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Araştırmanın Amaç ve Kapsamı  

Bu araştırma 20-25 Mayıs 2016 tarihleri arasında Yeni Ortadoğu Stratejik Araştırmalar 

Merkezi (YORSAM) tarafından yapılmıştır. 

Araştırmanın temel amacı, Diyarbakır Sur’da yaşanan çatışmalardan etkilenen halkın 

çatışma öncesi, çatışma süreci ve çatışma sonrasına ilişkin duygu, düşünce ve geleceğe dair 

beklentilerini ortaya koymaktır.  

Araştırmada temel olarak üç soruya yanıt aranmıştır. Bunlar halkın çatışma öncesi yani 

çözüm süreci hakkında düşüncelerini öğrenmek, çatışma sırasında Devlet ve PKK/YDG-H 

hakkında oluşan algı ve düşüncelerini tespit etme ve son olarak Sur içinde yapılacak 

kamulaştırma hakkında oluşan düşünceleri ortaya koymak ve bundan sonra neler yapılması 

gerektiğini belirlemektir. 

Yöntem 

Çalışma betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın hedef kitlesi, Diyarbakır Sur ilçesinde 

yaşanan çatışmalardan etkilenen ve hala bu ilçede yaşamını sürdüren 18 yaş ve üzeri nüfustur. 

Örneklem ise buralardan seçilen 150 kişilik gruptur. Veriler yüz-yüze (F2F) yapılan anket 

yöntemi ile toplanmıştır. İlk beş soruda yaş, cinsiyet, gelir grubu, eğitim ve medeni durumu 

sorulmuştur. Geriye kalan 23 soruda ise deneklerin çözüm süreci, çatışma ortamı ve çatışma 

sonrası duruma ilişkin görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Sahada veri toplama sürecine 22 Mayıs 2016’da başlanmış ve 25 Mayıs 2016’da 

tamamlanmıştır. Daha sonra bu veriler SPSS programı yardımı ile bilgisayar ortamına 

aktarılmış, gerekli analizler yapılarak araştırma bulguları bir rapor haline getirilmiştir. 

Çalışmanın veri analizi yapılırken Diyarbakır ilinin son iki seçim sonuçları da dikkate 

alınmıştır. Bunun temel sebebi son iki seçimde Diyarbakırlıların hangi yönde oy 

kullandığı bilinmeden yapılacak analiz doğru sonuçlar vermeyecektir. Anketin sonuçları 

bu seçim sonuçları ile birlikte yorumlandığında halkın ne söylemek istediği veya ne 

taraftan ne tarafa meyil ettiği, hangi taraftan koptuğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu da 

politika yapıcılar ve karar vericilerin çatışma sonrasında bu bölgede atmaları gereken 

adımlar için önlerine bir tür teşhis raporu koymaktadır 
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ÇALIŞMANIN BULGU VE SONUÇLARI 

 

 

 

Çalışmamızın 1. sorusunda katılımcılara “Eğitim durumunuz nedir?” sorusu yöneltilmiştir. 

Bu soruya göre katılımcıların %14’ü okur yazar değil, %18’i ilk öğretim, % 26.7’si lise, 

%36.7’si üniversite, %4.7’si lisans üstü mezunu olduklarını işaretlemişlerdir. 
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Katılımcılara “Kaç yaşındasınız?” sorusu yöneltilmiştir. 

Diyarbakır’da genç nüfus oranı % 60’lar civarında olup nüfus artış hızı oranı Türkiye 

ortalamasının (Binde 3) üstündedir. Çalışmada örneklem olayında buna dikkat edilmiştir. 

Katılımcıların %23.3’ü 18-25 yaş aralığında, %38.7’si 26-35 yaş aralığında, %21.3’ü 36-45 

yaş aralığında, %12.0’si 46-59 yaş aralığında, %4.7’si 60 yaş üzeri aralığında olduğunu 

belirtmişlerdir. 
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Toplumsal yapı nedeniyle bayanlarla anket yapmakta sıkıntı yaşanmış olup bu gerekçe 

oranlara da yansımıştır. Bu soruya katılımcıların %73.3’ü erkek, %26.7’si kadın 

katılmışlardır. 
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Anketin 4. Sorusunda katılımcıların medeni durumlarını öğrenmeye yönelik “Medeni 

durumunuz nedir?” sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya katılımcıların %52’si evli, %41.3’ü 

bekâr, %6 boşanmış, %0.7’si de diğer seçeneğini işaretlemiştir. 
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Anketin 5. Sorusunda katılımcıların gelir durumuna ilişkin bilgi almak amacıyla “Gelir 

durumunuz nedir?” sorusu yöneltilmiştir. 

Diyarbakır’da işsizlik oranı % 18 civarından olup bu oran Türkiye ortalamasının iki katıdır. 

Bu durum saha çalışmasına da yansımıştır. Katılımcılardan %35.3’ü geliri yok, %33.3’ü 500-

1300, %14’ü 1301-2500, %17.3’ü 25001 ve üzeri gelir elde ettiklerini belirtmişlerdir. 

 

 

 

 



9	
	

 

21 Mart 2013-11 Temmuz 2015 tarihleri arasında devam eden çözüm sürecinin neden bittiği 

sorulmuştur. HDP’nin kalesi olarak bilinen Diyarbakır’da bu soruyu cevaplandıran 

katılımcıların %39.33’ü Tayyip Erdoğan, %14’ü Hükümet, %26’sı Kandil/PKK, %12’si 

HDP, %2’si Abdullah Öcalan ve %6.67’si de diğer seçeneğini işaretlemiştir.  

Diğer seçeneğini işaretleyen katılımcıların hepsi siyasal Kürt hareketinin bir bütün olarak 

çözüm sürecini bozan taraf olarak görmektedir. Bu sonuçlara göre; Anket katılımcıları çözüm 

sürecinin bozulmasında iki tarafı da biri birine yakın oranlarda sorumlu görmektedir. Bu 

soruya verilen yanıtlar son iki seçim sonuçları dikkate alınıp değerlendirildiğinde HDP’ye oy 

verenlerin yaklaşık yarısı illegal ve legal Kürt siyasal hareketinin sürdürmüş olduğu politikayı 

desteklemediği, bu politik tutumu yanlış bulduğu sonucuna varılmaktadır. Bu soruyla ilintili 

olarak 21. soruda sorulan “Çözüm sürecine geri dönülmeli mi? ifadesine verilen yaklaşık %80 

oranındaki evet cevabı da dikkate alındığında halkın çözüm sürecinin bozulmasını yanlış 

bulduğunu söylemek mümkündür. Bu sonuca göre %80 civarında HDP’nin oy aldığı 

Diyarbakır’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarı oranda mesul görülmesi hem 
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HDP’nin sürecin ana aktörü olarak muhataplığının sorgulanmasını hem de Erdoğan’ın Leyla 

Zana’nın tabiriyle sürecin ana aktörü olması anlamına gelmektedir.  

 

 

Soruyu cevaplandıran katılımcıların %38’i Kandil-PKK, %33.3’ü Tayyip Erdoğan, %8.7’si 

Hükümeti, %8’i HDP, %6’sı diğer, %4.7’si dış güçler, %1.3’ü de Abdullah Öcalan seçeneğini 

işaretlemiştir.  

Diğer seçeneğini işaretleyen katılımcılar hem Hükümet-Devlet hem de PKK-HDP’yi sorumlu 

olarak görmüştür. Bu sorunun cevapları bir önceki sorunun cevaplarını destekler niteliktedir. 

Önceki soruda süreci kim bitirdi sorusu sorulurken, yedinci soruda da çatışmalı süreci kimin 

başlattığı sorusu yöneltilmiştir.  
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İki soru birlikte değerlendirildiğinde halk nezdinde çözüm sürecinin bozulmasında hükümet-

devlet kanadı biraz daha sorumlu görülürken, çatışmaların yeniden başlamasında ise 

sorumluluk PKK-HDP tarafına daha fazla mal edilmektedir.  

