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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 gerek Demokrasi Nöbeti araştırmasında1 gerekse Ağustos’17 Barometresi’nde 

anketimize katılanlara gerekse de “Darbe’ye Hayır Halk Forumu” katılımcılarına, anketin 

dışında ve kayda alınarak daha uzun görüşmelere rızalarını olup, olmadığını sorduk. Ses 

kaydı alınacak görüşmeleri kabul edenler arasından İstanbul adresli olanları ile tekrar 

iletişim kurduk. Görüşmeye gönüllü olanlar arasından 71 kişi ile Ekim-Aralık 2016 tarihleri 

arasında derin görüşmeler yaptık.  

 

Araştırmanın çerçevesini ve yarı yapılandırılmış soru formunu Sabancı Üniversitesi Sanat ve 

Sosyal Bilimler Fakültesi’nden Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset 

Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doç. Dr. Evren Balta, İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Psikoloji Bölümü’nden Yard. Doç. Dr. Murat Paker hazırladı. Görüşmeler KONDA ekibi ve 

Yusuf Kutlu denetiminde gerçekleştirildi.  

 

Bu amaçla hazırlanan ilk raporu sizlerle paylaşıyoruz. Bu araştırma kapsamında iki rapor 

daha yayımlayacağız. 

 

  

                                                      
1 http://konda.com.tr/wp-content/uploads/2017/03/Demokrasi-N%C3%B6beti-Sunum.pdf  

http://konda.com.tr/wp-content/uploads/2017/03/Demokrasi-N%C3%B6beti-Sunum.pdf
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Yönetici Özeti 

 

Bu araştırma 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında siyasi tutumlara, toplumsal algıya ve 

ortak değerlere odaklanmakta; duygular, hafıza ve değerler üzerinden yeni tipte bir 

“vatandaşın” ortaya çıkıp çıkmadığını incelemektedir. Milliyetçilik ve ulusal kimlikler üzerine 

olan literatür, ulusal hükümetler tarafından ulusal aidiyet sınırlarının oluşturulması için 

duygusal metaforların ve kolektif değerlerin önemine sıklıkla vurgu yapar. Ancak ulusal 

hükümetler, bütün ulusa seslenmek yerine belirli grupların duygularını hedefleyen ve 

harekete geçiren popülist bir dil kullandıklarında ve ulusa seslenmek yerine kendilerine 

sadık vatandaşlar yaratmak ile ilgilendiklerinde “ulusa” ne olur? Bu araştırma böylesi bir 

durumun "taraftarlar" ve "taraftar olmayanlar" arasındaki sınırı belirginleştirdiğini ve siyasi 

kutuplaşmayla örtüşen farklı duygusal aidiyet haritalarının ortaya çıktığını göstermektedir. 

Siyasal kutuplaşmanın mikro dinamikleri ile vatandaşlığın duygusal ve normatif yönlerini 

inceleyen bu araştırma KONDA’nın Eylül-Aralık 2016 arasında İstanbul'da 71 kişi ile yaptığı 

derinlemesine görüşmelerin sonuçlarını analiz etmektedir.  
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Giriş 

 

Türkiye 15 Temmuz 2016’da Türkiye’nin toplumsal ve siyasal yapısını çok güçlü bir biçimde 

etkileyen bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. KONDA’nın darbe girişiminin hemen 

sonrasında (Ağustos 2016 Barometre) 27 ilde 2776 kişi ile yüz yüze görüşerek yaptığı 

anketin sonucunda 15 Temmuz darbe girişiminin çok geniş bir toplumsal mutabakat ile 

reddedildiğini; pek çok kişinin daha Cumhurbaşkanı sokağa çıkma çağrısı yapmadan darbe 

girişimine karşı sokağa çıktığını göstermişti. Yine bu anketin bulgularına göre, darbe girişimi, 

mevcut siyasal iktidara muhalif olan gruplar da dâhil toplumun önemli bir bölümünde, 

önemli farklılıkları olsa da ağırlıkla benzer duygusal tepkilere yol açmış ve Türkiye’de darbe 

karşıtlığı etrafında bir ortaklık zemini oluşmuştu. Ancak bu araştırma hem darbenin 

nedenlerinin hem de darbenin sonuçlarının değerlendirilmesi anlamında özellikle farklı 

siyasi partilere oy veren gruplar arasında ciddi bir farklılık olduğunu göstermekteydi. Dahası 

bu araştırma demokrasi, laiklik, millet/halk gibi kavramlar üzerinde geniş bir toplumsal 

mutabakat olduğunu bulmuştu; ancak bu kavramların gösterdikleri değerlerin ne olduğu 

konusunda toplumsal olarak ciddi farklılıkların olduğuna dair işaretler de içermekteydi. 

Elinizdeki bu araştırma benzer kavramlara ve değerlere atıfta bulunan grupların bu kavram 

ve değerlerin içini nasıl doldurduklarına dair bir meraktan yola çıkarak oluşturuldu.  

 

Kamuoyu araştırmaları ve sosyal bilim çalışmaları, bir süredir Türkiye’deki toplumsal 

kutuplaşmaya dikkat çekmektedir. Darbe / darbe girişimi gibi önemli travmatik olaylar ise 

bu kutuplaşmayı artırabileceği gibi toplumun ortak kimliğinin nasıl tasavvur edildiği, ortak 

sorunların ve çözümlerin neler olduğu konusunda önemli kapılar aralayabilirler.5 Bu 

travmatik olaylar sonrasında toplum sorunları çözmek için yeni yollara kolektif bir ihtiyaç 

duyulabilir. Bu tarz olaylar önemli siyasal sorunların yeni bir bakış açısıyla ele alınmasına, bu 

olaylara yönelik siyasal algının / tutumun değişmesine de yol açabilir. Bu ihtiyaç ve 

yenilenme siyasetin de yeniden şekillenmesinin, kronik sorunların çözülebilmesinin yolunu 

da açabilir. 

 

                                                      
5 Klein, Naomi. The shock doctrine: The rise of disaster capitalism. Macmillan, 2007. 
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Psikanaliz ve sosyal psikoloji disiplinlerinde çok uzun zamandır insanların bireysel ve kolektif 

davranışlarının arkasında duygulara (öfke, korku, utanç, gurur gibi) nedensel bir yer 

verilmişken; genel olarak sosyal bilimlerde siyasal süreçlere ve toplumsal hareketlere katılım 

açısından duyguların ne denli önemli olabileceğinin ancak yakın zamanlarda ciddi biçimde 

ele aldığı görülmektedir.6 Bu yazına göre bireyler siyasal süreçlere (her zaman) çıkarları 

üzerinden katılmazlar, hatta pek çok durumda kendi çıkarlarına aykırı olan ama duygularını 

güçlü bir biçimde harekete geçiren siyasal süreçleri, toplumsal hareketleri desteklerler. 

 

Peki bu duygular nasıl harekete geçmektedir? Hiç kuşkusuz duygular ile kişilerin bir 

toplumsal harekete katılımı ve siyasal kimlikler arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Bir yanda 

kişilerin bir özyaşam öyküsü vardır. Bu özyaşam öyküsü onlara bir yandan belirli bir kişilik 

tarzı, bir yandan da belirli bağlamlarda yaşanmış/deneyimlenmiş bir duygusal çerçeve sunar. 

Örneğin Türkiye’nin siyasi tarihinde çok fazla sayıda darbe olması (27 Mayıs, 12 Mart, 12 

Eylül ve 28 Şubat) hemen herkesin darbeye dair doğrudan ya da dolaylı bir hafızaya sahip 

olmasına neden olmuştur. Aileler parçalanmış, yakınlar şiddete uğramış, işsiz kalmış, hatta 

kimi durumlarda ülkeyi terk etmek zorunda bırakılmıştır. Tıpkı darbe olayları gibi yakın tarihli 

farklı türde büyük toplumsal olaylar ve kişilerin bu toplumsal olaylarla ilşkilenmesi de onların 

siyasal tutumlarını belirler. Örneğin Gezi ve Kobane olayları pek çok kişinin siyasal tutum ve 

kişisel tarih anlatısında öne çıkmaktadır. Kısacası, kişilik tarzı daha genel bir düzeyde, 

bağlama özgü hafıza ve özyaşam öyküleri ise daha özgül düzeyde kişilerin belirli (özellikle 

travmatik) olaylara verdikleri duygusal tepkide belirleyici önemdedir.  

 

Ama öte yandan duygular, sadece bireysel deneyimden ibaret değildir. Bireylerin algılama, 

tecrübe etme, öğrenme imkânları, geliştirdiği ahlaki standartlar, önyargılar ve yaptığı 

kıyaslamalar her zaman bir toplumsal bağlam ile şekillenir, içinde bulunduğu siyasal çevre, 

sosyal ilişkiler ve güç yapıları tarafından belirlenir.7  Siyasal iktidara yakınlık, devlet 

otoritesine duyarlılık ve farklı kolektiflere bağlılık hissi duyguların farklı gruplar açısından 

nasıl deneyimlendiğini doğrudan etkiler. Öğrenilen değerler ve bu değerlerin zihinsel 

                                                      
6 Stets, Jan E., and Jonathan H. Turner, der. Handbook of the Sociology of Emotions. Cilt 2. Springer, 2014. 

7 Benford, Robert D., and David A. Snow. "Framing processes and social movements: An overview and 

assessment." Annual Review of Sociology (2000): 611-639. 
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haritada şekillenme biçimleri de aynı oranda siyasal tutumda belirleyicidir. Kısacası üye 

olunan/oy verilen siyasal parti, ait hissedilen etnik grup gibi faktörler geçmiş deneyimlerin 

nasıl çerçeveleneceğinde önemli rol oynar. Bu bizim başımıza ne geliyor sorusunu 

yanıtlayarak bireysel duyguları siyasal kimliğe çevirir. 

 

En güçlü (en başarılı) siyasal kimlikler kişisel özyaşam öyküsü ile ait hissedilen grup 

anlatısının örtüştüğü kimlik biçimidir.8 “Bu acı / bu onur başınıza geliyor çünkü 

Müslümansınız” ya da “bu başınıza geliyor çünkü Kürtsünüz” gibi. Başarılı siyasal/ toplumsal 

hareketler bu özyaşam öykülerinin yarattığı duygulara ve onların sonuçlarına dair güçlü ve 

kolektif anlatı çerçeveleri sunarlar.9 Kolektif kimliklerin önemli bir parçası söz konusu sosyal 

grubun tarihinden kimi zaferlerin ve yenilgilerin seçilip kolektif anlatının kurucu unsurları 

olarak işlev göstermesidir.10 Üstelik özyaşam öyküsü ile (varsayılan) kolektif grupların 

deneyimi arasında örtüşme sağlayan siyasal kimlikler güç dengesindeki değişimler ile 

hemen değişmez. Tutarlı bir çizgide seyreder. Tam da bu nedenle yakın tarihli, büyük 

kolektiflerin deneyimlediği (şiddet, savaş, darbe gibi) travmatik olaylar siyasal kimliklerin 

kuruluşunda son derece önemli ve etkilidir. Özellikle popülist siyasal partiler büyük 

kolektiflerin deneyimlediği bu travmatik olaylar üzerinden duyguları harekete geçirerek; bu 

olaylara dair “telafi” talep ederler. Arzu edilen incinen onurun ve/veya sarsılan kimliğin 

yerine oturtulmasıdır. Kaybedilen “saygının” geri çağrılması ve bu saygının inşası ile yeni bir 

kimlik inşasının bir arada düşünülmesi popülist hareketlerin temel stratejilerindendir.  

 

Darbe örneğinden devam edersek siyasal aktörlerin kolektif grupların başına gelenler 

konusunda geçmiş darbelere yönelik anlatıları kişilerin yeniden bir darbe ile 

karşılaştıklarında ne hissettiklerinde belirleyici rol oynayacaktır. Aynı zamanda kişilerin 

hafızasındaki demokrasi, millet gibi kavramların öğrenilmiş anlamları yaşanılan deneyimin 

değerlendirilmesinde bir harita işlevi görecektir. Bu anlamda farklı sosyal/siyasal 

                                                      
8 Goodwin, Jeff, James M. Jasper, and Francesca Polletta, eds. Passionate politics: Emotions and social 

movements. University of Chicago Press, 2009. 

9 Goodwin, Jeff, James M. Jasper, and Francesca Polletta. Emotional dimensions of social movements. 

London: Blackwell Publishing, 2004. 
10 Volkan, Vamik D. "Psychoanalysis and diplomacy: Part I. Individual and large group identity." Journal of 

Applied Psychoanalytic Studies 1, no. 1 (1999): 29-55; Volkan, Vamik D. "Psychoanalysis and diplomacy Part 

II: Large-group rituals." Journal of Applied Psychoanalytic Studies 1, no. 3 (1999): 223-247. 
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kategorilerin mensubu olan bireyler farklı grup tecrübelerinden hareketle aynı eylemi farklı 

biçimlerde yaşantılayabilirler ve bugüne dair okumaları da farklılaşabilir. Bu yaşantılama 

biçimleri toplumsal kutuplaşma/ kaynaşma biçimlerini de doğrudan etkiler.  

 

Bu araştırma tam da bu kavramsal arka plandan yola çıkarak farklı toplumsal grupların mikro 

düzeyde siyasal tutumlarının nasıl şekillendiğine, siyasi kimlikler arasındaki 

kutuplaşma/mesafenin duygular ile ilişkisine, geçmişi hatırlamanın bugüne dair anlatılara 

etkisine ve kavramların farklı gruplar tarafından altının nasıl doldurulduğuna bakmaktadır.    
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2. Araştırmanın Yöntemi 

 

Bu araştırmanın önüne koyduğu hedef nicel-temelli, kısa anketlerin ötesine geçerek, 

derinlemesine görüşmeler yoluyla katılımcıların tutum, duygu ve tahayyül dünyalarını ortaya 

koymaktı. Bu amaçla, raporun yazarları Eylül 2016’da araştırmanın çerçevesi ve yarı-

yapılandırılmış soru formunu oluşturdu (soru formu için bakınız EK-1) ve araştırmanın 

sorularını aşağıdaki başlıklar çevresinde kümeledi: 

 

 Kişinin / ailesinin hayat öyküsü ve demografik bilgiler 

 Türkiye tahayyülü (siyasi tutumlar ve değerler) 

 Temel zihinsel kavram haritası (laiklik, eşitlik, millet, adalet, devlet) 

 Hafıza ve siyaset (temel toplumsal olaylar nasıl hatırladığı) 

 Kimlik (Kendisini nasıl konumlandırdığı) 

 Siyasi tutum (siyasi yönelim, oy verme davranışları, temel siyasi meseleler 

karşısındaki tutumları) 

 Gelecek (Nasıl bir Türkiye hayal ettiği) 

 

Araştırmaya katılanlar bu raporun yazarlarının Üsküdar “Darbe’ye Hayır Halk Forumu (3 

Ağustos 2016) esnasında araştırmaya katılmak için onay aldıkları ve KONDA’nın Ağustos 

2017 Barometre anketine katılan ve yüzyüze görüşmeyi kabul etmiş İstanbul adresli kişiler 

arasından seçildi. Katılımcıların seçilmesinde siyasi parti tutumu, cinsiyet, yaş, eğitim 

durumu, meslek gibi kriterler üzerinden dengeli bir dağılım gözetildi. Derinlemesine 

görüşmeler Ekim-Aralık 2016’da KONDA ekibi tarafından gerçekleştirildi. Daha sonra bu 

görüşmeler yine KONDA ekibi tarafından çözüldü, metin haline getirildi. Bu metinler rapor 

yazarları tarafından önce ayrı ayrı ve daha sonra birlikte analiz edildi. Araştırma sürecinde 

görüşülen kişiler bazı konu başlıklarıyla, temel kavram ve sorularla yönlendirilerek onların 

anlatılarının olabildiğince açık uçlu olması sağlanmaya çalışılmıştır. 
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2.1. Demografik, siyasal ve iktisadi profil 

 

Araştırmaya katılanların %26,8’i kadınlardan, %73,2’si ise erkeklerden oluşmaktadır. Yaş 

ortalaması 39’dur (yaş aralığı 21-70) (Katılımcı listesi için bakınız EK-2). Katılımcıların %40’ı 

ilkokul mezunu ya da terk; %12’si lise mezunu ya da terk; %37’si lisans mezunu öğrencisi ya 

da terk; %11’i yüksek lisans/doktora mezunu öğrencisi ya da terktir. Katılımcılarımızın eğitim 

düzeyi Türkiye ortalamasının üzerindedir ve medya üzerinden siyasi gündemi ve gelişmeleri 

izleyebilme kapasitesine sahip olduklarını göstermektedir. Nitekim, %67’si dijital ve sosyal 

medyayı ilk haber kaynakları olarak göstermekte, sadece %9’u haberlerle çok ilgilenmediğini 

belirtmektedir. İktisadi açıdan, katılımcılarımızın %19’u üst-orta sınıftan, %9’u alt-sınıftan, 

aradaki %72’si de orta ve alt-orta sınıftandır. Üçte biri kendi evinde, üçte biri kirada ve üçte 

biri aile ve akrabalarıyla birlikte yaşamaktadır.  

 

Son seçimde oy verdikleri parti üzerinden değerlendirdiğimizde, katılımcılarımızın %34’ü Ak 

Parti, %27’si HDP, %14’ü CHP, %7’si MHP, %3’ü diğer partilerin seçmenidir. %15’i ise oy 

kullanmadığı veya geçersiz oy kullandığını veya bu soruya cevap vermek istemediğini 

belirtmiştir. Siyasi konumlanma açısından örneklemimizin Türkiye açısından temsili bir 

örneklem olmadığı açıktır. Ancak niteliksel bir araştırmada temsili örneklemden çok, farklı 

gruplardan yeterince katılımcının olup olmadığı çok daha önemlidir.  

 

Katılımcılarımızın kendilerini hangi kimlik isimleriyle tanımladıkları açısından bakarsak, 

%35’i Müslüman, %28’i Türk, %21’i Kürt, %21’i Modern, %18’i Muhafazakâr, %18’i Alevi, 

%9’u Sünni, %7’si Ateist, %5’i Türkiyeli, %2’si Milliyetçi olarak tanımlamıştır (Bazı katılımcılar 

birden fazla kimlik ismi kullandıklarından yüzde toplamı 100’ü geçmektedir). Burada da 

Türkiye nüfusu açısından temsili bir durum söz konusu değildir, ama grup çeşitliliği kriteri 

yine karşılanmaktadır. 
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SİYASAL TUTUM 

3. Kutuplaşan Siyaset, Ortaklaşan Duygular? 

 

Türkiye siyasetinin hemen her dönemde en çok merak edilen sorularından birisi kişilerin 

siyasal davranışlarını belirleyen faktörlerdir. Siyasi tercihlerin şekillenmesinde sosyo-

ekonomik faktörlerin etkisi nedir? Eğitim seviyesi farklı siyasi parti tercihlerini açıklamakta 

mıdır? Kadınlar ve erkekler arasında siyasal tutum konusunda belirgin farklılıklar var mıdır? 

Bu araştırma bu genel bulguların bir adım ötesine giderek, bu bulguları kişilerin kendi 

tarihleri ve öznellikleri içerisinde nasıl anlamlandırdığına bakmıştır. Görüşme yapılan 

herkese siyasi tutumları hakkında sorular oy verme davranışları üzerinden sorulmuştur. Oy 

verme tutumlarındaki değişiklikler, bu değişikliklerin nedenleri, oy verdikleri partiye oy verme 

sebepleri ve gelecekte de aynı partiye oy vermeye devam edip etmeyecekleri sorulan 

sorulardan bazılarıdır.  

 

3.1. Güçlü Lider, Güçlü Toplum? 

 

Ak Parti’ye oy veren seçmenler oy verme nedenleri olarAk Partinin dinamikliğini, daha iyi bir 

alternatifin olmamasını, Recep Tayyip Erdoğan’ın etkileyici kişiliğini ve Ak Parti’nin son 15 

yılda özellikle ulaşım ve sağlık hizmetlerine yaptığı katkıları öne çıkarmışlardır. Ak Parti’nin 

alternatifi olmaması durumuna vurgu yapan bazı katılımcılar eğer daha iyi bir alternatif 

çıkarsa, o partiye de oy verebileceklerini ama mevcut siyasi partiler içerisinde kendilerine en 

yakın olarak gördükleri partinin Ak Parti olduğunu ifade etmektedirler: 

 

Tamamen olmasa da doğru; şu an aralarında en iyisi, bir kere o kesin bir düşünce, hani inandığım bir 

olgu. Tamamen her politikasını desteklemesem de benimsemesem de en azından işte dedim ya 

samimiyetle bazı politikaları diğer partilerden daha iyi bir biçimde izlediğine inanıyorum (MS11). 

 

Oy verdiğim parti dinamik, yani diğer partilerden daha dinamik olduğunu düşünüyorum, yani daha 

çalışkanlar adamlar. Çözebildiği meselelere bakıyorum, düşünüyorum, neleri çözüyor? Öyle çok şey 

yok. Hep şey böyle, günü kurtarıcı çözümler. Uzun vadeli bir vizyon sahibi olduğunu düşünmüyorum. O 

senelerdir iktidarda olan bir parti elindeki kaynaklarla neler yapmazdı yani. Ha bire sistemi 

değiştiriyorlar, çünkü “yaptım oldu” mantığı var. Çözmek için uğraştığını bile düşünmüyorum, 

toplumsal kutuplaşmayı çözemiyor- ki çözmek de istemiyor sanıyorum. Türk-Kürt sorununu çözemiyor, 

terörü çözemiyor, onun haricinde ekonomik sorunları çözemiyor. Ha bu arada büyük iş adamlarının 

üzerindeki, yani büyük iş adamlarının sorunlarını çözebiliyor sadece, uluslararası şirketlerin sorunlarını 

çok güzel çözüyor, [Gülerek] imalı söylemiyorum, gerçekten öyle. Ama dediğim gibi daha dinamik 

başka bir parti yok (D1).  
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Ak Parti’ye verme sebebim daha iyisi olmadığı için.  Baktığınız zaman 15 senedir gayet iyi yönetiyor, 

hani tabii inişleri çıkışları... oldu. Ama hani baktığınız zaman genele ve diğer partilerle kıyasladığınızda 

bence seçilmeyi hak ediyor. Hani tabii şu da var: daha iyi olabileceğini düşündüğüm bir parti gelirse 

ona verir miyim? Tabii ki bu sefer düşüncem farklı olabilir... (E15).  

 

Ya şöyle hangi Ak Parti’ye oy veren insana sorsanız bence şunu söyler “Bana daha iyi bir parti göster, 

ben ona oy vereyim” der. Şu anda mevcut siyasette… Ak Parti kadar ne yaptığını bilen yok. Oy vermeyip 

siyasi istikrarsızlığa yol açacağımıza gene mevcut istikrara oy verip en azından hem biraz kendimize 

yakın gördüğümüz hem de tecrübesiyle hani bu ülkeye bir şeyler yaptığını gördüğümüz partiye oy 

vermek daha mantıklı geliyor şu anda (CS7).  

 

Burada görüldüğü gibi Ak Parti’ye oy veren katılımcıların ilk vurguladığı noktalardan biri Ak 

Parti’nin diğer partilere oranla daha iyi bir seçenek olarak gözükmesidir. Ak Parti’nin en iyi 

seçenek olduğu görüşü aynı zamanda partinin diğerlerine göre “en istikrarlı, dinamik ve 

tecrübeli” olarak görülmesinden. Katılımcılar diğer partiler kararlı, dinamik bir tutum 

sergiledikleri durumda oy verme davranışlarının değişeceğini ifade etmişlerdir. Katılımcıların 

Ak Parti’ye oy verme nedeni olarak belirttikleri bir diğer önemli husus Recep Tayyip 

Erdoğan’ın kişiliği, icraatları ve/veya duruşudur. Katılımcılar Ak Parti üzerinden yaptıkları 

açıklamalarda dahi mutlaka Recep Tayyip Erdoğan’ın kişiliğine ve siyaset tarzına dair olumlu 

sözler sarf etmektedirler. Hatta pek çok katılımcı Ak Parti ile temel ilişkilenme biçiminin 

Recep Tayyip Erdoğan üzerinden olduğunu vurgulamıştır.  

 

Muhafazakâr olarak onu gördük, gerçekten Recep Tayyip Erdoğan çok etkili bir lider baktığın zaman 

verseniz de vermeseniz de ve bize hitap ediyor, yani kendimizden gördük, Anadolu insanı gördük, 

yaptığı çalışmaları başarılı bulduk, “Bizim haklarımızı savunacak” dedik; seçim vaatlerinde de hep 

bunlar vardı (MS3). 

 

Lider üzerinden Ak Parti’ye oy verdiğini söyleyenlerin oy verme davranışını değiştirme olasılığı 

da daha az gözükmektedir. Nitekim burada söz konusu olan sadece siyasi bir ilişki değil; 

ama aynı zamanda Erdoğan ile kurulan yakın duygusal bir ilişkidir. Pek çok katılımcı, hangi 

siyasi partiye oy verdiği sorulduğunda, siyasi parti ismi telaffuz etmek yerine, lider isimlerini 

öncelikli olarak telaffuz etmektedir. Yeniden aynı siyasi partiye oy verip vermeyeceği 

sorulduğunda ise, yine “evet aynı kişiye oy veririm” diye yanıtlamaktadır. Ayrıca 

katılımcılarımız oy verdikleri siyasi liderle kurdukları ilişkiyi tanımlarken sıkça sevgi, aşk, 

bağlılık, sempati gibi kavramları kullanılmaktadır. 

 
Ak Parti’ye benim sempatim var yani şimdi benim için ne söylerse söylesinler; bunlar ne söylerse benim 

bu kulaktan giriyor, bu kulaktan çıktığı için benim Ak Parti’ye sempatim var, yani cumhurbaşkanımıza 

sempatim olduğu için seviyorum, o yüzden Tayyip’e veriyorum 
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Niye oy veriyorum? (Erdoğan’ın) hakikatten elini sıktım o an, o an bana şey geldi, yani içime bir sanki 

böyle bir nur geldi bana. Ben ondan beri seviyorum.  Yani alçakgönüllü bir insan, yani sevdim. 

Sempatim oradan oldu benim (CS14). 

 

Cumhurbaşkanı çok akıllı. Cumhurbaşkanımız çok çok akıllı bir adam, yani öyle bir daha gelmez. 

Atatürk, yani Atatürk gibi akıllı, akıllı cumhurbaşkanımız. Ben Atatürk gibi görüyorum, Atatürk gibi 

görüyorum ben cumhurbaşkanımızı (DN111). 

 

Recep Tayyip Erdoğan’ın liderlik özelliklerine vurgu yapan katılımcılar, sıklıkla Erdoğan’ın 

liderlik tarzını Bülent Ecevit’in liderlik tarzı ile kıyaslamışlardır. Evinin duvarları Atatürk ve 

Erdoğan posterleri ile dolu olan bir görüşmecinin ifadesine göre:  

 

Valla daha önce açık ve net olmalıyım ki Allah rahmet eylesin, Ecevitçiydim ben, yalan söylemeyeyim. 

O zaten öldükten sonra şöyle cevaplar almaya başladım, “Artık onun siyaseti yürümez, tutmaz” konu 

oldu. Daha sonra kurban olduğum Allah’ım en güzel yolu gösterdi, “Ak Parti” dedim ve ölene kadar da 

Ak Parti’liyim. Allah, inşallah dualarımı kabul etsin, her zaman cumhurbaşkanımı korusun Allah’ım 

(DN118). 

 

Biz oy vermeye Cumhuriyet Halk Parti ile başladık. Ecevit’ yani. Ondan sonra bıraktık. Sonra 

Demokratik Sol olaraktan Ecevit başlayınca tekrar Ecevit’e başladık. Ecevit bitti, ondan sonra Ak Parti 

başladı… Bugün olsa yine aynı kişiye oyumu veririm (italikler bize ait) (A30).  

 

Ben bu zamana kadar Ecevit’e oyumu verdim ama bir de baktım ki bir de bu şey, Cem Uzan çıktı. Cem 

Uzan da dedi “İşte bu bizim İMF’ye borcumuz var, İMF’ye borcu sileceğiz şunu yapacağız bunu 

yapacağız” dedi filan. Baktım “bu cesaretli bir adamdır” iki dönem ona verdim. Ondan sonra zaten ona 

da vermedim. Kaç dönemse artık Tayyip’e veriyorum (CS15). 

 

Rahmetli, benim asıl kökenim Ecevitçiyim. 1970’lerin Ecevitçisiyim, halkım ben ama halkı ne ettiler? 

Ecevit’i aldılar rahmetli, dünyanın en temiz ve en saf lideri, dünyanın bak en temiz ve en saf lideri, ne 

yaptılar? Bir ara geldi, bak onun projesi eğer gerçekleştirilmiş olsaydı, inan şimdi şu ülke var ya Allah 

bilir nerede? Dünyayı yönetiyor oluyordu bu ülke, bir bırakmadılar (A20). 

 

 

Görüşmelerde karşımıza çıkan bu olguyu, yani katılımcıların Ecevit ve Erdoğan arasında 

kurduğu ilişkiyi, nasıl yorumlamalıyız? Hiç kuşkusuz seçmenlerin liderlere yaptığı bu vurgu 

ve siyasal yelpazenin bugün çok farklı iki ucunu temsil eden geleneklerin, liderlerin tarzı 

üzerinden katılımcıların zihninde canlanması siyaset bilimi literatüründe sağ ve sol 

popülizmin benzer seçmen kitlelerine hitap edebileceği yönündeki vurgusu ile paralellik 

göstermektedir.11  

 

                                                      
11 Mudde, C. (2004). The populist zeitgeist. Government and opposition, 39(4), 542-563. 
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3.2. Bana bir Köprü Yapanın... 

 

Ak Parti seçmeninin bir diğer önemli vurgusu ise “hizmetler”dir. Hizmet teması yine popülist 

partilerin temel oy alma mekanizmalarındandır. Ak Parti’ye oy verdiğini ifade eden 

katılımcılarımızın hemen hepsi özellikle ulaşım sektöründe (metro, köprü, yol vb.) partinin 

yaptığı yatırımların önemine ve de sağlık hizmetlerinin Ak Parti döneminde yaşadığı 

gelişmeye vurgu yapmıştır. Ak Parti seçmeninin Ak Parti’ye olumlu olarak atfettiği özellikler 

öncelikle partinin “hizmet” alanında attığı bu somut adımlardır.  

 

Neden Ak Parti’ye oy verdim? Ak Parti’ye vermeyenin ben dininden şüphe ederim. Belki çok ağır 

konuştum ama. Neden? Türkiye’nin nereden nereye geldiğini görüyoruz herhalde değil mi? Yolları 

görüyoruz. Ne bileyim ben geçen sene Artvin’e gittim. O yapılan tünelleri bir görseniz var ya. Dağlar 

delinmiş, adam ne yolar yapmış. Yani hani şu bir 10 sene öncesi Türkiye’ye bakın, bir de 10 sene 

sonrası. En azından bir hastaneye gitmek, özel hastaneye gitmek ya da bir ilaç almak, yani nankörlük 

edemeyiz. Yaptığı çok şeyler var (D2). 

 

Yani yaptığı öncelikle işte yatırımların, yollar olsun, hastaneler konusunda olsun, sosyal yardımlar 

konusunda. Ondan sonra da şahsiyetli, ileriye dönük bir planlamayla beraber dış politikasını 

düzenlemesi, bunlar cezbediyor. Ama şunu söyleyeyim. Zamanında, benim gençlik zamanımda 

lakabım Erbakan’dı. Ama günü geldi dediğim gibi Erbakan’a tekme vurdum, beni şey yapmıyor dedim 

bıraktım. …Şu anda Ak Parti’liyim diyorum ama ne Ak Parti’liyim ne Erdoğancıyım. Benim anlayışıma 

uygun davrandıkça, memleket için faydalı gördüğüm müddetçe arkasındayım ama olmadı tekmeyi 

vururum (H7). 

