
NİSAN’19 BAROMETRESİ

31 Mart Yerel Seçimlerinin Sayısal Analizi

KONDA

97Kamuoyu ile paylaştığımız bu rapor KONDA Nisan’19 Barometresi Raporu’nun 
“31 Mart Yerel Seçimlerinin Sayısal Analizi” bölümünü içermektedir.

97
04
19



 

 KONDA NİSAN’19 BAROMETRESİ        31 MART YEREL SEÇIMLERININ SAYISAL ANALIZI                           2 / 42 

  



 

 KONDA NİSAN’19 BAROMETRESİ        31 MART YEREL SEÇIMLERININ SAYISAL ANALIZI                           3 / 42 

İÇİNDEKİLER 
 

1. YÖNETİCİ ÖZETİ ............................................................................................................. 5 

 
2. 31 MART YEREL SEÇİMLERİNİN SAYISAL ANALİZİ ....................................................... 7 

 
2.1. Yerel Seçimler Sonucunda Ortaya Çıkan Tablo ............................................................... 7 
2.1.1. Üç Farklı Siyasi Coğrafya ve Üç Türkiye................................................................. 12 
2.1.2. Rakamlar neyi gösteriyor? ..................................................................................... 21 
2.2. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Sandık Sonuçları ......................................................... 23 
2.2.1. Katılım ..................................................................................................................... 23 
2.3. Seçmen büyüklüklerine göre kümeler .......................................................................... 27 
2.4. İlçeler Bazında Analizler ................................................................................................. 29 
2.4.1. Belediye başkanlığı oyu ve oy geçişleri ................................................................. 29 
2.4.2. İlçe bazında seçim haritaları .................................................................................. 32 

 
3. TERİMLER SÖZLÜĞÜ ................................................................................................... 41 

 
3.1. Terimlerin Kaynağı Olan Soru ve Veriler ....................................................................... 42 
  



 

 KONDA NİSAN’19 BAROMETRESİ        31 MART YEREL SEÇIMLERININ SAYISAL ANALIZI                           4 / 42 

  



 

 KONDA NİSAN’19 BAROMETRESİ        31 MART YEREL SEÇIMLERININ SAYISAL ANALIZI                           5 / 42 

1. YÖNETİCİ ÖZETİ 
 

 

Bu rapor, KONDA Barometresi aboneleri ile paylaştığımız Nisan’19 KONDA Barometresi raporunun 

sandık analizi bölümünü içermektedir. 

 

31 Mart Yerel Seçimlerinin Yerel Meclislere dair oyları üzerinden sayısal sonuçlarına bakarken 

öncelikle üç tespiti yapmak gerekiyor. Birincisi ortaya çıkan sayısal sonuçlar ile 24 Haziran 

2018 Genel Seçimlerinin sayısal sonuçları arasında oldukça küçük farklar olmakla birlikte, o 

küçük sayısal farkların üreteceği siyasal sonuçlar çok daha büyük oldu. Gelecek günlerde bu 

etkileri göreceğiz ve tartışacağız. 

 

Kamuoyu ile paylaştığımız 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına dair analizlerimizde ilçe bazlı geçici 

sonuçlar kullanıldı; tüm seçmenlerin tercih ve davranışlarını anlamaya yönelik olarak geçersiz 

oylar ve seçime katılmayanlar analizlere dahil edildi; kıyaslama amacıyla 24 Haziran seçim 

sonuçları da kullanıldı.   

 

31 Mart Yerel Seçim oylarının 24 Haziran oyları ile kıyaslamaları üç önemli dinamiğe işaret ediyor; 

birincisi iktidar bloku oy kaybediyor ama kaybına karşın hala Millet İttifakı’na kıyasla oldukça 

önde.  

 

Öte yandan HDP ve diğer partilerin de seçim sürecindeki pozisyonlarından muhalefet blokuna dahil 

olduklarını gözledik ki, bu da ikinci önemli dinamik. Bu noktadan yola çıkarak iki blokun 

oylarını hesapladığımızda Yerel Meclis oylarında iktidar bloku yüzde 41,2 iken muhalefet 

bloku yüzde 39,9 oranına, Belediye Başkanlık oylarında ise iktidar bloku yüzde 40,5 iken 

muhalefet bloku da yüzde 40,5 oranına geliyor.  

 

Bu tablodan tespit etmemiz gereken üçüncü önemli dinamik ise iktidar bloku seçmeninin rahatsız 

olduğu, partilerini sorgulamaya başladığı, sıkıntısını sandığa gitmeyerek gösterdiği ama hala 

muhalefet blokuna geçmekte tereddütlü olduğu görülüyor. Bir bakıma hala iki blok arasında 

geçişin çok küçük oranda kaldığını, hatta olmadığını söylemek mümkün. 

 

Seçimin ardından 6-7 Nisan tarihlerinde, 29 ilin merkez dahil 107 ilçesine bağlı 152 mahalle ve 

köyünde 2753 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşerek gerçekleştirdiğimiz KONDA 

Barometresi bulgularına göre, seçim akşamı en çok hissedilen duygular yüzde 31 ile sevinç 

ve şaşkınlık olmuş.  

 

Bu ikisinin ardından endişe geliyor. Hayal kırıklığı, rahatlama ve hiçbir şey hissetmeme yüzde 18 

oranlarında söylenmiş olan duygu halleri. Yüzde 13 ile gurur sondan bir önce söylenmiş, en 

sonda ise öfke var. 31 Mart akşamı CHP, İyi Parti ve HDP seçmenleri esasen sevindiklerini ve 

rahatladıklarını belirtirken, İyi Partililer diğerlerine kıyasla daha büyük bir şaşkınlık hissetmiş. 

Ak Partili ve MHP’lilerin ilk sırada söylediği duygu şaşkınlık iken, MHP’lilerde şaşkınlığı hayal 

kırıklığı, Ak Partililerde ise endişe takip ediyor. 
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Sandık Sonuçlarının Sayısal Analizi 

Bu raporda kesin olmayan sandık sonuçlarını farklı boyutlarda incelemeye çalıştık. Hem detayda hem 

de genel çerçevede kesin olmayan sonuçları incelediğimizde şu aşağıdaki temel bulguları 

görüyoruz; 

 

• Katılım veya geçersiz oy oranında sıradışı bir tablo gözükmüyor. 

• HDP’nin büyükşehirlerdeki Millet İttifakı desteği genel denklemi en fazla etkileyen unsur 

olarak karşımıza çıkıyor.  

• Siyasetteki moral üstünlük ilk kez muhalif bloka geçmiş durumda. 

• İktidar blokunun karşısındaki tüm bileşenler –özellikle İstanbul’da- konsolide oldu. 

• Ak Parti siyaseti tek başına domine edebilir ve yüzde 50 üzerinde iken şimdi MHP ile beraber 

ancak 50’nin biraz üzerine gerilemiş durumda.  

• İktidar bloku oy kaybetmiş olsa da halen yüzde 50’nin üstünde oy alıyor.  

• 3 farklı coğrafi bölge siyasette de 3 farklı Türkiye ortaya koyuyor.  

• Siyasi rekabet halen eksik. 
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2. 31 MART YEREL SEÇİMLERİNİN SAYISAL ANALİZİ  
 

31 Mart 2019’da gerçekleşen yerel seçimlerin ardından hazırladığımız Nisan’19 Barometresi raporu 

kapsamında sandık sonuçlarını da analiz ediyoruz. Bu yerel seçimlerin, hem İstanbul, Ankara, 

Antalya gibi büyükşehirlerin yönetiminin el değiştirmiş olmasıyla hem de iktidar bloğunun 

karşısında bir ittifak oluşmasıyla toplumda farklı boyutlarda etkileri oldu ve olmaya devam 

edecek gözüküyor. Biz de yerel seçimlerin sayısal analizini bu çerçevede hazırlamaya çalıştık. 

Bu bölümde ilk olarak Bekir Ağırdır’ın 9-12 Nisan 2019 tarihleri arasında T24 haber sitesinde 

yayınlanan yazı dizisinin1 bir araya getirilmiş halini sizlerin incelemelerinize sunuyoruz.  

 

Raporun bu bölümünde sandıktan çıkan temel sayısal sonuçları analiz ve yorumlarla bir arada tespit 

edebilirsiniz. Sandık analizinin ikinci bölümünde ise seçim verilerinin biraz daha içine 

girilerek il veya ilçe bazında farklı karşılaştırmaları tablolar, grafikler ve haritalar çerçevesinde 

inceleme imkanı bulacaksınız.  

2.1. Yerel Seçimler Sonucunda Ortaya Çıkan Tablo 

31 Mart Yerel Seçimlerinin sayısal analizlerine başlarken öncelikle üç tespiti yapmak gerekli; 

 

Farklar küçük ama etkileri büyük oldu 

 Birincisi ortaya çıkan sayısal sonuçlar ile 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinin sayısal sonuçları 

arasında oldukça küçük farklar olmakla birlikte, o küçük sayısal farkların üreteceği siyasal 

sonuçlar çok daha büyük oldu ve olacak da. Gelecek günlerde bu etkileri göreceğiz ve 

tartışacağız. 

 

Moral üstünlük ilk kez muhalif bloka geçti 

İkincisi ve daha da önemlisi son beş yıldaki 7 seçimlik seçim rallisinin sonuna gelindiğinde Ak Parti 

ilk kez moral üstünlüğünü muhalif bloka kaptırdı. İlk kez muhalif blok seçmeni seçimde 

kazanabileceğini, Ak Parti’yi oyları ile geriletebileceğini ve kazanabileceğini gördü, hissetti.  

 

Aşağıdaki tabloda 1980 sonrası yapılan yerel seçimlerin katılım ve geçersiz oy oranları var. Görüldüğü 

gibi 31 Mart’a özgü özel bir durum yok. Hem katılım oranı hem de geçersiz oy oranları genel 

olarak yerel seçim ortalamaları etrafında gerçekleşmiş.  