Çözüm sürecinin bozulması mutlak manada çatışmalı sürecin başlamasını 

gerektirmemektedir. Bozulan süreç yanlışların düzeltilmesi ile yeniden başlatılmasına imkan 

tanırken, Kandil/PKK tarafının çatışma ortamını başlatması çözüm sürecine dönülmesini 

zorlaştırıp, gecikmesine ve geçen sürede görüldüğü gibi 700 kişinin yaşamını yitirmesi, 300 

000 kişinin yerinden olması ve binlerce evin yıkılması gibi ağır kayıpların yaşanmasına sebep 

olmuştur. 

 

Soruyu yanıtlayan katılımcıların % 42.7’si PKK tarafından hendeklerin açılması ve şehirlere 

silah depolaması, %37.3’ü AK partinin 7 Haziranda tek başına iktidar olamaması, %6.7’si 

HDP-DBP’nin özyönetim ilanını,%3.3’ü Kobane olaylarını,%3.3’ü diğer seçeneğini, %2.7’si 

HDP’nin barajı aşması ve %2.7’si de dış güçler seçeneğini işaretlemiştir. 

Yanıtlara göre katılımcıların yaklaşık % 55’i çatışmaların yeniden başlamasında legal-illegal 

Kürt siyasetini sorumlu görürken, yaklaşık %40’ı da sorumluluğu devlet-hükümet kanadında 
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görmektedir, ancak %37.3’lük kesimin verdiği AK Partinin tek başına iktidar olamaması 

yanıtını, seçimden sonra ortaya çıkan bir tür otorite boşluğunun PKK tarafından bir fırsat 

olarak görülüp çatışmaları başlattığı şeklinde de okunabilir.  

Bu varsayımı destekleyen bir başka veri de 7 Hazirandan 1 Kasım seçimlerine AK Partinin 

bölgede artan, HDP’nin azalan oy oranlarıdır. Kısa sürede değişen bu oy oranları geçen 

süreçte ortaya çıkan kaotik ortam ve çatışmaların halk tarafından istenmediğini gösterdiği gibi 

halkın güçlü bir iktidar istediği sonucu da çıkarılabilir. 

 

Soruyu yanıtlayan katılımcıların %88 gibi çok yüksek bir kesimi çatışmaların yeniden 

başlamasını yanlış buluyorum, %9.3’ü doğru buluyorum, %2.7’si ise fikrim yok seçeneğini 

işaretlemiştir. 

Bu soruya verilen yanıtlara ve son iki seçimde alınan oy oranlarına göre başta HDP tabanı 

olmak üzere halkın çok büyük bir kesimi çatışmaların yeniden başlamasını yanlış bulmakta ve 
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21. Soruya verilen yanıtta da görüldüğü gibi çatışmaların bir an önce sonlandırılarak çözüm 

sürecine geri dönülmesini istemektedir. 

Çatışma süresince HDP’nin en üst yetkililerinden gelen ve defalarca tekrarlanan “Sur’a 

Yürüyelim Çağrılarına” halktan katılımın çok düşük kalması da halkın PKK tarafından 

başlatılan yeni çatışmalı süreci desteklemediği, pasif direnişle bu politikaya karşı durduğunu 

göstermiştir. 

 

 

Soruya cevap veren katılımcıların %83.3’ü hendek siyasetini yanlış bulduğunu belirtirken, 

%8’i doğru bu siyaseti doğru bulmaktadır. Katılımcıların %8’i fikrim yok seçeneğini 

işaretlerken, %0.7’si görüş beyan etmemiştir. 



14	
	

Son iki seçimde HDP’nin ortalama %75 oy aldığı Diyarbakır’da ankete katılan katılımcıların 

fikrim yok seçeneğinin dağıtılmış haliyle yaklaşık %90’ı PKK’nın başlattığı Hendek 

siyasetine karşı olduğunu ortaya koymaktadır.  

Burada verilen cevapların 24. soruda sorulan “Çatışmalı süreç siyasal tercihinizde bir 

değişikliğe sebep oldu mu?” sorusuna verilen %40’lık evet yanıtının da bir yansıması 

olabileceği düşünülmektedir. Bu durumda bölgede son iki seçimde HDP’ye oy verdiği tahmin 

edilen katılımcıların yaklaşık yarısının PKK’nın hendek siyaseti nedeniyle rahatsız olduğu ve 

bu rahatsızlığı nedeniyle de siyasal tercihinde bir değişikliğe gitme kararı almış olduğu 

söylenebilir.  

Çatışma döneminde HDP’nin tüm çağrılarına rağmen büyük kitlesel gösterilerin olmaması da 

bu konudaki rahatsızlık olarak değerlendirebilir. Yine 14. soruda özyönetim ilanına verilen 

desteğin çok az olmasını da bu bağlamda değerlendirmek gerekir. 

 

Bu soruya cevap veren katılımcıların %82’si çatışmaların kentlere taşınmasını yanlış 

bulduğunu, %10’u doğru bulduğunu belirtirken %8’i de fikir beyan etmemiştir. Fikrim yok 
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seçeneği de dağıtıldığında katılımcıların yaklaşık % 90’ı PKK tarafından çatışmaları kentlere 

taşıyan stratejinin yanlış olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.  

Önceki sorularda çatışma sürecinin yeniden başlamasını kahir ekseriyetle yanlış bulan ve 

başlayan çatışmaların sorumlusu olarak illegal ve legal Kürt Siyasal hareketi olarak gören 

katılımcıların yanıtlarında bir tutarlılık olduğu görülmektedir.  

Ayrıca Diyarbakır’da patlayan bombalar nedeniyle de, yaşanan olaylara bakışta da bir 

değişiklik meydana geldiği düşünülmektedir. Öyle ki 25. soruda bölgedeki en büyük sorun 

nedir? İfadesine verilen %65.3’lük “Terör” ve %9.3 “Güvenlik” yanıtı katılımcıların algısında 

bir değişiklik olduğunu göstermektedir. 

Son çatışma sürecinde örgüt mensubu yüzlerce kişinin ölmesi bu çatışmaların Kandil’de 

sorgulanmaya yol açtığı ve HDP milletvekili Altan Tan’ın bunu gündeme taşıması, PKK’nın 

ciddi hesap hatası olarak görülmektedir. 

 

Bu soruya katılımcıların %56’sı olumsuz görüyorum, %22’si fikrim yok, %20.7’si olumlu 

görüyorum cevabını vermiş. %0.6’sı ise cevap vermemiştir. HDP-DBP,  hendeklerin kazıldığı 

bu dönemde belediye başkanı veya parti yetkilileri aracılığıyla özyönetim ilanı yapmıştı. 
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Katılımcıların bu soruya verdikleri yanıt incelendiğinde son iki seçimde yaklaşık %75 oy 

almış bir partinin çatışmalı süreçte izlediği politikanın dağıtılmış oranlarla yaklaşık %75 

oranında halk tarafından tasvip görmediğini ortaya koymuştur. 24. Sorudaki yanıtta görüldüğü 

gibi bunların yaklaşık yarısı siyasal tercihlerde bir değişikliğe giderek tepki gösterdiğini 

belirtmiştir. 

Bu ise HDP’nin seçmen çözülmesi içinde olduğu anlamına gelmektedir ki;  1 Kasım 2015 

seçimlerinde HDP 3 puan düşüş göstermiştir. 7 Haziran 2015 seçimlerinde %13.1 oy ile 80 

milletvekili kazanan Türkiye’nin 3. Partisi HDP’nin Devlet ile PKK arasında köprü rolü 

oynayamadığı ve PKK’nin savaş siyasetine teslim olduğu şeklinde yorumlanabilir.  

