
 
 

KONDA 
Barometresi 

TEMALAR 
 
 
 
 
 
 
  

Kamu Güvenliğine Bakış 

Mart 2016 
 

 

 

 

 
(Bu rapor abonelerimizle yaptığımız sözleşmelere uygun olarak yayınlanmıştır.) 

 

 

 
 

 

 

 



 

KONDA MART 16’                                  KAMU GÜVENLİĞİNE BAKIŞ                                  2 

İÇİNDEKİLER 

 

1. YÖNETİCİ ÖZETİ .......................................................................................... 4 

 

2. AYIN TEMASI : KAMU GÜVENLİĞİNE BAKIŞ ................................................ 6 

 

2.1. Giriş ................................................................................................................. 6 

2.2. Kavramsal Çerçeve ....................................................................................... 8 

2.3. Güvende Hissetme ..................................................................................... 10 

2.4. Kutuplaşmanın yeni tanımı: Kim güvende hissediyor? ........................... 15 

2.5. Ülkede Kamu Güvenliği Algısı .................................................................... 25 

2.6. Kamu Güvenliğini Sağlamada Devlete ve Kurumlarına Güven .............. 26 

2.7. Bireysel Önlemler ve Davranışlar .............................................................. 28 

 

3. ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ ........................................................................... 35 

 

3.1. Araştırmanın Genel Tanımı ........................................................................ 35 

3.2. Örneklem ..................................................................................................... 35 

 

4. TÜM CEVAP DAĞILIMLARI ........................................................................ 37 

 

4.1. Deneklerin Profili ........................................................................................ 37 

4.2 Ayın Teması: Kamu Güvenliği .................................................................... 41 

 

5. TERİMLER SÖZLÜĞÜ ............................................................................... 49 

 
 

  



 

KONDA MART 16’                               KAMU GÜVENLİĞİNE BAKIŞ                                        3 

  



 

KONDA MART 16’                                  KAMU GÜVENLİĞİNE BAKIŞ                                  4 

1. YÖNETİCİ ÖZETİ 

 

Bu rapora esas olan araştırma 5-6 Mart 2016 tarihlerinde 27 ilin merkez dahil 98 ilçesine 

bağlı 153 mahalle ve köyünde 2649 kişiyle hanelerinde yüzyüze görüşülerek 

gerçekleştirilmiştir.  

 

AYIN TEMASI: KAMU GÜVENLİĞİ 

Özellikle 7 Haziran seçimlerinden itibaren ülkede karmaşanın ve güvensizliğin zaman 

zaman ciddi seviyelere çıktığını belirtmek yanlış olmayacaktır.  Dolayısıyla kişilerin 

bireysel can ve mal güvenliği ve kamu güvenliği zihinleri her boyutuyla meşgul eder 

hale geldi. Biz de bu ayın temasında bu algıları masaya yatırmaya çalıştık.  

 

Metropolde yaşamak güvensiz hissetmek için önemli sebep 

Toplumun güven algısının cinsiyet, hayat tarzı ve siyasi parti tercihinden bağımsız 

olmadığını görüyoruz. Somut durum tespitine dayandığı farz edilen can ve mal 

güvenliği meseleleri kişinin algısına ve öznel bakış açısına göre farklı farklı 

değerlendiriliyor. Güvende hissettiğini belirten kadınlar yüzde 37 oranındayken, 

güvende hissettiğini belirten erkekler yüzde 46’dır. Modernler arasında güvende 

hissedenler yüzde 29 iken, bu oran Geleneksel Muhafazakârlar için yüzde 45 ve 

Dindar Muhafazakârlar için yüzde 47’dir. Kendini en fazla Ak Partililer güvende 

hissederlerken, HDP’lilerin sadece yüzde 8’i güvende hissettiğini bildiriyor. Ayrıca; 

güvensizlik hissiyatı kırdan metropole ilerledikçe artıyor. Genel olarak baktığımızda 

güvende hissetmenin de iktidara, hükümete ve devlete olan yaklaşımla değiştiğini 

söyleyebiliyoruz.  

 

Türkiye Avrupa’ya göre kendini daha güvensiz hissediyor 

Avrupa geneline ait verilerle karşılaştırdığımızda Türkiye halkı olarak kendimizi Avrupa’ya 

göre çok ciddi oranda daha güvensiz hissettiğimizi söyleyebiliriz.  

 

Güvenliği sağlamakla en fazla sorumlu tutulan bu konuda en başarısız bulunan 

da hükümet 

 “Sizce vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamakta en önce kim sorumludur” sorusuna 

yüzde 71,4 “hükümet sorumludur” cevabını verdi. Ancak; can ve mal güvenliğini 

sağlamakta hükümeti başarılı bulanların oranı yüzde 53’e kadar düşüyor, kısacası 

her iki kişiden biri hükümeti can ve mal güvenliğini sağlamakta başarısız buluyor. 

Asker ve polisi başarılı bulanlar ise bir hayli fazla, sırasıyla yüzde 81 asker ve yüzde 

71 polis “can ve mal güvenliğini sağlamakta başarılıdır” cevabını vermiş.    

 

Modernler ve daha eğitimliler daha fazla “şiddete şiddetle karşılık veririz” diyor.  

Toplumun şiddete karşı yaklaşımı da önemli sonuçlar ortaya koydu. Toplumun yüzde 

70’ten fazlası şiddet görürse polise gideceğini söylese de, yüzde 17’si şiddete 

şiddetle karşılık vereceğini söylüyor. En çarpıcı olan ise modernlerin ve daha 

eğitimlilerin şiddete şiddetle karşılık vereceğini daha yüksek oranda söylüyor 

olması.  
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Toplumun yarıya yakını devleti vatandaşın önüne koyuyor. 

Bu tema çerçevesinde kişilerin devletin mi, vatandaşın mı güvenliğine öncelik verdiğini de 

anlamaya çalıştık. Toplumun yüzde 45’i devletin güvenliğini vatandaşınkinden önde 

tutuyor. Diğer yandan yine toplumun yarıya yakını terörle mücadele için vatandaşın 

temel hak ve özgürlükleri kısıtlanabileceğini savunuyor. Devletçi olarak tarif 

edebileceğimiz bu kişiler araştırma bulgularına göre kendini daha güvende 

hissetme, terörle mücadele operasyonlarının devletin doğal görevi olduğunu 

düşünme ve ülkede olan biteni olağan gelişmeler olarak tarif etme eğilimindedir.  

 

Erdoğan’ın ‘devlet’ söylemi 

Kamu güvenliği temasına dair yukarıda bazılarını sıraladığımız bulgularla diğer verileri ve 

hatta başkaca araştırmalardaki devlete dair bilgileri bir arada incelediğimizde 

ülkede ‘devlet’ kurumunun siyasi tercihlerden, demografiden ve hayat tarzından 

bağımsız bir yaygınlığı olan son derece güçlü bir kavram olduğunu fark ediyoruz. 

Şimdilik bu ayın verilerine baktığımızda ‘hükümet’ ile ‘devlet’in zihinlerde halen ayrı 

kavramlar olduğunu iddia edebiliriz. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son 8 ayda, 

terörle mücadeleyi, yabancı devletlerle çelişkileri ve makamına hakaret davalarını 

temel alan söylemi makamını ‘devlet’in ta kendisi konumuna çekme ve tanımlama 

gayretlerinin ipuçlarını içeriyor. Araştırma bulgularına baktığımızda ise Erdoğan veya 

iktidar karşıtı olanların bile ‘devletçi’ tarafta yer almaları halinde Erdoğan’ın genel 

söylemine yaklaştığını hissedebiliyoruz. Erdoğan’ın devletçilik üzerinden ortaya 

koyduğu bu çekim gücünün muhtemel bir hak oylamasında dengeleri değiştirebilme 

potansiyeli olduğunu tahmin etmek yanlış olmayacaktır.  
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2. AYIN TEMASI: KAMU GÜVENLİĞİNE BAKIŞ 

2.1. Giriş 

 

Saha çalışmasını 5 ve 6 Mart tarihlerinde yaptığımız, bu ayki araştırmayı hazırlarken hem 

Güneydoğu’daki çatışmalar, hem de canlı bombalar dolayısıyla kamu güvenliğinin 

ne derece sağlanabildiği oldukça tartışmalı bir konuydu ve bireylerin kendi 

hayatlarını şekillendirir ve ileriye yönelik “oyun planı” kurarken, kendi can ve mal 

güvenliklerini ne derece dikkate alarak hareket ettiklerini anlamak elzem hale 

gelmişti. 13 Mart’ta Ankara Kızılay’da ve 19 Mart 2016 İstanbul İstiklal’deki canlı 

bomba saldırıları da ne yazık ki kamu güvenliğinin ne kadar hayati olduğunu ortaya 

koydu.  

 

Abonelerimizin Ocak’16 ve Şubat’16 Barometrelerinden hatırlayacağı üzere, Türkiye’de 

bireylerin gündelik hayatlarında ne şekillerde oyun planı kurduklarına kafa yormaya 

devam ediyoruz. Diğer bir deyişle karşılarındaki insanı nasıl algıladıklarına ve nasıl 

durum tespiti yaptıklarına, hangi noktalarda tepki vermeyi seçip hangi noktalarda 

susmayı tercih ettiklerine, ani değişimlere nasıl ayak uydurduklarına ve korku ve 

beklentilerinin toplumsal davranışlarını nasıl şekillendirdiğini anlamaya çalışıyoruz. 

Bu nedenle; Ocak’16 Barometresi’nde, “ortalama Türkiye insanı” algısına, Şubat’16 

Barometresi’nde ise genel olarak “yabancı” ve özel olarak “Suriyeli” algılarına 

eğildik. Bu iki raporda bir taraftan görüştüğümüz kişilerin gündelik hayatta 

karşılaştıkları insanlara dair algılarını irdelerken, diğer bir taraftan da bu algılar 

üzerinden gündelik hayattaki yaşam evrenlerini ve temas alanlarını saptadık. Bu iki 

raporun dikkati çeken en anlamlı ortak bulgusu bu algıların ve yaşam ve temas 

alanlarının oluşmasında en kayda değer etkileri cinsiyet, etnik kimlik ve hayat 

tarzlarının gösterdikleriydi. En önemli ikinci gözlemimiz ise hâlihazırda gündelik 

hayatlarında farklı insanlarla temas edenlerin, başka insanlarla temas konusunda 

daha kabullenici oldukları idi. Kısacası, temastan kaçınanların ya da korkanların 

pratikte de temastan korkmayanlardan ayrıldıklarını gördük. 

