide etmek 
üzere ortaya koyduğu önemli hamlelerden biri 
de Alevi kimliğinin parti örgütlerindeki temsil 
oranının artışında ortaya çıkmaktadır. Kılıçda-
roğlu’nun parti örgütündeki gücünü konsolide 

35. Hatem Ete ve Doğan Eşkinat, Siyaset Arayışından Arayış Siyase-
tine CHP (2010-2013), SETA Analiz (2013), s. 5.
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etmek için yaptığı son somut hamle, 30 Mart 
mahallî seçimlerinde gösterilen adayların bir kıs-
mını doğrudan kendisinin belirlemesidir. Özel-
likle Ankara, İzmir ve İstanbul gibi illerde hem 
büyükşehir belediye başkan adaylarının hem de 
ilçe belediye başkan adaylarının doğrudan Kılıç-
daroğlu’nun tercihleri ile belirlenmesini bu kap-
samda değerlendirmek gerekir.

30 MART SEÇIMLERINDE 
CHP’NIN AVANTAJLARI 
VE DEZAVANTAJLARI
‘Yeni CHP’nin en önemli pratik iddiasının par-
tiyi geniş kitlelerle buluşturarak iktidara taşımak 
olduğu açıktır. Kılıçdaroğlu, bu iddiayı hedefine 
ulaştırmak üzere tıpkı parti içindeki iktidarını 
konsolide etmek için yaptığı gibi 2010 Mayıs’ın-
dan beri çeşitli tedbirler almaya çalışmıştır. 2011 
genel seçimlerinde önemli bir oranda merkez 
sağ kökenli isim CHP adına milletvekili seçile-
rek parlamentoda temsil hakkı kazanmışlardı. 
Merkez sağın AK Parti’ye katılmayı tercih et-
meyen aktör ve tabanına ulaşma arzusu bugün 
de CHP’nin önem verdiği tedbirlerden biridir. 
Partiyi sağcılaştırma eleştirilerine rağmen,36 eski 
MHP’li Mansur Yavaş’ın Ankara’da, eski AK 
Parti’li Lütfü Savaş’ın Hatay’da, eski DP ve AP’li 
Necati Şahin’in Bursa’da ve daha pek çok il/ilçe-
de CHP dışından gelen insanlara mahallî seçim 
adayları arasında yer verilmesini, bu kapsamda 
değerlendirmek gerekir. 

36. Bu noktada hem Ecevit’in hem de Kılıçdaroğlu’nun partiyi 
yenileme teşebbüslerine parti içinden gelen itirazların ilginç bir or-
taklığı paylaştıklarını belirtmek gerekir. ‘Ortanın solu’ hareketinin 
lideri olarak Ecevit, CHP’yi demokratlaştırmak, redd-i miras ve aşı-
rı sola ödün vermekle eleştiriliyordu (bkz. Cemal Fedayi, “‘Ortanın 
Solu’ Akımı”, Liberal Düşünce, no. 33 (2004), s. 168-9). Dönemin 
koşulları dikkate alındığında, solun hızla yükselişi karşısında parti-
nin yönünün sola doğru kaymasının anlaşılabilir bir yönü olduğu 
söylenebilir. Şimdilerde, Kılıçdaroğlu da redd-i miras ve partiyi sağ-
cılaştırmakla eleştiriliyor. CHP’nin sağcılaşması denilen şey, aslında 
değişen koşullara CHP’yi uyarlama arayışının bir ifadesidir. Dahası,  
Kılıçdaroğlu, dağılan ‘merkez sağ’ın kimi aktörlerini partiye kazan-
dırarak CHP’nin seçmen kitlesini genişletmek istemektedir. 

İkinci olarak, Gezi Parkı eylemleriyle başla-
yan siyasal arayış ve canlanmanın da Kılıçdaroğ-
lu’nun geniş kitlelerle buluşma arzusuna kısmî 
bir destek sağlayacağını öngörmek mümkün. 
Gezi eylemlerine katılan kitlenin büyük oranda 
zaten CHP’ye oy verdiği37 göz önünde bulundu-
rulduğunda, CHP’nin eylemler üzerinden yeni 
bir kitle desteği elde edeceğini söylemek zor gö-
rünüyor. Ancak, Gezi eylemlerinin, eyleme ka-
tılan göstericilerin kimlik bileşenlerini aşan bir 
siyasal canlılığı tetiklediği dikkate alındığında, 
özellikle hayat tarzlarına müdahale, yerel yöne-
time katılım, çevreci duyarlılık ve polis şiddetine 
tepki ekseninde güçlü bir siyasal arayışa yol açtı-
ğını tespit etmek mümkün. Bu yönüyle, eylem-
ler, Türkiye’nin geleneksel siyasi fay hatlarını de-
rinleştirirken, siyasal haritanın ittifak ve karşıtlık 
eksenlerini de değiştirdi. Bu çerçevede, özellikle 
liberal ve liberal sol çevrelerle AK Parti arasında 
son zamanlarda gevşemiş olan bağın kopmasını 
anmak gerekir. Ulusal ve uluslararası bilinirlikleri 
yüksek entelektüel, gazeteci ve akademisyenler-
den oluşan bu kitlenin 30 Mart’ta CHP’yi tercih 
edeceklerini beyan etmelerinin CHP’ye avantaj 
sağladığı açıktır. Gezi eylemleri, hem tedavüle 
soktuğu siyasal kavram ve iddialar hem de kris-
talize ettiği ittifak ve karşıtlık haritası üzerinden 
CHP’ye sembolik ve fiili bir katkı sağlama po-
tansiyeline sahip görünmektedir. Burada, sem-
bolik ve söylemsel katkının seçmen tahvilinden 
daha önde olacağını öngörmek mümkündür. 

Son olarak, Cemaat-AK Parti gerilimin-
de CHP’nin konumlanma biçiminin de halka 
gitmeye ya da kitleselleşmeye dönük bir etki 
doğurabileceği öngörülebilir. CHP’nin Gülen 
Grubuyla (belki de Gülen Grubunun CHP’yle 
demek daha doğru olurdu), 17 Aralık sonrasın-
da kurduğu yakın ilişki veya ittifak, iki çevrenin 
ilk anda görülebilecek birçok uyumsuzluğuna 
rağmen araçsal ve stratejik bir eksen üzerinden 

37. Bkz. Coşkun Taştan ve Hatem Ete, “Kurgu ile Gerçeklik Ara-
sında Gezi Eylemleri”, Seta Rapor, (2013).
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ciddi bir itirazla karşılaşmadan devam ediyor. 
AK Parti karşıtlığının mümkün hale getirdiği bu 
ilişki, CHP açısından iktidara yürüme veya en 
azından seçmen desteğini arttırma, Gülen Grubu 
açısından da Erdoğan’ı ve AK Parti’yi zayıflatma 
hedefleri üzerinden yol alıyor. Dolayısıyla, Gü-
len Grubuyla sağlanan bu ittifakın CHP’ye belli 
miktarda bir seçmen desteği sağlama potansiye-
li mevcut görünüyor. Ancak, Gezi eylemlerinde 
olduğu gibi burada da, sembolik ve söylemsel 
desteğin kitlesel destekten daha güçlü olduğunu 
vurgulamak gerekir. 