 

Katılımcıların %96’sı bölge halkı, %2.7’si PKK-HDP, %1.3’ü devlet-hükümet şıkkını 

işaretlemiştir. İleride Sur ile ilgili olarak sorulan sorulara da halkın verdikleri yanıtlarda 

görüleceği gibi halk bu süreçte en fazla kendisini zarar görmüş olarak değerlendirmektedir. 

Halk bu süreçte can güvenliği tehdidi yaşadığını, ekonomik olarak mağdur olduğunu ve 
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süreçten çok büyük zarar gördüğünü düşünmektedir. Gerçekte de Sur ilçesinde 5000 kişi 

doğrudan işsiz kalmış, binlerce ev yıkılmış ve yaklaşık 40 000 kişi göç etmiştir.  

27. Soruda sorulan bölgeden ayrılmayı düşünüyor musunuz? Sorusuna her üç kişiden ikisi 

evet veya imkânım olursa ayrılırım, cevaplarını vermişlerdir. Bu da halk açısından ortaya 

çıkan mağduriyetin nasıl algılandığını gerçekte halkın yaşanan süreçten ne kadar mutsuz 

olduğuna işaret etmektedir. 

 

 

Katılımcıların %62’si yanlış buluyorum, %22’si fikrim yok, %16’sı destekliyorum yanıtlarını 

vermişlerdir. 

12. soruda katılımcılardan dağıtılmış olarak yaklaşık % 68’i HDP’nin izlediği politikayı 

yanlış gördüğünü beyan etmişti. Bu süreçte HDP özyönetim ilanı, özyönetime sahip çıkılması 

çağrıları yapmıştı. HDP’nin % 80 civarında oy aldığı katılımcıların yanıtları ile bu çağrılara 

sokaktan verilen olumsuz yanıtların örtüştüğü görülmektedir.  

Halk özyönetim ilanı, hendek ve çatışmaları birlikte değerlendirmektedir. Katılımcıların bu 

sorulara verdiği yanıtlarda da bu siyasetin kendi hayatlarında başta can ve mal güvenliği 
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olmak üzere her alanda olumsuzluklara neden olduğunu belirtmişlerdir. Bundan çıkış yolu 

olarak da bazı katılımcılar bölgeden göç etmeyi, bazı katılımcılar da çatışmasızlık ortamına 

dönülerek çözüm sürecine yeniden başlanmasını çıkış yolu olarak görmektedir. 

 

 

 

Çatışmalar sonunda Sur’un 6 mahallesinde tam bir yıkım yaşanmıştır. Bu soruya 

katılımcıların %38’i kamulaştırmayı doğru buluyorum, %32’si doğru bulmuyorum, %30’u 

fikrim yok, yanıtlarını vermişlerdir. 

Verilen yanıtlar aşağı yukarı aynı düzeydedir. Bu da Sur’un kamulaştırılması konusunda 

halkta bir kafa karışıklığı olduğu izlenimi vermektedir. Bu durumda kamulaştırma kararının 
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gerçekte ne olduğunun, neyi kapsadığının halka yeterince anlatılamadığı anlamına da 

gelmektedir. 

Öyle ki her üç kişiden birinin fikrim yok yanıtını vermesi bu konuyla ilgili yeterli bilgisi 

olmadığı savını desteklemektedir. Takip eden soruda da anlaşılacağı gibi konuyla ilgili bilgi 

sahibi olmayan halk önemli oranda çatışmalı süreçte tahrip edilen ev veya işyerinin onarılarak 

geri verilmesini istiyor.  

Ancak çatışmaların yaşandığı Sur-Bağlar halkının çoğunun 1990‘lı yıllardaki köyden göç 

eden kişilerden olduğu ve tapu sorunu yaşadığı düşünüldüğünde olayın mülkiyet-mağduriyet 

sorunlarını da berberinde taşıdığı görülmektedir. 

 

 

Bu soruya katılımcıların % 55.3’i konut ve işyerleri onarılmalı veya aynı yerde onlara yenileri 

yapılmalı, %24.7’si Sur’da konut ve işyerlerine karşılık hak sahiplerine başka yerde yenileri 
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verilmeli, %16’sı hak sahiplerinin mülkiyet bedelleri piyasa değerine göre verilmeli, %4 diğer 

şıkkını işaretlemiştir. 

Sur Diyarbakır’ın ticari merkezi olduğu için bu soruya cevap verenlerin yarıdan fazlası hak 

sahiplerinin ev ve işyerlerinin onarılmasını içeren bir kamulaştırmaya destek vermektedir. 

İstimlak konusunda mağdur edilebilecekleri konusunda da endişe ettikleri ve bu nedenle 

kamuoyunun yeterince aydınlatılması gerekmektedir. 

 

Suriçi’de 80’lerden itibaren yoğun bir göç ve betonlaşma yaşanmış ve tarihi kimlik ciddi 

oranda kaybolmuştur. Katılımcıların % 45.3’ü hak sahiplerine konutları ve işyerleri yapılarak 

eskisi gibi yerleşim ve ticaret alanı olmalı, %36.7’si tarihi doku ortaya çıkarılarak alan 

turizme açılmalı, sınırlı olarak ticari mekanlara da yer verilmeli, %18’i yerleşimden tamamen 

arındırılmalı ve tarihsel mimari ön plana çıkartılarak bütünüyle turizme kazandırılmalı 

cevapları işaretlenmiştir. 
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Bu durumda katılımcıların %55’i Sur’da tarihi dokunun ortaya çıkarılmasını, alanın turizme 

açılmasını ve kısmen ticari alanların olmasını istemektedir. Diğer yandan Sur’un eskisi gibi 

yerleşim alanı olmasını isteyenlerin oranı da hatırı sayılır düzeydedir. Burada gündeme gelen 

Toledo modeli ise UNESCO kapsamındaki Sur için uygun görülmektedir. 

 

 

Son beş yılda Diyarbakır’ın 82 burcundan 17 tanesi onarım görmüş ve başta Sarayiçi bölgesi 

olmak üzere tarihi mekanlar çok ciddi onarımlar geçirmiştir. Bu nedenle 2015 ilk üç ayında 

gelen Turist sayısı geçmişle kıyaslanamayacak kadar artış göstermiştir. Örneğin otellerde 

doluluk oranı %90’lara çıkmış ve her gün Dağkapı’ya en az 10 otobüs Turistin geldiği 

yetkililer tarafından ifade edilmiştir.  

Bu nedenlerin sonuca yansıdığı görülmekte ve katılımcıların %45.3’ü Hükümet ile belediye 

beraber, %40.7’si hükümet, %14 belediye Sur’u yeniden onarmalı cevaplarını vermişlerdir. 



22	
	

Bunda kanaatimizce Hz. Süleyman Camii civarı düzenlemesinin, parası ödenmesine ve yıkım 

yapılmasına rağmen, çevre düzenlemesinin Belediye tarafından geciktirilmesi de etkili 

olmuştur. 

HDP’nin son iki seçimlerde ortalama yaklaşık %75 oy aldığı Diyarbakır’da katılımcıların 

sadece %14’ünün belediyeye güvenmeleri ve belediye yapmalıdır yanıtını vermeleri dikkat 

çekicidir. Bu soruya verilen yanıtlar içinde hükümet ve belediye ortak yapmalı yanıtı ve 

%’40’lık hükümet yapmalı yanıtı halkın bu konuda öncelikle hükümeti desteklediğini ortaya 

koymaktadır. Bu durumda hükümetin 2012 yılında belediye ile başlattığı ancak iş 

makinalarının yakılmasıyla durdurulan projeyi yeterince anlatamadığı görülmektedir. 

