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SUNUŞ 
 

KONDA olarak en çok Türkiye toplumunu anlamayı ve anlamaya yardımcı olacak araştırma-

ları gerçekleştirmeyi önemsiyor ve bu yönde çaba gösteriyoruz.  
 

Son dört yılda bir Yerel Seçim, iki Genel Seçim, bir Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve bir Anayasa 

referandumu için sandığa gitmiş olan Türkiye seçmeni, kritik bir karar kavşağında olan ülke-

nin karar verici kadrolarını seçti ve karar süreçlerini temelden değiştirecek tercihlerde bu-

lundu.  

 

KONDA ekibi olarak umuyorduk ki yaşanan seçim rallisinin sonucunda bu tercihlerin ardın-

daki dürtüleri, umutları, beklentileri, kaygıları siyasi aktörlerin anlamaya çalışacakları ve ken-

dilerini bunlara göre yeniden tanımlayacakları bir sürece girelim. Bu noktadan hareketle top-

lumun farklı siyasi seçmen kümelerinin Türkiye tahayyüllerini, temel zihinsel kavram harita-

larını öğrenmenin hem kamuoyu, hem de siyasi aktörler ve karar vericileri için önemli olaca-

ğını düşündük.  

 

Bu amaçla 16 Nisan 2017 halkoylamasının ardından beş rapor yayınladık.1 Türkiye toplu-

muna ilişkin temel sayısal verileri bir araya toplayan 6 dakikalık bir animasyon hazırladık.2 

Animasyonda eğitimden, medeni duruma, kredi kartı sahipliğinden, etnik kimlik dağılımına, 

çalışma oranlarından kadınların örtünme durumuna, gelir seviyesinden, göç durumuna ka-

dar elliye yakın farklı veri aracılığıyla 56 milyonluk yetişkin nüfusa dair genel demografiyi 

göstermeye çalıştık.  

 

Son olarak da kapsamı açısından Türkiye’de bir ilk olan, KONDA Veri Ambarından ürettiğimiz 

“KONDA İNTERAKTİF”3 (interaktif.konda.com.tr) hazırladık ve kamuoyuna açtık. Bu interaktif 

arayüz 2017 boyunca araştırmalarımızda yer almış olan konuları 5 temel demografik özellik 

                                                      
1  16 Nisan Halkoylaması sandık ve seçmen analizi, http://konda.com.tr/tr/rapor/16-nisan-halkoylamasi-sandik-

ve-secmen-analiz-raporu/ 

 

 Yeni Türkiye’nin Yurttaşları: 15 Temmuz darbe girişimi sonrası siyasi tutumlar, değerler ve duygular, Betül Çelik, 

Evren Balta, Murat Paker, http://konda.com.tr/tr/rapor/yeni-turkiyenin-yurttaslari-15-temmuz-darbe-girisimi-sonrasi-

siyasi-tutumlar-degerler-ve-duygular-arastirma-raporu/ 

 

 İktidara taraf olmak: Mitler, komplolar ve spekülasyonlar çerçevesinde çizilen sınırlar, Sevinç Doğan, 

http://konda.com.tr/tr/rapor/yeni-rapor-iktidara-taraf-olmak-mitler-komplolar-ve-spekulasyonlar-golgesinde-cizilen-sinir-

lar-arastirma-raporu/ 

 

 Türkiye’nin siyasal evrenini duygu ve duygulanımlar üzerinden anlamak,  Cansu Günay, Yusuf Kutlu, Gökhan 

Mülayim http://konda.com.tr/tr/rapor/turkiyenin-siyasal-evrenini-duygu-ve-duygulanimlar-uzerinden-anlamak-olaganustu-

hal-toplum-ve-siyaset/ 

 

 Türkiye’de donan siyasetin şifreleri: Karar ağacı yöntemi ile seçmen tercihlerini anlamak, Afife Yasemin Yılmaz, 

http://konda.com.tr/tr/rapor/turkiyede-donan-siyasetin-sifreleri-karar-agaci-yontemi-ile-secmen-tercihlerini-anlamak/ 

 
2  Türkiye 100 kişi olsaydı… http://konda.com.tr/tr/rapor/turkiye-100-kisi-olsaydi/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=o9qxRvM56yw 

 
3  “KONDA İNTERAKTİF” (interaktif.konda.com.tr) http://interaktif.konda.com.tr/tr/tr2017_konda_interaktif.php 

http://interaktif.konda.com.tr/
http://konda.com.tr/tr/rapor/16-nisan-halkoylamasi-sandik-ve-secmen-analiz-raporu/
http://konda.com.tr/tr/rapor/16-nisan-halkoylamasi-sandik-ve-secmen-analiz-raporu/
http://konda.com.tr/tr/rapor/yeni-turkiyenin-yurttaslari-15-temmuz-darbe-girisimi-sonrasi-siyasi-tutumlar-degerler-ve-duygular-arastirma-raporu/
http://konda.com.tr/tr/rapor/yeni-turkiyenin-yurttaslari-15-temmuz-darbe-girisimi-sonrasi-siyasi-tutumlar-degerler-ve-duygular-arastirma-raporu/
http://konda.com.tr/tr/rapor/yeni-rapor-iktidara-taraf-olmak-mitler-komplolar-ve-spekulasyonlar-golgesinde-cizilen-sinirlar-arastirma-raporu/
http://konda.com.tr/tr/rapor/yeni-rapor-iktidara-taraf-olmak-mitler-komplolar-ve-spekulasyonlar-golgesinde-cizilen-sinirlar-arastirma-raporu/
http://konda.com.tr/tr/rapor/turkiyenin-siyasal-evrenini-duygu-ve-duygulanimlar-uzerinden-anlamak-olaganustu-hal-toplum-ve-siyaset/
http://konda.com.tr/tr/rapor/turkiyenin-siyasal-evrenini-duygu-ve-duygulanimlar-uzerinden-anlamak-olaganustu-hal-toplum-ve-siyaset/
http://konda.com.tr/tr/rapor/turkiyede-donan-siyasetin-sifreleri-karar-agaci-yontemi-ile-secmen-tercihlerini-anlamak/
http://konda.com.tr/tr/rapor/turkiye-100-kisi-olsaydi/
https://www.youtube.com/watch?v=o9qxRvM56yw
http://interaktif.konda.com.tr/tr/tr2017_konda_interaktif.php
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ve bu 5 özelliğin kesişimlerinden ortaya çıkan kümeler üzerinden bizzat kullanıcıların kendi-

lerinin inceleyebilmesi için imkan sunuyor.  

 

Doğrusu seçim rallisinin ardından her geçen gün kutuplaşmanın daha da derinleşmesi, bu-

nun sonucu olarak ‘biz’ duygusunun parçalanması ve ortak yaşama iradesinin zayıflaması 

karşısında siyasi aktörlerin ve aydınların daha barışçıl, müzakere, ikna ve uzlaşma süreçleri-

nin esas olacağı bir siyasi kültür için çabalayacaklarına dair olan tüm umutlarımızı törpüle-

yecek günler yaşadık, yaşıyoruz.     

 

OHAL sürecinin güvenlik politikaları ve bu çerçevede yaşananlarla, merkezileşen - keyfileşen 

ve giderek normalmiş gibi algılanmaya başlanan karar süreçleriyle, siyasi alanın daralma-

sıyla, dış ilişkilerdeki gerilimlerle ve Suriye meselesiyle dolu günler geçirdik.   

 

Bu konjonktürde Türkiye ne küresel ara buzul dönemin ürettiği karmaşıklığın etkisinden kur-

tulabildi, ne de toplumun tüm farklı küme ve katmanlarının ortak adalet, refah ve huzur ta-

lebini karşılayacak yeni toplumsal uzlaşmayı üretebildi ne yazık ki.  

 

Tüm araştırmalarımızın ortak bulgusu olarak söyleyebiliriz ki, toplum hem dönüşüyor hem de 

dönüştüğüyle ilgili bir farkındalığı var. Toplum siyasi gerilimlerin, kimliklere ve kutuplaşma-

lara sıkışmışlıkların yanı sıra, dönüşürken bir yandan da farklılıkları normalleştiriyor. Aslında 

toplum siyasi dengenin, siyasi aktörlerin ötesine geçtiğinin farkına vardı, siyasetten umu-

dunu keserek bireysel hayatına döndü ve bir anlamda kendi işine gücüne bakıyor. Öte yan-

dan bireysel hayatında umutlu olan ve dönüşen toplum, ortak hayatımıza dair beklentilerinde 

karamsarlaşıyor ve devletin dönüşümü konusunda ikircikliliğe düşüyor.  

 

Ve şimdi, 24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı ve Genel Milletvekili Seçimlerine gidiyoruz. Bir 

kez daha tüm bu karmaşıklığa bilgi üreterek müdahale edebilme umudumuzdan beslenen 

çabayla, dört büyük partinin seçmen tabanlarının profillerini, ihtiyaç ve taleplerini kamuoyu-

nun dikkatine sunmayı hedefledik ve bunu yaparken KONDA Veri Ambarı bulgularından ya-

rarlandık. 

 

Yayınlamakta olduğumuz bu dört raporda ilk aşamada Ak Parti, CHP, MHP ve HDP seçmen-

lerine dair, KONDA Barometresi Araştırma Dizisinin 86 araştırmasının bulgularından yarar-

landık. Raporların bu aşamayı yansıtan bölümü parti seçmenlerin demografik özelliklerini, 

diğer seçmenlerle farklarını ve yıllar içindeki değişimleri ortaya koyuyor ve Barometre araş-

tırmalarının birleşik verisetinden yararlanıyor. İkinci bölümler, partilerin seçmenlerinin siyasi 

görüşlerini belli temalar etrafında inceliyor. Gezi, 15 Temmuz veya OHAL gibi güncel siyasi 

olaylara bakış, iç ve dış politika, kutuplaşma, Kürt meselesi gibi farklı dönemlerde farklı Ba-

rometre araştırmalarında siyasi gündeme veya temaya bağlı olarak sorduğumuz, incelediği-

miz konuları bir araya getiriyor ve her bir partinin seçmen tabanını ideolojisini oluşturan te-

mel taşların bir sentezini sunuyor. İkinci aşamada ise araştırmalarımız sırasında kimliğini 

bize açık ederek, ses kaydı alınmasına izin vererek özel bir görüşmeyi kabul eden kişilerle 
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derinlemesine görüşmeler gerçekleştirdik. Derinlemesine görüşmelerin çerçevesini ilk aşa-

madaki bulgular oluşturuyor ve seçmenlerin neden bu şekilde düşündükleri hakkında farklı 

bir yöntemle, farklı bir bakış açısı getiriyor. 

 

Analizleri, derinlemesine görüşmeleri ve raporlamaları Baran Alp Uncu, Sevinç Doğan, Canan 

Özbey, Yusuf Kutlu gerçekleştirdi. Emekleri, bilgileri ve katkıları için şükran borçluyuz.   

 

İlgililerin, siyaset yapanların birbirimizin ihtiyaç ve taleplerini anlama süreçlerinde yararlı ol-

ması umuduyla… 

 

KONDA Araştrma ve Danışmanlık 
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SEVİNÇ DOĞAN 

 
Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü'nde doktora öğrencisi. Yıldız 

Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini 

tamamladı. Kâğıthane yerel tarihi, Türkiye'de parti örgütleri ve gençlik kol-

ları, sosyal demokrat belediyecilik gibi konular içeren projelerde asistanlık 

yaptı. 2016 yılında yayınlanan 'Mahalledeki AKP' kitabı, 2017 Yunus Nadi 

Sosyal Bilimler Ödülü'nü aldı. Şu an farklı kuruluşlarca düzenlenen sözlü ta-

rih çalışmaları ve siyasi algı araştırmalarında çalışmaya devam 

ediyor. Çeşitli dergi ve gazetelerde siyasal rejimler, kitle mobilizasyonu, 

kadınların siyasal katılımı, mekânsal-kentsel dönüşümler gibi konular 

üzerine akademik ve yarı akademik yayınlar ve röportajları yer almakta.  
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 DEMOGRAFİK GÖRÜNÜM VE GENEL PROFİL 

 Cinsiyet ve Yaş Dağılımı 

 

 
 
2010-2017 verilerine göre, CHP’li seçmenler arasında kadın ve erkek dağılımının neredeyse eşit 

olduğu söylenebilir. Türkiyeli seçmenin cinsiyet dağılımına bakıldığında kadınların %48, 

erkeklerin %52 oranında dağılım gösterdiği; CHP’li seçmenler arasında kadınların %49 ile 

ortalamadan biraz daha fazla olduğu, %51 oranına sahip erkek seçmenle 

değerlendirildiğinde kadın erkek oranının neredeyse eşit olduğu görülüyor.   

   

 
 
Seçmenlerin ortalama yaş aralığını gösteren yukarıdaki tabloya bakıldığında, CHP’ye oy veren 

kesimlerin ağırlıklı olarak, %66 oranında orta ve üst yaş gruplarından oluştuğu görülüyor. 

Seçmenlerin %34’lük kesimini 49 ve üstü yaşındakiler oluşturuyor ve orta yaş grubu 

diyebileceğimiz 33-48 yaş arasındakiler de %32’lik bir orana sahip. Geriye kalan %34’lük 

kesim ise 18-32 yaş grubu aralığındaki gençlerden oluşuyor. 

 

CHP’li seçmenlerin yaş ortalaması genel seçmenlerinkiyle karşılaştırıldığında ise daha net ayrımlar 

beliriyor. Seçmenlerin genelinde genç yaş grupları %36’yı, orta yaş grupları %35’i, üst yaş 

grupları ise %29’u oluşturuyor. Yani CHP’li seçmenlerde üst yaş gruplarının ortalama 

seçmene göre %5 daha fazla olduğu ve genç seçmenlerin de %2 oranında daha az olduğu 

görülüyor. 
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 Eğitim Durumu –Kültürel Sermaye Aktarımı 

 

 
 

CHP’li seçmenin genel profili açısından eğitim durumunun ayırıcı bir özelliği olduğu fark ediliyor. 

2010-2017 verilerine göre, CHP’li seçmenlerin %22’si, yani her beş kişiden birinin eğitim 

durumu üniversite seviyesinde. Seçmenlerin %34’ü de lise mezunlarından oluşuyor ve geriye 

kalan %44’lük kesim lise altı düzeyde eğitim düzeyine sahip. Tüm seçmenler arasında 

üniversite mezunu oranı ise %14. Bu anlamıyla Türkiye geneline göre CHP’li seçmenlerde 

üniversite eğitim düzeyinin daha fazla olduğu, aradaki %8’lik oranın ayırt edici bir fark olduğu 

belirtilebilir. Nitekim tüm seçmenler arasında lise düzeyinde eğitim oranı %28, lise altı 

düzeyde eğitim oranına sahip olanlar ise %58’i oluşturuyor.  
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Kuşaklar arası kültürel sermaye aktarımının da CHP’de daha fazla olduğu anlaşılıyor. CHP’li 

seçmenlerde babaların %22’sinin, annelerin %16’sının eğitimi lise ve üniversitede düzeyinde 

bulunuyor.  

 

Türkiye geneline bakıldığında babaların %13’ü, annelerin %7’si üniversite ve lise düzeyinde eğitime 

sahip. Dolayısıyla CHP’li seçmenlerin, kendilerinden bir önceki kuşakların da eğitim durumu 

daha yüksek görünüyor.  

 

 
 Doğum Yeri-Bölge 

 

 
 
CHP’li seçmenlerin doğum yerlerine bakıldığında sahil bölgelerinin önde geldiği fark ediliyor. 

Seçmenler arasında %34 ile Ege ve Akdeniz bölgelerinde doğanların ağırlığı bulunmaktadır. 

İkinci sırada %24’le Marmara bölgesi gelmektedir. Burada İstanbul %10, Batı Marmara %7, 

Doğu Marmara %7 oranlarına sahip. Orta Anadolu’da %6 ve Doğu Karadeniz’de %4 ile Türkiye 

geneline göre biraz daha az seçmene hitap etmektedir. Ancak dikkat çekici olarak, Türkiyeli 

seçmenler arasında Güneydoğu Anadolu bölgesinde doğanlar %12 oranında iken, CHP’de bu 

oran sadece %4’te kalmaktadır. Dolayısıyla CHP’nin Güneydoğu Anadolu bölgesine hitap 

etmede Türkiye ortalamasının gerisinde kaldığı söylenebilir.  
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Seçmenlerin yerleşim yerlerine bakıldığında, CHP’li seçmenlerin yarısından fazlasının, %55’nin 

metropollerde yaşadığı görülüyor. Kırsal alanlarda ve orta halli kentlerde yaşayan seçmenler 

CHP’de sırayla %17 ve %28 oranına sahipler. Türkiye genelinde ise seçmenlerin %20’si 

kırsalda ve %31’i de kentlerde yaşıyor. Dolayısıyla CHP’li seçmenlerin metropollerde biraz 

daha fazla olduğu söylenebilir. 

 
 Hane Kişi Sayısı ve Medeni Durum 

 

 
 
Hanelerdeki kişi sayılarına bakıldığında, CHP’li seçmenlerin kalabalık olmayan, geleneksel aile ve 

hane formları dışında çekirdek aile denebilecek yapıya sahip olduğu söylenebilir. 

Seçmenlerin yaklaşık ¼’ü 1 ila 2 kişilik hanelerden ve %68’i de 3 ila 5 kişilik hanelerden 

oluşuyor. Tüm seçmenler arasında bu oranlar daha azken, 6-8 kişilik haneler %14 ve 9 kişi 

üzeri haneler %3’ü oluşturuyor. CHP’li seçmenlerin ise %7’si 6-8 kişilik, %1’i 9 kişi ve üzeri 

hanelerde yaşıyor.  

 

 

 
Tüm seçmenlerin medeni durumları karşılaştırıldığında CHP’liler arasında bekârların oranının %3 

daha fazla olduğu görülüyor. Aynı zamanda evlilerin oranı da CHP’de %5 daha az görünüyor. 

CHP’li seçmenlerin %26’sı bekârlardan, %65’i evlilerden, %7’si dul ya da boşanmışlardan 

oluşuyor.  
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 Etnik Köken ve Dini/Mezhepsel Kimlik 

 
 

 

Doğum yeri ve coğrafi farklılık yanında etnik kökenin de seçmenler arasında belirleyici bir nitelik 

taşıdığı anlaşılıyor. Etnik kökenle ilgili ilk ayrımın Kürtler üzerinden çizildiği ortaya çıkıyor. 

Türkiye genelinde seçmenler arasında Kürtler %13 ile ifade bulurken, CHP’de bu oran %4’te 

kalıyor. Aradaki farkın yüksek olması, Kürtlerin CHP’yi tercih etmediğini ya da CHP’nin 

Kürtlere hitap edemediğini gösteriyor.  

 

Bununla birlikte kendilerini etnik köken olarak Türk olarak ifade eden seçmenler de CHP içinde ezici 

çoğunlukta bulunuyor; seçmenlerin %89’u. Tüm seçmenler arasında ise bu oran %81. Kürtler 

dışında diğer etnik kategoriler ise (Arap, Zaza ve diğerleri) CHP’de Türkiye ortalamasıyla 

neredeyse aynı oranda temsil buluyor.  

 

 
 
CHP seçmen için en ayırt edici özelliklerin başında mezhepsel farkların geldiği vurgulanabilir. Özellikle 

Alevilerin oranlarına bakıldığında seçmenler arasında çok net bir mezhepsel ayrım olduğu 

anlaşılıyor. Türkiye geneli ile karşılaştırdığında, CHP seçmenleri arasında Aleviler büyük bir 

temsiliyete sahipler. Her beş seçmeninden biri (%20) Alevi. Tüm seçmenler arasında ise bu 

oran sadece %5. Sünni Müslüman (Hanefi veya Şafii) oranı CHP’de %76 iken, genel 

seçmenlerde bu oran %92. Diğer Müslüman kategorilerinin de %1 farkla CHP’de daha fazla 

temsiliyet bulduğu görülüyor.  
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 Hayat Tarzı ve Örtünme  

  

 
 

Hayat tarzı açısından, CHP’li seçmenlerin çoğu kendilerini muhafazakâr değil ‘modern’ görüyorlar. 

Tüm seçmenler arasında kendi hayat biçimini modern olarak yorumlayanlar %27 

civarındayken, CHP’de bu oran %59 ile iki katından daha fazla. Türkiye geneline bakıldığında 

seçmenler %47 oranında kendilerini ‘geleneksel muhafazakâr’, %27 oranında ‘dindar 

muhafazakâr’ olarak tanımlıyorlar. CHP’de ise %36 oranında geleneksel muhafazakar 

tanımlaması varken dindar muhafazakar tanımlaması %6. Bu oransal farklılıklar, hayat 

tarzına dair –en azından söylem düzeyinde- CHP’li seçmenler açısından açık bir ayrımı ortaya 

koyuyor.  

 
 

Bugün siyasal taraftarlık ve tercihlerin sembolik taşıyıcısı büyük oranda kıyafet biçimleri, özellikle de 

kadınların giyinme ve örtünme durumları olarak algılanıyor. CHP’li seçmenler arasında böylesi 

sembolik farkların belirgin olduğu söylenebilir. Tüm seçmenler arasında başörtüsü takanların 

oranı %50 ve türban giyenlerin oranı %8 iken, CHP’de bu oranlar sırayla %25 ve %1. Aradaki 

oransal farkların oldukça fazla olduğu görülüyor. Tüm seçmenler arasında örtünmeme oranı 

%28 iken, CHP seçmenlerinde örtünmeme durumu %60. Bu oranlar, kadınlar arasındaki 

kıyafet farklılığının siyasal olarak, sembolik bir ayrıma denk düştüğünü işaret ediyor.  
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Seçmenler arasında giyinme biçimlerinde görülen sembolik ayrışmalar, dini inanç biçimlerinde de 

ortaya çıkıyor. CHP’lilerin %50’si inançlı olduğunu ve %40’ı dindar olduğunu ifade ederken, 

diğer seçmenlerin %27’si inançlı olduğunu ve %60’a yakını dindar olduğunu söylüyor. Koyu 

dindar olarak görülebilecek sofuların oranı CHP’de %4 iken, bu oran tüm seçmenler arasında 

%11. Yani tüm seçmenlerin %70’i kendilerini dindar ve sofu olarak görürken, CHP’li 

seçmenlerin sadece %45 kendilerini böyle tanımlıyor. 

 
 Sınıfsal Konumlar/Çalışma Durumu  

 

 
 

Seçmenlerin sınıfsal konumlarıyla ilgili gelir üzerinden yorumlamada bulunmak gerekirse, ilk olarak 

üst gelirlilerin CHP’de daha fazla temsil bulduğu söylenebilir. CHP’li seçmenlerin %34’ü üst 

gelirlilerden oluşuyor; tüm seçmenler arasında bu oran %21. Bununla birlikte alt gelirlilerin 

oranı CHP’li seçmenler arasında daha az. Alt gelirliler CHP’de %10 oranında yer alırken, 

Türkiye genelinde bu oran neredeyse iki katı, %19.  

 

Buradaki farklılıklardan bir diğeri orta sınıflar nezdinde görülüyor. Alt orta sınıfların oranı CHP’de daha 

düşükken (%32), genel seçmenler arasında biraz daha fazla (%34). ‘Yeni orta sınıf’ 

kategorisinde de farklılıklar mevcut. Tüm seçmenler arasında yeni orta sınıfların oranı %25, 

CHP’li seçmenler arasında %23.  
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Çalışma durumu başlığı altındaki kategorilerden gidilerek de sınıfsal konumlara dair kimi 

çıkarsamalarda bulunmak mümkün. Burada üst düzey çalışanların %18’le CHP’de daha fazla 

temsil bulduğu söylenebilir. Nitekim tüm seçmenler arasında bu oran %13.  

 

Oransal olarak fark yaratan meslek gruplarını emekliler ve ev kadınları oluşturuyor. CHP’li 

seçmenlerin %18’i, genel seçmenlerin %13’ü emeklilerden oluşuyor. Ev kadınları oranının ise 

tersine CHP’de daha az olduğu görülüyor. Genel seçmenlerin %32’si ev kadınlarından 

oluşurken, CHP’lilerde bu oranın %23 olması dikkat çekiyor. CHP’de öğrenci temsiliyetinin 

%10’la daha fazla olduğu söylenebilir. İşçilerin, küçük esnafın, ziraatçının genel seçmenler 

içinde oranı %27, CHP’liler arasında ise %24.  

 
 
Seçmenlerin oturdukları ev tipleri sınıfsal konumları açısından değerlendirildiğinde, yukarıdaki 

hatlara benzer eğilimler çıkıyor. Tüm seçmenler arasında gecekondu ve müstakil evde 

oturanların oranı %45 iken, CHP’de %37. CHP’li seçmenlerin %56’sı apartmanda otururken, 

site içinde oturanların oranı %7 ile ortalamaya göre daha fazla. Aynı biçimde çok lüks bina ve 

villada oturanlar da %1 ile CHP’de yer buluyor.  
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 Hane Geliri ve Geçinebilme Durumu 

 

 
Hane gelirlerine bakıldığında ilk söylenebilecek olan, 2000-3000 TL arasında ve üstünde geliri 

olanların CHP’de daha fazla olduğu. Buna göre CHP’li seçmenler arasında 2001-3000 TL 

arasında gelire sahip olanlar %18, 3001 TL üzerinde sahip olanlar %16. Bu oranlar genel 

seçmenler arasında daha az, sırayla %15 ve %11. 701-1200 TL arasında ve bu meblağının 

altında hane geliri olanlar tüm seçmenler arasında %43 iken, CHP içinde %35.  

 

 
 
2010-2017 verilerine bakıldığında, meslek ve iş sektörleri ve hane gelirleri dışında, geçinebilme 

durumuyla ilgili sorulara verilen yanıtlar ilginç sonuçlar çıkarıyor. Burada dikkat çekici 

noktalardan biri, ‘Geçtiğimiz ay geçinebildiniz mi?’ sorusuna verilen yanıtlarda CHP’li 

seçmenler arasında ‘pek geçinemediğini’ ve borca girdiğini söyleyenlerin (%30) tüm 

seçmenlere (%25) kıyasla daha fazla olması. Benzer biçimde ‘kenara para koyabildim’ 

diyenler CHP seçmenleri arasında daha az. Bu oran CHP’de %18, tüm seçmenler için 

ortalama %21. Burada, Aralık 2016 ve 2017 yıllarının ilk aylarında geçinemediğini 

söyleyenler arasında artış olduğu, sonbahar aylarında bir miktar düşme yaşandığı görülüyor.  
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Genel olarak değerlendirildiğinde, alt-alt orta gelirlilerin oransal olarak CHP’de daha az yer alsa da 

sınıfsal çelişkileri daha fazla yaşadıkları söylenebilir. Gelirlerinden azade, geçinme 

durumlarında ya da yaşam tarzlarında eskisine göre olumsuz yönde değişim yaşadıkları 

anlaşılıyor. 

 
 Medya Kullanımı ve Tercihi 

 

 
 
Haber seyretmek için izlenen TV tercihlerine bakıldığında CHP seçmenlerinin %20’sinin FOX TV 

izlediği, ikinci olarak %18’le Kanal D’yi tercih ettiği görülüyor. Fakat ayırt edici tercihin Halk 

TV üzerinden oluştuğu anlaşılıyor. CHP’li seçmenlerin %14’ü, tüm seçmenlerin ise sadece 

%4’ü Halk TV izliyor. Tüm seçmenler arasında izlenme oranı daha fazla olan TRT, Samanyolu, 

ATV, A Haber gibi kanalların CHP’li seçmenler arasında daha az tercih edildiği görülüyor.  
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Gündemi takip etmek açısından basılı medya yani gazeteler, tüm seçmenler arasında televizyona 

göre daha az tercih ediliyor. Seçmenlerin %37’si gazete okumuyor, bu oran CHP’li 

seçmenlerde daha az, %21. Burada ayırt edici tercihi Sözcü oluşturuyor. CHP’li seçmenlerin 

%23’ü Sözcü okuyor. Bunu sırayla %14’le Hürriyet, %13 ile Posta ve %8 ile Cumhuriyet takip 

ediyor.  
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CHP’lilerin, sosyal medyayı Türkiye geneline kıyasla daha fazla kullandığı anlaşılıyor. CHP’lilerin 

%24’nün, tüm seçmenlerin %31’nin internete hiç girmediği görülüyor. Bununla birlikte, CHP’li 

seçmenlerin sosyal medya tercihinde ilk sırada %60 ile Facebook geliyor. İkinci sırada %54 

ile Whatsapp, üçüncü sırada %36 ile Instagram bulunuyor. Bu oranlar tüm seçmenlerin 

ortalamalarından daha fazla.  
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 SİYASAL TERCİHLER VE SEÇİM SİSTEMİNE BAKIŞ 

 
 Oy Tercihindeki Etkenler 

 
CHP’li seçmenlerin partiye olan inançları ve bağlılık motivasyonları değerlendirildiğinde, partisine 

güvensiz ancak taraftarlık ve ideolojik bağlılığı yüksek bir seçmen profili ortaya çıkıyor.  

 

 
 

CHP seçmenlerinin oy verme tercihlerine bakıldığında %47 oranıyla ideolojik nedenler önde yer alıyor. 

Oysa tüm seçmenler içinde ideolojik nedenlerle oy verdiğini söyleyenler %29 oranında. Aynı 

zamanda, Türkiye genelinde oy tercihlerinde lider etkisi önemli bir paya sahipken (%27) 

CHP’de lider etkisinin çok daha düşük (%16) olması dikkat çekiyor. Bununla birlikte, 

seçmenlerin CHP’ye bakışlarında taraftarlık kategorisinin önemli olduğu görülüyor. %23 

oranında oy tercihinin taraftarlık ile ilgili olduğu belirtiliyor. Tüm seçmenler arasında ise bu 

oran daha düşük, %18. Buna paralel biçimde oy tercihinde son dakikada karar verdiğini 

söyleyenler CHP’de %11 ile çok daha az; tüm seçmenler arasında bu oran %19.  

 

 
“Türkiye’yi kimin yönetmesini istersiniz?’” sorusu da CHP’lilerin parti tercihindeki lider etkisine dair 

bilgi sunuyor. Ak Parti ve HDP seçmenleri arasında ülke yönetiminde parti liderine (R. Tayyip 
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Erdoğan ve Selahattin Demirtaş’a) referans verme oranının çok yüksek olduğu görülüyor. 