 

Sorunları çözüyor. Bak şimdi Sağlık Bakanlığında çok iyi, anladın? Bu yol çalışmalarında çok iyi. Şu 

anda devletimiz elinden ne geliyorsa halka sahip çıkıyor (CS13). 

 

3.3. İstikrar, istikrar dedikleri... 

 

İstikrar teması tıpkı siyasal hayatta olduğu gibi, araştırmamızda da öne çıkan kavramlardan 

biri olmuştur. Katılımcıların bir bölümü özellikle ekonomik göstergeler açısından tek partinin 

ülkeyi yönetmesinin önemli olduğuna inanmaktadır. Burada açıklıkla öne çıkan ilişki 

katılımcılarımızın istikrar ile ekonomi arasında doğrudan bağ kuruyor olmasıdır. Koalisyon 

hükümetleri özellikle ekonomik büyüme ve istikrar açısından olumsuz bir faktör olarak 

değerlendirilmektedir. Kimi katılımcılarımızın bu istikrarın devam etmesi için Ak Parti’ye oy 

verdiklerini ifade etmişlerdir.  

 

Öncelikle istikrar dedik, yani istikrar çok önemli bir şey, yıllardır süregelen bir şey vardı ve koalisyon 

ihtimali üzerine koalisyonların ülkeye verdiği zararı gözeterek siyasi inançlarımın, ideallerimin bir 

noktada örtüşmesi itibariyle de Ak Parti’ye oy verdim (MS10). 
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Ak Parti dönemi, değişik bir dönem. Şöyle söyleyeyim. Tarihte çok büyük etkisi olan bir dönem. Çünkü 

yaklaşık 15 yıldır aynı kesim tarafından yönetiliyorsunuz. Böyle bir hani bu bir siyasi anlamda da 

başarıdır. Ve bir istikrar dönemidir aslında. Hani yönetimsel anlamında. Hiçbir şey için istikrar 

demiyorsanız da buna, yönetimsel anlamda bir istikrardır. ...7 Haziran’da HDP’nin barajı aşması, vs. 

derken, oyların parçalanmasıyla birlikte bir yenilgi gibi gözüktü. Aslında çok büyük bir yenilgi değildi 

ama sistemin devamı için, istikrarın devamı için bir sıkıntıydı. Daha sonra halk bunun farkına vardı. 

Baktı ki yanlış yaptık biz dedi. Ve tekrar geri hamle yaptı ve tekrar Ak Parti’nin devam etmesini istedi. 

Çünkü yine dediğim gibi, ekonomik nedenlerden dolayı. İnsanlar hayatlarından memnundu ve bu 

düzenin değişmesini istemiyordu. Çünkü o dönem bir yönetim değişikliğinden faizlerin yükselmesi, vs. 

herkesi bir anda etkiliyordu. Kimse bunun değişmesini istemiyordu (F1). 

 

Ama insanlar şunu görüyorlar: bir istikrar var, yani siyaset bir işletme işletmek gibi bir şeydir. Şuraya 

her gelen müşteri burada beni görmezse, üç ayda bir buranın işletmecisi değişirse, güvensizlik olur o 

mekâna ya da o işletmeye; bu da aynıdır, yani siyaset ya da siyasetçi değişmediği sürece hani çok fazla 

böyle aman ülkede bir kaos yoksa, o bana göre bir istikrar anlamına gelir. Bu herkes için öyle: 

yatırımcılar için de, iş yapan için de, iş adamı için de; herkes ilk başka güven [arar], yani yarın ne olur 

duygusu ile değil de “Yarın en azından aynı siyasetçi burada, sıkıntı olmaz” düşüncesi ile insanlar işe 

giriyorlar (CS3) 
 

3.4. Müslümanların İktidarı? 

 

Katılımcılarımızın çok ufak bir bölümü Ak Partiye neden oy verdiğini açıklarken din, dindarlık, 

dinin özgürce yaşayabilme gibi açıklamalara başvurmuştur. Bu tarz vurguların özellikle 28 

Şubat sürecinde siyasal olarak aktif olduğunu belirten (ya da bu dönemde mağduriyet 

yaşamış) kişilerce ve/veya Ak Parti öncesinde Milli Selamet Partisi ve/veya Saadet partisine 

oy verdiğini ifade eden kişilerde öne çıktığı da gözlemlenmiştir. Hatta aşırı dindar bir 

yönetimin sakıncaları Ak Partiye oy veren katılımcılar tarafından sıklıkla vurgulanmıştır. 

Tolerans, hoşgörü, birlikte yaşama, hayat tarzına karışmama Ak Parti’li katılımcıların da 

hassas olduğu konular olarak öne çıkmaktadır.  

 

Biz duygusal bir toplumuz, dindar da bir toplumuz. Dindar da tabii dindarlık da burada biraz görece 

oluyor, adam belki çok namazında niyazında olmasa bile kendine dindar bir şey istiyor: başkan, 

yönetici, başbakan, cumhurbaşkanı istiyor. Ama uç seviyede İslamı getirdiğin zaman bu ülkenin insanı 

buna hazır değil, çok ciddi bir kesim buna hazır değil. Bu yüzden böyle bir şey söz konusu zaten 

olmayacak da bizim ülkemizde belli bu ütopik diye düşünüyorum ben ama öte taraftan bir ara 

haberlere çıktı “İki sevgili otobüste çok fazla yakın temasta bulunduğundan, otobüstekiler tepki 

gösterdi.” İşte bunun ortasını bulalım abi otobüste yapma onu ama git işte dört duvar arasında yap. 

Sen de dört duvar arasında yapana karışma abi. Ben işte mutluysam eşim olmayan biriyle dört duvar 

arasında, sen ona karışma abi o benim günahım, benle Allah arasında (MS11). 
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3.5. MHP mi Ak Parti mi? 

   

MHP seçmeni söz konusu olduğunda görüşmelerin ortaya koyduğu önemli bir olgu bu 

seçmen grubu ile Ak Parti seçmen grubu arasındaki geçişkenlik olmuştur. Ak Parti 

seçmeninin bir bölümünü geçmişte MHP’ye oy vermiş kişiler oluşturmaktadır. Geçmişte Ak 

Parti’ye oy verdiği halde, artık MHP’ye oy vereceğini söyleyenler de bulunmaktadır. Kimi 

katılımcılar da tercihlerinin MHP ile Ak Parti arasında gidip geldiğini ifade etmişlerdir.  

 

Evet, son zaten duruşu Bahçeli’nin benim hissiyatıma uydu. Ondan önce uymuyordu, hakikaten 

uymuyordu, çünkü bir şeyler yapmak istiyorsun mesela her şeye karşı gelmek zorunda değilsin. “Bir 

insana” dedim “bu kadar niye karşı geliyorsun, ne gerek var ya karşı gelmeye.” Baktım, MHP’nin içinde 

belli bir olgu var, belli bir zihniyet var, o bir şeyleri yapmaya çalışıyor, ben de o zihniyeti kırmak için 

dedim ki bunlar böyle ikiye bölündü çünkü. Sonraki duruşunu çok beğeniyorum, özellikle en son 

duruşunu çok çok beğeniyorum, çünkü tam bir şey gibi duruyor, millet olgusu gibi duruyor. Türkiye’nin, 

Türkiye’deki insanların hissiyatını anlayarak konuşuyor veya onların hissiyatını anlayarak söylüyor bazı 

söylemleri. İşte bu bizim son dönemdeki Misak-ı Milli sınırlarımız olsun, işte PKK kavramı olsun; bizim 

zaten şu andaki en büyük sıkıntımız yani. O yüzden ben artık MHP’ye oy vereceğim. Eskiden Ak Parti’ye 

oy veriyorum (CS19). 

 

Ben MHP ile AKP arasında hep gidip gelmişimdir yani işin gerçeği. Şöyle söyleyeyim, şu an için MHP’nin 

tabanının birçok konuda yetersiz olduğunu düşündüğüm için herhalde büyük bir ihtimal AKP’ye 

veririm: işin gerçeği bu. Yani Erdoğan’ın birtakım kızdığım noktaları vardır tabii ki hani ama işte şey 

var, en azından bazı konularda bir duruşu var; ülkenin geneli anlamında, insan toplulukları anlamında. 

Bazen gereksiz lafları da oluyor, olmuyor değil. Ben yine de bu ülkeyi sadece AKP’nin düzelteceğinden 

yana değilim. İlk başta, konuşmamızın başında bir şey söyledim, yani bu ülkede bir bütünlük olmazsa 

bu mümkün değil. Benim istediğim sadece bu ülkenin bekası. Bu ülke Alevisiyle, Sünni’siyle, Kürdiyle, 

Türküyle herkes insan gibi yaşasın, herkes herkese saygı duysun (CS3).  

 

Öte yandan MHP seçmeninin bir bölümü Ak Parti ile mesafeli olduğu ve MHP yönetimine de 

Ak Parti ile yakınlaşması nedeniyle öfkeli olduğu için kendisini siyasi olarak temsil edilmiyor 

gibi  hissetmektedir. Bu açıdan MHP seçmeni MHP ile Ak Parti’nin siyasi yakınlaşması 

konusunda çok ciddi bir biçimde bölünmüş gözükmektedir.  

Şu andaki seçimlerde, önümüzdeki seçimlerde oy verip vermeme konusunda kararsızım, çünkü 

siyaseti bitirdi, yani şu andaki, MHP’nin başındaki zat siyaseti bitirdi, aktif muhalefet yerine pasif 

muhalefet, hatta destekçi bir muhalefet şeyine büründü. O noktada tabii sıkıntılarımız var. Şu andaki 

konumunu hiç beğenmiyorum, hatta yeni bir değişim olursa girmeyi bile düşünüyorum ben partiye 

(CS5). 

 

3.6. Ben milliyetçiyim... 

 

MHP seçmeni olan katılımcılar neden MHP’ye oy verdikleri sorusuna genellikle milliyetçi 

duygularını ya da geçmiş aidiyetlerini öne sürerek cevap vermişlerdir. 
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Şöyle söyleyeyim: biraz da MHP’nin olmasını istiyorum arkadaş, yani bir milliyetçili[ği] öldürmek 

istiyorlar, ruhunu öldürmek istiyorlar, yani bir bütünü parçalama gayesi içinde olanlar da var, yani 

onları[n] da bir “Buradayım” demelerini istiyorum (A32). 

 

Kimi MHP seçmeni olan katılımcılar da MHP’nin siyasi olarak temsil edilmesini önemli 

bulduğu için, stratejik oy kullandığını ifade etmiştir. 

 

Şimdi bir kere bizde barajlı devam sistemi var. Bir parti barajı geçemediği zaman attığınız oy, o 

ülkedeki, o seçim çevresindeki en yüksek oy alan partiye gidiyor. Şimdi böyle olduğu için düşünüyorum, 

ya bir mecliste kim olmalı? Şimdi Adalet Kalkınma Partisi oluyor, CHP de oluyor, MHP’nin de olması 

gerektiğini düşündüm. O rasyonel temelden de bu şekilde düşünerek oyumu onlara verdim (CS5). 

 

3.7. Laik ve Demokratik Kimlik 

 

CHP seçmeni olan katılımcıların oy verme motivasyonlarına bakılınca her şeyden önce Ak 

Parti seçmeninde olan lider odaklı seçmen davranışına CHP seçmeninde rastlanmadığı 

görülmektedir. Katılımcılardan hiçbirisi CHP’ye Kemal Kılıçdaroğlu nedeniyle oy verdiğini 

söylememiştir. Görüşmelerin tamamında sadece bir kez Kılıçdaroğlu’nun adı CHP’ye oy 

veren katılımcılar tarafından vurgulanmıştır. “CHP sorunların çözümünde etkili bir parti mi?” 

sorusuna cevap verirken, katılımcımız fikirlerini şöyle ifade etmiştir: 

 
CHP muhalefette etkili bir parti değil, aslında olması lazım fakat Kemal Kılıçdaroğlu iyi bir adam, 

gerçekten iyi bir adam ama yanlışları var: nerede, ne konuşacağını bilmiyor. Bana göre biraz sorun bu 

(CS10).  

 

CHP’ye oy veren katılımcıların oy verme nedenlerini iki grupta toplamak mümkündür. İlk 

grupta yer alanlar partinin demokrasinin ve özgürlüklerin temsilcisi olması, sekülerliği 

koruması/savunması gibi gerekçeleri öncelikli olarak sıralamaktadırlar. İkinci grupta yer 

alanlar ise partiyi mevcut hükümete yönelik yegâne muhalefet unsuru olarak gördükleri için 

oy vermektedirler. İlk gruptakilere göre: 

 

Söyleyeyim, partinin genelinde uzun süreler boyunca oluşan siyasi bir kimlik var, siyasi bir düşünce var 

ve buna oy veren kemik bir kadrosu var, kim gelirse gelsin. Bu siyasi düşüncesinden dolayı ve laik 

olduğu için ve bir sürü şey sıralayabilirim. O yüzden siyasi partiyi kesinlikle ve kesinlikle bir kişi için 

tutmam veyahut da oy vermem, hani kim gelirse gelsin hep o partiye oy verdim bunca zaman (CS11). 
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Her ne kadar CHP’ye oy veren katılımcılar laiklik savusunu oy vermelerinde önemli bir etken 

olarak ifade etmiş olsalar da, bunun ileride daha ayrıntılı tartışacağımız gibi katı bir laiklik 

anlayışı olmadığını da ifade etmek gerekir. Bir katılımcımıza göre: 

 

Yani nasıl söyleyeyim ki size, şimdi benim annem türbanlı. Ben yaşadığım bir olayı anlatayım size: 

bundan 20 sene önce annem orduevine düğüne gidiyor, annemi almıyorlar, yani şöyle kapalı diye, 

“Omuzuna alacaksın” falan filan. Aslında türban olayında mesela Tayyip Erdoğan’ın yaptığını çok 

beğendim, çok doğru bir şey, çünkü açık gezen bir insanın hakkı var da kapalı gezen bir insanın yok 

mu? (CS10) 

 

3.8. Başka Muhalefet Var mı? 

 

CHP’ye oy verenlerin bir bölümü ise Ak Parti hükümetini desteklememekte ve CHP’yi 

hükümete yönelik yegâne muhalefet olarak gördükleri için oy verdiklerini söylemektedir. 

 

Hani ama bu sağ, mevcut iktidara karşı kimi destekleyebiliriz biz, kim emniyet supabı olabilir? İşte CHP 

olabilir: bu mantıkla oy verdim (CS8). 

 

Son seçimde işte CHP’ye oy verdim, o da şeyden artık; önceden isteyerek oy veriyordum dediğim gibi, 

sadece sonra “Şu iktidardakiler gitsin” diye oy vermeye başladım, CHP’ye. Geçen de aslında 

“Vermeyeceğim” dedim, çünkü artık CHP’nin şeyi de bana şey gelmiyor: görüşleri de bana göre 

gelmiyor, tavrı tutumu da bana uygun gelmiyor. Yine de onlara verdim. 15 Temmuz’a yok “Yenikapı 

Ruhu” dediler, şimdi gitme, gitme ya, gitme işte onların şeyine. Gittin ne oldu? Rezil oldun geldin ondan 

sonra, ne oldu? Yuhalandın da doğru düzgün destek de alamadın, bir tavır tutum da takınamadın, 

takınamadı yani. O yüzden ben istemiyorum artık, CHP’yi de; bir sonraki seçimde yine “Oy 

vermeyeceğim” diyeceğim ama yine dayanamayacağım biliyorum. Sırf şunlar gitsin diye oy vereceğim 

ama büyük ihtimalle CHP’ye oy vermeyeceğim ama verirsem de yine hani “O çoğunluğu yakalayalım 

da bari şu insanlar gitsin, sonunda lanet olsun, ne olursa olsun” diyerekten veririm gitmeye diye 

düşünüyorum (CS21). 

 

Demin dedim ya “İnsana zorunlu oy verdiriyorlar” AKP karşısındaki en güçlü muhalefet partisi oydu, 

en soldaki parti oydu, en güçlü sol parti oydu. Ben sırf bu yüzden oy veriyorum (MS8).  

 

Kimi katılımcılar CHP, HDP ya da MHP hangisi olursa olsun Ak Parti karşısında en güçlü 

duruşu sergileyen partiye oy vereceklerini ifade etmişlerdir.  

 
Ya benim mesela, ben muhalif olduğum için CHP’ye oy veriyordum, stratejik olarak 7 Haziran’da 

HDP’ye oy verdim, çünkü bu iktidarı benimsemiyorum, kabul etmiyorum, karşıyım. Ama ondan sonra 

tekrar CHP’ye oy verdim, mesela MHP’ye de oy vermiyorum artık, çünkü yandaşlar (CS10). 
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3.9. Ben Pek Oy Kullanmadım... 

 

HDP ve CHP seçmeni arasında kısmi bir geçişkenlik olduğu ifade edilmelidir. Pek çok 

katılımcı eskiden CHP’ye oy verdiğini ama son iki seçimde HDP’ye oy verdiğini söylemiştir. 

HDP’ye 7 Haziran’da oy verdiğini söyleyen kimi katılımcılar da 1 Kasım seçimlerinde oy 

tercihlerini değiştirerek CHP’ye oy verdiklerini söylemişlerdir. Ancak bu geçişkenlik yine daha 

ziyade HDP’den CHP’ye doğru yaşanmıştır. Nitekim HDP seçmenlerinin önemli bir bölümü ya 

daha önce bağımsız adaylara ya da daha küçük partilere oy verdiklerini ya da HDP’den önce 

seçimlerde oy kullanmadıklarını ifade etmişlerdir. HDP özellikle seçimlerde oy kullanmamış 

bir kitleyi harekete geçirip, sandığa götüren bir aktör olarak gözükmektedir.  

 

Bir kere oy kullandım hayatımda. 7 Haziran seçiminde: HDP’ye oy verdim. Çünkü ben de bu 7 Haziran 

seçimlerinden önce oluşturulan rüzgâra kapılmıştım, yani bir umut ışığı olarak HDP 

gösteriliyordu…(MS15). 

 

Ya aslında oy kullanmıyordum, ta ki HDP’nin daha doğrusu Kürtlerin böyle bir şeye; HDP’ye Kürt partisi 

diyemeyiz elbette tam olarak ama yine de hani Kürtlerin taleplerinin daha yoğun dillendirildiği ve 

sahiplenildiği bir parti olduğunu düşünürsek, Kürtler üzerindeki baskının işte Türkiye yaşamına dâhil 

olmaya ve siyasi yaşamda bir şekilde söz söyleme hakkının gasp edildiği bir dönemde ben oy 

kullanmaya karar verdim ve HDP’ye oy verdim, onun için verdim yoksa oy kullanmak, sandık vs. yani 

böyle bir demokrasi olduğuna inanmıyorum ama (CS28). 

 

3.10. Başka Tür Bir Demokrasi? 

 

HDP’ye oy veren kitleye neden HDP’ye oy verdiklerini söylediklerinde öne çıkan vurgu 

genellikle HDP’nin renkli yapısı ve çok kimlikliliği olmakta ve demokratik temsil, barış 

sürecine ve birlikte yaşamaya katkı gibi faktörler sıralanmaktadır. Yine partinin bir şekilde 

Kürtlerin temsilini ve görünürlüğünü artıracağı da ifade edilmiştir. Kimi katılımcılar kadın-

erkek eşitliği için; kimileri gelir dağılımın eşit ve adil olması için partiye oy verdiklerini 

söylemişlerdir. Bir diğer deyişle HDP seçmeni katılımcıların oy verme nedenleri “eşitlik” 

vurgusu olarak özetlenebilir. Parti seçmenlerin farklı türden eşitsizlik algı ve taleplerini bir 

araya getirmiş gibi gözükmektedir.  

 

Kendime daha yakın görüyorum, bir de şeydi Türkiye’yi demokrasi; ezilen kitlenin yanında olduğu için 

Kürt sorunu, demokrasi sorunu, ezilen sorunu, yani kozmopolit bir parti; her renkten her dilden insan 

[var], son seçimde de fark ettik, yani o nedenle verdim (CS27). 
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O partiye oy vermemin çok sebebi var. O partiye oy vermemin, şöyle diyeyim, kadın partisi olarak 

görüyorum ben onu. Eş başkanlık sistemi olduğu için, eşitlik olduğu için, ben de eşitliğini şiddetle 

savunduğum için. Cinsiyet eşitliği var, ekoloji var, çocuk hakları var. En önemlisi LGBT bireyler var. 

Nasıl kadın erkek kimliği diyorsam ben, aynı şekilde LBGT bireyleri de çok önemsiyorum. Onlar var. 

Ondan sonra dini kimlikler var. Ondan sonra dil anlamında, her dilden insanlar var. Bütün azınlıkların. 

Yani ben orayı azınlıkların alanı olarak görüyorum yani. Bir de hani kendimi daha rahat ifade 

edebiliyorum. Bir de şöyle görüyorum. Orada bir zemin var. Kendi beynimde böyle canlandırıyorum. 

Buyurun sahne sizin. Herkes kendisi olarak, yani Ayşe Ayşe olarak, Ahmet Ahmet olarak, Fatma Fatma 

olarak, herkesin yeri orada. Yani ben orayı evim olarak görüyorum. O yüzden benimsiyorum yani 

(CS33). 

 

HDP’nin barajı geçmesini önemli bulduğu için HDP’ye oy verdiğini ifade edenler de olmuştur, 

ancak bu kişilerin sayısı son derece azdır.  

 

Ben hayatımda bugüne kadar bir defa oy kullandım, o da işte son Türkiye genel seçimlerinde HDP’nin 

barajı geçmesi için oy kullandım, ondan önce hiç oy kullanmadım; hem Türkiye’de siyasal geleneklere 

olan yakınlığım ve inancım çok olmadığı için (CS1). 

 

HDP söz konusu olduğunda bir diğer önemli bulgu katılımcıların HDP’nin iktidara 

gelmeyeceğini bildiklerini sıklıkla ifade etmeleridir. Bir diğer deyişle bu seçmen grubu iktidar 

ve/veya hükümet etmek için oy kullanmadığının farkındadır ve bununla barışıktır. Bu grup 

HDP’ye oy verme nedeni olarak HDP’nin ifade ettiği söylemin/değerlerin duyulmasını 

önemsediğini ifade etmiştir. Kendisi iktidarda olmasa bile bu sözlerin meclise taşınmasını 

istediğinin altını çizmiştir. HDP’ye oy verdiğini ifade eden katılımcılardan sadece bir kişi 

Selahattin Demirtaş’ın kişiliğinin de oy vermesinde önemli bir faktör olduğunun altını 

çizmiştir.  

 
Ben ilk defa HDP’ye oy verdim. Oy verme sebebim Selahattin Demirtaş’tı. Tayyip Erdoğan’a, 

cumhurbaşkanına ve o dönemdeki Ahmet Davutoğlu’na karşı çıkıp düzgün kelimelerle hakkını 

savunan tek bir parti lideri olduğu için, dedim ki benim ancak bu muhalefetim olabilir. Ve çok renkli 

bir kişilik, renkli bir parti olduğu için renk olsun istedim orada (CS30). 

 

4. “Sorun Çok, Çözen Az”: Ülkenin Temel Sorunları 

 

Araştırmada katılımcılara hangi partiye oy verdiklerinin yanı sıra, Türkiye’nin en önemli 

sorunu olarak neyi gördükleri ve oy verdikleri partinin bu sorunları çözmede ne kadar etkili 

olduğunu düşündükleri ve hangi sorunları çözemedikleri de sorulmuştur. Hiç kuşkusuz bu 

sorular çok doğrudan bir biçimde kişilerin oy verme davranışları ile bağlantılıdır. Örneğin Ak 

Parti’li ve MHP’li seçmenler ekonomik sorunlar ve terörü öne çıkarırken, CHP ve HDP’li 
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seçmenler ise demokrasi, insan hakları, laiklik ve kutuplaşma gibi sorunları ön plana 

çıkarmıştır. Ancak bütün katılımcılar Türkiye’nin temel sorunlarını (vurguları değişse de) çok 

benzer biçimlerde tanımlamaktadırlar.  

 

4.1. Herşeyin Başı Ekonomi 

 

Görüşmecilerin çok önemli bir bölümü ülkenin en önemli sorunu olarak ekonomiyi 

görmektedirler. Bu durum özellikle geçim sıkıntısı yaşadığını ifade eden ve/veya kendi 

geleceğini güvence altında görmeyen gruplar için geçerlidir.  Ak Parti seçmeni bir esnaf geçim 

sıkıntısından ve ekonominin kötüye gitmesinden şikâyet etmektedir: 

 
Şimdi mevcut iktidarda, bunca yıldır iktidarda kendi içinde yanlış adamların olması, yanlış politikalar 

izlemeleri, yanlış şeyler yapmaları çok normal ama gözümüze batan birçok şey var, mesela gene 

dediğim gibi bizi ilgilendiren nedir abi? Refah, geçim. Şimdi en kötü kiranın 1000 lira, 1200 lira olduğu 

bir yerde 1300 lira asgari ücret şaka, böyle bir şey olamaz yani ve bunun içine toplumu kandırır gibi 

AGİ’yi de içine eklemeleri falan böyle hani. Şimdi herhalde gene bu son şeyde zam geleceğine düşmüş 

falan, yani alt tabakanın refahını sağlamadığı sürece hani bizim için hani şunu diyorlar, “İşte ülke 

ekonomisi dünyanın en iyi ekonomilerinden biri oldu.” Hani abi biz niye göremiyoruz, biz niye farkında 

değiliz, biz niye bunu şey yapmıyoruz? (CS7). 

 

Benzer bir biçimde CHP seçmeni olduğunu ifade eden bir görüşmeciye göre de ülkenin 

ekonomi sorunu vardır, ancak ekonomik sorunlar demokrasi olmadığı için aşılamamaktadır: 

 

Ülkenin en önemli sorunu demokrasidir. Ülkenin en önemli sorunu demokrasi ile birlikte ekonomik 

sorunlardır. Ülkemizdeki Kürt sorunudur ve şu anda Türkiye’yi de içine sokmaya çalışılmak istenen 

savaş sorunudur; ülkede ve ülke dışında ve çevre sınırların ötesinde yaşanan savaşa sokma 

zorlamasıdır. En büyük etkenler budur… Ekonomide de demokrasidir, zaten demokrasiyi elde ettikten 

sonra ekonomik talepler mücadele ile elde edilecek şeylerdir büyük ölçüde. Demokrasi olmadığı için 

ekonomi mücadelesi de veremiyorsun (MS5).  

 

HDP’li bir seçmene göre de Türkiye’nin en önemli sorunu ekonomik sorunlardır: 

 
Türkiye’nin genel sorunu, birinci sorun ekonomi sorunudur, yani paylaşım. Türkiye paylaşımı adaletli 

olarak paylaştıramıyor yani. Türkiye’de eğer, hani diyorlar “80 milyon nüfusumuz var,” 80 milyonsa 

bunun 15 milyonu yaşıyor. Belli kişiler, geri kalanı yaşamıyor, öyle ölmeden yaşıyorlar (A10). 

 

Burada görüldüğü gibi farklı seçmen grupları oy verme davranışının nedenlerini olarak çok 

farklı saiklere sahip olsalar da ülkenin ortak sorunlarını tanımlamakta benzer eğilimler 

göstermektedirler. Özellikle ekonomi bütün seçmen gruplarını kesmektedir. Ancak ekonomik 
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sorunların neden ortaya çıktığı ve nasıl çözülebileceği konusunda görüş ayrılıkları 

bulunmaktadır. 

 

4.2. Ülke Bütünlüğü, Beden Bütünlüğü 

 

Görüşmecilerimizin hemen tamamı artan şiddet olayları karşısında kaygılıdır. Bu kaygı kimi 

zaman ülke bütünlüğüne yönelik, kimi zamanda kendi bedensel bütünlüklerine yöneliktir. 

Ülkenin bir arada kalmasına yönelik tehditler pek çok görüşmecimiz tarafından kendi 

varlığına yönelik doğrudan tehditler olarak algılanmaktadır. Şiddet değerlere yönelik temel 

bir endişe kaynağıdır. Ancak tıpkı ekonomide olduğu gibi terör/şiddet konusunda da bu 

sorunun nedeni ve çözümü konusunda farklılıklar mevcuttur. Ak Parti seçmeni olan bir 

katılımcımıza göre: 

 

Ya bizim şu anki tek sorunumuz, en büyük sorunumuz terör. Terör biterse bizim paramız olmasa biz 

yine geçinir gideriz ama bu terör varken bizde huzur yok (CS9). 

 

CHP’li bir kadın seçmen ülkenin en önemli sorununun can güvenliği ve yaşam tarzı güvencesi 

olduğunu vurgulamaktadır. 

 

Bana göre ülke yangın yeri, ekonomik anlamda, terör, can güvenliği hiçbir şey yok. Sanki yokuş aşağı 

gidiyoruz gibi geliyor. Cumhuriyetim için çok endişeliyim. Bir bayan olarak özellikle beni en çok şey 

yapan odur. Şöyle söyleyeyim: Mustafa Kemal’in bana verdiği haklar elimden gidecek gibi korkularım 

var benim, endişelerim var bayağı, bunu çok önemsiyorum. Bunlar daha bir ön plana çıkıyor. E terör 

bir yandan, bu darbeden sonra bu olağanüstü hâl altında bir sürü insanın mağdur olması, hani bize 

olmadı, dokunulmadı ama çevremdeki insanların böyle olması da beni etkiliyor; mutlu olamıyorum, 

bana olmadı ama mutlu olamıyorum (A14). 

 

Bu katılımcımızın ifade ettiği “mutsuzluk” hali özellikle CHP ve HDP’li seçmenlerde siyasi 

meseleler konuşulurken en fazla ifade edilen duygulardan biridir. Ak Parti’li seçmenlerde 

liderin tercihleri; MHP’li seçmenlerde ülkenin gidişatı, CHP ve HDP’li seçmenlerde ise genel 

olarak siyasetin gidişatı yoğun duygulara yol açmaktadır. 
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4.3. Ah Adalet İşlese! 

 

Bütün seçmen gruplarında ortak olarak ifade edilmiş en önemli sorun ise Türkiye’de adaletin 

ve adalet sisteminin iyi işlemiyor olmasıdır. Bütün katılımcılar Türkiye’de yargı sistemin genel 

olarak adaletsiz olduğunu, insan kayırmacılığın yaygın olduğunu ifade etmişlerdir. Özellikle 

yargının iyi ve etkili işlememesi; “kurunun yanında yaşında yanması”; adalet dağıtması 

gereken bir kurumun taraflı davranması bütün katılımcılarda vurgulanan ortak noktadır. Ak 

Parti’li seçmenler adalet mekanizmasının sorunlarına değinirken bürokraside insan 

kayırmacılık (liyakat sisteminin olamaması); yargının iyi işlememesi ve kişinin zengin ya da 

yoksul olması gibi durumlara vurgu yapmışlar ve bunların adaletsizlik kaynağı olduğunu ifade 

etmişlerdir.  

 

 “Benim adalete bir işim düşse” diye düşünüyorum, mesela bir sıkıntım olsa şöyle bir tereddüt var, 

yavaş gider diye bir şeyim olur, yani sonuçlanması beni yıpratır. En azından şöyle bir şey olur: ya bu 

bitmez ya ben buna başvurmayayım diye hep bir şüphe var (H5). 

 

Yine bütün seçimlerde Ak Parti’ye oy verdiğini ifade eden bir katılımcımıza göre: 

 
Adı üstünde Adalet Kalkınma Partisi olaraktan dersek o kadar da aslında değil. Adı adalet olan bir parti 

adaletle ilgili sorunları/ sıkıntıları daha iyi çözebilirler diye düşünüyordum. Hukukta çok sıkıntı 

yaşanıyor çünkü bana göre. Çok pürüzler var. Şimdi şöyle söyleyeyim: ben bankacı olduğum için icralık 

insanları görüyorum. Bu icralık insanların elden giden evleri, arabaları veyahut da işyerleri olsun 

hepsini gördüğüm için bir mahkemede, “X” bir firması bir dava açılınca dava hemen beraatlanıyor ama 

kişisel olaraktan açıldığında çok uzun sürüyor. Bu neye dayanaraktan bir dava sürüyor, ben onları 

anlamıyorum (A5). 

