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YÖNETİCİ ÖZETİ 
 
Bu araştırma, Türkiye’de kimliksel kutuplaşmanın bir sebebi ve sonucu olarak 
ortaya çıkan ve 2015 yılında temelleri atılan ittifak siyaseti ile birlikte giderek 
belirginleşen iktidar ve muhalefet bloklarındaki seçmen donmasına 
odaklanmaktadır. Araştırmada verili bir olgu olarak kabul edilen siyasal 
kutuplaşmanın sandığa yansımasının ötesinde, bloklar arası oy geçişinin yok 
denecek kadar az olmasının sebepleri irdelenmiştir.  
 
Araştırma toplumun en çok siyasallaştığı ve siyasi algıların keskinleştiği 24 Haziran 
2018 genel seçimleri ile 31 Mart 2019 yerel seçimleri arasındaki dönemde 
yürütülmüştür. Araştırma Cumhur İttifakı (AKP, MHP) ve muhalefet (CHP, HDP, 
İYİ Parti) seçmeni olan ve yaş, cinsiyet ve oy verdiği bloklara göre gruplandırılan 47 
kişi ile yapılan odak grup görüşmelerine dayanmaktadır. 
 
Seçmen blokları Türkiye’nin temel sorunlarında ortaklaşıyor 
 
Araştırmanın en dikkat çeken sonuçlarından birisi, seçmen blokları arasındaki 
keskin kutuplaşmaya rağmen Cumhur İttifakı ve muhalefet seçmeninin Türkiye’nin 
temel sorunlarına dair görüşlerinde ortaklaşmasıdır. Her iki seçmen grubu için de 
ekonomi ve ekonomi ile ilişkili meseleler Türkiye’nin en önemli sorunu olarak yer 
bulurken bunu Suriyeli göçmenler ve eğitim izlemektedir.  
 
Araştırmada vurgulanması gereken önemli konulardan birisi de Suriyeli göçmenler 
meselesinin seçmen bloğu, siyasi parti, yaş, cinsiyet, eğitim durumu ayırt etmeksizin 
neredeyse tüm seçmenler tarafından ekonomi ve güvenlikle ilişkili temel sorunların 
kaynağı olarak gösterilmesidir. IstanPol’ün daha önceki araştırmaları ve bu 
araştırmanın verileri Suriyeli göçmenler konusunda yayılan dezenformasyonun her 
iki seçmen grubunu da etkilediğini açıkça ortaya koymaktadır. 
 
Kürt meselesi ise doğrudan veya dolaylı olarak her iki seçmen bloğunda da 
Türkiye’nin en önemli sorunları arasında gösterilmiştir. Ancak, seçmenlerin Kürt 
meselesine yaklaşımları bloklar arası ve bloklar içinde farklılıklar göstermektedir. 
Cumhur İttifakı seçmeninin neredeyse tamamı için Kürt meselesi bir güvenlik ve 
terör sorunudur. Muhalefet seçmeninin ise konuya yaklaşımı daha çeşitlidir.  
 
Sorunların sebebi, kaynağı ve sorumlusu kim? 
 
Cumhur İttifakı ve muhalefet seçmeni Türkiye’nin temel sorunları konusunda 
çoğunlukla hemfikir olsa da, sorunların sebebi, kaynağı ve sorumlularına ilişkin 
görüşleri konusunda ayrışmaktadır. Cumhur İttifakı seçmenlerinin, sorunların 
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kaynağını hükümet dışı aktörler ve etkenler ile ilişkilendirdiği, hükümet ve 
hükümetin politikalarını sorumlu tutmadığı gözlemlenmiştir. Cumhur İttifakı 
seçmeninin ifadelerinde  “aracılar”, “fırsatçılar”, “dış güçler”, “Ahmet 
Davutoğlu’nun politikaları”, “Suriyeliler”, “kamu görevlileri”, “bürokratlar” 
sorunların kaynağı olarak yer bulmuştur. Buna karşın muhalefet seçmeni sorunların 
kaynağı olarak hükümeti ve izlediği politikaları göstermiştir. 
 
Sorunlar nasıl ve hangi aktörler tarafından çözülebilir? 

 
Türkiye’nin temel sorunlarının çözümüne ilişkin Cumhur İttifakı ve muhalefet 
seçmeninin önerileri sorunun kaynağı olarak gördükleri aktör ve etkenlerle 
ilişkilidir. Cumhur İttifakı seçmeni için sorunların çözümü sorunun kaynağındaki 
bu aktör ve etkenlerin ortadan kaldırılması ile mümkündür. Son dönemlerde etkisi 
daha çok hissedilen ekonomi ile ilişkili sorunların çözümüne ilişkin ise Cumhur 
İttifakı seçmeninin devletin ekonomiye müdahalesi ve kontrolünü bir çözüm önerisi 
olarak sunması dikkat çeken bir konu olmuştur. Muhalefet seçmeni ise sorunların 
çözümü için yapısal değişikliklere ihtiyaç duyulduğunu ve bunun hükümet 
değişmeden yapılmasının mümkün olmayacağını düşünmektedir. 

 
Kimlikler parti tercihinde, parti tercihi de liderde kendini gösteriyor 
 
Araştırmada bir diğer dikkat çeken konu ise, Türkiye’de hakim olan ve siyasal 
kutuplaşmada önemli ölçüde etkisi olan kimliksel ayrışmaların parti ve lider algıları 
tarafından beslendiğidir. Seçmenin oy verdiği partiye dair algısı o partinin lideri ile 
yakından ilişkiliyken diğer partilere olan yaklaşımı da bu partilerin liderlerinden 
bağımsız değildir. Hem Cumhur İttifakı hem de muhalefet seçmeninin algısında 
parti ve lider özdeşleşmektedir. Lider kültünün bu kadar etkin olması siyaseti 
kısırlaştıran, polemiklere indirgeyen ve önyargıları besleyen bir durum 
yaratmaktadır. Ancak bu durum bir taraftan da, siyasi partilerdeki lider değişiminin 
bloklar içi ve bloklar arası geçişleri mobilize edebileceği potansiyelini ortaya 
çıkarmaktadır.  
 
Kimlik siyasetinin çizdiği paradigma seçmeni bloklarda tutuyor 
 
İYİ Parti, Cumhur İttifakı seçmeni için blok dışına çıkmaları durumunda 
uğrayacakları ilk adres olarak ön planda gözükmektedir. Buna karşın, Cumhur 
İttifakı seçmeninin CHP ve HDP’ye yönelik algılarında lider, program ve siyasi 
vaatlerin ötesinde kimliksel argümanlar ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle 
Türkiye’deki mevcut kutuplaşmayı aşmak isteyen siyasi partilerin lider değişiminin 
de ötesinde kimlik siyasetinin çizmiş olduğu sınırları değiştirecek adımlar atması 
gereği net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 
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Ekonomik argümanlar belirginleşiyor 
 
İki seçim arasında yürütülen bu araştırmada, Türkiye’de kutuplaşmayı besleyen 
kimlik temelli siyasi argümanların oldukça etkili olduğunu ama ekonomik 
sıkıntıların gündelik yaşamda da hissedilmesiyle birlikte yerini giderek ekonomik 
argümanlara bıraktığı gözlemlenmiştir.  
 
Yeni bir siyasi parti sorunlara çözüm olabilir mi? 
 
Gerek Cumhur İttifakı gerekse muhalefet seçmenleri arasında, siyasi alternatiflerin 
çok kısıtlı olduğu görüşü hakim olsa da, yeni bir siyasal partinin mevcut sorunlara 
çözüm olacağına ilişkin yaygın bir kanının olmadığı söylenebilir. Özellikle 
muhalefet partilerinin seçmenlerinin, Türkiye’de halihazırda bir muhalefet boşluğu 
olduğu konusunda mutabık olsalar da, ülkenin temel sorunlarının çözümü için 
sahip oldukları “ütopya”yı, yeni bir parti, yeni bir program, yeni aktörler vb. somut 
taleplere henüz dönüştürememiş olduğu net bir şekilde gözlemlenmiştir.  
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A) GİRİŞ 
 
Son yıllarda yapılan birçok araştırma, Türkiye’de farklı siyasal eğilimlere sahip 
birey ve gruplar arasındaki toplumsal kutuplaşmanın yoğunlaşıp, kalıcılaştığına 
işaret etmektedir. Farklı partilerin seçmenleri arasında artan sosyal mesafe ve 
siyasal hoşgörüsüzlük 1 , toplumun en çok siyasallaştığı seçimler döneminde 
kamplaşmayı keskinleştirmekte ve seçmenin konsolide olmasını sağlamaktadır.  
 
 Türkiye’de 2011’den bu yana siyasal, sosyal ve ekonomik açıdan yaşanan 
çarpıcı birçok gelişmeye rağmen, 2011-2019 arası yılda ortalama bir kez sandığa 
giden seçmenin kararında çok büyük değişimler gözlemlenmemiştir.2  Özellikle 
günümüz ittifak siyasetinin temelinin atıldığı 2015 yılından bu yana, iktidar ve 
muhalefet seçmen bloklarının adeta donduğu söylenebilir.  
 
 Farklı partilerin seçmenlerinin oluşturduğu demografik, sosyoekonomik ve 
kültürel kümelenmelere bakıldığında, siyasi partilerin din, mezhep, etnik köken ve 
hayat tarzı gibi kimliksel hatlarda medyana gelen kutuplaşmadan sıyrılamadığı net 
bir şekilde görülmektedir. 3  Nitekim, seçmenlerin büyük bir bölümü ekonomi, 
eğitim, işsizlik ve adalet gibi temel konularda benzer düşünseler dahi, mevcut 
koşullarda siyasi partilerle algısal olarak özdeşleştirilen kimliksel temsiller, oy 
verme davranışı açısından daha etkili bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu da 
24 Haziran 2018 seçimlerinde seçmen geçişinin bloklar arasından ziyade, bloklar içi 
gerçekleşmesinin en önemli sebeplerinden biridir.  
 
 Son yıllarda Türkiye’deki tüm siyasi partilerin kimliklere sıkışmış olmasıyla 
birlikte seçmenin oy verme davranışının temel siyasal, sosyal ve ekonomik 
sorunlardan ziyade kimliksel kutuplaşmanın yarattığı dinamiklerce belirleniyor 
olması, son birkaç seçimde gözlemlenen seçmen bloklarındaki donmanın en temel 
sebebidir. Bir başka deyişle, ekonomi, işsizlik, eğitim ve adalet gibi birçok konuda 
memnuniyetsizlik AKP ve MHP tabanı dahil seçmenin geneline yayılmış olsa da, bu 
durum şimdiye kadarki seçimlerde iktidar bloğundan muhalefet bloğuna kayda 
değer bir seçmen geçişine yol açmamıştır.  
 
 İktidar ile birlikte muhalefet partilerinin de kimliklere sıkışması, 
performanslarından bağımsız bir şekilde tabanlarını büyük ölçüde korumalarına 
yardımcı olmuştur. Bununla birlikte muhalefetin partileri, Türkiye’nin gidişatından 
memnun olmayan AKP-MHP seçmenini kendilerine çekemediği gibi, bunun 

																																																								
1	“Türkiye’de	 Kutuplaşmanın	 Boyutları	 Araştırması	 2017”,	 Bilgi	 Üniversitesi	 Göç	 Çalışmaları	 Uygulama	 ve	
Çalışma	Merkezi				
2	“KONDA	Temmuz’18	Barometresi:	24	Haziran	Seçimleri	Sandık	Analizi”	
3	Age.	
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sebepleri üzerine etraflıca bir değerlendirme yaptıklarına dair bir emare de 
bulunmamaktadır. Oysa bu mesele seçimleri hangi parti ya da partiler tarafından 
kazanılacağının çok ötesinde, temsili demokrasinin ve hatta en genel anlamda 
siyasetin tüm kurumlarıyla işlerliğini ilgilendirmektedir. Üstelik kimlik temelli 
kutuplaşmanın siyasal toplumun farklı aktörlerince sürekli kullanılarak yeniden 
üretilmesi, bir arada barış içinde yaşama zarar vermektedir.  
 
 Bu bağlamda kimliksel kutuplaşmanın sürecinin hem sebep hem de 
sonuçlarından biri olan bloklar içi seçmen donmasına odaklanan araştırmalar bir 
başka seçimin arifesinde olduğumuz bu dönemde daha da önem kazanmaktadır. Bu 
amaçla başladığımız araştırmamıza; “Türkiye’de seçmenler Türkiye’nin temel 
sorunlarına nasıl yaklaşmaktadır ve kutuplaşma bu yaklaşımları ne yönde 
etkilemektedir?”, “Türkiye’de seçmenler kutuplaşmanın diğer tarafındaki partilere 
nasıl bakmaktadır” ve özellikle “bu kutuplaşma hangi noktalarda 
şiddetlenmektedir ve hangi noktalarda kırılmaya uğrayabilir” gibi sorular yön 
vermiştir. 
 

1) Araştırma yöntemi 
 
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak odak grup görüşmelerine 
başvurulmuştur. Bu yöntemin tercih edilmesinin en önemli sebebi kutuplaşmanın 
bireyselden ziyade, toplumsal düzeyde gözlemlenmesine olanak tanımasıdır.  
 

 Cumhur İttifakı seçmenleri Muhalefet seçmenleri  

 
Katılımc
ı Sayısı 

Desteklenen 
Siyasi Parti 

Dağılımı 

Katılımcı 
Sayısı 

Desteklenen Siyasi Parti 
Dağılımı 

 

18-30 yaş 
arası gençler 

8 4 AKP + 4 MHP 6 4 CHP + 1 HDP + 1 İYİP 14 

30 yaş üstü 
kadınlar 

9 4 AKP + 5 MHP 8 5 CHP + 2 HDP + 1 İYİP 17 

30 yaş üstü 
erkekler 

8 6 AKP + 2 MHP 8 3 CHP + 3 HDP + 2 İYİP 16 

TOPLAM 25 14 AKP + 11 MHP 22 12 CHP + 6 HDP + 4 İYİP 47 

 
Odak grup görüşmelerinde yaş ve cinsiyete ek olarak 2018 Haziran 

seçimlerinde oy verilen parti/ittifak bloğu üzerinden gruplandırılan toplam 47 
katılımcı yer almıştır. Görüşmeler, Cumhur İttifakı (AKP ve MHP) ve muhalefet 
(CHP, HDP ve İYİ Parti) seçmenleri kendi içlerinde 30 yaş üstü erkek, 30 yaş üstü 
kadın ve 18-30 yaş arası gençler olarak üçer gruba bölünerek toplam altı grupla 
gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu gruplandırmalar bir yandan demografik faktörler 
üzerinden karşılaştırma yapmaya olanak sağlarken diğer yandan kutuplaşmanın 
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yakın siyasi eğilime sahip bireylerden oluşan gruplar içerisinde, hem blok içi hem 
de bloklar arası interaktif olarak nasıl ortaya çıktığını gözlemlenmesini mümkün 
kılmıştır.  

 

2) Raporun içeriği 
 
Rapor, Cumhur İttifakı ve muhalefet seçmenleri üzerine yapılan analizlerin ayrı 
olarak sunulduğu iki ana bölümden oluşmaktadır. Görüşmelerde sırasında her iki 
ana seçmen grubuna da Türkiye’nin temel sorunlarının ne olduğu, bu sorunlarının 
sorumlusu ve kaynağının ne/neler olduğu ve belirtilen sorunlara ne gibi çözümler 
getirilebileceğine dair sorular sorulmuştur. Bu sorular etrafında yürütülen 
tartışmalardan elde edilen verilerle, kutuplaşmanın farklı seçmen bloğunda yer alan 
seçmenlerin Türkiye’nin sorunlarına ilişkin perspektiflerini nasıl etkilediği ele 
alınmıştır. Bu çerçevede yapılan analiz her iki ana bölümün de ilk kısımlarını 
oluşturmaktadır. 

 
Cumhur İttifakı seçmenlerinin incelendiği ilk bölümün ikinci kısmında bu 

seçmen grubunun muhalefette yer alan mevcut siyasi parti ve aktörlere karşı 
yaklaşımı çözümlenmiştir. Görüşmeler sırasında Cumhur İttifakı seçmenlerine 
gösterilen uyarıcı ifadeler, Cumhur İttifakı seçmeninin özellikle kutuplaşma ile 
farklılaşan algılarının test edilmesi adına projenin önemli bir ayağını 
oluşturmaktadır. Muhalefet partileri/liderlerine ait cümlelerden oluşan bu uyarıcı 
ifadeler öncelikle katılımcılara sunulmuş ve daha sonrasında cümlenin hangi 
siyasiye ait olduğu bilgisi paylaşılarak Cumhur İttifakı seçmenlerinin muhalefete 
yaklaşımında kutuplaşma faktörü gözlemlenmeye çalışılmıştır. Bununla beraber, 
görüşmeler boyunca yapılan tartışmalardaki söylemleri üzerinden Cumhur 
ittifakından katılımcılarının CHP, HDP ve İYİ Parti hakkında sahip olduğu algı ve 
bu partilere yönelik oy verme davranışını etkileyen faktörler incelenmiştir. 

 
Raporun ikinci bölümünde ise muhalefet seçmeniyle yapılan odak grup 

görüşmelerinin analizine yer verilmiştir. Cumhur İttifakı seçmeniyle yapılan 
görüşmelerin analizinde olduğu gibi burada da ilk olarak seçmenin Türkiye’nin 
sorunlarına yaklaşımı ele alınmıştır. İki seçmen bloğuna da bu başlık altında aynı 
soruların sorulması, yürütülen tartışmalar üzerinden kapsamlı bir karşılaştırılma 
yapılmasına olanak sağlamış ve bu sayede bloklar arası kutuplaşmanın sorunların 
kaynağı ve sebebi üzerine yapılan yorumları nasıl etkilediği gözlemlenmiştir.     

 
Muhalefet seçmeninin oluşturduğu gruplara öte yandan Türkiye’de 

muhalefetin performansıyla ilgili sorular da yöneltmiştir. Bu çerçevede mevcut 
muhalefet partileri ve bu partilerde siyaset yapan aktörlere karşı yaklaşımlarıyla 
beraber katılımcıların muhalefette boşluk olup olmadığıyla ilgili görüşleri ile 
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geleceğe yönelik nasıl bir muhalefet beklentisi içinde oldukları üzerinde 
durulmuştur.   

 
Sonuç bölümünde ise araştırma sonucunda elde edilen tüm veriler, seçmen 

blokları ve diğer gruplandırmalar göz önünde bulundurularak yapılan 
karşılaştırmalar yoluyla analiz edilmiştir.  
 

B) CUMHUR İTTİFAKI SEÇMENLERİ 
 

1) Türkiye’nin temel sorunları 
 
Araştırmanın Cumhur İttifakı (AKP ve MHP) seçmenlerini kapsayan bu bölümünde 
seçmenlerin Türkiye’nin temel sorunları ile bu sorunların kaynaklarına ilişkin 
görüşlerine ve bu sorunlara getirdikleri çözüm önerilerine yer verilmiştir.  
 

a) Cumhur İttifakı seçmenine göre Türkiye’nin en önemli sorunları 
 
Araştırmaya katılan Cumhur İttifakı seçmeninin büyük çoğunluğu için Türkiye’nin 
en önemli sorunlarını ekonomi ile ilişkili konular oluşturmaktadır. İşsizlik, Türk 
Lirasının değer kaybı, alım gücünün düşmesi, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı gibi 
meseleler katılımcıların temel odağı olmuştur. Ekonomik meselelerin yanı sıra 
eğitim, Suriyeli göçmenler ve dış politikadaki sorunlar Cumhur İttifakı seçmeninin 
gözünde Türkiye’nin en önemli sorunları olarak yer bulmaktadır. 
 
Ekonomik sorunlara dair erkek katılımcılar daha çok işsizlik ve üretim alanlarının 
daralmasına odaklanırken, kadın katılımcılar hayat pahalılığının hanelere yansıması 
üzerinde durmuştur. Araştırmanın yapıldığı Temmuz 2018 – Ocak 2019 tarihleri 
arasında görülen gıda enflasyonu ve Türk Lirası’ndaki değer kaybının katılımcıların 
gündelik hayatını etkilediği gözlemlenmektedir.  
 

“İnsanların, evet alım güçleri düştü, artık kilolardan tasarruf etmeye çalışıyoruz, az 
alarak yetinmeye çalışıyoruz bu aralar. Ekonomi kırılgan bir yapı zaten, yaprak 
kımıldasa ülke sarsılıyor yani birinin ambargo uygulamasıyla sarsılıyor yani içeride 
hiçbir politikada yaşanan bir anlaşmazlıktan dolayı hemen sarsılıyor, fiyatları 
yükseliyor, artıyor.”  (Erkek, 38, MHP, Lise) 

 
“Hatay’da yakınım oturuyor. 50 kuruşa 1 lira mandalina alırken ben niye buralarda 
5 liralar veriyorum. Aradaki bu 4-5 liralık fark var bir taşımayla olacak iş değil.” 
(Kadın, 31, AKP, Üniversite) 
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İşsizlik meselesinin de Cumhur İttifakı seçmeni için oldukça önemli olduğu göze 
çarpmaktadır. Hayat pahalılığının işsizlikle birleşmesi ise sorunun önemini 
katılımcıların gözünde daha da arttırmaktadır. 
 

“Benim eşim de üç ay önce işten çıkarıldı ve biz kirada oturuyoruz. İki de çocuğumuz 
var; biri bebek, mama yiyor. Ben her 3-4 günde bir 70 lira verip mama alıyorum. 
Mama nereden geliyor, Almanya’dan, Amerika’dan, oradan buradan. 35 liraya 
aldığım mama 10 ayda 80 lira oldu. İnanın ki 80 lira oldu. O, bu kimse bana gelip 
sormadı sen nasıl geçiniyorsun, bu çocuğu nasıl doyuruyorsun? Mamaya ihtiyacı 
olan bir çocuk. Çünkü neden? Türk parası o kadar değersizleşti ki. 800 lira işsizlik 
maaşı verdi. Neyime yeter? Anca aylık mama parasına? Kayınvalidem her şey 
kendimize göre diyor. Babam da rahatsızlığından dolayı işten çıktı. E ben kimden 
yardım isteyeyim? 800 liranın hiç değeri yok.” (Kadın, 32, AKP, Lise) 
 

Araştırmaya katılan Cumhur İttifakı seçmenine göre en önemli sorunlardan bir 
diğeri ise Suriyeli göçmenlerin varlığıdır.4 Suriyelilerin varlığı katılımcılara göre 
hem Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri hem de ekonomi, eğitim, sağlık, 
kentsel yaşam gibi temel konulardaki sorunların başlıca sebebidir. Farklı yaş ve 
cinsiyet gruplarından katılımcılar arasında büyük çoğunluğun bu fikri paylaştığı 
gözlemlenmiştir. 
 

“Bence Suriyeliler gittikten sonra zaten bizim işsizliğimiz yarı yarıya düzelir.” 
(Kadın, 38, MHP, Üniversite) 
 
“Hani bir açısından kötü bir yanı var, Suriyeliler var, çok. Hani ülke açısından. (…) 
Hani iş açısından onlar daha iyi şu anda bize göre. Ya onlar sigorta yapmıyorlar, 
maaşı yüksek tutuyorlar. Mesela onlar 2 milyar maaş alabilir normal bir girse bir 
yere. Evet. Bir de devlet onlara para şey yapmış. (…) Şu an Esenyurt’ta o kadar 
Suriyeli çalışıyor ki bir de bakkal açmışlar, vergi vermiyorlar, hiçbir şey 
vermiyorlar.” (Kadın, 23, AKP, İlkokul) 
 
“Yani 5 kişi yeri geliyor, 10 kişi bir dükkânda kalıyorlar. Onlar için 1000 lira, 2000 
lira, 3000 lira çok bir dert değil. Aralarında 350’er lira, 400’er lira toplayıp şeyi 
veriyorlar. 1500 lira maaş alsa 450 lira ona koymaz ama bir evde bir adam çalışıyorsa 
1000 lira, 1200 lira, 1300 lira bu kiralar bu insana çok gelir.” (Erkek, 31, AKP, 
Lise) 

 
																																																								
4İçişleri	Bakanlığı	Göç	İdaresi	Genel	Müdürlüğü	verilerine	göre,	Şubat	2019	tarihi	itibarıyla	Türkiye’de	kayıt	
altına	alınan	geçici	koruma	altındaki	Suriyeli	sayısı,	3	milyon	644	bin	342	kişi.	
http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik	
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Katılımcıların gözünde Suriyelilerin temel sorun olarak yer almasının bir diğer 
sebebi ise Suriyelilere devletin “ayrıcalıklı” davrandığı algısıdır. 
 

"Biz dört kişiyiz evde sadece eşim çalışıyor ama onlar öyle değil. Her birinin kendi 
maaşı var. Artı çalışıyorlar"(Kadın, 40, AKP, Lise) 
 
''Bunları kontrol almadı devlet. Ne yaptı? Üstüne sürekli hak verdi. Sen kendi 
vatandaşına vermediğin hakkı gidip Suriyelilere verdin. En basit üniversite hakkı. 
Sen benim gencimi sınavsız almıyorsun ama Suriye'den gelmiş bir genci sınavsız 
bir şekilde üniversiteye alıyorsun'' (Erkek, 33, MHP, Lise) 
 

Cumhur İttifakı seçmenlerinin Türkiye’nin en önemli sorunu olarak gördüğü bir 
başka alan ise eğitim. Ülkenin eğitim alanında diğer ülkelerden geri kalmış olduğu 
düşüncesi, eğitim sistemindeki aksaklıklar ve sınav sistemlerinin sürekli değişmesi 
seçmenlerin gözünde eğitimle ilgili temel sorunlardır.  
 

 “ (…) eğitim sistemi maalesef temelinden çürük. Hâlâ oturmadı yerine; sistemler 
sürekli değişiyor, sınav şekilleri sürekli değişiyor. Eğitim çok büyük bir sorun hâlâ 
bir rayına oturamadı, üniversitede hâlâ kanımca özellikle yeterince bilgi ve bilim 
üretemiyorlar, hâlâ devlete bağlı yaşıyorlar yani özerk değiller ekonomik olarak da 
fikir olarak da bence hâlâ özerk değiller. … Yani eğitimde tolerans bence vatana 
ihanettir, hiç kimse, hiçbir öğretmen ya da veli ya da müdür yönetici yani öğrenci 
torpille bir şey yapmamalı. Yaptırdık, yapıldı, bunları gördük, şahit olduk ancak 
bunlar olmamalı.” (Erkek, 38, MHP, Lise) 

 
Cumhur İttifakı seçmenleri için, Suriyeli göçmenler gibi dış politika ile ilgili diğer 
meseleler de hem Türkiye’nin temel sorunu hem de ekonomi ve güvenlikle ilgili 
diğer sorunların kaynağı olarak görülmektedir. Odak grup görüşmelerindeki 
diyaloglar esnasında “dış güçlerin” ülkeye çeşitli şekillerde müdahale etmeye 
çalışması, Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olarak sıklıkla vurgulanmıştır. 
Görüşmeciler, dış politika meselelerini özellikle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 
ile ilişkiler üzerinden ele almışlardır. Türkiye’nin ABD ile olan ilişkileri ABD’nin 
Türkiye’ye kıyasla daha güçlü bir ülke olması açısından değerlendirilip, bu konuda 
farklı görüşler ileri sürülmüştür. 
 

"Şimdi normal bir dev gibi bir adam düşünün. Güreşçi bir adam. Bir de zayıf bir 
insan düşünün. O ona parmak sallarken o da ona sen ne diyorsun diyemez yani. Biz 
de biraz o durumdayız. Amerika'nın gücü. Amerika biraz daha güçlü bir ülke” 
(Erkek, 23, AKP, Üniversite) 
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"Parmağını sallayan senden iriyse sen korkup kaçıyor musun?" (Erkek, 29, MHP, 
Üniversite) 
 

Katılımcılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’ye karşı “dik duruş” 
gösterdiğini belirterek Erdoğan’ın dış politikadaki tutumunu onaylamaktadırlar. 
Buna karşın, dış politikadaki sorunlar çoğunlukla Dış İşleri Bakanlığı ve Başbakanlık 
yapmış olan Ahmet Davutoğlu’nun politikaları ile ilişkilendirilmektedir. 
Davutoğlu’nun politikaları Suriyeli göçmenler meselesi ile de ilişkilendirilmektedir. 
 

“(Davutoğlu için) 'Esad bugün gidiyor' dedi, 'namaz kılacağız' dedi, hala orada.” 
(Erkek, 60, AKP, Lise) 

 

b) Cumhur İttifakı seçmenine göre sorunların sebebi, kaynağı ve sorumlusu 
 
Araştırmaya katılan Cumhur İttifakı seçmenlerine göre Türkiye’nin temel 
sorunlarının sebebi, kaynağı ve sorumlusu, politikaların yapıcısı ve yürütücüsü olan 
siyasi iktidar değil, çeşitli aktörlerdir. Bu aktörler ekonomi ile ilgili sorunlarda 
“aracılar, fırsatçılar, dış güçler”, eğitim konusunda “sürekli değişen sınav sistemi” 
ve Suriyeliler meselesinde “fırsatçı işverenler, Ahmet Davutoğlu, CHP” olarak 
katılımcıların ifadelerinde yer bulmuştur. 
 
