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1. YÖNETİCİ ÖZETİ 

Bu rapora esas olan araştırma 3-4 Eylül 2016 tarihlerinde 30 ilin merkez dahil 106 ilçesine 

bağlı 161 mahalle ve köyünde 2776 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşülerek 

gerçekleştirilmiştir.  

 

TOPLUMUN RUH HALİ 

Sokağa çıktığında, kalabalık yerlerde toplumun yarısı kendini güvende hissediyor ve Mart-

Nisan aylarına kıyasla güvende hissedenlerin arttığı görülüyor. Oturulan mahallenin, 

şehrin ve ülkenin güvenli görülmesinde pek değişim olmasa da, oturulan mahallenin 

ve ülkenin güvenli olduğu algısı biraz güçlenmiş. Toplumun yarısı mutlu olduğunu 

ifade etse de Ocak 2012’den bu yana azalma görülüyor. Nitekim geçen yıl Aralık 

ayında ölçtüğümüz depresyon endeksine göre Türkiye toplumu 1 ila 4 ölçeğinde 

2,10 puandayken, bu ay 1,97 puanla biraz daha depresif hale gelmiş durumda.  

   

Gerek güvenlik hissi, gerek mutluluk kişilerin refah düzeyi ile doğrudan ilişkili – ki refah 

düzeyi sadece aylık gelirle değil, eğitim düzeyi, hayat tarzı ve kişinin kendisini ne 

kadar zengin veya yoksul gördüğü üzerinden belirleniyor. Güvenlik ve mutluluk 

toplumsal hafıza ve siyasi kutuplaşmadan da bağımsız değerlendirilmemeli: örneğin 

güvenlik algısı, geçinebilmeyle, dış politika hakkındaki görüşlerle veya bir mutabakat 

olup olmadığına dair görüşlerle beraber değişiyor. 

 

GELECEK ALGISI 

Gelecek dendiğinde toplumun aklına ortalamada 10,2 yıl sonrası geliyor. Eylül 2013’teki 

10,7 yıla kıyasla sürede bir kısalma görülüyor ve bu durum toplumun neredeyse tüm 

kesimlerinde geçerli ve önemli ayrışmalar görünmüyor. Ancak, devlet memurlarının 

gelecek algısının çok kısalmış olması ve yüksek eğitim ve gelir gruplarının algısı 

kısalırken, düşük eğitim ve gelir gruplarının algısının uzamasıyla bu algıda bir 

benzeşmeye doğru gidilmesi dikkat çekiyor.  

 

Gelecek algısını ölçmek için kalabalıkların aklı yöntemiyle, görüştüğümüz kişilerden 2016 

yılı sonu için dolar kuru tahmini yapmalarını istedik ve ortalamada 3,10 TL 

olacağına dair bir tahmin ortaya çıktı. İktidara yakın olan kesimlerin daha düşük 

tahminlerde bulunması ve haber için tercih edilen kanala göre büyük farklar olması, 

tahminde siyasi pozisyonun da etkili olabileceğine işaret ediyor.  

  



 

KONDA EYLÜL BAROMETRESİ’16           TOPLUMSAL RUH HALİ: GÜVENLİK VE MUTSUZLUKGELECEK KAYGISI                 5 

2. TOPLUMSAL RUH HALİ: GÜVENLİK VE MUTSUZLUK  

 

7 Haziran 2015 seçimleri itibariyle Türkiye genel ruh hali olarak oldukça inişli çıkışlı bir 

döneme girdi. Ülkenin çeşitli merkezlerinde gerçekleşen patlamalar, süregiden 

siyasi ve toplumsal kutuplaşma ve en son olarak 15 Temmuz Darbe Girişimi, 

bireylerin diğer bireylerle, yaşadıkları yerlerle ve ülkenin geneliyle kurduğu duygusal 

ve muhayyel bağı dönüştürdü. Bu ayki araştırmada bu ruh halini iki yönüyle ele 

alıyor; bir taraftan meselenin sosyal ve siyasi nedenleri üzerine kafa yorarken, diğer 

bir taraftan gündelik hayat pratiklerindeki ve doğrudan vatandaşın psikolojisindeki 

değişimleri araştırıyoruz.  

 

Bu ayki araştırmamızda ortaya çıktığı şekliyle Türkiye’de güven hissi ile mutluluk arasında 

gözden kaçırılmaması gereken bir ilişki var. Bulgular, hem güvenlik ve mutluluk 

hislerinin benzer ekonomik ve sosyal şartlarda geliştiğini, hem de siyasi kutuplaşma 

ve kimliklerden benzer şekillerde etkilendiğini gösteriyor. Başka bir deyişle;    

 

 Güvenlik hissi mutluluk hissini beslerken, mutluluk hissi de güvenlik hissini 

besliyor. 

 Gerek güvenlik hissi, gerek mutluluk kişilerin refah düzeyi ile doğrudan ilişkili – ki 

refah düzeyi sadece aylık gelirle değil, eğitim düzeyi, hayat tarzı ve kişinin kendisini 

ne kadar zengin veya yoksul gördüğü üzerinden belirleniyor. 

 Güvenlik ve mutluluk toplumsal hafıza ve siyasi kutuplaşmadan bağımsız 

değerlendirilmemeli – çünkü kişinin güvende ve mutlu olduğunu ifade edip 

etmemesi kimliklerden ve siyaseti nasıl yorumladığı ile doğrudan ilişkili. 

 

Güvenlik ve mutluluk meselelerine eğilirken toplumsal değişimi ve dönüşümü 

irdeleyebilmek için geçen yılki bazı araştırmalarımızı da temel aldık ve güvenlik 

konusunda Mart’16 ve Nisan’16 Barometrelerini, mutluluk konusunda ise Aralık’15 

Barometresi’ni ilerleyen sayfalarda referans göstereceğiz.   

2.1. Güvenlik  

Görüştüğümüz kişilere “son günlerde sokağa çıkmak, kalabalık yerlerde bulunmak 

konusunda çekince, endişe duyuyor musunuz, güvenlik kaygısı gündelik hayatınız 

etkiliyor mu?” diye sorduğumuzda, yaklaşık olarak her iki kişiden birinin kendini 

güvende hissettiğini ve yine her iki kişiden birinin--farklı derecelerde de olsa--

güvensiz hissettiğini görüyoruz. Toplum kısacası güvende hissedip hissetmeme 

konusunda kabaca ikiye bölünmüş.  

