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Eldeki araştırma varlığını, araştırmacının çabaları kadar ona bu 
çabalarını ürüne dönüştürme zemini hazırlayan FEPS ve TDE 
kurumlarına borçludur. Söz konusu kurumların asal katkısı ve 
güveni olmasa bu inceleme yapılamazdı.

TDE Başkanı  Dr. Nebil İlseven, araştırma raporunun okura 
sunulur duruma getirilmesi ve kitaba dönüştürülmesi evrelerinde 
kişisel birikimi ve emeği ile belirleyici katkılar sağlamıştır.

Bulguların görselleştirilmesi, Aksoy Araştırma Şirketi’nin eski 
koordinatörü Ayşegül Gözde Bağdiken’in katkıları sayesinde 
gerçekleştirilmiştir. 

Öte yandan, ziyaret ettiğimiz kentlerde nabız tutma amacıyla 
görüştüğümüz kişilerle buluşmamızı A&G Araştırma’nın sahibi 
Adil Gür’ün ekibi sağlamıştır. Ona ve yoğun gözlem çalışmalarımız 
için ofislerini bize İstanbul, Ankara ve İzmir’de tahsis eden Taşkın 
Işık, Yaşar Seyman ve Nazik Işık dostlarımıza çok teşekkür 
borçluyuz.

Nihayet, çalışmamızı bir ilk sunum çerçevesinde gösterdikleri ilgi 
ve yaptıkları değerlendirmeler aracılığıyla zenginleştirmemize 
olanak veren TDE’li ve CHP’li dostlarımıza da teşekkürlerimizi 
sunarız.   
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Türkiye’nin en eski ve en önemli sosyal demokrat partisi 
olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesindeki kavramsal 
ayrışmalara odaklı bu çok önemli incelemenin, tam da ülkenin 
kendini kritik bir yol ayrımında bulduğu ve iç ve uluslararası 
alanlar arasındaki etkileşimin son derecede yüksek bir 
düzeye ulaştığı bir süreçte yapılabilmiş olmasından mutluluk 
duyuyorum. 

Aydın Cıngı tarafından gerçekleştirilmiş olup parti üyelerinin 
ve tabanının belirleyici kesimlerinin görüş ve algılarına ilişkin 
derinlemesine bir bakış ve analiz içeren bu önemli araştırma, 
CHP’nin ideolojik duruşuyla ilgili iç dinamiklerin saptanmasına 
ve anlaşılmasına katkıda bulunma amacı güdüyor. Bu 
çerçevede, titizlikle tasarlanmış bir metodoloji izleyen 
inceleme, yalnızca söz konusu dinamikleri geniş bir coğrafi 
perspektiften yakalamayı değil, aynı zamanda bu dinamiklerin 
değerlendirilmesine elveren ve dikkatle tasarlanmış birçok 
ölçütü de kapsamayı başarıyor.

Çalışma, bu metodoloji sayesinde, CHP içindeki ideolojik 
statükoyu var eden çok yönlü ve karmaşık görüşler bütününü 
su yüzüne çıkarmış oluyor. Bu bağlamda, böyle büyük ve tarihi 
bir parti bünyesinde kaçınılmaz olarak var olan –sağ-sol ekseni 
üzerindeki konumu, devletle ve sekülarizmle ilişkisi, Avrupa 
Birliği’ne bakışı gibi- çok sayıda belirleyici soruna değinen 
parti içi farklılaşmalar sergileniyor.

Bununla beraber, eldeki incelemenin katkısı, yalnızca mevcut 
sorunlarla ilgili ortaklıklarımızı anlamamıza yardım etmekten 
ibaret değil; inceleme, aynı zamanda, geçmişte hükümette 
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bulunup şimdi ana muhalefet konumuna düşmüş bir partinin 
karşılaştığı daha temel bazı siyasal yönelim sorunları ve siyasal 
ikilemler konusunda bir diyalog başlatılmasına da yardımcı 
olabilecek nitelikte. Sağ-sol cetveli üzerinde tam olarak 
nerede duruyoruz? Demografik, sosyoekonomik ve eğitime 
dönük değişimlerin parti tabanı üzerindeki etkisi nedir? Parti, 
bir yandan geleneksel taraftarlarının desteğini koruyarak diğer 
yandan yeni seçmenler gözündeki çekiciliğini nasıl artırabilir? 
Eldeki çalışma, inanıyorum ki, bu alanda hem CHP bünyesinde 
hem de ülke içinde ilgili alanlardaki tüm tartışmalar için değerli 
bir araç oluşturabilecektir.      

Eldeki incelemeyi gerçekleştirmek için gösterdiği çabalardan 
ötürü Aydın Cıngı’ya yönelttiğim teşekkürlere ek olarak bu 
çalışmanın, Foundation for European Progressive Studies 
(FEPS) ile Toplumcu Düşünce Enstitüsü (TDE) işbirliği 
sayesinde ortaya çıkabildiği olgusunun altını çizmek isterim. 
FEPS, Avrupa düzlemindeki tek ilerici “think-tank” (düşünce 
üretim kurumu) olarak, kuruluşundan bu yana, hem sosyal 
demokrat yenilenme hem de Avrupa’da ve dünyada küresel 
dayanışmayı büyütme yolunda durmaksızın çalışmaktadır. 
Bu anlamda, eldeki araştırma, FEPS’in Türkiye’de TDE ile 
yürüttüğü ortak çalışmanın önemini sergilediği gibi, bu 
etkileyici işbirliğinin ne kadar ilginç olabileceğini de gösteren 
bir belge niteliğindedir.

Ernst Stetter
Genel Sekreter  

Foundation for European Progressive Studies



Eldeki araştırma, bir süre önce henüz metin haline getirilmeden, 
ham verileriyle ilgililerin görüşlerine sunulmuştu. Ben de bu 
sunum çerçevesinde ilk kez gördüğüm çalışmayı daha sonra, 
hele bu önsözü yazmam önerildiğinde, dikkatle inceledim. 
Yoğun gözlem grupları oluşturularak gerçekleştirilmiş 
bu çalışma, sıkça görmeye alışkın olduğumuz kamuoyu 
yoklamasına dayalı araştırmalardan öncelikle yöntemiyle 
ayrılıyor. Ancak esas farkı ve önemi, gözlemcinin deneği hiçbir 
tanım ve ölçütle yönlendirmeksizin yalnızca onun görüşlerini 
kaydetmeye dayalı metodolojisinde.

Türkiye’de siyaset aktörlerinin ve gözlemcilerinin büyük 
çoğunluğu, görüşlerini çevreye sözlü olarak iletip yazılı 
anlatıma yönelmeyi gerekli görmez. Böyle bir siyaset kültürüne 
sahip toplumlar bünyesinde siyasal ortam, sözün uçup gidici 
veya tevile açık olması dolayısıyla, çarpıcı çelişkilerle doludur; 
oysa yazı kalıcıdır ve yazanı tutarlılığa zorlar. O nedenle, CHP 
gibi köklü bir partinin geçirmekte bulunduğu bir evreyi, o parti 
içinde yer alan siyaset aktörlerinin anlatımlarının ötesinde, bir 
gözlemcinin araştırma yoluyla elde ettiği saptamalar yoluyla 
kavrama olanağı sunan bu çalışmayı –hem günümüzde hem 
de gelecekte bu alanda araştırma yapacak olanlar için- çok 
değerli buluyorum.  

Aydın Cıngı, Türkiye’nin ve CHP’nin geçmişinden ve 
bugününden kaynaklanıp parti tabanını ayrıştırmakta olan 
karşıtlıklardan/ikilemlerden –tarihsel, sosyolojik, kültürel 
ve siyasal nedenlerini de açıklayarak- en önemli gördüğü 9 
tanesini sistematik olarak inceliyor. Bu bağlamda gözlemci, 
inceleme unsuru olarak özne (CHP’li denek) ve nesne (CHP)’yi 
ele alarak, öznenin nesneyle ilgili algısını ve düşüncesini 
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kaydediyor. Böylece, karşıtlık konusu alanda, tabanın CHP’ye 
ilişkin algısı ve dileği bir cetvel üzerinde görselleştirilmiş 
biçimiyle sergileniyor. Örneğin CHP tabanının, partisini 
görece “merkeze yakın” konumda algıladığını ama “solda” 
durmasını istediğini bu yolla saptıyoruz. Algılanan ile talep 
edilen arasındaki mesafenin ele alınan konuya göre az veya 
çok olması, partinin yöneticileri için çok ilginç bir veri kaynağı 
oluştursa gerektir.

Çalışmanın bir diğer ilginç yanı da, parti tabanının bölgelere 
göre farklı yönelişler içinde olduğunun saptanmasına olanak 
vermesi. Partinin yerel anlamda performansı ile yerel taban 
arasındaki etkileşim, partinin oransal olarak en çok oy aldığı 
İzmir’deki CHP üyesi veya seçmeni ile yine oransal olarak çok 
az oy aldığı örneğin Erzurum’daki arasında kayda değer görüş 
farklılıkları belirmesine yol açıyor.

Eldeki araştırma için, bu yolda akademik enerjisini 
esirgemeden seferber ettiği anlaşılan Aydın Cıngı’nın yanısıra, 
Foundation for European Progressive Studies (FEPS) ve 
Toplumcu Düşünce Enstitüsü (TDE) de teşekkür hak ediyorlar. 
Bu türden araştırmaların çok sık yapılmıyor olması Türkiye için 
bir eksikliktir. CHP içindeki karşıtlık/ikilem alanında, FEPS ve 
TDE işbirliği Aydın Cıngı’nın akademik çabalarıyla bir araya 
geliyor; sezgilerimizle edinebildiklerimize kesin bulgularla 
sistematik katkı sağlayarak önemli bir eksiklik gideriyor.

Ercan Karakaş
Kültür Eski Bakanı
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1 
GİRİŞ
Eldeki araştırma, Toplumcu Düşünce Enstitüsü (TDE)’nin, Avrupa 
ülkeleri sol sivil toplum kuruluşlarının Brüksel’de yerleşik şemsiye 
örgütü olan Foundation for European Progressive Studies (FEPS) ile 
birlikte gerçekleştirmiş olduğu bir projenin ürünüdür. Altını çizmek 
gerekir ki, bu araştırma, TDE ve FEPS’in bu amaçla görevlendirmiş 
olduğu siyaset bilimci Aydın Cıngı tarafından yürütülmüş ve 
kaleme alınmıştır. Alan çalışmaları ve gözlem değerlendirmeleri 
Aksoy Araştırma Başkanı Ertan Aksoy’un asal katkılarıyla 
gerçekleştirilmiştir. 

1.1. Amaç 

Araştırmanın amacı, CHP’nin ideolojik yapısının, ülkenin farklı 
bölgelerinde parti seçmenlerinden oluşturulan odak gruplara 
uygulanan yoğun gözlem görüşmeleri yoluyla, kavramsal karşıtlıklar 
ve bunlara ilişkin algılar üzerinden incelenmesidir.

1.2. Konu

CHP,  kökünü bir emekçi hareketinden değil, 1920’lerde gerçekleşmiş 
antiemperyalist bir kurtuluş savaşından almış bir siyasal partidir. 
Bu nedenle, şu anda içinde bulunduğu Avrupa sosyal demokrat 
parti familyasının benzer partilerinden farklı bir kimlik yapısı 
sergilemektedir.
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Kurulduğu dönemde, bağımsızlık savaşını yönlendirmiş ve daha 
sonra ulus-devletin inşası ve Cumhuriyet reformları yolunda 
çaba harcamış asker-sivil kadroların partisi olan CHP, tek parti 
döneminden sonra, 1960’lı yıllarda, sosyal demokrasiye evrilme 
aşamasına girmiştir. 

Öte yandan günümüz Türkiye’sinde, bünyesinde yalnızca endüstri ve 
post-endüstri dönemi toplumları barındıran Batı ülkelerinden farklı 
olarak, bir de pre-endüstri dönemi toplum biçimi göze çarpmaktadır. 
Batılı sosyal demokrat kitle partilerinin kendi içlerinde taşıdıkları 
karşıtlıklar, belli bir doğrultunun “sağ” veya “sol” diye nitelendirilen 
sapmalarından ve bu eğilimlerin oluşturdukları kanatlardan 
ibarettir. Oysa CHP içindeki karşıtlıklar, yukarıda ipuçları verilmiş 
olan nedenlerle, bu çerçeveyi aşan varoluşsal nitelikli çatlaklara 
yol açmakta ve zaman zaman bütünlüğü tehdit edici boyutlara 
ulaşmaktadır. 

Araştırmamız, CHP içinde ayrışmalara yol açan en önemli temel 
karşıtlıkları su yüzüne çıkarma amacına yönelmiştir. Bunlardan 
hangilerinin süreğen hangilerinin kısa vadede sönümlenmeye 
aday olduğuna ilişkin saptamalar, CHP’nin sosyal demokratlaşma 
sürecindeki gidişine de ışık tutabilecektir. 

1.3. Yöntem / kapsam

Araştırma, CHP seçmenlerinin, oy verdikleri parti içinde varlığını 
sürdürmekte bulunan bir dizi karşıtlığa ilişkin algılarının odak grup 
görüşmeleri yoluyla saptanmasına yöneliktir.

Söz konusu görüşmeler, CHP’nin çok farklı oranlarda oy aldığı ve 
ülkenin bütününü temsil eden şu kentlerde yapılmıştır:

Aşağıdaki tabloya göre, araştırmanın yapıldığı illerden İstanbul, 
toplam Türkiye seçmenlerinin %22,18’ini barındırmaktadır. Bu ilde 
CHP’nin elde ettiği oy oranı %29,42’dir. CHP’nin İstanbul’da aldığı 
oyların Türkiye bütününde elde ettiği oylara oranı ise %21,18’dir. 
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Böylece CHP, en yüksek oy oranını %45,41 ile İzmir’de, en 
düşüğünü %0,95 ile Diyarbakır’da almıştır. İzmir’in toplam CHP 
oyları içindeki payı %10,44, Diyarbakır’ınki %0,07’dir. 7 Haziran 
2015 günü yapılan milletvekili seçiminde, Türkiye’de seçime 
katılıp geçerli oy vermiş seçmen sayısı 46.163.243 olup bu oyların 
%24,95’ine denk düşen 11.518.139’u CHP’ye yönelmiştir. 

Araştırma çerçevesinde yukarıda adı geçen bölge ve illere 20 Ağustos 
2015 ile 10 Ekim 2015 tarihleri arasında gidilmiştir. O tarihlerde 
elde bulunan en son veriler 7 Haziran 2015 seçimi sonuçlarından 
kaynaklanıyor olup yukarıdaki tabloya esas oluşturan veriler de bu 
seçime ilişkindir. Ancak, 1 Kasım 2015 günü yapılan seçim, CHP’ye 
dönük hemen hemen hiçbir nicelik farklılaşması getirmemiştir. O 
nedenle, yukarıdaki veriler geçerliliğini, 1 Kasım seçiminden sonra 
da, tam anlamıyla korumuştur.

Tabloda gösterilen kentlerin her biri Türkiye’nin bir coğrafi 
bölgesini sosyal, kültürel ve siyasal açıdan temsil kabiliyetine 
sahiptir. CHP’nin çok oy aldığı başta İzmir, Ankara, İstanbul, Adana 
gibi kentlerin yanısıra, bu partinin %10’un altında oy aldığı Konya, 
Trabzon, Erzurum hatta %1’in altında oy aldığı Diyarbakır’da da 
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araştırma yapmak, buralardaki sorunları incelemek ve bunları diğer 
kentlerdekilerle kıyaslamak bakımından önemliydi.

Bu illerin her birinde 2’şer odak grubu oluşturularak yoğun gözlem 
çalışması düzenlenmiştir. Yalnızca –örneğin Erzurum’daki seçmen 
sayısının 20 katından fazla seçmene sahip olan- İstanbul’da, seçmen 
sayısının fazlalığı dolayısıyla 4 grup oluşturulmuş; dolayısıyla 
görüşmeler, 8 ilde toplam 18 odak grubu çerçevesinde yapılan 
yoğun gözlem görüşmelerinden oluşmuştur. Her bir kentte yapılan 
iki görüşmeden birinde A, B, C1, diğerinde ise C2, D, E sosyolojik 
gruplardan denekler yer almıştır. İki sosyolojik grubun ayrı ayrı 
görüşmeye alınmasının nedeni, karışık gruplarda ikinci sosyolojik 
statüden deneklerin birinci statüden olanlar karşısında rahat ifade 
olanağı bulamıyor olmalarındandır. 

Her odak grubun 8’er kişiden oluşmasına özen gösterilmekle birlikte 
bu sayı bazen farklılaşmış; 8 ilde toplam 133 denek ile görüşülmüştür. 
Denek olma koşulu, en son iki yasama meclisi seçiminde, yani 2011 
genel seçiminde ve 7 Haziran 2015 günü yapılan genel seçimde 
CHP’ye oy vermiş olmaktı. Bu koşullara uyan kişiler arasında CHP’ye 
üye olanlar da vardı. Ancak bunlarla düz seçmenlerin görüşleri 
arasında anlamlı farklılaşmalara rastlanmadı.

Yoğun gözlem görüşmelerinde elde edilen bulgular, denek sayısı 
istatistik sonuçlar çıkarmaya elverecek büyüklükte olmadığından, 
nicelik belirten kavramlar kullanılmadan sunulmuş; örneğin “%” 
cinsinden değerlendirmelerden kaçınılmıştır. 