Katılımcılar ekonomik problemlere Türkiye’nin temel sorunları listesinde öncelik 
verirken, bu sorunların sorumlusu olarak hükümeti, kaynağı olarak ise hükümet 
politikalarını görmemektedirler. Türk Lirasının değer kaybının “fırsatçı”  üreticiler 
ve esnaf tarafından ürünlere zam olarak yansıtılması görüşmecilerin önemle 
vurguladıkları bir nokta olmuştur. Katılımcılar, zamların nedeninin “fırsatçılık” 
olduğu iddialarını desteklemek için doların düşmesine rağmen ürün fiyatlarındaki 
zamların geri çekilmemesini göstermiştir. 
 

“Esnafa soruyorlar bu kaşar ne kadar 25 lira, şimdi ne kadar 32 lira. E dolar düştü? 
Biz de bilmiyoruz vallahi. Bunun ardında papaz falan yok yani. Başka nedenler var, 
kimsenin anlamadığı...”(Kadın, 36, MHP, Lise) 
 
“İşlerine geldi yükselttiler ama düşürmesini bilmiyorlar mesela.”(Kadın, 29, AKP, 
Lise) 

 
Katılımcılara göre ekonomik sorunların bir diğer kaynağı ise dış güçlerin baskısı ve 
üretimde dışa bağımlılıktır. Katılımcıların bir kısmı, zamların sebebini, araştırmanın 
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yapıldığı dönemde gündemde olan Pastör Andrew Brunson’un tutuklanması 
üzerinden yaşanan ABD-Türkiye gerilimi ile ilişkilendirmiştir.5 
 

“Bir papazın yakalanmasıyla doların bu kadar fahiş şekilde çıkıp da sonra papaz bir 
şekilde nasıl olduysa ev hapsinden kurtuldu ve dolar düşmeye başladı. Eğer bir papaz 
bizim ekonomimizi bu kadar etkiliyorsa biraz zayıf geliyor bana” (Kadın, 41, MHP, 
Lise) 

 
Cumhur İttifakı seçmeni pahalılığın bir diğer sorumlusu olarak da “aracıları” işaret 
etmektedir. Katılımcılara göre, ürünler üreticiden tüketiciye ulaşana kadar çok fazla 
el değiştirmekte, fiyatlar bu sebeple yükselmektedir. Katılımcılardan biri (Erkek, 31, 
AKP, lise) aracıların varlığını artan özelleştirmeler ile ilişkilendirirken, bir diğer 
katılımcı da devletin denetleme işlevindeki zayıflığına vurgu yapmaktadır: 
 

“Sürekli özelleştirme şeyi var. Mesela o aradaki aracı özelleştirmeden geliyor. (…) O 
halle bu adamın bağlantısı var ama arada da bir tane, mesela hale kim bakıyor? 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ama arada bir tane daha var, belki orada İBB yazıyor 
ama orası da  özelleştirilmiş.” (Erkek, 31, AKP, Lise) 
 
“Özelleştirmede son 10 yılda çok fazla ilerlemiş durumda. Yani zengin daha fazla 
zengin, korumacılık burada senin adamın-benim adamım, daha fazla korumacılık 
yapıyor. (…) Burada devletin tamamen üretime tek elden sahip olması ve tüketiciye 
ulaştırması gerekiyor şahsım olarak.” (Erkek, 38, AKP, Lise) 

 
“Bence en temel sorun ekonomideki çöküşün nedeni serbest piyasadır. … Yani 
devletin, bir malın bir fiyatı vardır. Diyecek ki, “arkadaş sen bu malı sen şu fiyattan 
yukarıya satamazsın”. Bizim ülkemizde durum nedir? Adam tarladan 70 kuruşa 
domatesi alır, pazarda sana 6 liraya satar. Burada denetlemeci kimdir? Devlet. 
Denetliyor mu? Hayır. Tarlacı bütün zahmeti çeker, çiftçi, çıkartır 70 kuruşa, o 
ondan ona, o ondan ona en son sende altı liraya patlar iş. Bu düzeni bir kere 
kesinlikle ortadan kalkması gerekiyor, böyle bir şey yok yani. Direkt üreticiden 
tüketiciye olmasın en azından bir kişi olması lazım arada, bir dağıtıcı yani beş kişinin 
elinden bir mal geçmeyecek.” (Erkek, 33, MHP, Lise) 

 
Odak grup görüşmelerinde sıklıkla sözü geçen “doların yükselişinin Türkiye 
ekonomisi üzerindeki derin etkisi” ise üretim yetersizliği, sanayileşmenin istenen 
seviyeye ulaşamaması, dışa bağımlılık ve dış ülkelerin baskısı ile 
ilişkilendirilmektedir. 
																																																								
5 Pastör Andrew Brunson 9 Aralık 2016’da görev yaptığı İzmir’de tutuklanarak “FETÖ örgütüne üye 
olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği” ve “casusluk” yaptığı gerekçesiyle yargılandı. Ekim 2018’de 
serbest bırakılan Pastör Brunson ABD’ye döndü. https://m.bianet.org/bianet/kriz/196249-rahip-brunson-
nelerle-suclaniyor	
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“Neden üretemedi? Bizim biraz hazırcı oluşumuzdan, insanlarımızın biraz daha 
çalışmamayı sevmesinden, devletimizin de bunlara izin vermesinden kaynaklı üretim 
yavaşladı, yavaşladı, yavaşladı zaten şu anda da bitme noktasına geldi, çiftçiye 
desteği yok, mazot olmuş 6-7 lira. Sen orada destek vermiyorsun bir şey 
yapmıyorsun. Dediğim gibi tarladan 70 kuruşa çıkan domatesi adam ne yapsın, nasıl 
kazansın? Ama 6 liraya satılıyor.”(Erkek, 33, MHP, Lise) 

 
“Yani sonuçta biz şu anda piyonuz, Amerika’yla İsrail’in piyonuyuz benim 
gözlemlediğim. Onlar istedikleri gibi oynuyorlar bizimle; doları yükseltiyorlar, doları 
çıkarıyorlar, enflasyonla oynuyorlar, bizim insanlarımızın içinden de var yani şimdi 
ağza alınmayacak sözler söylenir de, işte bu dövizi doları kullanıp da enflasyonu da 
çıkarmaya çalışan arkadaşlarımız da var.” (Erkek, 40, AKP, Lise) 
 
“Yani yabancı ülkeler mi diyeyim yabancı yatırımlardan mı diyeyim hiçbir zaman 
hep bir düşüş, bir iniş bir kalkış böyle bir şey oldu yani. Sağlam bir dengede hiçbir 
zaman yürümedi." (Erkek, 29, MHP, Üniversite) 
 
“Mesela 5 kiloluk yağ alıyorum. Eskiden 25 lira, şimdi 40 liraya alıyorum. Nerden 
geliyor bu yağ? Benim ayçiçeğim nerede?” (Kadın, 32, AKP, Lise) 
 
“Şeker fabrikaları kapanıyor. Devlet kontenjan koymuyor. Özelleştiği zaman 
kontenjan oluyor. Bu durumda da şeker pancarı satamıyorlar. Kamyonlarca pancar 
çürüyor. Devletimiz niye satıyor o zaman. Alsın onu biz ihraç edelim? Biz niye 
dışarıdan alalım? Burada bir kopukluk var. Bu sorun çözülse bizim şekerimiz de olur, 
unumuz da olur. Dışarıdan hayvancılıkla uğraşacağımıza kendimiz yaparız.” 
(Kadın, 41, MHP, Lise) 

 
Türkiye’nin temel sorunlarından biri olarak vurgulanan işsizlik, işverenlerin yeni 
mezunları istihdam etmek istememesi, yeni fabrikaların açılmaması gibi çeşitli 
sebeplere dayandırılmakla birlikte, işsizliğin en önemli sebebi düşük ücretle uzun 
saatler çalışan Suriyeli göçmenlerin iş piyasasında yarattıkları rekabet olarak 
görülmektedir. 
 

“Bir de çalışkan insanlar. Biz tembelliği seven bir insanız. Onlar az paraya çok iş 
yapıyor. İşveren de biliyor bunu. Sonra bizimkilerin işsizliği ortaya çıkıyor. … Zaten 
işsizliğin belli bir oranı iş beğenmeme.”(Kadın, 31, AKP, Üniversite) 

 
“Bizimkiler iş de beğenmiyor. Aslında iş var. İş beğenmeme var. …Adama diyorsun 
ki 2 bin liraya güvenlik var. Nerede? Yenibosna’da. Yenibosna’ya mı gideceğim 
diyor. Arkadaşım iş beğenmiyorsun.” (Kadın, 36, MHP, Lise) 
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“Üniversite bitirmiş bir insan, kalkıp da mühendis olmuş bir insan. Kalkıp da 500 
liraya imkânı yok çalışamaz. O (Suriyeli) mecbur kaldığı için yapıyor.”(Kadın, 43, 
MHP, Lise) 
 
“Valla diyorsunuz da mesela her ülkenin bir siyah işler diyorlar böyle hiçbir 
vatandaşının yapmadığı işleri yapan mülteci olsun yabancı olsun oradan buradan 
gelen insanlara ihtiyacı vardır. Mesela Türk vatandaşı çoğunlukla öyle işleri yapmaz. 
(…) Mesela atıyorum tekstille uğraşanlarınız varsa ütü işi yapmaz, sevmez. Mesela 
ben bizim şirkette görüyorum, hiçbir Türk vatandaşı 2000-3000 lira maaş veriyorlar 
yapmıyorlar. Niye? 10 saat ayakta durup da hiç kimse ütü yapmayı istemez. İş sahibi 
ne yapıyor? Mecbur bu insanlardan istifade ediyor ki dünyada genelde böyle bir şey 
var.” (Erkek, 29, MHP, Üniversite) 

 
Türkiye’nin önemli sorunları içerisinde tüm odak grup görüşmelerinde üzerinde en 
çok konuşulan mesele ekonomiden sonra Suriyeliler olmuştur. Suriyeliler konusu 
üzerine konuşmalar derinleştikçe mesele aslında bütün göçmenlerin ele alındığı bir 
sorun paketine dönüşmektedir. Odak grup görüşmelerindeki tartışmaların bir 
göstergesi olarak, katılımcıların önemli bir kısmı Suriyeli göçmenlerin Türkiye’ye 
gelişinin bir hükümet politikası olduğunun farkındadır, ancak Türkiye’ye yoğun 
göçmen akışı ve bunun yarattığı sorunlar hükümetin politikalarından ziyade 
göçmenlerin varlığı ile ilişkilendirilmektedir. Bir katılımcı ise Suriyelilerin 
Türkiye’ye gelmesinden CHP’yi sorumlu tutmaktadır. Öte yandan Ahmet 
Davutoğlu ve izlediği politikalar da meselenin sorumluları arasında 
gösterilmektedir. 
 

“Suriye, Davutoğlu’nun hataları... dışişleri bakanı oldu, başbakan oldu. Davutoğlu 
‘100 bin kişi gelecek Suriye'den’ dedi, dört milyon kişi geldi. Artı, ‘Esad bugün 
gidiyor’ dedi, hâlâ daha orada. Yani strateji olarak düşüneceksek, bu ülkeye biz bunu 
açtığımız zaman bize ne kazanacağız?”(Erkek, 60, AKP, Lise) 
 
“Dil bilmiyor olabilir ama benim çocuğumun da hakkı. Direkt Suriyeli var diye. Her 
hak Suriyeliye.”(Kadın, 36, MHP, Lise) 
 
“Kiraların yükselmesinin sebebi de onlar... 25 kişi yeri geliyor 10 kişi bir dükkanda 
kalıyorlar. Onlar için 1000 lira, 2000 lira 3000 lira çok dert değil. Aralarında 350'şer 
400'er lira toplayıp şeyi veriyorlar.” (Erkek, 31, AKP, Lise) 

 
Kadın katılımcıların bir kısmı Suriyelilerin şehirdeki varlıklarının onları rahatsız 
ettiğini belirtmektedir. Bir katılımcı Suriyeli bir erkeğin sözlü tacizine uğradığını 



	

	
	

14	

24 HAZ İRAN’DAN 31 MART’A: İKİ  SEÇİM ARASI TÜRKİYE’DE SİYASAL KUTUPLAŞMA  
	

İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü (IstanPol) 

ifade ederken, Suriyelilerin varlığı üzerinden kendi ülkelerinde ikinci sınıf vatandaş 
muamelesi gördüklerinden şikâyet eden katılımcılar da bulunmaktadır: 
 

“Yolda bile yürüyemiyorum.(…) Laf atıyorlar. Caddede yürüyemiyorum mesela. (…) 
Beyoğlu’nda bana laf attı. Polis şeyi vardı. Söyleyeceğim seni dedim, söyle ne yapacak 
dedi. Korkmuyorlar da artık.” (Kadın, 42, AKP, Lise) 

 
“Caddeye çıkıyorsunuz. Siz buranın yerlisisiniz. İki gün önce gelen Suriyeli dükkân 
açıp seni çalıştırıyor.” (Kadın, 41, MHP, Lise) 

 
Cumhur İttifakı seçmeni, Türkiye’nin en önemli sorunları arasında yer verdiği 
eğitimle ilgili problemlerin kaynağı olarak sürekli değişen eğitim sistemi ve devlet 
okullarının yetersizliğine vurgu yaparken, sorunların sorumlusu üzerinde 
durmamıştır. 
 

“Sürekli sistemin sistematik olarak iki yılda üç yılda bir değişmesi, sınavların 
tamamen değişmesi, -hepimizin çocukları okuyor- bir yıl farklı sınav sistemi, diğer yıl 
farklı sınav sistemi. Buradaki öğretmenlerimizin ne yapıp, ne şekil, nasıl bir yol 
izleyeceğimiz tamamen karışmış vaziyette.” (Erkek, 38, AKP, Lise) 
 
“Üniversitelerdeki yetersizlik var; sayısal olarak üniversite girişlerdeki sıkıntı, bir 
sınav getiriyorsun, ondan sonra bir sınav daha getiriyorsun orada puanı tutmuyor, 
onunkini çarpıyor, onunkini bölüyor yani düz lisenin puanı farklı, meslek lisesinin 
puanı farklı… Böyle insanlar allak bullak oluyor. Onları bir kere yani tek bir şey 
olması lazım, kafa karışıklığının olmaması gerekiyor.” (Erkek, 33, MHP, Lise) 
 

Devlet okullarının yetersizliği, sınıf mevcutlarının fazlalığı ve devlet okullarındaki 
öğretmenlerin yetersiz olması gibi sebepler de katılımcıların gözünde eğitimle ilgili 
meselelerin temel sebebi olarak yer alıyor. 
 

“…bir öğretmen hem devlet okulunda çalışır hem özel okulda. İsterim ki bir kişinin, 
devlet erbabından, ikisinin de aynı dersini izlemesi. Devlet okulunda nasıl ders 
veriyor, özel okulunda nasıl ders veriyor? Burada bizim memurlarımızın, devlet 
memurumuzun çok işgüzarlığı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle öğrencilere özel 
okuldaki gibi muamele yapmıyorlar. Müdürler keza o şekilde, bir sıkıntın oluyor bir 
derdin oluyorlar resmen kovuyorlar seni,  kapıdan içeri sokmuyorlar seni.” (Erkek, 
33, MHP, Lise) 
 
“Bakıyorsun kırk tane 50 kişilik sınıflarda okuyor çocuklar. Ben geçenlerde bir şey 
yaptım, bir işim vardı gittim, 50 kişi. Öğretmen ne verecek bu çocuklara? Parası olan 
özel okula gönderiyor,15 kişilik sınıflarda, 20 kişilik sınıflarda eğitim görüyor. 
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Bunun önünün açılması lazım, yenilikler tekrar tekrar okullara yapılması lazım.” 
(Erkek, 60, AKP, Lise) 
 
“Mesela atamalar bence. (…)Öğretmen atamaları. Ben öğretmenlik okuyorum mesela 
ve okuduğum bölümün önü açık değil. Ben bu mesleği seçerken tabii ki de ataması 
yoktu ama ben sevdiğim bir işi yapmak için seçtim bu bölümü mesela. Ama ataması 
yok. Önceki yıllarda 50 ile 60 ile atanırken şu an 80-90’la atanıyor. (…) Evet 
öğretmenlerin önün açabilirler.” (Kadın, 20, MHP, Üniversite) 

 

c) Cumhur İttifakı seçmeninin Türkiye’nin sorunlarına çözüm önerileri 
 
Yukarıda da belirtildiği gibi Cumhur İttifakı seçmeni, Türkiye’nin en önemli 
sorunlarının kaynağında siyasi iktidarın politikaları olduğunun farkında olsa da 
hükümeti doğrudan sorumlu tutmamaktadır. Bu sebeple katılımcıların söz konusu 
sorunlara dair çözüm önerilerinin de yapısal değişikliklerden ziyade sorunun 
kaynağındaki “olumsuz” faktörün bertaraf edilmesinden ibaret olduğu 
görülmektedir. 
 
Bu durum, ekonomi ile ilişkili konularda aracıların ortadan kaldırılması, devlet 
denetimi, döviz kullanımının yasaklanması gibi önerilerle şekillenirken, göçmenler 
meselesinde Suriyelilerin geri gönderilmesi olarak gözlemlenmiştir. Dış politikadaki 
sorunların çözümüne dair ise yapıcı ve işbirliğine yatkın politikalar izlenmesi 
gerektiği ifade edilmiştir. 
 
Ekonomik meselelere ilişkin çözüm önerilerinden biri Türkiye ekonomisinin dışa 
bağımlılığının azaltılması için yerli ve kaliteli üretim yapılması, sanayileşmeye 
önem verilmesidir. Katılımcılar, Türkiye’nin öncelikle kendi ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek bir ekonomik kapasiteye ulaşması ve ihracatçı bir ülke konumuna 
gelmesini hedeflemesi gerektiğini belirtmişlerdir. 

 
“Ve üretim; sen ülkende, kendi topraklarında yetiştirip üretmezsen dış ülkeye bağlı 
kalırsın, dış ülke de senden istediği gibi kedi-fare oynar. Sen kendi ülkende Apple, 
Samsung gibi telefon üretmeyip daha dandik, daha düşük maliyette telefon üretip iki 
günde bozuluyorsa, sen demek ki Apple’a Samsung’a muhtaçsın demektir ve 
dolayısıyla dışarıya muhtaçsın demektir, bunu bir kere kendin üreteceksin. Nasıl 
Japonya kalkındı atom bombasından sonra? Adamların hiçbir şey kalmadı elinde. 
Sanayileşme, teknolojik atılım, kalite... Her şeyi koydular ortaya. Bugün Almanya 
niye dünya devlerinden bir tanesi? Sanayileşme yüzünden.” (Erkek, 33, MHP, 
Lise) 
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“Bence Türk parasının değeri yükseltilmeli. (…) Tabii ki, devletin elinde. Şöyle 
olacak. Duyduklarım kadarıyla o satılmış bu satılmış. E sata sata tabii ki memlekette 
bir şey kalmazsa tabii ki dolar ön planda olacak. (…) Yerli ürün olsa bizim 
memleketimizdeki de kazanacak.” (Kadın, 43, MHP, Lise) 

“Sanayileşmemiz gerekiyor ve tarımsal olarak da gelişmemiz gerekiyor. Tamamen 
dışarıdan mal almayıp, tamamen biz ihraç etmemiz gerekiyor. Bakın daha yeni 
helikopter yaptık biz, daha yeni bir tank yaptık. Daha yeni bir şeyler yapıyoruz, daha 
yeni otomobilimizi yapabiliyoruz.” (Erkek, 40, AKP, Lise) 

 
Katılımcılar ayrıca, tarımsal üretimin geliştirilmesi gerektiğini ve bunun için de 
insanların kırsal bölgelerde kalması için çeşitli teşviklerin gerektiğini belirtmiştir. 

 
“Üretim ilk topraktan başlıyor. Üretmeliyiz. (...) Yani bu betonlaşmanın, köprü, yol 
gibi fabrika, tesisleşme yani çiftçiye daha çok önem vermesi lazım.” (Erkek,  35, 
AKP, Lise) 
 
“Üretim. Destek verilmemesi, desteği köylünün alamaması. Tarımsal üretimden 
bahsediyorum.” (Kadın, 41, MHP, Lise) 
 
“(…) bizim ülkemizin tarıma dayalı olması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi köyden 
kente müthiş bir göç var. (…) Bunun için köyden kente göçü biraz daha yavaşlatmak 
gerekiyor yani oralarda bir atılım yapılıp bu şekilde olması gerekiyor.” (Erkek, 60, 
AKP, Lise) 
 

Ekonomideki sorunların çözümüne yönelik, ürün fiyatlarının düşürülmesi de 
katılımcıların çözüm önerileri arasında yer almaktadır. Katılımcılar “devlet 
denetimi” vurgusuyla devletin ekonomideki rolünü arttırması gerektiğini ifade 
etmektedirler. Böylece katılımcıların sorunların kaynağı ve sorumlusu olarak 
gördükleri “fırsatçılar” kontrol altına alınacak, ekonomiye olumsuz etkileri ortadan 
kalkacaktır. 
 

“Özelleştirmede son 10 yılda çok fazla ilerlemiş durumda. Yani zengin daha fazla 
zengin, korumacılık burada senin adamın-benim adamım, daha fazla korumacılık 
yapıyor. Üretim, Rahmetli Erbakan'ın bir sözü vardır fındıkla ilgili; ‘fındık İsrail'in 
elinde olsa’ diyor, ‘eczanelerden taneyle satın alırdınız’ diyor. Burada devletin 
tamamen üretime tek elden sahip olması ve tüketiciye ulaştırması gerekiyor şahsım 
olarak.” (Erkek, 38, AKP, Lise) 
 
“Üretime hemen geçilmeli bir de yöneticiye verilen bu hibe krediler kontrol edilmeli, 
hesap kitap yapılmalı. Ben şahidim, adam sağdan soldan hayvan toplayıp ahıra 
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sokup, devletten hibe kredi alıyor sonra geri dağıtıyor hayvanlarını, para gidiyor.” 
(Erkek, 33, AKP, Lise) 
 
“Devlet maliyeti hesaplayacak. Ona göre kar oranları koyarak ona göre bir denetleme 
yapılacak. Herkese belli bir satış fiyatı konulacak.” (Kadın, 36, MHP, Lise) 

 
Türk Lirası’nın, döviz karşısındaki değerinin yükseltilmesine yönelik çözüm 
önerileri ele alınırken gençlerle yapılan odak grup görüşmesindeki katılımcılardan 
biri dış baskılar sebebiyle doların değerinin düşürülemeyeceğini ifade etmektedir. 
Bir diğer katılımcı da devletin dışa bağımlı olması sebebiyle doların düşürülmesinde 
devletin bir çözüm sunamayacağı düşüncesindedir. 
 

“Dış siyasetle sıkıntılar olduğu için düşüremezler.” (Erkek, 23, AKP, Üniversite) 
 
“Dışa bağlı olduğumuz için bence dolar düşemez. (…) Dışa bağlıyız kendimiz 
üretmeliyiz, üretici bir ülke olmalıyız.” (Erkek, 29, MHP, Lise) 
 
“Bence de dışa bağlı olduğumuz için bence devletin yapabileceği bir şey yok. Orası ne 
diyorsa bağımlılıktan tek kelimesi bu yani.” (Kadın, 29, AKP, Lise) 

 
İşsizliğin çözümüne yönelik olarak sunulan çözümler ise devletin kaynakları ile 
yeni istihdam alanları yaratması, devlet tarafından veya devlet teşvikiyle yeni 
fabrikaların kurulması ve Suriyelilerin gönderilmesi olarak sıralanmaktadır. 
 

“O zaman o kadar yol yapılmasın. İş kurulsun, iş merkezleri kurulsun, fabrika 
kurulsun. Kahvede kek dağıtılmasın. Çay dağıtılmasın. (…) Aç kalmasın. Madem her 
şey yükseliyor dolara bağlı. En azından fabrika kur, işçi al. Al benim eşim çalışmıyor 
onun eşi çalışmıyor.” (Kadın, 32, AKP, Lise) 
 
“Bence Suriyeliler gittikten sonra zaten bizim işsizliğimiz yarı yarıya düzelir.” 
(Kadın, 38, MHP, Üniversite) 

 
Cumhur İttifakı seçmeni için, bir diğer sorun başlığı olan başta Suriyeliler olmak 
üzere göçmenlerin Türkiye’deki varlığı ile ilgili olarak, odak grup görüşmelerinden 
çıkan en net çözüm önerisi Suriyelilerin ülkelerine geri gönderilmeleridir. Öncelikli 
çözüm göçmenlerin Türkiye’ye girişinin engellenmesidir. 
 

“Bana göre göçü önlemek. Bakıyorsun, Van sınırda, biliyorsunuz Kars treni var. 
Tren, gelirken dolu dolu Afgan falan bakıyorsunuz, Bodrum'dan kaçarken zahir 
oluyor ama biraz daha önlemesi lazım.” (Erkek, 60, AKP, Lise) 
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Göçmenlerin girişlerinin engellenemediği durumlarda tercihen sınıra yakın belirli 
yerleşim alanlarında toplu olarak yaşamaları ve devletin onlara bu bölgelerde 
yaşam olanakları sağlaması önerilmektedir. 
 

“Kırsal yerlerimiz var. Oralar kalkınabilir. Kendi köylerini kurabilirler. Eğer benim 
toprağımda barınacaklarsa doğuya gidebilirler. Benim bir sürü alanım var. Terk 
edilmiş köylerim var. O zaman oralara iş imkânı sunsunlar. Belirli yerleri olsunlar. 
Nasıl Arnavutların kendilerine ait yerleri oluyor Erdek’teki gibi, bunların da olsun.” 
(Kadın, 31, AKP, Üniversite) 

 
“Evet bir yerlerde yaşamaları lazım ama benim açım açken, üniversitelere 
yerleşemezken bu kadarı maddi manevi fazla. Yoksa benim toprağımda belli bir yeri 
işgal edebilirler, kalkınabilirler.” (Kadın, 31, AKP, Üniversite) 
 
“Tampon bölge. Bence sınıra tampon bölge yapılmalı ve bütün Suriyeli vatandaşlar 
oraya toplanılmalı.” (Kadın, 41, MHP, Lise) 

 
Suriyelilere ilişkin sorunlara dair çözüm önerilerinde cinsiyet, yaş, parti aidiyeti ve 
eğitim durumu farklılıklarından bağımsız olarak katılımcıların neredeyse tamamı 
Suriyelilerin ülkelerine geri gönderilmesi gerektiğini ifade etmektedir. MHP’li 
seçmenin, partilerinin AKP ile girdiği Cumhur İttifakı’na rağmen Suriyeliler 
konusunda AKP hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı doğrudan eleştirmekten 
geri durmadığı gözlemlenmiştir.  
 

“Artık geri gitsinler. Getiren geri götürsün.” (Kadın, 43, MHP, Lise) 
 
“Senin burada hakkın yok ki. Sen buranın vatandaşı değilsin. İstediği an onu 
gönderebilir, sınır dışı etme hakkına sahiptir. Ya sen kimsin ki sen burada misafirsin 
kardeşim.” (Erkek, 29, MHP, Üniversite) 
 
“Başka bir kadro gelse direkt gönderebilir ama Suriyelilerden bir menfaati oldu 
baştaki partinin. Bu menfaate gebe kaldığı için kolay kolay gönderemeyebilir. Çünkü 
Suriyeliler de aptal değil. Sen beni buraya aldın ama benim oyumla nerelere geldin 
(…)Onları kullandı. Kaz gelecek yerden tavuk esirgemedi. Eğri oturup doğru 
konuşmak lazım. Oylar geldi. Onların da azımsanmayacak bir o şeyi vardı. Onları 
aldı şimdi hadi size güle güle diyemiyor kolay kolay. Başka bir parti gelince hadi 
diyecek ben sizden bir çıkar sağlamadım. Hadi güle güle. Ama Erdoğan bunu 
diyemiyor.” (Kadın, 36, MHP, Lise) 
 
“Devlet hani dedikleri gibi gençlerini, erkeklerini hani belli bir yerde. (…) Göndersin. 
(…) Nasıl bizimkiler hani gençlerimiz askere gidip de yurdu, vatanı için ellerinden 
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geleni şehit bile olanlar bir de bunlarda şey var hani ben kendim düşünüyorum. Bu 
şekilde başkasının ülkesine gitsem bu kadar rahat hareket edemem hani. Ne kadar olsa 
da hani biraz çekimser bir şey olursun. Yine de onlara karşı hani bir her zaman 
şükranlarımı sunarım, şey yaparım hani bu kadar iyi. Ama bunlarda öyle tavır yok, 
bir şey yok.” (Kadın, 24, AKP, Lise) 

 
Cumhur İttifakı seçmenleri için Türkiye’nin önde gelen sorunlarından biri olan 
eğitime ilişkin meselelerin çözümü içinse eğitimde sistemsel değişiklik önerileri 
dikkat çekmektedir. Katılımcıların bazıları öğrencilerin ilgi alanlarına ve 
yeteneklerine göre sınıflandırılarak eğitimlerine devam edebilecekleri yeni bir 
sistemin gerekliliğini ifade etmişlerdir. 
 