30 Mart Yerel seçimlerine giderken, bu üç 
faktör, CHP’ye daha önce ulaşamadığı farklı bir 
kitle ile buluşma imkanı sağlıyor. Ancak, her üç 
faktör de, CHP’ye kitlesel bir katılımı garanti et-
mekten öte, sembolik ve siyasal bir güç aktarımı 
ile sınırlı da kalabilir. Bu sembolik ve söylem-
sel katkının seçmen katılımına tahvil edilmesi, 
CHP’nin göstereceği siyasal performansa bağlı-
dır. CHP, her hâlükârda, bu üç dinamikten de bir 
güç kazanımı elde etmiş görünmektedir, ancak 
bu gücün oy oranlarına ne ölçüde yansıyacağını 
şimdiden öngörmek zor görünüyor. 

CHP, 30 Mart Yerel seçimleri öncesinde seç-
men desteğini arttırmaya yönelik sahip olduğu 
bu avantajlara karşın, doksan yıllık geleneğinden 
ve son yıllardaki siyasal performansından besle-
nen birçok dezavantaja da sahip görünmektedir. 
İlk dezavantaj, parti geleneğinin Türkiye’nin sos-
yolojisi ile buluşmakta yaşadığı sıkıntıdır. 1973 
ve 1977 seçimlerinin ortaya çıkardığı sonuçları 
birer istisna kabul edersek, CHP’nin çok partili 
siyasî hayata geçildikten sonra önemli bir seçim 
başarısı elde edemeyişi öncelikle partinin seçkin-
ci karakterinin ülke sosyolojisi ile bütünleşmeyi 
engellemesiyle ilişkilidir. Bunun bugün için de 
geçerli olduğunu söylemek mümkün. Nitekim 
CHP’nin 2009 yerel ve 2011 genel seçimlerin-
de elde ettiği sonuç, bu bütünleşme eksikliğinin 
açık bir işaretini sunmaktadır. 

90 yıllık geleneğin yarattığı izlenimin 
CHP’nin halka gitmesini geciktiren ikinci 

önemli boyutu, CHP’nin bir türlü ‘devlet par-
tisi’ hüviyetinden sıyrılamaması ile ilişkilidir. 
‘Devlet partisi’ kimliğinin diğer ikincil kimlik-
lerin öne çıkışını her seferinde engellemeyi ba-
şarmasının, hem Ecevit hem de Baykal ve Kılıç-
daroğlu’nun genel başkanlık koltuğunda otur-
duğu yıllarla ilişkilendirebilecek açık bir sonucu 
var: Halkın tercihleri ile iktidara gelen siyasî 
aktörleri devlet karşısında değersizleştirmek, 
itibarsızlaştırmak ve daha da önemlisi devlete, 
rejimin temellerine, cumhuriyetin kazanımları-
na yönelik bir tehdit unsuru olarak kodlamak. 
Dahası, söz konusu tehdidi bertaraf etmek için 
gerektiğinde veto oyuncuları38 ile ittifak kur-
mak. Ordu, yargı ve bürokrasiden müteşekkil 
veto oyuncuları ile ittifak kurmanın seçimlere 
yansıyan sonuçlarını hepimiz biliyoruz. CHP, 
daha açık bir biçimde ifade edilirse adı darbe-
lerle anılan bir parti olmaktan ve bunun siyasî 
sonuçlarına katlanmaktan hâlen kurtulabilmiş 
değil. Her durumda CHP’nin siyasete yönelik 
dışarıdan bir müdahalenin ya da siyaseti itibar-
sızlaştırmanın karşısında duracağına toplumu 
ikna etmesi gerekiyor. ‘CHP darbelerden en çok 
zarar gören partidir’ söyleminin yeterince ikna 
edici bir işlev üstlendiğini söylemek zor. 

Bu noktada şöyle bir itiraz dile getirebilir: 
AK Parti iktidarı döneminde veto oyuncularının 

38. Ordu, Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi gibi bürokratik 
öznelerden müteşekkil veto oyuncularını Sinan Ciddi ve Berk Esen 
basitçe “var olan sistemin değişmesini engelleyen aktör”ler olarak 
tanımlıyorlar. Bkz. “CHP’deki Değişimin Kırmızı Çizgileri Yok”, 
Milliyet, 21 Ocak 2013.

CHP’nin çok partili siyasî hayata geçildikten 
sonra önemli bir seçim başarısı elde 
edemeyişi öncelikle partinin seçkinci 
karakterinin ülke sosyolojisi ile bütünleşmeyi 
engellemesiyle ilişkilidir.
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altı boşalmışken,39 CHP’nin halen eski mütte-
fikleri ile birlikte hareket eden bir izlenim ya-
rattığını söylemek ne denli anlamlıdır? Kısmen 
haklı bir itirazdır bu. Ancak 17 Aralık sürecinde 
Kılıçdaroğlu’nun Gülen Grubuyla sürdürdüğü 
ittifak, parti içinde kamuoyuna yansıdığı ka-
darıyla B. Ayman Güler dışında ciddi ve etkili 
hiçbir itirazla karşılaşmaksızın desteklenmesi, 
siyasetin zeminini aşındıran bir ‘gizli el’le işbir-
liği yapma alışkanlığının devam edişini temsil 
etmekte, “siyasetin tahribine katkıda bulunan 
bir mahiyet taşımaktadır.”40 Kılıçdaroğlu’nun 
AK Parti karşıtlığında Gülen Grubuyla ortak 
bir zeminde buluşması partiyi geniş kitlelere 
açma amacıyla meşrulaştırılsa da, gerçekte gay-
rimeşru yöntemlerle rakibinin ve siyasetin zemi-
nini aşındırma çabasından ‘himmet’ beklemek 
sonucunu doğurmaktadır. Kılıçdaroğlu’nun AK 
Parti karşıtlığında Gülen Grubuyla yürüttüğü 
ittifak, CHP tabanında ciddi bir rahatsızlık ya-
ratmayabilir. Ancak bu tutumun, CHP’yi ulaş-
mayı arzu ettiği toplum kesimlerinden daha da 
uzaklaştırdığı açıktır. 

CHP’nin toplumsal desteğini arttırma po-
tansiyelini daraltan bir diğer dinamik, bir türlü 
vazgeçemediği ‘negatif siyaset’ dili ile ilişkilidir. 
CHP’nin kendisini muhafaza etmekle yüküm-
lü hissettiği kutsallarının çokluğu ya da devlete 
devlet dışından mukayyet olmaya dönük plato-
nik sevgisi/misyonu, değişimin şüphe ile karşı-
lanmasına yol açmaktadır. Bu şüphe partiyi si-
yaset üretmekten alıkoymakta ve bir tür ‘negatif 
siyaset’e mahkum etmektedir. Bugün CHP ül-
kenin mevcut sorunlarını kolaylıkla çözebilece-
ğine dair bir algıdan yoksundur. Eğer tersi bir 
durum geçerli olsaydı, AK Parti iktidarına karşı 
giderek hatları keskinleşen toplumsal muhalefeti 
siyasallaştırabilir ve yaşanan krizlerin aşılmasına 
bir nebze kapı aralayabilirdi. CHP, AK Parti’den 

39. Hasan Bülent Kahraman, “CHP’li Dostlarımıza Anlatamadık-
larımız”, Sabah, 16 Ocak 2013.

40. Tuncay Önder, “CHP Siyasetin Neresinde?”, Sabah, 8 Mart 
2014. 

hoşnut olmayan kesimlerin kaygılarını siyasete 
tercüme etmekte zorlandığı ölçüde, siyasal tan-
siyonun azalmasına katkı sağlayamadığı gibi, AK 
Parti’ye yönelik hoşnutsuzluğu seçmen desteğine 
de tahvil edememektedir. 