CHP’de ise liderlik konumuna böyle bir anlam atfedilmediği anlaşılıyor. Ak Parti seçmenlerinin 

çok büyük bir kısmı, %74’ü, HDP’lilerin ise %58 parti liderlerini desteklerken CHP’de bu oran, 

Kemal Kılıçdaroğlu için %29’da kalıyor. MHP’li seçmenlerde ise Devlet Bahçeli liderliğinin 

daha az etkisi olduğu fark ediliyor. MHP’lilerin sadece %24’ü Bahçeli’ye referans veriyor. “Şu 

anda böyle biri yok” diyenlerin ve Atatürk gibi birinin ülkeyi yönetmesini isteyenlerin oranı ise 

en fazla CHP’de bulunuyor: sırayla %6 ve %13.  

 

Seçmenler arasında ‘Evinizin duvarında ne asılı?’ sorusuna verilen cevaplar CHP’lilerin ideolojik 

tercihlerinde ‘Atatürk’ün önemli bir temsil taşıdığını gösteriyor.  

 

 
 
CHP seçmenlerinin %44’ü, evinin duvarında Atatürk resmi asılı olduğunu söylüyor. Yakından 

bakıldığında, MHP’li seçmenlerin %18’i, Ak Partili seçmenlerin %6’si, HDP’li seçmenlerin %1’i 

evlerinde Atatürk resmi olduğunu söylüyor. Dolayısıyla Atatürk temsilinin CHP içinde daha 

belirgin ve ayırt edici bir karakter taşıdığı söylenebilir. 

 
  CHP’li Seçmenin Partisine Bakışı 

 
Son sekiz yılın verileri içinde, ‘Her durumda, şartlar ne olursa olsun, oy vermekten vazgeçmeyeceğiniz 

bir parti var mı?’ sorusuna verilen cevaplar CHP’lilerin ayırt edici farklılıklarına işaret eden 

hatlardan bir diğerini sunuyor. 
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Genel olarak değerlendirildiğinde CHP’li seçmenlerin kendi partilerine bağlılıklarının biraz daha fazla 

olduğu anlaşılıyor. Nitekim, Türkiye genelinde ‘Asla vazgeçemeyeceğim bir parti yok’ 

diyenlerin oranı %44 iken CHP’lilerde bu oran %36.  

 

Seçmenlerin partilerine olan güvenlerine dair ipuçları veren ‘Türkiye’nin en büyük ve en acil 

sorunlarını hangi parti çözebilir?’ sorusuna verilen cevaplar ise, CHP’li seçmenlerin 

tercihlerinde pratik/pragmatik olmadığını düşündürüyor.  
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2010-2017 verilerine göre CHP’li seçmenlerin yarısından biraz fazlası %56’sı, partilerinin acil 

sorunları çözebileceğini düşünürken, %41’i ya sorunları çözecek parti olmadığını ya da 

sorunların hep böyle sürüp gideceğini düşünüyor. Türkiye genelinde ise böylesi bir yaklaşım 

%38’le biraz daha az ifade buluyor. Türkiye genelinde seçmenlerin %40’ı Ak Parti’nin acil 

sorunları çözebileceğini düşünürken, CHP’lilerin sadece %2’si böyle bir kanaate sahip.  

 

Genel olarak, CHP’li seçmenlerin partinin acil sorunları çözebileceğine dair inancının çok yüksek 

olmadığı, seçmenlerin yarısından biraz fazla olduğu, dolayısıyla seçmenin oy tercihine 

sorunların acil çözümü gibi pratik nedenlerle yaklaşmadığı anlaşılıyor.  

 

 Son Seçimler ve Oy Tercihleri 

 
Seçmenlerin 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 genel seçimleri ile 16 Nisan 2017’de yapılan anayasa 

değişikliği halkoylamasındaki oy tercihleri değerlendirildiğinde; 

 

CHP’li seçmenlerin 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerindeki oy tercihlerindeki tutumlarını büyük oranda 

korudukları söylenebilir. Tüm seçmenlerin bu iki seçimdeki tercihlerine bakıldığında ise daha 

değişken bir tutum görülüyor. Burada Ak Parti’ye verilen oyların %6 artarak %43’ten %49’a 

çıktığı, MHP oylarının %3 düşerek %10’a indiği, HDP oylarının %4 azaldığı, sandığa gitmeyen 

ve boş oy veren seçmenlerde artma olduğu görülüyor. 
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Her iki seçimde de CHP’lilerin %88 oranında kendi partilerini tercih ettikleri, sandığa gitmeme ve boş 

oy kullanma oranın %4 olduğu görülüyor. 7 Haziran seçimlerinde MHP’ye oy veren CHP’li 

seçmen oranının 1 Kasım seçimlerinde değişerek %3’ten %2’ye düştüğü görülüyor. 

 

 
16 Nisan 2017 yılında anayasa değişikliği halkoylamasında ise CHP seçmenlerin çok daha homojen 

bir tutum aldığı fark ediliyor. Başkanlık sistemi ve rejim değişikliği olarak görülen 

halkoylamasında %94 oranında Hayır oyu verildiği görülüyor. Tüm seçmenlere bakıldığında 

ise Hayır oranının daha düşük olduğu (%39) fark ediliyor. Yine CHP’li seçmenler arasında 

sandığı gitmeme ya da boş oy verme oranı %4 iken, genel ortalamada bu oranların %9 olması, 

CHP seçmenin daha kararlı olduğuna işaret ediyor.  
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 Seçim Sistemine Güven 

 

CHP’li seçmenlerin seçim sistemine olan güvensizliklerinin tüm seçmenlere oranla daha fazla olduğu 

ve Haziran 2015’ten Mayıs 2017’ye bu anlayışın derinleştiği görülüyor.  

 

 
 

Haziran 2015’te ‘Seçimlerde ülke genelinde oy sayımında hile yapılıyor’ önermesine CHP’li 

seçmenlerin %85 oranında (doğru ve kesinlikle doğru diyenler) katıldığı görülüyor. Bu 

önermeye katılmayanlar ise (yanlış ve kesinlikle yanlış) %6. Türkiye genelinde ise seçimlerde 

hile yapıldığını düşünenler (doğru ve kesinlikle doğru diyenler) %59. Bu oran CHP’lilerden 

daha az olsa da, genel olarak değerlendirildiğinde toplumun yarısından fazlasının adil bir 

seçim yapılmadığına dair güvensizliğini ortaya koyuyor. Nitekim Türkiye genelinde hile 

yapılmadığını düşünenler (yanlış ve kesinlikle yanlış diyenler ) sadece %25.  

 

 
 
2015’ten 2017’ye gelindiğinde CHP’li seçmenlerin seçim sistemine olan güvensizliğinin arttığı 

anlaşılıyor. Mayıs 2017’te ‘Halkoylamasında hile yapıldı’ önermesiyle ilgili olarak CHP’li 

seçmenlerin çok büyük bir kısmı %78’si (katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum diyenler) hile 

yapıldığını, sadece %11’i (katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum diyenler) yapılmadığını 

düşünüyor. Tüm seçmenlerin ise %36’sı (katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum diyenler) hile 

yapıldığına katılırken, 48’si (katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum diyenler) hile yapıldığını 

düşünmüyor. Sonuç olarak CHP’li seçmenlerin büyük bir kısmının seçim sistemine 

güvenmediği açığa çıkıyor. 
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 SEÇMENLERDE KUTUPLAŞMA EKSENLERI 
 

 Toplumsal Gerilim/Farklılaşma Hatları 

 

Seçmenlerin toplumsal sorunlar karşısında, hem toplumsal kutuplaşma eksenleri etrafında hem 

siyasal partilere yaklaşımında kimi mesafe ve yakınlıklardan bahsedilebilir. Buna göre Mart 

2016 yılında seçmenlere sorulan ‘Hangi iki grup arasındaki toplumsal gerilim sizi daha çok 

korkutuyor?’ sorusu toplumsal alandaki sorunların hangi eksenler üzerinden görüldüğüne 

dair önemli izlekler sunuyor.  

 

 
 
Grafiğe bakıldığında CHP’li seçmenlerin toplumsal gerilim hattını temel olarak %61 oranında Erdoğan 

yandaşları ve karşıtları olarak okudukları söylenebilir. Nitekim bu sonuçlar 16 Nisan 

Halkoylamasıyla da paralellikler taşıyor. İkinci olarak seçmenlerin %58 oranında Türkler-

Kürtler arasındaki olası bir çatışmadan tedirgin oldukları görülüyor. Kamuoyunda yoğun 

tartışma yaratan laiklik konusu ise burada üçüncüsü sırada yer alıyor. CHP’li seçmenlerin 

%20’si dindarlar ve laikler arasında bir gerilim olabileceğini düşünüyor.  

 

HDP’li seçmenler de toplumsal kutuplaşma ekseninin öncelikle Erdoğan yandaşları ve karşıtları 

üzerinden kuruyor (%63), bunu Türkler-Kürtler karşıtlığı izliyor (%49). Oysa Ak Parti ve MHP 

seçmenleri için toplumsal çatışma eksenini öncelikle ve büyük oranda Türkler-Kürtler 

karşıtlığı simgeliyor. Ak Partili seçmenlerin %67’si, MHP’li seçmenlerin %75’i böyle 

düşünüyor.  
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Aralık 2016 yılında, ‘Cumhurbaşkanı gitgide daha otoriter davranıyor, daha baskıcı bir yönetim 

uyguluyor.’ önermesiyle ilgili verilen cevaplar da toplumsal gerilim hatlarına dair CHP’li 

seçmenlerin düşünceleri hakkında bilgi sunuyor.  

 

 
 

Açık biçimde fark edildiği gibi CHP’li seçmenlerin %82’si (kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum 

diyenler) cumhurbaşkanının daha otoriter ve baskıcı olduğunu düşünüyor. Yani toplumsal 

kutuplaşma ve çatışma ekseninde çizilen hatta paralel bir sonuç çıkıyor.  

 

HDP’lilerin %83’ü böyle düşünürken, MHP seçmenlerinde de, daha düşük olmakla birlikte, bu 

yaklaşımın hatırı sayılır bir değere sahip olduğu fark ediliyor. MHP’lilerin %57’si (katılıyorum 

ve kesinlikle katılıyorum diyenler) otoriter ve baskıcı eğilimlerin arttığını düşünüyor. Ak Partili 

seçmenlerde ise bu kanaat %28 ile (katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum diyenler) daha az 

ifade buluyor.  

 

Seçmenlerin hukukun ve adaletin işleyişi hakkındaki kanaatleri, toplumsal eşitsizlik eksenlerini 

nerelerde görüldüklerini anlatıyor.  

 

Mayıs 2016’da CHP’li seçmenlere sorulan sorular etnik, mezhepsel, sınıfsal, cinsiyet ve siyasal 

konumlara dair eksenleri içeriyor: ‘Hâkimler, savcılar, polisler karşılarındakilerin KADIN MI 

ERKEK Mİ / TÜRK MÜ KÜRT MÜ/ SÜNNİ Mİ ALEVİ Mİ/ ZENGİN Mİ FAKİR Mİ/ İKTİDARIN ADAMI 

olup olmadığına göre farklı davranıyor işlem yapıyor, karar veriyor mu?’ 
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Yukarıdaki tablo CHP’li seçmenlerin bu sorulara verdikleri ‘doğru’ ve ‘kesinlikle doğru’ cevaplarının 

oranlarını içeriyor. Görüldüğü gibi CHP’li seçmenlerin büyük bir kısmı, %79’u, iktidara taraftar 

ya da muhalif olup olmamaya göre adalet sistemi içinde farklı muamele görüldüğünü 

düşünüyor. Bunu %67 ile zengin ya da fakir, %50 ile kadın ya da erkek, %44 ile Sünni ya da 

Alevi, %42 ile Türk ya da Kürt olup olmama izliyor.  

 

 Diğer Siyasal Partilere Bkış 

 
Farklı seçmen gruplarının birbirlerine yaklaşımı, toplumsal mesafe ve yakınlıklara dair ipuçları 

sunuyor. CHP’li seçmenlerin Ak Parti, MHP ve HDP’ye yaklaşımları bu açıdan 

değerlendirilebilir. 
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Seçmenlerin 2010-2017 yılları arasında, ‘Asla oy vermem dediğiniz parti var mı?’ sorusuna verdikleri 

cevaplara bakıldığında, CHP’li seçmenlerde Ak Parti karşıtlığının daha fazla olduğu, 

BDP/HDP’ye hatırı sayılır oranda mesafeli oldukları, buna karşın MHP’ye daha ılımlı baktıkları 

hemen söylenebiliyor.  

 

İkinci olarak, Türkiye geneliyle karşılaştırıldığında ‘Asla oy vermem dediğim parti yok’ diyenlerin CHP’li 

seçmenlerde daha az olduğu görülüyor. Türkiye genelinde tüm seçmenler arasında bu oran 

%32 iken CHP’de %22. Bu durum CHP’li seçmenlerin daha net, stabil ve kemikleşmiş 

tercihleri olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

 

Aşağıda CHP’li seçmenlerin diğer partilere yaklaşımlarına daha yakından bakılıyor.  

 

 
3.2.1 Ak Parti’ye bakış 

 
CHP’li seçmenlerin %54’ü için Ak Parti, asla oy verilemeyecek partilerin en başında yer alıyor. Türkiye 

geneli ile karşılaştırıldığında (%18) bu oranın çok yüksek olduğu ortadadır.  

 

 
 
2010-2017 tarihleri arasında yıllar içindeki dağılımlarda, CHP’li seçmenlerin Ak Parti’ye 

yaklaşımlarının bazı dönemlerde biraz daha ılımlı, bazı dönemlerde daha sert olduğu 

görülüyor. Örneğin 2012 ve 2015 yıllarında Ak Parti karşıtlığının %40’lara düştüğü ve tersine 

2010, 2014 ve 2017 yıllarında %60’ı aştığı anlaşılıyor. Fakat genel olarak 

değerlendirildiğinde bu oranların yüksek olduğu belirtilebilir. 

 

Seçmenlere 2015 Mayıs ayında sorulan, ‘Ak Parti döneminde otoriterliğin arttığı iddialarını doğru mu 

yanlış mı buluyorsunuz?’ sorusunun cevapları farklı seçmen gruplarının Ak Parti’yi nasıl 

gördüğünü ortaya koyuyor. 
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Tabloya bakıldığında CHP’li seçmenlerin büyük kısmı, %71’i, Ak Parti döneminde otoriterliğin arttığını 

düşünüyor. Tüm seçmenlerin ortalamalarına bakıldığında bu oran %54. Dolayısıyla CHP’lilerin 

iktidar karşısında daha kaygılı ve huzursuz olduğu şeklinde bir yorum yapılabilir. Bununla 

birlikte, CHP’li seçmenleri için Ak Parti karşıtlığının görece düştüğü 2015 yılında verilen bu 

oranın, 2017 yılında daha da arttığı ileri sürülebilir.  

 

 

 
Nitekim Şubat 2017 yılı araştırmasında, ‘Sizce Ak Parti’yi 1 mazlum, 5 zalim olacak şekilde, beşli 

ölçekte hangisine daha yakın buluyorsunuz?’ önermesiyle ilgili olarak CHP’lilerin %80’i zalim 

olmaya daha yakın bulurken, %18’i daha ortada buluyor. Sadece %1’lik bir kesim mazlum 

buluyor. 

 

3.2.2 BDP/HDP’ye bakış 

 
Ak Parti’den sonra CHP’li seçmenlerin ikinci olarak mesafeli olduğu partinin BDP/HDP olduğu 

görülüyor. Partili seçmenler arasında her beş kişiden biri (%20) asla oy vermeyeceği parti 

olarak BDP/HDP’ye işaret ediyor. Fakat, tüm seçmenlerde bu oranın %29 olduğu 

düşünülürse, toplumun geneline göre CHP seçmenlerinin HDP’ye daha ılımlı baktığı 

söylenebilir. 
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2010-2017 verilerine bakıldığında HDP’ye yaklaşımın siyasal konjonktürle değişim gösterdiği 

söylenebilir. Nitekim 2010-2012 yılları arasında karşıtlığın %15’lere düştüğü görülüyor. 2015 

yılının bahar aylarında ise çok daha mesafeli bir tutum alındığı, 2017 yılında, bahar ve yaz 

aylarında ise tekrar daha ılımlı bir tavır alındığı anlaşılıyor. 

 

3.2.3 MHP’ye bakış 

 

CHP seçmeninin MHP’ye olan tavrının Ak Parti ve HDP’ye kıyasla çok daha ılımlı olduğu söylenebilir. 

‘Asla oy vermem dediğiniz parti var mı?’ sorusuna MHP için verilen cevaplar, CHP’li 

seçmenlerde %3. Oysa Türkiye genelinde tüm seçmenlere bakıldığında bu oran %6. Yani 

genel olarak CHP’lilerin MHP’ye daha az mesafeli baktığı vurgulanabilir.  

 

Bunlarla birlikte genel olarak değerlendirildiğinde MHP’nin Türkiye’deki diğer partilere göre daha az 

karşıtlık taşıdığı anlaşılıyor. Çünkü Türkiye genelinde HDP/BDP %29, Ak Parti %18, CHP %15, 

MHP %6 oranında asla tercih edilmeyecek partiler olarak gösteriyor. Burada en düşük oranın 

MHP’de olduğu görülüyor. 
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CHP seçmeni - Asla oy vermem dediğiniz bir parti var mı? (BDP/HDP)
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Yukarıdaki tabloda, CHP’li seçmenlerin MHP’ye olan yaklaşımlarının 2010-2017 yılları arasında 

%6’lardan %2’ye kadar değişiklik gösterdiği görülüyor. Son yıllara bakıldığında, özellikle 2014 

yılında daha ılımlı tavır aldıkları, 2015 yılında bu tutumun değiştiği ve 2017 yılının bahar 

aylarında biraz daha mesafeli oldukları görülüyor. 
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 TOPLUMSAL MESAFE VE YAKINLIKLAR 

 
 Kürt Meselesi 

 
Kürt meselesine bakış 

Seçmenlerin Kürt sorununa ve bu konudaki çözüm yöntemlerine nasıl baktıkları, aralarındaki 

ortaklıkları ya da ayırt edici farklılıkları kuran önemli hatlardan biri olarak duruyor.  

 

 
 
Yukarıdaki grafikte ‘Kürt meselesinde müzakere masasına dönülmelidir’ görüşüyle ilgili olarak 

seçmenlerin yanıtları yer alıyor. Burada CHP’li seçmenler arasında Türkiye geneline kıyasla 

müzakere yanlılarının daha fazla olduğu söylenebilir. CHP’li seçmenlerin %34’ü (doğru ve 

kesinlikle doğru diyenler) müzakere masasına dönülmeli derken, tüm seçmenler için bu oran 

%28. Bununla birlikte CHP’li seçmenlerin %43’ü (kesinlikle yanlış ve yanlış) müzakere 

masasına dönülmesini onaylamıyor. Türkiye genelinde tüm seçmenler arasında 

onaylamayanların oranı ise %52. Genel olarak değerlendirildiğinde, CHP’li seçmenler 

arasında demokratik çözüm mekanizmalarının işletilmesiyle ilgili homojen ve ağırlıklı bir 

tutum görünmese de Türkiye ortalamasına göre bu yönde daha belirgin bir tutum sergilendiği 

anlaşılıyor.  

 

 
 

CHP’li seçmenlerin Kürt meselesine bakışı hakkında bilgi veren bir başka araştırmada, ‘Sizce Kürt 

sorununu çözmek için ne yapılmalıdır?’ sorusuna (Aralık 2016) bakıldığında CHP’liler 

arasında farklı yaklaşımlar olduğu görülüyor. Nitekim, konunun muhatapları ile masaya 

oturup uzlaşma yoluna gidilmelidir diyen seçmenler %47’dir. Seçmenlerin %19’u bu 
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sorununun barışçıl bir çözümü olmadığını, %34’ü de ülkede Kürt sorunu diye bir sorunun 

olmadığını belirtmektedir.  

 

Ak Parti ve MHP ile kıyaslandığında ise CHP’nin Kürt sorunun kabulü ve çözümünde demokratik 

eğilimleri daha baskın seçmenleri barındırdığı anlaşılıyor. Nitekim Ak Partililerin %76’sı, 

MHP’lilerin %88’si barışçıl bir çözüm olmadığını ya da Kürt sorunu diye bir sorun olmadığını 

söylüyor.  

 

 
 

Kürt meselesi etrafında CHP’li seçmenlerin, PKK ile ilişkilerin nasıl olması gerektiği ile ilgili 

düşüncelerinin (Aralık 2016 araştırması) homojen olmadığı görülüyor. CHP’li seçmenlerin 

%41’i sorunun şiddet yoluyla, (“silahlı mücadeleyle terörün kökü kazınmalıdır”) 

çözülebileceğini, %15’i sorunun böyle sürüp gideceğini söylüyor. Sorunun müzakere yoluyla 

çözülebileceğini düşünenler ise %44 ile Türkiye ortalamasının üzerindedir. Nitekim, ‘silahlı 

mücadeleyle terörün kökü kazanmalıdır’ diyenler Ak Parti ve MHP’li seçmenlerde çok daha 

yüksek oranlarda.  

 

 
Çözüm yönetimleri arasında işaret edilen silahlı mücadeleyle askerlerin şehit olmaları arasında bağ 

kurulduğunda, CHP’li seçmenler daha homojen bir tutum gösteriyorlar. 2016 Mart’ında 
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‘Oğlum olsa ve askerdeyken şehit olsa yine de vatan sağ olsun derim’ önermesiyle ilgili CHP’li 

seçmenlerin %40’ı bu görüşe kesinlikle katılmadığını, %13’ü katılmadığını, %7’si kısmen 

katılmadığını söylüyor. Katılmıyorum kategorileri Ak Parti’de toplam %17, MHP’de %27, 

HDP’de ise %89. CHP’li seçmenlerin bu anlamıyla diğer partilere göre daha ortada durduğunu 

ancak yine de şehit ölümlerini ‘normal’ karşılamadığı yorumu yapılabilir.  

 
Anadilde eğitim hakkında görüşler  

Kürt meselesi etrafında en çok konuşulan konulardan biri bilindiği gibi ‘anadil’ sorunu.  

 

 
 
2016 Şubat ayında, ‘Türkiye’deki Kürt çocuklar anadilleri olan Kürtçe ile eğitim alabilmelidirler’ 

önermesiyle ilgili CHP’li seçmenlerin farklı düşüncelere sahip oldukları anlaşılıyor. 

Seçmenlerin %42’si Kürtçe eğitime olumsuz bakarken (kesinlikle katılmıyorum ve 

katılmıyorum), %40’ı olumlu yaklaşıyor (katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum). 

 

Oysa anadilde eğitim sorusu başka ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları için sorulduğunda CHP’li 

seçmenlerin daha olumlu tutum aldığı görülüyor.  

 

 
 

‘Almanya'daki Türk çocukları anadilleri olan Türkçe ile eğitim alabilmelidirler’ önermesiyle ilgili olarak 

CHP seçmenlerinin çoğunun, %69’unun, (katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum) olumlu yanıt 

verdiği görülüyor.  
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Askeri operasyonlara dair algılar 

Kürt meselesi kapsamında, son yıllarda sıkça gündeme gelen sınır dışı operasyonlarla ilgili de 

seçmenlerin görüşleri değerlendirilebilir.  

 

 
 

2016 Kasım ayında ‘Türkiye Musul ve Kerkük'e doğrudan askeri müdahalede bulunmalıdır’ 

önermesiyle ilgili CHP’li seçmenlerin yarından fazlasının, %53’nün (yanlış ve kesinlikle yanlış), 

bu müdahaleye karşı olduğu ve %14’nün kısmen yanlış bulduğu görülüyor. Müdahaleyi doğru 

bulanlar ise %32 (doğru, kesinlikle doğru ve kısmen doğru diyenler) oranında.  

 

 
 
CHP’li seçmenlerin 2017 Şubat ayında ‘Türkiye’nin Suriye’de yaptığı Fırat Kalkanı adlı askeri 

operasyon hakkında ne düşünüyorsunuz?’ sorusuna %67 oranında ‘yanlış buluyorum’ dediği 

görülüyor. Seçmenlerin sadece %20’si operasyonu ‘doğru buluyorum’ diyor.  

 

 
 

‘Türkiye Kürtler’in Suriye’de idari birimler kurmasına müdahale etmelidir’ (Mayıs 2017), yargısıyla 

ilgili olarak CHP’li seçmenlerin %49’u (katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum) müdahaleye 

karşı olduğunu ifade ediyor. Seçmenlerin %23’ü ise (katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum) 

böylesi bir müdahaleyi destekliyor. Bu oranlar Türkiye geneliyle kıyaslandığında, müdahaleyi 

destekleyenlerin tüm seçmenler arasında daha fazla olduğu (%43) görülüyor.  
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‘Kuzey Irak Kürt yönetimiyle ilişkilerin dostça olması doğrudur.’ 2016 Kasım ayında seçmenlerin bu 

önermeyle ilgili görüşleri farklılık gösteriyor. CHP’lilerin bu görüşe %48 (doğru, kesinlikle 

doğru, kısmen doğru) oranında katıldığı, %52 oranında katılmadığı (yanlış, kesinlikle yanlış, 

kısmen yanlış) görülüyor. MHP’li seçmenlerin %37’si, Ak Partili seçmenlerin %49’u, HDP’li 

seçmenlerin de %81’i Kuzey Irak Kürt yönetimiyle dostça ilişkiler kurulmasını doğru buluyor.  

 

Askeri operasyon ve müdahale soruları ‘Kürt devleti kurulması’ çerçevesinde olduğunda CHP’li 

seçmenlerde daha net ve mesafeli bir tutum açığa çıkıyor.  

  

 
 
2016 Kasım ayında ‘Suriye'de Kürtlerin devlet kurmasına engel olunmalıdır’ önermesiyle ilgili olarak 

CHP’li seçmenlerin %55’nin (kesinlikle doğru ve doğru) olumlu yanıt verdiği görülüyor. %8’i 

kısmen doğru bulurken, %23’ü (kesinlikle yanlış ve yanlış) böylesi bir müdahaleye karşı 

olduğunu belirtiyor.  

 

Son yıllarda Irak ve Suriye sınırları içinde yaşanan savaşın Türkiye’nin iç siyasetini yakından etkilediği 

ve seçmenlere de yansıdığı görülüyor.  
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Kasım 2016 araştırmasında, seçmenler ‘Irak ve Suriye’deki savaşın ülkemize sıçramasından 

korkuyorum’ önermesine çoğunlukla katılıyor. Özellikle CHP (%63) ve HDP (%67) 

seçmenlerinde bu kaygının daha fazla olduğu görülüyor. 

  

 
 
Mart 2016 araştırmasında ‘Türkiye’nin bölünmesinden korkuyorum’ diyenlerin oranının yüksek 

olduğu görülüyor. İlginç olarak CHP’li seçmenlerde bu kaygının (katılıyorum ve kesinlikle 

katılıyorum diyenlerin), Ak Parti ve MHP’li seçmenlere göre daha fazla olduğu görülüyor. Ak 

Partililerin %57’si, MHP’lilerin %65’i, CHP’lilerin ise %68’i bölünme korkusu yaşadığını 

söylüyor. Ayırıcı tutumu ise %28 ile HDP’li seçmenlerin gösterdiği anlaşılıyor. 

 
 

 Suriyeli Sığınmacılara Bakış 

  

Suriyelilere dair algılar 

Türkiye’deki siyasal ve toplumsal dinamikler, Suriye savaşıyla birlikte değişmeye başladı. Türkiye’de 

3 milyondan fazla Suriyeli mülteci yaşadığı biliniyor. Seçmenlerin Suriyelilere bakışı ve 

toplumsal değişimi algılama biçimleri hem bugün hem de gelecekteki toplumsal mesafe ve 

yakınlıklara dair ipuçları sunması açısından önemli görünüyor.  

 

Şubat 2016’da yapılan algı araştırmasının verilerinden yola çıkıp, Suriyelilerin Türkiye’ye gelmesiyle 

ilgili olarak CHP’lilerin olumsuz yargılara sahip oldukları söylenebilir. Bununla birlikte bu 

algının nedenlerine dair araştırmalar yapılmasına ihtiyaç olduğu da belirtilebilir. 
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Seçmenlerin Suriyelilere ilişkin görüşlerine, ‘Türkiye’deki Suriyelilere ilişkin kanaatinizi en iyi 

aşağıdakilerden hangisi ifade eder?’ sorusuna verdikleri cevaplar üzerinden bakıldığında 

genellikle ‘zulümden kaçan insanlar’ olarak tanımladıkları görülüyor. Fakat burada CHP’li 

seçmenlerin diğer parti seçmenlerine nazaran daha olumsuz yargılara sahip olduğu fark 

ediliyor. ‘Savaşı bahane edip ekonomik çıkarla ülkemize gelen fırsatçılardır’ ve ‘Bize yük olan 

insanlardır’ diyen CHP’lilerin oranı %30. Bu oran MHP’lilerde %25, Ak Partili’lerde %9, 

HDP’lilerde %9.  

 

CHP’lilerin Suriyeli algısına bakıldığında daha ulusalcı refleksler görüyoruz. Bu anlamıyla MHP 

seçmenleriyle daha benzer bir tutum açığa çıkıyor.  
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CHP’li seçmenler ‘Suriyeli sığınmacıların Türkiye’ye kabul edilmesi ülkemizin tarihinden, 

coğrafyasından kaynaklanan bir sorumluluktur’ görüşüne mesafeli yaklaşıyor. CHP’lilerin 

%39 oranında bu görüşe karşı olduğu (kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum) ve bu 

anlamıyla diğer parti seçmenlerinden daha katı bir tutum sergilediği görülüyor. MHP’de dahi 

bu oran %28. CHP’li seçmenlerin %28’i Suriyelilerin kabulüne sıcak bakarken (katılıyorum ve 

kesinlikle katılıyorum) %33’ü kararsız-ortada bir görüş bildiriyor. 

 

 
 
Suriyeli sığınmacıların Türkiye’nin ekonomisine zarar verdiğini düşünen seçmenlerin hangi partiden 

olursa olsun ağırlıkta olduğu görülüyor. Dikkat çekici biçimde bu görüşün %72 ile (katılıyorum 

ve kesinlikle katılıyorum) en fazla CHP’li seçmenlerde olduğu görülüyor. Bunu %66 ile MHP, 

%57 ile HDP ve % 49 ile Ak Parti seçmenleri izliyor.  

