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SUNUŞ 
 

KONDA olarak en çok Türkiye toplumunu anlamayı ya da anlamaya yardımcı olacak 

araştırmaları gerçekleştirmeyi önemsiyor ve bu yönde çaba gösteriyoruz.  

 

Son üç yılda bir Yerel Seçim, iki Genel Seçim, bir Cumhurbaşkanlığı seçimi ve bir Anayasa 

referandumu için sandığa gitmiş Türkiye seçmeni, tercihleriyle kritik karar kavşağında olan 

ülkenin karar verici kadrolarını seçti ve karar süreçlerinin temelden değiştirecek bir tercihte 

bulundu.  

 

Şimdi siyasi aktörlerin bu tercihlerin ardındaki dürtüleri, umutları, beklentileri, kaygıları 

anlamaya çalışacaklarını ve kendilerini bunlara göre yeniden tanımlayacaklarını 

beklediğimiz bir süreçteyiz.  

 

Bu noktadan hareketle toplumun farklı siyasi seçmen kümelerinin Türkiye tahayyüllerini, 

temel zihinsel kavram haritalarını öğrenmenin hem kamuoyu için hem de siyasi aktörler ve 

karar vericileri için önemli olacağını düşündük.  

 

Bu amaçla 16 Nisan halkoylamasının ardından dört rapor yayınladık.1  

 

Bu rapor dizisinin beşincisi olan bu raporumuz ise KONDA Barometresi araştırmaları 

dizisinde gerçekleştirilen 77 araştırmadaki 213,717 deneğin demografik verileri ve siyasal 

tercihleri üzerinden Afife Yasemin Yılmaz tarafından hazırlandı.  

 

  

                                                      
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-

sinirlar-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/ 
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1. GİRİŞ 

 

Türkiye siyasetine dair bir süredir dile getirilen en temel gözlemlerden biri siyasetin belli 

başlı kimliklere sıkışıp kaldığı ve ruh hali olarak artık politik bir tercih olmaktan öte takım 

tutmaya daha çok benzediği. Bu araştırma da bu gözlemi teyit eder nitelikte. Araştırma 

bulgularında bu sıkışmanın belirleyici kimliklerinin ne olduğunu ve ayrışmanın boyutlarını 

anlatacağız. Bir veri madenciliği yöntemi olan ‘karar ağaçları’ ile Türkiye’de seçmen 

tercihini belirleyen, bir seçmenin ne yönde oy kullanacağını belirli demografik özelliklerine 

ve tercihlerine bakarak tahmin etmemizi sağlayacak değişkenler ve ayrışmalar üzerinden 

partilerin birbirleriyle ayrışan yönleri ele alınacak. İlerleyen bölümlerde sırasıyla karar ağacı 

yönteminin ne olduğu, nasıl çalıştığı anlatıldıktan sonra tüm partiler üzerinden Türkiye’nin 

seçmen topografyasına bakıp sırasıyla partili seçmenlerin toplumun geri kalanından nasıl 

ayrıştığı incelenecek. Sonuç bölümünde raporun bulguları ışığında Türkiye’de siyasete dair 

yakın dönem beklentilerimizin neler olabileceğine dair fikir yürütülecek.  

 

Kısaca özetleyecek olursak, araştırmanın temel sonucu Türkiye siyasetinin şu an 

rekabetsiz bir denge ortamında donup kaldığıdır – partiler belirli kimlikler ve aidiyetler 

üzerinden farklı seçmen gruplarına hitap etmekte, birinin güçlü olduğu bir grupta diğerleri 

neredeyse varlık gösterememektedir. Buradan hareketle bu tablonun nasıl değişebileceği 

sorusunu ele alırsak, araştırma bulguları iki ana öğeye işaret etmektedir. Bunlardan 

birincisi, muhalefet partileri siyasi parametreleri kökünden değiştirmedikçe bu tablonun 

değişmesinin mümkün olmadığıdır. Siyaset bu kimlikler ve kutuplaşmalar üzerinden devam 

ettikçe, önümüzdeki seçimlerde oy dağılımlarında ciddi bir değişim beklemek yersizdir. 

İkincisi ise, AKP seçmeninin tercihleri ve saikleri incelendiğinde, muhalefetin buradan oy 

devşirmek için Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsı üzerinden siyaset kurmaya çalışması 

anlamsızdır. AKP seçmeninin, bir partiyi lideri için seçme eğilimi gösterdiği görülmektedir. 

Bunun ötesinde muhalefet partilerinin oy potansiyellerini ve tabanlarını ele aldığımızda, 

CHP’nin olduğu yere sıkıştığı ve oy potansiyelinin maksimumunda olduğu, MHP’nin 

sorununun lider değil tabansızlık sorunu olduğu ve henüz minimumunu görmediği, HDP’nin 

ise üst limitine henüz gelmediği, 7 Haziran’daki oy oranının partinin tavan oyu olarak 

düşünülmemesi gerektiğini görüyoruz.  
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2.  YÖNTEM 

 

Karar ağaçları (decision trees) yönteminin amacı, büyük veri setlerini incelerken 

halihazırda bir hipotez olmayan durumlarda bir değişkenin diğer değişkenlerle nasıl bir 

ilişkiye girdiğine dair fikir edinme, belli tercihlerin ya da kategorilerin başka değişkenler 

ekseninde nasıl farklılık gösterdiğini incelemektir. Bir çeşit kestirimsel analiz (predictive 

analysis) yöntemi olan bu araç, tanımlanan bağlı değişken ekseninde diğer değişkenleri 

defalarca deneyerek en optimum ayrışmanın hangi eksende yaşandığına bakıyor. Tahmin 

platformu tekrar eden bu denemeler sonucunda tercih değeri ile göstergeler arasındaki 

ilişkiye göre veriyi karar ağaçları/karar kuralları oluşturacak şekilde bölüyor. Analizde 

kullanılan JMP Pro programının değişik gösterge ve değişkenleri tekrar ederek denemesi ve 

optimum ayrımı bulması sayesinde analiz güçlü bir tahmin aracı oluyor. Karar ağaçları aynı 

zamanda, programın bu ayrışmaları ona önceden kırılım bildirilmeden değişken listesinden 

kendisi bulması sayesinde, değişkenler arasındaki ilişkileri önceden modelleme yapmadan 

incelemek ve yorumlamak için son derece kullanışlı bir araç oluyorlar.   