1.4. Kurguya ilişkin açıklamalar

Araştırmanın farklı yönleriyle tanıtılmasını amaçlayan bu “Giriş” 
bölümünden sonra, okura,  CHP’nin farklı yönlerini özetle sunan 
bir bölüm yer almıştır. Burada, CHP’nin Türkiye Cumhuriyeti 
bağlamında anlamı, adı geçen partinin, tarihi boyunca katettiği 
evreler ve şu an itibariyle durumu da ele alınarak açıklanmıştır.
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Araştırmanın özünü ve esas konusunu oluşturan “karşıtlıklar / 
ikilemler” 3. bölümdedir. Önce yoğun gözlem araştırmamıza konu 
olan 9 adet karşıtlığın belirlenme gerekçeleri sunulmuştur. Tarihten 
bugüne CHP içinde oluşmuş bulunan karşıtlık / ikilemlerden tam 
da bu 9 adedinin belirlenip seçilmiş olma nedenleri geçmişten 
kaynaklanan ve bugünkü anlamlarını gösteren gerekçelerle 
açıklanmıştır. 

Daha sonra, bulguların okur tarafından doğru ve tam olarak 
değerlendirilebilmesini sağlamak amacıyla gerekli açıklamalar 
verilmiştir. Nihayet yapılmış bulunan yoğun gözlem araştırmasının 
temin ettiği bulguların verildiği bölümde (3.3) örneklemin tümüne 
ilişkin sonuçlar, 9 karşıtlık bağlamında ve ilgili tablo ve cetvellerle 
beraber okura sunulmuştur. Vurgulanmalıdır ki, araştırmamızın 
ürünü olan bulgu ve sonuçlar esas olarak buradadır. Daha önceki 
bölümler, araştırmanın özü / ürünü olan bu sonuçların doğru 
anlaşılmasına zemin oluşturma amacıyla yazılmıştır.

Açık uçlu sorular bölümünün temelinde, araştırmacının, hazır 
örneklemi bulmuşken esas araştırma konusunun dışında olup 
ilgi çekebilecek birkaç konuyu daha açıklığa kavuşturma güdüsü 
yatmaktadır. 

9 karşıtlaşma / ikilemin her biri, “Bölüm 5”te, araştırmanın 
yapıldığı kentlere göre incelenip karşılaştırılmıştır. Hemen 
arkasından da, yoğun gözlem mekanı olarak seçilmiş 8 kentin 
her biri karşıtlaşmalar ışığında ele alınmış; kentlerin –varsa- 
çarpıcı özelliklerinin altı çizilmiştir. Bu bölüm, ekte verilmiş ilgili 
cetveller ile birlikte incelenmeli; anlatım bu cetvellerin sağlayacağı 
görsellikle tamamlanmalıdır.

“Sonuç” bölümünde ise metodolojiye ilişkin son uyarılar ve 
araştırmanın sağladığı bulgulardan çıkarılabilecek siyasal sonuçlar 
sergilenmektedir. 
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2 
TÜRKİYE  SİYASETİNDE CHP
2.1. Geri dönüşler; anımsatmalar

Hep anımsatılır; Japonya’da liberaller yarım yüzyıl iktidarı 
tekellerine almış, karşılarındaki akımları sürekli muhalefete 
mahkum etmişlerdir. İsveç’te de sosyal demokratlar aralıksız 
46 yıl iktidarda kalmışlar, rakip partilerin de ancak kendilerine 
benzemeleri sonucunda iktidarı onlara devretmişlerdir. Türkiye’de 
ise Cumhuriyet’in kuruluş felsefesini tartışmaya açan bir akım, 
değişik adlar altında, 1950’den bu yana iktidardadır. Tarihsel 
olarak Cumhuriyet’in kurucusu olma ve kuruluş normlarını 
vazetme durumunda bulunmuş akım ise, yine farklı adlarla, sürekli 
muhalefete mahkum olmuştur.

Sorun çok yönlüdür. Sürüp giden bu durumu salt konjonktürle 
veya iktidardaki akımı temsil eden partinin başarılı icraatıyla 
açıklamak anlamlı değildir. Seçmen oyunu, kuşkusuz ki, önemli 
ölçüde ekonomik duruma ve kendi beklentilerine bakarak 
vermektedir. Ne var ki bu sürede zaman zaman başarısız da olmuş 
bulunan iktidar hep aynı akımı temsil eden partilerin elinde 
kalmıştır. Dolayısıyla, değişmezliği biraz da yapıda aramak belki 
daha isabetli olabilecektir. Neden seçmen “çoğunluğunun” tercihi 
bu iki akımdan diğerine asla yönelmez? Sorunun yanıtı pek çok 
bileşenden oluşuyor. Ancak esas yanıtı ya da bileşkenin yönünü; 
seçmende karşılıklı siyasal konumlanmalara ilişkin algılarda ve bu 
algı kümesinin, darbelerin oluşturduğu kesintiler yoluyla pekişip 
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sosyokültürel yapıyla bütünleşmiş olmasında aramak daha doğru 
olabilecektir.

Cumhuriyet, 1920’lerde, altı yüzyıl boyunca dinsel kurallar 
çerçevesinde yönetilmiş bir imparatorluğun enkazı üzerinde kuruldu. 
Sultanın kullarını “seküler ve çağdaş” birer yurttaşa dönüştürmek 
için çok kapsamlı reformlara girişmek zorunluydu. Esasen CHP, 
kurucuları tarafından, bu tür reformların uygulanmasıyla ülkenin 
hızla modernleştirilmesini sağlamak için tasarlanmıştı. Devrim 
niteliğindeki reformların kısa sürede uygulamaya sokulmasıyla 
yaşam, sıradan bir Anadolulu için, birkaç yıl içinde tamamen 
farklılaştı. Alfabeden giyim kuşama, eğitim sisteminden dinsel 
ritüellere ve kadının toplumdaki yerine kadar her şey birdenbire 
değişti. Bu ölçüde kapsamlı ve ani dönüşümlerin, toplumsal 
gerilimlere yol açması kaçınılmazdı. Nitekim bu gerilimlerin ürettiği 
periferik tepki (çevre tepkisi), CHP’nin Kemalist ve cumhuriyetçi 
geleneğine karşı muhalefeti temsil etmiş ve etmekte olan tüm 
muhafazakar akım ve partilerin 90 yıldır temel siyasal sermayesi 
olmuştur. 

Dolayısıyla, “merkez-çevre” kutuplaşması, yakın tarihte Türkiye’nin 
siyasal yapısını biçimlendiren başat ayrışma çizgisi olmuştur. 
“Merkez” yani Cumhuriyet’in seküler kurallarını yukarıdan aşağıya 
doğru uygulatan otorite gibi algılanan CHP, “çevre”yi temsil ettiği 
varsayılan sağ popülist akımlara karşı her seçimde yenik düşmüştür. 
Demokratik süreci kesintiye uğratan askeri darbeler de, iktidara gelen 
çevrenin aşırılıklarını durdurmaya ve seküler cumhuriyetçi düzeni 
korumaya yönelmiştir. Ancak her silahlı müdahale sağ popülist 
kesimden mağdur bir siyasetçi yaratmış; bayrağı ondan devralan bir 
başka sağ siyasetçi aynı çizginin ve mağdur edilen kesimin temsilcisi 
olarak bir sonraki seçimlerde avantajlı bir çıkış noktası elde etmiştir. 

Erdoğan ve partisi AKP, on yıllardır yinelenen bu senaryonun son 
kazananlarıdır. Ne var ki, 14 yıllık sınırsız iktidardan ve basın, silahlı 
kuvvetler, demokratik sivil toplum dahil tüm muhalefeti susturmaya 
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yönelik katı uygulamalardan sonra AKP “mağdur” rolünü hala 
belirli bir inandırıcılık elde ederek oynayabilmektedir. Gerçekten 
de, 14 yıldır iktidarda olup artık bizzat “merkez”i temsil ederek 
eski merkezin normlarını teker teker yok eden AKP iktidarının 
kendini seçmene “çevre”yi temsil eden mağdurlar hareketi gibi 
hala sunabilmesi, söz konusu karşılıklı konumlanma algısının ne 
ölçüde yerleşikleşmiş olduğunun göstergesidir.

Toplumsal düzenin ani biçimde değişmesi, gününü yaşayıp 
gitmekte olan insanların rahatını kaçırır. Devrimler, bu nedenle, 
içlerinde karşıt akımların tohumunu taşırlar. Kemalist Devrim de 
Anadolu insanının yüzlerce yıllık alışkanlıklarını altüst etmiş, bazı 
kesimlerin kendilerini dışlanmış hissetmesine neden olmuştur. 
Esasen toplumun hiçbir katmanını dışlamamış devrim yoktur. Bu 
nedenledir ki, devrimin dışladığı sosyal kategoriler durmaksızın 
eskiye dönüş için çaba harcarlar. Bunlar, bir süre sonra iktidara 
tırmandıklarında da devrimin getirilerini aşındırır, devrim öncesi 
düzeni olabildiğince geri getirmeye çalışırlar. Özetle, er veya geç her 
devrimin getirdikleri, öz ya da -daha çok- biçim olarak, tümüyle 
ya da kısmen yitip gider. Gelgit durulup durum normalleştiğinde 
ise, yalnızca toplumsal dokuya işlemiş devrimlerin kazanımları 
kalıcılık edinebilir. 

Bu tür geri dönüşlere, tarihte  “restorasyon” dönemleri denir. Latince 
“restaurare”den gelen deyim, eskinin yeniden yapılandırılması 
anlamına gelir. Siyasal literatürde en çok bilinen “restorasyon” 
örneği, Fransız İhtilali’ni izleyen 1814-1830 monarşisi ve 1830-
1848 Louis Philippe meşrutiyet rejimidir. 1789’da yıkılan krallık, 
rejim “restore” edilerek, yeniden tesis edilmiştir. Ne var ki, eski 
biçim geri gelmiş; ama devrimin özü kalıcı olmuştur.

Kralı kovan Cromwell’den sonra, İngiltere’de, 1661’de, Stuart 
Hanedanı’nın yeniden iktidara gelmesi, “restorasyon”un daha da 
erken bir başka örneğidir. Her restorasyon dönemi de olumsuzluk 
içermez. Bilinen örneklerden, Japonya’da 1868 Meiji Restorasyonu 
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bir tür çağdaşlaşma sürecidir. İspanya’da kırk yıllık faşist Franko 
rejimi 1975’te yıkıldıktan sonra, faşizm öncesi rejim restore edilmiş 
ve çağdaş demokratik değerlerle bütünleştirilmiştir. Çok yakınlardan 
bir başka örnek, 1917 Sovyet Devrimi’nin oluşturduğu komünist 
rejimin yıkılışını takip eden dönemdir. Gerçi devrimin yıktığı çarlık 
rejimi geri gelmemiştir, ancak, 1917-1991 arası proletarya adına 
tüm yapılmış olanlar o dönemde biriktirilmiş tepkiyle yok edilmiş, o 
dönemin “antitezi” niteliğinde bir rejim egemenlik edinmiştir. 

Aslında, toplumsal dokuyu gerçekten derinden etkileyip değiştiren 
devrimlerin kazanımları, restorasyon dönemlerinde tümüyle yitip 
gitmezler. Örneğin Fransız İhtilali’nin “özgürlük, eşitlik, kardeşlik 
(dayanışma)” ilkeleri insanların zihnine silinmeyecek biçimde 
kazınmış ve (1814-1848) restorasyon dönemi dahil, hiçbir dönemde 
etkileri kaybolmamıştır. 

Şimdi gelelim Anadolu Devrimi’ne. Bu devrimin getirmiş bulunduğu 
değerlerin belirli bir bölümünü reddeden, “halkın değerleri” veya 
“örf ve adet” klişeleriyle eskiye dönüş sinyalleri dile getiren siyasal 
akım seçmen çoğunluğunca iktidara getirilmiştir. Ancak, Fransız 
Devrimi gibi, Anadolu Devrimi de kendi prototipini yaratmış ve 
ürettiği değerlerin önemli bölümü toplumun tümü gözünde kalıcılık 
kazanmıştır. Ancak söz konusu değerlerin tümünü benimseyen 
seçmen grubu azınlıktadır ve sürekli muhalefettedir.
 
Özetlenirse, kuruluş normlarını tepeden indiren ve bin yıllık 
ezberi bozan bir akım vardır. Toplumun, ezberini bırakmakta 
zorlanan kesiminde, bu akımın temsilcilerine ilişkin olarak “halkın 
değerlerine ve dine karşı saygısız ve ceberut” algısı yer etmiş; 
askerin birçok kez söz konusu normları koruma yolunda silahına 
davranması da bu algıyı pekiştirmiştir. Aynı algı, tek parti döneminin 
baskıcı uygulamaları ve savaş sırasındaki kıtlıklar, ekmek karneleri 
vb menkıbeleştirilerek kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Bu akımın 
karşısında ise hep dini bir tür siyasal doping gibi kullanan, gelenek ve 
görenek adı altında eski ezberleri gözeten bir akım vardır. Altmış beş 
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yıldır ne yapıldıysa –kısa aralıklar dışında- hep iktidarda olan akım 
yapmıştır; çünkü icraat o iktidarın tekelindedir. Bu sürede edinilmiş 
tüm toplumsal kazanımlar da yine iktidar akımının aktifine düşülen 
notlardır. Dolayısıyla, hele konjonktür de ekonomik gidişe yardım 
etmişse, seçmenin tercihi önceden bellidir.  

2.2. Kısa tarihçe

“Halk Partisi” 1923 yılında Kurtuluş Savaşı’nın önderleri tarafından 
Cumhuriyet’in ilanından kısa süre önce kuruldu. Partinin güzergahı, 
Cumhuriyet tarihi bağlamında şöyle özetlenebilir.

Tek parti dönemi 1923-1946): CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) bu 
dönemde devletin tek siyasal örgütüydü. Partinin genel başkanı 
aynı zamanda devlet başkanıydı. Bu sürede tüm hükümetler CHP 
tarafından kuruldu. İnönü, Atatürk’ün 1938’de ölümünden sonra 
partinin genel başkanlığını devraldı.   

Çift partili/çok partili dönem (1946-1960): 1950’de iktidara gelen DP 
(Demokrat Parti), CHP’yi muhalefete mahkum etti. 1954 ve 1957’de 
yapılan genel seçimleri DP kazandı. Ancak DP’nin çok belirginleşen 
otoriter eğilimleri TSK’nın 1960 yılında bir darbe yapmasına yol 
açtı.

CHP’nin sosyal demokrasiye yönelmesi (1960-1971): 1961’de kabul 
edilen yeni anayasa kişisel ve kolektif özgürlüklerin önünü açtı. Bu 
arada yasaklı DP’nin siyasal mirasçısı olarak AP (Adalet Partisi) 
kurulmuştu. 1960’lı yılların ortalarında emek/sermaye çelişkisi 
keskinleşmeye yüz tutmuştu. Bu ortamda İnönü, partisinin ideolojik 
konumunu “ortanın solu” olarak niteledi. Bu, CHP’nin sola, sosyal 
demokratikleşmeye doğru attığı ilk adımdı.

Parti sisteminin parçalanması; 1980 darbesi (1971-1980): Ordu, 
Demirel başkanlığındaki AP hükümetini 1971’de devirdi. 
CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit darbeyi protesto etti ve bu 
demokratik tepkisi sayesinde halk desteğini elde ederek CHP’nin 
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başına, İnönü’nün yerine geçti. Ecevit, 1979’a değin iki koalisyon 
hükümetine başkanlık etti. Olağanüstü siyasal kutuplaşma ve sol ve 
sağ militan gruplar arasında beliren iç savaş benzeri çatışma ortamı 
silahlı kuvvetleri yeniden müdahaleye yöneltti.  

Solun yok edilmesi ve sağın egemenliği; depolitizasyon süreci (1980-
1991): Her türden bireysel özgürlükleri daraltan, sendikal ve toplumsal 
talepleri kısıtlayan ve devleti kutsallaştıran bir yeni anayasa 1982’de 
oylanarak kabul edildi. CHP dahil, tüm siyasal partiler yasaklandı; 
ancak darbe, esas olarak “solu” –hem de- kalıcı biçimde dağıttı. 
Bunun sonucu olarak Türkiye, 1998 yılına değin aralıksız olarak sağcı 
popülist gelenek temsilcisi parti iktidarlarınca yönetildi. Bu dönemde, 
önce Özal tarafından kurulmuş olan ANAP (Anavatan Partisi), daha 
sonra da DP-AP çizgisinin gayrı resmi uzantısı olan DYP (Doğru Yol 
Partisi) Türkiye’ye yön verdiler. CHP geleneğinin uzantısını oluşturma 
savındaki partiler üçe bölünmüştü: HP (Halkçı Parti), SODEP (Sosyal 
Demokrasi Partisi) ve DSP (Demokratik Sol Parti). HP ve SODEP 
1985’te SHP adı altında birleştiler; Ecevit’in DSP ise kendine ayrı bir 
yol çizdi.

Normalleşme ve koalisyonlar dönemi (1991-2002): CHP legal bir 
parti statüsüne, ancak 1993 yılında, yeniden kavuştu ve 1995’te SHP 
ile birleşti. Ne var ki Türkiye merkez solu iki parti tarafından temsil 
edilmeyi sürdürdü: CHP ve DSP. CHP 1995 sonunda yapılan genel 
seçimde %10 dolayında, %10’luk parlamenter temsil eşiğinin hemen 
üzerinde bir oy oranı elde etti. Türkiye, %10’luk seçim barajına karşın 
sağ ve sol blok içindeki bölünmeler dolayısıyla, bu 11 yıl boyunca 
sürekli koalisyon hükümetlerince yönetildi.