“Avrupa’nın bazı ülkelerinde veya Cumhuriyetten önce Osmanlı döneminde 
okullarda öğrenciler, kabiliyet ve yeteneklerine göre ayrılırdı. Yani siz matematikten 
çok iyi anlıyorsunuz, o da tarihten, o şekilde yönlendirilmesi yapılırdı. ‘Siz tarih 
okuyacaksınız, teknoloji okuyacaksınız’, ona göre yönlendirme yapılsa,  sınav sistemi 
tamamen kalksa, öğrenciler belli alanlara yönlendirilse daha çok gelişeceğimizi daha 
çok üretebileceğimizi düşünüyorum.” (Erkek, 38, AKP, Lise) 
 
“Ben çocukların küçük yaştan itibaren kendi yetenekleri doğrultusunda eğitim alması 
yönünde bir düşüncem var, böyle bir idealim var. Keşke olsaymış, bizim 
zamanımızda olmadı, yoktu, inşallah yapılır bunlar; yapan ülkeler var yani 
çocukların yeteneklerine göre ayıran.” (Erkek, 38, MHP, Lise) 
 

Öğretmenlerin kapasitesinin geliştirilmesi de katılımcılar tarafından yapısal 
değişiklikle ilişkilendirilmiştir. 
 

“(…) öğretmenler yetersiz, evet, o öğretmenler de o okullardan yetişiyor, onları da 
yetiştiren öğretmenler yetersizdi, böyle bir süregelen bir durum. Bunun düzeleceği 
bir nokta olması lazım yani öğretmenlerimizin daha kaliteli olması için, eğitim 
sisteminin baştan aşağı yenilenmesi lazım ki o kalitedeki öğretmenler bizim 
çocuklarımızı tekrar yetiştirebilsin. Eski düzen gittiği için hâlâ bizim düzen gittiği 
için işte derste gazete okuyan öğretmenler, bedencinin matematiğe girmesi, 
matematikçinin müziğe gitmesi...”  (Erkek, 38, MHP, Lise) 

 

2) Cumhur İttifakı seçmeninin muhalefet partilerine yaklaşımı 
  

a) Uyarıcı ifadelerin söyledikleri – İfadelere tepkiler 
  
Odak grubu görüşmeleri sırasında Cumhur İttifakı seçmenlerinden oluşan 
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katılımcılara, muhalefet partilerinin Suriyeli göçmenler, ekonomik kriz ve terör gibi 
konularda görüşlerini yansıtan çeşitli uyarıcı ifadeler gösterilmiştir.  
 
Katılımcılara öncelikli olarak belirtilen ifadenin hangi partinin ya da kişinin görüşü 
olduğu bilgisi verilmeden ifadeye katılıp katılmadıkları sorulmuştur. Sonrasında ise 
belirtilen ifadenin kime ait olduğu söylenerek katılımcıların fikirlerinde meydana 
gelebilecek olası değişiklikler gözlemlenmiştir. Katılımcılara gösterilen uyarıcı 
ifadeler ve ifadelerin sahibi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
 
Katılımcılara gösterilen ifadenin kime ait olduğu bilgisi verilmeden ifadeleri 
yorumlamaları istendiğinde, katılımcıların büyük çoğunluğunun ifadelerin içeriğine 
katıldığı gözlemlenmiştir. Bununla birlikte katılımcılardan çok az bir kısmının bazı 
uyarıcı ifadelere belirli noktalarda katılmadıkları da gözlemlenmiştir. 
 

 Uyarıcı İfade İfadenin Sahibi 

Suriyeli 
Göçmenler 

“Elbette ki Suriye'deki iç çatışmadan kaçan ve ülkemize 
sığınan Suriyelilere kucak açtık. Fakat artık bu 

kardeşlerimizin ülkelerinde çatışma olmayan yerlere 
dönmeleri lazım.” 

Kemal Kılıçdaroğlu 

“Suriye’deki iç savaşın sonlanmasını sağlayarak ülkemize 
sığınan ve misafirimiz olan Suriyeli mültecilerin 

ülkelerine dönmesine yardımcı olacağız.” 
Meral Akşener 

Ekonomi 

“Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan 
ekonomi politikalarına son vereceğiz.” 

CHP 2018 Seçim 
Bildirgesi 

“Gün, bu ekonomik tabloyu iç siyaset malzemesi yapma 
günü değildir.  

Hepimiz aynı gemideyiz.” 

Meral Akşener 

Terör 

“Bir daha operasyonlardan, şiddetten çatışmadan hiç 
kimsenin medet ummadığı bir Türkiye'de yaşamayı 

hedeflemeliyiz, o beklentimizi diri tutmalıyız.” 

Ayhan Bilgen 

"Hangi siyasi görüş, hangi kimlik, hangi inançtan olursa 
olsun insan olmak teröre karşı ortak tavır takınmayı 

gerektirir." 
Kemal Kılıçdaroğlu 

“Türkiye Cumhuriyeti’nin nüfus cüzdanını taşıyan 
herkes, bireysel özellikleri ne olursa olsun bu ülkenin 

ortak sahibidir.” 
Meral Akşener 

 
Katılımcılara belirtilen ifadelerin kime ait olduğu bilgisi verildikten sonra ise 
katılımcıların önemli bir kısmı ifadeye katıldığı yönündeki fikrini değiştirmemekle 
birlikte ifadeyi kimin söylediğinin de önemli olduğunu belirtmiştir.  
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“Şimdi bir cümleyle bir insana değer biçilmez ki. Ya o kadının söylediği %80’i 
yanlış, kadın bir tane güzel bir şey söylemiş.” (Erkek, 29, MHP, Üniversite) 

  
“Söyleyene bağlı. Kelimeleri söyleyen kişilere, partilere göre değişir. MHP söylemişse 
mecburiyetten söylemiştir.” (Kadın, 36, MHP, Lise) 

 
Katılımcılara gösterilen ifadeleri Suriyeliler, ekonomi, terör ve dış politika olarak 
kategorize ettiğimizde, katılımcıların içerikle ilgili yorumlarında da ifadeyi kimin 
söylediğinden bağımsız olarak farklılıklar gözlemlenmiştir.  
 
Katılımcıların hemen hepsi Suriyelilerle ilgili olarak gösterilen metinlerin içeriğine 
katılırken, ekonomiyi ilgilendiren konularda katılımcıların bir kısmının ifadenin 
içeriğiyle de ilgili önemli eleştirileri bulunmaktadır. Terör ve dış politika alanlarında 
da ifadelerin içeriğiyle ilgili olarak genel anlamda negatif bir tutum 
gözlemlenmezken, bazı katılımcıların ifadenin içeriği ve kapsamıyla ilgili daha fazla 
bilgi almak istemeleri dikkat çekici bir unsur olarak gözlemlenmiştir.  
 
Suriyeli göçmenler 
 

“Elbette ki Suriye'deki iç çatışmadan kaçan ve ülkemize sığınan Suriyelilere kucak açtık. 
Fakat artık bu kardeşlerimizin ülkelerinde çatışma olmayan yerlere dönmeleri lazım.” 

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı 
  

“Suriye’deki iç savaşın sonlanmasını sağlayarak ülkemize sığınan ve misafirimiz olan 
Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesine yardımcı olacağız.” 

Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanı 

  
Katılımcıların hemen hemen hepsi bu ifadelerin içeriğine katılmış ve ifadelere 
aşağıda da örnekleyebileceğimiz çeşitli söylemlerle destek vermiştir:  
  

“Gitsinler artık yeter demin de söyledim.” (Kadın, 43, MHP, Lise) 
  

“Savaşlar bitti gitsinler.” (Kadın, 38, MHP, Üniversite) 
  
Katılımcılara ifadelerin Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu tarafından söylendiği 
belirtildiğinde ise katılımcılar içeriğe olan desteklerini sürdürürken katılımcıların 
önemli bir kısmının özellikle Kılıçdaroğlu ile ilgili olumsuz yorumları dikkat 
çekmiştir. Bazı katılımcılar Kılıçdaroğlu’nun bu sözünün gereğini yerine 
getiremeyeceğini belirtmiş olsalar da katılımcıların çoğunluğu Kılıçdaroğlu’nun 
ifadelerini onaylamıştır.  
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Katılımcıların Kılıçdaroğlu ile ilgili olumsuz yorumlarına birkaç örnek vermek 
gerekirse:  

  
“Bu adam yani farklı bir şey söylemiyor, aynı şeyi söylüyor. Zaten 
Cumhurbaşkanının da siyaseti bu yönde yani.” (Erkek, 29, MHP, Üniversite) 

  
“Bu fikri beğendim ama Kemal Kılıçdaroğlu’nun yapabileceğini düşünmüyorum 
açıkçası.” (Kadın, 20, MHP, Lise) 

  
“Zaten devlet aynı şeyi yapıyor. Sen farklı bir şey söylememişsin ki. Ha ama bu 
adam bizim asker İdlib’e niye giriyor diye bir laf söylemişti. Sen şimdi diyorsun ki iç 
savaşı sonlandıralım. Asker girmese sen zaten sonlandıramazsın ki abi.” (Erkek, 29, 
MHP, Üniversite) 

  
“Terörü destekleyen adam bunu söylüyor ki hiç inandırıcı değil bence.” (Kadın, 29, 
AKP, Lise) 

  
“Herhalde oyları bölünmüş diye söylemiştir” (Kadın, 43, MHP, Lise)  

 
Katılımcıların Suriyeliler konusunda Kılıçdaroğlu karşısındaki tutum birliği, 
Akşener’e karşı gözlemlenmemiştir. Kılıçdaroğlu ile karşılaştırıldığında, Akşener’in 
ifadelerinin daha olumlu karşılandığı söylenebilir ancak bu noktada özellikle 
cinsiyet temelli farklılıklar da görülmüştür. Odak gruplarına katılan kadın 
katılımcıların neredeyse yarısı Akşener’e, özellikle Suriyelilerle ilgili konularda, 
güvenebileceğini belirtirken, erkek katılımcıların az bir kısmı Akşener’le ilgili 
olumlu görüş bildirmiştir. Bununla birlikte Akşener’in erkek katılımcılar arasında 
da Kılıçdaroğlu’na kıyasla daha olumlu algılandığını belirtmek gerekmektedir. 
Suriyeli göçmenlerin “evlerine dönmeleri gerektiğine” dair yukarıda verilen uyarıcı 
ifadeyi kimin söylemiş olabileceği sorulduğunda, bir katılımcı şu yanıtı vermiştir: 
 

“İYİ Parti. CHP’nin ne yaptığı belli değil, o tutarsız, o söylememiştir.” (Kadın, 36, 
MHP, Lise) 
 
“İYİ Parti gelse mesela onlar (Suriyeli göçmenler) belki hemen kaçacak gidecek.” 
(Kadın, 32, AKP, Lise) 

 
Kadın katılımcıların bir kısmının Suriyelilerle ilgili konularda muhalefet partilerine 
özellikle de İYİ Parti ve Akşener’e, mevcut AKP hükümeti ve Erdoğan’a kıyasla 
daha fazla güven duyduğunu belirtmesi görüşmelerde dikkat çeken bir diğer unsur 
olmuştur.  
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(Erdoğan için) “Onları kullandı. Kaz gelecek yerden tavuğu esirgemedi. Eğri 
oturup doğru konuşmak lazım. Oylar geldi. Onların da azımsanmayacak bir o şeyi 
vardı. Onları aldı şimdi hadi size güle güle diyemiyor kolay kolay. Başka bir parti 
gelince hadi diyecek ben sizden bir çıkar sağlamadım. Hadi güle güle. Ama Erdoğan 
bunu diyemiyor.” (Kadın, 36, MHP, Lise) 

  
Ekonomi 

  
“Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan ekonomi politikalarına son vereceğiz.” 

  CHP 2018 Seçim Bildirgesi 
  

“Gün, bu ekonomik tabloyu iç siyaset malzemesi yapma günü değildir.  
Hepimiz aynı gemideyiz.” 

  Meral Akşener,  İYİ Parti Genel Başkanı   
  

Katılımcılara ekonomiye ilişkin görüşlerin yer aldığı uyarıcı ifadeler gösterildiğinde, 
katılımcıların bir kısmının gösterilen metnin kime ait olduğunu öğrenmeden önce 
de metnin içeriğiyle ilgili bir takım olumsuz görüşlere sahip olduğu dikkat çeken bir 
nokta olmuştur. Bu anlamda, Suriyeliler konusunda uyarıcı ifadelerin içeriklerine 
dair gözlemlenen fikir birliğine ekonomik konularda rastlanmamıştır. İfadelerin 
içeriğine dair getirilen eleştirilere şu şekilde örneklendirilebilir: 

  
“Valla bu ekonomik tabloyu geçinemeyen adam nasıl malzeme haline getirmeyecek? 
Sen görmezden geliyorsun zaten, görenler bunu dile getiriyor zaten. Şimdi ne yapsın 
geçinemeyen dara düşen parasını yetiremeyen?” (Kadın, 36, MHP, Lise) 

  
“Gemi zaten su alıyor. Batıyoruz zaten.” (Kadın, 41, MHP, Lise) 

  
“Ama üstünü örtelim, konuşmayalım konuyu diyor. E burada da gerçek var. 
Ekonomik sorunun üstünü örtersek.” (Kadın, 41, MHP, Lise) 
  
“Ama söylenmesi lazım yani bunları da göz ardı edemeyiz. Toprak atamıyorsun ama 
böyle bir problem var herhalde bunun tartışılacağı yer, çözüleceği yer meclis yani.” 
(Erkek, 38, MHP, Lise) 

 
Ekonomiyle ilgili muhalefetten gelen uyarıcı ifadelere verdikleri tepkiler, Cumhur 
İttifakı seçmeninin muhalefet partilerinin söylemlerine karşı, siyasi iktidarınkilere 
nazaran daha rasyonel bir yaklaşıma sahip olduğunu göstermektedir. Önceki 
bölümde Cumhur İttifakı seçmeninin Türkiye’nin yaşadığı ekonomik sorunlarda 
siyasi iktidarın rolü ve sorumluluğu üzerine yaptığı yorumlar göz önünde 
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bulundurulduğunda, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in ekonomiyle ilgili sözüne 
yönelik yaklaşımın, sözün bir muhalefet partisi liderinden gelmesinden ayrı 
değerlendirilemeyeceği net olarak karşımıza çıkmaktadır.    
 
CHP 2018 Seçim Beyannamesi’nden olduğu belirtilen uyarıcı ifade ile ilgili  olarak 
yapılan yorumlar dikkat çekicidir. Katılımcıların büyük çoğunluğu belirtilen ifadeyi 
desteklerken, bu ifadeleri söyleyen kişilerin yetkileri olduğunda bu söylemlerinin 
gereği olan politikaları uygulamayacaklarını belirtmişlerdir.  
  

“Ya bak şimdi zengini zengin yapan zengini daha zengin yoksulu yoksul yapan 
ekonomiyi nasıl vereceksin ki ben anlamıyorum. Şimdi belli bir insanlar var, belli bir 
sistem var. Onlar kazanıyor, kazandığını sana kazanmıyor. Yani bu demokrasinin 
sistemi bu da. Sen sosyalizmi  getireceksen, herkes eşit olacaksa o sistem de çöktü, sen 
ne yapmak istiyorsun? Ya bence ülkenin insanları kazansın, kazandıkça mesela ben 
kazanıyorum, kardeşim kazanıyor, sen kazanıyorsun, böyle böyle herkes kazanmaya 
gidiyor. Bence bu ülkede herkes kazansın. Zengin de kazansın yoksul da kazandığı 
zaman zaten yoksul diye bir şey olmayacak.” (Erkek, 29, MHP, Üniversite) 

  
 “Doğru bir şey söylemiş ama bunu destekler miydi ama o muamma. Çünkü her 
gelen kısır döngüye giriyor.” (Kadın, 31, AKP, Üniversite) 

             
“Aslında herkese davulun sesi uzaktan hoş geliyor ama başına geçince kulaklar sağır 
oluyor” (Kadın, 36, MHP, Lise) 

  
Ekonomiyle ilgili konularda Cumhur İttifakı seçmeninin muhalefetin söylemlerine 
şüphe ile yaklaştığı, ancak tutumlarının parti ve lidere göre farklılaştığı 
gözlemlenmiştir. Katılımcılar arasında,  Meral Akşener ve İYİ Parti Suriyeliler 
konusunda olduğu kadar belirgin olmasa da daha güven veren bir siyasetçi profili 
çizmektedir. Bu bağlamda, Akşener’in ifadelerine yönelik AKP’li bir katılımcının 
görüşleri şu şekildedir:  
  

“Yani bu haklı bir söylem. 600 tane milletvekili var mecliste, hepsi birbirine düşman. 
‘Ya gelin kardeşim bu kadar sıkıntımız var, bir elbirliği yapalım, bu işi nasıl çözeriz’ 
diyen yok. 600 tane milletvekili, girin birbirinize yani komple yani siz de mecliste 
savaşın da tam olsun yani.” (Erkek, 31, AKP, Lise)  

  
Terör  
  
Katılımcıların, terör meselesine ilişkin gösterilen uyarıcı ifadelere, ifadeyi söyleyen 
kişiyi öğrenmeden önce ve sonra verdikleri tepkiler oldukça farklıdır. Araştırmada 
yer alan Cumhur İttifakı seçmeninin önemli bir kısmı terör konusundaki ifadelerin 



	

	
	

25	

24 HAZ İRAN’DAN 31 MART’A: İKİ  SEÇİM ARASI TÜRKİYE’DE SİYASAL KUTUPLAŞMA  
	

İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü (IstanPol) 

içeriğine ilk etapta koşulsuz olarak katılırken ifadeleri söyleyen kişileri 
öğrendiklerinde bariz bir şekilde tutum değişikliğine gitmişler ve ifadeleri kimin ve 
ne niyetle  söylediğinin çok önemli olduğunu belirtmişlerdir.  
  

“Bir daha operasyonlardan, şiddetten çatışmadan hiç kimsenin medet ummadığı bir 
Türkiye'de yaşamayı hedeflemeliyiz, o beklentimizi diri tutmalıyız.”    

Ayhan Bilgen,  HDP Grup Başkanvekili  
  
Ayhan Bilgen’in yukarıdaki ifadeleri katılımcılara gösterildiğinde katılımcıların 
neredeyse hepsi ifadenin içeriğine katılmıştır. Hatta bir katılımcının HDP hariç 
bütün partilerin bu görüşü benimseyeceğini de belirtmesi dikkat çekicidir. 
Katılımcılara ifadenin kime ait olduğu söylendiğinde ise katılımcıların hemen 
hemen hepsi, ifadeyi kimin söylediğinin önemli olduğunu vurgulamıştır.  
Katılımcılar ayrıca, HDP’nin ve HDP’lilerin bu ifadeleri kullanmasının farklı 
amaçları olabileceğini belirtmişlerdir. 
 

“Türkiye’yi bölüp de toprak isteyen bir parti böyle bir şey düşünemez.” (Kadın, 41, 
MHP, Lise) 

  
“Benim silahımı bana verin. Her şeyimi bana verin ben dağımda özgür özgür 
gezeyim.” (Kadın, 32, AKP, Lise) 

  
“Ama bakın o söylemişse demek kendi menfaati var.” (Kadın, 36, MHP, Lise) 

  
“Ama yine o cümleyi kullanan kişiye bağlı. Bu adamlar tabii operasyon ve şiddet 
istemez. Şiddet değil ki zaten bu operasyon şiddet değil. Sen çıkmışsın bu ülkenin 
nasıl söyleyeyim karar verenlerine hakaret ediyorsun, bu ülkeyi bölmeye çalışıyorsun 
ve sonra diyorsun ki operasyon ve şiddet istemiyorum.” (Erkek, 29, MHP, 
Üniversite) 

  
“Evet. Mesela bunu vatanını seven bir ülkücü söylese mesela bir Kürt, Laz, Çerkez 
ama sen durmuşsun bölüyorsun sen zaten. Zaten operasyon ve şiddet istemezsin, 
sana uymuyor ki.” (Erkek, 29, MHP, Üniversite)  

  
Cumhur İttifakı seçmeniyle yapılan odak grup görüşmelerinin geneline 
bakıldığında, HDP’nin meşru bir siyasi alternatif olarak görülmediği net bir biçimde 
gözlemlenmiştir. Hatta bir katılımcı “biz zaten HDP’yi seçenek olarak dahi 
görmüyoruz, yok sayıyoruz, ondan da görüşlerini bilmiyoruz” diyerek bu durumu 
da açıkça dile getirmiştir (Kadın, 41, MHP, Lise). HDP katılımcıların gözünde 
terörle ilişkilendirilmiş, hatta katılımcılar terör meselesi dışında HDP’ye 
değinmemişlerdir. Kemal Kılıçdaroğlu’nun aşağıda belirtilen sözlerine yönelik 
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verilen tepkiler de bu durumu net bir biçimde destekler niteliktedir.  
       

"Hangi siyasi görüş, hangi kimlik, hangi inançtan olursa olsun insan olmak teröre karşı 
ortak tavır takınmayı gerektirir." 

Kemal Kılıçdaroğlu,  CHP Genel Başkanı 
  

Yukarıdaki ifade katılımcıların hemen hemen hepsi tarafından açık bir biçimde 
desteklenirken ifadenin Kılıçdaroğlu’na ait olduğu söylendikten sonra katılımcıların 
büyük çoğunluğunun tutumunda önemli değişiklikler gözlemlenmiştir. Bu 
bağlamda, Suriyeliler ve ekonomi konularına kıyasla terör konusunda Kılıçdaroğlu 
ve CHP’nin imajının katılımcılar nezdinde daha olumsuz olduğu gözlemlenmiştir. 
Hatta bir katılımcı, CHP’li seçmenleri de terör konusunda net bir tavır takınmayan 
partiyi ve liderini desteklemelerinden ötürü eleştirmiştir. 

 
“Ya adamın terörü destekleyici o kadar çok lafları, sözleri, eylemleri varken ben bu 
adamın bu söylediğine inanmıyorum ki. Sadece konuşuyor. Ya inanan bir insanın 
bilmiyorum ya aklı yok ya da görmüyor, görmek istemiyor. Adamın apaçık ortada 
yaptıklarını herkes görüyor.” (Kadın, 29, AKP, Lise)  

      
“Peki, yıllardır CHP bize hükmetmedi mi? Terör olayları kaç senesinde çıktı 
kardeşim; CHP’nin zamanında çıkmadı mı? Niye o zaman sonlandırmadılar? 
Herkesin işine geliyordu, herkes kesenin ağzını kendine doldurduğu için zaten 
buraya gelmemizin nedeni hep bu. Herkes kesenin ağzını doldurmaya baktı, bunu 
rütbelisi de yaptı, rütbesizi de yaptı; siyasetçisi de yaptı bilmem neyi de yaptı. Bunu 
şu anda daha biraz biraz işte artık baktılar bıçak kemiğe dayandı, artık olmayacak, 
ülke elden gidiyor; daha yeni yeni bazı şeyler ortaya çıkmaya başladı.” (Erkek, 40, 
AKP, Lise)  

  
Terör konusunda katılımcıların CHP’ye yönelik sergilediği olumsuz tutumda 
partinin, HDP’yle ittifak halinde olduğu ve CHP seçmeninin seçimlerde barajı 
geçmesi için HDP’ye oy verdiği kanısının da önemli rol oynadığı gözlemlenmiştir.  
  

“Ya şu an mesela terörü destekleyen partilerle beraber birlik yapıyor” (Kadın, 24, 
AKP, Lise) 

  
“Evet. Sen zaten terörü destekleyen partilerle birliksin neden böyle bir şey 
yapıyorsun ki? CHP’li seçmenler gidip HDP’ye verdi mesela.” (Kadın, 20, MHP, 
Lise) 

  
“Ankara-İstanbul yürüyüşüyle beraber görüldüğü herkes tarafından aşikardır.  
Bugün sloganlarıyla karışan, adı geçenlerle beraber yürüdü. Onlara destek veren 
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kişilerle yürüdü...” (Erkek, 38, AKP, Lise) 
  

“Teröre karşı tavır takınmak” diyor ya hani, teröre karşı tavır takınmıyor.” (Erkek, 
33, MHP, Lise) 

  
Görüşmelerin bu kısmında Kılıçdaroğlu ve CHP’ye teröre destek vermek ya da 
yeterince tepki göstermemek şeklinde yapılan eleştiriler, herhangi bir cinsiyet ve yaş 
ayrımı olmaksızın Cumhur İttifakı seçmeniyle yapılan odak grup görüşmelerinin 
tümünde gözlemlenmiştir. 
 

“Türkiye Cumhuriyeti’nin nüfus cüzdanını taşıyan herkes, bireysel özellikleri ne olursa 
olsun bu ülkenin ortak sahibidir.” 

Meral Akşener,  İYİ Parti Genel Başkanı  
  

Bu ifade ise katılımcılara gösterildiğinde katılımcıların büyük bir çoğunluğu ilk 
aşamada ifadenin içeriğini desteklerken önemli bir çoğunluğu daha sonra kendi 
aralarında yaptıkları tartışmalar sonucunda fikrini değiştirmiş ve ifadeyi belirli 
noktalarda sınırlama eğilimine gitmişlerdir. Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olduğu düşünülen Suriyeliler ve de terörle ilişkisi olduğu düşünülen 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu ülkenin ortak sahibi olamayacakları 
özellikle belirtilmiştir.  
  

“Herkesin sahibi olabileceğini düşünmüyorum. Çok hainler var o nüfus cüzdanını 
taşıyan. Bu ülkeyi bitirmek isteyen, bu ülkeyi ülkesi olarak görmeyenler çok. Bence 
onlar asla ülkenin ortak sahibi olamazlar. Bence herkese tanınmamalı.” (Kadın, 36, 
MHP, Lise) 

  
“Hem ekmeğini yiyorlar, bayrağının altında yaşıyorlar. Türkiye’yi bitirmeye 
çalışıyorlar.” (Kadın, 39, MHP, Lise) 

  
“Şimdi burada nüfus cüzdanı taşıyan herkes diyor ya. Bakıyorsun hani peki teröre oy 
verenin elinde Türkiye Cumhuriyeti (nüfus cüzdanı)” (Kadın, 24, AKP, Lise) 

  
“Dağda olan adamda da var. Mardin’de kayıtlı Rojîn kod adlı Mahmut Yıldırım 
diyor mesela.” (Erkek, 38, MHP, Lise) 

  
“Yok! Bu ülkede doğmuş, bu ülkede büyümüş, bu ülkede yetişmiş, bu ülkenin 
kültürüyle yetişen insanlar için, eyvallah; sıkıntı yok! Ama dışarıdan gelenler, 
kusura bakmasın.” (Erkek, 40, AKP, Lise) 

  
Sonuç olarak, Cumhur İttifakı seçmeninin muhalefet parti ve liderlerinin 
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söylemlerine olan yaklaşımına bakıldığında, katılımcıların Suriyelilerle ilgili 
ifadelere daha çok destek verdiği gözlemlenirken, ekonomi ve terör konusundaki 
ifadeler hakkındaki görüşlerini, ifadenin sahibine göre belirledikleri 
gözlemlenmiştir. 

  
Ayrıca Cumhur İttifakı seçmeninin CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’na duyduğu 
güvensizliğin, katılımcıların onaylayabileceği söylemler aracılığıyla kolayca ortadan 
kaldırılamayacağı görülmüştür. Özellikle terör konusunda Kılıçdaroğlu ve CHP’ye 
yönelik olumsuz eleştirilerin artması, CHP’nin teröre destek verdiğine yönelik 
propagandanın Cumhur İttifakı seçmenince kabul gördüğü gözlemlenmiştir.    
  
İYİ Parti ve Meral Akşener ise, Cumhur İttifakı seçmeni nezdinde Kılıçdaroğlu’na 
kıyasla daha olumlu algılanmaktadır. Özellikle kadın katılımcılar arasında Meral 
Akşener’in olumlu bir profil çizdiği tespit edilmiştir.  
  
HDP’nin katılımcıların neredeyse tamamı tarafından herhangi bir şekilde siyasi bir 
alternatif olarak görülmediği ve büyük oranda terörle özdeşleştirildiği 
gözlemlenmiştir. Cumhur İttifakı seçmeninden CHP’ye gelen eleştirilerin önemli bir 
kısmının, HDP’ye yakınlığı dolayısıyla “teröre destek verdiği” için geldiği de 
gözlemlenmiştir.   
 

b) Cumhur İttifakı seçmeninin muhalefet partileri algısı 
 
Raporun bu bölümünde Cumhur İttifakı seçmenlerinin muhalefet algısına 
odaklanılarak katılımcıların muhalefet partilerine neden oy vermedikleri ve/veya 
bu partileri hangi yönlerden eleştirdikleri açıklanmaya çalışılmıştır. Cumhur İttifakı 
seçmenlerinin muhalefet partilerine yaklaşımını belirlemek amacıyla odak grup 
görüşmelerinde gösterilen uyarıcı ifadelerin yanı sıra, katılımcılara bir takım sorular 
sorulmuştur. Bu sorulara alınan cevaplar aracılığıyla katılımcıların CHP, HDP ve 
İYİ Parti’ye yönelik algıları tespit edilmeye çalışılmıştır. 
 