 

Aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi, güven hissinin son bir yıllık seyrine baktığımızda, 

“güvensiz hissediyorum ama gündelik hayatımı etkilemiyor” diyenlerin oranı hemen 

hemen hiç değişmemiş. Ancak tamamen güvende hissettiklerini belirtenlerle 

tamamen güvensiz hissedenlerin oranlarında dalgalanmalar olmuş. İstanbul ve 

Ankara’da çeşitli patlamaların olduğu Şubat ve Mart aylarından sonra yayınladığımız 

Mart’16 ve Nisan’16 Barometrelerinde güvensizlik hissinin arttığını gözlemlemiştik. 

Ancak, öyle görünüyor ki Nisan ayından bu yana bu eğilim tekrar tersine dönmüş ve 
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güvende hissedenlerin oranı 16 puan kadar artarken, güvensiz hissedenlerin oranı 

15 puan kadar azalmış.  

 
Aşağıdaki grafikte farklı yaşam alanı ölçeklerine işaret eden mahalle, şehir ve ülkenin 

derece güvenli göründüklerinin karşılaştırmalarını görebiliyoruz. Buna göre 

mahalleden şehre ve şehirden ülkeye doğru ilerledikçe, yani bireylerin doğrudan 

gündelik temas alanları olan mahallelerden, daha soyut ve birebir temas 

etmedikleri ülke düzeyine doğru gidildikçe güvende hissedenlerin gözle görülür 

şekilde azaldığını görüyoruz. Bu bulgu bu şekliyle önceki pek çok KONDA 

araştırmasının önemli bir tespitini teyit etmiş oluyor: Türkiye’de insanlar kendi 

yaşam alanları ile ortak yaşam alanları arasında ayrım yapıyorlar – ve bu grafikte de 

görüldüğü üzere bu ayrım güvenliğe dair farklı hislerle ifade ediliyor.   
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Aşağıdaki grafikte ise bir önceki mahalle-şehir-ülke karşılaştırmasına olanak veren grafiği 

Mart’16 ile karşılaştırma fırsatı buluyoruz. Bu bakımdan Mart’16 ve Eylül’16 

arasında pek fark bulunmuyor – mahalleleri daha güvenli, şehri daha az güvenli ve 

ülkeyi en az güvenli bulma eğilimi benzer şekilde devam etmiş. Hatta geçen altı 

ayda bu oranlarda neredeyse hiç değişiklik olmamış.  

 
Mahalle, şehir veya ülkeyi güvenli bulmakla, sokağa çıkarken güvende hissetmek arasında, 

aşağıdaki üç grafikte görülebileceği gibi çok net bir ilişki bulunuyor. İnsanlar sokağa 

çıkmak konusunda ne kadar çok çekince, endişe yaşıyorsa, mahalle, şehir ve ülkeyi 

o kadar güvensiz bulma eğilimindeler ve mahalleden ülkeye doğru gidildikçe bu 

güvensizlik hissi iyice artıyor. 

 

 Genel olarak güvende hissedenlerin içinde yüzde 10’a yakını, biraz güvensiz 

hissedenlerin yüzde 33’ü ve tamamen güvensiz hissedenlerin yüzde 67’si ise 

yaşadıkları mahalleyi güvenli bulduklarını belirtmişler.  

 Genel olarak güvende hissedenlerin içinde yüzde 17’si, tamamen güvensiz 

hissedenlerin yüzde 56’sı yaşadıkları şehri güvenli bulmuyor. 

 Genel olarak güvende hissedenlerin içinde bile yüzde 28’lik bir kesim ülkeyi 

yaşamak için güvenli bulmuyor. Bu oran biraz güvensiz hissedenler arasında yüzde 

55’e, tamamen güvensiz hissedenler arasında ise yüzde 70’e kadar çıkıyor.  
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Aşağıdaki grafikte ise tamamen güvende hissetme durumunun çeşitli demografik ve 

toplumsal kırılımlara göre nasıl şekillendiğini görüyoruz. Buna göre; yaşam alanı 

küçüldükçe -  yani metropolden kırsala doğru gittikçe – güvende hissetme oranı da 

artıyor. Kırsalda güvende hissedenlerin oranı yüzde 70 iken, bu oran metropollerde 

iki kişiden birine iniyor. Kadınlar erkeklere; Modernler diğer hayat tarzı kümelerine; 

inançsızlar inananlara; Kürtler Türklere ve Aleviler Sünnilere kıyasla daha güvensiz 
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hissediyorlar. Kadın-erkek arasında fark 10 puan civarındayken, bu fark Türklerle 

Kürtler arasında 20 puana, Sünnilerle Aleviler arasında 30 puana çıkıyor.  

 

Hayat tarzı kümelerine baktığımızda ise Modernlerin Geleneksel Muhafazakârlara kıyasla 

15, Dindar Muhafazakârlara kıyasla 20 puan kadar daha az güvende hissettiklerini 

görüyoruz. Kişi muhafazakârlaştıkça duyduğu güven de artıyor. Benzer bir eğilimi 

dindarlığa baktığımızda da görüyoruz. İnançsızlar ve sofular arasındaki güvende 

hisseden farkı yaklaşık olarak 45 puan civarında.  

 

Partili seçmenlere baktığımızda en güvende hisseden seçmenin Ak Partililer, en güvensiz 

hissedenlerin ise HDP’liler olduklarını görüyoruz. Ak Partili’lerin yüzde 65’i güven 

duyarken, bu oran MHP’lilerde yüzde 57’ye, CHP’lilerde yüzde 30’a ve HDP’lilerde 

yüzde 19’a düşüyor.   
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2.2. Güvenlik: Refah Duygusu, Siyasi Kutuplaşma ve Mutluluk  

Güvenlikle ilgili bu bölümün başında güvende hissetme duygusunun refah hissiyle ilgili 

olduğundan bahsetmiştik. Aşağıdaki grafikte ilk olarak görüştüğümüz kişilerin 

“geçen ay geçinebildiniz mi?” sorusuna verdikleri cevaplara göre ne derece güvende 

hissettiklerini görüyoruz. Buna göre geçinemediğini belirtenler daha güvensiz 

hissederken, rahat geçinebildiğini belirtenler çok daha güvenli hissediyorlar.  

