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OLAYLAR VE GÖRÜŞLER

Seçim, Partiler ve CHP
yeni bir çekim merkezi olarak AKP

objektif ve nesnel olanaksFzlFklarF or-

CHP iç çekişmelerle uğraşacağına, tüm seçim sonuçlarını masaya yatırmalı; özellikle İstanbul, İzmir, Ankara’yı ele alıp
oylarFnF zedelemesini engelledi. Böy- tadadFr.
lece sağ bloktaki bütün oylarF AKP’de
Bir yFl gibi kFsa bir sürede CHP iki
incelemeli, örgütle çok sıkı ilişkiler geliştirmeli, eğitime önem vermeli ve gelecek için örgütlenme modelini gözden
kurultay,
zorlu bir referandum ve bir
toplamayF
başardF.
geçirmelidir... Yoksa iç çelişkileri öne çıkarıp, sen çekil o koltukları bize devret demek politikada etik bir davranış değildir.
Şimdi diğer partilere bakabiliriz:
genel seçim geçirdi. Bu sürede, genel

MHP

Alev COŞKUN

T

ürk siyasal tarihinin çok
önemli bir genel seçimi 12
Haziran 2011 Pazar günü
başarF ile tamamlandF.
Bu seçimde, yüzde 86.7 oranFna çFkFlarak, son 12 yFlFn en yüksek katFlFm
oranFna ulaşFlmFştFr.
Kampanya döneminde uygulanan
seçim stratejileri, elde edilen seçim sonuçlarF açFsFndan bu seçim, her yönüyle daha uzun süre analiz edilecektir.
İlk siyasal çözümlemelerimizi (analiz) sayFsal verilerden ziyade siyasal
partiler üzerinden yapFyoruz:

AKP
Bu seçimde, AKP tartFşmasFz başarFlFdFr. Çünkü 2002 seçimlerinden
beri oy oranFnF sürekli yükseltmektedir; 2002’de yüzde 34, 2007’de yüzde 47, 2009 yerel seçimlerde yüzde
38.3 ve bu kez yüzde 49.9 olmuştur.
Erdoğan’Fn asFl amacF AKP’nin
Meclis’te 367 sandalyeyi elde edip, tek
başFna anayasayF değiştirebilecek sayFya ulaşmaktF. Ancak AKP bu hedefi
yakalayamadF. Anayasa konusunda,
diğer partilerle uzlaşma yapmak zorunda kalacaktFr.
AKP’nin başarFsFnFn nedenleri bizce şöyledir:
● AKP, Türkiye’nin en çok çalFşan,
iletişim ve halkla ilişkiler teknolojisinden en etkin bir biçimde yararlanan
en yaygFn örgütlü siyasal partisidir.
Bunun da meyvelerini topluyor.

● AKP’de genel başkan, genel yönetim kurulu, bakanlar kurulu, belediye başkanlarF ve örgütü temsil eden
il ve ilçe başkanlarF arasFnda mutlak bir
eşgüdüm ve uyum gözleniyor. Hiçbir
zaman aykFrF bir ses ve davranFşla karşFlaşmak olanaklF değil... Başbakan Erdoğan her ay il başkanlarF ve belediye başkanlarFyla toplantFlar yapFyor.
Milletvekilleriyle değerlendirme toplantFlarFnF eksik etmiyor.
● AKP sadece seçimlerde değil, bütün yFl boyunca alan çalFşmasF yapmaktadFr. AKP’nin gençlik ve kadFn
kollarF, AKP siyaset akademisinde, sürekli ideolojik temellere ve pratik uygulamalara dayanan eğitim almakta ve
alanda sürekli çalFşmaktadFrlar.
● KadFn kollarF, 12 ay boyunca her
hafta ev toplantF ve ziyaretlerini aksatmadan sürdürmektedirler.
● Orta sFnFflara yönelik ekonomi politikalarF, AKP’nin en önemli politikalarF olarak ortaya çFkmFştFr. Bu konuda kFsa analiz şudur:
● Türkiye nüfusunun yüzde 75’i
kentlerde yaşFyor. AKP’nin 2002’den
bu yana izlediği ekonomi-politikalarF temel olarak kentlerde yaşayan bu
orta sFnFfa yöneliktir. AKP belediyeciliği çok iyi kullanFyor:
● Öğrencilere bedava kitap, sağlFk
alanFnda yapFlan bir dizi iyileştirmeler, ulaşFmda yapFlan yatFrFmlar, direkt
olarak kentli orta ve dar gelirli tabakalara yönelmiştir.
● Bu arada, ekonomide dFş borçla-