DSP, 1998’de, merkez sağ partileri DYP ve ANAP’ın destekleriyle 
bir geçici hükümet kurmuştu. Ancak tam 1999 genel seçiminden 
hemen önce, Ecevit hükümeti döneminde, Kürt terör örgütünün 
önderi Öcalan yakalandı. Bu olay, yurt çapında milliyetçi bir dalganın 
oluşmasına; dolayısıyla da 1999 seçiminde Ecevit’in partisi DSP’nin ve 
MHP (Milliyetçi Hareket Partisi)’nin başarı kazanmalarına yol açtı. 
Sol zaten ikiye bölünmüştü. Bunlardan milliyetçi tandanslı olan DSP 
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iktidara geldi; diğeri, yani CHP ise, %10 barajının altında kaldı. CHP 
Genel Başkanı Baykal istifa etti; ne var ki kendisine bağlı parti örgütü 
onu bir yıl sonra yeniden CHP’nin başına getirdi.  

Türkiye, 1999’da, Ecevit önderliğindeki DSP-MHP-ANAP koalisyon 
hükümeti döneminde AB üyeliğine resmen aday oldu. Üç önemli AB 
ile uyum paketi bu hükümet döneminde benimsendi. Ancak Türkiye 
ekonomisi, daha önceki hükümetlerin de biriktirmiş oldukları yanlış 
uygulamaların sonucunda, derin bir bunalıma girdi. Türk parasının 
değeri 2001’de olağanüstü oranda düşürüldü. Liberal sosyal demokrat 
eğilimli Kemal Derviş ivedi bir ekonomik reform programı düzenledi. 
Hükümet parlamentodan finans piyasası reformu, işsizlik sigortası, 
Merkez Bankası’nın özerkliği gibi bir dizi yasa geçirdi. Genel seçim 
öne alınarak 2002’de, tüm bu önlemlerin olumlu etkisi henüz ortaya 
çıkmadan önce düzenlendi. 

Egemen parti sistemi (2002-2011):

Seçmen ekonomik krizin sorumlusu olarak gördüğü koalisyon 
partilerini cezalandırdı; bunların üçü de barajın altında kaldı. Çok 
kısa süre önce kurulmuş bulunan AKP %34 oyla iktidara geldi; CHP 
oyların %19’unu alarak ana muhalefet partisi oldu. Bu partilerin ikisi 
de bir önceki dönemde parlamentoda bulunmuyordu. AKP Hükümeti, 
bu parti daha kurulmadan önce yapılmış ekonomik reformlar ve 
dönemin olumlu global ekonomik konjonktürü sayesinde, 2002-2007 
arasında çok yüksek büyüme oranlarına ulaştı ve belirli bir istikrar 
sağladı. Bu performans, seçmenin onu 2007’de daha yüksek bir yüzdeyle 
ödüllendirmesine yol açtı. 
Gerçekten de 2007’de AKP, oyların %47’sini ve TBMM’deki 550 sandalyenin 
341’ini elde ederek parlak bir başarı kazandı. CHP (%21) ve MHP (%14) 
parlamentoda muhalefeti temsil ettiler. 2002’de filizlenmiş bulunan egemen 
parti sistemi 2007 seçimiyle pekişmiş oldu. Dolayısıyla CHP, 2007’den bu 
yana ana muhalefet işlevini sürdürmektedir. Ancak 2009 yerel seçimlerinde 
AKP oylarının (%38), bir olasılıkla ekonomik krize de bağlı olarak, ciddi bir 
düşüşüne tanık olundu.
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12 Eylül 2010 tarihinde, mevcut anayasanın bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ilişkin referandum yapıldı. Bu referandumda AKP’nin 
savunduğu tezin muhalefetin savunduğu görüşe karşı %58’e %42’lik bir 
skorla üstünlük sağlaması siyasal gidişi altüst etti. AKP’nin yerel seçimlerden 
itibaren izlediği düşüş trendi kırılırken, Mayıs’ta genel başkanını ve yönetim 
kadrosunu yenilemiş bulunan CHP’nin yükselişi durdu. Haziran 2011 
seçiminin sonucu egemen parti sistemini tam anlamıyla perçinledi. 

Otoriterleşme dönemi; yarı demokrasi (2011-…)

Türkiye ve dünya, 2011’den sonra gittikçe otoriterleşen bir AKP iktidarının, 
kurucu ilkeleri reddeden, yolsuzluğu meşrulaştıran bir yürütme tarzı 
benimsemesine tanık oldu. 2013 yılı Gezi olayları bu alanda bir kırılma 
oluşturur. İktidara karşı siyaset dışı kentli dinamik kesimlerin bir tür başkaldırısı 
olan Gezi olaylarından sonra iktidar ve Erdoğan tam bir baskıcı rejime yöneldi. 

Okur, eldeki kitabın yayımlandığı günlerde Türkiye’nin neredeyse bir “iç savaş” 
halinde olduğunu, canlı bomba saldırılarıyla sık sık sarsıldığını, üstelik birde 
bir darbe girişimiyle karşılaştığını esasen bilmektedir. 2015 Haziran seçimiyle 
umutlanan demokratlar, Kasım seçimi sonrasında tam bir umutsuzluk 
girdabına kapılmıştır. Erdoğan tarafından “başkanlık sistemi” adı altında ısrarla 
koyu bir İslamcı otoritarizme sürüklenmekteki Türkiye’nin bu gidişe direnme 
yolundaki tek örgütlü siyasal gücü CHP’dir. O CHP ise, arkadaki bölümlerde 
inceleneceği üzere, kendi ikilemleri içinde “kararlı” bir güç oluşturamamakta; 
iktidarın baskıcı rejimini yeni bir anayasa yoluyla “meşru” görünüme 
kavuşturma çabalarını engelleyebilmekten uzak görünmektedir.

2.3. Mevcut durum ve koşulların özeti

Yineleyelim: CHP bir emekçi hareketinden doğmamıştır. Bu parti, eşitsiz 
bir düzene karşı ayaklanarak kurulu sistemi daha adaletli bir sisteme 
dönüştürme çabasıyla kurulmuş bir siyasal güç değildir. Tam tersine, 
CHP düzen kurucu bir partidir. Çökmekte olan bir imparatorluğun 
enkazı üzerinde yeni bir cumhuriyet düzeni kurmuş ve ona kol kanat 
germe yolunda refleksler geliştirmiştir. CHP, bir devlet partisinden 
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sosyal demokrat bir partiye evrilme sürecine, toplum bünyesinde yeni 
filizlenen bir işçi-işveren ya da emek-sermaye çelişmesi ortamına ancak 
1960’ların ortalarında girmiştir. 

Sıradan Türkiye seçmeni CHP’yi, yıllardır iktidar konumuna 
gelmemesine karşın, otoriter devlet ile özdeşleştirmiştir. Bu, CHP’nin 
askeri ve sivil bürokrasiyle geçmişten gelen uzun dönemli ittifakından 
ve cumhuriyetin kurucu ilkelerinden, özellikle laikliği ve toprak 
bütünlüğünü korumaya yönelik reflekslerinden kaynaklanır. Genelde 
verili düzeni korumaya yönelik içgüdülerin sıkça devreye sokulması 
Batı’da daha çok muhafazakar partilere özgü bir yönelim olarak bilinir. 
Ancak yeni yönetimin günümüz CHP’lisinin tutumu, bu partinin artık 
daha gerçek sosyal demokrat konumlanmalara yönelmekte olduğu 
yolunda ipuçları vermektedir.

CHP, oldum olası memurların, subayların, okumuşların yani eski 
Kemalist seçkinlerin partisi olarak bilinmiştir. CHP, geniş halk 
kitlelerince on yıllardır askeri müdahalelerle özdeşleştirilmiş ve 
laikliğe dönük koruyucu refleksleri ve milliyetçi tutumları ile göze 
çarpmıştır. Ancak bu parti, bundan böyle silahlı kuvvetlerle arasına 
mesafe koymaya ve evrensel demokratik normları ve sosyal demokrat 
ölçüleri benimsemeye kararlı görünmektedir. Gerçekten de CHP, 
geniş kitlelerden ve onların günlük sorunlarından yıllardır çok uzak 
kalmıştır. Oysa sağ muhafazakar partiler, popülist tutumlar aracılığıyla 
ve dinsel duyguları kullanarak halk katmanlarının nabzını sürekli 
tutabilmişlerdir. CHP’nin yeni yönetici kadrosu artık bu anlamda 
“çevre”yi temsil etme yolundaki niyetini ortaya koymaktadır. Bu olgu, 
bu partinin seçim şansını kuşkusuz ki artırma gizilgücü taşımaktadır.
CHP açısından görünen odur ki, oylar seçmenin eğitim düzeyiyle 
doğru orantılı olarak artmaktadır. Oy dağılımı kadın-erkek 
ayrımından görünürde pek etkilenmemekte; ancak Türkiye’de 
kadınların erkeklerden daha düşük bir eğitim düzeyine sahip 
oldukları bilinmektedir. Kırsal bölgelerde eğitimsiz kadınların, 
oylarını ailenin erkeğinin işaret ettiği partiye verdikleri de ayrı bir 
gerçektir. Genelde CHP yüksek gelirlilerin oylarını almakta, düşük 
gelirlilerden rağbet görmemektedir. Bu olgunun, CHP’nin seçmen 
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yapısı ile ideolojik etiketi arasında çok çarpıcı bir çelişki oluşturduğu 
açıktır. Ülkenin bütününe bakıldığında ise CHP, Batı’da, yani 
Trakya’da Ege’de ve Akdeniz sahil bölgesinde güçlüdür; ancak Doğu 
ve Güneydoğu’da neredeyse yoktur. Yukarıdaki veriler ışığında 
klasik CHP seçmen prototipi “iyi eğitimli, orta yaşlı-yaşlı, nispeten 
yüksek gelirli, laiklik ilkesine bağlı, genellikle ülkenin batısında ve 
sahil kesimlerinde yaşayan bir yurttaş” olarak tanımlanabilir. 

CHP’nin, 1935 yılında düzenlenmiş bulunan 3. Kurultayı’nda, 
partinin ideolojik özünü oluşturan altı ana ilke kabul edilmiştir: 
“cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, 
devrimcilik”. Bu ilkeler, o zamandan bu yana güncelleştirilerek 
çağa uygun yorumlara kavuşturulmuş olup bunlardan bazılarının 
günümüzde fazla bir siyasal anlamı da kalmamıştır. Söz konusu 
ilkelerden ikisi, “milliyetçilik” ve “laiklik”, günümüzde de siyasal 
önem taşımaktadır. Aslında bu ilkeler, tek parti dönemindeki gibi 
katı biçimde yorumlanmaktan uzaktırlar. Yine de bir kesim dindar 
seçmen laikliği İslam karşıtı bir kavram gibi algılamakta ısrarlıdır. 
Bu olgu CHP için seçim düzleminde bir handikaptır. Öte yandan, 
milliyetçi refleksler de bir kesim CHP seçmeninin zihninde halen 
varlıklarını sürdürmektedir.

Sendikalar 1980 darbesine değin CHP’yi desteklemişlerdir. Onlar 
da, o zamandan bu yana, güçlerinden çok şey yitirmişlerdir. DİSK 
ve KESK gibi sol eğilimli sendikalar ve baro, mimar ve mühendis 
odaları vb türden meslek kuruluşları, günümüzde de CHP’ye destek 
vermektedirler. Bunların yanısıra, bazı sosyal demokrat vakıflar daha 
çok akademik yönde işlev görmekte, bağımsız sosyal demokratların 
örgütlenmesi ve eğitilmesi gibi konulara eğilmektedirler. CHP ile 
ÇYDD ve ADD gibi bazı sivil toplum kuruluşları arasındaki ortak 
nokta ise “sosyal demokrasi” değil “laisizm”dir. Yakın geçmişte 
CHP’yi destekleyen bu sivil toplumcuların mobilizasyonu, ancak laik 
cumhuriyet düzeninin tehlikede olduğu algısı yoluyla gerçekleşmiş; 
2007’de bu kuruluşların düzenlediği dev gösterilere CHP seçmeni 
yoğun biçimde katılmıştır. En etkin işveren örgütü olarak TÜSİAD 
da CHP’nin bazı sosyopolitik duyarlılıklarını paylaşır: laiklik, dini 
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cemaatlere karşı ortak tutum, benzer yaşam tarzına ilişkin anlayış 
vb. İşverenlerin, sosyal demokrat CHP’yi bazen işçilerden daha 
büyük bir hevesle desteklemekte olmaları Türkiye’ye özgü bir siyasal 
çizgiyi ortaya çıkarmaktadır. Bu ülkede laiklik ile İslam arasındaki 
ayrışma (merkez-çevre karşıtlığı) ekonomik çelişkilerden bir ölçüde 
daha önemli bir siyasal rol oynayagelmektedir. Ancak, yeni CHP 
yönetiminin ekonomik karşıtlıklara daha fazla vurgu yapması ve 
bunun da partinin seçim şansını artırması beklenmektedir. 
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3
KARŞITLIKLAR / İKİLEMLER
3.1. Gerekçeler

Araştırmaya konu edilerek yoğun gözlem görüşmelerinde, CHP 
bünyesinde ciddi ayrışmalara yol açtığı saptanan 9 adet karşıtlaşma 
/ ikilem ele alınmıştır. Bunların belirlenmesine temel oluşturan 
gerekçeler aşağıda sunulmaktadır. 

3.1.1. Otoriter, devlete yakın - demokrat, halka yakın

Bağımsızlık savaşı veren ve ulus-devleti kuran asker-sivil kadroların 
partisi CHP, 1940’ların sonuna değin “tek parti” olarak kalmıştır. 
CHP, modernleştirici reformları zaman zaman toplumun geniş 
kesimlerinin sessiz muhalefetine rağmen gerçekleştirmiş, “Jakoben 
devlet” ile özdeş tutulmuştur. Geniş kesimlerde oluşan reform karşıtı 
çevre tepkisi, daha sonra siyasal ifadesini sağ partilerde bulmuş; 
bunlara ana sermayeyi de, ”devlet partisi CHP” ile özdeşleşen 
“merkez”e karşı oluşan periferik tepki sağlamıştır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında bazı isyanlar CHP hükümetlerince 
şiddet kullanılarak bastırılmış; dolayısıyla bu parti, muhafazakar 
halk kesimlerince devletin otoriter yüzü olarak algılanmıştır. Öyle 
ki, günümüzde sol kimlik edinme çabasındaki CHP, rakip partilerce 
hala daha devletin 1930’lardaki bastırma hareketlerinden sorumlu 
tutulmaktadır. Nitekim parti içinde bundan etkilenen bazı kesimler 
“CHP’nin geçmişiyle yüzleşmesi” yolunda öneriler getirmekteler.
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Seçim yenilgilerinin en önemli nedenlerinden biri, partiye ilişkin 
toplumsal algıdır. Söz konusu algı, bugün dahi CHP’nin tek parti 
dönemi ya da “otoriter devlet partisi” imgesi ile ilintilidir. Dolayısıyla 
CHP “otoriter” devletle özdeş bir parti gibi görülegelmiştir. 

Bütün bu nedenlerle CHP’nin, “otoriter / baskıcı devleti temsil eder 
– demokrat /  halka yakın durur” cetveli üzerinde konumlanmasına 
ilişkin karşıtlaşma içeren algıların araştırılması gerekli görülmüştür.

3.1.2. Katı laik / laikçi – dine / İslam’a yumuşak

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra gerçekleştirilen 
reformların en önemlisi ve dönüştürücüsü, kuşkusuz ki, “laiklik” 
ilkesinin kabulüdür. Laiklik ilkesinin uygulamaya geçirilmesi ile 
yüzyıllardır dinsel bir örüntü çerçevesinde işleyen toplumsal yaşam 
birdenbire farklı bir görünüme bürünmüştür. 

Toplumdan gelen tepkiler ve bazı kesimlerin eskiye dönük yaşam 
biçiminde ısrarları, CHP’nin tek parti olduğu yani devleti temsil ettiği 
dönemlerde kimi zaman zorlanarak ve bazen de “İslam düşmanlığı” 
gibi algılanan yöntemlerle giderilmiştir. Bu olgu, sağcı iktidarların, 
-CHP’yi “dine hasım” ve “İslam’a karşı” gibi göstererek- muhafazakar 
ve dindar Müslümanların laik devlete / laik CHP’ye karşı tepkilerini 
siyasal sermayeye dönüştürmelerine yol açmıştır.

