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Konuşmacılar ve Moderatör

Gülseren Onanaç: 1965 yılında Mardin’de dünyaya geldi. 4

yaşındayken ailesinin İstanbul’a göç etmesi nedeniyle çocukluğu İstanbul’da geçti, İstanbul Çemberlitaş Kız Lisesi ve Bakırköy Kocasinan Lisesi’nindeki orta öğreniminin
ardından İTÜ İşletme Fakültesi’nden 1987 yılında mezun
oldu. 1 yıl Büyükşehir Belediyesi’nde çalıştıktan sonra Michigan State Üniversitesi’nde uluslararası pazarlama konusunda MBI derecesini aldı. 1991’de eğitimini tamamladıktan sonra Eczacıbaşı, Balsu ve Ferrero şirketlerinde çalıştı.
Eczacıbaşı firmasında görevi nedeniyle Rusya’da yaşadığı
üç yıllık döneminde SSCB’nin dağılış sürecine tanıklık etti.
Bu önemli herhalde. Teknoloji tabanlı pazarlama çözümleri sunmak üzere 2000 yılında G4 Marketing, 2002 yılında
Ticketturk şirketi kurdu. Aynı yıl kurulan Türkiye Kadın
Girişimcileri Derneği Kagider’in kurucuları arasında yer
aldı. 2007 yılında dernek başkanlığına seçildi. Başkanlığı
sırasında kadınların işgücüne katılımının önündeki engelleri kaldırmak ve Türkiye’nin AB müzakereleri sürecine
katkıda bulunmak amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulundu.
2011 Türkiye Genel Seçimleri’nde aday olmak için Kagider
5
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Başkanlığı’ndan ayrıldı ve siyasete girdi. Ağustos 2013-Nisan 2013 arası CHP’nin Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel
Başkan Yardımcılığı görevini yaptı, halen CHP Parti Meclisi
üyeliğini sürdürmektedir.
Erol Katırcıoğlu: Erol

Katırcıoğlu 15 Ocak 1951’de
İstanbul’da doğdu. 1975 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’nden mezunoldu. 1981’de özel öğrenci statüsüyle doktora çalışması için Amerikan Wisconsin Üniversitesi’ne gitti. 1985’te yurda döndü. Marmara
Üniversitesi’nde doktora unvanını aldıktan sonra Wisconsin Üniversitesi’nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalıştı. 1987’de yurda dönerek Marmara Üniversitesi İngilizce
Ekonomi Bölümü’nde öğretim üyeliğine başladı. 1990’da
doçent oldu, 1991-93 yılları arasında Başbakan Yardımcısı
Erdal İnönü’nün ekonomi danışmanlığını yaptı ve aynı yıllarda Rekabet Komisyonu’nun hazırlık komisyonunda iktisatçı üye olarak çalıştı. 1996’da profesörlüğe yükseldi. 20012005 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde rektör
yardımcısı olarak çalıştı, 2005’te aynı yerde bölüm başkanlığı yaptı, 2008’de ise mütevelli heyeti üyeliğine seçildi ve
2012’de Bilgi Üniversitesi ile yollarını ayırdı. 1996’dan bu
yana çeşitli günlük gazetelerde yazılar yazıyor. Küyerel konuşmacısı olarak her yıl konferanslar vermeye de söz verdi!
Sayın Katırcıoğlu aynı zamanda politikacı. Çok uzun, okuduğumdan birkaç sayfa daha uzun bir politik geçmişi var
ama çok özetleyerek şöyle söyleyebilirim. Kısaltılmış parti
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üyelikleri şöyle: Türkiye Sosyalist İşçi Partisi 1974, Yeni Demokrasi Hareketi 1994, Eşitlik ve Demokrasi Partisi 2010,
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 2012, Halkların Demokrasi
Partisi 2013
Hüseyin Çakır: (Moderatör). 1956 yılında doğdu. Sultanah-

met Akşam Ticaret Lisesini bitirdi. İstanbul İktisadi ve Ticari
İlimler Akademisi gece bölümüne kaydoldu. Bitirmedi.
1974- 1982 yıllarında Tekel’de çalıştı. İş hayatı, yayıncılık yaptı ve bir süre tekstil sektöründe küçük işletme sahibi
olarak çalıştı.
Emekli oldu ve emekli olarak yaşamını sürdürüyor.
Ortaokul yıllarında Türkiye İşçi Partisi (TİP) çevresinde
aktif sol siyasal hareket içinde yer aldı. 1973 -1982 yılları
arasında, Türkiye Komünist Partisi görüşleri doğrultusunda, öğrenci gençlik ve değişik demokratik kitle örgütleri
içinde çalıştı.
TKP sempatizanı bir grup arkadaşıyla, Dev-Lis İstanbul
Avrupa yakası kuruluş çalışmaları içinde yer aldı. Akşam
Talebeleri Kültür Derneği Kuruculuğu ve başkanlığı yaptı. 1975’de kurulan İlerici Gençler Derneğine (İGD) üyesi
oldu. Tekel’de çalıştığı dönemde, TÜM-DER, Tekel Memurları Derneği üyeliği ve Birlik Dayanışma Memur Hareketi
İstanbul Koordinasyon çalışmaları içinde yer aldı.
1982 yılında, TKP operasyonları dolayısıyla Tekel’den
istifa etmek zorunda kaldı. Türkiye Komünist Partisi İstanbul illegal parti çalışmalarında katıldı.

8
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1984-85 de Moskova’ya gitti. Sovyetler Birliği Komünist
Partisine bağlı Toplum Bilimleri Enstitüsü eğitim programına katıldı.
1987’de Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist
Partisi (TKP)’nin birleşmesi ve legal Komünist Partisi kurulma, iki partinin gençlik örgütlerinin birleşme sürecinde
Yarın Dergisi Yayın Kurulu üyeliği ve TİP-TKP birleşme sürecinde Adımlar dergisi yazı işleri müdürlüğü yaptı. Dergi
adına, “Sosyalist Dergiler Platformu” toplantıları içinde bir
süre yer aldı.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist Partisi
(TKP) birleşmesi ve yasal olarak Türkiye Birleşik Komünist
Partisinin (TBKP) kurulmasına katıldı. TBKP Birinci Kongresinde Merkez Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi.
1987-1990 yılları arasında, değişik haftalık dergilerde siyasi analiz yazıları ve yayın kurulu üyeliği ve yazı
işleri müdürlüğü, 1993-2000 yıllarından, Bakış, Gündem,
Özgür Politika ve Yeniyüzyıl’ da düzenli, Radikal’ de ara
sıra politik analiz makaleleri yazdı. Aynı dönemde, Küyerel
yayınları kurucusu, birçok yerel gazete ve dergide yazar,
koordinatör ve yayın yönetmenliği yaptı.
1991 tarihinde TBKP kapatıldıktan sonra parti- örgütlü
siyasal hareketler içinde yer almadı.
Bir grup arkadaşıyla 1995 yılında Küresel ve Yerele Düşünce Grubunu (Küyerel) ve “Küyerel Yayınlarını kurdular.
2005 yılında internet üstünden yayın yapan www.kuyerel.com web dergisini ve küyerel mail gurubunu oluş-
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turarak Küyerel Düşünce Platformu adı altında çalışmaların koordinatörlüğünü yapıyor. Küresel ve Yerel Düşünce
(KÜYEREL) Derneği kurumsal Başkanlığını yapıyor.
Taraf gazetesinde serbest yazar olarak «Ötesi» başlığı altında, arada sırada siyasi analiz ve yorumlar yazıyor.

Düzenleyen Kurum: KÜYEREL

KÜYEREL: Aralık 1995’te “Küyerel Düşünce Grubu” ola-

rak kuruldu. Ekim 2005 yılında “Küyerel Düşünce Platformu” adı altında www.kuyerel.org  web sayfası ve kuyerel@googlegroups.com mail grubu elektronik ortamda
yayınlamaya başlandı. Web sayfası ve mail grubuyla ulaşılabilen kesimlere konu odaklı ortam sağlayan, düşünce
üretmeyen, düşünce üretimine platform oluşturan, olanak
yaratan, farklı kesimlerce erişilebilir müzakereci bir zemin.
Katılımcı, demokratik, çoğulcu siyaseti savuna; militarizm, faşizm, ırkçılık, nefret söylemi hariç herkesin görüşleri paylaşabildiği demokratik bir platform.
Bir düşünce kuruluşu olan KÜYEREL; sosyal, ekonomik,
siyasal, felsefi, kültürel konularda düşünce üretilmesine ve
geliştirilmesine, kamuoyu ile paylaşılmasına, böylece toplumda demokrasi bilincinin ve kültürünün yaygınlaştırılmasına katkıda bulanmayı amaçlıyor. KÜYEREL bu doğrultuda
çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu
çalışmaların yaygınlaştırılması, ülkenin ve dünyanın değişimine düşünsel katkıda bulunacak olan kişilerin tezlerinin ve
düşüncelerinin tartışılacağı düşünsel etkinlikler düzenliyor.
11
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Demokrasinin kurumsallaşması için; evrensel insan hakları ve hukuk normlarının hiçbir şart öne sürülmeden uygulanmasını sağlanması için çalışmak;
Değişen dünyaya, teknolojilere ve doğurduğu sorunlara
yeni bakış açıları, çözüm önerileri getirmek;
Kendi tarihiyle yüzleşebilen, demokrasinin kurumsallaşması, demokrasi kültürüne katkı sağlamak; Demokratik
fikirlere, kişi ve kurumlara alan yaratmak, demokratik kültürü güçlendirmek için, otoriter demokrasiden katılımcı,
müzakereci demokrasinin kurum ve kurallarıyla işlemesine
bu zihniyet dönüşümüne katkıda bulunmak. Gündem yaratacak fikirleri ortaya çıkmasına yardımcı olup, şekillendirerek çözümler üretilmesine katkıda bulunmak. 2008’den bu
yana, Türkiye’nin güncel sorunları ve demokrasinin, demokratikleşmenin küresel ve yerel düşünsel problemleri
konusunda tezleri olanların tezlerinin tartışıldığı konferanslar, paneller düzenliyor. KÜYEREL altında yürütülen   çalışmaların daha da derinlik kazanabilmesi, genişletilerek
daha verimli devam edebilmesi  için kurumsallaşmanın kaçınılmaz olduğu bir noktaya gelindi. Bu ihtiyaca binaen ve
yasal zorunluluklar nedeniyle Mayıs 2010’da (Küresel ve
Yerel Düşünce Derneği) KÜYEREL kuruldu.