Yerel seçimler Katılım Geçersiz 

1984 91,1 3,7 

1989 81,5 3,2 

1994 92,2 4,2 

1999 86,9 3,2 

2004 76,3 2,8 

2009 85,2 2,3 

2014 88,9 4,1 

2019 84,5 4,1 

                                                      
1 https://t24.com.tr/yazarlar/bekir-agirdir/moral-ustunluk-ilk-kez-muhalif-bloka-gecti,22185  

https://t24.com.tr/yazarlar/bekir-agirdir/moral-ustunluk-ilk-kez-muhalif-bloka-gecti,22185
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Muhalif blokun umutlanma ihtiyacı vardı 

Üçüncü büyük etki ise özellikle Endişeli Modernlerde oldu. Gelecek korkusu ve çaresizlik duygusu 

yoğun, her şeyi komplo teorilerine bağlamaya yatkın, ülkenin geleceğinden tereddüte düşmüş 

kesimlerin şimdi yeniden umutlanmaları oldu ki bu durumun da etkilerini gelecekte çokça 

görecek ve tartışacağız. 

 

Analizleri okumadan önce akılda tutulması gerekenler; 

• Birincisi analizlerde kullanılan veriler 1 Nisan akşamı itibariyle Anadolu Ajansının medyaya 

servis ettiği geçici verilere dayanmaktadır.  

• İkincisi de tüm sayısal analizler yalnızca geçerli oyları değil toplam seçmeni 100 kabul ederek 

yapılmıştır. Yani sandığa katılmayarak oy kullanmayan seçmen kümesi ve geçersiz oy kümesi 

de bir parti gibi analizlere dahil edilmiştir.  

• Üçüncüsü de yine tüm analizlerde ittifak yapılmamış olsa da Ak Parti ile MHP, CHP ile İyi Parti 

oyları toplanarak analizler yapılmıştır. 

Aşağıdaki tabloda İstanbul’da ilçe meclis oyları, ilçe belediye başkanlığı toplam oyları ve İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için oyların dağılımı görülüyor.    

 

 İstanbul İlçe Meclis 

oyları 

İstanbul B. Bel. Bşk. 

Oyları 

İlçe Bel. Bşk.  

Toplam oyları 

Katılmayan 16,3 16,1 16,3 

Geçersiz oy 3,1 3 2,7 

Cumhur İttifakı 38,5 39,2 38,9 

Millet İttifak 33,9 39,5 35,6 

HDP 3,2 0 1,7 

Diğer 5,1 2,2 4,9 

 

Seçime katılmayanlar, geçersiz oylar ve Cumhur İttifakı oylarında farklılaşmaların 1 puan altında 

olduğu görülmektedir. Fakat farklılaşma Millet İttifakının Başkanlık oylarında görülüyor. İlçe 

Meclis oylarına göre İlçe Belediye Başkanlıkları oylarında 1,7 puan, İmamoğlu oylarında 5,6 

puan artış var. Bu artışın kaynağı ise 3,2 puan HDP Meclis oyları ve 2,9 puan diğer partilerin 

Meclis oylarından geldiği görülüyor.  

 

Muhalif blok İstanbul Belediye Başkanlığı Seçiminde konsolide oldu 

Tablo gösteriyor ki Cumhur İttifakının iki partisinin seçmeni dışındaki HDP başta olmak üzere diğer 

partilerin seçmenleri stratejik seçmen davranışı göstererek ve bu yönelimde de iktidar 

blokunun adayının değil, muhalif blokun adayı olan İmamoğlu’nun arkasında dizilmiş.  

 

Öte yandan İlçe Meclis oylarında ve İlçe Belediye Başkanlığı oylarında Cumhur İttifakının çoğunluğun 

oyunu kazandığını, Millet İttifakına göre 4,6 puan fazla oy aldığını da not etmek gerekiyor. 

 

31 Mart günü sandıklardan çıkan oyların neye işaret ettiğini anlamak için bu oylarla 24 Haziran 2018 

Genel Seçim veya Cumhurbaşkanlığı oylarını karşılaştırmalıyız.   
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Sandığa gitmeyenler kimler? 

İlk dikkati çeken seçime katılmayan ve geçersiz oyların oranlarında oluyor. 24 Haziran 2018 

seçimlerinde oy kullanmayanların oranı yüzde 11,6 ve 11,9 iken 31 Mart Yerel Seçimlerinde 

yüzde 16,3 ve 16,1 olmuş. Cumhurbaşkanlığı için oy veren 4,2 puanlık İstanbul seçmeni bu 

yerel seçimlerde sandığa gitmemiş. Benzer biçimde 4,7 puanlık İstanbul seçmeni 24 

Haziran’dan farklı olarak bu kez sandığa gitmemiş. Geçersiz oylarda da bu kez 1,6 ve 1,7 

puanlık artışlar var. Kısaca söylemek gerekirse 5,9 puanlık İstanbul seçmeni Belediye 

Başkanlığı için, 6,4 puanlık İstanbul seçmeni Meclis oyları için bu kez hesaplamalara dahil 

değil. Bu kez sandığa gitmeyen seçmenlerin “gidememek” değil “bilinçli olarak gitmeyerek” 

bir siyasi tavır geliştirdiklerini söylemek gerek.      

 

 

İstanbul 

İlçe 

Meclis 

oyları 

İstanbul 

B. Bel. 

Bşk. Oy-

ları 

 2018 Mvk. Oy 
2018 CB 

oy 
 

İBB Baş-

kanlık - 

CB oyları 

fark 

İst. İlçe Mec-

lis-2018 Ge-

nel Seçim 

fark 

Katılmayan 16,3 16,1 
Katılma-

yan 
11,6 Katılmayan 11,9  4,2 4,7 

Geçersiz oy 3,1 3 
Geçersiz 

oy 
1,4 Geçersiz oy 1,4  1,6 1,7 

Cumhur İttifakı 38,5 39,2 
Ak Parti + 

MHP 
44,3 R. T. Erdoğan 43,4  -4,1 -5,9 

Millet İttifak 33,9 39,5 
CHP + İyi 

Parti 
30 

M. İnce - M. Akşe-

ner 
36,1  3,3 3,9 

HDP 3,2 0 HDP 11 S. Demirtaş 6,3  -6,3 -7,8 

Diğer 5,1 2,2 Diğer 1,7 Diğer 1  1,2 3,4 

Toplam 100 100  100  100  0 0 

 

Kim bu seçmen kümesi sorusunun cevabı ise yine tablodan anlaşılıyor. Cumhur İttifakı’nın İlçe Meclis 

oyları 24 Haziran Milletvekilliği Seçimi oylarına göre 6 puan, Cumhurbaşkanlığı oylarına göre 

Belediye Başkanlığı oylarında 4 puan azalmış durumda. Bir bakıma sandığa gitmeyen 

seçmenlerin çok büyük bir kısmının Cumhur İttifakı seçmenleri olduğunu söylemek mümkün. 

Elbette bu nokta da şunu da not etmek gerekiyor: 190 bin sandığın kesin sonuçlarını alarak, 

sandık sandık bu analizi ve hesaplamayı yapmadan bir önceki cümledeki kadar kesin kanaat 

söylemenin hata oranını unutmamalıyız.  

 

İstanbul’da HDP faktörü 

Millet İttifakı’nın oyları ise 24 Haziran Milletvekilliğine göre 4 puan, Cumhurbaşkanlığı Seçimine göre 

3,3 puan artmış durumda. Bu artışın kaynağı ise yine tabloda, HDP’nin 24 Haziran 

Milletvekilliğine göre oyları 8 puan, Cumhurbaşkanlığı Seçimine göre 6,3 puan azalmış 

durumda.  

 

Yine hata riski barındırsa da şunu söylemek mümkün; 

 HDP’li İstanbul seçmenlerinin yarısı sandığa giderek Millet İttifakı’na ve Ekrem İmamoğlu’na vermiş 

ama bir o kadarı da sandığa gitmemiş veya diğer partilere kaymış. Nitekim diğer partilerin 

oylarında da 24 Haziran’a kıyasla 1,2 ve 3,4 puanlık artış var.  
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İstanbul Yerel Seçimlerinin sayısal analizleri şu iki noktayı öne çıkarıyor: Birincisi İmamoğlu’nun 

oylarındaki HDP desteği yadsınamaz. İkincisi de iktidar bloku seçime katılmada ciddi fire 

verdi ki, bu da bir bilinçli siyasi tavır.  

 

İktidar bloku oy kaybediyor ama… 

31 Mart Yerel Seçimlerinin geçici sonuçları üzerinden oluşan tabloya genel ülke sayıları üzerinden 

bakıldığında Belediye Başkanlıkları için verilen oylar ile Yerel Meclisler için verilen oylar 

arasında bir farklılık var. Meclis oylarında yüzde 15,5 seçmen sandığa gitmemiş, yüzde 3,5 

oranındaki oy ise geçersiz sayılmış. İttifak yapmadıkları ilerde de ittifak partilerinin oylarını 

toplayarak oluşan sayılara baktığımızda Cumhur İttifakı yüzde 41,2, Millet İttifakı ise yüzde 

29,1 oranında oy almışlar.  

 

TÜRKİYE 2019 Yerel Meclis Oyları 2019 Bel.Bşk. Oyları fark 

Katılmayan 15,5 15,7 -0,2 

Geçersiz oy 3,5 3,2 0,3 

Cumhur İttifakı 41,2 40,5 0,7 

Millet İttifakı 29,1 32,1 -3,0 

HDP 4,7 2,9 1,8 

Diğer 6,1 5,5 0,6 

Toplam 100,0 100,0 0,2 

 

Fakat Belediye Başkanlığı oylarında diğer oranlarda kayda değer bir farklılık oluşmamakla beraber 

Millet İttifakı adaylarının toplam oylarında Meclis oylarına kıyasla 3 puanlık bir artış var. Bu 

artışın önemlice bir kaynağının HDP seçmenlerinin Millet İttifakı adaylarına destek 

vermesinden kaynaklandığı görülüyor. Diğer partilerden ve Cumhur İttifakı Meclis oylarından 

da küçük oranlarda da olsa Millet İttifakı Başkan adaylarına yönelme olduğu söylenebilir. 