 

Güvenlik konusunda esas sorumlu görülen hükümet 

Mart’16 Barometresi ise yine benzer bir düzlemde devam ederek, Türkiye’deki genel 

güvenlik algısını deşifre etmeyi amaçlıyor. Buradaki amacımız; kişilere göre değişen, 

öznel bir durum tespitinin toplumsal hayata nasıl yön verdiğini anlamak ve 

gelecekte siyasete nasıl yön verebileceği üzerinde çıkarımda bulunmak. Toplumun 

ezici çoğunluğu can ve mal güvenliğini sağlamada devlet kurumlarını sorumlu 

görüyor ve yüzde 71,4 ile hükümet bu konuda başı çekiyor. Ancak, öte yandan 

toplumun ancak yarısı hükümeti bu konuda başarılı buluyor.  Yetişkin nüfusun 

yüzde 17’si ise kendisi doğrudan fiziksel şiddete maruz kaldığı takdirde, şiddete 

şiddetle karşılık vereceğini belirtiyor. Yüzde 17, 9 buçuk milyon kişiye, yani orta 

ölçekli bir Avrupa ülkesinin nüfusuna denk geliyor. İşte bu basit bulgular üzerinden 

dahi, kamu güvenliğinin bir taraftan kanun koyanla vatandaş arasındaki, bir taraftan 

da vatandaşların kendi aralarındaki ilişkilere ayna tutan temel bir mesele olduğu 

ortaya çıkıyor.   
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Kamu güvenliği temasında ilkin genel olarak güvenlik ve güvende hissetmeye dair algıları 

tespit edeceğiz. Sonra, görüştüğümüz kişilerin can ve mal güvenliği konusunda 

hangi kurumları sorumlu gördüklerini ve güvensiz hissettikleri noktada, devlet 

kurumlarına başvurmak dâhil olmak üzere, ne şekillerde kişisel önlemler aldıklarını 

gözler önüne sereceğiz. Ancak, hızlı bir başlangıç olarak, Mart ayının en öncelikli 

gündemini oluşturan konuya iki grafik üzerinden bakalım: 

 

 
 

 

 
 

 

Toplumun yüzde 60’ı kendini güvensiz hissediyor 

Türkiye’de halkın çok ciddi güvensizlik hissi sorunu vardır. İlk grafikte göründüğü üzere, 

toplumun yüzde 60’a yakını sokağa çıkmak, kalabalık yerlerde bulunmak 

konusunda güvensiz hissediyor ve yaklaşık yüzde 30’u bu durumun gündelik 

hayatını olumsuz etkilediğini belirtiyor. Yine anketin yapıldığı tarihte Türkiye’de her 

iki kişiden biri canlı bombadan çok net olarak korkuyor, böylesi bir korku zihninin bir 

köşesinde bulunuyor. Üstelik bu korku köyden metropole doğru gittikçe anlamlı 

derecede artıyor.  

 

27,1 31,4 41,5

% 0 % 50 % 100

Son günlerde sokağa çıkmak, kalabalık yerlerde bulunmak 

konusunda çekince, endişe duyuyor musunuz, güvenlik 

kaygısı gündelik hayatınızı etkiliyor mu? (5-6 Mart 2016)

Güvensiz hissediyorum ve gündelik hayatımı olumsuz etkiliyor.

Güvensiz hissediyorum ama gündelik hayatımı etkilemiyor.

Güvende hissediyorum.

17,2 11,9 8,8 11,3 19,2 31,5

% 0 % 50 % 100

Toplu taşımada veya çarşı-pazarda canlı bombadan zarar 

görürsem diye gittiğim yerlere dikkat ediyorum 

(5-6 Mart 2016) 

Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılmıyorum

Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
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Araştırma Ankara ve İstanbul bombalarından önce yapıldı 

Anket çalışmamızı altı gün arayla Türkiye’nin en büyük iki metropolünde patlayan 

bombalardan önce, 5-6 Mart tarihlerinde gerçekleştirdiğimizi hatırlatmakta fayda 

var. Bu haliyle Mart ayının ilk yarısında gerçekleştirilen anket çalışmasında ortaya 

çıkan sonuçlar, patlamalardan sonraki toplumsal tabloya göre dahi “iyimser” kaçıyor 

olabilir. Elbette ki, halihazırda her iki şehirde de maalesef oldukça yakın geçmişte 

(12 Ocak 2016 İstanbul ve 10 Ekim 2015 Ankara) patlamalar gerçekleştiğini de 

hatırlatmamız gerekiyor. Böylece, bir taraftan insanların halihazırda güvensiz 

hissettikleri bir eşiği geçmiş oldukları, diğer bir taraftan bu güvensizlik hissiyatının 

katlanması ihtimali üzerine fikir yürütebiliriz. Bu nedenle; gelecek ay bazı soruları 

yineleyerek halkın bombalara ve yoğunlaşan şiddet eylemlerine tepkisini ölçmeye ve 

oyun planını ne şekilde değiştirdiğini anlamaya devam edeceğiz.   

 

2.2. Kavramsal Çerçeve 

Ahmet İnsel, Helsinki Yurttaşlar Derneği için Eylül 2015’te kaleme aldığı makalesinde – 

sadece Türkiye’de değil – dünyanın farklı pek çok noktasında toplumların 

çözülmeye başladığından ve on binlerce insan için ölüm riskinin gündelik 

hayatlarında sıradanlaştığından bahsediyor:   

 
Toplumların infilak etmesine, toplum olma niteliklerini bütünüyle yitirmelerine şahit 

oluyoruz. Bu toplum olma niteliğini yitirmenin, aşırı ve kör şiddetin başat askeri ve 

siyasal araç olarak kullanılmasının, bölgesel güç olma hesaplarının aşırı şiddet ve 

terör yöntemleriyle hayata geçirilmesinin yarattığı büyük yıkıcı dalgayı, bugün 

dünyada en fazla mülteci ağırlayan ülke olarak yakından hissediyoruz. Yaşayabilmek 

için ölüm riskini almak zorunda kalan on binlerce insanın dramı kıyılarımızda, yakın 

bölgemizde günlük olağan haber haline geldi.1  

 

Bu alıntı bir taraftan mültecilerin durumuna vurgu yapıyor, öte yandan ise mültecilere – ya 

da başka ülke vatandaşlarına – has bir durumun gitgide bize, yani sıradan 

vatandaşa, yaklaşmakta olduğunu adeta öngörüyor. Gerek başka ülkelerde, 

gerekse Türkiye’de bireyler daha çok risk almak durumunda bırakılıyorlar. Güvenlik, 

bu bakımdan gündelik hayatlardaki en basit kararlara bile etki eden önemli bir 

kıstas haline geliyor. İnsel ve son zamanlarda bu mesele üzerine yazan pek çok 

düşünür bu durumun temel nedeninin devletin kendi güvenliğini insan güvenliğinin 

önüne koymasına bağlıyorlar. En basit şekliyle bu durum, güvenlik konusunda farklı 

tanım ve öncelikler bulunmasından kaynaklanıyor. Örneğin Birleşmiş Millletler 

Kalkınma Programı’nın (UNDP) 1994 yılında ortaya attığı “insani güvenlik” kavramı 

devlet, polis ve asker odaklı güvenlik anlayışının birey, refah ve hukuk-özgürlük 

odaklı bir güvenlik anlayışına dönüşmesi gerektiğini vurguluyordu: 

 
Güvenlik kavramı, çok uzun zamandan beri, daraltıcı bir yorumla ele alınıyor. Dış 

saldırılara karşı bir toprak parçasının güvenliğine, yabancılara karşı milli çıkarların 

                                                      
1 Ahmet İnsel (2015). “Güvenliğe Kişi Katından Bakmak” Saha (1): 3-4 
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savunulmasına veya bir nükleer soykırım tehdidine karşı yerkürenin güvenliğiyle 

sınırlandırılıyor. Kişilerden ziyade ulus-devletler için uygulanıyor. 2  

 

Bu noktadan yola çıkarak görüştüğümüz kişilere devletin güvenliğinin mi yoksa, vatandaşın 

can ve mal güvenliğinin mi öncelikli olması gerektiği sorusunu yönelttiğimizde 

güvenliğin iki tanımı üzerinden toplumun kabaca ikiye bölündüğünü gördük.  

 

 
 

Ülkenin neredeyse yarısı ‘devletçi’ 

Güvenlik konusunda kimin öncelikli olduğu meselesi kişilerin güvenlikten ne anladığına 

göre değişiyor olmalıdır. Ancak, bu soruya doğrudan verilen cevaplar devletçiler ve 

karşıtları arasında bir kutuplaşmaya işaret etmekten çok, farklı kesimlerin ne 

derecede doğrudan can ve mal güvenliği tehdidi altında hissettiklerine işaret ediyor. 

İnsanlar öncelik olarak ister devlete, ister vatandaşa işaret etsin, hukukun, 

özgürlüğün ve ekonominin can ve mal güvenliği konularında belirleyici olduğuna 

benzer şekillerde inanıyorlar.  

  

 
Yukarıdaki grafikte de ortaya çıktığı şekliyle, toplumun yarısı işleyen bir hukuk sistemini can 

ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda önemli bir önkoşul olarak görüyor. İki 

ayrı uçta ise kalkınmış ekonominin ve özgürlükçü siyasi ortamın önkoşul olduğuna 

inananlar yer alıyor.  

 

Aşağıdaki grafikten ise önceliği vatandaşın güvenliği olanlarda olduğu gibi, güvenlik 

konusunda önceliği devlet olanların da yarısının, işleyen hukuk sistemini vatandaşın 

can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda bir önkoşul olarak gördüğünü 

anlıyoruz.  

 

 

                                                      
2 UNDP Human Development Report 1994 

46,5 53,5

% 0 % 50 % 100

Sizce devletin güvenliği mi, yoksa vatandaşın can ve mal 

güvenliği mi öncelikli olmalı?

Devletin Vatandaşın

Kalkınmış 

ekonomi; 31,3

İşleyen hukuk 

sistemi; 50,3

Özgürlükçü siyasi 

ortam; 18,4

% 0 % 50 % 100

Sizce hangisinin olduğu bir toplumda can ve mal güvenliği 

daha kolay sağlanabilir? 

Kalkınmış ekonomi İşleyen hukuk sistemi Özgürlükçü siyasi ortam
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Grafikteki en büyük fark, kalkınmış ekonomi ve özgürlükçü siyasi ortam cevaplarında 

ortaya çıkıyor. Vatandaşın güvenliğine öncelik verenler özgürlükçü siyasi ortamı 

önkoşul olarak görenlerin daha fazla yoğunlaştığı; devletin güvenliğine öncelik 

verenler ise kalkınma cevabını verenlerin yoğunlaştığı bir toplumsal küme 

oluşturmuş. Kısacası, devletçiler diyebileceğimiz grup ile bireyciler diyebileceğimiz 

grup arasında doğrudan bir kutuplaşmadan ziyade, her iki grubun içinde farklı 

öncelikler, beklentiler ve korkular üzerinden ortaya çıkan anlamlı daha küçük 

toplumsal gruplar bulunduğunu belirtmek gerekiyor. 