Örneğin, borca girdiğini belirtenlerin yüzde 33’ü sokağa çıkarken güvensiz 

hissederken, kenara para koyanların yüzde 69’u güvende hissediyor.  

 

Yine aynı grafik meselenin öznel boyutu hakkında kafa yormamıza olanak veriyor. Örneğin 

“Ak Parti hükümetini dış politika açısından ne derece başarılı buluyorsunuz?” 

sorusuna cevaplara göre ne kadar güvende hissettiklerine baktığımızda, siyasi 

olarak kutuplaşmış meselelerin farklı güvenlik algılarını doğurduğu tespitini 

yapabiliyoruz. Ak Parti’yi dış politika konusunda başarılı bulanlar daha güvende 

hissederken, başarısız bulanlar daha güvensiz hissediyor.  

 

Son olarak siyasi kutuplaşmayı ortaya koyan başka bir soru olan, darbe girişimi sonrasında 

bir milli mutabakat olup olmadığına dair soruya verilen cevaplara göre, “evet, milli 

mutabakat” diyenler ülkeyi yaşamak için çok daha güvenli bulurken, “hayır, milli 

mutabakat değildir” diyenlerin daha güvensiz bulduklarını görüyoruz. Öyle ki “evet” 

cevabını verenlerin “hayır” cevabını verenlere oranla yaklaşık iki kat daha fazlası 

güvende hissediyor.    
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Son olarak ise – gelecek bölümde de değineceğimiz – mutluluk meselesine bakalım. Çok 

mutsuz hissettiğini belirtenlerin yarısı tamamen güvensiz hissediyor, çok mutlu 

hissedenlerde ise bu oran yüzde 14’e iniyor. Yine benzer şekilde çok mutsuz 

olanların yüzde 29’u tamamen güvende hissettiklerini belirtirlerken, bu oran çok 

mutlu olanlarda iki kat ve üzeri daha fazla gerçeklemiş – çok mutlu olanların yüzde 

66’sı, mutlu olanların ise yüzde 58’i aynı zamanda güvende hissettiklerini 

belirtmişler.  

 

 
 

Sonuç olarak; güvende hissetmenin çeşitli somut, demografik, ekonomik, siyasi ve daha 

öznel olan nedenleri bulunuyor. Kişinin nerede yaşadığı ve yaşadığı yerde ne ölçekte 

bir alanla temas ettiği, en önemli faktörlerden biri. İkinci bir faktör, eğitim düzeyi ve 

refah seviyesi. Üçüncü bir faktör ise kimlikler ve aidiyetler ve güvende hissetme 

meselesini ülkedeki siyasi kutuplaşmadan, kişinin ne kadar mutlu hissettiğinden 

bağımsız olarak değerlendirmek mümkün görünmüyor.  

2.3. Mutluluk ve Depresyon 

Raporumuzun bu bölümünde Türkiye’nin ruh halini başka bir boyutuyla ele almaya devam 

ediyoruz. Görüştüğümüz kişilere sorduğumuz “kendinizi ne kadar mutlu 

hissediyorsunuz?” sorusuna göre toplumda her iki kişiden biri ya çok mutlu, ya da 

mutlu olduğunu belirtmiş. Ancak, mutlu olma halinin son yedi yıllık seyrine 

baktığımızda aynı bir önceki bölümde irdelediğimiz güven meselesinde olduğu gibi 

Türkiye’de mutluluğun inişli çıkışlı bir seyri olduğunu görüyoruz. Bu nedenle son 18 

aya özel olarak baktığımızda özel bir değişim görmüyoruz. Tek önemli fark 2009 

krizinden hemen sonra yaptığımız Mart’10 araştırmamızda karşımıza çıkıyor. Grafiğe 

göre mutlu ve çok mutlu olanların sayısı en çok o dönemde azalmış.   
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Aralık’15’te European Social Survey’i (ESS – Avrupa Sosyal Tarama Araştırması) temel 

alarak, ülkede depresyonu ölçmek amacıyla sorduğumuz 8 soruyu bu ay yineledik. 

Aşağıdaki grafiklerde ilk bakışta Aralık ayından bu yana sorulara verilen 

cevaplardaki farklılıklar oldukça minimal kalmışsa da, ülkenin ruh halinin seçim 

ertesine kıyasla biraz daha depresif bir hal almış olduğunu görüyoruz.  
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KONDA EYLÜL BAROMETRESİ’16           TOPLUMSAL RUH HALİ: GÜVENLİK VE MUTSUZLUKGELECEK KAYGISI                 14 

Yukarıdaki sekiz önermeden sadece ikisine hızlıca etnik köken ve mezhep üzerinden 

baktığımızda ise karşımıza üzerine düşünmemiz gereken bir tablo çıkıyor. Sürekli 

mutlu hissettiğini belirten Türklerin oranı, Kürtlerdekinin neredeyse üç katı olarak 

gerçekleşmiş. Hiç mutlu hissetmemiş olduğunu belirten Kürtlerin oranı ise Türklere 

göre 6 puan daha fazla.  

 
Sünni-Alevi karşılaştırmasına göz attığımızda da yine yukarıdaki grafiğe benzer toplumsal 

ruh halleri görüyoruz. Hiç mutlu hissetmemiş olduğunu belirten Alevilerin oranı 

Sünnilere göre 8 puan daha fazla. Hiç bunalmış hissetmediğini belirten Sünnilerin 

oranı ise Alevilerin iki katı.   