 

Bir bakıma yerel seçimlerde yerel adaylara bağlı olan ve genel olarak kamuoyunun beklediğinden 

daha küçük olan yereldeki farklılaşmaların, bu kez Millet İttifakı adaylarını desteklemek 

şeklinde oluştuğu söylenebilir.  

 

31 Mart sonuçlarının asıl anlamı 24 Haziran Genel Seçim sayısal tablosuyla karşılaştırdığımızda 

ortaya çıkıyor. Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi Yerel Meclis oylarında Cumhur İttifakı 

toplamda 24 Haziran oylarından 5,1 puan, HDP de 5,4 puan oy kaybettikleri hesaplanıyor. 

Fakat buna karşılık kaybedilen bu oyların Millet İttifakı’na yönelmediği, Millet İttifakı’nın 24 

Haziran oylarını yalnızca 0,9 puan artırdığı anlaşılıyor. Azalan oyların yarıya yakını sandığa 

gitmemiş, diğer yarısı da diğer partilere gitmiş.  

 

Aynı hesaplamayı Belediye Başkanlıkları oyları ile 24 Haziran Milletvekilliği oylarını karşılaştırarak 

yaptığımızda Cumhur İttifakı oylarında 5,8 puan, HDP oylarında 7,2 puan olduğunu görüyoruz. 

Bu kez Millet İttifakı’nın Başkan adayları oyu 24 Haziran’a kıyasla 3,9 puan artmış. 
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TÜRKİYE 

2019 

Yerel 

Meclis 

oyları 

2019 

Bel.Baş.  

Oyları 

2018 

Milletvekilliği 

oyları 

2019 

Yerel Meclis- 

2018 Mvk fark 

2019 

Bel. Bşk.- 

2018 Mvk. fark 

Katılmayan 15,5 15,7 11,5 4,0 4,2 

Geçersiz oy 3,5 3,2 1,8 1,7 1,4 

Cumhur İttifakı 41,2 40,5 46,3 -5,1 -5,8 

Millet İttifakı 29,1 32,1 28,2 0,9 3,9 

HDP 4,7 2,9 10,1 -5,4 -7,2 

Diğer 6,1 5,5 1,8 4,3 3,7 

Toplam 100,0 99,9 100,0 0,0 0,0 

 

31 Mart Yerel Seçim oylarının 24 Haziran oyları ile kıyaslamaları üç önemli dinamiğe işaret ediyor;  

 

Birincisi iktidar bloku oy kaybediyor ama kaybına karşın hala Millet İttifakı’na kıyasla oldukça önde.  

Öte yandan HDP ve diğer partilerin de seçim sürecindeki pozisyonlarından muhalefet blokuna dahil 

olduklarını gözledik ki, bu da ikinci önemli dinamik. Bu noktadan yola çıkarak iki blokun 

oylarını hesapladığımızda yerel Meclis oylarında iktidar bloku yüzde 41,2 iken muhalefet 

bloku yüzde 39,9 oranına, Belediye Başkanlık oylarında ise iktidar bloku yüzde 40,5 iken 

muhalefet bloku da yüzde 40,5 oranına geliyor. Partiler arası bloklaşma ve oy geçişlerinin 

190 bin sandık bazında yapılması ve daha mikro hareketlerin dikkate alınarak bu tespitlerin 

teyidine ihtiyaç olsa da genel siyasi örüntünün bu yönde olduğundan da kuşku yoktur.   

 

Bu tablodan tespit etmemiz gereken üçüncü önemli dinamik ise iktidar bloku seçmeninin rahatsız 

olduğu, partilerini sorgulamaya başladığı, sıkıntısını sandığa gitmeyerek gösterdiği ama hala 

muhalefet blokuna geçmekte tereddütlü olduğunu gösteriyor. Bir bakıma hala iki blok 

arasında geçişin çok küçük oranda kaldığını, hatta olmadığını gösteriyor.  

 

Nitekim 2011 Genel Seçimlerinden bu yana tüm seçim ve referandumları dikkate alan aşağıdaki 

tabloya baktığımızda da bu son tespitimizi teyit eden bir fotoğraf ortaya çıkıyor. 

 

 

 

4 Genel, 2 Yerel, 2 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 2017 Başkanlık sistemi referandumu sonuçlarına 

baktığımızda da benzer noktalar öne çıkıyor; 
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• Ak Parti siyaseti tek başına domine edebilir ve yüzde 50 üzerinde iken şimdi MHP ile beraber 

ancak 50’nin biraz üzerine gerilemiş durumda.  

• Seçime katılma oranları düştüğünde Ak Parti oyunun gerilemesi esas itibariyle Ak Parti 

seçmeninin muhalefet blokuna geçmekten daha çok sandığa gitmeyerek tepkisini gösterdiği 

anlaşılıyor.  

• Seçmen gözünde muhalefet bloku henüz siyaseti ve seçimleri domine edecek güce 

ulaşamamış durumda.  

Bu tablo ve tespitler ise ülkedeki siyasi kutuplaşmanın ne denli derin ve yoğun olduğunu gösteriyor.  

2.1.1. Üç Farklı Siyasi Coğrafya ve Üç Türkiye  

31 Mart Yerel Seçimlerinin sayısal sonuçları ile 24 Haziran Genel ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin 

sayısal sonuçlarını beraberce dikkate alarak istatistiki bir yöntem olarak kümeleme analiz 

yaptığımızda aşağıdaki harita oluşuyor. İstatistiki olarak her bir ilin üç seçimdeki oylarını 

(seçime katılmayan ve geçersiz oy kullanan seçmenleri de dikkate alarak) dikkate alarak 

yapılan kümeleme analizi sonucunda dört farklı siyasi coğrafya olduğu ortaya çıkıyor.   

 

Hatırlatmalıyız renkler alışılmış olduğu üzere partilerin kazandığı yerleri değil, üç seçimde benzer 

siyasi örüntü gösteren il gruplarını gösteriyor. 

 

Kırmızı renkli birinci kümedeki illerde Cumhur İttifakı ya da partilerinin oy toplamı yüzde 37 iken Millet 

İttifakı ve partilerinin oy toplamı yüzde 37, HDP yüzde 2,1, seçime katılmayanlar yüzde 15, 

geçersiz oylar yüzde 3,1 oranında.  
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Sarı renkli üç numaralı kümedeki illerde Cumhur İttifakı oyu yüzde 51,3 iken Millet İttifakı oyu yüzde 

22,5, HDP yüzde 0,4, seçime katılmayanlar yüzde 14,5, geçersiz oylar yüzde 3,9 oranında ve 

kayda değer oranda diğer partiler (yüzde 7,4) varlık gösteriyor.  

 

Koyu yeşil renkli iki numaralı iller kümesinde Cumhur İttifakı oyu toplamı yüzde 27,7, Millet İttifakı 

yok gibi (yüzde 2,9), HDP yüzde 40, seçime katılmayanlar yüzde 20,7, geçersiz oylar yüzde 

4,9 oranında. Bu küme seçime katılmayanların ve geçersiz oyların en yüksek seviyede olduğu 

küme olarak da dikkati çekiyor.  

 

Açık yeşil renkli 4. küme ise ikinci ve üçüncü küme arasında kalan ve geçiş bölgesi gibi görünen 

illerde ise Cumhur İttifakı yüzde 45,4, Millet İttifakı yüzde 10,3, HDP yüzde 11,2, diğer partiler 

yüzde 10,3 oranında oy alıyor.  

 

31 Mart 2019 Yerel Seçim Yerel Meclisler oyları 

  Katılmayan Geçersiz 
Cumhur 

İttifakı 

Millet 

İttifakı 
HDP Diğer Toplam 

1 CHP var ve Ak Parti 15,0 3,1 37,1 37,4 2,1 5,2 100,0 

2 HDP var ve Ak Parti 20,7 4,9 27,7 2,9 40,0 3,8 100,0 

3 Ak Parti domine 14,5 3,9 51,3 22,5 0,4 7,4 100,0 

4 Ak Parti ve hepsi 18,5 4,3 45,4 10,3 11,2 10,3 100,0 

 TÜRKİYE 15,5 3,5 41,2 29,1 4,7 6,1 100,0 

 

Bu dört kümenin ikinci ve dördüncü kümelerini Cumhur İttifakı’nın ve esas itibariyle Ak Parti’nin 

ağırlığını dikkate alarak bir arada analiz edebiliriz. Sonuçta siyasi coğrafya üç farklı iller 

kümelenmesi ve üç farklı siyasi örüntüye işaret ettiğini görüyoruz.  

 

Bu üç siyasi coğrafyanın siyasi kutuplaşma ekseninde Ak Parti yandaşlığı ve karşıtlığı veya Erdoğan 

yandaşlığı ve karşıtlığı şeklinde iki bloka ayrıştığını ve siyasi örüntüyü bu eksenin açıkladığını 

düşünmek mümkün.  

 

3 siyasi coğrafyanın siyaset dışında da ayrıştırıcı özellikleri var 

Fakat aynı zamanda bu üç siyasi coğrafya başka karakteristik özellikleri bakımından da 

farklılaşıyorlar. Ekonomik bakımdan bakıldığında kırmızı küme Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın 

yüzde 69,9’unu üreten illerden oluşuyor. Sarı küme GSYH’nın yüzde 29,7’sini, koyu yeşil 

küme yüzde 6,9’unu üretiyor. Anlaşılıyor ki kırmızı küme ülkenin kalkınma ve sanayileşme 

sürecinden bakıldığında kalkınmış, ekonomik aktörleri ve dinamikleri yeterince güçlenmiş 

bölgesi. Sarı küme sanayileşmenin ve kalkınmanın henüz ortalarında olan, kendi ekonomik 

aktörleri ve dinamikleri yeterince güçlenmediği için devletin yatırım, müdahale ve 

yönlendirmelerine ihtiyaç duyan coğrafya. Koyu yeşil üçüncü küme ise ekonomik bakımdan 

hala oldukça geride olan, kendi ekonomik aktörleri ve dinamikleri de oldukça zayıf olan küme 

iller.  