CHP’nin ‘negatif siyaset’ dilindeki ısra-
rının halka gitmeyi ya da ‘kitle partisi’ olmayı 
engelleyen bir boyutu daha var: CHP, Baykal’la 
başlayan ve Kılıçdaroğlu ile devam eden her tür-
lü ama özellikle etnisite ve dine dayalı ‘kimlik 
siyaseti’ne yüksek sesle itiraz ettiği halde sosyo-
lojik gücü sınırlı bir kimliğin taşıyıcısı olmakta 
ısrar ediyor. Kılıçdaroğlu dönemi esas alınarak 
söylenirse, CHP kimseyi ötekileştirmeme, her-
kesi kucaklama iddiasıyla etnisite ve dine dayalı 
kimlik siyasetlerinden hazzetmeyen bir kimlik 
siyasetinin taşıyıcı öznesidir. Bunun yerine bü-
tün kimlik esaslı talepleri gerekirse birbirlerine 
ve devlete karşı savunabilecek ve ürettiği çö-
zümlerle bütün kimlikleri içererek aşabilecek 
bir pozisyona yerleşmek, CHP’nin coğrafi sıkış-
mışlığını aşmaya ve kitleselleşmesine çok daha 
fazla katkı sağlayabilirdi. Maalesef CHP mevcut 
haliyle böylesi bir pozisyona yerleşmenin ve kit-
leselleşmenin çok uzağındadır.

CHP’nin halka gidişini engelleyen bir baş-
ka faktör, tavan ve tabanındaki parçalı yapıdır. 
Bugün CHP’de ‘ulusalcılar’, ‘yenilikçiler’ ve 
‘merkez sağdan gelenler’den müteşekkil parçalı 
bir tavan ve taban yapısı mevcuttur. Bu parçalı 
yapı içinde Kılıçdaroğlu’nun dengeyi sağlama 
çabaları bir yandan parti politikalarını belirsiz-
leştirirken öte yandan Kılıçdaroğlu’nun yenilik-
çi taleplerden vazgeçmesine sebep olmaktadır. 
Dahası, Kılıçdaroğlu 30 Mart mahallî seçimleri 
için parti adaylarının belirlenmesinde görül-
düğü gibi parti içi iktidarını konsolide etme 
zorunluluğunu parti içi demokrasiye tercih 
etmektedir. Dolayısıyla, parti politikalarının 
belirsizliği, yenilikçi taleplerden vazgeçilmesi 
ve parti içi demokrasiye riayet edilmemesi gibi 
faktörler halka gitmeyi zorlaştırıcı birer unsura 
dönüşmektedir. 
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30 MART 2014 MAHALLÎ 
SEÇIMLERININ CHP IÇIN 
SIYASI ÖNEMI
Cumhuriyet Halk Partisi, 12 Haziran 2011 ge-
nel seçimlerinde hedeflediği yüzde 30 seviyesine 
ulaşamaması nedeniyle çalkantılı bir süreç içeri-
sine girmiş; seçim öncesi dönemde Kılıçdaroğlu 
yönetimini açıkça hedef almaktan kaçınan parti 
içi muhalefet, Haziran ayının ortasından itibaren 
istifa ve olağanüstü kurultay çağrıları yapmaya 
başlamıştı. CHP yönetimi bu süreçte muhalifle-
rin taleplerini bastırmakta başarılı olsa da 17-18 
Temmuz 2012 tarihlerinde düzenlenen 34. Ola-
ğan Kurultay’a dek ulusalcı ve yenilikçi kamplar 
arasında yaşanan sürtüşmeleri engellemekte zor-
luk çekti. Bu süreçte ülke gündemini de meşgul 
eden Dersim katliamı tartışmaları gibi konularda 
iktidar partisi karşısında sıkıntı yaşayan CHP 
yönetimi, aynı zamanda partinin delege yapısını 
değiştirme hedefi doğrultusunda ciddi bir müca-
dele yürüttü. (Teşkilatlar üzerinde yaşanan reka-
betin en somut göstergesi, Genel Başkan Yardım-
cısı Gürsel Tekin’in 3 Mayıs 2012 günü Erdoğan 
Toprak ve Nihat Matkap gibi isimlerin delege 
seçimlerine etki ettiği gerekçesiyle istifa etmesi 
oldu.) Öte yandan mevcut parti yönetiminin Par-
ti Meclisi seçimlerinde büyük bir başarı elde etme-
si ve Kılıçdaroğlu’nun tek başına katıldığı genel 
başkanlık yarışında delegeden tekrar vize alması, 
ana muhalefetin dikkatini parti içi çekişmelerden 
uzaklaştırarak ülke genelinde zorlayamadığı AK 
Parti’yi sembolik değeri yüksek seçim bölgelerin-
de mağlup etme hedefine odaklanmasını müm-
kün kıldı. Bir başka deyişle CHP yönetimi, 2012 
yazından itibaren siyasi stratejisini 1989 mahallî 
seçimlerinden beri kazanamadığı İstanbul ve An-
kara büyükşehir belediyelerini geri almak üzerine 
kurdu. Temel hedef, iktidar partisini Türkiye’nin 
en büyük iki şehrinde mağlup ederek 2015 yılın-
da yapılması planlanan genel seçimlerde ciddi bir 
iktidar alternatifi hâline gelmekti. 

CHP’nin mahallî seçimleri basamak ola-
rak kullanmayı öngören planının başarıya ula-
şabilmesi için partinin geleneksel olarak hitap 
etmediği toplumsal kesimlere yönelik açılımlar 
gündeme alınırken adayların belirlenmesinde de 
agresif hamlelerden kaçınılmadı.41 Nitekim ana 
muhalefet partisinde belediye başkanı adaylıkla-
rının yoğun olarak tartışıldığı 2013 yılının son 
çeyreğinde Genel Başkan Kılıçdaroğlu, farklı za-
manlarda “Bize seçim kazandıracak, bir oy daha 
fazla aldıracak aday arayışındayız” mesajı vererek 
sol-sağ ayrımının kendileri için geçerli olmadığı-
nı vurguladı.42 Yukarıda kısaca tasvir edilen siyasi 
bağlam, 30 Mart mahallî seçimlerinin ana muha-
lefet partisi açısından belediyeleri kontrol etme-
nin ötesinde iktidar olma stratejisinin temel taşı 
olduğunu ortaya koymaktadır.

Parti yönetiminin 2010 baharından iti-
baren seçmenine vaat ettiği başarılar, 12 Eylül 
referandumu ve 12 Haziran genel seçimlerin-
de gerçekleşmemiş; bu anlamda Kılıçdaroğlu, 
göreve geldiğinde yarattığı beklentileri karşı-
layamamıştır. Bu çerçevede CHP yönetiminin 
parti içerisinde bazı grupların tepkisini de çeken 
pragmatist mahallî seçim planları, olası bir ba-
şarı durumunda Kılıçdaroğlu’na yeni bir kredi 
sağlayabileceği gibi başarızlık durumunda da 
ciddi bir siyasi maliyet üretebilecektir. Böylece 
30 Mart öncesinde alınan siyasi risk, Kılıçda-
roğlu döneminde partideki etkinliğini kaybet-
tiğine inanan ve partinin farklı toplumsal ke-
simlerle ittifak kurmaya çaba göstererek siyasi 
değerlerinden saptığını düşünen kesimler eliyle 
yeni bir parti içi iktidar mücadelesi başlatabile-
cektir. Bu çerçevede özellikle belediye seçimle-
rinde zemin kaybeden ulusalcı figürlerin Kılıç-
daroğlu yönetimine daha faal muhalefet etmesi 
olasılık dâhilindedir.