 

Bu soruya katılımcıların %55.3’ü devlet halkı yeterince sahiplenmedi, %20’si devletin halka 

karşı tavrı çok kötüydü, %14 devlet halkı tam sahiplendi, %10.7’si fikrim yok diye 

yanıtlamışlar. 

Katılımcıların verdiği yanıtlardan halkın bir yalnız kalmışlık-sahiplenilmemişlik içinde 
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olduğu görülmektedir. Önceki soruların yanıtlarından katılımcıların önemli bir bölümü 

yaşananlardan PKK-HDP’yi sorumlu tutup onların politikalarına destek vermezken, aynı 

zamanda devletin de kendilerini yeterince sahiplenmediğini düşünmektedir. Bu durumda 

aslında halk devletin ve hükümetin kendilerini daha fazla sahiplenmesini beklemektedir. Bu 

da devlete bir güven olarak değerlendirilebilir. Ve 90’lı yılların kötü devlet imajının silindiği 

ve çözüm sürecinin önemli görüldüğü şeklinde düşünülebilir. 

 

 

Katılımcıların %51.3’ü yeterince sahip çıkmadı, %22.7’si hayır hiç sahip çıkmadı, %18’i 

fikrim yok, %8 evet sahip çıktı yanıtlarını vermiştir. Katılımcıların önemli bir bölümü önceki 

soruya verdikleri yanıtta olduğu gibi devleti yanlarında yeterince göremediklerini belirtiyor. 

Katılımcılar destek vermedikleri bir politika nedeniyle yaşanan çatışmalardan en fazla 

etkilenen halkın mağdur edildiğini düşünmektedir.  
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Katılımcıların bir bölümü bu yalnız kalmışlık duygusu nedeniyle ileriki sorulara verdikleri 

yanıtlarda fırsat bulabildiği takdirde bölgeyi terk etmeyi düşündüğünü belirtmektedir. Ancak 

burada yetersiz de olsa Devletin esnafa kira ve kredi gibi kolaylıklar sağladığı bilinmektedir. 

 

 

Bu soruya katılımcılardan %60.7’si evet hemen geri dönülmeli, %18.7’si kamu düzeni 

sağlandıktan sonra geri dönülmeli, %14.7’si hayır çözüm süreci bitmiştir, %6 fikrim yok diye 

yanıtlamıştır. 

Katılımcıların büyük bir çoğunluğu çözüm sürecine geri dönülmesi konusunda fikir beyan 

etmişlerdir. Ancak nasıl dönüleceği konusunda farklı düşünceler ortaya çıkmaktadır. 

Katılımcıların üçte ikisi hemen dönülmeli derken, asıl dikkat çeken her beş kişiden birinin 

kamu düzeni sağlandıktan sonra çözüm sürecine dönülmeli demesi.  
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Katılımcıların kamu düzeni konusunda hassas oldukları görülmektedir. Burada çözüm süreci 

bitmiştir diyenler ile 28. Sorudaki gelecekten ne bekliyorsunuz sorusuna verilen “gelecekten 

hiçbir umudum yok” oranlarının biri birine yakın olması dikkat çekici. Çözüm sürecinin 

bittiğini düşünen katılımcıların aynı zamanda gelecekten umutlarının olmadığını 

söyleyebiliriz. 

 

 

Bu soruya katılımcılardan %53.3’ü Tayyip Erdoğan, %27.3’ü AK Parti-Hükümet, %8’i 

Selahattin Demirtaş, %5.3’ü diğer, %4 Abdullah Öcalan, %2 Kandil-PKK seçeneklerini 

işaretlemiştir. 

6.soruda Çözüm sürecini kim bitirdi sorusuna %39.33 ile verilen Tayyip Erdoğan cevabına 

karşılık, çözüm sürecini Tayyip Erdoğan’ın başlatabileceğini düşünen katılımcıların oranı 

%53.3’tür. yine kümülatif bakıldığında çözüm sürecini Erdoğan-Hükümet kanadının 

başlatabileceğine inananların oranı %80’ler civarındadır.  
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Katılımcılar bu anlamda diğer sorularla ilintili olarak çatışmasızlık ortamına dönülmesini 

beklerken kamu düzeninin de sağlanmasını bekliyor. Legal ve illegal Kürt siyasi hareketine 

bu konuda güvenin pek kalmadığını söylemek mümkündür.  

 

 

Bu soruya katılımcıların %36.7’si bölgedeki bütün siyasi gruplar ve STK’lar yanıtını, %32’si 

HDP, %22’si hükümet tek başına süreci yürütmeli, %6.7 Öcalan, %2.7 Kandil-PKK 

seçeneğini işaretlemiştir. 

Katılımcıların önemli bir kısmı önceki sorularda çatışmaları PKK-Kandil’in başlattığını ifade 

etmişlerdi. Bu nedenle de çözüm sürecinin daha şeffaf olmasını, ağırlıklı olarak bölgedeki 

diğer siyasi gruplarla birlikte STK’ların muhatap olarak alınmasını istemektedir.  

HDP’nin % 75 oy aldığı tabanın sadece %22’si çözüm süreciyle ilgili kendi partilerinin 

muhatap alınmasını istemektedir. Buna Öcalan ve Kandil-PKK’yı dahil ettiğimizde bile 
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katılımcıların ancak üçte biri yalnızca ve sadece legal ve illegal Kürt siyasal hareketinin 

muhatap alınmasını istemektedir.  

Diğer cevaplarla ilişkilendirildiğinde hendek siyaseti, özyönetim ve çatışmalı dönemde 

HDP’nin yanlış bir politika yürüttüğü ve artık yeniden başlayacaksa tek muhatabın PKK ve 

HDP olmaması gerektiği sonucuna varılmaktadır.  

 

 

Katılımcılardan %43.3’ü hayır siyasi tercihimde bir değişiklik olmadı, %40’ı evet siyasi 

tercihimde bir değişiklik oldu, %16.7’si kararsızım seçeneğini işaretlemiştir. 

Siyasi tercihinde değişiklik oldu diyen katılımcıların çok büyük çoğunluğunun son iki 

seçimdeki oy oranları göz önüne alındığında HDP kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Bu 
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katılımcılar inanmadıkları nedenlerden dolayı çatışmaların başlamasına, zarar görmelerine 

tepki göstererek önceki dönemlerdeki siyasi tercihlerinden farklılaşacaklarını 

belirtmektedirler.  

HDP’de ciddi seçmen çözülmesi anlamına gelen durum, bu seçmenlerin başka partiye oy 

vereceği anlamına gelmemektedir.  

İleriki soruda en önemli sorunun terör ve güvenlik olduğunu, önceki sorularda çözüm 

sürecine dönülmesi ancak kamu güvenliğinin de sağlanmasını isteyen bu katılımcılar, bunun 

sonucunu da legal ve illegal Kürt siyasal hareketine bağlamış görünmektedir. Buna tepki 

olarak da siyasi tercihlerinde değişikliğe gidenlerin oranı neredeyse yarı yarıya kadardır. 

 

 

Bu soruya katılımcıların %65.3’ü terör, %11.3’ü siyasal ve kültürel haklar, %9.3’ü güvenlik, 

%8’i işsizlik, %3.3’ü eğitim, %2.7’si diğer sorunlar olarak görmektedir. 
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Bölgede sorunun terör sorunu olarak görenlerin oranı ilk kez bu kadar yüksek görülmüştür. 

Bunda son dönemde şehir içinde patlayan bombalı araç saldırılarının rolü büyüktür. 

Legal ve illegal siyasal Kürt hareketinin başından bu yana savunduğu siyasal ve kültürel 

haklar ilk kez bu kadar geri planda kalmıştır. Katılımcılar önceliğin şiddetin durması olarak 

belirtmiştir. Eğitim istatistiklerinde Türkiye 73. olan Diyarbakır’da terörün eğitim sorununun 

mukayese edilemeyecek kadar önüne geçmesi dikkat çekicidir. 