Laik düzene karşı AKP eliyle bir “isyan bayrağı” gibi kullanılan türban, 
bir siyasal simgedir. Ancak öğrenci kızların üniversitelere türbanla 
girmesi, halkın ezici bir çoğunluğunca bir tür kişisel özgürlük gibi 
algılanmaktadır. CHP dışında hiçbir parti, bir tür hukuksal çıkmaza 
dönüşmüş bu sorunu, üstelik de laik seçmenler tarafından İslami 
köktenci olmakla da suçlanmadan çözümleyemezdi. Ne var ki, kısa 
süre önce üniversitelerde türbanın taşınmasına yeşil ışık yakan CHP, 
bunun yalnızca üniversitelerle sınırlı kalması hususunu vurgulamıştı. 
Oysa AKP’nin türban kullanımını diğer eğitim kurumlarına 
yaygınlaştırma çabasına girmemesi düşünülemezdi. Nitekim öyle de 
olmuştur.
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Dolayısıyla bu konu da, CHP açısından yine bir ikilem içermiştir. 
CHP kısa dönemde çoğunluğun irade ve talebi doğrultusunda, ama 
kendi ideolojisinin tersi yönde davranmıştır. Ayrıca, bir olasılıkla 
da köktenci bir yaşam biçiminin genelleşmesine kapıyı açmıştır. 
CHP daha “tesettür” olgusunu kabullenmekle kalmamış, dindar 
seçmenlere göz kırpma amacıyla türbanlı hatta çarşaflıları CHP 
üyeliğine kamuoyu önünde kaydetmiştir.

Son dönemlerde CHP, kimi partililere göre, sağcı ve dinci iktidara 
karşı laiklik üzerinden muhalefet etmeyi bırakıp dindar çoğunluğa 
karşı “şirin” gözükme çabasıyla “laik duruş”unu yumuşatmaya 
başlamıştır. Bu, CHP içinde “ödünsüz laiklik – İslam(cılık)’a yumuşak 
/ oportünist yaklaşım” ekseninde bir karşıtlaşmaya yol açmıştır.

3.1.3. Bölünmez bütünlükçülük – azınlıklara yakın duruş 

19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başında topraklarının büyük bölümünü 
yitiren Osmanlı İmparatorluğu, Sevr Anlaşması ile Anadolu’da bir 
avuç toprakta yaşamaya mahkum edilmişti. 1920’lerde kurtuluş 
savaşı verilerek Cumhuriyet kurulmuş ve “Misak-ı Milli” sınırları 
edinilmiştir. Söz konusu kazanımları elde etmiş olan genç Cumhuriyet 
devleti ve devlet partisi CHP, eseriyle gurur duyan her akım gibi 
yaptıklarını koruma güdülerinin bir süre sonra muhafazakar 
reflekslere dönüşmesini engelleyememiştir. 

“Sevr sendromu” diye nitelenen bir tür bölünme korkusu, devleti 
temsil eden CHP’yi ülkede yaşayan azınlıklara ve onların taleplerine 
hoşgörüsüz yaklaşmaya yöneltmiştir. Bu eğilim günümüze kadar 
varlığını, gittikçe azalarak da olsa sürdürmüştür. Oysa bilinen gerçek, 
sol yönelimli partilerin, tüm -etnik, dinsel, kültürel vb- azınlıklara, 
diğer partilere oranla daha yumuşak ve hoşgörülü yaklaştıklarıdır. 

CHP,  çoğunlukla Kürtlerin yaşadığı Doğu ve Güneydoğu’da, 
örgüt ve parti olarak son dönemin hiçbir seçiminde varlık 
gösterememiştir. Bunun nedeni, CHP’nin Kürt sorununa ilişkin 
olarak benimsediği milliyetçi devlet partisi tutumu ve uzlaşmaz 



CHP İÇİNDE İKİLEMLER / KARŞITLAŞMALAR

34

tavrıdır. Oysa Kürt sorununu ilk dikkate alan ve daha 1980’li yılların 
sonlarında bu konuda çözüm arayışına girenler de yine eski sosyal 
demokratlardır. Sonuçta bölgenin Kürt yurttaşları, 2000’li yıllarda, 
etnik Kürt partilerinin milliyetçiliği ile AKP’nin İslamcılığı arasında 
tercihe zorlanır duruma düşmüşlerdir.

CHP içinde özellikle Kürt Sorunu konusunda somutlaşan bu 
karşıtlaşmanın “üniter devlet tezi  – azınlıklara yakın duruş” 
ekseninde ele alınmaya uygun olduğu saptanmıştır.

3.1.4. Ulusalcı tutum – evrensel sol değerler

Türkiye’de solu temsil eden tek kitle partisi olan CHP’nin genlerinde 
“ulus-devlet” inşasıyla son bulan bir ulusçu akım ve ulusal kurtuluş 
hareketi olduğunu biliyoruz. Olmazsa olmaz evrensel değerleri bir 
yana, her toplumun “kendine göre” bir solu / sosyal demokrasisi 
olduğu biliniyor. 20. yüzyıl ortalarından bu yana oluşan Türkiye 
solunun hamurunda “Kemalizm / ulusalcılık” bulunduğu gibi her 
solcunun da “kendine göre bir Kemalizm’i / ulusalcılığı” vardır.

Ne var ki “milliyetçilik” anlamındaki ulusalcılığın –belirli bir dozun 
ötesinde- “sol” ile bağdaşmaz olduğu açıktır. CHP bünyesinde 
yaşamakta olan ulusalcılık ile CHP’nin benimsemekte olduğu 
evrensel sol ölçütlerinin çelişip karşıtlaştığı belirlenmektedir. Bu 
iki zıt yaklaşımın birer kutupta bulunduğu bir karşıtlaşma ekseni 
üzerindeki konumlanmalar da bir ikilem olarak inceleme konusu 
edilmiştir.

Yukarıda da açıklandığı üzere, Türkiye’nin siyasal evrenini 
ayrıştıran iki ana akımdan biri olan cumhuriyetçi kimlikli ve 
seküler çağdaşlaşmacılığın temsilcisi konumundaki CHP sosyal 
demokratlaşma çabasındadır. Ancak saptanmalıdır ki, cumhuriyetçi 
çağdaşlaşmacı / modernist eğilimler, 2000’li yıllarda, bazı dış tehdit 
algılamaları nedeniyle gittikçe bir tür ulusalcı muhafazakarlığa hatta 
içe kapanmacılığa dönüşmüştür. Söz konusu tehdit algılamaları; 
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küreselleşmenin olumsuz etkileri, AB üyeliği perspektifinin yol 
açtığı ulusal egemenlik endişeleri, dış destekli PKK terörü türünden 
algılamalardır. 

Ancak bir aşamadan sonra CHP’nin temsil ettiği siyasal akımın 
ulusalcı yorumuna yönelenler ile uluslararası normlara uygun 
bir sosyal demokrasi yandaşları arasında bir ayrışma noktasına 
varılmıştır. Bu sonuncular arasında partilerini, muhafazakar 
tutumları ve ulusalcı yaklaşımları ve de içe kapanmacı eğilimleri 
yüzünden terk etmiş pek çok eski CHP’li bulunmaktadır. İşte bu 
karşıtlaşma konusundaki bulgular partinin perspektiflerine ışık 
tutabilecektir.

3.1.5. Siyasal yelpazenin solunda – sağa kayıyor / merkez 
partisi oluyor 

Orta sınıfların 21. yüzyıla girmeden önceki son on yıllardan itibaren 
gelişmesi, siyasal rekabetin merkezde oluşmasına yol açmıştır. 
Seçmen tercihlerinin bu yıllardan itibaren bu yönde şekillenmesi de 
sol ve sağ partileri merkezde bitişen merkez-sol ve merkez-sağ kitle 
partilerine dönüştürmüştür.

Sosyal demokrasinin hemen yapması gereken şudur: neoliberal 
söylemin küresel egemenliğini reddetmek ve kendi değerlerini 
yaymaya başlamak. CHP bu açıdan bilinçli davranma eğilimindedir. 
Tüketim toplumu modeline ve mevcut toplum yapısına karşı 
takınacağı eleştirel tutum, sosyal demokrasinin seçim şansını 
artıracaktır. Sağ-sol cetveli üzerinde muhafazakarlar ile sosyal 
demokratlar arasındaki alanın daralmış olması, “sağ”ın “sol”un 
yarattığı sosyal baskıya daha fazla dayanamayarak programına 
ve uygulamalarına soldan “alıntılar” yapmış bulunmasından 
kaynaklanmaktadır. Bu nedenledir ki, sosyal politikalar solun 
üstünlüğünü belgeleyen ve onun için yaşamsal önemde politikalardır. 
Bu çerçevede CHP, yoksulluk eşiği altındaki tüm hanelere düzenli 
olarak devlet yardımı yapılacağı yolunda güvence vermektedir. 
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Gerçekten de CHP, sosyal politika alanında AKP’den daha yetkin 
olma savındadır ve bunu da kanıtlamalıdır. Ancak bu arada, 
hiçbir sosyal demokrat da CHP’nin bir tür AKP’ye dönüşmesini 
istemez. Dolayısıyla, CHP kendi sosyal politikaları ile seçim öncesi 
dönemlerde fakir fukaraya oy karşılığı yiyecek dağıtma popülizmine 
sapan AKP arasındaki farkları belirgin biçimde ortaya koymalıdır. 

Bu çerçevede, seçim şansını arttırmak isteyen kitle partileri “karşı 
taraf ”tan fikir ve aday “ithal” ederek, bunları izleme olasılığı 
bulunan seçmenleri de kendine çekmeye çabalamaktalar. Bu 
bağlamda CHP’nin de, son yıllarda, benzer bir eğilime kapıldığını 
öne süren gözlemciler vardır. Bu tutumun, sol kimlikten ve duruştan 
özveri demek olduğunu öne süren CHP’liler ile seçmeninin 2/3’ü 
muhafazakar olduğu bilinen Türkiye’de seçim şansını yükseltmek 
için bu tür seçmene göz kırpmanın zorunlu olduğunu belirten 
CHP’liler arasındaki “solda kalma / sağa kayma” karşıtlaşması ve söz 
konusu karşıtlaşmanın incelenmeye alınması kaçınılmaz olmuştur.  

3.1.6. Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden yana – AB üyeliğine 
karşı

AB projesi, CHP’nin Türkiye’yi soktuğu “çağdaşlaşma, modernleşme” 
sürecinin bir tür devamı gibi görünmektedir. Bu niteliğiyle de, 
Türkiye’nin AB üyesi olması fikri CHP’nin hedeflerine denk 
düşmektedir. Ancak CHP’nin kurduğu Cumhuriyet’in temelinde 
yatan kurtuluş / bağımsızlık savaşı, yine CHP’yi kuran kadrolarca, 
AB’nin çekirdeğini oluşturan Fransa, İtalya ve daha sonra üye olan 
İngiltere, Yunanistan gibi ülkelere karşı verilmiştir. 

CHP ile Avrupa siyaset kurumları ve Avrupalı sosyal demokrat 
partiler arasındaki ilişkiler, 2000’li yıllarda, kusursuz bir karşılıklı 
anlayış temeline oturamamıştır. Aslında politikacıların veya 
hükümet yetkililerinin dostça olmayan siyasal davranış ya da 
yersiz demeçleri partiler arası ilişkileri olumsuz etkilememelidir. 
Öte yandan, CHP’nin Avrupa sosyal demokratları ile ilişkilerini 
geliştirmek için yeterince çaba harcamamış olduğu da kuşkusuzdur. 
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Aslında CHP’nin vizyonu ve dünya görüşü ile Avrupa sosyal 
demokratlarınınki tamamen örtüşmektedir. CHP gibi sosyal 
demokrasiye yönelen köklü bir parti, kendini Avrupa’nın sosyal 
demokrat kurumları bünyesinde aktif roller üstlenmekle yükümlü 
hissetmelidir. Daha da ötesi CHP, politikalarını olabildiğince 
Avrupa çapında uyum süreci çerçevesine yerleşecek biçimde 
oluşturmalıdır. Ne var ki, Avrupalı sosyal demokratlar, Erdoğan’ın 
otoriter yöneliminin çok belirginleştiği son birkaç yıl öncesine 
değin, pek çok alanda CHP’ye karşı AKP’yi desteklediler. Sol 
kimlikli Avrupa kurumlarının muhafazakar AKP’yi destekliyor 
olması, Türkiye’de batılılaşma ve çağdaşlaşmaya dönük reformist 
siyasal geleneğin temsilcisi olduğunu düşünen CHP açısından son 
derecede şaşırtıcı ve moral bozucu olmuştur. Bu olgu bir kesim 
CHP’lide AB’ye karşı bir tür antipati yaratmıştır.

Türkiye’nin AB üyeliğine yönelen yolunun taşları, 1964’te İnönü 
tarafından imzalanan Ankara Anlaşması’ndan 1999’da Ecevit 
tarafından imzalanan adaylık belgesine kadar sosyal demokratlarca 
döşenmiştir. CHP yönetimi, Türkiye’nin AB üyeliği sürecini, 
ulusal egemenlik sorunlarına bağlı bazı kesinti süreçleri dışında,  
başından beri desteklemiştir. Çünkü CHP bu katılımı, cumhuriyetçi 
vizyonun doğal bir uzantısı, bir modernleşme ve çağdaş dünya ile 
bütünleşme projesi gibi düşünmüştür.  

Avrupa sosyal demokratları, eski Federal Almanya Şansölyesi 
Schröder’in 2010 Mayıs’ında yayımlanmış bir makalesinde belirttiği 
gibi, Avrupa’nın uzun dönemde Türkiye ile bütünleşmesi gerektiği 
bilincindedirler. Türkiye’nin AB içindeki varlığı bu birliğin gezegen 
çapında bir güç olma iddiasını kuvvetlendirecektir. Öte yandan 
Avrupa perspektifinin yitimi, Türkiye içinde hem Avrupa yanlısı 
demokrat ve sosyal demokratların konumlarını zayıflatacak hem 
de milliyetçi, içe kapanmacı, köktenci eğilimlerin güçlenmesine ve 
dış politikada kaçınılmaz bir eksen kaymasına yol açacaktır. 

Vaktiyle Türkiye’nin bağımsızlığına kastetmiş devletlerle bir araya 
gelerek, ülkeyi “tam” bağımsızlıktan özveriye zorunlu kılacak 
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ortaklıklara yönelmek, bir kesim CHP’li için çelişkili görünmekte 
olduğundan, AB üyeliğinden yana veya bu statüye karşı olma ikilemi 
incelenmeye değer bulunmuştur. 

3.1.7. Alevi partisi – Alevi partisi değil / mezhepçilik yok

CHP’ye verilen oyların çok önemli bir kesiminin Alevi azınlıktan 
geldiği biliniyor. Bunun temel nedeni, Alevilerin kendilerini Sünni 
çoğunluğun baskısı altında hissetmeleridir. Sünni çoğunluğun 
aksine, laik eğilimli olan Aleviler, bu yüzden laiklik ilkesinin “sahibi” 
olan CHP’ye yönelmişlerdir. Alevi topluluğu tarih boyunca görece 
yüksek bir siyasal bilinç ve tavır içinde olagelmiştir. Bugün de meşru 
zeminde siyaset yapabilmeleri CHP’den geçtiğinden; Aleviler, bu 
parti örgütleri bünyesinde baskın konumda bulunmaktadır. 

Öte yandan CHP içinde ve belirli örgüt birimleri bünyesinde 
zaman zaman apolitik dayanışmaların varlığı saptanmaktadır. Böyle 
dayanışmaların meydana getirdiği gruplar, özellikle büyük kentlerde 
benzer ideolojik doğrultuların sahipleri arasında değil aynı mezhep, 
aynı yöre hatta aynı köyden gelenleri bir araya getirerek onlara 
siyasal güç sağlayan omuzdaşlıklara dönüşmektedir. 

Özellikle Aleviler arasında görülen bu türden dayanışmalar, üst 
kadrolara da Alevilerin daha sıklıkla tırmanmasına yol açarak bu 
süreç dışında kalan CHP’lileri kaygılandırmaktadır. Bu nedenlerle, 
“Alevi partisi” kimliği ile “mezhepçiliğe prim tanımayan parti” 
kimliğine ilişkin karşıtlaşma da bir inceleme konusu olmuştur.   

3.1.8. Seçkinci / elitist parti – seçkinci değil / halkçı

Avrupa’da dışarıdan gelen göçler sonucunda boy veren çok 
kültürlülük olgusunun dünya çapında en dramatik sonucu dayanışma 
duygusunun yitimi olmuştur. Yoğun bir işsizlikle ucuz yabancı 
işgücünün biraradalığının, yabancı düşmanlığı yayan popülist 
partilerin belirmesine yol açtığı bilinen gerçeklerdendir. Türkiye’de 
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de, Batı’da görülen bu olguya benzer bir biçimde, 1970’ler ile 2000’li 
yıllar arasında yoğun bir iç göç yaşanmıştır. İnsanlar, kitle halinde, 
ülkenin doğusundan batısına ve kırdan kente göçmüşlerdir. Bu 
göçlerin uzantısı olarak, niteliksiz genç işgücü özellikle Batı’daki 
büyük kentlerin çeperlerinde ve sahil kesimlerinde yığılmıştır. 

Bu göçmenler, Avrupa’ya göçenler gibi başka ülkelerden gelmiş 
değillerdir. Türkiye’de olan şudur: düşük eğitimli, farklı kültürlere 
sahip insanlar iyi eğitimli ve nispeten müreffeh yurttaşların 
yaşadıkları kentlere yığınlar halinde gelerek buralarda bir “çok 
kültürlü” Türkiye toplumu yaratmışlardır. Gerçi göç son yıllarda 
yavaşlamıştır; ancak göçerlerin ekonomik ve kültürel entegrasyon 
süreci iki önemli zorlukla karşılaşmaktadır: artan işsiz sayısı, bir 
başka deyişle ekonominin hızla çoğalan niteliksiz işgücünü emme 
konusundaki yetersizliği ve PKK terör eylemlerinin özellikle Batı 
bölgelerinde yarattığı infial sonucunda Türkler ile göçmen Kürtler 
arasında zaman zaman başgösteren gerilim. 