CHP / Kemal Kılıçdaroğlu 
 
Görüşmeler boyunca CHP hakkında fikir beyan eden katılımcıların partiye dair 
algılarında parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun önemli bir etkisi olduğu 
gözlemlenmiştir. Katılımcılar partiyi yorumlarken sık sık Kemal Kılıçdaroğlu’nu 
referans göstermişlerdir. Bu da parti algısının oluşumunda parti liderlerinin ne 
denli önemli bir etmen olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir.6 Odak 

																																																								
6	Seçmen	kümelerini	inceleyen	bir	başka	araştırmada	özellikle	AKP	seçmeninin	%46’sının	lider	bazlı	oy	verdiği	
görülmüştür.	Bu	da	bize	bahsedilen	kitlenin	parti	liderlerine	ne	kadar	belirleyici	bir	rol	atf	ettiğini	
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grup görüşmelerine katılan Cumhur İttifakı seçmenlerinin istisnasız hepsi Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun başarısız bir parti lideri olduğunu, liderlik vasıflarına sahip 
olmadığını ve genel başkanlıktan çekilmesi gerektiğini belirtmiştir. Katılımcılar, 
Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili fikirlerine dayanak olarak onun genel başkanlığı 
döneminde partinin seçim kazanamamasını vurgulamışlardır. 
 

“Ben onun iktidara geleceğine inanmıyorum, dokuz kere zaten yenildi bence gitsin o, 
istifa etsin.” (Kadın, 23, AKP, İlkokul) 

 
“Kılıçdaroğlu’nun çok başarısız olduğunu düşünüyorum ben parti başında. 
Partinin verimini düşürüyor.” (Erkek, 23, AKP, Üniversite) 

 
“…Yahu bu insan kendisi diyor ki mesela Cumhurbaşkanımız kullanmıştır, 
diktatördür falan filandır böyle şeyler söylüyor. Gitmiyorsun, kaç senedir 
başbakansın, cumhurbaşkanısın, başkansın falan. Ama kendisi dokuz tane seçim 
kaybetmiş bir insan. Bu insanın kendisinin gitmesi lazım bence.” (Erkek, 29, MHP, 
Üniversite) 

   
“Ya sekiz senedir kaybetmiş bir genel başkanın hala o koltukta oturuyor olması 
inanılmaz bir şey.” (Erkek, 33, MHP, Lise) 

 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun kişilik özellikleri ve liderliği de katılımcılar tarafından 
eleştirilmektedir. 
 

“Lider vasfı vardır ya hani. O kişi evet lider olacaktır, tutarlığıyla kararlılığıyla ama 
Kılıçdaroğlu’nda bu yok yani.” (Kadın, 36, MHP, Lise) 

 
“Liderlik özelliği göremiyorum.” (Kadın, 38, MHP, Üniversite) 

 
“Oraya yakıştıramıyorum.” (Kadın, 31, AKP, Üniversite) 

 
“Liderlik özellikleri gelmiyor aklıma. Erdoğan’la kavgaları geliyor.” (Kadın,  
42, AKP, Lise) 
 
“Bir keresinde canlı bir yayında ısrarla Erdoğan’la karşı karşıya gelmek istediğini 
belirtmişti. Bana yapmacık geliyor tavırları. İnandırıcı gelmiyor.” (Kadın, 38, 
MHP, Üniversite) 
 

																																																																																																																																																																											
göstermektedir.	Bakınız:	http://konda.com.tr/wp-
content/uploads/2018/05/KONDA_SecmenKumeleri_AkParti_Secmenleri_Mayis2018.pdf	s.94	
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Katılımcıların CHP ile ilgili eleştirilerinde ön plana çıkan noktalardan biri de 
partinin teröre olan yaklaşımıdır. Katılımcılar, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve CHP’nin 
teröre karşı durmadığını, hatta destekleyici bir tutum içerisinde olduğunu 
belirtmişlerdir. Buna dayanak olarak da, CHP’nin, HDP ile yakın ilişki içinde 
olduğunu ve geçtiğimiz seçimlerde CHP tabanından HDP’ye kayan oyların da bu 
ilişkinin somut bir göstergesi olduğu fikri öne çıkmıştır. CHP’nin FETÖ ve Gezi 
Parkı Olayları konusundaki söylem ve tutumları de bazı katılımcılar tarafından 
eleştiri odağı olmuştur. 
 

“(HDP) CHP ile anlaştı. Güvenimizi kırdı. Atatürk’ün kurmuş olduğu sağlam 
partiyi CHP 40 senedir, 35 senedir, yıktı.” (Kadın, 41, MHP, Lise) 

 
“Bence siyasette yanlış tutum sergiledi ittifak yaparak HDP’yle. Yapılmasaydı keşke. 
Ama dediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli, daha düzgün bir lider getirmeleri 
lazım” (Erkek, 29, MHP, Lise)  

 
Bir başka katılımcı şu sözlerle CHP’nin 15 Temmuz darbe girişimine dair tavrını 
eleştirmiştir:  
 

“FETÖ olayına bile ‘kurgu’ dedi, ’senaryo’ dedi. FETÖ’ye 15 Temmuz’a ‘kontrollü 
darbe’ dedi… Mümkün değil, HDP ile birlikte, terörle birlikte zaten.” (Erkek, 38, 
MHP, Lise) 

 
Yine bir başka katılımcı da Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve CHP’nin Gezi Parkı olayları 
sırasındaki söylem ve tutumlarını şu şekilde eleştirmiştir: 
 

“Gezi Parkı olaylarında da o (Kemal Kılıçdaroğlu’nu kastederek) bence ön 
plandaydı. CHP zaten hep onlarla birdi. Taş atan kişileri polise efendim polis yok 
saldırıyor bilmem ne çocuk öldürdü yalan yalan haberler yaptılar yok şöyle yok 
böyle.” (Kadın, 23, AKP, İlkokul)  

 
CHP’nin son dönemdeki söylemleri ve HDP ile yakınlaşmasına dair yorumlara 
paralel olarak, katılımcıların çoğunluğu CHP’nin siyasette kararlı ve ilkesel bir 
duruş göstermediğine inanmaktadır. Bu bağlamda katılımcılar CHP’nin kuruluştaki 
değerlerinden uzaklaştığını ifade ederken, kendilerince daha ideal bir CHP profiline 
atfettikleri veya uygun bulmadıkları özellikleri şu sözlerle belirtmişlerdir: 
 

“Mesela eskiden CHP’ye her kesimden insan oy veriyordu çünkü Atatürk’ün 
partisiydi. Cumhuriyet Halk Partisi idi. Ne sağ ne sol idi. Benim dedelerim CHP’ye 
verirlerdi oy. Sonra ne yaptı kendisine bir taraf seçti, sola kaydı. Halbuki sen 
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Cumhuriyet partisisin. Ben de vermeliyim sana oy diğeri de.” (Kadın, 36, MHP, 
Lise) 

 
“Atatürk’ün kurmuş olduğu parti değil. CHP’yi arkadan yöneten insanlar var.” 
(Kadın, 41, MHP, Lise) 

 
“(CHP) hem solda hem sağda hem önde hem arkada. Neredeyse ona göre pozisyon 
alıyor.” (Kadın, 41, MHP, Lise) 

 
“Hem sağda hem solda. Duruma göre pozisyon alıyor.” (Kadın, 38, MHP, Lise) 
 
(Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözü üzerine yorum yaparken) “Teröre karşı tavır 
takınmak, diyor ya hani, teröre karşı tavır takınmıyor. Söylemleri, yaptıkları, 
eylemleri, yaptıkları ittifakları.” (Erkek, 33, MHP, Lise) 
 
(Kemal Kılıçdaroğlu’nun Suriye meselesi konusunda fikirlerine hitaben) 
“Zaten devlet aynı şeyi yapıyor. Sen farklı bir şey söylememişsin ki. Ha ama bu adam 
bizim asker İdlib’e girdiğinde niye giriyor diye bir laf söylemişti. Sen şimdi diyorsun 
ki iç savaşı sonlandıralım. Asker girmese sen zaten sonlandıramazsın ki abi.” 
(Erkek, 29, MHP, Üniversite) 

    
CHP’nin tutarsız ve ilkesiz hareket ettiği görüşü, odak grup görüşmelerinin farklı 
bölümlerinde  katılımcılar tarafından gündeme getirilmiştir. Cumhur ittifakı 
seçmenlerinin bir kısmının CHP’ye dair algısının şekillenmesinde CHP’nin 
iktidarda olduğunu düşündükleri dönemlere ait bilgi ve fikirlerinin de etkili olduğu 
görülmüştür. CHP yönetimi altındaki Türkiye’yi tasvir eden katılımcılar, farklı 
noktalarda eleştiride bulunmuşlardır. 
 
 “Çünkü zaten zengini zengin yapan onlar oldu.” (Erkek, 29, MHP, Üniversite) 
 

(Gelir adaletsizliği konusunda) “Çünkü hani bir zamanlar CHP de devlet 
başındaydı, böyle bir şey görmedik.” (Kadın, 24, AKP, Lise) 

 
“Peki, yıllardır CHP bize hükmetmedi mi? Terör olayları kaç senesinde çıktı 
kardeşim; CHP’nin zamanında çıkmadı mı? Niye o zaman sonlandırmadılar? 
Herkesin işine geliyordu, herkes kesenin ağzını kendine doldurduğu için zaten 
buraya gelmemizin nedeni hep bu.” (Erkek, 40, AKP, Lise) 

 
“Zaten bugünkü Cumhurbaşkanı’nın da gelmesinin bence şu anda hala burada 
olmasının bence en büyük sebebi de yıllarca bu halkın yaşamış olduğu kötü 
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tecrübelerden dolayı hala aynı siyasetçiler, aynı fikirler. O yüzden bir şey çıkmıyor 
yani. Muhalefette değişim olmuyor yani.” (Erkek, 38, MHP, Lise) 

 
Muharrem İnce 
 
Görüşmeler sırasında katılımcıların muhalefet hakkındaki algılarını ölçmek için 
sorulan sorular arasında, CHP’nin 24 Haziran 2018 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı 
adayı Muharrem İnce’ye de yer verilmiştir. Katılımcılar, İnce hakkındaki 
yorumlarını genellikle Kemal Kılıçdaroğlu’yla karşılaştırarak yapmışlardır. Bu 
konuda katılımcıların bir kısmı, Muharrem İnce’yi parti liderliğine daha uygun 
görmektedir. 
 
Uyarıcıların tanıtıldığı bölümde Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylemlerini 
gerçekleştiremeyeceğini ifade eden kadınlardan oluşan grubun katılımcıları, 
Muharrem İnce’nin aynı vaat ve politikaları gerçekleştirmede daha ikna edici 
olduğunu ifade etmiştir.  
 

“Muharrem ince gelse başına kesin olur derdim.” (Kadın, 38, MHP, Üniversite) 
 
“Evet, daha oturaklı.” (Kadın, 42, AKP, Lise) 

 
“Evet, daha dürüst. Seçimi kaybettiğinde mesela net bir şekilde kaybettik dedi. Ama 
Kılıçdaroğlu hala kurtarabiliriz diyor. Kaybettin işte. Muharrem İnce çıkıp kaybettik 
diyebiliyor, net konuştu işte.” (Kadın, 41, MHP, Lise) 

 
Her ne kadar Muharrem İnce daha iyi bir alternatif olarak görülse de kendisinin 
parti lideri olması durumunda katılımcılar yine de CHP’ye tereddütle yaklaşacağını 
belirtmiştir. Bu tereddütleri temsil eden bir örnek olarak bir katılımcılardan biri 
Muharrem İnce genel başkan olursa partiye oy verme ihtimali hakkında şunları 
söylemiştir. 
 

“Ben seviyorum onu. Ben (oy vermeyi) düşünüyorum ama (tereddüt eden bir 
tavırla) partiden dolayı...” (Erkek, 33, AKP, Lise) 
 
(Muharrem İnce’nin genel CHP oylarından daha fazla oy almasını başarılı 
değerlendiren bir katılımcıyı eleştirerek) “Yok hani dedi Muharrem İnce daha çok 
oy topluyor hani toplamak önce şeye bağlı icraata bağlı, bir temeline bağlı ne var ne 
yok. Sırf hani oy toplamak amacıyla…” (Kadın, 24, AKP, Lise)  

Diğer gruplara kıyasla Muharrem İnce ismi, alternatif bir lider olarak, kadın 
katılımcılar grubunda daha olumlu karşılanmıştır. Sorulan bir soruya cevap olarak,  
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kadın katılımcılar Muharrem İnce parti lideri olsa oy vermeyi düşünebileceklerini 
ifade etmişlerdir.  
 

“Muharrem daha iyi bence. Çünkü oyları bence iyi tutturdu yani. Kendisi daha çok 
oy aldı CHP’den bence.” (Kadın, 23, AKP, İlkokul) 

 
Halkların Demokratik Partisi 
 
Görüşmeler sırasında Cumhur İttifakı seçmeninin HDP’ye dair olumsuz bir algıya 
sahip olduğu görülmüştür. Bu konuda belirtilmesi gereken ilk nokta Cumhur 
İttifakı seçmeninin HDP konusunda fikir belirtirken gösterdiği tutumdur. 
Görüşmeler sırasında, katılımcılar HDP hakkında sorulan sorulara cevap verirken 
daha kısa, net cümleler kurmuş ve kimi zaman sert bir tonda konuşmuşlardır. 
 
Yukarıda da belirtildiği gibi HDP’ye dair algıda en çok göze çarpan nokta 
katılımcıların partiyi terörle ilişkilendirmesidir. Katılımcılar HDP’nin “toprak talebi 
olan” bir parti olduğunu, terörü bu sebeple desteklediğini ve bundan dolayı 
HDP’ye güvenmediklerini belirtmişlerdir. 
 
Yine bir başka katılımcı Selahattin Demirtaş’ı da terör konusunda şu şekilde 
eleştirmiştir: 

 
“PKK’nın baş yöneticisi ile resmi var adamın. Ne düşünülebilir ki hakkında? Adam 
zaten safını belli etmiş. Safı amacı belli. Ondan nasıl herkesin menfaatine bir şey 
beklenebilir ki?” (Kadın, 36, MHP, Lise) 

 
Bu algıya paralel olarak özellikle kadın katılımcıların HDP’nin politika ve vaatleri 
konusunda bilgi edinmediği ve merak etmediği görülmüştür. Tartışmalar sırasında 
HDP’nin Suriyeli göçmenler konusundaki politika ve vaatlerinin ne olduğuna dair 
sorulan soru karşısında katılımcıların bir süre sessiz kaldığı gözlemlenmiştir. Bu 
konuda üç katılımcının diyaloğu şöyledir: 
 

- Hiçbir zaman HDP’nin vaadini duymadım. (Kadın, 38, MHP, Üniversite) 
- Ben de. (Kadın, 32, AKP, Lise) 
- Biz o partiyi yok sayıyoruz o yüzden duymadık. (Kadın, 41, MHP, Lise) 

  
HDP’nin programında da yer alan Kürtlerin hakları konusuna da katılımcılar 
olumsuz ve şüpheyle yaklaşmıştır. MHP’li katılımcılar, partinin bu konu 
hakkındaki söylem ve icraatlarını da yine terörle ilişkilendirmiş ve geçmişte yaşanan 
“demokratik açılım” sürecine benzer bir süreci yürütecek bir iktidar partisine de 
şüpheyle bakacaklarını belirtmiştir: 
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“Var zaten hakları. Birçok şeyi istediler ve birçok şeyi verdik onlara. Yani yeter ki bu 
sorun kalksın diye.” (Kadın, 41, MHP, Lise) 

 
“Onunla kalmaz ki. Sadece bütün istekleri olana kadar devam eder. Belki son ihtimal 
toprak vermeye de gidebilir. (Bunu gerçekleştirecek parti/iktidar hakkında) 
Benim fikrim değişir.” (Kadın, 38, MHP, Üniversite) 

 
Cumhur İttifakı seçmeninin, geçmişte yaşanan “çözüm süreci” sonucunda Kürtlere 
birçok hakkın verildiğini düşünmektedir. Bir katılımcı Kürtlerin belli bölgelerde 
“ana dilde eğitim” hakkına sahip olduğunu dile getirip, eleştiride bulunmuştur: 
 

“Doğuda hep Kürtçe ders görülüyor. Bu tarz şehirlerde üniversitelerde liselerde bu 
pek olmuyor. Bir de şimdi Türkiye’de yaşıyorsun. Türkçe konuşuyorsun. Tamamen 
Kürtçe ile yaşarsan diğer insanlarla nasıl diyalog kuracaksın. Sen sadece o şehirde mi 
yaşayacaksın? Nasıl ben Almanya’ya gidiyorum Almanca eğitim almak 
durumundayım...” (Kadın, 36, MHP, Lise) 

 
HDP’nin terörle ilişkili olduğunu düşünen katılımcılar bu bağlamda HDP’nin 
mecliste varlığını da sorgulamaktadır. Ülkedeki terör sorununun çözümü hakkında 
fikirlerini belirten bir kısım katılımcı, terör sorununun çözümü için HDP’nin 
mecliste olmaması gerektiğini belirtmiştir. Yine buna paralel olarak son seçimde 
CHP tabanından HDP’ye kayan oylar konusunda da parti ve seçmenleri de 
eleştirmişlerdir.  
 

“PKK’lı bir terörist ölmüş, oraya HDP’nin milletvekili gitmiş. Bence bu affedilesi bir 
şey değil yani, bence değil.” (Erkek, 29, MHP, Üniversite) 

 
“Aslında bence terörü destekleyen kişilerin şu anda şeyde olmaları da problem 
mecliste olmaları da problem.” (Kadın, 24, AKP, Lise) 

 
“Onların söz hakkı olmasa zaten hani mecliste söz haklarının bulunması bile hani 
direk destekleyici bir hareket yani.” (Kadın, 29, AKP, Lise) 

   
İYİ Parti / Meral Akşener 
 
Önceki bölümlerde de ifade edildiği gibi, Cumhur İttifakı seçmenlerinin büyük 
çoğunluğu muhalefet partileri arasından İYİ Parti’yi kendilerine daha yakın bir 
seçenek olarak görmektedir. Bunun sebebi olarak en çok vurgulanan noktalar ise 
partinin diğer muhalefet partilerine kıyasla siyasi yelpazenin sağında olması, 
milliyetçi çizgisi ve MHP kökeninden gelen kadrolara sahip olmasıdır. 
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“Ya Meral Akşener çünkü hani ben sözlerini beğeniyorum. Hani biraz da bana 
şeyden dolayı MHP’den hani geçtiği için sempatik geliyor.” (Kadın, 20, MHP, 
Lise) 

 
“İYİ Parti. Milliyetçi olduğundan dolayı.” (Erkek, 33, AKP, Lise) 

 
“Valla bir kere ben kesinlikle CHP ve HDP’ye oy vermem, biri sol parti diğeri de 
diğer parti olduğu için. İYİ Parti’ye de vermem normalde ama sorduğunuz için sağ 
kökenli olduğu için İYİ Parti.” (Erkek, 33, MHP, Lise) 

 
“Diğerleri benim tamamen hayat felsefeme ters.” (Erkek, 38, MHP, Lise) 

 
Meral Akşener, özellikle kadınlardan oluşan grubun katılımcıların ifadelerinde 
vaatlerini ve kendi istedikleri politikaları gerçekleştirmede “muktedir, güçlü, 
kararlı” bir siyasetçi ve parti lideri olarak ön plana çıkmıştır. Bir önceki bölümde 
daha ayrıntılı gösterildiği üzere, özellikle kadınlardan oluşan grubun katılımcıları, 
Meral Akşener’in sözlerinden oluşan uyarıcı ifadelere daha olumlu tepkiler 
vermiştir.  

 
(Meral Akşener’in Suriyeli göçmenlerin gönderilmesi üzerine sözlerini 
yorumlarken) “Aslında mantıklı bir şey söylemiş. Çok katı bir şekilde dememiş. 
Misafir edeceğiz, uğurlayacağız. Naif bir şekilde demiş. İkisi de birbirine bağlı 
bence.” (Kadın, 36, MHP, Lise) 
 
“Ya ben sadece tabi ben içte neler dönüyor bilmiyorum ama vizyon olarak o kadar 
erkeğin içinde bir kadın olarak duruşu falan hani iyi geliyor bana vizyon olarak” 
(Erkek, 35, AKP, Lise) 

 
(Seçim vaatlerinin samimi olup olmaması üzerine konuşurken) “Söyleyene 
bağlı. Kelimeleri söyleyen kişilere partilere göre değişir. MHP söylemişse 
mecburiyetten söylemiştir. (Moderatörün “Meral Hanım söylediyse?” sorusu 
üzerine) Onun çıkarı yoktur, kendi hissettiklerini söylemiştir.” (Kadın, 36, MHP, 
Lise) 

 
(Bir önceki katılımcının sözü üzerine Akşener’i kastederek) “O bağımsızdı.” 
(Kadın, 38, MHP, Üniversite) 

 
“Bu kadın da çok güzel laflar söylüyor he.” (Erkek, 29, MHP, Lise) 
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Meral Akşener’e dair fikirlerini belirten katılımcıların bir kısmı, Akşener’in kadın 
bir siyasetçi olmasını ön plana çıkararak iyi bir vizyona ve lider olmak için gerekli 
vasıflara sahip olduğunu ifade etmişlerdir. 
 

“Ya ben sadece tabii içte neler dönüyor bilmiyorum ama vizyon olarak o kadar 
erkeğin içinde bir kadın olarak duruşu falan hani iyi geliyor bana vizyon olarak.” 
(Erkek, 35, AKP, Lise) 

  
“Kadın lider olması, kararlı olması, istikrarlı olması, konuşma şekli.” (Kadın, 38, 
MHP, Üniversite) 

 
Yine de bu konuda fikir birliği içinde olmayan katılımcılar, Meral Akşener ve İYİ 
Parti hakkında çeşitli tereddütlere de sahiptir. Katılımcıların ifadelerinde bu 
şüphelerin kaynağı, partinin yeni kurulmuş olması, büyük bir seçmen kitlesi 
olmadığı için barajı geçememe ihtimali, siyasi alanda yeterince icraatının 
olmamasından dolayı kapasitesinin bilinmemesi ve parti içinde yaşanan krizler 
olarak gösterilmiştir.  
 

“MHP ve AKP’ye yakınım. İYİ Parti’ye de giderdim ama yeni bir parti olduğu için 
hani çok fazla bir şeyim yoktu beklentim olmadığı için hani her şeyi yeni. Meral 
Akşener yıllardır siyasetin içinde olabilir ama parti başkanlığı yapmış bir insan değil. 
O yüzden çok güvenemedim açıkçası.” (Kadın, 38, MHP, Üniversite) 

 
Bir başka katılımcı ise partide 24 Haziran seçimleri sonrası yaşanan istifaların ve 
krizlerin kendisinde güvensizlik yarattığını ifade etmiştir: 
 

“Meral Akşener için de acabalardaydım ama iyi ki vermedim. Seçim sonrası istifası, 
insanlara oynaması falan beni biraz güvensizleştirdi kendisine. Şu anda İYİ Parti’yi 
tamamen elemiş durumdayım…..İlk güçlü geliyordu. İlk böyle bangır bangır işte bir 
bayanım… Tansu Çiller nasıl dik bir şekilde geldi? Aynı o şekilde bir bayan gelecekti 
ve iyi yönetecekti. Bayan olduğu için de daha nazik olacaktı ama lafını da geçirecekti. 
Otoriter de olabilecekti. Kararlı görünüyordu. Ama sonra o kararlı görüntüsü bir 
anda sallandı. Yani şu anda Meral Akşener ilk geldiği gibi gümbür gümbür değil.” 
(Kadın, 41, MHP, Lise) 

  
Ancak tüm şüphelere rağmen İYİ Parti, özellikle kadınlar olmak üzere Cumhur 
İttifakı seçmeni için muhalefet kanadında oy verilebilecek ikinci bir seçenek olarak 
yer almaktadır.  
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“Her seçim CHP’ye verdim ama bu seçimlerde gönlümden Akşener geçiyordu ama 
AKP düşmeyeceği için AKP’ye verdim. İkinci seçeneğim Meral Hanım olurdu.” 
(Kadın, 31, AKP, Üniversite) 

 
“Benim de aynı. AKP’ye verdim ama ikinci seçeneğim Meral Hanım olurdu. Eşim  
mesela AKP’ye verdiğimi bilmiyor. Hatta tamamen karşı o İYİ Partili .7 yaşındaki 
kızım bile biliyor. AKP’ye verdim ama gönlüm İYİ Parti’den yana.” (Kadın, 32, 
AKP, Lise) 

  
Odak grup görüşmeleri boyunca, CHP ve HDP hakkında yapılan yorumlarda daha 
uyumlu ve hemfikir görünen Cumhur İttifakı seçmeni, İYİ Parti/Meral Akşener 
konusunda birbirinden farklı ve kimi zaman çatışan yorumlarda bulunmuştur. İYİ 
Parti’nin yeni bir parti olması ve deneyimsizliği üzerine yapılan vurgular ise parti 
hakkındaki algının önümüzdeki dönemde daha fazla şekillenebileceğini 
göstermektedir. Buna paralel olarak genç katılımcılar, partinin zamana ihtiyacı 
olduğunu ve söylemlerini icraatlarıyla özellikle yerelde kanıtlaması gerektiğini 
belirtmişlerdir. 
 

(Meral Akşener hakkında) “Ama onun da siyasi kimliği daha uzun bir kariyeri 
yok bence. İki defa Tansu Çiller’in zamanında falan bir şey. Bence bu kadın daha 
birkaç sene güzel şeyler yaparsa… Ama icraat da lazım.” (Erkek, 29, MHP, 
Üniversite) 

 
“Belediyelerinin çalışmalarını artırsın.” (Erkek, 29, MHP, Lise) 

 

c) Muhalefetten hangi partiye oy verirsiniz? 
     
Araştırma kapsamında, Cumhur İttifakı seçmeninin muhalefete oy vermeme 
sebepleri ve muhalefetten beklentileri de anlaşılmaya ve açıklanmaya çalışılmıştır. 
Katılımcılara, muhalefet partilerinden birine oy verme durumunda hangisini tercih 
edecekleri ve hangi değişimler sonucunda bu partilere oy vermeyi 
düşünebileceklerine dair sorular sorulmuştur. 
 
İYİ Parti 
 
Cumhur İttifakı seçmeninin önemli bir kısmı, muhalefetten bir partiye oy vermeleri 
durumunda tercihlerini İYİ Parti’den yana kullanacaklarını belirtmişlerdir. 
Katılımcılardan bir kısmı ise böyle bir durumda, oy kullanmayacaklarını veya boş 
oy atacaklarını belirtmiştir. Katılımcılardan hiçbiri CHP veya HDP’yi bir seçenek 
olarak görmemektedir. Muhalefetten hiçbir partiye oy vermeyeceğini söyleyenler 
ağırlıklı olarak AKP seçmenleri ve gençlerden oluşmaktadır. MHP’li katılımcılar ise 
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yukarıda belirtildiği gibi tercihlerini İYİ Parti’den yana kullanacaklarını 
belirtmişlerdir. 
 
Cumhur İttifakı seçmeninin İYİ Parti konusundaki kararsızlığı tüm odak grup 
görüşmelerinde gözlemlenmiştir. MHP seçmeni olan bir katılımcının (Erkek, 29, 
MHP, Üniversite) İYİ Parti hakkındaki söylemindeki değişim buna örnek verilebilir. 
Soruya verdiği ilk cevapta İYİ Parti’ye oy vermeyeceğini söyleyen ve bunun 
nedenini İYİ Parti’nin MHP’den kopması ve “taraf değiştirmesi” olarak belirten bu 
katılımcı, tartışmanın ilerleyen dakikalarında Meral Akşener’in kariyerinin daha 
erken bir safhada olduğunu, ileride kendisini icraatlarıyla kanıtlaması halinde oy 
vermeyi düşünebileceğini belirtmiştir. Bunda grup etkileşimi kadar, katılımcının 
uyarıcılar sırasında sunulan Meral Akşener’in sözlerini şaşkınlıkla beğenmesinin de 
etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle gençlerden oluşan odak gruptaki 
katılımcılar partinin ve Meral Akşener’in daha yeni bir figür olduğunu ve kendisini 
ispat etmesi adına zaman gerektiğini belirtirken, kadınlardan oluşan odak gruptaki 
bir kısım katılımcı da partinin ve genel başkanının başarılı olabileceği konusunda 
tereddütleri olduğunu ifade etmiştir.  
 

“Akşener bana CHP’den daha yakın geliyor. Siyasi tecrübesi olabilir ama başkanlık 
tecrübesi olmadığı için tereddütteyim” (Kadın, 38, MHP, Üniversite) 

 
“Meral Akşener için dediği gibi arkadaşın tam olarak siyasi kimliğini tanımıyorum 
ama Kılıçdaroğlu için bir yorum falan yapabilirim, her şeyi söyleyebilirim ama onun 
için söyleyemiyorum.” (Erkek, 23, AKP, Üniversite) 

 
“Biraz desteklense mi acaba? Bana CHP’den daha iyi geliyor. Şöyle 
Kılıçdaroğlu’ndan sözü daha iyi geçiyor. Çok somut aslında ama bir şey eksik beni 
AKP’ye yönlendirdi.” (Kadın, 31, AKP, Üniversite) 

 
Cumhuriyet Halk Partisi 
 
Katılımcılar, gelecekte CHP’ye oy verebilmeleri için partide bazı değişimlerin 
olması gerektiğini belirtmişlerdir. Raporun bir önceki bölümünde gösterildiği üzere, 
katılımcıların hemen hepsi Kemal Kılıçdaroğlu’nun başarısız bir parti lideri 
olduğunu ve istifa etmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu bağlamda katılımcıların 
CHP’den bekledikleri ilk değişiklik Kemal Kılıçdaroğlu yerine daha “başarılı” bir 
parti liderine sahip olmasıdır. Katılımcılar daha başarılı olacağını düşündükleri 
lideri şu özelliklerle betimlemişlerdir: 
 

“Halkçı, gerçekten insanlara dokunan, hissettiren…” (Erkek, 40, AKP, Lise) 
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“Yani şöyle söyleyeyim; daha muhafazakâr bir isim CHP’nin başına gelsin daha 
başarılı olacağını düşünüyorum.” (Erkek, 33, MHP, Lise) 

 
“İyi niyetli, tutumlu, ülkesini düşünen. Rahmetli Ecevit zamanında makam arabası 
bile kullanmazdı. Herkes onun için severdi onu.” (Kadın, 42, AKP, Lise) 

 
Görüşmeler sırasında katılımcılar, CHP’nin genel başkanı olmasını tercih ettikleri 
farklı isimleri bildirmişlerdir. Bunlar arasında sıklıkla dile getirilen isimler, 
Muharrem İnce, Mustafa Sarıgül ve Deniz Baykal olmuştur.  
 