 

 

Katılımcılardan %54’ü imkânım olsa evet düşünüyorum, %38’i hayır düşünmüyorum, %8’i 

evet düşünüyorum seçeneklerini işaretlemiştir. 

Katılımcıların ancak üçte birinin, evini memleketini terk etmeyeceğini söylemesi, ancak 

Suriye’de savaştan etkilenenlerin verebileceği bir yanıt olsa gerek. (Suriye’de savaş nedeniyle 

ancak %30 göç etmiştir.)  
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Bölgede çatışmaların en yoğun olduğu 1990’lı yıllarda bile bir kentin üçte ikisi göç etme 

düşüncesinde olmamıştı. Özyönetim ve hendek siyasetinden rahatsız olan katılımcıların üçte 

iki çoğunluğu fırsat olursa göç etmeyi düşünmektedir. Bu sadece bölge için değil Türkiye için 

de sosyal bir sorun olabilmektedir. Çatışmalı süreçte çatışma bölgelerinden göç edenlerin 

Türkiye’nin batısına yönelmesi aslında sürecin bir kopuşa yol açmadığını, insanların umudu 

yine Türkiye içinde gördüklerini söyleyebiliriz.  

 

 

Katılımcıların %42.7’si TBMM, %29.3’ü Cumhurbaşkanı, %18.7’si Hükümet, %4’ü HDP, 

%3.3’ü diğer, %PKK olarak gördüğünü işaret etmiştir. 

Bu soruda yaşanan çatışmalar sonra bir duygusal kopma yaşanıp yaşanmadığı ve sorunların 

legal yollarla mı yoksa illegal yollarla mı çözülebileceği öğrenilmek istenmektedir. Sorunun 

çözüm yerinin legal-illegal Kürt siyasi hareketi değil de TBMM-Hükümet-Cumhurbaşkanı 

olarak görülmesi bu konuda bir kopuşun yaşanmadığı düşünülmektedir. Katılımcılara göre 
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sorun terör ve güvenlik sorunu, çözüm yeri de Türkiye ve resmi makamlar olarak 

gösterilmektedir. 

 

 

Anketin son sorusu olarak katılımcılara “Gelecekten Ne Bekliyorsunuz?” sorusu 

yöneltilmiştir. 

Bu soruya katılımcıların %56’sı yarın ne gösterir belli olmaz, %30’u gelecekten umutluyum, 

%13.3’ü gelecekten hiçbir umudum yok, %0.7 diğer olarak cevaplamışlardır. 

Bunca şiddetin yaşandığı, işsizlik ve sosyal sorunların bunca yüksek olduğu bir coğrafyada 

katılımcıların %30’unun gelecekten umutlu olması, %56’sının da umutlu olmayı ümit etmesi 

gerçekten de umut edilmesi gereken bir durumdur. 

 Tüm bu olumsuzluklara rağmen gelecekten hiçbir umudu olmayanların sayısının ancak 

%13.3’ta kalmış olması batı bölgelerinde bile az bulunur bir durumdur. Katılımcıların diğer 

sorulardaki seçeneklere verdiği yanıtlardan bu durumun hükümete-cumhurbaşkanına olan 

güvenden kaynaklanabileceği değerlendirilmektedir. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

1. Halk çatışma yerine siyaset kurumunu işler olmasını desteklemektedir. 

2. Özyönetim, hendek-çukur siyasetini red etmektedir. Bu siyasetin başlıca sorumlusu 

olarak PKK’yı görmektedir. 

3. Köy boşaltmaların ve faili meçhullerin yoğun olarak yaşandığı 90’lı yılların aksine, 

Sur içi çatışmalarda Devletin vatandaşa yaklaşımı daha olumlu ama eksik olarak 

görülmektedir. Vatandaşlar devletin ve kurum temsilcilerinin kendilerine daha fazla 

yakınlık göstermesini beklemektedir. Bu aslında örgüt tarafında devlet vatandaş 

arasından yıllardın beri oluşturulmaya çalışılan ayrımın hala tutmadığı, halkın uygun 

politikalarla devlete dönebileceğini ortaya koymaktadır. 

4. Saha analizlerini de dikkate aldığımızda devletin faaliyetlerini halka yeterince 

tanıtamadığı, bunu yapamayınca da propaganda konusunda çok güçlü olan örgütün 

bunu kendi lehine kullandığı açıkça ortaya çıkmaktadır. Kamulaştırma sorusuna 

verilen yanıtlar da bunu gösteriyor. Zira HDP kanadı halka devletin kendilerini 

kamulaştırma sürecinde mağdur edeceğini telkin etmeye çalışmaktadır. Devlet bu 

konuda vatandaşları düzenli olarak bilgilendirmelidir. 

5. Çözüm sürecinin yeniden başlanılması Cumhurbaşkanı’ndan beklenmektedir. 

6. Yeni çözüm sürecinde muhatap çeşitliliği beklenmektedir.  

7. HDP’nin kalesi olarak bilinen Diyarbakır’da HDP 1 Kasım seçim sonuçlarının da 

gösterdiği gibi HDP seçmen tabanında seçmen çözülmesi yaşanmaktadır. 

8. HDP’de yaşanan seçmen çözülmesinin, bu oyların başka partilere gideceği anlamına 

gelmemektedir. Bu konu üzerinde önemli durulmalıdır.  

9. PKK’nın dişe diş stratejinin (Öcalan’ın Zor Teorisi) başarısız olduğu ve siyaset 

kapılarının (Meclis) destek gördüğü anlaşılmaktadır. 

10. Özyönetim vb. yollar halk nezdinde itibar görmemiştir. Bunda elbette çatışmaların 

halka çıkardığı fatura büyük paya sahiptir.  

11. Her şeye rağmen halkın önemli bir kesimi gelecekten umutludur. Bu umut taleplerin 

doğru teşhisi ve buna uygun üretilecek doğru politikalarla beslenirse devlet vatandaş 

kaynaşması Diyarbakır’da artabilir.  
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YENİ ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (YORSAM) 
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DİYARBAKIR HALKININ BAŞKANLIK SİSTEMİNE BAKIŞINI TESPİT 
ETMEYE YÖNELİK ALAN ARAŞTIRMASI 

 

Bu araştırma Yeni Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (YORSAM) tarafından 15-22 

Haziran 2016 tarihleri arasında Diyarbakır merkez Yenişehir, Kayapınar, Bağlar ve Sur 

ilçelerinde 1500 kişi ile yüz yüze ve çoktan seçmeli test yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma ile halkın Başkanlık Sistemine ilişkin duygu, düşünce ve beklentilerini tespit etme, 

sonuçlarını kamuoyu ve bilim insanları ile paylaşmak amacıyla yapılmıştır. 

1. Çalışmanın Evren, Örneklem ve Yöntemi 

Çalışmanın evreni Diyarbakır’daki seçmenlerden oluşmaktadır. 1 Kasım 2015 Milletvekili 

Seçimlerinde Diyarbakır ili genelinde oy kullanacak seçmenlerin sayısı 969. 078 kişidir (YSK, 

2016). Çalışmanın örneklemi rastlantısal olarak Diyarbakır merkez Bağlar, Kayapınar, Sur ve 

Yenişehir ilçelerinden seçilen 1500 kişidir. Örneklemin evreni temsil oranı oldukça yüksektir. 

Çalışmanın örneklemi dört ilçenin seçmen sayısı (Bağlar 218.853, Kayapınar 182.586, Sur 

68.532 ve Yenişehir 122.788, toplam: 592.759) ile oranlandığında temsil düzeyi daha da 

artmaktadır.  