  

Böylece; güvenliğe dair sokağa çıkarken güvende hissetme ve canlı bombadan sakınma 

üzerine yönelttiğimiz çok genel iki soru üzerinden, bir tarafta toplumsal ezberlerden, 

diğer tarafta güvenlik kavramının devletin güvenliği ve vatandaşın güvenliği 

şeklindeki farklı anlamlarından dolayı ortaya çıkan anlam kargaşası nedeniyle 

meseleye daha dar bir odak noktası üzerinden bakmamız gerektiğini görüyoruz. Aksi 

takdirde, önceki raporlarda da sıklıkla üzerine kafa yorduğumuz toplumsal 

kutuplaşma dinamikleri – ya da en kaba anlamıyla zıtlaşan toplumsal ezberler – 

farklı kesimlerin ne derecede doğrudan can ve mal güvenliği tehdidi altında 

hissettiklerini anlayamama olasılığını doğuruyor. Bu nedenle raporun kalanında iki 

amacımız var: Birincisi, güvenlik kavramını sadece kamusal güvenlik yönüyle, yani 

doğrudan kişinin can ve mal güvenliği (ve bunun tehlikeye düşmesi olasılığı) 

üzerinden incelemek. İkincisi de; kutuplaşmanın yeni bir tanımını yapmak.   

Kutuplaşmanın yeni bir tanımından bahsederken, kutuplaşma üzerinden kamusal 

güvenliğin tanımını değil, tam tersine bireylerin kamusal güvenliğe dair algıları 

üzerinden siyasi ve toplumsal kutuplaşmanın yeni bir tanımını yapmayı 

hedeflediğimizi not edelim.    

2.3. Güvende Hissetme 

Görüştüğümüz kişilere güvende hissedip hissetmediklerini sorduğumuzda, yüzde 27’si 

güvensiz hissettiğini ve bunun gündelik hayatını olumsuz etkilendiğini, yüzde 31’i 

ise güvensiz hissettiği halde gündelik hayatını etkilemediğini, kalan yüzde 42’si ise 

güvende hissettiğini belirtti. Özetle her 10 kişiden yaklaşık 6’sı güvensiz hissettiğini 

belirtti. Ancak; Giriş ve Kavramsal Çerçeve bölümlerinde belirttiğimiz üzere, bu 

güvensiz hissetme hali insanların gündelik hayatlarını ne kadar şekillendirdiğine 
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dair tek başına açıklayıcı olmuyor, çünkü toplumdaki yaklaşık her üç kişiden birisi 

güvensiz hissetse de bunun hayatını çok etkilemediğini belirtiyor. 

 
 

Ocak’16 ve Şubat’16 Barometrelerinde ve giriş kısmında belirttiğimiz üzere, Türkiye’de pek 

çok toplumsal algı, cinsiyet, kişilerin hayat tarzı olarak kendilerini nasıl 

tanımladıkları, siyasi parti tercihleri ve temas alanları (yerleşim yeri ya da kişinin 

pratikte farklı kesimlerle ne kadar temas ettiği) üzerinden açıklanabiliyor. Aşağıdaki 

grafikte de görüldüğü gibi, Türkiye’de kadınlar erkeklere göre, hayat tarzı modern 

olanlar muhafazakârlara göre, HDP ve CHP seçmenleri de Ak Parti ve MHP 

seçmenlerine göre daha güvensiz hissediyorlar.  

 

 

 

Metropollerde üçte iki güvensiz hissediyor 

Yerleşim yerinin büyüklüğüne göre baktığımızda ise metropolde her 10 kişiden 3’ü 

güvende hissettiğini belirtirken, kırsal kesimde bu oran iki katına, her 10 kişiden 

6’sına çıkıyor. Yine, güvende hissetmemesine rağmen, gündelik hayatının 

etkilenmediğini belirtenlerin oranı metropolden kıra doğru gittikçe düşüyor. 

Metropollerde her 10 kişiden 3’ü ve fazlası gündelik hayatının olumsuz etkilendiğini 

belirtken, bu oran kırda yüzde 14 seviyesine kadar düşüyor.  
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Güvensiz hissediyorum ama gündelik hayatımı etkilemiyor.
Güvende hissediyorum.
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İnsanların güvende hissedip hissetmediklerine dair sorduğumuz üç önerme ise kendi 

mahallelerini, şehirlerini ve ülkeyi ne kadar güvenli gördüklerini ele alıyordu. 

Aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi, bireylerin doğrudan/somut olarak temas 

ettikleri yerde, yani mahallelerinde, daha güvende hissederken temas alanı 

soyutlaştıkça güven hissiyatı azalıyor. Yüzde 20 mahallesinin, yüzde 28 şehrinin ve 

yüzde 45 ülkenin güvenli olmadığını düşünüyor.   
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Güvensiz hissediyorum ama gündelik hayatımı etkilemiyor.

Güvende hissediyorum.
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Toplumun yarıya yakını ülkeyi güvensiz buluyor 

Bu bulgu, önceki iki raporumuzdaki bulgularımızı destekler niteliktedir. İnsanlar, kendi 

yaşam alanlarından (ev, mahalle gibi) şehir ve ülke gibi daha soyut ölçekteki temas 

alanlarına doğru ilerledikçe temastan daha fazla kaçınıyorlar. Güvensizlik 

hissiyatının artması da aynı durumun farklı bir bakış açısı üzerinden görünür hali 

olarak değerlendirilebilir. Güvenli bulma hissi arasındaki fark, şehir ile ülke arasında 

artıyor, şehrini güvensiz bulanlar yüzde 28 iken, ülkeyi güvensiz bulanlar yüzde 45’e 

(neredeyse her iki kişiden biri) mertebesine yükseliyor.  

 

Büyükşehirde olmak güvensiz hissetmek için bir sebep 

Aşağıdaki üç grafikte bu üç önermeye verilen cevapların yerleşim yerine göre dağılımı yer 

alıyor. Bu grafiklerde yine metropolden kırsal kesime doğru gittikçe güven hissinin 

arttığını görüyoruz. Kırsalda yaşayanlar kendi yaşadıkları alanı en fazla güvenli bulan 

grup olurken, metropolde yaşayanlar da ülkeyi en az güvensiz bulanlar olmuşlardır.    
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Avrupalı kendini Türkiye’ye göre daha güvende hissediyor 

Bu bölümde son olarak; Türkiye ile Avrupa ülkelerini karşılaştıralım. Aynı sorular 2015 yılı 

Mart ayında çeşitli Avrupa ülkelerinde de yöneltilmiş. Karşılaştırmada ilk olarak, 

mahalleden ülke ölçeğine doğru gidildikçe Türkiye’de ve Avrupa’da benzer bir eğilim 

olması, kişilerin kendi mahallelerini, ülkelerine göre daha güvenli bulmaları dikkat 

çekiyor. İkinci olarak, Avrupa’da yaşayanların ortalamada Türkiye’de yaşayanlara 

göre çok daha güvende hissettiklerini görüyoruz. Türkiye’de yaşayanların neredeyse 

her ikisinden birisi “ülke güvensiz” derken, bu durum Avrupa’da her beş kişiden 

daha azına denk geliyor. İkinci olarak, Türkiye’de mahalle, şehir ve ülkenin güvenli 

bulunma oranlarında dikkat çekici farklar vardır; mahallesini güvenli bulanlarla 

ülkeyi güvenli bulanlar arasında 26 puan fark vardır. Ancak, Avrupa’da aynı fark 

sadece 8 puan seviyesindedir.   
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2.4. Kutuplaşmanın yeni tanımı: Kim güvende hissediyor?  

Daha sonra ele alacağımız, “Türkiye’de insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden en 

önemli unsurlar hangisidir” sorusuna verilen cevaplar “terör”, “iç savaş” ve “diğer 

ülkelerle savaş” seçeneklerinde yoğunlaşıyor ve farklı toplumsal kitleler tarafından 

yoğun şekilde dile getiriliyor. Her ne kadar demografik özelliklere göre farklar 

görülse de, kamu güvenliğine tehdit olarak görülen unsurlar, Ak Partililer-diğer 

partililer, Türkler-Kürtler ve dindarlar-laikler arasındaki klasikleşmiş toplumsal 

kutuplaşmaların artık dönüşmekte olduğunun, yeni zıtlıkların ve yakınlaşmaların 

tesis edildiğinin göstergesi oluyor. Başka bir deyişle, güven sorularına verilen 

cevaplarda demografik ve siyasi kırılma noktaları saptasak bile, güven ve 

güvensizlik hissiyatı daha önce bir araya gelmeyen toplumsal kitleleri giderek 

birbirine yakınlaştırıyor.  

 

Kimin güvende hissettiği ve dolayısıyla kimin birincil tehdit olarak görüldüğü meselesi, 

toplumsal dönüşümün ve gelecekte siyasi değişimin habercisi olmalıdır. Biz de bu 

nedenle, güvende hissetme ile toplumsal kutuplaşmalar arasındaki ilişkiyi 

irdeleyeceğiz. İlk olarak, aşağıdaki grafikte de görüldüğü üzere, görüştüğümüz 

kişilere en çok hangi toplumsal gerilimden daha çok korktuklarını sorduk ve iki 

gerilime birden işaret edebileceklerini belirttik. Yüzde 63 en çok Türkler ve Kürtler, 

yüzde 40 en çok Erdoğan yandaşları ve karşıtları ve yüzde 16 da en çok dindarlar ve 

laikler arasındaki gerilimden korktuğunu belirtti. Her ne kadar demografik 

kümelerde farklar olsa da ve bu olası gerilimlerin tarafları daha hassas olabilse de 

neredeyse her toplumsal kümede ilk olarak Türkler-Kürtler ve ardından Erdoğan 

yandaşları-karşıtları arasındaki gerilimin dillendirildiğini not etmek gerekiyor. 
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Görüştüğümüz kişilere kutuplaşmalar üzerine soru sorduğumuzda ayrıca bu olgunun her 

zaman taraflar arasında eşit şekilde algılanmayabildiğini, bir toplumsal kitle kendini 

hedefte görürken karşı tarafın kutuplaşmayı kabul etmeyebildiğini gördük. Aşağıdaki 

grafikte görüldüğü üzere, Aleviler Sünnilere göre mezhep farklılıklarına dayanan bir 

kutuplaşmadan korktuklarını 3 kat daha fazla ifade ediyorlar.  