 
Toplumsal grupların ruh hallerini daha geniş bir çerçeveden değerlendirebilmek ve bu 

grupları birbirleriyle daha fazla netlikle karşılaştırabilmek için sekiz önermeyi faktör 

analizi çerçevesinde yeniden değerlendirdik ve cevapların ortalamasını alarak bir 

depresyon endeksi hesapladık. 1 “geçen hafta hiç bunalımda hissetmedim”, 2 

“bazen hissettim”, 3 “sık sık hissettim” ve 4 “sürekli hissettim” olacak şekilde, 

Türkiye ortalaması 2,10 ile “bazen” cevabına denk geldi. Bu sonuç, Aralık’15’te yine 

aynı soruları kullanarak elde ettiğimiz 1,97 sonucundan çok da farklı değil, çünkü 

her iki cevap da “bazen” şıkkına denk geliyor.  
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Sonraki sayfada eğitim, gelir, iş durumu, etnik köken, mezhep ve parti seçmenliğine göre 

depresyon endeksinin ne şekilde değiştiğini görüyoruz. Buna göre üst gelir grupları, 

esnaf, öğrenciler ve devlet memurları gibi bazı toplumsal kitleler Türkiye ortalaması 

olan 2,10 puanın altında kalmışlar - yani daha az depresifler. Ancak, az eğitimliler, 

alt gelir grupları, işsizler, işçiler, Aleviler, Kürtler, CHP’liler ve HDP’liler ise değişen 

oranlarda ortalamanın üstüne çıkmışlar – buradan da diğer toplumsal kitlelere göre 

daha depresif olduklarını anlıyoruz.  

 

Yine de bu grupları birbirleriyle sadece Eylül’16’da elde ettiğimiz veriler çerçevesinde 

değerlendirmek yeterli gelmemeli. Geçen dokuz ay içerisinde en fazla değişim 

devlet memurları, emekliler ve işçilerde görülüyor. Devlet memurları 0,3 puan, 

emekliler 0,2 ve işçilerde 0,2 puan daha depresif hale gelmişler. Bunun yanı sıra 

CHP’liler 0,2 puan ve Aleviler yine 0,2 puan ile geçen dokuz ayda daha depresif hale 

gelmişler. Her ne kadar değişim 0,1 puan olsa da, HDP’liler ortalamada 2,4 puan ile 

toplumun en depresif kesimini oluşturuyorlar.  

 

 

<<- Depresyonda değil                                                                                    Depresyonda ->> 
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<<- Depresyonda değil                                                                                    Depresyonda ->> 
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2.4. Mutluluk: Refah Duygusu, Siyasi Kutuplaşma ve Güvenlik 

Avrupa’da yapılan araştırmalar depresyon endeksinde ekonomik durumun en açıklayıcı 

faktörlerden biri olduğunu ortaya koymuş ve hem Aralık 2015’te, hem de bu ay 

yaptığımız araştırmalar bu durumu Türkiye için de teyit ediyor.  

 

Ancak, bu ay sorduğumuz bazı sorular, insanların ekonomik durumları ile ilgili algılarının 

gerçek ekonomik durumlarından daha açıklayıcı olabileceğine işaret ediyor. Gelir ve 

refah açısından kendilerini hangi dilimde gördükleri, geçinmekte zorlanıp 

zorlanmadıkları ve ileride ekonomik zorluk bekleyip beklemedikleri, depresyon 

açısından hane gelirlerinden ve hangi ekonomik sınıfta yer aldıklarından daha fazla 

fark yaratıyor.  

 
 <<- Depresyonda değil                                  Depresyonda ->> 

Türkiye’de 

ekonomik kriz 

Kendi hayatında 

ekonomik zorluk 
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Önceki sayfalarda da belirttiğimiz üzere, mutlu hissetme durumu bireylerin siyaseti nasıl 

okuduklarından bağımsız değil. Bu nedenle, aynı güvenlik meselesinde de ortaya 

çıktığı gibi, Türkiye’de kişinin mutlu olup olmadığını dışavurması dahi siyasi 

kutuplaşma üzerinden belirleniyor. Aşağıdaki ilk grafikte de ortaya çıktığı üzere, 

Başkanlık sistemine karşı tutumları depresyon endeksine yerleştirdiğimizde “evet” 

diyenlerin “hayır” diyenlere kıyasla daha az depresif olduklarını görüyoruz.  

 
Kutuplaşmış bir diğer meselede, Ak Parti’yi dış politikada başarılı bulanlarla bulmayanlar 

arasındaki duygu farkı depresyon endeksini inceleyince ortaya çıkıyor. Buna göre Ak 

Parti’ye başarılı ve çok başarılı bulanlar ile çok başarısız bulanlar arasında 0,4 

puanlık bir fark var.  

 

Türkiye’nin Suriye’ye yaptığı askeri operasyona verilen destek konusunda da yine benzer 

toplumsal eğilimler gözlemliyoruz. Buna göre destek verenler ile vermeyenler 

arasında 0,3 puanlık bir fark var ve destek verenler vermeyenlere göre daha az 

depresif.  

  

 

Son olarak, güvende hissetme ile mutluluk arasındaki ilişkiyi tekrar irdeleyelim. Aşağıdaki 

grafikte de göründüğü üzere güvende hissetmeyle mutluluk arasında kuvvetli bir 

ilişki var. Tamamen güvende hissedenlerin depresyon endeksi puanı 1,9 iken, 

tamamen güvensiz hissedenlerin puanı ise 2,4 olarak gerçekleşmiş. 

Suriye 

operasyonunu 

<<- Depresyonda değil                                                     Depresyonda ->> 
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Yine bir önceki grafiği teyit eder şekilde güvende hissettiğini belirtenlerin yüzde 57’si mutlu 

ya da çok mutlu olduğunu belirtirken, bu oran güvensiz hissettiğini belirtenlerde 

yüzde 38’e düşüyor. Buradaki çarpıcı bir durum, tamamen güvensiz hissedenler 

arasında çok mutsuz olduğunu belirtenlerin oranının, tamamen güvende 

hissedenler arasında olduğunun 3 kat daha fazla olması.  

 

 
 

  

<<- Depresyonda değil                                          Depresyonda ->> 
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3. GELECEK ALGISI 

3.1. Gelecek Kaç Yıl Sonra? 

Bireylerin ne kadar güvende hissettikleri ve ne derece mutsuz veya depresyonda oldukları 

toplumsal pozisyonlarıyla oldukça ilişkili. Bu iki ruh halini kişilerin gelecek algısının 

tamamlayabileceğini düşündük. Toplumun geleceği ne ölçekte bir süreyle tarif ettiği 

de bir yandan kişilere ilişkin psikolojik durumuyle ilgili tespit yapma imkanı sağlıyor. 