Çalışma, katılımcılara soru kâğıdının verilmesi ve o anda soruları bizzat kendilerinin 

cevaplamaları yöntemiyle yapılmıştır. Okuryazar olmayan katılımcılara ise sorular 

anketörlerimiz tarafından okunmuş ve cevapları soru kâğıdına işlenmiştir.  

Çoktan seçmeli 11 sorudan oluşan soru kâğıdının ilk beş sorusu demografik bilgileri 

ölçmektedir. Sonraki 4 soru katılımcıların hükümet sistemi değişikliğine ilişkin düşüncelerini 

tespit etmeyi amaçlamaktadır. Son iki soru ise Anayasa değişikliği ile ilgilidir.  

Katılımcılardan elde edilen veriler SPSS (PASW 18) programına yüklenmiş ve program 

yardımı ile analiz edilmiştir.  

 

2. Araştırmanın Bulguları 

Çalışmanın bu bölümünde Diyarbakır’da yapılan alan araştırmamızın bulgularına yer verilecek 

sonuçları hakkında değerlendirmede bulunulacaktır. 

2.1. Demografik Özellikler 

Bu başlık altında katılımcılara yaşları, cinsiyetleri, eğitim, gelir durumları ve medeni halleri 

hakkında beş soru yöneltilmiştir.  
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Tablo 1: Araştırmaya Katılanların Yaşlarına Göre Dağılımı 

 
Tabloda da görüldüğü üzere katılımcıların yaklaşık yüzde seksenlik kısmı genç nüfus olarak 

tanımlayabileceğimiz yaş aralığında yer almaktadır. Bu çalışma açısından önemli bir veridir. 

Zira ülkenin geleceğinde bu yaş grubu söz sahibi olacağından düşünceleri ve temsil oranları da 

kayda değerdir.  

 

Tablo 2:  Araştırmaya Katılanların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

 
Katılımcıların cinsiyete göre dağılımında erkeklerin 2/3’lük bir üstünlüğü görülmektedir. 

Kadınların eksik katılım göstermiş olması Diyarbakır’da yeterince sosyal yaşama dahil 

olamamaları, çarşı pazarda daha az görünmelerine bağlanabileceği gibi bu tür çalışmalara 

katılım isteklerinin erkeklere oranla daha düşük düzeyde kalması ile de ilişkilendirilebilir.  

Tablo 3: Araştırmaya Katılanların Medeni Durumlarına Göre Dağılımı 
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Tabloda da görüldüğü gibi araştırmaya katılanların yaklaşık 2/3’lük kısmı evlilerden 

oluşmaktadır. Dul veya boşanmış olanların toplumdaki oranına benzer bir katılımın 

çalışmamıza da yansıdığı görülmektedir.  

Tablo 4: Araştırmaya Katılanların Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı 

 
Çalışmaya katılanların yaklaşık üçte ikisi lise ve üzeri bir öğretim düzeyine sahiptir. Bu da 

araştırmamızı daha anlamlı hale getirmektedir. Çünkü okuryazarlık düzeyi arttıkça ülke 

sorunlarına duyarlığın da artarak buna eşlik etmesi beklenmektedir.  

Tablo 5: Araştırmaya Katılanların Gelir Durumlarına Göre Dağılımı 

 
Tabloda da görüldüğü üzere katılımcıların % 82’si alt gelir grubu içinde yer almaktadır. 

Çalışmayan ve geliri hiç olmayanların oranı hayli yüksektir. Buna asgari ücretle geçinenler de 

dâhil edildiğinde Diyarbakır’da ciddi bir yoksulluk haritası ortaya çıkmaktadır. 2500 TL ve 

üzeri gelire sahip olanların oranının sadece % 17 olması gelirin ne denli düşük olduğunu bir 

kez daha göstermektedir.  

2.2. Katılımcıların Hükümet Sistemi Değişikliğine İlişkin Düşünceleri 

Bu başlık altında katılımcılara Türkiye’de yeni bir hükümet sistemine ihtiyaç olup olmadığı, 

ihtiyaç varsa hangi hükümet sistemini istedikleri, kimi başkan olarak görmek istedikleri ve 

başkanlık sisteminden ne anladıkları soruları yöneltilmiştir. 
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Tablo 6: Türkiye’de bir hükümet sistemi değişikliğine ihtiyaç var mı? 

 
Bu soruda katılımcılara Türkiye’de yeni bir hükümet sistemi değişikliğine ihtiyaç olup olmadığı 

sorulmuştur. Soruyu yanıtlayanların % 68’i evet cevabı vermiştir. Fikrim yok diyenler de şıklar 

arasında dağıtıldığında katılımcıların yaklaşık % 80’nin bir hükümet değişikliği istediği ortaya 

çıkmaktadır.  

Grafik 6.1: Hükümet sistemi değişikliği sorusuna verilen yanıtların katılımcıların cinsiyetine göre dağılımı             
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Grafik 6. 2: Hükümet sistemi değişikliği sorusuna verilen yanıtların katılımcıların eğitim durumuna göre 
dağılımı 

 
Yukarıdaki iki grafikte sistem değişikliği sorusuna yanıt verenlerin cinsiyet ve eğitim durumuna 

göre dağılımı yer almaktadır. İlk grafikte görüldüğü gibi soruyu evet şeklinde yanıtlayanların 

çok büyük bölümü erkeklerden oluşmaktadır. Kadınlar da erkeklerin yarısı oranında sistem 

değişikliğine evet demiştir. Oranlar, katılımcıların sayısı ile uyumlu bir görünüme sahiptir. Bu 

durumda yanıtlar arasında anlamlı farklılıkların olmadığını söyleyebiliriz. İkinci grafikte ise 

eğitim durumuna göre yanıtlar yer almaktadır. Burada sistem değişikliğine en fazla evet diyen 

kesim lise mezunlarından oluşmaktadır. Onları lisans ve ilköğretim mezunları izlemektedir. 

Hayır, cevabı ise en fazla ilköğretim mezunları tarafından verilmiştir. Bu durumda eğitim 

durumu arttıkça sistem değişikliğinin ne olduğunun daha iyi anlaşıldığı ve buna göre yanıtlar 

verildiği söylenebilir.  
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Grafik 6. 3: Hükümet sistemi değişikliği sorusuna verilen yanıtların katılımcıların medeni durumuna göre 

dağılımı    

 

 
Sistem değişikliği sorusunu yanıtlayanların medeni durumuna göre dağılımına bakıldığında evli 

olanların evet yönünde görüş belirttikleri görülmektedir. Hayır cevabı verenler içinde de evli 

olanların oranı daha yüksektir. Bu durum ülkedeki çeşitli sorunlara evli olanların daha duyarlı 

oldukları veya yaşları itibari ile var olan hükümet sisteminin olumsuzluklarından daha fazla 

etkilendikleri ile açıklanabilir.   
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Grafik 6. 4. Hükümet sistemi değişikliği sorusuna verilen yanıtların katılımcıların gelir durumuna göre 
dağılımı 

 
6.4’teki grafik ise gelir durumuna göre hükümet sistemi değişikliğine verilen yanıtları 

yansıtmaktadır. Grafikte evet yanıtının en fazla alt gelir gruplarından gelmesi bu gruptakilerin 

sistem değişikliğine hayatlarında değişiklik yapabileceği umuduyla yaklaştıkları ile izah 

edilebilir. 

Grafik 6. 5. Hükümet sistemi değişikliği sorusunu yanıtlayanların yaşlarına göre dağılımı 

 
Üstteki grafiğe göre yeni bir sistem değişikliğine ihtiyaç var diyenlerin en fazla 26-35 yaş 

grubunda yer aldığı, onları sırası ile 18-25 ve 36-45 yaş grupları izlemektedir. Hayır, cevapları 
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ilk dört yaş grubunda benzer oranlara sahiptir. Bu durumda yaş grupları itibari yanıtlar arasında 

belirgin farklar olmadığını belirtebiliriz.  