Katılımcılar CHP’den köklü değişiklikler beklediklerine dair fikirlerini farklı 
konulara değinerek belirtmişlerdir. Özellikle gençlerden oluşan gruptaki 
katılımcılar CHP’nin halkın her kesimine hitap etmediğini söylemiştir. Bu konu 
hakkında yorum yapan katılımcılar CHP’nin farklı yaşam tarzlarına ve inançlara 
yaklaşımlarını eleştirmişlerdir. Örneğin bir katılımcının fikirleri şu şekildedir: 
 

“Sırf Kemal Kılıçdaroğlu’nun gitmesini istemem. Önce bir temelinin değişmesi 
lazım. Temel değişmedi mi kim gelirse gelsin yine aynı olur.” 

 
Bu katılımcı bahsettiği temel değişikliğini şu şekilde açıklamıştır: 
 

“Ya mesela terör veyahut da bence kendi şahsımca tesettürlülere biraz bakış açısının 
değişmesi lazım. Hani bunlar ufak şeyler, belki daha da çok şeyler vardır. Onlar 
yani.” (Kadın, 24, AKP, Lise) 

 
Genç katılımcılardan bazıları CHP’den bekledikleri değişiklikleri yaşam tarzı ile 
ilişkilendirmektedirler. 
 

“Artı bununda yanında biraz daha onların yaşayış biçimi, siyasi durumu batıya 
özentilik gibi oluyor. Mesela bu huyunu da hiç sevmiyorum ben Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin. Onların köklü bir şekilde değişmesi gerekiyor. Artık bunu kendi 
belediyelerinde göstermesi gerekiyor.” (Erkek, 23, AKP, Üniversite) 

  
“Evet, mezhep, din, ırk her şeye ayrım yapıyor bence.” (Erkek, 29, MHP, 
Üniversite) 

 
Gençlerde oluşan grubun katılımcılarının yaşam tarzı ve dini inanç konularına 
yaptığı vurgunun aksine, kadınlar CHP’ye yaklaşımlarında dinsel kimliğin ve 
yaşam tarzının bir işlevi olmadığını ve CHP’nin dinsel kimliğe yaklaşımı konusunda 
olumsuz bir algıya sahip olmadıklarını bildirmişlerdir. Bir siyasinin dinsel kimliği 
üzerinden yapılan tartışmada kadın katılımcıların yorumları şu şekildedir: 
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“O kendisiyle Allah arasında. Sonuçta Atatürk de içiyordu ama kimse 
yargılayamıyor, yargılayamaz da.” (Kadın, 38, MHP, Üniversite) 

 
“AKP’ye oy veren insanların yarısı açık insanlar. Onunla alakası yok aslında. İnancı 
zayıf olabilir o Allah ile onun arasında.” (Kadın, 36, MHP, Lise) 

  
Yaşam tarzı ve dinsel kimlik gibi konular dışında CHP’de eleştirilen ve değişmesi 
gereken bir nokta olarak partinin söylem ve vaatlerinin “gerçekçi” bulunmaması 
gündeme getirilmiştir. Uyarıcı ifadelerin gösterildiği bölümde katılımcı 
reaksiyonlarına paralel olarak, özellikle kadınlardan oluşan gruptaki katılımcılar 
CHP’nin gerçekleştirilebilir politika ve vaatlere sahip olması gerektiğini 
vurgulamıştır: 
 

“Pembe hayalleri var.” (Kadın, 42, AKP, Lise) 
 
“Vaatleri belki daha inandırıcı olabilir. Asgari ücret için absürt rakamlar söylediler. 
Biraz evet pembe hayallerden çıkmaları gerekiyor.” (Kadın, 31, AKP, Üniversite) 

 
“Eskiden aslında daha inandırıcıydı. Ben oyumu kullanıyordum. Bu dönemde benim 
de inancım kalmadı.” (Kadın, 32, AKP, Lise) 

 
Buna karşın erkeklerden oluşan grubun katılımcılarının bir kısmı, CHP’nin son 
seçim döneminde emeklilik ve asgari ücret konusundaki seçim vaatlerini etkili 
bulmuştur. Bu seçim vaatleriyle CHP’nin son dönemde asgari ücrete dair 
iyileştirmelerde tetikleyici rolü olduğunu söyleyen katılımcılar şu yorumları 
yapmıştır: 

  
“Asgari ücret konusunda teşekkür etmek gerekiyor.” (Erkek, 38, AKP, Lise) 
 
“Mesela bayramda emekliye ikramiye verilmesini CHP çıkardı AKP 
uyguladı.” (Erkek, 33, AKP, Lise) 

 
“Muhalefet iktidar olma olasılığı yok da şimdilik gözümüzde, belki muhalefet olarak 
bazı şeyleri böyle diretirse… Başarılı olur.” (Erkek, 31, AKP, Lise) 

 
Halkların Demokratik Partisi 
 
Raporun önceki bölümünde gösterildiği gibi katılımcılar HDP’yi terörle 
ilişkilendirerek yorumlamış ve partiye karşı olumsuz bir yaklaşım geliştirmişlerdir. 
Bu bağlamda katılımcıların istisnasız hepsi HDP’ye asla oy vermeyeceğini 
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belirtmiştir. Diğer partilere gelecekte oy verme konusunda bu partilerde belirli 
değişimlerin olmasını şart koşan katılımcılar HDP konusunda böyle bir yorumda 
bulunmamıştır.  
 

“HDP’ye oy imkânsız yani, öldürseniz vermem ben.” (Kadın, 29, AKP, Lise) 
 

“Asla düşünmem. PKK’ya PKK demeyen bir partiye [oy] vermem. Terörist 
demiyorlar yani.’’ (Erkek, 23, AKP, Üniversite) 
 
“HDP, terör yani sonuçta, tek kelimeyle kırmızı yanar.” (Erkek, 35, AKP, Lise) 

 
Cumhur İttifakı seçmeninin yerel seçimlere yaklaşımı 
 
Görüşmeler sırasında katılımcılar yerel yönetimler ve yerel seçimlerdeki oy verme 
davranışları hakkında da yorum yapmışlardır. Özellikle ilçe bazlı yerel seçimlerde, 
katılımcılar aday gösterilen kişinin özellikleri ve icraatlarına göre karar verdiklerini 
ifade etmişlerdir. Bu durum seçmenlerin yerel seçimlerde daha esnek ve geçişken 
bir oy verme davranışına sahip olduğunu göstermektedir.  

 
“Şimdi bir şey söyleyeceğim yine benim söylediğime gelecek;  partisiyle alakası yok, 
kişinin yapısıyla alakası var. O insanı tartacaksın, ölçeceksin, biçeceksin, ona göre oy 
vereceksin… Bu kadar net ve yerel seçimlerde iş yapması.” (Erkek, 40, AKP, Lise) 

 
“Ben de CHP’ye kesinlikle oy vermem ama Sarıgül bugün aday olsun İstanbul 
Büyükşehir’e direkt oyumu veririm. Şişli’ye direkt veriyorum.” (Erkek, 33, MHP, 
Lise) 

 
“Ben dediğim gibi MHP’liyim ama AKP’ye daha yakınım ama kendi oturduğum 
ilçemde CHP’yi destekliyorum.” (Kadın, 38, MHP, Üniversite) 

 
Buna karşın özellikle büyükşehir belediyesi seçimlerinde seçmenlerin daha çok parti 
ve ideoloji bazlı tercihlerde bulunduğu gözlemlenmiştir. Örneğin gençlerden oluşan 
odak grubundaki tüm katılımcılar Büyükşehirde Cumhur İttifakı partilerinden 
birini desteklediğini belirtmiştir. Bu konuda yorum yapan bir katılımcının sözleri şu 
şekildedir: 
 

“Mesela büyükşehir ile ilçeler arasında farklı partilere oy verme eğilimi de olabilir. 
Büyükşehir’de AKP’ye verebilirim ama ilçede AKP’ye vermedim, vermem. Sarıyer’de 
oturuyorum. Orada başka bir partinin daha iyi çalıştığını düşündüğüm için o 
partiye oy verdim.” (Kadın, 38, MHP, Üniversite) 
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C) MUHALEFET SEÇMENLERİ 
 

1) Türkiye’nin temel sorunları 
 
Araştırmanın muhalefet (CHP, HDP, İYİ Parti) seçmenlerini kapsayan bu 
bölümünde katılımcılara Türkiye’nin en önemli sorunları, bu sorunların nedeni ve 
sorumlusu, ve sorunların çözümüne yönelik önerileri sorulmuştur.  
 

a) Muhalefet seçmenine göre Türkiye’nin en önemli sorunları 
 
Muhalefet seçmenine oy vermiş olan katılımcıların neredeyse tamamı için ekonomi 
ve ekonomi ile ilişkili meseleler Türkiye’nin en önemli sorunları arasında yer 
almaktadır. Bunu eğitim, Kürt meselesi ve terör ile ilişkili sorunlar izlemektedir. 
Muhalefete oy veren seçmenlerden oluşan üç odak grupta da Türkiye’nin en önemli 
sorunlarına dair birbirlerine çok yakın görüşler belirtilmiştir. 
 
Katılımcıların tamamı ekonomik krizi ülkenin en önemli sorunları arasında 
sıralamaktadır, ancak bu sorunlar arasında yaptıkları sıralamanın çeşitlendiği ve 
ekonomi ile ilgili farklı sorunlara da değinildiği görülmüştür. Otuz yaş üstü erkek 
seçmenlerin tamamı ekonomi ve onunla ilgili gördükleri pahalılık, döviz, işsizlik, ve 
üretimde yetersizlik gibi sorunları en üst sıraya yerleştirmiştir.  Katılımcılar 
özellikle son zamanlarda ekonomik sorunların giderek arttığını ve bu sorunların 
kendi hayatları üzerinde de olumsuz sonuçları olduğunu vurgulamaktadır. Ülkenin 
ekonomik durumunun vatandaşların gelecek ile ilgili kaygılarını artırdığı da 
gözlemlenmektedir.  
 

“Ekonomide işte yapılan zamlar, geçim sıkıntısı, işte doların yükselmesi, o süre zarfı 
içerisinde çalışan işçilerin, insanların üzerinde yük olması. Yani ben 35 yaşındayım 
şu anda abimizin dediği gibi istikrar yok, geleceği göremiyoruz. Yani kendi açımdan 
evlenmek için cesaretim yok, örnek veriyorum yine çünkü ekonomik şartlar beni buna 
bağlıyor. Bu sıkıntılarımız var yani.” (Erkek, 34, CHP, Üniversite) 

 
“Gelecek kaygısı… Bundan daha çok kötüye gidecek gibi geliyor. Yani her şeyin daha 
pahalı olacağı…. Daha çok işsizlik olacak, ekonomi daha kötü olacak sanki. Alım 
güçleri daha çok düşecek. Bir şeylerin fiyatı daha çok artacak gibi. İstikrarsız bir 
dönem.” (Erkek, 36, İYİ Parti, Lise) 
 

30 yaş ve üzeri kadın katılımcıların büyük bir çoğunluğu ekonomi ile ilgili olan 
işsizlik, vergi, ve pahalılık gibi sorunları listenin en başına yerleştirirken, gençler 
arasında ise ekonomi en büyük sorunlar arasında olmasına rağmen yalnızca bir 
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kısmı bunu en üst sıraya yerleştirmektedir. Kadınlar son zamanlarda gıdaya, 
kiralara, elektriğe, doğalgaza ve daha birçok şeye zam geldiğini ve bu durumun 
kendi alım güçlerini kısıtladığını, ailelerin geçimini zorlaştırdığını ve yaşama dair 
endişelerini artırdığını belirtmişlerdir. Devlete ödenen yüksek vergilerin de 
vatandaşın üzerinde yüke dönüştüğü belirtilmiştir. 
 

“Nefes alırken, uyandığım dakikadan itibaren vergi ödüyorum. Bu da ekonomimizi 
etkiliyor. Ben bundan rahatsızım. Uyuyana kadar da vergi ödemeye devam 
ediyorum. Her şeyin vergisi...” (Kadın, 42, CHP, Üniversite) 
 

Ayrıca, 30 yaş ve üzeri kadın katılımcıların çoğunluğu son yıllarda Türkiye’nin 
ekonomi konusunda dışa bağımlı hale geldiğini düşünmektedir. Görüşmeler 
sırasında, ülkede üretimin desteklenmediği ve ithalatın arttığı, ülkenin 
kaynaklarının kullanılmaması ve yerli üretim için alt yapı oluşturulmaması 
tartışılmıştır. 
 

“Altyapı olmadığı için artık en ufak bir dalgalanma bizim ekonomimizi ciddi 
anlamda etkiliyor. Bunun adı dolar ya da ülkedeki başka bir kriz oluyor. Gerçek olan 
bir şey var ki bu ülkede üretim olmadığı sürece bu olabilecek herhangi bir kriz her 
defasında bizi vuracak. Bizimle beraber çalışanları da vuracak.” (Kadın, 42, CHP, 
Üniversite) 
 

Ekonominin son zamanlarda ciddi bir sorun haline geldiğini düşünen gençler ise 
ülkede bir ekonomik kriz olduğunu ve bu krizin geçim sıkıntısına yol açtığını 
belirtmektedir. Gençler için, zamlar, özellikle ev kiralarının artması, ağır vergi yükü 
ekonomik sorunların başında gelmektedir. Türkiye’de yerli üretim yapılamaması ve 
devletin üretimi desteklemediği görüşü araştırmadaki erkek ve kadın muhalefet 
seçmenlerinin çoğunluğu tarafından paylaşılan bir görüş olarak karşımıza çıkmıştır. 
 

“Yeraltı yerüstü kaynakları olsun her şey olsun. Biz bunları hiçe sayıyoruz ve sürekli 
yabancı ülkelere böyle bir muhtaç durumundayız. Sürekli onlarla bir alış veriş 
halindeyiz. Bizim öyle bir ihtiyacımız yok. Bu düzeltilirse zaten büyük bir çoğunluk 
düzelmiş olacak. Ayrıca şöyle bir sıkıntı da var. Yani mesela dolar düştü ama satış 
yapan insanlar hala aynı şekilde, pahalı bir şekilde devam ediyor. Bir manava bile 
gittiğinizde normalde düşmüş olması gerekiyor fiyatların ama düşürmüyor yani 
insanlar bunu kendilerine kar biçiyorlar.” (Kadın, 27, CHP, Yüksek Okul) 

 
Muhalefet seçmeni için Türkiye’nin en önemli sorunları arasında ekonominin 
ardından eğitimle ilgili sorunlar gelmektedir. Gençlerin neredeyse tamamı için 
ülkenin en önemli sorunu eğitimdir. Türkiye’de eğitim sisteminin sürekli değişmesi, 
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yapılan sınavlar,  usulsüzlükler ve verilen eğitimin kalitesiz oluşu dile getirilen 
başlıca sorunlar arasında yer almaktadır.  
 

“Mesela benim yeğenim de ilkokulda. 4+4 mevzusu var (…) Benim için kötü yani. 
Çocuk 4. sınıfta bir daha okul değiştiriyor, bir daha ortam değişiyor, …  öğretmenler 
değişiyor.” (Kadın, 26, CHP, Yüksekokul) 
 

Başka bir katılımcı (Erkek, 20, CHP, Lise) ise Türkiye’de eğitim konusunda herkese 
eşit haklar (fırsatlar) sağlanmadığını belirtmiştir. Eğitim, gençlerin yanı sıra kadınlar 
tarafından da ülkenin en önemli sorunları arasında görülmektedir. Kadın 
seçmenlerin eğitim konusunda özellikle eğitimin maddi boyutunu, sistemde sürekli 
yapılan değişiklikleri ve imam hatip okullarını tartıştığı gözlemlenmiştir. Bazı 
katılımcılar, kendi deneyimlerinden yola çıkarak çocuklarının eğitimi konusunda 
çok fazla harcama yaptıklarını dile getirmekte ve bir kısmı da bu harcamaları 
yapmaya maruz bırakıldıklarını söylemektedir. Birçoğu, devlet okullarında kayıt 
ücreti, ek ders-kurs ücreti, temizlik adı altında velilerden ücret talep edildiğini 
ancak devlet okullarında bu tarz bir talebin olmaması gerektiğini belirtmiştir.  
 

“Devlet okulu ama ben beden eğitimi öğretmenine para veriyorum. Devletin okulu 
ama okulda beden eğitimi öğretmeni yok. Ve bu kimin cebinden çıkıyor? Velilerin… - 
Mecbur muyuz? Değiliz ama mecbur bırakılıyoruz (…) Hademelere bile biz para 
veriyoruz. Milli Eğitim (Bakanlığı) hademe vermiyormuş okullara.” (Kadın, 31, 
CHP, Lise) 
 

Bir başka katılımcı ise ekonomideki sorunların eğitime de yansıdığını belirterek 
şöyle açıklamıştır: 
 

“Ekonomi bile etkiliyor eğitimi. Arkadaşın dediği gibi çevremdeki okulların hepsi 
imam hatip. İmam hatibe vermemek için başka bir muhitte okula verdim ve bu benim 
ekonomimi etkiledi. Servis parası vermek zorundayım. Tam gün okul olduğu için 
yemek parası vermek zorundayım. Devlet okulundan bahsediyorum. Kayıt parası 
aynı zamanda. Yani her şey ekonomiye bağlanıyor. Kitaplar. Devletin vermiş olduğu 
kitapları kullanamıyoruz. Ekstra kitaplar alıyoruz. Hepsi etkiliyor” (Kadın, 30, 
HDP, Lise) 

 
İmam hatip okullarının sayısının artması da kadınlar tarafından eğitimdeki temel 
sorunlardan biri olarak görülmektedir. Katılımcıların bir kısmı çocuklarını imam 
hatip okullarına göndermeyi kesinlikle istemediklerini belirtmektedir. 
Katılımcılardan birisi ise kendi muhitlerinde bu okulların sayısı çok fazla 
olduğundan başka muhitlerdeki okulları tercih ettiklerini ifade etmiştir. 
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“Bizimki kadar değişen bir sistem yoktur ve bütün okullar imam hatip oldu. Benim 
oturduğum Kağıthane’de 4 tane okul var. Birini Suriyelilere verdiler. Geri kalan üç 
tane imam hatip. Ben çocuğumu imam olarak mezun etmek istemiyorum. Yeteri 
kadar imam yetiştiğini düşünüyorum bu ülkede. (…) Atatürkçü, laik eğitim veren 
çok az okul var. 17 bin ödüyorum bu yıl çocuğuma. Türkan Saylan’da. Çağdaş 
Yaşam Anaokulu’nda. Mümkün olduğu kadar Atatürk eğitimi olan laik okullar 
seçmeye çalışıyorum. Bu okullar da çok az bölgede mevcut. İnanın hepsi geçen sene 
10’ar bindi. Benim şu an çocuğum özel kolejde 17 bin veriyorum.” (Kadın, 36, 
HDP, Üniversite) 
 

Muhalefet seçmeninden oluşan tüm odak grupların en önemli sorunlar arasında 
gördüğü ortak konu ise Kürt meselesi ve terör olmuştur. Kadın katılımcıların 
çoğunluğu Kürt meselesini ve terörü Türkiye’nin önemli sorunlarından biri olarak 
görmekte; ancak bu iki konuyu birbirinden ayırarak değerlendirmektedir.  
 
Kürt halkının terörle ilişkilendirilmesini yanlış bulan bir katılımcı terörle mücadele 
edilirken Güneydoğu’daki Kürt halkının da haklarının korunması gerektiğini şu 
şekilde vurgulamıştır: 
 

“Suruç’ta o kadar temizledik ettik. Hiçbir zaman basına yansımayan orada Kürt 
halkının eziyet çekerek (...) Eğer çok niyetli bir şekilde Kürt halkını düşünerek 
PKK’nın temizlenmesini istiyorsan, o halkı mağdur kılmamış olsan PKK’yı da 
temizlersin.” (Kadın, 57, CHP, Lise) 

 
Katılımcılardan  birisi Türk-Kürt ayrımı yapılmasını doğru bulmadığını belirtirken 
(Kadın, 31, CHP, Lise), Kürtlere ayrımcılık yapıldığını düşünen bir diğer katılımcı 
ise şunları söylemiştir:  
 

“Ben Kürtlerin ötekileştirildiğini, ikinci sınıf görüldüğünü [düşünüyorum]. 
HDP’lilerin tamamen Kürtlerden oluşturulduğunu düşünüyorlar bence. Yanlış bir 
durum. Ben Kürdüm, hiç öyle düşüncem olmadı. Türk topraklarında yaşıyorsam 
vatanıma milletime her zaman bir şeyler yapabilme çabası içerisindeydim.” (Kadın, 
30, HDP, Lise) 

 
Erkek katılımcılar arasında ise Kürt meselesinden çok terör konusunun tartışıldığı 
ve bir sorun olarak belirtildiği görülmektedir. Bir katılımcı (Erkek, 35, İYİ Parti, 
Lise) terör olaylarının devam etmesinin Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri 
olduğunu düşünmektedir . Öte yandan erkek katılımcıların çözüm önerisi sunarken 
de daha çok terör olaylarının sonlanmasına yönelik görüş belirttikleri 
gözlemlenmiştir. 
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Gençler grubunda ise bir katılımcı Kürt sorununu Türkiye’nin en büyük sorunu 
olarak ifade etmiştir. Diğer katılımcıların birkaçı ise bu sorun üzerine fikirlerini 
belirtmektedir. Ancak, katılımcıların bu soruna farklı açılardan yaklaştıkları ve Kürt 
sorununun çözümüne dair daha önce yapılanları farklı değerlendirdikleri 
gözlemlenmektedir.  
 
Erkek katılımcılar tarafından en sık dile getirilen diğer bir sorunun ise dış politika 
olduğu görülmüştür. Dış ilişkilerin iyi yönetilemediğini dile getiren bir katılımcı 
(Erkek, 55, CHP, Lise), dış politika alanında eksiklikler olduğunu ve Türkiye’nin 
komşularıyla iyi geçinemediğini belirtmiştir. Bu görüşe katılan diğer katılımcılar da 
bu durumun ülkenin güvenliğini ve ekonomisini kötü etkilediğini düşünmektedir. 
Ülkenin diğer ülkelerle ilişkilerini iyileştirmesinin özellikle ekonomiyi olumlu 
yönde etkileyeceği düşüncesinin katılımcılar arasında hâkim olduğu görülmüştür.  
 

“Şimdi biz bütün komşularımızla yani dış ülkelerin çoğuyla özellikle ticaret 
yaptığımız insanlarla hepsiyle kavgalı dövüşlüyüz.. Hepsine kalkıyoruz bağırıyoruz, 
çağırıyoruz elimizdeki malı satamıyoruz. Elinizdeki malı satamadığınız için elinizde 
kalıyor çöpe, denize gidiyor oraya buraya gidiyor pahalılanıyor. Üçüncüsü abiciğim 
bak şimdi, şurada şöyle bir özellik var biz hani dış ülkeyle iç ülkeyle falan herkesle 
kendimize yeteriz gibi görüşüyoruz ama herkes komşusuyla, akrabasıyla aile 
bireyleriyle bir bütündür. Tek başına kimse hiç bir şey değildir. Şey yapmaya gerek 
yok yani, delikanlılık havasını yapıp orada ahkam kesmeye ya da kesmek hiç bişey 
değil...” (Erkek, 36, İYİ Parti, Lise) 

 
Yapılan görüşmeler sırasında dış ülkelerle ilişkilerin, kadın ve genç muhalefet 
seçmenleri tarafından tartışılan en önemli sorunlar arasında yer almadığı 
gözlemlenmiştir.  
 

b) Muhalefet seçmenine göre sorunların sebebi, kaynağı ve sorumlusu 
 
Muhalefete oy veren seçmenler, Türkiye’nin en önemli sorunlarının sorumlusu 
olarak AKP hükümetini, sorunların kaynağı olarak da hükümetin yanlış 
politikalarını işaret etmektedirler. Muhalefet seçmeni için, ekonomik sorunların bir 
diğer kaynağı ise Suriyeli göçmenlerdir. Ekonomi ve eğitimle ilgili sorunlar 
hükümet ve hükümetin politikaları ile ilişkilendirilirken, Kürt meselesi bir “devlet” 
meselesi olarak yorumlanmış ve tüm siyasal partilerin sorumlu olduğu 
vurgulanmıştır. 
 
Muhalefet seçmeni, mevcut ekonomik sorunların sebebini AKP hükümetinin çeşitli 
alanlarda uyguladığı yanlış politikalar olarak görmektedir. Bu hatalı politikalara 
örnek olarak üretime destek verilmemesi, üretimden tüketime kadar olan süreçlerin 
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iyi denetlenmemesi, yanlış alanlara yatırım yapılması ve teşvik verilmesi ve altyapı 
eksikliklerinin giderilmemesi örnek gösterilmiştir. 
 

“Benzin artıyor. Sürekli oynayan fiyat haline geldi. Bunların oynaması da çok 
normal. Gübre zamlandı, ilaç zamlandı. Portakal mandalinanın bugün itibariyle 
sofraya düşmesi 7-8 lira. Neden? Çiftçi bunu üretemeyecek hale geldi. Sanki şu 
politika da var. Üretmeyelim dışarıdan alalım. Ben gözlemci olarak öyle bir şey 
görüyorum. Biz artık topraklarımızı kullanmayalım hiçbir şey yapmayalım dışarıdan 
alalım. Hal böyle olunca ülke olarak kendi paranı kullanamayınca karşı tarafın 
parasını kullanınca karşı tarafa bağımlılığın artıyor.” (Kadın, 42, CHP, 
Üniversite).  

 
Bir diğer katılımcı ise devletin bu sorunlardaki rolünü şöyle açıklamaktadır: 
 

"Ben de her şeyin sorumlusunu devlet olarak görüyorum. Tabii onların yanlış 
stratejisi, yanlış politikalarından dolayı serbest piyasa da bunu kullanıyor. Herkes 
kendine haksız gelir elde etmek için kullanıyor. Normal dertleri olan insanlar bile 
ilerisinin kaygısını yaşıyor. Okuma yazmayı geçtim, aç kalma korkusu. Sorumlusu 
başta devlet." (Kadın, 37, İYİ Parti, Üniversite) 
 

Devletin üretime, özellikle tarımsal üretime, destek vermemesi, altyapı eksikliğini 
gidermemesi ve yanlış alanlara yatırıp yapıp bu alanlara yatırımı teşvik etmemesini 
eleştirmektedir. Tarımsal üretimin AKP hükümeti döneminde düşüşe geçtiğini 
belirten katılımcı şu şekilde devam etmektedir:  
 

“Bunlar ne yaptılar? Bitirdiler yani. Hayvancılık denen bir şey kalmadı. Tarım 
denen bir şey kalmadı. Araziler bomboş yatıyor." (Erkek, 55, CHP, Lise) 
 

Başka bir katılımcı ise devletin köprü, yol, ve havaalanı gibi altyapı hizmetlerini 
vatandaşlardan aldığı vergilerle yapmamasının, yap-işlet-devret modeliyle 
yaptırmasının ekonomiye ve insanların bütçesine zarar verdiğini düşünmektedir. 
 