 

 
Farklı dindarlık seviyelerine baktığımızda ise, kendini “inançlı ama dinin gereklerini yerine 

getirmeyen biri” olarak tanımlayan ve “inançlı” olarak adlandırdığımız grubun yüzde 

21’i laikler-dindarlar gerilimine işaret etmiş ve laik-dindar kutuplaşmasından 

korktuklarını sofulara göre 8, dindarlara göre de 5,5 puan kadar daha fazla 

belirtmişler.  
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Bu noktalardan hareketle mağduriyetini bu kutuplaşma denklemleri üzerinden kurmayan 

toplumsal kitlelerin, mağdur olduğunu iddia edenlerin mağduriyetini önemli 

derecede de inkâr ettiğini belirtebiliriz. Bu inkârın başka bir sebebini mağdur 

olabileceği iddiasında bulunanların nüfus olarak, mağduriyeti reddedenlere göre 

daha az olmaları, toplum içinde azınlık olmaları olabilir. Çünkü daha küçük 

toplumsal kitlelerin meseleleri, nüfusça büyük toplumsal kitleler için geçerli olmuyor 

olabilir. Diğer bir ifadeyle, Aleviler azınlık kaldıkları için Sünnilerle Aleviler arasındaki 

olası bir gerilimden korktuklarını, Sünnilerin ise baskın grup oldukları için böylesi bir 

gerilim olasılığı pek görmediklerini iddia edebiliriz. Dindar olmayanların laikler-

dindarlar arasındaki gerilimden korkmaları da benzer bir korku sayılabilir. 

 

Erdoğan karşıtlığı muhalefet seçmenini Ak Partililere göre daha fazla korkutuyor 

İşte bu noktada, Erdoğan karşıtları ve yandaşları arasında ve Türkler ve Kürtler arasında 

olduğunu varsaydığımız ve görüştüğümüz kişilere yöneltiğimiz toplumsal gerilim 

sorusunda başka bir toplumsal eğilim olduğunu da tespit ettik. Siyasi parti 

tercihlerine baktığımızda Ak Partililerin, Erdoğan yandaşları-karşıtları arasındaki 

kutuplaşmadan diğer partilerin seçmenlerine göre çok daha az korktuklarını 

görüyoruz. Özellikle HDP’liler ve CHP’liler böyle bir kutuplaşmadan çekindiklerini Ak 

Partililere göre iki kat daha fazla belirtmişler. Bir bakıma toplumun yarısını oluşturan 

Ak Partililerin çoğu için, toplumun diğer yarısını oluşturan üç partinin seçmenlerinin 

var olduğunu iddia ettikleri kutuplaşmanın var olmadığını görüyoruz. Bir bakıma da, 

yeni bir mağduriyet (ve dolayısıyla güvenlik ve tehdit) algısının oluştuğunu da 

gözlemliyoruz. Buna göre; Erdoğan karşıtları-yandaşları arasındaki ilişkiler Ak Partili 

olmayanlar için kutuplaşma nedenidir, Ak Partililer için değildir.  

 

Ak Partililerin Erdoğan yandaşları-karşıtları kutuplaşmasından pek korkmamalarının, yine 

baskın olan Sünni ve dindar kesimlerin korkmamalarına benzer bir nitelikte olması 

dikkat çekiyor.  
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Kürtler etnik kutuplaşmadan değil, Erdoğan üzerinden kutuplaşmadan korkuyor 

Aşağıdaki grafikte ise etnik kutuplaşmanın Türkleri ve Kürtleri ne derecede korkuttuğunu 

görüyoruz. Türkiye ortalamasına yakın şekilde Türklerin yüzde 67’si böyle bir 

gerilimden korkarken, Kürtlerin ancak yarısı korkuyor. Buna göre, Alevi-Sünni ya da 

Laik-Dindar kutuplaşmalarına ters olarak, nüfusu daha büyük olan grup, korktuğunu 

azınlık gruptan daha çok belirtmiştir. Bir bakıma bu durumu, Türklerin, Kürtlere 

oranla hâlihazırdaki çatışmalı süreci daha çok bir Türk-Kürt kutuplaşması olarak 

gördükleri şeklinde yorumlayabiliriz. Başka bir bakıma ise Kürtler için böylesi bir 

kutuplaşmanın Türklere oranla biraz daha az geçerli olduğu sonucuna varabiliriz.  

 

 
Burada Türklerle Kürtler arasındaki gerilimden korkuya seçmen tercihlerine göre 

baktığımızda ise karşımıza daha ilginç bir tablo çıkıyor. Bekleneceği üzere, Kürtlerin 

geneline dair olan bulguyu destekleyecek şekilde, her iki HDP’liden biri böylesi bir 

kutuplaşmadan korktuğunu belirtmiştir. Bunu, yüzde 58 ile CHP’li seçmen takip 

ediyor. MHP’li seçmen yüzde 75,3 ile bu kutuplaşmadan en çok korktuğunu belirten 

seçmendir ve bunu yüzde 67,4 ile Ak Partili seçmen takip ediyor.  
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Toplumdaki kutuplaşma asimetrik 

Bu gerilim olasılıklarından yola çıkarak iki önemli tespit yapabiliyoruz. Birincisi; adı 

zikredilen herhangi iki toplumsal grup arasında varsayılan kutuplaşma, her zaman 

bu gruplardan ikisi için de geçerli olmayabiliyor. Bir grubun kendine tehdit olarak 

algıladığı ikinci grup, böylesi bir meselenin – ya da kendilerine yönelik zıtlaşmadan 

– rahatsız olmayabilirler. Ancak bu durum; kutuplaşmanın var olduğunu iddia eden 

grup için tam tersine işleyebilir ve karşılarındaki grup mağduriyetlerini inkâr ettikçe 

kutuplaşma iddialarında ısrarcı olabileceklerdir. Bu durumda haliyle ikinci 

tespitimiz, kutuplaşmanın bizim de şimdiye kadar tanımladığımızın aksine, asimetrik 

olduğudur. Toplumsal gruplar arasında kutuplaşmaya dayalı bölünmeler ve 

zıtlaşmalar mevcuttur, ancak farklı toplumsal gruplar bu kutuplaşmaları farklı tehdit 

algıları ve içselleştirdikleri mağduriyet anlatıları üzerinden anlıyorlar. Bir sonraki 

sayfadaki grafiğin dayandığı analiz de işte bu duruma açıklık getirmek için 

oluşturulmuştur.   
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Bu grafik anket formumuz içinden seçilen çeşitli sorulara verilen cevapların çoklu 

mutekabiliyet (multiple correspondance analysis - MCA) sonucunda, Türkiye toplamı 

eğer iki boyutlu bir evren olsaydı farklı görüşlerin nasıl dağılacağını gösteriyor. Bu 

evren, lejantta da yer verdiğimiz güvenlik sorularına verilen cevapların dağılımı 

sonucu oluşturulmuş, etnik köken ve hayat tarzı tercihlerine verilen cevaplar bu 

süreçte rol oynamamıştır. 

 

Yatay olan x-ekseni, ilk olarak siyasi partilerin dağılımına işaret ediyor. Soldan sağa, Ak 

Parti, MHP, CHP ve HDP seçmenleri diziliyor. Eksen, aynı anda kişinin güvende 

hissedip hissetmediğini de gösteriyor. En solda güvende hissedenler, sağa doğru 

gittikçe de güvensiz hissedenler ve güvensiz hissedip gündelik hayatının olumsuz 

etkilendiğini belirtenler konumlanıyor. Yine aynı eksen, güvenlik konusunda 

“devletin mi, vatandaşın mı önceliği olmalı” sorusuna verilen cevapların da 

dağılımını gösteriyor. En solda devletin güvenliğine öncelik verenler ve en sağda 

vatandaşın güvenliğine öncelik verenler yer alıyor. Kısacası; kişi Ak Partili – ya da 

MHP’li – ise daha çok güvende hissediyor, CHP’li ve HDP’li ise daha az güvende 

hissediyor. Yine benzer şekilde devletin güvenliğini öncelikli bulanlar Ak Partili ve 

MHP’li seçmene daha yakın dururken, vatandaşın önceliğinin altını çizenler sırasıyla 

HDP’liler ve CHP’liler oluyor.  

 

Grafikte y-ekseni ise görüştüğümüz kişilerin ülkedeki can ve mal güvenliğine yönelmiş 

tehditleri nasıl okudukları ve bu tehdidin doğrudan ne kadar kurbanı olabilecekleri 

üzerinden şekilleniyor. Eksenin alt tarafı kamu güvenliği meselesine en büyük 

tehditi iç savaş ve diğer ülkelerle savaş gibi devletin güvenliği odaklı cevaplardan 

oluşuyor. Eksenin üst tarafı ise kamu güvenliği meselesine kutuplaşma, düzensiz 

göç ve hukuksuzluk gibi ülke içi siyaseti ve toplumsal konuları ilgilendiren öteki 

konu başlıklarından oluşuyor. Görüldüğü gibi kamu güvenliğine tehdit unsuru olarak 

terör, eksenin en orta noktasında yer almış ve zaten halihazırda toplumun en büyük 

kesimi tarafından dile getirilen bu konu başlığı zaten geniş toplumsal kitlelerce de 

paylaşılan bir güvenlik meselesi olmasından dolayı ayrıştırıcı bir niteliği olmamış. Altı 

çizilmesi gereken çok önemli bir başka nokta ise güvende hissedip-hissetmemenin 

– grafikte de görüldüğü şekliyle – kişinin tehditi nasıl okuduğundan ziyade, hangi 

partinin seçmeni olduğu, devletin mi vatandaşın mı güvenliğine öncelik verdiği ve 

can ve mal güvenliğinin tesisinde kalkınmacı modeli mi, yoksa özgürlükçü modeli mi 

tercih ettiği üzerinden şekillendiğidir. Başka bir deyişle, güvende hissetme algısı, 

çok büyük ölçüde kişinin kutuplaşmanın hangi noktasında – ya da ucunda – 

olduğuna göre değişiyor. Raporumuzun güvenlikle ilgili son sayfalarında tekrar 

göreceğimiz üzere, güvende hissetme nesnel kriterler kadar, öznel kriterler 

üzerinden de şekilleniyor.  

 

Herkesin kutuplaşma ekseni fark ediyor 

Bu iki ekseni tanımladıktan sonra, kutuplaşma sorularının bu yukarıdaki Türkiye evreninde 

nasıl dağıldığına bakalım. Ak Parti ve MHP, kutuplaşmayı Türkler ve Kürtler 

arasındaki karşıtlığı üzerinden okurken, HDP ve kısmen CHP kutuplaşmayı Erdoğan 

yandaşlığı-karşıtlığı üzerinden okuyorlar. Öyle görünüyor ki, gelecekte 

kutuplaşmanın bu asimetrik dağılımı üzerindeki yeni oynamalar (yani taraflar 

arasında yeni yakınlaşmalar ve zıtlaşmalar) ilk olarak güvenlik ve tehdit algısı 
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üzerinden gerçekleşiyor ve ikinci olarak siyasetin gelecekte nasıl şekilleneceğine 

dair fikir veriyor olabilir.  

İlerleyen sayfalardaki üç grafikte ise görüştüğümüz kişilere yönelttiğimiz üç önermeye 

verilen cevapların Türkiye evreni içerisinde nasıl hareket ettiğini göreceğiz.  