 

Bu noktada karar ağacı yöntemi ile elde edilen sonuçları incelerken hatırlanması gereken 

önemli olan bir nokta, istatistiki yöntemlerin ana hatlarıyla teyit edici (confirmatory) ve 

araştırıcı (exploratory) olarak ikiye ayrıldığıdır. Kullandığımız bu yöntem de, araştırıcı 

istatistik araçlarına dahil. Yani, varsayılan herhangi bir ilişkinin var olup olmadığını teyit 

etmediği gibi, ayrımlar arasında da nedensellik ilişkisi kurulamaz. Aynı zamanda, karar 

ağacı analizinin daha yaygın olarak kullanılan kümeleme (clustering) yöntemleriyle de 

karıştırılmaması gerekmektedir. Kümeleme yöntemleri veriyi bağımsız değişkenlerin 

birbiriyle ilişkisi, kendi aralarındaki yakınlık-uzaklık çerçevesinde bir araya getirip 

kümelerken, karar ağacı şemalarında gözlemlerin bağımsız değişkende aldığı değer, 

belirlenen bağlı değişkenle ilişkileri üzerinden gruplara – ya da ‘yapraklara’ – ayrılmaktadır. 

Yani gruplar kendi içlerinde gösterdikleri benzerlikten çok, belli bir durumda olma, bir 

durumu teşkil etme ile kurdukları ilişki üzerinden gruplanıyorlar. Her yaprak kendi içinde 

mümkün olduğunca homojen bir küme ama bu kümelerin hepsi ağacın kökündeki 

değişkenle ilişkileri ölçüsünde ve onun üzerinden anlamlılar. 
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Bu çalışmada Mart 2010 ile Nisan 2017 arasında KONDA Barometresi çerçevesinde 

görüşülen 213.717 deneği kapsayan veri seti, hem tekrar eden demografi soruları (din, 

mezhep, etnisite, örtünme durumu, vb.) hem de belli aralıklarla sorulan kriz beklentisi, oy 

tercihini etkileyen sebepler gibi değer ve yargı sorularının parti tercihi ile ilişkisi üzerinden 

incelendi3. Analizin ilk etaplarında doğrudan parti tercihi dışındaki siyasi tercih soruları da 

kullanılırken, bu soruların doğrudan parti tercihi ile neredeyse tamamen örtüşmesi 

yüzünden karar ağacı kırılımlarında diğer sorulara sıra gelmemekteydi. Dolayısıyla ikinci tur 

analizler siyasi sorular çıkarılarak yapıldı. Bu turda da en ayrıştırıcı sorunun deneğin 

haberleri izlemek için tercih ettiği TV kanalı olduğu ortaya çıktı. Fakat neredeyse siyasi 

tercih sorusu gibi TV tercihi de kutuplaşma ve siyasi tercihlerle çok yakın örtüştüğü için 

partilerin seçmen kitleleri arasındaki demografik ve/veya daha başka farkların incelenmesi 

için son tur analizler hem siyaset hem TV soruları olmadan yapıldı. Bu noktada kimlikler ve 

profillerdeki ayrışma ve parti tercihi ilişkisi çok daha net ortaya çıktı. Bu raporun geri 

kalanında partilerin seçmen profilleri genellikle bu son tur analiz ışığında anlatılacaktır. 

Ancak, siyasi tercih ve TV seçiminin içinde yer aldığı incelemelerden de çıkan önemli 

bulgular var. Bunlardan biri seçmenin birçok soruya aslında ‘kategorik’ olarak cevap 

verdiğini düşünmek için yeterli sebep olduğu. Bir diğeri de MHP özelinde partinin seçmen 

tabanının ve profilinin diğer tüm partilerin aksine belli bir kimlik veya belirleyen 

barındırmadığı gözlemi. Bu iki olgu raporun ilerleyen bölümlerinde daha detaylıca 

anlatılacaktır.  

 

Tablo 1: Karar Ağacı Analizinde Kullanılan Sorular 
Analizlerde kullanılan değişkenler 1. Tur 2. Tur 3. Tur 

Cinsiyet + + + 

Yaş + + + 

Eğitim durumu (gruplanmamış) + + + 

Doğum yeri (bölge) + + + 

Çalışma durumu + + + 

Örtünme + + + 

Etnik köken + + + 

Din/mezhep + + + 

Dindarlık + + + 

                                                      
3 Her bir araştırmanın tarihinin ve görüşülen denek sayılarının yer aldığı tablo ve demografik özellikler için kullanılan bazı 

terimlerin açıklamaları raporun son iki bölümünde yer almaktadır  
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TV tercihi + + - 

Yerleşim kodu + + + 

Oy tercihinizi hangisi belirliyor? + + + 

Hayat tarsi kümesi + + + 

Geçen ay geçinebildiniz mi? + + + 

Önümüzdeki aylarda Türkiye’de kriz + + + 

Önümüzdeki aylarda kendi hayatınızda zorluk + + + 

Hangi gazeteyi okuyorsunuz? + + + 

Ülkenin şu anki durumunu hangisi en iyi açıklıyor? + + + 

Türkiye’de genel hayat şartları son 5 yılda iyiye gitti + + + 

Benim hayat şartlarım son 5 yılda iyiye gitti + + + 

Türkiye’de hayat şartları 5 yıl sonra daha iyi olacak + + + 

Benim hayat şartlarım 5 yıl sonra daha iyi olacak + + + 

Başka ülkeye gitme imkanım olsa da Türkiye’de yaşamayı 

seçerdim 
+ + + 

Şu an sahip olduğum imkanlardan, geçimimden memnunum + + + 

Genel olarak sağlık durumumdan memnunum + + + 

Genel olarak baktığımda Türkiye’nin sorunları azalıyor + + + 

Son günlerde yaşananlar (terör) gündelik hayatınızı etkiliyor mu?  + + + 

Sizce Türkiye’nin en acil sorunlarını hangi parti çözer? + - - 

1 Kasım seçimlerinde hangi partiye oy verdiniz?  + - - 

7 Haziran seçimlerinde hangi partiye oy verdiniz?  + - - 
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3. TÜM SEÇMENİN AYRIŞMASI 

 

Analizin sadeliği için tüm verinin seçmen tercihleri, dört ana partiye oy vereceğini söyleyen 

ve kararsız olduğunu belirten seçmen tercihleri ekseninde incelendi – yani meclisteki dört 

ana parti dışındaki diğer küçük partilere oy veren ve ‘diğer’ altında grupladığımız, 

araştırmalarda genelde yüzde 2’yi geçmeyen seçmen ve oy kullanmayacağını söyleyen 

genelde yüzde 5’lik  seçmen ile toplamda yüzde 7’lik bir kesim analizin dışında bırakıldı. İlk 

etapta 10 kırılımda incelenen seçmen tercihlerindeki değişimin neredeyse yüzde 25’i, 6 

soruyla açıklanabiliyor. Bunun, bir ülkenin 18 yaş üstü nüfusunu temsil eden bir örneklem 

hesabından toplanan verilerle, seçmen tercihi gibi politik, ideolojik, ekonomik, duygusal 

boyutları olan çok yönlü bir davranıştaki değişimin – yani bir kişinin şu ya da bu yönde oy 

kullanmasındaki değişimin – yüzde 25’i anlamına geldiğini göz önünde bulundurursak çok 

çarpıcı bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu öngörülebilirlik halinin Türkiye 

siyasetinin kutuplaşmasının ve çok belirli kimlikler ekseninde şekillenmesinin boyutlarını 

da yansıttığı görülüyor. Aşağıdaki grafik, kırılım sayısı ile yöntemin açıklayıcılığının 

hareketini gösteriyor. Bu şekilden de görüleceği üzere, aslında 6.-7. kırılımda da seçmen 

tercihlerindeki değişimin önemli bir kısmını açıklayabiliyoruz. Fakat bu raporun amacı 

partilere ve Türkiye siyasetine daha detaylı bir bakış getirmek olduğu için, incelemeyi 10 

dal seviyesinde yaptık. 