 

Sosyolojik ve kültürel bakımdan da bu üç küme birbirinden farklılaşıyor. Kırmızı küme kentleşmiş, 

gündelik hayat pratikleri kentli ve hatta metropollü pratiklere dönüşmüş, seküler hayat 

tarzının da oldukça güçlü olduğu iller. Sarı küme önemli oranda mesafe almış olsa da hala 

kentleşmeye çalışan, muhafazakâr hayat tarzının, muhafazakâr değerlerin, dindarlığın, 
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gelenekselliğin güçlü olduğu iller. Koyu yeşil bölge ise Kürt yurttaşların ağırlıkta olduğu, kimlik 

talebinin kalkınma kadar öncelikli olduğu iller.  

 

Dolayısıyla da bu üç farklı coğrafyanın üç farklı siyasi ihtiyaç ve talepler listesi olduğu anlaşılabilir bir 

durum. Nitekim ülke siyaseti bir kutuplaşma eksenin üzerindeki iki uçta biçimleniyor gibi 

görünse de aslında üç farklı ekonomik, sosyolojik, kültürel coğrafyanın üç farklı ihtiyaç ve 

talepler dizisinden beslenen üç farklı siyasi örüntüsü var.  

 

Siyasi rekabet eksik 

31 Mart Yerel Seçimlerinin ve 24 Haziran 2018 Genel ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri sayısal 

sonuçlarını beraberce il bazında bir istatistiki kümeleme analizi yaptığımızda ortaya çıkan 

tablo ve harita üç farklı siyasi coğrafyaya işaret ediyor. Ayrıca bu üç farklı siyasi coğrafya aynı 

zamanda ekonomik, sosyolojik ve kültürel olarak da üç farklı Türkiye’ye ve üç farklı toplumsal 

doku, siyasi ihtiyaç ve talepler dizisi ima ediyor.  

 

İki seçim arasında neler değişti ve bu siyasi değişiklikler neyi ima ediyor sorusuna cevap aradığımızda 

farklı kümelerde farklı siyasi değişimler ve dinamikler gözleniyor.   

 

 2019 Yerel Seçim Katılmayan Geçersiz Cumhur Millet HDP Diğer Toplam 

1 CHP var ve Ak Parti 15,0 3,1 37,1 37,4 2,1 5,2 100,0 

2 HDP var ve Ak Parti 20,7 4,9 27,7 2,9 40,0 3,8 100,0 

3 Ak Parti domine 14,5 3,9 51,3 22,5 0,4 7,4 100,0 

4 Ak Parti ve hepsi 18,5 4,3 45,4 10,3 11,2 10,3 100,0 

 TÜRKİYE 15,5 3,5 41,2 29,1 4,7 6,1 100,0 

 2018 Genel Seçim Katılmayan Geçersiz 
Ak Parti 

+ MHP 

CHP + 

İyi Parti 
HDP Diğer Toplam 

1 CHP var ve Ak Parti 10,9 1,6 41,9 35,7 8,4 1,5 100,0 

2 HDP var ve Ak Parti 16 2,7 24,5 3,9 49,7 3,3 100,0 

3 Ak Parti domine 10,9 1,9 59,6 22,6 3,1 1,8 100,0 

4 Ak Parti ve hepsi 16,1 2,0 51,5 10,3 17,5 2,4 100,0 

 TÜRKİYE 11,5 1,8 46,5 28,2 10,1 1,8 100,0 

 2019-2018 Fark Katılmayan Geçersiz Cumhur Millet HDP Diğer Toplam 

1 CHP var ve Ak Parti 4,1 1,5 -4,8 1,7 -6,3 3,7 0,0 

2 HDP var ve Ak Parti 4,7 2,2 3,2 -1,0 -9,7 0,5 0,0 

3 Ak Parti domine 3,6 2,0 -8,3 -0,1 -2,7 5,6 0,0 

4 Ak Parti ve hepsi 2,4 2,3 -6,1 0,0 -6,3 7,9 0,0 

 TÜRKİYE 4,0 1,7 -5,3 0,9 -5,4 4,3 0,0 

 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi ekonomik bakımdan gelişmiş birinci kümede Cumhur İttifakı 

24 Haziran oylarından 4,8 puan gerilemiş, Millet İttifakı ise 1,7 puan oyunu artırmış. Fakat 

aynı zamanda seçime katılmayanlar 4,1 puan, geçersiz oylar 1,5 puan artmış, HDP oyu ise 

6,3 puan gerilemiş. Sayılar Cumhur İttifakında görülen gerilemenin seçmenlerinde karşı 
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bloka geçişi değil seçime katılmamayı tercih edildiğini gösteriyor. Bir başka değişim, HDP 

seçmeninin Belediye Başkanlık seçimlerinde Millet İttifakı adaylarına desteğinin Yerel Meclis 

oylarındaki destekten daha yüksek olduğunu, bu desteğin, Yerel Meclis oylarında kısıtlı 

kaldığını gösteriyor. Bir bakıma şunu söylemek mümkün; kalkınmış bölgedeki HDP 

seçmenleri Millet İttifakı Başkan adaylarına oy verirlerken Ak Parti karşıtlığı duygusuyla daha 

güçlü duyguya sahiplerken genel olarak hala Millet İttifakı partilerinin pozisyon ve 

politikalarına destek vermiyorlar.  

 

Kürt yurttaşların ağırlıklı olduğu ve HDP’nin domine ettiği bölgede HDP oyu 9,7 puan gerilerken 

Cumhur İttifakı oyu 3,2 puan artmış. HDP seçmenlerinin esas itibariyle oy vermemeyi tercih 

ettiği, seçime katılım oranındaki 4,7 puan, geçersiz oylardaki 2,2 puan artıştan da anlaşılıyor. 

HDP seçmenlerinin partisine eleştirel pozisyon aldıkları ama tüm devletin güvenlik ve kayyum 

politikalarına karşın da hala önemli bir kesiminin Cumhur İttifakı’na doğru yönelmedikleri, 

bunun yerine sandığa gitmemeyi tercih ettikleri görülüyor.  

 

Ak Parti’nin domine ettiği, kalkınmaya çabalayan ve muhafazakâr hayat kodlarının ağırlıklı olduğu 

bölgede ise Ak Parti’ye ciddi bir uyarı görülüyor. Bu bölgede Cumhur İttifakı oyları 24 Haziran’a 

göre 8,3 puan gibi kayda değer büyüklükte gerilemiş durumda. Bu bölgede seçime 

katılmayanların oranı 3,6 puan, geçersiz oylar 2 puan ve diğer partilerin oyları 5,6 puan 

artmış. 

 

Bu kümeleme analizi üzerinden bakıldığında bir başka temel örüntü var. Ülkede siyasi rekabet eksik 

çalışıyor. Kümelerin her birinde Ak Parti varlığı görülürken, kalkınmış kümede Cumhur İttifakı 

ve CHP ile Ak Parti, geri kalmış Kürt yurttaşların ağırlıklı olduğu kümede HDP ile Ak Parti, 

arada kalmış kümede ise Ak Parti ile diğer milliyetçi partiler rekabet ediyor. Ama tüm ülkede 

Ak Parti ile başa baş rekabet eden bir muhalefet partisi henüz yok. 

 

Ekonomik kriz Ak Parti seçmenini etkiledi 

Buna karşılık Ak Parti domine ettiği bölgelerde de tümüyle rahat değil aslında. Nitekim Ak Parti – 

MHP ittifakının olmadığı illerde sayısal sonuçlara bakıldığında çok ilginç bir dinamiğin 

harekete geçtiği anlaşılıyor. Aşağıdaki tabloda Cumhur İttifakı olmadan iki partinin siyasi 

rekabete girdiği illerdeki sayısal sonuçlar ve 24 Haziran sayılarıyla kıyaslamaları var. 

 

 Ak Parti-MHP ittifakının olmadığı illerde durum (30 il) 

  Katılmayan Geçersiz  Ak Parti MHP CHP İyi Parti HDP Diğer Toplam 

2019 Yerel  13,9 3,7 35,7 18,7 12,4 7,2 3,0 6 100,0 

2018 Genel 11,3 2,1 43,4 13,3 14,2 8,0 5,7 2 100,0 

Fark 2,6 1,5 -7,7 5,4 -1,8 -0,8 -2,7 3 0,0 

 

Bu 30 ilin toplam oylarına bakıldığında Ak Parti 7,7 puan gerilerken MHP’nin oyunu 5,4 puan artırdığı 

görülüyor. Bu illerde CHP ve diğer tüm partiler de bu illerde oy kaybederken tek kazanan MHP 

olmuş, bir de seçime katılmayanların oranı artmış. 

 

Anlaşılıyor ki ekonomik sarsıntı,  her sorunun sihirli çözümü olarak sunulan Başkanlık sistemi 

etrafında üretilen beklentilerin hayal kırıklığına uğratılması ya da siyasi gerilim nedeniyle Ak 
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Parti seçmeni partisini kayda değer biçimde sorgulamaya başlamış. Fakat muhalif bloka 

geçmek yerine yine ittifak blokunda ama bu kez MHP arkasında durmuş.  

 

Kimi yerlerde tam ittifak, kimi yerlerde yarım ittifak, kimi yerlerde tam rekabet, üstelik de her iki 

tarafın simetrik ittifak yapmadığı karmaşık bir yerel seçim sonunda parti oyları hesaplamak 

mümkün değil. Bu nedenle yukarıdaki cümlenin kesin teyidini yapabilmek de mümkün değil. 

Yine de Ak Parti-MHP ittifakının olmadığı yerlerdeki yukarıdaki tablo ve önceki analizlerimizde 

tespit ettiğimiz Ak Parti seçmeninin sandığa tam gitmediğine dair belirtiler Ak Parti’nin 

seçmeninde gerileme olduğunu ama bu seçmenlerin henüz muhalif bloka geçmediğini 

gösteriyor.  

 

HDP Seçmenleri de kırgın   

Benzer bir analizi HDP için de yapmak mümkün. Üç Türkiye analizimizdeki HDP’nin domine ettiği 10 

ildeki sayısal durum ve 24 Haziran kıyası aşağıdaki tabloda tekrar özetleniyor.   

