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Samenvatting  
Met deze scriptie wordt er getracht een antwoord te vinden op de vraag in hoeverre er sprake is van 
een inhoudelijk verschil tussen politiek links in Nederland en in Turkije. Met dergelijk onderzoek 
wordt beoogd gedetailleerde informatie te genereren over inhoudelijke verschillen tussen ‘links’ in 
Nederland en in Turkije, waar met behulp van dergelijk academisch onderzoek getracht wordt om in 
de eerste instantie een wetenschappelijk verantwoorde politieke vergelijking op te stellen tussen twee 
grote sociaaldemocratische partijen die beiden lid zijn van de Socialistische Internationale en ten 
tweede een mogelijke verklaring te vinden voor de geconstateerde tegenstrijd in het stemgedrag van 
Turkse Nederlanders.  
 
Tijdens een in Athene georganiseerde vergadering van de Socialistische Internationale in 2008 stelde 
Marije Laffeber, destijds Internationaal Secretaris van de PvdA, enkele vraagtekens bij het 
lidmaatschap van de CHP aan de Socialistische Internationale. Op basis van deze recente gebeurtenis 
hypothetiseer ik dat de grootste sociaaldemocratische bewegingen in Nederland en Turkije, 
respectievelijk PvdA en CHP, zich op verschillende flanken van de politiek op een fundamenteel 
diverse manier van elkaar manifesteren. De ontwikkelingen en manifestaties van de beide 
sociaaldemocratische blokken worden met een gedetailleerde analyse uiteengezet, waardoor ze op 
basis hiervan met elkaar vergeleken kunnen worden. 
 
In deze scriptie gaan we na op welke punten de PvdA en de CHP van elkaar verschillen als twee 
sociaaldemocratische blokken, hoe dit duidelijk wordt in de praktijk en hoe dit verklaard kan worden. 
Het betreft een literatuurstudie waar met behulp van een documentenanalyse relevante gegevens over 
partijprogramma’s onderzocht worden aan de hand van een tabel met gelijknamige indicatoren, 
waardoor er op een valide manier een vergelijking getrokken kan worden tussen beide landen. Aan de 
hand van deze analyse wordt er nagegaan of deze verschillen te maken heeft met eventuele contrasten 
tussen partijprogramma’s van partijen in beide landen. Er wordt beoogd om dit vraagstuk te 
beantwoorden met behulp van de volgende probleemstelling: In hoeverre is er sprake van een verschil 
tussen linkse partijen in Nederland en linkse partijen Turkije? 
 
Op basis van de analyse die vervolgens is uitgevoerd, zijn enkele bevindingen voortgekomen. In de 
eerste instantie wordt er geconcludeerd dat er wel degelijk sprake is van een verschil tussen politiek 
links in Nederland en in Turkije. De vraag in hoeverre dit verschil zich manifesteert in de praktijk is er 
met behulp van 24 aandachtspunten, die onderverdeeld kunnen worden in 7 verschillende politieke 
indicatoren, onderzoek gedaan naar de twee desbetreffende partijen. Op basis van mediale 
manifestaties, partijprogramma’s en politieke pamfletten is er informatie verzameld om te analyseren 
in hoeverre er daadwerkelijk sprake is van een verschil. Uit de conclusie bleek dat er op punten inzake 
maatschappij, religie, cultuur, buitenlandse politiek en vraagstukken rondom etnische minderheden 
fundamentele verschillen geconstateerd kunnen worden tussen de PvdA en de CHP. Deze worden 
specifieker beschreven in het analyserende facet van het onderzoek.   
 
  

4 
 



Voorwoord 
Voor u ligt de scriptie ““Twee verschillende wegen naar het sociaaldemocratisch ideaal; PvdA & 
CHP”. Een onderzoek waar dieper wordt ingegaan op de verschillen tussen de grootste links 
georiënteerde politieke partij in Nederland en in Turkije. Dit onderzoek is opgesteld naar aanleiding 
van een in 2012 gepubliceerd rapport van de Hacettepe Universiteit uit Ankara, waar geduid wordt op 
een paradox in het stemgedrag van Turkse Europeanen. De Turkse gemeenschap die in Europa veelal 
links georiënteerd is, stemt in Turkije exact het tegenovergestelde. Deze, door mij benoemde, 
electorale paradox interesseerde mij zó erg dat ik ben gaan zoeken naar een geschikte onderzoeksopzet 
om te achterhalen wat een eventuele verklaring voor dit fenomeen kon zijn.  

Het feit dat het een breed en geraffineerd onderwerp is, heb ik mij beperkt tot de uitvoerige 
vergelijking van de twee grootste linkse partijen. Waarom zou immers de PvdA de populairste partij 
onder de Turkse bevolking in Nederland zijn, terwijl de sociaaldemocratische partij in Turkije het juist 
heel slecht doet onder exact dezelfde groep mensen? Dit moest volgens mij te maken hebben met 
inhoudelijke contrasten tussen beide entiteiten, waardoor ik tot de conclusie kwam het op deze manier 
aan te pakken. Het is voor mij persoonlijk een zeer interessante uitdaging geweest, waar ik veel 
nieuwe inzichten omtrent twee totaal verschillende soorten sociaaldemocratische ideologieën en heb 
gemerkt dat we in deze context te maken hebben met een groot verschil betreffende de historische 
ontwikkelingen. Het idee dat er in Turkije geen sprake is van een sterke sociaaldemocratische 
beweging die te vergelijken is met de sociaaldemocratie zoals we die in Nederland kennen, is wat mij 
betreft een groot verlies voor het Turkse volk omdat op deze manier de meest benadeelden niet 
vertegenwoordigd worden of zij zich niet vertegenwoordigd voelen. Hopend op een vernieuwende 
perceptie van de sociaaldemocratie in Turkije, waar geen plek is voor een dogmatische wijze van 
handelen, ben ik blij dat ik dit rapport succesvol heb kunnen afronden en verwacht dat het een evident 
beeld heeft geschapen wat betreft de verschillen tussen de Nederlandse en de Turkse 
sociaaldemocratie. 

Mijn grootste dank gaat uit naar mijn eerste begeleider Ringo Ossewaarde, die mij zowel inhoudelijk 
als mentaal gesteund heeft om dit onderzoek op een succesvolle manier af te ronden. Daarnaast gaat 
mij dank tevens uit naar mijn tweede begeleidster Veronica Junjan, mijn ouders, zusje, vriendin en alle 
mensen die ik liefheb; puur om het feit dat ze mij gemaakt hebben tot wat ik ben geworden.  
Nogmaals stilstaand bij het feit dat ik duidde op het feit dat dogma’s doorbroken dienen te worden, wil 
ik het voorwoord van mijn scriptie beëindigen met de volgende woorden van Mustafa Kemal Atatürk 
(stichter van de moderne Turkse Republiek en de CHP): 

“I do not leave any moral heritage, any verses, dogmas, nor any moulded standard principles, my 
moral heritage is science and intelligence. What I have done and intended to do for the Turkish Nation 
lies in that. Anyone willing to appropriate my ideas for themselves after me will be my moral 
inheritors provided they would approve the guidance of science and intelligence on this axis”.  
 
   

5 
 



1.Inleiding 
Dit is de inleiding van mijn bacheloropdracht, ik ga hier allereerst in op het feit hoe ik gekomen ben 
tot het desbetreffende onderwerp van mijn thesis en op de achtergrond hiervan. Door mijn eigen 
ervaringen en bepaalde correlaties uiteen te zetten kom ik tot mijn probleemstelling. Op basis van deze 
probleemstelling genereer ik drie onderzoeksvragen waarmee ik mijn probleemstelling zal trachten te 
beantwoorden. Er zal ingegaan worden op de wijze hoe deze vragen beantwoord zullen worden, die 
leiden tot de beantwoording van mijn probleemstelling. 
 
1.1 Aanleiding en relevantie 
De gang van zaken in de Turkse politiek en sociale ontwikkelingen doen ons vergeten wat wij ooit 
geleerd hebben in politicologische en sociologische literatuur. Ondanks het feit dat Turkije beschikt 
over een grote arbeidersklasse, een grote kloof tussen de arbeiders- en middenklasse aan de ene kant 
en de elite aan de andere kant, is er vooralsnog niet sprake van een sociaaldemocratische/socialistische 
partij zoals, wij die kennen in Nederland, die sterk uit de grond is kunnen komen. Een relatief arm 
land met een rechts georiënteerd electoraat. Met een paar uitzonderingen daar gelaten, is er nog nooit 
een sociaaldemocratische partij als winnaar uit de verkiezing gekomen en heeft over het algemeen 
moeten fungeren als onbelangrijke schakel in de oppositie. Een, wat Nederland betreft, onbekende 
situatie. In het land waar wij wonen kwamen deze bewegingen, die opkwamen voor de 
sociaaleconomisch lagere klassen, eind 19e eeuw langzamerhand op gang. Dit is een ontwikkeling die 
in Turkije niet heeft plaatsgevonden, omdat Turkije toentertijd nog onderdeel was van het Ottomaanse 
Rijk waar geen sprake was vrije verkiezingen.We hebben dus te maken met twee landen die op veel 
punten met elkaar verschillen, maar in zekere zin wel met elkaar in verband gebracht kunnen worden. 
In de jaren ’60 is er namelijk sprake van een emigratie op grote schaal van Turkije naar Nederland. 
Veel gastarbeiders van Turkse komaf kwamen rond deze jaren naar Nederland en vestigden zich er 
langzamerhand waarbij zij ook onderdeel werden van het Nederlandse electoraat. Als uitgangspunt 
voor het onderzoek naar ideologische positie van links georiënteerde partijen in Nederland en Turkije 
wordt er gekeken naar onderzoeken van verschillende instanties naar verschillende verkiezingen. Deze 
onderzoeken duiden op een tendens die laat zien dat Turkse Nederlanders voor een groot deel hun 
stem uitbrengen op een linkse partij (Van Heelsum, 2006), (Forum, 2011), (CBS, 2006, 2010). 
 
Het Onderzoekscentrum van Migratie en Politiek verbonden aan de Hacettepe Universiteit (2012) in 
Ankara stelt in een onderzoek, aan de hand van een onderzoek met 1026 Turkse Nederlanders, dat er 
een groot verschil tussen de kleur van het stemgedrag in Nederland en in Turkije. Uit dit onderzoekt 
blijkt dat 83% van de ondervraagden zegt in Nederland te stemmen op een linkse partij, van dezelfde 
groep ondervraagden zegt weer 64% van de ondervraagden op een rechtse partij te stemmen in 
Turkije. Met dit onderzoek wordt beoogd informatie te genereren over de tussen het ‘Nederlandse 
links’ aan de ene kant en het ‘Turkse links’ aan de andere kant, waar met behulp van dergelijk 
academisch onderzoek getracht wordt naar oplossingen te zoeken en nieuwe inzichten te achterhalen 
over de mate van het eventuele onderlinge politieke verschil dat kan dienen als een verklaring voor het 
paradoxale stemgedrag van het betreffende electoraat. De fundamentele sociale e en politieke 
verschillen tussen Nederland en Turkije duiden evident op de relevantie van het onderzoek. Omwille 
de grote reikwijdte van het desbetreffende onderwerp wordt de scriptie enigszins afgebakend om er 
een duidelijk geheel van te maken, op deze manier zal een onsystematisch en chaotisch onderzoek 
vermeden worden. Hierdoor is er gekozen om een onderzoek te doen naar de inhoudelijke verschillen 
tussen links georiënteerde partijen in Nederland en Turkije.Om relevante antwoorden te genereren op 
de aangekaarte vraagstukken zal gebruik gemaakt worden van de volgende probleemstelling en de 
daarbij behorende onderzoeksvragen: 
In hoeverre is er sprake van een verschil tussen linkse partijen in Nederland en linkse partijen 
Turkije? 
 
De onderzoeksvragen: 
1. Hoe kunnen de ‘linkse oriëntaties’ in beide landen worden gedefinieerd? 
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2. Op welke manier verschillen deze linkse politieke opvattingen van elkaar zoals tot uitdrukking 
komende in partij programma’s, mediale manifestaties en politieke pamfletten?  

 

1.2 Aanpak 
Er wordt in het onderzoek vooral ingegaan op de sociaal-economische condities, gepaard met de 
politieke omstandigheden, die dienen als de basis voor de vergelijking van de grootste linkse politieke 
partij in Nederland en in Turkije. Echter is het onduidelijk als er gesproken wordt over ‘ linkse’ of 
‘rechtse’ politieke, laat staan als er termen aan bod komen zoals ‘confessioneel’ of ‘libertarisch’. 
Daarom bakenen we de term ‘links’ als in ‘links georiënteerd’ af in de term van een verzameling van 
partijen. In dit onderzoek wordt met ‘links’ geduid op de groep waar de Partij van de Arbeid, de 
Socialistische Partij, GroenLinks en de Partij van de Dieren onder vallen (Krouwel, 2010). Als we 
kijken naar het andere gedeelte van het onderzoek, namelijk Turkije, spreken we over ‘links’ in de 
context van de volgende groep politieke partijen: Cumhuriyet Halk Partisi (Republikeinse 
Volkspartij), Demokratik Sol Parti (Democratische Linkse Partij) en de Barış ve Demokrasi Partisi 
(Partij van Vrijheid en Democratie) (Krouwel, 2010). Die laatste is een uitzonderlijke partij die in 
principe niet vergeleken kan worden met de overige 2 socialistisch/sociaaldemocratische partijen, 
waar verder in het onderzoek nader op ingegaan worden. Op deze manier worden de vraagtekens 
betreffende bepaalde termen weggevaagd, waardoor er geen terminologische discussie zal ontstaan. 
In het eerste deel van de analyse zal er met behulp van de vraag “Hoe kunnen de ‘linkse oriëntaties’ in 
beide landen worden gedefinieerd?” nader ingegaan worden op de achtergrond en inhoud van de 
‘linkse oriëntaties’ oftewel de politieke ideologieën die als ‘links’ worden getypeerd in de 
politicologie. Dit is een beschrijvende vraag, waar gekeken zal worden naar de oriëntaties in 
Nederland en in Turkije. Dit wordt geanalyseerd aan de hand van onderzoek naar statistische 
gegevens, sociale achtergronden van politieke partijen en bewegingen. Ook zal er onderzoek gedaan 
worden naar politieke pamfletten en ontwikkeling van deze partijen en bewegingen. Maar hier dient 
niet alleen gedacht te worden aan theoretische aspecten, onderzoek naar de kenmerken van de 
achterban de ontwikkeling hiervan en hetgeen wat bereikt is door deze partijen wordt uiteraard ook 
meegenomen in de analyse. 
 