 

 
Mekânsal karşılaşma ve kabul edilebilirlik 
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Yukarıdaki grafikte farklı seçmen gruplarının gündelik hayatta Suriyelilerle karşılaşma sıklıklarını 

görüyoruz. Burada ‘her gün karşılaşma’ kategorisinde dikkat çekici biçimde %69 oranıyla 

HDP seçmenleri başı çekiyor. Ardından %52 ile MHP, %47 ile CHP, %40 ile Ak Parti seçmenleri 

geliyor.  

 

 
 
“Suriyeliler sizinle aynı şehirde, mahallede/iş yeri ya da okulda, apartmanınızda/ komşu olarak, 

evinizde/ ailenizde bulunabilirler mi?” sorularına verilen Evet cevaplarının mekânsal mesafe 

azaldıkça düştüğü görülüyor. Yani mesafeler azaldıkça Suriyelileri görme isteği azalıyor. 

CHP’li seçmenlerin %62’si yaşadıkları şehirde Suriyeli bulunabileceğini söylüyor. Seçmenlerin 

%46’sı aynı mahallede, iş yerinde ya da okulda Suriyeli olabileceğini, %31’i komşu olarak aynı 

apartmanda yaşayabileceğini ve sadece %11’i aynı evde ya da ailede Suriyelilerin yer 

alabileceğini söylüyor.  

 

Sığınmacı haklarıyla ilgili görüşler 
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Suriyeli sığınmacılara verilmesi gündem olan çalışma ve oturma izni haklarıyla ilgili olarak CHP’li 

seçmenlerin görüşleri genellikle olumsuz yargılar içeriyor. CHP’li seçmenlerin %52’si 

(kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum) çalışma izni hakkına karşı çıkarken, sadece %22’si 

buna katıldığını söylüyor. CHP’lilerin %25’i ise ortada bir tutum gösteriyor. Oturma izni 

hakkıyla ilgili ise daha katı bir tablo çıkıyor. Seçmenlerin % 59’u (katılmıyorum ve kesinlikle 

katılmıyorum diyenler) Suriyelilere oturma izni verilmesine karşı çıkıyor, sadece %18’i 

(katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum diyenler) destekliyor.  

 

 
 
Yukarıdaki tabloda CHP’li seçmenlerin anadilde eğitim hakkındaki görüşleri yer alıyor. ‘Türkiye’deki 

Suriyeli çocuklar anadilleri olan Arapça ile eğitim alabilmelidirler’ görüşüne seçmenlerin 

%51’nin (kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum) katılmadığı, %33’nün bu görüşe destek 

verdiği (katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum) görülüyor. Oysa anadilde eğitim sorusu başka 

ülkelerde yaşayan Türkiyeli göçmenler için sorulduğunda tersinden kanaatler ortaya çıkıyor. 

‘Almanya’daki Türk çocukları anadilleri olan Türkçe ile eğitim alabilmelidirler’ yargısına CHP’li 

seçmenlerin büyük kısmı, %69’u (katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum diyenler) katılıyor. 

Sadece %12’si (katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum diyenler) bu görüşe katılmadığını 

söylüyor.  
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 TÜRKİYE GÜNDEMİNDE YER EDEN SİYASİ OLAYLAR 
 

 Gezi Parkı Protestoları 

 
Türkiye toplumsal tarihinde önemli bir yere oturan Gezi Parkı protestoları seçmenler arasında önemli 

farklılıklar gösteren konulardan biri.  

 

 
 
Haziran 2017 araştırmasında, seçmenlerin Gezi olaylarını nasıl değerlendirdiğine bakıldığında CHP 

ve HDP seçmenlerin çoğunlukla ‘Eylemciler demokratik bir şekilde hak ve özgürlük talebinde 

bulundular’ şeklinde eğilim gösterdikleri görülüyor. Daha yakından bakıldığında CHP’li 

seçmenlerin %85’i Gezi olaylarını olumlu biçimde değerlendiriyor. Burada çarpıcı bir karşıtlık 

içinde, Ak Partili seçmenlerin ise %92 oranında, MHP’li seçmenlerin ise %77 oranında Gezi 

olaylarında eylemcilerin provokasyona geldiğini ve bunun Türkiye’ye karşı bir oyun olduğunu 

düşünüyor.4  

 
 15 Temmuz Darbe Girişimi 

 
Türkiye siyasi tarihinde önemli bir kırılma yaratan olaylardan bir diğeri olan 15 Temmuz Darbe girişimi 

ile ilgili seçmenler oldukça farklı görüşlere sahipler. Öyle ki, seçmenlerin siyasal tercihleri 

açısından 15 Temmuz kanaatlerinin temsil eder nitelikte olduğu iddia edilebilir. 

 

                                                      
4 Daha yakından bir değerlendirme için bkz. Sevinç Doğan, ‘İktidara taraf olmak: mitler, komplolar ve spekü-

lasyonlar gölgesinde çizilen sınırlar.’ Konda, Mayıs 2017 Raporu. Erişim: http://konda.com.tr/wp-content/up-

loads/2017/05/KONDA_İktidara_Taraf_Olmak_Mayis2017.pdf  
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2016-2017 yılları arasında yapılan araştırmalarda ‘Darbe girişiminin kurgu olduğu iddiasıyla ilgili 

görüşünüzü hangisi daha iyi ifade ediyor?’ sorusuna cevaben CHP’li seçmenlerin ortalama 

%33’ü darbe girişimi olmadığını ve bunun tamamen kurgu olduğunu düşünüyor. %21’i 

cumhurbaşkanı/hükümetin darbe haberini aldığını ve kontrollü olarak yapılmasına izin 

verildiğini söylüyor. Yani %54’ü darbe girişimini belli bir mizansen olarak okuyor. Seçmenlerin 

%46’sı bir darbe girişimi olduğunu düşünüyor ancak bunlardan %25’i de cumhur-

başkanı/hükümetin darbe girişimini kendi lehine kullandığını düşünüyor.  

 

Türkiye genelinde tüm seçmenlere bakıldığında, seçmenlerin %64’ü ile çoğunluğun bir darbe girişimi 

olduğunu ve engellendiğini düşündüğü görülüyor. %13’ü darbe girişiminin olduğunu ancak 

cumhurbaşkanı/hükümetin kendi lehine kullandığı söylüyor. %22’si ise ya darbenin kurgu 

olduğunu ya da kontrollü biçimde yapılmasına izin verildiğini düşünüyor. Tüm seçmenlerle 

karşılaştırıldığında CHP’li seçmenlerin farklı bir konumda olduğu fark ediliyor. 
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 Dış Politika ve AB ile İlişkilere Bakış 

 

Hükümetin dış politikasını değerlendirme açısından seçmenler arasında ayırt edici farklılıklar 

bulunuyor.  

 

 
 
2010-2017 yılları arasında ‘Ak Parti hükümetini dış politika açısından ne derece başarılı 

buluyorsunuz?’ sorusuna verilen cevapların yer aldığı yukarıdaki grafikte CHP seçmenin daha 

olumsuz bir bakışa sahip olduğu fark ediliyor. CHP’li seçmenin %67’si (başarısız ve çok 

başarısız) Ak Parti hükümetinin dış politikasını olumsuz değerlendiriyor. Seçmenin sadece 

%9’u başarılı (başarılı ve çok başarılı) buluyor. Oysa Türkiye geneli için değerlendirildiğinde 

seçmenlerin %49’u (başarılı ve çok başarılı) yürütülen dış politikayı başarılı buluyor.  

 

Türkiye gündeminde değişen dozlarda da olsa sürekli gündem olan AB üyeliği meselesi de 

seçmenlerin görüş farklılıklarını ortaya koyan konulardan biri. 

 

 
 
"’Türkiye mutlaka Avrupa Birliği'ne üye olmalıdır’ Bu ifade sizce doğru mu, yanlış mı?’ sorusuna 

verilen cevaplar CHP seçmenleri için ayırt edici görünüyor. CHP’li seçmenlerin %44’ü (doğru 

ve kesinlikle doğru) AB üyeliğinin gerekli olduğunu düşünürken, %32’si (yanlış ve kesinlikle 

yanlış) böyle bir gerekliliğin olmadığını düşünüyor. Oysa Türkiye genelinde seçmenlerin % 31’i 

(doğru ve kesinlikle doğru diyenler) AB üyeliğini gerekli görürken %40’ı (yanlış ve kesinlikle 

yanlış diyenler) böyle bir gereklilik görmüyor. Dolayısıyla CHP’li seçmenlerin biraz daha AB 

üyeliği yanlısı olduğu söylenebilir.  
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Mayıs 2017 araştırmasında ‘Cumhurbaşkanı Avrupa ile olan kavgasında haklıdır’ önermesiyle ile ilgili 

seçmenlerin yanıtlarına bakıldığında CHP ve HDP seçmenlerinin birbirlerine yakın tutumlar 

aldığı görülüyor. CHP’lilerin %75’i (kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum) Avrupa ile olan 

gerginlikleri doğru bulmuyor. HDP’lilerin de %87’si doğru bulmuyor. Ak Partili seçmenlerin ise 

%78’si cumhurbaşkanın kavgasını doğru bulduğunu (katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum) 

söylüyor. MHP’li seçmenler Ak Partili seçmenlere daha yakın bir tutum göstererek %47 

(katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum) ile katıldığını belirtiyor.  

 

 
 
Aralık 2016 araştırmasında ‘Cumhurbaşkanı dış politikada kavgacı bir tutum izleyerek ülkenin 

geleceğini tehlikeye atıyor.’ önermesiyle ilgili de yukarıdakilere benzerler sonuçlar görüyoruz. 

CHP’li seçmenlerin %72’si (katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum) bu görüşü destekliyor. 

Seçmenin sadece %13’ü (kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum) bunu doğru bulmuyor. 

HDP’li seçmenler de CHP ile aynı tutumu gösteriyor. Burada asıl farkı Ak Parti seçmenleri 

gösteriyor, bu görüşe %77 oranında katılmadıklarını (kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum) 

ifade ediyorlar. 
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 OHAL UYGULAMALARI  

 
15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında, 20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL sonrasında eğitim 

kurumlarından orduya, şirketlerden belediyelere kadar kayyum atanması, kapatılma, kadro 

değişimi gibi ciddi dönüşümler meydana geldi. Olayların hemen akabinde Ekim 2016’da 

yapılan araştırmada, seçmenlerin OHAL uygulamalarına yönelik kanaatlerine bakıldığında, 

CHP’li seçmenlerin bu uygulamalardan oldukça rahatsız olduğu ortaya çıkıyor.  

 

 

 

‘Genelkurmay’ın İçişleri Bakanlığına bağlanmasını CHP’li seçmenin büyük bir kısmı %80’i (kesinlikle 

yanlış ve yanlış diyenler) yanlış buluyor. Bu oranın HDP’de de çok yüksek olduğu (%77) 

görülüyor. MHP seçmenlerinin neredeyse yarısının (%48) da benzer bir rahatsızlık duyduğu 

söylenebilir. Seçmenler arasında asıl farklılığı Ak Parti seçmenleri oluşturuyor, sadece %16’lik 

bir kesim bu uygulamayı yanlış buluyor.  

 

 
 
Askeri liselerin kapatılmasıyla ilgili olarak da CHP’li seçmenlerin %89 oranında bu uygulamaya karşı 

olduğu (kesinlikle yanlış ve yanlış diyenler) görülüyor. Türkiye genelinde askeri liselerin 

kapatılmasına karşı olanlar ise %57 (kesinlikle yanlış ve yanlış). Dolayısıyla bu gündemin 

CHP’li seçmenlerin en çok rahatsızlık duyduğu konulardan biri olduğu anlaşılıyor.  
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Bazı şirketlere kayyum atanmasıyla ilgili olarak da CHP’li seçmenler arasında belli bir onaylamama 

hali olduğu anlaşılıyor. CHP’lilerin %58’i (kesinlikle yanlış ve yanlış) şirketlere kayyum 

atanmasına karşı iken, %41’i (doğru ve kesinlikle doğru) bunu onaylıyor. HDP’li seçmenlerin 

%82’si (kesinlikle yanlış ve yanlış) bu uygulamaya karşı olurken, Ak Partili seçmenlerinin bu 

uygulamayı %90 oranında (doğru ve kesinlikle doğru) ve MHP seçmenlerinin % 81 oranında 

(doğru ve kesinlikle doğru) doğru bulduğu görülüyor. Dolayısıyla CHP seçmeninin belediyelere 

kayyum atanmasıyla ilgili olarak diğer seçmenlere kıyasla daha orta bir yerde durduğu 

söylenebilir.  

 

 
 
Bazı eğitim kurumlarının kapatılmasıyla ilgili olarak CHP’nin ortada bir tutum sergilediği anlaşılıyor. 

Yine en çok tepkinin %66 (kesinlikle yanlış ve yanlış) ile HDP seçmeninden geldiği, en fazla 

desteğin de %91 (doğru ve kesinlikle doğru) ile Ak Parti seçmeninden ve ardından %74 ile 

(doğru ve kesinlikle doğru) MHP seçmeninden geldiği görülüyor. CHP seçmeninin ise eğitim 

kurumlarının kapatılmasına %52 (kesinlikle yanlış ve yanlış) ile karşı olduğu ve %48 (doğru 

ve kesinlikle doğru) ile onayladığı görülüyor.  
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Belediyelere kayyum atanmasıyla ilgili olarak CHP’li seçmenin Türkiye geneline göre daha olumsuz 

bir tutuma sahip olduğu yukarıdaki grafikte görülebilir. CHP’li seçmenlerin %59’u kayyuma 

atanmasına karşı olurken (kesinlikle yanlış ve yanlış) bu oranın Türkiye genelinde %29 olduğu 

görülüyor. CHP’lilerin %41’i, Türkiye genelinde tüm seçmenlerin ise %72’si belediyelere 

kayyum atanmasına onay veriyor (doğru ve kesinlikle doğru).  
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 GELECEK BEKLENTİSİ/ EKONOMİK DURUM VE GÜVENLİK 

KAYGILARI  

 
Seçmenlerin mevcut toplumsal durum hakkında ve geleceği dair beklentileriyle ilgili olarak ilk elden 

söylenebilecek CHP’li seçmenlerin umutlu bir tablo göremedikleridir.  

 

 
 
2015-2017 yılları arasında yapılan araştırmalarda, seçmenlerin, ‘Ülkenin şu andaki durumuyla ilgili 

düşüncenizi üç cümleden hangisi en iyi açıklıyor?’ sorusuna verdikleri yanıtlar toplumun 

yarısından fazlasının yaşananları bir kriz durumu olarak tanımladığını ortaya koyuyor. Bu oran 

CHP’li seçmenler de çok çok daha fazla. CHP’lilerin %92’sini son zamanlarda yaşananları 

ciddi bir siyasi kriz belirtisi olarak görüyor. %4’ü her şeyin kendi seyrinde gittiğini söylerken, 

diğer %4’lük kesimde ülkenin olumlu bir gelişim sürecinde olduğunu ve bazı büyüme 

sancılarının olacağını söylüyor. Tüm seçmenler arasında yaşananları büyüme sancıları olarak 

görenler ise %23. Bu anlamda CHP’li seçmenler ortalamadan daha farklı görüşe sahipler. 

 

  

 
2012 yılından itibaren araştırmalarda, bazı zamanlarda düşüş bazı zamanlarda yükseliş gösterse de 

ekonomik kriz beklentisinin seçmenler arasında yüksek olduğu görülüyor. Seçmenlerin 

neredeyse yarısı (%48) ‘önümüzdeki aylarda ekonomik kriz bekliyor musunuz?’ sorusuna 

‘evet’ cevabı vermektedir. Ekonomik bir kriz beklentisinin CHP’li seçmenlerdeki 

ortalamasının tüm seçmenlere oranla daha yüksek olduğu görülüyor. CHP’lilerin %75’i 

ekonomik kriz yaşanacağını düşünüyor.  
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‘Önümüzdeki aylarda kendi hayatınızda ekonomik bir zorluk bekliyor musunuz?’ sorusuna verilen 

yanıtlarda, tüm seçmenlere oranla daha fazla CHP’li seçmenin önümüzdeki süreçte kendi 

hayatında ekonomik zorluk beklediği ortaya çıkıyor. CHP’lilerin %68’i, genel seçmenin ise 

%52’si böylesi bir zorluk bekliyor. Oranlar arasında hatırı sayılır fark olduğu ve bu açıdan 

CHP’li seçmenlerin gelecek kaygılarının çok daha fazla olduğu vurgulanabilir. Bununla birlikte 

CHP’li seçmenlerin %75’nin genel anlamda ekonomik kriz bekleyip, %68’nin kendi hayatında 

ekonomik zorluk beklemesi CHP içindeki bazı seçmen grupların sınıfsal konumlarına işaret 

ediyor.  

 

Gelecekle ilgili ekonomik kaygılar dışında gündelik hayatta güvenli hissedip hissetmeme durumunun 

da seçmenler arasında farklılıklar gösterdiği anlaşılıyor. Yine de tüm seçmenler arasında 

belirgin bir güvenlik kaygısı olduğu göze çarpıyor.  

 

 
 
2015 yılından itibaren ‘Son günlerde yaşananlardan sonra sokağa çıkmak, kalabalık yerlerde 

bulunmak konusunda çekince duyuyor musunuz, güvenlik kaygısı gündelik hayatınızı etkiliyor 

mu?’ sorusuyla ilgili veriler, tüm seçmenlerin ortalama %35’nin güvenlik kaygısı duyduğunu 

ve hayatının olumsuz etkilendiğini gösteriyor. Gündelik hayatını etkilemese de güvensiz 

hissettiğini söyleyenler ise %28. CHP’li seçmenlerde bu oranların, yani güvenlik kaygısının 

daha belirgin olarak öne çıktığını görüyoruz. CHP’lilerin %48’i güvensiz hissettiğini ve gündelik 

hayatının olumsuz etkilendiğini söylerken, %30’u da gündelik hayatını etkilemese de 

güvensiz hissettiğini söylüyor. CHP’lilerin sadece %22’si güvende hissettiğini söylüyor.  
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Seçmenlerin geleceğe dair beklentileriyle ilgili olarak, Türkiye siyasi tarihi açısından önemli bir kırılma 

yaratan 16 Nisan 2017 halkoylamasıyla ve sonuçlarıyla ilgili CHP’lilerin oldukça ‘olumsuz’ 

kanaatlere sahip olduğu belirtilebilir. Mayıs 2017 araştırmasında, ‘Halkoylamasından EVET 

çıktı. Bu sonuçla hangi konu veya konularda OLUMSUZ gelişmeler olmasını bekliyorsunuz?’ 

sorusuyla ilgili cevaplar bu tutumu ortaya koyuyor. 

  

 
 
Halkoylamasının olumsuz sonuçları olacağına dair CHP seçmenlerin büyük çoğunluğunun hemfikir 

olduğu görülüyor. %64 oranında siyasi kutuplaşma, %47 oranında Kürt meselesi, %64 

oranında yargı sistemi, %59 oranında ekonomik meseleler, %44 oranında terörle mücadele 

ve %58 oranında dış ilişkilerle ilgili konularda olumsuzluklar yaşanacağını düşünüyorlar. 

Oranlara bakıldığında HDP’li seçmenlerle CHP’li seçmenlerin oranlarının yakın olduğu, yani 

toplumsal hoşnutsuzluk duyan kesimlerin en fazla CHP ve HDP’liler olduğu görülüyor. Ak 

Partili seçmenler arasında olumsuz değerlendirmelerin çok daha düşük olduğu, %47 

oranında hiçbir konuda olumsuzluk beklenmediği söyleniyor. MHP’li seçmenlerin ise daha 

ortada bir tutum aldığı görülüyor.  
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 GİRİŞ: KAPSAM VE YÖNTEM 

 
CHP’li seçmenlerin siyasal algılarının konu edildiği bu raporda dört eksen öne çıkarılıyor: 

 

 CHP’li seçmenlerin iş bulma ve yaşam standartları gibi deneyimleri üzerinden kolektif bir 

kimliğin taşıyıcısı (iktidar karşıtlığı üzerinden) olarak nasıl hissettikleri. 

 

 Seçmenin kendi partisine, CHP’ye nasıl baktığı. Burada partiyi tercih nedenleri, partinin 

temsil ettiği değerler, partinin iktidar karşısında nasıl bir muhalefet sergilediği, parti liderliği 

ve parti işleyişi hakkında hangi kanaatlerin öne çıktığı. 

 

 Siyasal ayrımlar ve ortaklıklar üzerinden CHP’li seçmenlerin diğer partilere (AKP, HDP, MHP, 

İyi Parti) bakışları ve kutuplaşma eksenleri üzerinden Kürt sorununa yaklaşımları ve 

Suriyelilere yönelik tutumları. 

 

 Seçim sistemi hakkında ne düşündükleri, 2019’da yapılacağı sanılan seçimlerde alternatif 

siyasetin ve adaylıkların hangi değer ve temsiller üzerinden oluşturulacağı. 

 

Seçmenlerin siyasi kanaatlerinin anlaşılmaya ve çözümlenmeye çalışıldığı bu rapor, niteliksel 

araştırma yöntemiyle, derinlemesine görüşmelere dayanıyor. Görüşülen kişiler; farklı yaş, 

mezhep, sınıf, statü ve cinsiyet gruplarından on iki kişiyi kapsıyor. Cerrahpaşa, Üsküdar, 

Okmeydanı, Hasköy, Sarıyer, Esenyurt, Cihangir, Beyoğlu gibi İstanbul’un farklı semtlerinde 

yapılan görüşmeler, kişilerin işyerlerinde, evlerinde ya da kendilerini rahat hissedebilecekleri 

sosyal ortamlarda yapıldı. 

 

Raporda, Mart 2010-Ekim 2017 yıllarında yapılan ve 227 bin kişiyi kapsayan veri setine dayanan 

CHP seçmen profili araştırmasındaki kimi bulguların daha da açılması, belli eğilimlerin 

belirginleşmesi ve nedenler hakkında biraz daha derine inilmesi amaçlandı. Sınırlı sayıda 

kişiyle yapılmış görüşmelerin seçmen profili analiziyle paralel bir hatta gitmesine özen 

gösterildi. Nitekim bu görüşmeler tek başına bir temsil oluşturamazlardı. Dolasıyla nicel 

yöntemlere dayalı anket verileri ile niteliksel araştırma verileri bir arada ve tamamlayıcı 

biçimde kullanılmaya çalışıldı.  

 

Şubat ve Mart aylarında (2018) gerçekleştirilmiş olan görüşmelerde, güncel politik durum hakkındaki 

kanaatlere dair ipuçları da yakalanmaya çalışıldı. Muhalefeti güçlendirme kanalları ve olası 

seçimlerle ilgili sorular soruldu.  

 

Dört partinin seçmenini kapsayan KONDA analizinde, CHP seçmeni için hazırlanan sorular partinin 

karşılaştırmalı olarak diğer partilerden farklılıkları -hem tabanı hem siyaset yapma biçimi 

anlamında- gözetilerek oluşturulmaya çalışıldı. Görüşmelerde yarı yapılandırılmış soru formu 

kullanılmış olmakla birlikte, görüşülen kişilerin ifade kanallarının önceden ‘belirlenmiş’ 

kavramlarla sınırlandırılmamış olmasına dikkat edildi. Görüşülen kişilerin kendi yaşam 

pratikleri içinde, kendi sözcükleri ve anlamlandırma biçimleri açığa çıkarılmaya ve mümkünse 

neden böyle olduğu anlaşılmaya çalışıldı.  
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Araştırma süreciyle ilgili bir konuyu belirtmek gerekiyor. Görüşmeler sırasında CHP’li seçmenler bazı 

toplumsal ve siyasal gündemlere dair görüşlerini ifade etmede ve bunların ses kaydına 

alınmasında çekimser davrandılar. Bu durumunun bu döneme özgü genel bir korku ve 

kaygıyla ilgili olduğu belirtilebilir. Nitekim görüşme yaptığım kişiler kişisel olarak benimle daha 

rahat konuşurken, siyasi kanaatlerini ifade etmede daha temkinli davrandılar. Ses kaydı 

kapatıldıktan veya istemezlerse görüşlerinin rapora aktarılmayacağını öğrendikten sonra 

görüşlerini daha rahatça ifade ettiler. Görüşülen kişiler özellikle, diğer siyasi partiler ve 

liderleri hakkında ne düşündüklerine dair soru kapsamında, AKP ve R. Tayyip Erdoğan 

hakkında konuşmakta tutuk davrandılar. Bu nedenle, raporda R. Tayyip Erdoğan ile görüşler 

ve değerlendirmeler yer almıyor. 
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 SOSYAL-KENTSEL AİDİYET VE SINIFSAL STATÜLER 

 
 Yaşadığı Yerde Nasıl Hissettiği 

 
CHP’li seçmenler, siyasal alandaki kutuplaşma ve bölünmenin gündelik hayatlarına ve sosyal 

ilişkilerine yansıdığını ifade ediyor. Seçmenler sınıf/statü veya semt farkı gözetmeksizin 

yaşadıkları yerlerde, eskisine göre daha kapanmış hissettiklerini söylüyorlar. Yani komşuluk 

ilişkilerinin daha zayıf olduğunu, daha güvensiz ve kopuk ilişkiler içinde olduklarını 

belirtiyorlar.  

 

Yani benim çocukluğum, ben Hasanpaşa’da, yani şöyle ortaokul dönemine kadar orada 

büyüdüm, mahalle kültürünün içinde büyüdüm, çok güzeldi. Ben hâlâ, hâlâ bu yaşımda ben 

hâlâ o mahalle kültürümü arıyorum. ... 20 yıl evvel buraya taşındığımda her partiden insan 

vardı ve belli bir partiden özellikle birileri vardı ama herkes selamlaşabiliyordu, yani bir 

problem yoktu ama daha sonra bir dönem başladığında, o dönemden sonra böyle bakışmalar 

değişti bilmem ne, selamlaşmalar da değişti, yani her yerde gördüğümüz o bölünme, hatta 

benim işte sekiz ailelik apartmanımda bile var. Kavga gürültü oluyor mu? Olmuyor, neden? 

Çünkü kimse kimse ile görüşmüyor ama görüşse belki de olacak mı acaba? Kesinlikle olacak. 

(CK9) 

 

Eskiden daha güzeldi. Biz geldiğimizde ben mesela o zaman komşuluk da vardı, her şey vardı, 

şimdi hiçbir şey yok. Burada altı daire birbirimizi tanımıyoruz dairenin içinde, apartmanın 

içinde, yani komşuluk diye bir şey kalmamış zaten, yani artık çok, ortam çok değişti. (ECT)  

 

Aynı bağlamda, insanların yaşadıkları yerlerde birbiriyle iletişim kurmaktan imtina etmesi, birbiriyle 

konuşmaktan çekinmesi ve kamusal alanda fikirlerini ifade etmekten korkuyor olması da, 

bugünle ilgili bir değişim olarak dile getiriliyor. 

 

İnsanlar birbirleriyle konuşurken korkuyorlar, birbirlerine bir şey ifade ederken. İşte en son 

bir otobüste biri ihbar ediyor, otobüste konuşan birini biliyorsunuz. ... Böyle şeyler yaşandığı 

için insanlar birbirleriyle konuşurken korkuyorlar. Asıl düşüncelerini, fikirlerini kimse kimseye 

ifade etmiyor. Daha yüzeysel ve bu kadarını ifade etme, bir sınır içerisinde bunu ifade 

ediyorlar bence. (ECÜ)  

 

 
 Yaşam Standartları Düşüyor 

 
CHP’li seçmenlerin ekonomik statüsü ne olursa olsun, öne çıkardıkları ortak söylemlerden biri 

yaşama standartlarıyla ilgili. Görüşülen kişiler, geçmişe oranla artık yaşama standartlarının 

düştüğünü ve geçinme sıkıntısını daha fazla hissettiklerini vurguluyorlar.  

 

Bu bağlamda alım gücünün düşmesi, borçlanma, hanede çalışan kişi sayısının artması, genç 

kuşakların geleceklerine dair belirsizlikler öne çıkan konuların başında geliyor. 

 

Aslında ne kadar topluma bakarsak, şimdi eskiye göre sanki standartlarımız yükselmiş gibi 

görünse de eskiye göre daha çok borçla yaşıyoruz, yani eskiden aldığımız alım gücümüzün 
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azaldığını görüyorum, yani biz eskiden senede en az bir kere tatile çıkabiliyorken, şimdi iki 

senededir tatil yüzü hayal oldu. Neredeyse aylık zamanımızı zor, zamanımızı sadece aylık 

geçirebiliyoruz. Ayın sonunu getirdik mi yetiyor bize gibi geliyor ama çocuğumuzun geleceği 

için hiçbir toplu bir yerde paramız, geleceğe karşı hiç, sigorta dışında hiçbir şey yok. ... 

faturaların da çok yüksek bir maliyeti var. Bu da biraz bu politikanın, 2013’e kadar iyiydi, yani 

daha sabitti, ondan sonra kötüleşmeye başladı fiyatların artışı. Zam görünmüyor ama 

zamcıklar arkadan bizi vuruyor. (KCV) 

 

Beyoğlu’nda esnaflık yapan biri, İstanbul’daki emlak fiyatları ve ev sahibi olmanın zorluklarıyla ilgili 

şunu söylüyor: 

 

Eskiden çok iyiydik şimdi çok kötüyüz. Yani Türkiye gerilediği için böyle: paramız değer 

kaybediyor, her şey pahalılanıyor, bir şeyin değeri yükseldi mi öyle kalıyor, hiç inmiyor. Şimdi 

en kötü daire 500 milyar, nerede alırsanız alın. Cihangir’de de aynı, Cihangir’de 1+1 alırsınız, 

Esenyurt’ta gitseniz 2+1 alırsınız ama fiyat 500’den aşağı düşmüyor yani. (CEB) 

 

50 yaşında, asgari ücretle güvencesiz koşullarda çalışan CHP seçmeni bir kadın, son birkaç yılda 

kötüye giden ekonomik durumlarıyla ilgili şunları anlatıyor. 