Neticede “gelecek” dendiğinde nasıl bir süreden bahsedildiği farklı demografik 

kırılımlarla birlikte çarpıcı değişimler gösteriyor.  

 

Eylül’16 Barometresi kapsamında bundan tam 3 yıl önce görüştüğümüz kişilere 

yönlendirdiğimiz bir soruyu tekrar sorduk. “Gelecek dendiğinde aklınıza bugünden 

ne kadar sonrası geldiğini söyleyebilir misiniz?” sorusuna açık uçlu olarak verilen 

cevapları topladık. Aşağıdaki dağılım kategorileştirilmiş halini gösteriyor.  

 
 

Bu soruya görüştüğümüz kişilerin dörtte biri herhangi bir cevap vermemiştir. Verenlerin 

ortalama cevabı ise 10,2 yıl olarak gözüküyor. Toplumun sadece yüzde 24’ü 

geleceği 10 yılın üstünde bir zaman sonrası olarak görüyor. Gelecek olarak 20 

yıldan sonrasını görenler ise onda bir seviyesindedir.  

 

Kişilerin gelecek algısında 3 senede özel bir değişiklik olduğunu iddia etmek zor. Zira bu 

sefer 10,2 yıl olan gelecek algısı 2013’te de 10,7 yıl olarak gözüküyormuş. Diğer 

yandan, ortalama anlamında çok büyük bir değişim görülmüyor olsa bile,  gelecek 

olarak en fazla 3 seneyi tarif edenlerin oranında ciddi bir artış dikkat çekiyor. 

Gelecek olarak 3 yıl veya daha altı bir süreyi görenlerin oranı 3 senelik süre içinde 

yüzde 28’ten yüzde 35’e çıkmış görünüyor.  

 

Ancak, yine de farklı demografik ve hayat tarzı kırılımlarına göre 3 senede geleceğe ilişkin 

nelerin değiştiğini tespit etmek gerekiyor. Ayrıca, farklı toplumsal küme ve grupların 

arasında gelecek algısının neye göre değiştiğini de incelemek gerekiyor.  
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Farklı kırılımlarda gelecek algısının nasıl değiştiğine bakmadan önce farklı gelecek algısı 

kategorilerinin çoklu mütekabiliyet analizi üstünde nasıl yayıldığına baktığımızda 

görülüyor ki, farklı uzunluklarda gelecek algısına sahip olmak toplumsal düzlemde 

farklı noktalara savrulmuyor. Daha kısa gelecek algısı olanlar yatay ekseninde daha 

aşağıda, 20 seneden fazla gelecek algısı olanlar da biraz yukarıda yer alıyor. Ancak, 

birbirlerinden farklı noktalarda, diğer bir deyişle farklı toplumsal alanlar da 

bulunmuyorlar.  

 

 
 

Ancak, yukarıdaki analizle tezat bir durum gibi gözükse de, farklı demografik ve hayat tarzı 

kırılımları, gelecek algısı üzerine önemli farklılıklar ortaya koyuyor. Eğitim seviyesi, 

yaş, gelir seviyesi, hayat tarzı gibi özellikler gelecek algısında etken unsur olarak 

karşımıza çıkıyor. Diğer yandan, bu farklılaşma, 3 sene öncesine göre de değişim 

göstermiş.  
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Daha önce de belirttiğimiz gibi ülke genelinde gelecek algısının bir nebze kısalmış 

olduğunu söyleyebiliyoruz. Ancak, eğitim seviyesine baktığımızda 3 sene öncesinde 

eğitim seviyesi arttıkça gelecek algısının uzadığını iddia edebilirken, bu yıl ölçüm 

yaptımızda, üniversite mezunlarının geleceğe dair fikirlerinin dikkat çekici biçimde 

kısaldığını görebiliyoruz. Bu durumla ilişkili olabilecek şekilde devlet memurları ve 

özel sektörde çalışanların da gelecek algı süreleri dramatik şekilde azalmış 

durumda. Genel olarak baktığımızda bu durumu son 3 senede eğitim seviyesi 

yüksek ve zihin yoğun işlerde çalışanların geleceğe dair ümidinin azalmış olduğunu 
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iddia edebiliriz. Özellikle, devlet memurlarının gelecek algısındaki ciddi ümitsizleşme 

halinin 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası gerçekleşen memurlarda görevden 

almalarla ilgili olduğunu düşünebiliriz.  

 

Bunun karşısında çiftçi olduğunu belirtenlerin geleceğe dair tahmini dikkat çekici biçimde 

uzamış görülüyor. Bunun sebebini net bir şekilde belirlemek son derece güç. Ancak, 

son dönemde çiftçi belgesi olanlara SGK emeklisi olma hakkı getirilmesi 

uygulamasının çiftçiler üzerinde böyle bir etki yaptığını düşünebiliriz.  

 

Yukarıdaki bulguyla paralel olarak tarif edilebilecek şekilde gelir seviyesine göre gelecek 

algısının değişimine bakmak gerekiyor.  

 

 
Ekonomik sınıflarla beraber gelir seviyesine baktığımızda net bir şekilde 

gözlemleyebildiğimiz bir bulgu ortaya çıkıyor; alt gelir gruplarının gelecek algısı 

artarken, üst gelir grubundakiler nispeten azalmış. 
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Yukarıdaki iki grafiği bir arada incelediğimizde üst gelir grubundan, iyi eğitimli ve 

profesyonel beyaz yakalı olarak çalışan insanların beklenenin tersine gelecek ile 

beklentisinin azalmış olduğunu iddia edebiliriz. Bu durum neticesinde gelecek 

algısının tüm kırılımlarda birbirine yaklaşarak ortak bir noktaya gelmeye başladığını 

da belirtebiliyoruz. 

 

Diğer yandan, aşağıdaki grafikte de görülebileceği gibi, azınlıkların, Kürtlerin ve Alevilerin, 

gelecek algısı 3 sene içinde kayda değer biçimde azalmış. Örneğin, Alevilerin 3 sene 

önce gelecek algısı ortalamada 11 yıla tekabül ediyorken, bu ayki araştırmada bu 

süre 8 yılın altına düşmüş.  