Kamuoyu yoklamaları en yüksek eğitim düzeyine sahip seçmenlerin 
CHP seçmenleri olduğunu ortaya koymaktadır. Öte yandan 
seçimlerde CHP, daima kentlerin en varlıklı ve şık semtlerinden oy 
almakta, yoksul mahallelerde ise oy oranı sert biçimde düşmektedir. 
Oysa sosyal demokrat partiler, dünyanın her yerinde, yoksul 
kesimlerden daha çok, varlıklılardan ise daha az oy alırlar. 

Kent yoksulları, varoş dışlanmışları ve göçmenler sosyal demokrat 
bir partinin en ayrıcalıklı faaliyet alanları ve potansiyel seçmenleri 
olmalıydı. Oysa CHP bu siyasal misyonu yerine getirmekte 
başarısız olmuş ve bu kategorilerin oyları 2002 ve 2007 seçimlerinde 
muhafazakar AKP’ye yönelmiştir.

CHP’nin, aydınların partisi olageldiği ve solun ve CHP’nin temsil 
ettiği Batılı yaşam biçimine dönük tercihlerin “pre-endüstri” 
dönem seçmeninin anlayışına denk düşmediği açıktır. Ancak bu 
olgu, CHP’nin “sol” ideolojik etiketi ile seçmen yapısı arasında 
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bir çelişki bulunduğu gerçeğini de ortadan kaldırmamaktadır. 
Üstelik söz konusu çelişki CHP’nin söylemine de yansıyagelmiş 
olduğundan; CHP, düşük eğitimlilere ve yoksullara mesafeli bir “sol” 
parti gibi görünmektedir. CHP’nin “seçkinci” bir parti olup olmadığı 
konusundaki karşıtlaşma da buradan kaynaklanmaktadır.

3.1.9. Lider partisi – örgüt partisi

Geçmiş yüzyıllarda yetişmiş büyük liderlerin, siyaset dünyasında 
artık bulunamaz olduğu, gözlemciler tarafından sıkça yinelenen bir 
gerçektir. Ancak günümüzde kamuoyu, iletişim araçları sayesinde 
siyasal partilerin görüşlerini, televizyon veya bilgisayar ekranlarında 
aracısız ve doğrudan doğruya liderin ağzından öğrenme olanağına 
sahiptir. Dolayısıyla siyasal partiler için liderin iletişim yetisi, halkla 
ilişki becerisi birincil önemdedir. Bu nedenle de birçok parti, liderin 
kimliği ekseninde şekillenmeyi amacına daha uygun bulmaktadır.

Partinin, 2008’de yayımlanan “Çağdaş Türkiye İçin Değişim” adlı son 
programı bir Avrupa sosyal demokrat partisine özgü programatik 
öğelerin çoğunu içerir. Ne var ki CHP’nin programları, üyeler arasında 
uzun tartışma ve müzakerelerin sonucunda ortaya çıkan siyasal 
belgeler değildir. Bunlar, daha çok, kısıtlı sayıdaki parti ideologunun 
nispeten kısa sürede kaleme aldığı belgelerdir. Dolayısıyla 
programlar, üyelerin tümü tarafından ne içselleştirilebilmiş ne de 
benimsenmiştir. Bu nedenle de uygulamaların sorumluluğu hiçbir 
zaman taban tarafından bütünüyle üstlenilememiştir. Tüzük parti 
içi demokrasinin yaşamsal önemini vurgulamaktadır; ama genel 
başkanın rolü yine de ağırlıklıdır.

Söz konusu olguya, toplumun, otoriteye itaati “kural” bilen kültürel 
yapısı ve lidere endeksli siyaset kültürü de eklenirse, Türkiye’de 
siyasal parti için liderin önemi ortaya çıkar. Ancak, Atatürk gibi 
bir önderin kurduğu CHP, sonradan daha az lider eksenli ve daha 
çok örgüt yoğunluklu bir parti olarak işlev görmüştür. Esasen –
Türkiye’de lider eksenli olagelen sağ partilere karşılık- demokratik 
işleyişe sahip bir sol parti bünyesinde olması gereken de budur. 



BİR YOĞUN GÖZLEM ARAŞTIRMASI

41

Parti içinde CHP’nin bir “lider partisi” mi yoksa bir “örgüt partisi” 
mi olduğu / olması gerektiği konusundaki karşıtlaşmanın da ele 
alınması önemli görülmüştür.   

3.2. Araştırmaya ilişkin açıklamalar

Görüşmeler yoluyla elde edilen bulguları açıklamadan önce, 
bunların okur tarafından doğru anlaşılmasını güvenceye almak için 
bazı açıklamaları baştan sunmak uygun olur. 

Karşıtlıklar / ikilemler incelenirken kurgunun / sürecin içinde üç 
unsur bulunmaktadır. Bunlardan birincisi gözlemci, yani soruyu 
soran kişidir. Onun gözlemlediği diğer iki unsur ise özne (denek) ve 
nesne (CHP) olmaktadır. Bu üçlü çerçevede, –ele alınan karşıtlıkla / 
ikilemle ilgili olarak- öznenin nesneyle algısal / düşünsel ilişkisi şu 
üç farklı alanda incelenmiştir:

A  Öznenin nesneye ilişkin algısı 
B  Öznenin, toplumun / kamuoyunun nesneye ilişkin algısına 
     ilişkin düşüncesi
C  Öznenin nesneye ilişkin dileği

Durumu bir örnekle somutlaştıralım: özneyi denek, nesneyi CHP ve 
karşıtlığı da sözgelimi “yenilikçi / gelenekçi” diye alırsak; yapılmak 
istenen, somut olarak şu olmuştur:

A Denek CHP’yi yenilikçi mi yoksa gelenekçi mi olarak algılıyor;
B Denek, toplumun / kamuoyunun CHP’yi yenilikçi mi 
    yoksa gelenekçi mi olarak algıladığını düşünüyor; 
C Denek CHP’nin yenilikçi mi yoksa gelenekçi mi olmasını diliyor.
Yinelenmelidir ki, bu kavramsallaştırma eldeki araştırma için 
bir anahtar niteliğinde olup inceleme sırasında bu yapı gözden 
kaçırılmamalıdır.

Öte yandan, bu araştırmada uygulanan yöntemsel davranışın 
dayandığı metodoloji, Hamburg Üniversitesi’nde Dr. Kleining’in 
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psikoloji veya sosyal araştırmalar alanında geliştirdiği “kalitatif 
heuristic yaklaşımdan” esinlenmiştir. Gözlemci, deneğe, herhangi 
bir karşıtlığın içerdiği kavramlarla ilgili hiçbir tanım yapmamıştır. 
Dolayısıyla deneğe herhangi bir ölçüt sunulmamakta olup ortada 
örneğin “neyin yenilik / yenilikçilik, neyin gelenek / gelenekçilik” 
olduğuyla ilgili hiçbir kriter yoktur. Deneğin verdiği yanıtların 
içerdiği değerlendirmelerde “yenilikçilik” veya “gelenekçilik” ölçüsü 
kendisinden kaynaklıdır.   

Deneğin bu çerçevede sorulan sorulara verdiği yanıtlar ve yaptığı 
değerlendirmeler “A”, “B” ve “C” kategorilerinde bir tablo olarak 
sunulmuştur. Uygulanan “yoğun gözlem” çalışmasıyla elde edilen 
sonuçlar, metodolojisi ve sınırlı denek sayısı itibariyle -kantitatif 
değil- ancak kalitatif yönde açıklamalara elvermektedir. Dolayısıyla, 
elde edilen bulgular için, söz konusu görüşte olanların sayısal 
ağırlığına ilişkin olarak şöyle bir puanlama öngörülmüştür:

++   çoğunluk / çok ağırlıklı kesim
+     belirli bir kesim  
-      yok / hemen hemen yok

Her bir soruyla ilgili yanıtların sayısal ağırlığı, yukarıdaki ölçüm 
belirleme aracılığıyla bir tablo içinde gösterilmiştir. Ancak bunun 
yanısıra, durumu görselleştirme amacıyla bir de yatay eksen / 
cetvel kullanılmıştır. Bu cetvel üzerindeki A, B, C konumları tam 
bir aritmetik ölçüye denk düşmemektedir. Önemli olan, A,B ve C 
ile ifade edilen ”algı / düşüncelerin”, cetvelin temsil ettiği skalada uç 
pozisyonlara ve “birbirlerine göre” aldıkları konumlardır.    

Arkadaki bölümde, araştırmaya konu olan 9 karşıtlığın / ikilemin 
değerlendirmesi, yukarıdaki ölçütler çerçevesinde sunulmaktadır. 
Değerlendirme, örneklem bütünü, yani tüm bölgeleri kapsayan 
deneklerin tümü tarafından yapılan değerlendirme olup coğrafi 
olarak ayrıştırılmamıştır. 
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3.3. Örneklemin tümüne ilişkin bulgular

3.3.1. Otoriter / devlete yakın – demokrat / halka yakın

İlk değerlendirme, CHP’nin, bir ucunda “otoriter (veya otoriter 
devlete yakın)” diğer ucunda “demokrat, halka yakın” nitelemelerinin 
bulunduğu bir cetvel üzerinde konumlandırılmasıydı. 

Yukarıdaki tablonun da gösterdiği üzere, deneklerin belirli bir 
kesimi CHP’yi otoriter devletçi olarak algılarken, aşağı yukarı aynı 
oranda bir kesim de bu partiyi halka yakın olarak algılıyor. (A)

Öte yandan denekler, CHP’nin bu konuda toplum tarafından 
ağırlıklı olarak otoriter devletin temsilcisi gibi algılandığını 
düşünüyorlar. Bunun nedenini, “aydınlanmacı” olmasına ve 
Cumhuriyet’in kurulmasından sonra bazı reformların “tek parti 
CHP” tarafından yukarıdan aşağıya indirilmiş normlar marifetiyle 
yapılmış olmasına bağlıyorlar. CHP’nin Jakoben anlayıştaki devleti 
temsil ettiği izleniminin seçmenler gözünde hala sürdüğünü 
belirtiyorlar. Belirli bir kesim denek ise, toplumun CHP’yi demokrat 
ve halka yakın olarak gördüğünü açıklıyor. Bunlara göre, CHP üst 
kadroları içinde otoriter devlete yakın olanlar bulunmakla birlikte, 
bu partinin eskiden otoriter ve devletçi olan yapısının artık değişmiş 
olduğu seçmen tarafından algılanmaktadır. (B)
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Deneklerin, CHP’nin bu alandaki konumlanmasına ilişkin talep ve 
dilekleri, ağırlıklı olarak partinin demokrat kimlikli ve halka yakın 
olması yönünde. Ancak bu arada, “hem halka yakın olsun hem de 
otoriter devletçi bir yönü kalsın” diyen bir kesim de bulunuyor. 
Bunlar arasında, CHP’nin temsil ettiği kurucu iradenin yaptığı 
devrimlerin belki de ancak belirli dozda bir otoriterlik sayesinde 
ayakta kalabileceğini düşünenler bulunabilir. (C)

Burada göze çarpan, CHP seçmeni / üyesi deneklerin partilerinin 
demokrat görünümlü ve halka yakın olmasını dilemelerine karşın 
(C), CHP’nin tam anlamıyla böyle olmadığını düşünmeleri (A) 
ve toplumun da onu daha çok otoriter devlete yakın bir parti gibi 
algılaması olgusudur. (B)

3.3.2. Katı laik / laikçi – dine / İslam(cılık)’a yumuşak

Bu konudaki değerlendirme aşağıdaki tablo aracılığıyla 
özetlenmektedir.

Denekler CHP’yi katı laiklik yanlısı olarak algılamıyor. Çoğunluk 
bu partinin dine ılımlı bir yaklaşım içinde olduğu algısını taşıyor. 
Bunlar arasında önemli bir kesim CHP’nin son dönemde laiklik 
ilkesini “gevşettiği” düşüncesinde. Belirli bir denek bölümü de 
CHP’nin ne katı laiklik yanlısı ne de İslam’a “fazla yumuşak” olduğu 
algısında. (A)
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Toplumun CHP’yi genelde katı bir laiklik yanlısı parti olarak 
algıladığı düşüncesi denekler gözünde egemen. Deneklere göre, 
“laiklik” özellikle Konya, Erzurum, Trabzon gibi illerde “dinsizlik” ile 
eşanlamlı kullanılmakta olduğundan, CHP’ye muhalif kamuoyunca 
bu parti “dinsiz” bir parti veya İslam’a karşı bir parti gibi algılanmakta. 
Bu çerçevede, üst yönetimin İslam’a yakın söylem ve tutumları ile 
CHP’ye dindar kesimden katılımlar seçmen genelinin “CHP/laiklik) 
algısında pek farklılaşma yaratmamış gibi görünmektedir. (B)

CHP’nin, bu alanda, ne ödünsüz laiklik prensibine sıkıca bağlı ne de 
bu prensipten özveri gösteren bir tutum içinde olmasını talep eden 
denekler çok büyük çoğunluğu oluşturuyor. CHP seçmeni ve/veya 
üyesi olan deneklerin genel olarak dileği, CHP’nin laiklik ilkesini 
gözeterek dine yaklaşımında genel eğilime uyması. Belirli sayıda 
deneğin de “ödünsüz laiklik” talebinde bulundukları, bu arada 
belirtilmeye değer. (C)

3.3.3. Bölünmez bütünlükçülük – azınlıklara yakın duruş 
 (Kürt Sorunu yapay – Kürt Sorunu var)*

CHP’nin genlerinde yatan “bölünmez bütünlükçülük” anlayışının 
ve “üniter devlet” tutkusunun bu partiyi, ülke içindeki azınlıklara 
yaklaşımında, kuşkucu ve az hoşgörülü bir anlayışa savurduğu 
malumdur. Ancak bu görece soyut sorunsalı daha somut bir biçimde 
kavrayıp sergilemek için algı konumlanmalarını Kürt Sorunu 
eksenine taşıdık. Bölünmez bütünlükçülüğün Kürt Sorunu’nun 
varlığını tartışma konusu yapmak ile eşanlamlı, bu sorunun varlığını 
“önemli” kabul etmenin de azınlıklara yakın duruşu simgelediği 
varsayımından hareket ettik.

Deneklerin belirli bir kesimi, CHP’nin Kürt Sorunu’nun varlığını 
kabul ettiği; ama örneğin AKP kadar güçlü olarak kabul etmediği ve 
MHP kadar da net biçimde reddetmediği görüşünde. Bu bağlamda 

(*Kürtler Türkiye’de Lozan Anlaşması çerçevesinde hukuken “azınlık” statüsünde 
değildir. Ancak Kürtler ülkenin toplam nüfusu içinde nicelik açısından bir azınlık 
konumundadırlar. Araştırmamızın “bölünmez bütünlük” yanlılarınca “bölünme” 
kavramını gündeme getirdiği varsayılan bir azınlık olarak algılanmakta olduğundan 
Kürtlerin sorununun ve bu soruna yaklaşımın bu konuda ölçüt olabileceğini 
düşündük.)
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deneklerin, partilerine radikal bir konumlanma yakıştırmayı 
reddedip CHP’de ilişkin olarak, kabul edilebilir gördükleri ”ortalama 
/ genel geçer” bir “hem o, hem o” yaklaşımı algısı edindikleri 
saptanıyor. (A)

Bu konuda CHP’nin tavrına ilişkin toplumsal algı, deneklere göre, 
CHP’nin üniter devlet kavramına sıkıca sarıldığı ve Kürt Sorunu’nu 
yapay gördüğü ve onu kısmen göz ardı etme eğilimine girdiği 
yolunda. Deneklerin ağırlıklı kesimine göre kamuoyu; CHP’lilerin 
sorunu bir PKK/terör sorununa indirgediği, dış güçlerin manipüle 
ettiği bir komplodan ibaret gördüğü, bir bölgesel geri kalmışlığa bağlı 
bulduğu algısına sahip. Daha kısıtlı bir kesim ise, CHP’nin, kamuoyu 
gözünde her iki yöne de çekilebilir bir tutum içinde bulunduğu 
görüşünde.  (B)

CHP’li deneklerin bir kesimi, partilerinin bu sorunu “üniter devlet” 
pahasına önemsememesi dileğinde. Ağırlıklı kesimin partilerinden 
talebi ise, sorunun varlığının kabul edilerek bu yönde daha aktif 
olunması. Hemen hemen hepsi de sorunun TBMM bünyesinde 
çözülmesi gerektiğini ve söz konusu süreçte de CHP’nin başı çekmesi 
gerektiği görüşünde. (C)
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3.3 4. Ulusalcı tutum – evrensel sol değerler

Siyasal gözlemciler, CHP içindeki “ulusalcı damar”ın Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun partinin başına geçmesinden bu yana bir hayli 
zayıflatıldığını öne sürerler. Daha önce belirtildiği üzere, uygulanan 
“kalitatif heuristic yaklaşım” metodolojisi uyarınca, deneklere bu 
soruyla ilgili olarak “ulusalcı” kavramına ilişkin herhangi bir tanım 
verilmedi. Bunlar, soruya söz konusu kavrama bizzat yükledikleri 
anlam çerçevesinde yanıt verdiler. 