 

Çok olumsuz anlamda [değişim] var. Ben Sivas’ta da çalışıyordum, çocuk bakıyordum. Tek 

başıma üç öğrenci okutuyordum, kira veriyordum ve çok şahane geçiniyorduk. Şimdi beş kişi 

çalışıyoruz, hâlâ paramız yok. Şöyle, benim için son dört yıl gerçekten kötü oldu, şöyle, bir iş 

değişikliği oldu, bir de asgari ücretin sabitlenmesi söz konusu oldu. Böyle bir, devlet bu kadar 

veriyor, ben de veremem noktasına gelindi, hâlâ asgari ücretle çalışıyorum. (CKM) 

 

Seçmenler AKP’li yıllarda ücretli çalışanlar üzerindeki baskının gittikçe arttığını, özellikle son yıllarda 

daha da kötüleştiğini sıkça dile getiriyor. Emekli olanlar da, maaşlarının hayatlarını idame 

ettirmede yeterli olmadığını belirtiyor. 

 

Bu mevcut iktidarla beraber o krizin varlığı tüm ülke genelinde sanki kriz aşılmış gibi 

gözükmesine rağmen esasında çalışanların, asgari ücretlinin, dar gelirli kesimin üzerine 

baskı olarak uygulanarak, iyice daha da böyle onların seviyesini düşürdü. Mesela 2002’de 

dediğim gibi 10 tane çeyrek altın alan asgari ücret, bugün asgari ücret o gün belki 300 liraydı, 

bugün 1600 lira ama alım gücü olarak 10 çeyrek alırken, bugün 6 çeyrek alıyor. Yani resmen 

yüzde 40 gerilemişiz. O anlamda bakarsanız, alım gücümüz düştü yani. Çok düştü. (EC1) 

 

Orta sınıflar arasında yer alan seçmenler de konumlarını güvencede görmüyor ve kendilerinden 

sonraki kuşaklar için endişe duyduklarını ifade ediyorlar. Örneğin eşi mühendis, kendisi 

emekli öğretmen olan, 61 yaşındaki bir CHP seçmeni şunları aktarıyor: 

 

Yani emekli maaşları hiçbir zaman yetmiyordu, bugün de yetmiyor. ... Yaşam standardı 

deyince, ben ve eşim, biz yıllarca tırnaklarımızla çabalayarak, iyi mesleklere sahip 

insanlardık, çocuklarımıza iyi şartlar sunalım diye masa başında oturmadı benim eşim, 

mühendis, yani yine iyi para alırdı ama daha iyi şartlar sunalım diye biz şantiyecilik yaptık. 

Evimiz sırtımızda yıllarca o şehir, bu şehir [gezdik]; mezrada yaşadım, yani bunlar büyük 

fedakârlıklar, neden? Çocuklarıma daha iyi şartlar sunayım, hayatımı, geleceğimi daha iyi 
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garantiye alayım falan filan. E ne oldu? Elde var sıfır oldu. ... Yani [çocuklarımın] ekonomisiyle 

alakalı kaygı duyuyorum, duyduğum kaygı en çok onlar için zaten, yani bizler çalıştığımız 

zamanlarda bizim jenerasyon diyelim 40-45 yaşlarında ev sahibi olabiliyorduk sıkarak 

mıkarak ama şimdi onların bence öyle bir şansı var mı, hani babadan gelmeyince, yani zor. 

Çocuk büyütüyorlar, çocuklarına ne vaat edebilecekler? Yani her anlamda, sadece ekonomik 

anlamda değil, yani önümüzü göremiyoruz, hiçbir bence yaş grubunun görebildiğini 

düşünmüyorum. (CK9) 

 

Çocukluğundan beri tekstil sektöründe çalışan, üç çocuğu olan bir diğer seçmen ise artık İstanbul’da 

geçinemediğini, bu nedenle memleketi olan Adıyaman’a taşınacağını söylüyor. 

 

Ekonomik açıdan, ya hiçbir geçim, alıyoruz 1600 asgari ücret. E 1600 ile bu eve kredi 

almışım, ayda 1 milyar taksit ödüyorum. Peki, bu 600’ü çocuklara mı harcayayım, kendime 

mi harcayayım, kime harcayayım? Yani hiçbir şey çıkarımız yok. 30 bin o bankadan çekip o 

bankaya veriyorum, o bankadan çekip oraya veriyorum, öyle döndürüyorum evi. ... 100 

milyon bozuyorsun, marketten hiçbir şey almadan çıkıyorsun. En önceden öyle değildi. 

Önceden ben yani bundan 10 sene önce diyelim ben hem taksit de ödüyordum, tek başıma 

çalışıyordum, kira da veriyordum ve artı para biriktiriyordum. E şimdi gitgide gitgide kötüleşti. 

... Adıyaman’a gideceğim. Orada bir tane terzi dükkânı açarım, yani güzel bir ortam, evler de 

iyi güzel, şey değil. Daha uygun, yani orada domates olsun, biber olsun, şey olsun. Burada 

hiçbir şey alınmıyor. E orada da hepsi organik, en azından kendi bahçende bile yaparsın. 

(ECT) 

 

 

 İş Bulma/Mevki Elde Etmede Taraftarlık 

 
Seçmenler çalışma hayatı ile ilgili olarak iş bulmak ya da bir mevkiye gelmek açısından parti tercihinin 

çok önemli olduğunu düşünüyor. Yani iktidara karşı alınan tutumun, taraftar ya da muhalif 

olmanın doğrudan doğruya mesleki hayatı/iş yaşamını etkilediği çok yaygın bir kanı olarak 

öne çıkıyor.  

 

İktidar partisinden değilseniz hayatta iş vermezler ki benim başıma geldi. Bir engelli 

kadrosundan hakkım vardı, birçok firmada, belediyede falan. Almadılar yani CHP’liyim, 

almadılar, yani biraz belli bir CHP’liyim. (CKM) 

 

Çok hikâye var. Sübjektif bir yaklaşım değil bu. İş arayan gençlerle görüştüğümüzde ya da 

çevremizdeki işsizlerle görüştüğümüzde de iktidar partisine kaydolması gerekiyor, o da 

yetmiyor, çalışması gerekiyor. Ondan sonra işi gücü hazır. (KCM) 

 

[O] ağların içine girmediğinizde, tek başınıza davrandığınızda, ‘ben ana sermayemle iş 

yapacağım, kimseden kredi almayacağım, onu yapmayacağım, bunu yapmayacağım’ 

derseniz, yani ‘kendi ayağımın üzerinde durarak bir şey ortaya çıkaracağım’ derseniz, evet, 

hiçbir şey yapamıyorsunuz artık. Yani çakılıyorsunuz ve biz çakıldık. Standartlarımız da 

dolayısıyla dibe vurdu.. ... Ayrıca çevremde de çok fazla genç var iş arayan, işte okul bitiren, 

mezun olup da büyük ümitlerle oraya buraya saldıran ama siyasi tercihinize göre 

değerlendirildiğiniz için iş bulamayan çok insan var benim çevremde. (CK9) 
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Zaten şimdi şey yok, liyakat yok, mülakat var. Mülakatta da muhakkak arkanda birisi olması 

gerekiyor, yani en azından bir partinin, iktidar partisinin en azından mahalle başkanını 

tanıman gerekiyor. (KCC)  

 

Üniversite mezunu genç bir CHP seçmeni, çevresinde tanık olduğu, iş bulma ya da statülü mevkilere 

gelmekle siyasi tercihler arasındaki bağı şöyle aktarıyor:  

 

Şöyle, mesela ben şunu özellikle ifade edeyim, ben ... Üniversitesi’nden mezunum, oradaki 

kitlenin, öğrenci kitlesinin yüzde 80’i AKP çevresinden doğan bir kitle. ... Oradaki insanların 

birçoğu partili olmayan, yani partili olmayan derken bu kadar sivri olmayan, bir kan bağı 

olmayan insanlardı. Çoğunlukla o yöne bir kayma var, mesela Büyükşehir Belediyesi’nde aynı 

dönem okuduğum arkadaşlarımın çoğu böyle çeşitli müdürlüklerde çalışıyorlar. (ECÜ) 

 

CHP’li seçmenler iktidar partisine üye olmanın iş başvurularında bir avantaj olduğunu net biçimde 

ifade ediyor. Hatta iktidara muhalif olanların, ‘hain’ etiketiyle damgalandığı ve iş bulmalarının 

zorlaştığı vurgulanıyor.  

 

Şu an iktidarın karşısındaki herhangi bir partide yer aldığımızda iş bulmamız zorlaşıyor, çünkü 

bir şekilde bunun partili olduğu fark ediliyor paylaşımlarından. ... Fişlenmiş insanlar olarak, 

öyle düşünüyorum ben, iş bulmamız gerçekten çok zorlaşıyor. Benim çocuğumun geleceği 

için benim burada olmam, onun gelecekteki iş, en azından devlet kapısında iş bulmasını 

zorlaştırdığını düşünüyorum. ... ‘O partide isen iş yok ama parti üyeliğin olursa, çok rahat iş 

verebiliriz” diyen çok yerler var, “Ya bizdensin ya hainsin” gibi bu mantık yürütülmüş. Biz hain 

olan kesim olmuş oluyoruz şu an. (KCV) 

 

Burada, geçmişte de parti tercihlerinin iş imkanları açısından belirleyici olduğu, özellikle belediyeler 

açısından Refah Partisi (RP) döneminden beri dışlama mekanizmalarının işlediği söylenenler 

arasında. Bugün de farklı toplumsal kesimlerin kamusal hatta özel sektörden tasfiye edilmek 

istendiği, yevmiyelerden kesme, uzak yerlere atama yapma, erken emeklilik gibi pek çok 

uygulamanın devam ettiği belirtiliyor. Örneğin İSKİ’den emekli olmuş bir seçmen yaşadığı 

deneyimlerle ilgili şunları söylüyor: 

 

Bu ama AKP döneminde tamamen AKP ve Refah döneminde, Refah da yaşadık biz, 94’te 

geldiler bunlar. 94’ten bugüne kadar inanın AKP’li değilseniz, Refahlı değilseniz asla 

giremezsiniz. ... Ben İSKİ’de çalışıyordum, 4 yıllık işçiyim. Bana bir, bize, bana ve benim gibi 

olan bir sürü insana bilmediler ki ne yapsınlar. Sürüyorlar mesela buradan İstanbul’un bir 

ucu Silivri, bir ucu Şile. Adamı Şile’ye sürüyorlar. (EC1) 

 

Bugün pek çok kurumda yapılan güvenlik soruşturmalarının da, iktidarı destekleyip desteklememe 

anlamında bir eleme mekanizması olarak işlev gördüğü bu bağlamda aktarılan gündem 

konularından biri.  
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 SEÇMENİN CHP’YE BAKIŞI 

 
 CHP’yi Tercih Nedenleri 

 
Seçmenlerin CHP’yi tercih etme nedenlerine bakıldığında, birbirinden çok farklı dinamiklerin etkili 

olduğu görülüyor.5 Tercih nedenleri arasında aile etkisi, hemşehrilik ağları, alternatifsizlik, 

CHP’nin temsil ettiği siyasal kanat ve değerler öne çıkıyor. 

 

Ama çoğunluğunun ülkesini seven, gerçekten bir şeylerin değişmesini isteyen ve tek 

direndikleri nokta Cumhuriyet’in devamı, laiklik ve demokrasi içinde yönetilmek olduğunu 

biliyorum, o yüzden buradayım. (KCV) 

 

CHP’ye temsil ettiği değer açısından, sadece Atatürk sevgisi nedeniyle oy verdiğini söyleyen 

seçmenler var. 

 

Hayır, hiçbir bağ değil, sadece Atatürk sevgim, Atatürk’ün ilkelerini ilke edilmiş olmam falan 

ama CHP’de bunlar ne kadar kaldı, o da tartışılır tabii. Atatürk’ün partisi olması ve Atatürk’ün, 

bütün beklentimiz o ayarlara dönmesi her şeyin. (CK9) 

 

Belli yaş grupları için CHP, cumhuriyetin kuruluşunu ve bu dönemde yaşananları temsil ediyor. Bu 

seçmenler, kendilerine bir önceki kuşakların aktardığı hikayelerin etkisiyle CHP’nin devletin 

kurucu değerlerini taşıdığını aktarıyor.  

 

İşte dediğim gibi benim babam mübadele zamanı gelmiş, benim rahmetli babam. Dedem de 

Yunanistan’la aradaki karışıklık olduğu zaman muhtarmış, orada Yunanlılar tarafından zulüm 

görmüşler. Hatta rahmetli babam anlatırdı, askerler gelmişler bunlar, evlerin girişinde bir 

aydınlık olur ya, orada dedem dayak yerken, bu evrakları almak istemişler, bu Türk kökenli 

olan kişilerin evraklarını. Dedemle, amcam küçük çocuk dayak yerken, babaannem de 

içeride sobada kuzinede şeyleri yakmışlar, yani öyle bir de eziyet görmüşler orada. E tabii 

“Ata’m” biz o şeyle büyüdük, okulda Atatürk sevgisiylen, Atatürk ne derler ismine? ... Bir takım 

değerleri ondan öğrendim, bunu da inkâr edemem. Babacığımın partisi, Ata’cığımın partisi, 

benim bir başka yere oy vermem zaten imkân haricinde. (KCC)  

 

CHP’ye sosyal demokrat olduğu için oy verdiğini, böyle olması için partiye katılarak mücadele ettiğini 

söyleyenler de bulunuyor. Partinin aksaklıkları olsa da solun değerlerini taşıdığı düşünülüyor. 

 

Cumhuriyet Halk Partisi sol, sol bizim için bildiğimiz düşündüğümüz, insana değer veren, 

insan odaklı, iyiden yana olan, doğrudan yana olan, güzelden yana olan gibi baktık. (EC1)  

 

Seçmenler arasında alternatifsizlik nedeniyle CHP’yi tercih ettiğini söyleyenler de bulunuyor. İktidar 

karşısında oluşan koalisyon içindeki konumu sayesinde tercih ediyorlar. 

 

                                                      
5 CHP’nin tercih edilmesi nedenlerine, ilgili bir bağlam olan ‘partinin hitap ettiği kesimler’ başlığı altında daha detaylı 

bakılabilir. 
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Aslında şu an eski bir CHP’liyim ama şu anda kararsızım, ne olacağı belli değil. Parlamenter 

sistem şu anda önde, yani önde derken onun üzerinden bir koalisyon kurmaya çalışıyorlar, 

çok akıllıca. Olursa, seçimde “Hayır” demiştim, şimdi tekrardan aynı partiye oy verebilirim, 

aynı koalisyona oy verebilirim. (CEB) 

 

 CHP’nin Temsil Ettiği Değerler  

 
Tercih edilme nedenleri arasında sıklıkla referans verilen değerler konusunda, yani CHP’nin hangi 

değerleri temsil ettiği konusunda birbirinden farklı görüşlerin bulunduğu anlaşılıyor. 

 

CHP’nin insan odaklı sol-sosyalist değerleri temsil ettiği de, ulus-devletin temel ilkelerini yani 

devletçiliği ve Türklüğü ifade ettiği de söyleniyor. Bununla birlikte, içeriği tam olarak tarif 

edilemese de seçmenler için partinin öncelikle laikliği ve Atatürkçülüğü temsil ettiği 

söylenebilir. Bu noktada, partinin ilkelerine ya da ideolojik argümanlarına herhangi bir 

referans verilmemesi, bunun yerine soyutlamalara referans verilmesi ilginç görünüyor. 

 
 ‘Atatürkçülük’  

 
Seçmenlerin çok sık biçimde vurgu yaptığı ‘Atatürkçülük’, tanımı ve temsili net olmayan fakat güncel 

referanslarla yeniden şekillenen bir değer olarak görülebilir. Burada Atatürkçülüğün olgusal 

gerçekliklerden farklı olarak, kişilerin kendi söylemlerinde ve bugünün koşulları içinde 

yeniden kurulduğu anlaşılıyor.  

 

Atatürkçülük yani nasıl söyleyeyim? Cin gibi bir şey gerçekten öyle ki bana sorarsanız Hazreti 

Muhammed’den sonra gelmiş en büyük insan. O zamanda dört tane köylü ile kazandığı 

savaşlar, kadın hakları dünyada ilk bu hakkı tanıyan insan Atatürk yani... (CEB) 

 

Atatürk benim için tarif edilemez, Atatürk tektir, bizim ülkemiz için idolümüzdür, yani onun 

kurduğu parti ile şimdiki CHP’nin çok fark var arasında. (CK1) 

 

Atatürk bizim, Atatürk olmasa zaten şu anda yaşama şansımız da yoktu. Bu ülkenin hiçbir 

şeyi yoktu. Atatürk, yani kimse onu kendine kalkıp da kıyaslayamaz zaten... (ECT) 

 

Atatürkçülük benim için demokrasi, özgürlük, insan hakları, yani Atatürkçülüğü bana öyle 

verilmiş... (CK9) 

 

Özellikle kadın seçmenler Atatürkçülüğü en başta kadın haklarını, kadın-erkek eşitliğini öne çıkaran 

bir düşünce-yaşam biçimi olarak görüyor. 

 

Benim için Atatürkçülük hani mevcut günümüzde. ... Özellikle çağdaş dediğimiz topluluklarda 

kadınlara, insanlara, hak verilmemişken, yok sayılmışken biz kadınların özellikle bu ülkede 

çok iyi düzeyde kendimizi ifade edebileceğimiz alanların olması, nankör değiliz, bunu inkar 

edecek değiliz, edene de şaşıyorum zaten; onun için benim için çok kıymetli. ... Eğrisiyle 

doğrusuyla her şeyiyle birlikte Atatürkçülük benim için de partim için de önemli. (CKA) 
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CHP’nin kadın haklarını gözeten bir parti olduğu ancak Atatürkçülük ile Kemalizm arasında ayrım 

yapmak gerektiği de ifade edilenler arasında.  

 

Kemalizm mi, Atatürkçülük mü, CHP mi? Bunlar da biliyorsunuz artık karman çorman olmuş 

durumda. Atatürkçülük deyince tabii daha laik, daha demokratik, daha aydınlık, daha bizim 

yüzümüzü gülümseten bir kavram. Kemalizm ise bir hastalık, belki CHP’nin bir kısmında 

oluşan bir hastalık. O direkt artık bu da ırkçılığa, kafatasçılığa giriyor ama o bana uzak, 

CHP’ye yakın biri olarak uzak. (KCM)  

 
 Parti İşleyişi Hakkında Düşünceler  

 
Seçmenlerin parti işleyişi, yani partide karar-söz alma yetkilerinin kimde olduğu, partiye dahil olma 

ve burada politika yapma süreçleriyle ilgili görüşlerinden bahsedilebilir. Burada, CHP’nin 

Türkiye’deki diğer siyasal partilere göre daha şeffaf ve demokratik işlediği de, delege sistemi 

nedeniyle aday seçimlerinin hakkaniyetli yapılmadığı da dile getirilen görüşler arasında. 

 

Partinin ilçe örgütlerinde yer alan bir seçmen, diğer partilerdeki biat anlayışının CHP’de olmadığını 

belirtirken, adaylıkların birden fazla kişiye açık olduğu ve eşit biçimde rekabet ettikleri ile ilgili 

şunları anlatıyor:  

 

Partide genelde ortak karar çıkıyor, yani kendi şu an bulunduğumuz bina içindeki kararları 

söyleyeyim, başkanımız bir şey sorar toplantıda, “Arkadaşlar bu konuda nasıl yapabiliriz?” 

Farklı bir-iki görüş toplanır, ortak görüşte karar kılınır ve eğer itiraz bir kişiden bile gelirse, 

başkanımız o kararı “Ben karar verdim yapacağız” mantığı ile asla yürütmez. O kişiyle ya ortak 

bir noktada onun isteği veya onun açıklamasını yaparak ikna etmeye başlar yoksa o karar 

çıkmaz bizden. ... Yani bizde mesela [kongrede] ilçe yönetimine dört tane adayımız vardı, 

dördü de adil bir şekilde sandığa gittiler, en çok oyu alan ilçe başkanı oldu. Bu demokrasinin 

gereği bir durum ama orada bir kişi aday olabilir. (KCV) 

 

Seçmenlerden bazıları da tersine parti içindeki delege sisteminin değişmesi gerektiğini düşünüyor. 

‘Delege ağalığı’ olarak tarif edilen usulün değişmesi gerektiği çünkü bu şekilde partide aktif 

çalışma yürütmeyen kişilerin üye olarak oy hakkına sahip oldukları, böylece adayların kendi 

yandaşlarını topladıkları belirtiliyor. 

 

Partide söz ve karar yetkilerinin daha çok nüfuzlu kesimlerde olduğu, ayrıca adaylıkların ekonomik 

bir güç gerektirdiği ve herkesin bu sürece katılamadığı da söylenenler arasında.  

 

Parti merkezinde yenilikçi düşüncelere kapalı, nihai kararları veren belli bir kliğin etkin olduğunu 

düşünenler de var. Burada parti politikalarının ve kararlarının nasıl belirlendiğinin anlaşılmaz 

olduğu söyleniyor. 

 

Dışarıdan görünen, o benim için bir kaos, hiç anlaşılmış bir durum da değil. Sanıyorum daha 

görünmez tipler var, sanıyorum CHP’nin daha yaşlı, kemikleşmiş ve böyle dinazorlaşmış bir 

kısmı sanıyorum herhalde dayatma ve kararlar almada etkili olduğunu düşünüyorum. O 

yüzden de herhalde parti liderleri herhalde bu yüzden başarısız, çok yenilenmiyor aslında 
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orası da çok köhnemiş bir durumda. Yeniliğe onlar da kapalı, yani benim tarafımdan görülen 

bu ama sanıyorum pek çok CHP’li de böyle düşünüyor diye düşünüyorum. (KCM) 

 

Adayların yukarıdan belirlenmesi de getirilen eleştiriler arasında. Bununla ilgili olarak, daha önce 

Ekmeleddin İhsanoğlu örneğinde olduğu gibi cumhurbaşkanı adayları konusunda partide bir 

konsensüs yaratılmadan aday gösterildiği fakat bundan sonrası için üstten belirlenimci 

politikalar olmaması gerektiği düşünülüyor. 

 

 
 Partide Olumlu ve Olumsuz Görülen Dinamikler 

 

Seçmenler CHP ile ilgili olumlu ve olumsuz gördüğü dinamiklerden bahsederken geçmişi de içeren 

bir değerlendirme yapıyorlar. Seçmenlerin CHP ile ilgili olumlu olarak gördükleri 

değerlendirmeler şöyle: 

 

 CHP’nin var olan siyasal partiler arasında daha sosyal demokrat olduğu, 

 Mezhepsel anlamda daha hoşgörülü bir yapıya sahip olduğu, farklı kesimlere açık olduğu,  

 Çağdaş ve kadın haklarına daha duyarlı olduğu, 

 İşleyiş açısından yeterli olmasa da diğer partilere kıyasla daha demokratik bir yapıya sahip 

olduğu, biat kültürünün olmadığı, 

 Oturmuş bir kimliği olduğu ve köklü değerlere sahip olduğu, en başta Atatürk’ün partisi 

olduğu 

 

Bununla birlikte görüşmelerde daha çok partinin olumsuz dinamikleri üzerinde durulurken, partideki 

değişim ihtiyacına yönelik vurgular öne çıkarılıyor.  

 

Seçmenler CHP’nin, Türkiye’nin içinde olduğu siyasal duruma karşın, kendini yeterince 

gösteremediğini vurguluyor. Bu nedenle CHP ile ilgili olumsuz gördükleri dinamikler üzerinde 

daha çok duruyorlar.  

 

Eleştirilerin en başında partinin kamuoyunda tutarsız bir duruş sergilediği, sürekliliği ve istikrarı olan 

söylemlerde bulunmadığı geliyor. Aynı zamanda parti içinde farklı ve yenilikçi seslere kapalı 

bir anlayışın hâkim olduğu belirtiliyor.  

 

Çok nobran bir dönemden bahsettiğimiz için yıpratılmış da bir parti, yani iyi biri de gelse 

gerçekten diğer partilerde olduğu gibi korkunç, yıpratıcı politik bir anlayış var. Çok saldırgan 

hepsi, hani birinin de bunlara karşı direnmesi güç. Galiba CHP’de de bu direnci çok 

görmüyorum. Biraz aslında kendi içinde tutarlı söylemleri var da, halka yansıyan büyük bir 

kısım tutarsız gibi görünüyor. Kötü yanları herhalde bu, istikrarlı olup da istikrarını 

gösteremeyen bir parti gibi geliyor, hani daha net, daha sürekliliği olan söylemlerde olması 

önemli. ... Çok fazla böyle bir dayanışma olduğunu çok düşünmüyorum ben, çabuk ayrılıp 

bölünüyorlar. (KCM)  

 

Parti işleyişi ile ilgili olarak taban ve yönetim arasında tam bir oydaşma olmadığı, partinin ilkelerini 

pratiğe geçirmede ve uygulamada eksiklikleri olduğu söyleniyor. Yine parti içindeki 

görevlendirmelerin liyakata dayalı olarak yapılmadığı ve hizipleşmeler olduğu belirtiliyor.  
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Yani ben siyasette olsun, işte olsun, herhangi, hayatın her alanında insanlar emekleriyle hak 

ettikleri yerde olsunlar istiyorum. Hak etmeyen hiç kimse hiçbir yerde olmasın. ... Bir sürü 

meclis üyesi olması gereken insanlar orada değil ama olmaması gereken insanlar orada. ... 

Ha bir sürü benim işte şu kadar zamandır uğraşıyorsun, şöyle emek veriyorsun, sen şu 

olmalıydın, bu olmalıydın diyenlerin umutları kırılmış bir kere. ... Tepeden biri geliyor tıp diye 

oturdu, sen ne hikâyesin diyor ya. Hani böyle olunca ne oluyor, şevkin kırılıyor. (EC1) 

 

Partinin iç işleyişinde gerontokratik, yani yaşlıların hakim olduğu bir yapı olduğu, belli kuşakların 

burada olduğu ve genç kuşaklara alan açılmadığı da vurgu yapılan olumsuzluklardan.  

 

Şu anda hiçbir partinin gençlerle işi yok bence, artık gençlerimize bıraksınlar istiyorum. Bu 

ülkemizi gençler yönetsin istiyorum. Her baktığımda yaşlı, artık yaşını başını almış, artık 

emekli olsunlar ve gençlerimize bıraksınlar ülkemizi. Bakın o zaman daha bir güzel Türkiye 

çıkacak ortaya. (CK1) 

 

Burada özellikle, seçmenler arasında genç nüfusun fazla olmasına rağmen CHP’nin bu yönde bir 

politikası olmadığı ve parti içinde gençlere dair özel bir program geliştirilmemesi eleştiriliyor. 

Gençlerin öneri ve değişim/yenilik potansiyellerinin de parti içinde soğrulduğu ifade ediliyor. 

Partide halen %10 olan gençlik kotasının yetersiz olduğu, gençlerin söz ve karar alma 

mercilerinde çok fazla yer almadığı ve bunun arttırılması gerektiği de vurgulanıyor.  

 

İlçe gençlik kollarında çalışan genç bir partili bu konuyla ilgili şunları aktarıyor:  

 

Ve bu [gençler] kimsenin umurunda değil gibi. Buna, yani bu kitle ne istiyor, bu kitle ne seviyor 

ne gibi çalışmalardan hoşlanıyor, biz bu insanlara nasıl bir yolla yöntemle ulaşırsak doğru 

şeyi yaparız veya bir başarı elde ederiz? Bu kimsenin umurunda değil. Çok geleneksel 

söylemleri var. ... Bu insanları daha iyi anlamaya yönelik bir çaba da yok ve şu, “Ya biz neyi 

yanlış yapıyoruz” diye gidip sormuyorlar, 900 küsur bizim Üsküdar’da gençlik kolları üyesi 

var, partiye gelip giden toplasanız maksimum 100 kişi, yani gidip üye olup ama o partiye son 

bir yılda hiç gelmemiş insana gidip kimse şu soruyu sormuyor “Ya niye gelmiyorsun, ne 

değişse gelirsin? Burada kendini temsil konumunda mı görmüyorsun, seni temsil eden 

insanları mı başarısız buluyorsun, partinin genel politikası ile ilgili bir şey mi? Niye sen partiye 

gelmiyorsun” sorusunu kimse sormuyor. Sorulmadığı için de gençler yok, gençlere yönelik bir 

çalışma da yok. (ECÜ) 

 

Parti içindeki çekişme ve mücadeleler, mevkilere yönelik rekabetler en çok eleştirilen noktalardan 

biri. CHP’nin böyle bir lüksü olmadığı, partililerin Türkiye siyasetine odaklanmaları 

gerektiğinin altı çiziliyor. 

 

Yani parti içinde demokrasinin tam oturması lazım, bazı nedenlerle mi diyeyim, kişilerle mi 

alakalı olabiliyor, yani şöyle, yurdum insanında zaten etiket merakı ve koltuk merakı var. 

Psikolojik midir nedir bilmiyorum ki ama var. Bir yer edinen, bir etiket edinen ama fark 

etmiyor bu en tepede ya da en aşağıda. Bu defa o etiketin derdine düşüp yani yanlışlar 

yapabiliyor, yapılıyor, görüyoruz bunları. Mesele bu değil ki hani “Mevzu vatansa gerisi 
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teferruattır” zamanındayız biz çünkü artık, o teferruatları bırakmamız lazım. Bunu da en çok 

yapması gereken şu anda CHP yani, çünkü alternatifi yok. (CK9) 

 

Parti içinde deneyim ve bilgi birikimi aktarımı olmadığı, her ekiple birlikte tüm bunların sil baştan 

yaşandığı düşünülüyor. Partiye yeni dahil olan kişilerin de rekabet ilişkileri içinde heves ve 

beklentilerinin soğrulduğu belirtiliyor.  

 

...Muhalefet edebileceğiniz, bir şeyler yapabileceğiniz yer olarak CHP’yi adres görün ve gidin 

üye olun. Üye olduktan sonra karşılaşacağınız şey şu: siz oraya çalışmak için gidiyorsunuz, 

AKP ile mücadele etmek için gidiyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz, fakat insanların bir 

kısmının öyle kaygıları yok. Sizinle bir konuyu tartışıyoruz, bir şeyde anlaşamıyoruz, ben farklı 

düşünüyorum, sen farklı düşünüyorsun, sonra mahalle delege seçimi oluyor, o kişi ne diyor 

biliyor musunuz? “Ben sana gününü göstereceğim şimdi!” Ve sizi tamamen her şeyin dışında 

tutmayı başarıyorlar.. (ECÜ) 

 

Bir diğer eleştiri, parti sözcülerinin konuşmalarına dikkat etmeleri ve toplumdaki hiçbir kesimin 

küstürülmemesi, daha kapsayıcı bir dille konuşulması gerektiğiyle ilgili.  