 

Yani dediğim gibi ben ülkeyi çok seviyorum. Şu anki nasıl diyeyim sana gidişatta hiçbir şekilde bir sıkıntı 

yok ama biraz yargının işte adalet yargı oluyor, işte bazı elden geçirilmesi lazım çünkü benim açımdan 

baktığınız zaman, yani bakıyorsunuz, çok basit örnek vereyim, aynı suçu işlemiş, yani bir suçu işlemiş 

bir insana çok ufak bir ceza verilebiliyor ama çok daha büyük bir suçu işlemiş bir insana çok çok daha 

ufak bir ceza veriliyor, yani oran-orantı diye bir şey yok açıkçası adalette. Bunu neye dayanarak, neye 

ceza verilir onu bilmem ama çok saçma bir; insan suç işleyebilir, hani böyle çok ağır olmadığı sürece 

(E15). 

 

Adalet bütün hukuk kurallarının sağlıklı bir şekilde işleyişini ifade ediyor ama görmüş olduğumuz 

kadarıyla bu böyle olmuyor bu memlekette. Bunun için çok araştırmaya, takip etmeye gerek yok, zaten 

günlük haberleri takip ettiğin zaman bile birçok saçma sapan karar alınabiliyor. Bu kişilerle mi alakalı, 

yargılayan kişilerle mi alakalı yoksa hukuk kurallarının bütünü ile mi alakalı; bunu kestirmek zor, benim 

için zor ama baktığım zaman çok adil bir durum yok. İnsanlar mahkemelere güvenmiyor genel olarak, 

e bu zaten başlı başına bir adaletsizlik demektir ve bunu da hangi cenaha sorarsan sor güvenmiyor. 

“Allah mahkemeye düşürmesin” diyorlar “başına ne geleceği belli olmaz (CS6). 

 

CHP’li ve HDP’li seçmenler bürokrasi ve yargı konusunda HDP’li ve MHP’li seçmenlerin 

tutumunu benimsemekte, ancak farklı kimlik kategorilerine kimliklerinden dolayı ayrımcılık 
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yapıldığını ve bunun da ciddi bir adaletsizlik duygusuna neden olduğunu vurgulamışlardır. 

Ayrıca yine bütün katılımcılar işin mesleğin ehline verilmemesinin, kamuda adam 

kayırmacılığın adalet duygusunuz zedelediğini ve devletin işleyişini bozduğunu ifade 

etmişlerdir 

 

Yani azınlıklara karşı adaletsizlik var. Şu anda var olan iktidar ya da gücü elinde tutan topluluk diyelim 

ya da çoğunluk diyelim. Benden başka kimsenin yaşam hakkı olmasın diyor. Ben ne dersem o olacak. 

Buna da adalet ya da demokrasi ya da başka bir şey diyemeyiz yani (CS33). 

 

Adaletsizlik, adam kayırma, yanıltma, “Benden olmayanı dışlama, ona kötü davranma, baskı 

uygulama” Şu anda beni kabul etmiyor bu ülke, beni olduğum halimle ve bu beni mutsuz ediyor; 

bunların da bir sürü nedeni var, bir sürü sorun var, yani her kapının altından bir siyasi sorun çıkıyor; 

beni ben olduğum için kabul etmiyor, benim yaşadığım gibi (CS2). 

 

Şimdi benle bir bakanın oğlu kavga etsek, illa ki oradaki savcı, hâkim, yargı o bakanın oğlunu tutar, 

beni tutmaz. Hani diyor ya “Adalet mülkün temeli” öyle bir şey, yani göremiyorum ben. Adaleti paranın 

ve hükümdarlığın temeli haline getirmişler (A10). 

 

4.4. Bana Bir Harf Öğretenin! 

 

Siyasi yelpazenin her renginden katılımcılar tarafından neredeyse ortak bir biçimde 

vurgulanan bir diğer sorunlu alan ise eğitim sistemidir. Tüm katılımcılar eğitimin içeriğinin ve 

yapısının sürekli değişmesinin kendilerini ve çocuklarını zora soktuğunu; eğitimdeki kalitenin 

düşmesinin Türkiye için önemli bir sorun olduğunu vurgulamışlardır. Kendisini muhafazakâr 

olarak tanımlayan bir Ak Parti seçmeninin ifadesine göre: 

 
En önemli sorun eğitim sistemidir bence, yani genel olarak birçok şeyin bağlandığı nokta odur, yani 

mesleki konuda olsun, insan ilişkilerinde olsun, yani eğitim en önemli konudur bence… Ak Parti iktidarı 

boyunca yanılmıyorsam en çok değişen bakanlık Eğitim Bakanlığı yani bir adam akıllı biri gelip; o 

bakanlık sağlıklı bir şekilde çalışamadı, bunun nedenini bilmiyorum. Sınav sistemleri çok değişti, 

eğitim sisteminde böyle her sene yeni bir şeyler değişiyor, hani belki şu anda ekilen tohumların 

meyvesini önümüzdeki 20 yıl sonra yiyecek, onu bilmiyorum ama çok böyle daha aktif çözümler 

bekliyordum ben açıkçası eğitim anlamında, yani bu kitap defter dağıtmak veya akıllı tahtalar gibi değil, 

böyle daha nitelikli öğretmenler yetiştirmek aslında en başta (CS6). 

 

Yine bir başka Ak Parti seçmenine göre: 

 

Eğitimle alakalı sorunlarımız var. Nedense onu bilmiyorum ama kolay çözülmüyor onlar. Yani daha 

uzun süreçlere yayılıyor. Yani bir sağlık alanında vs. bir yenilik vs. yapmak daha kolay olabiliyor, 

düzenlemek. Ama eğitim daha farklı. Ben işin uzmanı değilim ama şöyle düşünüyorum. Siz bugün bir 

metot uyguladığınız zaman bunun sonuçlarını yıllar sonra görüyorsunuz. Yani bugün uyguladığınız bir, 

atıyorum önceden biz normal yazı yazıyorduk, şimdi el yazısı sistemi kullanılıyor. İkisinin arasında geçiş 

yaptığınız zaman bunun etkilerini yıllar sonra göreceksiniz. Çünkü bugün yaptığınız değişikliğe 
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ilkokuldan başlıyorsunuz diyelim. İlkokuldaki bir çocuğun üniversiteyi bitirmesi vs. derken bu 16 yıl 

sürecek. 16 yol sonraki etkisi ne olacak bunun? Daha yarayışlı mı olacak, daha yarayışsız mı bunu 

hemen göremiyorsunuz. Belki etkilerini 5 yıl içinde görmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla hani deneme 

yanılmanın çok fazla kullanılabileceği bir alan değil... Ama yani bu bir sıkıntı. Bu çözülebilirse birçok 

şey çözülebilecek gibi duruyor (F1). 

 

 

4.5. Öteki, Beriki: Kutuplaşma ve Siyaset 

 

Her ne kadar özellikle Ak Parti siyasal elitleri tarafından kutuplaşma gerçek olmayan, 

yaratılmış bir sorun olarak görülse de Ak Parti seçmenin dahi ülkenin en önemli 

sorunlarından biri olarak kutuplaşma ve bir arada yaşamanın güçleşmesini gördüğünün altı 

çizilmelidir.  

 

Çok keskin bir kutuplaşma var, çok farklı görüşlerdeki insanların çok farklı bir kutuplaşması var. Şu 

anda birlik bütünlük içinde olamayışımızı ben en ciddi problem olarak görüyorum ki ülke tarihi boyunca 

aslında hep böyle oldu ama ülke tarihimizin en büyük problemi diyebilirim bence (MS14). 

 

Ak Parti’li katılımcılar kutuplaşmanın gelinen noktada önemli bir sorun olduğunu, kendilerini 

Ak Partiye oy vermeyen gruplardan farklı görmediklerini, herkesle birlikte yaşamak 

istediklerini vurgulamaktadırlar. Yine bu katılımcılarımız ayrımcılığa uğradıklarını ve/veya 

kendilerinden farklı gördüklerine ayrımcılık yaptıklarını düşünmemektedirler. Ama öte 

yandan bu grupların hissettiği dışlanmaya dair de bir farkındalık söz konusudur. 

 

Kutuplaşmayı ağırlıkla hisseden gruplar ise kendini seküler olarak ve/veya Kürt/Alevi olarak 

tanımlayan gruplardır. Özellikle bu grupları toplumsal cinsiyet üzerinden bakıldığında 

ötekileştirilme/dışlanma hissinin en güçlü olarak kadınlarda bulunduğu gözlenmektedir. 

 

4.6. Dış Politika, Dış Güçler 

 

Yine bütün seçmen gruplarında Türkiye’nin bağımsızlığına ve dış politikasındaki hatalara 

vurgu yapan katılımcılar olmuştur. Ancak Ak Parti ve MHP seçmenlerinde “Türkiye’nin dış 

güçler tarafından karıştırılmak istenmesi” vurgulanmaktadır. Türkiye’nin kimi dış güçler 

tarafından kontrol edilmeye/ parçalanmaya/ bölünmeye çalışıldığı ve bunun Türkiye’nin 

önündeki en önemli sorun olarak durduğu kimi katılımcılar tarafından ifade edilmiştir.  
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Türkiye’nin şu anda en büyük sorunu bütün dünya da biliyor, bütün ülkemiz insanı bunu bilecek ki şu 

Güneydoğu’da yapılan; bizim için en büyük sorun o, yani Güneydoğu’da bugün baktığınız zaman yani 

şu Suriye-Irak, o sınırda işte bu yapılanlar bilinçli bir şekilde yapılıyor, biz bunun farkındayız. Bunu siyasi 

görüşü bir kenara koyarak, bir Türkiye vatandaşı olarak söylüyorum bunu. Bu geminin bir şekilde su 

almasını istiyorlar böyle; oradan çekiyorlar, buradan çekiyorlar ama inşallah başaramayacaklar yani 

başaramayacaklar. Bir arkadaşım vardı. 2008’den öncesi Suriye’ye gitmişti ki o Çeçenistan’da da 

kalmıştı, Ruslarla savaşırken de orada da kalmıştı. Öyle bir muhabbetimiz oldu onunla öyle. O da neden 

dolayıydı? Gene ülkenin üzerinde bir şey vardı da hani patladık, “Bu kadar da olmaz” dercesine. O da 

öyle muhabbetimize girdi böyle, yani aslında kapalı bir insandı da biraz açtı böyle. Suriye işinin 

karışacağını ta o zaman söylemişti, Bizde de aynı durum var şimdi (E5).  

 

Burada özellikle vurgulanması gereken “dış güçler” söyleminin oy verilen partinin sorunları 

çözemediği durumda etkili bir söylemsel araç olarak devreye girmesidir. Türkiye’nin sorunları 

konusunda ortaklaşan seçmenler, bu sorunların neden çözülemediği söz konusu olduğunda 

“dış güçler”i önemli bir mekanizma olarak devreye sokmaktadırlar. Bütün dünyada 

yaygınlaşan komplo teorilerinin yaygın bir kabul görmesi, aktörlüğün zayıflaması ve 

“paranoyak yurttaş”lık hali araştırmanın önemli bulgularından biridir. Ivan Krastev’in 

belirttiği gibi siyasi ideolojilerin eridiği ve anlamını yitirdiği bir dönemde, komplo teorileri 

ideoloji ile yer değişmektedir. İdeoloji değil, “ülkenin ve bedenin bütünlüğüne” en büyük 

zararı vereceği düşünülen şiddet ve şiddetin ana kaynağı olarak görülen “dış güçler” 

insanları sokağa dökmekte ve siyasi liderle ile takipçilerini kaynaştırmaktadır. 12 

 

  

                                                      
12 Ivan Krastev, The Rise of the Paranoid Citizen, New York Times, 
https://www.nytimes.com/2017/03/16/opinion/the-rise-of-the-paranoid-citizen.html?_r=0 erişim tarihi. 20 Mart 
2017 

https://www.nytimes.com/2017/03/16/opinion/the-rise-of-the-paranoid-citizen.html?_r=0
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5. Oy Vermek Sorunları Çözer mi? Siyasal Aktörlükten Siyasal 

Çaresizliğe 

 

Yukarıda ifade edilen sorunların katılımcıların oy verdikleri partiler tarafından çözülüp 

çözülemediği sorulduğunda yine bütün katılımcılar tarafından paylaşılan bir çözümsüzlük 

hissinin varlığına dikkat çekmek gerekmektedir. Katılımcıların önemli bir bölümü siyasetin 

sorunları çözmekte etkisiz kaldığını söylemektedirler. Ancak yine bütün seçmenlerde kendi 

oy verdikleri partinin bu sorunları çözemiyor olmasına karşı yüksek düzeyde bir tolerans 

gözlemlenmektedir. Hemen bütün katılımcılar oy verdikleri partinin elinden geleni yaptığını 

ama kendi gücünün de bir sınırları olduğunu söylemektedirler. 

 

Ak Partiyi desteklediklerini ifade eden katılımcılar partinin çözdüğü en önemli sorun olarak 

devletin vatandaşa sunduğu “hizmet” kalitesinden bahsetmektedirler. Bu hizmetlerin ne 

olduğu sorulduğunda ise ulaşım hizmetleri (yollar, köprüler, metro vb.) ve sağlık sistemi 

örnek olarak everilmektedir. Yine ekonomik istikrar Ak Parti seçmeni tarafından olumlu bir 

gelişme olarak görülmektedir. Fakat burada hemen ifade edilmelidir ki Ak Parti’nin çözdüğü 

önemli sorunlardan biri olarak görülen “ekonomik istikrar” konusunu yine aynı katılımcılar 

ülkenin şu anki en önemli çözülmesi gereken sorunu olarak göstermektedirler. Ekonomik 

sorunları Ak Partiyi destekleyen katılımcılarımız arasında terör sorunu izlediğini ifade 

etmiştik (bu konu ile tartışma için bir önceki bölüme bakılabilir).  

 

5.1. Dış Güçlerin Oyununu Bozmak  

 

Bu iki sorunun çözümünde Ak Parti’nin etkili bir aktör olup olmadığı sorulduğunda 

seçmenlerde ciddi bir tolerans gözlenmektedir.  Ak Parti’li seçmenler için bu sınır büyük 

oranda artık ülke dışındaki aktörlerdir. Pek çok katılımcı Ak Parti’nin ilk dönemlerinde 

sorununun çözümündeki temel engelin içerideki bürokrasi olduğunu ama artık bu engelin 

daha ziyade “dış güçler” olduğunu ifade etmektedir. Türkiye’nin büyümesini, güçlenmesini 

istemeyen aktörlerin Ak Parti’nin önüne engeller koyduğunu ifade etmektedirler. Özellikle Ak 

Parti’li seçmenlerin ekonomi ve terör konusunda hükümetin “elinden bir şey gelmediğini” 

vurgulaması çarpıcıdır.  
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Şimdi ne yapsınlar. Ak Parti bir enkaz aldı; para yoktu, batan bankalar, krizler, devalüasyonlar, 

yaşamadık mı abi biz bunları? Yaşadık değil mi? Bunlar bir enkaz aldı ya. Artı bunlar aldıktan sonra bir 

de bunları rahat bırakmadılar. Yok, asker muhtıra verdi, yok Anayasa Mahkemesi kapatmaya gitti, yok 

ondan vurdu, yok gazete manşetlerinden “Şunu yaptılar” yani bunlar öyle bir şekle geldiler ki yani 

hakikaten kırkı kırk yararak geldiler bunlar (E5). 

 

Bir önceki bölümde ifade edildiği gibi, özellikle dış güçler söylemi siyasal aktörlüğün sınırı 

olarak kullanılmaktadır. Dış güçlerin varlığı ülkenin içinde Ak Parti’nin sorun çözmesini 

istemeyen vesayet aktörlerinin varlığı ile yer değiştirmiştir. Bu “dış güçlere” karşı lideri 

savunmak, ülkeyi savunmak ile eş anlamlı görülmektedir. 

 
Dış güçler diye düşünüyorum ben. Dış güçler, yani Türkiye’nin bütününü bozmak isteyen gruplar 

diyeyim, örgütler Ak Parti’nin bu sorunları çözmesine izin vermiyorlar (A4). 

 

Avrupa bölgesinde mesela Türkiye’nin büyümesini hiç kimse istemiyor. Türkiye’ye faydalı bir insan 

gelmesini istemiyorlar, herkesin gözü de Türkiye’de, anladın? Ondan dolayı Türkiye’yi sıkıntıya 

koymaya çalışıyorlar. ...Düşmanlarımız sevmiyor, anladın? Diyelim yabancı insanlar bizim dostlarımız 

mı? Yo, dostlarımız değil, anladın? Şu anda, Türkiye’de diyelim Tayyip Erdoğan başa gelmiş, Türkiye’nin 

canını koymuş yollarına, bir yere getirmek için bütün çabalarını çabalıyor, onun önünü kesiyorlar. Onun 

önlerini kesiyorlar, bu adam da iş yapamıyor. Hadi hep böyle savaş, hep mücadele anladın mı? Sıkıntı 

bundan geliyor. Adamı rahat bıraksalar, mesela Tayyip Erdoğan bence Türkiye’yi çok iyi bir yere 

getirebilir. O kafesteki bir insan (CS13). 

 

Burada ilginç olan elinden bir şey gelmeyen bir kişi olarak tanımlanan ve hatta “kafesteki 

insan” olarak görülen siyasi liderin yine de sorunların çözümünde tek etkili güç olarak 

değerlendirilmesidir. Tam da bu sınırlanma hali, dış güçlerle kavga etme ve/veya dış güçler 

tarafından kabul edilmeme hali özellikle Ak Parti’li seçmenlerin lidere olan güvenini diri 

tutmakta ve çözülemeyen sorunlara yönelik toleransını arttırmaktadır. 

 
Şimdi Türkiye üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor, Türkiye’nin karışmasını istiyorlar, fakat 

karıştıramıyorlar, çünkü Türkiye bence İslam’ın kalesi, anladın mı? O yüzden Türk insanı da bir karış 

toprak için canını verir, bunu da gördük zaten, yani adam mermiye kafa atıyor, işte tankın altına yatır, 

bilmem ne yapıyor. Yalnız dış güçler devamlı ortalığı karıştırmak zorunda, neden? İşte Türkiye, haritaya 

bakarsan Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan bir yer, yani Boğaz’dan geçit vermedin mi Rusya bir tane 

gemi götüremez, yani bir tarafa savaş açamaz gemisiyle. Avrupa’ya baktığın zaman Amerika kaç 

kilometre yoldan gelecek, burada savaş yapacak, adam vuracak. İngiltere’ye baktığın zaman yani öyle 

güçlü bir orduları falan da yok yani zaten. Bunlar sadece Arapları ve Müslümanları birbirine kırdırarak, 

tamam mı? Kürdü, Türkü, terörü bunlar üreterek bütün Ortadoğu’ya hâkim olup petrolü; bunlar hep 

çıkar kavgası, menfi [menfaat] kavga. Bunların hepsi tamamen petrol, işte yeraltı madenleri şu bu gibi 

şeylerle olan bir şeyler, zaten Türkiye güçlü bir devlet, Türkiye’nin güçlenmesini de kimse istemiyor, 

neden biliyor musunuz? Yani Türkiye güçlenirse işte Avrupa’dan borç almaz, onlara boyun eğmez, yani 

[onların] istediği hiçbir şeyi yapmaz, kendi başına hükmeder, kendi istediği kanunlarını uygular (CS16). 
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5.2. Elinden Geleni Yapmıyor 

 

Ak Parti’li katılımcıların kimileri “dış güçler” söylemini yeterince ikna edici bulmamakta ve Ak 

Parti’nin arzu ederse daha fazla sorunu çözebileceğini ama çözme konusunda gereken 

iradeyi göstermediğini düşünmektedir.  

 

Oy verdiğim parti dinamik, yani diğer partilerden daha dinamik olduğunu düşünüyorum, yani daha 

çalışkanlar adamlar. Çözebildiği meselelere bakıyorum, düşünüyorum, neleri çözüyor? Hep şey böyle, 

günü kurtarıcı çözümler, hep öyle yani vizyon sahibi olduğunu düşünmüyorum. O senelerdir iktidarda 

olan bir parti elindeki kaynaklarla neler yapmazdı yani. Ha bire sistemi değiştiriyorlar, çünkü “yaptım 

oldu” mantığı var. Peki, neleri çözemiyor? Çözmek için uğraştığını bile düşünmüyorum, toplumsal 

kutuplaşmayı çözemiyor ki çözmek de istemiyor sanıyorum. Türk-Kürt sorununu çözemiyor, terörü 

çözemiyor, onun haricinde ekonomik sorunları çözemiyor, sağlık sistemindeki sorunlarını çözemiyor. 

Ha bu arada büyük iş adamlarının üzerindeki, yani büyük iş adamlarının sorunlarını çözebiliyor sadece, 

uluslararası şirketlerin sorunlarını çok güzel çözüyor, [Gülerek] imalı söylemiyorum, gerçekten öyle 

(D1). 

 

CHP seçmenleri de kendi partileri benzer bir çaresizliği vurgulamaktadırlar. CHP’nin özellikle 

demokrasi, insan hakları ve laiklik konusunda pek çok sorunu dile getirdiğini ama sorunların 

çözümü konusunda yetkisiz ve/veya yetersiz olduğu ifade edilmektedir. Burada özellikle öne 

çıkan konu muhalefette olmaktır.  

 

Muhalefette olan bir parti ne kadar yapabilir ki? Nedir? Anayasa Mahkemesi’ne götürüyor, dönüyor, 

yani hiçbir şekilde nasıl desem, işte komisyonlarda direniyor, kavga ediyor, oy çoğunluğu olduğu için 

öyle. Meclise bir sorun taşıyor, soru önergesi veriyor ama oy çoğunluğu onlarda olduğu için hiçbir 

şekilde olmuyor, yani bu kadar olabilir diye düşünüyorum (A14). 

 

Ak Parti seçmeni söz konusu olduğunda ortaya çıkan “engellenme” duygusu CHP 

seçmeninde de ortaktır.  

 

Etkili olamıyor bence, çünkü devlet izin vermiyor. Başta Ak Parti izin vermiyor bence CHP’nin veya bir 

başka partinin fikrini almıyor. Zaten MHP’yi, Ak Parti’nin yandaşı gibi görüyorum. HDP de Kürtlerden 

başka bir şey düşünmüyor bence. CHP de bir şey yapamıyor, bu ülkede yapamıyor (A15). 

 

CHP seçmenlerinin partilerinin elinden geleni yapmadığı konusunda ortak bir duyguya sahip 

oldukları gözlenmektedir. Bunun nedenleri konusunda bir önemli vurguları CHP liderinin 

yetersizliğidir. CHP seçmeni lider odaklı siyasetin farkındadır ve bu siyasette CHP’nin önemli 

bir rol oynaması için etkili bir liderliği sahip olması gerektiğini düşünmektedir.  

 



 
 

KONDA, 17.05                                                                                                                                   Sayfa 33 / 83 

 

Yeni Türkiye’nin Yurttaşları: 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrası Siyasi Tutumlar, Değerler ve Duygular    

5.3. Benim Partim İktidar Olmaz 

 

HDP seçmenlerinin en önemli özelliği partilerinin iktidara gelmeyeceğini düşünmeleridir. 

HDP’nin temel katkısı iç çatışma ve kutuplaşmanın azalması yönünde görülmektedir. Pek 

çok katılımcı HDP’nin özellikle birleştirici söyleminin önemli olduğunu ve bu konuda önemli 

bir katkı sağlayabileceğini düşündükleri için, HDP’ye oy verdiklerini söylemektedirler. Son 

dönem HDP milletvekillerinin tutuklanmasını da hükümetin kutuplaşma ve çatışma 

sorununu çözmek istememesi ile ilişkilendirmektedirler.  

 

Ya aslında HDP’nin çıkışı ve dillendirdiği o meydanlarda dile getirdiği talepler daha doğrusu çeşitli 

kesimlerin taleplerini dile getirdi vs. işte bunları meclise taşıyacağını, orada çözüm gibi bir şeyler 

söylemişti fakat belki buna alan açılsaydı, çünkü HDP’nin ne yapabileceğini görme şansına sahip 

olamadık ne yazık ki. O yüzden yapabileceği-yapamayacağı gibi bir soru aslında çok da doğru bir soru 

değil bana göre ama alan açılsaydı ve izin verilseydi, en azından o toplumsal barışı ve muhalefetin 

rahatça kendini ifade edebileceği bir ortam yaratılabilirdi belki bunu başarabilirdi, sorunları tamamen 

çözme şeyine zaten bir partinin sahip olması çok mümkün değil ama o da işte temsil ettiği tarafların 

taleplerini taşıyıp o tarafların da bu talepleri sahiplenip sadece oraya bırakmadan bir şeyler yapılabilirdi 

ama işte bunu gördükleri için zaten bunlar oldu gibi (CS28). 
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6. Ülkem Nasıl Yönetilmeli? Hükümet Sistemi Tartışmalarını 

Aşmak 

 

Bu araştırma parlamenter sistem başkanlık sistemi tartışmalarının siyasi arenada çok yoğun 

bir şekilde yapıldığı bir döneme denk geldi. Tam da böylesi bir dönemde katılımcılarımıza 

siyasi, ekonomik, sosyal sorunların en iyi biçimde ne tür bir yönetim şekli ile çözülebileceğini 

sorduk. Şaşırtıcı bir biçimde katılımcılarımızın neredeyse hiçbirisi parlamenter sistem 

ve/veya başkanlık sistemi tartışmasına değinmedi. Derinlemesine görüşmelerin bir yöntem 

olarak en önemli avantajlarından birisi katılımcıların söyledikleri kadar, söylemediklerini de 

kayıt altına alabilmesidir. Türkiye’nin başkanlık sistemine geçişinin tartışıldığı bugünlerde 

“Türkiye’nin yönetim şekli ne olmalı” şeklinde açık bir soru sorulduğu halde bu tartışmanın 

gündeme alınmamış olması, yanı bu konuya dair “sessizlik” yeterince açıklayıcıdır. Bazı 

katılımcılar ise açıkça bu tartışmanın “yersizliğini” vurgulamışlardır: 

 

Ben Türkiye’yi yönetiyorum, Türkiye’yi daha güzel bir yere taşıyorum” dese, nasıl yönetilirse yönetilsin 

önemli değil. Mesela dillendiriyorlar “Başkanlık olsun, bilmem meclis olsun” fark eden ne bir şey? 

Türkiye’ye en güzel hizmet neyse onu yapsınlar. En güzel hizmet neyse bu ülkeye, daha güzel yapsınlar 

yani (A20). 

 

6.1. Adalet, Kurumlar ve Yerinden Yönetim 

 

Türkiye’nin hükümet sistemine yönelik bu sessizlik, adalet konusundaki derin ve güçlü ses 

ile bozulmaktadır. Türkiye nasıl yönetilmeli sorusuna bütün seçmen grupları ortak bir 

biçimde adalet sistemine vurgu yaparak cevap vermişlerdir.  Hemen her kişi Türkiye nasıl 

yönetilirse yönetilsin tarafsız, adil ve her yurttaşa sosyal statüsünden bağımsız olarak eşit 

mesafede işleyen bir yargı sistemi olmadan Türkiye’nin iyi bir biçimde yönetilemeyeceğini 

savundu.   

 

En erken, 94-95 o dönemleri hatırlıyorum. O dönemden bu döneme ben hala daha hiçbir dönemde 

yargıya güvenemedim. Hala daha güvenim yok. Ya o yüzden hani ne cevap vereceğimi bilmiyorum (F3). 

 

Nasıl yönetilmeli Türkiye? Yargının bağımsız olduğu, meclisin bağımsız olduğu, aslında kuvvetler 

ayrılığının belirgin olduğu, kuvvetler ayrılığının tamamen şey olduğu bir şekilde yönetilmeli. Yargı çok 

önemli burada (MS2). 
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Türkiye nasıl yönetilmeli sorusuna da önemli sayıda görüşmeci bürokrasi ile ilgili aksaklıkları 

ifade ederek yanıt vermiştir.  

 

Şimdi Türkiye’de yönetim yapısında en büyük sorun şu: birincisi, bürokrasideki sıkıntılar; mevcut 

yönetim mekanizmasındaki sıkıntılar ve yine bizde idareci var, yönetimci lider yok: şimdi en büyük 

sorun bu. Avrupa’da veya gelişmiş ülkelerde bürokrat adamlar lider vasıflıdır, yani lider nedir? Hem 

karizmatiktir hem bilgilidir. Bizde o nitelikli insanlar yok. İşte yine bunun temeli ne? Liyakatsizlik... 

Şimdi Türkiye’deki yönetim sistemindeki en büyük sıkıntı bu. Bu bürokrasi, bu bürokrasiye adam 

seçme, kamu personel rejimi en büyük sıkıntılı (CS5). 

 

HDP’ye oy verdiğini ifade eden katılımcıların bir bölümü ise idari reformun önemini, yerinden 

yönetimlerin güçlendirilmesi ve idarenin yönettiği kişilere yakın olmasının önemini diğer 

seçmen gruplarına göre daha fazla vurgulamışlardır. 

 

Türkiye nasıl yönetilmeli sorusuna cevabım, Türkiye’de yönetim paylaşılmalı, merkezileşmemeli, 

paylaşılmalı. İnsanlara yetki verilmeli. Bunun mahallesinden evlerine kadar, herkese yetki verilmeli. 

Halkın ihtiyaçlarını duyabilecek kurumlar geliştirilmeli. Böyle muhtarlık gibi içi boş kurumlar değil, 

çünkü imza kurumları muhtarlık. Daha halkın ihtiyacını karşılayacak kurumlar olmalı. Halka yakın 

kurumlar (MS16).  

 

 

6.2. Tek Adamlaşma?  

 

Ülke nasıl yönetilmeli sorusuna, özellikle CHP seçmenlerinin kişi odaklı siyaset anlayışını 

eleştirerek yanıt verdiklerini ifade etmek gerekir. Bu yanıtlarda kurumsallaşma tek 

adamlaşmanın yaratacağı olası sorunların yegâne çözümü olarak görülmekteydi.  

 
Yani bir kere sistemi bir şekilde oturtmamız lazım. Yani bunu hani başkanlık sistemi falan gibi değil 

yani. Ondan bahsetmiyorum. Teker teker kurumların sistemleşmesinden bahsediyorum. Ondan sonra, 

bir kere sistemi oturtmalıyız. Bugün mesela batıda belki de çok insani olmayan ama bize göre, aslında 

çok doğru yürütülen bir sistem var. İşte kişiye özel olmayan, herkese hitap eden. Bunlar da çok 

sorgulanır ama en azından kâğıt üzerinde böyle. Bunu yapmamız lazım. Ondan sonra ve bu işte kişiye 

odaklı mesela siyasetten kurtulmamız lazım. Bana göre. Bunun değişmesi lazım (F2). 

 

Bilmiyorum. Şeyi, samimiyetle söyleyeyim, nasıl yönetilir. Yani şu ana kadar gördüğümüz bir demokrasi 

var veya adı bu, isim olarak bir demokrasi, seçimle gelme şeyi var. Ama yakın tarihe baktığımızda, 

hatta Türkiye’nin kuruluşundan itibaren baktığımızda milletvekillerinin dediği hiçbir şey olmuyor. 

Sadece parti başkanlarının dediği oluyor ki o süreç hala devam ediyor. Buna ne kadar demokrasi deriz 

ya da başka bir şey deriz bilmiyorum. İyi mi, kötü mü, başka bir şeyi görmediğim için iyi kötü 

değerlendirme yapamam. Yani bilmiyorum (F3). 