Na het beschrijven van de linkse politiek, de kenmerken en achtergronden hiervan, wordt er 
overgegaan tot de volgende stap. In de volgende fase van het onderzoek wordt met de vraag “Op 
welke manier verschillen deze linkse politieke opvattingen van elkaar?” getracht een link te leggen 
tussen de landen, waardoor het verschil tussen de praktische en theoretische percepties op de linkse 
politiek naar voren zal komen. Dit is een analyserende kijk op de beschrijvingen over de politieke 
ideologieën in beide landen, er zal ingegaan worden op de verschillen tussen Turkije en Nederland 
waardoor er een duidelijk beeld naar voren zal komen wat betreft de linkse politiek in deze landen. Dit 
wordt verwezenlijkt aan de hand van een tweedelige analyse die gebaseerd zal zijn op de 
partijprogramma’s van de PvdA en de CHP. Deze zal met behulp van theoretische modellen en tools 
betreffende partijprogramma-vergelijking en standpunt-analyse verwezenlijkt worden. Het tweede 
facet van deze analyserende kant van het onderzoek zal zich buigen over een nadere analyse naar 
manifestaties en uitingen in diverse media, deze zullen mede onderzocht worden met de theorie waar 
in de vorige alinea naar gerefereerd is en waarin het theoretisch kader een volledige uiteenzetting van 
aangereikt zal worden. Als het desbetreffende gedeelte van het onderzoek afgerond is kan er 
overgegaan worden tot het laatste hoofdstuk; de conclusie. In de conclusie wordt getracht de 
probleemstelling te beantwoorden met behulp van de antwoorden, analyses, beschrijvingen die 
gegenereerd zijn met behulp van de onderzoeksvragen in de vorige hoofdstukken. 
 

2.Theoretisch kader 
 
2.1 Inleiding  
In dit hoofdstuk wordt er ingegaan op de theorieën en modellen die nodig zijn en gebruikt zullen 
worden bij de beantwoording van de onderzoeksvragen en de hoofdvraag. Het onderzoek gaat nader in 
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op de verschillen tussen Nederlandse en Turkse partijen. Om dit te onderzoeken wordt er in het 
onderzoek ingegaan op de sociale en politieke verschillen tussen de linkse politiek in Turkije en in 
Nederland. Om een dergelijke verschil te analyseren moet er dus eerst beschreven worden hoe de 
linkse oriëntaties zich in beide landen profileren, waarop er daarna een analyse op losgelaten kan 
worden om te kijken op welke punten deze oriëntaties van elkaar verschillen. Deze twee essentiële 
stappen leiden tot het antwoord in hoeverre van de linkse oriëntaties in Turkije aan de ene kant en 
Nederland aan de andere kant van elkaar verschillen. De theorieën en modellen, die verbonden zijn 
aan de onderzoeksvragen, met elkaar samen. Dit houdt praktisch gezien in dat de modellen van Nolan 
en Slomp dienen als sjabloon voor de analyse die op basis van Krouwel en Çarkoğlu & Hinich’s partij 
vergelijkende methoden uitgevoerd zal worden. De output die geanalyseerd wordt met behulp van de 
betreffende theorieën worden in de modellen van Nolan en Slomp ingevuld om zo te kijken of er 
sprake is van een verschillende politieke rangschikking in het geval van de PvdA en de CHP. 
 

2.2 Linkse oriëntaties en de positionering van partijen 
Het eerste gedeelte van het theoretische perspectief zal ingaan op de theorieën betreffende de sociale 
en politieke verschillen tussen de linkse politiek in Turkije en in Nederland. Om een geldige 
vergelijking op te kunnen zetten tussen twee partijen, is het essentieel dat er sprake is van een 
onderbouwde positionering van de desbetreffende partijen. Mair & Mudde (1998) speelt in deze 
context een essentiële rol, zij maken een onderscheid tussen verscheidene positioneringtypes waar 
politieke partijen onder geschaard kunnen worden. Er wordt in deze literatuur ook gerefereerd naar 
zogenaamde een ‘internationale indeling in partijfamilies’, dit is relevant in de betreffende context van 
het onderzoek. Als aanvulling op dit ideologische onderscheid tussen partijen, zal er ook beroep 
gedaan worden op de theorie van Katz & Mair (1994) waar er op basis van 13 dimensies een 
onderscheid gemaakt wordt tussen politieke partijen die volgens hen gepositioneerd kunnen worden in 
de volgende vier modellen; elite-, massa-, catch-all- of kartelpartij.  Zo kunnen, op basis van dit 
referentiekader, partijen een gemeenschappelijke indeling hebben wat betreft de internationale 
indeling van partijfamilies maar refererend naar Katz & Mair behoren tot een ander partijmodel. 
Daarnaast attendeert dit koppel op het dialectische proces van de ontwikkeling van politieke partijen, 
waarmee gedoeld wordt op het feit dat elk nieuw partijtype een reactie genereert die leidt tot een 
nieuw partijmodel waardoor de ontwikkeling en totstandkoming van verschillende partijen, die in de 
aangaande context beide als ‘links’ georiënteerd worden, essentieel van elkaar kunnen verschillen. 
 
Nolan brengt in deze context een vernieuwende kijk op het ideologische spectrum aan door het te gaan 
bekijken met behulp van 2 dimensies. Deze dimensies bestaan uit de economische en persoonlijke 
vrijheid. 
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Fig. 1: Weergave van de ‘Nolant Chart’ 
 
Dit model zal toegepast worden op de bijbehorende onderzoeksvraag, die ingaat op de vergelijking 
tussen de definities van linkse politieke oriëntaties in Turkije en Nederland. Aan de hand van dit 
model kan er duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen links en rechts. Geleid door 
partijprogramma’s, uitspraken bij bijvoorbeeld politieke bijeenkomsten, politiek getinte reclames en in 
meerdere onderdelen van de media, kan beschreven en geanalyseerd worden waar een partij ingedeeld 
dient te worden in het desbetreffende model.  Het meest vernieuwende aspect van dit model, is dat er 
op deze manier ook een onderscheid gemaakt kan worden tussen linkse oriëntaties. Nolan gebruikt 
namelijk, zoals te zien is op Figuur 1,  vijf verschillende kwadranten die hij etiketteert. Er is dus een 
politicologisch verschil tussen het kwadrant ‘Left’ en het kwadrant ‘Statist’, die beide aan de linker 
kant van het spectrum worden gerekend door Nolan. Ook geldt dit voor de linkerhelft van het 
middelste kwadrant ‘Centrist’. Deze onderlinge diversiteiten kunnen worden verklaard door bepaalde 
eigenschappen waar politieke oriëntaties over (kunnen) beschikken. Het meest linkse kwadrant bestaat 
volgens Nolan uit oriëntaties waar er gepleit wordt voor meer overheidsuitgaven op het gebied van 
onderwijs, kunst, gezondheidszorg en het intact houden van de verzorgingsstaat. Wat betreft 
economische vrijheid is er in deze kwadrant meer kritiek op de vrijhandel, dit geldt hier niet voor 
persoonlijke vrijheiden zoals zaken als abortus of euthanasie. Het onderste kwadrant, dat dus ook als 
‘links’ wordt geclassificeerd, wordt door Nolan als ‘populistisch’ getypeerd. Deze populistische 
ideologieën werden later ook vaak als ‘totalitair’ of ‘autoritair’ getypeerd. 
 
Op basis van deze theorie wordt duidelijk dat het begrip ‘links’ dus niet op een zwart-witte manier 
gebruikt kan worden in het onderzoek, het is een term met veel diepte en zal dus ook op deze manier 
behandeld worden bij de onderzoeksvragen. Hans Slomp (2000) heeft ook een model ontworpen, ook 
deze zal behandeld worden. Nolan (1971) is namelijk van Amerikaanse komaf, waardoor het Europese 
perspectief van Slomp zal zorgen voor nieuwe inzichten op het gebied van politieke spectra en de 
onderverdeling van de ‘linkse oriëntaties’ waarop zal worden ingegaan in het onderzoek. 
 

9 
 



 
 
Fig 2. Weergave van het model van Slomp 
 
Slomp maakt, net zoals Nolan, ook gebruik van twee dimensies. Ook in dit model komt duidelijk naar 
voren dat het verschil tussen linkse oriëntaties tamelijk genuanceerd is. Zo staan de ideologieën 
sociaaldemocratie en communisme zo ver van elkaar af volgens Slomp, dat er op geen enkele manier 
gesproken kan worden van een gemeenschappelijk links blok kijkend naar het politiek spectrum. 
Het onderscheid dat Slomp hier maakt is er een die heel veel lijkt op de dimensie ‘persoonlijke 
vrijheid’ van Nolan (1971). Bij Slomp gaat het tussen een verschil van ‘sociaal 
progressief/conservatief’ op de verticale as en ‘economisch progressief/conservatief’ op de 
horizontale. Zo kan een politieke partij of ideologie als geheel dus economisch gezien links 
georiënteerd zijn, terwijl dit niet het geval hoeft te zijn op het sociale vlak. Oftewel kan een ideologie 
dus als ‘links’ geclassificeerd worden in Turkije, terwijl deze ideologie zich in principe sociaal en 
moraalfilosofisch gezien tamelijk conservatief profileert en dus over een hele verschillende filosofie 
kan beschikken dan een Nederlandse ideologie of partij die ook als ‘links’ is geclassificeerd. Deze 
theorieën worden gebruikt om een definiërende beschrijving te geven over de linkse politiek in beide 
landen, zij dragen bij aan de onderbouwing van de positionering van de onderzochte partijen. De 
PvdA en de CHP worden door de universele positionerings-gerelateerde modellen van Mair en Mudde 
(1998) in onder een internationale politieke familie geclassificeerd, terwijl dit niet het beeld is dat de 
praktijk ons laat zien. Om nuancering aan te brengen in de positionering en classificering van partijen 
zal er gekeken worden in hoeverre de modellen van Nolan (1971) en Slomp (2000) kunnen dienen als 
sjabloon om een eventueel inhoudelijk verschil tussen de partijen uit te beelden.  
 
 
2.3 Contrast tussen linkse oriëntaties in Turkije en Nederland 
Na een uitgebreide uiteenzetting van de wijze hoe links zich profileert in Turkije en hoe zij dat doet in 
Nederland, dient dit geanalyseerd te worden aan de hand van partij vergelijkende theorieën. In dit 
geval wordt dit beproefd te verwezenlijken aan de hand van modellen die minder algemeen zijn en 
nader ingaan op de situaties van Nederland en Turkije. Tevens zal er informatie uiteen worden gezet 
over het feit hoe partijen met elkaar vergeleken kunnen worden. Hier zal beroep gedaan worden op 
bekend sociologisch werk van de twee Turkse sociologen Emre Kongar en Ahmet Taner Kışlalı. Deze 
zijn ingegaan op het verband tussen sociaaldemocratie/socialisme en het Kemalisme, de officiële 
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ideologie van de Turkse sociaaldemocratische partij. Krouwel (2010) laat aan de hand van zijn model 
zien hoe de Turkse en Nederlandse partijen ingedeeld kunnen worden in het tweedimensionale stelsel 
van Slomp (2000). 
 
 

 
Fig. 3: De Turkse partijen door Krouwel (2010) ingedeeld in het model van Slomp (2000) 
 

 
Fig. 4: De Nederlandse partijen door Krouwel (2010) ingedeeld in het model van Slomp (2000) 
 
Krouwel & Elrinkhof (2010) genereren dit model aan de hand van een analyse op de 
partijprogramma’s, die op hun beurt weer worden ingedeeld en geclassificeerd op basis van 
politicologische literatuur. Op grond van deze theorie en modellen kan er een duidelijk onderscheid 
worden gemaakt tussen de verschillende partijen die beide landen kennen. Om te voorkomen dat de 
partijen in beide landen op basis van verschillende indicatoren vergeleken worden, waardoor er dus 
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niet daadwerkelijk onderzocht wordt wat er wordt beoogd, worden de Nederlandse politieke dimensies 
van Krouwel & Elrinkhof (2010) samengesmolten met de Turkse politieke dimensies van Çarkoğlu & 
Hinich (2006). Hierdoor ontstaan er uiteindelijk 8 verschillende categorieën die vervolgens geplaatst 
worden in het model. Deze 8 categorieën zijn:Welzijn, gezin en zorg, maatschappij, religie & cultuur, 
economie en bedrijfsleven, milieu, recht & orde, buitenlandse politiek, landgebonden zaken en 
vrouwgebonden thema’s 
 
Per categorie genereert Krouwel een paar (4-6) vragen en kijkt in de desbetreffende partijprogramma’s 
om te achterhalen wat de partijen erover vinden. Op basis van deze methode kunnen de partijen 
onderverdeeld worden in het tweedimensionale model zoals te zien is op Fig.1 en Fig. 2. 
Kijkend naar deze theorie kan er op een wetenschappelijke manier gekeken worden naar de links 
georiënteerde partijen, op basis van hun ideeën zal er dieper ingegaan worden op de verschillen tussen 
de linkse partijen in Nederland en de linkse partijen in Turkije. Zonder een dergelijke theoretische 
onderbouwing is het dus wetenschappelijk niet verantwoord om een onderscheid te maken tussen links 
en rechts. Kitschelt (1994) stelt, net als Krouwel (2010), dat er sprake is van een tweedimensionaal 
stelsel in democratieën. Deze komen overeen met de modellen die te zien zijn op Fig. 3 en Fig. 4. 
Waardoor dit perspectief toegepast zal worden op zowel het Turkse politieke spectrum als het 
Nederlandse politieke spectrum.  
 
Kongar (1996) gaat in op de interdependentie tussen sociaaldemocratische partijen en bepaalde niet-
gouvernementele organisaties zoals arbeidersbewegingen, hij stelt dat deze wederzijdse 
afhankelijkheid in West-Europa van levensbelang is voor de sociaaldemocratische bewegingen en dat 
dit nou juist het punt betreft wat een sociaaldemocratische beweging daadwerkelijk 
sociaaldemocratisch en links maakt. Deze ‘organische relaties’ tussen deze actoren zijn volgens 
Kongar duidelijk terug te zien in West-Europa, waaronder ook Nederland. Ook gaat hij hier in op het 
feit dat West-Europese sociaaldemocratische bewegingen na het verval van fascistische regimes altijd 
bereid zijn geweest samen te werken met verschillende soorten organisaties en partijen en dat dit een 
belangrijk aspect is van de sociaaldemocratie. Daarna komt hij terug op de Turkse 
sociaaldemocratische bewegingen, waar er geen sprake is van een dergelijke samenwerking tussen 
sociaaldemocratische partijen en arbeidersbewegingen. Dit heeft volgens Kongar te maken met de 
Turkse grondwet uit 1982, waar in staat dat niet-gouvernementele organisaties en vakbonden zich niet 
mogen mengen in politieke issues. Hierdoor is er volgens hem dus sprake van een 
sociaaldemocratische ontwikkeling die niet gelinkt is aan de arbeidersbewegingen, bewegingen die 
dus opkomen voor de rechten van het proletariaat.  Kaya (2012) gaat ook in op hetzelfde onderwerp 
van Kongar en breidt deze theorie uit door te stellen dat naast de sociaaldemocratische ontwikkeling 
zonder de steun van de arbeidersklasse ook een modernistische en elitaire houding werd aangenomen 
door de sociaaldemocraten die zich, volgens zijn uitdrukking, neerbuigend en afstandelijk opstelden 
tegenover groeperingen die niet behoorden tot deze nieuwe modernistische stroming; het Kemalisme. 
 