Başlama Vuruşu

Hüseyin Çakır: Hoşgeldiniz. Küyerel 20014’ün son toplan-

tısı bu. Aynı zamanda bu toplantının başlığı 2015 yılında
da yürüteceğimiz çalışmaların da başlığı, yani “Başka Bir
Türkiye” başlığı altında 2015’e de daha alt başlıklar altında devam etmeyi düşünüyoruz. Neden böyle bir konferans düzenledik? Bir iki dakikanızı alarak, açıklamak istiyorum. Birincisi, eski olan nerede başladı ve nerede bitti?
Çünkü öyle bir tartışma var, eskinin tartışması; yeni olan
nasıl oluyor ve nasıl oluşuyor? Biraz bunlar üzerine düşünmek istiyoruz. Peki, yeni nasıl olmalı, nasıl olabilir? Bu
konuda hem akademik tezler hem politik tezlerin bizim
aracılığımızla da tartışılarak kamuoyuna taşınmasını sağlamak istiyoruz. Aslında eski-yeni, yeni bir tartışma değil,
hep süren bir tartışma bu. Fakat bu eski nerede bitti, yeni
nerede başladı konusunda da herkes filin tarifi gibi kendisine göre bir tanımlama yapıyor. Tipik bir örnek vermek
istiyorum, biliyorsunuz geçen haftalarda İspanya eski başbakanı ev alırken usulsüz kredi kullandığı için gözaltına
alındı ve tutuklandı. Gene iki gün önce falan sanıyorum
İspanya Adalet Bakanı, Adalet Bakanlığı’nın ihalelerinde
13
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kendisine yemek ve hediye gönderildiğine, tatil hediyesi
gönderildiğine ilişkin basında haberler çıktıktan ve daha
sürüyorken istifa etti. Şimdi aynı gün, bir gün sonra Egemen Bağış, Adalet Komisyonu’nda ifade verirken “Bizim
geleneğimizde bağış alma geleneği vardır” dedi. Adalet Bakanı [böyle söyledi ama] bir bakanken aldığınız hediye ile
bayramda babanızın size verdiği hediye farklı farklı şeyler.
İşte bu aslında tipik bir eski-yeni zihniyet dünyasını gösteriyor. İkincisi; yeni Türkiye’de neler oluyor? Şimdi bir yeni
Türkiye tanımlaması var, bugünkü iktidar, iktidar yoluyla
bu yeni Türkiye’yi kurmaya çalışıyor. Birkaç örnek vermek istiyorum: özel hayatlar, yaşam tarzları, ilköğretim ve
yükseköğretimde AKP’nin ideolojisine göre mühendislikle
bir toplum dizayn edilmeye çalışılıyor. İkincisi yargı, polis, MİT ve bağımsız kurumlar yürütmeye bağlanıyor, daha
da ileri giderek bunların Cumhurbaşkanlığı’na bağlanması
milli iradenin isteği ve yeni Türkiye arzusu olarak ilan edildi. Şimdi böyle bir yeni Türkiye vizyonu var. 2010 referandumundan sonra başlayan yeni duruma karşı çıkanlar
iktidara ve devlete karşı çıkanlar olarak ilan edildi. Ayrıca
karşı çıkılabilir, eleştirilebilir de. Eleştiri ve karşı çıkma hakkını iktidara ve devlete darbe girişimi diyerek polis zoruyla
bastırmak, parlamento ve parlamento dışı siyasi partilerin
muhalif söylemlerini ve muhalif hareketlerini gayrimeşru
ilan ediliyor. Son yasayla da birlikte çok daha enteresan
biçimde siyasi, sivil muhalefet yapmak illegal olarak tarif
ediliyor ve buna yeni bir Türkiye diyorlar. Öyleyse dedik ki
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biz bu yeni Türkiye ise, bu bizim düşündüğümüz gibi yeni
bir Türkiye değil, bunun siyasi literatürde başka bir tanımı
var, öyleyse başka Türkiye, hatta yeni Türkiye’yi biz tanımlayalım dedik. Yeni Türkiye’yi tanımladılar, şimdi tanım
üzerinden gitmek yerine bir başka Türkiye tasavvuru var
mı, bunu sorgulayalım dedik. İlginç bir şeydir, Ferhat Kentel son bir yazısında şunları yazıyor. Müsaadenizle okumak
istiyorum. “Devrim ve karşı devrim retoriklerine referans
veren yeni Türkiye kalıbının çok duyulduğu bu günlerde
belki gerçekten yeni Türkiye’yi düşünmek, hayal etmek ya
da o yolda yürümek mümkün olabilir” diyor.
Evet, gerçekten başka bir Türkiye’yi düşünmek, hayal
etmek, bu konuda tezler varsa, bu tezleri kamuoyuna taşımak için biz Küyerel olarak bu sürece katkıda bulunmak istiyoruz. Bu toplantıları yapmamızın amacı bu... Son
bir şey söylemek istiyorum, 12 yıllık AKP iktidarının güzel
günleri de oldu, güzel günlerinde yanında bulunduk ve
destekledik ama öyle bir algı oluştu ki muhalefette, bu iktidar gidemez, bu iktidarı değiştirmek çok zor. Bir muhalefet
yorgunluğu görülüyor, çünkü muhalefet yorgunluğunun
nedeni de hakikaten başka bir Türkiye tasavvurunu gür
sesle toplumun önüne koyamamasından kaynaklanıyor.
Böyle olduğu için de iktidar gündemi belirliyor, muhalefet
ona karşı pozisyon almak zorunda kalıyor ve toplum da,
bu derin kutuplaşmada yüzde 45’le, işte geri kalan muhalefet, o kutuplaşmayı derinleştirerek de siyaset alanı daraltılıp bloke edilmiş oluyor. Şimdi bitirirken şunu söylemek
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istiyorum: Soner Araştırma Şirketi’nin geçen hafta bir araştırması yayınlandı, çünkü burada iki partinin temsilcisi var,
parlamentodaki muhalefet CHP Parti Meclisi üyesi ve HDP
Parti Meclisi üyesi; topu onlara atmak istiyorum, seçimler
de çok yaklaştı. Araştırma şöyle: Erdoğan gittikten sonra
–bu geçen hafta yayınlanan ‘bu hafta seçim olsaydı nasıl
olurdu’ araştırmasının sonucu- AKP yüzde 37, CHP yüzde
27, HDP 6,7 bu böyle midir, değil midir? Bilemem, bunun
yorumunu da sizlere bırakıyorum.
Bu kısa girişten sonra: Konferansımızın konuşma sırası
şöyle olacak: İlk konuşmacımız Gülseren Onanç olacak.
Gülseren Hanım’ın bloğundan derlediğim bir iki not var,
bunları da paylaşarak sözü konuşmacılara devredeceğim.
Gülseren Onanç şunları yazmış: “Türkiye’nin tıkanan
demokrasisinin önünü açabilmek için CHP’nin politika
yapma süreçlerini ters yüz edecek, yeni politikaların ortaya çıkmasına olanak sağlayacak, politikayı onurlu bir
meslek haline getirecek bir yaratıcı reform gerçekleştirilmesine ihtiyacımız var. Üstelik toplumda kaliteli demokrasi,
yeni siyaset kültürü talebinde bulunan geniş bir kitle var.
Bunlar CHP’de bir reform sürecini talep ediyor, yani reform sürecini aynı zamanda CHP’nin topluma karşı çok
önemli bir sorumluluğu. Sosyal demokrat bir parti olarak
eşitlik, özgürlük, adalet CHP’nin söyleminin temel ilkeleridir. AKP karşıtlığı üzerinden değil yaratıcı, kapsayıcı,
çözümcü politik söylemler geliştirir, geçmişle değil, gelecek
inşasıyla ilgilidir. CHP’nin bunu gerçekleştirecek cesur,
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yetkin, demokrat, vizyoner, takım kurabilen politikacıları
var. Türkiye’nin en kısa zamanda normalleşmesi ve hak
ettiği demokrasi seviyesine ulaşması gerekiyor. Bunun için
CHP’nin politik parti olarak yenilenmesi ve geniş halk kitlelerine güven vermesi gerekiyor” diyor ve bu temennilerine
can-ı gönülden katılarak sözü kendisine bırakıyorum.

BİRİNCİ BÖLÜM

SUNUMLAR

Gülseren Onanç
CHP Parti Meclisi Üyesi

Çok teşekkür ederim, sağ olun. Öncelikle herkese merhaba, bu cumartesi öğlenden sonranızı, bir de zannediyorum
onlarca başka alternatif varken bütün bu alternatifler arasından bizi seçtiğiniz için, bizi dinlemeye geldiğiniz için
hepinize teşekkür ediyorum. Umarım akşam evinize gittiğinizde “İyi ki burayı seçmişim” dersiniz.
Beni böyle tanıtmak, aslında iyi bir başlangıç oldu. Çünkü ben CHP’de değişimin, dönüşümün, reformun olması
gerektiğine inanan ve bu nedenle partiye siyaset yapmak
üzere gelen biriyim. Bizim eski bir milletvekilimiz olan
aramızdaki, Hüsnü bey (Okçuğlu) de çok iyi bilir, o da
CHP’nin değişimi için mücadele vermiştir, biz de onlardan
öğrendik, kendi yollarımızı bulmaya çalışıyoruz.
Bugünkü konferansın konusunu ‘bir başka Türkiye inşası için politik partiler ne yapmalı’; olarak yorumladım.
Zira AKP’nin ‘Yeni Türkiye’ adını verdiği bir ülke inşasına
tanıklık ediyoruz. AKP bizim önümüze yeni bir Türkiye
vizyonu koyuyor.
21
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Biz bunun karşısına kendi Türkiye vizyonumuzu koymalıyız. Bu konferansın temel sorusunu ‘başka bir Türkiye
inşası için muhalefet partileri ne yapacak?’ diye algılıyorum.
Öncelikle siyasetçiler olarak bizlerin Türkiye’nin sosyolojik değişimini çok iyi anlamamız gereğine inanıyorum.
Türkiye de toplum çok dinamik ve siyasetin bu dinamizmi algıladığını düşünmüyorum. Siyasiler ya değişimi anlamayıp topluma parti kutsalları dayatıyor veya kendi ideolojisine uygun ‘toplumu dizayn etmeye’ çalışıyor. Oysa
toplumsal dinamikler bu kalıpların içine sığmıyor yani sürekli değişen toplum siyasetin hep önünde gidiyor. Bunun
Türkiye’de de Dünyada da böyle olduğunu düşünüyorum.
Ben siyasetçilerin en temel görevinin toplumsal değişimi anlamak, özümsemek ve buna uygun siyasal çözümler
üretmek olduğuna inanıyorum. Sosyal demokrat düşüncenin özünün insanı ve onun toplumsal ihtiyaçlarını anlayarak çözüm üretmek olduğunu düşünüyorum. AKP gibi
muhafazakâr partiler ise ‘aile, dini inanç’ kutsalı üzerinden
insan yaşamını dizaynına uğraşır. AKP’nin “Biz Türkiye dinamiğini elimizde tutuyoruz, yeni bir Türkiye inşa ediyoruz” iddiası tam da budur.
Peki bu olanaklı mıdır? Benim cevabım Hayır. Evet, AKP
Türkiye’nin çeşitli dinamikleriyle oynuyor, kimilerini değiştiriyor ama öte tarafta toplumsal dinamik o kadar başka
faktörler ile değişiyor ki AKP nin değişimi hızlı akan bir
akarsuda geriye doğru kürek çeken bir kayıkçı kadar etkili
olabiliyor.
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Bize, yani muhalefette bulunan siyasi partilere düşen
görev toplumun değişimini anlamak ve ona ilişkin çözüm üretmektir. Değişen dünyada duyarlı, yetkin, sorumluluk sahibi özgür bireyler yetişmesine destek olmaktır.
Türkiye’de yaşayan halkların hak ettiği şekilde özgür, eşit
barış içinde yaşaması yönündeki engelleri kaldırmaktır.

Başka Bir Türkiye Var!
Bugün ben görüşüm çerçevesinde sunumumu hazırladım.
Şöyle özetleyerek başlayacağım: Bir başka Türkiye’nin inşası zaten söz konusu değildir; “Başka bir Türkiye zaten
var!” ve bize düşen görev onu iyice anlamaktır. Başlığın
altında küçük bir yazı var, bilmiyorum okuyabiliyor musunuz? İşte onu görmek gerekli diyorum. Evet onu görmek
için şimdilik belki büyütece ihtiyacınız var. Ancak bilmeliyiz ki, onu daha yakından anlamaya çalışmak zorundayız.
Şimdi birkaç göstergeyi sizinle paylaşmak istiyorum.
Farklı ülkelerdeki İnternet enetrasyonu verileri. Dünya
Bankası verilerine göre, Brezilya, Polonya ve Arap Dünyasının yanında Türkiye ve dünya ortalamasına bakarsak
Türkiye dünya ortalamasının çok üstünde olduğu görülür.
Her 100 kişinin 45-46 sının internete erişimi var. Bu internete erişimi olanların sosyal medya kullanımı yine dünya
ortalamasının üstünde.
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Bakın, size farklı kanalların, farklı mecraların kullanımını
göstereceğim. Toplam kullanım içerisinde neredeyse yüzde
75’e varan bir sosyal medya kullanımı var ülkemizde. Yani
halkımız tarafından “feis” olarak tanımlanan bir iletişim aracı
var. Facebook demiyor, onu kendi diline uyarlamış.
Biz her ne kadar halkın havuz medyası tarafından yönlendirildiğini düşünelim, aslında kendi aralarında bir medya düzenini, bir iletişim düzenini kurdular ve direk iletişimi
sürdürüyorlar... Türkiye’de yüzde 60’a varan bir Facebook
kullanımı var, yüzde 34 Twitter kullanımı var, toplamda
“Sosyal medya içerisinde hesabım var” diyen yüzde 97, çok
büyük oranda bir sosyal medya kullanım oranı var.
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Bir Katılımcı: Kaç kişide yüzde 97.
Gülseren Onanç: İnternet bağlantısı olan 100 kişide.
Türkiye de toplam internet bağlantısının %46 yani yaklaşık
35 milyon kişinin internete erişimi var. Bunların 97’si hesabı olduğunu söylüyor ama aktif olarak kullanan yüzde
75, yani yaklaşık 26 milyon kişi aktif olarak Facebook veya
Twitter’ı yada diğer sosyal medya araçlarını aktif olarak
kullandığı bir Türkiye’den söz ediyoruz.
Bu Türkiye’de Twitter’in yasaklanmaya kalkışan, eski
başbakan yeni Cumhurbaşkanının uzun sürede başarılı
olabileceği düşünülebilir mi?
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Cumhurbaşkanı’nı twitter da hiç kimseyi takip etmiyor,
yani aslında başka bir Türkiye’yi göremiyor, görmek istemiyor. Kendisinin hayal ettiği Osmanlıca öğrenmelerini istediği ‘Yeni Türkiye’nin çok daha ilerisinde bir Türkiye’nin
var olduğunu bizim görmemiz ve bu gerçek üstüne politikalarımızı geliştirmemiz gerekiyor.
Şimdi de bizim yaptırdığımız bir araştırmanın sonucunda yaptığımız bir analiz tablosunu paylaşmak istiyorum: Bu
analizi, kendi içimizde tartışmaya yol açsın, siyaset geliştirmemize esas oluştursun diye yaptık. ‘Sizce aşağıdakilerden
hangileri Türkiye’nin vazgeçilmezi olmalıdır?” sorusunun
cevaplarıdır bunlar. Bu sonuçlarda insan hak ve özgür-
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lükleri birinci sırada çıkıyor; ekonomik kalkınma ve refah
ikinci sırada; demokratikleşme ve gelir dağılımının eşitlenmesi bunları izliyor. Eğitim de beşinci sırada.