 

 
 

Herkes bölünmeden korkuyor 

Bu grafikte ortaya iki önemli bulgu çıkıyor: Birincisi; “Türkiye’nin bölünmesinden 

korkuyorum” önermesine kesinlikle katılanlar ve kesinlikle katılmayanlar aslında 

birbirinden pek farklı insanlar değiller, ancak benzer nedenlerden dolayı farklı cevap 

veriyorlar. Bu, istatistiki ve sosyal bilim yöntemlerine dayanan pek çok araştırmada 

sıklıkla karşılaşılan bir durum. Grafiğin daha milliyetçi olduğunu farz ettiğimiz 

toplumsal kitlelerin konumlandığı kısmında, insanların bir kısmı Türkiye’nin 
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bölünmesine asla ihtimal vermediği için “kesinlikle katılmıyorum” derken, yine 

benzer insanlar milliyetçi eğilimlerden dolayı “kesinlikle katılıyorum” cevabını 

verebiliyorlar. Kısacası, benzer siyasi yaklaşımlar farklı hislere ve algılara yol açıyor 

olmalıdır. İkincisi; cevap dağılımlarını grafiğe yerleştirerek oluşturduğumuz okun 

merkezde kümelenmiş olması, bu sorunun aslında kutuplaşmayı okumakta fazla 

ayrıştırıcı olmadığının bilgisini veriyor.  

 

 
 

Bu grafikte ise toplumsal kutuplaşma çok net bir şekilde kendini belli ediyor. “Terör ve 

suçla mücadele için gerekiyorsa vatandaşların temel hak ve özgürlükleri 

kısıtlanabilmelidir” önermesine “kesinlikle katılıyorum” diyenler HDP’lilerle büyük 

oranda kesişen vatandaşın güvenliğini ve özgürlükçü siyasi ortamı önceleyen 

kesimlerken, “katılıyorum” diyenler daha ziyade CHP’liler olmuştur. “Katılmıyorum” 
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ve “kesinlikle katılmıyorum” cevapları ise grafiğin daha milliyetçi ve devletin 

güvenliğini vatandaşın güvenliğinin önüne koyan sol-üst köşesine doğru hareket 

etmektedir.  

 
 

Bu grafikte de yine toplumsal kutuplaşma yine bir başka yüzü ile karşımıza çıkıyor. 

“Ülkemizde terör ve suçla mücadele için vatandaşlarının temel hak ve özgürlükleri 

ellerinden alınıyor” önermesine verilen cevaplar yine grafiğin bir ucundan diğer 

ucuna doğru hareket ediyor. Önermeye “kesinlikle katılmıyorum” cevabını verenler 

yine grafiğin daha milliyetçi ve devletin güvenliğini vatandaşın güvenliğinin önüne 

koyan sol-üst köşesinde konumlanırken, “kesinlikle katılıyorum” cevabını verenler, 

yani vatandaşların özgürlüklerinin ellerinden aldığını düşünenler, can ve mal 

güvenliğini sağlamada özgürlükçü siyasi ortamı öncelik olarak belirleyenler ve 
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vatandaşın güvenliğini devletin güvenliğinin önüne koyanların olduğu sağ alt köşede 

konumlanıyorlar.   

2.5. Ülkede Kamu Güvenliği Algısı 

Görüştüğümüz kişilere açık uçlu olacak şekilde “sizce şu an Türkiye’de insanların can ve 

mal güvenliğini tehdit eden en önemli sorun nedir” şeklinde bir soru yönelttiğimizde 

her 10 kişiden 6’sı (yüzde 63,3) “terör” cevabını verdi. Ardından 12 seçenek 

sunarak hangi üç unsurun ülkede insanların can ve mal güvenliklerini halihazırda 

etkilediğini ve etkileyeceğini sorduğumuzda ise yine “terör” en fazla dile getirilen 

seçenek oldu (yüzde 72). Bunu iç savaş olasılığı (yüzde 49), diğer ülkelerle savaş 

olasılığı (yüzde 49), hukuksuzluk (yüzde 31) ve fakirlik (yüzde 26) seçenekleri takip 

etti.    

 

Görüştüğümüz kişilerin gelecekte, şu andaki duruma göre, anlamlı derecede artacağını 

öngördükleri üç konu başlığı ise fakirlik (yüzde 6), düzensiz göç (yüzde 6) ve 

kuraklık-iklim değişikliği (yüzde 6) konuları oldu. Daha çok etkileyen unsurların ise 

gelecekte daha az etkileyeceği yönünde bir beklenti sözkonusu. Dolayısıyla fakirlik, 

göç ve kuraklığın daha fazla etkileyeceği beklentisini bir temenni olarak da 

değerlendirmek mümkün. 

 

 
Eurobarometer’in Mart 2015’te güvenliğe dair yaptığı bir araştırmada kamu güvenliğine 

dair benzer unsurları ele almış olması bize Avrupa ülkeleri ile Türkiye’yi karşılaştırma 
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olanağı sağlıyor. İlk dikkati çeken nokta, terörün hem Avrupa’da hem de Türkiye’de 

en önemli güvenlik sorunu olarak algılanıyor olması. Her iki bağlamda da insanlar 

kendilerini güvende hissetmiyor. Elbette ki anket çalışmaları yapıldıktan sonra gerek 

Avrupa’da, gerek Türkiye’de gerçekleşen terörist saldırıları sonrasında (Avrupa’da 

13 Kasım 2015 Paris ve 22 Mart 2016 Brüksel, Türkiye’de ise 13 Mart 2016 

Ankara ve 19 Mart 2016 İstanbul) bu oranların artmış olması olasılığı yüksektir. 3 4  

 

Türkiye’de iç savaş korkusu Avrupa’nın 4 katı 

Avrupa’da her iki kişiden biri, Türkiye’de ise her 10 kişiden 7’si terörü can ve mal 

güvenliğinin önündeki en önemli sorun olarak görüyor. Dikkati çeken ikinci nokta 

ise, iç savaş olasılığının Türkiye’de, Avrupa’dakinden yaklaşık dört buçuk katı kadar 

daha şiddetli şekilde bir sorun olarak algılanmasıdır. Türkiye’de her iki kişiden biri 

bunu bir sorun olarak görürken, Avrupa’da bu oran her 10 kişiden 1 kişiye 

inmektedir.  

 

 

2.6. Kamu Güvenliğini Sağlamada Devlete ve Kurumlarına Güven 

 

Kamu güvenliğinde sorumluluğun kimde olduğu konusuna gelince, güvenliği sağlamakta 

en çok hükümete sorumluluk yüklendiği açıkça ortaya çıkıyor. Her 10 kişiden 7’si 

                                                      
3 Buradaki karşılaştırma, Mart 2015’te araştırması yapılan ve Nisan 2015’te yayımlanan 432 no’lu Eurobarometre Özel 

Saysı’nda verilen sayıları temel almaktadır.  Ayrıntılı bilgi için bknz. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_432_en.pdf 
4 Yine de karşılaştırmaya dayanak veren iki araştımadan önce de (Avrupa’da 7 Ocak 2015 Paris Charlie Hebdo, 

Türkiye’de ise 10 Ekim 2015 Ankara ve 12 Ocak 2016 İstanbul tarihlerinde) benzer saldırıların meydana gelmiş olduğunu 

hatırlatmakta fayda var.   
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hükümeti sorumlu tutarken, 1 kişi polisi, 1 kişi de vatandaşın kendisini sorumlu 

görüyor.   

 
 

Ama hangi kurumun daha başarılı olduğunu her kamu kurumu özelinde tek tek 

sorduğumuzda görüştüğümüz kişiler sırasıyla askeri (her 10 kişiden 8’i) ve polisi 

(her 10 kişiden 7’si), hükümete göre (her iki kişiden biri) daha başarılı buluyor.  

 

 
 

Güvenliği sağlamakta en fazla sorumlu tutulan hükümet en başarısız olarak görülüyor 

Buradaki en ilgi çekici bulgu, güvenlik sağlamada asker ve polisi bütün demografik ve 

siyasi kesimlerin çoğunlukla başarılı bulmasına rağmen, yargı ve hükümeti başarılı 

bulanlarda anlamlı kırılmalar gözlemliyoruz. Bu anlamda, önceki sayfalardaki 

analizlerimizin de gösterdiği üzere Erdoğan yandaşları-karşıtları ve Türkler-Kürtler 

9,1

4,5

10,8

3,9

71,7

0 50 100

Vatandaşın

kendisi

Asker

Polis

Yargı

Hükümet

Sizce vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamaktan en 

önce kim sorumludur?

9

12

22

23

4

7

16

11

6

10

16

13

12

14

16

16

22

24

15

16

47

33

14

21

0 0,5 1

Asker

Polis

Yargı

Hükümet

Can ve mal güvenliği sağlamakta ne kadar başarılı?

Çok başarısız Başarısız Kısmen başarısız Kısmen başarılı Başarılı Çok başarılı



 

KONDA MART 16’                                  KAMU GÜVENLİĞİNE BAKIŞ                                  28 

arasındaki gerilimlerden korkanlar hükümeti ve yargıyı başarısız bulmaya daha 

meyilliler.   

 

Asker en başarılı 

İkinci önemli bir bulgu ise kamu güvenliğini askerden bekleyenler askeri, hükümetten veya 

polisten bekleyenler polisi bu konuda başarılı buluyor olduğu ama bunun tersine 

yargının sorumlu olduğunu düşünenler yargıyı bu konuda başarısız buluyor olduğu. 

Bu durum hukuktan beklentisi olanlarının bu beklentilerinin karşılık bulmadığına 

dair önemli bir ipucu barındırıyor olabilir.  

 

2.7. Bireysel Önlemler ve Davranışlar  

Görüştüğümüz kişilere birinden fiziksel şiddet görmeleri durumunda ne yapacaklarını 

sorduğumuzda toplumdaki yaklaşık her dört kişiden 3’ü polise başvuracağını 

belirtmiş. Bu bakımdan kamu güvenliği konusunda devlet kurumları toplum çok 

büyük kesimi için önceliği oluşturuyor. Ancak, grafikte dikkati çeken en önemli bulgu 

bundan ziyade, 18 yaş üstü nüfusun yüzde 17’sinin (yani yetişkin nüfusun içinde 

yaklaşık 9 milyon insan) şiddete şiddetle karşılık vereceğini belirtmesi olmuş.  

 

 
 

Şiddete şiddetle karşılık vereceğini belirtme haline cinsiyet, eğitim durumu, hayat tarzı gibi 

demografik kırılımlar üzerinden baktığımızda ise oldukça şaşırtıcı bir sonuç ortaya 

çıkıyor.  
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Eğitimliler eğitimsizlerden, Modernler Dindarlardan daha fazla şiddete başvuruyor 

Yukarıdaki grafiğe göre her dört erkekten biri şiddete şiddetle karşılık vereceğini 

belirtirken, bu oran kadınlarda on kişiden birinin altına düşüyor. Yaş dağılımına 

baktığımızda ise gençler, kendilerinde büyük olanlara kıyasla polise ya da başka 

kurum ve kuruluşlara başvurmak yerine şiddete başvurmaya daha fazla eğilimliler. 