 
 Parti liderliği 

 
Seçmenler partiyle ilgili değerlendirmelerinde parti genel başkanı Kılıçdaroğlu’nun liderliğini de 

gündem ediyorlar. Burada Kılıçdaroğlu’nu parti ve muhalefet lideri olarak beğenenlerle 

birlikte eleştirenler de bulunuyor. Diğer partilerden farklı olarak, AKP ve HDP örneğin, CHP’de 

liderlik üzerinde bir oydaşma olmadığı görülüyor. Dolayısıyla parti tercihleri arasında lider 

etkisinin yüksek olmadığı söylenebilir.  

 

Seçmenlerin söylemlerinde ortak olarak öne çıkan görüşlerden biri Kılıçdaroğlu’nun uzun zamandır 

görevde olduğu ve partinin bir değişime ihtiyaç olduğu yönünde. Bu anlamda ‘tutuculuk 

yapmanın’ parti içinde huzursuzluk yarattığı dile getiriliyor. 

 

Kılıçdaroğlu başkanımız, yani bir masa başı adamı, çok kibar, zarif bir insan, yapabildiğini 

yapıyor. Her insanın bir kapasitesi vardır, yapabileceğinin en iyisini yapıyor. O konuda 

eleştiremem başkanı ama değişik bir kan gerekiyor mu? Gerekiyor da olabilir, yani içteki belki 

kargaşanın nedeni de o olabilir. (CK9) 

 

Parti içinde birbirine rakip kliklerin varlığından bağımsız olarak parti liderliğinin değişmesi yönünde 

bir ihtiyaç olduğu söyleniyor. 

 

Problem şundan kaynaklı: birçok insan Kemal Bey’in kaç dönemdir, kaç seçim geçti, bu işi 

yapamadığını düşünüyorlar, yani ben de Muharrem İnce’yi çok şovenist bulsam da belki de 

şu an onun zamanıdır, şu an tam şovenizm zamanı mı diye kendime sormuyor değilim, yani 

sadece burada klikler yok, ulusalcılar ve sosyal demokratlar meselesi yok. Burada biraz da 

kaç dönemdir söz konusu başarısızlıklardan rahatsız olan insanların tavrı var. (ECÜ) 

 

Kılıçdaroğlu’nun lider olarak, zayıf niteliklere sahip olduğunu düşünenler de bulunuyor.  
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Sayın genel başkanımızın biraz espri yeteneği yok, mesela bir seçim öncesi il il dolaşıyor, işte 

Edirne’den Van’a kadar dolaşıyor, işte miting mi ne ondan yapıyor, her yerde aynı şeyi 

söylüyor. ... Üstelik çok da kahrını çekti partinin. Ama evet, kendini yenilemesi gerekiyor 

Kılıçdaroğlu’nun, kendini sil baştan yapması gerekiyor. (KCC) 

 

Bunlarla birlikte siyasi atmosferin istikrarsızlığı ve zorluğu nedeniyle ‘dere geçerken at değiştirmenin’ 

iyi olup olmayacağı da sıkça dile getirilen yorumlardan biri.  
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 KAPSAYICILIK, SINIRLAR VE CHP’NİN MUHALEFETİ ÜZERİNE 

 
 Partinin Hitap Ettiği Kesimler  

 
Seçmenlerin, CHP’nin kimlere hitap ettiği ya da kimlerin CHP’yi tercih ettiği sorularına verdikleri 

yanıtların partinin Türkiye genelindeki seçmen profilini yansıttığı söylenebilir. 

 

Burada ilk öne çıkan tasniflerden biri Atatürkçülüğü ve temsil ettiği ilkeleri benimseyenler etrafında 

yapılıyor. İlişkili olarak ‘laiklik’ vurgulanıyor ve dini ilkeleri öne çıkarmayan, yaşam tarzı 

meselesinde daha çoğulcu bakanların CHP’yi temsil ettiği söyleniyor.  

 

Şöyle, yani din referanslı hareket etmeyen, daha çok ülke, Atatürkçülük, laiklik gibi daha 

sosyal demokratlar, yani bence en önemli etken Atatürk’ün kurduğu parti olması, yani bu 

kesimler oy veriyor. (CKA) 

 

Aynı zamanda mevcut sistemden rahatsız olanların, rejim değişikliği karşısında cumhuriyeti 

savunanların da CHP’ye yüzünü döndüğü söyleniyor. 

 

Genelde Cumhuriyet’i savunanlar ve kendini dışlanmış hissedenler CHP’de olmak istiyor. 

(KCV) 

 

İdeolojik etkenler ya da yaşam tarzı endişesi yanında kariyer anlamında, farklı beklentiler taşıyan 

kesimlerin de CHP’de siyaset yapmak istediği söyleniyor.  

 

CHP’yi çok orantılamayacağım ama CHP’nin bugün 100 oyu oldu ise bir defa 30’u benimki 

gibi insanlar, hani kalpten, yürekten. E bunun 30’u bu baskıdan kurtulmak isteyenler, işte 

şeri düzen gelmesin diye, yüzde 30’u öyle bir kesim. Yüzde 30’u siyaset yapmak için, hani 

“Aman ben siyasetin içinde olayım da olsun muhalefette olayım, hiç problem değil,” 

muhalefetin sonuçta bir mesuliyeti de yok bir anlamda, yüzde 30’u da öyle. Ne kaldı geriye? 

Yüzde 10 kaldı, e yüzde 10 da karışık işte şu an aklıma gelmiyor, bu soruları önceden 

bilseydim çalışır sana… (KCC)  

 

CHP’nin kapsadığı kesimler arasında; mevcut düzenin işleyişinden rahatsız olan, iktidar karşısında, 

etkili blok olarak CHP’yi gören ve başka bir alternatif bulamayan kesimler olduğu da 

düşünülüyor.  

 

Şöyle bir miktar kemikleşmiş oyu var bence CHP’nin, bunların bir kısmı Atatürkçü insanlar, 

sadece Atatürk’ün partisi olduğu için oy veren bir miktar insan var, ne yaparsanız yapın 

CHP’ye oy veriyorlar, onlar değişmiyor. Bir kısım başka daha iyi bir alternatif olmadığı için 

mevcut düzenden rahatsız olduğu için ve karşısında en büyük bloku CHP olarak gördüğü için 

oy veriyor. Bir kısmı da AKP’ye başka bir alternatif olmadığı, yani başka bir şey görmüyorlar 

şu anda, daha iyi bir seçenek görmedikleri için oy veriyorlar. (ECÜ) 
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Seçmenler parti tabanını oluşturanlar arasında orta halli kesimlerin de olduğunu düşünüyor. Aynı 

zamanda, CHP’nin solu temsil ettiğini ve bu nedenle özgürlük isteyen sol kesimlerin de 

CHP’ye oy verdiğini söylüyorlar. 

 

Yani orta üst kesimin orta halli sosyalist ya da sol yanlıları diyelim. Daha başka kimler 

veriyordur? Daha eğitimli kesim ama eminim onlar da alternatifsizlikten veriyorlardır, işte 

kötünün iyisi hikâyesi yine. (KCM) 

 

Özgün olarak, partinin hitap ettiği kesimler arasında Alevilerin olduğu ortak ifade edilen 

kanaatlerden. İktidarın toplumsal alanda ayrım ve kutuplaşmayı arttırırken, CHP’nin 

mezhepsel anlamda kapsayıcı olduğu vurgulanıyor.  

 

Halkın bütün partisi olmayı düşünüyor. CHP ayrımcılık yapmıyor, Türkiye’yi düşünüyor adam, 

yani Aleviymiş, buymuş onu düşünmüyor, yeter ki Türkiye düzelsin diyor. ... Hep diyor kardeş 

olalım, bak bunu gene tekrarlıyorum. Birlik olalım, kardeş olalım, el ele verelim, güzel olalım, 

yani el ele verelim kardeşliğimiz olsun. Bu Alevilik-Sünnilik kalksın ortadan hep beraber, el 

ele verelim kardeş olalım. (CKZ) 

 

Daha çok nasıl desem, Atatürk’ü sevenler daha çok ona yöneliyor, Alevi kesimin daha çok 

CHP’ye oy verdiğini biliyorum. (CK1) 

 

Bu noktada, Kılıçdaroğlu’nun parti başkan olmasıyla Alevilerin partiyi desteklemeleri arasında farklı 

görüşlerden de bahsedilebilir. Bazı seçmenler Kılıçdaroğlu’nun parti genel başkanı olmasının, 

Alevilere cazip geldiğini ve Alevilerin bu nedenle CHP’ye yöneldiğini düşünüyor.  

 

Şimdi ben de Kürt bir müzik duyduğumda ruhum şöyle bir kendini bir buluyor gibi 

hissediyorum, kulağım kabarıyor sokakta. Sokak çalgıcılarını geçerken şöyle bir içim hoş 

oluyor, niye yalan söyleyeyim, hoşuma gidiyor onu duymak. E bunlar da şimdi Alevi kesiminin 

yıllardır yaşadığı ezikliği öne alırsak, “Bizden biri var orada” diye tabii ki etkiliyor ve arkasında 

duruyorlardır. (KCV)  

 

Fakat genel olarak parti başkanın değişmesiyle Alevilerin partiye olan desteğinin kesilmeyeceği 

belirtiliyor. Gerekçeler arasında Alevilerin başka bir alternatifinin olmaması, sola yatkın 

olmaları ya da Atatürkçülüğü benimsemiş oldukları gösteriliyor.  

 

Hiçbir şey olmaz, değişen bir şey olmaz, çünkü Alevilere zaten yakın herhangi bir oluşum yok 

ki yani Kılıçdaroğlu’nun olması Alevilerden gelen oyu yükseltmiş ya da düşürmüş değil… 

(KCM) 

 

Bence [oy vermeye devam] ederler, yani niye etmesinler? Onlar Atatürkçü bana göre, onun 

için kişinin çok önemli olduğunu düşünmüyorum onlar için. (CK9) 

 

Yani şimdi ben mezhepsel olarak bir defa zaten daha evvelden de Aleviler genelde sola oy 

veren insanlar, yani bunda çok büyük bir etken olacağını düşünmüyorum. (KCC)  
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 Partinin Hitap Etmediği/Edemediği Kesimler 

 
 Yaşam tarzı farklılıkları ve din 

 
CHP’nin hitap etmediği/edemediği toplumsal kesimlerden bahsederken, en başta yaşam tarzı 

üzerinden bir ayrım çizildiği görülüyor. Seçmenler, dini yaşam tarzını öne çıkaran kesimlerin 

partiyi tercih etmediklerini ya da parti ilkelerinin onlara hitap etmediğini düşünüyor.  

 

CHP kimlere mi hitap edemiyor? CHP dindar kesime kesinlikle hitap edemiyor. Etmiyor değil 

edemiyor, çünkü dindar kesim CHP’yi tamamen kendine dışlamış ve dinlemek istemiyor. 

Sokaktaki röportajlarımızda, sizin gibi görüşmelerimizde kesinlikle bizi dinlemek istemiyorlar, 

yani anlatmaya çalışıp, belki karşındakini dinlersen anlayabilecek bir durumdasın ama 

dinlemiyor; biat kültürü çok yüksek. (KCV)  

 

Orta Anadolu’dan da alamıyor. Orta Anadolu’dan alamama nedeni zaten dini referans 

[yüklenmeyen] bir parti olduğu için; bugünkü iktidar, mevcut iktidar sürekli “Dinsiz parti” diye 

lanse ettiği için dolayısıyla insanlar hâlâ dinsiz parti olarak görüyor ve oy vermiyor. Bu kadar 

basit. (CKA) 

 

Bazıları ise partinin ‘laiklik’ ilkesinin dışlayıcı bir anlam taşıdığını, geçmişteki başörtüsü yasaklarının 

CHP’yi olumsuz etkilediğini söylüyor. Bu nedenle de bu kesimlerin kendilerini CHP’de rahat 

görmedikleri ve partiyi tercih etmedikleri söyleniyor. 

 

Dindarların çok azına hitap ettiğini düşünüyorum, hitap edemiyor. Bu konuda mesela partinin 

içerisinde on tane başörtülü insan sayamam size ama ben olsam Üsküdar’ı kazanmak istiyor 

olsam veya İstanbul’u, bence bu sayının fazla olması lazım. Demek ki insanları kendini rahat 

hissetmiyorlar ki o kesim, o kitle o veriyor ama gelmiyor, senin çalışmalarına katılmıyor, 

bence önemli bir nokta. ... Ben başörtülü insanların üniversiteye girmelerine karşı değilim, 

benim bununla ilgili bir sorunum yok. Bununla sorunu olup, laiklik çıtası altına koymaları 

zaten biraz daha ülkeyi bu geldiğimiz kutuplaşma sürecine getirdi. Bunu da ben sorunlu bir 

kavram olarak görüyorum. (ECÜ)  

 

 
 Etnisite meselesi  

 
Oy oranları ve bölgesel tercihler, CHP’nin Kürt etnisitesinin yoğun olarak yaşadığı yerlerden oy 

alamadığını gösteriyor. Fakat seçmenler için, partinin kapsayıcılığına dair akla gelen 

hatlardan birini böylesi açık bir olgu oluşturmuyor. Bu konu, ancak sorularla açılıyor ve 

konuşuluyor. 

 

Seçmenler arasında orta ve üst kuşaklar, CHP’nin bugünden farklı olarak 1970’lerde aşiretler ya da 

bölgenin ileri gelenleri üzerinden de olsa Kürt bölgeleriyle bağı olduğunu ve Kürt meselesine 

dair zımni de olsa bir politikası olduğunu söylüyor.  
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Yani bir kere Güneydoğu’dan oy alamıyor, yani çok ilginç. Çok uzun zaman önce 

Diyarbakır’dan mesela yedi milletvekili çıkardığı dönemler olmuş ama son 30 yılda zaten yok. 

Güneydoğu’dan da alamıyor. (CKA) 

 

Yani eskiden yoktu, her partinin içinde Doğulu ağalar vardı, ağa ne isterse oraya oy 

veriliyordu. Bu Adalet Partisi de olabiliyordu, Cumhuriyet Halk Partisi de Demokrat Parti de 

olabiliyordu. Şimdi bir keskin ayrılış var, yani HDP anlayışı Kürt milliyetçiliğine yönelik bir 

anlayış olarak oluştu, güçlü destekçileri var. (CEN) 

 

Fakat CHP’nin bugün, SHP döneminde olduğu gibi Kürtlere hitap edemediği, Kürtlerin partiden o 

dönemlerde ayrıştığı ve CHP’nin bir daha bağ kurmakta başarısız olduğu ifade ediliyor.  

 

Seçmenler CHP’nin Kürt bölgelerine hitap edememesini, dikkat çekici biçimde sosyolojik nedenlerle 

açıklıyor. Özellikle Kürtlerin etnik ya da dini hassasiyetleri öne çıkarılıyor. HDP’nin Kürt 

milliyetçiliği ekseninde bir anlayış oluşturduğu söyleniyor. 

 

Genelde bunu HDP ve din ekseninde, yani şöyle söyleyeyim sana, Kürtlerin ağırlıklı olduğu 

bir bölüm, kendi partilerinde, kendilerini anlatan bir yerde olmak istiyorlar ve geri kalanın 

yarısı da dine eğilimli ve dindar bir kesim. E bu da iki parti arasında oyları bölüştürüyor, 

CHP’nin çok az oy düşüyor orada, genelde memurlardan alıyoruz. (KCV) 

 

Bunun yanı sıra oraya gittikçe herhalde biraz daha muhafazakâr ve dindar kesimle 

karşılaşıyoruz. CHP demek de sanki biraz daha dinden uzak bir parti imiş gibi göründüğü için 

bunun da büyük etkisi var diye düşünüyorum, yani dini kullanan bir parti değil, bunu bu 

anlamda söyleyeyim ben. Sebep budur... (KCM) 

 

Bazı seçmenler CHP’nin Kürt bölgelerine hitap edememesini, bölgedeki belediyelerin partinin elinde 

olmamasına ve bu anlamda ekonomik gücü olmamasına bağlıyor. CHP iktidarda olmadığı için 

belediye olanaklarını kullanamadığı ve yapacaklarını henüz gösteremediği söyleniyor. 

  

Şimdi güç kimdeyse para onda. Şimdi gidin herkesin evine kömür iniyor, çamaşır makinesi 

iniyor, bulaşık makinesi iniyor. Erzincan’da dağın başında devletin verdiği çamaşır makinesi 

var. Öyle düşüneceksiniz. Para varsa iş yapıyorlar, para yoksa, yani CHP’li belediye de olsa 

büyükşehirden onay çıkmadığı sürece parası yok ki nitekim İzmir’de yıllarca metro inşaatı 

bekledi. Niye? Çünkü ödenek yok, devlet vermiyor. (CEB)  

 

CHP’nin uzun zaman Doğu ve Güneydoğu’da bir çalışma yapmaması ya da parti içinde ‘ulusalcı’ diye 

nitelendirilen kesimlerin söylemlerinin Kürt oylarına engel olması gibi nedenlerden de 

bahsediliyor. Bunlar dışında, bölgede gösterilen adayların, orayı bilen, oranın dilini konuşan 

yerelden biri olması gerektiği ve oradaki sorunlara aşina olması gerektiği ancak böyle 

olmadığı için de CHP’nin oy alamadığı söyleniyor.   

 

Aslında oradan aday olsa, oranın yapısını bildiği için oradan insanlarla bire bir yaşasa, bire 

bir konuşsa, oradaki insanlara dokunsa bunun bir faydası olacağını zannediyorum ama yine 

de bunun büyük ölçüde bir faydası olmayacaktır, neden? ... Onun için de nasıl bu “Hayrola” 

çalışmasında gidildi, herkese dokunuldu, dokunulmak suretiyle, orada olanları kendi 
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mahallelerinde, herkes kendi çöplüğünde olursa, daha çok dokunursa bir kıpırdama 

olacağına kanaat ediyorum yani. (KCC) 

 

Partinin geçmişte yasaklama zihniyeti ve ırkçılık gibi olumsuz deneyimler sergilediği, gerçekten halka 

hitap eden bir parti olamadığı ifade edilenler arasında. 

 

Biraz daha sanırım oradan da CHP ırkçı görünebilir, daha ayrımcı görünebilir. ... Biraz tabii 

ırkçı ya da tutarsız söylemleri olarak görüyorum, çok kapsayıcı parti olamadı CHP, daha orta 

üst kesime hitap etti. Sanırım gerçekten de halk partisi olmasına rağmen halka çok ulaşmış 

görünmüyor. (KCM) 

 

Bugün CHP’nin Kürt sorunu karşısındaki politikalarının tutuk olduğunu ve iktidar karşısında sinik 

davrandığını düşünenler bulunuyor. Burada özellikle, son dönemlerde HDP ile arasına 

mesafe koyması ve savaş politikalarına hayır dememesi eleştirilen noktalar arasında yer 

alıyor. 

 

Şöyle, mesela CHP “Savaşa hayır” diyemiyor. Ben CHP’liyim, ben Suriye’deki savaşı 

desteklemiyorum. ... Mesela partinin genel başkanı çıkıp açık açık savaşa hayır diyemiyor, 

çünkü insanlar ne düşünür kaygısı var, yani bizi yine HDP ile aynı kefeye koyarlar, yine şöyle 

olur, yani şöyle: bir sosyal demokrat partinin bunları düşünmemesi gerekiyor. İnsanlar ne der 

kaygısı ile bir şey yapmak doğru değil. Bir ahlaki felsefesinin olması gerekiyor, maalesef 

bundan çok uzakta parti. (ECÜ) 

 

Genel anlamda, Kürt sorununda bağlamında parti içinde homojen bir bakış ve tutum olmadığı 

söylenebilir. 

 
  CHP’nin İktidar Karşısındaki Muhalefeti 

 
Seçmenlerin CHP ile ilgili yaptıkları yorumlar ve değerlendirmeler içinde en fazla vurgulanan konunun 

partinin muhalefet yapma biçimi olduğu söylenebilir. Genel olarak, CHP’nin iktidar karşısında 

sergilediği muhalefet yeterli ve doğru bulunmuyor. Seçmenler, CHP’nin kritik olaylar 

karşısında dahi sokağa inmediğini, tabanın hoşnutsuzluğunu ve enerjisini ifade etmesi için 

kanal açmadığını düşünüyor. 

 

CHP’nin güçlü bir muhalefet sergilemesi için en başta daha kararlı bir duruş sergilemesi gerektiği 

öne çıkarılıyor. 

 

Bir kere şu, mazlum siyasetini bırakmalı, yani gerçekten sert bir siyaset yapması lazım, yani 

karşındaki hırçın bir siyaset yapıyor...Bu sertleştirmek böyle savaş, kavga değil, daha sert bir 

dille gerçekten direnmeli. Biraz bu konuda en son çıkan Man Adası şeylerinde bile gerçekten 

ellerinde güçlü bir delil vardı, güçlü bir siyaset yapıyordular, yani muhaliflik yaptılar ama 

mahkemenin çıkan takipsizlik kararının arkasında duramadılar diye düşünüyorum. (KCV) 

 

Partinin kendini iyi anlatamaması, iddiaları arkasında duramaması ve itirazları için güçlü kanıtlar 

sunmaması büyük bir eksiklik olarak görülüyor.   
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Bayağı bir milletimizi, nasıl diyeyim? Takip ediyor, herkes Ak Parti’yi savunuyor, savunmayı 

güzel yapıyorlar, kendini de savunuyor o parti ama CHP’nin pek savunabildiğini 

zannetmiyorum kendini. Yani her seferinde bir kanıt sunuyorlar, o kanıt mesela çöp oluyor, 

başaramıyorlar, başarısız kalıyorlar o konuda ama Ak Parti her yaptığının arkasında, illa bir 

kanıt gösteriyor. Bunlar delil gösteriyor ama kanıt yok veyahut kanıt gösteriyor, sonuç yok. 

(CK1) 

 

Partinin muhalefet yapma biçimini eleştirenler arasında, CHP’nin yaptıklarını tamamen ‘göstermelik’ 

bulanlar da bulunuyor. 

 

Düşük profilli [bir muhalefet] ... Hani bazen sanki onaylıyormuş gibi geliyor. İtiraz ediyor ama 

göstermelikmiş gibi geliyor, sanki bir şeyleri de onaylıyormuş gibi geliyor. (CKA) 

 

Muhalefeti sadece iktidarın yapıp yapmadıkları üzerinden yürütmenin doğru olmadığı, alternatif ve 

üretici söylemler-politikalar ortaya koymak gerektiği de sıkça vurgulananlar arasında. 

 

Ama tabii ki bu dile getirdiği şeylerin doğru şeyler olmasından öte, tabii ki çok eksik ki 

başarısızız. Nasıl eksik? Yani benim demin dediğim gibi iktidar bir hata yapıp, o iktidarın 

hatası üzerinden siyaset üretilemez. O onu yaptı, niye bunu yaptı falan demek, bu muhalefet 

değil. Bu, o zaman adam otursa, testi gibi otursa, hiçbir şey konuşmasa, hiçbir şey 

yapmayacaksın sen demektir. Sen, ne yapacağın üzerinden siyaset yapmak zorundasın. 

(EC1) 

 

Seçmenler güçlü ve kararlı bir duruş sergilenen örneklerden biri olarak Adalet Yürüyüşü’nü örnek 

veriyor. Fakat böylesi güçlü bir muhalefet potansiyelinin arkasının getirilmediğini ve buradaki 

enerjinin sönümlendiğini ifade ediyorlar. 

 

“Adalet istiyoruz, adalet istiyoruz” adalette kimse bir şey elinde tutmuyor. Adam yürüyüş yaptı 

o kadar, düz dünya yürüyüş yaptı hani? (CKZ) 

 

Muhalefet tarihinin en büyük kitlesi vardı Maltepe’de, miting alanında ve bunu elinde tutmayı 

başaramadı, yani şu: iktidarın çizdiği alandan kastım şu, tarihin bence en barışçıl 

yürüyüşüydü ve gayet de başarılıydı, iyiydi ama şu: devamını getiremedi parti, hani orada 

kaldı o, o kitleyi, o kadar insana “Biz buradayız” diyebilirdi başkan, hani “Taleplerimiz 

karşılanana kadar hiçbir yere gitmeyeceğiz, bu meydanı da terk etmeyeceğiz” diyebilirdi. 

Başka şeyler de yapılabilirdi, bilemiyorum. Yürüyüşün devamı sürdürülebilirdi, başka 

çalışmalar yapılabilirdi ama bunlar sürdürülmedi, yapılamadı veya yapmak istemediler, 

bilemiyorum. (ECÜ) 

 

Burada iktidar karşısındaki itirazların arkasında durulmaması da eleştirilen konulardan biri. Özellikle, 

Kasım 2017 yılında gündeme gelen ve birkaç ay süren Man Adası tartışmalarıyla ilgili olarak 

Kılıçdaroğlu’nun öne sürdüğü belgelerin arkasında durmadığı örneği veriliyor. 

 

Ondan sonraki davranışları, konuşmaları, belgeler çıkarttı, elinde sağlam belgeler var, 

“Bunlar belge” diyor kimden aldıysa “Bunlar belge” diyor. Ülkenin gündemini belirliyor. ... Her 

şekilde mat oluyor, her şekilde, hiçbir şekilde üste çıkamıyor yani hep mat. ... Yani belge 
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sunuyorsunuz yalan çıkıyor ya da yalan değilse arkasında duramıyorsunuz, belki gerçek ama 

arkasında duramıyorsun. (CEB) 

 

Parti muhalefetiyle ilgili olarak, özellikle gençlerin daha eleştirel baktığı ve parti içinde gençleri 

mobilize edecek bir dinamik oluşturulmadığı da söylenenler arasında. 

 

Gençler biraz daha aktif hareketlilik isteyen insanlar, yani şöyle düşünün, 16 Nisan 

Referandumu’nun olduğu gün biz çalıştık, geldik ve televizyonun karşısında belki “Sokağa 

çıkın” denecek bir cümleyi bekledik ve duymadık gibi. Gençler aktif eylemler istiyorlar. ... 

Gençler bu kadar sinmişliği kabul etmiyorlar, istemiyorlar, bundan rahatsızlık duyuyorlar. Ben 

de aynı şekilde, o şekilde düşünüyorum. ... Parti bir şekilde sindirilmiş bir parti, yani çıkıp açık 

açık birçok konuda, birçok noktada eylem yapmıyor, hiçbir şey yapamıyor, bastırılmış, yani 

şöyle düşünün: iktidarın kendisine çizdiği sınırlar içerisinde muhalefet etmeye çalışan bir 

parti var ve gençler bu anlayışı, bu yaklaşımı sevmiyorlar. (ECÜ) 

 

 
 Nasıl Bir Parti Olmalı?/İktidar Olmak İçin Ne Yapmalı? 

 
Seçmenler CHP’nin mevcut durumundan farklı olsaydı, daha güçlü bir parti olacağını ve partiye daha 

fazla bağlılık duyacaklarını belirtiyor. Var olan siyasal partiler dışında, alternatif olabilecek bir 

partinin ise en başta tüm toplumsal kesimlere hitap edebilen bir nitelikte olması tasavvur 

ediliyor.  

 

Daha sosyal demokrat, daha halkçı, yani biraz tabana hükmeden, hitap eden bir yönelim 

biçimi olmalı. Ayrımcı olmamalı, mesela hiçbir koşulda ayrımcı olmamalı. Hani diyorum ya 

zorluyoruz tabandan da yukarıyı, evet hiçbir şekilde hiç kimse için ayrımcılık olmamalı, asla 

milliyetçilik olmamalı, her insan eşittir, herkes bir bireydir, bu kadar. (CKA) 

 

Etnik, dini kimlikler ve siyasal angajmanlar açısından damgalayıcı olmayan, kapsayıcı ve demokratik 

ilkeleri benimsemiş alternatif parti tarif ediliyor. 

 

Bir kere kucaklayan bir parti olacaktı, işte sağ-sol, demokrat, dinci parti dışında yani Türkiye 

partisi olmalıydı, yani her dilden, dinden, ırktan insanı koruyan, bütün haklarını 

koruyabilecek; ben Kürdüm diye dışlanmayacağım ya da ben dinsizim diye dışlanmayacağım 

bir parti olmalıydı. Gerçekten bu ülkenin vatandaşısın ve korunman gerek düşüncesi olan bir 

parti olabilirdi. (KCV) 

 

Daha şeffaf, demokrasiyi gerçekten anlayabilmiş ve sindirebilmiş ve uygulayabilen bir parti 

tercih ederdim. Türbanlı ise türbanını taksın, bikinili ise bikinisi ile gezsin, düşüncelerini rahat 

paylaşabilsin, biraz daha gerçekten demokratik bir partiye ihtiyaç var, ırkçı söylemlerden 

uzaklaşan, daha özgürlükçü... (KCM) 

 

Partinin herhangi bir biriminde yer almış seçmenlerin en çok üzerinde durduğu konulardan biri, 

CHP’nin kendi içindeki çatışmalardan sıyrılıp toplumun geneline hitap etmesi gereğiyle ilgili. 
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Kendi iç savaşlarından, içerideki şeylerden bir kere kurtulması lazım. Gerçekten, gerçekten 

Atatürk’ün partisi olduğunu, Atatürk’ün ilkelerini, Altı Ok’un ilkelerini gerçekten uygulaması 

lazım, gerçek demokrasiyi sağlaması lazım parti içinde. Tabanla hiçbir şekilde ters 

düşmemesi lazım, taban gerçekten çalışmaya hazır. Tabanı motive edip, yani güzel bir 

programlar sunup, artık şey zamanı değil, yani muhalefet etmek için “Onu söyledi, bunu 

söyledi,” onlar geçti, onlar geç artık, yani birtakım hakikaten projeler sunup, o projeye bir 

yerden başlaması lazım. Hani oturup sadece seçim zamanı çalışmak yeterli değil, bunu hep 

görüyoruz. Her zaman çalışmak lazım. Bunu da sadece tabanla yapabilir, örgütle yapabilir, 

örgüt çok önemli. Örgütü canlı tutmak, örgütü eklemek, çoğaltmak, örgütü gerçekten 

çalıştırmak, motive etmek, bunlar lazım. (CK9) 

 

CHP’nin nasıl bir parti olması gerektiğiyle ilgili olarak ise farklı toplumsal kesimlerle daha fazla bağ 

kurması ve gerçekleri çok daha cesurca söylemesi gerektiği en çok vurgulanan nokta.  

 

Bu bağlamda, partinin halka daha çok temas etmesi, sahaya daha çok inmesi ve yerellerin nabzını 

tutması gerektiği ifade ediliyor. 