Resmi dil Türkçe olmak üzere herkese kendi
anadilinde eğitim
Toplumda, ‘insan hak ve özgürlükleri’ açık ara önde vazgeçilmez değer olarak ortaya çıkıyor. Bu slaytta gördüğünüz farklı renkler farklı partileri temsil ediyor. Gördüğünüz
üzere aslında insan hak ve özgürlüklerinde her üç partiye
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oy verenler birleşmiş, sadece BDP biraz daha ileride farklılık gösteriyor. Ekonomik kalkınma ve refahta AKP tabanının her şeyden daha önde olduğunu, ötekini de var ederek
ekonomik kalkınma ve refahı da çok önemsediğini görüyoruz. Burada CHP tabanının ekonomik kalkınma ve refahı
ille de önceliklendirmediğini görüyoruz. CHP tabanı için
insan hakları, demokratikleşme daha önde çıkıyor.
Ben bu analize baktığım zaman, toplumda çözüm sürecinin temel değeri olan bireysel hak ve özgürlükler değerinin karşılığı olduğunu okuyorum. Topluma çözüm sürecinin bir hak ve özgürlük sorunu olduğu anlatılırsa ve çözüm
süreci geniş bir toplumsal kesim tarafından bir uzlaşı süreci
olarak sürdürülebilir.
Araştırmamızda yine şunu sorduk, dedik ki; “Vatandaşlık tanımının etnik referanstan arındırılması hakkında ne
düşünüyorsunuz?”; “Katılıyorum” diyen yüzde 64. Anayasa
değişikliği için Anayasa Komisyonu uzunca bir süre çalıştı
ve sonunda bir şey çıkmadı ya. Bu çalışmalarda takılan üç
madde vardı biliyorsunuz. Bunlardan biri vatandaşlık maddesiydi: “Vatandaşlık tanımının etnik referanstan arındırılması gerektiğine inanıyor musunuz?” sorusuna, partilerden
bağımsız olarak söylüyorum, -bu arada AKP daha düşük,
CHP tabanı daha yüksek katkı veriyor buna-; “Evet, arındırmalıdır” diyor bizim halkımız.
“Resmi dil Türkçe olmak üzere herkesin kendi anadilinde eğitim almasını destekliyor musunuz?” sorusuna “Evet”
diyerek destek verenlerin oranı yüzde 61. Avrupa Birliği’ne
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girişin desteklenme oranında geçen yıllara oranla bir artış
var. Burada altını çizmek istediğim en önemli konu Yerel
yönetimlerin güçlendirilmesi. Bu konuda toplum yerel yönetimlerin güçlendirilmesinden yana.

Hiçbir kalkınma hedefi, doğanın feda edilmesinin
gerekçesi olamaz
Doğa’yı korumak “başka Türkiye’nin” çok sevdiğim yüzü.
“Kalkınma adına doğadan hiçbir şekilde fedakârlık yapılmaz” önergesi %70 oranında destek buluyor. Toplumun
doğadan yana duruşu çok net. Doğadan, kalkınma adına
fedakârlık yapmak istemiyor. HES lere karşı köylülerimizin
verdiği mücadeleyi yaşadık. Yırca Köyü’nün direnişini ve
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bu direnişe memleketin diğer taraflarından ne kadar destek
geldiğini de yaşadık. Kimse kalkıp da “Ben doğayı katletmek adına bu ülkeye büyük yatırımlar yapacağım” deme
lüksünü, “Ülkemiz bunu istiyor, bunu talep ediyor” üzerine kuramaz. Hayır, Türkiye bunu istemiyor! Hiçbir kalkınma hedefi, doğanın feda edilmesinin gerekçesi olamaz
diyor yüzde 70. Kendini böyle net ifade eden bir irade var
Türkiye’de.
Başka Türkiye’nin en belirgin yüzü Gezi Direnişi oldu.
Ben siyasete bu dönemde girmiş olduğum için kendimi
çok şanslı hissediyorum, çünkü Gezi Direnişi ve sonrasında çok geniş bir entelektüel birikim, “Artık ben siyasete
girmek istiyorum” diye ortaya çıktı. Şu anda siyaset önünde
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müthiş bir birikim var ve eğer biz bu birikimi kendi siyasi
partimizin içine, onun siyaset yapma süreçlerinin içine alabilirsek, başka Türkiye’yi birlikte yaratabiliriz.

Başka Türkiye’nin’ inşası için saydamlık ve
hesap verilebilirlik şart
Gezi öncesinde siyaset “başkaları yapsa daha iyi olur” diye
düşünülen, kirli ve başkalarına bırakılan bir alandı. Gezi
sonrasında siyaset içinde bulunmak istenen, aktif olmak
istenen ve değişim, dönüşüm yaratılmak istenen bir alan
haline geldi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bize de gösterilen bu teveccüh, bize verilmek istenen bu elden dolayı
çok şanslıyız.
Ancak bunu bir fırsata çevirmek için siyaset yapma süreçlerinde reforma ihtiyacımız var. Partimiz içinde bir dönüşüme ve kucaklayıcı bir süreç oluşturmaya ihtiyacımız
var. Ama parti içi reform yeterli olmayacak. Aslen devlet yapısında önemli bir reforma ihtiyacımız var. Yıllardır
Ankara’dan yönetilen, bireyin yönetime katkısını istemeyen, hantal devlet on iki yıllık AKP döneminde daha otoriter bir yapı haline geldi. Bu devlet yapısı artık Türkiye’nin
gelişim dinamiğinin önünde bir engel olarak durmaktadır.
Yeni, yerelden, katılımcı ve kucaklayıcı bir yönetişim anlayışına ihtiyacımız var. Zira yönetişim süreçlerine katılmak
isteyen işte sizler gibi birikimli, yetkin bir insan kaynağımız
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var. Bu insan kaynağını ülke yönetiminin içine almayı başarmamız gerekiyor.
Ama ne yazık ki tek partili AKP devleti, insan sermayesini dışlayan, devleti merkezden; tek parti, tek ideoloji, tek liderle yönetiyor. Ülke sorunlarını tek elden, tek merkezden
çözmeye çalışıyor ama çözemiyor. AKP nin bu açmazının,
bu paradigmasının karşısına bizim yeni bir yönetim paradigmasını koymamız gerekli. Yeni bir devlet paradigmasını
yaratma kapasitemiz var, bunu yapabiliriz. Biz entelektüel
olarak daha güçlüyüz, dana dinamiğiz.
Yeni Devlet Yönetişiminin inşasında temsiliyet, katılımcılık, saydamlık ve yetki devri gibi dört başlığı önemli buluyorum.
Yeni devlet paradigmasını oluşturmak ilk olarak karar
mekanizmalarında daha iyi bir temsile ihtiyacımız var. Örneğin, önümüzde bir genel seçim var. TBMM’de olabildiğince geniş bir kitleyi temsil eden siyasilerin girmesini
sağlayabilmeliyiz. Partimiz bu doğrultuda ön seçim yapma
kararı aldı. Ben temsiliyet açısından bunu çok önemsiyorum. Geniş kitlelerin temsiliyetini hem yerel yönetimlerde
yani belediye yönetimlerinde hem TBMM de sağlamamız
gerekli. O yüzden siyasi partilerin seçim süreçlerini nasıl
yönettiği, ne kadar katılımcı olduğu ve geniş bir kitleyi bu
iradenin içine alabildiği çok önemli. Başka Türkiye’nin inşasında Türkiye’nin yetkin kapasitesini yönetimin içine almak
çok gerekli olacak. Parti üyelerinin hatta vatandaşların kendi bölge milletvekili adaylarının belirlemesine katılmasını

Başka Bir Türkiye İçin İktidar Alternatifi

33

temsiliyet açısından çok önemli buluyorum. Tabii yüzde on
olan seçim barajını bir an önce kaldırmak zorundayız.
Katılımcılık bir diğer önemli kavram… Özellikle sivil toplumun ve kitle örgütlerinin entelektüel sermayesini yerel yönetimlerden başlayarak genel yönetiminin içine alabilirsek
başka bir Türkiye’nin inşasını çok daha hızlı yapabiliriz.
‘Başka Türkiye’nin’ inşası için saydamlık ve hesap verilebilirlik kavramlarını hakim kılmalıyız. İşte Ak Saray’ın
maliyetlerini bu güne kadar bilmiyorduk, sorduktan sonra
öğrendik! Oysa belediye bütçelerinden, devlet bütçesine kadar her kamu kademesinde bütçenin, her türlü harcamanın
açık olduğu, şeffaf olduğu ve bütün birimlerin, kurumların
bu konuda hesap verebilir olduğu bir düzene ihtiyacımız
var. Yani AKP paradigmasının o tek kişilik, tek adamlık, tek
partilik, tek liderlik paradigmasının karşısına saydamlık ve
hesap verilebilirlik sistemini koymamız gerekiyor.
Peki, bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Daha çok yerel olarak… Bunun tek cevabı var; yerel yönetimlerin güçlendirilmesi. Yerel yönetimleri güçlendirmek için ne yapmalı ve
nasıl yapmalıyız?

Merkezi sistem artık sistemi götüremiyor
Size Türkiye’ye benzer bazı ülkelerle, Türkiye’de devletin
götürdüğü kamu hizmetleriyle belediyelerin yaptığı kamu
hizmetlerini karşılaştırmalı olarak birkaç tabloda göstermek
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istiyorum. Şu anda Türkiye “T” olanlar, öbür ülkeleri de
görüyorsunuz: güvenlik, polis, adalet, istatistik seçim kayıtları; bütün bunların hepsi şu anda merkezi bir devlet
eliyle yapılıyor, sadece bunlardan itfaiyeyi bizim merkezi
hükümetimiz yerele vermiş.
Erol Katırcıoğlu: Yerel de devlete bağlı olduğu için aslın-

da fark etmiyor sonuçta.
Gülseren Onanç: Esneklik açısından burada artık Kasım-

paşa’da ki bir yangını Ankara’dan söndüremeyecekleri için

Başka Bir Türkiye İçin İktidar Alternatifi

35

onu böyle yapmayı uygun bulmuşlar, bir de oradan çok
fazla da rant gitmiyor merkeze! Diğeri eğitim, eğitimde de
yine okul öncesi ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim
hepsi merkezi. Hâlbuki öbür ülkelere baktığımızda kısmi
olarak, örneğin İspanya’da, örneğin Fransa’da çeşitli belediyelere, yani yerele devri söz konusu bunların… Bunu da
oturup konuşmamız lazım. Şimdi yine bölgemizden örnek
vereyim. Biliyorsunuz ben bir dönem Beyoğlu Belediye
Başkanı Aday Adayıydım ve mahallelere gittiğimizde en
önemli sorunlardan bir tanesinin okul olduğunu gördük.