 

Şu anda öyle bir şey var ki işte tek bir adam bir sözüyle meclisi de yargıyı da hükümeti de bahsettiğim 

ahenk bu, yani ahenk mi dersiniz, uyum mu dersiniz, yani tek bir adamın sözüne bakıyor yargı da 

meclis de şey de. Hepsi, hepsi aynı yere hizmet ediyor, aynı kişiye hizmet ediyor (MS2). 
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Bu durum hiç kuşkusuz Türkiye’de egemen olan “tek adam” odaklı siyasete yönelik 

eleştirinin bir yansımasıdır. Bu durum yine şaşırtıcı bir biçimde Ak Parti’li seçmenler 

tarafından da ülke nasıl yönetilmeli söz konusu olduğunda gündeme getirilmiştir. Özellikle 

Ak Partiye oy verme nedeni olarAk Partinin dinamizmini ve/veya yarattığı istikrarı gerekçe 

olarak gösteren kişiler bu konuyu öne çıkarmaktadırlar. Erdoğan’ın “ölümsüz” olmadığı 

ve/veya her şeyi bilemeyeceği vurgusu da yine altı çizilen konulardan birisidir. Bu açıdan 

siyasetin tek adamlaşmasına dair toplumsal bir refleksin yaygın olduğu iddia edilebilir.  

 

Tabii ki çok daha iyisi olması gerekiyor ama reis her zaman orada olmayacaktır canım, neticede bir 

insan yani o da yarın bir gün elini ayağını çekecektir, yani şu an hep diyorlar ya “Fiiliyatta bir başkanlık 

söz konusu” diye, bunun reisle beraber artılarını görüyoruz ama reis olmadığı zaman kaos ortamı olur 

diye ben öyle düşünüyorum. Siyaset kişi odaklı olmamalı (MS11).  

 

Bir sürü farklı insanın görüşleriyle olan bir şekilde yönetilmeli. Sadece bir insanın her şeyi bildiğini 

söylediği bir şekilde yönetim olursa, çok hoş olmayacağını düşünüyorum. Bunu son üç-beş senedir 

düşünüyorum, daha önce farklı düşünüyorum. Bir kişi yönetmeli diyordum. Şimdi, “Hayır”, çünkü bir 

kişi her şeyi bilmeyebilir, hani bakanları, onları bunları oluyor ama farklı insanların olması gerektiğini 

düşünüyorum. Elbette başbakan olacak, cumhurbaşkanı olacak; bu konuda bir şey yok, öyle olsa [tek 

ses olmasa] iyi olur diyorum (CS11).  

 

Bu yaygın eleştiriye rağmen yine katılımcılarımız arasında, Ak Parti’ye lideri yüzünden oy 

verdiğini söyleyen kişiler, lider odaklı siyasetin de Türkiye için son derece etkili olduğunu 

vurgulamışlardır: 

 
Bu sorunun cevabının en iyisini veren Recep Tayyip Erdoğan’dır. O konuda ben bir şey diyemem. Siyasi 

düşüncem olaraktan da bu adamı görüyorum, yani şunu söyleyeyim: ben bu adamı tamam tutup 

seviyorsam, babamın oğlu değil sonuçta, ülkeye faydası var diye seviyorum. Faydası olmasa başka 

birisi de olsa onu severim. Ülkemin menfaati, o konuda tam bir bilgi söyleyemem, yani bilmiyorum o 

konuyu. Çok kişinin hakkı, emeği var çünkü (A5).  

 

Tam da bu durum Türkiye’nin “lider odaklı” siyasetine yönelik kafa karışıklığının bir 

sonucudur. Pek çok kişi için siyaset olarak algıladıkları, varsaydıkları ve özdeşleşim 

kurdukları kişi liderdir. Kurumların düzgün ve istikrarlı işlemediğini, kurumları işletenin de 

onu yöneten, ona hâkim olan lider olduğunu düşünmektedirler. Liderin varlığı “bilinemez” 

pek çok şeyin olduğu bir dünyada güven duyulmasını sağlamaktadır. Liderle kurulan 

özdeşleşim, onun başına gelenlerin kendi başına gelmiş gibi algılanması siyasal süreklilik ve 

davranışın önemli bir mekanizması haline gelmektedir. Özellikle çok aktörlülüğe izin veren 

koalisyonlar, bir istikrarsızlık unsuru olarak algılanmaktadır.  
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Ben şunu gördüm, hiçbir koalisyon hükümeti başarılı olamamıştır, bir dikta rejiminin olması lazım belli 

ki, bir böyle tek başına iktidarın; işte bu sadece Ak Parti için geçerli değil: CHP bile başa gelse, MHP 

bile başa gelse bir tek başına gelmesi ki yapacağı icraatlar gerçekten olumlu olsun (CS7).  

 

Buradaki tartışma açıkça göstermektedir ki Türkiye’nin yönetim sistemine dair temel 

tartışma parlamentarizm ve başkanlık sistemi arasında geçmemektedir. Lider odaklı siyaset 

ile kurum odaklı siyaset arasındaki gerilim ama belirleyicidir. Bir diğer gerilim ise merkezi 

otoritenin güçlendirilmesi ve yerel otoriteye daha fazla yetki aktarılması arasındadır. 

Başkanlık sistemi ve parlamentarizm arasındaki gerilim bu tartışmanın yerini ikame etmiş 

gibi durmaktadır.  Tam da bu gerilimlerden yola çıkarak bir sonraki ana başlık katılımcıların 

siyasi tutumlarını da belirleyen/etkileyen ana değerler konusunda farklılaşan algılarına 

odaklanacak. 
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SİYASAL DEĞERLER 

7. Demokrasi sizce nedir? 

 

Türkiye nasıl yönetilmeli sorusuna pek çok görüşmeci yönetimin demokrasi olması 

gerektiğinin altını çizerek yanıt vermiştir.  Görüşmeleri seçmen gruplarına göre analiz 

ettiğimizde bütün seçmen gruplarının demokrasinin önemi konusunda fikir birliği içerisinde 

olduğu görülmektedir.  Ama hiç kuşkusuz kişilerin demokrasiyi anlama ve algılama 

huşularında ciddi farklılıklar vardır. Demokrasi tanımlaması oldukça zor, soyut bir kavramdır. 

Hem prensipler hem de uygulamalara dair kuralları içerir. Bu açıdan da bakıldığında 

katılımcıların tanımlamakta en çok zorlandığı kavramlardan birinin demokrasi olması 

şaşırtıcı değildir. Gene bu kavramın çoğunlukla Ak Parti’li katılımcılarca tanımlanamadığının 

altını da çizmek gerekir. 

 

7.1. Türkiye bir Demokrasi Değil ki! 

 

Katılımcılara Türkiye’nin demokratik bir ülke olup olmadığı sorulduğunda katılımcıların 

önemlice bir bölümünün Türkiye’yi demokratik bir ülke olarak görmediği ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye’yi demokrasi olarak görmeyen katılımcılar özellikle gücün dağılımı konusunda 

ülkenin sorunlar yaşadığını, hukukun üstünlüğünün tesis edilmemiş olduğunu ve azınlıkta 

kalan grupların haklarının garanti edilmediğini vurgulamaktadırlar.  

 

Türkiye’de gücü elde eden ve gücünü artıran kesim her zaman diğer taraf üzerinde baskı uygulamaya 

başladı, hep böyle oldu (D1). 

 

Türkiye bir demokrasi değil bence. Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanmalar, KHK'lar ile meclisin 

fiili devre dışı kalışı, televizyon kapatmalar, OHAL ve demokrasinin çoğulcu değil çoğunluk ne derse o 

olur'cu yorumu dolayısıyla değil (CS5). 

 

"Demokrasi ne demek? Demokrasi dediğimiz çoğunluk değil, azınlığın haklarıdır aslında, zaten 

çoğunluk yönetiyor. Aslında azınlığın ne dediği önemli. Demokrasi lafının içerisinde eğer azınlık yoksa 

o demokrasi değildir. Demokrasi tamam seçim yapar, demokraside seçim vardır değil mi? Seçim 

yapılır, birisi işte en çok oyu alan yönetimi alır. Tamam, aldı, eyvallah, hakkı olan da o ama peki geride 

kalanlar ne olacak? Demokrasi dediğimiz bana, sana, hepimize, yani herkese bütün ötekilere var, yani 

ötekilere (CS20). 

 

"Bence demokrasi nedir? Demokrasi hep diyorlar idare şeklidir; demokrasinin çoğulculuk olması lazım, 

demokrasi sırf insanların birbirine saygılı olması gerekiyor, demokrasi ya benim anlayışıma göre 

demokrasi budur: tahammül, tahammül edebilmeli, demokrasinin bence böyle olması lazım (CS23). 
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Atatürk de dâhil olmak üzere sistemi kurgularken demokratik değil, sadece “Biz ne dersek o olur, güç 

bizde, söz bizde, bütün yetki ve yasalar bizde” [uygulaması olmuş] onun için demokratik değil. 

Demokratik olabilmesi için bütün yasalarıyla sistemli çalışması lazım, bütün kurumları ve bütün 

şeylerin, sistemde çalışması lazım (MS1). 

 

Tamam, seçimler var, fakat tek başına seçimlerin olması demokrasinin varlığını göstermiyor, çünkü 

seçimlerin de adil, eşit koşullarda yapılması gerekiyor. …Demokrasi çoğunluğun iktidarıdır fakat 

azınlıkların da haklarının ezilmediği bir çoğunluk iktidarıdır. Temel olarak bunu söyleyebilirim (MS16). 

 

Yine bazı katılımcılarımız göre demokrasi ibadet özgürlüğüdür: 

 

Valla Türkiye demokrasi ile yönetiliyor. Herkes de özgür, hiç kimse de demokrasi yok demesin. 

Demokrasi var, herkes istediğini yapıyor. Kim kime bir şey demiyor yani “Sen şunu yaptın, yani senin 

dinin bu, senin ırkın bu” ya da sana baskı uygulayan yok. Herkes memnun yani bence bilmiyorum. 

İsteyen İslam’ını yaşar, ister kiliseye gitmek isteyen kiliseye gider. Sultan Fatih’in dediği gibi, İstanbul’u 

fethettiğinde ne dedi? “Müslüman camiye, Yahudi havraya, Hıristiyan kiliseye” dedi, yani kimsenin 

özgürlüğüne karışılmıyor, şu anda…(CS16). 

 

Burada uzun uzun alıntıladığımız görüşmelerden de görüldüğü üzere hatırı sayılır sayıda 

katılımcı demokrasinin hem biçim hem de içerik yönünden özelliklerine vurgu yaparak 

Türkiye’nin bir demokrasi olmadığını vurgulamaktadır. Demokrasi algısında sadece seçimler 

değil aynı zamanda muhalefet hakları, azınlık hakları, katılım hakları, kurumların yapısı, fren 

ve denge mekanizmaları vurgulanmaktadır. Bu siyasal teoride demokrasiyi hem içerik hem 

de biçim üzerinden tanımlayan yaklaşımlarla benzerlik göstermektedir. Öte yandan kimi 

katılımcıların demokrasiyi sadece seçimlere indirgediği de gözlemlenmiştir. 

 

7.2. Seçim varsa Demokrasi var 

 

Özellikle Ak Parti’li görüşmecilerin büyük bir çoğunluğu Türkiye’nin bir demokrasi olduğunu 

düşünmektedirler ve bunun gerekçesi olarak da kuralların, özel mülkiyetin, kuralların ve 

seçimlerin varlığını göstermektedirler: 

 

Hür yaşıyoruz, yani hiç bizi engelleyen kimse yok. Devlete tabii saygın olacak, yani demokrasi dediğin 

zaman başkasının hakkına tecavüz etmeyi vermiyor sana demokrasi. Demokrasi şu anda Türkiye’de; 

nasıl anlatayım sana? Çantanda dolu para var, yürü caddenin içinde, hiçbir devlet adamı gelip sana 

“Bu parayı nereden aldın, niye taşıyorsun” kimse sana bir şey…(A20). 

 

Şimdi kanun var sonuçta, yani kanunlara göre polis var kanunları uygulayacak ya da mahkemeler var, 

yasa var; demokratik bir ülkeyiz (A4). 
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7.3. Demokrasi Mutlak Özgürlük Değildir 

 

Görüşmelerimizde ilgi çekici bir nokta Ak Parti’li seçmenler arasında Türkiye’nin şu dönemde 

tam anlamıyla bir demokrasi olmadığının kabul edilmesidir. Bu katılımcılara göre bunun 

nedeni ülkenin bir geçiş dönemi yaşaması ile ilgilidir ve demokrasi mutlak özgürlük değildir:   

 

Türkiye şu an tam olarak demokratiktir diyemem. Ama bunun sebebi bir geçiş süreci yaşanıyor olması. 

Bu sürecin sonucu iyi mi olur, kötü mü olur bilmiyorum. ...Şimdi birtakım geçiş süreçlerinde bir şeyleri, 

bazı kararları alırken, bazı şeyleri yaparken çok demokratik olamıyorsun, bu Cumhuriyet’in kurulduğu 

yıllarda alınan kararlar gibi yapılan işte eylemler gibi birtakım şeyler (CS6). 

 

Şu anda tam dört dörtlük diyemezsek de çalıştığını düşünüyorum. Şu anda OHAL kapsamındayız, ister 

istemez bazı yerler aksayacaktır veya daha hızlı karar almak amacıyla (A1). 

 

Kimi katılımcılarımız da ülkenin içinde bulunduğu tehdit ortamı ve terör olaylarının 

demokratik hakların kısıtlanmasının gerekçesi olabileceğini vurgulamışlardır. 

 

Demokrasi demek, özgürlük demek benim için. Ben[ce] bu özgürlüğü sonuna kadar şu dönemde, 

gerçekten içten içe o şey gruplar olmasa, ülkeyi karıştıran gruplar olmasa çok rahatlıkla yaşayabiliyoruz 

(CS7). 

 

Demokrasi, kavram olarak bakarsanız tamam, özgürlük. Ama özgürlükler, insanların haklarına tecavüz 

ettiği yere kadardır. Tecavüze başladığı an, başkasını zorladığı an onun demokrasiliği olmaz (F7).  

 

Bu son katılımcının da ortaya koyduğu gibi demokrasi bir yandan özgürce yaşamakken bir 

yandan da sınırları olan bir kavram olarak algılanmaktadır. Bu sınır bazen bireysel alana 

yapılan haksız sınır ihlallerini (örnek hırsızlık, tecavüz) bazen ve özellikle de devlete karşı 

yapılan eylemleri içermektedir. Pek çok katılımcı özellikle devlete karşı yapılan eylemleri 

demokrasinin sınırı olarak görmekte ve demokrasilerde devletin kendi güvenliği için haklara 

sınır koymasının ‘adil ve savunulabilir’ olduğuna işaret etmektedir. Bazı katılımcılarımız ise 

Türkiye’nin bir demokrasi olduğunu, ama demokrasinin kendine özgü yanları olduğunu 

vurgulamışlardır. Esasında “kendine özgülük” argümanı demokrasinin kimi koşullarda 

sınırlanabileceği ve mutlak özgürlük anlamına gelmediği ile güçlü benzerlikler taşımaktadır.  

 

Türkiye bir demokrasi ama kendine özgü. Yani, demokrasi konusunda şimdi kitaplarda yapılan 

demokrasi var tanım olarak. Bizim yaşadığımız demokrasi kitaptakileri uymuyor mesela. Halkın kendi 

seçtiği kişiler meclise girdikten sonra, halkın hiçbir şekilde arkasında durmuyor. Ben kapağı attım 

rahatım kafasında gidiyorlar. Yani örtüşmüyor dünyada olan demokrasi bizim demokrasiyle (MS9).  

 

(Demokrasilerde) şartlara göre de bazen kısıtlamaya gitmek gerekiyor. Mesela Fransa’da bir tane 

biliyorsunuz, bir sene, tam bir sene önce olmuştu, bir bombalama olayı oldu. Onun üzerine olağanüstü 
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hâl ilan etti. Halen de devam ediyor yanlış hatırlamıyorsam. Bir sürü demokrasiye uymayacak 

uygulamalar yapıldı. Kimse çıkıp da Fransa’ya demokrasi falan demiyor, çünkü şartlar onu gerektiriyor. 

Kendini korumak zorunda (F7). 

 

HDP’li ve CHP’li katılımcılar tam da bu kısıtlanma metaforunu demokrasiyi ülkeyi yönetenler 

tarafından gerçek özünden uzaklaştırılmış bir kandırılma aracı olarak görmekteydiler. Bu 

noktada özellikle bir CHP’li katılımcının söyledikleri, toplumsal kutuplaşma üzerinden 

yaşanan bir kesimin hissettiği demokraside yükselmenin diğer tarafın gözüyle nasıl bir 

kısıtlanma olarak yaşandığını göstermekteydi: 

 

Ben 2002 sonrası döneme demokrasi açısından kötü derim, ama şimdi belki başka bir kesim de belki 

ondan öncesine kötü diyecektir, belki “Biz üniversiteye giremiyorduk” diyecekti, “Türban 

takamıyorduk” diyecekti, belki “Rahatlıkla camiye gidemiyorduk, söyleyemiyorduk” diyecekti, yani belki 

onlara göre şu an daha iyi ama bana göre kötü (CS21). 

 

Bu açıdan denilebilir ki birinin “demokrasisi” diğerinin “kısıtlanmış hayatı” olarak sürekli 

Türkiye siyasi söyleminde yerini bulan kutuplaşma bizim araştırmamızın da temel 

bulgularından biriydi. Katılımcılarımız demokrasi dendiğinde ortak bir değerler sistemine 

gönderme yapmamaktaydı. Demokrasinin sınırının ortak değerler üzerinden değil, grup 

kimlikleri üzerinden tanımlanması ise bu kutuplaşmanın önemli nedenlerinden biri olarak 

görülmeli. Bir katılımcımızın çok çarpıcı bir şekilde ifade ettiği gibi: 

 

Demokrasi çok öyle bir şey ya. Yani al eline oyna istediğin gibi. Hani sen ne içine koyuyorsan, 

demokrasi o. Slaym mı diyorlar böyle şimdi gençler, çocuklar slaym yapıyorlar, eğleniyorlar. Öyle bir 

şey demokrasi de. Yani bir şey diyorum, siz bambaşka bir şey diyorsunuz, öteki başka bir şey diyor. 

Yani inanılmaz elastik bir kavram. Haliyle dönüştü. Bizim bütün kavramlarımızda bu sıkıntı var zaten. 

Aynı şeyi söylemiyoruz. Aynı kavram üzerinden, aynı cümleleri kuruyoruz belki ama benim kafamda 

bambaşka bir resim var, sizin kafanızda bambaşka bir resim var (F2). 
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8. Laiklik Deyince Aklına Ne Geliyor? 

 

Laiklik Türkiye’de özellikle Ak Parti yandaşları ve karşıtları arasında önemli bir fay hattı 

oluşturmaktadır. Bunu detaylı olarak incelemeden önce laiklik ve sekülerlik arasındaki farkı 

belirtmek gerekir. Sekülerlik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması anlamına gelirken 

laiklik bu ayırımdan çok devletin dini kontrol altında tutmayı amaçlamasıdır. Bu açıdan 

bakıldığında Türkiye’de laiklik tartışmalarında, sadece kurumsal bir analiz gerekliyken; yani 

devletin kurumlarının dini inanışlara ve pratiklere nasıl yaklaştığına bakılması gerekirken, 

özellikle Ak Parti’nin iktidara gelişiyle devlet kurumlarının toplumsal olarak baskın Sünni-

Müslüman inanışa ağırlık vererek, diğer dinlere mensup kişilere ve inanmayanlara karşı 

duruşundan ortaya çıkan toplumsal meseleler de tartışmada ağır basmaya başlamıştır. 

 

1937’de anayasaya giren ve Fransız modelini takip ettiği söyleyen Türkiye’deki laiklik 

anlayışının belki de en önemli özelliği toplumdan çıkabilecek ve devleti kontrol etme amaçlı 

bir dini hareketi ve İslami cemiyetleri (ulemaları) kontrol altına alma isteğidir. Bu açıdan 

Diyanet Başkanlığı devlet-toplum ilişkilerini düzenleyen bir kurum olarak dikkat çekmektedir. 

Aşağıda da tartışılacağı üzere Diyanet, laiklik tartışmalarının ekseninde olup, farkı nedenlerle 

olmakla birlikte hem muhafazakâr hem de laik kesim tarafından eleştirilmektedir. 

 

Tarihsel olarak Kemalistler ve muhafazakâr kesim arasında gerginlik yaratan laiklik 

tartışması son yıllarda hükümet düzeyinde TBMM Başkanvekili İsmail Kahraman’ın “Laiklik 

yeni anayasada olmamalı”13 söylemi üzerinden alevlenirken, toplumsal düzeyde de 

muhafazakâr kesim üzerinde artan baskılar ve “hayat tarzına müdahale” söylemleriyle da 

gündemden düşmemektedir.  

 

Çalışmaya katılan hemen hemen herkes tarafından laiklik “din ve devlet işlerinin birbirinden 

ayrılması” olarak tanımlanmıştır. Fakat tarihsel muhafazakâr-laik fay hattı kendisini daha 

çok Ak Parti-CHP seçmeni arasındaki farklılık olarak ortaya koymaktadır. MHP ve HDP 

seçmenlerinin konu hakkında çok net bir duruşu olmasa da Ak Parti seçmeninin büyük bir 

kısmı Türkiye’nin laik bir ülke olduğunu düşünürken CHP’li hiçbir katılımcı bu görüşü 

                                                      
13 Bakınız http://www.hurriyet.com.tr/tbmm-baskani-ismail-kahraman-laiklik-yeni-anayasada-olmamali-

40094558. 26 Nisan 2016. 

http://www.hurriyet.com.tr/tbmm-baskani-ismail-kahraman-laiklik-yeni-anayasada-olmamali-40094558
http://www.hurriyet.com.tr/tbmm-baskani-ismail-kahraman-laiklik-yeni-anayasada-olmamali-40094558
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paylaşmamaktır. Ak Parti’li katılımcıların Türkiye’nin laik olmadığını düşünme sebepleri 

kurumsal iken CHP’lilerin argümanının altında yatan ana sebepler toplumsaldır. 

 

8.1. Sünniyim, Özgürüm 

 

Türkiye’nin laik bir yönetime sahip olduğunu düşünen Ak Parti’liler iki noktaya 

odaklanmaktadırlar: 1) Türkiye’nin şeriatla yönetilmiyor olması ve esas olanın yasalar 

olması, 2) Her kesimin toplumda rahatça yaşıyor olması. Bazı Ak Parti’li katılımcılar geçmiş 

travmalarına örnekler vererek (mesela başörtüsü yüzünden askeriyeye alınmama ve 

oğullarının asker yemin törenine katılamamaları), Türkiye’nin son yıllarda daha da laik 

olduğunu belirtmişlerdir. Laiklik konusunda Avrupa ve Amerika’dan daha ileri olduğumuzu 

iddia eden bir katılımcı ise bu ülkelerde kilise ve/veya Vatikan’dan icazet alındığını, 

Türkiye’de böyle bir müdahalenin olmadığı savını ortaya atmıştır. 

 

Öte yandan hiç de azımsanmayacak Ak Parti’li bir kesim ise Türkiye’nin laik olmadığını 

söylemiştir. Buna neden olarak çalışanların Cuma namazına gidememeleri (A5), Diyanet’in 

sadece Sünni kesimi temsil ediyor olması (D1), yaşam tarzına karışılması (MS9), yöneticilerin 

kendi inanışlarını açıkça ifade etmeleri (MS7) ve laikliğin Müslümanlıkla alakalı bir yönetim 

olmaması (CS6) belirtilmiştir. Özellikle belli bir yaşın üstündeki Ak Parti’liler için laiklik ‘CHP 

zihniyeti’ olarak görülmekte ve geçmişteki “çarşafların yırtılması,” “başörtülülere saldırma,” 

gibi örnekler bu zihniyetin çarpıcı örnekleri olarak verilmektedir (A30). 

 

8.2. Laiklik Elden Gidiyor mu? 

 

Ak Parti’li katılımcıların bazıları laiklikten din düşmanlığına götürecek endişesiyle çekinirken 

CHP’li katılımcılar tam tersine laiklik prensibinin zayıflaması ya da kaldırılmasının hayat 

tarzına müdahalenin artması açısından korkmaktadırlar. CHP’li katılımcılar tarafından bu 

korku en çok son zamanlarda yaşanan otobüste şortlu kadının tekmelenmesi ve 

Ramazan’da içki içenlere saldırılması örnekleri ile ifade edilmektedir. Burada hemen 

kendisini Alevi olarak tanımlayan katılımcıların bu korkuları daha çok ifade ettiklerini 
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belirtmek gerekir. CHP’li ve HDP’lilerden Türkiye’de özellikle Ak Parti iktidarı sırasında 

laikliğin zayıflaması ile ilgili şu tür örnekler verilmektedir: 

 

Din, devletin tam bir aleti olmuş, hiç kimse inancını açık yaşamıyor. Ben de başka bir mezheptenim 

ama her yerde her zaman rahat rahat söyleyemiyorum. Bilmiyorum ya genel şimdi üyesi olan mezhep, 

mesela Sünnilik mezhebi diyeceğim de Alevilik falan da az değil aslında, sayıca bakıldığında en 

azından söylenen sayılarda ama nedense ana akım bir mezhep, ana akım bir din var Müslüman. 

“Ülkenin bilmem kaçı Müslüman” demek bile zaten bana göre ya da “Dini: İslam” yazmak nüfus 

cüzdanlarında hiç de laik[lik değil]. Başka inançlara pek saygı göstermiyoruz gibi geliyor bana. Hani 

“Sadece Mardin’de üç din bir arada yaşıyor, işte bakın bu sokakta hem cami hem sinagog var hem 

kilise var” demekle inançlara saygı oluyor gibi gelmiyor. Bu biraz şey olur: “Asıl inanç bu, hadi biz size 

de acıdık, siz de devam edin, bakın ne kadar güzel insanlarsınız” demek gibi. Laiklik buysa, bu değil; 

bana şey gelmiyor (CS21). 

 

Yani herhangi bir devlet dairesine girdiğin zaman hemen hissediyorsun. Önce insanın dindar olup 

olmadığına bakıyorlar, mülakatta işe alırken bile. Yasa çıkarırken, kanun çıkarırken dine uygunluğu 

olup olmadığına bakıyorlar. Her türlü yasada (CS32). 

 

AKP iktidarının son beş yıldır “Müslüman, dindar, imanı tam gençlik yetiştireceğim” algısı ile özellikle 

eğitimde yarattığı değişim, dönüşüm algısı, aslında meselenin o kadar da, bizim gördüğümüz kadar da 

basit olmadığını gösteriyor. Biz açıkçası 1990’lardaki 28 Şubat sürecinde falan milli görüşçülerin 

yükseldiği dönemler hikâyeyi Atatürkçü tayfanın abarttığını düşünürdük ama bazen şeyi düşünüyorum 

bu dönemlerde; onların dediği bazı noktalara geldik. Çok böyle bilinçli olmasalar da şey konusunda 

haklı çıktılar “Bunlar aslında öyle göründüğü gibi değil” diye bir şeyleri vardır, öyle bir haklılıkları 

olduğunu düşünüyorum (CS21). 

 

Mesela bu ülkede değişik dinlerden insanlar yaşıyor. Bunu kabul etsek de etmesek de. Müslüman’ı 

var, Gayrimüslimi var, Alevi’si var ki azımsanmayacak derecede. Alevi topluluğu var. Onun üzerinden 

örnek vermek istersek, hani ibadetini yapmaları için ya da işte dini vecibelerini yerine getirmeleri için, 

nasıl İslamiyet için camiler varsa, işte Diyanet İşleri onu yapıyorsa, onu da o kadar gözle görülür bir 

adaletsizlik var ki burada. Yani biz vergi veriyoruz değil mi? Vergi veriyoruz, onunla cami yapılıyor. Ve 

Müslümanlar İslam’ın gereği olan şeylerini orada yapıyorlar. Yapabilirler yani, normal doğal bir şey. 

Ama bunun aynısını neden yani Diyanet İşleri Aleviler için ya da Hıristiyanlar için yapmıyor. Ya da bu 

ülkede yaşayan diğer dini kökenliler için (CS33). 

 

Kısaca Aleviler ve sekülerler için Ak Parti dönemi Türkiye’nin desekülerize olduğu ve kamusal 

ağırlığın açık bir biçimde Sünni inanç gruplarına kaydığı bir dönem olarak görülmektedir. Bu 

durum bu grupların “laiklik” ile ilgili ciddi endişeler yaşamasına neden olmaktadır. Kimi 

katılımcılar ise tarihsel olarak Türkiye’de laikliğin hiçbir zaman oturmadığını ama Ak Parti 

iktidarı ile laikliğin özellikle aşındırıldığını iddia etmektedir. MHP’li bir katılımcıya göre “FETÖ 

[devlete] sızdığına göre zaten [laiklik] hiç olmamıştır (CS55).”  

 

Bu görüşler göstermektedir ki laiklik Türkiye’de bir ayrışma nedeni olarak tarihsel konumunu 

korumaktadır. Öte yandan bu tartışmanın sadece taraf olma üzerinden yaşanmasından 

hoşnutsuz kesimler de bulunmaktadır. Örneğin bir HDP seçmeni (CS30) “laikliğin sadece bir 



 
 

KONDA, 17.05                                                                                                                                   Sayfa 45 / 83 

 

Yeni Türkiye’nin Yurttaşları: 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrası Siyasi Tutumlar, Değerler ve Duygular    

kesimin sloganı” olarak kullanılmasından rahatsız olmakta, bir MHP’li katılımcı ise bunun 

nasıl bir kısırdöngüye yol açtığından şikâyet etmektedir. Bu katılımcıya göre özellikle 

muhafazakâr kesime laikliğin doğru anlatılması gerekmektedir: 

 
Laikliği belli bir kesim getirmek istiyor, o belli bir kesim inatla getirmek istediği zaman bu sefer diyor ki 

dinci kesim diyeyim ben ona, muhafazakâr, muhafazakâr kesim bunu kabul etmiyor, çünkü adamın 

inancına ters (CS19). 

 

Tıpkı demokrasinin tartışılmasında olduğu gibi laiklik ekseninde kutuplaşmış ‘tarafların’ 

korkusunun da aslında benzer olduğunu burada hemen tespit etmek gerekir. İki kesim de 

tek tipleştirmeden, yani kendisinin olduğu gibi kabul edilmemesinden korkuyor. 

Muhafazakâr kesim laikliğin din düşmanlığına dönüşmesinden ve hayatındaki dini 

pratiklerin (başörtüsü gibi) tekrar yasaklanacağı bir ortamdan ve kendilerinin 

ötekileştirilmesinden korkarken, sekülerler son yıllarda yaşadıkları hayat tarzına 

müdahaleden ve özellikle eğitimde artan dini değerlerden ve yönetimde çoğalan dini 

kesimden korkmaktadır. Bir diğer deyişle herkesin hakları kendi öznelliği üzerinden 

tanımladığı bu kamusal iklim bu tarz karşılıklı korkuları beslemeye olağanüstü bir katkı 

yapmaktadır. 
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9. Eşitlik Üzerine  

 

Araştırmamızın katılımcıları laiklik kavramına olduğu gibi eşitlik kavramına da iki düzeyde 

yaklaşmışlardır: devletin vatandaşına tutumu ve toplumsal düzeyde eşitlik. Araştırdığımız 

tüm değerler içinde belki de Ak Parti’li katılımcılar ve diğerleri arasındaki en bariz uçurumun 

eşitlik üzerinden yaşandığı iddia edilebilir.  