rFn artmasF, cari açFğFn yükselerek
son derece kritik bir eşiğe gelmesi, orta tabakalarFn güncel yaşamFnF henüz
etkilemiyor.
● SFcak paraya dayalF AKP ekonomi politikalarF çok tehlikeli olan cari
açFğF dengelemekte, özellikle düşük
enflasyonun seyretmesini sağlamaktadFr. Uzun dönemde çok tehlikeli sonuçlar yaratabilecek olan bu ekonomi
politikalarF, kFsa dönemde vatandaşFn
cebini yakan bir sonuç doğurmadFğF
için etkileri olumsuz değil olumlu
olmuştur.
● AKP bu seçimlerde geniş halk kitlelerinin çok duyarlF olduğu konulara
odaklanmFştFr. 2009 yFlFnda Habur SFnFr KapFsF’ndan, terörist kFyafetleriyle giriş yapanlara tanFnan hoşgörü, o
dönemde yapFlan anketlere göre
AKP’nin oylarFnF yüzde 30’lara düşürmüştü. Muhalefetin oylarF da günün
koşullarF gereği bir ölçüde yükselmişti.
● Başbakan Erdoğan, düşen oy
oranFnF yükseltmek amacFyla bu seçimde, 180 derece dönüş yaparak
“Türkiye üzerinde operasyon yaptırmam” sloganFna sarFldF. Bununla
hem halk kitlelerini rahatlatmak, hem
MHP’nin oyunu bölmek istiyordu.
● Bu seçimde Erdoğan, muhafazakâr kesimin kendi içinde parçalanmasFndan da yararlandF. Numan Kurtulmuş’la sinerji kazanan ve yükselen
Saadet Partisi kökenli oylarFn, bölünmesinden yararlandF; bu mecranFn

Bu seçimde, üzerinde ciddi operasyon yapFlmaya çalFşFlan her noktadan
hedef tahtasFna alFnan parti MHP oldu. Özellikle sandalye sayFsFnF artFrmayF amaçlayan AKP, bütün gayretiyle MHP’yi baraj altFna düşürmeye
çalFştF. Ancak yüzde 13 oy oranF sağlayarak, MHP bu stratejiyi tersine
çevirmesini bildi.
MHP’nin aldFğF oylarFn büyük çoğunluğu kuşkusuz kendi öz tabanFndan
gelmekle birlikte, MHP’nin baraja
takFlmamasF amacFyla CHP’den ve
ulusalcF seçmenden de oy topladFğF bilinmektedir.
Tüm bu nedenlerle, MHP bu seçimin mağlubu değil, galibidir. Kaset
olayF tersine tepmiştir, MHP’nin
TBMM’ye girmesi Türk siyasal yaşamFnFn uzun dönemli istikrar ve barFşF açFsFndan olumlu görülmelidir.

E

mek ve Demokrasi
Bloku’nun kazancı
Seçim sonuçlarFna göre, TBMM’de
grup kuracak 4’üncü parti, Emek Özgürlük ve Demokrasi Bloku’dur.
Emek ve demokrasi cephesinin DiyarbakFr, Van, Siirt, Batman, Hakkâri,
AğrF illeri yanFnda İstanbul’dan üç,
Mersin ve Adana’dan birer sandalye
kazanmasF ve toplam 36 sandalye ile
Meclis’e girmesi büyük başarFdFr ve
son derece önemlidir. Yüzde on barajFnFn ne kadar anlamsFz ve anti-demokratik olduğunun da en açFk göstergesidir.

CHP’ye gelince
Seçim sonuçlarF CHP’de iç tartFşmalarF başlattF. Türk siyasal hayatFnda merkez sağ partiler (DP, Adalet Partisi, DYP, ANAP ve son olarak AKP)
görev odaklFdFr, kendi iç konularFnF TV
ve gazetelerde asla tartFşmazlar.
CHP ise, iç çelişkilerin öne çFkarFldFğF, parti içi iktidarF ele geçirmenin
son derece önemli olduğu bir siyasal
partidir. İşte seçimler biteli henüz üç
gün oldu, iç tartFşmalar başladF.