 

HDP’nin domine ettiği bölgede durum (10 il)  

(Ağrı, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Van) 

  Katılmayan Geçersiz  Cumhur  Millet HDP Diğer Toplam 

2019 Yerel 20,7 4,9 27,7 2,9 40,0 3,8 100,0 

2018 Genel 16,0 2,7 24,5 3,9 49,7 3,3 100,0 

Fark 4,7 2,2 3,2 -1,0 -9,7 0,5 0,0 

 

Kürt yurttaşların ağırlıklı olduğu ve HDP’nin domine ettiği bölgede HDP oyu 9,7 puan gerilerken 

Cumhur İttifakı oyu 3,2 puan artmış. HDP seçmenlerinin esas itibariyle oy vermemeyi tercih 

ettiği, seçime katılım oranındaki 4,7 puan, geçersiz oylardaki 2,2 puan artıştan da anlaşılıyor. 

 

Analizi genişleterek Kürt yurttaşların ağırlıklı olduğu 17 il üzerinden hesaplamaları tekrarladığımızda 

aşağıdaki tablo oluşuyor.  17 İlden oluşan bu analiz alanında HDP oyu 8,8 puan gerilerken 

Ak Parti oyu yalnızca 1,5 puan artmış ki, aynı zamanda bu illerde MHP oyu da 1,1 puan 

gerilemiş.  

 

HDP’nin güçlü olduğu illerde durum (17 İl)  

(Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bitlis, Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin,  

Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Şanlıurfa, Van) 

 Katılma-

yan 
Geçersiz  Ak Parti MHP CHP İyi Parti HDP Diğer Toplam 

2019 Yerel 19,9 4,7 29,8 3,0 3,6 1,2 31,3 6,5 100,0 

2018 

Genel 
16,4 2,5 28,3 4,0 3,6 2,1 40,1 3,0 100,0 

Fark 3,5 2,2 1,5 -1,1 0,0 -0,9 -8,8 3,5 0,0 

 

Şu anlaşılıyor ki, HDP oy kaybetmiş ama kaybedilen seçmen Ak Parti’ye geçmek yerine sandığa 

gitmemeyi veya diğer partilere kaymayı tercih etmiş. 
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Seçmeninin HDP’nin politikalarını eleştirmeye başladığı anlaşılıyor. Bunun nedeninin HDP’nin 

kalkınma bacağı ihmal edilmiş yalnızca kimlik politikalarından mı, bölgesel ve küresel boyutta 

Kürt meselesinde değişen paradigmaya ayak uyduramamasından mı kaynaklandığı yoksa 

güvenlik uygulamaları nedeniyle sandığa gidememek, bölgeden göç etmek gibi demografik 

değişimlerden mi kaynaklandığı ayrı araştırmaların ve tartışmaların konusu olsa da veri HDP 

oyunun gerilemekte olduğunu ama bu seçmenin de Ak Parti yanına geçmemekte ısrar ettiğini 

gösteriyor.   

 

Sosyoekonomik ve aidiyet eksenlerinde seçim 

31 Mart Yerel Seçimlerinin ve 24 Haziran 2018 Genel ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri sayısal 

sonuçlarını beraberce il bazında bir istatistiki “çoklu mütekabiliyet analizi” yaptığımızda 

ortaya çıkan tablo ve harita bir başka yöntem ve yaklaşımla da üç farklı siyasi kümeye işaret 

ediyor. Bilgisayar siyasi örüntüler üzerinden illeri uzay boşluğunda grafikteki gibi bir harita 

oluşturuyor. Haritayı ya da grafiği açıklamak için eksenleri anlamlandırmaya çalıştığımızda iki 

eksenin açıklamaları ve anlamları ortaya çıkıyor. Dikey ekseni illerin sosyoekonomik 

gelişmişlik seviyeleri açıklıyor denebilir. Eğitim seviyesi oranlarından, gayrisafi yurtiçi hasılaya 

katkıları gibi birçok göstergeye, hayat tarzları ve dindarlık seviyesi gibi KONDA araştırmaları 

bulgularına bakıldığında bu eksen sosyoekonomik seviyeye göre bir sırlamaya da işaret 

ediyor. Yatay eksen ise daha net, etnik aidiyeti gösteriyor. Yani siyasi tercihleri ve seçim 

sonuçları bu iki eksen üzerinde oluşuyor denebilir.  
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Bundan sonraki analizimiz ise KONDA Barometreleri araştırma dizisi bulguları üzerinden. 2018 

Yılında her ayın birinci hafta sonu, hanelerde yüz yüze görüşmeye dayanan araştırma dizisinin 

demografik veri ve bulguları yukarıdakine benzer çoklu mütekabiliyet analizine tabi 

tutulduğunda ise aşağıdaki grafik oluşuyor. Her bir haneden toplanan 8 ayrı demografik 

verinin ve siyasal tercihlerin birbiriyle ilişkilendirilmesine dayanan grafiğin anlamlandırılması 

için iki eksene odaklandığınızda yine yukarıdakine benzer bir örüntü olduğu anlaşılıyor. Dikey 

eksende gelir, eğitim seviyesi gibi somut demografik veriler yukarıdan aşağıya doğru düşüyor, 

dindarlık seviyesi, örtünme gibi veriler aşağıdan yukarıya doğru artıyor. Yine bu eksene 

sosyoekonomik gösterge diyebiliriz. Yatay eksen de yine benze biçimde etnik aidiyet 

üzerinden oluşuyor. Siyasi tercihlerin ya da parti tabanlarının toplumun hangi kesimlerine 

yaslandığı açık biçimde gözleniyor.  
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Üçüncü ve aşağıdaki son grafik ise 9 yıllık süre içinde KONDA Barometresi araştırmaları 

bulgularından parti tabanlarının toplumun demografik örüntüsü içindeki hareketleri 

görülüyor.  
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Bu üç analizin ve grafiğin bir arada gösterdiği temel karakteristik şudur;  

• Partiler aynı seçmen tabanlarına, bir bakıma aynı demografik-sosyolojik-kültürel ve ekonomik 

kümelere sıkışmışlık içindedirler ve kapsama alanları değişmemektedir.  

• Bu durum partilerin kimlik politikalarına sıkışmalarını da üretmekte ve beslemektedir.  

• Yaşanan siyasi kutuplaşmanın bir adım ötesi kimlikler arası kutuplaşmadır.  

• Yaşanan kutuplaşmanın görünür olan siyasi kutuplaşma katmanı Ak Parti yandaşlığı ve 

karşıtlığı gibi iki uçlu ve tek eksen üzerindeki bir kutuplaşma da olsa aslında toplumdaki 

kutuplaşma üç köşelidir. Ki bu da üç Türkiye analizimizi doğrulamakta ve bir başka 

pencereden analizle de aynı sonuca işaret etmektedir. 

31 Mart Yerel Seçimlerinin sonuçlarını da esas itibariyle bu tablo belirlemiştir. Ekonomik krizin etkisi 

olsa da seçmenler kutuplarından çıkmayı değil, ya sandığa gitmemeyi ya da gidip kendi 

bloklarında yer alan öbür partileri tercih etmişlerdir. 
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2.1.2. Rakamlar neyi gösteriyor? 

 
Yaşanmakta olanlar sayısal analizleri de anlamsız kılıyor 

Toplumun hukukun üstünlüğüne inancını, birbirine güvenini, ortak yaşama iradesini zayıflatan bir 

süreçten geçiyoruz. Toplumun hakikatle ilişkisi bozuluyor. Siyasetin ve medyanın dili de seçim 

süreci ve hala süren tartışmalar ve siyasi hamleler de toplumun zihin haritasındaki bu 

olumsuz süreçleri ve sonuçları etkiliyor.  

 

Toplumun hangi farklı eğitim seviyesinde, faklı din ve etnik aidiyette, farklı siyasi tercihte olmasına 

bakmaksızın beklentileri ekonomiden, hanenin dirliği düzenliğine dair beklentilerden 

biçimleniyor.  Beklentiler bu anlamda ortaklaşıyor. Fakat korkuları kültürel aidiyetine ve 

farklılığına göre değişiyor, duyguları ise siyasetten besleniyor ve biçimleniyor. Siyaset ve 

özellikle karikatürleşmiş medya ise korkuları besleyerek duyguları manipüle ediyor ve bir 

bakıma kültürel kimliklere sıkışmışlığı hem çoğaltıyor hem de bu durumdan güç devşiriyor.  

 

Sonuçta da önündeki bu siyasi seçenekler içinde, kutuplaşmaların ve kimliklere sıkışmanın ürettiği 

zihni ve ruhi esaret içinde siyasi tercihler ve seçim sonuçları şekilleniyor.  

 

Tam da bu nedenle yerel seçim değil genel seçim yapmış olduk bir bakıma. Yeniden kimlik sayımı 

yaptık. Fakat bu kez farklı olan kutuplarımıza, pozisyonlarımıza aşkımızdan değil karşı kutba, 

pozisyonlara olan duygularımızla aynı kutuplarda durmaya devam etmeyi gerekçelendirdik 

kendi zihnimizde. Teoride “negatif kimliklenme” olarak adlandırılan bu durum tam da yerel 

seçimi belirleyen dinamik oldu. Bunu yaratan da özellikle iktidar blokunun yürüttüğü 

kampanya dili oldu. Yaşanılan derin ekonomik krizin siyasi tercihlere yansıması tam da bu 

nedenle çok düşük seviyede oldu. 

 

Sahicilik kaybı Ak Parti seçmenini tereddüde düşürdü 

Özellikle iktidar blokunun yaşadığı “sahicilik yitimi” karşı tarafı konsolide ederken kendi seçmenini 

tereddüde düşürdü. Romantik sloganlar ve filmler, kürsülerde oldukça sert ve ötekileştirici 

söylemler ve gündelik hayatta yaşanılan enflasyon ve işsizlik korkusu gibi üç ayrı katmandaki 

üç ayrı algı iktidar bloku seçmenin partisine sahip çıkış duygusunu törpüledi.  