41. “Kılıçdaroğlu: Herkesle görüşüyoruz, herkesten oy istiyoruz”, 
Cihan Haber Ajansı, 5 Aralık 2013.

42. “Kazandıracak aday arıyoruz”, Hürriyet, 17 Aralık 2013.
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30 MART 2014 YEREL 
SEÇIMLERI GÜNDEMI: 
KAMPANYA, ADAYLAR 
VE ÖNCELIKLER
CHP’nin 2014 yerel seçim kampanyasının ana 
hatlarıyla Sosyal Demokrat Halkçı Parti’nin 
1989 seçimlerinde elde ettiği başarıyı tekrarla-
ma hedefini gözeterek ortaya çıktığı söylenebilir. 
CHP geleneğinin İstanbul ve Ankara’yı son defa 
kazandığı bu seçimler, dönemin popüler merkez 
sağ partisi Anavatan’ın üçüncü iktidar döne-
mi olması ve mahallî seçimin hemen ardından 
cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacak olması 
itibariyle –bazı farklılıklara rağmen- mevcut si-
yasi atmosferle benzerlik göstermektedir. Böy-
lece 30 Mart yerel seçimlerinin ana muhalefet 
partisi açısından anlamı, belediyeler ile belediye 
meclislerini kontrol etmenin de ötesinde 2015 
genel seçimlerinde CHP’yi iktidara taşıyacak 
bir sürecin başlangıç aşamasını temsil etmesidir. 
Bu çerçevede, mahallî seçimlerde elde edilecek 
başarının uzun vadeli muhtemel getirileri, parti 
yönetimini bazı kesimleri hayal kırıklığına uğ-
ratma pahasına İstanbul ve Ankara başta olmak 
üzere özel önem atfedilen seçim bölgelerinde 
risk almaya yönlendirdi.

Istanbul, Ankara ve Hatay:  
Hücum Stratejisi
Partinin iç dengeleri açısından seçim döneminin 
en sansasyonel gelişmesi, CHP’nin birincil he-

defi konumundaki İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi’nde yaşandı. Deniz Baykal döneminde genel 
başkanlık yarışına giren, ancak seçimi kaybet-
mesi üzerine partiden ihraç edilen Şişli Belediye 
Başkanı Mustafa Sarıgül, aylar süren pazarlık-
lar sonucu ana muhalefet partisine yeniden üye 
olurken Türkiye Değişim Hareketi kadroları da 
CHP çatısı altına girdi. Sarıgül, CHP’ye yeniden 
katılımının ardından İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi başkan adaylığı için yine İstanbul merkezli 
bir siyasetçi olan Gürsel Tekin ile karşı karşıya 
geldi. Ancak gerek Genel Merkez’in, gerek Te-
kin’in kontrolünden çıkan İstanbul il teşkilatı-
nın desteği, Sarıgül’ü sorunsuz şekilde CHP’nin 
İstanbul adayı konumuna getirdi. Şubat ayında 
CHP Parti Meclisi’nin aldığı nihai kararla Sarı-
gül’ün avukatı Murat Haznedar, CHP’nin elinde 
bulunan Beşiktaş belediyesine; Sarıgül’ün eski eşi 
Aylin Kotil ise yenilikçi kanadın önemli isimle-
rinden Gülseren Onanç’ın yerine Beyoğlu bele-
diyesine aday gösterildi. Parti yönetiminin aldığı 
kararlar bu dönemde parti içerisinde ve kamu-
oyunda tartışma yaratırken seçim maratonunda 
yeni bir dönemece girildi.

Mustafa Sarıgül’ün 2014 seçim kampanya-
sı, medyanın ilgisi ve CHP adayının zaman za-
man İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ka-
dir Topbaş yerine doğrudan doğruya Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alması itibariyle 
bir mahallî seçim kampanyasından ziyade ulu-
sal siyasete hazırlık niteliğine kavuştu. Bu dö-
nemde Sarıgül, sosyal medya hesapları, miting 
konuşmaları ve kampanya etkinliklerinde CHP 
seçmeninin AK Parti karşıtlığını güçlendirecek 
mesajlar verdi. Kampanyanın göze çarpan bir 
başka özelliği ise bir siyasi figür olarak Mustafa 
Sarıgül’ün sık sık CHP markasının önüne geç-
mesi oldu. İstanbul mitinglerinde saçlarına sarı 
güller takan Sarıgül destekçilerinden alanlarda 
dalgalanan sarı-siyah bayraklara CHP kampan-
yası, yeni bir aday-parti denklemi içerisine otur-
du. Etkinliklerde YDH renklerinin, altı oklu kır-
mızı-beyaz flamalara baskın çıkmasının yanı sıra 

30 Mart öncesinde alınan siyasi risk, partinin 
farklı toplumsal kesimlerle ittifak kurmaya 

çaba göstererek siyasi değerlerinden 
saptığını düşünen kesimler eliyle yeni bir 

parti içi iktidar mücadelesi başlatabilecektir.
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sosyal medya kampanyasında CHP logosunun 
kullanılmaması da Sarıgül’ün partinin gücün-
den çok kendi popülaritesine güvendiği algısını 
güçlendirdi. Öte yandan yoğun kampanya döne-
minde gündeme gelen Sarıgül’ün bir vatandaşı 
yumrukladığı iddiası43 ve bir miting sırasında bir 
üyeye “teneke gibi durma” diye seslenmesi44 gibi 
olaylar, 30 Mart öncesi medya organlarında ge-
nel olarak olumlu bir şekilde yer alan Sarıgül’ün 
hanesine dezavantaj olarak yazıldı.

Öte yandan Gezi olaylarının başlangıcın-
da iş makinelerinin önünde durarak İstanbul’da 
sol seçmen nezdinde sempatisini artıran Sırrı 
Süreyya Önder’in Halkların Demokratik Parti-
si (HDP) adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
yarışına girmesi, özellikle Sarıgül’e destek veren 
bazı yorumcuların (kampanya dönemi boyunca 
gündemde kalacak) “oyları bölme” polemiğini 
başlatmasına neden oldu. Aslında CHP seçmeni-
nin önemli kısmının paylaştığı bu görüş, Ağustos 
ayı başında Radikal gazetesinde yayımlanan bir 
köşe yazısı ile somut hâle geldi.45 Sarıgül kampın-
dan gelen baskılar, ana akım medya organlarının 
yanı sıra BDP-HDP çizgisine yakın kanallarda 
da protesto edildi.46 Bu dönemde ana muhale-
fetin ‘solda birlik’ çabalarının bir başka gösterge-
si ise HDP ile yapılan bir dizi görüşme oldu.47 
Tartışmalı sürecin sonunda CHP ve HDP ara-
sında ittifak görüşmeleri sonuçsuz kalırken, Sır-
rı Süreyya Önder’in adaylığı 4 Aralık tarihinde 

43. “Mustafa Sarıgül Vatandaşa Yumruk Attık”, Akşam, 2 Mart 
2014. 