“(Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerini) Ülkenin vergilerinin alımının 
daha düşük olduğu dönemde yaptırdık. Şu andaki gibi çok yüksek vergiler yoktu. 
Şimdi ne ile yaptırdık? Yap-İşlet-Devret modeliyle. Vergilerimiz nerede bizim?” 
(Erkek, 36, İYİ Parti, Lise) 

 
Bir başka katılımcı ise yanlış yatırımlara özellikle İstanbul’da çok sayıda üniversite 
açılmasını örnek vermiş, açılan bu üniversitelerin Türkiye’ye de o okullarda okuyan 
gençlere de büyük faydaları olmayacağını ifade etmiştir. 
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“Mesela Türkiye’de şu anda İstanbul’da birçok kişi dolaşıyoruzdur, her semtte iki 
tane üç tane üniversite düşmüş. Sizde hocasınız ondan dolayı oradan yürümek 
istiyorum. Apartmanı çevirmişler üniversite olmuş. Benim kardeşlerim de bu 
üniversitelerde okuyor ama mezun olduğunda bu çocuk ne iş yapacak? Hiç iş yok. 
Sen üniversiteye yatırım olarak yapmışsın, üniversiteyi yatırım görüyorsun. (...) 
Mesela, mahallede artık üniversiteler var. Bu kadar öğrenci okuyor ama 
mezuniyetten sonra işsiz kalıyor.” (Erkek, 30, HDP, Lise)   
 

Hükümetin uzun yıllar yanlış alanlara yatırımı teşvik etmesine katılımcılardan bir 
başkası da şu örneği vermektedir:  
 

"İnşaata verdiği desteği üretime verse, tarıma verse daha çok her şey döner…” 
(Erkek, 41, CHP, Lise) 
 

Bazı katılımcılar içinse ekonomik sorunların kaynağı devletin kamu kurumlarının 
özelleştirilmesi ile birlikte gelir kaybına uğraması olurken bir katılımcı 
özelleştirmeye karşı olmadığını ancak bunun hükümet tarafından doğru 
uygulanmadığını şu sözleriyle ifade etmektedir: 
 

“Ya şahsen ben özelleştirmeden yanayım ama devlet (kurumları) tamamıyla tarafsız 
ve işini bilen kişilere özelleştirilmeli. Bu iktidar da şu anki haliyle yandaşa değil, işini 
bilen (birilerine devretmeli) çünkü kimse zarar edeceği işe girmek istemez… Adam o 
işi alıyorsa o işi biliyorsa kar etmek ister. O adam kar ederse devlet kazanır,  vergi 
olarak. Devlet işte vergiyi azaltırsa geliri düşer dediniz ama şu anda devlet her 
şeyden vergi alıyor. Yatırımcı ülkeye yatırımcı sokabilse tüketimden alır 
yatırımcıdan değil. Şu an hem yatırımcıdan hem tüketiciden hem tüketimden dört 
koldan yani.” (Erkek, 20, CHP, Lise) 

 
Odak grup görüşmelerinde ekonomik sorunlar hükümetin dış politikası ile de 
ilişkilendirilerek, hükümetin özellikle Türkiye’nin ticari ilişkilerinin yoğun olduğu 
komşu ülkelerle sorunlar yaşamasından şikâyet edilmiştir. Bu durumun ülke 
ekonomisini de olumsuz etkilediğini düşünülmektedir. Katılımcılar, hükümet 
tarafından sorunların kaynağı olarak gösterildiğini belirtikleri “dış mihraklar, dış 
güçler” söylemlerini yersiz bulmaktadır. Dış politikadaki yetersizliklerin 
sorumlusunun AKP hükümeti ve Cumhurbaşkanının söylemleri olduğu 
düşünülmektedir. 
 

“O zaman bütün ülkeler aynı şeyi söylüyor. Dış etkenler, dış güçler. Yani kötü 
duruma düşen hep bu kafayla aynı şeyleri söylesin. Yani bizim ülkede söylenen her 
şeyi hepsi söylesin. Öyle bir şey yok. Herkes birbiriyle ticaret yapacak. O, onunla iyi 
geçinecek, birbirlerini döndürecekler yani.” (Erkek, 58, HDP, Ortaokul) 
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"Dış politikada herkese gider yapıp ondan sonra geri vites yapmak rezillik başka bir 
şey değil." (Erkek, 41, CHP, Lise) 

 
Katılımcıların bir kısmı içinse ekonomik sorunların diğer bir sorumlusu Suriyeli 
göçmenler olarak görülmektedir. Katılımcılar görüşlerini devletin Suriyeli 
mülteciler için çok fazla para harcaması, Suriyeli göçmenlerin Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlarına göre ayrıcalıklı olması gibi argümanlarla desteklemişlerdir. 
 

“37 milyar dolarlık Suriyelilerin bütçeye bir maliyeti varmış. Bu bizim bütçemizde 
olsaydı ekonomimiz böyle olmayacaktı (…) Sanki ben getirdim. Bana diyorlar ki 
olmamalıydı. Niye içimize aldık? Öncelikler verdik. Bu da politik bir oyun.” (Kadın, 
42, CHP, Üniversite) 
 
 “Çünkü onlar [Suriyeliler] ordu gibi bir evin içinde yaşadıkları için işte biraz bizim 
insanımızda da iş bitiyor aslında. Bunları kendilerine bir çıkar olarak görüyorlar. 
Yükseltiyorlar [kiraları] olan bize oluyor. Eğitime baktığınızda eğitimde de aynı 
şekilde. Sınava girmeden bile bir sürü üniversiteye yerleşenler var. Ekonomiye 
baktığınızda onlar bir sürü maaş alıyorlar. Bunlar hepsi ülkenin cebinden çıkan 
şeyler (...) Çok da büyük bir şey yaşamış gibi durmuyorlar, gayet mutlu mesutlar 
bizden daha rahat bir hayat yaşıyorlar şu anda." (Kadın, 27, CHP, Yüksekokul) 
 

Başka bir katılımcı ise Suriyelilerin ülkedeki işsizlik oranını artırdığını ve devletin 
Türkiyeli üreticiye ya da işletmeciye değil de Suriyelilere destek olduğunu 
belirtmektedir. Muhalefet seçmeni, ekonomiyi bu denli olumsuz etkileyen 
Suriyelilerin ülkeye gelmesinin ve yerleşmesinin en büyük sorumlusunu ise AKP 
iktidarı olarak görmektedirler.  
 

“Şöyle bir şey yani; Bir T.C. vatandaşı olarak maaşım 1.600-1.700 onların 2.000-
2.800 çalışanları var. Artı 14-15 saat çalışıp 1.000 liraya çalışan da var. Bir de 
adamlar her dalda varlar. Kuafördür, kaportadır aklınıza ne gelirse...” (Erkek, 32, 
HDP, Lise) 

 
Katılımcılar eğitim alanındaki yetersizliklerin sorumlusunun da AKP hükümetleri 
olduğunu düşünmektedir. Özellikle kadın seçmenler grubunda sık sık dile getirilen 
konulardan biri imam hatip okulları ve zorunlu din eğitimi olmuştur. Katılımcıların 
çoğunluğu, imam hatip okullarının sayısının bu kadar artmasından AKP 
hükümetinin sorumlu olduğunu belirtmektedirler.  
 

“Bizimki kadar değişen bir sistem yoktur ve bütün okullar imam hatip oldu. Benim 
oturduğum Kağıthane’de dört tane okul var. Birini Suriyelilere verdiler. Geri kalan 
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üç tane imam hatip. Ben çocuğumu imam olarak mezun etmek istemiyorum. Yeteri 
kadar imam yetiştiğini düşünüyorum bu ülkede. Ben bunun da tamamen AKP ile 
başladığını ve sistemin AKP yüzünden buraya geldiğine inanıyorum.” (Kadın, 36, 
HDP, Üniversite) 
 
"Şu an eğitim sistemini o kadar batırdılar ki kendileri bile çıkamıyor işin içinden." 
(Erkek, 20, CHP, Lise) 
 
“Her sene sınav sistemi değişiyor bir kere yani. Bir sınav sistemine alışıyorsunuz 
ertesi sene yeni bir sınav sistemi. Öğretmenler de buna ayak uyduramıyorlar.” 
(Kadın, 21, CHP, Lise) 
 
“Arkadaşın dediği gibi çevremdeki okulların hepsi imam hatip. İmam hatibe 
vermemek için başka bir muhitte okula verdim ve bu benim ekonomimi etkiledi. 
Servis parası vermek zorundayım. Tam gün okul olduğu için yemek parası vermek 
zorundayım. Devlet okulundan bahsediyorum. Kayıt parası aynı zamanda. Yani her 
şey ekonomiye bağlanıyor. Kitaplar. Devletin vermiş olduğu kitapları 
kullanamıyoruz. Ekstra kitaplar alıyoruz. Hepsi etkiliyor.” (Kadın, 30, HDP, Lise) 

 
Terör sorununda ise sorumluluğun yalnızca hükümete atfedilmediği, tüm siyasi 
partilerin ve siyasetçilerin bundan sorumlu tutulduğu görülmektedir. Devletin bu 
konuda yanlış politikalar izlediği, siyasilerin bu soruna çözüm bulmak için bir araya 
gelemediği ve bu nedenle terör olaylarının devam ettiği düşünülmektedir. 
Katılımcılar arasında devletin yanlış politikalarına dair şu şekilde bir yorum 
yapılmaktadır: 
 

“Suruç’ta o kadar temizledik ettik. Hiçbir zaman basına yansımayan orada Kürt 
halkının eziyet çekerek (...) Eğer çok niyetli bir şekilde Kürt halkını düşünerek 
PKK’nın temizlenmesini istiyorsan, o halkı mağdur kılmamış olsan PKK’yı da 
temizlersin.” (Kadın, 57, CHP, Lise) 

 
“Şöyle yani en başından beri her zaman bir şeyler yapılmaya çalışıldı. Mesela hani 
akil insanlar olsun Oslo görüşmeleri falan olsun hiçbirinde devlet tam anlamıyla 
desteğini vermedi. Hani devlet hani AK Parti hükümeti desteğini verdiyse de mesela 
CHP, MHP her zaman bunu desteklemez oldu. İlerleyen 1-2 sene içerisinde daha 
sonra hani desteklerini sundular fakat hani artık iş işten geçmişti. Hani bir de yani 
bilemiyorum insanların tam olarak sorunlarını dinlemeden…” (Kadın, 18, HDP, 
Lise) 

 
“Geri planda bırakılıyor. İstese terör Türkiye’nin yok edemeyeceği bir şey değil. Yok 
etmek istemiyor çünkü arkada bilinmeyen şeyler var. Apo’nun AK Parti’ye 
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desteklediği gibi birçok şey var. Bunlar çok saçma gelebilir ama bütün bağlantılar 
düşünüldüğünde mantıklı.” (Kadın, 37, İYİ Parti, Üniversite) 
 

Bir başka katılımcı ise medyanın ve özellikle televizyon dizilerinin Kürt sorununda 
insanların algısını şekillendirdiğini ve bu durumun sorunların çözümünde 
olumsuzluklara neden olduğunu belirtmiştir. 
 

“İnsanlar arasında tabii ki Kürt onların [televizyon dizileri] gözünde kötü veya 
HDP’li ya da şöyle ya da işte PKK’lı falan ama bu insanların düşüncesi dediği gibi 
cahilliğe giriyor aslında. Bu devletin onlara söylediği bir şey değil. Bana göre o 
insanların cahil düşüncesi ya da izlediği televizyonlardan falan dolayı 
kaynaklanıyor.” (Kadın, 26, CHP, Yüksekokul) 

 

c) Muhalefet seçmeninin Türkiye’nin sorunlarına çözüm önerileri 
 
Sorunların kaynağı konusunda AKP iktidarını ve onun politikalarını işaret eden 
katılımcıların, çözüm önerilerini sunarken de hükümette ve onun politikalarında 
yapılması gereken değişiklikleri vurguladıkları gözlemlenmektedir. Bu noktada 
katılımcıların bir kısmı direkt olarak yönetimde değişikliğe gidilmesi gerektiğini, 
mevcut iktidarla sorunların çözülemeyeceğini belirtmektedir.  
 

"Ben yakın tarihte baktığımızda Türkiye AKP’nin şirketi oldu. Bu şirkette her şey 
onların denetiminde. Yani şu an mesela tohumumuz kullanılmıyor. Biz İsrail’den 
tohum almak zorundayız. Zeytinimiz izinle. Bunlar olduğun sürece bizim doğal 
beslenmemiz imkânsız. Bu AKP şirketinden çıkartılması ve kurtulunması gerekiyor. 
Bana göre ilk çözüm bu. Ama nasıl olur bilemiyorum" (Kadın, 57, CHP, Lise) 
 

Bir başka katılımcı ise iktidar değişse bile sorunların çözümü için yapılması gereken 
çok şey olduğunu ifade etmektedir. Mevcut iktidarın sorunların çözümündeki yeri 
için ise şu ifadeleri kullanıyor: 
 

"Zaten ne derdimiz olduğunu nasıl bir sıkıntımız olduğunu düşünmüyor. Öyle bir 
şey yok onlara göre. Onlar kendi partileri devam etsin, kendi kazançları çıkarları." 
(Kadın, 37, İYİ Parti, Üniversite) 

 
Diğer yandan ekonomik sorunlara getirilen çözüm önerileri arasında en çok 
yinelenen ise devletin üretime destek vermesi ve üretimin artırılması olmuştur. Bir 
katılımcı (Kadın, 27, CHP, Yüksek Okul) ülkede yerli malının ve yerli üretimin 
devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini belirtirken, başka bir katılımcı (Kadın, 
47, CHP, Üniversite) üretici ile tüketici arasındaki aracıların devlet tarafından 
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denetlenmesi ve serbest piyasa ekonomisinin kısıtlanması gerektiğini 
düşünmektedir.  
 
Erkek seçmenler grubunda enflasyon, istihdam gibi ekonomik sorunların çözümüne 
yönelik önerilerde üretim fikrinin oldukça ön plana çıktığı görülmektedir. 
Katılımcıların bir kısmı özellikle tarım ve hayvancılık alanına özel önem verilmesi 
gerektiğini düşünürken aralarından biri bunun nedenine şöyle bir örnek vermiştir: 
 

“E tabii ki hayvancılığı tarımı öldürürsen gidip Kanada’dan, Sırbistan’dan oradan 
buradan hayvan getirirsen Arjantin’den getirirsen işte bu hasta hayvanları 
getirirsen, şarbonlu hayvanları, ondan sonra sorduğun zaman bakana “istediğimiz 
yerden getiririz” diye cevap verir. Hasta hayvanlar işte ne olacak hayvancılığı 
bitirdi. Ne olacak otomatik olarak onlar pahalı alınıyor sonuçta onları ithal ediyor, 
otomatikman bize de pahalı yansıyor her şey." (Erkek, 41, CHP, Lise) 
 

Aynı gruptan bir başka katılımcı ise üretimin artması için doğru yatırımlar 
yapılması gerektiğini ve ülkenin üretim kapasitesinin artırılması gerektiğini 
düşünmektedir. Katılımcı Avrupa örneğini işaret ederek Türkiye’nin de her 
bölgesinde üretim için yeterli altyapının oluşturulması gerektiğini vurgulamıştır: 
 

"Avrupalı ne yapmış? Kazada bile fabrikası var yani, ben ne diye buralara 
İstanbullara falan geleyim filan yapayım? Her şey tabii ki alt yapısıyla alakalı, işte 
yatırımların doğru şeylerin yapılmaması.” (Erkek, 58, HDP, Ortaokul) 

 
Ekonomideki sorunların çözümü için vergilerin azaltılması ve devletin serbest 
piyasa ekonomisini desteklemesi gerektiği de önerilen çözümler arasındadır. 
(Erkek, 20, CHP, Lise). Başka bir katılımcı (Kadın, 18, HDP, Lise) ise ekonomideki 
temel sorunlardan birini işin ehline verilmemesi ve mevcut iktidar ile ailevi ilişkileri 
olan kişilere ekonominin sorumluluğunun verilmesi olarak görmektedir. 
Dolayısıyla, aynı katılımcı sorunun çözümünü ekonomiyi yöneten kişilerin liyakat 
usulüne göre tayin edilmesinde görmektedir. Devlet harcamalarının kısılması da 
çözüm önerileri arasında yer almıştır. Tüm odak gruplarda, devlet görevlilerinin 
yaptığı harcamalarda tasarrufa gidilmesi gerektiğini ve milletvekillerinin 
maaşlarının azaltılması gerektiği tartışılmıştır. Devletin aldığı vergileri “boşa” 
harcadığını belirten bir katılımcı şu örneği vermiştir: 

 
“Para yok. Para nereye gidiyor anlamıyorum yani. Mesela gereksiz bir şekilde bütçe 
arttırılıyor Diyanet İşleri’ne. 10 milyar doları sen TL’yi yıllar yani Diyanet İşleri’ne 
niye veriyorsun ki (…) Hani yani o kadar gereksiz para doğru düzgün harcanmıyor 
yani bilime, eğitime, sanata vs. desteklenmiyor. O şekilde harcanması üzüyor insanı 
benim yani buradaki herkesin vergisinin.” (Erkek, 20, CHP, Lise) 
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Diğer yandan ekonomiye dair sorunlarla ilişkilendirilen Suriyelilerle ilgili de 
devletin çeşitli politikalar uygulaması gerektiği düşünülmektedir. Görüşmelerdeki 
üç grupta da bu konudaki genel görüşün Suriyelilerin geri gönderilmesi olduğu 
görülmektedir. Katılımcılardan biri Suriyelilerin geri gönderilmesinin ülkedeki 
işsizlik sorununu büyük ölçüde çözeceğini düşünmektedir. Suriyelerle ilgili daha 
ılımlı düşünen katılımcılar ise onların belirli şehirlere veya kamplara 
yerleştirilebileceği düşüncesinde oldukları görülmektedir. 
 

“Suriye politikası bundan beş yıl altı yıl önceye gittiğimizde Suriye’nin kendi içinde 
olan olaylara harcanan paralarla Suriyelilerin içi temizlenip, Suriyelilerin buraya 
gelmesi engellense işsizlik oranı biraz düşer sanki.” (Erkek, 36, İYİ Parti, Lise)  

 
Dış politikadaki sorunların çözümüne dair ise bunu en önemli sorunlar arasında 
sayan erkek seçmen grubu farklı öneriler getirmektedir. Genel olarak iyi bir dış 
politika için hükümetin uzlaşmacı bir tavırla hareket etmesi, diğer ülkelerle 
diyaloğun artırılması ve ülkelerin sık sık ziyaret edilmesi gerektiği fikirleri 
mevcuttur. Katılımcılardan biri (Erkek, 58, HDP, Ortaokul) dış politikadaki 
sorunların çözülebilmesi için öncelikle ülkenin içindeki sorunların çözülmesi 
gerektiğini çünkü diğer ülkelerin Türkiye’nin içinde yaşanan olaylardan haberi 
olduğunu belirtmiştir. Bir diğer katılımcı (Erkek, 55, CHP, Lise) ise dış politikanın 
iyileştirilebilmesi için turizmin bir araç olabileceğini, Türkiye’nin turizm cenneti 
olduğunu ve kapılarını sonuna dek açması gerektiğini düşünmektedir.  
 
Eğitimle ilgili sorunların çözümü için genç ve kadın seçmenlerin çeşitli öneriler 
sundukları görülmüştür. Katılımcılardan biri (Erkek, 20, CHP, Lise) liyakate dayalı 
laik ve bilimsel eğitimi çözüm olarak sunarken, ülkedeki herkese eşit eğitim hakkı 
sağlanması gerektiğini savunmaktadır. Eşit eğitim hakkı konusunda bir başka 
katılımcı (Kadın, 26, CHP, Yüksekokul) da daha fazla devlet okulu açılması 
gerektiği görüşünü eklemiştir. Bir diğer katılımcı (Kadın, 27, CHP, Yüksekokul) 
okullardaki öğretmen kalitesinin artırılması gerektiğini vurgularken, başka biri 
(Kadın, 21, CHP, Lise) ise kalabalık sınıf sorununa çözüm bulunması gerektiğini 
belirtmiştir. Sınav sistemi ve imam hatip okullarının sorun olduğunu düşünen bir 
katılımcı (Erkek, 22, İYİ Parti, Üniversite) ise Avrupa’daki gibi sınavsız bir sistem 
olmasından yana olduğunu söylemiştir. Kadın seçmenler grubunda ise devlet 
okullarının yaygınlaştırılması ve bu okullarda velilerden ücret talep edilmemesi 
fikrinin yaygın olduğu görülmektedir. 
 

“Ben üç çocuk okutuyorum. Bu durum çok etkiliyor bizi. Eşim dedi ki acaba ikizleri 
alsak mı bu yıl okuldan dedi. Bu dereceye geldik yani. Devlet okulu ama ben beden 
eğitimi öğretmenine para veriyorum. Devletin okulu ama okulda beden eğitimi 
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öğretmeni yok. Ve bu kimin cebinden çıkıyor? Velilerin. Mecbur muyuz? Değiliz 
ama mecbur bırakılıyoruz.” (Kadın, 31, CHP, Lise) 

 
Türkiye’nin temel sorunlarından biri olarak görülen Kürt meselesinde ise birkaç 
farklı öneri getirildiği gözlemlenmiştir. Sorunu hükümet politikasından ziyade bir 
devlet meselesi olarak tanımlayan katılımcılar, çözüm önerilerini de bu çerçevede 
sunmuşlardır. 
 

“Devlet kendi vatandaşlarıyla bir çözüme ulaşabilir dağdaki herhangi bir teröristle 
çözüme ulaşamaz. Bunun sebebi şu. Eğer böyle çözüme ulaşılsaydı o insanların 
amacı dinlenirdi. O insanların ben amacının işte şöyle en baştan başlayayım. 
Ülkenin doğusuna Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri gerekli haklar tam 
anlamıyla verilmedi bunu herkes kabul ediyor. Aynı vergi alındı ancak eğitim, işte 
elektriktir ne bileyim vatandaşlık hakkı tamamıyla verilmedi. İlk dağa çıkan insanlar 
belki bu yüzden dağa çıktı. Ancak ben şu an dağda olan insanların bunu 
savunduğunu düşünmüyorum. Çünkü bunu savunan insanlar yani dağdaki 
insanlar şu an sadece Türkiye için değil Suriye’de de var, Irak’ta da İran’da da 
bunların hepsinin tamamıyla Amerika birimli bir örgüt olduğunu düşünüyorum 
ben. Kürt Sorunu bu örgütlerle çözülemez. Tamamıyla kendi vatandaşlarıyla 
çözülür. O insanlara bence İstanbul’daki insanlar gibi aynı koşullar sağlanırsa, aynı 
haklar verilirse o insanların herhangi bir sorunu kalacağını sanmıyorum.” (Erkek, 
20, CHP, Lise) 
 

Bir başka katılımcı ise hükümetin çözüm için daha önce adımlar attığını ancak 
bunların CHP ve MHP tarafından desteklenmediğini belirtirken, farklı çözüm 
yollarına da gidilebileceğini şu sözleriyle ifade etmektedir: 
 

“Marmara’ya yatırım yapıldı. Ankara zaten başkentti. Yakındaki İç Anadolu falan o 
yüzden yararlanıldı. Ama Güneydoğu, Doğu Anadolu dağlık bölgeydi. İşte ne 
bileyim ulaşım sıkıntısı, yol, elektrik, su tamam bunlardan dolayı halk dediğiniz gibi 
vergiyi alıp şey yaptı dağa çıktı. Bunda herkes hem fikirdir. Şöyle söyleyeyim. Zaten 
halk bunu istemez. Hiç kimse hiç kimsenin ölmesini istemiyor. Sonuçta biri kendi 
çocuğu, diğeri de yaşadığı bir sorun. Hiç kimse kendi evladının ölmesini istemiyor şu 
ülkede hani siz ister misiniz? (…) Hani bunu aileye sorsanız, bunu aileyle 
konuşsanız diyecek ki zaten evet ben de çocuğumun dağa çıkmasını istemezdim. Ama 
sizin muhatap olmanız gereken aslında dağdaki insanlar. Neden? Çünkü aile demek 
ki yani burada kalan insanlar demek ki bir şeylerden hani alışmışlar veya ne bileyim 
o soruna artık tepki göstermiyorlar, o yüzden buradalar. Dağdaki insanın amacı ne? 
Bir şeylerden hani artık bıkmış. Ne bileyim bir sorunu var ki dağa çıkmış. Hani 
sorunu olan insanla konuşmalıyız. Buradaki insan aslında sorunu aşmış insan 
demektir.” (Kadın, 18, HDP, Lise) 
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Erkek seçmenler grubunda ise Kürt meselesi çoğunlukla terör sorunu üzerinde 
durularak tartışıldığı için, teröre ilişkin çözüm önerileri sunulmuştur. Katılımcıların 
birkaçı özellikle bu konuda çözüm sağlanabilmesi için tüm siyasi partilerin bir araya 
gelmesi, masaya oturması ve sivil toplum örgütlerinin de bu toplantılara dahil 
edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bazı katılımcılar bu diyalog ve uzlaşma ortamının 
pek mümkün olmadığını, bazıları ise siyasilerin çözüm için aktör olamayacağını 
belirtmiştir. 
 

“Terörü, siyasiler bir araya gelip masaya oturup çok yönlü konuşmaları lazım.” 
(Erkek, 55, CHP, Lise) 
 
“Güzel olur ama şimdi CHP ile HADEP [HDP’yi kastediyor] bir araya geldiğinde 
ne oluyor? Televizyonlara vermiyorlar ‘bak kardeş oldular, bir şey oldular’” (Erkek, 
58, HDP, Ortaokul)  

 
“Siyasilerin bence dışında yapılması lazım. Milletvekilleri hariç her iki tarafın da 
ailelerinden çocuklar mekanları cennet olsun bitmiş. Onların aileleri bir araya gelip; 
‘bu acı bizim acımız, başkasını kavurucu değil. Sen benim acıma ortak ol bu acıyı 
ikimiz birbirimize idare ediyoruz. Bu olay bitsin.” (Erkek, 30, HDP, Lise) 

 
Türkiye’nin terör meselesini çözmesi için iç dinamikleri dışında teröre destek olan 
ülkelerle bir diyalog zemini kurması gerektiği vurgulanmıştır. 

 
"Dış ülkelerin terör örgütlerine yaptığı silahsal güçlendirmeyle alakalı doğal olarak 
bu ülkelere kendi aralarında da bunları nasıl ilişkileri iyi tutması gerekiyorsa 
bunlarla alakalı konuşup bu tarz bir engelleme olabilir hani. Terör örgütlerine dair. 
O yüzden kendi içimizde hariç bir de dış destek veren ülkelerle de bunu konuşmamız 
gerekiyor..." (Erkek, 34, CHP, Üniversite) 

 

2) Muhalefet seçmenlerinin muhalefet partilerine bakışı 
 
Raporun bu bölümünde, muhalefet seçmenlerinin muhalefet partilerine ve 
liderlerine yönelik algısına odaklanılmıştır. Katılımcılara destekledikleri partinin ve 
muhalefetin genel durumuna ilişkin fikirleri sorulmuş, muhalefete yönelik olumlu 
ve olumsuz eleştirilerin hangi noktalarda yoğunlaştığı tespit edilmeye çalışılmıştır. 
İlk bölümde katılımcıların muhalefete genel yaklaşımı ele alınırken, ikinci bölümde 
muhalefet algısı partiler ve liderler özelinde detaylandırılmıştır. 
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a) Muhalefet partilerine genel bakış 
 
Muhalefete oy veren seçmenlerin, muhalefete dair algılarında “icraat eksikliği” 
vurgusu ön plana çıkmaktadır. Katılımcıların büyük çoğunluğu, muhalefet 
partilerinin siyasi faaliyetlerinin söylem düzeyinde kaldığını ve icraata 
yansımadığını belirtmişlerdir.  
 
İcraat eksikliği neredeyse  tüm katılımcılar tarafından vurgulanmakla birlikte çeşitli 
sebeplere dayandırılmıştır. Muhalefet seçmeni, “icraat eksikliği” ve “iktidarda 
olmadan icraat yapılmayacağı” konusunu birbiri ile ilişkili olarak ele almaktadır. 
Katılımcılar, icraat eksikliğini muhalefetin iktidarı ele geçirememesinin temel 
etkenlerinden biri olarak görmekle birlikte, siyasal partilerin iktidar olmadan icraat 
yapabilmesini de pek mümkün olduğunu düşünmemektedir. Bu çelişkili durum 
tartışmalarda ön plana çıkan önemli bir nokta olmuştur. Ayrıca, katılımcılar, 
muhalefetin yetersizliği ile mevcut iktidarın sürekliliğini ilişkilendirerek, 
muhalefetin iktidarı hedeflemekten ziyade mevcut pozisyonunu ve çıkarlarını 
korumayı amaçladığını öne sürmektedir. 
 

 “Sadece eleştiriyor, çözüm yok. Şu proje var şunu şöyle yap da, şunu şöyle yapalım 
da. (…) Yani proje yok. Kendi aralarında bir kapışma var, kendi aralarında 
kapışmalar var, çözümden ziyade.” (Erkek, 30, HDP, Lise)  

   
 “Muhalefet atıyor, tutuyor kesiyor şu anda boş.”  (Erkek, 36, İYİ Parti, Lise)  

 
“Ben de diğer konuşanlarla alakalı (…) Yani bir icraatı yok. Sadece kendi aralarında 
 işte o onu demiş. işte İş Bankası şöyle olmuş, böyle olmuş. (…) CHP adayı 
olan Muharrem İnce miting alanlarında projelerini ya da yapacak şeylerini söyledi 
ama  seçilemedi. Doğal olarak bununla ilgili bir uygulama yapamadı. Muhalefette 
yine aynı şekilde bir proje belirlemiş olsa bile iktidara gelemediği sürece yani bir 
icraat olmayacak. O yüzden bir hamle yapısı göremiyorsunuz.” (Erkek, 34, CHP, 
Üniversite) 

 
“Bana göre (muhalefet) yeterli gelmiyor. Bir icraat yapmaları gerekiyor, bir şeyler 
 üretmesi gerekir. (Güzel projeleri) var ama uygulayamıyor ki yani yapamıyor ki.” 
(Erkek, 55, CHP, Lise) 

 
"Ya ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bir şey yapmıyorlar. … Direk boş yani. 
Muhalefet diye bir şey de yok bence. Kalmadı. Yani zaten muhalefet olsaydı o kadar 
uzun yıllardır bu kadar iktidarda bir kişinin kalması çok saçma bir şey. Bu yani 
görülmemiş bir şey. Olmaması gerekirdi. İnsanın içinde biraz hırs olur ya. (...) Hani 
biraz azmedersin, çalışırsın. Sen oraya çıkmak istemiyor musun yani? Ben 
anlayamıyorum bunu. Bilmiyorum. Çok enteresan geliyor. (…) Ya evet vadediyorlar, 
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söylüyorlar ama icraat yok. Sadece sözde kalıyor. O yüzden o da güven vermiyor 
artık." (Kadın, 27, CHP, Yüksek Okul) 
 
“İktidar nasıl halkı dinlemiyorsa muhalefet de halkı dinlemiyor. Bir fark yok yani. 
(…) Bence onlar da zaten icraata geçemeyeceklerini bildikleri için iktidara geçmek 
için savaşmıyorlar.” (Kadın, 21, CHP, Lise) 

 
Katılımcıların bazıları ise muhalefetin de projeler üretebildiğini ancak iktidara 
gelmediği sürece bu projelerini uygulamaya geçirmelerinin mümkün olmadığını 
belirtmiştir.  
 