 

Bu aşamada, sırf yukarıda belirtilen siyasi tercih-motivasyon sorusunun parti tercihleri ile 

örtüşmesinin boyutlarını göstermesi açısından aynı grafiğin analize ‘Türkiye’nin en acil 
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sorunlarını hangi parti çözer?’ sorusunun dahil olduğu halini aşağıda bulabilirsiniz. Bu 

sorudaki cevap seçenekleri doğrudan parti isimleri, ‘hiçbiri çözemez, bu sorunlar hep sürer 

gider’ ve ‘hiçbiri çözemez, yeni parti lazım’ idi. Seçim olsa kime oy vereceğini söyleyen 

seçmenin çok az bir kısmı bu ikinci soruda seçtiği partinin sorunları çözemeyeceğini 

düşündüğünü belirtirken, deneklerin çok ciddi bir bölümü iki soruda aynı parti ismini 

vermiştir. Yalnız ilk soruda kararsız olduğunu söyleyen seçmen ikinci soruda doğrudan parti 

ismi dışında kalan seçeneklere yönelmektedir. Analize sadece bu sorunun eklenmesi 

şemanın açıklayıcılığını yüzde 25’lerden yüzde 35-40’lara çıkarmaktadır ki bu da iki 

sorunun ne derece örtüştüğünü gösterir. 

 

Ağacın geneline baktığımızda, seçmenlerin ilk olarak etnik kimlik üzerinden ayrıştığını 

görüyoruz ki bu KONDA araştırmalarındaki önceki mütekabiliyet analizleri ile de tutarlı bir 

bulgudur. Ortaya çıkan karar ağacının detaylarına geçmeden önce bir karşılaştırma daha 

yapabiliriz. Yukarıda da bahsedildiği gibi, Türkiye siyasetinin geldiği kutuplaşmanın bir 

neticesi olarak pratik bazı tercihler siyasi parti tercihi ile büyük ölçüde örtüşüyor. Bunlardan 

biri de deneklerin haberleri izlemek için tercih ettikleri televizyon kanalı. Tüm seçmenin 

parti tercihlerini incelediğimizde ilk kırılma her seferinde etnisite ekseninde yaşanırken, 

analize TV tercihi sorusu dahil edildiği zaman ikinci kırılma bu noktada oluşuyor. Bir tarafa 

ayrılan Kürt ve Zazalar, ikinci seviyede TV tercihleri üzerinden Roj/Nuçe/Sterk, IMC TV ve 

CNN Türk izleyenlerden oluşan bir grup ve diğer tüm kanalları tercih edenlerden oluşan bir 

diğer grup olarak ikiye ayrılıyorlar. Bu ilk grupta neredeyse her dört seçmenden üçü HDP’ye 

oy veriyor. Diğer tüm kanalları kapsayan diğer grupta ise oylar AKP ve HDP arasında yüzde 

45’e 30 gibi bir oranla paylaşılıyor. Türkler ve Araplardan oluşan diğer grupta da 

etnisiteden sonraki ilk ayrışma yine TV tercihleri üzerinden yaşanıyor. Hükümete yakın 

yayın yapan kanalları tercih edenler (TRT, Kanal 7, ATV, A Haber) içinde AKP’ye oy verenler 

bu grubun neredeyse yüzde 70’ini oluşturuyor.  
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Fakat, televizyon ve medya organları da siyasi kutuplaşmanın dışında kalamadığından ve 

bir kanalı izlemek neredeyse bir parti aidiyetini dile getirmenin bir aracı haline geldiğinden 

seçmenlerin demografik ve siyasi ayrışmasını daha iyi anlamak için, analize televizyon 

tercihi sorusunun dahil edilmediği sonuçları incelemek daha anlamlı. Bu aşamada, ağacın 

kökü olarak adlandırılan tepe noktaya baktığımızda dört ana siyasi parti ve kararsız 

seçmeni bir arada görüyoruz. Ağacın ilk dalı bu grubu kendi içinde en homojen yapraklara 

ayırmak için etnisite üzerinden bölünüp, Kürt ve Zazaları bir tarafa, Türkleri ve Arapları ise 

diğer tarafa toplamaktadır. İlk olarak Kürt ve Zaza yaprağını inceleyecek olursak, burada 

yapılması gereken ilk gözlem bu grup içinde AKP ve HDP dışında hiçbir partinin ciddi 

anlamda bir varlık gösteremediğidir. Bu gruptaki seçmenin yüzde 40’ı HDP’ye, yüzde 37’si 

ise AKP’ye oy vermektedir. Aynı yaprağın bir sonraki kırılımı modelin ileriki aşamalarında 

mezhep üzerinden yaşanmaktadır. Bu yaprakta da yine kimliklerin ve partilerin örtüştüğü 

bir tablo karşımıza çıkıyor. Kürt ve Zazalar arasında Alevi olan seçmen bu sefer CHP ve 

HDP’de toplaşırken, Sünniler ve diğer gruplar yüzde 40’ar gibi bir oranla AKP ve HDP 

arasında dağılıyor. Alevi Kürt ve Zazaların da neredeyse yarısı (yüzde 48) CHP’ye, üçte biri 

de HDP’ye oy veriyor. Bu tablodan çıkabilecek sonuçları ve detaylarını partileri tek tek ele 

aldığımız bir sonraki bölümde inceleyeceğiz.  
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Ağacın diğer tarafındaki kırılımların seyrini incelediğimizde hemen hepsinin yine kimlik 

ekseninde yaşandığını görüyoruz. Türk ve Arapların toplandığı yaprakta HDP hariç partilerin 

hepsi değişen ölçülerde varlık gösteriyor. Bu grubu bir sonraki aşamada ayrıştıran ilk soru 

deneğin kendisinin ya da erkek ise, eşinin başını örtüp örtmediği ve nasıl örttüğü. 