44. “Sarıgül’den Alkışlamayan Vatandaşa Fırça: Teneke Gibi Dur-
ma”, Radikal, 3 Mart 2014.

45. Koray Çalışkan, “Sırrı Süreyya Önder neyi duman eder?”, Ra-
dikal, 2 Ağustos 2013.

46. Ahmet Saymadi, “Oylar bölünmesin?”, Bianet, 19 Ekim 2013; 
Ahmet Hakan, “Sırrı aday olmalıdır”, Hürriyet, 20 Ekim 2013; Ko-
ray Çalışkan, “Bırakınız bölsünler, bırakınız geçsinler”, Radikal, 22 
Ekim 2013.

47. “Sırrı Süreyya Önder, HDP-CHP ittifak görüşmesini ilk kez 
açıkladı”, Radikal, 23 Şubat 2014;
“Kılıçdaroğlu HDP ile ittifak ihtimalini resmen bitirdi”, Hürriyet, 
8 Ocak 2014. 

resmiyet kazandı.48 Bu durumun başlıca sonucu, 
Gezi Parkı protestolarının toplumsal enerjisini 
CHP’ye yönlendirme hedefinin akamete uğra-
ması oldu.

30 Mart seçimleri öncesinde ana muhalefet 
partisinin İstanbul’u geri alarak AK Parti iktida-
rını yıpratma planının uygulamada çeşitli zor-
luklarla karşılaştığı söylenebilir. Bu gelişmelerin 
bir kısmı Mustafa Sarıgül kampanyasının eksik-
likleriyle bağlantılıyken, CHP’nin olası başarı-
sızlığında mevcut belediye başkanı Kadir Top-
baş’ın performansı ve HDP adayı Sırrı Süreyya 
Önder’in popülerliği gibi parti dışı etkenler de 
etkili olacaktır. Öte yandan Mustafa Sarıgül ve 
ekibinin CHP içerisinde oynayacağı rolün baş-
lıca göstergesi, partinin 30 Mart seçimlerinde 
bir önceki seçime göre oylarını yükseltmesine 
bağlıdır. Böylece Türk siyasetinde uzun süre 
kendisine büyük güç atfedilen Sarıgül’ün siyasi 
geleceğinin de sandıktan çıkacak sonuca bağlı 
olduğu söylenebilir.

Kılıçdaroğlu yönetiminin 30 Mart 2014 
mahallî seçimlerinde özel önem atfettiği bir diğer 
seçim bölgesi ise Ankara oldu. Partinin büyükşe-
hir belediye adayını belirleme sürecinde popüler 
bir ulusalcı figür olan grup başkanvekili Muhar-
rem İnce’nin ismi sıklıkla telaffuz edilse de CHP 
yönetimi, 30 Mart seçimlerine yönelik pragma-
tik tavrının bir sonucu olarak 2009 seçimlerinde 
MHP adına yarışarak ikinci olan Mansur Yavaş’ı 
transfer etme yoluna gitti49 (Yavaş’ın partisinden 
istifa etmesinin ardından AK Parti ile görüşmeler 
yaptığı kamuoyuna yansımıştı.50). Ana muhale-
fetin bu tercihinde Mansur Yavaş’ın 2009 yerel 
seçimlerinde gösterdiği başarıyla CHP’ye ‘ödünç 
oy’ verebilecek MHP’li seçmenlerin tercihleri-
ni etkileyebilecek bir siyasetçi olduğu varsayımı 
önemli rol oynadı.

48. “Sırrı Süreyya Önder HDP’nin İstanbul adayı oldu”, Milliyet, 
4 Aralık 2013.

49. “CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş”, Hürriyet, 22 Aralık 
2013; “CHP’de Mansur Yavaş tartışması”, Hürriyet, 15 Aralık 2013.

50. “Sürpriz bir parti de teklif yaptı”, Vatan, 23 Ağustos 2013.
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CHP’nin Ankara büyükşehir belediyesi 
için yürüttüğü kampanya da benzer öncelikleri 
ortaya koydu. Mansur Yavaş’ın kampanya dö-
neminde başvurduğu “Siyaset yok, hizmet var” 
sloganı, seçmenden lâik cumhuriyetin savunul-
ması için oy talep eden geçmiş kampanyaların 
aksine pragmatik bir yaklaşıma işaret etti. CHP 
adayının medya organlarına verdiği demeçlerde 
de benzer bir tarafsızlık vurgusu ön plana çıktı. 
Böylece seçmenin Mansur Yavaş’a dair algısının 
parti tercihlerinden uzaklaştırılarak olumlu algı 
ve hizmet beklentisine yönlendirilmesi hedeflen-
di. Nitekim ana muhalefetin Ankara’da kullandı-
ğı renkli posterlerde Yavaş’ın gülen bir fotoğrafı 
tercih edilirken, yeşil alanları artırma, gençlik 
konseyleri oluşturma ve yaşlılara yönelik çalış-
malar gibi vaatler gündemde tutulmaya çalışıldı.

Öte yandan 2009 seçimlerine MHP adına 
katılan Yavaş’ın CHP’ye katılımı, kampanyanın 
zaman zaman sıkıntılarla karşılaşmasına neden 
oldu. “MHP CHP’lileşiyor” gerekçesiyle eski 
partisinden istifa eden Yavaş’ın ana muhalefetle 
anlaşması, MHP kulislerinden tepki alırken51 
hükümete yakın medya organlarında da Yavaş’ın 
30 Mart sonrasında CHP’den istifa edeceği iddia 
edildi.52 Seçime yaklaşık iki ay kala CHP adayı-
nın Deniz Gezmiş ve solcular hakkında yaptığı 
sert eleştirileri içeren ses kayıtları gündeme gel-
di.53 Yavaş, Şubat ayında katıldığı bir televizyon 
programında da yanlışlıkla “Belediye başkanı 
olursam muhalefet CHP ve AKP olacak” ifa-
desini kullanarak sol kesimlerden eleştiri aldı.54 
Kampanya döneminin son haftalarında ise Man-
sur Yavaş aleyhine korsan afişlerin Ankara sokak-
larına asıldığı göze çarptı. Milliyetçi seçmeni Ya-
vaş’tan uzaklaştırmak amacını taşıyan posterlerde 

51. “Muhalefetten Mansur Yavaş tepkisi”, Vatan, 16 Aralık 2013.

52. “Meclis adayları krizi ‘Yavaş’tan büyüdü”, Sabah, 24 Şubat 
2014.

53. “Mansur Yavaş’tan Deniz Gezmiş açıklaması”, Radikal, 3 Şubat 
2014.

54. “Mansur Yavaş partisini karıştırdı: Belediye başkanı olursam 
muhalefet CHP ve AKP olacak”, SoL, 4 Şubat 2014. 

Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ve çeşitli sol 
örgütlerin isimleri yer aldı.55

30 Mart seçimleri öncesinde Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi yarışının AK Parti adayı 
Melih Gökçek ve CHP adayı Mansur Yavaş 
arasında geçeceği öngörülmektedir. Bu süreçte 
Yavaş’ın temel dezavantajı, MHP Genel Başkan 
Yardımcısı Mevlüt Karakaya’nın milliyetçi seç-
meni etkileme potansiyelidir. Bununla birlikte 
özellikle HDP’nin Ankara’da tanınmış bir aday 
göstermemesi, ana muhalefet partisinin iddiası-
nı artırmaktadır.