 

Kutuplaşmanın çözülme belirtisi gösterdiği şeklinde algılanabilecek Ankara, İstanbul Belediye 

Başkanlığı seçim sonuçları gibi örneklerin muhalif blokun başarısından ve çekme gücünden 

değil, muhalefet blokunun itme gücünden beslendiğini söyleyebiliriz. Yoksa toplumun her 

kesiminde kendi partisine eleştirel pozisyonu ve giderek siyasi aktörlerden umudunu kesme 

noktasında oldukça güçlü bir eğilim hemen her araştırmada gözleniyor.  

 

Yine seçim sürecinin öne çıkan karakteristiklerinden birisi ki siyaseti de gelecekte belirlemeye devam 

edecek olan ittifak meselesi oldu. Başkanlık sistemine geçişle beraber seçimlerin temsiliyete 

dayanan sonuç üretmesinden kazanma-kaybetme gibi ikili bir sisteme dönüşü nedeniyle 

uzun vadede siyasetin konsolide olması beklenir. Partiler bu nedenle ittifaklara mecburlardı 

ve zaman içinde bu mecburiyet güçlenecek. Hangi aktör hangisini yutar ayrı mesele ama 

giderek siyaset Türkiye’nin üç partisine ya da blokuna dönüşecek kaçınılmaz olarak. Öte 

yandan şunu da not etmeliyiz ki, bu seçim sonuçlarından sonra MHP’nin iktidar blokunda, 

hem Cumhurbaşkanı hem de sistem üzerindeki özgül ağırlığı daha da artacak. 
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Siyasetin bireyselleşmesine değil siyasi alanın genişletilmesine ihtiyaç var 

Yine gözlenen bir başka siyasi dinamik siyasetin bireyselleşmesinin tüm siyasi aktörlerce 

sahiplenilmesi oldu. Yoksullukla mücadele programlarının değil, yoksullara yardım 

programlarının öne çıktığı, metropolleşmekte olan ülkenin yerel yönetim modelinin ne olması 

gerektiği üzerine programların değil, merkeziyetçilikle uzlaşma vaatlerinin öne çıktığı bir yerel 

seçim süreci yaşadık. Örgütlü toplumun öne çıkarıldığı değil, kaldırımlarda dolaşarak tek tek 

el sıkışmaların, koltuğunuza oturup deterjan reklamı kıvamında siyasi reklamların hâkim 

olduğu kampanyalar izledik. Halbuki hala toplumun “biz olmak”, farklı kümelerinin ortak 

dertlerini çözmek, toplumsal uzlaşmalar üretmek, siyasetin münazara ve münakaşa 

zemininden müzakere temelli siyasi kültüre evrilmek gibi dertleri var. Ve bu dertler 

bireyselleşmek üzerinden değil örgütlenmek, kurumlar ve kurallar üzerinden çözülebilir 

ancak. Sanayi toplumu olmanın eğitim, hukuk, laiklik gibi meselelerini çözmüş batı 

toplumlarında siyasetin bireyselleşmesi normal süreç olsa da, henüz bu dertlerini bile 

çözememişken bilgi toplumuna geçmeye de çalışan bir toplumda örgütlü siyaset dışında bir 

yol ve yöntem yoktur. Karşı karşıya olduğumuz çok katmanlı, çok boyutlu devasa meselelerin 

siyaset marifetiyle çözümü dışında bir yol yoktur. Bu da ancak siyasi alanın 

bireyselleşmesinden daha çok toplumun örgütlenmesini de teşvik edecek siyasi alanın 

genişletilmesiyle mümkündür.  
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2.2. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Sandık Sonuçları 

Yukarıdaki analiz ve yorum bölümünde yerel seçimlerin sonuçlarını daha net bir şekilde anlamış 

olduk. Bu bölümde ise 31 Mart sonuçlarının rakamsal olarak daha net anlaşılması ve farklı 

boyutlarıyla idrak edilebilmesi için sandık verilerini haritalar ve grafiklerle sizlere sunuyoruz.  

2.2.1. Katılım 

31 Mart akşamından itibaren çok konuşulan ve sonra da YSK’ya yapılan birçok itiraza sebep 

oluşturan katılım oranlarını inceliyoruz. Bu kapsamda 2002’den itibaren yapılan 11 seçimin 

katılım oranlarına baktığımızda 31 Mart’ta özel bir farklı durum olmadığını söyleyebiliriz.  

 

Geçersiz oy oranında sıra dışı bir durum yok… 

Katılım oranı ve geçersiz oyların miktarının bu seçimlere özel hayli farklılık gösterdiği iddiaları seçim 

sonrasında özellikle YSK’ya yapılan itirazların da bir sebebi olarak çok konuşuldu. Ancak, bu 

tabloda da görüldüğü gibi katılım oranı bir önceki seçime kıyasla düşük gözükse de çok sıra 

dışı bir katılım oranı gözükmüyor. Diğer yandan da genelde yüzde 2-4 aralığında değişen 

geçersiz oy oranı da bu seçimde yine yüzde 4 mertebesinde görülüyor.  

 

Katılımın bölgelere göre de özel bir değişim göstermediğini aşağıdaki grafiğe bakarak belirtebiliriz.  

46,3 milyon

50,1 milyon

47,8 milyon

45,9 milyon

40,7 milyon

45,1 milyon

42,9 milyon

39,9 milyon

34,7 milyon

32,3 milyon

31,5 milyon

8,8 milyon

6,7 milyon

6,9 milyon

7,3 milyon

12,2 milyon

5,8 milyon

6,4 milyon

7,2 milyon

6,8 milyon

10,3 milyon

8,7 milyon

2019 İl Genel Meclisi Seç.

2018 24 Haziran Milletvekilliği Seç.

2015 1 Kasım Milletvekili Seç.

2015 7 Haziran Milletvekili Seç.

2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi

2014 İl Genel Meclisi Seç.

2011 Milletvekili Seç.

2009 İl Genel Meclisi Seç.

2007 Milletvekili Seç.

2004 İl Genel Meclisi Seç.

2002 Milletvekili Seç.

Seçimlere katılım oranları

Geçerli oy Geçersiz oy Kullanılmayan

(% 79,1)

(% 74,2)

(% 75,9)

(% 84,2)

(% 86,6)

(% 83,2)

(% 84,2)

(% 84,3)

(% 86,4)

(% 88,5)

(% 84,5)
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Katılım oranlarına ilçeler bazında baktığımızda doğudan batıya gidildikçe katılımın arttığını 

görmekteyiz.  

78,6

78,9

78,3

82,7

84,8

85,6

82,3

86,1

87,9

87,9

89,0

82,0

84,2

80,3

80,2

80,8

84,4

87,1

85,8

85,0

85,3

86,0

86,3

86,5

83,7

84,5

Güneydoğu Anadolu

Ortadoğu Anadolu

Kuzeydoğu Anadolu

Doğu Karadeniz

Batı Karadeniz

Orta Anadolu

Akdeniz

Batı Anadolu

Doğu Marmara

Ege

Batı Marmara

İstanbul

Türkiye

Bölgelere göre katılım oranları

31 Mart'19 24 Haziran'18 1 Kasım'15 7 Haziran'15 12 Haziran'11
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En yakın tarihli seçim olan 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri ile 31 Mart’ın katılım oranlarını 

kıyasladığımızda ülke genelinde genelde bir önceki seçime göre azalan katılımın Batı Anadolu 

ve Güneydoğu’da bazı ilçelerde yükseldiği görülüyor. Akdeniz ve Karadeniz kıyı ilçelerinde de 

yine katılım geçtiğimiz Haziran’a göre artmış. 
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Geçersiz oylar özellikle İstanbul özelinde seçimden sonra çok tartışıldı. Belediye Meclisi Üyeliği 

oylarında geçersiz oyların oranı ülke genelinde yüzde 4,4. Belediye Başkanlığı için kullanılan 

oylarda ise geçersiz oranı daha düşük, yüzde 3,9. 
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Geçersiz oyların Güneydoğu Anadolu’da yükseldiğini haritadan okuyabiliyoruz. Bir önceki seçimle 

karşılaştırma yapmak, her ne kadar kullanılan pusula sayısı, aday çokluğu sebebiyle birerbir 

bir karşılaştırma niteliğinde olmayacaksa da harita üzerinde görmekte fayda var. Belirttiğimiz 

sebeplerden dolayı ülkede bir önceki seçime kıyasla geçersiz oylar artmış, ancak bu farkın 

dağılımında belli bir bölgede yoğunlaşma görülmüyor.  

2.3. Seçmen büyüklüklerine göre kümeler 

Farklı bir analizle kalabalık nüfuslu büyükşehirlerin sadece kentsel yapıları açısından değil, içinde 

barındırdıkları toplumsal dengeler açısından da az nüfuslu illerle farklılıklar ortaya koyduğu 

varsayımına dayanarak, bu çerçevede 81 ili 4 gruba ayırıyoruz: İlk grubu en fazla seçmeni 

olan ve seçmenin dörtte birini barındıran iki il (İstanbul ve Ankara); ikinci grubu yine dörtte 

biri barındıran, seçmen sayıları daha çok olan 8 il; üçüncü grubu 3. dörtte biri barındıran ve 

seçmen sayıları daha az 20 il; ve son olarak dördüncü grubu seçmen sayıları en düşük olan 

ve ülkedeki seçmenlerin geriye kalan dörtte birini barındıran 51 il. Seçim sonuçlarını bu 

şekilde seçmen büyüklüklerine incelediğimizde önemli ipuçları görebiliyoruz. 