Kışlalı (1995) gaat ook nader in op de linkse politieke ideologieën in Turkije en vergelijkt deze met 
die van West-Europa. Volgens hem is het meest essentiële verschil tussen Turkije en West-Europa 
(Nederland), de ontwikkeling van de komst van sociaaldemocratische en socialistische bewegingen en 
partijen. In Turkije gaat dit volgens hem gepaard met de komst van het Kemalisme, vlak na de 
oprichting van de Republiek Turkije in 1923. Inhoudelijk gezien beschikken beide ideologieën over 
veel opvattingen die parallel aan elkaar lopen, zoals bijvoorbeeld vrouwenkiesrecht, gratis onderwijs 
en werkdagen van 8 uur per dag. Kışlalı geeft aan dat dit door de politica die deze ideologie aanhangen 
geen link gelegd wordt met de Marxistische theorie. Dit is bijvoorbeeld wel het geval bij het 
Leninisme of het Maoïsme. In Turkije, zoals niet het geval was in Nederland, is er dus sprake van een 
andere sociaaldemocratische ontwikkeling. Aansluitend op Kışlalı asummeert Ceylan (2010) dat 
linkse politieke oriëntaties, met nadruk op het Kemalisme, zich niet in harmonie verkondigen met 
religieuze elementen. Het conflict tussen het staatsapparaat en religie zorgt volgens Ceylan voor een 
afkeer van het volk jegens de elitaire sociaaldemocratische traditie. Dit is volgens hem een verklaring 
voor het feit dat de arbeidersklasse zich minder zouden identificeren met de sociaaldemocratie dan het 
geval is in West-Europa. 
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Op basis van deze bevindingen kan gehypothetiseerd worden dat de oorzaak van het verschil tussen 
linkse oriëntaties in Turkije ten opzichte van Nederland te maken heeft met de wijze van de 
ontwikkeling van de sociaaldemocratie in Turkije; namelijk gepaard met het Kemalisme. Er zal dus in 
het desbetreffende hoofdstuk gekeken worden naar de mate van invloed van het Kemalisme in de 
huidige politieke partijen die als ‘links’ geclassificeerd worden, zoals te zien is in Fig. 3. Welke 
aspecten van het Kemalisme hebben ervoor gezorgd dat de sociaaldemocratie zich anders is gaan 
ontwikkelen, is er in het heden nog steeds sprake van deze invloeden en hoe wordt dit bijvoorbeeld 
door de Socialistische Internationale gewaardeerd? Echter worden de desbetreffende partijen door 
Krouwel (2010) wel als elkaars equivalent gepositioneerd, dit klopt niet met hetgeen dat in de praktijk 
waargenomen kan worden. Daarom zal er dieper op dit model ingegaan worden om te onderzoeken in 
welke hoek het contrast kan liggen. De indicatoren van Çarkoğlu en Hinich (2006) maken duidelijk 
dat politieke partijen op een geraffineerde manier geanalyseerd worden, waardoor er ook per indicator 
en per sociaal of economisch vraagstuk gekeken kan worden hoe partijen van elkaar verschillen. Dit is 
essentieel in de vergelijking van de PvdA en de CHP omdat als er naar het algemene plaatje gekeken 
wordt, beide partijen op een lijn zitten wat betreft internationale modellen.  
 
2.4 Conclusie  
De theoretische concepten die gebruikt worden in dit onderzoek zijn onder te verdelen in twee 
subgroepen. De eerste groep gaat in op de positionering van politieke partijen. De theorieën van 
Slomp en Nolan geven twee verschillende politieke modellen waaruit blijkt dat partijen op basis van 
verscheidene ideologieën geëtiketteerd kunnen worden.  Mair en Mudde brengen dit in de praktijk 
door een internationale ideologische ‘familie’ op te stellen, waar in deze context de PvdA en de CHP 
onder een noemer geschaard worden. Kijkend naar het feit dat het onderzoek uitgaat van een 
fundamenteel verschil tussen de twee partijen, is in dit geval het doel om te kijken of er met behulp 
van verfijnde theorieën over het vergelijken van partijen een andere positionering gegenereerd kan 
worden. Dit brengt ons tot het  tweede onderdeel van het theoretische kader; het vergelijken van 
partijen. In deze context wordt er in eerste instantie beroep gedaan op Krouwel (2010) die op basis van 
zijn partij vergelijkend onderzoek assumeert dat de PvdA en de CHP  nagenoeg in het zelfde politieke 
milieu te onderverdelen zijn. Dit realiseert hij aan de hand van een groot aantal vragen die in het 
meetinstrument (Bijlage 3) te uiteengezet zijn. 
Om aan deze analyse een nuance aan te brengen zijn de theorieën van Kışlalı (1995)  en Kongar 
(1996) gebruikt, waar een onderscheid tussen de ontwikkeling van de Europese sociaaldemocratie en 
de Turkse variant van deze ideologie. Beiden duiden ze op het feit dat de Turkse sociaaldemocratie 
nauw verbonden is met het staatsapparaat en niet ontstaan is uit een reactie op de conservatieve 
autoriteit. Op basis van deze conclusies is het in eerste instantie dus frappant dat de PvdA en de CHP 
alsnog vaak onder een classificering geschaard worden. Om dit op een andere manier te analyseren 
dan Krouwel, is er de keuze gemaakt om aan de hand van de indicatoren van Çarkoğlu en Hinich 
(2006) te onderzoeken of de CHP en de PvdA daadwerkelijk zoveel gemeen hebben als door Krouwel 
wordt geassumeerd. Çarkoğlu en Hinich (2006) gaan in hun onderzoek in op de wijze aan de hand van 
welke indicatoren Turkse partijen vergeleken kunnen worden met Europese partijen. Het betreft in 
deze context dus een specifiekere en geraffineerdere kijk op de wijze van vergelijken, op basis van 
deze methode wordt er beoogd om nieuwe kennis te ontwikkelen betreffende de contrasten tussen de 
PvdA en de CHP 
 
3. Methodologie 
 
3.1 Inleiding 
In het huidige hoofdstuk zal er nader ingegaan worden op de methodologie van het onderzoek. Het 
betreft de methode die verwerkt zal worden om de probleemstelling te kunnen beantwoorden. 
Eerst zal kort behandeld worden wat de opzet van het onderzoek is, waarop een subhoofdstuk zal 
volgen die ingaat op de methoden van dataverwerking en data-analyse waar duidelijk wordt hoe de 
benodigde informatie verzameld en daaropvolgend geanalyseerd zal worden. De locaties van 
dataverzameling zullen eerst gezocht worden aan de hand van de onderzoeksvragen. Als deze 
documenten gestructureerd zijn in een summiere bronnenlijst, zal er overgegaan worden tot de analyse 
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van deze documenten; het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Om dit echter te realiseren wordt 
er vanuit de conceptualisatie een reeks indicatoren gegenereerd die gebaseerd is op de theorie, op basis 
van deze indicatoren worden er ‘keywords’ geïntroduceerd. Deze keywords zullen leiden tot het 
meetinstrument waarmee er geanalyseerd kan worden. 
 
3.2 Onderzoeksopzet 
Er is sprake van een assumptie dat twee grote sociaaldemocratische bewegingen fundamenteel van 
elkaar verschillen ondanks het feit dat ze zichzelf beide als ‘sociaaldemocratisch’ classificeren. Aan de 
hand van dit thema zijn een tweetal onderzoeksvragen ontworpen om te onderzoeken of er sprake is 
van een veelzeggend verschil. De verscheidene onderzoeksvragen verschillen van aard; beschrijvend 
en analyserend. In geval van de eerste onderzoeksvraag betreft het een beschrijving over het vraagstuk 
rondom ‘links’ in beide landen; hoe manifesteert links zich in beide landen. 
Omdat er hier sprake is van een systematische studie met als doel het beantwoorden van een 
wetenschappelijke (sociologische) probleemstelling, zal er naast de case study (zie pagina 2) ook 
gebruik gemaakt worden van een literatuuronderzoek. Met behulp van een secundair literaire analyse 
zal de eerste onderzoeksvraag worden beschreven, waardoor er op basis van de vergaarde informatie 
een analyse losgelaten kan worden op de verzamelde data. Het laatste en verklarende deel van het 
onderzoek zal, net zoals het beschrijvende gedeelte, aan hand van een documentenanalyse 
onderbouwd worden om tot een degelijke sociologische verklaring te komen. 
 
3.3 Methoden  
 
3.3.1 Dataverzameling 
Het inzamelen van de relevante informatie die gebruikt zal worden voor de analyse wordt in deze 
paragraaf aan de hand van drie soorten bronnen, namelijk partijprogramma’s, mediale manifestaties en 
politieke pamfletten. De documenten worden geselecteerd aan de hand van deze drie verschillende 
soorten informatiebronnen waar politieke partijen hun denkwijzen tot uiting brengen. Er wordt naast 
de partijprogramma’s ook gekeken naar de wijze hoe politieke partijen zich manifesteren in de media 
en hoe zij hun ideologie naar voren brengen met behulp van pamfletten of brochures. Dit is essentieel 
om een specifiekere analyse op te zetten waar er niet enkel uitgegaan wordt van een soort document.  
De importantie van deze drie soorten informatiebronnen is gebaseerd op de analyse van Krouwel 
(2010). Krouwel gebruikt in zijn onderzoek de partijprogramma’s van de geanalyseerde partijen, in dit 
onderzoek wordt er echter rekening gehouden met meerdere bronnen om de PvdA en de CHP met 
meer diepte te kunnen analyseren en op deze manier te kunnen kijken in hoeverre er verschillen 
bestaan tussen deze twee sociaaldemocratische blokken. De politieke pamfletten en de uitingen van de 
desbetreffende partijen in de media zijn in deze context daarom van een groot belang als aanvulling op 
de partijprogramma’s omdat partijen hun standpunten veelal uitleggen en bediscussiëren in de media. 
Op deze manier wordt de mogelijkheid gecreëerd om meer de diepte in te gaan.   
De documenten worden verzameld aan de hand van  Çarkoğlu en Hinich’s zeven indicatoren. Het 
meest recente document dat beschikbaar is zal gebruikt worden in de analyse. Dit zal een tijdsperiode 
betreffen van 2008 tot en met 2012. De documenten zullen bestaan uit Turkse en Nederlandse 
bronnen, dit levert geen praktisch probleem op omdat ik beide talen beheers waardoor ik de gebruikte 
bronnen kan rechtvaardigen. De lijst van gebruikte data is te vinden onder Bijlage 2.  
 
3.3.2 Data-analyse  
Om inzichtelijke informatie te leveren over de ingewonnen data, zal deze geanalyseerd moeten 
worden. Om dit te verwezenlijken ten behoeve van de analyse, zal er gebruik gemaakt worden van 
indicatoren. Bij de tweede onderzoeksvraag, waar er getracht zal worden een contrast tussen de linkse 
oriëntaties in Turkije en Nederland te bestuderen, worden de verschillen op basis van 7 indicatoren 
geanalyseerd die gefundeerd zijn op  de theoretische concepten van Krouwel (2010), Kitschelt (1994) 
en Ali Çarkoğlu ve Melvin Hinich (2006). Deze indicatoren, gepaard met actuele keywords, meten op 
basis van de literatuur de positie van een partij die in de modellen van Nolan (1971) en Slomp (2000) 
geïmplementeerd kunnen worden. Omdat er rekening gehouden is met literatuur over de Nederlandse 
en de Turkse politiek, vormt deze synthese een meetinstrument om valide vergelijkingen te maken 
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tussen politieke partijen in beide landen. Echter staan de PvdA en de CHP volgens Krouwel’s analyse 
(Figuur 3 & 4) ongeveer op een lijn als er gekeken wordt naar zijn tweedimensionale stelsel. Door zijn 
meetmethode te combineren met universele indicatoren van Ali Çarkoğlu ve Melvin Hinich (2006) 
wordt er beoogd dieper in te kunnen gaan op bepaalde flanken waar er een duidelijk contrast is tussen 
de twee partijen en op basis van deze contrasten te kijken wat voor een effect dit zal hebben op de 
modellen van Slomp en Nolan. Om te zorgen voor een wetenschappelijke analyse zonder 
waardeoordelen is het essentieel om de linkse partijen en ideologieën in beide landen op een gelijke 
manier aan elkaar te toetsen. De tabel in Bijlage 3 zal als meetinstrument gebruikt worden om deze 
toetsing te realiseren. De 21 stellingen in de tabel worden behandeld voor zowel de PvdA als de CHP 
op basis van de verzamelde informatie uit partijprogramma’s, pamfletten en mediale manifestaties. De 
mate van instemming tot een bepaald thema geeft aan in hoeverre een partij per thema te classificeren 
is; links – progressief – recht – conservatief.  Op basis hiervan zal de vraag  ‘Op welke manier 
verschillen deze linkse politieke opvattingen van elkaar zoals tot uitdrukking komende in partij 
programma’s, mediale manifestaties en politieke pamfletten?’ worden beantwoord. 
 
 
3.4 Conclusie 
Het concluderende gedeelte van dit hoofdstuk zal zich buigen over het proces van de beantwoording 
van de onderzoeksvragen en ten slotte de probleemstelling. Wat betreft het eerste gedeelte van de 
analyse, namelijk het beschrijvende deel, zal er aan de hand van een literatuurstudie beroep gedaan 
worden op partijprogramma’s, politieke pamfletten en mediale manifestaties van linkse partijen in 
beide landen. Voor deze analyse wordt gebruik gemaakt van het meetinstrument (Bijlage 2). De 
stellingen in het meetinstrument zorgen voor een wetenschappelijk verantwoorde toetsing van het 
‘Turkse links’ aan het ‘Nederlandse links’ of vice versa. Deze worden op een stelselmatige manier 
beantwoord en ingevuld op basis van de documenten uit H3.3 §1.  Nadat de verscheidene stellingen 
beantwoord zijn, kunnen de twee ingevulde tabellen naast elkaar gelegd en vergeleken worden waarop 
vervolgens per keyword op basis van de ‘rode kleur’ (contrast) of de ‘groene kleur’ (parallelliteit) 
grafisch wordt aangegeven of er in dat geval sprake is van een contrast of een parallelliteit. Het 
volgende voorbeeld, waarvan de geheel uitgewerkte versie in Bijlage 1 te vinden is, geeft summier aan 
hoe dit er uit komt te zien: 
 

 
 Fig.5: Voorbeeld van een grafische weergave contrast/parallelliteit 
 
In het geval van de verklaring zal er wederom beroep gedaan worden op de documenten die vergaard 
zijn in H3.3 §1. De ‘contrast/parallelliteit-tabel’ die gemaakt zal worden aan de hand van deze 
documenten en informatiebronnen, zal fungeren als kern voor de beantwoording van de vraag in 
hoeverre er sprake is van een fundamenteel verschil tussen de PvdA en de CHP en in welke aspecten 
(bijvoorbeeld Maatschappij, religie en cultuur) deze voorkomen. De volgende en laatste stap in dit 
proces is de beantwoording van de probleemstelling. De vorige stappen zullen leiden tot een antwoord 
op de onderzoeksvragen die functioneren als de ondergrond van de probleemstelling. 
 