30 Mart seçimleri çerçevesinde Cumhuri-
yet Halk Partisi’nin yeni transfer edilen popüler 
adaylarla sonuca gitme planı, özellikle İstanbul ve 
Ankara’da yürütülen kampanyalara istinaden ka-
muoyunda yer buldu. Öte yandan ana muhalefet 
partisinin aday belirleme konusunda pragmatik 
yaklaşım sergilediği bir başka kritik bölge Hatay 
oldu. Hatay’ın AK Partili belediye başkanı Lütfü 
Savaş, iktidar partisinin Adalet Bakanı Sadullah 
Ergin’i aday göstermesi üzerine CHP’ye katıldı.56 
Böylece 2009 seçimlerinde AK Parti adına yüzde 
50 oy alarak başkan seçilen Savaş, aynı dönemde 
18 puan farkla ikinci olan CHP adına 30 Mart 
seçimlerinde yarışmayı garantiledi. 

Partinin bu yaklaşımı, Aralık ayının başında 
CHP’ye yakın medya organlarında ‘sağdan aday 
gösterileceği’ şeklinde yer bulmuştu.57 Özellikle 
Suriye krizi sebebiyle mezhepsel gerginliklerin 
yaşandığı Hatay’da ana muhalefetin yaptığı ham-
le, İstanbul ve Ankara’da olduğu gibi partinin 
sol prensiplerden taviz verdiğini düşünen ke-
simlerden tepki topladı. Savaş’ın adaylığı Hatay 
teşkilatlarında protestolara neden olurken58 aynı 
dönemde ulusalcı medya organlarında eski AK 
Partili belediye başkanının Hatay Mustafa Kemal 

55. “Ankara’da gizemli afişler”, Radikal, 10 Mart 2014.

56. “AK Partili Hatay belediye başkanı CHP’ye geçti”, Radikal, 18 
Aralık 2013.

57. Utku Çakırözer, “Kılıçdaroğlu’ndan Adana ve Hatay sürprizi”, 
Cumhuriyet, 2 Aralık 2013.

58. “CHP’de Lütfü Savaş depremi”, Sabah, 21 Aralık 2013. 
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Üniversitesi’nde ders verdiği dönemde üniversi-
te personelini fişlediği ve Gezi eylemlerine dair 
olumsuz değerlendirmelerde bulunduğu yönün-
de iddialar gündeme geldi.59 Adaylık kararının 
ardından CHP’den bazı istifalar yaşandığı da bu 
dönemde basında işlendi.60 Ancak adaylık tar-
tışmaları kapsamında yaşanan istifalar, kısa süre 
sonra gündemden düşerek yerini kampanya ge-
lişmelerine bıraktı. 

Izmir ve Antalya: Savunma Stratejisi
30 Mart 2014 mahallî seçimlerinde AK Parti’nin 
elinde bulunan İstanbul, Ankara ve Hatay’ı yeni-
den kazanmak amacıyla parti dışından tanınmış 
adayları tercih ederek ciddi bir siyasi riskin altına 
giren CHP yönetimi, buna karşılık Kemalistlerin 
kalesi kabul edilen İzmir ve Deniz Baykal faktö-
rünün hâlâ güçlü şekilde hissedildiği Antalya’da 
mevcut belediye başkanları ile yola devam kararı 
aldı. Bu çerçevede İzmir’de Aziz Kocaoğlu’nu ye-
niden aday gösteren parti, buna karşılık ilçelerde 
bazı sıkıntılarla karşılaştı.61 İzmir’de istifalar Ko-
nak Belediye Başkanı Hakan Tartan ile başlarken 
parti tarafından tercih edilmeyen Kınık Beledi-
ye Başkanı Süleyman Kaya, Menderes Belediye 
Başkanı Ergun Özgün ve Dikili Belediye Başkanı 
Yusuf Altıparmak da kısa süre sonra CHP üyeli-
ğinden ayrıldılar.62

Ana muhalefetin elinde tutmaya çalışacağı 
Antalya’da ise AK Parti ve CHP, 2004 seçimlerin-
den itibaren aday gösterdikleri isimlerle yola de-
vam kararı aldı. 2013 sonbaharında bazı medya 
organları, CHP’nin Antalya adaylığı konusunda 
yaşanan tartışmaları gündeme getirse de bu sü-
reç, mevcut belediye başkanı Mustafa Akaydın’ın 

59. “CHP’nin bu adayının yaptıklarına inanamayacaksınız”, Oda 
TV, 24 Aralık 2013.

60. “CHP’nin sağcı kurşun askerleri  tabanı vuruyor”, Star, 26 Ara-
lık 2013.

61. “Adaylar açıklandı CHP İzmir karıştı”, Aydınlık, 10 Şubat 
2014.

62. “CHP’den istifa etti DSP’den aday”, Cumhuriyet, 11 Şubat 
2014; “CHP’de üç istifa daha”, Hürriyet, 12 Şubat 2014. 

yeniden aday gösterilmesi ile sonuçlandı.63 Öte 
yandan partinin Antalya teşkilatında yaşanan 
gerginlikler, kampanya döneminin ilerleyen aşa-
malarında da zaman zaman gündeme geldi.64 30 
Mart seçimlerinde olası bir başarısızlık durumun-
da kamuoyuna yansıyan mücadelenin teşkilat ya-
pısında değişiklik yaratabileceği öngörülebilir.

Tekirdağ, Edirne, Kırklareli:  
Yeni Arayışlar
Cumhuriyet Halk Partisi’nin mahallî seçim 
adaylarını belirleme stratejisinin üçüncü ve son 
bileşeni, partinin kaybetme ihtimali görmediği 
seçim bölgelerinde mevcut belediye başkanları-
nın yerine yeni isimlerin aday gösterilmesi oldu. 
Bu yaklaşım, farklı bölgelerde yapılan tercihleri 
etkilemekle birlikte CHP’nin özellikle Trakya’da 
mahallî yönetici kadrosunu tamamen yenilemesi 
dikkat çekti. Bu geçiş, 2014 seçimleriyle birlikte 
büyükşehir statüsü kazanan Tekirdağ’da nisbeten 
sorunsuz yaşanırken Edirne ve Kırklareli’de aday 
gösterilmeyen mevcut başkanlar istifa ederek De-
mokratik Sol Parti (DSP) adına seçime katılma 
kararı aldı.

Ana muhalefet partisi, 2004 seçimlerinde 
kaybettikten sonra 2009’da geri aldığı Tekirdağ’da 
mevcut belediye başkanı Adem Dalgıç’ın yerine 
Kadir Albayrak’ı aday gösterdi. Burada sorunsuz 
şekilde işleyen yaklaşım, Kırklareli ve Edirne’de 
ise CHP’yi zor durumda bırakması muhtemel 
maliyetler üretti. Edirne’de milletvekili Recep 

63. “CHP’de Baykal-Kılıçdaroğlu Antalya için anlaştı iddiası”, Ay-
dınlık, 4 Kasım 2013.

64. “Antalya’da kriz büyüyor”, Star, 20 Şubat 2014.