Deneklerin bir kesimi CHP’yi “ulusalcı” bir parti olarak algılarken, 
bir o kadarına yakını da onu evrensel sol değerlerle donanmış 
bir parti olarak algılıyor. Bu arada bir kez daha dikkat çekilmesi 
gereken nokta, verilen yanıtların deneklerin kişisel yönelimlerini 
değil CHP’ye ilişkin algılarını yansıtıyor olmasıdır. Örneğin CHP’yi 
“ulusalcı” bir parti gibi algılayan denek, aslında bizzat solda yer 
alıp bu partiyi yeterince solda algılamadığı için onu “ulusalcı” gibi 
gördüğü yanıtını veriyor olabilir. (A)

Deneklerin, toplumun algısına ilişkin yanıtları ise yine benzer bir 
görünüm içindedir. CHP karşıtı olan sağcı seçmenler bu partiyi 
muhtemelen sevmedikleri için solda algılıyor olabilirler. Tablonun 
gösterdiği üzere, deneklere göre, kamuoyunun CHP algısı ne 
tam ulusalcılık üzerinde ne de tam sol evrensel değerler üzerinde 
yoğunlaşmaktadır. Ancak CHP’liler, kamuoyunun CHP’yi bu alanda 
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“orta”ya yerleştirmekten yani bu konuda CHP’yi ılımlı görmekten 
kaçındıklarını düşünmektedir. (B)

Dilekler bölümünde ise denekler, sol ile “kendilerinin 
tasavvurlarındaki” ulusalcılığın birbiriyle uzlaşmaz olmadığı 
savından hareketle, ağırlıklı olarak “ulusalcı görüşlerini terk etmeden 
evrensel sol değerleri benimsemelidir” dileğinde. Biraz da “idare-i 
maslahat” ürünü gibi olduğu saptanan bu dileğin, siyasal pratikte 
“gerçekleşebilirlik ölçüsü” araştırmamızın kapsamı dışındadır. Öte 
yandan belli sayıda denek, CHP’nin ulusalcı kimliğini koruması; 
bundan biraz daha fazlası da, bu partinin tam anlamıyla evrensel sol 
anlayışı benimsemesi yolunda talep oluşturuyor. (C)

Burada ortaya çıkan gerçek şudur: “ulusalcılık”, sosyal demokrasinin 
evrensel sol değerlerini içselleştirme çabasındaki CHP içinde ana 
yönelimlerden birini oluşturmayı sürdürmektedir.  

3.3.5. Siyasal yelpazenin solunda – sağa kayıyor / merkez partisi 
oluyor

Bu soruya verilen yanıtlar, ortaya, net biçimde yorumlanıp 
özetlenebilecek bir görünüm çıkarmaktadır.

CHP’li denekler, partilerinin solda yerleşik konumuna göre giderek 
sağa kaymakta olduğu; hatta bazıları da bir merkez partisine 
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dönüştüğü algısındadır. Bu algı, denek çoğunluğunun kendini bizzat 
solda görüp de partisinin sağa kaymasından yakınan bir tutuma 
girmesinden kaynaklanıyor olabilir. (A)

CHP, deneklere göre, toplumun genelince belirsiz bir yönelimdedir. 
Ancak, belirli bir kesim deneğe göre, CHP, kamuoyunca yine de 
görece solda algılanmaktadır. CHP’nin sağa kaydığını algılayıp 
bundan yakınan bazı CHP’liler ise bu olguyu “parti sağa kayıyor, 
ama seçmenler onu hala solda algılıyor” diye ifade etmekteler. 
“Sol”, düşük eğitimli muhafazakar seçmen kitlesi gözünde olumsuz 
çağrışımlar yapmakta olduğundan, kimi solcu CHP seçmeninin bu 
yakınması, “parti soldan sağa kayıyor ama seçmen çoğunluğu onu 
solda algıladığı için yine de oy vermiyor” şeklinde açıklanabilir. (B)

Deneklerin ağırlıklı bir kesimi, CHP’nin “solda” kalmasını istiyor. 
Bazı durumlarda, taktik gereği sağa yakın konumlanmalar 
belirlenmesini anlayışla karşılayan bir kesime karşılık, büyük 
çoğunluk partinin ödünsüz biçimde solda konumlanması dileğinde. 
(C)   

Özetlersek, CHP’nin sağa kaydığı düşünülüyor, ama solda kalması 
isteniyor. Kamuoyu da bu partiyi belirli ölçüde solda algılıyor.

3.3.6. Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden yana – AB üyeliğine karşı

Bu karşıtlığın CHP’ye ilişkin olarak yarattığı algılar da olabildiğince 
açık yorumlanabilir bir görünümdedir.

Denekler CHP’nin AB üyeliğini kesin olarak istediği yolunda algı 
oluşturuyorlar. (A)

Kamuoyunda, CHP’nin AB üyeliğinden yana olduğunu düşünenler 
çoğunlukta olmakla birlikte CHP’nin bu alanda belirsiz davrandığı 
da varsayılıyor (B)
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Dileklere gelince deneklerin CHP’ye ilişkin tekdüze algısı bozuluyor. 
CHP’li deneklerin bir kesimi partinin, Türkiye’nin AB üyesi olması 
yolunda uğraş vermesini talep ediyor. Ancak bir o kadar hatta 
ondan daha önemli bir bölüm de, -bir ölçüde de kendi “ulusalcı” 
eğilimlerine koşut olarak- ülkenin AB üyeliğine CHP’nin “mesafeli” 
davranmasını istiyor. Hatta bunların bir kesimi “olsa da olur olmasa 
da” denmesinden yana. Argümanları ise hep bilinen türden: AB bir 
Hıristiyan kulübü; Türkiye’yi nasıl olsa üyeliğe kabul etmezler; tam 
bağımsızlıktan ödün vermek zorunda kalınmasın vb. (C)

Özetle, denekler gözünde CHP’nin ülkenin AB üyeliğinden yana 
olduğu algısı kesin. Kamuoyunda ise CHP’nin AB’yi istemekle 
birlikte zaman zaman belirsiz de davrandığı algısı var. Deneklerin 
önemli bir kesiminin CHP’den talebi ise, üyelik için uğraş vermesi 
ve daha sıklıkla da AB’ye belirli bir mesafede durması.

3.3.7. Alevi partisi – değil / mezhepçilik yok

CHP’nin kadroları içinde Alevi olanların çokluğu bilinmektedir. 
Öte yandan CHP oylarının büyük bir bölümü Alevilerden gelmekte, 
Alevi seçmenlerin neredeyse tamamı CHP’ye oy vermekteler. Bu 
gerçek, aşağıdaki tablo aracılığıyla özetlenen bir karşıtlık konusudur.

Aralarında kuşkusuz ki Alevilerin de bulunduğu CHP’li deneklerin 
çoğunluğu, partinin Alevi partisi olmadığı algısına sahiptir.* Bunlar, 

(*Kendilerine bizzat Alevi olup olmadıkları konusunda soru yöneltilmemiştir) 
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oyların çoğunun Aleviler tarafından verildiğini ve parti içinde 
çok sayıda Alevi bulunduğunu ifade etmekle birlikte, CHP içinde 
hiçbir şekilde mezhepçi bir anlayış bulunmadığını söylemektedir. 
Ancak bazıları böyle bir algıya zaman zaman kapıldığını da itiraf 
etmektedir. (A)

Partinin bu alanda kamuoyuna yansıyan görüntüsüne ve bunun 
yarattığı algıya ilişkin hiçbir kuşku yoktur. Deneklere göre CHP, 
kamuoyunca bir Alevi partisi gibi algılanmaktadır. (B)

CHP’li deneklerin dileği ise, partilerinin herhangi bir mezhepçi 
anlayışla ilintili olmaması ve bir Alevi partisine ne dönüşmesi ne de 
böyle bir görüntü vermesi yönündedir. (C)

Öte yandan tüm dinci ve bir kesim Sünni muhafazakar seçmen 
zihninde “Alevi = laik = dinsiz” ilişkisi yer etmiş bulunduğundan, 
bunlar için “Alevi’ye yani CHP’ye oy verilmez” ilkesi geçerlidir. 
O nedenle, CHP’nin Alevi partisi olarak algılanması seçimlerde 
kendisi için bir handikap oluşturmaktadır.

Özetlenirse; CHP’liler partilerinin bir mezhep partisi olduğunu 
düşünmüyorlar (A); ama kamuoyunda CHP için “Alevi partisi” algısı 
bulunduğunu biliyorlar (B). Bunun da böyle olmasını istemiyorlar 
(C).
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3.3.8. Seçkinci / elitist parti – değil / halkçı

CHP’ye yakıştırılan “seçkinci” nitelemesinin kökeni, kurucu 
kadrolarının zamanının en aydın grubu olmasında bulunur. Daha 
sonra da Cumhuriyet reformlarını yapan, benimseyen hep eğitimli 
kadrolar olmuştur. Dolayısıyla CHP’nin seçkinci bir kimliği olup 
olmadığına ilişkin algıyı inceleyen soru, siyasal açıdan son derecede 
yerindedir.

Partilerinin “seçkinci” olduğuna ilişkin algı, CHP’li deneklerinin 
çoğunluğunca benimseniyor. Bunların ağırlıklı bölümü CHP’yi 
seçkinci olarak algılarken bir kesimi de böyle bir algı taşımadığını 
belirtiyor. (A)

Kamuoyunun CHP’yi bu alanda nasıl algıladığı konusuna gelince, 
neredeyse tüm denekler seçmenin genelinde böyle bir algının 
yerleşmiş bulunduğunu düşünüyor. (B)

“Elitist” algısının / etiketinin CHP’ye seçimlerde zarar verdiğini 
düşünen CHP’li deneklerin büyük çoğunluğu, bu algının ortadan 
kaldırılması için çaba gösterilmesini istiyorlar. Ancak ihmal 
edilemeyecek büyüklükte bir denek grubu da, CHP’nin eğitimli bir 
seçmene hitap eden bir parti olduğu ve seçkinci kimliğinden sıyırmak 
istemenin, onu doğasına yabancılaştırabileceği görüşündedir. (C)  
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Deneklerin bir kesiminin, CHP’nin seçkinci algısından sıyrılıp 
halka en çok yaklaştığı dönemin 1970’lerdeki “Ecevit dönemi” 
olduğunu anımsatması ilgi çekici olmuştur. Bu çerçevede kadroların 
ve örgütün halkla daha çok ve sıkı ilişki halinde olup onun nabzını 
sürekli tutmasının farklı bir algı oluşturmakta yararlı olacağı görüşü 
sıkça yinelenmiştir. 

3.3.9. Lider partisi – örgüt partisi

Bu alandaki algılara ilişkin tablo çok net ve açıklayıcıdır.

CHP’li deneklerin neredeyse tamamı, partilerinin bir örgüt partisi 
özelliğini taşıdığı yolunda algı oluşturmuş durumdadır. “Neredeyse 
tamamı” denilen kesimin dışında kalan az sayıdaki denek ise 
CHP’nin, “doğal lideri Atatürk” olan bir “lider partisi” olduğu 
algısını yansıtmışlardır. Bunlar için CHP, bugün tasavvurlarındaki 
gibi bir lidere sahip olamadığı için, “mecburen” örgüt partisidir.(A)

Deneklere göre, kamuoyu tarafından algılandığı kadarıyla da CHP 
kesinlikle bir örgüt partisidir. (B)

Büyük çoğunluk, CHP’nin yoluna bir örgüt partisi olarak devam 
etmesi dileğindedir. Ancak bir kesim denek, partinin güçlü bir genel 
başkanın liderliğinde daha iyi ilerleyebileceği görüşündedir. Bunlar, 
bir ölçüde AKP liderliğinin etkinliğine imrenenlerdir; ancak bu 
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kategoride daha çok, Baykal dönemi nostaljikleri ve Kılıçdaroğlu 
yerine daha “güçlü” bir lider özleyen denekler vardır. (C) 

Özetle CHP, hem seçmen ve üyeleri tarafından hem de kamuoyunca 
bir örgüt partisi olarak algılanmakta olup deneklerin büyük 
çoğunluğunca böyle de kalması istenmektedir. 
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4
Açık Uçlu Sorular
Karşıtlık / ikilem içeren sorulardan sonra deneklere 3 açık uçlu 
soru da soruldu. Deneklere, bu 3 soruya ilişkin olarak hiçbir yanıt 
seçeneği sunulmadı ve kendilerinden “tek” yanıt istendi. Dolayısıyla 
bunlar, deneklerin kişisel tercih ve yönelimlerini, CHP’ye bakışlarını 
ve onunla dolaysız ilişkilerini özgürce dile getirmelerini sağlamaya 
yönelik sorular oldu. 

4.1. CHP’nin oylarını arttıramama nedenleri

Türkiye’de 03.11.2002 ile 01.11.2015 tarihleri arasında 5 adet 
milletvekili genel seçimi yapılmıştır. CHP, 13 yıllık bu sürede girdiği 
bu 5 yasama meclisi seçiminde en az  %19,4 ile en çok %26,0 arasında 
değişen oy oranları elde etmiştir. Son 3 seçimde aldığı oy oranları 
sırasıyla %26,0, %25,0 ve %25,4 olmuştur. CHP’nin, gösterdiği tüm 
çabalara ve seçmene sunduğu tüm proje ve olumlu icraat vaatlerine 
karşın oylarında hiçbir artma görülmemesinin deneklerce nasıl 
algılandığı önemlidir.   

Deneklerin saymış oldukları ve oyların artmamasına yol açan 
nedenlerin kategorilere ayrılması sonucunda elde edilen bulgular 
aşağıda sunulmaktadır.

A) CHP’nin kısa vadede değiştirme olanağına sahip olmadığı 
“nesnel” nedenler
- 12 Eylül askeri darbesinin Türkiye solunu altüst etmesi; 
- ülkenin sosyokültürel yapısı dolayısıyla sol / sosyal demokrat 
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eğilimli seçmenin %25-30 dolaylarında doğal tavanına ulaşıyor 
olması; 
- seçmenin eğitim düzeyinin, CHP’nin temsil etme iddiasında 
olduğu belirli tezlere duyarlı olmaması; 
- toplumun yapısı gereği, seçmende var olan, güçlüye yani iktidara 
yönelme güdüsü; 
- iktidarın manipülasyonlarına açık olan –ve ABD dahil bir dizi Batı 
ülkesinde terk edilen- SECSİS seçim değerlendirme sistemi vb.

B) Kısa dönemde değiştirilmesi olanaksız algı ve koşullar
- Geniş muhafazakar toplum kesimlerinde CHP’ye ilişkin olarak yer 
etmiş “dinsiz parti” algısı;
- CHP’ye ilişkin kamuoyu gözünde kemikleşmiş önyargılar;
- mevcut iktidarın sağlamakta olduğu ve yoksul seçmen 
çoğunluğunun, CHP’nin iktidara gelmesi halinde kesileceğini 
varsaydığı sosyal yardımlar; 
- mevcut iktidar lehine ve muhalefet aleyhine işleyen seçim koşulları 
ve bu çerçevede son derecede “eşitsiz” medya desteği vb. 

C) CHP’nin kendi yapısından ve işleyişinden kaynaklanan 
sorunlar
- Yoksul ve muhafazakar katmanların nabzını tutamamak;
- kendini seçmene anlatmak için uygun söylemi seçmede acze 
düşmek;
- iktidara gelip vaatlerini gerçekleştireceğine dönük inandırıcılıktan 
yoksunluk;
- dışa dönük olarak harcanması gereken enerjinin parti içi 
çekişmelerde tüketilmesi;
- örgütün beceriksizliği ve özveri yoksunluğu;
- siyasal eylem konusunda üst yönetimin cesaretsizliği;
- liderin yetersizliği vb. 
Yukarıdaki 3 kategoriden en sık ileri sürüleni C grubu olmuştur. 
CHP’li deneklerin dikkate sunduğu nedenlerin yarıdan fazlası, 
partinin kendisinden kaynaklanan sorunlarla bağlantılıdır. 
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Nesnel nedenlere ve kısa dönemde değiştirilmesi zor algılara bağlı A 
ve B grubu nedenler eşite yakın oranlarda dağılmakta ve deneklerce 
daha az sıklıkta öne sürülmektedir.

Özetle CHP’liler oylarını arttıramamanın kusurunu öncelikle 
kendilerinde buluyorlar. Bunun ötesinde, toplum yapısından 
kaynaklanan nesnel nedenleri, seçimleri etkileyen bazı aleyhte koşul 
ve yerleşik algıları da başarı yoksunluğunun nedeni sayıyorlar. 

4.2. CHP’yi seçme nedenleri

Her biri CHP seçmeni ve aralarından bazıları da CHP üyesi olan 
deneklerin partilerine oy verme konusunda birbirlerinden çok farklı 
motivasyonlarla hareket ettikleri saptanmıştır. Sayılan nedenlerin 
yine kategorize edilerek gruplandırılması sonucunda elde edilen 
sonuç aşağıdadır.

A) Yapısal / duygusal nitelikli motivasyon
- Aileden gelen tercih, kuşaktan kuşağa devredilen CHP’lilik;
- kişisel “Kemalist duyarlılık” ve CHP’nin Atatürk’ün partisi olması;
- CHP’nin Cumhuriyet’in kurucusu parti kimliğiyle bir “marka” 
olması vb.

B) İdeolojik gerekçeler
- Sol / sosyal demokrat görüş sahibi seçmen için CHP’nin bu 
doğrultuyu benimsiyor olması;
- Türkiye’de “laiklik” ilkesini temsil eden parti olarak laik anlayıştaki 
seçmeni çekmesi;
- CHP’nin, erdemsizliğe en az sapmış ve dürüstlüğü ilke edinmiş bir 
parti olması vb.