36

Küyerel 2014 Konferansları

Şimdi o mahallenin ihtiyacı olan okulun niteliğini, büyüklüğünü, orada yaşayan Kürtlerin, Kürt ailelerin çocuklarının neye ihtiyaç duyduğunu Ankara’dan görmenin imkânı
yok. Gördük ki aslında yerelde bu okul sorunun çözülmesi
gerekiyor. Eğitim yönetimini Ankara’dan götürmeye çalışan
bir eğitim sistemi var. Yine sağlık sisteminde de, sosyal
güvenlik sorunlarının çözümünde de merkezi bir yapı var.
Öte tarafta belediyelerin asli görevi olan şehir planlaması ve bölgesel planlama kararlarının merkeze alındığını
tanık oluyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yoluyla nere-
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deyse İstanbul’un yüzde 80 imar kararları şu anda merkezden veriliyor.
Bir Katılımcı: Şef veriyor kararı.
Gülseren Onanç: Evet, üstelik dediğiniz gibi bir kişi karar veriyor. Kültür sanatta, en çok burada yerele biraz yetki
verilmiş. Ulaşımda yeni yerele verilen var ama yine ulaşımın da büyük bir çoğunluğu merkezden yapılıyor: Yani
İstanbul’un 3’üncü bir havaalanına ihtiyacı olup olmadığına
yine Ankara’dan birileri karar veriyor. Nereye yapılacağına
da yine Ankara’dan birileri karar veriyor. Bu örneklerle, bu
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merkezi yapı ile başka bir Türkiye’nin inşasının söz konusu
olamayacağını, mutlaka bir yerel yönetim reformuna ihtiyaç olduğunun altını çizmek, vurgulamak istedim.
Böyle gördüğünüz zaman gerçekten ne kadar merkezi
yönetildiğimizi ve ne kadar o merkezi kıskacın içinde kaldığımızı ve bu merkezi sistemin artık sistemi götüremediğini de görüyoruz. Mutlaka bizim yeni bir paradigmaya ve
yerelden çıkan yeni bir paradigmaya ihtiyacımız var.
Şimdi bu reformlar hangi kademeyle, nasıl olur, oturulup tartışılması gerekli. Biz partimizin içinde nasıl bir yerel
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yönetim gerektiğini ve bunun hangi kademelerde yapılması gerektiğini tartışıyoruz.
Bir de şunu paylaşmak isterim: Yerel yatırım harcamalarının, yerel kamu yatırım harcamalarının toplam kamu
harcaması içindeki payı açısından baktığımızda, Türkiye’de
bu oran sadece yüzde 23. Yani kamu harcamalarının neredeyse tümü yine merkezden, merkez kararları ve merkez
için yapılıyor. Hâlbuki bu oran mesela Fransa’da yüzde 70.
Başka Türkiye’nin inşasında siyasette bizim sorumluluğumuz var. Gezi sonrasında ortaya çıkan entelektüel biri-
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kimi içimize alarak, değişimi sağlayacak kanalları açıp, bu
dönüşümü birlikte yapabiliriz. Yeni Türkiye’yi ancak bu salonlar ve bu salonlar gibi çok daha geniş kitleler kurabilir.
Ve bunun yolu; yereli, yerelin yetkisini, yerelin sorumluluğunu genişleterek, onun içine bizlerin daha fazla katılımını
sağlayarak başlamakla gerçekleşebilir.
Benim bugünkü sunumum aşağı yukarı böyle. Eminim,
CHP’ye yönelik uzunca bir soru cevap, eleştiri soru gelecektir, biliyorum. Oradan da biraz, bir başka boyutu düşü-
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nelim. Yani parti eleştirilerini elbette yapalım ama bugün
burada biz başka bir Türkiye’yi nasıl inşa ederiz, bunu tartışarak çıkarsak, eminim hepimiz geleceğe yönelik daha
umutlu çıkarız. Yoksa olumsuzluk üzerinden yaptığımız
hiçbir tartışma bizi bir yere götürmüyor.
Bir başka Türkiye var, sadece onu anlayalım, onu sistemin içine dâhil edelim ve birlikte hak ettiğimiz demokratik
bir seviyeye ulaşalım diye öneriyorum. Teşekkür ederim.
Gülseren Onanç: Ben teşekkür ediyorum.
Hüseyin Çakır: İkinci konuşmacımız, Erol Katırcıoğlu hoca-

yı hepiniz tanıyorsunuz ama ben belki unutmuşunuz Erol
hocanın kısa bir özgeçmişini size okuyacağım. Erol hoca
Küyerel’in kadim konuşmacısıdır. 2015 Küyerel’in 20. yılı.
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Kurulduktan bir yıl sonra yaptığımız panellerden birisiydi,
“Dünya ve Türkiye Küreselleşme ve Değişim” başlığıydı.
Mehmet Altan, Erol Katırcıoğlu ve Tarık Demirkan konuşmacılarımızdı. Daha sonra sanıyorum 14 Mart 2009’da
“Türkiye Ekonomisindeki Değişim ve Sol” meselesini konuşmuştuk. 2015’e girerken üçüncü kez Erol Hoca konuşmacımız.

Erol Katırcıoğlu
HDP Parti Meclisi Üyesi

Hüseyin Çakır: Erol Katırcıoğlu, bir akademisyen, düşünür,

aynı zamanda siyasetçi. Erol hocanın Özgür Gündem’de
çıkan “Yeni Olan Ne” başlıklı yazısından çok kısa bir alıntıyla sözü kendisine devredeceğim. “Yeni diyebilmemiz
için gerekli bir dönüşüm henüz yaşanmadı. Yaşanıp yaşanmayacağı da bilmediğimiz bu günlere yeni demek, Türkiye kelimesinin önüne koymak zorlama bir iş bence. Daha
açık biçimde söyleyecek olursam, siyasi partilerimizin ve
onların liderlerinin kimlikçi siyaset tarzından vazgeçmedikleri sürece bu ülkede olumlu anlamda bir dönüşümün de
gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyor, çünkü kimlikçi
siyaset her zaman çatışmacıdır, birbirini yok etmek üzerine davranır ve bu yönde elindeki her imkânı kullanır. Bu
yeni dönemde ülkede her farklı olan kişi, bu farklılığının
gerektirdiği gibi bir yaşamı seçebilecek mi? Kendi hayatını ilgilendiren kararlara herhangi bir katkısı olabilecek mi?
Bir Çerkes, bir Kürk kendi dilinde eğitim alabilecek mi?
Bir Alevi, bir Hıristiyan istediği gibi inancını yaşayabilecek
43
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mi” demiş. Burada bir paragraf daha vardı, o düşmüş, o
da şöyleydi: “Yeni olanlı AKP savunuyorsan, HDP yepyeni
bir partidir” demişti, yazısından notlar alıntıladım ve sözü
kendisine bırakıyorum, çok teşekkür ediyorum.

Erol Katırcıoğlu: Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, Gülseren

Hanım’ın konuşması üzerine ben de düşündüklerimi dilim döndüğünce yazdıklarımı, yazmaya çalıştıklarımı, sizlerle paylaşmak isterim. Sizleri tanıyorum. Hemen hemen
neredeyse tek tek tanıyorum. Bazı partilerde birlikte olduğumuz arkadaşlar da var burada. Dolayısıyla sizlerle
KÜYEREL vasıtasıyla böyle sıcak bir toplantı içinde olmak
hakikaten benim için de önemli. Tabii konuşacak çok
konu var ama ben kestirmeden ve asıl noktalara değinen
bir konuşma yapacağım. Ondan sonra belki sorularınızla
daha genişletebiliriz.
Gülseren Hanım’ın CHP ile ilgili bir vizyon çizdi. Benim sizlerle paylaşmaya çalışacağım vizyonla ikisi arasında
belki bazı ortak paydalar olacak, onları konuşmayı düşünüyorum.
Şimdi bir kere Ak Parti yeni bir Türkiye’yi mi yarattı
hakikaten? Baktığımızda bu özellikle iktidar cenahındaki
yazarçizerin, gazete köşe yazarlarının, televizyon programcılarının genellikle yeni Türkiye’yi çok sık kullandıklarını
görüyoruz. Böyle yeni bir Türkiye yarattılar mı sorusu,
onlar açısından baktığımızda: evet, varmış gibi anlaşılıyor.
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Mesela Mustafa Karaalioğlu’nu dinlediğinizde yeni Türkiye
oluşmuş. Zaten programlarının adını da öyle koymuşlardı.
Ben bu kanaatte değilim, nitekim şimdi Hüseyin’in hatırlattığı yazımda da bunu belirtmeye çalıştım. Herhangi bir
şeyin yeni olması için bir kere bir şeyden kopmayı gerektirir, radikal bir kopuş olması lazım. Yeni bir şeyin, yeni
bir Türkiye’nin ortaya çıkması için. Böyle bir kopuş olduğu kanaatinde değilim ama bir değişim olduğu kesin. Yani
Türkiye’nin yapısına, siyasi dokusuna baktığımızda özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 12 yıllık iktidar sürecinde
önemli değişiklik yarattığı gözüyle bakılabilir. Tabii bu değişimlerin tümü AKP’ye özgü de değil, onların yaptığı şeyler de değil muhtemelen: Çünkü dünya değişiyor ve dünya
değişirken Türkiye de değişiyor; 12 yıl az bir zaman değil. Dolayısıyla bu değişim, Ak Parti’nin yaptıkları ve genel
dünya konjonktüründeki değişmeler içinden baktığımızda
Türkiye’nin değiştiğini kabul etmemiz lazım. Türkiye’nin
değiştiğini kabul ettiğimiz andan itibaren de aslında bir
şeylere yeniden bakmamız gerektiği ortaya çıkıyor, çünkü Türkiye’nin değiştiğini söylemek, birçok yönden bunu
ifade etmek mümkün, mesela siyasetin değişiminden söz
etmek mümkün, toplumun sosyolojisinin değişiminden,
zihniyet dünyasının değişiminden söz etmek mümkün.
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Türkiye’nin gerçek sosyolojisinin ortaya çıkması
Böyle baktığımda değişen Türkiye’de bir zamandan beri
oluşmuş olan bir kimlik siyasetinin giderek azgınlaşan bir
biçimde devam ettiğini öncelikli olarak görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunu biraz sonra açacağım. Biraz sonra
ayrıntısına bakacağım ama bunun çok temel bir problem
olduğunu düşünüyorum, çünkü biz bugün Türkiye’ye bakarken hangi Türkiye’ye bakıyoruz; 2000’li yılların öncesindeki Türkiye’ye mi bakıyoruz yoksa 2000’li yıllardan sonra
bu değişen dediğimiz Türkiye’ye mi bakıyoruz? Bunun çok
önemli olduğunu düşünüyorum; çünkü siyasi analiz yaparken zaman zaman, özellikle bizim yaş kuşağımız belki
hafızaları taze olduğu için 2000 öncesi ile bir ilişki kurarak
bakmayı tercih ediyor. Böyle baktığımızda Türkiye’yi tam
olarak anlamamız mümkün olmaz gibi geliyor bana. Bu
değişim dediğimiz şey, toplumun son yıllarda giderek daha
belirgin olarak yaşadığı değişim; Türkiye’nin siyasetinin de
değişmesi gerektiğini söyleyen bir değişim. Toplum değişiyorsa, siyaset yapma tarzlarından tutun, siyaset anlayışına
kadar bir zihniyet haritasının da değişmesi gerekiyor. Ben
bu noktada mevcut partilerin direndiğini görüyorum.
HDP hariç olarak söylüyorum. HDP ile ilgili olarak da
ayrıca birkaç şey söylemek isterim ama önce CHP ile ilgili söyleyeyim. CHP’nin bu değişime ayak uyduramadığı
kanaatindeyim. CHP’nin siyaset yapmadaki yetersizliğinin
probleminin bu olduğunu düşünüyorum. Değişen bir Tür-
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kiye var, değişen Türkiye’nin yeni ima ettiği durumlar var.
Bu durumlar siyaseten nasıl okunması gerekiyor ve siyaseten nasıl çözülmesi gerekiyor gibi sorulara tam olarak cevap vermesi –MHP’yi saymıyorum, özellikle CHP için söylüyorum– en azından şimdilik pek mümkün görünmüyor.
Peki, nedir bu değişen şey diye baktığımızda, özellikle
altını çizmem gereken şey, vesayet rejimi dediğimiz daha
ziyade askerin siyaset üzerindeki gölgesini meşrulaştırmış
olan bir anlayışın, bir yapının değişmiş olması ile ilgili olduğunu düşünüyorum, yani bu yapı gerçekten de değişti.
Bugün ordunun, askerin ki; unutmayalım, asker Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana sistemin en güçlü unsuruydu,
bu unsur aslında bir anlamda güçsüzleşti veya en azından
siyaseti belirleyebilecek bir pozisyondan geriye düştü. Arkadaşlar bu değişim dışında, başka değişimleri de sayabiliriz ama oralara girmeyelim. Ekonomide vs.’de de değişiklikler var ama bu değişim kendi başına aslında siyasetin
de yapısının değişimine neden oluyor. Nasıl neden oluyor?
Hangi mekanizmayla oluyor diye baktığımızda sanıyorum
şunu söylemek lazım: Türkiye’nin gerçek sosyolojisinin ortaya çıkmasına ve bunun siyasette kendini ifade etmesine imkân veren bir değişim, bu vesayet rejimi sisteminin
değişimidir.
Başka biçimde söyleyecek olursam, belki şöyle ifade
etmek daha uygun olur: Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana aslında parçalı bir dokuya sahip, bir cemaat
toplumu esasında. Bir ulus devlet olabilmiş bir toplumsal
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yapısı yok, hiçbir zaman da olmadı esasında ve bu yapı
askerin sistem içerisindeki varlığından dolayı görülebilir
değildi, yani görülememesinin en temel sebeplerinden bir
tanesi askerin gölgesinin varlığı, bu sosyolojinin siyasete
yansımasını önlüyordu.
Mesela Kürtleri göremiyorduk yeteri kadar, İslamcıları,
Alevileri yeteri kadar göremiyorduk gibi sayılabilir. Şimdi
bu sistem, yani vesayet rejimi geriye çevrildiği noktada
Türkiye’nin bu parçalı yapısı, yani parçalı dokusu daha net
olarak ortaya çıktı ve bu doku büyük ölçüde kendini siyasette ifade eder hale geldi. Bu da bugüne kadar zaten yalan
dolan içerisinde giden demokrasiyi (ki onu da belki biraz
daha açmak lazım) aslında bir kimlikler demokrasisi haline
dönüştürülmesine sebep oldu.