Hatay’da ana muhalefetin yaptığı hamle, 
İstanbul ve Ankara’da olduğu gibi partinin 
sol prensiplerden taviz verdiğini düşünen 
kesimlerden tepki topladı.
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Gürkan’ın aday gösterilmesi üzerine mevcut be-
lediye başkanı Hamdi Sedefçi, partisinden istifa 
ederek DSP’ye katıldı.65 Partinin Kırklareli be-
lediye başkan adaylığı için milletvekili Mehmet 
Kesimoğlu’nu tercih etmesi üzerine de bu göreve 
talip olan Kırklareli milletvekili Turgut Dibek, 
yazılı bir açıklama ile CHP üyeliğinden istifa et-
tiğini duyurdu.66

30 Mart seçimlerinde aday tercihleri nede-
niyle en büyük gerginliklere neden olan Trakya’da 
DSP’ye katılarak yarışa dahil olan siyasetçilerin 
CHP oylarında yaratabileceği erozyon, özellikle 
Edirne’de belediye seçiminin kaderini etkileme 
potansiyeline sahip görünüyor.

Yukarıda detaylı şekilde değerlendirdiğimiz 
örnekler ışığında Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
30 Mart 2014 mahallî seçimleri öncesinde en az 
üç aday belirleme yöntemi benimsediğini söyle-
mek mümkündür. Buna göre AK Parti’nin elin-
de bulunan ve CHP çatısı altında siyaset yapan 
isimlerle kazanılamayacağı öngörülen İstanbul, 
Ankara ve Hatay gibi stratejik öneme sahip kent-
lerde geniş kitlelere hitap edebilecek adaylar par-
tiye transfer edilerek sonuca gidilmesi hedeflen-
di. Buna karşılık CHP’nin kontrol ettiği, ancak 
AK Parti’nin güçlü adaylar göstererek baskısını 
hissettirdiği İzmir ve Antalya gibi seçim bölge-
lerinde ana muhalefetin tercihi, mevcut belediye 
başkanlarını yeniden aday göstererek risk almak-
tan kaçınmak yönünde oldu. Son olarak partinin 

65. “CHP’den bir istifa daha”, Zaman, 10 Şubat 2014.

66. “Turgut Dibek CHP’den istifa etti”, Hürriyet, 11 Şubat 2014.

elinde tuttuğu ve yeniden kazanma ihtimalini 
yüksek gördüğü Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’de 
ise mevcut belediye başkanlarının yerine yeni 
isimler yarışa sokuldu, ancak bu kararın bazı böl-
gelerde seçimin kaderini etkileyebilecek maliyet-
ler ürettiği ortaya çıktı.

30 MART SEÇIMLERI 
ÖNCESI SIYASI 
KOŞULLAR VE ITTIFAK 
ARAYIŞLARI
Cumhuriyet Halk Partisi’nin 30 Mart 2014 ma-
hallî seçimleri öncesinde temel siyasi sermayesi, 
2013 yazından itibaren kendi bünyesi dışında or-
taya çıkan hükümet karşıtı hareketler oldu. 2014 
seçimlerinden yaklaşık 9 ay önce yaşanan Gezi 
Parkı protestolarının siyasi sözcülüğüne soyunan 
parti, olayların başlangıç aşamasında bu alanda 
üstünlüğü BDP-HDP aktörlerine kaptırmış olsa 
da gösterilerin ülke geneline yayılması ve gösteri-
ci profilinin gözle görülür şekilde Kemalist çizgi-
ye yaklaşması ile birlikte sokağın enerjisini kendi 
siyasi hedefleri doğrultusunda yönlendirme ça-
bası içerisine girdi. Yaz aylarında Gezi olaylarını 
TBMM grup toplantıları ve Genel Kurul çalış-
maları sırasında gündemde tutmaya çaba göste-
ren CHP, mahallî seçimlerde de gösteriler sıra-
sında yaralanan bazı vatandaşları parti listesinden 
aday göstererek kendisini ‘Gezi ruhunun miras-
çısı’ olarak konumlandırmaya çaba gösterdi.67 
Ana muhalefetin Gezi olaylarını üstlenme çabası, 
Kasım ayında İstanbul’da düzenlenen Sosyalist 
Enternasyonal toplantısında da devam etti.68

Gezi eylemleri vurgusu, CHP’nin AK Parti 
belediyelerine karşı yarıştığı bölgeler başta olmak 

67. “Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin diktatörden kurtulma zamanı gel-
miştir”, T24, 18 Haziran 2013; “‘Gezi gazisi’ CHP’den aday göste-
rildi”, Radikal, 29 Ekim 2013; “Gezi Parkı gazileri CHP’den aday”, 
Sözcü, 10 Ocak 2014; “Gezi şehitleri aileleri CHP Beyoğlu’na Hil-
mi Yarayıcı’yı önerdi”, Cumhuriyet, 8 Şubat 2014. 

68. “Enternasyonal’e damga vuran Gezi görüntüleri”, Cumhuriyet, 
11 Kasım 2013.

Gezi eylemleri vurgusu, CHP’nin AK Parti 
belediyelerine karşı yarıştığı bölgeler başta 

olmak üzere ülke genelinde yaptığı seçim 
kampanyalarında yer buldu.
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üzere ülke genelinde yaptığı seçim kampanyala-
rında da yer buldu. Partinin İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi başkan adayı Mustafa Sarıgül’ün 
sosyal medya kampanyalarında “Gezi Parkı için 
oy ver!” gibi sloganlar kullanılırken ilçe mitingle-
rinde de Kadir Topbaş’ın olaylar sırasında etkisiz 
kalması eleştirildi.69 CHP’nin Ankara kampan-
yasında da Gezi olaylarıyla gündeme gelen yeşil 
alanların korunması ve AVM inşaatları gibi ko-
nular, Mansur Yavaş’ın şehrin farklı bölgelerine 
asılan tanıtım posterlerinde işlendi.70 İzmir’de ise 
CHP’li belediye başkanı Aziz Kocaoğlu, bir tele-
vizyon programında belediyenin TOMA’lara su 
vermeyeceğini açıklarken Gezi olayları sırasında 
göstericilere karşı kullanılmak üzere su sağladık-
ları için seçmenlerinden özür diledi.71

Öte yandan Gezi olaylarına yönelik refe-
ranslarla sol seçmeni kendi bünyesinde birleştir-
meye çaba gösteren CHP, aynı dönemde sokak 
eylemlerine mesafeli duran sağ seçmene ulaşarak 
AK Parti’ye zarar vermeyi hedefledi. Bu kapsam-
da Ekim ayında yaşanan “başörtülü milletvekil-
leri” tartışmasında beklentilerin aksine (Uşak 
milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın lâiklik pro-
testosu dışında) bir krize mahal vermeyen parti, 
30 Mart seçimlerinde de ilk kez başörtülü kadın-
ları aday gösterme yoluna gitti.72 Mustafa Sarıgül 
kampanyasının Mart ayında dolaşıma giren te-
levizyon reklamlarında da muhafazakâr seçmene 
hitap etmek amacıyla başörtülü kadınlara yer ve-
rildi. Partinin İstanbul Fatih belediyesi için Sabri 
Erbakan’ı, Bağcılar’da ise Gülen Grubuna yakın-
lığı ile bilinen Muhammet Çakmak’ı aday gös-
termesi de yeni seçmen bloklarına açılma çabası 

69. “Sarıgül Topbaş’ı Gezi olayları üzerinden eleştirdi”, Doğan Ha-
ber Ajansı, 2 Mart 2014. 

70. “Mansur Yavaş, Melih Gökçek için ne dedi”, Vatan, 4 Şubat 
2014. 