 

 
 

3.2. 2016 Sonu İçin Dolar Tahmini 

Toplumsal ruh halini anlamak için, gelecek algısının yanısıra, daha somut bir konu olarak 

dolar kuru tahminini ele aldık. Tahmin edilecek bir konuyla ilgili ne kadar kişinin fikri 

bir arada değerlendirilirse gerçek ihtimale o denli yaklaşabileceği önermesini 

dikkate alarak, seçimler öncesinde partilerin oy oranları için kullandığımız 

kalabalıkların aklı yöntemini bu sefer de 1 Doların Türk Lirası karşılığına dair 

tahminine uygulayarak ölçmeye çalıştık.  
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İlk olarak belirtmek gerekiyor ki, görüştüğümüz kişilerin yarısı bu konuda bir tahmin bildirdi. 

Halbuki, dolarla işi olan veya dolar yatırımı yapan kişi sayısının bunun çok altında 

olduğunu biliyoruz. Mayıs’14 Barometresi kapsamında kişilere hangi araçlara 

yatırım yaptıklarını sorduğumuzda dövize yatırım yapanların sadece yüzde 1,2 

olduğunu tespit etmiştik.  

 

 
 

Genel olarak baktığımızda dolara dair tahminin toplumsal kümelere göre çok 

değişmeyeceğini düşünebiliriz. Biliyoruz ki, sayısız ekonomik darboğaz yaşamış olan 

bu toplumun doların düşük olmasının ekonomik açıdan olumlu bir tablo, yüksek 

olmasının ise kötü bir tablo olduğuna dair genel bir kabulü var. Bu kabul dahilinde 

dolara dair tahminin de siyasi pozisyona göre yapılabildiğini aşağıdaki grafiklerde 

görebiliyoruz.  
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Ak Parti seçmenleri ve kendini dindar olarak tarif edenler doların düşük kalacağını 

öngörürken, muhalif olan kümeler doların daha yüksek olacağını söylüyor. Bu 

tahminlerin hangisinin daha gerçekçi olduğunu veya o niyetle söylendiğini 

bilebilmek mümkün değil. Ancak, öngörülen kurun bu gruplar arasında farklı  

olması, öngörülerde siyasi pozisyonun da etkili olabileceğine dair bir ipucu 

barındırıyor ve daha ayrıntılı olarak incelenmesi gerekiyor.  

 

Gelir seviyesi veya çalışma durumu gibi, dolarla, veya genel olara yatırımla ilişkinin reel 

olarak tarif edilebileceği parametreler açısından baktığımızda, üst gelir gruplarının 

yıl sonu için dolar kurunu daha yüksek olarak öngördüğü anlaşılıyor.  
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Dolar kuruna dair tahminin ne denli reel verilere değil de ortaya koyulan veya yaratılan 

algıya göre şekillendiğini en iy aşağıdaki grafik ortaya koyuyor. Dolar kuruna dair 

tahminin, TV kanallarının siyasi tercihe göre diziliminin bu denli benzer olması, dolar 

tahmininde siyasi pozisyonun etkili olduğuna dair oldukça güçlü bir ipucu sağlıyor. 

İktidar karşıtı kanalları seyredenler doların daha yüksek olacağını iddia ederken, 

iktidar yanlısı olarak tarif edilebilecek kanalların seyircileri ortalamada daha düşük 

tahminlerde bulunmuş.  

 

Diğer yandan daha sofistike bilgiye erişimin mümkün olduğunu iddia edebileceğimiz Twitter 

kullanıcıları doların daha yüksek olacağını iddia ederken, internete hiç bakmayanlar 

doların yıl sonunda daha olumlu bir pozisyonda olacağını söylüyor.  

 

Özetle, dolara dair tahmin ortalamada (kalabalıkların aklında her zaman olduğu gibi) 

rasyonel/ gerçekçi bir veri ortaya çıkartmış olabilir. Ancak, toplumsal kırılımlara 

baktığımızda dolara dair algıda, diğer bir deyişle ekonomik atmosfere dair algıda 

medyanın yönlendirmesinin oldukça etkili olduğunu iddia edebiliriz.  
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3.3. Gelecek ile İlgili Değerlendirme 

Eylül’16 Barometresi kapsamında birbirinden farklı gibi gözüken ancak temelde toplumun 

aynı dip kanalını anlamaya çalışan sorular sorduk. Kişilerin bunalım veya depresyon 

durumları, güvenliğe dair düşünceleri ve geleceğe ilişkin algılarını ölçmeye çalıştık. 

Bu konu başlıklarıyla beraber, toplumun ekonomik göstergelere ilişkin düşüncelerini 

incelediğimizde aslında Barometre raporlarında zaman zaman karşımıza çıkan bir 

tablo dikkatimizi çekiyor. 

  

Bireylerin toplumsal ve siyasal pozisyonu en az gündelik hayatlarında yaşadıkları kadar 

geleceğe dair algılarını etkiliyor. İktidar partisi seçmenleri ortalamada geleceğe daha 

fazla sahip çıkan, kötü senaryo yazmayan bir profil ortaya koyuyor. Diğer yandan, 

bireyler iktidara muhalif oldukça veya hükümetin yaptıklarını onaylamadıkça 

ümitleri kırılmış, beklentileri azalmış, genel olarak kriz bekler bir hale bürünüyor.  

  

Barometre serisini takip edenlerin net bir şekilde bilebileceği gibi KONDA olarak bir çok 

sefer siyasi kutuplaşmanın toplumsal kutuplaşmaya dönüştüğünü iddia 

etmekteydik. Ancak, bu ayın verilerine baktığımızda siyasi kutuplaşma artık 

toplumsal ayrışmanın da ötesine geçerek kişilerin gelecek beklentilerini de 

ayrıştırmaya başlamış gözüküyor. Geleceğe dair ümit ve beklentiyi bir bireyin 

benliğini oluşturan en temel unsur olarak düşünebiliriz. Neticede, siyasi kimliğin 

zihinlerde en temel yapıtaşını dahi etkilediğini görebiliyoruz. Bu durumda bireylerin 

geleceğe dair tahminleri, diğer bir deyişle ümit tariflerinin dahi siyasi pozisyon 

üzerinden ayrışmış olması toplumsal kutuplaşmanın daha ciddi bir seviyeye 

ulaştığına işaret ediyor.  
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4. ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ    

4.1. Araştırmanın Genel Tanımı 

 

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

Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir.  