4. Linkse oriëntaties in Nederland en Turkije  
 
4.1 Inleiding 
Het huidige hoofdstuk zal zich buigen over de linkse ideologieën in Turkije en Nederland. Om deze zo 
secuur mogelijk te definiëren, zal er allereerst ingegaan worden op de ontwikkeling van links in beide 
landen. Hoe is deze tot stand gekomen en hoe heeft deze zich in het verloop der tijd ontwikkeld? Om 
de conclusies betreffende de verschillen tussen de PvdA en de CHP te bevatten is het essentieel om te 
kijken naar de ontwikkeling van deze partijen en de politieke tradities. De kernobservatie van dit 
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hoofdstuk stelt echter dat het een totaal verschillende politieke ontwikkeling betreft kijkend naar de 
beide partijen. Het grote verschil tussen de historische en politieke ontwikkeling van de PvdA en de 
CHP die een invloed hebben op de wijze hoe zij zich vandaag de dag manifesteren  is een belangrijk 
gegeven voor het onderzoek naar de inhoudelijke contrasten tussen beide partijen. Door de partijen dus 
eerst te definiëren door te kijken naar de ontwikkelingsgang en de wijze hoe zij zich vandaag de dag 
manifesteren wordt een duidelijk beeld geschapen tussen beide politieke tradities dat als inzichtelijk 
fundament kan dienen voor de analyse.  
 

4.2 Nederland 
 
4.2.1 Sociaaldemocratie; een reactie op de gevestigde orde  
Het linkse gedachtegoed in Nederland dateert uit het einde van de 19e eeuw. In het jaar 1882 werd 
namelijk de eerste officiële socialistische stichting opgericht; Sociaaldemocratische Bond (SDB). 
De Sociaaldemocratische Arbeiderspartij (SDAP), wat overigens de voorloper van de Partij van de 
Arbeid (PvdA) is, is ontstaan als een reactie op de SDB. Het wordt in deze context al duidelijk dat er 
dus sprake is van nuanceverschillen tussen verschillende linkse stromingen, zoals Nolan (1971) ook 
uitlegt aan de hand van zijn ‘Nolan Chart’ (Fig. 1).  In 1906 wordt de eerste vakbondcentrale 
opgericht; Nederlands Vakbond voor Vakverenigingen (NVV). Deze heeft als doel het verdedigen van 
de belangen van arbeiders. Nadat de Bolsjewieken, na de Oktoberrevolutie van 1917, aan de macht 
kwamen in Rusland werd in 1919 De Communistische Partij Holland (CPH) opgericht, dat uiteindelijk 
ook weer een reactie was op de, wat betreft de CPH, ‘gematigde koers’ van de SDAP. De SDAP 
fuseerde namelijk in het jaar 1946 met de Vrijzinnig Democratische Bond (VDB) en de Christelijk-
Democratische Unie (CDU) in de Partij van de Arbeid (PvdA). Na deze periode van veel opsplitsingen 
en fusies van verschillende communistische, socialistische en sociaaldemocratische bewegingen, die 
terug te zien zijn in Figuur 7, veranderde de CPH in 1935 haar naam in de Communistische Partij 
Nederland (CPN). Deze partij wist veel te winnen in de eerste verkiezingen na de Tweede 
Wereldoorlog.  Deze goede reputatie veranderde echter ten tijde van de Koude Oorlog in de jaren ’50 
en ’60. De slechte reputatie van de CPN, leidde wederom tot afsplitsingen die op hun beurt weer 
hebben geleid tot de oprichting van de  Socialistische Partij (SP) in 1971 die momenteel nog steeds 
een rol speelt in de Nederlandse politiek en vertegenwoordigd is in de Tweede Kamer. De CPN ging 
in 1989 op in een overige linkse partij genaamd GroenLinks (GL) die, net zoals de SP, ook 
vertegenwoordigd is in de Tweede Kamer. 
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Fig. 6: Schematische weergave van de ontwikkeling van de linkse partijen in Nederland 
 
 
 
4.2.2 De manifestatie van links in Nederland 
Krouwel (2010) laat ons in zijn politicologische schema zien dat de drie linkse partijen die te zien zijn 
in Figuur 7, gekenmerkt worden door een progressief en economisch links segment.  
Hiermee gaat Krouwel (2010) nader in op de gemeenschappelijke componenten van deze linkse 
stromingen.  Links in Nederland karakteriseert zich door de kosmopolitische allure tegenover 
verschillende culturen, religies en raciale achtergronden. Er wordt geen politiek bedreven op basis van 
de Nederlandse identiteit of etniciteit. Daarnaast staan individuele vrijheden hoog in het vaandel, 
hierbij kan gedacht worden aan thema’s als homohuwelijk, legalisatie van  softdrugs, abortus of de 
vrijheid van meningsuiting. Wat betreft alternatieve levenswijzen is het essentieel om hier 
verdraagzaam tegenover te staan en ze te respecteren hoe ze zijn.  Volgens Krouwel (2010) zal  ‘links 
in Nederland’ niet snel kiezen voor een oplossing van een probleem als dit ten koste zal zijn van 
ecologische waarden en standpunten. Op het gebied van de overheid manifesteert links zich door te 
stellen dat de overheid meer responsabiliteit  op zich dient te nemen, door zich niet enkel met de set 
van inhoudelijk samenhangende beroepsactiviteiten bezig te houden maar ook met de uitbreiding van 
de sociale zekerheid en de verzorgingsstaat. De kosten die aan deze activiteiten verbonden zijn dienen 
geworven te worden met behulp van het instrument ‘belasting’. Ten behoeve van economische 
nivellering, dient deze voor de rijkeren (aanzienlijk) hoger te zijn dan voor de lage en middenklasse.  
 
Wat betreft de kopstukken van het Nederlandse links, is er in Nederland sprake van een onderscheid 
tussen het socialisme dat verkondigd werd door de eerste stroom socialisten zoals Ferdinand Domela 
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Nieuwenhuis van de SDB of oud-minister-president Willem Drees van de SDAP en later van de PvdA. 
Deze hielden er een sober en relatief arm leven op na, wat volgens Cohen (1996) vanzelfsprekend 
dient te zijn als ideeën als economische nivellering en egalitarisme verkondigd worden.  
Inkomensnivellering en herindeling is dus volgens deze auteur niet enkel een opgave van de staat, 
maar ook een morele opgave voor het individu. Deze politieke idealen komen duidelijk terug als er 
gekeken wordt naar het verband tussen de sociaaleconomische klassen en het stemgedrag van het 
electoraat. In Tabel 1 is er duidelijk te zien dat hoe lager er gekeken wordt in een klasse, hoe hoger het 
percentage linkse stemmers geanalyseerd kan worden. Prominente kopstukken van de linkse politiek 
die er een rijk leven op na hielden, gedistantieerd van de gemoedgesteldheid van het proletariaat en de 
middenklasse, werden geclassificeerd als ‘salonsocialist’.  Het oude Nederlandse socialisme ten tijde 
van de SDAP maakt plaats voor, om in de terminologie van Cohen (1996) te blijven, het 
salonsocialisme van de PvdA, dat een fusie is van confessionalisme en sociaalliberalisme met het 
socialisme. Cohen gebruikt het voorbeeld van Wim Kok en later Wouter Bos en Paul Rosenmöller die 
in opspraak kwamen door riante bonussen of lonen waarmee ze na of voor hun politieke carrière te 
maken kregen.  
 
Sociaaleconomische 
klasse  

Arbeidersklasse Hogere 
arbeidersklasse 

Middenklasse Hogere 
middenklasse 

Hogere 
klasse 

Links 
georiënteerde 
kiezers (%) 

32,9 27,1 20 13,6 6,4 

Tabel 1: Sociaaleconomische klasse van het links georiënteerde electoraat in Nederland  (NKO, 2008). 

 
4.3 Turkije 
 
4.3.1 De sociaaldemocratische traditie in de vorm van een staatsapparaat  
Voordat er gekeken kan worden naar de ontwikkeling van linkse bewegingen in Turkije, moet er eerst 
een onderscheid gemaakt worden tussen het Ottomaanse Rijk en de Turkse Republiek.  
Het land Turkije, zoals wij die nu kennen, is namelijk 89 jaar geleden ontstaan in 1923 en is daardoor 
nog een relatief jonge staat te noemen in vergelijking met Nederland.  In het islamitische Ottomaanse 
Rijk was er geen sprake van een parlementaire democratie, hierdoor was het ook niet toegestaan om 
een politieke partij op te richten. Er waren echter wel illegale socialistische groeperingen actief rond 
het jaar 1910. De Ottomaanse Socialistische Divisie (Osmanlı Sosyalist Fırkası/OSF) beschikte echter 
over andere opvattingen dan haar Europese equivalenten. Deze beweging stelde namelijk dat het 
socialisme te herleiden was naar de islam en baseerden de socialistische theorie ook op deze 
theologische argumenten. Tevens beschikte deze divisie niet over  internationalistische ideologie, waar 
Marx (1884) in het Communistisch Manifest wel op wijst. De eerste echte Marxistische beweging in 
Turkije was de Turkse Communistische Partij (Türkiye Komünist Partisi/TKP) die ten tijde van de 
Turkse onafhankelijkheidsoorlog, dus nog voor de oprichting van de republiek, werd opgericht. Deze 
partij wilde aanvankelijk de Turkse onafhankelijkheidsoorlog steunen, omdat deze een anti-
imperialistisch karakter had. Echter hebben ze dit doel niet kunnen verwezenlijken, omdat het gehele 
bestuur van de partij vermoord is. In 1922 is de partij verboden door de Grote Nationale Assemblee 
van Turkije die in 1920 door Mustafa Kemal Atatürk opgericht was en zetelde in Ankara, waar zij een 
belangrijke rol speelde in de oorlog tegen het Ottomaane Sultanaat en de Westerse mogendheden.  
Voordat dit verbod ingevoerd werd, is er getracht een alternatief voor de TKP op te richten, die de 
invloed van de TKP op het Turkse volk zou moeten verminderen. Dit is de in 1920 opgerichte Turkse 
Communistische Divisie (Türkiye Komünist Fırkası/TKF) geworden, een partij die op bevel van 
Atatürk opgericht wordt. Zij worden echter nooit tot de Communistische Internationale toegelaten en 
is na een periode van 3 maanden weer gesloten. 
 
Na de stichting van de Turkse Republiek op 23 Oktober 1923 komt er een periode van een 
eenpartijstelsel tot en met 1945. In de eerste 22 jaar van de Turkse Republiek was er dus geen 
mogelijkheid om te stemmen op een andere partij dan de Republikeinse Volkspartij (Cumhuriyet Halk 
Partisi). Deze partij die door Atatürk, de stichter en eerste president van de Turkse Republiek, is 
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opgericht, manifesteert zich in eerste instantie aan de hand van vier kernpunten: Nationalisme, 
Laïcisme (Secularisme), Populisme en Republicanisme. Hier worden al gauw twee nieuwe kernpunten 
aan toegevoegd, namelijk: Etatisme en het Revolutionisme. Op de invulling van deze zes kernpunten 
zal in een later stadium van het onderzoek teruggekomen worden.  Na de invoering van het 
meerpartijenstelsel in 1945 wordt de eerste legale socialistisch/sociaaldemocratische partij opgericht in 
1961; De Arbeiderspartij van Turkije (Türkiye İşçi Partisi/TİP). In de nieuwe Turkse Grondwet van 
1961 werd de stichting van vakbonden gelegaliseerd, 12 vakbondslieden stichtte de Arbeiderspartij 
van Turkije dus als verlengde van het verkregen recht om op te komen voor belangen van arbeiders. In 
de verkiezingen van 1965 wist deze jonge partij 14 zetels in het parlement (450 zetels) te winnen. Als 
reactie hierop manifesteert de Republikeinse Volkspartij zich voor de eerste keer als ‘links’ in een 
interview met de toenmalige fractievoorzitter İsmet İnönü. (Kim Dergisi, 1965). 
 
De ontketening van het linkse gedachtegoed in Turkije begint dus in de jaren ’60. Deze werd 
getypeerd als een combinatie van sociaaldemocratie en de officiële kernpunten van de Republikeinse 
Volkspartij (Kışlalı, 1995). In 1976 werd de Republikeinse Volkspartij lid van de Socialistische 
Internationale en verkreeg de steun van de grootste linkse vakbondcentrale De Confederatie van 
Revolutionaire Vakbonden in Turkije (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu).  
Het jaar 1980 is het jaar dat in het teken staat van een militaire coup. Na deze coup wordt de 
Republikeinse Volkspartij (CHP) verboden en wordt er voor de volgende democratische verkiezing in 
1985 een alternatief voor opgesteld; De Populistische Partij (Halkçı Parti/HP), die na twee jaar zou 
gaan fuseren met de Sociaaldemocratische Partij (Sosyal Demokrasi Partisi/SODEP) en omgedoopt 
wordt tot de Sociaaldemocratisch Populistische Partij (Sosyaldemokrat Halkçı Parti/SHP). Als reactie 
op de sluiting van de CHP wordt er naast de bovengenoemde partijen ook de Democratische Linkse 
Partij (Demokratik Sol Parti/DSP) opgericht in 1985. Nadat het verbod van de CHP opgeheven werd 
in 1992 nam de SHP het besluit zich wederom aan te sluiten bij de CHP. De DSP deed dit niet. 
 
Naast hetgeen dat uiteengezet is was er ook sprake van een alternatieve linkse ontwikkeling, naast de 
reguliere ontwikkelingen die beschreven zijn. Het betreft hier de ontwikkeling van linkse Koerdische 
partijen, die de socialistische en sociaaldemocratische idealen trachten te combineren met de 
Koerdische identiteit, die volgens deze bewegingen, onderdrukt wordt en tot assimilatie wordt 
gedwongen. De eerste pro-Koerdische linkse beweging, De Arbeiderspartij van het Volk (Halkın 
Emek Partisi/HEP) dateert uit het jaar 1990, die gesticht werd door 10 Koerdische ex-leden van de 
SHP die zich in 1992 bij de Kemalistische CHP aansloot. Vanaf het jaar 1990 hebben deze pro-
Koerdische partijen veel steun kunnen verwerven onder het Koerdische volk in Turkije, maar hadden 
daarnaast ook te maken met juridische problemen omdat ze zich, volgens de Turkse Hoge Raad, niet 
conform de Grondwet manifesteerden. Dit heeft geleid tot het verbod op veel van deze partijen, 
waarop er telkens een alternatieve partij met een andere naam gesticht werd die op haar beurt ook weer 
verboden werd. Dit proces is schematisch terug te zien in Figuur 8. 