En şaşırtıcı bulgu ise lise ve üniversite mezunlarının daha az eğitimlilere kıyasla ve 

Modernlerin Geleneksel Muhafazakârlara ve Dindar Muhafazakârlara kıyasla 

şiddete şiddetle başvuracaklarını çok daha fazla belirtmiş olmaları. Burada, her ne 

kadar elimizde kesin veri olmasa da, hukuktan ümidini kesen kesimlerin şiddete 

daha fazla başvuracağını belirtmiş olmaları muhtemel görünüyor.  

 

Kişisel olarak şiddete maruz kaldığında şiddete şiddetle karşılık verme haline parti 

dağılımları üzerinden baktığımızda ise MHP ve HDP seçmenlerinin bu önermeye 

benzer oranlarda katıldıklarını görüyoruz. Bu durumu temel olarak iki parti 

seçmeninin ortalama olarak hem Ak Parti, hem de CHP seçmeninden 5’er yaş daha 

genç olmalarına bağlayabiliriz. Ak Parti ve CHP seçmenlerinin ortalama yaşı 41 iken, 

MHP ve HDP için bu ortalama 36’dır ve şiddete şiddetle başvuracağını belirten 

MHP’li ve HDP’li seçmenin çoğunluğu aslında 18-28 yaş aralığında yer alıyor.  
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Son olarak, bireylerin gündelik hayatlarında güvenlik meselesi ile ilgili ne kadar önlem alıp 

almadıklarına bakalım.   

 
Daha önce de belirttiğimiz gibi toplumun yüzde 61’i canlı bombadan sakınıyor. Ayrıca yüzde 

45’i farklı siyasi görüşü olan biriyle tartışmamak için sessiz kaldığını, yüzde 37’si 

devletin kişiyi sebepsizce, keyfi gerekçeyle tutukladığı için fikrini kendine 

sakladığını, yüzde 32’si Suriye’deki savaşın Türkiye’ye sıçrama ihtimaline karşı 

önlem aldığını belirtmiş. Ramazan’da oruç tutuyormuş gibi yapmak zorunda 

hisseden küçük bir kesim bulunuyor, ancak, güvenlik konusuyla doğrudan bağlantılı 

olmamasından ve dindarlık-laiklik tartışmasının öncelikli görünmemesinden dolayı 

analizlerimize dahil etmedik. 

 

Yukarıdaki grafikte yer verdiğimiz üç önermeye şimdi de raporumuzun daha önceki 

sayfalarında yer verdiğimiz MCA (çoklu mütekabiliyet analizi) neticesinde 

oluşturduğumuz ve Türkiye toplumunu iki boyutlu bir evrenmişçesine görselleştiren 

grafik üzerinden bakalım.  

39

69

36

28

17

18

15

16

14

12

12

4

11

12

9

11

4

10

10

11

10

4

12

14

19

11

5

15

21

31

% 0 % 50 % 100

Suriye'deki savaş Türkiye'ye sıçrayabilir diye kendimce

önlem alıyorum.

Başkalarının ne diyeceğinden korktuğumdan 

Ramazan’da  oruç tutmasam dahi oruç tutuyormuş 

gibi davranıyorum

Devlet istediği kişiyi sebepsizce, keyfi gerekçeyle

tutukladığı için fikrimi kendime saklıyorum.

Benden farklı siyasi görüşü olan biriyle tartışmamak

için sessiz kalıyorum.

Toplu taşımada veya çarşı-pazarda canlı bombadan

zarar görürsem diye gittiğim yerlere dikkat ediyorum.

Aşağıdaki cümlelere ne kadar katıldığınız söyler misiniz?

Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılmıyorum

Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
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Bu grafikten yola çıkarak “canlı bombadan zarar görürsem diye gittiğim yerlere dikkat 

ediyorum” önermesine verilen cevapların Türkiye evreni içerisinde nasıl dağıldığını 

görüyoruz. Cevaplardan oluşan okun bir tarafta güvende hissedip hissetmemeye 

göre, diğer bir tarafta da partilere göre hareket ettiğini gözden kaçırmamak 

gerekiyor. Buna göre; kendini güvende hissedenler, Ak Partililer ve MHP’liler kendini 

güvende hissetmeyenlere, CHP’lilere ve HDP’lilere göre canlı bombadan daha az 

korkuyorlar.  
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Bu grafikte “benden farklı siyasi görüşü olan biriyle tartışmamak için sessiz kalıyorum” 

önermesine verilen cevapların dağılımına bakıyoruz. Buna göre; önermeye kesinlikle 

katılmadığını belirtenler grafiğin devlet güvenliğini önceliğe alan, hâlihazırda 

güvende hisseden kesimleri olurken, kesinlikle katılanlar da benzer profildedirler. 

Bu durumun iki nedeni olabilir. Birincisi; bu önermeye katılmak ya da katılmamak 

ayrıştırıcı olmamıştır; benzer toplumsal kitleler benzer nedenlerden dolayı farklı 

cevaplar vermişlerdir. Aynı önceki sayfalarda “Türkiye’nin bölünmesinden 

korkuyorum” önermesinin ayrıştırıcı olmaması gibi, benzer insanların bir kısmı 

böylesi bir meselenin varlığını dahi kabul etmemek amacıyla “kabul etmiyorum” 

cevabını verirlerken, diğer bir kısmı böylesi bir meseleyi kabul edip buna göre 

davranıyor olabilir. Bu ilk noktayla bağlantılı olarak ikincisi; otosansürün sanılanın 
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aksine daha yaygın olabileceği, tek bir toplumsal kitleye ya da kutuplaşmanın belirli 

bir tarafına değil, toplumun geneline yayılmaya başladığı anlamı çıkabilir.   

 

 
 

“Suriye’deki savaş Türkiye’ye sıçrayabilir diye kendimce önlem alıyorum” önermesine 

verilen cevapların haritalamamız üzerindeki dağılımını gösteren bu grafikte; önlem 

almadığını belirtenler genel olarak MHP seçmeni, Türk, hayat tarzı olarak Dindar 

Muhafazakâr olduklarını ve nispeten güvende hissettiklerini belirtiyorlar. Önlem 

alanlar ise grafiğin tam ters istikametinde yer alıyorlar. Burada ilginç bir nokta ise 

önlem aldığını belirtenlerin güvenlik kaygısı taşımalarına rağmen gündelik 

hayatlarında doğrudan etkilenmediğini belirtenler olmalarıdır. Bu durumun da yine 

iki nedeni olabilir: Birincisi; raporumuzun MCA analizini ilk olarak tanıttığımızın 
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önceki sayfalarında da belirttiğimiz üzere, güvenlik öznel bir durum tespitidir, bu 

yüzden de kişinin güvende hissedip hissetmesi siyasi tercihlerinden ve haliyle 

kutuplaşmadan bağımsız olarak değerlendirilmelidir. Bu nedenle, kişiler 

kendilerince önlem aldıklarını belirtirken, gündelik hayatlarının aslında çok da 

etkilenmediğini birlikte iddia edebilirler. İkincisi ise; kişiler zaten gerekli önlemi 

aldıkları için gündelik hayatlarında güvensizliğin çok da fazla etkisini görmüyor 

olabilirler.    
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3. ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ    

 

3.1. Araştırmanın Genel Tanımı 

 

Bu raporun dayanağı olan araştırmalar, KONDA Barometresi aboneleri için, KONDA 

Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir.  

 

Araştırmanın saha çalışması 5-6 Mart 2016 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Bu rapor, 

Türkiye’deki 18 yaş üstü yetişkin nüfusun, saha çalışmasının yapıldığı günlerdeki 

siyasal eğilimlerini, tercihleri ve profillerini yansıtmaktadır. 

 

Araştırma, Türkiye’nin 18 yaş üstü yetişkin nüfusunu temsil edecek deneklerin 

tercihlerindeki eğilim ve değişimleri belirlemek ve izlemek için tasarlanmış ve 

uygulanmıştır. Araştırmanın bulgularının hata payı, yüzde 95 güven aralığında +/- 

1,7, yüzde 99 güven aralığında yüzde +/- 2,3’dür. 

 

3.2. Örneklem 

 

Örneklem, ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) verilerine dayalı mahalle ve köylerin 

nüfus büyüklükleri ve eğitim seviyeleri verileri ile 12 Haziran 2011 Genel 

seçimlerinin mahalle ve köy sonuçları katmanlandırılarak hazırlanmıştır.  

 

Yerleşim yerleri önce kır/kent/metropol olarak ayrıştırılmış ve 12 bölge esas alınarak 

örneklem tespit edilmiştir.  

 

Araştırma kapsamında, 27 ilin merkez dahil 98 ilçesine bağlı 153 mahalle ve köyünde 

2649 kişiyle hanelerinde yüzyüze görüşülmüştür. 

 

Gidilen il 27 

Gidilen ilçe 98 

Gidilen mahalle/köy 153 

Görüşülen denek 2649 

 

Her bir mahallede gerçekleştirilen 18 anket için yaş ve cinsiyet kotası uygulanmıştır. 

 

Yaş grubu Kadın Erkek 

18-28 yaş 3 denek 3 denek 

29-44 yaş 3 denek 3 denek 

44 yaş ve üstü 3 denek 3 denek 
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 Düzey 1 (12 bölge) Gidilen iller 

1 İstanbul İstanbul 

2 Batı Marmara  Balıkesir, Çanakkale, Edirne 

3 Ege  Denizli, İzmir, Kütahya, Uşak 

4 Doğu Marmara  Bursa, Eskişehir, Kocaeli 

5 Batı Anadolu  Ankara, Konya  

6 Akdeniz  Adana, Antalya, Hatay, Mersin   

7 Orta Anadolu  Kayseri, Sivas       

8 Batı Karadeniz  Samsun, Tokat 

9 Doğu Karadeniz Trabzon 

10 Kuzeydoğu Anadolu Erzincan 

11 Ortadoğu Anadolu  Malatya 

12 Güneydoğu Anadolu  Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa 

 

Görüşülen deneklerin bölgelere ve yerleşim yerleri türüne göre dağılımı aşağıdaki 

tablodadır.  