Radikal demokrasi
Şimdi bunu biraz daha açarak söyleyeyim. Türkiye’de zaten başından beri kimlikler vardı ve kimlikler kendilerini
siyaseten ifade etmekte zorlanıyorlardı, fakat söylemeye
çalıştığım değişim; (tabii başka sebepler de var konuşmadığımız; digital devrim vs., Gülseren Hanım’ın söylediği
sosyal medyanın kullanımı vs. gibi etkiler de var bu işin
içinde ama) sonuçta çeşitli kimlikler kendilerini daha iyi
ifade edebilir hale geldiler. Sonuç olarak bu kendi başına
kötü bir şey değil. İslamcıların kendi taleplerini kendi kim-
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likleri içinden ifade etmeleri doğal bir şeydir. Aynı şekilde
Kürtlerin kendi kimlik taleplerini ifade etmeleri doğal bir
şey, Alevilerin öyle, başka unsurların da, başka toplum kesimlerinin de kendi kimliklerini ifade etmeleri ve bunun
etrafında siyasallaşmalarını normal ve sağlıklı olarak görmek lazım. Fakat arkadaşlar bu kimlik taleplerini kendilerini ifade eder halde olmuş olmaları gerçeği, bir yerde
bir anlamda bir ulus devlet biçiminde yaşayan bir topluluk
olduğumuzu düşünürseniz, “biz” duygusu altına evrilmesi
gerekir. Aksi takdirde kimlik siyasetleri, çatışmacı nitelikte
siyasetlerdir ve birbirlerini yok etmek üzerine davranırlar.
Oysa Türkiye’nin geldiği yerde kimlik siyasetlerinin çatışmacı ikliminden uzaklaşabilmesi, ancak ve ancak yeni
bir zihniyet, siyaset perspektifini gerektiriyor. Ben bu zihniyete kısacası demokratikleşme veya radikal demokrasi
kelimesini uygun buluyorum. Bütün kimliklerin talepleri
üzerinden bir yeni kimlik siyaseti belki –illa böyle ifade
etmem gerekirse önermeyi– bir anlamda kimlik siyasetlerinin çatışmacı karakterini giderebilecek ve böylelikle en
azından toplumun kendi sahici sorunlarını konuşabileceği
daha demokrat bir siyasi iklimin ortaya çıkmasına yarayacak diye düşünüyorum.
Böyle baktığımızda son, son seçimlerde bu sosyoloji ve
siyasetin çok örtüştüğünü görüyoruz. Şöyle ifade etmem
mümkün sanıyorum: Adalet ve Kalkınma Partisi’ne İslami
kesimin taleplerini dile getiren, parti olarak bakarsak bu
partinin zaten bir zamandan beri bir kimlik siyaseti içinde
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kendine vücut bulduğunu biliyoruz. Bu partinin sistemde
egemen olmaya başladığını görüyoruz. Siyasi literatürde
hâkim parti denilen bir parti durumu gelişmeye başlıyor.

Kimlik siyaseti çoğunlukçu demokrasi!
Bunun karşısında Türkiye’nin önemli bir kimlik kesimi laikler diye tanımlayabileceğimiz, belki hepimizin de bir şekilde
içinde olduğu bir kesim bu. Bu kesim de aslında CHP’de
kendisini dile getiriyor, ifade etmeye çalışıyor. Bu kesim kendi siyasetini yine kendi kimliği içinden yapmaya çalışıyor.
Bir de Kürtler var tabii ki. Kürtler de BDP ile birlikte,
daha doğrusu BDP ile kendi kimlik siyasetlerini yapıyorlardı, son zamanlara kadar böyle gelişti. Şimdi, burada öyle
bir durum ortaya çıkıyor sandık ki, demokrasi kaçınılmaz
olarak bu kimliklerin kendilerini ifade ettikleri veya kendilerini realize ettikleri bir araca dönüşüyor. Başka biçimde
söyleyecek olursam demokrasi veya sandık kimlikler arasındaki güç ilişkilerini ifade eder hale geliyor. Kim güçlüyse kimlik olarak toplum da, demokrasi de onun belirlediği
bir biçimde cereyan ediyor. Şimdi burada birkaç şey var
söylemek istediğim ama onu bir parantez içine koyayım,
belki daha sonra geri dönerim.
Bu tartışmaya şöyle bir yere getirmek istiyorum. Toplumdaki kimlik siyaseti etrafında toplanmış olan Türkiye
sosyolojisi demokrasi ile kendini siyasete dönüştürürken,
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kaçınılmaz olarak hâkim olan, sayıca daha fazla olan kimliğin belirlediği bir demokrasiye dönüşmüş oluyor. Demokrasi denilince çoğunlukçuluk anlaşılır olmaya başladı. O
zaman da demokrasi, azınlıkların ya da sesi duyulmayanların sesinin duyulmasını sağlayacak bir sistem olarak işlevini
yitiriyor diye bakabiliriz. Nitekim Türkiye’de ben bunun
böyle olduğunu düşünüyorum ve bu çok karamsar bir durum. Bu karamsar durum hepimizin üzerinde var. Ben çeşitli çevrelerde bulunuyorum ve sizler de bulunuyorsunuzdur, eminim şu duyguyu biliyorsunuz: “Yine mi bu adamlar
bu seçimde alacaklar” cümlesinden ötürü umutsuzluk, karamsarlığın yaygınlaştığını da görüyoruz. Fakat arkadaşlar,
gerçeğimiz de bu gibi geliyor bana. Türkiye’deki siyaset,
kimlik siyaseti olmaya devam ettiği sürece ve İslami kesim
bu kimlik siyaseti içinde en geniş kesimi temsil ettiği sürece
sandık daima onun görece gücünü yansıtan bir mekanizma
olarak çalışacak demektir. Dolayısıyla Türkiye’de demokrasi bence işlevini tümüyle yitirmeye başlamış bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Nitekim bugün yolsuzluklarla ilgili
son birkaç gün önce olanlara bakın, ne oldu? Bir Yolsuzluk
Komisyonu var, dört bakanın soruşturmasını yapacak, fakat
yapamıyor, çünkü orada da çoğunluk Ak Partili milletvekillerinden oluşuyor ve Ak Partili milletvekilleri kendilerine
göre bir yol bulup hem yayın yasağı getiriyorlar hem de
kendileri tamamen kapalı kapılar arkasında bu sorgulamayı
yapıyorlar, o da sorgulamaysa. Peki, burada muhalefetin işlevi nedir diye sorduğumuzda, açıkçası kabul etmek lazım
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ki muhalefetin işlevi giderek anlamsızlaşıyor ve bence Türkiye demokrasisinde kimlik siyaseti olduğu sürece, Türkiye
demokrasisi bir demokrasi olmaktan çıkıyor.
Bu gün için karşılaştığımız durum bu.

Kimlik siyasetinden Türkiyelileşmeye
Şimdi burada HDP’ye biraz değinmek istiyorum. HDP’ye
kimlik siyaseti ile demokrasi ilişkisini ilk fark eden parti diye bakabiliriz. HDP kimlik siyasetinin - ki kendisi bir
kimlik siyaseti yaptı - BDP olarak daha fazla bir yere gidemeyeceğini gördü. Bu siyasetin çatışmacı karakterini görüp
kendi taleplerini gerçekleştiremeyeceği için, yeni bir sürece, yeni bir siyaset arayışına girdi. Yeni bir siyaset arayışına
girdi. Benim anladığım kimlikleri aşan, bir bakıma bütün
kimlikleri içine alan yeni bir siyasetle olarak ortaya çıkıldı.
“Türkiyelileşme” kavramı, Abdullah Öcalan’ın ortaya attığı bir kavram olarak bence çok isabetli bir kavramdır ve
Türkiyelileşme kavramı özünde bu farklı kimlikler, daha
doğrusu kimlik demokrasisini bir bakıma aşmanın bir yolu
olarak önerilmiş olan bir siyasi perspektiftir veya öneridir
diye bakmak lazım.
Nitekim HDP bunun üzerine kuruldu biliyorsunuz. HDP
bütün kimliklerin taleplerini taşımak üzere bir siyasi parti
oldu. Önce HDK oluştu, HDK’nın üzerine de HDP oluştu. Problemleri var, onlar ayrı mesele. Eminim sorularınız
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olacaktır, sorularınızı cevaplarken, ben de düşündüklerimi
söylemek isterim ama öyle bir yere gelmiş durumdayız ki
bu demokrasi tıkanıklığını aşmanın bir yolu olarak HDP’nin
yaptığını yapmamız gerektiği kanaatindeyim.
Ben bir HDP Parti Meclisi üyesi olarak, yani sadece Kürt
kimliğinin değil, Kürt kimliği dışında bu ceberut devletin
çeşitli biçimlerde baskısı altında kalmış, ötekileştirilmiş
bütün toplum kesimlerinin aslında HDP çatısı altında gerçekten bir demokrasi arayışını, yeni bir demokrasi arayışını oluşturması gerektiğine inanıyorum. Onun için zaten
HDP’deyim.
Önümüzde yeni Türkiye diye bir arayışımız olacaksa,
bence bu Türkiye arayışı bu minval üzere olmalı, yani yeni
bir demokrasi arayışı ve bu yeni demokrasi arayışı da kimlikleri aşan, bütün kimliklerin kendilerini ifade edebilecekleri katılımcı bir demokrasi olmak zorundadır. Dolayısıyla
bunu bugün için en iyi tanımlayan siyaset HDP’dir. HDP
buna ne kadar uyuyor, ne kadar uymuyor ayrı bir mesele.
HDP Türkiye toplumunun önüne, bir Kürt siyasetinin devamı olarak, Türkiye toplumunun önüne böyle bir imkân
koymuştur, böyle bir bakış açısı koymuştur ve bu bakış
açısını hepimizin değerlendirmesi gerekir. Bizim geldiğimiz yer itibariyle söylüyorum, laik kimliğin içinde var olan
siyasetlere baktığımızda –küçük sol siyasetleri bir kenara
bırakıyorum- CHP karşımıza çıkıyor ama CHP’nin de bugün için baktığımızda bu tartıştığımız meselelerle maalesef
bir ilgisi yok.
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Gülseren Onanç: Var!
Erol Katırcıoğlu: Bir ilgisi yok diyorum. Türkiye’de olan

bitenle ilgili olarak ifade edilen, mesela son olarak Selahattin Demirtaş’ın İzleme Komisyonu’na veya bu sürece katılımıyla ilgili olarak yaptığı öneriye Sayın Kılıçdaroğlu’nun
verdiği cevabı hepiniz okudunuz. Kürt siyasetiyle mesafe
almak zorunda hissetmek, Kürt siyasetini bu kadar anlamamak, anlayamamak hakikaten kabul edilebilir bir şey gibi
gelmiyor bana.
Çok uzatmayayım, Gülseren Hanım yerel yönetimlerini
özellikle çizdiği noktalarım çok doğru olduğu kanaatindeyim. Yerel mesele ile ilgili olarak –ki HDP’nin siyasi önerilerinin içinde en önemlisi özerkleşme ve yerel demokrasiler meselesi biliyorsunuz– birkaç laf söylemek istiyorum.