19 
 



 Fig. 7: Schematische weergave van de ontwikkeling van de linkse partijen in Turkije 
 
4.3.2 De manifestatie van links in Turkije 
De complexiteit van een algemene manifestatie van links in Turkije hangt samen met het feit dat de 
totstandkoming van links zich op verschillende soorten heeft ontwikkeld.  
De grootste linkse partij van het land, CHP, is nauw verweven met het staatsapparaat en beschikt 
daarom over een combinatie van sociaaldemocratische en Kemalistische standpunten. Naast deze 
Kemalistische traditie, heeft er zich dus ook een marxistische traditie ontwikkeld door de TKP en de 
TİP.  De derde traditie is die van de pro-Koerdische socialisten/sociaaldemocraten, deze konden zich 
noch met de marxistische traditie noch met de Kemalistische traditie conformeren en hebben daardoor 
een geheel eigen invulling van het linkse gedachtegoed. In dit onderzoek zal er echter ingegaan 
worden op de grootste sociaaldemocratische partij van het land; CHP. Deze wordt geschaard onder de 
Kemalistische traditie (Kongar, 1996). Kijkend naar het links georiënteerde electoraat in Turkije is er 
een duidelijke lineaire tendens van arm naar rijk te zien. Hoe hoger de sociaaleconomische klasse, hoe 
hoger het percentage linkse stemmers. Deze niet met Nederland overeenkomende cijfers kunnen 
duiden op het feit dat de ontwikkeling van de sociaaldemocratie in Turkije dusdanige invloed  heeft 
gehad op de huidige manifestatie ervan, waardoor de arbeidersklasse zich, in tegenstelling tot 
Nederland, geheel niet kan identificeren met de desbetreffende ideologie. Dit gegeven wordt in theorie 
door Ceylan (2010) beschreven waar er in wordt gegaan op de rol van het linkse gedachtegoed in 
Turkije en de mogelijke invloeden hiervan in een conservatief en religieus land als Turkije. Tabel 2 is 
hier een duidelijk en praktisch voorbeeld van. 
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Sociale klasse  Arbeidersklasse Hogere 

arbeidersklasse 
Middenklasse Hogere 

middenklasse 
Hogere klasse 

Links 
georiënteerde 
kiezers (%) 

6,8 12,2 18,5 27,6 40,5 

Tabel 2: Sociaaleconomische klasse van het links georiënteerde electoraat in Turkije (KONDA, 2007). 
 
4.3.3 Kemalistische traditie  
De linkse traditie die het meest invloed heeft in de politiek is de Kemalistische traditie, deze zijn 
schematisch weergegeven met de roze en blauwe kleur in Figuur 8. Deze traditie geeft een eigen 
invulling aan de sociaaldemocratie en het socialisme met behulp van de ontwikkeling van  zes 
kernpunten, bestaande uit: republicanisme, laïcisme, nationalisme, populisme, etatisme, 
revolutionairisme (Kongar, 1996). Het prominentste kopstuk van  deze traditie is vanzelfsprekend de 
stichter van de Turkse Republiek; Mustafa Kemal Atatürk. Het doel was om een pluralistische 
samenleving te stichten waar er gelijke rechten zouden tellen voor iedere burger, zonder te kijken naar 
religieuze of etnische achtergronden. Hetzelfde gold voor het onderscheid tussen geslacht, dat door 
deze ideologie ongedaan werd gemaakt.  Na het overlijden van Atatürk werd hij opgevolgd door zijn 
rechterhand İsmet İnönü. Hij zette de Kemalistische traditie onveranderd voort, om er vervolgens aan 
toe te voegen dat de Kemalistische CHP als ‘links’ geclassificeerd dient te worden. Door deze man 
wordt dus voor het eerst in de politieke geschiedenis van het Kemalisme een link getrokken tussen 
‘links gedachtegoed’ en het Kemalisme.  Het derde kopstuk van deze traditie is Bülent Ecevit. De man 
die İnönü opvolgde als leider van de CHP en de synthese tussen links en het Kemalisme verder 
uitwerkte en doorvoerde in het partijprogramma (Kışlalı, 1995). Toen de CHP in de jaren 80 gesloten 
werd door het leger en 10 jaar niet meer terug mocht keren op het politieke toneel, werd Ecevit 
fractievoorzitter van de door zijn vrouw opgerichtte links-Kemalistische partij DSP. Ecevit was de 
eerste sociaaldemocraat die er in wist te slagen ook de grootste partij te worden onder de etnische 
minderheden. Hij hamerde namelijk minder op nationale gevoelens en beweerde dat economische 
ontwikkeling zou moeten beginnen bij het proletariaat, waar hij met nadruk in ging op de agrarische 
sector. Deze sociaaldemocratische waarden combineerde hij met het gedachtegoed van Atatürk, 
waardoor er een unieke synthese ontstond. Deze heeft zeer succesvolle verkiezingen meegemaakt 
(Kışlalı, 1995). 
 
4.3.4 Marxistische traditie  
De linkse traditie die met de rode kleur wordt afgebeeld in Figuur 8, is de marxistische traditie. De 
traditie die haar standpunten baseert op de theorieën van Karl Marx (1884) en beweren dat de 
problemen waar Turkije mee te kampen heeft het product zijn van de klassenstrijd.  
Deze traditie bestaat uit revolutionaire actoren, die geloven in een opstand van het proletariaat.  
Maar het kent ook een gematigde vleugel, die aan de hand van democratische verkiezingen tracht haar 
ideeën naar voren te brengen en door te voeren. De TİP was hier een goed voorbeeld van.  
Deze linkse oriëntatie manifesteert zich als kosmopolitisch, er wordt op geen enkele manier op basis 
van een etnische identiteit politiek bedreven. Deze traditie stond kritisch tegenover de Kemalistische 
bewegingen, omdat deze volgens hen de bourgeoisie in stond hielden. Het prominentste kopstuk uit de 
marxistische traditie van Turkije is Mustafa Suphi, de stichter van de TKP. Hij wordt, een jaar na de 
oprichting van de TKP, vermoord door aanhangers van een nationalistische Ottomaanse generaal. De 
wereldberoemde Turkse dichter Nâzım Hikmet werd ook lid van de partij en heeft aan de hand van 
zijn gedichten en artikelen het marxistische gedachtegoed proberen te imponeren. Dit deed hij om ook 
aandacht te besteden aan de nationale gevoelens van het volk in het hart van Anatolië. Een belangrijke 
toespraak van hem is die op de Hongaarse radio in 1954, waar hij oproept tot een ‘2de 
onafhankelijkheidsoorlog’ tegen het imperialisme. Hij creëert hier een gemeenschappelijke vijand van 
het Turkse volk; de Verenigde Staten van Amerika. Het voornaamste probleem in de jaren 50 is 
volgens hem  namelijk de Turkse samenwerking met de NAVO en de VS.  Een van de oprichters van 
DİSK (De Confederatie van Revolutionaire Vakbonden) en  TİP (De Arbeiderspartij van Turkije) 
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Şaban Yılmaz heeft ook zijn belangrijke aandeel in de ontwikkeling van het socialisme achtergelaten. 
Hij is de geschiedenis in gegaan als de eerste socialistische fractievoorzitter die zetels in het parlement 
heeft kunnen krijgen in 1965. In 1980 is hij voor zijn huis vermoord.  
 
4.3.5 Pro-Koerdische traditie 
De jongste linkse traditie van Turkije; de pro-Koerdische traditie die in het groen is weergegeven in 
Figuur 8. Een traditie die opgericht is in het einde van de 20ste eeuw door een groep prominente 
socialistische Koerden die zich niet meer konden identificeren met de punten van de Kemalistisch-
Sociaaldemocratische partij SHP.  De traditie die begon met de partij HEP en vandaag de dag als de 
BDP verder gaat met het verkondigen hetzelfde gedachtegoed. Het gedachtegoed dat gebaseerd is op 
een combinatie van socialisme en cultureel-etnisch egalitarisme. Een politieke strijd die met name op 
basis van de Koerdische identiteit beleid tracht te genereren ten behoeve van een multiculturele 
samenleving waar er geen sprake is van de gecentraliseerde unitaire natiestaat en waar minderheden 
het recht hebben om onderwijs te volgen in hun moedertaal.  Het opvallende van deze reeks partijen is 
het feit dat deze in 22 jaar tijd 8 partijen hebben opgericht, omdat hetgeen wat verkondigd werd door 
deze beweging als illegaal werd bevonden door de Hoge Raad. Dit heeft telkens geleid tot een verbod 
van de partij. De man die aan het begin stond was van deze pro-Koerdische politieke stroming was 
Fehmi Işıklar. Hij zorgde er, met 9 andere collega’s van de SHP (Sociaaldemocratisch Populistische 
Partij), voor dat de problemen rondom het Koerdische volk werden aangekaart op het politieke toneel.   
 
4.4 Conclusie 
In dit hoofdstuk is, om de manifestatie van links in beide landen grondig te kunnen beschrijven en 
definiëren, allereerst aandacht besteed aan de wijze hoe links zich heeft weten te ontwikkelen in beide 
landen. De ontwikkeling van links heeft namelijk een essentieel effect of de wijze hoe links zich 
manifesteert in een land, zoals te zien is in Nederland en Turkije. Dit is echter, kijkend naar de 
indeling van Krouwel (2010) niet terug te zien in de analyse die te bezichtigen zijn op Figuur 3 en 4. 
Deze nauwe vorm van parallelliteit, die ook terugkomt in de internationale classificering van 
ideologische families (Mair & Mudde,1998). De bevindingen uit de historische ontwikkelingen van 
Nederlands links en Turks links laten echter zien dat het gaat om een fundamenteel verschil wat betreft 
de totstandkoming van de onderzochte partijen. De verschillen die niet naar voren komen in Krouwel 
en Mair & Mudde worden echter door  niet geaccepteerd en daar worden diverse punten van verschil 
tussen de sociaaldemocratie in Turkije en die in West-Europa naar voren gedragen. Kijkend naar de 
beschrijvingen die gerelateerd zijn aan beide landen, komt duidelijk naar voren dat hetgeen wat wordt 
geassumeerd door Krouwel en Mair & Mudde niet overeenkomt met de praktijk. Het feit dat er in deze 
context te maken hebben met een, volgens Kongar (1996), totaal verschillende ontwikkeling van twee 
soorten sociaaldemocratische stromingen waarvan de Turkse variant zich negatief opstelt tegen 
religieuze en conservatieve waarden die door een groot deel van Turkije worden gewaarborgd (Kaya, 
2012) (Ceylan, 2012) wordt tevens onderstreept door de analyse van het onderzoek. Dit maakt het niet 
aannemelijk om te assumeren dat de PvdA en de CHP gepositioneerd kunnen worden onder een 
gemeenschappelijke noemer genaamd ‘de universele sociaaldemocratie’ , ondanks het feit dat zij 
samen lid zijn van de Socialistische Internationale.  

5. Verschillen tussen de PvdA en de CHP 
 
5.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk heeft als doel het in kaart brengen van de contrasten tussen het Turkse en het 
Nederlandse links. Aan de hand van de door mij ontwikkelde ‘vergelijkingstool’ (Bijlage 1) kan er op 
een wetenschappelijke manier vergelijkingen worden gemaakt tussen de manier hoe linkse oriëntaties 
zich manifesteren in Turkije en Nederland en hoe deze met elkaar samenhangen. De schematische 
uitwerking van deze analyse is te vinden onder bijlage 3. Om dit op zo een expliciet mogelijke manier 
te bewerkstelligen zullen de contrasten in een tabel samengesteld worden, waaruit een conclusie 
getrokken kan worden. Dit zal fungeren als de basis voor het derde en tevens laatste onderdeel van de 
onderzoeksvragen, waar getracht zal worden dit contrast te verklaren. Inhoudelijk gezien wordt het 
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meetinstrument toegepast op de grootste links georiënteerde partijen van Nederland en Turkije 
(respectievelijk PvdA en CHP). 
 
5.2 De thema’s 
Zoals in Bijlage 3 te zien is, wordt er op basis van een zevental indicatoren geaspireerd de relevante 
politieke thema’s met elkaar te vergelijken aan de hand van een drietal ‘keywords’ per indicator. 
Deze indicatoren (Çarkoğlu en Hinich, 2006) zullen per stuk behandeld worden voor beide landen, 
zodat er in de conclusie een algeheel vergelijkend mechanisme gegenereerd kan worden. 
 
5.2.2 Welzijn, gezin en zorg 
Bij het desbetreffende thema zijn er enkel parallelliteiten te analyseren tussen beide landen. Wanneer 
het gaat over sociale voorzieningen, privatisering in de zorgsector en overheidssubsidies ten bate van 
het gezin, zijn er geen contrasten te vinden tussen de linkse entiteiten van beide landen.Er is hier 
sprake van duidelijke universele linkse standpunten, die niet afhankelijk zijn van de ontwikkeling van 
de arbeidersklasse, de ontwikkeling van de linkse politiek en de culturele aspecten van beide landen. 
De PvdA geeft in deze context aan dat de beknibbeling op rechten van de werknemers een 
ontwikkeling is die gestopt dient te worden (PvdA, 2009), er wordt gestreefd voor méér 
verzorgingsstaat en minder zelfregulering. De CHP heeft het in deze context over de oprichting van 
een verzorgingsstaat (CHP, 2009) en refereert naar het West-Europese model van dit concept. 
Daarnaast zijn beide partijen tegen privatisering in de zorg, dit heeft te maken met het feit dat volgens 
de PvdA en de CHP medische kwaliteit voor iedereen beschikbaar zou moeten zijn en dat er in deze 
context geen onderscheid tussen sociaal-economische klassen aanwezig mag zijn. 
 
In figuur 9 is het verschil tussen de sociaal-economische klassen in Turkije te observeren aan de hand 
van een achttal indicatoren (İSMMMO, 2012) waaruit een contrast tussen arm en rijk geprofileerd 
wordt. Hieruit blijkt dat een rijke families in relatieve getalen over +-1700 keer meer auto’s 
beschikken dan arme families, deze vergelijkende rekensom wordt ook gesteld op basis van aantal 
schoenen, aantal verzekeringspolissen en genomen vakanties.  De wensen van de linkse actoren over 
de verschillen tussen rijk en arm in Nederland lopen volgens de grafiek in figuur 10 parallel aan de 
ontwikkelingen van de afgelopen decennia. Onderzoek van het Amsterdams Instituut voor 
ArbeidsStudies (2010) wijst namelijk op een duidelijke nivellerende tendens. De rijksten zijn na 
verloop van tijd een steeds kleiner percentage gaan uitmaken van het nationale inkomen.  