 

Mahallelerde gidip anlatılması gereken insanlara bu konuyu anlatmak gerekiyor. Kendini 

anlatmak gerekiyor. O tehlikeleri bire bir anlatmak gerekiyor. Yani mahalle ilişkileri kurarak. 

... Bunu yapamadığında ee neyi anlatacaksın kardeşim? Adamın sosyal yapısını bilmiyorsun, 

kültürel yapısını bilmiyorsun, hiçbir şeyini bilmiyorsun, ekonomik durumunu bilmiyorsun, 

belki adamın karnı aç. Aç adama ne anlatacaksın ya? (EC1) 

 

CHP’nin kitle çalışması anlamında eksikleri olduğu, sahaya inen partililerin bu anlamda eğitilmesi 

gerektiği önerisi getiriliyor. 

 

Arkadaşlar, sahaya çıkan elemanı eğitin. Sözde özde bir birlik olsun, beraberlik olsun. ... 

Halka iletişim kuramıyor çünkü bir eğitim gerekiyor. İletişim kuramıyorlar, çünkü dışarı 

çıktıkları zaman çirkinleşebiliyorlar, öteleyebiliyorlar insanları. Öteliyor, içlerinden hani hepsi 

için söyleyemeyeceğim bunu ama öteleyebiliyorlar. E bu yüzden dolayı da yani insanlar bir 

farkı görmeli, bir kaliteliyi görmeli, bir erdemi görmeli, bir mütevazılığı görmeli. Ben bir 

sosyalist olarak mütevazı, iyi kalpli insanlar istiyorum karşımda, tamam mı? Ben bile oradan 

rahatsız oluyorum, birçoğundan. Ben bile rahatsız... (KCC) 

 

Benzer bir bağlamda, bazı seçmenler kitle çalışmaları sırasında partili aktivistlerin, insanlar arasında 

ayrım yaptığını, bazen elitistçe davrandığını ve bunun değiştirilmesi gerektiğini düşünüyor. 

 

Mesela yolda işte diyelim ki şey veriliyor “Aman onlar şundan, verme,” “Aman onlar bundan, 

verme.” Mesela bir sokak çocuğu geliyor, çocuktur bu, yani altını kazıdığın zaman çocuk: bu 

Suriyeli olabilir, Kenyalı olabilir, Kasımpaşalı olabilir, hiç problem değil. Çocuğu dövmeye 

kalkıyorlar. İnsanları hor görüyorlar, nasıl davranacaklarını bilmiyorlar. Hakikaten yani 

sinirleniyorum, çünkü ben gönülden CHP’liyim dedim ya bu kadar eleştirmeme rağmen, yani 

bugün 1 oy çıkarsa, o oy benim oyumdur ama bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. (KCC) 
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CHP’nin iktidara aday bir parti olması için daha fazla proje üretmesi, ortaya koyması gerektiği de 

önerilenler arasında. Partinin sadece iktidarın yaptıklarını eleştiren ya da değerlendiren bir 

konumda olmaması gerektiği, alternatif politikalar sunmasının da önemli olduğu söyleniyor. 

 

...Yani herkes birbirini konuşuyor, yani ülkemde şu olması gerekir ki proje sunan bir tane lider 

göremiyorum, yani benim CHP’den beklentim o, gerçekten bırak ya o ne demiş bu ne demiş 

onu konuşmayalım artık. Ne bileyim yani ben istiyorum ki gerçekten böyle iyi bir program 

hazırlasın, desin ki tabana da desin “Köylerin”, yolu olmayan köyleri mesela, onları tespit 

etsinler, alsın, gidelim. ... “Hadi hepiniz katkıda bulunun, beraber çalışalım yapalım bu yolu, 

yapalım bu çeşmeyi” dediğinizde köylü yapar bunu, yani bunun gibi bunun gibi şeyler, bir 

sürü şey söylenebilir, aklıma o geldi. (CK9) 

 

Bununla ilişkili olarak ekonomik anlamda ve belediyecilik anlamında alternatif modellerden 

bahsediliyor.  

 

Bunlara önem verileceğine tarıma verilse, hayvana verilse, yani ben şeyin yerinde olsam, 

CHP’nin yerinde olsam şimdilik bir tane bir alana, kendi sahip olduğum bir alan bulurum ve 

orada bir hayvancılığı geliştiririm, bir örnek model olarak sunarım. Mesela Dersim’de bir 

belediye başkanı var, kendi başına ekiyor biçiyor, ondan sonra otobüslerini bedava yapıyor 

falan, bir modeldir. CHP de en azından şu aşamada muhalefette olsa bile bir yerde bir tarım 

alanı açabilir, istihdam sağlayabilir, başına işte mühendisini, mimarını, işçisini amelesini 

koyar, orada işte yerleşim sağlar; bir model ve bana gelir der ki bana değil tabii. Ben her 

halükârda şeyim de seçmene, “Bak, bu bizim modelimizden bir tanesi, bak biz yarın 

Türkiye’nin birçok yerinde böyle kompleksler kuracağız” diyebilir. (KCC) 
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 DİĞER PARTİLERE VE LİDERLERİNE BAKIŞ: KUTUPLAŞMA VE 

ORTAKLIK EKSENLERİ 

 
 AKP: Topyekûn Bir Karşıtlık  

 
CHP seçmenlerinin, diğer konu ve tutumlardan farklı olarak homojenlik gösterdiği hatların başında 

AKP karşısındaki tutumları geliyor. Burada, ülkenin birkaç yıldır hem siyasal hem ekonomik 

anlamda kötüye gittiği söyleniyor. AKP’nin daha da otoriterleştiği ve kendisini desteklemeyen 

toplumsal kesimlere karşı daha sert bir yönetim çizgisi ortaya koyduğu vurgulanıyor.  

 

Seçmenler AKP’nin ilk dönemleriyle son yıllardaki pratiği arasında fark olduğunu düşünüyor. AKP’nin 

ilk dönemlerinde daha ılımlı bir görüntüye sahip olduğu, söylemlerinde daha demokrat olduğu 

ancak devlet alanında güç elde ettikçe, farklı kesimlere karşı daha hoşnutsuz olduğu ve rıza 

devşirmeye daha az ihtiyaç duyduğu söyleniyor.  

 

Çok fark var. 2004-2007 arasında ben bile inanacaktım [AKP’ye] az kalsın! Söylemleri daha 

hani nasıl deniyor? Daha halka hitaben, daha beklentileri karşılayabilen, ekonomik olarak 

daha iyiye gidebilen, söylemlerinde ılımlılık, hatta hiç kötü söylemleri olmayan ama 

yerleştikçe yerleştikçe iç yüzünü gösteren, hani koltuk zehirlendi, mutlak güç mutlak zehirler, 

şimdi de basbayağı zehirlenmiş durumdalar, hepsi birbirini öyle. 2007’den sonra, çünkü 

şeyler başladı, yani işte iç yüzünü görmeye başlıyoruz... (CKA) 

 

İlk beş yılda daha kapsayıcı, daha demokrat, daha mütevazı daha sakin, daha terbiyeli gibi 

görünüyordu ama sonrasında zaman geçtikçe, geçtikçe, geçtikçe işte şu andaki korkunç, feci 

bir diktatörlük ortada. (KCM) 

 

Yani biatçı bir parti diye düşünüyorum, yani sorgulama, yargılama keşke olsaydı. Biat etmek, 

sorgulama-yargılamayı kaldırıyor zaten. Keşke bunlar olsaydı, belki onlar da bu kadar iktidar 

sendromuna kapılmazdı, daha doğru şeyler yapabilirlerdi diye düşünüyorum. (CK9) 

 

AKP’nin çok sert bir politika yürütürken, siyaseti doğrular üzerine yapmadığını düşünen seçmenler 

de var.  

 

Yanlış politika yürütüyor, çok sert bir politika yürütüyor, çok belden aşağı bir siyaset 

yürütüyor. Göz göre göre yalan söylüyor, kendi getirdiği kuralları başkası getirmiş gibi 

insanlara çok güzel empoze edebiliyor. (KCV)  

 

Burada ülkenin kötü yönetildiği, özellikle şiddet dilinin ve pratiğinin sadece siyasal alanda değil 

toplumsal ilişkiler boyutuyla da arttığı ifade ediliyor. 

 

Valla ilk çıktığı zamanlar daha iyiydi, böyle vurucu kırıcı bir şey yoktu. Öyle kadına da ama 

şimdi git be git kötüye gidiyor. İlk zamanları bir şey yoktu, bak herkes kendi yağıyla kavrulmuş 

oturuyordu, böyle. Ben 34 senedir İstanbul’dayım, ilk defa böyle bir şey, iki senenin içinde 

oldu her şey. 2017-2018 çok şiddet oldu, hiç kadın dövülmüyordu. Şiddet yoktu, şimdi iki 

senenin içinde daha çok olmadı mı? Hepiniz de hayat yaşıyorsunuz, dünyadasınız. Önceden, 
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Allah’a çok şükür herkes yağında kavruluyordu, böyle vurucu kırıcı öldürücü kimse yoktu. 

(CKZ) 

 

Bu bağlamda, AKP’nin var olan kaos ortamından siyasi olarak yararlandığı ve iktidarı kaybetmemek 

için her şeyi yapacağı da dile getirilen düşüncelerden biri. 

 

Gücü elinde bulundurduğu için hiçbir ideolojisi yok ve ideolojisi olmayan insanlardan ben 

korkarım, yani ne yapacağı belli değil. İktidarda kalmak için her şeyi yapabilecek bir kitle var. 

... Yani söz konusu olan kendi çıkarları ve diğerleri var. Kendi çıkarları doğrultusunda ben 

Suriye’deki savaşa girdiğini düşünüyorum. ... Bir film vardı, orada güzel bir sahne vardı, 

seçimi kaybediyor başkan, kaybedeceğini anlıyor, hemen orada da Suriye temasını işliyorlar, 

hemen Suriye ile savaşa giriyor falan çok mantıklı. “Kaos merdivendir” diyordu bir başka 

yerde. O kaosu merdiven olarak kullanıp, insanlar korktukça gücü elinde tutuyor en 

nihayetinde. (ECÜ) 

 

Seçmenler nezdinde AKP’nin ekonomi politikaları en çok eleştirilen noktalardan birini oluşturuyor.  

Özellikle alım gücünün düşmesi, hayvancılık ve tarım alanında küçük üreticinin geldiği konum 

ve ülke kaynaklarının doğru biçimde kullanılamaması dile getirilen örnekler arasında. Son 

günlerde gündeme gelen, şeker fabrikalarının satılması meselesi de bu bağlamda 

eleştiriliyor.   

 

Yani bu ülkenin değerleri dediğimiz fabrikalarımız, işyerlerimiz satılmaya başlandı. En büyük 

yanlış bulduğum, yabancı yatırımcıların burada işyeri açabilme, toprak alabilme kanunuydu. 

Bu Antalya’da büyük bir toprak kaybımıza sebep oldu. Şimdi ülkemizin birçok noktasına 

gittiğinde aslında yerli sahibi kalmadı, yabancı sahiplendi. (KCV) 

 

Ama bugün geldiğin zamanki asgari ücretin yüzde 40 alım gücü daha aşağı düşmüş 

durumda. Düşünebiliyor musunuz? Yani söyledikleriyle yaptıkları, geldiği nokta aynı değil, ya 

şimdi gelirken sadece insanları kandırdı, kullandı, öyle geldiler. ... Ve bunun esasını da 

yaptıklarına bakıyorsun, bütün ülkenin değerlerini, tarımını, hayvancılığını, her şeyini yok etti. 

Ete bağımlı, samana bağlı hale getirdi bizi. Yani bence bu ülkeyi bitirmekle görevlendirilmiş 

bir proje gibi bence. (EC1) 

 

AKP’nin devlet kaynaklarını kendi taraftarları için seferber ettiği, toplumsal alanda sınıfsal çelişkilerin 

arttığı da getirilen yorumlardan biri.  

 

Yani hep insanlardan yiyor, hep garibanlardan, hep insanlardan koyun gibi şey yapıyorlar, 

yükleniyor. Ya her şey, her şey, hiçbir şey, kendi sırf şeye çalışıyor. ... Çevresi için 

zenginleştiriyor. Gariban zaten hep gidiyor, yani [?] sıfır. Nereden geldi? Zaten geldiği yer 

belli, e peki o zaman herkes; Ecevit’in neyi vardı? Bu adam nereden geldi, nerede çalıştı, 

nereden yaptı? Her şey devlet. Aldı yükünü, daha da doymamış, hâlâ almaya çalışıyor. (ECT)  

 

AKP’nin ülke yönetimindeki kararları tek başına vermediği, uluslararası güçlerin ve projelerinin etkisi 

altında olduğu da yaygın görüşler arasında. 
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AKP, e tek adam yönetiminde bir parti. Bu Amerika’nın, nesi derler ona? Amerika’nın ürettiği 

bir parti. (KCC)  

 

Seçmenler genel olarak Erdoğan hakkında görüş bildirmek istemediklerinden, diğer partilerden farklı 

olarak, AKP liderliğiyle ilgili değerlendirmeleri aktaramıyoruz.  

  
 

 HDP ve Demirtaş Arasında 

 
CHP’li seçmenlerin HDP’ye yaklaşımları ve parti hakkındaki görüşleri birbirinden farklılık gösteriyor. 

Bununla birlikte, HDP’nin son dönemlerde Türkiye partisi olmaktan çıkıp Doğu’ya sıkıştığı ve 

etnik milliyetçi bir parti olarak sivrildiği ve bu nedenle desteğini kaybettiği ortak görüşler 

arasında yer alıyor. 

 

Şimdi bir keskin ayrılış var, yani HDP anlayışı Kürt milliyetçiliğine yönelik bir anlayış olarak 

oluştu. ... Onlar da işte bir daha yüzde 10’u görebilirler mi? Biraz kuşkulu bir durum, yani 

geçtiğimiz dönemde büyük destek aldılar, fakat sonraki yaşananlar öngördükleri gibi 

demokrasiye yönelik bir yaklaşım değildi. Kürt milliyetçiliğine yönelik olunca da Türkler, yani 

Türk diye adlandırdığımız kesim ne kadar aydın da olsa, şey de olsa onun da bir milliyetçilik 

damarı vardır, bende Türk fazlasıyla olduğu gibi. (CEN) 

 

Ortak olarak belirtilen şeylerden bir diğeri de, Kürt hareketinin Amerika’nın güdümünde olduğu ve 

emperyalizmle arasına mesafe koymadığı yönünde. 

 

HDP’nin, PKK ile arasına mesafe koymadığı ve bu nedenle başarısız olduğu da ifade edilen 

görüşlerden. 

 

HDP ile evet yani hani çok oy verdiğim söylenemez ama bir taraftan da destekliyorum. Tek 

sıkıntı sanıyorum PKK ile olan ilişkisi mi diyelim, bağlantısı mı diyelim, uzantısı mı diyelim, 

sadece tek sıkıntı ya da problem, belli çevrelerde onu görüyorum. Onun dışında Demirtaş, 

çok ideal bulduğum bir lider olabilir. Tabii açılım sağladı, yeni bir düşünce üretti, yeni bir bakış 

açısı, perspektif sağladı. İyi geldi, iyi geldi yaklaşımı. En azından biz çok özlemiştik gülen, zeki, 

espri yapabilen, kapsayan, daha halktan birini özlemiştik. (KCM)  

 

Seçmenlerin parti lideri Selahattin Demirtaş hakkındaki yorumları ise dikkat çekici biçimde daha 

farklı. Demirtaş ile ilgili genel olarak olumlu yorumlar öne çıkarken, Demirtaş’tan HDP’nin 

kendi potansiyeli dışında, partinin popülerleşmesinde etkisi olan bir siyasetçi olarak 

bahsediliyor.  

 

7 Haziran 2015 seçim sonuçlarının öneminin kavranamadığı, Kürt sorunu karşısında tekrar çatışma 

sürecine girilmesinde hükümet kadar HDP’nin de eksikleri olduğu söyleniyor. Demirtaş’ın da 

PKK ve hükümet arasında kaldığı ve iki tarafın da siyasi olarak önünü kestiği düşünülüyor. 

 

Çünkü mesela son yaşadığımız Haziran seçimlerinde 80 milletvekili çıkarttı biliyorsunuz. 80 

milletvekili çıkarttı. Demirtaş’ın güçlenmesi PKK’da rahatsızlık yarattı. PKK’da şöyle bir 

rahatsızlık yarattı; 80 kişiyle temsil edilir hale gelmesi, o zaman demokratik bir yerde temsil 
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edilme hakkını Kürt halkının alması, PKK’ya gidişi yavaşlatacaktır. ... Gidip bence, ben kendi 

öz düşüncem bu, siyaseti böyle değerlendirirken de, bence gidip İmralı’yla hükümet anlaştı. 

O seçimleri tekrar yeni bir 30 Kasım’a gelene kadar yapmış oldukları bir sürü, bombalı, 

mombalı, hepsi bunlar kurma bana göre. Bunları yaparak Demirtaş’ı, Demirtaş’ın bu gidişinin 

önünü kestiler. ... Demirtaş’ın bence çok düzgün, nitelikli, dürüst ve gerçekten de yani 

Türkiye’de yani son yıllarda bu kadar kirlenmişlik içerisinde görmüş olduğumuz lider olacak 

adamlardan birisi yani. (EC1) 

 

O süreçten sonra benim görebildiğim kadarı ile parti mi denir orada veya kişiler üzerinden mi 

gidilmeli bilmiyorum ama Tayyip Erdoğan ile Kandil’in arasına sıkışmış bir görüntü bence 

ortaya çıktı ve sonunda da ikisinin karşısında da durmayı başaramadıkları için bugün 

Selahattin Demirtaş cezaevinde ve dışarıda olsaydı bence bir şeyler farklı olurdu, birçok 

şeyde Kemal Kılıçdaroğlu’ndan daha cesur buluyorum, birçok söylemini, birçok yaklaşımını. 

Bunun cezasını çekti, işte bunun bedelini ödediğini düşünüyorum. (ECÜ) 

 

 
 MHP ve İyi Parti’ye Bakış  

 
Seçmenler, MHP ve İyi Parti’ye tedbirli bakıyor ve asıl olarak iktidar karşısında gösterdikleri tutuma 

göre değerlendiriyorlar. İki parti arasında belli bir ayrım yaparak değerlendirmede bulunuyor. 

MHP’nin AKP ile yakınlaşması ve Bahçeli’nin söylemleri en çok eleştirilen konular arasında 

yer alıyor. Burada MHP’nin tamamen iktidar partisinin güdümüne girdiği vurgulanıyor.  

 

MHP tamamen düz çizgiyi “U” çizgi yaptı, yani kendini sattı, oy için, şu anda oy için kendini 

satmış durumda. Diktatör, Devlet Bahçeli bir diktatördür, alttan gelenlere yer vermedi, seçim 

hakkı bile vermedi. Arkasını Tayyip Erdoğan’a dayadı, seçimleri iptal ettirdi, başka parti 

kuranlara ettiği hakaretler ortada, yüzde 3 bana sorarsanız oyu var, o bile kalmadı, yani 

kemikleşmiş bir grup var, ondan oyu var. Bana kalsa barajı bile geçemez. (CEB) 

 

Bahçeli’nin de bir AKP’li olduğunu düşünüyorum artık. ... AKP’nin devamı gibi bir parti oldu, 

nasıl olacak ki? (CK9) 

 

MHP’nin AKP içinde yer aldığını, hatta artık AKP içinde siyaset yaptığı da ileri sürülüyor. 

 

Gittikçe eriyip yok olacağını görünce destek oldu, belki devlet içerisinde bizim bilmediğimiz 

sırları bilen birisi olarak onun yanında olması gerektiğini düşünüyor, ona göre davranıyor; 

bilmiyorum yani. Belki de kontrol altında tutmayı düşünüyor. (CEN) 

 

Geçmişte sol-sosyalist hareket içinde yer almış orta ve üst yaş kuşaklar için, MHP algısının daha 

olumsuz olduğu anlaşılıyor. MHP’nin milliyetçi-ırkçı politikaları eleştiriliyor. Bununla birlikte 

eskiden farklı olarak, bugün MHP’lilerle yan yana gelinebildiğini, iktidar karşısında 

ortaklaşılabildiğini söyleyenler de var.  

 

MHP çok ırkçı bir parti, ben öyle düşünüyorum, ezelden beri, şöyle söyleyeyim: ben hayatım 

boyunca “MHP’li hiç kimse ile siyaset yapamam” derken, referandumda MHP’lilerle yan yana 

çalıştık ve bunları kendilerine de söyledim. Hayatım boyunca bir MHP’li ile aynı noktada yer 
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alamam derken Türkiye’nin kaderi için referandumda MHP’lilerle birlikte çalıştık, birçok 

yardımlarını da aldık. Onlar da o zaman bizimle birlikte “Hain” sayılan kesimdi ama milliyetçi 

bir parti, milliyetçi söylemleri hoş değil. (KCV) 

 

Seçmenler, MHP’nin mevcut durumundan farklı olarak, İyi Parti’nin iktidar karşısında bir nebze daha 

olumlu bir tavır sergilediğini düşünüyor. Meral Akşener’in geçmişteki politik duruşuna 

rağmen, bugün söylemleri itibarıyla daha farklı bir imaj çizdiği ve bir kadın olarak da Türkiye 

siyasetinde daha olumlu bir renge sahip olduğu söyleniyor.  

 

İyi Parti çok iyi niyetle kurulmuş olabilir. Belki Meral Akşener, tabii geldiği yeri biliyoruz, parti 

olarak geldiği yeri biliyoruz. Ama söylemlerine, duruşuna şuna bakarsan, kendisine bir şey 

diyecek, bir şey söyleyemiyoruz. Yani mevcut sisteme karşı çıkıyor yani. İnsanın nereden 

geldiği değil, sonuç itibariyle nasıl durduğu, nerede durduğu önemli. (EC1) 

 

İyi Parti hakkında olumlu düşüncelerim var. Geçenlerde kendi aramızda konuşurken partide 

şöyle nitelendirmiştik: bir kadın olarak düşünecek olursak partileri, işte 70 yaşlarında bir 

kadın portresi çiziyor, AKP 40-45 yaşlarında bir kadın, HDP daha 30-35’lerinde gibi duran, 

İyi Parti ise 20’li yaşlarında bir genç kız portresi çiziyor benim gözümde. Bir şeyler yapma, 

değiştirme imkânları olabilir, eğer tabii o faşizan ve salt milliyetçi tabanla bir şeyler 

yapmazsalar ki yapacaklarını zannetmiyorum, şu anda öyle bir imaj çizmiyorlar; başarılı olma 

ihtimalleri var, bir şeyleri değiştirme ihtimalleri de var. (ECÜ)  

 

Şu anda evet, gözlemlerime bakarak, tabii ki daha da biraz daha onunla yoğunlaşarak belki 

ona imkân sağlayabilirim bu gidişle. ... Valla bir kadının yönetmesi ülkemizi bence daha 

mantıklı gibi geliyor. (CK1) 

 

Bunlara rağmen İyi Parti’nin tüm kesimlere hitap edebilecek bir yapıda olmadığı, milliyetçiliği öne 

çıkarmasının olumsuz olduğu öne çıkan görüşlerden. Seçmenler İyi Parti’yi değerlendirmek 

ve güven duymak için erken olduğunu düşünüyor.     
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 TOPLUMSAL VE SİYASAL GÜNDEMLER 

 
 Dış Politika: AB ve Ortadoğu Gündemleri 

 
Hükümetin dış politikası en çok eleştirilen konulardan birini oluşturuyor. Seçmenler bundan sonra 

Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik olasılığının daha da düşük olduğunu düşünüyor ve bunu hem 

Türkiye’nin artan anti-demokratik uygulamalarıyla, hem de AB ülkelerine rest çekilmesiyle 

ilgili görüyorlar. Aynı zamanda, AB ve Batı ülkelerinin Türkiye’yi oyaladığını da söylüyorlar.  

 

Avrupa Birliği bize tabii ki insan haklarının ihlali ve hukuksal düzenlemelerin insan haklarını 

çiğnediğini görüyor tabii, salak değil görüyor tabii. Bu yüzden dolayı da bizim üyeliğimizi 

malum erteliyor. (KCC) 

 

Söylenenler arasında, AB üyeliği ile ilgili olarak pek bir umut kalmadığı, AB’nin dağılmaya başladığı 

yer alıyor. Aynı zamanda NATO üyelikleri gibi durumların Türkiye’ye bedeli olduğu belirtiliyor.  

 

Burada dikkat çekici biçimde Batı karşıtı bir dilin öne çıktığı görülüyor. Batı’nın evvelden beri bu 

topraklarda planları olduğu, bugün de benzer bir konjonktür olduğu söyleniyor.  

 

Bu uluslararası siyasetin şekillendirdiği bir durum, yani ikisi de fırsat bulduğu her yerde 

birtakım kitleleri kullanıyor, Amerika olsun Rusya olsun. Şimdi Avrupa da bu konuda etkili 

Fransa, Almanya özellikle ve özellikle İngiltere çok sinsi bir şekilde bu işin plan ve hesabını 

çok iyi yapan ülkeler. ... 1917’lerde, 1918’lerde, 1915’lerde Samsun gibi küçücük bir ilde 

40-50 tane İngiliz okulu olması, bayağı ciddi düşünmeyi gerektiren bir durum, yani 

Cumhuriyet öncesinde böyle yoğun, her aşamada okullar, her sokakta, her mahallede 

okullar, İngiliz okulları. (CEN) 

 

Ayrıca Türkiye’nin Ortadoğu’daki gelişmelere müdahil olabileceğini; kendini göstermesini ve geride 

durmamasını bu anlamda hükümetin yaptıklarının yanlış olmadığını ifade eden seçmenler de 

bulunuyor. Türkiye’nin de diğer ülkeler gibi Ortadoğu’da bir aktör olabileceği, Amerika ve diğer 

ülkeler karşısında varlığını kanıtlayacak hamleler yapabileceği, bunların anlaşılır olduğu 

söyleniyor. 

 

Dış yönlendiricilerin çabası ve birtakım savaşlar çıkıyor ve Türkiye’nin de burada akıllı olması 

gerekiyor, yani pay kaptırmamak için zaman zaman horoz gibi ötülse de bugünkü yönetimin 

yaptığı çok yanlış bir durum değil, yani tamamen karşısında değilim, çünkü “Bize ne” deyip 

kenara çekilmek sonunda sıkıntıların bize doğru daha hızlı gelmesine neden olacaktır. Bu şu 

anki yöneticiler ileride dünya yapısında, siyasetinde paydaş olmak, söz sahibi olmak 

istiyorlar. ... İşte biz, çok savaşmazsanız da ahmak olduğunuzu falan düşünebilirler, o açıdan 

ses çıkarmakta yarar var ama bugün dediğinin yarın tam tersini söylemek o ilkesizlik oluyor, 

yani bir politika yok demek oluyor. (CEN) 

 

Devamında bugün Amerika ile olan restleşmelerin taktiksel olarak doğru olduğu, Rusya ile 

yakınlaşmaların doğru olduğu yönünde görüşler de var. 
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Şöyle, temelde iki tane ekol var. Bir tanesi Türkiye’nin 1950’lerden beri birlikte hareket ettiği 

Amerikancı ekol, diğeri de diğer ekol, bugün daha çok yatkın olduğumuz Avrasyacı ekol. 

Zannediyorum Tayyip Erdoğan son bir yılda Putin ile Türkiye 50’den fazla kez görüştü, biraz 

o yönde bir şey var, bunda ulusalcıların çok ciddi etkisi olduğunu düşünüyorum. 

Ulusalcılardan kastım sadece CHP’deki ulusalcılar değil, işte Vatan Partisi ve Doğu Perinçek 

özelinde. Bildiğim kadarıyla aralarındaki görüşmeleri Doğu Perinçek aralıyor. Uzun süreli bir 

şey olacağını düşünmüyorum ama. (ECÜ) 

 

Dikkat çeken kanaatlerden bir diğeri de, Türkiye’deki sorunların dış kaynaklı olduğu, Amerikan oyunu 

olduğu ve bir biçimde iktidarın da bunun parçası olduğu. Nitekim benzer bir düşünme tarzının 

iktidar cephesinde olduğu görülüyor. Yani sorunların dış kaynaklı olduğu ve muhalefetin de 

bunun kolu, uzantısı ya da kuklası olduğu yönünde. CHP’li seçmenler ise, iktidarın dış 

oyunların, projelerin bir parçası olduğunu düşünüyor. 

 

Bizim başımıza gelenler zaten Amerika’nın oyunu değil mi, yani bilmem yeni, 50 yıllık, bilmem 

ne yıllık değil ki bir proje, işte proje gidiyor, akıyor gidiyor yani işte içinde bir sürü sayılabilecek 

şeyler var, o var bu var şu var, o proje devam ediyor. ... Güzel Ortadoğu Projesi, İsrail ile. ... 

İşte değneği kullanırsanız zaten kutuplaşırsınız, değerleri de yok edersiniz, zaten 

kutuplaşırsınız, insan yani. … Başka şeyler, evet işte bu Büyük İsrail Projesi, Amerika’nın 

Ortadoğu üzerindeki hayalleri gerçekleştirecek gibi görünüyor, işte böl, parçala, yönet. (CK9) 

 

 
 Suriyelilere Yaklaşım 

 
Dış politikayla ilişki olarak konuşulan gündem konularından biri de Suriyeliler. Seçmenler 

yaşananları, en başta hükümetin yanlış dış politikalarının sonucu olarak görüyor. Hükümetin 

hazırlıksız ve tepeden inmeci politikaları eleştiriliyor. 

 

CHP’liler arasında, Suriyelilerle ilgili olarak farklı görüş ve deneyimlerden bahsedilebilse de, bu 

kesimlerle ilişkilenmeye hazır bir bakış ve ülkedeki varlıklarını kabullenmiş bir anlayıştan 

bahsetmek zor görünüyor.  

 

Burada savaştan kaçan insanlara yardım edilmesi gerektiği ancak Türkiye’nin ekonomik durumunun 

kötüleştiği, insanların geçim sıkıntısı çektiği koşullarda, Suriyelilerin ek bir yük oldukları sıkça 

ifade ediliyor. 