CHP’li bir Belediye “Ben özerkleşiyorum” desin
CHP aslında yapabilse, becerebilse, etkili olabilecek bir
alan yerel yönetimler. CHP belki Türkiye’yi çok yönetmedi
ama Türkiye belediyelerini çok uzun süre yönetti ve Türkiye Cumhuriyeti belediyelerinin nasıl merkeze bağlı olduğunu en iyi bilen parti CHP. Dolayısıyla da CHP’den biz,
mesela bir özerkleştirme hamlesi bekliyoruz esasında.
Gülseren Hanım buradayken bir öneride bulunmak
istiyorum. Bu önerimi bir CHP Parti Meclisi üyesi olarak
kendisine de iletmiş olayım. Önerim şu: Mesela bugün her-
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hangi Cumhuriyet Halk Partili belediyenin yapabileceği bir
şeyden söz ediyorum, bu belediye desin ki “Ben özerkleşiyorum kardeşim, fiilen ben özerkleşiyorum” desin ve yol
açsın. Bunu Diyarbakır yaparsa, ayrılıkçılık vs. gibi meselelerle üzerine gidilecektir, fakat İzmir Belediyesi dese ki
“Ben merkezden bazı konularda mesafe alıyorum, özerkleşiyorum, bazı kararları ben alacağım” dese, bu konuda
öncülük yapsa, en azından Kürt coğrafyasında 100 küsur
belediyeye sahip HDP’nin ya da Kürt siyasi hareketinin yolunu, önünü açmış olur. Böylelikle hem CHP yerellik meselesindeki misyonunu yerine getirmiş olur, hem de Kürt
siyasetine bir giriş yapmış olur. CHP’nin bu kadar mesafeli
olmasını anlamak, kabul etmekte zorlanıyorum, çünkü iyi
kötü sosyal demokratlarla hep bir şekilde yakın olmuş bir
insanım. Erdal Bey’le üç sene kadar birlikte çalıştım, sosyal demokrat cenahı da tanırım, sosyal demokrat cenah da
böyle değildir bence. Ben sosyal demokrat cenahı daha
özgürlükçü, Kürt meselesinde daha inisiyatif alma yeteneği
olan -ki biliyorsunuz Erdal Bey 1991’de Kürtlerle birlikte
parlamentoya girmiştir. Şöyle özetleyeyim, söylemek istediğim şey şu: yeni Türkiye demekle yeni Türkiye olmuyor.
Türkiye’nin yenisi herkesin özlemi Ferhat’ın söylediği gibi,
bu nasıl becerilebilir? Bunun becerilebilmesi için bizim bir
kere bir analiz yapmamız lazım.
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Bizler demokrattık ve demokrat bir ülkeyi
özlüyorduk
Değişen Türkiye’yi anlamamız için bir analiz yapmamız
lazım, bu analize baktığımda da benim görebildiğim kadarıyla kimlik siyasetleri tesadüfen ortaya çıkmış siyasetler değildir. Küreselleşmede etkileri olabilir ama Türkiye
toplumu zaten Osmanlı bakiyesi bir toplum olarak kimlikli bir toplum, cemaat toplumuydu. Esasında bütün 90 yıl
boyunca da askerin gölgesinde bir siyaset oluştuğu için
bu kimlikler kendilerini ifade edebilir bir hale gelemediler.
Asker ne vakit ki geriye çekildi, bu kimlikler şimdi kendilerini açık bir biçimde ifade ediyorlar. Bunlardan bir tanesi
İslami kimliktir, bir tanesi Kürt kimliğidir, bir tanesi Alevi
kimliğidir. Şimdi bu kimlik siyaseti önümüzde yaşadığımız
bir siyaset ama bu siyaset bizi gerçek anlamda bir demokrasiye ulaştıramayacaktır. Mesela bu İslamcı siyasetten beklenebilirdi belki; bizim bu anlamda geçmişte verdiğimiz
destek biraz bu çerçevede destekti. Başörtüsü meselesinde
olsun, Cumhurbaşkanı’nın eşinin başörtülü olmasından dolayı seçilemeyeceğiyle ilgili görüşler olsun, bütün bunlara
biz de itiraz ettik, niye ettik? Çünkü bizler demokrattık ve
demokrat bir ülkeyi özlüyorduk. Fakat gördüğüm kadarıyla
İslami siyaset 2011’den itibaren neredeyse kendi kabuğu
içine kapandı ve İslami bir kimlik siyaseti yapan bir partiye
dönüştü AKP.
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Kimlikleri aşan bir siyaseti HDP öneriyor
Alınmayın lütfen ama CHP bir azınlık kimliği üzerinden siyaset yapan bir parti olduğunun farkında değil. Laik kimlik
Türkiye’de azınlıktır ve o kimliğin kendini siyaseten ifade
ettiği yer de CHP’dir. Fakat CHP bunun farkında değildir
ve farkında olmadığı için CHP’nin gençleri Gezi’de oldular, bir bakıma isyan ettiler kendi büyüklerine, babalarına
vs. Özetle söylemek istediğim şey şu: Bu kimlik siyasetiyle
bir yere varamayız, kimlikleri aşan bir siyaset önermemiz
lazım. Kimlikleri aşan bir siyaseti HDP öneriyor ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bunu açık ve net bir şekilde
Selahattin Demirtaş’ın siyasetinden görmeniz ve izlemeniz
mümkün olmuştur.
Burada gerçekten Türkiye’nin bir yenisini özlüyorsak, o
yeninin kurulabilmesinin yolu bence buradan geçiyor ve
açıkçası bir cümle ile de bitireyim: Bunu belki HDP kendi
başına beceremeyebilir, çünkü HDP de içinde önemli bir
Kürt unsuru bulundurması itibariyle bir Kürt kimlik siyasetine dönüşme potansiyeli taşıyor diyebiliriz. Bunun önüne
geçmek lazım, bunun önüne geçmek için de Kürt olmayan
demokratların bu partide görev almaları gerekiyor ve Türkiyelileşme projesi –ki bence bu esasında bizim projemizdir– demokratların projesidir; bu projeye sahip çıkmak gerekiyor ve bu projenin üzerinden yürümek gerekiyor diye
düşünüyorum. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.
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Hüseyin Çakır: Erol hocanın hakikaten altını çizdiği kimlik

siyaseti üzerinden demokrasinin bloke edilmeye çalıştığı
zamandan geçiyoruz. Oysa kimliklerin özgürlükleştiriciliğini ve demokrasiyi genişletecek çoğulcu, demokratik bir
topluma doğru gidileceğini savunduk. Ancak siyasal İslamcılık, Suni İslam kimliği üstünden siyaseti bloklaştırdı. Toplumun Suni İslam anlayışına göre dizayn edecek adımlar
atmaya başladı. Müslümanlık bütün ötekilere karşı üstün
ve egemen siyasal İslam bloğu haline getirildi. İslam kimliği üstünden yapılan siyaset ve bloklaşma; evet yüzde 4050 arası oy kazandırıyor. Açış konuşmasında söylediğim
gibi muhalefet bu tabloya bakarak “ne yaparsak yapalım
bu durumu değiştiremeyiz” noktasına geldi. MüslümanlıkSiyasal İslamcılık bloğunun siyasi iradesinin değişmemesi,
muhalefet yorgunluğunu yarattı.
Erol hoca bence burada önemli bir açılım koydu. Evet,
kimliklerin özgürce var olması ve bu öyle görülüyor ki burada İzmir, yerel yönetimlerde radikal bir öneri getirerek
CHP’yle de HDP’nin birlikteliğine pas atmış oldu. Böylesi
bir öneri kayda geçmiş olduğu için bu toplantı açısından
da önemli olduğunu düşünüyorum: Çünkü hakikaten siyasal İslam, mütedeyyin kesimi bu şekilde bloke ettiği sürece
iç düşman dün Geziciler ve laiklerdi, bugün paralel devlet,
yarın da başka bir şey olarak karşımıza çıkartılabilir. Siyasal denklemin çoğunlukçu demokrasiye sıkışıp kalması ile
birlikte Putin’vari otoriter rejimi de aşan bir sürece doğru
gitme eğiliminde olduğunu görüyoruz. En son kadınların
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eşitsizliği, Sayın Cumhurbaşkanı irticalen konuştuğunda ne
kadar ideolojik dünya görüşü varsa, bir toplum dizaynını
yukarıdan aşağıya boca ediyor ve bunu değiştirme şansımız da yok, çünkü öylesine bloklaşılmış ki siz buradaki
sesinizi o mütedeyyin kesime duyuramıyorsunuz. CHP bu
anlamda bir arayış içerisinde, ben bunu çok önemsiyorum,
evet Bekaroğlu’nun CHP’de olması öyle bir kanalı açar mı?
Denenmelidir. Daha önce karaçarşafa rozet takmayı da
gördük, başka şeyler de gördük, ama bugünkü CHP’nin
arayışı ciddi bir arayıştır; bence bu arayışı HDP ile birlikte
yapma imkânları varsa, birlikte yapmaları, siyasal yenilenme bağlamında çok önemli olacaktır.
Gülseren Hanım’ın çizdiği sosyolojik olarak var olan
başka Türkiye’de bunun toplumsal karşılığı olacaktır. Elbette ki, “Başka Türkiye” demek laikler demek değildir.
İslamcılar, demokrat aydınlar, Kürtler, Aleviler, diğer tüm
azınlıklar X-Z kuşağı… bu “Başka Türkiye”, değişimin, katılımcı, müzakereci demokratikleşmenin sosyal dinamikleri
olabilirler; “Başka Türkiye” tasuvvuru hakikaten bir umut
ışığı aşılayabilir diye düşünüyorum.
Her iki konuşmacıya teşekkürler. 15 dakika ara, sonra sorularla devam edeceğiz.