71. “Aziz Kocaoğlu’ndan canlı yayında TOMA özrü”, Radikal, 14 
Mart 2014.

72. “CHP’li Dilek Akagün Yılmaz’dan başörtülü vekillere tepki”, 
Radikal, 31 Ekim 2013; “CHP’den türbanlı belediye başkan ada-
yı”, Cumhuriyet, 22 Kasım 2013; “Kovancılar adayına özel destek”, 
Hürriyet, 3 Şubat 2014.

olarak ortaya çıktı.73 Nitekim Ankara’da Mansur 
Yavaş’ın tartışmalı adaylık süreci de benzer şekil-
de CHP’nin geçmiş seçim dönemlerinde olduğu 
gibi bir kez daha ‘sağa açılma’ taktiğini benimse-
diğini gösteriyor.

SONUÇ
30 Mart 2014 mahallî idareler seçimlerine gider-
ken, Türkiye gerilimi yüksek bir süreç yaşıyor. 17 
Aralık yolsuzluk operasyonunun sebep olduğu bu 
gerilim, neredeyse hergün kamuoyuna sunulan 
‘tape’ler ile öyle anlaşılıyor ki seçime kadar devam 
edecek. Gerilimin taraflarından biri, siyasetin ola-
ğan akışına müdahale ederek Tayyip Erdoğan’ın 
siyasî kariyerini sonlandırmak üzere bütün im-
kânlarını seberber ediyor. CHP’nin bu süreçteki 
konumlanma biçimi ise CHP’ye dair kamusal iz-
lenimi pekiştiriyor. CHP, siyaseti siyaset dışından 
bir ‘gizli el’ marifetiyle dizayn etme girişimlerinin 
nedense bu sefer de karşısında durmaktan imtina 
ediyor. Aksine bir siyasi yarar sağlama derdinde. 
Bir muhalefet partisinin rakibinin içine düştüğü 
güç durumdan istifade etmek istemesi normal 
karşılanabilir. Ama en nihayetinde siyasetin ze-
mininin kayması karşısında CHP içinden hiçbir 
ciddi itirazın yükselmemesi dikkate değer. 

Gülen Grubu-AK Parti geriliminin bu se-
çimlerin kaderi üzerinde nisbi ya da büyük ama 
mutlaka bir etkisi olacağını tahmin etmek güç 
değil. Biraz daha  geriye gittiğimizde, Gezi eylem-
lerinin de CHP için bir avantaj yaratma ihtimali 
söz konusu edilebilir. Ancak bu CHP’nin Gezi 
eylemleri’ne sahip çıkmasından çok, eylemler sı-
rasındaki tutumu sebebiyle bazı kesimlerin AK 
Parti ile bağlarını koparmalarıyla açıklanabilir.

Yaklaşan seçimlerde CHP için bir başka avan-
taj ideolojik yüklerinden kısmen sıyrıldığı önemli 
merkezlerde gösterdiği aday tercihlerinden neşet 
ediyor. Söz konusu adayların elde edeceği sonuçlar 

73. “CHP Fatih Belediyesi için Erbakan’ı aday gösteriyor”, Radikal, 
16 Ocak 2014; “CHP’de seçmene göre aday planı”, Cumhuriyet, 
27 Kasım 2013.
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hem CHP için hem de iktidar partisi için kuşku-
suz kaderlerini tayin edebilecek bir öneme sahip. 

CHP’nin 30 Mart için sahip olduğu bu 
avantajlarının dışında önemli bir seçim başarısı 
elde etmesini zorlaştıran bazı faktörlere de dikkat 
çekmek gerekir. Bunların başında, CHP’nin bir 
devlet partisi hüviyetinden sıyrılmakta yaşadı-
ğı sıkıntı ve bununla ilişkili ‘negatif siyaset’ dili 
gelmektedir. CHP, alternatif bir siyaset vizyon 
üretmekte yetersiz kalarak, sunulan çözümlere 
itiraz etmekle yetiniyor. Bu nedenle de,  AK Parti 
tarafından ötekileştirildiğini düşünerek bir çıkış 
arayan geniş kitlelerin destek vereceği doğal bir 
mecra haline gelemiyor. 

CHP’nin ikinci büyük dezavantajı parti içi 
iktidar mücadelesi ile ilişkilidir. Hem tabanda 

hem de tavandaki güçlü ulusalcı hassasiyet sa-
hiplerinin her türlü değişim ihtimali karşısında 
gösterdikleri direnç, parti politikalarına ciddi bir 
belirsizlik biçiminde yansıyor ve CHP’nin ‘nega-
tif siyaset’ dilindeki göreceli ısrarının da zemini-
ni teşkil ediyor. Son kertede, anayasa yazım ve 
Çözüm Süreci’nde net bir biçimde ortaya çıktığı 
üzere, Türkiye’nin temel sorunlarını çözmesine 
ve dönüşmesine kapı aralayacak hamlelere yapıcı 
bir destek sunmanın uzağında kalarak partinin 
halktaki izlenimlerini nasılsa öyle kalmaya mah-
kum ediyor. Son olarak, Kılıçdaroğlu’nun parti 
içi iktidarını konsolide etmek üzere bazı seçim 
bölgelerindeki mevcut belediye başkanlarını de-
ğiştirip yeni adaylarla seçimlere girmesinin kıs-
men olumsuz bir etki doğurması beklenebilir.
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Elinizdeki çalışma, seçim öncesi siyasî vasatı Cumhuriyet Halk Partisi’ni (CHP) 
gündeminin merkezine yerleştirerek analiz etmeyi amaçlıyor. Çalışmanın 30 
Mart yerel seçimlerini analiz etmeye çalışırken, temel bir çıkış noktası var: 

Doksan yıllık CHP geleneği, özellikle çok partili siyasî hayatla birlikte karşımıza 
çıkan ‘devlet partisi’ kimliğinden kurtularak ‘halka gitmek’ idealini ne düzeyde 
gerçekleştirmeyi başarmıştır?

Kılıçdaroğlu’nun ‘yeni CHP’si, ‘yenilik’ ve ‘değişim’e atfettiği anlamla, uzun 
CHP tarihi içinde en son ‘halka gitmek’ arayışını temsil etse de, kendisinden bek-
lenen çıkışı gerçekleştirmeyi başardığını söylemek güç. Kılıçdaroğlu, genel başkan 
seçildiği 2010’dan bugüne, ne CHP’yi yeterince yenileyebilmiş ne de geniş kitlelere 
ulaşmayı başararak partisini iktidara taşıyabilmiştir. Buna rağmen, CHP, ‘halka git-
mek’, partiyi geniş kitlelere ulaştırmak ve önemli seçim başarıları elde etmek idea-
lini canlı tutmayı başaracak düzeyde bir siyasî heyecana hâlen sahiptir. 30 Mart’ta 
yapılacak yerel seçimlere CHP bu heyecanla bir giriyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), ana muhalefet partisi olması ve AK Parti karşıtı 
koalisyonun en güçlü adresi olma potansiyeli dolayısıyla bu seçimlerde gözlerin 
çevrildiği partilerin başında geliyor. Kılıçdaroğlu liderliğinde girilen ilk yerel seçim 
olması ve seçim kampanyası, söylemi ve aday seçiminde Baykal dönemine kıyasla 
epey farklı tercihlerin benimsenmiş olması, CHP’yi ele almayı önemli kılıyor.