 

Küme Seçmen büyüklüğü 
Kümedeki toplam 

seçmen sayısı 

Ülke seç. içinde 

küme % 

2 metropol seçmen > 4 milyon 14.496.068 25,4 

8 metropol 1,2 milyon < seçmen < 4 milyon 14.061.770 24,6 

20 büyükşehir 0,5 milyon < seçmen < 1,2 milyon 15.692.828 27,5 

51 il seçmen < 0,5 milyon 12.872.744 22,5 

Türkiye - 57.123.410 100,0 

 

Küme  İller 

2 metropol Ankara, İstanbul 

8 metropol Adana, Antalya, Bursa, Gaziantep, Mersin, İzmir, Kocaeli, Konya 

20 büyükşehir 

Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Kayseri, Malatya, 

Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, 

Trabzon, Şanlıurfa, Van 

51 il Diğer iller 

 

 

25,4

25,9

21,4

24,6

25,4

22,9

27,5

27,5

32,3

22,5

21,2

23,4

0% 50% 100%

Toplam seçmen

Katılmayan

Geçersiz oy

Seçmenlerin, seçime katılmayanların ve geçersiz oyların kümelere 

dağılımı

2 metropol 8 metropol 20 büyükşehir 51 il
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Bu noktada sadece geçersiz oyların dağılımında bir farklılaşma olduğunu ve geçersiz oylarda 20 

büyükşehrin daha fazla yer aldığını görüyoruz. Bu grupta da Ak Parti’nin diğer kümelere göre 

daha hâkim olduğu gözlemlenebiliyor.  

 

 

Ak Parti’nin 4 farklı seçmen büyüklüğü grubunda eşit hâkimiyeti olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yandan 

CHP’nin bir önceki yerel seçimde olduğu gibi varlığını daha ziyade büyük metropollerde 

gösterdiğini tespit ediyoruz. Ancak bu seçimde 8 büyük metropolde ciddi bir artış ortaya 

koyduğunu da belirtmek gerekiyor. Bunda elbette CHP’nin Adana, İzmir ve Antalya’daki oy 

artışının etkisi olduğunu söylemek gerekiyor. HDP’nin en büyük 10 ildeki varlığının bir önceki 

yerel seçime göre hayli az olmasını da büyük şehirlerde aday çıkartmayıp, Millet İttifakı’nın 

adaylarını desteklemesine bağlayabiliriz. MHP ise, varlığını bir tek kırsal ve kentsel alan 

arasında kalan ve büyükşehir özelliği olmayan 51 ilde gösterebilmiş. İyi Parti ise MHP’den 

farklı olarak daha küçük ölçekli ancak büyükşehir özelliği olan 20 ilde en yüksek desteği 

almış. Hatta bu grupta MHP’nin neredeyse iki katı oy almış. 

 

 

44,3 40,0 44,6 41,6

3,5
6,8

4,7
18,8

38,3
35,5

22,4

17,5

4,5
7,3

9,2

8,1

3,2 2,4
9,6

7,9

6,1 7,9 9,6
6,1

15,8 15,9 15,5 14,5

3,5 3,9 4,9 4,3

2 metropol 8 metropol 20 büyükşehir 51 il

Seçmen büyüklük kümelerinde seçim sonuçları

Ak Parti MHP CHP İyi Parti HDP Diğer Katılmayan Geçersiz oy

24 Haziran 

2018’e göre oy 

farkı 

Ak 

Parti 
MHP CHP İyi Parti HDP Diğer 

Katılma-

yan 

Geçersiz 

oy 

2 metropol 7,5 -4,9 15,3 -3,5 -6,4 4,4 4,6 2,1 

8 metropol 5,2 -2,5 12,7 -2,8 -5,9 6,2 4,6 2,2 

20 büyükşehir 8,0 -4,9 4,1 0,4 -1,8 7,7 4,0 2,9 

51 il 2,2 7,5 3,3 0,4 -3,4 4,2 2,4 2,2 

Türkiye 5,8 -1,5 9,0 -1,3 -4,3 5,7 4,0 2,4 
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2.4. İlçeler Bazında Analizler 

2.4.1. Belediye başkanlığı oyu ve oy geçişleri 

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından elimize ulaşan, resmi olmayan sonuçlar 

üzerinden ilçe analizleri gerçekleştirdik. Kullandığımız verinin daha sonra itirazlar, YSK 

kararları vb. ile güncellenmiş olabileceği notunu düşerek ilçeler bazında yaptığımız analizlere 

geçiyoruz.  

 

İlçelerin büyükşehirde yer alıp almamalarına göre kullanılan oylar da değişiyor. Büyükşehirlerde 

yaşayanlar belediye meclisi, ilçe belediye başkanı ve büyükşehir belediye başkanı için oy 

kullanırken, diğer illerdekiler il genel meclisi, ilçe belediye başkanı ve belediye meclisi üyeliği 

için oy kullandılar. Elimizdeki ilçe bazlı veride her ilçe için belediye meclisi üyeliği oyları ile ilçe 

belediye başkanı oyları mevcuttu. Büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılan oyların 

ilçelere dağılımını kesin sonuçlar açıklanmadan görememekteyiz.  

 

Bu verilere dayanarak 2014 Yerel Seçimlerinde her ilçede en çok oyu alan belediye başkanı adayının 

partisi ile 2019’da en çok oyu alan başkan adayının partisini karşılaştırarak belediye 

başkanlıklarında partiler arası oy geçişlerini inceledik. Hesaplamaları yaparken her ilçede en 

yüksek oyu alan adayı ve partisini esas alarak ve aşağıda göreceğiniz tablo ve harita için 

ittifakları gözardı ederek her partiyi kendi başına değerlendirdik. Dolayısıyla, örnek olarak Ak 

Parti – MHP oy geçişleri bu seçimde yapılmış ittifakların doğal sonucu olabileceği gibi her iki 

partinin de katıldığı bir ilçenin verisi de olabilir.  

 

Sandık analizlerimizde ilçe haritalarını verirken kartogramları da yanlarına ekliyoruz. İlçelerin idari 

sınırlarını gösterir haritanın ilçelerdeki seçmen sayısına oranlayarak yeniden çizilmesiyle elde 

edilen kartogram, bize seçmen sayılarıyla orantılı bir Türkiye resmi çizerek, idari sınırların 

kısıtları sebebiyle gözden kaçan bölgeleri yeniden vurguluyor.  

 

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi nüfusu büyük illerin hemen göze çarptığı kartogramda, Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Doğu Karadeniz nüfusun azlığından dolayı ufalırken, ülkenin 

batısı büyüyor.  

 

Aşağıdaki oy geçişleri grafiğine göz attığımızda, Cumhur İttifakı’nı oluşturan Ak Parti ve MHP’nin 

toplam 677 ilçede başkanlık yarışını önde tamamladığını, Millet İttifakı’nda ise İyi Parti ile 

CHP’nin toplam 208 ilçede önde olduğunu görmekteyiz. HDP’li belediye başkanına sahip 

ilçelerin sayısı ise, elimizdeki verilere göre 50.  

 

Cumhur İttifakı’nın 677 ilçesi yaklaşık 32 milyon seçmene denk gelirken, Millet İttifakı 208 ilçe ile 

yaklaşık 17 milyon seçmenin yaşadığı yerlerde belediye başkanlığını kazanmış görünüyor. 

HDP’nin 50 ilçesinde ise seçmen sayısı yaklaşık 3 milyon.  
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Kartogramları ekleme sebebimiz de burada tekrar devreye giriyor: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı’nın 

üçte birinden az sayıda ilçede belediye başkanlığı seçimini önde tamamlamış olsa da seçmen 

sayıları üzerinden kıyaslama yaptığımızda, 17 milyon seçmene ulaşabiliyor. 
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Her ilçede birinci sıradaki partileri haritaya yansıttığımızda oldukça renkli bir tablo ile karşılaşıyoruz. 

Bağımsızların ve diğer partilerin de varlığı ile, neredeyse hiçbir ilde tamamen homojen bir 

parti dağılımından bahsetmek mümkün görünmüyor.  

 

 

 

Cumhur ve Millet İttifaklarınının yüzde 50 ve üzeri oyla kazandığı ilçeleri bir grafikle aktarmakta yarar 

görüyoruz. Belediye meclis üyeliği oylarından yola çıkarak hazırladığımız tablo Cumhur 

İttifakı’nın 603 ilçede, Millet İttifakı’nın 130 ilçede, HDP’nin ise 39 ilçede oyların yarısından 

çoğunu aldığını gösteriyor.  

 

Hiçbir partinin salt çoğunluğu sağlayamadığı 202 ilçe bulunuyor.  
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2.4.2. İlçe bazında seçim haritaları 

Türkiye siyasi coğrafyasını elimizdeki en küçük birimler üzerinden, daha detaylı olarak 

değerlendirmek istediğimiz için sandık analizimizde ilçe bazlı haritalara yer veriyoruz.  

 

Kartogramlar ise görsel olarak seçmen dağılımını daha iyi yansıttığı için oy dağılımlarında partilerin 

oylarını hem idari sınırlarla hem de kartogramlarla gösteriyoruz.  

 

Oy dağılımı haritalarını hazırlarken, genel siyasi eğilimi adaylardan bir nebze olsun bağımsız 

değerlendirebilmek adına, belediye meclis üyeliği oyları üzerinden ilerledik. Haritaları 

oluştururken ittifak yapan partilerin oylarını beraber ele aldık.  