 

 Anketin yapıldığı bölge Kır Kent Metropol Toplam 

1 İstanbul 
  

17,2 17,2 

2 Batı Marmara 2,1 3,5 
 

5,6 

3 Ege 4,3 6,4 5,4 16,2 

4 Doğu Marmara 1,4 2,8 4,9 9,1 

5 Batı Anadolu 0,7 
 

10,0 10,7 

6 Akdeniz 3,1 2,9 6,2 12,2 

7 Orta Anadolu 1,4 2,2 1,4 5,0 

8 BatıKaradeniz 2,8 3,3 
 

6,1 

9 Doğu Karadeniz 1,4 2,1 
 

3,5 

10 Kuzeydoğu Anadolu 1,4 
  

1,4 

11 Ortadoğu Anadolu 1,4 2,1 
 

3,5 

12 Güneydoğu Anadolu 2,1 3,5 3,9 9,5 

 Toplam 22,2 28,8 49,1 100,0 
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4. TÜM CEVAP DAĞILIMLARI  

 

4.1. Deneklerin Profili 

Cinsiyet Yüzde 

Kadın 47,2 

Erkek 52,8 

Toplam 100,0 
 

Yaş Yüzde 

18 - 28 yaş 25,2 

29 - 43 yaş 35,5 

44+ yaş 39,3 

Toplam 100,0 
 

Eğitim durumu Yüzde 

Okuryazar değil 4,1 

Diplomasız okur 2,1 

İlkokul mezunu 31,2 

İlköğretim / Ortaokul mezunu 14,6 

Lise mezunu 30,7 

Üniversite mezunu 16,0 

Yüksek lisans / Doktora 1,2 

Toplam 100,0 

 

Hane Kişi Sayısı Yüzde 

1 - 2 kişi 17,6 

3 - 5 kişi 68,7 

6 - 8 kişi 13,7 

9 ve daha fazla kişi 17,6 

Toplam 100,0 
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Doğum yeri (bölge) Yüzde 

İstanbul 6,8 

Batı Marmara 5,5 

Ege 13,5 

Doğu Marmara 6,7 

Batı Anadolu 7,7 

Akdeniz 12,5 

Orta Anadolu 7,2 

Batı Karadeniz 8,8 

Doğu Karadeniz 7,0 

Kuzeydoğu Anadolu 4,0 

Ortadoğu Anadolu 5,9 

Güneydoğu Anadolu 12,5 

Yurtdışı 1,0 

Toplam 100,0 

 

Çalışma durumu Yüzde 

Devlet memuru 5,6 

Özel sektör 8,5 

İşçi 8,2 

Esnaf 7,2 

Tüccar / iş adamı 1,0 

Serbest meslek sahibi 2,2 

Çiftçi, ziraatçı, hayvancı 3,7 

Çalışıyor, diğer 6,4 

Emekli 11,5 

Ev kadını 29,1 

Öğrenci 9,5 

İşsiz 5,7 

Çalışamaz halde 1,3 

Toplam 100,0 
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Hayat tarzı kümesi Yüzde 

Modern 25,9 

Geleneksel muhafazakâr 48,4 

Dindar muhafazakâr 25,8 

Toplam 100,0 

 

Örtünme durumu Yüzde 

Örtünmüyor 27,6 

Başörtüsü 52,5 

Türban 7,9 

Çarşaf ,6 

Bekar erkek 11,4 

Toplam 100,0 

 

Etnik köken Yüzde 

Türk 82,8 

Kürt 11,6 

Zaza 1,2 

Arap 2,2 

Diğer 2,3 

Toplam 100,0 

 

Din / mezhep Yüzde 

Sünni Müslüman 92,9 

Alevi Müslüman 4,6 

Diğer 2,4 

Toplam 100,0 

 

Dindarlık Yüzde 

İnançsız 2,6 

İnançlı 22,7 

Dindar 63,4 

Sofu 11,4 

Toplam 100,0 

 

  



 

KONDA MART 16’                                  KAMU GÜVENLİĞİNE BAKIŞ                                  40 

Haber seyrettiği TV kanalı Yüzde 

İzlemiyorum 4,8 

A Haber  5,2 

ATV 11,9 

CNNTürk 2,6 

Fox TV 17,4 

Habertürk 2,0 

Halk TV 1,7 

İMÇ 3,4 

Kanal 7 2,0 

Kanal D 7,4 

Kanaltürk ,2 

NTV 2,0 

Roj/Nuçe/Sterk ,2 

Samanyolu ,2 

Show TV 5,0 

Star 3,5 

TRT 10,3 

Ulusal ,9 

Yerel kanallar 4,4 

Diğer kanallar 14,9 

Toplam 100,0 

 

Aylık hane geliri  Yüzde 

700 TL ve altı 4,2 

701 - 1200 TL 15,2 

1201 - 2000 TL 43,7 

2001 - 3000 TL 20,3 

3001 - 5000 TL 12,3 

5001 TL ve üstü 4,2 

Toplam 100,0 
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Oturulan evin tipi Yüzde 

Gecekodu/dış sıvasız apartman 5,4 

Müstakil, geleneksel ev 39,7 

Apartman 51,0 

Site içinde 3,4 

Çok lüks bina, villa ,5 

Toplam 100,0 

 

4.2 Ayın Teması: Kamu Güvenliği 

 
Oturduğum mahalle yaşamak için güvenlidir. Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 7,8 

Katılmıyorum 4,9 

Kısmen katılmıyorum 6,4 

Kısmen katılıyorum 12,4 

Katılıyorum 22,2 

Kesinlikle katılıyorum 46,3 

Toplam 100,0 
 

Oturduğum şehir yaşamak için güvenlidir. Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 9,7 

Katılmıyorum 8,2 

Kısmen katılmıyorum 10,3 

Kısmen katılıyorum 14,2 

Katılıyorum 20,6 

Kesinlikle katılıyorum 37,0 

Toplam 100,0 
 

Ülkemiz yaşamak için güvenlidir. Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 20,2 

Katılmıyorum 11,7 

Kısmen katılmıyorum 13,5 

Kısmen katılıyorum 14,8 

Katılıyorum 15,5 

Kesinlikle katılıyorum 24,3 
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Toplam 100,0 
 

Son günlerde sokağa çıkmak, kalabalık yerlerde bulunmak 

konusunda çekince, endişe duyuyor musunuz, güvenlik kaygısı 

gündelik hayatınızı etkiliyor mu? 

Yüzde 

Güvensiz hissediyorum ve gündelik hayatımı olumsuz etkiliyor. 27,1 

Güvensiz hissediyorum ama gündelik hayatımı etkilemiyor. 31,4 

Güvende hissediyorum. 41,5 

Toplam 100,0 

 

Birinden fiziksel şiddet görmeniz, darp edilmeniz durumunda 

aşağıdakilerden hangisini yaparsınız? 

Yüzde 

Hiçbir şey yapmam 2,4 

Komşulara başvururum 1,6 

Şiddete şiddetle karşılık veririm. 17,0 

Polise başvururum 73,5 

Akrabalarıma başvururum 5,6 

Toplam 100,0 

 

Sizce şiddet gören biri, öncelikle aşağıdaki kişi veya kurumlardan 

hangisine başvurmalıdır? 

Yüzde 

Akrabaları /diğer aile bireyleri 6,0 

Polis ya da diğer güvenlik güçleri 81,9 

Savcılık 6,3 

Sivil toplum örgütleri 1,5 

Arkadaşları / komşuları 2,4 

Hiç kimse 1,9 

Toplam 100,0 

 

Sizce devletin güvenliği mi, yoksa vatandaşın can ve mal güvenliği 

mi öncelikli olmalı? 

Yüzde 

Devletin 46,5 

Vatandaşın 53,5 

Toplam 100,0 
 

Sizce hangisinin olduğu bir toplumda can ve mal güvenliği daha 

kolay sağlanabilir? 

Yüzde 

Kalkınmış ekonomi 31,3 

İşleyen hukuk sistemi 50,3 



 

KONDA MART 16’                               KAMU GÜVENLİĞİNE BAKIŞ                                        43 

Özgürlükçü siyasi ortam 18,4 

Toplam 100,0 
 

Sizce ülkedeki can ve mal güvenliğini en çok etkileyen unsurlar 

hangileridir? 

Yüzde 

Terör 71,9 

İç savaş 48,8 

Diğer ülkelerle savaş 30,9 

Hukuksuzluk 30,7 

Fakirlik, yoksulluk 26,2 

Düzensiz göç 15,1 

Otoriter yönetim 13,3 

Yolsuzluk 13,3 

Kutuplaşma 11,7 

Dini aşırılıklar 9,5 

Mafya ve çeteler 9,5 

Kuraklık ve iklim değişikliği 4,6 
 

Sizce gelecekte ülkedeki can ve mal güvenliğini en çok 

etkileyecek unsurlar hangileridir? 

Yüzde 

Terör 58,4 

İç savaş 44,3 

Fakirlik, yoksulluk 32,2 

Diğer ülkelerle savaş 31,3 

Hukuksuzluk 23,5 

Düzensiz göç 20,6 

Kutuplaşma 13,6 

Otoriter yönetim 13,5 

Yolsuzluk 13,5 

Dini aşırılıklar 11,0 

Kuraklık ve iklim değişikliği 10,6 

Mafya ve çeteler 7,4 
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Hangi İKİ grup arasındaki toplumsal gerilim sizi daha çok 

korkutuyor? 

Yüzde 

Türkler-Kürtler 63,7 

Erdoğan yandaşları-karşıtları 40,8 

Dindarlar-Laikler 16,4 

Zenginler-fakirler 14,2 

Sünniler-Aleviler 12,1 

Modernler-muhafazakârlar 7,3 
 

Toplu taşımada veya çarşı-pazarda canlı bombadan zarar 

görürsem diye gittiğim yerlere dikkat ediyorum. 

Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 17,2 

Katılmıyorum 11,9 

Kısmen katılmıyorum 8,8 

Kısmen katılıyorum 11,3 

Katılıyorum 19,2 

Kesinlikle katılıyorum 31,5 

Toplam 100,0 
 

Benden farklı siyasi görüşü olan biriyle tartışmamak için sessiz 

kalıyorum. 

Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 28,5 

Katılmıyorum 14,1 

Kısmen katılmıyorum 12,3 

Kısmen katılıyorum 10,2 

Katılıyorum 13,9 

Kesinlikle katılıyorum 21,0 

Toplam 100,0 
 

Devlet istediği kişiyi sebepsizce, keyfi gerekçeyle tutukladığı için 

fikrimi kendime saklıyorum. 

Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 36,3 

Katılmıyorum 15,5 

Kısmen katılmıyorum 11,4 

Kısmen katılıyorum 10,0 

Katılıyorum 12,0 

Kesinlikle katılıyorum 14,8 

Toplam 100,0 
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Suriye'deki savaş Türkiye'ye sıçrayabilir diye kendimce önlem 

alıyorum. 

Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 39,0 

Katılmıyorum 17,8 

Kısmen katılmıyorum 12,0 

Kısmen katılıyorum 11,1 

Katılıyorum 9,6 

Kesinlikle katılıyorum 10,5 

Toplam 100,0 
 

Sizce vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamaktan şimdi 

sayacaklarım arasında en önce kim sorumludur? 