Örtmüyor(um) diyenler ve görüşülen bekar erkekler bir tarafa ayrılırken, başörtüsü, türban, 

çarşaf ve peçe diyenler diğer tarafta toplanıyor. Burada hatırlanması gereken önemli bir 

nokta grupların sadece birbirlerine benzerlikleri üzerinden değil, diğerleriyle farkları 

dolayısıyla da bir araya geldiği. Yani yapraklar, bekar erkekler ve başı açık kadınlar kendi 

içlerinde bir benzerlik taşıdıkları için değil, karşılarındaki başörtüsü ve/veya türban takan 

ve çarşaf giyen grup daha homojen bir yapı olduğu için de bu eksende ayrışmış olabilir. Bu 

ayrışmadan görülen ilk bulgu herhangi bir örtünme biçimini seçenler arasında AKP’nin 

neredeyse tek parti olduğu. Bu gruptaki seçmenin yüzde 60’ı seçimlerde AKP’ye oy 

vereceğini söylüyor. Buna karşılık, kendisinin veya erkekse eşinin başı açık olanlardan ve 

bekar erkeklerden oluşan grupta CHP’nin oy oranı yüzde 40’a çıkıyor, AKP ise yüzde 25’te 

kalıyor.  

Türk ve Araplardan oluşup, eşinin veya kendisinin başını örtmediğini söyleyenleri ve bekar 

erkekleri içinde barındıran yapraktaki bir sonraki kırılım tekrar mezhep ekseninde. Bu grup 

içinde yine ayrışma Aleviler ile Sünniler ve diğer gruplar olarak meydana geliyor. Bu şekilde 

ayrılan Aleviler arasında CHP yüzde 73’lük bir oranla neredeyse tek parti denilecek 

durumda. Kararsızlar bu grubun yüzde 14’ünü oluştururken diğer partilerin oy oranı çok 

azalıyor.  

Diğer yaprakların detaylarını okuyucular şekilden inceleyebilir ama partilerin detaylarına 

geçmeden önce önemli olduğunu düşündüğüm bir-iki ayrıma daha dikkat çekmek 

istiyorum. Bunlardan biri seçmenlerin oy verdikleri partiyi neden seçtikleriyle (liderci, 

ideolojik, taraftar, partisiz gibi seçenekler arasından), diğeri ise yakın gelecekte Türkiye’de 

ekonomik kriz beklentileri ile ilgili. Yukarıda bıraktığımız daldan (başörtüsüz veya bekar 

erkek ve Sünni ve diğer Müslüman) devam eden kırılmaları takip edecek olursak, bir 

sonraki aşamada ve sonra tekrar iki ‘dal’ sonra parti tercihini etkileyen sebepler ekseninde 

ayrışmalar yaşandığını görüyoruz. Bunlardan ilkinde oy tercihini seçtiği partiye ideolojik 

yakınlık ya da hep o partiye oy vermesi nedeniyle belirlediğini söyleyenler bir tarafa, diğer 
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cevap seçeneklerini söyleyenler ise diğer tarafa ayrılıyor. İdeolojik ve taraftar seçmen 

olarak adlandırdığımız bu ilk grupta CHP’ye oy verme oranı yüzde 50’nin üstünde. Diğer 

grupta ise partiler ve kararsızlar aşağı yukarı orantılı dağılıyorlar. Fakat aynı soru 

eksenindeki bir sonraki kırılım bu sefer ilk aşamada taraftar ve ideolojik olmayan 

seçmenden ayrılıp hayat tarzı bakımından kendini geleneksel veya dindar muhafazakar 

olarak tanımlayanlar üzerinden ayrılıyor ve bu sefer ‘liderci’ olduğunu söyleyen seçmen 

diğerlerinden ayrılıyor. Bu grup içinde de AKP’nin oy oranı yüzde 44. Bu hem tüm seçmen 

ağacının diğer dallarında, hem de analiz partiler üzerinden tekrarlandığında kendini 

yineleyen bir sonuç. Liderci olduğunu söyleyen seçmen arasında AKP dışında bir parti hatırı 

sayılır bir oy varlığı gösteremiyor.  

Yine dikkat çekici bir diğer ayrışma da kriz beklentisi üzerinden. Muhalefet partilerine oy 

veren seçmen ağacın hangi aşamasında bölünürse bölünsün ‘önümüzdeki aylarda’ 

Türkiye’de bir ekonomik kriz beklediğini söylerken, bu soruya olumsuz yanıt verenler 

arasında AKP yüzde 70’lere varan bir oy oranı yakalıyor. Seçmen nezdinde aslında nesnel 

bir durum olan ekonomik kriz beklentisinin partizanlık üzerinden okunması Türkiye’ye has 

bir olgu değil. Dünyanın hemen her yerinde iktidar partisine oy veren seçmen ile muhalefet 

partisinin seçmeni anketlerde ekonominin durumu, kriz beklentisi sorulduğu zaman 

seçmeni olduğu partinin söylemi ile tutarlı cevaplar veriyor. Yani, seçmen, iktidar partisinin 

destekçisi ise fikri sorulduğu zaman ekonominin iyi olduğunu, iktidarın başarılı olduğunu, 

kriz beklemediğini vs. söylüyor. Bu açıdan kriz beklentisi sorusu üzerinden yaşanan 

ayrışmanın da AKP seçmeni ve diğerleri ayrımına dönüşmesi şaşırtıcı değil. Burada siyasi 

beklentileri okumak açısından önemli olan kararsız seçmenin hangi yaprakta toplaştığıdır. 

Kriz bekleyenler arasında kararsızlar yüzde 22’lik bir  kesimi oluştururken, kriz beklemeyen 

yüzde 15’lik bir kararsız seçmen grubu var.  
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4. AKP SEÇMENLERİ: HOMOJEN BİR GRUP MU?

Bu makalenin çıkış noktalarından biri, 16 Nisan 2016’da yapılan referandum öncesinde 

evet-hayır oylarına karar ağacı yöntemi ile baktığımızda yaşanan esas ayrışmanın AKP ve 

diğerleri şeklinde olduğu gözlemimizdi. Referandumda evet oyu veren seçmenin profili 

incelendiğinde AKP’li seçmenin diğer gruplara nazaran (hayırcılar ve kararsızlar) çok daha 

homojen olduğunu görüyorduk. Buradan yola çıkarak KONDA’nın 7 yıllık araştırma 

serisinden elde edilen veriyi AKP seçmeni ve diğerleri olarak incelediğimizde öne çıkan 

bulgular yukarıda genel hatlarıyla anlatılan ayrışmalardan farklı değil. Siyaset soruları ve 

televizyon tercihi soruları çıkarıldığı zaman kalan soru grubu model, 6 aşamada AKP 

seçmeni olma ya da olmama halinin yüzde 20’sini açıklıyor (R2=0,19). Aşağıdaki ağacı 

takip ettiğimiz zaman sol taraftaki dallar AKP seçmeninin yoğun olduğu, sağ taraftaki dallar 

ise AKP-dışı grupların yoğunlaştığı dalları görebiliriz.  
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AKP seçmeninin ağacına baktığımızda öne çıkan ilk bulgu AKP’nin ‘hiç var olmama’ 

noktasına geldiği sadece bir küme bulunması – o da, yine başörtüsüz ve bekar erkek 

olarak bölünen taraftan, kriz beklentisi olan ve kendini hayat tarzı açısından modern olarak 

tarif eden seçmenin olduğu küme. AKP bütün şemadaki en düşük oy oranını yüzde 9 ile 

burada alıyor. Bu da, diğer partilere kıyasla, AKP’nin toplumun daha farklı kesimlerinde bir 

şekilde varlık gösterebilen bir parti olduğuna işaret ediyor. Zaten, AKP’nin 2007’den beri 

her seçimde yüzde 40-50 bandında oy alması da başka türlü mümkün olamazdı. 