C) Konjonktüre bağlı nedenler
- Siyasal partiler içinde CHP’den daha uygun başka seçenek 
bulunmaması / bazen kerhen oy verme;
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- CHP’nin, kesin karşıtı olunan iktidar partisinin karşısındaki en 
etkili güç olması vb.

Deneklerden alınan verilere göre, CHP’ye oy verme motivasyonlarının 
aşağı yukarı yarısı yapısal ve duygusal / geleneksel nitelikli olanlardır. 
Diğer yarısının yarıdan biraz fazlası da ideolojik gerekçelerle verilen 
oylardır. Bu durum, oylarını arttıramamakla birlikte CHP’nin 
niye belirli bir eşiğin –örneğin %20’nin- altına düşmediğinin de 
açıklamasıdır. Değişmeyen ve kısa vadede değişme olasılığı düşük 
duygusal / geleneksel motivasyonlara ek olarak, CHP’nin ideolojik 
doğrultusu da geçerliliğini koruduğu takdirde mevcut oyların 
%80 kadarı her seçimde “elde edilebilir / elde tutulabilir” gibi 
görünmektedir. 

4.3. Olası CHP iktidarından ilk icraat beklentisi

Deneklere, CHP’nin hemen tek başına iktidara gelmesi halinde 
ondan talep edecekleri ilk uygulamanın ne olacağı soruldu. Sıralama 
aşağıda sunulmaktadır:

A) Yolsuzluk yapanlardan hesap sorma; hukuku yeniden tesis; adalet 
sistemini elden geçirme

B) Eğitim sorunu;

C) İç barışı gerçekleştirme, yani Kürt Sorunu’na çözüm 
     ve başta gelir dağılımı olmak üzere, ekonomik sorunlara eğilme. 

İlk iki sıradaki taleplerin toplamı, deneklerin tüm taleplerinin 
yarısından fazladır. Bu tercih sıralaması CHP’lilerin hukuksuzluktan 
ve yolsuzlukların cezasız kalmasından bunalmış olduklarının 
göstergesidir. Ayrıca eğitim konusunun ilk iki sırada yer bulması 
CHP’lilerin gelecek konusunda besledikleri endişenin belirtisidir. 

Öte yandan toplamda her 3-4 denekten birinin talebi “iç barış” ve 
“gelir dağılımı” konularına dönüktür. Dış politika, demokratikleşme 
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gibi -CHP seçmenlerinden ön sıralarda beklenebilecek- taleplerin 
deneklerin öncelik sıralamasının çok arkalarında yer alması, 
söylemlerini toplumun bu türden duyarlılıkları üzerine kurgulamaya 
eğilimli CHP yöneticilerinin de dikkatini çekecek bir bulgudur.
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5
BULGULARIN KENTLERE GÖRE 
KIYASLAMASI
Daha önce deneklerin bütünü ele alınarak sunulmuş bulunan 
bulgular, aslında araştırmanın yapıldığı kentlerde birbirinden çok 
farklı görünümler edinmiştir. Deneklerin bütünü ile elde edilmiş 
bulguların görselleştirildiği –Bölüm 3.3’te sergilenen- cetveller 
üzerindeki konumlanmaların görünümü “normal” kabul edilirse, her 
bir karşıtlıkta tek tek kentlerin davranışını görmek ilginç olacaktır. 
Böylece, kentler arasındaki farklılaşmaların çarpıcı yönlerini ortaya 
çıkarmak ve daha sonra tek tek kentlerin karşıtlıklara gösterdiği 
tepkiler ışığında “kendine özgü” davranışını saptamak bakımından 
EKLER’de yer alan “A”, “B” ve “C” konumlanmalarını gösteren 
cetvelleri ele alarak inceledik.
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5.1. Her bir karşıtlığın kentlere göre incelemesi

5.1.1. Otoriter, devlete yakın – demokrat, halka yakın

Örneklemin tümüne ilişkin olarak bulunan görünümde denek algısı, 
otoriter yöne yakın kamuoyu algısı ile CHP’nin halka yakın olması dileği 
ortasında yer almıştır. (Bkz 2.3.1) Söz konusu konumlanma genel olarak 
tek tek illerde de geçerlidir. Bunun tipik örneği İstanbul’dur. 

Deneğin, CHP’ye ilişkin algısı ile dileğini çakıştırarak kamuoyu algısı 
ile birlikte “halka yakın tarafta gören Adana ile CHP’ye ilişkin denek ve 
kamuoyu algısını çakıştırıp denek talebi ile “otoriter-devlete yakın” tarafa 
yerleştiren Erzurum bu “normal” dağılımdan farklı davranış sergiliyor. (Bkz 
EK 1.1)
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5.1.2. Katı laik / laikçi – dine / İslam’a yumuşak  

Örneklem bütününün, CHP’yi genelde “laikçi”ye yakın gören kamuoyu 
algısı; deneğin, “her iki tarafa da yakın olsun” talebi ve dine yumuşak 
davranıldığı yolundaki algısı sonucunda beliren “B-C-A” sıralaması (Bkz 
2.3.1) “normal” kabul edilirse burada İzmir, Adana ve Diyarbakır normal 
dışı davranış sergiliyorlar. 

Denek bütününden farklı olarak “C-B-A” sıralaması sergileyen illerden 
İzmirli denek, CHP’yi İslam’a karşı fazla ılımlı algılıyor; ödünsüz laik 
pozisyonda bulunmasını diliyor. Adanalı denek İzmirli ile aynı sıralamayı 
uç konumlardan biraz daha uzaklaşarak benimsiyor. Diyarbakırlı denek 
ise, kamuoyunun “katı laik” olarak algıladığını düşündüğü CHP’nin dine 
tamamen ılımlı yaklaşması dileğinde bulunuyor. 

Öte yandan, kamuoyunun CHP’yi “katı laik” olarak algılamadığını düşünen 
üç büyük kentli ve Adanalı deneklere karşı; Konya, Diyarbakır, Trabzon, 
Erzurum gibi çok muhafazakar ve CHP’nin de çok az oy aldığı kentlerde 
CHP’li denekler, toplumun CHP’yi “laikçi” olarak algıladığı görüşüne sahip. 
(Bkz EK 1.2)   
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5.1.3. Bölünmez bütünlükçülük – azınlıklara yakın duruş
          (Kürt Sorunu yapay – Kürt Sorunu var)

Önceki bölümlerden 2.3.3’te gösterilen “B-A-C” sıralaması bu konuda 
illerin çoğunda az veya çok geçersizleşiyor. Ancak deneklerce partinin ve 
partiyle ilgili kamuoyunun, CHP’nin “üniter devlet / Kürt Sorunu’nun 
yapaylığı” yaklaşımına yakın olduğu algısı, Trabzon’da deneğin 
dilekleriyle de çakışarak geçerliliğini koruyor. 

Diyarbakır’da ise denekler, toplumun CHP’yi tam üniter devletçi olarak 
algıladığını belirtiyor; ancak partinin tam da öbür uçta, azınlıklara en 
yakın noktada konumlanmasını talep ediyorlar. (Bkz EK 1.3)  
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5.1.4. Ulusalcı tutum – evrensel sol değerler

Deneklerin tümünün yanıtlarından çıkan görünüm, “hem ulusalcı hem 
de evrensel sola yakın” algısının neredeyse eşit dağılımını sergiliyordu. 
Öyle ki, deneğin partiye, kamuoyunun partiye ilişkin algısına dönük 
görüşü tam ortalarda bir yerde kendi talepleriyle de çakışıyordu. (Bkz 
2.3.4) Tek tek kentlerin dökümünde durum biraz farklılaşıyor. 

İstanbul ve Ankara “normal”e yakın bir görünüm sergilerken, Konyalı 
denekler ulusalcılık ile solculuk arasında bir yerde algıladıkları 
partilerinin ulusalcılıkla ilişkisiz ve sol evrensel değerlere uygun 
bir noktada konumlanmasından yanalar. Trabzonlu ve Erzurumlu 
deneklere göre, kamuoyunun CHP’ye ilişkin olarak oluşturduğu 
“ulusalcı” algısı kendi talepleriyle de çakışıyor. Bunlar, daha az ulusalcı 
gördükleri CHP’nin genel toplum ve seçmen algısına denk bir konuma 
gelmesini istiyorlar. 

İzmir ve Adana’da ise denekler, CHP ile ilgili olarak kendi algılarıyla 
toplumun algısını birbirine denk görüyor; ama CHP’nin ulusalcılıktan 
biraz daha uzaklaşarak sol evrensel değerlere de ulusalcılıkla eşit 
mesafede olmasını istiyorlar.  (*Bkz  EK 1.4) 
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5.1.5. Siyasal yelpazenin solunda – sağa kayıyor / merkez partisi 
oluyor

CHP’nin sağa kaydığı yönünde bizzat algısı olmayan ve partilerinin 
siyasal yelpazenin solunda yer alması dileğinde bulunan denekler 
yalnızca Konya ve Diyarbakırlılar. Yine Konyalılar ve Erzurumlular, 
kamuoyunda CHP’nin sağa kaydığı algısı bulunduğunu düşünüyorlar. 

Ayrıca Erzurumlu denekler bizzat CHP’nin sağa kaydığını algısına 
sahip olup böyle olmasını, kamuoyu ile uygunluk sağlanması yani 
belki de oy kazanma kabiliyetinin artması için istiyorlar. Bu da, az oy 
alınabilen bir il için makul karşılanabilir bir tutum olsa gerek. (*Bkz 
EK 1.5) Bu arada İstanbullu deneklerin, kamuoyunun CHP’yi, bizzat 
görmek istedikleri noktadan daha da solda “yerleşik” bir konumda 
algıladığını düşünmeleri ilginçtir. 
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5.1.6. AB üyeliğinden yana – AB üyeliğine karşı

Denek toplamının, bu alanda, CHP’ye ilişkin hem kendi algısının 
ve hem de toplum algısına dönük görüşünün “Türkiye’nin AB 
üyeliğinden yana” olması, birkaç istisna dışında, tek tek iller 
bazında da yankısını buluyor. İstisnaların birincisi, deneklerin 
Türkiye’nin AB üyesi olmasına karşı konum aldığı Konya, diğer 
ikisi de AB’ye karşı çok mesafeli davranılması talebindeki İzmirli 
ve Trabzonlu denekler.

CHP’nin, Konyalı ve biraz da olsa Ankaralı denekler dışında, 
kesinkes CHP’nin AB üyeliğinden yana olarak algılanan tutumu, 
saptandığı kadarıyla, AB’ye karşı mesafe gözetmek isteyen CHP’li 
deneklerin genelinin talebiyle denk düşmüyor. Burada da “üniter 
devlet-azınlıklar” karşıtlaşmasında, taleplerini azınlıklara yakın 
oluşturan deneklerle AB’ye karşı ihtiyatlı yaklaşma yanlısı olan 
denekler arasında bir koşutluk göze çarpıyor. Bu bağlamda istisna 
oluşturan Diyarbakır için, deneklerin AB’yi –Kürt Sorunu’na 
ilişkin olarak- bir çıpa gibi gördükleri için kesinkes “AB’ye evet” 
demiş olma olasılıkları da gözden kaçırılmamalıdır. (Bkz EK 1.6)
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5.1.7. Alevi partisi – değil / mezhepçilik yok

Birer ikişer istisna dışında illerin tümünde ortak bir tutum 
göze çarpıyor. Denekler, öncelikle her yerde kamuoyunun 
CHP’yi bir Alevi partisi gibi gördüğünü saptıyor. Bunun tek 
istisnası, anlaşılabilir nedenlerle “kendisi de bir Kürt kenti olan” 
Diyarbakır. 

Buna karşılık, “CHP’de mezhepçilik hiç olmasın; CHP bir Alevi 
partisi görünmesin” dileğinde bulunan tüm il deneklerine karşı 
Adana “olabilir” görüş ve talebinde. 

Alevi dayanışmasının zaman zaman göze çarptığı İstanbul’un 
ve özellikle parti içinde Alevilerin sayısal varlığından yakınan 
İzmir’in denekleri CHP’de “mezhepçilik” olgusu bulunduğu 
algısı içindeler. (Bkz. EK 1.7)
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5.1.8. Seçkinci / elitist parti - değil / halkçı

Deneklerin tümünün “B-A-C” şeklindeki sıralama, yani “seçkinci 
algı” sıralamasında “kamuoyu - partili denek” ve “seçkincilikten uzak 
olsun” sıralaması illerin tümü için geçerliliğini koruyor. Yalnızca 
İzmir, CHP için “bir parça da seçkinci olsun” dileğini açıklarken, 
seçkinci algısı yüzünden bir olasılıkla çok sorun yaşamakta olan 
Diyarbakır ve Trabzon’da bir tek denek bile CHP’nin seçkinci 
görünmesine razı değil. (Bkz EK 1.8)
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5.1.9. Lider partisi – örgüt partisi

Deneklere göre, kamuoyu tüm illerde CHP’yi örgüt partisi olarak 
algılıyor. Deneklerin de bu yöndeki algısı İstanbul, Ankara, İzmir, 
Adana dışında tüm küçük illerde kamuoyununkiyle çakışıyor. 
Yalnızca İzmir’de denekler, CHP’yi lider / örgüt partisi arası 
görüyorlar. Bunun nedeni, İzmirli deneklerin bir kesiminin, CHP’yi, 
Atatürk’ün partisi olması nedeniyle bugün dahi bir ölçüde “lider 
partisi” olarak algılamaları.

Öte yandan, başta Adana, İstanbul, Ankara ve Diyarbakır’da 
CHP’li deneklerin bazıları CHP’nin lider partisi olması yönünde 
de kayda değer miktarda dilek açıklamışlardır. Bu dilekler, mevcut 
genel başkanın yeterli liderlik yapamadığına ilişkin yakınmalardan 
kaynaklanıyor da olabilir. (Bkz EK 1.9)

5.2 Tek tek kentlerin karşıtlaşmalar ışığında özellikleri

Bu bölümde tek tek kentlerin özelliklerini incelerken, algıların 
salt cetveller üzerindeki konumlanmalarının ötesinde, deneklerle 
görüşülürken edinilmiş genel izlenimler de nakledilecektir. 
Araştırmanın sağladığı verilerin sınırlarından taşarak yapılacak 
değerlendirmelerin, o kentin CHP’li denek yapısını daha da 
belirgin biçimde yansıtabileceği düşünülmüştür. Bu çerçevede de, 
CHP’ye ilişkin olarak deneklerin veya kamuoyunun algısından 
çok, görüşülen CHP’lilerin partilerine dönük istek ve talepleri esas 
alınmıştır.  
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5.2.1. İstanbul

Bölüm 1.3’te belirtildiği üzere, İstanbul’da, diğer illerdeki gibi 2 odak 
grup yerine 4 odak grup düzenlenmiştir. Bu çerçevede yapılmış olan 
ayrıntılı görüşmelerde İstanbullu denekler için, seçmenin zihninde 
yer etmiş bulunan “otoriter devlet karşıtlığı”nın çoğu zaman CHP 
karşıtlığı ile eşanlamlı olduğu izlenimi bulunduğu ortaya çıkmıştır. 

CHP’li seçmen, partisini “ulusalcı” algılayanlarla “evrensel sol 
değerlere yakın” algılayanlar arasında bölünmüştür. Ancak CHP’nin 
ulusalcılığa daha yakın durması dileğinde olanlar çoğunluktadır. 
Bunların önemli bir kesimi Atatürkçülük ile solu bağdaşmaz 
görmekte ve / ama kendisini de “Atatürkçü” olarak nitelemektedir. 
Öte yandan önemli sayıda denek “antiemperyalizm” kavramını 
“ulusalcılık” ile de eşanlamlı tutmaktadır.

İstanbullu denek, partisini, laiklik anlayışında belirli ölçüde 
“gevşemekte” ve sağa kaymakta olan bir parti gibi algılamaktadır. 
Bu tutumun, taktik açıdan yararlı olabileceğini düşünenler vardır; 
ancak çoğunluk, Kılıçdaroğlu döneminde parti üst kadrosuna 
yerleştirilen “eski dinci” kişi / kişileri ve CHP’nin yelpazenin sağına 
doğru yönelmesini rahatsızlık verici bulmaktadır. Bir kesim, sağa 
göz kırpmanın ve laiklikten ödün vermenin, partiye yapışmış 
“komünist” ve “dinsiz” imajını yok ederek muhafazakar kesimden 
de oy devşirmeyi mümkün kıldığını düşünmekte ise de, daha 
baskın bir kesim “AKP taklitçiliği” ile oy alınamayacağı konusunda 
ısrarlıdır. (Bkz. EK 2.1)

Kılıçdaroğlu’nun liderliği İstanbullu CHP’lilerin bir kesimi için 
tartışma konusudur. Kimisi, liderin Alevi kimliğinin CHP için 
bir handikap olduğunu belirtirken bir başka kesim denek, liderin, 
“yumruğunu masaya vurabilen” türden bir kişiliğe sahip olmamasını 
eleştirmektedir. 

İstanbullu deneklerle yapılan yoğun gözlem görüşmelerinde göze 
çarpan bir başka nokta, genç kuşak ile yaşlı kuşak arasındaki 
ayrışmanın diğer kentlere göre daha net olmasıdır. Yaşlıların, CHP’ye 
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dönük taleplerini belirten -neredeyse tüm- konumlanmalarda 
kurucu kimlikten gelen “tutucu” reflekslere yakın durmalarına 
karşılık; gençler, daha “liberal” taleplere yönelmişlerdir. Ancak 
elimizde bu ayrışmaya ilişkin olarak niceliğe dönük bir veri ve buna 
bağlı bir görselleştirme yoktur.  