 

Araştırmanın saha çalışması 3-4 Eylül 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. 

 

4.2. Örneklem 

 

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

nüfus büyüklükleri ve eğitim seviyeleri verileri ile 1 Kasım 2015 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, 30 ilin merkez dahil 106 ilçesine bağlı 161 mahalle ve köyünde 

2776 kişiyle hanelerinde yüzyüze görüşülmüştür. 

 

Gidilen il 30 

Gidilen ilçe 106 

Gidilen mahalle/köy 161 

Görüşülen denek 2776 

 

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

 

Yaş grubu Kadın Erkek 

18-32 yaş 3 denek 3 denek 

33-48 yaş 3 denek 3 denek 

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

1 İstanbul İstanbul 

2 Batı Marmara  Balıkesir, Tekirdağ 

3 Ege  Denizli, İzmir, Kütahya 

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 Giresun, Trabzon 

10 Kuzeydoğu Anadolu Erzurum, Kars, Erzincan 

11 Ortadoğu Anadolu  Malatya, Van, Elazığ 

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   % 21,6 % 21,6 

2 Batı Marmara  % 3,0  % 3,0 

3 Ege % 0,6 % 8,9 % 5,7 % 15,2 

4 Doğu Marmara  % 3,2 % 5,9 % 9,1 

5 Batı Anadolu  % 3,1 % 7,6 % 10,7 

6 Akdeniz  % 6,2 % 6,5 % 12,7 

7 Orta Anadolu % 0,6 % 1,8 % 1,4 % 3,8 

8 Batı Karadeniz % 1,3 % 4,6 % 0,2 % 6,1 

9 Doğu Karadeniz % 0,6 % 1,8 % 0,6 % 3,1 

10 Kuzeydoğu Anadolu % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 2,0 

11 Ortadoğu Anadolu % 0,6 % 2,8 % 0,6 % 4,1 

12 Güneydoğu Anadolu  % 5,2 % 3,3 % 8,6 

 Toplam % 4,6 % 41,2 % 54,2 % 100,0 
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5. TÜM CEVAP DAĞILIMLARI  

5.1. Deneklerin Profili 

Cinsiyet Yüzde 

Kadın 47,6 

Erkek 52,4 

Toplam 100,0 
 

Yaş Yüzde 

18 - 32 yaş 33,4 

33 - 48 yaş 35,6 

49+ yaş 31,0 

Toplam 100 
 

Eğitim durumu Yüzde 

Okuryazar değil 6,9 

Diplomasız okur 2,9 

İlkokul mezunu 32,7 

İlköğretim / Ortaokul mezunu 14,3 

Lise mezunu 26,6 

Üniversite mezunu 15,2 

Yüksek lisans / Doktora 1,4 

Toplam 100 

 

Hane kişi sayısı Yüzde 

1 - 2 kişi 18,7 

3 - 5 kişi 62,6 

6 - 8 kişi 15,6 

9 ve daha fazla kişi 3,1 

Toplam 100 

 

Hayat tarzı kümesi Yüzde 

Modern 25,2 

Geleneksel muhafazakâr 45,0 

Dindar muhafazakâr 29,8 

Toplam 100 
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Çalışma durumu Yüzde 

Devlet memuru  5,3 

Özel sektör 7,2 

İşçi 10,5 

Esnaf 7,5 

Tüccar / iş adamı ,9 

Serbest meslek sahibi 1,9 

Çiftçi, ziraatçı, hayvancı 4,3 

Çalışıyor, diğer 6,0 

Emekli 13,3 

Ev kadını 29,0 

Öğrenci 8,3 

İşsiz 4,5 

Çalışamaz halde 1,2 

Toplam 100 

Örtünme durumu Yüzde 

Örtünmüyor 26,9 

Başörtüsü 48,9 

Türban 9,4 

Çarşaf 1,0 

Bekâr erkek 13,8 

Toplam 28,5 

Etnik köken Yüzde 

Türk 79,2 

Kürt 15,3 

Zaza 1,0 

Arap 2,0 

Diğer 2,5 

Toplam 100 
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Hangi sosyal medya araçlarını kullanıyorsunuz? Yüzde 

Facebook 48,4 

Whatsapp 18,3 

Instagram 40,4 

Youtube 20,0 

Twitter 22,7 

Diğer 1,5 

İnternete giriyorum ama sosyal medya kullanmıyorum. 8,5 

İnternete hiç girmiyorum. 35,5 

 
  

Din/mezhep Yüzde 

Sünni Müslüman 92,2 

Alevi Müslüman 5,2 

Diğer 2,7 

Toplam 100 

Dindarlık Yüzde 

İnançsız 3,2 

İnançlı 25,7 

Dindar 56,7 

Sofu 14,4 

Toplam 100 

Aylık hane geliri  Yüzde 

700 TL ve altı 5,3 

701 - 1200 TL 10,4 

1201 - 2000 TL 42,6 

2001 - 3000 TL 21,4 

3001 - 5000 TL 15,9 

5001 TL ve üstü 4,4 

Toplam 100 
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Bu hanenin malı olan arabanız var mı? Yüzde 

Var 48,0 

Yok 52,0 

Toplam 100,0 

 
  

Gelir ve refah bakımından sizce hangi gruptasınız? Yüzde 

Yoksul 9,2 

Ortanın altı 54,0 

Ortanın üstü 36,1 

Zengin ,7 

Toplam 100 

Haber seyrettiği TV kanalı Yüzde 

İzlemiyorum 6,7 

A Haber 7,4 

ATV 19,4 

CNN Turk 5,5 

Fox TV 13,0 

Haberturk 2,8 

Halk TV 2,2 

IMC TV 2,1 

Kanal 7 1,7 

Kanal D 7,9 

Kanaltürk ,2 

NTV 4,2 

Roj/Nuçe/Sterk ,6 

Show TV ,0 

Star 3,5 

TRT 3,4 

Ulusal 14,3 

Yerel kanallar ,6 

Toplam 100,0 
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5.2. Toplumsal Ruh Hali: Güvenlik ve Mutsuzluk  

Bunalmış hissettim. Yüzde 

Hiç 30,9 

Bazen 42,6 

Sık sık 17,4 

Sürekli 9,1 

Toplam 100,0 

 