Ağacın ana kırılımlarına baktığımızda AKP seçmeni olmanın en ana belirleyeni seçmenin 

kendisinin ya da eşinin başörtülü veya türbanlı olması. Bu grup içinde AKP neredeyse 

yüzde 60’a yakın bir orana ulaşıyor. Buna karşılık başını örtmediğini söyleyenler arasında 

oy oranı yüzde 25’e düşüyor (bu grubun bekar erkekleri de kapsadığını unutmamak lazım). 

Yukarıda da değindiğimiz gibi, bir sonraki kırılım kriz beklentisi üzerinden gerçekleşiyor ve 

AKP seçmeni kriz beklemeyenler arasında toplanıyor. Buradaki bir diğer önemli nokta, 

programın modele hangi soruyu dahil ettiği. Tablo 1’de görülebileceği üzere analizde 

kişinin kendi hayatında ve ülkedeki kriz beklentisi ayrı sorular olarak soruluyor. Hem tüm 

seçmen için yapılan analizlerde hem de partiler özelindeki analizlerde bireylerin kendi 

hayatlarındaki kriz beklentisi karar ağacı şemasına hiçbir aşamada dahil olmuyor. Buradan 

hareketle, insanların zihninde kendi ekonomik durumları, iniş çıkışları ve ülkenin genel 

ekonomisi, hükümetin ekonomik performansı arasında bir ayrım olduğunu, bireysel 

ekonomik durum beklentisinin seçmen tercihine gözlemlenebilir bir etkisi olmadığını 

söyleyebiliriz.  

AKP seçmeni ile ilgili öne çıkan bir diğer gözlem, yukarıda da kısaca değinildiği gibi, parti 

tercihlerini motive eden sebep. Ağaç grafiğinde 1 ve 5 numaralı yapraklarda görülebileceği 

üzere, kendisini ‘liderci’ ve ‘taraftar’ seçmen olarak ifade eden seçmenler arasında AKP 

oyları baskın konuma geçiyor. Bu noktada özellikle çarpıcı olan 5 numaralı yaprağın temsil 

ettiği seçmen grubu. Aslında AKP’nin baskın parti olmadığı bir daldan bölünen bu grupta, 

hayat tarzı olarak kendini geleneksel veya dindar muhafazakar olarak tanımlayanlar 

arasında bir partiye lideri için oy verdiğini söyleyenler diğerlerinden ayrışıyor. Burada 

AKP’nin oy oranı neredeyse yüzde 50. Bu yaprağın geldiği daldaki hiçbir yaprakta AKP 

yüzde 50’lik bir oy oranına ulaşmıyor. Bu iki gözlemden hareketle, muhalefet partilerinin 
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Erdoğan’a alternatif olabilecek bir lider üretmeden veya hâlâ Erdoğan’ın şahsını hedef 

almak üzerine kurulu kampanyalarla AKP’ye yakın seçmende bir fikir değişikliği 

yaratmalarının zor olacağını söyleyebiliriz. Çünkü bu şemada AKP’li olmanın liderci ve ikincil 

olarak da partiye taraftar seçmen olmakla yakından ilişkili bir durum olduğu görüyoruz.  
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5. CHP: KONSOLİDE SEÇMEN

Model CHP seçmeni olmayı da aynı sorularla, AKP seçmeni olma haliyle aynı ölçüde 

açıklıyor (yüzde 20). Fakat AKP’den farklı olarak CHP’nin oy oranının, karar ağacının bazı 

dallarında yok denilebilecek kadar azaldığı, yüzde 10’u altına düştüğü kümeler var. 

CHP’lilerin karar ağacı da ilk olarak örtünme durumu sorusundan bölünüyor ve tahmin 

edilebileceği gibi, ‘örtmüyor’ cevabı verenler bir tarafa ayrışırken diğer tüm cevap 

seçenekleri diğer tarafa ayrılıyor. Bu aşamaya kadar başını örtmeyenlerle beraber 

gruplanan bekar erkekler, CHP ağacından bir örtünme biçimi söyleyenlerin yanına 

gruplanıyor. Başını örtmeyenler arasında CHP, yüzde 44 ile Türkiye genelinde aldığı oyun 

çok üstünde bir varlık gösteriyor. Bu küme ikinci aşamada mezhep üzerinden bölünüyor ve 

başı açık Aleviler arasında CHP’nin oy oranı neredeyse yüzde 80’e geliyor.  

Buna karşılık, ağacın diğer tarafı, yani başörtüsü/türban/çarşaf kullandığını/giydiğini 

söyleyenler ve bekar erkekler, bir sonraki aşamada yine mezhep üzerinden bölünüyor ve 

yine Aleviler bir tarafa, diğer din ve mezheplere mensup olanlar diğer tarafa ayrılıyor. 

Burada da Aleviler arasında CHP’nin oy oranı yüzde 55. Yani, bir bakıma kendisinin ya da 

eşinin başının açık olması ve Alevi olmak CHP’li kimliğinin en temel ve en öngörülebilir 

bileşenleri. Ağacın en sağındaki dal ise başörtüsü ve Sünni ve diğer Müslüman üzerinden 

bölünen grup. Sadece burada doğum yeri, bir parti tercihi göstergesi olarak karşımıza 

çıkıyor. CHP’li olmak ve olmamak ekseninde, Batı ve Doğu Marmara, Ege, İstanbul, Akdeniz 

ve yurtdışı doğumlular bir tarafa ayrılırken, diğer bölgelerde doğanlar bir tarafa ayrılıyor. Bu 

ikinci gruptan hayat tarzı ekseninde ayrışan yapraklarda CHP kendini modern olarak tarif 

edenler arasında yüzde 20’lik bir oy oranı yakalarken, kendini geleneksel veya dindar 

muhafazakar olarak tarif edenler arasında oy oranı yüzde 5’e düşüyor, yani neredeyse yok 

oluyor.  
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6. MHP: BELİRLEYENİ OLMAYAN PARTİ?