Tablo 7: Nasıl bir hükümet sistemi değişikliği isterdiniz? 

 
Bu soruyla katılımcıların nasıl bir hükümet sistemi istedikleri öğrenilmeye çalışılmıştır. 

Tabloya da yansıdığı gibi katılımcıların yarısı parlamenter sistemi istemiştir. Onu yaklaşık % 

35 ile başkanlık, % 8.3 ile yarı başkanlık ve % 7.5 ile partili cumhurbaşkanlığı sistemi takip 

etmiştir. Bu soruya verilen yanıtlar önceki sorunun yanıtları ile çelişiyor gibi görünmekle 

birlikte önceki soruyu evet şeklinde yanıtlayanların gerçek bir parlamenter sistem istedikleri ile 

açıklanabilir. Zira 2007’den itibaren Türkiye’de fiili bir yarı başkanlık durumu ortaya çıkmıştır. 

Diğer taraftan bir birine oldukça yakın uygulaması olan başkanlık, yarı başkanlık ve partili 

cumhurbaşkanlığı sistemi isteyenlerin toplam oranının parlamenter sistem isteyenlerden daha 

fazla olduğu görülmektedir. Bugünlerde TBMM’ye önerilen cumhurbaşkanlığı sisteminin o 

günlerde daha düşük çıkması Ak Parti’nin o dönemde başkanlık sistemini daha fazla gündemde 

tutması ile izah edilebilir.  

Grafik 7. 1. Nasıl bir hükümet sistemi isterdiniz sorusunu yanıtlayanların cinsiyetine göre dağılımı 
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Bu soruyu parlamenter sistem şeklinde yanıtlayan katılımcıların oranı erkeklerde daha fazladır. 

Aynı şekilde başkanlık ve yarı başkanlık sistemi isteyenlerin oranı da erkeklerde daha fazladır. 

Hayır oranları da dikkate alındığında erkek ve kadınların benzer oranda farklı hükümet 

sistemleri istedikleri görülmektedir. Yanıtlar bakımından aralarında anlamlı farklılık olmadığı 

söylenebilir.   

Grafik 7. 2. Nasıl bir hükümet sistemi isterdiniz sorusunu yanıtlayanların yaşlarına göre dağılımı 

 

Grafiğe göre soruyu farklı hükümet sistemleri olarak yanıtlayanların yaş grupları arasında 

dağılımı dengeli görülmektedir.  

Grafik 7. 3. Nasıl bir hükümet sistemi isterdiniz sorusunu yanıtlayan katılımcıların eğitim durumlarına 
göre dağılımı 

 

Soruyu yanıtlayanların eğitim durumları itibari ile dağılımını gösteren yukarıdaki grafikte 

parlamenter sistemi isteyenlerin en fazla lise mezunları arasında olduğu, onları sırası ile 
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ilköğretim ve lisans mezunlarının takip ettiği görülmektedir. Anket katılımcıları içinde lisans 

mezunları az da olsa daha fazla olmasına karşın parlamenter sistem ve başkanlık sistemi isteme 

oranları ilköğretim mezunlarında bir miktar daha fazladır. Lisansüstü ve okuryazar olmayan 

grupta sistemler arasında dağılım daha dengeli olmuştur. Katılımcılar tüm eğitim gruplarında 

parlamenter ve başkanlık sistemi lehinde daha fazla tercih yapmışlardır. Bu da Türkiye’deki 

tartışmalarla uyumlu bir seyir izlemektedir. Çünkü tartışmalar yakın zamana kadar başkanlık 

ve parlamenter sistem arasında yapılmaktaydı.  

Grafik 7. 4. Nasıl bir sistem değişikliği isterdiniz sorusunu yanıtlayanların gelir durumlarına göre dağılımı

 

Nasıl bir sistem değişikliği isterdiniz sorusunu yanıtlayanların gelir durumuna göre dağılımında 

parlamenter sistemi en fazla isteyenlerin geliri olmayan kişilerden olduğu, onları sıra ile üst 

gelir gruplarının izlediği görülmektedir. Başkanlık sistemi istemi ise en fazla 500-1300 gelir 

grubu mensuplarınca istenmektedir. Onları sırası ile geliri olmayanlar 1300-2500 gelir grubu 

ile 2501 ve üstü gelire sahip olanlar takip etmektedir. Parlamenter sistem ve başkanlık sistemi 

arasındaki en dengeli dağılım 2501 TL ve üstü gelir grubunda gerçekleşmiştir.  
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Grafik 7. 5. Nasıl bir sistem değişikliği isterdiniz sorusunu yanıtlayanların medeni durumlarına göre 
dağılımı 

 

Yukarıdaki grafiğe göre parlamenter sistem, başkanlık ve yarı başkanlık sistemleri isteyenlerin 

medeni duruma göre dağılımı anketi yanıtlayanların medeni duruma göre dağılımı ile uyumlu 

görünmektedir. Bekârlarda parlamenter sistem isteyenlerin bir miktar daha yüksek olduğunu 

söylemek mümkündür. Hükümet sistemi istemlerinde en dengeli dağılım boşanmış grupta 

gerçekleşmiştir.  

Tablo 8: Başkanlık sisteminden ne anlıyorsunuz? 

 
Tabloda da görüldüğü gibi soruyu yanıtlayanların büyük kısmı başkanlık sisteminden tek adam 

yönetimini anlamaktadır. Padişahlık-Sultanlık da eklendiğinde katılımcıların yaklaşık % 55’i 

tek kişinin yönetimde söz sahibi olacağını düşünmektedir. Yönetimde istikrar, etkili yönetim 

keskin kuvvetler ayrımı gibi gerçekte başkanlık sistemine özgü özelliklerin çok düşük kalması 

Türkiye’de başkanlık sistemi ile alakalı olarak yürütülen menfi politikanın Diyarbakır’da halk 

nazarında karşılık bulduğunu göstermektedir. Gerçekte başkanlık sistemi yürütmede tekliği 



15	
	

getirir ancak halkın burada anladığı büyük olasılıkla denetimsiz bir tek adam yönetimidir ve bu 

da büyük ölçüde halka muhalefetin başkanlık sistemini anlatması ile uyumludur.  

Grafik 8. 1: Başkanlık Sisteminden ne anlıyorsunuz sorusunu yanıtlayanların yaşlarına göre dağılımı  

 
Grafikte de görüldüğü gibi hem erkekler hem de kadınlar başkanlık sistemi ile öncelikli olarak 

tek adam yönetimini anlamaktadırlar. Ardından erkekler başkanlık sisteminden ikinci sırada 

padişahlık-sultanlık yönetimini anlarken, kadınlar eyalet sistemini anlıyorlar. Diğer cevaplar 

arasında anlamlı bir farklılık görünmemektedir. 

Grafik 8. 2. Başkanlık sisteminden ne anlıyorsunuz sorusuna verilen yanıtların katılımcıların eğitim 
durumuna göre dağılımı 
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Grafiğe göre başkanlık sistemini tek adam yönetimi olarak görenler en fazla lise mezunlarıdır. 

Onları üniversite ve ilköğretim mezunları izlemektedir. Bu oranlar ankete katılanların eğitim 

durumuna dağılımı ile uyumludur. Lise ve üniversite mezunları başkanlık sisteminden ikinci 

sırada eyalet yönetimini anlarken, ilköğretim ve okuryazar olmayanlar padişahlık-sultanlık 

yönetimini anlamaktadır. Yönetimde istikrar seçeneğinin üniversite ve lisansüstü grupta daha 

fazla çıkması okuryazarlık oranı arttıkça başkanlık sistemi hakkında gerçek bilgi sahibi olma 

oranının da arttığı izlenimi edindirmektedir. Diğer taraftan alt okuryazarlık gruplarında 

başkanlık sisteminden tek adam yönetimi ve padişahlık-sultanlık yönetiminin anlaşılması bu 

kesimlerin sistem hakkında daha az bilgi sahibi olmaları ve bu yöndeki muhalefet argümanlarını 

daha inandırıcı buldukları ile de açıklanabilir. 