 

9.1. Dünya Adil Değil ki! 

 

Ak Parti’li katılımcıların önemli bir kesimi bu kavrama ‘dünya eşit bir yer değil ki Türkiye olsun’ 

değerlendirmesiyle başlamaktadır. Böyle bir değerlendirme ise en baştan herhangi bir 

eşitsizliğin karşı çıkılacak bir durum olmasını da engellemekte, eşitsizlik durumunu 

normalleştirmektedir. Fakat hemen belirtmek gerekir ki Türkiye’nin eşitlikçi bir yapısı 

olduğuna inanan katılımcıların hepsi Ak Parti seçmenidir. Bu katılımcılar bazen kendi 

hayatlarında eşitsizlik yaşamadıkları için çoğunlukla ise devletin herkese eşit yaklaştığını 

düşündükleri için ülkenin eşitlikçi bir yer olduğunu savunmaktadırlar. Mesela bir Ak Parti’li 

katılımcıya göre: 

 
(Türkiye) Eşitlikçi bir toplumdur, herkes aynı haklara sahiptir, hemen hemen evet. Hatta daha iyisi; 

yurtdışından gelen insanlara da [pozitif]ayrımcılığı da vardır, bu bir gerçek. Herkes hemen hemen 

hemen her konuda eşit bir şeyse, yurtdışından gelen –diyorum ya Suriye’den gelen insanlar- devlet 

kira parasını bile veriyor, niye? Mağduriyetinin giderilebilmesi için, insanlar sorun yaşamasın diye. 

Bizim nüfustaki insanlar iyi diyorum, asgari ücret olmuş 1300, şuradaki çalışanlarımız alıyor 1200, 

1300; kira veriyor 1100, 1200, yani o konuda sıkıntı. İnsanlarımızın bazı şeyleri daha iyi görebilmesi 

için ne yapmalı, onu da bilmiyorum, öyle diyeyim (A5). 

 

Ak Parti’li katılımcılar arasındaki bu genel eşitlik hissine rağmen, az sayıda da olsa Türkiye’de 

eşitlik olmadığını düşünen katılımcılar vardır. Örneğin bir katılımcı eşitsizliğe örnek olarak 

belediyelerde işe alınan işçilerin parti kayırması yoluyla işe alınmasını vermektedir. Yıllarca 

Türk siyasetinde yer eden nepotizmin bir devamı olarak görülebilecek bu durum katılımcılar 

nezdinde eşitlikten daha ziyade Türkiye’de siyasetin işleme yöntemine karşı bir eleştiri 

olarak okunabilir. Nitekim daha önceki bölümlerde ifade ettiğimiz gibi liyakat ilkesinin 

uygulanmasındaki aksaklıklar Ak Parti’li seçmenlerinde çokça şikâyet ettiği bir durumdur. Ak 

Parti’li seçmenler arasında eşitliksiz bir ülkede yaşadığına inanan diğer üç katılımcı ise 

ilkokul mezunlarının (kılık kıyafet ve kültürel düzey üzerinden), dezavantajlı ve düşük 
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gelirlilerin ayrımcılığa uğradığını düşünmektedir. Bir diğer deyişle Ak Parti’li seçmenlerin 

anlatılarında gelir ve eğitim eşitsizlikleri önemli bir unsur olarak öne çıkmamaktadır. 

 

9.2. Herkes Eşit ama Bazıları Daha Eşit 

 

Buna karşılık hemen hemen tüm CHP’li ve HDP’li katılımcılar eşitsizlik ve ayrımcılıktan 

şikâyetçidir. CHP’liler tarafından en çok ifade edilen eşitsizlik gelir dağılımı ve iktidara 

yakınlık/uzaklık ile ilişkilidir. Bir katılımcının da ifade ettiği üzere, eşitsizliğin en büyük sebebi 

“her siyasi iktidar[ın] kendi kültürünü, toplumunu oluştur[ması] ve o siyasi iktidarın kendi 

toplumu[nun] biraz daha eşit [olması]dır” (MS1). Bir diğer deyişle bu katılımcıların da 

eşitsizlik algısı piyasaya değil, devlet pratiklerine içkindir. Eşitliğin temelde devlet tarafından 

yaratılan ve devlet eylemi yoluyla çözülecek bir sorun olduğunu düşünmektedirler.  

 

Katılımcılarımız arasında eşitsizliği (hem devlet hem de piyasa kaynaklı) en çok vurgulayan 

grup HDP’lilerdir. Bu grup ‘güçsüz’ olduklarına inandıkları tüm kesimlere karşı ciddi bir 

ayrımcılık olduğunu düşünmektedirler. HDP’lilere göre Türkiye özünde eşitsiz bir toplumdur; 

insan haklarına, doğaya ve kadınlara yönelik çok fazla ihlal yaşanmaktadır. Şaşırtıcı olmayan 

bir biçimde HDP’li katılımcılar için eşitlik söz konusu olduğunda en çok Kürt meselesi öne 

çıkmaktadır. Kürtlere karşı yapılan en büyük eşitsizlik ise ana dilde eğitim hakkı olarak 

görülmektedir. 14 Ak Parti’li katılımcılar da dâhil olmak üzere hemen hemen her katılımcının 

ortak fikri ise kadın-erkek eşitsizliğine dairdir.  

 

  

                                                      
14 Bu eşitsizliği ifade eden ve anadilde eğitimi özellikle vurgulayan CHP’li sadece bir katılımcının olduğunu; Ak 

Partili katılımcıların kimilerinin ise Kürtlerden de başbakan çıkmış olmasını ya da terör sorununu ileri sürerek 

Kürtlerin ayrımcılık yaşamadığını iddia ettiğini burada hemen vurgulamak isteriz.  
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10. Adalet Arzusu 

 

İncelediğimiz değerler içeresinde parti üzerinden ayrışmanın en az hissedildiği alan adalet 

olarak öne çıkmaktadır. Ak Parti iktidarı ile daha öne çıkan adalet-eşitlik karşıtlığı üzerinden 

ilerleyen tartışmalara rağmen birçok katılımcı cevaplarında adalet ve eşitlik arasındaki bağı 

ortaya koymuştur. Dahası ve en önemlisi ise parti ayrımı olmadan katılımcıların çoğu şu an 

Türkiye’de adaletsiz bir ortamda yaşanıldığını düşünmektedirler. En çok adaletsizlik 

yaşayanların fakirler, Kürtler, kadınlar, Aleviler ve azınlıklar olduğunu söyleyen katılımcılar 

adaletsizliğin kaynaklarını da ekonomik (bu bazen kapitalist sistem olarak veriliyor bazen 

sadece ‘sistem’ bazen ise çalışma şartları olarak sunuluyor), iktidar/güç ve son zamanlarda 

mahkemelerin adaletsiz çalışması ve kararları olarak sıralamaktadır.  

 

Türkiye’nin “eşit” bir toplum olduğunu düşünenlerin bile soru adalet olarak sorulduğunda 

yaygın adaletsizliklere vurgu yapıyor olması bu araştırmanın en ilgi çekici bulguları 

arasındadır. Bu bize göstermektedir ki Türkiye nüfusunun önemli bir bölümü eşitliği 

gerçekleşmesi imkânsız bir varsayım olarak görürken; adaleti ve adaletsizliği bir siyasal talep 

olarak görmektedir. Bir diğer deyişle Fransız Devriminden bu yana Batı siyasi hayatına ve 

yazınına hâkim olan “eşitlik” söylemi ve talebi Türkiye toplumunda “adalet” olarak yer 

edinmiştir.  

 

10.1. Yok Bu Dünyada Adalet! 

 

Bu adaletsizliklere nasıl bakıldığını incelemeden önce Türkiye’nin adil bir düzen sunduğunu 

söyleyenlerin adil düzen anlayışlarındaki farklılıklara bakmak gerek. İlginç bir şekilde bazı 

katılımcılar adil düzen kelimesiyle hala 90’larda Necmettin Erbakan’ın sloganını hatırlayıp 

adil düzen ile eşitlikçi hayatı karıştırmaktadırlar. Öte yandan adil düzenin sadece İslam’da 

olabileceğini iddia eden Ak Parti’li katılımcılar da bulunmaktadır: 

 
Dünyada yok ki adil düzen. Adil düzen nerede var? Şu anda yok. Adil düzende yaşaman için İslami bir 

düzende yaşaman lazım, insanların hep birbirine eşit davranması lazım, herkesin birbirine düzgün 

bakması lazım, hak hukuk yememesi lazım, kimse kimseyi gasp etmemesi lazım: adil düzen odur ama 

şu anda öyle bir şey yok ki para hırsı milleti bürümüş, kardeş kardeşe şu anda kazık atıyor, yani adil 

düzen diyemeyiz yani (CS16). 
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Adalet “dişe diş göze göz olması lazım. O kişinin [hırsızın] bu kadar rahat benim evime girmemesi lazım 

(A30). 

 

Yani çok adil olması mümkün değil, dünyada bizim ahiret inancımız var, evet adaletin orada olacağına 

biz inanıyoruz. Şu anda adil bir düzen, şu anda derken geçmişte de bunun olmadığına, şu anda da 

olmadığına, gelecekte de olmayacağına inanıyorum ben. Adalet çok mümkün değil bu dünyada (MS3). 

 

Adil bir düzende yaşıyoruz desem yalan olur, niye? Çünkü o doğanın şeyine aykırı, adil düzeni yaşatan 

bir Hazreti Ömer var, başka kimse yok… Hazreti Ömer, yani öyle bir yönetti ki kurtla kuzu beraber 

yayılmaya başladılar düşün, herkes herkesin [yanında]; o da bir ilahi lütuftur, yani bunu sanma, ilahinin 

verdiği bir şeydir yani bir yardımdır yoksa kimse yapamaz (A20). 

 

Tabii güçsüze karşı her zaman bir adaletsizlik söz konusu, çünkü insanın zaten yapısı, yani fıtratı gereği 

böyle bir ne yazık ki şeyi var, eksik tarafı var ve bir taraftan da sürekli sınava tabi tutuluyor bence ve 

en fazla kaybettiğimiz yer burası (MS7). 

 

Eşitlik kavramında olduğu gibi bu kavramda da başlangıç noktası olarak ‘zaten tüm dünyada 

bunlar yaşanıyor’ ya da ‘bu işin fıtratında bu var’ yaklaşımıyla başlandığında adaletsizlikler 

de bu katılımcılar için normal ve kabul edilebilir olmaktadır. Üstelik tıpkı demokrasi 

anlayışında olduğu gibi, kimi dönemlerde adalet arayışının da kısıtlanabileceği ya da askıya 

alınabileceği düşünülmektedir. 

 

Bu, zaman zaman değişti. Toplumun kutuplaşmasıyla birlikte sağ-sol işte Kürt-Türk, işte Alevi-Sünni 

vs. herkes bir tokat yedi diyebiliriz yani. Kimseye dokunmayan yoktur, zannetmiyorum. Bu 

kutuplaşmaların içinde herkes bir şekilde bundan nasibini aldı yani. Zaman zaman hepimize bir 

şekilde adaletsiz davranıldı yani... Sadece şu kesime yapıldı ya da sadece bu kesime yapıldı diyemeyiz 

bunu. Bir zaman solcular bundan nasibini aldı. Daha sonra İslamcılar nasibini aldı, bugün bir başkaları 

alıyor. Herkes bir şekilde alacak. Şu var. Gerçekten ceza görmesi gereken insanlar vardı, gördü. 

Kurunun yanında yaş yanıyordu, yandı. Bugün de yanıyordur illaki. Ama yönetimsel olarak bakmakla 

vatandaş gözüyle bakmak arasında fark vardır. Yani toplumsal olaylarda atıyorum darbe girişimi, vs. 

işte dün iyi geçiniyordunuz, bugün ne oldu. Birçok şey değişebilir. Çünkü bakış açıları, siyaset biraz 

daha farklı bir şey. Ve önemli olan devletin devamlılığı. Evet, ben sağcı olabilirim ya da ben solcu 

olabilirim ya da ben Müslüman olabilirim, ateist olabilirim, başka bir şey de olabilirim. Ama nihayetinde 

benim yaşadığım bir ülke var. Ve bu ülkenin devamlılığı söz konusu olması lazım ki ben olan haklarımı 

devam ettireyim ve haklarımı iyileştirebileyim yani. Eğer bir ülkeniz olmazsa, bugün Suriyeliler için bunu 

çok rahat görebiliriz, bir ülkeniz olmazsa hiçbir hakkınız da yok yani. Bir başka ülkede nereye 

savrulacağınız belli olmaz (F1). 

 

Türkiye’de adaletsizlikler olsa bile adaletin bazı başka nedenlerle (örneğin ülkenin güvenliği) 

askıya alınabileceğini, Türkiye’nin coğrafi ve siyasi konektörünün bunu gerektirdiğine ve 

geçmişte de bu tür şeylerin yaşanmışlığına işaret eden kimi katılımcılar AB normlarından 

duydukları endişeyi de dile getirmektedirler.  

 

AB normlarıyla eşitlik ve adalet olmaz...2000’lere gittiğimiz zaman… Rahşan Hanım’ın şeyi vardı. 

Baliç’iler dışarıdan çıkmışlardı üç-dört tanesi, kalkıp da bir öğretmen bayanı hem tecavüz edip hem 
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öldürmüşlerdi hem annesine tecavüz hem onu da darp etmişlerdi. Onları içeri attıkları halde çok 

çabuk… “Rahşan affı” diyerek söylenen o şeyde hepsi çıkarıldılar dışarıya (A30). 

 

Tıpkı eşitsizlik söz konusu olduğunda olduğu gibi adalet söz konusu olduğunda da bir çiftte 

standarttan söz etmek mümkündür. Pek çok katılımcı bu dünyada adil düzen imkânsızdır 

ama öte yandan adalet bir yönetim sorunudur. Örneğin bu dünyada adalet olmayacağına 

inanan bir katılımcı aynı anda şöyle demektedir: 

 

Sizce kim yapıyor diyorsun, elbette baştakilerin elindedir sonuçta. Baştakiler adaletsizlik yapmasa, eşit 

bir şekilde millete davransa bence adaletsizlik olamaz, yani ben öyle düşünüyorum (A10). 

 

Bu çiftte standart pek çok konuda kendisini göstermektedir. Örneğin pek çok katılımcı bir 

yandan Suriyeliler ‘in ülkeye kabul edilmesinden rahatsızlığını dile getirmekte ama öte 

yandan da Suriyelilere yönelik toplumsal vicdanın yok olmasından şikâyet etmektedir (CS1 

ve A10). Bir yandan empatisizlik ve sevgisizlik vurgusu yapan katılımcılar; öte yandan 

kendileri bu empati ve sevgiyi gösterecekleri alanlarda açık bir tutum almamaktadırlar. Bu 

aslında bir Ak Parti’li katılımcının Türkiye’de adaletin varlığını kendisinin adaletsizlik 

yaşamamış olmasıyla açıklıyor olması (A30) ile uyumludur. Pek çok kişi toplumsal hayatı 

başkasının değil, kendisinin gözünden görmektedir. Bu durumu kolektif kimliklerin bir 

parçası haline geldiğinde ortaya her grubun sadece kendisi için adalet aradığı kolektif bir 

adaletsizlik hali çıkmaktadır. Bir katılımcımızın çok güzel bir şekilde ifade ettiği gibi: “Her 

ezilen iktidar olduğunda ezerse adalet olmaz (F3).” 

 

10.2. Adalet Sisteminin Adaleti 

 

Türkiye’de adaletsizlikler yaşandığı düşünenlerin büyük bir kesimi adalet sistemi ve 

mahkemelerden şikâyetçiydiler. Ak Parti’li katılımcılar bile özellikle 15 Temmuz sonrası 

tutuklamalar ve yargılanmalarda adaletsizliklerin olduğunu sıkça ifade ettiler. 

 

Şu anki nasıl diyeyim sana gidişatta hiçbir şekilde bir sıkıntı yok ama biraz yargının işte adalet yargı 

oluyor, işte bazı elden geçirilmesi lazım çünkü benim açımdan baktığınız zaman, yani bakıyorsunuz, 

çok basit örnek vereyim, aynı suçu işlemiş, yani bir suçu işlemiş bir insana çok ufak bir ceza 

verilebiliyor ama çok daha büyük bir suçu işlemiş bir insana çok çok daha ufak bir ceza veriliyor, yani 

oran-orantı diye bir şey yok açıkçası adalette (E15). 
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Bu 15 Temmuz sürecinden önce, hep 15 Temmuz, çünkü bizi bayağı sarstı, çünkü “Ergenekon” 

diyoruz, “A işte içimizde hainler vardı” bakıyoruz ki doğru değilmiş. İşte “Balyoz” diyoruz, hâlbuki 

bunları sorgulayan işte gene FTÖ’cülermiş falan. İnsan şu anda gerçekten neye inanacağını şaşırdı. 

Hükümet o dönemde o şeye destek veriyordu ama onu bilmiyorduk ki yargılayan kişilerin de ne niyetle 

ne şeyle yargılandığını. Televizyonlara çıkıp bir sürü mağdur insanlar var, bir yerden bir yere gelecek, 

atanacak insanlar sırf kendi adamları olmadığı için bir şekilde iftira atılarak kendi görevlerinden bile 

uzaklaştırıldığını biliyoruz. Şu anda mesela şu süreçte bile şu yargılama bile bence çok adil olmuyor. 

Gene kendi arkadaşlarımızdan biri eşi FETÖ okullarında öğretmenlik yapıyor diye kendisi, kendi 

mesleğinden ihraç edildi falan, yani şu yargılama bile bana çok adil gelmiyor da bunun da şu süreçte 

çok çok düzelebileceğine ‒şu yeni anayasayı bir görmek lazım önce- çok inanmıyorum. Şu anda çok 

adil bir yargılama olduğuna, adaletin şu anda çok güzel işlediğine inanmıyorum tabii (CS7). 

 

Bazı yasaların sadece bazı insanlara uygulanması durumu da var, yani adam eğer güçlüyse, siyasi bir 

bağlantısı da varsa, bu CHP’li de olabilir MHP’li de olabilir, Ak Parti’li de olabilir, ciddi bir bağlantısı 

varsa birçok yasadan, birçok yasaktan ve birçok cezadan çok kolay sıyrılabiliyor parası varsa, gücü 

varsa sıyrılabiliyor. Bu yüzden şu anda adaletli bir yönetim olduğunu düşünmüyorum, yönetim derken 

“yargı” bağlamında ya da işte yasama anlamında. Adam işte görevden alırken yanlış insanları seçiyor; 

demek ki burada adaletli davranılmıyor ya da diyor ki işte, kendi üstünde başarılı gördüğü birini 

yaftalayıp, bu gruba sokup görevinden alabiliyor, çamur atabiliyor ve buna müsaade ediliyor; bu insana 

müsaade ediliyor, bu insanlara müsaade ediliyor, önü açılıyor o yüzden şu aşamada çok adaletli bir 

yapı olduğunu söylemek zor (MS10). 

 

Ak Parti’li katılımcılar dışında da bu mesele oldukça önemli bir yer işgal etmekte. 

Mahkemelerin adaletsizliği dışında parası olmayanların adalete erişimindeki adaletsizlikler 

de katılımcıların vurguladığı noktalardandı:  

 

Mahkemede diyelim adamın parası var, en iyi avukatı tutuyor, parası olmayan tutamıyor (A4). 

 

Kısaca ifade etmek gerekirse parti ayrımı gözetmeden rakamsal çoğunluktaki bir katılımcı 

grubunun Türkiye’deki adaletin işleyişine dair olumsuz düşünceleri olduğu söylenebilir; fakat 

hiç kimsenin buradan nasıl çıkılacağına dair bir yol haritası yoktur. Bu da aslında Türkiye’de 

son yıllarda yaşanan siyaset yapımının vatandaşlarda ürettiği öğrenilmiş çaresizlik hissine 

işaret etmektedir. 

 

Üstelik adalet, eşitlik ve laiklik kavramlarına değişik seçmen grupları benzer bir biçimde 

yaklaşmaktadır. Bu üç kavramın tanımı ve ülkede nasıl uygulandığı yönündeki sorulara 

cevaben özellikle Ak Parti’li ve MHP’li katılımcılar Türkiye’nin farklı bir kültürü olduğunu, bu 

kavramların tarihsel ve coğrafi değişken olduğunu, bu yüzden de Avrupa’daki anlayışla bu 

kavramlara yaklaşamayacağımızı söylemektedirler. Öte yandan özellikle CHP’li katılımcıların 

bu kavramların modernlikte yerine vurgu yapmaktadırlar. HDP’li katılımcılar ise bu 

kavramlara saygı duyan bir ülke yönetimi arzularken bir yandan da bunların olacağına dair 

inançlarını da yitirmiş görünmektedirler.  



 

KONDA, 17.05                                                                                                                                   Sayfa 52 / 83 

 

Yeni Türkiye’nin Yurttaşları: 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrası Siyasi Tutumlar, Değerler ve Duygular    

11. Millet ve Siyaset 

 

Ak Parti hükümeti ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından son yıllarda sıkça 

kullanılan “Yeni Türkiye” hayali, bir yandan özellikle ekonomik gelişmeye vurgu yapan yeni 

bir millet inşası öne sürerken, bir yandan da “tek millet, tek devlet, tek bayrak söylemleri” ile 

eski milliyetçi söylemlere referanslar vermektedir. Bu açıdan farklı profillere sahip 

katılımcıların millet kavramından ne anladığına bakmak faydalı olacaktır. 

 

11.1. Bir Bütünlük Olarak Millet 

 

Hemen hemen tüm katılımcılar için millet, ülkede yaşayan insanlar hatta bazen de 

vatandaşlar anlamına gelmektedir. Ak Parti’li katılımcılara göre ise millet kavramı üzerinden 

öne çıkan en önemli vurgu milletin birlik ve beraberlik sağlamasıdır: 

 

Millet, bütünlüktür, bir arada olmaktır. Han böyle ayırt etmeden kimseyi. İşte “Türk, Kürt” falan filan 

diye ayırt etmeden tek yürek olmaktır (E15). 

 

Katılımcılarımız bu beraberlik üzerinden milletin kendisini yönetmesi, aynı kültür ve dili 

paylaşması ve özellikle bayrağın farklı vatandaşları bir arada toplamasına da dikkat 

çekmektedirler. Önemli sayıda Ak Parti’li katılımcı millet kavramı kendilerine sorulduğunda 

Osmanlı’daki farklı milletlerin varlığına işaret ederek; önemli olanın kardeşçe yaşamak 

olduğunu ifade etmiştir. Öte yandan bazı Ak Parti’liler İslam’ın milleti birleştiren bir unsur 

olduğunu da düşünmektedir. 

 

Bu araştırmaya katılan MHP’lilerin bir kısmı ise millet kavramını tam da literatürde olduğu 

şekli ile tanımlamıştır. Örneğin bir MHP’li katılımcıya göre (CS55) millet “ortak bir paydayı 

paylaşmış, toplumsal bir geçmişi olan, belli bir hedef çerçevesinde toplanmış insanlar 

topluluğu “dur. Milliyetçiliğin bu açıdan bir tutkal olduğunu söyleyen katılımcılardan bazıları 

ise (CS3) bu tutkalı sökmeye çalışan “birilerinin olduğunu iddia etmişlerdir. 
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11.2. Millet değil Halk 

 

Araştırmanın katılımcılarından kimileri millet kavramına karşı çıkarak “halk” kelimesinin 

daha iyi bir kelime olduğunu iddia etmişlerdir. Halk kavramını öneren katılımcıların Ak Parti 

iktidarının milleti din üzerinden kurmasından ve son zamanlarda yaşanan toplumsal 

kutuplaşmadan şikâyetçi olan grup olduğunu burada hemen vurgulamak gerekir. 

 

Tahmin edilebileceği üzere millet kavramına en mesafeli olanlar HDP’li katılımcılardır. 

Milletin inşa edilen bir şey olduğuna, “tekçiliği empoze ettiğini” ve Türk milliyetçiliğinin 

özellikle Kürtleri dışladığını iddia eden HDP’li katılımcılar Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî 

ideolojisinin etnik Türk ve dini temelli olduğunu iddia etmişledir. Ak Parti’nin kullandığı ve 

yıllarca hâkim olan “tek millet, tek devlet, tek bayrak” söylemini de ‘ırkçı’ görüp itiraz 

etmişledir. Bu katılımcılara göre bütünlüğü değil, eşitsizliği vurgulayan halk kavramı 

Türkiye’yi anlatmak için daha uygun bir kavram olacaktır. 

 

CHP’lilerin büyük bir kesimi de Ak Parti’li bazı katılımcılar gibi milleti bu topraklarda yaşayan 

insanlar olarak görürken, kimisi de HDP’liler gibi tek tipleştiren millet anlayışına karşı 

çıkmışlardır. Millet kavramı içeresinde ayrımcılık olmaması gerektiğini belirten CHP’li 

katılımcılardan kimisi aynı zamanda tarihsel olan ayrımcılık yaşamış ‘halkların olduğunu da 

ifade etmişlerdir. 

 

Millet kavramına verilen cevaplara baktığımızda ilginç bir veriyle karşılaşıyoruz: ideoloji farkı 

olmadan her parti içerisinde bir kesim, millet kavramının tarihsel bir oluşum olduğunu, 

anlamını yitirdiğini, önemli olanın vatandaşların ortak bir paydada buluşması ve kendilerini 

topluma ait hissetmesi olduğunu söylemiş ve millet kavramı yerine ‘halk’ ve ‘vatandaş’ 

kelimelerini önermiştir. 
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12. Devlet ve Siyaset 

 

Devlet kavramı Türk siyasi hayatında genel olarak Osmanlı geleneğindeki iktidar referansları 

ile oturmuş ve “devlet baba” tanımıyla Türk siyasetinde de vatandaşı koruması ve kollaması 

gereken kurum olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmanın katılımcıları da çoğunlukla bu tanıma 

benzer yanıtlar vermişlerdir. O yüzden de devlet denince en çok referans verilen devlet 

kurumu olarak polisler ve askerler öne çıkmıştır. Bu tanım dışında katılımcıların aklına devlet 

denince otorite, toplulukları yöneten sistem/kurum gibi kavramlar gelmiştir. Sadece HDP’li 

katılımcıların bu tanımlar dışında ve bunlara tamamen ters çağrışımları bulunduğunu da not 

etmek gerekir. 

 

12.1. Bir Baba Olarak Devlet 

 

Devlet pek çok katılımcı için tıpkı bir baba gibi hem gücü hem de sevgisi ile kendini gösteren 

bir olgudur. Devlet korur, kollar ve gerektiğinde cezalandırır:  

 

Devlet benim için şimdi bulunduğum, yaşadığım kara parçasının ondan sonra bize adalet dağıtması 

için bir araya gelmiş bir hükümet demeyelim de bir olgu mu denir artık bir şey mi denir; devlet demek 

büyük demek, baba demek, ata demek bizim için. Biz “devlet baba” “devlet ana” deriz, yani ondan 

sonra “devlet babamız” deriz. Devlet demek bize yol gösteren demek, bizi korumak demek, kollamak 

demek (CS7)”. 

 

Devlet hani şeydir hep, devlet babadır böyle. Devletin baba gibi bir yapısı var. Yani yöneticisi değişebilir, 

vs. değişebilir ama bir sistemdir nihayetinde. Babanızın size kızdığı zamanlar da olabilir, sevdiği 

zamanlar da olabilir ama baba vardır yani. Başında bir babanın olmasıyla olmaması arasındaki farkı 

herkes çok iyi bilir. Dolayısıyla devlet bir baba vasfındadır ve olması gerekir orada. Çünkü bir yönetim 

olmazsa herhangi bir şekilde, insan doğası gereği karışır. Karışıklıklar çıkar çok fazla (F1). 

 

Buna rağmen devlete başkaldıran kötü “çocuklar” olacaktır; devlet bu başkaldırının mümkün 

olduğunu bilmeli ve tıpkı bir baba gibi o çocuklarına da sevecenlikle yaklaşmalıdır: 

Benim için devlet Türkiye’dir, mesela Türk için: biz Türk’üz, Türkiye’nin bir dalları, hepimiz tekrar 

birleşiyoruz, bir ağaç oluyoruz yani. Tabii ki öbürleri olacak, bunun içinde karşı çıkan da olacak; onlara 

da insanlara da biraz saygı duymak lazım (CS9). 

 

Ak Parti’li katılımcıların devlet tanımına baktığımızda özellikle kadın-erkek katılımcılar 

açısından çarpıcı bir bulguyu burada not etmek gerekir. Genel olarak kadın katılımcılar 

devlete mesafeli ve eleştirel yaklaşmaktadırlar:  
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Eskiden, yani iki türlü devlet var benim için bir; korkulan, saklanılan, yani çocukluğumun devleti bu. 

Şu anki devlet de beni temsil eden ama o kadar kötü temsil ediyor ki ondan utanıyorum (D1). 

 

Devlet deyince aklıma bu aralar “güç” geliyor, “otoriterlik” geliyor... bir şeyleri artık değiştirmeye çalışan 

bir güç geliyor... Dediğim gibi güç, bir şeyleri artık ayağa kalkma, bir şeyleri yapma, bir şeyleri ispat 

etme; o şekilde geliyor (E15). 

 

Fakat hemen belirtmek de gerekiyor ki bu eleştirel tutumu genellemek yerine görece daha 

iyi eğitimli ve daha genç kadınlardan geldiğini söylemek daha doğru olacaktır. Çünkü özellikle 

yaşı daha ileri ve az eğitimli kadınlarda özellikle Erdoğan hayranlığı üzerinden “bir baba 

olarak” devlet sevgisinden bahsetmek mümkündür.  

 

12.2. Bir Komutan Olarak Devlet 

 

HDP’li tüm katılımcılar için devlet vatandaşın haklarını koruması gereken bir mekanizma 

olması gerekirken zorla vergi toplayan ama bu vergilerle polisler yoluyla kendilerine baskı 

uygulayan bir mekanizmadır. Devletin ideal olarak koruma kollama görevini yerine getirmesi 

gerektiğini savunan ama gerçekte karşılaştıkları devletin bu olmadığını söyleyen bir HDP’li 

katılımcı bu durumu şöyle özetlemiştir:  

 

Bize göre devlet nedir derseniz, devlet işte koruyan, kollayan, sahip çıkandı. Hâlbuki Tunceli’deyken 

bize “Devlet kimdir?” dedikleri zaman biz devleti oraya gelen komutan görüyorduk: hiç Ankara’ymış, 

Büyük Millet Meclisi’ymiş, başka hiç görmüyorduk. Bize göre oraya gelen komutan devletti (CS23). 

 

Devlet insanına sahip çıkmalı, bütün toplumuna sahip çıkmalı... ama maalesef öyle bir devlet de yok. 

Devlet, diktatör bir devlet (CS27). 

 

Yine benzer bir şekilde kimi katılımcılar da devletin polis olduğunu ve hep çocukluktan gelen 

bir korkuyu hatırlattığını söylemektedirler. Bu katılımcılara göre devlet baskı demektir. 

Parlamentoda dışındakilere partilere oy veren veya oy kullanmayan katılımcılar da tıpkı 

HDP’li katılımcılar gibi çoğunlukla devletin bir baskı mekanizması olduğunu ve dolaysıyla 

vatandaşına uzak bir kurum olduğunu düşünmektedirler. 
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12.3. Bir Yönetim Aygıtı Olarak Devlet 

 

Pek çok katılımcının ise devlet denince aklına “hükümet” ve/veya kamu hizmetleri gelmiştir. 

Örneğin CHP’li bir katılımcıya göre devlet kamusal hizmet demektir ve o hizmet bütün 

vatandaşlara eşit olarak verilmelidir. Bir başkası devletin işleyişinin şeffaf olmamasının 

önemine vurgu yapmaktadır. Çünkü yönetim aygıtı ancak böylelikle düzgün işleyebilir.  