Bu analizde kullanılan modelin AKP veya CHP seçmeni olmadaki değişimi yüzde 20 

oranında açıklayabildiğini yukarıdaki bölümlerde anlattık. MHP dört ana parti arasında bu 

açıklamanın en düşük olduğu parti – diğer tüm partilerde analize dahil edilen sorularla, 

herhangi bir bireyin bu partilerden birinin seçmeni olma ihtimali en az beşte bir oranında 

tahmin edilebilirken (ki bu HDP için yüzde 45’lere çıkıyor), MHP’de bu oran yüzde 8. Yani 

bir diğer deyişle, analize katılan tüm kimlik ve tercih değişkenleri diğer partilerde bu 

seçimin çok daha büyük bir kısmını açıklarken, MHP’li olma halinin onda biri bile 

açıklayamıyor.  

Siyasi veya televizyon tercihi katılmaksızın MHP’li olma halini öngörebilen değişkenlere 

baktığımızda ilk ayrılma beklendiği gibi etnisite ekseninde yaşanıyor – ama bu Türkler’in 

MHP’ye oy verdiğini anlamına gelmesinden ziyade, Kürt, Arap ve Zazaların MHP’ye 

kesinlikle oy vermediği anlamına geliyor. Etnik olarak Türk dışında bir kimlik ifade edenler 

arasında MHP oyu 24 bin küsur gözlem içinde 342 adet. Türklerden bölünen dalı takip 

ettiğimizde MHP’nin hiçbir zaman bir yaprakta baskın parti haline gelmediğini görüyoruz. 

Bu durum, MHP’nin ülke genelindeki oy oranları da göz önüne alındığı zaman orantısal 

olarak mantıklı görünebilir. Fakat, yukarıda AKP ve CHP için gördüğümüz, bir sonraki 

bölümde de HDP için anlatılacak olan, bu partilerin her birinin yüzde 70’ler seviyesinde 

baskın oldukları bir seçmen grubu/yaprağı olduğu. MHP için böyle bir durum yok. Ancak 

nispi olarak güçlendiği yapraklardan söz edebiliyoruz. Ayrıca bu sonuçları değerlendirirken 

bu yöntemin güncel siyasetin gel-git’lerine kör olduğunu, yedi yıllık araştırma serisindeki 

genel trendleri esas alan bir yöntem olduğunu da göz önünde bulundurmak lazım.  
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Etnik kökenden sonra çalışma durumu sorusu MHP seçmeni için nispeten ayrıştırıcı oluyor. 

Marjinal sektör (işporta, temizlik) çalışanları, emekliler, çalışamaz halde olanlar ve ev 

kadınları arasında MHP oyu yüzde 10’un altına düşüyor. Bunda MHP’nin genel olarak kadın 

oyunun çok azını almasının da etkisi vardır. Nitekim ağacın sonunda cinsiyet de ayrılan 

yapraklardan biri oluyor ki bu da sadece MHP’de görülen bir durum. MHP oyu takip eden 

dallardan bölünen erkekler arasında yüzde 25’e çıkarken, kadınlar arasında yüzde 14. Yine 

beklenildiği şekilde ağacın daha üst dallarında din/mezhep ekseninde bir ayrışma 

yaşandığında Aleviler arasında MHP oyu neredeyse yüzde 5.  

MHP’nin kendine tam anlamıyla ait bir seçmen kitlesinin olmadığını, herhangi bir grup 

içindeki hegemonik parti olmadığını düşündüren bir diğer durum da karar ağacı yönteminin 

siyasi sorularla denenmiş hali. Yukarıda da bahsettiğim gibi, bu analiz ‘keşifsel’ bir 

istatistik yöntemi olduğu için farklı soru gruplarıyla denendi. Siyasi tercih ile çok yakından 

ilişkili olan sorular (‘Bir önceki seçimde kime oy verdiniz?’ ‘Türkiye’nin sorunlarını hangi 

parti çözer?’) bu raporda anlamaya çalıştığımız davranış kalıplarının önüne geçtiği için, 

üzerinde durduğumuz analiz bu soruların katılmadığı sonuçlara dayanıyor. Fakat MHP için 

ortaya çıkan iki ağacın karşılaştırması yukarıda bahsettiğim, MHP’nin belirli bir kitlesi 

olmadığı fikrini güçlendirir nitelikte. Aşağıdaki şekilden görüldüğü üzere, MHP’nin çekirdek 

seçmeni Türkiye’nin en büyük sorunlarını MHP’nin çözeceğini söyleyip ağacın bir tarafına 

ayrıştıktan sonra, diğer taraftaki dallar arka arkaya 1 Kasım veya 7 Haziran seçimlerinde 

kime oy verdiniz ve tekrar sorunları kim çözer sorusu üzerinden bölünüyor. Yani bir diğer 

deyişle, MHP seçmeni olmanın en ana göstergesi daha önce bir noktada MHP’ye oy vermiş 

olmak haline geliyor. Bu döngü kendini tekrar ederek 6.-7. aşamada etnisite ve çalışma 

durumu üzerinden ayrılıp, tekrar 7 Haziran’daki oy tercihine geri dönüyor.  
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7. HDP: EN ÖNGÖRÜLEBİLİR PARTİ

HDP seçmeni nüfus içinde en az değişkenle en öngörülebilir olan seçmen. HDP seçmeni 

için aynı sorularla oluşturulan karar ağacı, 4 kırılımda seçmen tercihindeki değişimin yüzde 

48’ini açıklıyor (R2=0,48). Bu değer AKP ve CHP için 6 kırılımda yüzde 20, MHP için ise 

yüzde 8’di. Yine tahmin edilebileceği gibi, HDP seçmeni olma ve olmama ekseninde ilk 

ayrışma etnik kimlik üzerinden. Kürtler ve Zazalar yine ağacın bir tarafına toplanırken, 

Türkler ve Araplar diğer tarafta toplanıyor. HDP’liler, Kürt ve Zaza olarak ayrışan grubun 

yüzde 40’ını oluşturuyor. Yine hatırlatmak lazım ki, bu yöntem 7 yıllık bir veri serisi içindeki 

ağırlıkları gösteriyor. Bu özellikle de HDP’ye ilişkin sonuçları incelerken göz önünde 

bulundurulmalı, çünkü bu 7 yıllık seride araştırma bulgularının devamlılığı açısından bir 

zamanlar BDP ve/veya DTP seçmeni olanlar da HDP’li olarak kodlanıyor. Bu süreçte Kürt 

siyasi hareketi önemli değişimler yaşadı ve dolayısıyla, bu partiler arasında tam anlamıyla 

lineer bir devamlılıktan bahsetmek zor. O yüzden, analizde HDP Kürt ve Zaza seçmen 

içinde yüzde 40’lık bir kesimi temsil ediyor derken bu gözlemin, diğer partilere kıyasla, 

zaman içindeki değişim etkisinin daha büyük olduğu bir siyasi parti için yapıldığı göz 

önünde bulundurulmalı. Araştırma serisinin başladığı Mart 2010’da DTP, parlamentoda 22 

bağımsız adayla temsil edilen, oyların yüzde 5-6’sını alan bir siyasi partiyken, son iki 

seçimde HDP yüzde 10 barajını aşan bir oluşum ve bu büyümedeki ana etken, HDP’nin 

Kürt oylarının daha büyük bir oranını alıyor olması.  