 
Fig. 8: Tabel dat het verschil tussen arm en rijk in Turkije weergeeft 
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 Fig. 9: Grafische weergave van de ontwikkeling van nivellering in Nederland 
 

5.2.3 Maatschappij, religie en cultuur 
In het geval van ethische vraagstukken die kunnen botsen met culturele en/of religieuze normen en 
waarden, komt er een duidelijk contrast naar voren.  Wat voor de Nederlandse politiek een 
vanzelfsprekend onderwerp is, kan een taboe zijn in Turkije, ook voor organisaties met een 
progressieve gedachtegang.  Dit komt duidelijk naar voren bij onderwerpen rondom homoseksualiteit 
en (soft)drugs. Uit analyse blijkt dat ‘Turks links’ wat betreft dergelijke ethische vraagstukken een 
conservatievere positie inneemt dan links in Nederland. Zo geeft de CHP (2012) aan fel tegen elke 
vorm van drugsgebruik te zijn, ook als het door de staat gereguleerd gebruik van softdrugs betreft. De 
CHP heeft op 30 april 2012 een wetvoorstel ingediend waar de straffen jegens het gebruik en de 
verkoop van (soft)drugs verzwaard dienen te worden, deze kunnen oplopen tot levenslang. De PvdA 
(2008) zegt net zoals de CHP tegen het gebruik van drugs te zijn, maar streeft ondanks dit ethische 
standpunt, als het toch gedaan wordt, voor een verantwoorde manier van het drugsgebruik en steunt 
hierdoor ook het softdrugsbeleid van Nederland.  Over homoseksuelen refereert de PvdA naar het 
tolerante klimaat van Nederland en stelt dat het homohuwelijk een belangrijk voorbeeld is van de 
geslaagde emancipatie van homoseksuelen in Nederland (PvdA, 2008).  De CHP heeft geen officieel 
standpunt over homoseksuelen opgenomen in het partijprogramma en heeft hierdoor ook nog geen 
concrete stappen ondernomen op politiek gebied. Echter heeft het prominente Tweede Kamer (Türkiye 
Büyük Millet Meclisi) lid voor de CHP, Mehmet Sevigen, in een reactie op de toenmalige Minister 
van Familiale Zaken en Vrouwen, die stelde dat homoseksualiteit een ziekte was, aangegeven dat dit 
een onzinnige opmerking was van de minister en dat homoseksualiteit nooit gelinkt mag worden met 
ziektes. Hij zei dat homoseksualiteit geen rol mag spelen in de keuze of iemand ergens geaccepteerd 
wordt of niet, inclusief het leger (Haber A, 2010). De CHP heeft in 2011 voor het eerst in de Turkse 
politieke geschiedenis een transseksueel lid op haar stemlijst gezet (Gündem, 2011). 
 

5.2.4 Economie en bedrijfsleven 
Het behartigen van de belangen van arbeiders, privatisering van overheidsbedrijven enkel toestaan als 
dit de arbeiders ten goede komt zonder hun positie te verzwakken. Deze uitgangspunten gelden 
unaniem voor de verschillende linkse entiteiten in Nederland en in Turkije. Wat betreft de 
economische vraagstukken zitten de onderzochte organisaties op een lijn en verkondigen ze hetzelfde 
wereldbeeld. Wat betreft de nuanceverschillen van Nolan (1971) en Slomp (2000) zijn de partijen op 
bepaalde punten gematigder dan de ander. Zo zijn  de PvdA en de CHP tegen elke vorm van 
privatisering, maar hameren ze op het feit dat het een voorbeeld met zich mee moet brengen voor de 
arbeidersklasse. De CHP en de PvdA liggen wat betreft dit thema op een lijn, zij vinden dat 
privatisering als concept niet als iets negatiefs gekenmerkt hoeft te worden maar dat er grenzen gesteld 
dienen te worden aan deze tendens. Zo zegt prominent CHP-lid Tümer Peker (Pusula, 2012) dat 
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privatisering pas kwalijk is wanneer het negatieve effecten kan hebben voor de consumenten, hierbij 
refereert hij bijvoorbeeld naar privatiseringen in de zorgsector en het onderwijs. De PvdA (2012) 
onderstreept dit standpunt door na het val van het kabinet Rutte I de verplichte privatisering van het 
openbaar vervoer per direct terug te draaien door middel van een initiatiefwet.  
 
De PvdA (2012) en de CHP (2012) zijn wat betreft de regelgeving betreffende de ontslagbescherming 
geconsolideerd in hun visie hierop. PvdA partijvoorzitter Spekman refereert naar een onderzoek van 
16 hoogleraren (Telegraaf, 2012) waaruit blijkt dat de versoepeling van de ontslagbescherming nadelig 
zal zijn voor de werkgelegenheid en de bloei van de economie. Hetzelfde wordt nagenoeg in dezelfde 
tijdsverloop ook naar voren gebracht door CHP vicevoorzitter Akkaya (Cumhuriyet, 2012), die de 
plannen over versoepeling van ontslagbescherming en de verlaging van de ontslagvergoeding. 
Op de grafiek van figuur 11 is de mate van de ontslagbescherming in Nederland en Turkije af te lezen, 
deze index is afkomstig van de Organisation for Economic Co-operation and Development (2008) en 
observeert de ontslagbescherming op basis van drie verschillende insteken; tijdelijk werk, contractueel 
vast werk en collectieve ontslagen van grotere groepen. Turkije scoort hoog wat betreft de 
ontslagbescherming van tijdelijke werknemers, deze worden duidelijk beter beschermd tegen ontslag 
dan de Nederlandse tijdelijke werkers. Echter heeft de bescherming van structurele werknemers een 
lagere score dan in Turkije dan in Nederland. De mate van ontslagbescherming in Turkije fluctueert 
dus per soort werknemer; naarmate de temporaliteit zakt, correleert de ontslagbescherming mee met 
een negatieve tendens.  Dit is een cruciaal punt wat betreft de Turkse vakbondvereniging KESK 
(DHA, 2011), die beweert dat deze regelgeving goedkoper is voor de staat omdat vaste werknemers 
moeilijker zijn af te kopen en dat het huidige systeem zorgt voor een slechte bescherming van de vaste 
werknemers. 

 
Fig. 10: Grafische weergave van de mate van ontslagbescherming voor landen van de OECD (Organisation for Economic Co-operation and 
Development) 

5.2.5 Milieu 
Op het gebied van milieu, waar gedacht dient te worden aan duurzame energie, dierenrechten en 
termen als ‘global warming’, komt er wederom een duidelijke internationale linkse eensgezindheid 
naar voren uit de analyse. De stimulatie van het gebruik van duurzame energie, opkomen voor de 
rechten van dieren die de dupe zijn van marktwerking en winstmaximalisatie in de dierensector en de 
bestrijding van de opwarming van de aarde, zelfs als dit ten koste gaat van economische groei, zijn 
gedeelde punten op de agenda’s van de partijen en worden gepropagandeerd door de tijdschriften en 
vakbondcentrales. De huidige situatie wat betreft het gebruik van duurzame energie in beide landen 
worden uitgedrukt als percentage van het gehele energieverbruik per land. In Nederland betreft het een 
aandeel van 14,88 % (CBS, 2009) en in Turkije 19 % (WWF, 2009). In het nieuwe programma van de 
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CHP (AlternaTurk, 2011) wordt het belang van groene en duurzame energie onderstreept en de 
voorkeur uitgesproken voor de groei van het ‘groene aandeel’ van het totale energieverbruik in 
Turkije. De PvdA (2009) streeft net als haar Turkse medelid van de Socialistische Internationale naar 
een grotere rol van de duurzame energie, deze zal in een tijdsperiode van 8 jaar moeten stijgen naar 
20% van het totaal.  Dezelfde environmentalistische standpunten worden ook verdedigd in het kader 
van de vermindering van de CO2-uitstoot.  
 
In de verkiezingscampagne van de CHP voor de verkiezingen van 2010 is er voor de eerste keer 
officieel aandacht besteed aan het thema ‘dierenrechten’ (CHP, 2010).  Het pamflet dat te zien is op 
figuur 12 schetst een diervriendelijke visualisatie, waar getracht wordt met de tekst ‘Herkes için CHP’ 
(=CHP voor iedereen) dieren en mensen op één niveau te plaatsen door ‘het dier’ als gelijk aan de 
mens te etaleren. De PvdA houdt zich actief bezig met dierenrechten en streeft, net als de CHP, voor 
een afschaffing van de bio-industrie. Twee Kamerlid Van Dekken zegt in de PvdA-blog over 
dierenwelzijn dat de partij betreffende dit thema opereert aan de hand van de Mahatma Ghandi’s 
uitspraak die de mate van beschaving linkt aan de manier hoe men omgaat met dieren. Hoe meer er 
geïnvesteerd wordt in dierenwelzijn, hoe meer er gesproken kan worden van een beschaafde 
maatschappij (PvdA, 2012). 
 

 
Fig. 11: Politiek pamflet CHP met betrekking tot dierenrechten 

5.2.6 Recht en orde 
Wat betreft het thema met betrekking het recht en de handhaving, de uitzonderingen en de invulling 
hiervan is er met uitzondering van een klein contrast sprake van een gedeelde visie over burgerlijke 
vrijheden, de zwaarte van straffen in het algemeen en de invulling van de vrijheid van meningsuiting.  
Waar het ovengrote deel van de onderzochte organisaties aangeeft dat burgerlijke vrijheden beperkt 
mogen worden in de strijd tegen het terrorisme, staat de CHP ietwat kritisch tegenover dit standpunt.  
Wel zegt de CHP beroep te doen op alle rechten die aan Turkije toegekend zijn door de NATO en de 
VN in haar strijd tegen het terrorisme. Op uitzondering van de PvdA zijn alle organisaties het eens 
over het feit dat vrijheid van meningsuiting niet mag leiden tot het kwetsen van individuen of groepen. 
Echter laat PvdA voor gekwetsten de weg naar de rechter open, dit betekent echter niet dat er van te 
voren ingegrepen dient te worden op iemand die krenkt (Trouw, 2009). Er is in dit geval sprake van 
een nuanceverschil en geen structureel contrast tussen de PvdA en de overige organisaties. De 
organisaties geven tevens aan allemaal voor zwaardere straffen te zijn. Er wordt hier echter wel 
aangegeven dat dit vooral dient te gelden voor bijzondere geweldpleging en veelplegerij. 
Het feit dat de CHP niet voor de beperking van burgerlijke vrijheden in de strijd tegen het terrorisme 
is, heeft volgens de partij te maken met de gevolgen van gebieden die te kampen hebben met 
terroristische aanslagen, wat voor Nederland een ondenkbare situatie is. Het Zuidoosten van Turkije 
lijdt al jaren onder een oorlog tussen het Turkse leger enerzijds en een terroristische groepering 
anderzijds, deze gesteldheid heeft geleid tot veel sociaaleconomische achterstand in het desbetreffende 
gebied en het leven van de mensen geobstrueerd. Dit is volgens de CHP een reden om in dergelijke 
situaties eerst aan de burgerlijke vrijheden te denken, tot dat er overgegaan wordt tot het bestrijden van 
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het geweld. Een andere insteek van deze handelswijze is dat deze abstinente aanpak de agressors ook 
tot vreedzaamheid zou kunnen dwingen (CHP, 2008). 

 5.2.7 Buitenlandse politiek  
Wanneer er gekeken wordt naar de buitenlandse politieke visies van links in Nederland en links in 
Turkije komt er al gauw naar voren dat links in Turkije geen gedeelde visie met het Nederlandse links 
heeft wat betreft specifieke thema’s die betrekking hebben op Turkije. Hierbij kan gedacht worden aan 
onderwerpen inzake Cyprus. Voor links in Turkije, van vakbond tot politieke partij, is het 
vanzelfsprekend om het noordelijke gedeelte van Cyprus te blijven erkennen als onafhankelijk gebied 
en deze te ondersteunen door middel van aanwezigheid van het Turkse leger. Wat betreft de visie 
jegens de Verenigde Staten is er nauwelijks sprake van een nuanceverschil, wat betreft De VS stellen 
beide partijen zich pragmatisch op. Hetzelfde geldt voor de hervorming die doorgevoerd dienen te 
worden volgens de Europese Unie. De grootste links georiënteerde partij van Turkije ondervindt 
weinig problemen met de beoogde hervormingen. Toen in 1974 de millitaire operaties jegens Grieks-
Cyprus begonnen was Bülent Ecevit, te zien op figuur 13, de toenmalige premier, een van de 
bekendste kopstukken uit de linkse politieke geschiedenis van Turkije. In 2001 uitte Ecevit al zijn 
kritiek op de Europese Unie door aan te geven dat vrede op het eiland enkel bewerkstelligd kan 
worden door de terugtrekking van Europese inmenging (Hürriyet, 2001). Het linkse Turkse tijdschrift 
TürkSolu kwam in 2003 met een uitgave waar hun mening omtrent de Cyprus-kwestie centraal stond. 
Als cover werd er gekozen voor een pro-Turkse afbeelding (Figuur 14) met de tekst “Kıbrıs Türk’tür 
Türk kalacak” (=Cyprus is Turks en zal Turks blijven) wat duidelijke indicaties zijn van 
chauvinistische trekjes bij het Turkse links. Dit is een evidente illustratie van hetgeen dat Nolan (1971) 
in zijn theoretische model naar voren haalt; het feit dat er sprake kan zijn van conservatieve aspecten 
bij linkse stromingen. PvdA-Tweede Kamerlid Timmermans zei in 2006 in een gesprek met 
Volkskrant dat er pas onderhandeld kan worden met Turkije als zij zich progressiever opstellen ten 
opzichte van de Cyprus-kwestie. Er is in dit geval dus sprake van een immense botsing tussen twee 
soorten links. 