 

Ben [devleti]kötü yerde görüyorum, yani iyi değil, iyi güvenmiyorum açıkçası şu anki bizim devlet iyi 

yerde değil, ben öyle görüyorum. İyi yönetilebilir ama tabii ki biz perdenin arkasındakileri göremiyoruz, 

ne amaçla şey ediyor ama bizim gibiler ancak perdenin önündekileri görüyorlardır (A10). 
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13. Türkiye’nin Dünyadaki Yeri 

13.1. Bizi Kıskanıyorlar! 

 

Katılımcılarımıza son dönemde Türkiye’nin dünyadaki yerini nasıl gördüklerini 

sorduğumuzda seçmen gruplarının birbirinden son derece farklı tahayyüllere sahip olduğu 

ortaya çıkmıştır. Özellikle Ak Partiye oy verdiğini ifade eden katılımcılar Türkiye’nin dünyadaki 

yerinden son derece memnun gözükmektedirler. Bu soruda Ak Parti’li seçmenlerin 

neredeyse tamamı olumlu duygular ifade etmişlerdir.  

 

Gelişiyoruz. Hem ekonomik açıdan büyüyoruz hem politik açıdan da büyüyoruz, masada yerimizi 

alıyoruz yavaş yavaş (A1). 

 

Çok iyi görüyorum, şu anlaşma da 2023’te bittikten sonra, bir Boğazlar elimize geçtikten sonra iyicene 

sözümüzün geçeceğini düşünüyorum... Lozan’ın 100 yıllık…(A5). 

 

Önceden Türkiye’yi tanımayan millet vardı, gerçekten bak, mesela bazı programlar var, hani dünyayı 

geziyorlar ya, “Türkiye” dedikleri zaman insanlar bilmiyorlardı, gerçekten bilmiyorlardı ama öyle bir 

liderimiz var ki başımızda, dediğim gibi biz hani partimizi çok seviyoruz ama biz Recep Tayyip Erdoğan’ı 

da çok seviyoruz (A13). 

 

Türkiye’nin dünyadaki yeri. Valla Türkiye’nin dünyadaki yeri, şu anki bizim hükümetimize baktığımız 

zaman Türkiye’nin dünyada yeri çok büyük gözüküyor (A10). 

 

Ben çok iyi görüyorum. Çok iyi görüyorum, eskilere baktığımız zamanki övünmelerimiz, bize ağzımıza 

bir parmak bal mesela çalınacağı “Bir Türk dünyaya bedel” hikâyesiyle yola çıktık ama yaş ilerlemeye 

başladıktan sonra görüyorsun ki hele ki bu adam başa geçtikten sonra, Özal’ın zamanında daha 

doğrusu başladı bu şey. Ondan sonra tekrar geriye dönüş yapıldı ve bu adam başa geçtikten sonra 

değer çok çok daha fazla geldi. Çok çok daha fazlasını yaptı (A30). 

 

Türkiye’yi her zaman yani basit gibi gördüler ama Türk milleti her zaman büyüktür. Türkiye büyüyor. 

Tüpler alttan geçiyor, niye o kadar mesela köprü yapılmasın, havaalanı yapılamasın? Çok büyük bir 

havaalanı yapıyor, yani çok güzel, kaç bin tane uçak ‒şimdi unuttum, heyecanlandım- ve Türkiye 

büyüyor. Şimdi bizim bu sahil bir gelse, şimdi oradan geçiyordum, bir mimar oradaydı, “Buradan 

geçme” dedi. “Ben biliyorum” dedim, “buralıyım.” Oradan bir şey soracaktım ona, senin gibi güzel kız, 

mimarmış o da, dedim “Burası” dedi “Sabancı evet Sabancı” aldı. Mesela marina olacak, şahane 

oluyor buralar, yani çok güzel oluyor, istemiyorlar. Türkiye’yi istemiyorlar (DN11). 

 

 

Görülmektedir ki kamuoyunda sıklıkla gündeme gelen büyüklenmeci (bizi kıskanıyorlar) 

şeklindeki duygusal durum Ak Parti seçmeninde güçlü bir biçimde vardır. Hatta içeride 

sorunlar olduğu durumda bile ülkenin dünyadaki yerinin geriye gittiği konusunda bir soru 

işareti yaşanmamaktadır. Dünyadaki durumuna dair bu kişilerin temel bilgisini ise 

siyasetçilerin aktarımından aldıkları anlaşılmaktadır. Ak Parti dönemini Cumhuriyet boyunca 
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Batı’ya karşı konumunu kaybeden bir ülkenin statüsünü ve onurunu geri aldığı bir dönem 

olarak okumaktadırlar.  

 

13.2. Medeniyet Kaybı 

 

Bu olumlu tablo özellikle CHP ve HDP seçmenleri açısından çok radikal bir biçimde farklı 

görülmektedir.  

 

Galiba dünya bizi bir kere hiç sevmiyor, şu an tamamen bana göre sildi, yani bir ağırlığımız, şöyle bir 

Türkiye Cumhuriyeti ağırlığımız kalmadı. Benim ülkeme saygı duyulmuyor. Herkes istediği gibi sanki 

benim ülkemi kullanıyor gibi geliyor bana. Eskiden bir Türkiye Cumhuriyeti’nin bir ağırlığı vardı, o yok 

gibi geliyor sanki bana. Sanki bizi yok sayıyorlar, yani öyle söyleyeyim (A14).  

 

Çok kötü, yani biz ister istemez dış basını da takip ediyoruz, yani yabancı kanalları da dinliyoruz, yani 

dışarıdan bizim diktatör bir sistemle yönetildiğimiz görünüyor. Öyle, gerçekten çok yabancı, ben 

rehberlik yaptığım için bir sürü yabancı arkadaşlarım var, yani dışarıda gerçekten çok kötü bir itibar 

bırakmışız (CS12).  

 

Valla ben Türkiye’nin dünyadaki yerini, yani işte üçüncü sınıf bir diktatör ülkesi gibi görüyorum, bir 

diktatörlük ülkesi gibi görüyorum, yani demokrasi falan olarak değil. Üç sene önce sorsaydınız bu 

soruyu farklı bir cevap verebilirdim. Demokrasisini sağlamlaştırmaya çalışan, demokratikleşmeye 

çalışan bir ülke diyebilirdim ama şu anda…(MS2). 

 

13.3. Bir Ortadoğu Ülkesi Olarak Türkiye 

 

Özellikle Türkiye’nin artık bir Ortadoğu ülkesi haline gelmiş olması katılımcılar tarafından 

sıklıkla vurgulanmıştır. 

 
Türkiye artık dünyada şeriat olarak görünüyor bence. Bir İran, bir Irak gibi görünüyor bence, başka 

ülkelerde. Baskı altında Türkiye artık, yani başkaları tarafından sanki yönetiliyor Türkiye. Başka 

ülkelere bağımlı yaşıyoruz artık. Türkiye kendi içinde başkalarına bağımlı (A15). 

 

Türkiye’ye bir kere bence insanlar bize bakıp bakıp bakıyor, dalga geçiyor, eğleniyor falan böyle; öyle 

görünüyor dışarıdan bence, çünkü şeyin falan bence farkındalar, Türkiye genel olarak kendi içinde 

istikrarı olan bir ülkedir, istikrar dediğiniz şey de böyle işte var olan günümüz iktidarı gibi hegemonya 

üzerinden kuruluyor, yani bir toplumsal tercih ya da mutabakat üzerinden değil. Sürekli böyle bir iç 

meseleleri olan, bu meseleleri, sorunlarını çözememiş, belli bir süre daha çözemeyecek olan bir ülke 

olarak görülüyor sadece. Bir tarafıyla hâlâ Ortadoğulu ve Ortadoğu’nun getirdiği krizleri aşamayan ve 

bu krizleri yönetemeyen bir ülke olarak görünüyoruz bence (CS1). 

 

Tipik bir Ortadoğu ülkesi, artık. Artık tipik bir, daha önce belki de işte Avrupa-Asya arası bir köprüydü, 

artık Ortadoğu ülkesi, tipik bir Ortadoğu ülkesi. Buradan da öyle görünüyor; benim evimden de öyle 

görünüyor, muhtemelen Avrupa’dan da öyle görünüyordur. ...Ortadoğu deyince ise sürekli din 

savaşlarının yapıldığı, her türlü hukuksuzluğun yapıldığı, kadınların klasik işte cariyeleştirildiği, 

köleleştirildiği bir toplum aklıma geliyor; kanın eksik olmadığı, savaşın eksik olmadığı bir kıta (CS8). 
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Yani konum olarak tabii güzel, düşünün dört mevsimi yaşıyorsunuz, hakikaten güzel bir ülke. Konum 

olarak da şöyle ne bileyim bizi hep okullarımızda şeyden beri söylüyorlar “İşte bütün Avrupa’nın gözü 

burada” yani tabii siyasetçiler daha iyi bilir Avrupa’nın var mı yok mu? Hep “Birileri oyun oynuyor 

üzerimizde” diyorlar ama o birilerinin bir türlü öğrenemedik, kim oynuyor? Hep böyle, “Bu ülkenin 

üzerinde oyun oynanıyor (CS23). 

 

Toparlamak gerekirse kimi katılımcılar Türkiye’nin Ak Parti döneminde büyük bir sıçrama 

yaptığını düşünürken; bir diğer grup büyük bir medeniyet kaybının ortaya çıktığını 

düşünmektedir. Esasında bu durum ülkenin kimliğine dair tasavvur ile doğrudan ilişkilidir. 

İlk grup Türkiye’nin statüsünü gücü ve alt yapı hizmetleri (köprüler, yollar, havaalanları) ile 

doğrudan ilişkili görürken; ikinci grup bunu doğrudan değerler ile ilişkili görmektedir. 

Dolayısıyla ikinci gruba göre insan haklarının ve demokrasinin aşınması, kadınların eşitliği 

ve özgürlüğü gibi değerlerin kamusal alanda geri çekilmesi uluslararası alanda da bir statü 

kaybı anlamına gelmektedir.  
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14. Toplumun sıvası ve çatlakları 

 

Araştırmada katılımcılara “bu toplumu bir arada tutan ortak payda var mı? Nedir?” ve “Bu 

toplumu ayrıştıran bir şeyler var mı?” soruları da sorulmuştur. Tablo 1’de katılımcıların son 

seçimde oy verdikleri partilere göre bu sorulara verdikleri cevaplarda öne çıkan temalar 

önem sırasına göre sıralanmaktadır. 

 

Tablo 1: Araştırma katılımcılarının son seçimde oy verdikleri partilere göre toplumu bir arada 

tutan ortak paydalar ve ayrıştıran faktörler sorularına verdikleri cevaplarda (önem sırasına 

göre) öne çıkan temalar 

 Ak Parti MHP CHP HDP 

Sıva: 

Toplumu 

bir arada 

tutan 

ortak 

paydalar 

Vatan millet sevgisi 

Kardeşlik 

Bayrak 

Müslümanlık 

Türklük 

AKP 

Güçlü lider 

Gelenekler 

 

Yok 

Aile 

Mecburiyet (Ayakta 

 kalamama 

korkusu) 

Atatürk 

Şanlı tarih 

Vatan sevgisi 

Milliyetçilik 

Gelenekler 

Merhamet 

“Artık kalmadı” 

Mecburiyet (“Son 

  Türk devleti”) 

Artık yok 

Pek kalmadı 

Acılar 

Ortak yaşanmışlık 

 

Çatlak: 

Toplumu 

ayrıştıran 

faktörler 

Yok 

Dış güçler 

Kendilerini dışarıya 

satanlar 

Etnik sorun 

     (Kürtler) 

FETÖ 

PKK 

Mezhepler 

Kadın-erkek ayrımı 

Zengin-fakir ayrımı 

Siyaset 

Türk-Kürt ayrımı 

Zengin-fakir ayrımı 

Yok 

Alevi-Sünni ayrımı 

Kadın-erkek ayrımı 

Suriyeli mülteciler 

Din 

Türk-Kürt ayrımı 

Alevi-Sünni ayrımı 

Zengin-fakir 

Ak Parti iktidarı 

Suriyeli mülteciler 

Siyaset 

Kadın-erkek ayrımı 

Din 

Türk-Kürt ayrımı 

Alevi-Sünni ayrımı 

Kadın-erkek 

ayrımı 

Zengin-fakir ayrımı 

AKP iktidarı 

Sistem ve rejim 

Milliyetçilik 

 

14.1. Toplumun sıvası 

 

“Bu toplumu bir arada tutan ortak payda var mı? Varsa nedir?” sorusuna katılımcıların 

verdiği cevaplar son seçimlerde oy verdikleri partilere göre önemli ölçüde farklılık 

göstermiştir. HDP ve MHP seçmenlerinin çoğu, CHP seçmenlerinin bir kısmı artık böyle bir 

ortak paydanın kalmadığını belirtirlerken, Ak Parti seçmenlerinin hemen hepsi güçlü ve 

neredeyse sorunsuz ortak payda vurguları yapmıştır.   
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Ak Parti seçmenlerinin önem sırasıyla en çok vurguladıkları ortak paydalar, “vatan millet 

sevgisi”, “kardeşlik”, “bayrak”, “Müslümanlık”, “Türklük”, “Ak Parti”, “güçlü lider” ve 

“gelenekler”dir. Ak Parti’lilerin ortak payda olarak kendi oy verdikleri partiyi ve Erdoğan’ı da 

sayabiliyor olmaları, bu seçmen kitlesinde biz-merkezci bir yaklaşımın ne denli yaygın 

olduğunu göstermesi açısından ilginçtir. Ak Parti’li seçmenler ortak payda konusunda hiçbir 

sıkıntı belirtmemişlerdir, onlara göre bu konuda adeta pembe bir tablo söz konusudur. 

Örneklersek: 

 

… ortak payda dediğiniz, yani Türk milleti vatanını çok seviyor, toprağını çok seviyor yani bir kere. Ne 

olursa olsun hani şey değil, atıyorum, siyasi olarak ne, hangi partiyi tuttuğu önemli değil, ülkeden, 

ülkenin gidişatından memnun değildir, işte yaşamı çok şeydir, yani böyle yaşam kalitesinin filan çok 

böyle üstüne düşmez, düşüktür, ne bileyim geçimini zor sağlıyordur ama iş ülkeye, Türkiye’ye, 

Türklüğe bindiği zaman işte dine bindiği zaman herkes bir şey yapabiliyor, bir “Hoop” deyip tek yürek 

olabiliyorlar yani işte ülkeyi çok sevdiği için, bayrağı çok sevdiği için. Tabii Müslüman ülkede 

yaşıyoruz, tabii dinine de bağlı olduğu için (E15). 

 

Toplumu ortak tutan değerler Türk olmamız, İslami bir toprakta yaşamamız, halifeliğin bile buraya 

kadar gelmesi: biz çok eski bir medeniyetiz, öyle hemen kolay kolay dağılacak, bölünecek insanlar 

değiliz (CS7). 

 

Valla bir arada unsurları bizim tutmamızın tek yegâne sebebi, başımızda güvenilir bir devlet adamı 

olması; güvenilir bir devlet adamı ve de cesaretli, güvenilir bir devlet adamının olması gerekiyor. Şu 

anda da anladın mı, başımızdaki güvenilir bir devlet adamı var, çünkü olmasaydı var ya, inan kızım 

başımız felaketlere geçecekti, yani Suriye’den, Irak’tan beter olacaktık (CS15). 

 

Birçok değerde Ak Parti seçmeni ilen ortaklaşan MHP’li seçmenlerin çoğuna göreyse artık 

bir ortak payda kalmamıştır. Varsa da gönüllü olmaktan çok, mecburiyettendir, “çünkü 

bölünürsek ayakta kalamayız”. Bunun dışında MHP’li seçmen aile, Atatürk, “şanlı tarih” gibi 

temaları da ortak payda dağarcığında bulundurmaktadır.  

 

Toplumda bir aradalık yok, herkes kendi çıkarının peşinde… Ayrılırsak ayakta kalma şansımız yok, 

insanlar da bunun farkında, o yüzden hala mecburen bir aradayız (CS5). 

 

Bir Atatürkçülüğün değil ama Atatürk’ü genelde çoğu insan sever Türkiye’de, mesela bu var. Kurtuluş 

Savaşı, yani bizim eski verdiğimiz, yani çok radikal olan bir çevre haricinde bizim eski Osmanlı 

tarihimize karşı da [değiller] herkes sever yani tarihimizi; Türkiye’nin güçlü olduğu zamanlar (MS4). 

 

CHP’li seçmenler de aynı Ak Parti’li seçmenler gibi ortak payda olarak en çok “vatan 

sevgisini” vurgulamışlardır. İkinci sırada gelen “milliyetçilik”i vurgulayan tek seçmen grubu 

CHP’lilerdir. Ama bir yandan da CHP’lilerin bir kısmında artık bir ortak payda kalmadığı, 

mecburen bir arada durulduğu gibi bir yaklaşım da mevcuttur. Denilebilir ki, bu konuda en 
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heterojen grup CHP seçmenidir. Birçok CHP seçmenine göre artık toplumu bir arada tutan 

“vatan sevgisi” olsa da bu sıva son zamanlarda çatlamıştır: 

 

İşte milliyetçilikti, vatan sevgisiydi, bilmem neydi ama artık evet, o tutar diye düşünüyorduk ama son 

kertede ben onun da çok tutmadığını feci bir şekilde görüyorum, yani bütün kavramların içi boşalmış 

durumda. Aslında ben de dâhil pek çok insan da böyle artık sap saman hepsi birbirine karışmış, 

çünkü o kadar her şey canlı ki her saniye hayatımızda bir şey değişiyor, hani artık sağlıklı düşünmek 

gibi bir fonksiyonumuz da kalmadı; anlık refleksler, anlık tepkiler, öfkeler hepsi birikmiş durumda; 

böyle (CS8). 

 

Milli beraberlik, birlik, yani işte vardı yani birbirimizi seviyorduk, ayrımcılık yapmıyorduk, ne bileyim 

hiçbir zaman birisine ben kendi şahsım “Kürt-Türk-Arap”; ben Arabım mesela ama hiçbir zaman 

[ayırmadım], ben herkes eşit diye bakıyordum. Öyle de toplumda bakılıyordu ama şimdi toplumda 

maalesef bakılmıyor (CS12). 

 

Bir arada tutan ya işte zaman zaman kışkırtmaların olmadığı zamanki, zamandaki o muhabbetimiz 

mi ya da işte azınlık kalan grubun sinmesi, sessiz kalması mı, sırasını mı beklemesi ya da “Susayım 

da benim başıma bir şey gelmesin” mi bilemiyorum, ne tutuyor bizi gerçekten bilemiyorum (CS21). 

 

Toplumu bir arada tutan ortak bir payda yine aslında milliyetçiliği de kutuplaşmanın içine koyduk 

ama milliyetçilik diyebilirim… Sadece milliyetçilikle uzun vadede çok birlik bütünlük sağlanması 

mümkün değil, yani daha çok ortak paydaların çoğalması lazım diye düşünüyorum ben (MS14). 

 

Ama daha önemlisi son Türk devletidir sonuçta, yani bu insanlar onun farkındalar, gidecek başka 

yerleri yok ama tabii devletin çok büyük sorunları var: Kürtlere yaptıkları var, Alevilere yaptıkları var 

(MS8). 

 

HDP’li seçmenler ise Türkiye’de yaşanan eşitsizlikler ve eziyetler nedeniyle bir ortak payda 

olmadığına (veya kalmadığına) dair en net ve en vurgulu fikirleri olan seçmen grubudur. Az 

sayıda HDP’li seçmen ortak payda olarak “acılar” ve “ortak yaşanmışlık/tarih’ten 

bahsetmiştir.  

 

Yapacakları bir şey olmadığı için var yani, yani bu evliliğe benziyor. Bir kadınla bir adam evlenmişler, 

evlilik var ve bunlar her gün birbirlerini yiyorlar; o ona ihanet ediyor, o ona ihanet ediyor, aslında koca 

kadını aldatıyor ama kadının yapacak bir şeyi olmadığı için öyle bekliyor. Aslında Türkiye’nin durumu 

da bu, ihanetle dolu, çünkü hep Kürtlere ihanet ettiler (CS20). 

 

Ortak değerleri tabii ki insan, yani ne gibi ortak değerler? Kürtlerin ortak değerleriyle; aynı toprakta 

yaşamışlar, yani Kürtler tamamıyla kopmak istemiyorlar, bu ülkede yaşamak istiyorlar, yani bu ülkeye 

sahip çıkmak istiyorlar ama ötekileştirdiği için “Kürtler bölücüdür, Kürtler şeydir” [diyorlar ama] örf 

ve adetleri hemen hemen aynıdır, aynı topraklarda yaşamışlar yüzyıllarca beraber; ortak değerleri 

bunlardır, beraber yaşamaktır (CS27). 

 

Yani benim açıkçası bu konuyla ilgili hiçbir umudum yok. Toplumu ortak paydada buluşturan hiçbir 

şey yok. Tamamıyla şiddet ve öfkeyle besleniyoruz. Özel ilişkilerimizde de böyle. Topluca değil, kendi 

özel ilişkilerimizde de böyle. Dedikodudan besleniyoruz. Kinden besleniyoruz. Böyle maalesef 

(CS30). 

 

Acıları herhalde bunları bir arada tutan şu anda. Bilmiyorum ki (CS32). 
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Yani yaşananlar, şu son, özellikle şu son yıllarda benim tecrübe ettiğim kadarıyla Kürtlerle Türkleri 

bir arada tutan bir şey yok (MS2). 

 

Bu toplumu ortak tutan payda, eğer eşitlikçi, bağımsızlıkçı, özgürlükçü düşünürsek, halkları bir arada 

tutabilecek bir tarihsel ortak yaşanmışlıkları var. Anadolu’ya baktığımız zaman Anadolu’da hemen 

hemen bütün milliyetler, bütün halklar iç içe yaşamışlar, kendi kültürlerini paylaşmışlar, ortak bir 

hayatları olduğunu düşünüyorum. Sıkça da söylenir işte kız alıp vermişler (MS6). 

 

Bütün bu ortak payda değerlendirmelerini bir arada düşündüğümüzde, Türkiye toplumunun 

büyük çoğunluğunun üzerinde anlaşmış olduğu bir sıvası olmadığı, bu konuda ciddi boşluklar 

ve gerilimler olduğu söylenebilir. 

 

14.2. Toplumun çatlakları 

 

Katılımcılar “bu toplumu ayrıştıran bir şeyler var mı?” sorusuna da ortak payda sorusunun 

devamı niteliğinde görülebilecek cevaplar vermişlerdir. Burada da değişik parti seçmenleri 

arasında farklılıklar ve benzerlikler söz konusudur. Değişik oranlarda ve vurgularda bütün 

parti seçmenleri Türkiye’de Türk-Kürt, Alevi-Sünni, Kadın-erkek, zengin-fakir eksenlerinin 

ayrıştırıcı bir rol oynadığının farkındadır. Ama özellikle kadın-erkek ve zengin-fakir eksenleri 

(ayrıştırıcı bir faktör olarak) özellikle sorulmadıkça katılımcılar tarafından kendiliğinden dile 

getirilmemiştir.  

 

Ak Parti’li seçmenlerin çoğu, aslında (ya da kendi haline bırakılsa) Türkiye toplumunu 

ayrıştıran bir faktörün olmadığını, varolan ayrışma çizgilerinin “dış güçlerin” ve/veya 

“kendilerini dışarıya satanların” marifeti olduğunu düşünmektedirler. Bu seçmen grubu için 

ortak payda konusunda ortaya çıkan pembe tablonun burada da devam ettiği 

gözlenmektedir: “Bizi rahat bıraksalar, biz gayet iyiyiz, problem yok, eskiden belki vardı, ama 

artık Ak Parti var, bu problemler geride kaldı” gibi bir fikir Ak Parti seçmenleri arasında 

oldukça yaygındır. 

 

Daha az sayıda Ak Parti’li ise ayrıştıran bazı faktörlerden bahsettiğinde, “etnik sorun 

(Kürtler)”, “FETÖ”, “PKK”, “mezhepler” gibi temalara değinmiştir. Az sayıda Ak Parti’li ise 

ancak özellikle sorulduğunda “kadın-erkek” ve “zengin-fakir” eksenlerinin de ayrıştırıcı 

faktörler olabileceğine değinmiştir.  
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Ayrışma hali emperyal dış güçlerin yarattığı bir şey. Bunun yerel ayaklarından biri FETÖ, diğeri PKK. 

Bugün ülkede bir iç savaş çıksa, yani başarabilirlerse bunun tarafları Türk-Kürt olur (A22). 

 

Kürtlerin, gerçek Kürtlerin öyle bir sorunu yok ama Alevilerin de yok mesela Alevilerde öyle bir şey 

olmaz. Benim bütün arkadaşlarım, ben Alevi değilim ama bütün arkadaşlarım Alevi, Kürtler; 

inanılmaz biz samimiyiz, biz oturup konuşuyoruz, şey yapıyoruz; böyle bir şey yok ama Güneydoğu’da 

ne olduysa işte herhalde Özal’dan sonra biraz açılmaya başladı, Özal döneminden, ANAP 

döneminden sonra (CS9). 

 

Yok. Öyle bir ayrışma yok, birbirini tanıyan insanlarda bir sıkıntı yok. Hepsi de birbirini seviyorlar, 

sayıyorlar, o şekilde devam ediyor. Şu anda ben mesela kızlarımı, bir kızımı Karadenizliye vermişim 

anladın mı, akraba olmuşuz, anladın. Hepimiz Müslümanız, Müslüman bir ülkede yaşıyoruz, dinimiz 

birdir, peygamberimiz birdir, bayrağımız birdir, anladın mı? (CS13). 

 

“Kutuplaşma” derken genelde terör olayı işte bu Kürtlük-Türklük mevzusu zaten başka Türkiye’de şu 

anda böyle bir şey yok. Aslında Kürtlük-Türklük mevzusu da yok, fakat bunlar yabancı oyunlar, 

yabancı güçlerin yapmış olduğu düzenlemeler (CS16). 

 

Alevi-Sünni şeyi artık onlar bitti. Türk-Kürt de son zamanlarda o da artık bitti, çünkü artık Kürtlerin 

çoğusunun uyandığını görüyorum ben (H5). 

 

İşte ırk milliyetçiliği, mesela görüyoruz adam net bir şekilde “Türkün Türkten başka dostu yoktur” 

diyebiliyor ya da çıkıyor işte “Devlet bize bakmıyor” diyebiliyor ama herkes eşit; binlerce hastane, yol 

yapıldı mesela ya da işte bu tarafta ülkeye hizmet eden binlerce Kürt var mesela. Doğu’da bir sürü 

tarım yapılıyor, bu ülkenin ekonomisine katkıda bulunuluyor ya da işte sanayi şehirleri kuruluyor ya 

da işte bu insanlar devlet yönetiminde söz sahibi oluyor, Kürtler. Şu anda bakanların birçoğu Kürt 

diyebiliyorum hatta yani en basitinden Ömer Çelik diye hatırlıyorum, şu an Başbakan Yardımcısı 

düzeyinde ya da yanlış bilmiyorsam, belki yanlış biliyorum İbrahim Kalın (MS10). 

 

MHP’li seçmenlerin bir kısmı Ak Parti’lilerin çoğu gibi toplumu ayrıştırıcı faktörleri inkâr etme 

eğiliminde olsalar da, çoğu bir takım ayrıştırıcı faktörlere değinmektedir. Bunların başında 

da siyasetin kendisinin olumsuz ayrıştırıcı bir faktör olarak tanımlanması gelmektedir. Bir 

kısım MHP’li seçmende siyasete dair bir tür bıkkınlık olduğundan bahsedilebilir. Daha az 

sayıda MHP’li seçmen ise Türk-Kürt, zengin-fakir, Alev-Sünni, kadın-erkek eksenlerinin 

ayrıştırıcı rolünden bahsetmiştir. Bazı MHP’li seçmenler de CHP’liler gibi “Suriyeli mültecileri” 

toplumu ayrıştıran olumsuz bir faktör olarak belirtmişlerdir.  

 

…siyasi bir farklılık var, toplumda ayrışma dedikleri belki odur ama şey babında, bu coğrafyada yaşam 

babında bir yerimize dokunduğu zaman ayrışma olmaz ama böyle yapay bir ayrışma var, bana 

sorarsanız yani (CS19). 

 

Tabii ki var, şu anda en büyük katman tabii ki bunu kime sorsanız bilir din, dinsel öğeler. Şöyle bir 

şey var, Türkiye’de toplumu katmanlara ayıran birinci etken benim için din. İkincisi bu etnisite, yani 

ırk temellilik. Özellikle yaşadığımız Güneydoğu sorunu ile birlikte ırk temelli; bir de son zamanlarda 

göç, göçün iyi yönetilememesi, bu göçle birlikte gelen sıkıntılar (CS5). 

Toplumu ayırmak isteyenler var; ayıran bir şey yok da ayırmak istiyorlar, yani bizden, bence bu şeye 

benziyor; daldaki elmayı koparttığın zaman ne oldu? Ayrılmış oldu. İki tane, üç tane derken hep böyle 

koparıp almak istiyorlar; bizi bizden koparmak istiyorlar (A32). 
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CHP’li katılımcılar ile HDP’li katılımcıların toplumu ayrıştıran faktörler konusundaki teşhisleri 

önemli ölçüde örtüşmektedir. Her iki grup için de “Din(ci siyaset)”, Türk-Kürt, Alevi-Sünni, 

zengin-fakir, kadın-erkek eksenleri ayrıştırıcı faktörler olarak ortaktır. Her iki grup da Ak 

Parti’liler ve MHP’lilerden farklı olarak Ak Parti iktidarının kendisini toplumu ayrıştıran önemli 

bir faktör olarak görmektedir. CHP’li katılımcılar, Suriyeli mültecileri ayrıştırıcı olumsuz bir 

faktör olarak görmeleriyle HDP’lilerden ayrılmakta ve bu açıdan MHP’li katılımcılarla 

benzeşmektedirler. Bu konuda CHP’li katılımcıların bazılarının görüşlerini örneklersek: 

 

Çok fazla olmaya başladı, zaten mevcut iktidar ve muhalifler arasında bir ayrılık var, onun dışında 

artık gerçi en basit insana kadar indirgenmiş durumda; partiler arası, görüşler arası her türlü ayrılık 

var, dinler arası ve de bu iyice körüklenmiş durumda ve de ilkelleşmiş durumda tavırlar, kabalık; 

bahsettiğim şey de bunları da kapsıyor, biraz önceki “kabalık”tan bahsettiğim şey. Muhteşem bir 

gerileme var, feci bir cahillik var ve bunların hepsini de iktidar atarfından meşrulaştırılmış olarak 

görüyorum; cahilliği, hırsızlığı, adaletsizliği (CS8). 

 

Suriye’den gelen o göç, Irak’tan olsun, yurtdışından bunlar bayağı bayağı ayırıyor, yani ayrımcılıklar 

olmaya başladı. Bizim kendi yerli vatandaşımız iş bulmuyor, Suriyeliler çalıştırılıyor ve sigortasız 

olarak çalıştırılıyor. Ne bileyim ucuza, sırf ucuz işçi diye çalıştırıyorlar; bu bir ayrımcılık bana göre 

(CS12). 

 

Zamanında itiraf [edeyim] ben de yapıyordum Türk-Kürt kavgalarında, askerlerin ölümünde falan biz 

de o şeyi aldık, o galeyana geldik, biz de ayrımcılık yaptık, kafatasçılık da yaptık, yani söylem olarak 

düşmanlık yaptık. Sonra düşündüm, artık zaman geçtikten sonra çok saçma buldum, çünkü aynı şeyi 

bana da yapıyorlardı, bizim için de yapıyorlardı, meslek üzerinden falan filan. Hiçbir mantığı 

olmadığını görüyorum: böyle ikili bölmelerin, ikiliğin falan hiçbir mantığı yokmuş (CS21). 
 

HDP katılımcılara göre toplumu ayrıştıran faktörler önem sırasıyla “Din(ci siyaset)”, Türk-Kürt, 

Alevi-Sünni, kadın-erkek, zengin-fakir ayrımı ve Ak Parti iktidarıdır. HDP’liler bunlara ek olarak 

sistemin, rejimin ve bir ideoloji olarak milliyetçiliğin Türkiye’de ayrıştırıcı bir işlevi olduğunu 

vurgulamışlardır.  