“Muhalefette yine aynı şekilde bir proje belirlemiş olsa bile iktidara gelemediği sürece 
yani bir icraat olmayacak. O yüzden bir hamle yap(tığını) göremiyorsunuz.” (Erkek, 
34, CHP, Üniversite)  
 
“CHP yapıyor aslında. En son dönemde EYT diye adamlar yaptı (ama) kabul 
etmediler. Bu sefer de kademeli maaş ödensin dendi. En azından benim hoşuma 
gidiyor yaptıkları. Geri çekilmedi. Mucize bekleyemiyoruz. Sihirli değnek de yok. 
Yapıyor.” (Kadın, 47, CHP, Üniversite) 

 
Araştırmaya katılan muhalefet seçmeninin büyük çoğunluğu muhalefet partilerinin 
kendilerini iyi veya yeterli ifade edemediklerini düşünmektedir. Odak grup 
görüşmelerinde bu mesele katılımcılar tarafından olası sebepleri ile ele 
alınmaktadır. Katılımcıların önemli bir kısmı muhalefetin kendini iyi ifade 
edememesini tarafsız ve bağımsız medya organlarının eksikliği ile ilişkilendirmiştir. 
 

 “George Orwell’in bir kitabı vardı, Hayvan Çiftliği diye. Yani şu an günümüz 
Türkiye’sini ona benzetiyorum ben. Hani medya dediniz de (…) Fox TV dahil bütün 
medya şirketleri şu an iktidara bağlı. Şu an bazı kanalların muhalefet yapmasının tek 
sebebi iktidarın bunu istemesi. Çünkü muhalefetler iktidarı yükseltir, yüceltir.” 
(Erkek, 20, CHP, Lise) 

 
Benzer bir biçimde, son seçimlerde oyların çalındığını ve bu durumun 
belgelenmesine rağmen muhalefetin herhangi bir şey yapamadığını iddia eden iki 
katılımcımız bu etkisizliğin nedeninin medyanın bu yaşananlara yer vermemesi 
olduğunu belirtmiştir. Muhalefet seçmenlerinde genel olarak medyanın özgür 
olmamasının muhalefetin etkisizliğinde pay sahibi olduğu fikri öne çıkmıştır.   
 

“Şey mesela Gaziantep’te bu seçimlerde oylar çalındı. Hani bu kameralarla da 
görüntülendi, gösterildi. Polisler (…) oyların etrafında durmuş. Bunlar çekildi; ama 
hiçbir şekilde kamuoyuna yansımadı. Çünkü neden? A Haber izliyor bu ülke, ATV 
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izliyor, Show izliyor, bilmem ne izliyor. FOX izlese… Mesela örnek veriyorum, şu 
an FOX biraz daha, hani muhalefet yanlısı ya. (…) Hop ne oldu? FOX izledin, ‘Aa 
bak!’ falan bilmem ne. Sonra diyecekler ki ‘Görüntüler işte montajdı, bilmem neydi’, 
‘Yok polis kılığına girmiş insan vardı.’” (Kadın, 18, HDP, Lise) 

 
“Bir de işin şu tarafı var. Bilmiyorum hani hiç gördünüz mü? Geçen hani bir 
üniversite onun araştırmasını yaptı. Biz kazandıkça aslında kaybediyoruz yani. (…) 
200-300 sandıkta bir sürü oy farklılıkları tespit edildi, buna rağmen muhalefet gidip 
de bir şey yapamadı yani. (Sandıkta bir şeyler) döndü yani. Atıyorum şu sandıkta 
bin kişi var, bin kişi oy kullanması lazım ama gitmiş üç bin kişi, dört bin kişi 
kullanmış. Üç bini, dört bini de öbürüne vermiş. Tespit edildi ama kimse bir şey 
yapamıyor.” (Erkek, 41, CHP, Lise) 
 
“Birçok şey olduğu gibi yansıtılmıyor. Yandaş medya var.” (Kadın, 37, İYİ Parti, 
Üniversite) 

  
Gençlerle yürütülen odak grup görüşmelerinde, tarafsız ve bağımsız medya 
organlarının eksikliğinden dolayı sosyal medyanın muhalefet için önemli bir 
alternatif olup olamayacağı tartışılmıştır. Buna karşın, 30 yaş üzeri kadın ve 
erkeklerden oluşan odak gruplarda, muhalefetin kendini ifade etme sorunsalına 
cevaben sosyal medya alternatifi gündeme gelmemiştir.  
 

- Medya da zaten iktidarın elinde. (Kadın, 21, CHP, Lise)  
- Bu görüntüler sosyal medyadan yayınlanıyor zaten. Televizyonda çıkmıyor 

tamam ama. (Kadın, 27, CHP, Yüksek Okul) 
- Ama 65 yaşındaki adam görmüyor bunu. (Kadın, 18, HDP, Lise) 
- Sosyal medyadan ben de haberlerden görmek  daha çok isterim. Sosyal medya ne 

kadar büyük bir insana anlatsan anlamıyor ama haberlerde izlediği zaman onlar 
daha iyi anlıyor. (Kadın, 26, CHP, Yüksek Okul) 

 
Katılımcılar muhalefetin yetersizliği ve kendini ifade edememe sorununu etkili bir 
lidere duyulan ihtiyaç ile ilişkilendirmektedir. “Yeni bir lider” beklentisi olan 
grubun neredeyse tamamını, genç seçmenler ve CHP seçmenleri oluşturmaktadır.  
 
Muhalefette lider değişimi olması gerektiğini belirten seçmene göre, muhalefetin 
“kurallı ve ilkeli, genç, iyi konuşabilen, yalnızca kendi meselelerini değil herkesin 
sorunlarını ifade edebilecek kadar cesaretli” bir lider profiline ihtiyacı vardır.  
 

“Şahsen iktidara tek adam diyoruz ama muhalefetin de iktidardan kalır yanı yok. (...) 
Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu… Yani Meral Akşener’i de göreceğiz onun da çok 
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gidecek bir yanı yok ama acaba diğer partiler hepsi yani muhalefete çökünce koltuğa. 
Bilmiyorum, koltuk kırılsa herhalde...” (Erkek, 20, CHP, Lise) 
 
“Yani (muhalefet liderleri) doğru konuşmayı bilmiyorlar. Konuşma yetenekleri 
yok. Hani konuları bir hafta tutuyorlar, iki hafta konuşuyorlar, üçüncü hafta 
unutuluyor konu. (...) Takip edemiyorlar ki! Bazen de iktidarın konu değiştirmelerine 
ayak uyduruyorlar. Hemen saptırıyorlar konuyu. Başka bir şey konuşuyorlar. İşine 
gelince konuşuyorlar hani. Bilmiyorum muhalefet çok kötü yani içimi acıtıyor benim 
şu anki muhalefet.” (Erkek, 20, CHP, Lise) 
 
“Çok güçlü bir siyasetçinin çok güçlü bir karakterin gelmesi lazım ve aynı zamanda 
bu karakterin Erdoğan gibi sokak ağzı kullanması lazım. (…) Kültürlere saygısı 
olması lazım. (...) Kültürlere, Alevilere, Kürtlere saygısı olması lazım. Geçmişe 
saygısı olması lazım.  İnsanları tesettürlü ya da tesettürlü olmayan olarak 
ayırmamalı. Gördüğünüz bütün memurlar türbanlı. O kadar ayırdı ki insanları 
birbirinden biz böyle değildik.” (Kadın, 36, HDP, Üniversite) 

 
Odak grup görüşmeleri sırasında muhalefet seçmeni genel olarak partilerine 
eleştirel yaklaşmış ve memnuniyetsizliklerini dile getirmiş olsalar da, yaklaşan yerel 
seçimde partilerini destekleyip desteklemeyecekleri sorulduğunda, 
memnuniyetsizliklerine rağmen, ağırlıklı olarak partilerini desteklemekten yana 
tavır almışlardır. Muhalefet seçmeninin adaya değil partinin ismine göre oy verme 
eğiliminde olduğu gözlemlenmiştir. Bir katılımcının (Erkek, Lise, CHP, 20) yaklaşan 
seçimlerde aday kim olursa olsun partisini destekleyeceğini belirtmesi üzerine, bir 
başka katılımcımız şu yorumda bulunmuştur:  
 

“Ya şey çok kötü işte. Artık o kadar çok kutuplaşma oldu ki çıkan isim önemli değil. 
(…) Özellikle yerel seçimlerde (…) bu kötü bir şey aslında. Aslında isme oy vermek 
gerekiyor yerel seçimlerde, ama bunu başaramıyoruz çünkü kutuplaşmış 
durumdayız.” (Kadın, 21, CHP, Lise)  

 
Katılımcılar muhalefetten memnun olmamalarına rağmen oy verme gerekçelerini 
“iktidar karşıtlığı” ile açıklamışlardır. Tüm memnuniyetsizliklerine rağmen 
muhalefete oy verip vermeyecekleri sorusuna CHP’li katılımcılar şu yanıtları 
vermişlerdir: 

 
“Mecburuz.” (Erkek, 20, CHP, Lise) 
 
“Çünkü hiçbirimiz iktidarı sevmiyoruz.” (Kadın, 27, CHP, Yüksek Okul) 
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b) Muhalefet seçmeninin parti ve lider algısı 
 
Yukarıda genel hatlarıyla ifade edilen, muhalefet seçmeninin muhalefete bakışı bu 
bölümde partilere ve liderlere odaklanılarak incelenmiştir.  Araştırma boyunca, 
muhalefet seçmeninin partilere yönelik algısının partinin liderlerine dair algıyla 
birleştiği gözlemlenmiştir. Partileri hakkında yorum yapan katılımcıların çoğu parti 
ve lider algılarını özdeşleştirmiştir. Bu nedenle aşağıda partiler özelinde ayrılan alt 
başlıklar partiye dair genel algıyla birlikte liderlere yönelik düşünceleri de 
içermektedir. 
 
Cumhuriyet Halk Partisi/ Kemal Kılıçdaroğlu 
 
Odak grup görüşmelerinde, CHP seçmeniyle birlikte muhalefet seçmeni 
katılımcıların büyük bir çoğunluğunun CHP hakkındaki genel görüşü partinin 
etkisiz muhalefet yaptığı yönündedir. Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinden 
memnuniyetsizliğinin de partiye yönelik algıları şekillendirdiği gözlemlenmiştir. 
CHP’nin 24 Haziran 2018 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 
katılımcılar tarafından CHP için alternatif bir lider olarak ön plana çıkarılmıştır. 
 
CHP ile ilgili yapılan yorumlarda partinin sorunları liderle ilişkilendirilmiş, lider 
değişiminin sorunları çözebileceği vurgulanmıştır. Katılımcılardan bazıları CHP ve 
Kılıçdaroğlu’nun güven vermediğini ifade etmişlerdir. 
 

“Ben, hani CHP üzerinden konuşacağım. Mesela CHP bir bu masa kahverengidir 
derken, iki üç gün sonra bu masa aslında kırmızıdır diyebiliyor. Yani çizgisini hiçbir 
zaman koruyamadı.” (Kadın, 18, HDP, Lise)  
 
“Niye Kılıçdaroğlu konuştuğunun arkasında duramıyor, söylediği sözün arkasında 
duramıyor, söylediğine pişman oluyor?” (Erkek, 58, HDP, Ortaokul)  
 
“Bir kere (liderin) çok iyi bir konuşmacı olması lazım. Baktığınızda gerçekten ben bu 
insana güvenebilirim demek gerekiyor. Şu anda ne Kılıçdaroğlu’na ne MHP ne de hiç 
kimsenin konuştuklarına inanamıyorum. Çünkü konuşuyor bir şeyler söylüyor evet; 
ama arkası boş, arkasından hiçbir şey gelmiyor. Yani en ufak bir icraat yapılmıyor. 
Bir şeylerin yapılması lazım. O yüzden dinlesek de boş geliyor. Öncelikle güvenilir ve 
gerçekten sözünün eri insanların gelmesi lazım.” (Kadın, 27, CHP, Lise) 

 
Katılımcılara CHP’nin olası yeni liderinin kim olabileceği yönündeki tercihleri 
sorulduğunda üç muhalefet partisinden de katılımcıların büyük çoğunluğu 
Muharrem İnce ismini önermiştir. İlhan Kesici ve Yılmaz Büyükerşen isimleri de 
bazı katılımcılar tarafından belirtilmiştir.  
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Muharrem İnce 
 
Yukarıda belirtildiği üzere, katılımcıları sıklıkla CHP için alternatif bir lider olarak 
değindikleri Muharrem İnce’ye yönelik yaklaşımları ayrıca değerlendirmek 
gerekmektedir. Katılımcılar Muharrem İnce’yi ikna edici, güvenilir, etkili hitabeti 
olan bir lider olarak tanımlamaktadır. 
 

“Yani benim gözümde en azından biraz daha Tayyip Erdoğan’a karşı konuşan. (…) 
Ya aslında Türk milleti (iktidar seçmeni) bir kere de şansı Muharrem İnce’ye verse, 
herkes oyunu ona verse, bir de onu deneseler olacak gibi. ... Ya bir şansı da ona 
verseler. Bir de hiç kimseye şans vermiyor, hep AK Parti.” (Kadın, 26, CHP, 
Yüksekokul) 

 
 “İnsanlara hitabı güzel bir de dürüst olduğuna inanıyorum. Kolayca insanlar ona 
inanabilir yani öyle kandıracak bir tip insan değil.” (Erkek, 41, CHP, Lise)  
 

Katılımcılar Muharrem İnce’nin seçim kampanyası sırasında heyecan yarattığını ve 
halka hitap edebilen bir dil kullandığını da vurgulamışlardır. 

 
“Bizim içimizdekileri haykırdı. Ana partiye (AKP’ye) söyleyemediklerimizi söyledi. 
Bizim içimizdeki yıkılmış cumhuriyet olgusunu tekrar canlandırdı.” (Kadın, 42, 
CHP, Üniversite) 

 
“Kükredi, ey Tayyip diye. Halkın da hoşuna gidecek şeylerle. (Kadın, 47, CHP, 
Üniversite)” 

 
Öte yandan, CHP dışındaki muhalefet partilerinde de İnce’ye dair olumlu bir 
algının olduğu gözlemlenmiştir. Bir katılımcımız İstanbul’da büyükşehir belediye 
başkanlığı için aday olması halinde oy vereceğini belirttiği İnce hakkında şunu 
belirtmiştir: 
  

“Ben Muharrem İnce’yi CHP’den daha çok üstün tutuyorum.” (Erkek, 36, İYİ 
Parti, Lise) 

 
“Muharrem İnce zamanında... hani bu geçen seçimlerde falan... Eğitimle ilgili güzel 
vaatlerde bulunmuştu. Sonuçta Muharrem İnce bir fizikçi. Hani ona güvenmek 
başkalarının verdiği sözden daha iyi.” (Kadın, 18, HDP, Lise) 
 

Bazı katılımcılar Muharrem İnce’yi alternatif olarak değerlendirse de etkili bir lider 
olarak görmemektedir. Bunda muhalefetin seçim kazanamayacağına dair algı ile 
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birlikte Muharrem İnce’nin seçim sonrası tutumunun etkili olduğu 
gözlemlenmektedir. 

 
“Kısa dönemli bir umuttu o. Ben Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkacak hiçbir 
kişinin gerçekten başarılı olacağına inanmıyorum.” (Kadın, 36, HDP, Üniversite) 

 
“Muharrem İnce, ama o da (son seçimlerde) altın tepsiyle elediğini kaçırdı.” 
(Erkek, 20, CHP, Lise)  

 
“Şunu da düşünüyorum ben. Mesela son 24 Haziran seçimlerinde Muharrem 
İnce’nin kaybettiğini bir gazeteciye mesaj atarak açıkladı Muharrem İnce. Yani bu 
olmaması gereken bir şey bence bu ülkede. Yani cesaret yok muhalefette bir kere.” 
(Kadın, 21, CHP, Lise)  

 
HDP/ Selahattin Demirtaş 
 
Muhalefet seçmeninin HDP’ye yönelik algısı konusunda çelişki ve şüphelerden 
ziyade olumlu ve olumsuz olmak üzere iki zıt yaklaşım göze çarpmaktadır. HDP’yi 
etkili bir muhalefet partisi olarak gören katılımcılar, partinin çoğulculuğu ve Kürt 
meselesindeki istikrarlı duruşuna vurgu yaparken, HDP’ye olumsuz bakış açısının 
ise HDP’nin PKK ile bağlantılı olduğuna ilişkin iddialar etrafında şekillendiği 
gözlemlenmektedir. 
 
HDP’ye yönelik olumlu algıya sahip olan seçmenler ağırlıklı olarak HDP’nin etkili 
bir muhalefet ve istikrarlı bir siyaset yürüttüğünü belirtmişlerdir. Öte yandan HDP, 
partinin araştırmanın yapıldığı sırada tutuklu bulunan bir önceki eş başkanı ve 24 
Haziran 2018 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ile 
ilişkilendirilmiştir. 
 

“Ben HDP’nin açıkçası güzel muhalefet yaptığını düşünüyorum.(…) Kürtlerin 
sorununu dile getirebiliyor.” (Kadın, 18, HDP, Lise) 

 
“Söylemini istikrarını tek bozmayan parti.” (Kadın, 42, CHP, Üniversite)  

 
Katılımcılar Selahattin Demirtaş’ın etkili liderliğini  Demirtaş’ın sahip olduğunu 
düşündükleri “modern duruş, etkili hitabet, ikna yeteneği” ile ilişkilendirmişlerdir.  
 

“… şeffaf konuşuyor. İkna ediyor. Dediklerini yapacağını düşünüyorum.” (Erkek, 
34, CHP, Üniversite)  
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 “Modern görüntüsü var. Düzgün cümleler kuruyor. Hitabeti kuvvetli. Göze de 
hitabet ediyor.” (Kadın, 47, CHP, Üniversite) 

 
“(Alternatif bir lider olarak) Kürt olmasaydı Demirtaş diyebilirdim. Ben de 
Kürdüm yüzden demiyorum. İnsanların (Demirtaş’ı PKK’ya yakın) görmesinden 
dolayı. Demirtaş’a ön yargı varmış gibi geliyor.” (Kadın, 30, HDP, Lise) 

 
“Zaten Selahattin Demirtaş ona (Erdoğan’a) çok büyük bir … rakip olduğu için 
adamı içeri tıkmak için her şeyi yaptı.” (Kadın, 26, CHP, Yüksek Okul)  
 
“Aslında eğitimli biri. Bakıyorum bir sürü partinin başında onun kadar dik biri yok. 
Beni de etkileyen kısmı terörle bağlantısı varmış gibi gösteriliyor oluşu.” (Kadın, 37, 
İYİ Parti, Üniversite) 
 

Muhalefet partileri içerisinden partisinden ve liderinden en çok memnun olan 
grubun HDP’liler olduğu görülmektedir. Ayrıca, CHP’nin özellikle yüksek tahsilli 
seçmeninin HDP’ye olumlu yaklaştığı ve HDP’yi oy verilebilecek alternatif bir parti 
kategorisinde gördükleri gözlemlenmiştir. 
 

“Kendi içimizde önceki seçimlerde CHP’li olsak bile HDP’li olarak oy kullandık. 
Muhalefeti çoğaltmayı düşündük. Eğer CHP ve HDP sol kanat diye tanımladığımız 
o kısımda bir araya gelse bence fikirleri daha baskın sunabilirler. Ekonomiyi nasıl 
düzeltebiliriz? Bu Suriyelilere harcanan 37 milyar doları kullanarak gibi baskın 
davranabilir. Bir araya gelmesi lazım artık ses çıkartamıyor. Sanki Kemal 
Kılıçdaroğlu Tayyip’in topuymuş gibi. Zaten gündem kapanıyor. Zaten basın 
özgürlüğü yok. Meclis TV seyredemiyoruz kim kimi dövüyor.” (Kadın, 42, CHP, 
Üniversite)  
 

Öte yandan, partiye dair olumlu algının, muhalefet seçmenlerinin büyük çoğunluğu 
için geçerli olmadığı gözlemlenmektedir. HDP’nin PKK ile ilişkili olduğu ve AKP ile 
ittifak kurduğu yönündeki görüşler seçmenlerin HDP’ye yönelik olumsuz algısının 
temelini oluşturmaktadır. Katılımcılar bu konuda Demirtaş’a ilişkin görüşlerini şu 
şekilde ifade etmişlerdir: 
 

“Çünkü PKK gibi bir örgütü destekleyen bir partinin başkanına neden oy vereyim 
diye düşünüyorum.” (Erkek, 22, İYİ Parti, Üniversite)  
 
“HDP’nin şu an eş başkanı MHP ile ittifakları bozulduğunda AK Parti bizimle 
görüşebilir dedi. ... Ben HDP’nin de bir rengi olduğunu düşünmüyorum bu konuda. 
Çünkü AK Parti neyse HDP de o benim için.” (Erkek, 20, CHP, Lise) 
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“Ne olursa olsun bana çok fazla güven hissi vermiyor. Sonuçta PKK’yı gerçekten 
desteklediğini düşünüyorum ben.” (Kadın, 27, CHP, Yüksek Okul) 
 
“Aslında eğitimli biri. Bakıyorum bir sürü partinin başında onun kadar dik biri yok. 
Beni de etkileyen kısmı terörle bağlantısı varmış gibi gösteriliyor oluşu.” (Kadın, 37, 
İYİ Parti, Üniversite) 

 
“Terörle bağlantısı olduğunu düşünüyorum.” (Kadın, 30, CHP, Üniversite) 

 
“Ben sadece poşulu kıyafetleri gözüme geliyor ve vardır diyorum. Doğru da 
demiyorum ama bağlantı vardır”. (Kadın, 42, CHP, Üniversite) 

 
“Çok fazla fotoğrafı çıktı terör örgütüyle ama gerçekten çok düzgün bir duruşu var, 
kendini ifade etmesi.” (Kadın, 36, HDP, Üniversite) 

 
İYİ Parti/ Meral Akşener 
 
Cumhur İttifakı seçmeninde olduğu gibi muhalefet partilerine oy veren seçmenlerin 
de İYİ Parti’ye dair algıları çeşitlilik göstermektedir. İYİ Parti’nin MHP kökenli 
isimlerden oluşmasının bazı katılımcılar için olumsuz bir algı yarattığı 
gözlemlenmektedir. Partinin yeni kurulmuş olması ise şüphe ile yaklaşılmasının bir 
unsuru olurken, bu durum bazı katılımcılar için umut yaratan bir etken olmuştur. 
 
Katılımcılardan bazıları İYİ Parti’yi umut verici ve etkili bir alternatif olarak 
görürken, Meral Akşener’i de hitabeti güçlü etkili bir lider olarak tanımlamaktadır.  
 

“O zamanki (başkanlık seçimi zamanındaki) söylemleriyle birazcık ümit verdi. 
MHP’den ayrıldı. Bahçeli’den daha istikrarlı duruyor. Birinin maşası değil. Kendi 
fikirlerine göre ilerleyen bir parti.” (Kadın, 37, İYİ Parti, Kadın)  

 
“Muharrem İnce ile biraz umutlandık yeşerdik. O arada İYİ Parti’deki sesler iyi 
çıkmaya başladı. O kapışmalar hoşumuza gitti. Beklediğimiz platformlardı. Ak 
Parti’den bir şey beklemedik.” (Kadın, 42, CHP, Üniversite)  

 
Akşener’in hitabetinin iyi olduğuna değinen bir katılımcıya (Erkek, 34, CHP, 
Üniversite) ek olarak başka bir katılımcı şunları ifade etmiştir:  
 

“Akşener hakkını veriyor bence. … Kendi kafasına esince … dobra dobra her şeyi 
konuşabiliyor.” (Erkek, 36, İYİ Parti, Lise)  
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Öte yandan Akşener’e dair olumlu algının, partinin ve Akşener’in MHP ile olan 
bağından dolayı olumsuz etkilendiği de gözlemlenmiştir.  
 

“(İYİ Parti’nin) 5-6 ayda o kadar milletvekili alması süper yani. (…) (Fakat 
partinin eksiği) yeni parti olması. Bir de, … yeni yüz yok, genç yüz yok. Bir tane 
var, o da gitti Bahçeli’nin elini öptü meclis içinde.” (Erkek, 41, CHP, Lise)  

 
“Ama MHP tabanlı bir parti sonuçta. ... ama dediğim gibi Meral Akşener MHP’den 
geldiği için...” (Kadın, 18, HDP, Lise)  

 
Bazı katılımcılar ise İYİ Parti’nin seçim dönemi yakaladığı ivmeyi yitirme tehlikesi 
içinde olduğunu ve siyaseten kendi söylemini yaratmakta sıkıntı çektiğini ifade 
etmiştir. 
 

“Ee parti de kuruldu şimdi. İYİ Parti yeni kuruldu baktığınızda. Ne oldu? Gene 
hiçbir şey olmadı. (…) Ama sonuçta hani çıktığındaki konuşmaları MHP gibi 
konuşmalar değildi. Ya ben şunu da düşünmüyorum açıkçası şimdi yeni bir parti 
kurulsa (da) bizim insanlarımız biraz farklı. Yani Türkiye’deki insanlar farklı. Daha 
böyle bir (tabulaşıyor) kafalarında. Yani bir şeye yoğunlaşıyorlar. Atıyorum AK 
Parti veya Erdoğan… Atıyorum CHP veya Kılıçdaroğlu… Yani bir şeye yönelip onu 
yapıyorlar. Hiç olmamış, direkt sıfır oluşumlu bir partiye çok fazla güvenme. Yani 
buna çok ince düşünen insanlar ancak oy verebilir. O yüzden daha çok oy kaybetti ve 
daha çok oy kaçar.” (Kadın, 27, CHP, Yüksek Okul) 
 
“İYİ Parti bana varla yok arası gibi geliyor. Seçim döneminde iyi bir çıkış yaptı. 
Oylar çalınmasaydı daha iyi bir şekilde oy alacağını düşünüyordum.” (Kadın, 37, 
İYİ Parti, Üniversite)  

 

c) Muhalefet seçmeni ittifaklara nasıl bakıyor? 
 
Muhalefet partilerinin seçmenlerine, 2017’de yapılan anayasa değişiklikleri 
sonucunda ülke siyasi gündemine giren seçim ittifakları meselesine dair görüşleri 
de sorulmuştur. Muhalefet partilerinin yaptığı ittifak, katılımcılar arasında ittifakın 
sonuçları ve HDP’nin ittifakta yer alıp almaması üzerinden tartışılmıştır.   
 
CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin 24 Haziran 2018 seçimleri öncesi oluşturduğu 
Millet İttifakı’yla ilgili katılımcılar tarafından hem olumlu hem de olumsuz fikirler 
öne sürülmüştür. Olumsuz fikirler sonuç alınamaması üzerinden şekillenirken, 
olumlu fikirler ise iktidar bloğu karşısında bir arada durulması gerektiği ve ittifakın 
yol açtığı bir takım kazanımlar çerçevesinde gündeme getirilmiştir.    
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“Bence birbirlerine yıktılar, başka bir şey değil. Zarar verdiler.” (Erkek, 41, CHP, 
Lise) 

 
“Bence hiç iyi olmadı birbirlerine daha çok açık verdiler. Mesela en zayıfı hangisiyse 
güçleri de birleştiği zaman güçlü de o zayıfı indiriyor.” (Erkek, 30, HDP, Lise) 

 
“Bence de iyi olmadı. Çünkü istenilen şeyi alamadı ki...” (Erkek, 55, CHP, Lise) 
 
“Meclisin içine daha çok milletvekili, daha çok parti girdi. İYİ Parti’si girdi 40 
milletvekili, işte Saadet bir şekilde girdi hani o da girdi. Barajı aşamayacaktı 15 
milletvekili transfer etti…” (Erkek, 41, CHP, Lise) 
 
“Bulunduğu oydan daha fazlasını aldı. Şimdi 3 parti de bir araya geldi tamam mı, 
adam yüzde 30  oy aldı, bu üç partiden ikisini sayma yüzde 29’a düşer mi? Düşer.” 
(Erkek, 36, İYİ Parti, Lise) 
 
“Bunun üstüne daha çok çalışıp. Daha ilkeli daha kurallı liderler kendi kurallarını 
koyarak yine yapmalılar. Önümüzdeki seçimlerde de olmalı.” (Kadın, 47, CHP, 
Üniversite)  

 
HDP’nin Millet İttifakı’na dahil edilip edilmemesi gerektiği konusu ise gruplarda 
ayrıca tartışılmıştır. İYİ Parti’li ve bazı CHP’li katılımcılar, HDP’nin Millet İttifakı’na 
dahil edilmesinin çeşitli sebeplerden ötürü uygun ya da mümkün olmadığını ileri 
sürmüşlerdir. 
 