 
Fig. 12 (links): Veelvuldig gebruikt pamflet uit 1974 waar  
de sociaaldemocraat Ecevit afgebeeld wordt                                               
als boegbeeld van oorlog in Cyprus  
                                    
 
  Fig. 13 (rechts): Cover van TürkSolu(2003, 44ste uitgave)         
inzake de Cyprus-kwestie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.2.8 Vrouwgebonden thema’s & minderheden  
Waar er geen sprake is van enig contrast tussen de linkse partijen wat betreft vrouwgebonden thema’s, 
komt er wel een duidelijk verschil naar voren bij thema’s nopens etnische minderheden en de invulling 
van hun vrijheden.De vrijheid van vrouwen wordt duidelijk gewaardborgd, de twee grootste linkse 
partijen in Nederland en in Turkije zijn voor positieve discriminatie in het voordeel van vrouwen. 
Deze progressieve en vrijzinnige visie is echter niet geheel aanwezig als het gaat over etnische 
minderheden. Zo wordt er vandaag de dag over het algemeen door alle Europese linkse organisaties in 
verdedigd dat individuen uit een minderheidsgroep hun cultuur en gewoonten zó mogen beleven als zij 
dat willen. De CHP heeft hier echter kanttekeningen bij, volgens hen brengt een dergelijke 
ontwikkeling de unitaire en nationale eenheid van de Turkse republiek in gevaar (Hürriyet, 2013). 
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Als het aankomt op minderheidsrechten met betrekking tot het volgen van onderwijs in de taal van de 
desbetreffende groep, wordt er een tamelijk conservatieve visie op na gehouden door de 
sociaaldemocraten in Turkije. Deze zijn namelijk wat betreft het partijprogramma tegen het recht om 
naast de voertaal ook onderwijs te genieten in hun moedertaal. Dit wordt wederom gewaardeerd als 
een ‘gevaar’ voor de eenheid van Turkije (Izlenen Haber, 2013). Deze houding tegen etnische 
minderheden komt ook duidelijk aan bod wat betreft twee politieke pamfletten van tijdschriften die 
gelieerd zijn aan de onderzochte partijen. Aan de hand van twee covers komt er op basis van een 
oogopslag een bepaald beeld naar voren. Zo is in figuur 15 te zien dat het tijdschrift S&D in 2009 
gekozen heeft voor een cover waar multiculturele aspecten met elkaar in dialoog worden gebracht. In 
figuur 16 betreft het een cover van TürkSolu waar er gepretendeerd wordt dat er geen sprake is van 
een ‘Koerdische kwestie’ maar een ‘Koerdische invasie’ naar het Noord-Westen, Westen en Zuiden 
van Turkije. Deze twee percepties op multiculturaliteit verschillen fundamenteel van elkaar in de wijze 
hoe er gekeken wordt naar ‘de andere’. De PvdA staat namelijk voor het idee dat ‘het multicultureel 
móet’ (Parool, 2012). Waar een linkse ideologieën op veel punten gezamenlijke standpunten innemen, 
kan er ook een mogelijkheid zijn van ontzagelijke breekpunten zoals de deze. Dergelijke breekpunten 
maken het verschil wat betreft de uiting en invulling van het Nederlandse links enerzijds en Turkse 
links anderzijds. 
 
 

 
 
Fig. 14 (links): Cover van Socialisme & 
Democratie(2009, 1ste uitgave) inzake het debat 
over integratie 
 
Fig. 15 (rechts): Cover van TürkSolu(2005, 88ste 
uitgave)inzake de rol van etnische minderheden in 
Turkije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.3 Conclusie 
De universele waarden en doelen van het linkse gedachtegoed die door Krouwel (2011) en Katz & 
Mair (1994)  beschreven zijn, zijn aan de hand van het meetinstrument (Bijlage 3) getoetst om een 
algemeen beeld over de ‘linkse oriëntaties’ in Nederland aan de ene kant en Turkije aan de andere kant 
te genereren. Wanneer de onderzochte entiteiten onderzocht worden op basis van de indicatoren 
welzijn, gezin en zorg, economie en bedrijfsleven, milieu, recht en orde en vrouwgebonden thema’s is 
er te concluderen dat er geen structurele en essentiële verschillen tussen beide landen te detecteren 
zijn. De hoeken waar de onderlinge contrasten echter naar boven komen zijn in eerste instantie de 
thema’s met betrekking tot maatschappij, religie en cultuur, buitenlandse politiek en etnische 
minderheden. De assumpties van worden door deze bevindingen bekrachtigd, omdat uit de analyse 
blijkt dat er op bepaalde essentiële vlakken (Çarkoğlu & Hinich, 2006) van de politieke partijen grote 
verschillen naar voren komen die duiden op een algeheel contrast tussen deze twee partijen waardoor 
een parallelle positionering, zoals het geval is volgens Krouwel (2010) of Mair & Mudde (1998).  Wat 
betreft de verschillen is aanvankelijk te concluderen dat deze structureel worden als het gaat over 
bepaalde ethische kwesties die als taboe geclassificeerd kunnen worden. In Bijlage 4 is te zien dat er 
bij vraagstukken over rechten van homoseksuelen en regelingen over softdrugs sprake is van een 
elementair meningsverschil. Gekeken naar de thema’s betreffende de buitenlandse politiek van beide 
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landen, kan er geconcludeerd dat de linkse instanties in Turkije niet op teveel inmenging van 
buitenlandse mogendheden zitten te wachten, wat aansluit bij de assumpties van Kışlalı (1995) die 
stelt dat de sociaaldemocratie in Turije een Kemalistische synthese is waar de West-Europese 
internationalistische instelling niet wordt overgenomen. De CHP geeft, naast het feit dat zij zich niet 
eurosceptisch opstelt, wél aan dat de EU met twee maten meet en Turkije daardoor benadeeld in haar 
proces om lid te worden van de EU. Het nationalistische karakter van deze partij (Kongar, 1996) komt 
op deze manier duidelijk naar voren. 
 
Zo zijn er dus, kijkend naar de hervormingen die de EU voor ogen heeft, parallelliteiten te 
onderscheiden tussen de PvdA en de CHP in beide landen. Dit is echter geen unanieme 
gelijkvormigheid. Als het aankomt op punten die te maken met de kwestie rondom Cyprus, rechten en 
plichten van de militaire mogendheden en rechten voor etnische minderheden wordt er wederom een 
fundamenteel verschil geobserveerd. De contrasten tussen links in Nederland en links in Turkije liggen 
dus voornamelijk op het gebied van ethische thema’s die in Turkije als taboe ervaren worden zoals 
homoseksualiteit en drugs, eventuele inperkingen van de soevereiniteit zoals Amerikaanse en 
Europese invloeden en ontwikkelingen die als gevaar voor de unitaire en nationale eenheid van 
Turkije gezien kunnen worden zoals meer rechten voor etnische minderheden. Het feit dat er met het 
meetinstrument indicatoren van Çarkoğlu & Hinich, (2006)  (Bijlage 3) gebruikt zijn, werd het 
mogelijk om meer in de diepte te kunnen gaan wat betreft de analyse naar de relevante partijen. 
Hieruit blijkt namelijk ook dat er op sommige punten inderdaad veel gelijkenissen bestaan tussen de 
partijen en dat er op basis hiervan beargumenteerd kan worden dat ze behoren tot een gelijke 
ideologische familie zoals Mair & Mudde (1998) beweren, maar kijkend naar fundamentele ethische 
en nationale vraagstukken blijkt dat een dergelijke conclusie te veralgemeniseerd zal zijn en geen juist 
beeld van de werkelijkheid zal schetsen.   

6. Conclusie 
In dit hoofdstuk worden op basis van de gegenereerde visies uit de twee onderzoeksvragen conclusies 
ontwikkeld die samen zullen dienen als antwoord op de probleemstelling. Deze conclusies worden 
bekeken vanuit het in het onderzoek gebruikte theoretische kader door de vraag te stellen wat voor 
waarde het heeft voor de wetenschappelijke literatuur en op welke manier het zich kan distingeren met 
nieuw ontwikkelde kennis. Ten slotte wordt er getracht om het belang van de praktische besef aan het 
licht te brengen door nader in te gaan op de relatie tussen de verworven kennis en de relevante 
beleidsstructuren.  
 

6.1 Conclusie 
Probleemstelling: 
Is er sprake van een verschil tussen linkse partijen in Nederland en linkse partijen Turkije en 
hoe is dit verschil te verklaren? 
 
Dit onderzoek is onderverdeeld is twee verschillende onderdelen, die met elkaar in verband staan. 
Deze zijn op basis van de probleemstelling geconstrueerd en zorgen samen voor de antwoorden op de 
probleemstelling. Het eerste onderdeel betreft een analyse naar het Nederlandse links enerzijds en het 
Turkse links anderzijds, daarna is er getracht op basis van deze analyse te onderzoeken wat het 
inhoudelijke verschil tussen het Nederlandse links en het Turkse links is en welke factoren een rol 
spelen in de totstandkoming van dit contrast. Het eerste gedeelte van de analyse gaat in op de 
ontwikkeling en de manifestatie van het Turkse en Nederlandse links. Uit de analyse wordt duidelijk 
dat er sprake is van twee verschillende ontwikkelingen die geleid hebben tot andere interpretaties van 
wat er verstaan wordt onder het ‘linkse gedachtegoed’. Waar we in Nederland vandaag de dag te 
maken hebben met verscheidene linkse organisaties die afkomstig zijn uit één socialistische traditie, is 
er in Turkije sprake van drie van elkaar autonoom ontwikkelde linkse tradities die onderling 
beschikken over veel breekpunten.  Als de Turkse linkse tradities vergeleken worden met de 
Nederlandse linkse tradities komen de vlakken waar er sprake is van een inhoudelijk contrast duidelijk 
naar voren, het betreffen thema’s inzake maatschappij, religie, cultuur, buitenlandse politiek en 
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vraagstukken rondom etnische minderheden. Op basis van de analyse is er sprake van een cruciaal 
verschil tussen het Turkse en het Nederlandse links, wat in deze concluderende fase van het onderzoek 
getracht wordt te verklaren. Er wordt bestudeerd hoe het te verklaren is dat er sprake is van een 
contrast tussen twee tradities die zich classificeren met dezelfde naam en tevens lid zijn van dezelfde 
universele organisatie (Socialistische Internationale). 
 
De geanalyseerde indicatoren (Çarkoğlu & Hinich, 2006) waaruit een significant verschil naar voren is 
gekomen in de tweede onderzoeksvraag, kunnen worden geïmplementeerd in de modellen van Slomp 
(2002) en Nolan (1971). Op basis van deze modellen kan er een duidelijk onderscheid in politieke 
classificering gemaakt worden als er nader stilgestaan wordt bij de thema’s inzake maatschappij, 
religie, cultuur, buitenlandse politiek en vraagstukken rondom etnische minderheden. Als een 
gemiddelde van alle relevante thema’s wordt genomen als uitgangspunt van een vergelijking tussen de 
twee partijen, is het moeilijker om in eerste instantie te zien of er verschillen bestaan tussen de partijen 
en als dit het geval is, waar deze verschillen zich voordoen. De implementatie op de onderstaande 
afbeelding (Figuur 17) is een benadering van de verkregen output van de analyse waar een duidelijk 
contrast naar voren komt. Dit contrast is nader grondig behandeld en op basis van Nolan’s 5 
typologieën ingedeeld. Er moet worden bij gezegd dat het een benadering betreft; het feit dat de PvdA 
en de CHP op basis van een paar essentiële thema’s in verschillende kwadranten kunnen worden 
ingedeeld, zegt in dit onderzoek nog niks over de exacte positionering in het kwadrant. Er kan 
momenteel enkel geconcludeerd worden dat de PvdA in deze context als ‘left’ gepositioneerd kan 
worden en de CHP als ‘statist’. Over de mate hiervan worden op basis van de gebruikte data geen 
exacte voorspellingen over gedaan. 

 
Fig. 17: Implementatie van de contrasten tussen de PvdA en de CHP in de Nolan-chart.  
 
Als dezelfde fundamentele verschillen worden toegepast op Slomp’s model (Fig. 18) wordt duidelijk 
dat de CHP beschikt over een conservatievere denkwijze als er dieper ingegaan wordt op de 
betreffende thema’s.  Dergelijke conclusies kunnen moeilijk getrokken worden als er enkel gekeken 
wordt naar het gemiddelde en algemene beeld van partijen. Zodra er op een geraffineerde manier 
geanalyseerd wordt in onderlinge contrasten wordt duidelijk dat er sprake kan zijn van een grote 
politieke verscheidenheid. 
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Fig. 18: Implementatie van de contrasten tussen de PvdA en de CHP in Slomp’s model.  
 
Terugkomend op de aanleiding en relevantie van het onderzoek, het electorale paradox,  is het een 
mogelijkheid om te refereren naar de verschillen tussen de historische ontwikkelingen van het linkse 
gedachtegoed in Nederland en in Turkije. In Turkije is het ‘links’ niet als reactie op een voorafgaand 
systeem ontstaan, maar betreft het een ideologie die nauw verweven is met het staatsapparaat 
(Kemalisme),  waardoor het vandaag de dag nog steeds ondersteund wordt door een elite. Omdat er 
zich geen serieus links alternatief heeft kunnen ontwikkelen ten opzichte van deze Kemalistische 
traditie, is er bij de Turkse arbeidersklasse altijd sprake geweest van een rechtse electorale tendens.  
Tevens is het Kemalisme een ideologie dat zich sinds de ontwikkeling van de Turkse Republiek 
laïcistisch en seculier heeft geprofileerd, buiten het nationalistische karakter van de ideologie was er 
ook veel ruimte voor ontwikkeling van de wetenschap, vrouwenrechten en het algemeen kiesrecht. 
Omdat er in Turkije vandaag de dag nog steeds over feodalistische kenmerken beschikt en een grote 
rurale bevolking, waar religieuze en/of streekgebonden culturele waarden essentieel zijn, 
karakteriseert dit gedeelte van de bevolking; de arbeidersklasse, zich als religieus en behoudend. De 
identificatie met andere identiteiten dan die van het klassenbewustzijn is in deze context dus een 
fundamenteel element van het stemgedrag van de gemiddelde Turkse arbeider. Daardoor kan deze 
conclusie een eventuele verklaring zijn op het feit dat er sprake is van een paradoxaal stemgedrag bij 
de Turkse Nederlander.  
 