 

Bu toplumu ayıran şey iktisadi, siyasal, kültürel adaletsizlik ve eşitsizliklerdir, yani sistemden 

kaynaklanıyor, sistem ve rejimden kaynaklanıyor (MS6). 

 

Toplumu ayıran şeyler eskiden beri vardı: inanç, Alevilik-Sünnilik; Kürtlük-Türklük gibi ayrımlar vardı 

toplumu ayıran. Bunlar geçmişte vardı ama bugün daha yüksek şekilde, gözle görülür şekilde artmış 

durumdadır… Bunun sebebi de gene siyasi iktidardır. Siyasi iktidar bir toplumu isterse bütünleştirir, 

isterse ayrıştırır. Bugünkü siyasi iktidarın da toplumu ayrıştırmasından faydalanarak bu gibi 

ayrımcılığı öne sürüyor (MS5). 

 

Toplumu ayıran evet şu an çok fazla şey var, ayırmaya çalışan var... Milliyetçilik gibi… Sonuç olarak 

Türkiye’de halklar yaşıyor, yalnızca Türk halkı yaşamıyor ve bu halkların bir arada kardeşçe yaşaması 

milliyetçilikle mümkün olamayacak bir şey… Toplumda Kürt-Türk ayrımı var… Öncelikle ülkenin politik 

gündeminde zaten görüyoruz, HDP’ye yapılanları görüyoruz. Bunun dışında gündelik yaşamımızda 
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zaten hepimiz bununla karşılaşıyoruz. Bu farklı şekillerde kendini gösterebiliyor, örneğin bir Kürt dış 

görünüşünden ötürü sosyal ortamından dışlanabiliyor, bunun gibi bir sürü şey, bunlar sürekli 

gerçekleşiyor… Alevi-Sünni ayrımı da var… Şu an iktidar, AKP iktidarı Sünni bir hegemonyayı dayatan 

bir iktidar. Dolayısıyla ülkede Alevi-Sünni diye bir ayrım var. Alevilere ayrımcılık yapılıyor bu ülkede… 

Kadın-erkek ayrımı da var… Her gün kadın cinayetleri işleniyor ve bu toplumun ataerkil yapısından 

kaynaklanıyor… Zengin-yoksul ayrımı da var… Bunu her yerde görüyoruz, toplumun bütün bireyleri 

zaten yaşantılarını buna göre şekillendirmek zorunda, yani birileri açlıktan ölüyor yahut birileri 

minibüse zor biniyor, birileri çok pahalı arabalara biniyor (MS15). 
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15. Kolektif hafıza gerilimleri 

15.1. Türkiye’nin yakın tarihindeki en önemli olaylar 

 

Araştırmada katılımcılara “Türkiye’nin yakın tarihindeki en önemli olaylar sizce nedir?” 

sorusu yöneltilmiştir. Herhangi bir yönlendirme olmadan bu soruya verdikleri cevapların aktif 

(veya kolay erişilebilir) sosyo-politik hafızalarında hangi olayların yer ettiğini, hangi olaylara 

önem verdiklerini göstereceği varsayılabilir. Değişik sosyal gruplara mensup bireylerin bu 

cevapları bir araya getirildiğinde ise o sosyal grupların kolektif hafıza haritalarına dair önemli 

ipuçlarına ulaşılabilir. Tablo 2’de katılımcılarımızın cevapları son seçimde oy verdikleri 

partiye ve belirtilme sıklıklarına göre sıralanmıştır.  

Tablo 2: Son seçimde oy verdikleri partiye göre katılımcıların Türkiye’nin yakın tarihindeki en 

önemli gördükleri olaylar 

Ak Parti MHP CHP HDP 
15 Temmuz 2016 

Gezi Olayları 

28 Şubat 1997 

Darbeler 

Hatırlamıyorum 

Körfez Depremi 

Terör Olayları 

Ak Parti'nin iktidara gelişi 

e-muhtıra 

12 Eylül 1980 

Faili meçhuller 

17-25 Aralık girişimi 

 

 

1’er kez belirtilenler 

 

Ergenekon operasyonları 

Özal'ın yükselişi 

11 Eylül 2001 

1 Mart tezkeresi 

2010 referandumu 

Menderes’in asılması 

Özal suikastı 

Kürt açılımı 

AB süreci 

Kamuda başörtüsü 

     serbestisi 

 

15 Temmuz 2016 

Ergenekon-Balyoz 

Gezi Olayları 

 

1’er kez belirtilenler 

Cumhuriyet Mitingleri 

Darbeler 

Ekonomik Krizler 

Ak Parti'nin  

     iktidara gelişi 

 

15 Temmuz 2016 

12 Eylül 1980 

Terör Olayları 

28 Şubat 1997 

Darbeler 

Gezi Olayları 

 

1’er kez belirtilenler 

HDP’li eşbaşkanların 

     tutuklanması 

Cumhuriyet yazarlarının 

     tutuklanması 

Erdoğan’ın yaratılması 

Körfez Depremi 

Kozmik Oda Operasyonu 

Komşularımızla 

     ilişkilerimizin  

     bozulması 

17-25 Aralık Girişimi 

Sivas Katliamı 

Menderes’in asılması 

Denizlerin asılması 

 

Gezi Olayları 

15 Temmuz 2016 

10 Ekim 2015 Ankara Katliamı 

Dersim Katliamı 

12 Eylül 1980 

Maraş Katliamı 

Kürt katliamları 

Alevi katliamları 

Roboski Katliamı 

Sivas Katliamı 

Gazi Olayları 

12 Mart 1971 

 

1’er kez belirtilenler 

Sur-Cizre vb’nin yıkılması 

1924 Anayasası (“Faşizmin 

Başlangıcı” olarak) 

7 Haziran 2015 Seçimleri 

Kürt isyanları 

Diyarbakır Zindanı 

Suruç Katliamı 

Denizler, Mahirler 

1915 Ermeni Katliamı 

6-7 Eylül Olayları 

Koçgiri İsyanı/Katliamı 

Ağrı İsyanı 

Malatya Katliamı 

Diyarbakır Katliamı 

Çözüm Süreci 

17-25 Aralık Girişimi 

24 Ocak Kararları 

TR’nin NATO’ya bağlanması 

27 Mayıs 1960 

Ak Parti’nin iktidara gelişi 

HDP Eşbaşkanlarının 

     tutuklanması 

Kobani Olayları 
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HDP dışındaki bütün parti seçmenlerinin çoğu yakın tarihin en önemli olayı olarak 15 

Temmuz 2016 darbe girişimini belirtmişlerdir. Bu olay, HDP seçmenlerinde Gezi’den sonra 

ikinci sırada yer almıştır. Tüm katılımcılar bir arada değerlendirildiğinde 15 Temmuz’un 

toplumun büyük çoğunluğu için yakın tarihin en önemli olayı olarak değerlendirildiği 

söylenebilir. 15 Temmuz’un önemli bir olay olmasının yanında, bu araştırma açısından en 

yakın zamanda meydana gelmiş olay olmasının da belirtilme sıklığı açısından bir rolü 

olabileceğini not etmek gerekir. Olaylar eskidikçe hafızadaki aşınma payları artmaktadır. 

 

Yine bütün katılımcılar bir arada değerlendirildiğinde, toplumun büyük çoğunluğu için 15 

Temmuz’dan sonra ikinci sırada önemli olay olarak Gezi Olayları belirtilmektedir. Gezi 

Olayları, HDP seçmenleri için ilk sıradayken, Ak Parti seçmenleri için ikinci, MHP seçmenleri 

için üçüncü, CHP seçmenleri içinse altıncı sırada önemli olarak belirtilmiştir. 15 Temmuz ve 

Gezi’den sonra tüm parti seçmenlerinin hafızalarında belli bir yoğunlukta yer etmiş üçüncü 

sıradaki olay, genel olarak “darbeler”, özellikle 12 Eylül 1980 darbesidir.   

 

15 Temmuz, Gezi ve 12 Eylül tüm toplumun aktif kolektif hafızasında yer etmiş 

görünmektedir. Bu üç olay dışında tüm parti seçmenleri tarafından önem değeri açısından 

ortaklaşılan başka bir olay yoktur. Bu üç olay kadar bahsedilmese de verilen önem açısından 

ikinci bir olay kategorisi tanımlanabilir: 28 Şubat 1997, Körfez Depremi, Ak Parti’nin iktidara 

gelişi, 17-25 Aralık Girişimi ve terör olayları.  

 

Katılımcılarımız bu soruya umulanın üzerinde zenginlikte cevaplar vermişlerdir. Ak Parti 

hariç, diğer üç partinin seçmenlerinin hepsi hiçbir yönlendirme olmadan bu soruya en 

azından hatırladıkları bir (çoğunlukla birden çok daha fazla) olayla cevap vermişlerdir. Ak 

Parti seçmenlerinin çoğu da bu yönde davranmış olmasına rağmen çok küçük olmayan bir 

azınlığın hiçbir olay hatırlayamaması ilgi çekicidir ve akla “hafızasızlık” tartışmalarını 

getirmektedir. 

 

Diğer bir önemli bulgu ise “yakın tarih”in ne kadar yakın olduğu konusunda HDP ve diğer 

parti seçemenleri arasındaki olağanüstü farktır. HDP dışındaki diğer parti seçmenleri için 

“yakın tarihin” en eski tarih 12 Eylül 1980 iken, HDP seçmenleri için en eski “yakın tarih” 
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1915’tir. 37 yıllık bir yakın tarihe karşılık 102 yıllık bir yakın tarih belirtilmektedir. Tablo 2’nin 

ayrıntılı incelenmesi bu farkın nedenlerine dair yeterince fikir vermektedir. HDP 

seçmenlerinin kolektif hafıza haritası, diğer parti seçmenlerinden oldukça farklıdır. 

HDP’lilerin kolektif hafızası adeta bir katliamlar kataloğu gibidir ve bu katliamlar 1915’ten 

bugüne kadar büyük benzerliklerle birbirini takip etmiştir. Yüzleşilemeyen, müzesi/anıtı 

yapılamayan katliamlar, toplumun bir kesiminin hafızasında aktif bir şekilde taşınmaya 

devam etmektedir. HDP ve diğerleri arasındaki bu acıyla temas kurma ve acıyı hafızada 

taşıma açısından görülen çok büyük fark, ortak bir toplumsal ve politik alan yaratma 

konusundaki en büyük zorluklarımızdan biri olarak görülebilir.  

 

15.2. 15 Temmuz’a yönelik algılar 

 

Mülakatlarda katılımcılara “15 Temmuz’a dair ne düşündükleri”, “nasıl etkilendikleri”, 

“sokağa/nöbete çıkıp çıkmadıkları”, “sokağa çıkanlar için ne düşündükleri”, “darbe girişimini 

kimin yapmış olduğunu düşündükleri” gibi sorular sorulmuştu. Bu raporun kısıtlılıkları içinde, 

yakın tarihin önemli bütün olaylarını ele almak yerine, en son vuku bulan ve bütün 

katılımcılarımız bir arada düşünüldüğünde en önemli yakın tarih olayı olarak görülen 15 

Temmuz 2016 darbe girişiminin nasıl algılandığını irdelemekle yetineceğiz.  

 

Katılımcılarımızın verdikleri cevaplar analiz edildiğinde, 15 Temmuz’u Türkiye’de bir süredir 

varolan toplumsal yarılmanın derinleştiği bir olay olarak okumak yerinde olacaktır. 15 

Temmuz Ak Parti’yi destekleyenler ve diğer partilere oy vermiş gruplarca son derece farklı 

biçimlerde yorumlanmakta ve algılanmaktadır. Türkiye’nin siyasi tarihindeki en önemli 

kırılma noktalarından birisi olarak görülebilecek böylesi bir olay karşısındaki bu tutum 

ülkenin içinde bulunduğu kutuplaşma ikliminin de en önemli göstergelerinden biri olarak 

okunmalıdır. Bu olay karşısında tüm toplumsal gruplar nezdinde üzerinde anlaşılan bir anlatı 

ve ortak bir duygusal durumun varlığından bahsetmek imkânsızdır. Her ne kadar bütün 

görüşmecilerimiz 15 Temmuz ile ilgili olarak korku ve endişe duyguları ifade etmiş olsalar da 

bu korku ve endişenin kaynakları birbirinden çok farklıdır.  
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15.2.1. 15 Temmuz’u Kim Yaptı? 

 

Herşeyden önce en önemli yarılma yaşanılan olayların darbe olarak adlandırılıp, 

adlandırılamayacağına ilşkindir. Bunun yanı sıra bu darbeyi kimin yaptığı, ne şekilde 

gerçekleştiği konusunda da toplumsal bir mutabakattan söz etmek mümkün 

gözükmemektedir. Ak Parti seçmenine göre 15 Temmuz’un temel sorumlusu FETÖ’dür: 

15 Temmuz’u satılmışlar yaptı. Benim kendi nazarımda vatan hainleri olaraktan bilinen o kişiler ve 

bu kişiler kalkıp da kendilerini Allah’a adadıklarını söylüyorlar. İşte dediğim gibi baştan, yani kula kul 

olan kişiler her zaman için korkulan, Haşhaşiler gibi bir şey olmuştur; beyni uyuşmuş kişiler (A30). 

 

MHP seçmenleri de 15 Temmuz darbesinin FETÖ tarafından yapıldığını, ancak devletin içine 

FETÖ’nün bu denli sızmasına izin veren hükümetin de darbeden sorumlu olduğunu ifade 

etmektedir: 

ABD desteği ile FTÖ ama yuvalanmalarına göz yuman ve bu olana kadar müdahale etmeyen hükümet 

ve istihbarat bu hikayeden onlar kadar sorumludur (CS5). 

 

Benzer bir görüşü HDP ve CHP seçmeni de paylaşmaktadır: 

Valla kim yaptı? Ben bilmiyorum kimin yaptığını ama karma karışıktır. Melih Gökçek, hani Kemal 

Kılıçdaroğlu dedi ya, dedi “Siyasetçilerin desteği de vardır.” Siyasi desteği var ise demek ki Ak 

Parti’nin içinde siyasi desteği var, çünkü onlar beraber kardeştiler, benim gördüğüm kadarıyla. Hiçbir 

operasyon onlara yok (A10). 

 

Ya cemaatin işi elbette ki vardır, cemaat gerçekleştirdi de yani hani daha düne kadar hepiniz 

oradaydınız, buna ne diyeceğiz ki yani şimdi? Gayet halef selef yaşıyorlardı: ne oldu yani hani ne oldu 

da bu oldu. Mevcut iktidarın işine geldi ve bütün geçmişini temize çekmek için bir fırsat oldu; bütün 

failler aydınlanacak, çünkü bir suç unsuru bulundu ve yapılacak her şey için isnat edilecek ir şey var 

artık, durum var; hiçbir şeyin altı boş kalmayacak, hesap verecekleri bir durum da kalmayacak (CS8) 

 

15 Temmuz’un dış destekli bir kalkışma olduğu konusunda da bütün seçmen gruplardan 

benzer görüşleri ifade edenler olmuştur: 

Bunun Türkiye’deki ayağı belli, zaten onu dünya biliyor artık ama yurtdışından bu oluşumu 

destekleyen kaç ülke vardır onu ben de bilmiyorum ama muhakkak birileri bu işten maddi manevi 

çıkar sağlayacak birileri vardır, çünkü öngörülere göre böyle bir şeyin gerçekleşmesi durumunda çok 

ciddi bir hani iç savaş durumu falan söyleniyor; en başta silah tüccarları ister zaten böyle bir şeyi, 

yani bunu üretip satanlar ister (CS6). 

 

Ancak CHP ve HDP’lilerde ağırlıklı görüş, bu darbe girişiminin sadece “FETÖ” ile 

açıklanamayacağı, durumun çok daha karmaşık olduğu ve hükümetin bir şekilde işin içinde 

olmuş olabileceğidir: 

 

… hükümetle cemaat arasındaki bir oyun,rant kavgası, gerçekten darbe değil. Bundan da Erdoğan 

başkanlık için çıkar sağladı (CS10). 
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Ya ben Tayyip Erdoğan’ın bir oyunu olduğunu da düşünüyorum… ha cemaat bu oyunu yapar mı? 

Cemaatte yüzde 1000 bu potansiyel var, yapar yani çünkü yalan dolan üzerine kurulmuş şey, 

biliyoruz, tanıyoruz... Ben kendimi… Kürt solcusu olarak biliyorum yani ben onların geçmişini 

biliyorum, Kürdistan’da neler yaptıklarını ben çok iyi biliyorum ama Tayyip Erdoğan yapar mı? Tayyip 

Erdoğan da yapar. O yüzden, o yüzden artık şeyin ortaya çıkacağını da düşünmüyorum, yani kim yaptı? 

Ya kimin yaptığı önemli değil, yapılan bir darbeydi, darbe girişimiydi, lanetli bir şeydi, halk bunun 

önünü kesti, bu sefer karşı başladı. Aslında halk bunun da önünü kesmeli ama işte buna (CS20). 

 

… gerçekten bir darbe girişimi miydi, böyle bir şey vardı da bilerek önlenmedi de hani “Biz bunu 

lehimize çeviririz” durumu mu oldu? (CS21). 

 

Yani cemaatin içinden çıktığını düşünüyorum ama orada cemaat tek başına bunu aslında 

yapmayacaktı gibi görünüyor da son anda bir şeye gelmiş gibi, başka bir uzlaşma durumu olmuş gibi 

okunabilir o süreç (CS22). 

 

Cemaatin değil, yani inanmıyorum cemaatin yaptığına ama bu devlettin yaptığı bir oyundur, yani kendi 

kendilerine Tayyip’in bir oyunudur, yani kendi yerini sağlamlaştırmak için. Şu anda da “Darbe var” 

diyor ama tamam, darbe sana yapıldıysa Kürtlere karşı da en büyük darbeyi yapıyorsun: 6 milyon 

insanı yok sayıp bir parti başkanı, eş başkanını tutukluyorsun, bu darbedir, sivil darbedir. Gerçekten 

senin yaptığın darbenin daniskası. Darbe sana yapıldıysa, sen bu darbeyi niye yapıyorsun? (CS27). 

 

Darbe, yani o kadar darbe duymuşum, her yerden çok darbeler, başka ülkelerde de oldu ama böyle 

bir darbe olamaz: saat 22:00’de sokakta hemen birilerini çağırarak “Gelin, biz bunu yapıyoruz” 

hemen cumhurbaşkanı olduğu yerden hemen talimat versin, millet hemen sopalarla sokağa çıksın. 

Darbede halk sokağa çıkabilir mi? Nasıl, sen neyin karşısına gidiyorsun? Bu bir darbe değildi benim 

görüşüm ben darbe diye nitelemiyorum, çünkü darbe değildi. Bu FETÖ ile Tayyip’in arasında; önce 

kankaydılar, para üzerinden iş kurdular, yerleştiler, bu sefer para üzerinde anlaşmadılar, sonunda bu 

noktayı koydular (CS31). 

 

Bence şu anki yargılayan kesim, yargılanan kesimi kullandı çok iyi. Bana öyle geliyor. Mantığımı 

kullandığım zaman. Yani biraz da onları kandırdılar. Bana öyle geliyor yani. Onlar zaten birbirlerinden 

çok kopuk, ayrı şeyler değiller (CS32). 

 

Tayyip Erdoğan ve yandaşları tarafından yazılmış bir senaryoydu, niye? Tayyip Erdoğan ne zamandan 

beri? Referandumdan bu yana aslında cemaate karşı alttan alta bir şeyi var; burayı nasıl alt ederim, 

nasıl kendimden yana çeviririm hesabı vardı, çünkü buradaki paylaşım savaşında para paylaşımı var 

(MS1). 

 

… işte bunlar uzun bir dönem içerisinde birlikte hareket ettiler, özellikle AKP’nin hükümet olması ile 

birlikte bu olanakları daha da geliştirdiler, siyasi ortaklıklarını geliştirdiler ama daha sonra da bir siyasi 

gericiliğin kendi fraksiyonları bir çıkar çatışmasından dolayı birbirine girdi; birisi, birisini tasfiye etmeye 

kalktı ama bu seferki iş, bu çatışma önemli. Onların tabii ki bir örgütlenmesi de var, ancak bu 

çelişkiden dolayı onların tasfiye edilmesi[nde], sıkıştırılıp hareket etmesi[nde], içine sızılarak kontrollü 

bir şekilde AKP [tarafından] Türkiye’deki İslamcı, faşist bir rejim için bu iş kullanılıyor. Tıpkı Hitler’in 

Almanya’da neydi o? Bir yangın çıkartarak bütün toplumsal muhalefeti topladığı, yani sosyal 

demokratlarından, sendikacılarından ta sosyalistlerine kadar kendisinden olmayan herkesi topladığı 

o büyük yangın, o provokasyonu daha sonraki tarihte Hitler’in düzenlediği ve onu gerçek göstererek 

bir iktidar, kapitalizmin bir devlet yönetim biçimi olan faşist bir diktatörlüğe geçişi sağlamlaştırdı 

(MS6). 

 

Ya cemaat yapmıştır herhalde. Ama hükümetin bazen hükümetin payı var mıydı diye soruyorlar. Bana 

payı var mıydı, yok muydu bilemem, bilemeyiz de yani bunu. Ama izin verdiğini düşünüyorum. 

Kesinlikle bildiklerini düşünüyorum… Ama yaptığı değil de, izin vermiş olma ihtimali olduğunu 

düşünüyorum. Gerçi darbeyi kimin yaptığını da bilmiyorum. Zaten hiçbir ispat da yok cemaatin 

yaptığına dair. Ama cemaatin yanında falan değilim. Olmadım. Öyle oluşumların çok tehlikeli 

olduğunu düşünüyorum (MS16). 
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15.2.2 15 Temmuz’a Yönelik Duygular 

 

İktidara muhalif olanların darbe girişimine yönelik sahip oldukları belirsizlik ve şüphe hissi 

15 Temmuz’a yönelik duyguların da temel belirleyiclerindendir. Ak Parti’yi desteklediğini 

vurgulayanlar 15 Temmuz’un kendilerinde ciddi bir endişe ve korku yarattığını ifade 

etmektedirler. Bu korkunun kaynağı büyük ölçüde sahip olunanların kaybedilmesine 

yöneliktir. “Yine mağdur olmamak”, “istikrarlı bir sistemin bozulması”, “devletin 

kaybedilmesi” gibi endişeler sıkça ifade edilmiştir.  

Sonuçta darbe demek, dediğim gibi yani ülkenin tamamen bitmesi demek, çökmesi demek bütün her 

şeyin, bütün sistemin çökmesi demek. Ülke için endişeleniyorsunuz. Tamam, her şey yoluna girmiş, 

her şey yolunda gidiyor derken birden karışması demek darbenin olması demek. E onun için 

korkuyorsunuz (E15). 

Ak Parti seçmeninin geçmişe yönelik mağduriyet duygusu ve Ak Parti iktidarı ile sahip 

oldukları kazanımların ellerinden gidebileceği endişesi/korkusu bir süreklilik arz etmektedir. 

Burada elden gidecek olan aslında yaşam tarzı olduğu kadar, ekonomik ayrıcalıklar ve 

devlete olan yakınlığın kaybıdır. Ak Partiye’ye oy verdiğini ifade eden bir katılımcımız bu 

durumu şöyle ifade etmiştir: 

Düşünün kaybedecek hiçbir şeyi olmayan bir adam tehlike değil midir? Kimse düzeninin bozulmasını 

istemez. 15 Temmuz’da da bunun benzeri bir şey yaşandı. ...İnsanlar ilk tepki olarak durumlarının 

bozulmasını istemediler. Bu çok büyük bir etken oldu. Tabii ki vatan vs. bunların hepsi etken ama ilk 

içeriden tetikleyici, yani belki bilinçaltında, ekonomik sebepler yatıyor yani. Kimse işinin bozulmasını 

istemiyordu, ailesinin düzeninin bozulmasını istemiyordu. Çünkü iyi bir düzeni vardı (F1). 

 

Bu veriyi destekler bir başka bulgu, Ak Parti seçmeninin Türkiye’deki dindarların 

mağduriyetinin ana belkemiği olarak inşa ettiği 28 Şubat’ı en az hatırlayan grup olmasıdır. 

Bu durum bize hafızanın geçmişte yaşananlardan ziyade siyasal iktidarın söylemleri 

aracılığıyla aktif olarak inşa edildiğini düşündürtmektedir. Nitekim 28 Şubat’ta neler 

olduğunun aktif hafızasına sahip olan en önemli seçmen grubu CHP’lilerdir. CHP’li seçmenin 

aktif hafızası o dönemde dindar kesimin ciddi ayrımcılıklara maruz kaldığını içermektedir. Ak 

Parti’liler içerisinde 28 Şubat’ı aktif olarak hatırlayanlar özellikle başörtüsü yasağı yüzünden 

bu dönemde doğrudan bir mağduriyet yaşamış olan kadınlardır.  

Ak Parti seçmeninin 15 Temmuz ile ilintili olarak daha çok hatırladığı olay 12 Eylül 1980 

askeri darbesidir. Üstelik pek çok Ak Parti seçmeni de bu darbe yüzünden doğrudan mağdur 

olmadığını ifade etmiştir. Aslında bu durum bize siyasal iktidarın darbe karşıtlığı üzerinden 
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kurduğu siyasal söylemin kendi destekçileri arasında aktif bir hafıza yarattığını bir kez daha 

göstermektedir. Ak Parti döneminde sürekli biçimde işlenen “elitler bize karşı ve her an 

darbe olabilir” anlatısının toplumsal mobilizasyon açısından katalizör işlevi gördüğü ve Ak 

Parti destekçilerinin anlam dünyasında karşılık bulduğundan bahsedilebilir. Hafıza bu 

anlamda geçmişe yönelik mağduriyetler üzerinden geleceğe yönelik bir endişe ve korku 

yaratılarak yeniden kurgulanmıştır. Özellikle liderin olası kaybından ve ekonomik / kültürel 

kazanımların kaybedilmesinden duyulan korku hâkim olan duygulardandır.  

 

Bir diğer önemli korku ise vatanın elden gitmesi korkusudur. Özellikle darbenin dış güçler 

eliyle düzenlenmiş olduğu söylemi, sıradan insanların darbeyi takip eden demokrasi 

nöbetlerine katılma gerekçelerinde ön sıralarda yer almaktadır. 

 

 Her gece gidip vatanımı kurtarayım istedim. Vatan elden gidiyordu, yani o anda ne çocuğun ne 

kocan, hiçbir şey görmüyorsun. Hani bir şey yapabilirim düşüncesiyle hareket ettim. Vatan elden 

gidince senin ne evin ne çoluğun ne çocuğun kalacak (D2).  

 

Dış mihrakların oyununa karşı ülkemizi korunduk. 15 Temmuz’u gerçekleştiren kesim belli. Bu her 

şeyde belli. Hedeflenen Türkiye’yi ele geçirmekti. Hatta dış güçler bile hazırlanmıştı. Yani İngiltere 

bile dışarıdan gelip üstümüze çökecekti. O derecede yani. Toprağımıza sahip çıktık en azından 

(CS14).  

 

Burada görülen yine bir ideolojiden ziyade “ülkenin ve bedenin bütünlüğüne” en büyük zararı 

vereceği düşünülen “dış güçler”den duyulan gerçek bir korkudur. Bu korku insanları sokağa 

dökmekte ve siyasi liderle takipçilerini kaynaştırmaktadır.  

Hiç kuşkusuz korkunun ve endişenin kaynağının böylesine farklılaştığı bir durumda, sokağa 

liderin çağrısı ile davet edilen gruplara yönelik duygular da çok güçlü bir biçimde 

farklılaşmıştır. Özellikle muhalif grupların darbe girişimine yönelik yaşadıkları korku kısmen 

yaşadıkları darbe olayının içerdiği şiddete yönelikken, aynı oranda darbe girişiminden sonra 

sokakta gördükleri tekbir getiren dini gruplara da yöneliktir. Kimi görüşmecilerimiz ise 

kendilerini yeni oluşmakta olan Türkiye’de azınlık olarak tanımlayarak böyle büyük bir kesimi 

sokağa çıkartan bir çoğunluğun potansiyel şiddetinden korktuklarını ifade etmişlerdir. 15 

Temmuz’da dışarı çıkanların öfkesinin nereye yönleneceg ̆i düşüncesi iktidara muhalif olanlar 

arasında ciddi bir endişe yaratmıştır: 

Tekbir sesleriyle, yani sanki kurban kesmeye giden insanlar gibi böyle, birbirlerine “Hadi çıkın dışarı” 
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falan diye bağırıp hani “Ben çıkıyorum yetmedi, hadi sen de çık, gidelim birilerini avlayalım” zihniyetiyle 

çıkanları gördüm, bağıra çağıra, tekbir getirerek çıktıklarını. Herkesin birbirine bir kinle baktığını, 

kendinden olmadığını düşündüklerini, çıkmayanları, ışığını yakmayanlar, Türk bayrağı açmayanlar... 

Demokrasi Nöbetlerine gelmeyenlere kinle baktıklarını gördüm açıkça. Bu durumdan rahatsız 

oluyordum ben, ben ve arkadaşlarım da biz de şey yapıyorduk: mümkün olduğunca İstanbul’un 

bölgelerinde olmamaya veya İstanbul’dan başka yerlere, yine şehir içinde ama başka yerlere gitmeye 

çalışıyorduk, maruz kalmamak için, çünkü insanlar biraz böyle, ne bileyim böyle raydan çıkmış ̧ gibi, 

kudurmuş ̧ gibi davranıyorlardı açıkça; hem maruz kalıp can sıkmamak hem bir sürtüşme yas ̧ayıp bos ̧u 

bos ̧una üzerimize s ̧ey çekmemek için öyle uzak durmaya kalktık (CS21). 

Allah ü Ekber nidası bana s ̧eyi hatırlattı. Sivas olaylarını hatırlattı. Ben s ̧ey diyorum anneme, ya bizim 

camımıza tas ̧ atarlarsa. Ya bize zarar verirlerse. Ya Alevi kıyımı ya da Kürt kıyımı yaparlarsa. Ya da is ̧te 

onlardan olmayanın kıyımını yaparlarsa diye. Halkın böyle as ̧ırı tepkileri beni ürküttü. Devlet daha çok 

halk ürküttü beni o dönem (CS30). 

 

Hiç kuşkusuz 15 Temmuz sadece korku ve endişe yaratmamıştır. Aynı zamanda özellikle Ak 

Parti seçmeni için ciddi bir gurur kaynağıdır da. Nitekim 15 Temmuz sahip olunan millet 

algısının gerçekleştiği, sokakta somutlaştığı momenttir. Liderin sürekli olarak çağırdığı millet, 

ilk kez bu çağrının karşılığını aktif olarak gösterme ve lideri sokakta mobilize olarak 

destekleme imkânı bulmuştur. Diğer bir deyişle, 15 Temmuz milletin soyut bir kavram 

olmaktan çıkıp, somut bir gerçekliğe göndermede bulunduğu ve milletle/halkla devletin 

kaynaştığı bir gün bir andır: 

 

O gün, daha başka bir şeydi, yani herkes, her şeyi; sağcısıyla diyelim, solcusuyla, Alevisiyle, Sünnisiyle, 

Kürdüyle, Arabıyla ve burada yaşayan Suriyeliler dâhi bu sokağın içindeler…Sağcısı, solcusu, komünisti 

sokaktakiler, herkes “Vatan” diyordu, herkes “Vatan” (A20). 

 

15 Temmuz bizim içimizde olan çok bambaşka bir duyguyu ortaya çıkardı. Yani biz aslında savaşçı bir 

toplumdan gelme vs. ama hiç böyle bir fırsatımız olmamıştı. Birbirimizle çatışıyorduk… Tanklarla 

arabaların üzerinden geçip onları ezmeye çalışan, sanki bu ülkenin vatandaşı değil de bir düşman 

varmış gibi karşısında. Böyle bir ortam vardı... Kim vardı sokakta? Eller çok barizdi mesela. Kimi zafer 

işareti yapıyordu, kimi Rabia yapıyordu, kimi kurt işareti yapıyordu, kimi de tekbir işareti yapıyordu. 