Yine HDP açısından dikkat çekici bir diğer sonuç, ağacın Türk ve Arap oylarından 

bölünmeye devam eden kısmı. Bu grup, bir sonraki aşamada dindarlık seviyesi üzerinden 

ikiye ayrılıyor ve kendini inançsız olarak tarif edenler bir tarafa, inançlı, dindar ve sofu 

olarak tarif edenler diğer tarafa toplanıyor. HDP, kendini inançsız olarak tarif eden Türkler 

ve Araplar arasında yüzde 10’luk bir oranla temsil ediliyor. Yukarıdaki MHP örneğine 

dönecek olursak, MHP etnik eksendeki kırılma sonrasında karşı tarafta hiç varlık 

gösteremiyordu. Ancak HDP, etnik kimlik üzerinden bir tarafa hitap ederken, diğer tarafta 

da destek alabilen bir parti.  

HDP oylarının arttığı bir diğer önemli grup, Kürtler arasında kriz beklentisi üzerinden 
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yaşanıyor. Kriz bekleyenler arasında HDP yüzde 55’lik bir orana ulaşırken, kriz beklentisi 

olmayanlarda bu oran üçte bire düşüyor. Fakat, buradan sonra partiye ne sebeple oy 

verdiği açısından yaşanan ayrışmada ideolojik ve taraftar seçmen arasında HDP yüzde 

50’lik bir orana ulaşıyor. Buna karşılık, son dakikacı, liderci ve partisiz seçmen arasında 

HDP’liler yüzde 25’e düşüyor. Buradan hareketle, HDP’li siyasetçilerin de sıkça dile 

getirdiği üzere, partinin kişilere bağlı değil, bir kadro hareketi olduğu söyleminin seçmen 

nezdinde de karşılık bulduğunu söyleyebiliriz.  
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8. SONUÇ VE YORUM

Yukarıda anlatılan kimlik ve parti özelliklerini sonuç değerlendirmesinde ele alacak olursak, 

görünen o ki, MHP hariç diğer partilerin hepsinin ‘niş’ bir seçmen kitlesi var ve partiler, bu 

grup içinde büyük ölçüde hegemonik durumdalar: AKP için türban/başörtüsü, CHP için 

Aleviler ve başörtüsüz ve/veya hayat tarzı olarak kendini modern olarak tarif edenler, HDP 

için ise Kürtler. MHP için son dönemki liderlik krizi ve politik değişiminden önce de dile 

getirilen misyonsuzluk sorunu, partinin kendisine ‘ait’ bir seçmen grubu olmamasında da 

gösteriyor. Buradan hareketle, MHP’nin son dönemde içinde bulunduğu siyasi kriz ve 

yaşanması beklenen oy kaybı için partinin henüz ‘dibi’ görmediğini söyleyebiliriz. Oy 

oranlarındaki düşüş, partinin başında kim olduğundan çok partinin bir ‘nişinin’ olmaması 

ile alakalı ve sadece lider değişikliği ile çözülmesi zor bir sorun.  

Bu araştırmadan çıkan bir diğer sonuç da, Türkiye siyasetinin kimliklere ve partilere çok 

büyük ölçüde konsolide olduğu ve siyasetin temel parametrelerinde önemli bir değişim 

yaşanmadığı sürece son yıllardaki partiler arası oy dağılımlarının aşağı yukarı aynı bantta 

seyredeceği. Bu açıdan iktidar partisinde önemli bir kırılma yaşanmayacağını varsayarsak, 

muhalefet partileri kökten bir değişime gitmedikleri ve gerek söylemleri, gerek politikaları, 

ve en önemlisi seçmen tabanlarında önemli bir değişim yaşamadıkları sürece partilerin güç 

dağılımı aynı seyrinde devam edecek gibi gözüküyor. Özellikle de CHP özelinde, son seçim 

dönemlerinde reklam kampanyalarında ve parti politikalarında başörtüsü ve türban 

konusunda yeni bir söylem geliştirmek için gösterilen çabanın sonuç vereceğini düşünmek 

zor. Nitekim başörtülü ve türbanlı kesim AKP’nin en temel tabanı. CHP’nin, reklam 

filmlerinde başörtülü bir-iki kişi serpiştirerek seçmenle AKP’nin arasına girebilmesi pek 

olası değil. Bu açıdan da bakıldığında, yani CHP’nin seçmen kalelerinin eşinin ya da 

kendisinin başı açık, kendini modern olarak tarif edenler ve Alevi seçmen olduğu ve bu 

grupların toplum içindeki ağırlıkları göz önünde bulundurulduğunda, CHP oylarında 

herhangi bir artış beklemek zor. Yani, MHP için henüz oylarının dip noktasını görmediği 

ifade ettiğimiz gibi, CHP için de oy tavanını gördüğünü söyleyebiliriz. İçine sıkışıp kaldığı 

kimlikleri ve grupları aşabilecek bir yenilenme yaşamadan CHP’nin oy seyrinin her zaman 

aynı bantta kalması son derece olası.  
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HDP için bir değerlendirme yaptığımızda ise, HDP’nin CHP ve MHP’den farklı olarak henüz 

‘tavanını’ görmediğini söyleyebiliriz. 7 Haziran seçimleri sonrası HDP oylarında yaşanan 

düşüş birçok analiste partinin maksimum potansiyelini gerçekleştirdiğini ve hatta 7 

Haziran’daki seçim başarısının partinin potansiyeli üstünde oy aldığı istisnai bir durum 

olduğunu düşündürdü. Fakat, Kürt kimliğinin HDP seçmeni olmanın en temel göstergesi 

olduğu bu durumda, HDP’nin Kürt oyları üzerinde daha hegemonik bir konuma gelmesi ile 

sağlayacağı önemli bir oy artışı potansiyeli var. Ayrıca, kendini inançsız olarak tanımlayan 

Türkler ve Araplardan bölünen kolda HDP oylarının yüzde 10’u bulduğunu belirtmiştik. Bu 