İKİNCİ BÖLÜM

Katkılara-Sorulara
Yanıtlar
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Fehim Caculi: (YSGP PM Üyesi / Demokrasi ve Barış Kon-

feransı Daimi Meclis ve Sekretaryası üyesi)
Soru 1) Bahsettiğiniz konu, yerel, yerinden yönetimler
konusu HDP olarak işbirliği yapabileceğimiz bir konu. Zaten ben dahil birçok arkadaşımız da bu konuda HDP’de
çeşitli platformlarda CHP’nin Avrupa yerel yönetimler
özerklik şartnamesindeki TC’nin şerhini kaldırma sözüne
güvenerek işbirliği, ortak etkinlikler düzenlenmesini dile
getirdik, getiriyorlar... ancak geçmiş deneyimlerimiz gösteriyor ki ne zaman bir konferans, sempozyum, panel vb gibi
etkinlik düzenlesek ve konuşmacı konuk olarak chp’li bir
şahsiyeti çağırsak sonunda muhakkak bir mazeret yaratıp
katılmıyorlar.
Sizin iyi niyetinizden hiç şüphemiz yok ama bundan
sonra böyle işbirlikleri yapabilir miyiz, ne diyorsunuz?
Soru 2) Çok daha kapsamlı işbirliği yapabilmemiz için
ülkemizin temel konularındaki pozisyonlarınız ile ilgili partinizin geçmiş tarihi ile bir yüzleşmeniz gerektiği kanaatindeyim. CHP’nin bir kimlik partisinden kurtulabilmesinin ön
koşulu olarak bunun elzem olduğu kanaatindeyim.
Ülkemizin başka bir perspektif üzerinden yeni bir ütopyaya ihtiyacı var diye düşünüyorum. Bu bağlamda en sosyal demokrat kişiliklerden biri olan Ercan Karakaş’ın çeşitli
fırsatlar vesilesiyle CHP nin batılı anlamda bir sosyal demokrat parti olamayacağını zira onun kurucu parti olduğunu dolayısıyla milliyetçi olmasının kaçınılmaz olduğunu
vurgulamasını nasıl karşılıyorsunuz? Kemalizm ile sosyal
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demokrasinin bir senteze ulaşabilmesi sizce mümkün mü?
Bu yüzleşmeyi partiniz yapabilecek mi?
Hüsnü Okçoğlu: (Eski Milletvekili)

Çok yararlı bir konferans oldu. Erol Bey ve Gülseren
Hanıma verdikleri bilgiler için çok teşekkür ederim.
Soru sormayacağım. Ben iktisatçıyım. Parlamentoda bulunduğum yıllarda Plan Bütçe Komisyonunda çalıştım. Bütçe dışı Fonlarla ilgili kısaca görüşümü paylaşmak istiyorum.
Hükümetlerin 12 Eylül’den sonra genel bütçe üzerinden
kaynakların kullanımının yanı sıra denetimsiz ve çok yaygın olarak fon oluşturmaları ve bu fonların kullanımı ile
ilgilidir.
Fon mantığı tam da 12 Eylül mantığının en tipik örneğidir. Keyfiliği ve denetimsiz harcamayı savunma anlayışıdır. Fonlar bütçe dışıdır. Kanun hükmünde kararnamelerle oluşturuluyor. Son otuz beş yılda yüzün üzerinde fon
kuruldu ve bu fonların gelir kaynağı belli. Gider kaynağı
belli. Kullanımı denetim dışıdır. Meclisin ve Sayıştay’ın denetimi dışında harcanmaktadır. Genel bütçenin çok önemli bir rakamını bünyelerinde barındırmaktadırlar. Bunların en önemlisi, halk diliyle fakir fukara fonu, savunma
sanayi fonu, Türkiye’yi tanıtma fonu vs. adı altında yüzlerce fon bulunmaktadır. Bu fonlarda toplanan paraların
ne kadar olduğu, nereye ne kadar harcandığı tek harcama yapan hükümetin dışında başka hiç kimse tarafından bilmemektedir. İşte asıl mesele de burada başlıyor.
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Örtülü ödeneğin yanı sıra dünyanın hiç bir ülkesinde bu
derece çok ve yüklü miktardaki parasal gücün denetim dışı
hükümetlerin keyfi kullanımına verilmesi görülmemiştir.
Bu fonları genellikle kendi siyasi hesapları için kullandıkları kesindir. Özellikle son on iki yılda iktidarda bulunan
siyasi bir partinin bu fonları kendi siyasi amaçlarına göre
kullandığı bilinen bir gerçektir. Bu fonların ülke ekonomisi
açısından denetlenememesi ciddi bir handikaptır. Toplum,
sivil toplum örgütleri, akademisyenler ve siyasi partiler bu
konuda kamuoyu oluşturarak, bu fonları genel bütçeye aktarılmasına çaba sarf etmesi gerekir. Aksi halde, milyonlarca seçmenin denetlenmeyen bu fon kaynaklarıyla siyasi
amaçlara göre yönlendirmeleri kaçınılmaz olacaktır.
Dr. Zafer Nuhoğlu: (Doktor, SHP eski il Başkanı)

Öncelikle seçimlere 6 ay gibi kısa bir zaman kamış olması iktidar alternatifini geliştirmek temel ülke sorunlarına
yaklaşımların neler olabileceğini tartışırken Türkiye’nin siyasi gerçeklerini çok iyi analiz etmek gerekir.
İlk olarak AKP’ yi ele alırsak 2010 referandumuna kadar
ülkede ciddi değişimler gerçekleştirdi. Fakat gezi olayları ve 17-25 Aralıkla beraber aşınmaya başladı. Bunlardan
kurtulmak içinde gezi ve 17-25 Aralık olaylarını kendisine
yapılmak istenen darbe girişimi olduğunu ileri sürmeye çalıştı ve her geçen gün daha da otoriterleşerek ve her olayı cemaate bağlayarak hukuk’u rafa kaldırdı. Bunun yanı
sıra AKP’nin dünya görüşünü tüm topluma dayatmak için
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hem polisiye güçle hem de ideolojik tahakkümle tüm sivil toplumu ve kurumları kendi görüşünü ve değerlerini
benimsetti. Bunların yanında dış politikadaki yanlışlıkları
yıpranmasını hızlandırdı.
Diğer bir siyasi gerçek CHP ve HDP ikisi de sol siyaset
uyguladıklarını söylemekle birlikte kimlik siyaseti yaparak
topluma karşı beklenti yaratacak bir umut olamadı. Her iki
partide ufak farklılıklarla demokrasi, özgürlük ve hukuk
devleti kavramlarını dillerinden düşürmemekle beraber,
aynı zamanda bu kavramların halkta karşılığı olmadığı ve
oy getirmeyeceği inancındadırlar. Bu nedenle halkın ekonomik ve etnik çıkarlarına uygun projelerle halkın karşısına geçip, kısa vadeli projelerle oy almaya uğraşmaktadır.
Bu iki partinin iktidar alternatifi olabilmesi uzun soluklu toplumsal bir projeyle olmalıdır. Böyle bir proje ülkede değişimi sağlayabilir. Yeni Türkiye resmiyle inandırıcı
olur. Bu proje halkın tercihlerini göz önünde bulundurarak
umut yaşatan bir beklenti sağlar.
Bu partiler demokrasiye dayanan, çağı yakalayan alternatif bir ideolojiye ve kültür yaşatarak AKP ile mücadele
edebilir. Kendi değerlerini yaratarak iktidar alternatifi olur.
Dr. Alişan Özdemir: (Doktor)

1- Gülseren Onanç’a: Araştırmada “insan hakları” konusunun “demokrasi” konusundan önce gelmesi nedeniyle,
insanların ve partilerin “kendine demokrat” olduğunu söyledim. Parti içi demokrasi uygulamayan partilerin ülkeye
demokrasiyi nasıl getireceklerini sordum.
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2- Erol Katırcıoğlu’na: Kimlik sorunun gerçekten önemli
olduğunu belirttikten sonra, HDP’nin Kürt sorunu ve çözüm görüşmelerinde taraf olduğunu belirttiğini, ama Alevi
sorunu ve görüşmelerinde, laiklik konusunda, vb. taraf olarak görünmediğini söyledim. Bu durumda HDP’nin Türkiye partisi olmayı nasıl başaracağını sordum.
Erol Katırcıoğlu: (HDP Parti Meclisi Üyesi). HDP’nin Tür-

kiye partisi olup olmayacağıyla ilgili olarak; arkadaşlar bu
“Ben oldum” demekle olmuyor. HDP, BDP’den kaynaklı
bir parti, dolayısıyla da Kürtlerin daha çok hâkim olduğu
bir parti, bu doğrudur. Bu doğrudur ama bu yanlıştır aynı
zamanda, yani HDP “Türkiyelileşmesi” gereken bir partidir. Türkiyelileşmek lafı da Adnan’ın söylediği gibi, yani
aslında şu anda hiçbir parti Türkiyeli değil işin esası, yani
Türkiye’deki kimlik sorunlarının üzerinden siyaset yapmak
anlamında söylüyorum, ne CHP Türkiyeli bir parti ne Ak
Parti Türkiyeli bir partidir, hepsi Türkiye toplumuna kendi kimlikleri içinden siyaset öneriyorlar. Dolayısıyla özetle
HDP olur-olmaz bilemiyorum. Ben orada tercihimi öyle
yaptım, HDP’de bir şekilde mücadele ediyorum, sözümü
söylemeye çalışıyorum ve HDP’nin de başkalarını, yani
Kürtlerin dışındakileri alabildiği ölçüde aslında demokrat
ve gerçek anlamda etkili bir parti olacağını söylemeye çalışıyorum. Görebildiğim kadarıyla orada genel bir hassasiyet
olduğunu söyleyebilirim ve bir anlamda Kürtler de birçok
görüştüğüm Kürt arkadaş da bundan rahatsızlıklarını dile
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getiriyorlar, yani Kürt olmayan bileşenlerin yeteri kadar
desteklenmediğinden yakınanlar var, doğrusu yakınıyorlar
ama ortada da bir şey var. Ortada olan şey şu: Türkiye’de
yeni bir demokrasi yaratmak zorundayız, bu kimlik siyasetlerinin getirdiği demokrasi bir tıkanıklıktır, bir çatışma
ima eder ve bizi herhangi bir yere götürmez diye düşünüyorum. Dolayısıyla da bunun çıkış yolu diğer bütün kimliklere ulaşmaya çalışan, bütün kimliklere “Gelin birlikte
özgürleşmeye çalışalım” diyen bir yerden bir siyaset kurgulanması lazım diye de düşünüyorum.
Son olarak çok uzattım ama tabii bunlar sorulan sorular. Alişan “Partiler kendilerine demokratlar” dedi. Aslında
Alişan’ın tespiti belki şöyle daha iyi yorumlanabilir: kimlikler kendilerine demokratlar, yani bugün kendilerine baktığınızda, kendi içlerine baktığınızda zaten hepsi demokrat
ama başkaları geldiği zaman birden bire başka oluyorlar,
renkleri değişiyor.
Gülseren Onanç: (CHP Parti Meclisi Üyesei). Ben ancak bu