 

Ak Partili’ler, MHP’liler (Cumhur İttifakı) 

Cumhur İttifakı’nı oluşturan iki partinin oylarını ilçeler bazında beraber ele aldık. Bir önceki seçim 

analizlerimizden çok da farklı görünmeyen bu dağılım, yine bu iki partinin oylarının en yüksek 

olduğu bölgelerin Batı Anadolu, Orta Anadolu ve Karadeniz olduğunu, Batı Marmara, Ege ve 

Akdeniz’de oylarının genele oranla düştüğünü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da da ülke 

ortalamasına kıyasla en düşük oyları aldıklarını gösteriyor.  
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Kartogramda ise Cumhur İttifakı’nı oluşturan iki partinin özellikle büyükşehirlerde ortalamanın 

altında oy aldığını görüyoruz. Elbette, ortalamanın altı tanımı Cumhur İttifakı’nın genel Türkiye 

oyu üzerinden yapıldığı için, iki partinin toplamda yüzde 20’nin altında oy aldığı ilçe sayısının 

sadece 12 olduğunun da altını çizmek gerekiyor. Kartogram ayrıca ortalamanın üzerinde oy 

aldıkları ilçelerin seçmen sayılarının nispeten düşük olduğuna işaret ediyor.   
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Kartogram mantığına başka bir açıdan yaklaşacak olursak, Cumhur İttifakı’nın aldığı oyları ilçelerin 

sınırlarını yeniden çizmek için kullanabiliriz, bu sayede elimizde Cumhur İttifakına oy 

verenlerin oluşturduğu bir Türkiye belirir. İttifakın seçmen dağılımına göre yeniden oluşmuş 

olan sınırlara baktığımızda Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da seçmen sayısına göre oranlanmış 

sınırlardan daha dengeli bir dağılım görmekteyiz.  
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CHPliler, İyİ Partililer (Millet İttfakı) 

Millet İttifakı’nın iki partisi CHP ve İyi Parti’nin ilçelere bazında oy dağılımlarına baktığımızda, her iki 

partinin toplam oylarının ülkenin batısında toplandığını görüyoruz. Artvin’in ilçeleri dışında 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bu ittifakın oyları ortalamanın oldukça altında. Batı ve Orta 

Anadolu’da da oldukça altında olduğu birçok ilçe bulunuyor. 
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Kartogramda ise, belediye başkanı seçimi sonuçları üzerinden vurguladığımız tablo tekrar ortaya 

çıkıyor, Millet İttifakı’nın önde olduğu ilçe sayısı görece az olsa da bu ilçelerin seçmen sayıları 

oldukça yüksek. Ankara, İstanbul ve İzmir’de oy oranları, ittifakın ülke genelindeki oy 

dağılımının üzerinde seyrediyor.  
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Cumhur İttifakı için yeniden çizdiğimiz sınırları bu sefer de Millet İttifakı oylarından yola çıkarak 

oluşturduğumuzda yine farklı bir Türkiye tablosuyla karşılaşıyoruz. Millet İttifakı’nın en düşük 

oy oranlarında olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri kartogramda yok olurken, 

İstanbul ve Ege kıyılarının ağırlığı da iyice artıyor. Karadeniz de bu yeni gösterimde kendisine 

yer bulamıyor. 
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HDPliler 

HDP’nin yerel seçimlerde belediye meclisi üyeliğinde var olduğu ilçelerin sayısı elimizdeki veriye göre 

330. 

 

Seçime katıldığı yerlerde oy dağılımına baktığımızda ise Güneydoğu’nun büyük ağırlığı ile 

karşılaşıyoruz.  
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Kartogram da, HDP’nin büyükşehirlerde kendi oy ortalamasının altında, Güneydoğu Anadolu’da ise 

ortalamasının üzerinde oy aldığını tekrar vurguluyor.  

 

İttifakların seçmenlerinden yola çıkarak yeniden çizdiğimiz Türkiye haritasını HDP seçmenleri 

üzerinden tekrarlarsak bambaşka bir tablo ile karşılaşıyoruz. HDP’nin pek çok ilçede 

seçimlere katılmamış olması da bu tablodaki Güneydoğu Anadolu ağırlığını pekiştiren 

unsurlardan biri. Aynı yöntemle 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinden sonra çizdiğimiz 

haritada 3 büyükşehir de kendine yer bulurken, yerel seçim dinamikleri sonucunda HDP 

seçmenlerinin oluşturduğu harita sadece belirli bir bölgeyi kapsıyor.  

 

 

 

Sonuç olarak tüm bu haritalar yerel seçimlerde belediye meclisi üyeliği için kullanılan oyların 

dağılımını gösteriyor. Bu tablonun genel siyasi tercihlerle paralel gittiğini iddia etmek yanlış 

olmasa da yerel seçimlerin iç dinamiklerinin genel seçimlerden farklı işlediğini de 

unutmamak gerekiyor.  
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3. TERİMLER SÖZLÜĞÜ 
Barometre raporlarında yer alan tüm bulgular, araştırmaların saha çalışmalarında görüşülen kişilerle 

yüz yüze yapılan anketlerde sorulan sorulara dayandırılmaktadır. Bazı sorular ve cevap 

seçenekleri sonrasında kısaltılarak veya basitleştirilerek, raporda gündelik dilde kullanılan 

terimlerle ifade edilmektedir. Örneğin kendini ne kadar dindar gördüğüne dair soruya 

cevaben “İnançlı ama dinin gereklerini pek yerine getiremeyen biri” için, raporda kısaca 

“inançlı” ifadesi kullanılmaktadır. Bu bölüm hem Barometre raporunu eline ilk defa alanlar 

için, hem de terimlerle ilgili açıklamaya ihtiyaç duyanlar için hazırlanmıştır. İlk tabloda terimler 

ve açıklamaları, daha sonraki tablolarda bu terimlerin kaynağı olan soru ve cevap metinleri 

yer almaktadır. 

 

  AÇIKLAMA 

ALEVİ MÜSLÜMAN: Kendi din / mezhebini Alevi Müslüman olarak tanımlayan kişi 

ALT ORTA SINIF: Kişi başı geliri ortadaki yüzde 60’lık kesimde olan ama otomobili 

olmayan kesim 

ALT SINIF: Kişi başı geliri en düşük olan yüzde 20’lik kesim 

ARAP: Kendi etnik kökenini Arap olarak tanımlayan kişi 

BAŞÖRTÜLÜ: Kendisi veya erkekse eşinin başörtüsü ile örtündüğünü belirten 

kişi 

ÇARŞAF: Kendisi veya erkekse eşinin çarşafla örtündüğünü belirten kişi 

DİNDAR: Dinin gereklerini yerine getirmeye çalışan dindar biri 

DİNDAR MUHAFAZAKÂR: Kendi hayat tarzını dindar muhafazakâr olarak tanımlayan kişi 

GELENEKSEL MUHAFA-

ZAKÂR: 

Kendi hayat tarzını geleneksel muhafazakâr olarak tanımlayan kişi 

İNANÇLI: İnançlı ama dinin gereklerini pek yerine getiremeyen biri 

İNANÇSİZ: Dinin gereklerine pek inanmayan biri 

KENT: Nüfusun 4000'in üstünde olan yerleşim yerleri (idari tanımdan 

farklıdır) 

KIR: Nüfusun 4000'in altında olan yerleşim yerleri (idari tanımdan fark-

lıdır) 

KÜRT: Kendi etnik kökenini Kürt olan tanımlayan kişi 

METROPOL: Nüfusu en yüksek 15 şehrin bütünleşik şehir merkezi sınırların-

daki yerleşim yerleri (idari tanımdan farklıdır) 

MODERN: Kendi hayat tarzını modern olarak tanımlayan kişi 

ÖRTÜNMEYENLER: Kendisi veya erkekse eşinin örtünmediğini belirten kişi 

SOFU: Dinin tüm gereklerini tam yerine getiren dindar biri 

SÜNNİ MÜSLÜMAN: Kendi din / mezhebini Sünni Müslüman olarak tanımlayan kişi 

TÜRBANLI: Kendisi veya erkekse eşinin türbanla örtündüğünü belirten kişi 

TÜRK: Kendi etnik kökenini Türk olarak tanımlayan kişi 

ÜST SINIF: Kişi başı geliri en yüksek olan yüzde 20’lik kesim 

YENİ ORTA SINIF:  Kişi başı geliri ortadaki yüzde 60’lık kesimde olan ve otomobili 

olan kesim 

ZAZA: Kendi etnik kökenini Zaza olan tanımlayan kişi 
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ÇOKLU ILİŞKİSELLİK/MÜTE-

KABİLİYET ANALİZİ (ÇMA)  

(MULTİPLE CORRESPON-

DENCE ANALYSİS) 

Nominal-kategorik veriler arasında bulunan ilişkilerin yapısını ve 

aralarındaki olası örüntüleri iki boyutlu bir düzlemde göstemeye 

yarayan bir veri analizi tekniğidir. Mütekabiliyet Analizinin (MA) iki-

den fazla değişkenli, büyük veri setlerine uygulanması ihtiyacına 

karşılık verir.  

ÇMA, 60'lı yıllarda matematikçi ve dilbilimci Jean-Paul Benzécri'nin 

çalışmaları ile şekillenmiş, 80'lerde hakkındaki araştırmaların İngi-

lizceye çevrilmeye başlanması ve Fransız sosyolog Pierre Bour-

dieu'nün makalelerinde bu yönteme yer vermesi ile bu alandaki 

çalışma ve yayınlar hızla artmıştır.  

 

3.1. Terimlerin Kaynağı Olan Soru ve Veriler 

 

Kendinizi, hayat tarzı bakımından aşağıda 

sayacağım üç gruptan hangisinde sayarsı-

nız? 

Modern 

Geleneksel Muhafazakâr 

Dindar Muhafazakâr 

 
 

Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, 

ama değişik etnik kökenlerden olabiliriz; Siz 

kendinizi, kimliğinizi ne olarak biliyorsunuz 

veya hissediyorsunuz? 

Türk 

Kürt 

Zaza 

Arap 

Diğer 

 
 

 

 

 

 
 

 

Kendinizi ait hissettiğiniz dininiz ve mezhebi-

niz nedir? 

Sünni Müslüman 

Alevi Müslüman 

Diğer 

Yerleşim Kodu (Örneklemden gelen veri) 

Kır 

Kent 

Metropol 

Eşiniz veya siz, sokağa çıkarken başınızı ör-

tüyor musunuz? Nasıl örtüyorsunuz? 

Örtünmüyor 

Başörtüsü 

Türban 

Çarşaf 

Bekâr erkek 
Dindarlık açısından kendinizi aşağıda okuya-

caklarımdan hangisiyle tarif edersiniz? 

Dinin gereklerine pek inanmayan biri 

İnançlı ama dinin gereklerini pek yerine geti-

remeyen biri 

Dinin gereklerini yerine getirmeye çalışan 

dindar biri 

Dinin tüm gereklerini tam yerine getiren din-

dar biri 

Ekonomik sınıflar (Hanedeki kişi sayısı, hane 

geliri ve otomobil sahipliği kullanılarak he-

saplanıyor) 

Alt sınıf  

Alt orta sınıf 

Yeni orta sınıf 

Üst sınıf 