Yüzde 

Hükümet 71,7 

Yargı 3,9 

Polis 10,8 

Asker 4,5 

Vatandaşın kendisi 9,1 

Toplam 100,0 

 

Hükümet can ve mal güvenliği sağlamakta ne kadar başarılı? Yüzde 

Çok başarısız 23,3 

Başarısız 11,1 

Kısmen başarısız 13,1 

Kısmen başarılı 15,9 

Başarılı 16,1 

Çok başarılı 20,5 

Toplam 100,0 

 

Başkalarının ne diyeceğinden korktuğumdan Ramazan’da  oruç 

tutmasam dahi oruç tutuyormuş gibi davranıyorum 

Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 68,7 

Katılmıyorum 15,0 

Kısmen katılmıyorum 4,0 

Kısmen katılıyorum 3,5 

Katılıyorum 3,6 

Kesinlikle katılıyorum 5,1 

Toplam 100,0 
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Yargı can ve mal güvenliği sağlamakta ne kadar başarılı? Yüzde 

Çok başarısız 21,9 

Başarısız 15,5 

Kısmen başarısız 16,3 

Kısmen başarılı 16,5 

Başarılı 15,3 

Çok başarılı 14,5 

Toplam 100,0 

 

Polis can ve mal güvenliği sağlamakta ne kadar başarılı? Yüzde 

Çok başarısız 12,4 

Başarısız 6,9 

Kısmen başarısız 9,6 

Kısmen başarılı 14,2 

Başarılı 24,3 

Çok başarılı 32,6 

Toplam 100,0 
 

Asker can ve mal güvenliği sağlamakta ne kadar başarılı? Yüzde 

Çok başarısız 8,6 

Başarısız 4,5 

Kısmen başarısız 6,0 

Kısmen başarılı 11,7 

Başarılı 22,3 

Çok başarılı 46,9 

Toplam 100,0 
 

Kimliğinizden dolayı baskı altında olduğunuzu düşünüyor 

musunuz, ne sıklıkta düşünüyorsunuz? 

Yüzde 

Hiçbir zaman 81,5 

Nadiren 6,0 

Bazen 5,3 

Ara sıra 2,6 

Sık sık 2,3 

Her zaman 2,2 

Toplam 100,0 
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Bu baskı sizin hayatınızı ne ölçüde etkiliyor? Yüzde 

Çok etkiliyor 3,2 

Bir miktar etkiliyor 5,1 

Etkiliyor 6,6 

Etkilemiyor 21,6 

Pek etkilemiyor 5,3 

Toplam 100,0 

 

Siyasi tercihinizden ve fikirlerinizden dolayı baskı altında 

olduğunuzu düşünüyor musunuz, ne sıklıkta düşünüyorsunuz? 

Yüzde 

Hiçbir zaman 72,9 

Nadiren 8,8 

Bazen 8,9 

Ara sıra 3,2 

Sık sık 3,4 

Her zaman 2,8 

Toplam 100,0 

 

Bu baskı sizin hayatınızı ne ölçüde etkiliyor? Yüzde 

Çok etkiliyor 3,8 

Bir miktar etkiliyor 7,1 

Etkiliyor 8,1 

Etkilemiyor 22,0 

Pek etkilemiyor 6,8 

Toplam 100,0 

 

Terör ve suçla mücadele için gerekiyorsa vatandaşların temel hak 

ve özgürlükleri kısıtlanabilmelidir. 

Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 28,9 

Katılmıyorum 11,6 

Kısmen katılmıyorum 9,9 

Kısmen katılıyorum 10,5 

Katılıyorum 14,8 

Kesinlikle katılıyorum 24,4 

Toplam 100,0 
 

Türkiye'de hukukun ve yargının işleyişinden memnunum. Yüzde 
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Kesinlikle katılmıyorum 28,4 

Katılmıyorum 14,2 

Kısmen katılmıyorum 13,3 

Kısmen katılıyorum 13,1 

Katılıyorum 14,5 

Kesinlikle katılıyorum 16,6 

Toplam 100,0 
 

Oğlum olsa ve askerdeyken şehit olsa yine de “vatan sağ olsun” 

derim. 

Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 24,0 

Katılmıyorum 7,1 

Kısmen katılmıyorum 6,7 

Kısmen katılıyorum 7,5 

Katılıyorum 14,0 

Kesinlikle katılıyorum 40,7 

Toplam 100,0 
 

Türkiye'nin bölünmesinden korkuyorum. Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 16,0 

Katılmıyorum 8,2 

Kısmen katılmıyorum 8,0 

Kısmen katılıyorum 9,3 

Katılıyorum 17,6 

Kesinlikle katılıyorum 40,9 

Toplam 100,0 
 

Ülkemizde terör ve suçla mücadele için vatandaşların temel hak 

ve özgürlükleri ellerinden alınıyor. 

Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 30,7 

Katılmıyorum 15,1 

Kısmen katılmıyorum 11,5 

Kısmen katılıyorum 11,2 

Katılıyorum 12,6 

Kesinlikle katılıyorum 18,8 

Toplam 100,0 
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5. TERİMLER SÖZLÜĞÜ 

 

Barometre raporlarında yer alan tüm bulgular, araştırmaların saha çalışmalarında 

görüşülen kişilerle yüz yüze yapılan anketlerde sorulan sorulara dayandırılmaktadır. 

Bazı sorular ve cevap seçenekleri sonrasında kısaltılarak veya basitleştirilerek, 

raporda gündelik dilde kullanılan terimlerle ifade edilmektedir. Örneğin kendini ne 

kadar dindar gördüğüne dair soruya cevaben “İnançlı ama dinin gereklerini pek 

yerine getiremeyen biri” için, raporda kısaca “inançlı” ifadesi kullanılmaktadır. Bu 

bölüm hem Barometre raporunu eline ilk defa alanlar için, hem de terimlerle ilgili 

açıklamaya ihtiyaç duyanlar için hazırlanmıştır. İlk tabloda terimler ve açıklamaları, 

daha sonraki tablolarda bu terimlerin kaynağı olan soru ve cevap metinleri yer 

almaktadır. 

 

Terim Açıklama 

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

Alt orta sınıf: 
Kişi başı geliri ortadaki yüzde 60’lık kesimde olan ama 

otomobili olmayan kesim 

Alt sınıf: Kişi başı geliri en düşük olan yüzde 20’lik kesim 

Arap: Kendi etnik kökenini Arap olan tanımlayan kişi 

Başörtülü: 
Kendisi veya erkekse eşinin başörtüsü ile örtündüğünü 

belirten kişi 

Çarşaf: 
Kendisi veya erkekse eşinin çarşafla örtündüğünü belirten 

kişi 

Dindar: Dinin gereklerini yerine getirmeye çalışan dindar biri 

Dindar muhafazakâr: 
Kendi hayat tarzını dindar muhafazakâr olarak tanımlayan 

kişi 

Geleneksel muhafazakâr: 
Kendi hayat tarzını geleneksel muhafazakâr olarak 

tanımlayan kişi 

İdeolojik: Siyasi görüşüme en yakın parti o, diyen kişi 

İnançlı: İnançlı ama dinin gereklerini pek yerine getiremeyen biri 

İnançsız: Dinin gereklerine pek inanmayan biri 

Kent: 
Nüfusun 4000'in üstünde olan yerleşim yerleri (idari 

tanımdan farklıdır) 

Kır: 
Nüfusun 4000'in altında olan yerleşim yerleri (idari tanımdan 

farklıdır) 

Kürt: Kendi etnik kökenini Kürt olan tanımlayan kişi 

Liderci: Liderine, başkanına güveniyorum, beğeniyorum, diyen kişi 

Metropol: 
Nüfusu en yüksek 15 şehrin bütünleşik şehir merkezi 

sınırlarındaki yerleşim yerleri (idari tanımdan farklıdır) 

Modern: Kendi hayat tarzını modern olarak tanımlayan kişi 

Örtünmeyenler: Kendisi veya erkekse eşinin örtünmediğini belirten kişi 
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Partisiz: Bu partilerden hiçbirisi beni temsil etmiyor, diyen kişi 

Sofu: Dinin tüm gereklerini tam yerine getiren dindar biri 

Son Dakikacı: 
Seçim dönemlerinde partilerin çalışmalarına bakarak karar 

veriyorum, diyen kişi 

Sünni Müslüman: 
Kendi din / mezhebini Sünni Müslüman olarak tanımlayan 

kişi 

Taraftar: Ben / biz hep o partiye oy veririm, diyen kişi 

Türbanlı: 
Kendisi veya erkekse eşinin türbanla örtündüğünü belirten 

kişi 

Türk: Kendi etnik kökenini Türk olan tanımlayan kişi 

Üst sınıf: Kişi başı geliri en yüksek olan yüzde 20’lik kesim 

Yeni orta sınıf:  
Kişi başı geliri ortadaki yüzde 60’lık kesimde olan ve 

otomobili olan kesim 

Zaza: Kendi etnik kökenini Zaza olan tanımlayan kişi 

 

5.1. Terimlerin Kaynağı Olan Soru ve Veriler 

 

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

Modern 

Geleneksel muhafazakâr 

Dindar muhafazakâr 

 

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

Örtünmüyor 

Başörtüsü 

Türban 

Çarşaf 

Bekâr erkek 

 

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

kendinizi, kimliğinizi ne olarak biliyorsunuz veya hissediyorsunuz? 

Türk 

Kürt 

Zaza 

Arap 

Diğer 
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Kendinizi ait hissettiğiniz dininiz ve mezhebiniz nedir? 

Sünni Müslüman 

Alevi Müslüman 

Diğer 

 

Dindarlık açısından kendinizi aşağıda okuyacaklarımdan hangisiyle tarif edersiniz? 

Dinin gereklerine pek inanmayan biri 

İnançlı ama dinin gereklerini pek yerine getiremeyen biri 

Dinin gereklerini yerine getirmeye çalışan dindar biri 

Dinin tüm gereklerini tam yerine getiren dindar biri 

 

Genel olarak sandıktaki oy tercihinizi sayacağım sebeplerden hangisi etkiliyor, hangisi 

belirliyor? 

Ben/biz hep o partiye oy veririz. 

Siyasi görüşüme en yakın parti o. 

Liderine, başkanına güveniyorum, beğeniyorum. 

Bu partilerden hiçbirisi beni temsil etmiyor. 

Seçim döneminde partilerin çalışmalarına bakarak karar veriyorum. 

Toplam 

 

 

Yerleşim Kodu (Örneklemden gelen veri) 

Kır 

Kent 

Metropol 

 

Ekonomik sınıflar (Hanedeki kişi sayısı, hane geliri ve otomobil sahipliği kullanılarak 

hesaplanıyor) 

Alt sınıf  

Alt orta sınıf 

Yeni orta sınıf 

Üst sınıf 

 

 

 

 

 