CHP’nin ya da MHP’nin kendi ‘zıtlarını’ temsil eden kümeler içinde yakaladıklarından daha 

yüksek bir başarı: CHP örtünenlerden bölünen İç Anadolu/Karadeniz doğumlu kümelerde 

ve bir sonraki aşamada dindar ve geleneksel muhafazakarlar arasında yüzde 5’i 

geçemiyor, MHP zaten etnik köken olarak Türk olmayanlar arasında hiç yok. Her ne kadar 

kendini inançsız olarak tarif edenler Türkiye’de toplumun çok küçük bir kesimini oluştursa 

da, HDP’nin başka kümelerde var olabilme potansiyelini işaret etmesi açısından ve partinin 

henüz oy tavanını görmediğini düşündürmesi açısından önemli.  
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9. BAROMETRE ARAŞTIRMALARI

Araştırma tarihi Denek adedi  Araştırma tarihi Denek adedi  Araştırma tarihi Denek adedi 

Mart 10 1832 Aralık 12 2511 Mayıs 15 2689 

Nisan 10 3663 Ocak 13 2612 Mayıs Özel 15 3569 

Mayıs 10 1814 Şubat 13 2617 Haziran 15 3543 

Haziran 10 2739 Mart 13 2669 Ağustos 15 3492 

Temmuz 10 1856 Nisan 13 2636 Eylül 15 3491 

Ağustos 10 2748 Mayıs 13 2592 Ekim 15 3348 

Eylül 10 2767 Haziran 13 2525 Ekim Özel1 15 3564 

Ekim 10 2746 Temmuz 13 2629 Ekim Özel2 15 3556 

Kasım 10 2747 Eylül 13 2392 Aralık 15 2521 

Aralık 10 2727 Ekim 13 2512 Ocak 16 2511 

Ocak 11 2732 Kasım 13 2603 Şubat 16 2649 

Şubat 11 2589 Ocak 14 2459 Mart 16 2556 

Mart 11 5434 Şubat 14 2543 Nisan 16 2651 

Nisan 11 2697 Mart 14 2549 Mayıs 16 2685 

Mayıs 11 3570 Nisan 14 2582 Haziran 16 2666 

Haziran 11 3584 Mayıs 14 2607 Ağustos 16 2676 

Ocak 12 2537 Haziran 14 2590 Eylül 16 2790 

Şubat 12 2589 Temmuz 14 2607 Ekim 16 2550 

Mart 12 2645 Ağustos 14 2720 Kasım 16 2552 

Nisan 12 2673 Ekim 14 2589 Aralık 16 2653 

Mayıs 12 2610 Kasım 14 2464 Ocak 17 2641 

Haziran 12 2559 Aralık 14 2567 Şubat 17 3357 

Temmuz 12 2639 Ocak 15 2556 Mart 17 3413 

Eylül 12 2528 Şubat 15 2722 Nisan 17 3555 

Ekim 12 2638 Mart 15 2611 - - 

Kasım 12 2677 Nisan 15 5235 Toplam 213717 

KONDA Barometresi, Mart 2010’dan beri her ay düzenli olarak yaptığımız siyasi ve 

toplumsal araştırmalar dizisi sistemidir. Tüm Türkiye’yi temsilen yapılan araştırmalar halkın 

siyasal ve toplumsal konularda eğilimlerini ve tercihlerini ölçmeyi hedefler. KONDA 

Barometresi aracılığıyla halkın sadece belli bir dönemdeki tercihleri değil, tercihlerinin 

zaman ve şartlar içinde değişimi de ölçülür. KONDA Barometresi raporları o ay yapılan 

araştırmanın sonuçlarından, geçmiş dönemlerle beraber başka kurumların verileri ile 

karşılaştırmalarından ve bu bilgilerin değerlendirilmesinden oluşur. Mart 2010’dan itibaren 

Nisan 2017’ye kadar toplam 78 araştırmanın her birinde 1800 ila 5400 kişiyle 

hanelerinde yüzyüze görüşülmüştür.  

Ayrıntılı bilgi için: http://konda.com.tr/tr/konda-barometresi/ 
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10. 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 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. 

Terim Açıklama 

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

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 

İnançsız: 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 sınırlarındaki 

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 
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Son Dakikacı: 
Seçim dönemlerinde partilerin çalışmalarına bakarak karar 

veriyorum, 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 

Türk: Kendi etnik kökenini Türk olan tanımlayan kişi 

Zaza: Kendi etnik kökenini Zaza olan tanımlayan kişi 

Çoklu 

ilişkisellik/mütekabiliyet 

analizi (ÇMA)  

(Multiple Correspondence 

Analysis) 

Nominal-kategorik veriler arasında bulunan ilişkilerin yapısını ve 

aralarındaki olası örüntüleri iki boyutlu bir düzlemde göstemeye 

yarayan bir veri analizi tekniğidir. Mütekabiliyet Analizinin (MA) 

ikiden fazla değişkenli, büyük veri setlerine uygulanması ihtiyacına 

karşılık verir.  

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

çalışmaları ile şekillenmiş, 80'lerde hakkındaki araştırmaların 

İngilizceye çevrilmeye başlanması ve Fransız sosyolog Pierre 

Bourdieu'nün makalelerinde bu yönteme yer vermesi ile bu 

alandaki çalışma ve yayınlar hızla artmıştır.  
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10.1 Terimlerin Kaynağı Olan Soru ve Veriler 

Kendinizi, hayat tarzı bakımından aşağıda sayacağım üç gruptan hangisinde sayarsınız? 

Modern 

Geleneksel muhafazakâr 

Dindar muhafazakâr 

Eşiniz veya siz, sokağa çıkarken başınızı örtüyor musunuz? Nasıl örtüyorsunuz? 

Örtünmüyor 

Başörtüsü 

Türban 

Çarşaf 

Bekâr erkek 

Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, ama değişik etnik kökenlerden olabiliriz; Siz kendinizi, 

kimliğinizi ne olarak biliyorsunuz veya hissediyorsunuz? 

Türk 

Kürt 

Zaza 

Arap 

Diğer 

Kendinizi ait hissettiğiniz dininiz ve mezhebiniz nedir? 

Sünni Müslüman 

Alevi Müslüman 

Diğer 

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 dindar biri 
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Genel olarak sandıktaki oy tercihinizi sayacağım sebeplerden hangisi etkiliyor, hangisi belirliyor? 

Ben/biz hep o partiye oy veririz. 

Siyasi görüşüme en yakın parti o. 

Liderine, başkanına güveniyorum, beğeniyorum. 

Bu partilerden hiçbirisi beni temsil etmiyor. 

Seçim döneminde partilerin çalışmalarına bakarak karar veriyorum. 

Toplam 

Önümüzdeki aylarda Türkiye’de ekonomik kriz bekliyor musunuz? 

Evet 

Hayır 

Önümüzdeki aylarda kendi hayatınızda bir ekonomik zorluk bekliyor musunuz? 

Evet 

Hayır 

Yerleşim Kodu (Örneklemden gelen veri) 

Kır 

Kent 

Metropol 
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