Herşey yük oldu / Burnumdan geldi Yüzde 

Hiç 45,0 

Bazen 33,2 

Sık sık 14,7 

Sürekli 7,1 

Toplam 100,0 

 

Oturulan evin tipi Yüzde 

Gecekodu/dış sıvasız apartman 6,5 

Müstakil, geleneksel ev 31,6 

Apartman 54,8 

Site içinde 6,8 

Çok lüks bina, villa ,3 

Toplam 100 

Ekonomik sınıflar Yüzde 

Alt gelir 19,7 

Alt orta sınıf 30,9 

Yeni orta sınıf 24,8 

Üst gelir 24,6 

Toplam 100,0 

Genelde hangi elinizi kullanıyorsunuz? Yüzde 

Sağ elimi kullanıyorum. 84,4 

Sol elimi kullanıyorum. 7,6 

Her iki elimi de kullanıyorum. 8,0 

Toplam 100,0 
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Huzursuz uyudum. Yüzde 

Hiç 36,8 

Bazen 37,7 

Sık sık 17,2 

Sürekli 8,3 

Toplam 100,0 

 

Mutlu hissettim. Yüzde 

Hiç 13,7 

Bazen 42,8 

Sık sık 32,1 

Sürekli 11,4 

Toplam 100,0 

 

Yalnız hissettim. Yüzde 

Hiç 50,2 

Bazen 31,3 

Sık sık 12,2 

Sürekli 6,3 

Toplam 100,0 

 

Hayattan keyif aldım. Yüzde 

Hiç 16,3 

Bazen 42,9 

Sık sık 27,6 

Sürekli 13,2 

Toplam 100,0 

 

Üzgün hissettim. Yüzde 

Hiç 25,5 

Bazen 50,5 

Sık sık 16,6 

Sürekli 7,4 

Toplam 100,0 
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Mecalsizdim. Yüzde 

Hiç 36,9 

Bazen 36,9 

Sık sık 17,2 

Sürekli 9,0 

Toplam 100,0 

 

Kendinizi ne kadar mutlu hissediyorsunuz? Yüzde 

Çok mutsuz 2,7 

Mutsuz 9,0 

Ne mutlu ne mutsuz 38,9 

Mutlu 43,8 

Çok mutlu 5,5 

Toplam 100,0 

 

5.3. Gelecek Algısı 
 

“Gelecek” deyince, aklınıza bugünden ne kadar sonrası geliyor? 

(gruplanmış) 

Yüzde 

1 yıldan az 16,6 

1-3 yıl 17,9 

4-5 yıl 17,3 

6-10 yıl 24,0 

11-20 yıl 13,9 

20 yıldan fazla 10,3 

Toplam 100,0 

 

  



 

KONDA EYLÜL BAROMETRESİ’16           TOPLUMSAL RUH HALİ: GÜVENLİK VE MUTSUZLUKGELECEK KAYGISI                 38 

Şimdi sayacaklarım arasında en sık hangi İKİ (2) grupla 

görüşüyorsunuz? 
Yüzde 

Komşu/mahalleli 72,2 

Sınıf/okul arkadaşları 17,6 

Hemşehriler 29,9 

Siyasi konularda arkadaşlık ettiklerim 4,4 

Taraftar grubum 1,8 

Hobi grubum 6,3 

Dini temelli gruplar 5,2 

İş arkadaşları 29,2 

 

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. 21,5 

Güvensiz hissediyorum ama gündelik hayatımı etkilemiyor. 27,4 

Güvende hissediyorum. 51,2 

Toplam 100,0 

 

Oturduğum mahalle yaşamak için güvenlidir. Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 6,5 

Katılmıyorum 3,9 

Kısmen katılmıyorum 7,5 

Kısmen katılıyorum 10,6 

Katılıyorum 20,4 

Kesinlikle katılıyorum 51,1 

Toplam 100,0 
 

Oturduğum şehir yaşamak için güvenlidir. Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 10,1 

Katılmıyorum 6,9 

Kısmen katılmıyorum 14,3 

Kısmen katılıyorum 13,9 

Katılıyorum 19,0 

Kesinlikle katılıyorum 35,9 

Toplam 100,0 
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Ülkemiz yaşamak için güvenlidir. Yüzde 

Kesinlikle katılmıyorum 17,5 

Katılmıyorum 11,0 

Kısmen katılmıyorum 16,1 

Kısmen katılıyorum 12,8 

Katılıyorum 13,8 

Kesinlikle katılıyorum 28,9 

Toplam 100,0 
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6. 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 

Çoklu 

ilişkisellik/mütekabiliyet 

analizi (ÇMA)  

(Multiple Correspondence 

Analysis) 

Nominal-kategorik veriler arasında bulunan ilişkilerin yapısını 

ve aralarındaki olası örüntüleri iki boyutlu bir düzlemde 

göstemeye yarayan bir veri analizi tekniğidir. Mütekabiliyet 

Analizinin (MA) ikiden fazla değişkenli, büyük veri setlerine 

uygulanması ihtiyacına karşılık verir.  

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

Benzécri'nin çalışmaları ile şekillenmiş, 80'lerde hakkındaki 

araştırmaların İngilizceye çevrilmeye başlanması ve Fransız 

sosyolog Pierre Bourdieu'nün makalelerinde bu yönteme yer 

vermesi ile bu alandaki çalışma ve yayınlar hızla artmıştır.  

6.1. 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 
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Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, ama değişik etnik kökenlerden olabiliriz; Siz 

kendinizi, kimliğinizi ne olarak biliyorsunuz veya hissediyorsunuz? 

Türk 

Kürt 

Zaza 

Arap 

Diğer 
 

Kendinizi ait hissettiğiniz dininiz ve mezhebiniz nedir? 

Sünni Müslüman 

Alevi Müslüman 

Diğer 
 

Dindarlık açısından kendinizi aşağıda okuyacaklarımdan hangisiyle tarif edersiniz? 

Dinin gereklerine pek inanmayan biri 

İnançlı ama dinin gereklerini pek yerine getiremeyen biri 

Dinin gereklerini yerine getirmeye çalışan dindar biri 

Dinin tüm gereklerini tam yerine getiren dindar biri 
 

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 

 