 

Bir defa iyileri Avrupa’ya gitti, herkes biliyor bunu. Hani iyileri Avrupa’ya gitti. Kötü olanlarının, 

ne derler ismine, nasıl denir ona? Çakal olanların paralı olanları burada kaldı, çünkü çok 

mekân işletiyorlar, işte nargile salonları, kendine özgü yiyecekler, kendine göre fast food’lar, 

kendine göre eğlence alanlarını falan burada şey yaptılar. Bir de şeyler var işte sokaklarda 

yaşayanları var. Evet, onlara üzülüyorum açıkçası insan olarak onlara üzülüyorum. Keşke o 

dükkân açanları falan kovsa da hani hükümet, hani madem, keşke o şeyleri buradan kovsa 

gönderse o ticaret yapanların hepsini göndermesini, hakikaten ihtiyacı olup oraya 

dönemeyecek şeyde olanlara da bir barınma sağlamasını insan olarak isterim ki bu arada 

tabii bunu isterim ama Suriye ile bir adım evvel ilişkilerimiz bir yöne yana girsin... (KCC) 
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Suriyelilerin kalabalık ailelerle, kentin her yerinde görünmelerinden rahatsız olan ve kentteki suç 

oranlarıyla bu nüfusun varlığını ilişkili gören seçmenlerin bu anlayışları oldukça hakim. 

 

Suriyeli görüyorum her yerde, yani üzülüyor insan, acıyor falan ama tabii ki çok fazlalar ve 

çok toplumun içine girdiler ve bu kaos ve pislik getirecek ileride. ... Toplum tabii bundan mutlu 

değil, Suriyeliler çünkü çok sık şekilde sağda solda olaylar oluyor ve vandal insanlar zaten 

eğitim düzeyi olarak ya da yaşam kültürü olarak bize göre çok daha farklı. ... ilkel bir yapı 

içerisindeler ve içlerindeki o vahşilik küçük olay ve çatışmalarda kendini gösteriyor hemen. 

... Bunu Özal zamanında yaşadık, Peşmergeleri kapıları açtı, aldı ülkeye, ondan sonra bu 

Kürtçülük problemi ondan sonra çığ gibi büyüdü. ... Özal bu İran-Irak Savaşı’nda kapıyı açtı 

ve çok yüklü bir Peşmerge nüfus, Arap ve Kürtler Türkiye’ye girdi, yani Türkiyeli olmayan 

insanlar geldiler. Onlar demografik yapıyı bozdu, yani sayı gittikçe değişti. (CEN) 

 

Sıkça dile getirilen görüşler arasında, Suriyelilerin aylık yardım, ödenek ve burs aldıkları; ücretsiz 

olarak kamusal haklardan yararlandıkları, otobüse bedava bindikleri ve hastane 

hizmetlerinden ücretsiz faydalandıkları bulunuyor.  

 

Türkiye’deki artan işsizlik sorununun, Suriyelilerin emek süreçlerine dahil olmasıyla daha da 

kötüleştiği düşünülüyor. Burada Suriyelilerin, emek süreçleri içinde çok fazla sömürüldükleri 

teslim edilirken piyasada, ucuz emek gücünün oluşturdukları bu nedenle ücretlerin 

düşürülmesine neden oldukları en çok vurgulanan noktalar. 

 

İlkokuldan bu yana tekstil sektöründe çalışan, 40 yaşındaki bir seçmen bu konuyla ilgili şunları ifade 

ediyor: 

 

[Sigorta] yok. Yaptıkları zaman biraz nadirdi, çok yerler vardı. Şimdi de yapmıyorlar daha 

doğrusu. Şimdi gene yapmıyorlar, “Devlet şey yaptı” diyorlar ama gene de yapmıyorlar: ister 

çalış, ister çalışma, çünkü Suriyeli çok. Yabancılar çok olduğu için adam iki tane Türk 

çalıştırdığı zaman, “Beş tane Suriyeli çalıştırırım daha kârlı” diyor. ... Bundan yedi ay önce 

Okmeydanı’nda tekstil çalışmaya. O Çağlayan zaten komple, her yerde dükkân açmışlar, 

işyeri açmışlar; bütün lokanta olsun, tekstil olsun. Ya Türkleri bile almıyorlar, yani o dereceye 

gelmiş. Bir tane daha şey var Kağıthane mi neresi, komple zaten Suriyeli. (ECT) 

 

Suriyelilerin, topluma entegrasyonunun zor olacağı, kültürel olarak farklı dinamikler taşıdıkları ve var 

olan toplumsal yapıyı olumsuz anlamda değiştirecekleri ifade edilen görüşlerden bir diğeri.  

 

Bir defa medeni anlamda bizden çok geriler, örnekse çöplerini direkt atabiliyorlar, bezlerini 

bile balkondan aşağı atabiliyorlar, çok çabuk agresifler. Entegrasyon zor olacak çünkü biz 

daha yeni yeni kendimize hazır geliyorduk, hani bir şeyler olmaya başlıyorduk, onlarlan ciddi 

anlamda zor olacak... (KCC) 

 

İktidarın, Suriyelileri Avrupa karşısında elini güçlendiren kozlardan biri olarak gördüğü ve aynı 

zamanda bu nüfusu oy deposu olarak kullanacağı da yaygın olarak söyleniyor. 

 

Kullanıyor, işte şunu diyor: “Suriyelileri, açarız sınır kapılarını, bırakırız Avrupa’ya” diyor. 

Onları bir insan olarak gördüklerini düşünmüyorum, Suriyelileri. ... Suriye’deki savaşı 
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desteklememek üzerine bir tutum var. Bu da şöyle, yani Suriyelileri burada istemiyorlar 

insanlar. Bunda haklılar da bunu istememekte. Sebebi şu, yani burada kızgınlığın aslında 

bence bireysel olarak o insanlara yönelik bir kızgınlık olduğunu düşünmüyorum. Bunun 

sorumlusunun bu ülkedeki bir grubun olmasından, AKP bunun sorumlusu, çünkü oradaki 

ayrışmayı, oradaki bölünmeyi “Üç aya Esed gidecek” söylemlerinin sonucunda insanlar 

Suriyelilere düşman olmuş durumdalar. (ECÜ) 

 

Güncel bir konu olarak Afrin operasyonu hakkında da kimi kanaatlerden bahsedilebilir. Hükümetin, 

ele geçirildiğinde Suriyelilerin yerleştirileceğini duyurduğu Afrin bölgesi ile ilgili seçmenler, 

buraya yapılacak askeri operasyonlara Türkiyeli askerlerin değil, Suriyelilerin katılması 

gerektiğini söylüyor.  

 

Mesela askere buradaki Suriyeliler niye gitmiyor, neden gitmiyor? Burada işte dal bacak 

oturuyorlar, oh keyif yapıyorlar da benim Mehmetçiğim niye gidiyor? Onlar gitsin. Madem 

Suriye kurtulacaksa, Afrin’e de Suriye’nin kurtuluşu için girilmişse Suriyeliler askere gitsinler 

istiyorum, yani yetişkinleri. Suriyeliler askere gitsin istiyorum. Bu sokakta olan çocuklarına 

gerçekten üzülüyorum, hatta plasentası üstünde iki yaşında bebekler olduğunu duydum. E 

bu çok acı ama bu Davutoğlu’nun da yanlış politikalarının sonucu… (KCC) 

 

Şu anda biz kimin için savaşıyoruz, kimin için neyi almaya çalışıyoruz, ben onu anlamadım, 

Suriyelilere çalışıyoruz daha doğrusu. Ya bizim askerler gidiyor orada Suriyeliler için şehit 

oluyor. Niye? Suriyeliler burada keyif yapıyor. Dünya kadar gençler var, gitsin savaşsınlar. 

Bizim bugün savaş olsa biz başka ülkeye mi kaçacağız? Yoo ama aklım ermedi. (ECT) 

 

Kendilerini sosyal demokrat gören kişilerin de ifade ettiği bir görüş bu. Anlaşılıyor ki CHP’li 

seçmenlerin Suriyelilere yönelik tutumu, iktidarın politikalarına ve uygulamalarına yönelik 

eleştirilerle birlikte düşünülüyor.  

 

 
 Kürt Sorununa Bakış  

 
CHP’li seçmenlerin Kürt sorununun geldiği evre, nedenleri ve sorumlu olan taraflar konusunda farklı 

görüşlere sahip oldukları ve genel anlamda bu meseleyle ilgili homojen bir tutum olmadığı 

söylenebilir.  

 

Genel kanaatlerden bahsetmek gerekirse, Kürt sorununun geldiği evreyle ilgili olarak geçmişe göre 

daha kötü bir gidişat olduğu düşünülüyor. Mevcut durumuyla Kürt sorununun 

çözülemeyeceği, hükümetin yaptıklarıyla Kürtlerin istek ve arzularının tek taraflı olarak 

uzlaştırılamayacağı, bu anlamıyla zor bir sürece girildiği söyleniyor. Var olan çıkmaz ise çok 

farklı nedenlere bağlanıyor: burada hükümetin Kürt Açılımı politikasının eleştirilmesinden, 

tersine baskı ve şiddet politikalarının eleştirilmesine kadar değişen görüşler sıralanıyor.  

 

Kürtlerin Amerika ile yakınlaşarak siyaset yaptığı ve bunun hem Türkiye için, hem de Kürtler için 

olumsuz sonuçları olduğu/olacağı konusunda ortak bir görüş bulunuyor. Kürtlerin büyük 

güçler tarafından emperyalist amaçları için kullanıldığı ve bugün zor durumda oldukları 

söyleniyor.  
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Kurulacak olan Kürt devleti de, emperyalistlerin yani ABD’nin kontrolünde yeni bir İsrail gibi, 

benim kendi görüşüm, benzetme açısından söylüyorum. Çünkü ekonomik gücünüz yoksa 

kullanılmaya müsaitsiniz, şimdi orada, diyelim ki oraya kuruldun. Orada petrol yatakları var. 

Amacı zaten güçsüz bir devlet, kurumsallaşmamış bir devleti sana kuruyorum deyip, sen 

bütün her şeyini ona sen kuracaksın, sen sömüreceksin. Kürt halkı olarak gene ben şeysem, 

köleysem yine köleliğime devam edeceğim, işçiysem işçiliğime devam edeceğim. Değişen ne 

olacak? Değişen ne var? Hiçbir şey değişmeyecek. Sadece emperyalistlerin egemenliği altına 

girmiş olacak. (EC1) 

 

Kaos çok fazla alevlendi, arttı, artık evet etnik ayrılıklar başladı gibi ama yani hâlâ da 

düşünüyorum, halkların asla birbiri ile problemi olduğunu düşünmüyorum. Yok, yani siyasal 

olarak kullanıldığını düşünüyorum Kürtlerin burada, bilmiyorum öyle düşünüyorum, çünkü o 

kadar içiçe, o kadar yani her şeyimizi bir yaşamışız ki niye bu ayrışma? (CK9) 

 

Kürtlerin bir takım hak taleplerinin olmasının anlaşılır olduğu ancak PKK ile aralarına mesafe 

koymaları gerektiği de sıkça vurgulanan görüşlerden.  

 

Birtakım Kürtlerin istekleri var “Bizim de okulda anadilimiz olsun” şu bu; buraya kadar okey 

ama içinde bazı milletvekilleri var, bu PKK ile iş birliği yapan, PKK’cı olan milletvekillerini tabii 

ki ben de onamıyorum ama Kürtlerin birtakım hakları olması gerekiyor mu? Orada tamam, 

okey. (KCC) 

 

 

 Afrin operasyonu 

 
Türkiye gündemine oturan Afrin operasyonu ile ilgili, CHP’li seçmenler arasında Türkiye’nin sınır dışı 

operasyonlarına ve asker ölümlerine karşı duran, eleştirel bir dilin öne çıktığı görülüyor.  

 

Ben savaşın her türlüsüne karşıyım. Afrin’de PKK’lı var ise zaten Afrin’dedir, biz kendi 

sınırımızı korursak, onlar zaten bize gelemezler, aradaki kilometreyi biliyorum. Bunun çok 

başka bir şey olduğunu düşünüyorum umarım, umarım mazlum hakları, çocukları, kadınları, 

koruyorlardır, başka da bir şey demiyorum. (CKA) 

 

Bizim ne işimiz var orada diye düşünüyorum, bizim çocuklarımız orada niye ölüyor diye 

düşünüyorum açıkçası. (CK9) 

 

Evlatlarımıza yazık, giden geri dönmüyor, yani [güçlükle?] yetiştiriyoruz biz bu çocuklarımızı 

ama başka bir milletin toprağını kurtarsın diye değil, yani ben karşıyım ona, niye savaş olsun, 

niye bizim çocuklarımız gitsin? ...“NATO ülkesiyiz” diye bas bas bağırıyor Erdoğan, “Kimse 

niye gelmiyor” diyor, gelmiyorlar işte, adamlar geri çekiyor kendini, bildikleri bir şey var ama 

biz her şey sazan gibi atlıyoruz ama en önce de bizim evlatlarımız gidiyor. Ben karşıyım 

şahsen, buna karşıyım, yani kendi çocuğum da olsa yollamam. (CK1) 

 

Hiç iyi değil, hiç iyi değil. Türkiye’nin askerini dışarı göndermek hiç iyi değil. Yarın bir savaş 

olsa Türkiye’de asker kalmadı. Hani askerimiz? Bitti asker. Ocaktan bu yana ölen askerler 
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kaç tane? Söyleniyor mu? Biri söyleniyorsa öbürü söylenmiyor, çok askerimiz öldü. Günde 8 

asker şehit oluyor düşün, ocaktan bu yana, iki ay oldu, asker kaldı mı? (CKZ) 

 

Aynı zamanda Afrin operasyonu ile ilgili olarak ölen/öldürülen kişilerden sayı ile bahsedilmesinin de 

rahatsızlık yarattığı anlaşılıyor. Savaşın ve sonuçlarının kolay olmadığı, hükümetin bu 

meseleyi böylesi bir ağırlıkla ve sorumlulukla ele almadığı söyleniyor.  

 

Sosyal demokrat bir partinin savaşa karşı olması gerektiği, bu anlamıyla CHP’nin söylemlerinin yanlış 

olduğunu, ‘HDP ile aynı değiliz’ tutumuna düşmemek kaygısıyla savaş meselesindeki 

suskunluğun doğru olmadığını düşünenler de var. 

 

Bunun açıklaması şöyle: biz şöyle bir tepki verirsek, toplumun bir kısmı bize şöyle tepki 

gösterir yaklaşımı var, yani şöyle: bunun böyle olması gerektiği için bunun böyle olması 

gerekiyor gibi bir yaklaşım yok, yani şöyle düşünün; sosyal demokrat bir partinin, parti öyle 

olduğunu savunuyor bu arada, Suriye’deki savaşı desteklemesi kabul edilebilir bir şey değil, 

normal şartlarda ama bunu sırf toplumun başka dinamiklerinden dolayı burada “Biz 

destekliyoruz, biz HDP ile aynı, yan yana değiliz, PKK ile aynı şeyde değiliz” yaklaşımı kaygısı 

ile bunu yapıyor gibi... (ECÜ) 

 

Bununla birlikte Türkiye’nin sınır güvenliğinin korunması gerektiği de dikkat çeken görüşler arasında. 

İktidarın tamamen karşısında yer aldığını söyleyenler dahi, hükümetin bu konu da yaptıklarını, 

devletin bekası açısından bakıldığında ‘çok da yanlış’ bulmadığını ifade ediyor.   

 

Ülke sınırı güvenimiz var, yani şu an bir Afrin olayı yaşıyoruz, evet yapılması gereken bir şeydi, 

biz de onu düşünüyoruz ama şunu da gözden kaçırmamak lazım, bu sınırın oluşmasına, bu 

güvensiz ortamın oluşmasına sebep yine bu hükümetti, bunu gözden kaçırmamak lazımdı. 

(KCV) 

  

Afrin Harekatı başarılı. Tayyip Erdoğan’ı desteklediğim en doğru hareket yoksa ülke tehdit 

altında. (CEB) 

 

Afrin’de bir destek bölgesi olması lazım, burnumuzun ucunda bir şeyler oluyor ve saldırgan 

gruplar, kesimler var, bir kontrollü bölge oluşturmak istiyor. Burada Türkiye bunu yapmakta 

haklı, çünkü orada boş bir alan var, siz bırakırsanız başkası gelip yerleşiyor. Yerleşmesine 

izin verdiler geçmişte, şimdi siyaset değişti. (CEN) 

  

Bununla ilişkili olarak sınırda bir Kürt devleti kurulması ve Suriye gibi parçalanma yaşanacağı olasılığı 

ve dış güçlerin-emperyalistlerin bu yönde karışıklıklar yaratmak istedikleri de yaygın 

kanaatlerden.  

 

Hani bu şimdiki 9-10 kilometre Afrin’de bir yer var ya YPG mi PYD mi nedir onun kapsadığı, 

zaten bu proje “Abiler” o demin bahsettiğim psikopat “Abiler” tarafından 30-40 yıl önce 

tasarlanmış bir proje. Bu projenin bağlamında da burada bilakis Kürtlere bir şeyler yapılmış, 

bir zulümler yapılmış, Kürtler bu yüzden dolayı rencide edilip ondan sonra Türklerin üstüne 

salınmış. Türkler-Kürtler derken bir kargaşa olmuş, ondan sonra hadi bakalım kıyametler 

kopmuş. Aslında bu bir, bu projenin bugüne gelmesi için yapılan şeydi. Ne olmuş? Her iki 
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taraf da oyuna gelmiş burada, her iki salak da diyeyim: Türkü de salak, Kürdü de salak oyuna 

gelmiş, birbirine düşman olmuş. Halbuki düşman olmasaydı birbirine, düşman olmasaydı 

bugün o 911 kilometrelik şey orada kurulmazdı. (CKK) 

 
 Dokunulmazlıkların kaldırılması ve belediyelere kayyum atanması 

 

Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılıp HDP’li vekillerin tutuklanması ve Kürt illerindeki 

belediyelere kayyum atanması konusunda eleştirel bir tutumun ağırlıkta olduğu görülüyor. 

Burada, Kürt sorunu bağlamında demokratik yolların tıkandığı ve bunun ileride daha fazla 

şiddete yol açacağı kaygısı dile getiriliyor. 

 

Yani baştan, benim anlamadığım madem bunlar sana düşman, sen onlara düşmansın, niye 

meclise soktun baştan, ondan sonra neden tutuklama gereği duydun? Ben onu hep merak 

ederim, bilmiyorum da yani neden yaptılar bunu. Sonuçta bir milletvekili çıkardı HDP, oraya 

koydu meclise. ... Bence milletvekillerinin hepsine dokunulmazlık gelmesin, yani sadece HDP 

için değil, bütün milletvekilleri için geçsin, yani o kanunun geçmesi lazım. Neden 

dokunulmazlıkları oluyor onların? Ne özellikleri var milletimizden? (CK1)  

 

CHP açısından çok sorunlu bir şey. Ben bireysel olarak bunların hepsine karşı çıkılması 

gerektiğini düşünüyorum, seçilmiş bir belediye başkanının, oy almış bir insanın ve çok yüksek 

oranlarla yüzde 70’lerle, 80’lerle, 90’larla seçilmiş insanları görevden almak, kayyım 

atamak, bu AKP’nin aslında kendiyle çelişkisi, çünkü var oldukları süreçte kendilerinin maruz 

kaldıkları şeyleri bugün başka kesimlere uyguluyorlar. CHP’nin buna karşı çıkmamasını, buna 

göz yummasını da en hafif tabirle korkaklık olarak nitelendiriyorum. (ECÜ) 

 

Yani Kürt meselesini Erdoğan diyor ki “Bitireceğim” ama öyle bir bitirme şansı olmaz. Bitseydi 

yıllar önce biterdi. Sen kimsin bitiriyorsun? Kürtlerin neyini bitiriyorsun? Sen PKK diyorsun, 

sen Kürtleri de PKK yapıyorsun, Kürtçe konuşanı da PKK yapıyorsun. (ECT) 

 

Seçmenlerden bazıları Kürt sorununun kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerle değil, geniş 

kesimlerin katılımıyla hukuksal çerçevede çözüleceğini düşünüyor. Buna göre tekrar 

müzakere masasına dönülerek, milliyetçi tutumların bir kenara bırakılması ve dış güçlere 

yaslanmadan çözüm aranması gerektiği söyleniyor. 

 

Müzakere ile, yani biz Kürt-Türk ayırt etmeyeceğiz hiçbir zaman için, müzakere yapacağız ve 

emperyalizme karşı oturacağız konuşacağız bugüne kadar olanları, çünkü siyasette şöyle bir 

söylem vardır: siyasette düşmanlık da sonsuza kadar olmaz, dostluk da sonsuza kadar olmaz 

diye bir söylem vardır. Sonsuza kadar bu düşmanlığı götürmenin bir alemi yoktur, az önce de 

dedim ya bunlar oyuna gelerek insanlar birbirine düşürüldü, her iki salak da oyuna geldi. 

Ondan sonracığıma buradaki milliyetçiler, oradaki Kürt milliyetçiliği. ... Bunu hiç söylemekten 

çekinmiyorum. Bu müzakere yapılmalı ki bir adım evvel, bu Suriye’de de müzakere ile... (KCC)  
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 Eskiye Bugün Farkı, Kutuplaşma Eksenleri 

 
Seçmenler arasında, geçmişteki siyasal toplumsal ayrımlarla bugünkü siyasal ayrımların aynı 

olmadığına dair yaygın bir kanaatten bahsedilebilir. Geçmişin sağ-sol ayrımından farklı olarak 

bugün iktidarı destekleyenler ve iktidarın dışladıkları/muhalifler şeklinde bir ayrım yapılıyor. 

Üstelik çok farklı siyasal geçmişe ve tercihe sahip olan seçmenlerin ortaklaştığı bir durum bu.  

 

Türkiye’deki siyasal kutuplaşmanın, ideolojik bir ayrım olmaktan ziyade taraftarlık üzerinden 

kurulduğu ve kişiselleştiği öne çıkıyor. Seçmenler bu ayrımı, AKP/Erdoğan taraftarları ve 

karşısındakiler olarak görüyor.  

 

Tabii ki ayrım her zaman var, zaten herhalde iktidarların istediği bir şey de şimdi tabii sağ-

solu artık geçtik: AKP’li ve AKP’li olmayan, aslında iki tane ayrım var, tabii onlar daha fazla 

ayrım yaratmaya çalışıyorlar da tür olarak ama en keskin AKP’li ve AKP’li olmayanlar ayrımı 

var. (KCM) 

 

Şimdi bir ideoloji mideoloji yok. Şimdi sadece böyle birilerinin üflemesiyle herkes birbirine 

ona göre düşman. O üflemesini yarın değiştirirse, yarın hiç kimse kimseyle bir şey değil. Yani 

şu anda tamamen kutuplaşarak, AKP ve karşısındakiler olaraktan kutuplaştırıyor. 

Kutuplaştırmadan nemalanmaya çalışıyor. Yani kutuplaştırmadan kendisine pay çıkartmaya 

çalışıyor. ... Bir de öyle bir şey var şimdi. Kendine karşı olan herkes vatan haini. Bu ülkeyi 

bizden daha çok, benden daha çok kimsenin sevdiğini düşünemiyorum. (EC1) 

 

Şu anda sağ parti var, sol diye bir şey yok artık çok az, çok zayıf. Şu anda sağdan da sola oy 

gidiyor; sağdan da sola oy gidiyor. Nitekim Tayyip Erdoğan bütün sağ partilerin hepsini 

kendine topladı, yani ne ANAP kaldı ne başka parti kaldı. Solda da DSP’nin adı bile geçmiyor, 

bir CHP var yani. (CEB) 

 

Burada iktidarın, kendisini desteklemeyenleri neredeyse ‘hain’ olarak ilan ettiği en çok vurgulanan 

ve eleştirilen noktalardan biri. İktidarın muhalif kesimleri damgalandığı, ötekileştirdiği ve 

terörist ilan ettiği ifade ediliyor.  

 

Ak Parti’ye yanaşmasının sebebi buydu: Ak Parti-MHP bir ve diğer kalan bütün kesim bir; ya 

bizdensin, ya tarafsın ya bertarafsın mantığı var, bizi bertaraf etmeye çalışıyorlar. (KCV) 

 

Mesela doğrudan “Hayır”a oy verenlerin hepsini terörist ilan etti. Bir kere ben, şöyle ben 

kendimi gerçekten toplumda öteki olarak görüyorum dedim ya zaten ötekisiniz, söylüyor, 

“terörist bunlar” diyor, “bunlar” diyor “PKK’lı” diyor, “Bunlar DHKP-C’li, FETÖ’cü bunlar, bunlar 

terörist” diyor kısaca, yani sizi her tür şeyle bağdaştırıyor ve şey yapıyor. ... Mezhepsel olarak 

da şöyle yapıyor, geçen arkadaşım izletti, ben onu gözden kaçırmışım, Ankara’da bir üst 

geçidin açılışını yapıyor “Bunlar buna da karşı çıktılar” diyor, “Bunlar komünist, bunlar 

terörist, bunlar CHP’li” yani doğrudan bunu söylüyor, başka bir şeye gerek yok ki! (ECÜ) 

 

CHP’li seçmenler var olan toplumsal ayrım ve kutuplaşmada, ‘din’in, din temelli siyasetin de etkin 

olduğunu düşünüyor. Dini ilkelerine göre yaşayanların, Müslüman vatandaş olarak görüldüğü 
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ve bunun makbul sayıldığı, diğer kesimlerin ise en hafif tabirle ‘inanmamış’ olarak işaretlenip 

dışlandıkları aktarılıyor.  

 

Bir milleti yıkmak istiyorsanız, değerlerini yok edeceksiniz. Din çünkü bizim için kutsaldır, din 

çok tartışılmaz biliyorsunuz. Dinle tartıştığınızda ya “Biz Müslümanlar” olursunuz ya öbür 

taraf, öyle değerlendiriyor çünkü insanlar. İşte o ilk söylemlerinde, ilk ortaya çıktığında, parti 

lideri olduğundaki söylemlerinde her dakika olmasa bile hep “Biz Müslümanlar” lafı vardı. O 

“Biz Müslümanlar” lafı bizi bu günlere getirdi diye düşünüyorum. (CK9) 

 

Bir kere “inanmış-inanmamış”a geldi ortam. Kimin kimden daha Müslüman olduğu abdest 

alıp namaz kılmakla belirlenen bir durum değil, konu buna geldi. Bizi eskiden “Komünistler” 

diye dışlarlardı gençliğimizde tek aşağılama yöntemi buydu. Bu artık, böyle bir adlandırma 

günümüzde yok, ulaşmadı ama “Müslümansın-Müslüman değil misin?” Bu Fethullah 

askerleri de “Bizden misin, bizden değil misin?” o şekilde sorarlardı oluşturdukları yapılarda. 

İçlerine giren kişilere ilk soruları “Bizden misin” olurdu. Bunu birkaç yerde yaşadım, gördüm. 

(CEN) 

 

Dinle birlikte iktidarın mezhep ayrımı yaptığı ve toplumsal kesimler arasında bölünme yarattığı da 

söylenenler arasında. 

 

Ayrım yapıyor, Tayyip her türlü ayrım yapıyor ama bunu göstermiyor. Tam siyasetçilik yapıyor, 

yani din üzerinden ayrılığı çok yapıyor, yapmıyor değil. ... Alevilere karşı yapıyor. (ECT) 

 

  

 Toplumsal Sorunlar Hakkında 

 

Bugünün en önemli toplumsal sorunları olarak belli başlı gündemlerin öne çıkarıldığını görüyoruz. 

Güvenlik sorunu ve toplumsal alanda görülen şiddet olayları üzerinde en çok durulan iki konu.  

 

Çünkü silah satışı serbest oldu, çünkü giren çıkan belli değil, yani bu ülkeye giriş serbest 

bırakıldı. Benim oturduğum mahallede neredeyse herkes birbirini tanırdı, şimdi biz Birleşmiş 

Milletler kampı gibiyiz, her milletten insan var, her milliyetten insan var ve bunlar ekonomik 

durumları iyi olmayan insanlar, zaten orada oturan insanlar hani şey sanki, yani ister istemez 

suça bulaşacak insanlar; uyuşturucusundan tut kaçakçılığından tut hırsızlığından tut, 

gerçekten can güvenliği en büyük sorun şu anda. En azından İstanbul’da öyle. (CKA) 

 

Özellikle kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılığın arttığına dair yorumlar öne çıkıyor. 

 

Özellikle kadınlara yönelik hiç bu boyutta değildi, gerçekten değildi, hani her gün kadınlar 

hakkında bakın ne dinimizde ne de kitabımızda bugün o tıraş olma özürlü adamların söylediği 

şeyler asla yok. Hiç öyle şey yok, kutsal kitap niye karışsın bizim yatağımıza yorganımıza, 

kahvemize, çayımıza çorbamıza, kaç tane doğuracağımıza, hiç öyle bir şey yok. (CKA)  

 

Kadına şiddetle birlikte kentin yoksul yerlerindeki madde bağımlılığı riskinden de bahsediliyor. 
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Kadınlara şiddet ediyorlar, vuruyorlar, küçük yaşta gençlerimizi evlendiriyorlar, yani çok 

şiddet var. Kadınlarda çok şiddet var. ... Gençlerimizi sömürtüyorlar, şu uyuşturucu şeyleri 

saklasınlar. Çoluğumuzu çocuğumuzu bağımlılık yapmasınlar gençlerimizi. Ayakları üstüne 

dursunlar, herkesi şey etmesin, iş versinler, iş ortamı güzel olsun. (CKZ) 

 

Yine işsizlik ve genç işsizliği de en çok yakınılan sorunlar arasında.  

 

Valla en önemli ekonomi, bir; bölünme, iki; ayrışma, bölünme. Ne bileyim işsizlik, dolayısıyla 

getireceği bir müddetten sonra açlık ve o öfkelerin doğurduğu başka sonuçlar. Ne bileyim bir 

sürü sapkınlıklar var, bunlar benim ülkemde niye oluyor? (CK9) 

 

Her türlü hak ihlaline karşın hükümetin hiçbir şey yapmaması da önemi bir sorun olarak görülüyor. 

Özellikle çocuk ve hayvan hakları ihlali, demokratik ilkelerin askıya alınması yakıcı gündemler 

olarak öne çıkarılıyor. 

 

En önemli sorunu, kendimce, yani diktatör bir ülkede yaşıyor olmak tabii ki en büyük bir 

sorun; yolsuzluğun, istismar, çocuk hakları, hayvan hakları, kadın hakları, insan hakları hepsi 

leş. Daha büyük bir sorun olamaz zaten bir hayatta, yani korkunç bir Afgan ülkesi gibiyiz. 