“HDP ile İYİ Parti’nin mesela aynı çatı altında buluşması bana imkansız 
gözüküyor. Ve zaten olmamalı da bence. Çünkü yani çok ayrı görüşler. Bu sefer 
zaten İYİ Parti’nin destekçisi HDP olduğu için oy ittifakı oy basmayacak. Es kaza 
HDP’nin destekçisi İYİ Parti olduğu için oy basmayacak. Bu sefer oylar yine diğer 
ittifaka kayacak, bir şey değişmeyecek yani.” (Kadın, 21, CHP, Lise) 
 
“HDP ile İYİ Parti gerçekten bir araya geldiği zaman güven hissi vermez bana 
çünkü çok çatışacaklar, çok zıt iki kavram. İki zıt kutbun bir araya gelmesi de bana 
güven hissi vermiyor çünkü o zaman da bir oyun vardır derim.” (Kadın, 27, CHP, 
Yüksek Okul) 
 
“Zararlı olurdu. Daha çok zararlı olurdu. İttifak yapmalarını ben onaylamıyorum. 
Bir de HDP de katılsaydı daha çok kötü olurdu diyorum.” (Erkek, 35, İYİ Parti, 
Lise) 
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HDP’nin ittifaka dahil olmasına ilişkin olumlu görüşler ise çoğunluklu 30 yaş üstü 
kadınların oluşturduğu odak grupta dile getirilmiştir.  
 

- MODERATÖR: Sizce CHP-HDP ikilisi bir araya gelmeli mi? 
- Gelmeliler bence. Gelmeleri lazım. İki parti olsun. (Kadın, 47, CHP, Üniversite) 
- Çok çift kaldı sanki. HDP de katılsın, üçlü olsun. (Kadın, 31, CHP, Lise) 
- HDP ve CHP olmalı bence. (Kadın, 36, HDP, Üniversite) 

 
“CHP’nin HDP’ye adım atması gerekiyor. Sen HDP’ye gittin diye terör söylemi 
olacaktır buna kulaklarını tıkamaları gerekir.” (Kadın, 42, CHP, Üniversite) 

 
HDP’li katılımcılar ise muhalefetin bir araya gelişi konusunda, HDP’nin yapıcı 
davranışına rağmen diğer muhalefet partilerinin gerekli çabayı göstermediğini 
vurgulamışlardır.  
 

“Hiç bir parti cesaret edemedi... Yani cesaret edip de onu yanına alamadı. Hangi 
partiye yanaştıysa diğer partinin eline çok büyük bir koz geçiyor.” (Erkek, 30, HDP, 
Lise) 
 
“İYİ Parti ile HDP’nin birleşmesine tabii ki de karşıyım. Ama ee HDP ile mesela 
CHP birleşse buna kesinlikle HDP’liler hani hiçbir şekilde ‘ya biz CHP ile birleştik, 
biz buna oy vermeyiz’ diye bir şey demiyorlar. (İYİ Parti’yle birleşilse dahi) HDP 
tarafından bir kayıp yaşanacağını sanmıyorum.” (Kadın, 18, HDP, Lise)  

 

d) Türkiye’nin yeni bir siyasi partiye ihtiyacı var mı? 
 
Muhalefet partilerinin partileriyle yapılan odak grup görüşmelerinde, mevcut 
muhalefet partilerine ilişkin çok çeşitli şikayetlere rağmen, yeni bir siyasal partiye 
duyulan ihtiyaca yönelik bir fikir birliğinin bulunduğunu söylemek mümkün 
değildir. Yeni bir siyasi partiye ihtiyaç olup olmadığı ile ilgili görüşler hem gruplar 
içinde hem de gruplar arasında çeşitlilik göstermektedir.   
 
35 yaş üstü erkek katılımcılarla yürütülen odak grupta yeni bir partiye ihtiyaç olup 
olmadığı daha çok mevcut siyasi dengeler üzerinden ele alınmış, buna ihtiyaç 
olduğunu düşünenler böyle bir partinin iktidar bloğunun gücünü zayıflatmak 
amacıyla ortaya çıkması gerektiğini belirtmiştir.  
 

“Yeni bir partiye nasıl ihtiyaç var. Sağda zaten MHP diye bir parti yok artık. (Böyle 
bir parti) onların (AKP’nin) oylarını alabilir.” (Erkek, 36, İYİ Parti, Lise) 
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“Yeni bir tane parti kurulsa (...) eski adamlarla yeni bir parti. AK Parti gibi. AK 
Parti geldiğinde nasıldı? (...) Tanınan isimlerle geldi. Yine bir parti kurulacaksa bile 
tanınan isimler.” (Erkek, 30, HDP, Lise) 

 
“(Yeni bir siyasi parti için) Abdullah Gül kuracak zaten. Ben oy vermem, AK 
Partililerin oyunu alacak.” (Erkek, 41, CHP, Lise) 

 
35 yaş üstü kadın katılımcılardan oluşan odak grupta ise yeni bir partiye ihtiyaç 
olduğu düşüncesinin ağır bastığı gözlemlenmektedir. Burada ise yeni siyasal 
partinin nasıl olması gerektiği sorusu büyük oranda katılımcıların lider 
tahayyülleriyle birlikte tartışılmıştır.    
 

- MODERATÖR: Yeni partiye ihtiyaç var mı sizce? 
- Çok güzel olurdu valla. (Kadın, 31, CHP, Lise) 
- Sağlam bir parti olacaksa gelsin. (Kadın, 37, İYİ Parti, Üniversite) 
- MODERATÖR: Tarif edin, nasıl olur? 
- Kendi çıkarları hiçbir zaman halkın çıkarlarının önüne koymayacak. (Kadın, 37, İYİ 

Parti, Üniversite) 
- Akademisyen olsun, okumuş olsun, kültürlü olsun. (Kadın, 47, CHP, Üniversite) 
- Çok güçlü bir siyasetçinin çok güçlü bir karakterin gelmesi lazım ve aynı zamanda 

bu karakterin Erdoğan gibi sokak ağzı kullanması lazım. (Kadın, 36, HDP, 
Üniversite)  

- Dinle ilgili cümle kurmamalı. (Kadın, 42, CHP, Üniversite) 
- Kültürlere, Alevilere, Kürtlere saygısı olması lazım. Geçmişe saygısı olması lazım. 
İnsanları tesettürlü ya da tesettürlü olmayan olarak ayırmamalı. (Kadın, 36, HDP, 
Üniversite)  

- Laiklikten ödün vermemeli. (Kadın, 57, CHP, Lise) 
 
30 yaş altı genç katılımcıların yer aldığı odak grupta ise yeni bir siyasi partiye 
ihtiyaç duyulmadığı ve muhalefet boşluğunun mevcut partilerde meydana gelecek 
lider değişimleriyle doldurulabileceği görüşü öne çıkmıştır.  
 

“Yeni bir partinin kurulmasına gerek yok. Ben şuna inanıyorum. Yani şu anki her 
partide herhangi bir lider yerine daha vasıflı, daha güçlü bir lider gelse ya oyların her 
şekilde artacağına inanıyorum ben.” (Erkek, 20, CHP, Lise) 

 
“İYİ Parti yeni kuruldu baktığınızda. Ne oldu? Gene hiçbir şey olmadı.” (Kadın, 27, 
CHP, Yüksek Okul)  

 
Sonuç olarak muhalefet partilerinin seçmenleri, Türkiye’de halihazırda bir 
muhalefet boşluğu olduğu konusunda mutabık olsalar da, yeni bir siyasi partinin bu 
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boşluğu doldurup dolduramayacağı konusunda farklı fikirler öne sürmektedirler. 
Burada net bir şekilde ortaya çıkan önemli bir husus ise muhalefet seçmenlerinin, 
Türkiye’nin temel sorunlarının çözümü için sahip oldukları “ütopya”yı, yeni bir 
parti, yeni bir program, yeni aktörler vb. somut taleplere henüz dönüştürememiş 
olmalarıdır.   
 

D) SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
	

1) Seçmen bloklarının Türkiye’nin sorunlarına yaklaşımı 
 
Türkiye’de seçmen blokları arasındaki siyasal kutuplaşmanın boyutlarını incelemek 
amacıyla yürüttüğümüz bu araştırma boyunca en çok dikkat çeken hususlardan 
biri, Cumhur İttifakı ve muhalefet seçmeninin Türkiye’nin temel sorunlarına ilişkin 
görüşlerinin birbirinden çok fazla ayrılmadığıdır.  
 

Her iki seçmen bloğu için de ekonomik kriz ve sonuçları Türkiye’nin bu 
dönemdeki en büyük sorunu olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda işsizlik, hayat 
pahalılığı ve Türk Lirası’nın değer kaybı, tüm katılımcılar tarafından seçmenin 
gündelik hayatta doğrudan ve şiddetli olarak hissettiği sorunlar olarak dile 
getirilmiştir. Ekonomik kriz ve sonuçlarını takiben, yine her iki seçmen bloğunun 
ağırlıklı üzerinde durduğu sorunlar Suriyeli göçmenler ve eğitimdir.  

 
Türkiye’nin temel sorunlarına ilişkin seçmen bloklarının ayrılmaya 

başladıkları nokta ise sorunların sebebi, kaynağı ve sorumlularına ilişkin 
görüşleridir. Muhalefet seçmenleri bekleneceği üzere sorunların sebebi, kaynağı ve 
sorumlusu olarak hükümetin politika tercihlerini görürken, Cumhur İttifakı 
seçmenleri bu noktada bir takım hükümet dışı aktör ve etkenleri işaret etmektedir. 
Bu aktör ve etkenler işsizlik ve hayat pahalılığı gibi ekonomik konularda “aracılar”, 
“fırsatçılar”, “dış güçler” ve “Suriyeliler” olurken, dış politika konusunda Ahmet 
Davutoğlu’nun politikaları, eğitimde ise kamu görevlileri ve bürokratlar olarak 
ifade edilmiştir.  

 
Muhalefet seçmenleri ise, Cumhur İttifakı seçmeninin aksine bu aktör ve 

etkenleri hükümetin politika ve tercihlerinden bağımsız görmemektedir. Örneğin, 
her iki seçmen bloğu tarafından da ekonomik sorunların kaynaklarından biri olarak 
öne çıkan Suriyeliler konusunda Cumhur İttifakı seçmeni, 2016 yılında hükümetten 
ayrılan eski Başbakan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun “yanlış 
politikaları”nı işaret etmektedir. Muhalefet seçmeni ise Ahmet Davutoğlu’nun 
kurduğu hükümetleri şu anki AKP hükümetlerinden ayrı değerlendirilmemektedir.  
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Benzer şekilde eğitimde kalitenin azalması, üretimin düşüşü, tarımın 

desteklenmemesi gibi sorunlar sadece muhalefet seçmenleri tarafından değil 
Cumhur İttifakı seçmenlerince de dile getirilmiş ve eleştirilmiştir. Ancak, Cumhur 
İttifakı seçmeninin bu sorunların sorumlusu olarak doğrudan hükümeti işaret 
ettiğine rastlanmamıştır. Muhalefet seçmeninin ise “dış güçler”, “fırsatçılar”, 
“aracılar” gibi aktörlerin sorunların kaynağı ve sorumlusu olarak öne çıkarıldığı 
açıklamaları inandırıcı bulmadığı gözlemlenmiştir.  

 
Sorunlara çözüm önerilerine gelindiğinde ise Cumhur İttifakı seçmeninin 

ağırlıklı olarak sorunun kaynağı ya da sorumlusu olan aktör ya da etkenin ortadan 
kaldırılmasını ya da ilgili politikanın değiştirilmesini önerdiği görülmüştür. 
Muhalefet seçmeni ise sorunların neredeyse tümünün odağında hükümetin 
kendisini görmektedir. Onlara göre, ekonomi, dış politika ve eğitimdeki birçok 
sorunun kaynağı hükümetin kasıtlı tercihleridir. Bu sebeple muhalefet seçmenleri 
ağırlıklı olarak, sorunların kapsamlı ve yapısal değişikliklerle çözülebileceğini ve 
bunun da hükümet değişmeden yapılamayacağını düşünmektedir.  

 
Cumhur İttifakı seçmenleri, temel sorunlarda doğrudan sorumlu 

tutmadıkları hükümetin gerek denetim gerekse icraat bakımından daha etkin 
olması gerektiğini bir çözüm önerisi olarak ifade etmiştir. Bu bağlamda özellikle 
üretim, hayat pahalılığı ve işsizlik gibi son aylarda derin bir şekilde hissedilen 
ekonomik krizi ilgilendiren konulara devletin bizzat müdahil olarak çözüm 
üretmesi gerektiği vurgulanmıştır. Dolayısıyla, Şubat 2019’da birkaç büyükşehirde 
başlayan tanzim satış uygulamasının esas itibariyle Cumhur İttifakı seçmeninin 
talepleriyle kısmen örtüşen bir uygulama olduğu söylenebilir. Ancak uygulamanın 
şekli, kapsamı ve içeriğiyle ilgili seçmenin ne düşündüğü başka bir araştırmanın 
konusudur.  

 
Kürt meselesi ise her iki seçmen bloğundan katılımcıların Türkiye’nin en 

önemli sorunları arasında doğrudan veya dolaylı olarak referans verdiği bir mesele 
olmuştur. Ancak, seçmenlerin bu konuya yaklaşımı gerek bloklar arası gerekse blok 
içi farklılıklar göstermektedir. Cumhur İttifakı seçmenlerinin neredeyse tamamı 
Kürt meselesini bir güvenlik ve terör meselesi olarak okumaktadır. AKP 
hükümetlerince 2015 yılına kadar sürdürülen çözüm ve açılım süreçleri AKP 
seçmeninin büyük kısmı tarafından desteklenmiş olsa da, 2015 yılı sonrasında 
çatışmanın tekrar başlaması ve MHP ile birlikte Cumhur İttifakı’nın kurulmasıyla, 
iktidar partisi seçmeninin bu konuda giderek daha çok MHP’ye benzer düşünmesi 
hayatın akışına uygun görünmektedir. Ayrıca odak grup görüşmelerinde AKP ve 
MHP seçmeninin aynı gruplarda yer almasının da Kürt meselesine ilişkin olası bir 
fikir ayrışmasını zorlaştıran bir sınırlama olduğu da not edilmelidir.  
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Muhalefet seçmeni ise blok içi farklılaşmakla birlikte genel olarak Kürt 

meselesine Cumhur İttifakı seçmeninden farklı yaklaşmaktadır. Kürt meselesinin 
önemi ve bu meselenin barışçıl ve demokratik bir çözüme kavuşturulması gerektiği 
vurgusu en çok HDP seçmeni katılımcılar tarafından yapılmıştır. Bunun yanı sıra 
CHP seçmeni katılımcıların büyük bir çoğunluğu da Kürt meselesi ve terör arasında 
kategorik bir ayrım yapmış ve iktidarı bu meseleleri siyasi olarak araçsallaştırmakla 
eleştirmiştir. Söz konusu CHP seçmeni, Kürt meselesinin çözümü için sadece 
hükümetin değil siyasetin tüm aktörlerinin sorumlu olduğunu belirtmiş ve 
siyasilerin bu sorunu çözmek için bir araya gelebilmeleri gerektiğini ifade etmiştir. 
HDP’nin siyasi bir aktör olarak dışlanmaması gerektiğini vurgulayan bu 
görüşmeciler, Kürt yurttaşların ayrımcılığa uğramasının ya da terörle 
ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını ifade etmiştir.  CHP seçmeni görüşmecilerin 
bazıları ve İYİ Parti seçmeni görüşmeciler ise Kürt meselesini terör sorunuyla 
ilişkilendirmiş ve HDP’ye daha mesafeli yaklaşmıştır. Söz konusu bu görüşmecilerin 
hükümeti bu sorunu çözememesi üzerinden eleştirdiği gözlemlenmiştir.  

 
Türkiye’nin en önemli sorunları arasında gösterilen Suriyeli göçmenler ise 

seçmen bloğu, siyasi parti, yaş, cinsiyet, eğitim durumu ayırt etmeksizin neredeyse 
tüm seçmenlerin aynı fikirde olduğu tek konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Suriyeliler hem ekonomi hem de güvenlikle ilgili sorunların kaynaklarından biri 
olarak görülmekte ve Türkiye’de kutuplaşmanın net bir şekilde gözlemlenmediği 
belki de tek siyasal sorun olarak dikkat çekmektedir. Siyasal kutuplaşmaya konu 
olmasa da Suriyeli göçmenler meselesi, gerek günlük siyasette gerekse seçim 
propagandalarında her iki blok tarafından da bir malzeme olarak kullanılmaktadır. 
Bu sebeple Türkiye toplumu ve Suriyeli göçmenler arasındaki gerilim de yer yer 
çatışmaya dönüşebilmektedir.  

 
IstanPol olarak gerek daha önce yaptığımız çalışmalarda 7  gerekse bu 

araştırma kapsamında yaptığımız odak grubu görüşmelerinde her iki bloktan 
seçmenin de Türkiye’de yaşayan Suriyelilere ilişkin dezenformasyona bir hayli 
maruz kaldığını gözlemlenmiş bulunmaktayız. Bu noktada ihtiyaç duyulan 
Türkiye’nin göçmenler meselesini daha sistematik bir biçimde ele almasını 
sağlayacak yapısal politika süreçlerinin yanı sıra göçmenlerle ilgili başta siyasi 
iktidarın sonra da medyanın topluma kapsamlı ve doğrulanabilir veriler 
sağlamasıdır.   

 
 

																																																								
7 “Bir Algı Araştırması: İstanbul Yolculuğunda Suriyeli ‘Hayalet’ Çocuklar”, IstanPol, Ekim 2018, 
https://www.istanpol.org/etkinlikler/rapor-bir-algı-araştırması-ı̇stanbul-yolculuğunda-suriyeli-hayalet-çocuklar  
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2) Muhalefet partileri ve liderlerine yaklaşım 
 
Türkiye’de hali hazırda var olan siyasal kutuplaşma ve bu kutuplaşmanın 2011’den 
bu yana meydana gelen gelişmelerle sandığa bloklaşma olarak yansıması, bu 
çalışmanın verili olarak ele aldığı bir olgudur. Ancak bu durum, seçmen blokları 
arasında siyasetin ana teması olan Türkiye’nin temel sorunları konusunda bu denli 
bir fikir birliği olmasına karşın, bloklar arası oy geçişinin yok denecek kadar az 
olmasının sebeplerini derinlemesine soruşturmak için bir engel teşkil etmemektedir.  
 

Odak grubu görüşmelerine bakıldığında hem Cumhur İttifakı hem de 
muhalefet seçmenlerinin ikisinde de gözlemlediğimiz en önemli hususlardan biri 
siyasal kutuplaşmanın temelindeki kimliksel ayrışmaların, parti ve lider algıları 
tarafından beslendiği gerçeğidir. Bir diğer deyişle kimlikler parti tercihinde, parti 
tercihi de liderde kendisini göstermektedir. Dolayısıyla seçmenlerin kimlikleri 
partilerinden, parti tercihleri de lider algılarından ayrı düşünülemez hale 
gelmektedir. Üstelik bu durumun blokların sadece birinde gerçekleşmesi, aynı 
durumun öteki bloğa da yansımasına sebep olmaktadır. Örneğin, bir AKP 
seçmeninin parti algısı, partinin lideri olan Recep Tayyip Erdoğan’dan ayrı 
düşünülemediği gibi, desteklediği partideki bu algılama biçimi sebebiyle muhalefet 
partilerinden birine yönelik bakışı da o partinin liderinden bağımsız düşünülemez 
hale gelmektedir. İktidar bloğunda gözlenen bu durumun yaygınlaşması, karşı 
bloğu da benzer şekilde harekete geçirmektedir. Bu durumda örneğin bir CHP 
seçmeni de, muhalifi olduğu iktidar bloğuna hakim olan “güçlü lider” fenomeninin 
etkisiyle desteklediği muhalefet partisini de liderinden bağımsız algılayamaz hale 
gelmektedir.  

 
 Siyasi parti algılarında liderlerin bu denli büyük bir yer kaplaması ise, esasen 
siyaseti kısırlaştıran, polemiklere indirgeyen ve önyargıların oldukça belirleyici hale 
geldiği bir ortam yaratmaktadır. Cumhur İttifakı seçmeninin muhalefet partilerine 
yaklaşımını ölçmek adına yaptığımız uyarıcı ifadeler uygulamasında da bu durum 
net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Katılımcılar, siyaseten onayladıkları ifadelerle ilgili 
fikirlerini ifadenin sahibine göre yeniden değerlendirmeyi tercih etmektedir. Bir 
başka deyişle, siyasi fikir birliğinin dahi Cumhur İttifakı seçmeninin muhalefet 
partilerinin liderlerini algılama biçimine olumlu bir etkide bulunduğu 
gözlemlenmemiştir. Bu durum siyasette, liderler arası polemik bazlı tartışmaların ne 
kadar büyük bir alan kapladığını ve seçmenin siyasi alternatiflerini belirlerken dahi 
bu alanın parametrelerine göre karar verdiğini göstermektedir.  
 
 Muhalefet partilerinin seçmenleri de destekledikleri parti ve liderlerden 
genel anlamda memnun olmadıklarını belirtmektedir. Muhalefet parti ve 
liderlerinden memnuniyetsizliğin odak noktasında “icraat eksikliği”, “eylemsizlik” 
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ya da “yeteri kadar aktif olamama” temelli argümanlar bulunmaktadır. Muhalefet 
seçmeni katılımcıların neredeyse tamamına göre Türkiye “bu hale” gelirken, 
muhalefet partileri de “sadece izlemiş” ve “hiçbir şey yapmamıştı”. Fakat odak 
grubu görüşmelerinde biraz daha ayrıntıya girildiğinde, muhalefet seçmenlerinin 
parti ve liderleriyle ilgili hayal kırıklıklarının arkasında gerek duygusal gerekse 
mantıksal olarak bir karmaşanın bulunduğu gözlemlenmektedir. “İcraat eksikliği” 
ve “eylemsizlik” mevcut muhalefet partilerinin iktidara gelememelerinin bazen 
sebebi bazen de sonucu olarak ileri sürülmektedir.  
 

Bir diğer görüş ise muhalefet partilerinin aslında üretici olduklarını hatta 
iktidarın muhalefetin halkın yararına olan bazı projelerini benimsemeye mecbur 
bıraktığını ileri sürmektedir. Bu görüşe göre muhalefetin başarısızlığı, mevcut 
medya ve adalet koşullarından ötürü muhalefetin kendi elinden olmayan 
sebeplerden kaynaklanmaktadır.  

 
Odak grubu görüşmelerinde, destekledikleri parti ve liderlerden memnun 

olmayan muhalefet seçmenlerinin, bazen birbirini tamamlayan bazense birbiriyle 
çelişen bu argümanlar arasında gidip geldiği gözlemlenmiştir. Bu kafa karışıklığı 
içinde, daha önce de belirttiğimiz gibi gündelik siyasi yaşamda karşılığı olan, basit,  
lider odaklı yaklaşımın kendine daha rahat yer bulabildiğini söylemek mümkündür. 
Gerek Cumhur İttifakı gerekse muhalefet seçmenlerine hakim olan bu yaklaşıma 
göre liderleriyle özdeşleşen muhalefet partilerinin en temel sorunu iktidarın aksine 
“güçlü bir lider”e sahip olmayışlarıdır.  

 
Parti algılarının lider algılarıyla neredeyse özdeş hale gelişi hem Cumhur 

İttifakı hem de muhalefet seçmenlerinin muhalefet parti ve liderlerine yaklaşımında 
net bir şekilde gözlemlenmiştir. Seçmenlerin hem kendi bloklarındaki hem de karşı 
bloklardaki siyasi partilere liderler üzerinden bakması, siyasi tercihleri oluşturan 
argümanların da genelde Cumhur İttifakı partilerinin oluşturduğu kutuplaştırıcı 
siyasi dilin birer ürünü olduğu gözlemlenmiştir. Cumhur İttifakı seçmeninin, CHP, 
HDP ve İYİ Parti’ye yaklaşımı neredeyse tamamen, AKP ve MHP liderlerinin bu 
partiler ve liderleriyle ilgili söylemlerinden beslenmektedir. Odak grubu 
görüşmeleri sırasında Cumhur İttifakı seçmeninin bu söylemlerin dayandığı 
iddiaların doğruluğunu test etmeye ya da sorgulamaya yeltendiğine 
rastlanmamıştır.  

 
Muhalefet seçmeninin ise partilerine yönelik memnuniyetsizlikleri genel 

anlamda “başaramamış olma” halinden kaynaklanmaktadır. Muhalefet seçmenine 
göre siyasal iktidarın yol açtığı Türkiye’nin temel sorunları derinleştikçe, bu seçmen 
gözünde seçim sonuçlarında görülebilecek somut bir başarı tek kıstas haine 
gelmekte; bu başarı ortaya çıkmadıkça da umutsuzluk ve siyasete olan güvensizlik 
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artış göstermektedir. Dolayısıyla muhalefet seçmenleri, seçim başarısı özlemlerine 
rağmen sandığa gitme konusunda her zaman daha çok motivasyona ihtiyaç duyan 
grup olarak dikkat çekmektedir.    
 

Bugünün Türkiye’sinde siyasal kutuplaşmanın en temel sebebi siyasetin 
kimlikler üzerinden yapılması olsa da, tüm bu sebeplerden ötürü lider 
değişimlerinin de blok içi veya yer yer bloklar arası geçişleri mobilize edebilme 
potansiyeli küçümsenmemelidir. Cumhur İttifakı seçmeninin önemli bir bölümü 
muhalefet partilerine oy verebilmeleri için öncelikle lider değişiminin olması 
gerektiğini savunmuşlardır. Siyasete damgasını vuran “güçlü lider” fenomeninin 
muhalefet seçmenlerinin talepleri açısından da belirleyici hale geldiği 
gözlemlenmiştir. Birçok muhalefet seçmeni katılımcıya göre muhalefet, siyasi 
iktidara karşı “güçlü bir lider”e ihtiyaç duymaktadır.  

 
Bu araştırmada temel metot olarak seçtiğimiz odak grubu tartışması yöntemi 

doğası itibariyle yapıldığı tarihlerdeki siyasal konjonktürden büyük oranda 
etkilense de, Türkiye’de son sekiz yılda gözlemlediğimiz siyasal kutuplaşmada 
kimliklerin rolü tartışmalarda net bir şekilde gözlemlenmiştir. Tüm eleştirilere 
rağmen İYİ Parti, blok dışına çıkmaya karar veren Cumhur İttifakı seçmeninin ilk 
adresi olarak görünmektedir. Bu seçmenin CHP ve HDP’ye karşı yaklaşımında da 
lider, program, siyasi vaatlerin ötesinde kimliksel argümanların etkisi açıkça 
görülmektedir. Dolayısıyla siyasi kutuplaşmanın ürünü olan bloklaşmayı kendi 
lehine değiştirmek isteyen muhalefet partilerinin, lider değişimlerinin ötesinde, 
siyasi iktidar tarafından oluşturulan ve siyasetin kimlik algılarıyla okunduğu 
mevcut paradigmayı değiştirebilecek adımlar atması gerekmektedir.  

 
Son zamanlarda yapılan birçok kamuoyu araştırmasında, Türkiye’deki en 

dikkat çekici çoğunluğun siyaseten gayri memnunlar olduğu sonucuna varıldığını 
görmekteyiz. Bu araştırmada da Gerek Cumhur İttifakı gerekse muhalefet 
seçmenleri arasında, mevcut siyasi partilerden ve siyaset yapma biçiminden 
şikayetçi olanların olduğu görülmektedir. Ancak bu katılımcılar arasında dahi yeni 
bir siyasal partinin mevcut sorunlara çözüm olacağına ilişkin yaygın bir kanının 
olmadığı gözlemlenmiştir. Özellikle muhalefet seçmenlerinin büyük bir çoğunluğu, 
Türkiye’de bir muhalefet boşluğu olduğu konusunda mutabık olsalar da, ülkenin 
temel sorunlarının çözümü için sahip oldukları “ütopya”yı, yeni bir parti, yeni bir 
program, yeni aktörler vb. somut taleplere henüz dönüştürememiş olduklarını 
görmekteyiz. Bu durum, lider değişimine odaklanan çözümlerin seçmen gözünde 
halen neden ön planda olduğunu da açıklayan olgulardan biridir.     
 

Son olarak, bu araştırma 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak yerel 
seçimlerdeki seçmen davranışına özel olarak odaklanmamıştır. Odak grubu 
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tartışmalarında sınırlı olarak gündeme gelen bu konuda Cumhur İttifakı 
seçmenlerinin bir kısmı yerel seçimlerde aday merkezli oy kullanacağını söylerken, 
muhalefet seçmenleri memnuniyetsizliklerine rağmen partilerini destekleyeceklerini 
belirtmiştir. Bu araştırmada odaklandığımız iki seçim arası dönemde, siyasete 
hakim olduğunu gözlemlediğimiz kimliksel argümanların yerini giderek daha fazla 
ekonomik argümanlara bıraktığını gözlemlemekteyiz. Bu değişimin yerel 
seçimlerdeki seçmen davranışına tüm dengeleri değiştirecek şekilde olmasa da belli 
oranda yansıması beklenebilir.   
 
 

 
 