6.2 Reflectie 
Gekeken naar het gebruikte theoretische kader als  reflectie op het antwoord op de probleemstelling in 
het licht van de theorie, dient er in de eerste instantie stil te worden gestaan bij het model van Krouwel 
(2010). Krouwel assumeert in eerste instantie dat er op basis van een achttal indicatoren partijen in een 
land gepositioneerd kunnen worden. Dit is bruikbaar voor het feit om te achterhalen welke partijen als 
‘links’ of ‘rechts’ geclassificeerd worden, echter hoeft het niet altijd de exacte praktische waarheid te 
verkondigen. Volgens deze methode  is de CHP namelijk bijna gelijkmatig gepositioneerd aan haar, 
aldus het model, Nederlandse equivalent. Uit mijn onderzoek bleek echter dat de CHP op een paar 
fundamentele vlakken er een geheel andere denkwijze dan de PvdA op na houdt. Als er op basis van 
een gemiddelde score geanalyseerd wordt, is de kans groot dat een dergelijk contrast niet goed terug te 
zien is op politieke spectra zoals die van Krouwel in dit geval. Het doel van het onderzoek was echter 
het uitvoeren van een zeer gedetailleerde analyse, waardoor het mogelijk werd om de onderlinge 
verschillen tussen Nederlands links en Turks links duidelijk naar voren te brengen. Mair & Mudde 
(1998) hadden in deze context, net als Krouwel, een soortgelijke perceptie over de PvdA en de CHP 
door ze in een gemeenschappelijke politieke familie te onderverdelen. Deze kijk op de praktijk is in 
eerste instantie niet opmerkelijk, beide partijen maken namelijk deel uit van dezelfde internationale 
koepelorganisatie en profileren zich zowel nationaal als internationaal als ‘sociaaldemocratisch’. 
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Echter is dit een te snel getrokken conclusie waar bepaalde parameters niet meegenomen worden. De 
parameters historische ontwikkelingen, de invloed van de historie op de huidige wijze van manifestatie 
en het ingaan op verschillende indicatoren hebben tot de conclusie geleid dat er op een significante 
manier te veronderstellen is dat er een fundamenteel verschil bestaat tussen de PvdA en de CHP en dat 
deze op daarom niet als elkaars equivalent geclassificeerd kunnen worden. Deze conclusie toont 
overigens de confirmatie van de theorieën en assumpties van Kışlalı (1995), Kongar (1996), Ceylan 
(2010) en Kaya (2012) die alle vier aantoonden dat het niet mogelijk was dat het Kemalisme en 
daardoor ook de CHP gelinkt kon worden met de West-Europese/Globale perceptie van de 
sociaaldemocratie. Kongar duidde op het verschil tussen het feit dat de West-Europese 
sociaaldemocratische bewegingen van oudsher arbeidersbewegingen waren en dat het in de Turkse 
Republiek juist als een elitaire traditie is gelanceerd waardoor het geen vorm van proletarische 
ondergrond had, dit verschil komt bijvoorbeeld duidelijk terug in het relatief rijke electoraat van de 
CHP.Hetzelfde geldt voor de kritische houding van de CHP tegenover verregaande 
multiculturalisering die door Ceylan (2010) verklaart wordt door het modernistische en 
nationalistische wereldbeeld van de CHP die niet overeenkomt met de gemiddelde burger (proletariër 
in Marxistische termen). Kışlalı (1995) verklaart in zijn theorie de link tussen het Kemalisme en de 
sociaaldemocratie en neemt aan dat deze onlosmakelijk verbonden zijn aan elkaar en aan het 
staatsapparaat, waardoor dit een nationale specifieke versie van een sociaaldemocratische partij heeft 
voortgebracht die weliswaar optreedt op internationaal niveau bij bijvoorbeeld de Socialistische 
Internationale, maar inhoudelijk gezien niet gelieerd kan zijn aan hetgeen wat wordt internationaal in 
naam der sociaaldemocratie verkondigd wordt. Deze perceptie van Kışlalı correspondeert duidelijk 
met de conclusie van het huidige onderzoek, waar wordt geanalyseerd dat de fundamentele verschillen 
tussen beide partijen zich vooral bevinden in de hoek van de kijk op de multiculturaliteit, buitenlandse 
politiek en religieuze vrijheid die duiden op een andere vorm van sociaaldemocratie waar bepaalde 
aspecten die universeel worden geaccepteerd als ‘sociaaldemocratisch’ niet terug te vinden zijn in de 
Kemalistische variant ervan. Deze vorm van sociaaldemocratie zorgt voor een clash tussen de 
‘arbeidersklasse’ en de sociaaldemocratische beweging; de gemiddelde (conservatieve) Turkse 
arbeider identificeert zich namelijk niet met het ‘elitaire’ Kemalisme zoals Kaya (2012) heeft 
beschreven, dit is een duidelijke uitkomst van dit onderzoek. Het feit dat de CHP , in tegenstelling tot 
de PvdA, haar stemmen vooral ontvangt uit de hoger geplaatste sociaaleconomische groepen geeft aan 
dat de conclusies van deze studie Kaya’s assumpties onderbouwen.  
 
Het feit dat er sprake is van een electoraal paradox in de Turks-Nederlandse gemeenschap is de 
aanleiding geweest om een dergelijk onderzoek op te stellen. Het is niet mogelijk om te assumeren dat 
op basis van dit onderzoek deze specifieke politieke tendens verklaard is. Er zullen meer factoren zijn 
die een rol spelen in de zogenaamde ‘electorale paradox’, het feit dat Turks links en Nederlands links 
op sommige vlakken significant van elkaar verschillen kan dienen als een van de verklaringen van dit 
thema. Met dit onderzoek wordt er getracht nieuwe inzichten te verschaffen aan beleidsmakers van 
overheden en politieke partijen, bestuurders van (multiculturele) organisaties en bedrijven die te 
maken hebben met een Nederlands-Turkse burgers, Turkse afzetmarkt en/of Turkse politiek van 
bevattelijke informatie over de Turkse Nederlander, de Turkse arbeidersklasse en de relevante 
contrasten tussen de Turkse en de Nederlandse arbeidersklassen. Beleidsstukken die niet beschikken 
over de desbetreffende inzichten, denkend aan het verschil van de politieke ontwikkelingen in Turkije, 
de feodalistische, religieuze en culturele aspecten van het Turkse volk en de verklaring voor de 
politieke beweegredenen van het Turkse Nederlanders, kunnen als achterhaald geclassificeerd worden 
omdat er in dergelijke contexten geen sprake is van een toepassing van de contrasten tussen het Turkse 
en het Nederlandse electoraat. 
 
Een eventuele vervolgstudie van dit onderzoek zou een soortgelijke vergelijkende studie kunnen zijn 
op basis van contrasten in de sociaaldemocratie van Europese landen. Er zijn in deze context een 
grotere casus genomen worden door bijvoorbeeld een bepaald gebied van Europa te vergelijken met 
een ander gebied van het continent. Kijkend naar de sociaaldemocratische ontwikkelingen en de wijze 
van manifestatie in de meeste West-Europa landen lijkt er sprake te zijn van veel onderlinge 
gelijkenissen. Deze kunnen vergeleken worden met de sociaaldemocratische temperamenten in de 
Balkan of Griekenland. Kijkend naar de sociaaldemocratische traditie in Griekenland (PASOK) kan er 
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worden geconcludeerd dat de desbetreffende partij, net zoals de CHP in Turkije, het 
sociaaldemocratische gedachtegoed, zoals we die kennen in Europa, combineren met een nationale 
ideologie. In het geval van de PASOK is dit het Panhellenisme, een Griekse nationalistische stroming 
die cruciaal is geweest bij de stichting van de moderne Griekse republiek. 
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Bijlage 1: Uitkomsten vergelijkingsmechanisme 
onderzoeksvraag 2 
 
Welzijn, gezin en zorg 
Sociale voorzieningen moeten op peil worden gehouden, ook als dat hogere belastingen met zich 
meebrengt 
PvdA Eens 
CHP Eens 
 
Er moet meer gedaan worden om de gezondheidszorg te privatiseren 
PvdA Niet mee eens 
CHP Niet mee eens 
 
Overheidssubsidies voor kinderopvang moeten aanzienlijk worden verhoogd 
PvdA Mee eens 
CHP Mee eens 
 
Maatschappij, religie en cultuur 
Rechten van homoseksuelen dienen gerespecteerd te worden 
PvdA Mee eens 
CHP Geen mening 
 
Softdrugs dient gelegaliseerd te worden 
PvdA Mee eens 
CHP Niet mee eens 
 
De politiek moet meer respect tonen voor religieuze normen en waarden 
PvdA Niet mee eens 
CHP Niet mee eens 
 
Economie en bedrijfsleven 
Overheidsuitgaven moeten worden verminderd zodat de belastingen omlaag kunnen 
PvdA Niet mee eens 
CHP Niet mee eens 
 
De overheid moet regelgeving die werknemers beschermt versoepelen om zo werkloosheid te 
bestrijden 
PvdA Niet mee eens 
CHP Niet mee eens 
 
Overheidsbedrijven moeten zoveel mogelijk geprivatiseerd worden 
PvdA Niet mee eens 
CHP Niet mee eens 
 
Milieu 
Duurzame energie moet worden gestimuleerd, zelfs als dit hogere energiekosten met zich 
meebrengt 
PvdA Mee eens 
CHP Mee eens 
 
Maatregelen om de opwarming van de aarde te bestrijden moeten worden aangemoedigd, zelfs 
als dit ten koste gaat van economische groei en werkgelegenheid 
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PvdA Mee eens 
CHP Mee eens 
 
De bio-industrie dient afgeschaft te worden 
PvdA Mee eens 
CHP Mee eens 
 
Recht en orde 
Burgerlijke vrijheden mogen worden beperkt in de strijd tegen het terrorisme 
PvdA Mee eens 
CHP Niet mee eens 
 
De straffen zijn te mild en moeten omhoog 
PvdA Mee eens 
CHP Mee eens 
 
Iedereen mag in het openbaar zeggen wat hij wil, ook als dat leidt tot discriminatie 
PvdA Mee eens 
CHP Niet mee eens 
 
Buitenlandse politiek  
Het is essentieel om de banden met de Verenigde Staten goed te houden 
PvdA Mee eens 
CHP Mee eens 
 
Turkije dient de benodigde hervormingen door te voeren in opdracht van de Europese Unie 
PvdA Mee eens 
CHP Mee eens 
 
Turkije moet de macht van het leger inperken en deze terugtrekken uit Cypriotisch gebied 
PvdA Mee eens 
CHP Niet mee eens 
 
Vrouwgebonden thema’s & minderheden  
Vrouwen moeten, zo nodig, positief gediscrimineerd worden wat betreft functies in de politiek en 
de publieke sector 
PvdA Mee eens 
CHP Mee eens 
 
Etnische minderheden mogen hun eigen cultuur en tradities beleven zoals zij dit willen 
PvdA Mee eens 
CHP Mee eens 
 
Etnische minderheden hebben het recht om naast de voertaal ook onderwijs te genieten in hun 
moedertaal 
PvdA Mee eens 
CHP Niet mee eens 
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Bijlage 3: Meetinstrument 
 
Indicatoren 
(Çarkoğlu en 
Hinich, 
2006) 

Keywords (Krouwel, 2010) 

Welzijn, 
gezin en 
zorg 

Sociale voorzieningen 
moeten op peil worden 
gehouden, ook als dat 
hogere belastingen met 
zich meebrengt 
(Instemmend=links) 

Er moet meer gedaan 
worden om de 
gezondheidszorg te 
privatiseren 
(Instemmend=links) 

Overheidssubsidies voor 
kinderopvang moeten 
aanzienlijk worden 
verhoogd 
(Instemmend=links) 

Maatschappi
j, religie en 
cultuur 

Rechten van 
homoseksuelen dienen 
gerespecteerd te worden 
(Instemmend=links/prog
ressief) 

Softdrugs dient 
gelegaliseerd te worden 
(Instemmend=links/prog
ressief) 

De politiek moet meer 
respect tonen voor 
religieuze normen en 
waarden 
(Instemmend=links/prog
ressief) 

Economie en 
bedrijfsleven 

Overheidsuitgaven moeten 
worden verminderd zodat 
de belastingen omlaag 
kunnen (Niet 
instemmend=links) 

De overheid moet 
regelgeving die 
werknemers beschermt 
versoepelen om zo 
werkloosheid te bestrijden 
(Niet instemmend=links) 

Overheidsbedrijven 
moeten zoveel mogelijk 
geprivatiseerd worden 
(Niet instemmend=links) 

Milieu Duurzame energie moet 
worden gestimuleerd, zelfs 
als dit hogere 
energiekosten met zich 
meebrengt 
(Instemmend=links/prog
ressief) 

Maatregelen om de 
opwarming van de aarde te 
bestrijden moeten worden 
aangemoedigd, zelfs als 
dit ten koste gaat van 
economische groei en 
werkgelegenheid 
(Instemmend=links/prog
ressief) 

De bio-industrie dient 
afgeschaft te worden 
(Instemmend=links/prog
ressief) 

Recht en 
orde 

Burgerlijke vrijheden 
mogen worden beperkt in 
de strijd tegen het 
terrorisme (Niet 
instemmend=links/progr
essief) 

De straffen zijn te mild en 
moeten omhoog (Niet 
instemmend=links/progr
essief) 

Iedereen mag in het 
openbaar zeggen wat hij 
wil, ook als dat leidt tot 
discriminatie 
(Instemmend=links/prog
ressief) 

Buitenlandse 
politiek 

Het is essentieel om de 
banden met de Verenigde 
Staten goed te houden 
(Niet instemmend=links) 

Turkije dient de benodigde 
hervormingen door te 
voeren in opdracht van de 
Europese Unie 
(Instemmend=links/prog
ressief) 

Turkije moet de macht van 
het leger inperken en deze 
terugtrekken uit 
Cypriotisch gebied 
(Instemmend=links/prog
ressief) 

Vrouwgebon
den thema’s 
& 
minderhede
n 

Vrouwen moeten, zo 
nodig, positief 
gediscrimineerd worden 
wat betreft functies in de 
politiek en de publieke 
sector 
(Instemmend=links/prog
ressief) 

Etnische minderheden 
mogen hun eigen cultuur 
en tradities beleven zoals 
zij dit willen 
(Instemmend=links/prog
ressief) 

Etnische minderheden 
hebben het recht om naast 
de voertaal ook onderwijs 
te genieten in hun 
moedertaal 
(Instemmend=links/prog
ressief) 
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Bijlage 4: Uitkomsten analyse met behulp van het 
meetinstrument 
 
Indicatoren Keywords 

Welzijn, gezin en zorg Sociale voorzieningen 
moeten op peil worden 
gehouden, ook als dat 
hogere belastingen met 
zich meebrengt 

Er moet meer gedaan 
worden om de 
gezondheidszorg te 
privatiseren 

Overheidssubsidies 
voor kinderopvang 
moeten aanzienlijk 
worden verhoogd 

Maatschappij, religie 
en cultuur 

Rechten van 
homoseksuelen dienen 
gerespecteerd te 
worden 

Softdrugs dienen 
gelegaliseerd te 
worden 

De politiek moet meer 
respect tonen voor 
religieuze normen en 
waarden 

Economie en 
bedrijfsleven 

Overheidsuitgaven 
moeten worden 
verminderd zodat de 
belastingen omlaag 
kunnen 

De overheid moet 
regelgeving die 
werknemers beschermt 
versoepelen om zo 
werkloosheid te 
bestrijden 

Overheidsbedrijven 
moeten zoveel 
mogelijk geprivatiseerd 
worden 

Milieu Duurzame energie 
moet worden 
gestimuleerd, zelfs als 
dit hogere 
energiekosten met zich 
meebrengt 

Maatregelen om de 
opwarming van de 
aarde te bestrijden 
moeten worden 
aangemoedigd, zelfs 
als dit ten koste gaat 
van economische groei 
en werkgelegenheid 

De bio-industrie dient 
afgeschaft te worden 

Recht en orde Burgerlijke vrijheden 
mogen worden beperkt 
in de strijd tegen het 
terrorisme 

De straffen zijn te mild 
en moeten omhoog 

Iedereen mag in het 
openbaar zeggen wat 
hij wil, ook als dat leidt 
tot discriminatie 

Buitenlandse politiek Het is essentieel om de 
banden met de 
Verenigde Staten goed 
te houden 

Turkije dient de 
benodigde 
hervormingen door te 
voeren in opdracht van 
de Europese Unie 

Turkije moet de macht 
van het leger inperken 
en deze terugtrekken 
uit Cypriotisch gebied 

Vrouwgebonden 
thema’s & 
minderheden 

Vrouwen moeten, zo 
nodig, positief 
gediscrimineerd 
worden wat betreft 
functies in de politiek 
en de publieke sector 

Etnische minderheden 
mogen hun eigen 
cultuur en tradities 
beleven zoals zij dit 
willen 

Etnische minderheden 
hebben het recht om 
naast de voertaal ook 
onderwijs te genieten 
in hun moedertaal 
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