dört yıllık bu CHP serüveni içerisinde benim yaşadıklarım
üzerinden size bir CHP algısı analizi ve geriye dönük, ileriye yönelik bir perspektifi kendi perspektifimden koyabilirim. Benim geldiğimde gördüğüm şey, evet kurucu parti
olması ve geçmişinden getirdiği bütün bu birikimler, tırnak
içinde “bagajlar”la CHP’nin kutsalları var. İşte bu kutsallarıyla toplumun iki tane önemli grubunu; bir tanesi laiklik
kutsalıyla mütedeyyin grubunu, öteki de milliyetçilik-üniter
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devlet kavramıyla Kürt meselesini, belki üst kimlik kavramıyla ya da kutsalıyla Kürt siyasetini, Kürt kimliğini dışarıda bırakan ve kendi Türkiye ile yüzde 100 örtüşmeyen, işte
sizin dediğiniz “Türkiye partisi” olma fırsatını, Türkiye’nin
bu geliştiği süreç içerisinde kaçırıp ama kutsalına daha çok
tutunan bir parti, çünkü şöyle deniyor, eğer kutsalları da
bırakırsak eğer, şu anda biz aşağı yukarı yüzde… Görüntü
kaydı burada bitiyor.
“…aman ha bir şekilde bunları da kaçırmayalım, bunların üzerinden siyaseti yoğunlaştıralım, buradan açılımlar
yapalım” deniliyor. Ben de parti içine geldiğimde bu kutsalların var olduğunu bana daha birinci günden itibaren
anlatmaya başladılar. Demin giden Fehim arkadaşımız hem
“Ercan’ı hem de Burhan’ı sordu; iki tane benden çok daha
deneyimli siyasetçinin aslında bu gerçekliği zorlamadıklarını, yeterince zorlamadıklarını, hatta kendi dilleriyle, Kürt
gerçeğiyle dâhi yüzleşmediklerini –galiba burada kullanılmak istenen “yüzleşme” kelimesiydi- yapmadıklarını söylediler. Şunu gözlemliyorum ki bu her siyasetçi için söz konusu oluyor. Siyasetin, siyasetçiyi şekillendiren, kısıtlayan
bir cenderesi var. Bunun içine girdiğiniz zaman şu söyleniyor, “Eğer bu partinin içinde belirli bir yere gelmek istiyorsan; milletvekili olmak istiyorsan, belediye başkanı olmak
istiyorsan, belirli bir seçim kademesinden geçeceksen, başarılı olacaksan, var olacaksan, bir kere sen şu cendereye,
şu şeyin içine gir” ve inanın yıllardır bu parti içinde mücadele vermiş arkadaşlarımız bile bunu sorgulamadan “Ha
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bu kalıplardır, bu kalıpların içerisinde ancak var olabilirim”
gerçeği ile hareket ediyorlar. Bu da aslında bizim değişimimizin önündeki en büyük engel. Deniyor ki “Bu siyasetin
içinde var olacaksan böyle var olacaksın”. Bunlar da ne?
“Kutsallarımız var, aman ha!” Düne kadar Kürt gerçeğinin,
Türkiye’nin çok önemli bir gerçeği olduğunu, Kürt sorununun Türkiye’nin demokratikleşmesinin önünde önemli bir
sorun olduğunu, sorunu çözmemiz gerektiğini söyleyen bir
arkadaşımız, parti kimliğine hele de yönetici kimliğine girdiği andan itibaren kendini hemen o kalıbın içine girmek
zorunda hissediyor. Hâlbuki bu kalıpları baştan yıkmak
zorundayız, eğer bir değişim yapacaksak, baştan bu kalıbı
yıkmak zorundayız. Ben geldiğimde kendime şunu dedim:
“Ben her akşam yattığımda kendi vicdanıma hesap vereceğim”. Bu da benim bugüne kadar getirdiğim entelektüel birikimimin, vicdanımın, beni destekleyen kadın hareketine
olan sorumluluğum. “Bana partinin ne vaat ettiği ve benden ne istediğiyle ilişkili hiçbir hesabım olmayacak” diye
girmiştim partiye ve o yüzden o kadar rahatım ki ben. Kutsalları hiçe saydım belki ve öyle var oldum bu partinin içinde ve dört yıldır da aslında üç tane genel kurultayda parti
meclisine girmeyi başardım; bir tanesinde blok listeden girdim, ikisinde de belki anahtar listeden girdim ama yine de
delegasyonun desteği ile girdim kendim partiye. İşte oraya
geliyorum ve görüyorum ki aslında CHP’nin tabanında çok
özgürlükçü, yani Hüsnü Bey siz söyleyin, çok özgürlükçü,
çok demokrat ve sizin gördüğünüz CHP Ankara eliti değil.
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Bu Baykal camiası olabilir, ondan çok daha ileride bir CHP
var, CHP tabanı var. Bunlar daha özgürlükçü, daha sosyal
demokrat, daha solcu ve CHP’yi de oldukça eleştiriyorlar
aslında ve bizden, yani ben kendim [dâhil] CHP’nin yönetici kadrosu[ndan], “biz” derken CHP yönetici kadrosundan
aslında bu kalıpları kırmamızı istiyorlar.
Katılımcı: Kırın, o zaman kırın.
Gülseren Onanç: Kesinlikle kırmalıyız. “Biz sizi niye seçtik oraya” diyorlar…
Erol Katırcıoğlu: Doğru.
Gülseren Onanç: “Gidip Ankara kalıbının içine girin
diye değil, o kalıbı kılın ve bizi orada temsil edin” diyorlar
aslında. Ben bu partide ne konuştuysam, ne söylediysem,
özellikle çözüm sürecine ilişkin hepsi CHP tabanının çoğunluğunun tabii ki söylemlerinin temsilidir, çünkü CHP
tabanı aslında çözüm sürecini destekliyordu, yani bunların
“Çatışma mı-uzlaşma mı” sorusunda en yüksek desteği verenlerden bir tanesi CHP [tabanıdır]: Elbette uzlaşmadır, çatışmayla bir yere gidilmeyeceğini CHP’nin tabanı zaten biliyordu ve bizden, yani CHP yönetiminden Kürt sorununa
da, mütedeyyinlerle barışmaya da aslında destek oluyordu. O yüzden gösterdiğim tablo budur; çok demokrat, çok
özgürlükçü bir tabanı vardır CHP’nin. O yüzden CHP’ni
eleştirirken tek bir CHP yok, çok homojen bir yapımız var
doğru ama bunun genelinde ve tabanının büyük bir çoğunluğunda hakikaten…
Katılımcı: HDP de öyle aslında ya da AKP de öyle, yani
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sizin getirdiğiniz tablo Türkiye tablosu.
Gülseren Onanç: Evet, kesinlikle.
Katılımcı: Yüzde 70 çıkıyor.
Gülseren Onanç: Evet, tıkanan şey aslında…
Katılımcı: Esas yönetim…
Gülseren Onanç: Evet, o Ankara’daki…
Katılımcı: Siyaset temsilcileri…
Gülseren Onanç: Evet, o kalıpları kırdığımız zaman, o
yönetimi değiştirebildiğimiz; işte sizin demin söz ettiğiniz
“Yaratıcı reform süreci”; CHP içerisinde yapmamız gereken
bu yaratıcı reform süreci, yaratıcılık politikaları ve uygulamaları, yani örgütün bu sürecin içerisine katılması ki biz
çok güçlü bir örgüt partisiyiz aynı zamanda. Bütün politikalarında yaratıcı bir şekilde yeni bir paradigmayı, işte
başka bir Türkiye hayalini ortaya koyabilecek, belki Fehim
Bey’in dediği gibi ütopyayı getirebilecek ama örgütüyle beraber o değişimi, o dönüşümü sağlayabilecek bir reform
sürecine ihtiyacımız var… Görüntü kaydı burada bitiyor.
En büyük sermayemiz olan insan sermayemiz, yani tabanımız aslında buna hazır. Tek yapmamız gereken o kalıplarımızdan, o zincirlerimizden kurtulmamız. Ben bu gelen sorularda, bu yeni Türkiye sorusu var, “Yeni Türkiye’de
bir seçim taktiği mi” diye sormuştunuz. Aslında karşımızda,
AKP’yi incelediğimizde çok profesyonel çalışan bir holding
var, yani başında bir CEO’su olan, altında işte bütün çalışma şeyleri, işte çok profesyonel çalışan birimleri olan,
iletişimi çok profesyonel yapılan bir holding var tamamen
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karşımızda. Ben bunun artık ideolojiyi de aştığını düşünüyorum, tamamen ekonomik bir holding olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu holding her defasında yeni bir ürün koyar
gibi, her seçimde yeni bir algı oluşturuyor; kimi zaman
“İstikrar sürsün” diyor, bir önceki seçimde “2023’tü”, şimdi
de yeni Türkiye”. Yeni Türkiye dediğinizde sanki her şey
yeniden olacak, geleceğe yönelik bütün vaatleri bu şapkanın altına koyuyorlar…
Kendince bir yeni tanımı koyuyor. Bunun ben seçim
stratejisini destekleyen aynı zamanda bütünsel bir iletişim
stratejisi olduğunu düşünüyorum ve bunu kendi içinde de
ortaklaştırabilmeyi de başarabiliyorlar, yani cumhurbaşkanı
da aynı şeyi konuşuyor, bakan da aynı şeyi konuşuyor,
il başkanı da aynı şeyi konuşuyor. Bu açıdan hakikaten
kendi içinde iletişimi, bağı, çünkü o holding, bir çıkar ağı,
o kadar birbirlerine kenetlendirmiş ki o mekanizmayı, biri
dışına çıkarsa o mekanizmanın dışında kalmayı kabul edemeyecek, evet onu göze alamayacak bir şey. İşbirliği, yani
CHP-HDP, yani bakın hep tabanlarımızı birbirlerine o kadar; eskiden sizin tabanınız CHP’ye oy vermiş bir taban,
sizin il başkanlarınız bizim eski il başkanlarımız, sizin milletvekilleriniz CHP’nin, yani aslında baktığımızda biz birbirimizin kardeşiyiz. Bundan daha doğal bir şey olamaz.
Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. “2015 seçimlerinin senaryosu ne olur” diyorlar ya, hani şu “Yine AKP
birinci parti olarak çıkar ve iktidar olur”, eğer şunu başarabilirsek, eğer yüzde 38’in altında, yani AKP’nin yüzde 38’in
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altında tek başına iktidar olma alternatifi kalmıyor, yani şu
andaki yerel seçimlerdeki yüzde 43’ten yüzde 38’e 5 puan
ki bu da aşağı yukarı 2-2.5 milyon oya tekabül ediyor; biz
herhangi bir parti alabilirsek ve eğer ki üç parti CHP-MHPHDP ki bence Türkiye’nin çözümü gerçekten de bu olabilir. Bana “HDP ile MHP aynı yerde olabilir mi” diyebilirsiniz, evet olabilir. Bakın en reformist süreç 2001-2002 o
koalisyon hükümetiydi. Onların aldığı bütün hem ekonomik reform süreci hem AB sürecindeki reform süreci kadar
bir reform sürecini Türkiye daha o günden bu güne kadar
yaşamadı. Bu AKP’nin hepimize “Koalisyon kötüdür, aman
ha tek parti olsun istikrar olsun” deyip dayattığı pradigmanın üzerine, koalisyonlar üzerine düşünmemiz gerektiğini
düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Neden olmasın?
Neden biz 2-2.5 milyon oyu; herkes daha sahada çalışır,
bu başka Türkiye hayalini anlatabilir, umut olabilirse ben
kısa dönem, yani 2015’e kadar AKP’nin tek başına iktidar
olma sınırının altına düşebileceğini, bizim ortak iktidarı bir
koalisyonla gerçekleştirebileceğimize inanıyorum. Böyle
bir başlangıç, belki 2009’da başka bir Türkiye’yi yaratabilir,
bunun için bir fırsat olduğuna inanıyorum. Sağlıkla ilgili
sizin Tatyos Bey bir sorunuz vardı. Şimdi nitelik-nicelik; bu
eğitimde de böyle, sağlıkta da böyle. Nicelik meselesinde
hiç sorun yok, çünkü bina yapıyorsunuz orada, yani bina
yapmak bunların en iyi bildiği iş; üniversite açıyorsunuz,
bina yapıyorsunuz.
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Hüseyin Çakır: Gülseren Hanım. “…ben CHP’de değişimin,

dönüşümün, reformun olması gerektiğine inanan ve bu nedenle partiye siyaset yapmak üzere gelen biriyim.” Dedi.
Zihnimizdeki siyasetçi ve parti yönetici profilinden farklı
bir kişiyi dinledik.
Erol Hoca’da içinde yer aldığı siyasal partilerde klişe siyasetçi tipi olmadığını biliyoruz.
Mevcut bloklaşmayı çözebilmek için CHP ve HDP’nin
ortak zeminlerde hareket etmeleri önemli.
Sosyalist Enternasonel çatısı altında bir arada olan CHP
ve HDP’nin, ortak ekonomik, sosyal ve siyasal politikalar
geliştirmelerini temenni ederim. Bu toplantının buna vesile
olması ve arkasını gelmesi, Demokratikleşme ve Kürt sorunun radikal çözümüne sınıf atlatacaktır diye düşünüyorum.
Erol Hoca’nın Yerel Yönetimlerle ilgili önersini bir kere
daha hatırlatmak gerekirse:
“..Mesela bugün herhangi bir Cumhuriyet Halk Partili
belediyenin yapabileceği bir şeyden söz ediyorum, bu belediye desin ki “Ben özerkleşiyorum kardeşim, fiilen ben
özerkleşiyorum” desin ve yol açsın. Bunu Diyarbakır yaparsa, ayrılıkçılık vs. gibi meselelerle üzerine gidilecektir,
fakat İzmir Belediyesi dese ki “Ben merkezden bazı konularda mesafe alıyorum, özerkleşiyorum, bazı kararları
ben alacağım” dese, bu konuda öncülük yapsa, en azından
Kürt coğrafyasında 100 küsur belediyeye sahip HDP’nin ya
da Kürt siyasi hareketinin yolunu, önünü açmış olur. Böy-
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lelikle hem CHP yerellik meselesindeki misyonunu yerine
getirmiş olur, hem de Kürt siyasetine bir giriş yapmış olur.
Gülseren Onanç’a, Erol Katırcıoğlu’na, sizlere ve bu
konferansın gerçekleşmesi için katkılarından dolayı Friedrich Ebert vakfına, Küyerel adına teşekkür ederim.
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“…eski-yeni, yeni bir tartışma değil, hep süren
bir tartışma bu. Fakat bu eski nerede bitti, yeni
nerede başladı konusunda da herkes filin tarifi
gibi kendisine göre bir tanımlama yapıyor. Eski
olan nerede başladı ve nerede bitti? Çünkü öyle
bir tartışma var, eskinin tartışması; yeni olan nasıl
oluyor ve nasıl oluşuyor? Biraz bunlar üzerine
düşünmek istiyoruz. Peki, yeni nasıl olmalı, nasıl
olabilir? Bu konuda hem akademik tezler hem
politik tezlerin bizim aracılığımızla da tartışılarak
kamuoyuna taşınmasını sağlamak istiyoruz.”
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