Yani bunun hepsini gördüm ben (F1). 

 

Kimi görüşmecilerimiz 15 Temmuz’u kazanılmış yeni bir bağımsızlık zaferi olarak 

görmekteydi. Hatta kimileri 15 Temmuz’u Kurtuluş Savaşı ile kıyaslamaktaydı: 

 

15 Temmuz benim için Kurtuluş Savaşı gibi bir şey. Şimdi bütün Türkiye safralarından kurtuluyor, yeni 

bir Türkiye olaraktan ortaya çıkıyor, yani sizler için çok muazzam birşey bu. Önünüz açılacak (A30). 

 

Liderle bir özdeşim içinde olmayan ve kendini organik milletin bir parçası gibi hissetmeyen 

muhalefette ise 15 Temmuz gecesi (ve sonrasındaki demokrasi nöbetleri) aynı coşkuyu ifade 
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etmemektedir.  O geceye dair kahramanlık anlatısı içermeyen bir anlatıya sahip olanlar 

tahmin edilebileceği gibi Ak Parti seçmeni olmayan gruplardır.  

 

Köprüde askerin bog ̆azını kestiler. I ̇ki ay önce onu bence davulla zurnayla gönderdiler, çocug ̆un 

bog ̆azını kestiler, linç ettiler, köprüden atmaya çalıs ̧ıyorlar (CS1) 

 

Ben açıkça üzüldüm linç edilen askerlere, dövülen askerlere, yani o askerin elindeki silah 100 kis ̧iyi 

rahatlıkla indirebilir ama çocuk silahını bırakmıs ̧; halkın, bizim evladımız ya davul zurna ile 

gönderdig ̆imiz çocuklarımız, kalkıp nasıl vurabilirsin sen o insanları? Yani ben yazık, çok ezilenler oldu 

onu söylüyorum. Çok, o ölenlere ben çok üzülüyorum gerçekten (CS12). 
 

Olan biteni gördüğümde benim ilk yorumum “Aha da birbirlerine girdiler sonunda adamlar.” Zaten 

devletin kendi içerisindeki o gerginliğin bir yere gelmesini bekliyordum, bu kadar mesela 

beklemiyordum; bunlar birbirlerine girmişler, fena girmişler. Askerin, polisin birbirine böyle kanlı bıçaklı 

girmesi, Emniyet’in bombalanması bilmem ne böyle çok hani tahayyül edemediğim olaylardı açıkçası 

bir taraftan. Bugüne kadar bize öğretilenler hep “Asker-polis her şey kutsal, bunlar birbirini çok seviyor” 

falan filandı. Köprüde askerin boğazını kestiler. İki ay önce onu bence davulla zurnayla gönderdiler, 

çocuğun boğazını kestiler, linç ettiler, köprüden atmaya çalışıyorlar. Aksi taraftan Genelkurmay’ın 

girişinde asker ateş açıyor, insanları öldürüyor falan; böyle kaotik ortam gördüğümüz daha çok (CS1). 

 

15.2.3. 15 Temmuz Sonrası Mağduriyetler 

 

Araştırmada katılımcılara “15 Temmuz sonrasında hükümetin uygulamaları nedeniyle 

mağduriyetler yaşanıp yaşanmadığını” da sormuştuk. Ak Parti’lilerin yaklaşık yarısı dışında 

tüm seçmen gruplarında darbe girişimine dair bir “temizlik yapılıyor” görüntüsü altında çok 

ciddi mağduriyetler yaratıldığına dair ortak bir kanaatin mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Buna 

rağmen Ak Parti’li seçmenlerin küçük bir kısmı ya sadece / büyük ölçüde hak edenlere 

dokunulduğunu düşünüyor ya kurunun yanında yaşın da yanmasını meşru görmektedir.  

 

Şöyle ki, cezaevinde iş yapıyorum, hani biraz daha yakından bazı olaylara şahitlik edebiliyorum ya da 

bir şekilde bilgi edinebiliyorum. Yüzde 90 ölçüsünde doğru isimler alıyorlar (F1). 

 

Fethullah Gülen’i bir lider zannetmişler, hoca zannetmişler o yüzden tabii aralarında mağdur olan 

insanlar var ama kurunun yanında da yaş yanacak yani. Bunlar para kazanırken güzeldi, belirli 

mevkilerde astılar kestiler, e birtakım oyunları oynadılar. Zaten terör yok ki Fethullah Gülen’in işi 

(CS16). 

 

Ak Parti’li seçmenlerin bir kısmı ise mağduriyetler olduğunun farkında ve zaman içinde 

bunların düzeltileceğine inanmaktadır. 

 

İşte şimdi kurunun yanında yaş yanıyor, gene bizim arkadaşımızın örneği gibi. Şu anda bence bu 

süreci beklemek lazım, çünkü şunu söylüyorlar “Herkes şuna inansın, adil bir yargılama olacak” 

diyorlar. “İşten atılmalar olduysa da geri alınmalar olacak” diyorlar, yani bunları bekleyip göreceğiz, 

çünkü şu anda, şu anda adil olduğuna inanmıyorum şu anda, zaten hükümet de bunu “Çok adil bir 
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şey yapıyoruz” demiyor ama “Arada kaynayanlar da oluyor” diyor ama “Bunu düzelteceğiz” diyorlar; 

bakalım, bekleyeceğiz, göreceğiz (CS7). 

 

 

Valla şimdi bunu ayrım olacak tabii haliylen yani bunu başbakan da olmuş olsun, cumhurbaşkanı da 

olmuş olsun bunu anladın mı şey yapıyorlar, konuşuyorlar. Diyorlar ki “Suçsuz insan varsa, onlar da 

tabii bertaraf edilecek” yani o şekilde, yani bunun içinde suçlu olan da var, suçsuz olan da var ama 

sen suç işlememişin, bir şüpheli olarak gelmişsen, suçun yoksa affedileceksin yani bu şekilde olacak 

(CS15). 

 

Ak Parti’lilerin büyük çoğunluğu ise bu mağduriyetler konusunda değişik derecelerde 

eleştirel tutum almaktadırlar. OHAL sürecinde iktidarın yarattığı mağduriyetler, Ak Parti’lilerin 

önemlice bir kısmında bile ciddi bir hakikat ve adalet krizine yol açmış görünmektedir. 

 

Ben kendim mesela oylarımı Tayyip Erdoğan’a veriyorum, her zaman da veriyoruz, seviyoruz. Bu 

insanlar ölmesin diye bu açılım gelsin, kardeşlik yaşasın, o zaman mesela devlet tarafından bu 

milletvekillerini Kandil’e gönderdiler. “Git, Kandil’le, PKK ile görüşün, bilgileri getirin bize” diye. E bu 

adamlar buraya giderken sen kendin yol verdin gönderdin, e şimdi niye tutukluyorsun? Ha, tutuklama; 

al, ifadesini al, serbest bırak, serbest mahkeme yaptır anladın? Şimdi bunu aldığın zaman mesela bir 

muhtar dâhil milletin iradesi ile gelmiş bir insan, anladın? Muhtar da aynı cumhurbaşkanı 

sıfatındandır, yani bunlar da halkın oylarıyla gelmiş, 10 milyon insan arkalarındadır, anladın? Bu 10 

milyonun hepsini hiçe saymamak lazım, anladın? (CS13). 

 

 

… hiç alakası olmayan insanlar görevinden alınıyor. Şu anda bu adalet midir? Eğer sen 1000 kişiyi 

görevden alıyorsan, oran olarak söylüyorum, 100 kişiyi görevden aldığında 25’i, 30’u masum olup 

tekrar sen onu tekrar iki ay sonra görevine iade ediyorsan, burada ciddi bir zafiyet var demektir, adalet 

olduğunu göstermiyor. İki-üç ay boyunca o insana terör örgütü mensubu muamelesi yapıyorsun 

çünkü… Adam işte görevden alırken yanlış insanları seçiyor; demek ki burada adaletli davranılmıyor 

ya da diyor ki işte, kendi üstünde başarılı gördüğü birini yaftalayıp, bu gruba sokup görevinden 

alabiliyor, çamur atabiliyor ve buna müsaade ediliyor… Ben beceriksizlik olduğunu düşünüyorum. Net 

bir şekilde şu belli oldu: son süreçte bu insanların Ohal’den, Ohal’i ilan ederek; Ohal ilan etmek bir 

noktada yanlış bir şey demiyorum, doğru olabilir, devlet öyle bir karar vermiş olabilir. Ohal’i sadece 

bu iş için düzgün şekilde kullansa, ona da biz bir şey demeyeceğiz halk olarak ama görüyorum ki 

çevremizdeki bütün insanların herhangi bir tanıdığı ya da çevremizdeki birçok insan bu işten mustarip 

olmuş: görevden alınanlardan, çamur atılanlardan, işlerinden atılanlar, yani en kötü özel bir firma 

dâhi uçuk maaş vermek zorunda kaldığı bir adama kıdem tazminatı vermemek için FETÖ diye suçlayıp 

işinden atabiliyor (MS10). 

 

Biraz daha hassas olmak gerekiyor… Köşe başlarını tuttukları için bugün bir listeler hazırlanıyor 

FETÖ’cü diye, FETÖ’cü olmayan insanların listesi. FETÖ’cüler duruyor, onlar gidiyor. Ya işte artık bir 

kurum mu olur, bir yapı mı oluşturulur, güvenilir insanlar mı olur, hiçbir şekilde satın alınmayacak 

tipler mi olur bilmiyorum ama bir üst kurul oluşturulmalı ve bugüne kadar devletten kimler çıkmışsa, 

bunlar şikâyet olsun olmasın mutlaka değerlendirilmeli. Diyorum ya yani çok ahlaksızca bir sistem. 

Kripto ne demek ya. O zaman sen benden de şüpheleneceksin, ben de senden şüpheleneceğim. 

Hatta ben kendimden şüpheleneceğim yani. Ne yalan ne doğru dolayısıyla çıkmıyor (F2). 

 

Bence bazı şeyleri çok yanlış yaptılar, her önüne geleni almamaları gerekiyor. Şimdi şöyle: devlet sen 

bir karar verdin, bir dershane açtın, çocuklar oralara gittiyse, senin her öğretmeni, her şeyi almaya 

hakkın yok, çünkü sen izin verdin, önünü sen açtın, burada sen çok haksızsın. Ha, yapanlar içinde 

tespit edebiliyorsan kim yaptıysa, benim babam dâhi yaptıysa en ağır cezayı alması lazım ama 

dediğim gibi (CS9). 
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MHP’li seçmenler de bu mağduriyetler konusunda eleştirel Ak Parti’li seçmenle aynı 

konumda bulunuyor. İktidara belli bir anlayış gösterilse de mağduriyet yaratan uygulamalar 

eleştirilmektedir.  

 

Ya at izi it izine karıştı derler ya, yani o öyle bir şey. Allah yardımcıları olsun, gerçekten zor durumda 

olan insanları gördüm ben, çünkü 17 Aralık’tan sonrakini baz alıyor devlet, yani onun suyundan içen, 

FETÖ’nün suyundan içen herkes atılıyor. Şimdi devletin içinde de var zaten o sudan içen çok insan 

var, ben görüyorum, işte bakanından tut “Biz yanlış yaptık” deyip sıyrılıyorlar mesela. Şimdi 

memurların işten atıldıktan sonra “Ben pişmanım” deyip de tekrar göreve alamıyorlar maalesef. 

Siyasetçi yalan söylüyor “Ben siyaseten söyledim onu” diyor, işin içinden çıkıyor ama gerçekten 

mağdur olan çok insan var, benim tanıdığım da çok insan var. İşte Bylock kullananlar, kendi hattından 

Bylock kullanılmış mesela işte internet, benim adıma bir internet var, ben birçok kişiye şifresini 

vermişim, o kişiler Bylock’a girmiş ama onlar değil de internetin sahibi tutuklanıyor. Şimdi yani 

devletin buna kesinlikle ve kesinlikle bir çare bulması lazım. O kadar çok mağdur insan var ki mağdur 

olmayan insan da çok ama bak, üstüne basa basa söyleyeyim “Ben mağdurum” edebiyatı yapıyorlar 

ya bazen işte “Biz değiliz, FETÖ’cü değiliz,” şöyleyiz böyleyiz “Biz bıraktık o işleri” yok canım ya, öyle 

bir şey yok, bir şey yok! (CS19). 

 

Bu uygulama gerekliydi ama bu uygulamayı yaparken bence çok dikkatli davranıldığına inanmıyorum, 

çünkü sağdan soldan çok mağdur olan, suçsuz olduğu halde mağdur olan insanları duyuyorum; bu 

bizi üzüyor, öteki türlü cemaatçiler gebersin, hiç umurumda olmaz. Hiç de yıllarca sevmedim ama 

tabii masum insanlar varsa üzülürüm, kolay bir şey değil (CS5).  

 

CHP’li seçmenlerin darbe girişimine ve sonrasındaki siyasal düzene yönelik şüpheci tutumu 

darbe sonrası yaratılan mağduriyetler söz konusu olduğunda da devam etmektedir.  

 

Hayır, tam tersi herkese karşı yürütüldü, konu yani şu anda bir devrim gibi düşünün, sanki biz devrim 

yapıyoruz diye bütün şu andaki siyasi partiye karşı çıkan herkese karşı yapılan bir darbe oldu yani 

yüzde 40-51’lik bir kesime darbe oldu, bana göre öyle yani (CS24). 

 

İşte bu darbe ne kadar güzel oldu OHAL’le. İnsanları bir gecede böyle, böyle bir PDF dosyasında 

isminizle işten atabiliyorlar, hayatını bitirebiliyorlar. Bu illa terör örgütü mensubu olmak zorunda değil, 

hani bu imzacı vardı, Barış İmzacısı olsun, solcudur, belki zamanında kavga etmiştir, belki birinden 

borç aldı vermedi, ona gıcık oldu belki o yüzden bile atıyor olabilir ya da kadro mücadelesi verenler 

bizim okulda olduğu gibi, onlar da hakkını aradıkları ve hakkını aldıkları için atılıyorlar (CS21). 

 

Gereksiz yere atıyorlar, hiçbir suçu olmayan ve şimdi öyle bir şey ki maalesef, maalesef gerçekten 

çok kötü bir şey, çok kötü, yani her zaman tasvip etmediğim bir şey: birisinin birisinden alıp 

veremediği varsa şikâyet ediyor ve “Fethullahçı” diye atılıyor. Bu Türkiye için ne kadar tehlikeli bir şey 

(CS12). 

 

Cemaat ile başlayıp artık her çıkan çatlak sese ya da her ayrı fikre karşı muazzam bir temizlik; bitecek 

gibi de görünmüyor, bu uzadıkça uzar herhalde, artık kimi istemezlerse; bir suç unsuru var nasıl olsa, 

artık bir bahane de olduğu için bu böylece de devam edecek, yani çöpçüye kadar gelecek artık bu 

işler, görüntü o (CS8). 

 

HDP’li seçmenler de CHP seçmenine benzer bir biçimde 15 Temmuz’un bütün muhalefetin 

tasfiye edilmesine bahane olarak kullanıldığını düşünmektedir.  

 

Mağduriyetler tabii mağduriyetler var, ilk önce cemaatten başladılar. Tabii darbeden sonra bir birlik 

oluşunca, bir bütünlük oluştu, muhalefetle bakıyorsunuz Yenikapı’da buluştular; bundan sonra tabii 
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ki yine erken patladı. Önce “Cemaat” dediler, sonra bakıyorsunuz hiç alakası olmayan Cumhuriyet 

gazetesini baskınlar filan. Öbür taraftan muhalefet liderlerinin içeri alınması Selahattin Demirtaş filan 

olsun, yani mağduriyet var tabii ki (CS23). 

 

Devlet kendi, bence şu an mevcut iktidar kendine düşman olarak gördüğü kesimleri bir biçimde 

tasfiye etmeye çalışıyor ama bunun içinde bir öncelik belirlediğini düşünebiliriz; önceliği tabii ki 

cemaati tasfiye etmektir, çünkü en net olarak devlet kurumlarında bunu yapıyorsa, devlet 

kurumlarında en örgütlü yapı da o ve hani onu tasfiye etmek gibi birincil önceliği var, zaten onun 

dışındaki düşmanlarını büyük ölçüde ekarte etmiş durumda zaten yerel ittifakları yoluyla, 

bürokrasideki vs. yansımaları yoluyla bunu zaten bir biçimiyle yapmaya çalışıyordu, şu an özel olarak 

yapmaya çalıştığı kanaatinde değilim ama bir biçimiyle bu kişileri de fırsat bu fırsattır deyip, kişisel 

bile olabilir, sadece politik olmak durumunda değil, kişisel bir seçmece bile etki edebiliyor o sürece, 

çünkü bir soruşturma devam etmiyor neticede, bunu biliyoruz bir hukuki süreç vs. işletilmiyor, daha 

idari âmirlerin kendilerince belirledikleri listeler üzerinden gelişiyor (CS22). 

 

Ya cemaatçi de olsa mağdurdur Allah Allah… Sen onları götürüp de devletin ortağı yaparken sen 

suçsuzsun, öğretmen olmuş gitmiş onun okulunda okumuş; sen bunlara izin verdin. Sen koca koca 

arsalar verdin, sen Türkiye’nin milli hasılatının bilmem yüzde kaçını sen bunlara verdin, sen kendi 

ağzınla diyorsun ki “Ne istedin de vermedik?” Bu insanları sen yönlendirdin oraya, şimdi de hepsini 

sen görevden alıyorsun (CS20). 
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16. Nasıl bir Türkiye hayali: Eşdeğerlilik Değil Tahammül 

 

Görüşmelerimizi bitirirken bütün katılımcılarımıza “nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz?” diye 

sorduk. Tüm seçmen, yaş ve cinsiyet gruplarının ortak arzusu huzur, yaşam güvencesi ve 

barış içinde bir arada yaşamak oldu. Burada hemen vurgulamak gerekir ki bu soruya yanıt 

veren her seçmen grubundan katılımcının en fazla kullandıkları kelime “tahammül” 

olmuştur.  

 

Hiçbir şey değilse bile böyle ne bileyim güne başladığınızda böyle huzurlu, huzurlu, korkmadığınız, daha 

eşit, daha adil bir düzen hayal ediyorum (CS8). 

 

Benim nasıl bir Türkiye hayalim var? ... Kimsenin üzerinde üstünlük kurmadığı bir ülke. Ne bileyim bir 

sokakta, misal hani bir Alevi bir insanın başına bir şey gelmişse devlet “Niye geldi kardeşim, hemen 

araştırılsın,” yani sonuca gidilsin. Yine öbür tarafta muhafazakâr insana bir şey yapıldıysa sahip 

çıkılması, yani benim özlediğim Türkiye böyle, yani tahammül, en önemlisi tahammül, birbirimize 

tahammül etmemiz lazım (CS23). 

 
Elbette önce böyle hiç kimsenin en azından yaşam güvenliğinden kaygı duymadan yaşayabileceği, işte 

kendini rahatça ifade edebileceği, insanların ötekileştirilmeden işte kadınsa rahatça kadın olabilmeyi 

yaşaması, çocuksa rahatça çocuk olabilmeyi, işte işçiyse emeğinin hakkını alabilmesi, Aleviyse 

kültürünü rahatça yaşayabilmesi, kendini ifade edebilmesi, yani insanın insanca yaşayabileceği bir 

Türkiye olmasını ümit ediyorum (CS28). 

 

Ya benim ütopya ama. Böyle kuşlar böcekler. Benim hayalim şu. Yani her yerde, her kesime ait 

ibadethaneler olsun isterim. Camisi de olsun, işte kilisesi de olsun. Var zaten ama. Nasıl aktif 

kullanılıyor zaten hepimiz biliyoruz. Bu ülkeye gelen turistlerin terör korkusuyla ya da ben kendim bile, 

bu ülkede yaşayan birisi olarak terör korkusuyla yaşamamak istiyorum. Her şeyi söyleyebileceğim, 

rahatça hakkımı savunabileceğim, twitterda bir şey yazmaya korkmayacağım bir ülke istiyorum. Beni 

ben olduğum için kabul edecek insanlar istiyorum. Yani ne bileyim, hani bunlar çok olacak şeyler değil. 

Benimkisi ütopya (CS30). 

 

İnsanların birbirine tahammül edebildiği, kimsenin kimseyi düşman olarak görmeyeceği, 

saldırmayacağı, huzur içerisinde, zenginliğin, teknolojinin, ileri bir hayat tarzının olmasını istediğim bir 

Türkiye. Herkes ister, olması gereken de budur. Düşmanlık gerekli olmayan bir şey. Paylaşmak, bir 

arada yaşamak varken, düşmanlığın kime faydası olacak (H7). 

 

Bu ülkeyi şöyle hayal ediyorum: daha böyle birleşik, insanların daha birleşik olduğu, daha tahammüllü, 

yani bunlarla birlikte gelecek olan eğitimin, iyi insanların, üretici insanların daha fazla geldiği, işte ben 

[film konusunda?] bunlarla ilgileniyorum (MS54). 

 

Yani geleceğimi görebildiğim bir Türkiye isterim. Barışın olduğu bir Türkiye isterim yani. Aslında biz 

barışın içerisindeyiz fakat doğumuzla batımızla yani bir siyasi barış içinde bir ülke isterim yani. Çünkü 

biz hakikaten böyle bir milletiz yani (MS12). 

 

Siyasi tercihlerinde, duygularında, kavramlarında, kolektif hafızalarında birbirinden radikal 

olarak farklı konumlara sahip bir toplum kesimlerinin benzer bir gelecek hayaline sahip 

olması o toplumun bir arada durabilmesi için bir avantaj olarak görülebilir. Ancak bu 

araştırmanın bütün bulguları Türkiye toplumunun epeyce derin  bir yarılma içinde olduğunu, 

farklı gruplar arasındaki geçişkenlik alanlarının daraldığını göstermektedir. Ortak bir gelecek 
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olacaksa, bunun ötekilere tahammül üzerinden kurulamayacağı, eşdeğerlilik ve birbirine 

saygı temelinde ortak bir demokratik zeminde bir araya getirmedikçe mevcut yarılmaların 

derinleşme riskinin bulunduğunu kaydetmek gerekmektedir. 

 

 

Nisan 2017 

 

İstanbul 
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EK-1: Soru Formu 
Temel Amaç Temel Sorular Alt-başlıklar (kişilerin 

anlatıları sırasında 

yapılabilecek hatırlatmalar) 

Kişinin ve ailesinin 

hayat öyküsü 

Kişi ve ailesi 

hakkında 

demografik bilgileri 

edinmek 

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Nerede doğdunuz? 

Anne ve babanız nereli? Anne babanızdan başlayarak, sizin ve 

(evli ise) eşinizin eğitimi, çalışma hayatı, yaşadığınız yerlerden 

bahsedebilir misiniz? Çocuklarınızdan bahsedebilir misiniz? 

 

 Doğum yeri, eğitim, aile 

durumu 

 Ev, gelir, oturulan semt, 

yaş, vs. konularında 

bilgiler 

 

Türkiye tahayyülü 

Kişinin Türkiye’deki 

siyasi duruma dair 

temel tutumunu ve 

değerlerini 

öğrenmek 

Sizce ülkenin en önemli sorunları nedir?  Neden? (not: öncelikli 

mi sıralıyor? Hepsi aynı mı diyor?) 

Bu toplumu bir arada tutan ortak payda var mı? Nedir? Yeterli 

midir?  

Peki bu toplumu ayıran bir şeyler var mı? 

Türkiye’nin dünyadaki yerini nasıl görüyorsunuz? 

Türkiye nasıl yönetilmeli? Devletin farklı birimleri (yargı, Meclis, 

hükümet vs. gibi) birlikte ahenkli çalışıyor mu? 

Sizce Türkiye demokratik bir ülke mi? Neden? Neden değil? 

(Not: demokrasi tanımı belli değilse açıklaması istenmeli) 

Türk/Kürt; Alevi/sunni; 

kadın/erkek; zengin/yoksul 

Aidiyet ve vatandaşlık  

Kendi düşünce ve duruşu 

ile ilgili karşılaştırmalar / 

hatırlatmalar. 

Nereden bilgi alıyor 

(gazete/TV/dergi)?  

Temel zihinsel 

kavram haritası 

Kişinin temel siyasi/ 

toplumsal 

kavramalara dair 

fikrini öğrenmek 

Sizce Türkiye laik bir ülke mi? Neden? Neden değil? 

Sizce Türkiye eşitlikçi bir toplum mu? Herkes aynı haklara sahip 

mi? Neden? Neden değil?  

Millet nedir? Milleti kimler oluşturur? 

Sizce adil bir düzende yaşıyor muyuz? Neden? Neden değil? 

Kime karşı adaletsizlik var? Kim yapıyor?  

Devlet deyince aklınıza ilk neler geliyor?  

Kendi düşünce ve duruşu 

ile ilgili 

hatırlatma/karşılaştırmalar 

Tanımlarının nedenleri, 

kaynakları 

Kültür, ayrıcalıklar, sosyal 

ve aile bağları, milliyetçi 

hisler 

Bunlara dair yaşadıkları 

gerilimler 

Hafıza ve siyaset 

Kişinin Türkiye’deki 

temel toplumsal 

olayları nasıl 

hatırladığını be ne 

şekilde katıldığını 

öğrenmek 

Türkiye’nin yakın geçmişindeki sizce en önemli olaylar nelerdir?  

Neden sizin için önemli? 

Aşağıdaki olayları nasıl hatırladıklarını/ nasıl etkilendiklerini sor: 

12 Eylül? 28 Şubat? Gezi olayları? Kobane olayları (bilmiyorsa 

hatırlat: 6-7 Ekim 2014) ? 15 Temmuz? Bu olaylar sizce kimler 

tarafından kimlere karşı yapılmıştır? 

Neden hatırlamadı? Nasıl 

etkilendi? Sokağa çıktı mı? 

Sokağa çıkanlara bakışı 

konusunda hatırlatmalar 

yapılabilir.  

KİMLİK/ 

KİMLİKLENME 

Kişinin kendisini 

Türkiye’nin temel 

ayrışmalarında nasıl 

konumlandırdığını 

öğrenmek 

Kendinizi nasıl tanımlarsınız? 

 

Kürt/ Türk/  

Alevi/ Sunni 

Muhafazakâr/ Modern 

 

SİYASİ TUTUM 

Kişinin siyaset 

konusundaki temel 

pozisyonunu 

öğrenmek 

Oy veriyor musunuz? Son seçimde hangi partiye oy verdiniz? 

Neden o partiye oy verdiniz? Bugün olsa kime? 

Sizce sorunların çözümünde siyaset etkili mi? Neden? Neden 

değil? 

Oy verdiğiniz parti neleri çözüyor?  

Neleri çözemiyor? Nasıl? 

İşssizlik? Eşitsizlik? Laiklik? 

Adalet. Tespit ettiği önemli 

sorunu bu parti çözebiliyor 

mu? Önceki soru ile 

bağlantı.  

GELECEK 

Kişinin gelecek 

tahayyülünü 

öğrenmek 

Nasıl bir Türkiye hayaliniz var? 

Mümkün olsa gelecekte başka bir ülkede yaşamak ister misiniz?   
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EK-2: Katılımcı Listesi 

 
KOD Yaş Cinsiyet Siyasal 

Eğilim 

Eğitim Durumu İş/Meslek 

A10 39 E HDP İlkokul Temizlikçi 

A13 53 K AKP İlk okul Emekli/Aşçı 

A14 
 

K CHP İlkokul Çaycı 

A15 
 

K CHP İlkokul Ev hanımı 

A20 56 E AKP İlkokul Maden işletmecisi/ Turizm 

A22 28 E AKP Lisans Öğretmen 

A30 61 E AKP İlkokul İşçi emeklisi 

A32 46 E MHP İlkokul Mobilya ustası 

A4 22 E LDP Lisans Kütüphaneci  

A5 25 E AKP Lisans Bankacı 

C32 36 K HDP Lisans Eczanede çalışıyor 

CS1 30 E HDP Lisans Öğrenci/kafe işletme 

CS10 36 E CHP Lise İşsiz 

CS11 46 E CHP Lise Tezgahtar 

CS12 46 E CHP İlkokul Esnaf/rehberlik 

CS13 48 E AKP İlkokul İnşaatçı 

CS14 53 E AKP İlkokul Taksi şoförü 

CS15 66 E AKP İlkokul İnşaat işleri yapıyor 

CS16 47 E AKP İlkokul Marangoz 

CS17 50 E Belirtmedi İlkokul Emekli 

CS18 38 E Belirtmedi İlkokul Elektirikçi 

CS19 43 E MHP İlkokul İşletmeci (tekstil dükkanı) 

CS2 26 E HDP Yüksek lisans Öğrenci/Kamera Asistanlığı 

CS20 39 E HDP Lisans Esnaf 

CS21 30 E CHP Yüksek lisans Araştırma görevlisi 

CS22 30 K HDP Yüksek lisans Araştırma görevlisi 

CS23 30 E HDP Lise Grafik tasarım/Matbaacılık 

CS24 50 K CHP Lise terk Emekli/Tekstilde işçi 

CS25 35 K Belirtmedi İlkokul Tekstil işçisi 

CS26 52 E Belirtmedi İlkokul Esnaf 

CS27 38 E HDP Lisans Mühendis 

CS28 42 K HDP Lisans Muhasebeci 

CS29 56 K HDP İllkokul terk Ev hanımı 

CS3 45 E MHP İlkokul terk Turizmci 

CS30 29 K HDP Lisans Bankacı 

CS31 56 K HDP İlkokul Çalışmıyor 

CS33 41 K HDP Lise İşçi 

CS4 51 K CHP Belirtmedi Aşçı 

CS5 30 E MHP Yüksek lisans Araştırma görevlisi 

CS6 30 E AKP Lisans Turizm şirketinde çalışıyor 
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CS7 31 E AKP Lisans Turizm sektöründe(garson) 

CS8 41 K CHP Lisans terk Deri tasarım 

CS9 52 E AKP İlkokul Mobilyacı 

D1 
 

K Belirtmedi Yüksek lisans Eczacı 

D2 
 

K AKP İlkokul 
 

DN111 
 

K AKP İlkokul Emekli 

DN118 
 

K AKP İlkokul Satış danışmanlığı (mobilya) 

E15 28 E AKP Lise Özel sekötör 

E3 26 E TKP Yüksek lisans 
 

E5 48 E AKP İlkokul Tekstil-işçi 

F1 32 E AKP Lisans İnşaat mühendisi 

F2 42 K AKP Lisans Televizyon sektöründe 

F3 34 E Belirtmedi Lisans Devlet memuru 

H5 26 E AKP Lise Akademisyen 

H7 56 E AKP Lisans Emekli/Çalışıyor 

MS1 60 E HDP Belirtmedi Esnaf 

MS10 24 E AKP Lisans Yazılım mühendisi 

MS11 28 E AKP Lisans Belediye çalışanı 

MS12 25 E AKP Lisans Öğrenci 

MS13 27 E MHP Lisans Öğrenci/part-time çalışıyor 

MS14 28 E CHP Lisans  Mali konularla ilgili bir 

pozisyonda çalışıyor 

MS15 24 E HDP Lisans Öğrenci/Özel ders veriyor 

MS16 32 E HDP Yüksek Lisans Öğrenci/Asistan 

MS2 30 E HDP Lisans Öğrenci/Pansiyon işletiyor 

MS3 35 E AKP Lisans Mühendis 

MS4 21 E MHP Lisans Öğrenci 

MS5 70 E HDP Lise Emekli 

MS6 60 E HDP Lise Küçük esnaf 

MS7 32 E Belirtmedi Lisans Serbest meslek 

MS8 53 E CHP İlkokul Firmada çalışıyor 

MS9 23 E Belirtmedi Ön lisans Öğrenci 

 

 

 

 

 

 