(KCM) 

 

Adalet ve yargı sisteminin işlemediği, her şeyin tek bir kişinin eline kaldığı, bu nedenle var olan 

yönetim sisteminin Türkiye’nin en önemli sorunlardan biri olduğu düşünülüyor. 

 

Yargıya diyor, haydi git sen orada. Kendi lehine verince, ben karışmam yargı bilir. Karşı tarafın 

aleyhine bir şey verse o zaman diyor, böyle anayasa olmaz. Anayasa mahkemesini filan bırak 

diyor, sen ne karışıyorsun, sen bu işi bırak diyor. Kendi için verirse, karşı taraftan biri için 

verirse, adalet bu kardeşim, ben karışmam diyor. Yani böyle saçma sapan, ne olduğu belirsiz, 

sadece kişinin niyetine bırakılmış bir adalet, adalet olabilir mi ya? ... Ya bu kadar böyle bir 

adalet sistemi olabilir mi? Yargıç, hâkim bilmem ne, normal önündeki anayasadaki yazılı 

hükme göre, olması gereken şeyleri arar, şartları arar, ya tutuklar ya bırakır ya da bir şekilde 

bir şey olur. Şartlara falan bakmıyor. Şartlar martlar hiçbirisi önemli değil. Bunlar sadece 

formaliteden ibaret. O bırak derse bırakıyor, tut derse tutuyor. (EC1) 

 

Bence öncelikle adalet çok önemli bir kavram burada. Geriye kalan her şeyin, yani adalet 

kavramı olmadığı için aslında temel şeyleri yaşıyoruz. ... Bugün ben gözaltına alınsam veya 

tutuklansam veya başka bir şey olsa, adil bir düzene inanmıyorum, adil bir şekilde 

yargılanacağımı da düşünmüyorum. İşin bir tarafı da şu: AKP’liler de bu şekilde düşünüyor, 

onlar da adil bir düzen olduğuna inanmıyor ve düşünmüyorlar. ... Adalet tesis edildikten sonra 

da devletin, polisin, askerin parti devleti olmadığımızı, AKP’nin polisi olmadığını, AKP’nin 

askeri olmadığını görmesi gerekiyor insanların. (ECÜ) 
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 2019’A DOĞRU REJİM VE SEÇİM TARTIŞMALARI 

 
 16 Nisan Halk Oylaması ve Başkanlık Sistemi 

 
Seçmenler ülkenin siyasal ve toplumsal durumunu değerlendirirken, var olan gidişattan hoşnut 

olmadıklarını, 16 Nisan 2017’de yapılan anayasa değişikliği halk oylamasının / 

referandumunun da böylesi bir tepkiyi yansıttığını söylüyorlar.  

 

Seçmenler hayır ve evet oylarının birbirine çok yakın olduğu referandumun, başkanlık sistemi için 

meşru bir zemin sayılamayacağını düşünüyor. Nitekim CHP’li seçmenler için, başkanlık 

sistemi demokrasiye zarar veren ve meclisi işlevsizleştiren tepeden inme bir yönetim projesi.   

 

Örneği ne başkanlık sisteminin? Amerika ama Amerika bize empoze edilen şekilde mi 

yönetiliyor? Orada bir parlamento var ve kıpırdayamıyor görevinde, yani bizde öyle olursa ne 

olacak, bir dur diyen olabilecek mi? Yasalar işlemiyor, işte herkes sopa, yani emir kulu gibi 

nasıl olacak? O da olamayacak yani ama amaçları bu tabii. (CK9) 

 

Şu anda Tayyip’in yaptığı Ak Parti’nin sadece almış tek başına bir adam ülkeyi yönetiyor. Niye, 

sebep? Bir değiştirin ya, bunun bir şeyi yok ki. Bir şey kaybetmezsiniz, ha olmadı mı onu da 

gönderirsin ama almışlar bu tek başına bir adam götürecek. Tek başına neyi götürüyor? 

Bugün bir sürü asker orada ölüyor, niye, sebep? (ECT) 

 

Başkanlık sistemiyle birlikte ne siyasal, ne de ekonomik anlamda olumu bir gelişme olduğu 

düşünülüyor.  

 

Daha kötüye gitti, ekonomik anlamda kötüye gittik. İşte bakıyorsunuz etrafa inşaat, beton, 

beton, beton, artık beton yağıyor kafamıza, bakın kar bile yağmıyor. İklimler bile değişti 

betonlar yüzünden. Şişti, patladı her şey, yani inşaat sektörü ayakta tutulmaya çalışılıyor ve 

o da bitti. Başka sektörlerden ne kaldı ki? Fabrika yok, o yok, üretim yok, tarım yok, bu nasıl 

olabilir ki? (CK9) 

 

Ayrıca seçmenler referandum sonuçlarının oldukça tartışmalı olduğunu düşünüyor. Referandumdan 

sonra gündeme gelen mühürsüz oy tartışmaları nedeniyle seçim sonuçlarının şaibeli 

olduğuna sıkça vurgu yapıyorlar. 

 

Mühürsüz oy olayı ciddi anlamda çok tehlikeli, yani hiçbir şekilde güvenmiyorum. Ben geçen 

yıl da sandık görevlisiydim, yani gözlerimiz dört-beş kişi üzerinde olduğu halde biz yine de 

sandıktan mühürsüz oy çıkardık, yani nasıl oldu? Çünkü kendi ellerimizle mühürledik zarfı’ 

(CKA) 

 

Özellikle Doğu illerinde sandık güvenliğini sağlayacak parti ve üyelerine yönelik, müdahalelerin 

seçimin güvenilirliğini zedelediği söyleniyor.  

 

Biz CHP olarak kendimizi güçlü görüyoruz ama sandık güvenliğinden umudumuz, yani bize 

oy verilse de bunun bir şekilde bir oyunla bertaraf edildiğini biliyoruz. ... Doğu’da şöyle bir şey 
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yapıldı, 450 tane HDP sandık görevlisi gözaltına alındı, hiçbir gerekçe gösterilmeden 

gözaltına alındı, sandıklar boşaltıldı. Sandıklar güvensiz ve boştu ve birçok video 

görüntüsünde de muhtarların, oradaki jandarmanın, oradaki ağa kesiminin; bazı bölgelerimiz 

var, tek kişi görüştüğümüz, yani bire bir görüştüğümüz “Siz sandığa gittiniz mi” dediğimizde 

“Hayır, muhtarımız ‘Gelmenize gerek yok’ dedi” ama hiç fire vermeden tam oy seçmen 

sandığa gitmiş görünüyor, dünya tarihinde böyle bir olay yok, böyle bir sıfır seçmenin sandığa 

gitmesi gibi bir olay olamaz. Sandık güvenliği yoktu ve istedikleri gibi at koşturdular. (KCV) 

 
 Seçim Sistemine Dair 

 
Seçim sistemiyle ilgili olarak yeniden, demokratik biçimde düzenlenmesi gerektiği en fazla 

vurgulanan noktalardan birini oluşturuyor. 2019’da gerçekleşeceği öngörülen seçimlerle ilgili 

olarak vurgulanan konuların başında seçim güvenliği gündemi geliyor.  

 

İktidar karşısında toplumun yarısını oluşturan muhalif kesimlerin kendini gösterdiği, oy oranlarının 

da bunu temsil ettiği ancak seçim sonuçlarıyla bu durumun değiştirildiği düşünülüyor.  

 

Bu da toplum bir şekilde varlığını, “Biz de varız” demek istiyor ama o konuda da manipüle 

olduğunu düşünüyorum, yani çok net göstergeler değil, oyun oynanıyor. Sandıklar da 

ulaşılmaz şeyler değil, oylarda müdahaleler olduğunu düşünüyorum. Oluyor da biliyorum 

yani. Çünkü siz götürüyorsunuz sonuçta, orada birileri bilgisayara giriyor, o kadar basit bir 

şey, bilgisayara giriyorsun, yani 213’ü “13” olarak girebilirsin, “1213” olarak girebilirsin. 

Kontrol edilen şey şu: sandıkta kaç kişi oy kullanmış, kullanılan kapasite ne kadar ve ne 

kadar oy çıkmış. Kimin ne aldığı sonradan gelen bir durum. (CEN) 

 

Bu konuyla ilgili ifade edilen görüşlerden bir diğeri, seçim sisteminin güvenilirliğini yitirdiği ve siyasal 

atmosferin bir yorgunluk yarattığı ve hatta var olan adaletsizliklerin kendi normalliğini 

kurduğu. 

 

Yani hafızalar yorgun ve güvensiz, hepimizin içinde güvensizlik var. Artık o güvensizlik 

olağanlaşmış durumda tabii ki yolsuzluk olacak, tabii ki oylar çalınacak, tabii ki güvenlik 

sağlanamayacak, yani bunlar bizim artık olağan halimiz, hani iyi de yeni bir şey ummuyoruz. 

Hani büyük bir kitle olarak iyileşen bir şey görmüyoruz ve her şey inandırıcılığını kaybetmiş 

durumda ve biz bunu olağanlaştırdık, normal hayatı bu zannetmeye başladık. (KCM)  

 

Seçmenler arasında tedbir alınmazsa 2019’daki seçimlerin, adil biçimde gerçekleşeceğine kimse 

inanmıyor. Bu noktada ısrarla üzerinde durulan konu, seçim sisteminin değiştirilmesi ve 

seçim güvenliğinin sağlanması gerektiğiyle ilgili.   

 

Burada, muhalefeti farklı yollarla geliştirmek için çaba harcanması ve adil olmayacak bir seçimi 

meşrulaştırmamak gerektiği dile getirilen görüşlerden biri. Söylenenler arasında, meclisten 

çekilmek ve sine-i millete dönmek gibi öneriler de var. 

 

Yani doğru dürüst bir seçim sistemini oluşturarak seçime gidilmeli. Aksi takdirde bunların 

oluşturduğu seçim sistemine gitmek, seçime gitmek, bunların yapacakları seçimde, 

kazanacakları kesin olan bir seçimde o sistemde, meşruiyet kazandırırsınız. Yani meşru bir 
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duruma sokarsınız. Eğer bunlar olacağına, onlara meşru durum vermemek adına, kesinlikle 

bence Cumhuriyet Halk Partisi’nin de, HDP milletvekillerinin de, karşı olan herkesin, biz artık 

milletvekili haklarımızdan feragat ediyoruz, bir artık böyle bir seçime girmek istemiyoruz, bu 

seçimin şeyi budur deyip sine-i millete dönmeliler. (EC1) 

 

Başkanlık sistemiyle birlikte meclisin önemini yitirdiğini, var olan sistemin sürmesini sağlayacak bir 

seçim karşısında CHP’nin daha net bir tavrı olması gerektiği de belirtiliyor. 

 

16 Nisan akşamı şunu çok isterdim, partinin “Biz meclisten çekiliyoruz” demesini ben çok 

isterdim, çok arzu ederdim. Selin Sayek Böke o akşam bunu ifade etti, “Sine-i millete 

dönebiliriz” dedi. İki saat sonra bir başka genel başkan yardımcısı çıkıp “Hayır, böyle bir şey 

yok, biz mecliste kalacağız” dedi ve iki yıldır bunu meşrulaştırdı parti, yani ben meclisin bugün 

bir anlamı olduğunu düşünmüyorum, anlamı olmayan bir meclise girip orada konuşulanları, 

tartışılanları OHAL’i, KHK’leri meşrulaştırmanın doğru olduğuna inanmıyorum. Burada söz 

konusu olan temel şey bu. (ECÜ) 

 
 Alternatif Aday ve Politikalar 

 
2019 seçimlerinde İstanbul’dan aday olacak kişinin en başta inandırıcı ve güven veren biri olması; 

ayrıca tek başına değil, kadrosuyla, ileri sürdüğü projelerle öne çıkması öneriliyor. Partiler 

üstü, İstanbul’un sorunlarına gerçekten duyarlı ve çözüm üretmeye hazır bir kadroya ihtiyaç 

olduğu söyleniyor. 

 

Ya gerçekten bu işi yapabilecek birisi olması lazım, çevreci, işte şehir plancısı ne bileyim. 

Artık İstanbul’un çok şeye ihtiyacı var. İstanbul, İstanbul olmaktan çıktı. Bütün bunları göz 

önüne, bütün bunları ne bileyim kurtaracak birinin olması lazım ya. ... Artık bu halka güven 

vermesi lazım, “Artık bu yapabilir” demesi lazım. O, bu, şunun adamı falan olmaması lazım. 

(CK9) 

 

Bazı seçmenler, kişilerin değil, temsil ettikleri ilkelerin ön plan çıkarılması gerektiğini, bunun aday ya 

da parti tercihinden daha önemli olduğunu vurguluyor. 

 

Benim oy verme şeklim sadece kurulacak koalisyona bağılı, onun da gerekçesi parlamenter 

sistem, gelirse, başkanlığa karşıyım yani. ... Yenilik şart, öyle diyeyim, yani değişmesi lazım, 

insanların değişmesi lazım. (CEB) 

 

Özümsenmiş ilkeler ve bir oluşum gerekiyor, tek başına beni getirip de oraya koyduğu zaman 

“Düzelt bunları” böyle bir durum yok. (CEN) 

 

Var olan söylem ve politikaların dışına çıkılması, siyaset alanında yenilik yapılması ve kadınlara daha 

fazla söz verilmesi getirilen önerilerden biri. 

 

Yenilik şart, öyle diyeyim, yani değişmesi lazım, insanların değişmesi lazım...Ülkeyi kadınların 

yönetmesi lazım. (CEB) 

 

İyi bir muhalefet ve değişim için gençlere daha fazla alan açılması gerektiği de söylenenler arasında. 
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İşte dediğim gibi eskilerden gelen olursa muhalefete, bu ülke kalkınmaz ama şimdiki okumuş 

olan gençlerimizin önlerini açarlarsa, çok daha güzel olacak. Ben hep aynı kanıdayım ve bunu 

devamlı da söyleyeceğim. Artık onlar bir kenara çekilsinler lütfen, emekliliklerini zaten 

oldular, daha da devam ediyorlar. Şu gençleri görelim ülkemizde artık. Mecliste de, kürsüde 

de başbakanlıkta da cumhurbaşkanlığında da genç olsun, artık genç görmek istiyorum. (CK1) 

 

Burada alternatif bir siyaset üretebilmek ve muhalefeti geliştirebilmek için yerel çalışmaların 

güçlendirilmesi ve halkın dilini konuşmak gerektiği öneriliyor.  

 

Seçmenlerin bazen sözle bazen bakışlarla bazen temennilerle de olsa ifade ettiği ortak duygulardan 

biri, her şeye rağmen umudu kaybetmemek gerektiği ve bir şey yapılması gerektiğiyle ilgili.  

 

Umut etmek, her zaman umut etmek zorundayız ve ona göre çalışmak zorundayız, yani 

umudum yok deyip, en azından ben şahsen hiç öyle bir şey “Benim hiç umudum yok, bunu 

yapmayacağım” hiç öyle bir şeyim olmadı, her şeye rağmen yapmalı. (CKA) 
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 SONUÇ: KISA BİR DEĞERLENDİRME VE YORUM 

 
Farklı profillere sahip CHP seçmenlerinin ortak bir duruş sergilediği yegane hatlardan birini iktidar 

karşıtlığı oluşturuyor. Bu konum aynı zamanda CHP seçmenlerinin hem ekonomik statüleri, 

hem de gelecekleri açısından daha kaygılı hissetmelerinin temelini oluşturuyor. Nitekim 

seçmenler iktidarın daha da otoriterleştiğini söylerken, ayrımcı pratiklerin daha görünür 

olduğunu belirtiyor. 

 

Seçmenler bugünkü siyasal atmosferin, eski kavram ve duruş setleriyle açıklanamayacağını 

düşünüyor. Bugün, sağ-sol ayrımı ya da ideolojik farklılıklar yerine iktidar karşıtlığı ya da 

taraftarlığının temel bir belirleyen olduğunu ifade ediyorlar. İktidara yaklaşımın, genel olarak 

iş yaşamından bürokrasiye kadar yaşamın pek çok alanına etki ettiğini ve kişilerin 

yaşamlarında, siyasi parti tercihinin birinci dereceden rol aldığını vurguluyorlar. Bürokrasi 

içinde ve kamusal alanlarda, iktidara muhalif olanların güvenlik soruşturmalarıyla 

damgalanıp elendiklerini, iktidarın kendinden olmayanı kolayca ötekileştirdiğini, ‘hain’ ve 

‘terörist’ ilan ettiğini ifade ediyorlar.  

 

CHP seçmenlerinin muhalif duruşlarını, iktidar ve onun temsil ettiği düşünülen ilke-değerler 

karşısında kurdukları söylenebilir. Burada iktidar karşısında nasıl bir yönetim ve hangi 

değerler sorularına genel kavram setleri içinde - Atatürkçülük, laiklik, demokratlık gibi- 

yanıtlar verildiği görülüyor. Bazen bu kavramların kendi başlarına tanımlanamadığı, iktidar 

karşısında bir duygu ve hissi yansıtmada bir ‘gösteren’ olduğu anlaşılıyor. Nitekim bu 

kavramlar çok farklı biçimlerde tanımlanıp kullanılıyor. Demokratlık vurgusu yapılıp Suriyeliler 

ve Kürt meselesinde daha sağ eğilimli refleksler gösterilmesini, alternatif bir siyaset ve 

yönetim anlayışına işaret edilip Atatürkçülüğün çağdaşlık ve modernlik gibi genelgeçer 

tanımlamaların ötesine götürülememesini bunun örneklerinden sayabiliriz. Yani somut 

yaşam içindeki pratik veçheleri etkileyecek nitelikte derinlikli ve kapsamlı siyasal 

perspektiflerden ziyade, popüler simge ve söylemlere referans verildiği görülüyor. 

 

Oysa seçmenler en çok ‘değişim’ arzusu ve talebini vurguluyorlar. Yine de arayışların ve cevapların, 

var olan fikri/deneyimsel havuz içinden bulunmaya çalışıldığı görülüyor. Tarihsel olarak 

bugüne gelmiş meselelerde, toplumsal ve siyasal yaşamda doğru bildiğine yönelen bir eğilim 

öne çıkarılıyor. Bu anlamıyla değişim talepleriyle, bunu sağlayacak pratiğin gerekleri –siyasal 

dil, farklı toplumsal kesimlere bakış, toplumsal sorunların çözümünde ezberler dışına çıkma 

gibi- arasında bir açı farkı olduğu ileri sürülebilir.  

 

Bu durum CHP’nin hangi toplumsal kesimlere hitap edip edemediği bağlamında partinin 

kapsayıcılığına da işaret ediyor. Seçmenler, partiye dini hassasiyeti olanların yani 

muhafazakâr-İslami çevrelerin oy vermediğini söylerken, bunun nedenleri arasında habitus 

farklılığına –en geniş haliyle yaşam tarzı, kültür, eğilimler farklılığına- işaret ediyor. Yani parti 

onlara hitap edemezken onların da partiyi tercih etmeyeceği düşünülüyor. Burada Türkiye’de 

var olan siyasal-sosyal yarılmalar konusunda -ki bunları iktidarın daha da pekiştirdiği 

söylenebilir- CHP’li seçmenlerin var olan sınırların değişmesi konusunda atıl oldukları ileri 

sürülebilir. Nitekim kitle siyaseti anlamında, CHP’nin ilk defa referandumda, net biçimde 

toplumun farklı kesimlerine hitap etmek konusunda özenli olmaya çalıştığı, siyasal söylem ve 

dilinde farklılaşmalar yaşandığı görülmüştü. 
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Partinin kapsayıcılığıyla ilgili bir diğer nokta, Kürt seçmenlere ya da Kürtlerin ağırlıkta olduğu 

bölgelere hitap edilememesiyle ilgili. Bu, CHP’li seçmenlerin ‘sorun’ olarak algıladığı ve iradi 

olarak değiştirilecek bir durum gibi görülmüyor. Bunun yerine sosyolojik-yapısal koşullarla 

durumun neden öyle olduğuna dair açıklamalar getiriliyor. 

 

Bununla birlikte son dönemlerinde Türkiye siyasetinde önemli bir gündem olan sınır ötesi 

operasyonlara karşı CHP’li seçmenlerin eleştirel duruşları öne çıkıyor. Seçmenler sınır ötesi 

operasyonları, asker ölümleriyle özdeşleştirirken, yaşananları iktidarın dış politikadaki 

başarısızlığı olarak görüyor. Fakat aynı zamanda ülkede parçalanma/bölünme yaşanacağı 

olasılığı ve dış güçlerin-emperyalistlerin bu yönde karışıklıklar yaratmak istedikleri de yaygın 

kanaatler arasında ifade buluyor. Bu durum, CHP seçmenlerinin Kürt sorunu karşısındaki 

tutuk demokratlıklarını gösteren örneklerden biri olarak görülebilir. 

 

Burada belirtilmesi gereken noktalardan biri diğeri, CHP’li seçmenlerin HDP ve Selahattin Demirtaş’a 

yaklaşımlarının birbirinden farklılık gösteriyor olması. HDP’nin son dönemlerde Türkiye partisi 

olmaktan çıkıp Doğu’ya sıkıştığı ve etnik milliyetçi bir parti olarak sivrildiği ve bu nedenle 

desteğini kaybettiği ortak görüşler arasında yer alıyor. Kürt hareketinin Amerika’nın 

güdümünde olduğu ve emperyalizmle arasına mesafe koymadığı yönünde de görüşler 

belirtiliyor. HDP’den farklı olarak ise Demirtaş ile ilgili daha olumlu kanaatlere sahip olunması 

dikkat çekiyor. Demirtaş’ın iyi bir siyasetçi olduğu ve bu nedenle kendisinin engellenmek 

istendiği belirtiliyor. 

 

CHP’nin siyasal ve toplumsal alandaki pratiklerine dair seçmenlerin öne çıkardığı önemli vurgulardan 

bir diğeri, partinin muhalefet etme biçimi. Seçmenlerin eleştirilerinin en başında, partinin 

iktidar karşısında tutarsız bir duruş sergilediği, iddialarının arkasında duramadığı ve itirazları 

için güçlü bir duruş sergilemediği geliyor. Seçmenler CHP’nin kritik olaylar karşısında dahi 

sokağa inmediğini, tabanın hoşnutsuzluğunu ve enerjisini ifade etmesi için kanal açmadığını 

düşünüyor. Şaibeli sonuçları nedeniyle 16 Nisan Referandumu’nda yeterli bir itiraz 

yapılmadığı, milyonlarca insanın katıldığı Adalet Mitingi’nin devamının getirilmediği en çok 

dile getirilen iki örnek arasında yer alıyor. 

 

Muhalefeti sadece iktidarın yapıp yapmadıkları üzerinden yürütmenin doğru olmadığı, alternatif ve 

üretici söylemler, politikalar ortaya koymak gerektiği de sıkça vurgulananlar arasında yer 

alıyor. Partinin ‘yenilik’lere açık olması gerektiği belirtiliyor. Bu bağlamda, partinin genç 

kesimlerle ilişkisinin kopukluğuna işaret edilebilir. Nitekim seçmenler arasında partinin iç 

işleyişinde gerontokratik bir yapı olduğu, partideki baskın siyasal kültürün yenilikçi genç 

seslere alan açmadığı dile getirilen olumsuzluklar arasında yer alıyor. Aynı zamanda genç 

seçmen oranının fazla olmasına rağmen, CHP’nin bu yönde bir politikası olmaması ve 

gençlere özgü programlar geliştirilmemesi de eleştiriliyor. 

 

Tüm bunlarla birlikte, CHP’li seçmenler arasında iktidara karşı müthiş bir hoşnutsuzluk duyulduğu, 

gerginlik ve enerji birikmesinin yaşandığı söylenebilir. Başkanlık sistemiyle demokrasinin 

zarar gördüğüne ve keyfi yönetim tarzının her geçen gün arttığına vurgu yapan seçmenler, var 

olan gidişatın değişmesi gerektiğine sıkça vurgu yapıyor. Bununla birlikte CHP’li seçmenler, 

böylesi bir siyasal değişimi gerçekleştirecek kanallardan biri olarak ‘seçimler’ hakkında 
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iyimser bir bakışa sahip değiller. Özellikle referandumla birlikte seçim sistemine olan 

güvenlerinin oldukça azaldığı görülüyor. Nitekim olası seçimlerle ilgili en çok altı çizilen 

şeylerin başında, seçim güvenliğinin sağlanması gerektiği geliyor. 

 

Genel olarak var olan durumdan hoşnutsuz ve mutlaka bir şeyler yapılması gerektiğine inanan, parti 

yönetiminin bu yönde daha cesaretle karar alması konusunda ısrarlı talepleri olan, kaygılı ve 

öfkeli olan, var olan gidişata karşı elinden geleni yapmaya hazır olan CHP seçmenlerinin 

Türkiye’nin siyasal atmosferini ve kaderini etkileyecekleri muhakkak. Bunun hangi yönde 

olacağını göreceğiz.  
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 EK-1: KATILIMCI LİSTESİ 

 

 

KOD YAŞ CİNSİYET 

DOĞUM 

YERİ/ 

MEMLEKET 

EĞİTİM  

DU-

RUMU 

MESLEK/İŞ 

UĞRAŞI 

ETNİK/DİNİ 

KİMLİK 

YAŞADIĞI 

SEMT  

CKA 50 Kadın Sivas İlkokul İşçi/Hizmet Sektörü Alevi  Okmeydanı 

EC1 61 Erkek Sivas Ortaokul Emekli/B.Belediyesi Alevi Hasköy 

KCV 38 Kadın Van İlkokul İşsiz/Tekstil-Hizmet Sünni Beyoğlu 

CEB 38 Erkek 
İstanbul/ 

Erzincan 
Lise Esnaf Sünni Cihangir 

KCM 43 Kadın 
Manisa/ 

Malatya 

Üniver-

site 
Tasarımcı Alevi Cihangir 

ECT 40 Erkek Adıyaman İlkokul İşçi/Tekstil Sektörü Alevi/Kürt Üsküdar 

KCC 62 Kadın İstanbul Ortaokul Emekli/Güvencesiz Sünni/Türk Cerrahpaşa 

CEN 63 Erkek Niğde 
Üniver-

site 
Memur 

Sünni/ 

Türkmen 
Sarıyer 

CK9 61 Kadın İstanbul 
Üniver-

site 
Emekli öğretmen 

Sünni/Bulgar 

Göçmeni 
Erenköy 

CKZ 54 Kadın Erzincan İlkokul Ev Hanımı Alevi Esenyurt 

ECÜ 26 Erkek Malatya 
Üniver-

site 
Öğrenci/Esnaf Sünni/Kürt Üsküdar 

CK1 35> Kadın İstanbul Lise  Sünni/Türk  
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 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 

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

Alt Orta Sınıf: Kişi başı geliri ortadaki yüzde 60’lık kesimde olan ama otomobili 

olmayan kesim 

Alt Sınıf: Kişi başı geliri en düşük olan yüzde 20’lik kesim 

Arap: Kendi etnik kökenini Arap olan tanımlayan kişi 

Başörtülü: Kendisi veya erkekse eşinin başörtüsü ile örtündüğünü belirten 

kişi 

Çarşaf: Kendisi veya erkekse eşinin çarşafla örtündüğünü belirten kişi 

Dindar: Dinin gereklerini yerine getirmeye çalışan dindar biri 

Dindar Muhafazakâr: Kendi hayat tarzını dindar muhafazakâr olarak tanımlayan kişi 

Geleneksel Muhafazakâr: Kendi hayat tarzını geleneksel muhafazakâr olarak tanımlayan kişi 

İdeolojik: Siyasi görüşüme en yakın parti o, diyen kişi 

İnançlı: İnançlı ama dinin gereklerini pek yerine getiremeyen biri 

İnançsiz: Dinin gereklerine pek inanmayan biri 

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

farklıdır) 

Kır: Nüfusun 4000'in altında olan yerleşim yerleri (idari tanımdan 

farklıdır) 

Kürt: Kendi etnik kökenini Kürt olan tanımlayan kişi 

Liderci: Liderine, başkanına güveniyorum, beğeniyorum, diyen 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 

Partisiz: Bu partilerden hiçbirisi beni temsil etmiyor, diyen kişi 

Sofu: Dinin tüm gereklerini tam yerine getiren dindar biri 

Son Dakikacı: 
Seçim dönemlerinde partilerin çalışmalarına bakarak karar veri-

yorum, diyen kişi 

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

Taraftar: Ben / biz hep o partiye oy veririm, diyen kişi 

Türbanlı: Kendisi veya erkekse eşinin türbanla örtündüğünü belirten kişi 
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Türk: Kendi etnik kökenini Türk olan tanımlayan kişi 

Üst Sınıf: Kişi başı geliri en yüksek olan yüzde 20’lik kesim 

Yeni Orta Sınıf:  Kişi başı geliri ortadaki yüzde 60’lık kesimde olan ve otomobili 

olan kesim 

Zaza: Kendi etnik kökenini Zaza olan tanımlayan kişi 

 

 Terimlerin Kaynağı Olan Soru ve Veriler 

 

Kendinizi, hayat tarzı bakımından aşağıda 

sayacağım üç gruptan hangisinde 

sayarsınız? 

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 

 

 

 
Genel olarak oy tercihinizi sayacağım  

sebeplerden hangisi etkiliyor, hangisi belirli-

yor? 

Ben/biz hep o partiye oy veririz. 

Siyasi görüşüme en yakın parti o. 

Liderine, başkanına güveniyorum, beğeni-

yorum. 

Bu partilerden hiçbirisi beni temsil etmiyor. 

Seçim döneminde partilerin çalışmalarına 

bakarak karar veriyorum. 

 

Kendinizi ait hissettiğiniz dininiz ve mezheb-

iniz nedir? 

Sünni Müslüman 

Alevi Müslüman 

Diğer 

Yerleşim Kodu (Örneklemden gelen veri) 

Kır 

Kent 

Metropol 

Eşiniz veya siz, sokağa çıkarken başınızı 

örtüyor musunuz? Nasıl örtüyorsunuz? 

Örtünmüyor 

Başörtüsü 

Türban 

Çarşaf 

Bekâr erkek Dindarlık açısından kendinizi aşağıda 

okuyacaklarımdan hangisiyle tarif edersiniz? 

Dinin gereklerine pek inanmayan biri 

İnançlı ama dinin gereklerini pek yerine 

getiremeyen 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 

hesaplanıyor) 

Alt sınıf  

Alt orta sınıf 

Yeni orta sınıf 

Üst sınıf 