5.2.2. Ankara

Ankaralı denekler, örneğin “türbana özgürlük” gibi laiklikten 
verildiğini varsaydıkları ödünlere, oy getirebilecek taktikler olarak, 
kısmen “olumlu” bakıyorlar; ancak “tesettürün ilkokula girmemesi” 
gibi kırmızı çizgileri var. Kürt Sorunu’na ilişkin olarak “resmi görüşe 
yakın” yani daha çok “üniter devlet”çi tutum içindeler. Nitekim 
çoğunluk bu sorunu bir PKK sorununa indirgiyor; antiemperyalist 
eğilimlerinin altını çiziyor. (Bkz EK 2.2)

CHP’li denekler sağa kayma ve sağdan aday koparma konusundaki 
manevraların “taktik” davranış ile sınırlı olmasını dilerken, bunların 
bir kesimi bu davranışların seçmen gözünde bir “samimiyet” 
sorunu yaratacağı gerçeğinin de altını çiziyor. AB üyeliğine ilişkin 
rezervlerin başında yine “antiemperyalizm” yer alıyor. Öte yandan 
Kılıçdaroğlu’nun liderliği Ankara’da da tartışma konusu ediliyor. 

Ankaralı CHP’liler gözünde “seçim başarısı” çok önem taşıyor. 
Bunların önemli bir bölümü, iktidara tırmanabilme yolunda 
CHP’nin, belirli konularda “derininde” düşündüğünden farklı 
davranabilmesini, gerektiğinde bir tür oportünizme sapmasını 
kabul ediyorlar. Öte yandan, ayrı ayrı görüşülen ABC1 ile C2DE 
grupları arasındaki eğitim farkının Ankara’da çok somut biçimde 
göze çarptığı saptanmıştır.   



BİR YOĞUN GÖZLEM ARAŞTIRMASI

83



CHP İÇİNDE İKİLEMLER / KARŞITLAŞMALAR

84

5.2.3. İzmir

İzmir, inceleme konusu kentler arasında CHP’nin en çok oy aldığı; 
ama aynı zamanda en çok tartışma konusu edildiği kenttir. Bu olgu, 
CHP ile İzmirli arasında bir tür “aşk-nefret” ilişkisi bulunduğunun 
göstergesidir. İzmirli denek, partisinin –bizzat kendisinin de bir 
öğesi olduğu- tabanını oluşturan insan malzemesinden en çok 
yakınan CHP’lidir. Önemli bir CHP’li denek kesimi, CHP’nin 
solunda başka bir parti kurulsa ona yöneleceğini açıklamıştır. “Açık 
uçlu sorular” bölümünde CHP’ye “kerhen oy” verenler bölümünde 
en çok görülenler İzmirli deneklerdir. (Bkz 3.2) Bütün bunlar, CHP-
İzmir arasındaki aşk-nefret ilişkisini doğrular niteliktedir.   

İzmirli denek, kendi dilek ve talepleri ile CHP’ye ilişkin kendi algısı 
ve CHP’ye ilişkin kamuoyunun algısı arasında en çok mesafe bırakan 
denektir. Örneğin kamuoyunun CHP’yi kesinkes otoriter olarak 
algıladığını düşünürken kendisi partisinin halka tamamen yakın 
olmasını talep etmektedir. Yine CHP’yi İslam’a karşı tamamen ılımlı 
/ gevşek algılarken; kendi talebi, partisinin tamamen ödünsüz bir 
laiklikten yana olmasıdır. (Bkz. EK 2.3) Bunlar, İzmirli CHP’linin, 
kamuoyu algısı ile ve –algıladığı kadarıyla- kendi partisinin konumu 
ile çelişen bir talep yapısına sahip olduğunu göstermektedir. Ne var 
ki, onun oyu –araştırmamızın sınırlarının ötesindeki nedenlere 
bağlı olarak- yine de CHP’ye yönelmektedir. Ancak burada yine 
de vurgulanmalıdır ki, söz konusu nedenlerin başında “laiklik” 
gelmektedir.

Öte yandan İzmir CHP’lisi, partisini ve partisine ilişkin kamuoyu 
algısını tamamen “üniter devletçi / bölünmez bütünlükçü” konumda 
görmektedir. Kendisini de bu konuma yakın görmekte ve partisinin 
de o pozisyonda durmasını istemektedir. CHP bünyesinde “ulusalcı” 
kanadın baskın olduğu algısı İzmir’de ağırlıklıdır. Önemli bir 
bölüm İzmirli denek, kendi ulusalcı eğilimlerinin gereği olarak, AB 
üyeliğinden yana algıladığı partisine ve yine CHP’yi AB üyeliğinden 
yana algıladığını düşündüğü kamuoyuna karşılık, bizzat AB’ye karşı 
çok mesafelidir. 
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Denek, CHP’yi mezhepçiliğe yakın algılıyor ve kamuoyunun da 
partiyi mezhepçi olarak algıladığını düşünüyor. Oysa o partisini 
mezhepçilikten uzak görmek istiyor. Ona göre, Alevilerin İzmir’de 
CHP’ye oy vermesi doğaldır; ancak Alevi dayanışması parti içinde 
bazen sorun yaratmaktadır. Öte yandan denek, CHP’yi –kamuoyu 
gibi- seçkinci olarak algılamasına karşılık partisinin “seçkinci” 
görünmemesini talep etmekte; ama aydınların ve “seçkinlerin” partisi 
olan CHP’nin bunu bir ölçünün ötesinde başarması konusunda 
ısrarcı da olmamaktadır.

Türkiye toplumunun büyük ölçüde lidere endeksli olduğu 
iddiasındaki bir kesim denek mevcut liderin durumunu tartışmaya 
açmaktadır. CHP’nin doğal lideri olarak Atatürk’ü öne çıkaranlar en 
çok İzmir’de göze çarpmıştır.  

5.2.4. Adana

Adana’da göze çarpan, deneklerin CHP’ye ilişkin halka yakın olma 
algısı ve dileğidir. Laiklikten ödün verdiği algısında olduğu CHP’nin 
bu ilkeye daha sıkı sarılması dileğindeki Adanalı denek, partisinin, 
“azınlıklar / Kürt Sorunu” ile ilgili olarak “üniter devlet” kaygısından 
daha uzak bir tutum sergilemesini talep ediyor. Sağa kaydığını 
algıladığı CHP’nin solda kalmasını talep ediyor. AB üyeliğinden yana 
algıladığı ve kamuoyunca da öyle algılandığını saptadığı partisinin 
bu konuda biraz mesafeli durmasını talep ediyor. (Bkz. EK 2.4) 

Alevi partisi algısının kamuoyunda çok yaygın olduğu Adana’da, 
parti için aynı algıda olmayan denekler yine de CHP içindeki Alevi 
ağırlığını yadsımıyorlar. Kamuoyunda örgüt partisi olarak algılanan 
CHP’de CHP’lilerin kendi partilerini lider partisi ile örgüt partisi 
arasında algıladıkları ve partilerini daha çok “lider partisi olarak 
görmek” istedikleri tek kent Adana olmuştur. (Bkz EK 1.9) Öte 
yandan Adana’da CHP’ye yönelen oylar arasında “negatif motivasyon” 
önemli bir paya sahiptir. Somut bir deyişle önemli sayıda seçmen, 
seçimde oyunu –siyasal düşman gördüğü- AKP karşısındaki en 
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etkili parti olduğu için CHP’ye vermektedir. CHP’ye, parti olarak 
kimliğini benimsemek zorunda kalmadan oy vermenin en geçerli 
gerekçelerinden biri liderini öne çıkarmak olabileceğinden, “lider 
partisi” talebi ile “oy motivasyonu” birbiriyle bağlantılı olabilir.  

5.2.5. Konya

Konyalı CHP’li; kamuoyunun, partisini -uç noktalarda- “otoriter, 
katı laik, üniter devletçi, Alevi mezhepçi, seçkinci” bir parti olarak 
algıladığı düşüncesinde. (Bkz. EK 2.5) Türkiye’nin muhafazakar, 
Sünni ağırlıklı bir kentinin seçmeni açısından bu kadar “olumsuz” 
algılanan bir partinin taraftarı olmak Konyalı’da bir tür kuşatılmışlık 
duygusu yaratmışa benzemekte. Onun da bu ortamda tepkisi iki 
türlü: 

- Siyasal çevresinden nefret etmekle birlikte, bir veri gibi kabul ettiği 
ortama olabildiğince uyum sağlama çabası gösteriyor; bu çerçevede 
kendini bir “laik / dinsiz” muhalif olarak algılayan dincilerle zorunlu 
olarak güler yüzle ilişki kuruyor;

- Toplum yaşamının her alanında gördüğü “Sünni İslamcı / dinci” 
baskısı karşısında o ölçüde bunalıyor ki, sonuçta solculuğunu afişe 
ediyor; “iş olacağı yere varır” tarzı duygusal ve siyasal intihara yakın 
sert bir tutum benimsiyor.

Muhafazakar çoğunluk; solu komünizmle, dinsizlikle vb eşanlamlı 
tutup kendinden olmayan herkese “marjinal” ve “değersiz” 
muamelesi yapıyor. Konya’da yaşayan CHP’li de, bu yüzden 
AKP karşıtlığına endeksli oy kullanıyor; kendini rövanş umudu 
biriktirerek besliyor. Olası CHP iktidarından ilk icraat beklentisi de 
“yolsuzluklardan hesap sorma, hukuku tesis etme”. (Bkz 3.3) Belli 
ki birçok siyasal davranışını çevresindeki çoğunluğun anlayışsızlığı 
belirlemekte. Nitekim partisini –olumsuz gördüğü- “sol” değerlere 
bağlı algıladığını düşündüğü kamuoyuna “evet, ben sol değerlere 
bağlıyım” diye yanıt veriyor. 
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5.2.6. Diyarbakır

Diyarbakır’da deneklerin algısı genellikle kamuoyunun algısıyla 
birebir çakışmaktadır. Yalnızca kamuoyunun “katı laik” ve 
“bölünmez bütünlükçü” olarak algıladığı düşünülen CHP’nin 
Diyarbakırlı seçmeni, partisini farklı konumda algılıyor ve onun 
İslam’a ılımlı ve azınlıklara yakın olmasını talep ediyor. (Bkz EK 2.6) 

Görüşmelerden ortaya çıkan gerçek, CHP’nin; muhafazakar, bizzat 
Kürt, görece düşük eğitimli kamuoyu tarafından otoriter / halka 
uzak, katı laik, üniter devletçi / Kürt Sorunu’na olumsuz yaklaşan, 
seçkinci bir parti gibi algılanıyor olmasıdır. Böyle bir toplumsal 
yapı ve toplumsal algı ortamı CHP’nin seçim performansını 
açıklar niteliktedir. Bu arada CHP’li deneklerin, CHP’nin Kürt 
Sorunu konusundaki yaklaşımlarının cesaretten uzak kalmasından 
yakındıkları da belirtilmelidir. 
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5.2.7. Trabzon

Toplum, Trabzon’da, CHP’yi “otoriter, katı laik, ulusalcı, solcu, 
AB’den yana, Alevi kimlikli, seçkinci” bir parti gibi algılamaktadır. 
Bu özellikler, Sünni, muhafazakar, solculuk ve laiklikle dinsizliği, 
onunla da Aleviliği eş kavramlar olarak gören bir sosyopolitik ortam 
açısından son derecede olumsuzdur. Bu nedenle, belki de ne yapsalar 
işe yaramayacağını bildiklerinden, önemli bir kesim CHP’li denek 
Trabzon’da da, Konya’da olduğu gibi, bir tür siyasal intihar davranışı 
sergilemekte. Nitekim “laikçi” ise “laikçi” olunduğuna ilişkin tutum 
burada da saptanıyor. 

Trabzonlu CHP’li partisine yönelik taleplerinde bölgesinin 
özelliklerini de yansıtıyor: sonuna kadar üniter devletçi ve ulusalcı. 
Burada da lider partisi algısı ve lidere ilişkin tartışma hiç yok. (Bkz. 
EK 2.7)
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5.2.8. Erzurum

Erzurum’da da, Konya ve Trabzon gibi CHP oyunun az olduğu 
kentlerdeki sorunlar aynen yaşanmakta. Erzurum’da da “kim ne 
düşünürse düşünsün; nasıl olsa oy gelmiyor” tutumu bazı deneklerde 
belirgin. Bu çerçevede, kendini “Atatürkçü” olarak tanıtan bazı 
denekler en sert tutumu takınıyorlar. 

CHP’li deneklerde, toplumun CHP’yi “otoriter, laikçi, Alevi kimlikli, 
seçkinci” bir parti olarak algıladığı düşüncesi yaygın görünüyor. 
Birçok konuda CHP’linin kendi partisine ilişkin algısı da bununla 
çakışıyor. (Bkz. EK 2.8)
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6
SONUÇ
Araştırmada sonuca varıldığında metodolojiye ilişkin bazı çıkış 
noktalarının tekrar altının çizilmesinin gerekli olduğu ortaya 
çıkmıştır. Bilindiği üzere, sınırlı sayıda odak grup üzerinde uygulanan 
yoğun gözlem yönteminin, kamuoyunun yüksek sayılara dayalı anket 
yoluyla sondajına göre belirleyici farkı, deneğin düşüncelerini tek 
boyutun ötesine taşarak kavrama olanağı sağlamasıdır. Odak grup 
katılanlarının karşılıklı etkileşimleri bu olanağı daha da genişletme 
yolunu açmaktadır. Bu çerçevede -benimsediğimiz “kalitatif 
heuristic yaklaşım” uyarınca- denekleri hiçbir kavram tanımlaması 
yapmadan kendi ölçütleri ile baş başa bırakmamız, onların söz 
konusu kavramlar konusundaki görüşlerini ayrıntılı olarak 
saptamamış olmamız anlamına gelmemektedir. Esas olan, onların 
siyasal sorun ve süreçler bağlamında reel olarak ve kendiliklerinden  
nasıl tepki vereceklerini ve davranacaklarını kavramaktı, ki bu, 
mevcut yöntemle başarılmıştır. Ayrıca denekler, araştırma sürecinde, 
verilen kavram ekseninde tanımlarını kendi ölçütleri çerçevesinde 
yapmakla birlikte, görüşlerini bir anket çalışmasında belirmesi kolay 
olmayacak ayrıntılarıyla açıklamışlardır. 

Yinelemek gerekir ki, araştırma bağlamında “A“ deneğin CHP’ye 
ilişkin algısını, “C” ise CHP’ye ilişkin talebini ifade eder. “B”, 
deneğin, CHP ile ilgili kamuoyu algısına ilişkin algısıdır. Dolayısıyla 
“B”, gerçek kamuoyu algısı değildir; yalnızca CHP’li deneğin o algıya 
ilişkin görüşüdür. Bu itibarla, olası bir kamuoyu yoklaması sonucu, 
yani anket yapılsa bulunacak değerler, bu araştırma çerçevesinde 
saptadığımız “B” değerleri ile çakışmayacaktır. Eldeki araştırmanın 
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inceleme konusu, gerçek kamuoyunu işin içine katmayan salt parti 
içi / “intern” süreçlerdir. Çünkü parti içinde oluşma olasılığı bulunan 
dinamik, ancak ve yalnızca bu süreçler üzerinden kurgulanmaktadır. 
Eldeki araştırma, çoğu akademik nitelikli araştırmalar gibi, kısa 
dönemli bir yarara dönük olarak yapılmamıştır. Ancak “A”, “B”, 
“C” konumlanmalarının ve özellikle CHP seçmenlerinin partiye 
ilişkin dileklerini açıklayan “C” pozisyonunun önemi pratik siyaset 
açısından da yadsınamaz. CHP seçmenlerine ilişkin algı-talep 
yapılanmasının, yönetim kadrosuna genel stratejiyi ve tek tek illerde 
uygulanacak parti politikalarını saptamakta yarar sağlayabileceği 
çok açıktır.

CHP, araştırmanın başında belirtildiği üzere, benzemeye yöneldiği 
Avrupa sol / sosyal demokrat partilerinden herhangi birinin geçmişine 
ve dokusuna sahip değildir. İçinde barındırdığı karşıtlıklar da, esasen 
bu nedenle, Avrupa’daki benzeri partilerde bulunan çelişkilerden 
farklı ve derindir. Öte yandan, CHP içindeki karşıtlık / ikilemler, 
gözden geçirilmiş bulunan 9 karşıtlık ile tüketilmiş de değildir. 
CHP, yaşayan ve devinen bir partidir; üstelik sürekli kımıldayan 
bir parti sisteminin parçasıdır. Bu nedenle, süreç içinde ortaya yeni 
karşıtlıkların çıkma olasılığı belirebileceği gibi, inceleme konusu 
edilen bazı karşıtlıklar da kısa dönemde sönümlenmeye adaydır. 
Özellikle “A” ve “C” pozisyonları arasındaki mesafenin kısa olduğu 
ve büyük kentlerde daha da kısaldığı karşıtlaşmalar bu türdendir. 
CHP seçmeninin partisine ilişkin algısı “A” ile kamuoyunun sahip 
olduğunu düşündüğü algı “C” arasındaki mesafe de, parti tarafından 
benimsenecek stratejinin / politikanın niteliğini belirleyecektir. 
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