CHP başarılı mıdır?
Türkiye’nin siyasal yaşam tarihini,
Türk toplumunun sosyolojik yapFsFnF
bilen ve bu konulara bilimsel veriler
çerçevesinde bakabilen siyasal yorumcular, hiç kuşku yoktur ki, CHP’nin
bu seçimde başarFlF olduğunu kabul
ederler.
Türkiye, 1950’den bu yana laikler,
karşFsFnda dinciler, muhafazakârlar
ve dini geleneklerini yaşamak isteyenler olarak Fsrarla bölündü. Böylesi bir sosyal yapFda laik ilkelere dayalF
bir partinin bir anda yüzde 35 ve
40’lara yükselerek iktidar olmasFnFn
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başkan Kılıçdaroğlu, CHP’yi durağan
bir düzeyden projeler üreten, 81 ilde ve
250 ilçede mitingler yapabilen bir
sosyal demokrat parti niteliğine kavuşturmuştur.
CHP 2002’de yüzde 19.41, 2007’de
yüzde 20.09 ve 2011’de yüzde 25.9’a
ulaştF. Buna göre 6 puana yakFn artFş
oylarda yüzde 25’lik bir sFçrama demektir. Bu çok ciddi bir başarFdFr.
Seçimlerde beklentilerin CHP için
yüksek tutulmasF nedeniyle bir burukluk söz konusudur. AsFl sorun buradadFr.
Bir dönem önce genel merkez kontenjanFndan listelere giren kimi milletvekilleri, şimdi seçim sonuçlarFnF ele
alarak hemen eleştirilere başladFlar. Oysa, CHP’nin 2011 seçim başarFsFnF kabul etmeliler, bir zamanlar milletvekilliği yaptFklarF CHP’ye ağFr eleştirilerle yaklaşmak yerine, nasFl yardFmcF olabileceklerini açFklamalFydFlar.
KFlFçdaroğlu’nun özverili çalFşkanlFğFna ve gayretlerine karşF çFkmak kolay değildir. CHP gerek genel merkezde, gerekse örgütlerde son 20 yFldFr görmediği bir çalFşma düzeyine
ulaşmFştFr. İşte zaten eski dönemin alFşkanlFklarFnF üzerlerinden atamayan
kimi örgütler, çalFşma düzeyine uyum
sağlayamadFklarF için CHP bu seçimlerde birçok yörede topal bacakla çalFşmak zorunda kalmFştFr.
CHP yeni genel yönetim kurulu, hata yapmadF mF? Kuşkusuz yaptF... Örgütün sesini dinlememesi, örgüt emekçilerine ya da örgütün desteklediği kişilere listelerde yer verilmemesi en büyük hatadFr. Ön seçim yapFlan AydFn,
Denizli, Uşak, Manisa gibi illerde başarF yakalanFrken, CHP’nin en çok oy
alacağF sanFlan İzmir, İstanbul, Ankara ve Antalya’da istenilen başarF sağlanamamFştFr.
CHP iç çekişmelerle uğraşacağFna,
tüm seçim sonuçlarFnF masaya yatFrmalF; özellikle İstanbul, İzmir, Ankara’yF ele alFp incelemeli, örgütle çok sFkF ilişkiler geliştirmeli, eğitime önem
vermeli ve gelecek için örgütlenme
modelini gözden geçirmelidir... Yoksa iç çelişkileri öne çFkarFp, sen çekil
o koltuklarF bize devret demek politikada etik bir davranFş değildir.
UnutmayalFm, merkez sağ ve muhafazakâr kesimde AKP’den başka örgütlü hiçbir siyasal partinin yaşayamadFğF, hükümet, belediye, tarikatlar
ve onlara benzer sivil toplum örgütlerinin etkin bir biçimde güçlendiği bir
siyasal yapFda seçmenin dörtte bir
oyunu alan CHP’nin gücü çok önemlidir.
CHP, laik ve sosyal adalet ilkelerine dayalF, çağdaş cumhuriyet rejiminin ve demokrasinin güvencesidir, temel direğidir.