Grafik 8. 3: Başkanlık sisteminden ne anlıyorsunuz sorusunu yanıtlayanların gelir durumuna göre dağılımı 

 
Gelir durumuna göre başkanlık sisteminden katılımcıların ne anladığını gösteren yukarıdaki 

grafiğe göre bütün gelir gruplarında öncelikle tek adamı yönetimi anlaşılmaktadır. Bu yöndeki 

en belirgin fark geliri olmayan ve 500-1300 TL grubunda ortaya çıkmaktadır. İlk üç gelir 

grubunda ikinci sırada padişahlık sultanlık anlaşılmaktayken, 2500 TL ve üstü grupta ise 

yönetimde istikrar ikinci sırada yer almaktadır.  
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Grafik 8. 4: Başkanlık sisteminden ne anlıyorsunuz sorusunu yanıtlayanların medeni durumlarına göre 
dağılımı 

 
Katılımcıların medeni durumuna göre başkanlık sisteminden ne anladıkları sorusu yukarıdaki 

grafikte gösterilmektedir. Grafikte sistemi tek adam yönetimi ve padişahlık olarak görme oranı 

en fazla evli ve bekârlarda görülmektedir. Oransal olarak evlilerde tek adam yönetimi ve 

padişahlık yönünde tercih daha belirgindir. Boşanmışlarda dağılım daha dengeli görülmektedir.  

Grafik 8. 5: Başkanlık sisteminden ne anlıyorsunuz sorusunu yanıtlayanların yaşlarına göre dağılımı 

 
Yaş grupları itibari ile katılımcıların başkanlık sisteminden ne anladığı sorusunun yanıtlarına 

bakıldığında tüm gruplarda tek adamı ve padişahlık-sultanlık seçeneği ilk sırada yer almıştır. 

İkinci sırada sadece çalışmıyor grubunda eyalet yönetimi tercih edilmişken, 36-45 yaş grubunda 
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eyalet yönetimi ve padişahlık sultanlık seçeneği eşit sırada çıkmıştır. Oransal olarak en belirgin 

tercih farkı 26-35 yaş grubunda görülmektedir.  

Tablo 9: Başkanlık sistemine geçilecekse kimi başkan görmek istersiniz? 

 
Üstteki tablo başkanlık sistemine geçilecekse kimi başkan olarak görmek istersiniz sorusunun 

cevaplarını yansıtmaktadır. Tabloda da görüleceği gibi ilk sırada Selahattin Demirtaş çıkmıştır. 

Onu yakın bir oran ile Recep Tayyip Erdoğan izlemiştir. Günümüzde TBMM’de yer alan diğer 

iki parti liderinin aldıkları oy çok düşük düzeydedir. Tabloda hiç kimseyi işaretleyenlerin oranı 

da oldukça yüksek olup, bu durum ortada duran önemli bir seçmen kitlesinin varlığına işaret 

etmektedir. Diğer seçeneği de kayda değer olup, aşağıda hangi isimlerden oluştuğu 

görülmektedir. 

Diğer şıkkını işaretleyenlerin;  

% 30.07’si Abdullah Gül,  

%25.87’si Abdullah Öcalan,  

%13.99’u Ahmet Davutoğlu,  

% 3.50’si Hakan Fidan,  

% 3.50’si Meral Akşener,  

% 2.80’i Sırrı Süreyya Önder, 

% 2.10’u Binali Yıldırım, 

% 2.10’u Bülent Arınç,  

% 2.10’u Figen Yüksekdağ’ı işaretlemiştir. Ekmeleddin İhsanoğlu, Tansu Çiller, Deniz Baykal, 

Numan Kurtulmuş, Ali Babacan, Rıza Türmen, Salim Ensarioğlu, Galip Ensarioğlu, Ahmet 

Türk ve Osman Baydemir gibi isimler de %1-2 oranında diğer şıkkı içinde işaretlenmiştir.  
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Tablodaki veriler son iki milletvekili seçimi ile karşılaştırıldığında AK Parti çizgisi açısından 

oyların Diyarbakır’da toparlandığı ve 2015 öncesi seviyesine ulaştığı, Halkların Demokratik 

Partisi (HDP) içinse ciddi bir oy kaybı şeklinde olduğu görülmektedir. Zira 7 Haziran 2015 

seçimlerinde HDP %79.06, AK Parti ise % 14 oranında oy almıştı. Tekrarlanan 1 Kasım 2015 

seçimlerinde ise HDP % 72.8, AK Parti ise % 21.4 oy almıştı. 2014 cumhurbaşkanlığı 

seçimlerinde ise Selahattin Demirtaş % 64.17, R. Tayyip Erdoğan ise % 33.48 oranında oy 

almıştı (seçim.haberler.com,2016).  

Hiç kimse seçeneğini işaretleyenler için ikna edilmesi gereken ve her iki tarafa da gitme ihtimali 

bulunan bir seçmen kitlesi olduklarını söyleyebiliriz. Bu kesimin bir tarafa meyletmesi halinde 

sonuçları ciddi şekilde etkileyecekleri açıktır.  

Grafik 9. 1: Kimi başkan görmek isterdiniz sorusunu yanıtlayanların cinsiyetlerine göre dağılımı 

 
 

Grafik incelendiğinde erkeklerin daha çok Demirtaş yönünde oy kullandıkları, kadınların ise 

Erdoğan lehinde tercihte bulundukları ortaya çıkmaktadır. Erkek katılımcılar üçüncü sırada hiç 

kimse seçeneğini tercih etmişken, kadınlar diğer seçeneğini işaretlemişlerdir.  

Grafik 9. 2. Kimi başkan görmek isterdiniz sorusunu yanıtlayanların eğitim durumlarına göre dağılımı 
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Eğitim durumuna göre grafik değerlendirildiğinde okuryazar olamayanların, ilköğretim 

mezunlarında Demirtaş tercihi belirgindir. Lise mezunu grubunda ise çok az farkla Demirtaş 

önde iken, lisans ve lisansüstü eğitim grubunda Erdoğan tercihi ilk sıradadır. Bu durumda 

okuryazarlık oranı arttıkça Erdoğan lehine tercihte bulunma oranının da arttığını söyleyebiliriz.  

Grafik 9. 3. Kimi başkan görmek isterdiniz sorusunu yanıtlayanların gelir durumlarına göre dağılımı 

 
Katılımcıların gelir durumu bağlamında kimi başkan görmek isterdiniz sorusunun yanıtlarına 

göre alt gelir gruplarında Demirtaş ismi ön plana çıkmaktadır. Üçüncü gelir grubunda Demirtaş 

ve Erdoğan yakın oranlarda işaretlenmişken sorudaki en üst gelir diliminde ise Erdoğan daha 

fazla işaretlenmiştir. Bu durumda eğitim seviyesinin yüksekliğine bağlı olarak Erdoğan adı 

nasıl ön plana çıkıyorsa gelir durumuna göre dağılımda da benzer bir sonuç ortaya çıkmaktadır. 

Başka bir anlatımla alt eğitim ve gelir durumlarında Demirtaş, üst eğitim ve gelir gruplarında 

Erdoğan adı öne çıkmaktadır. 
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Grafik. 9.4: Kimi başkan görmek isterdiniz sorusunu yanıtlayanların medeni durumlarına göre dağılımı 

 
Katılımcıların medeni durumları itibari ile kimi başkan görmek istedikleri sorusunun yanıtları 

arasında anlamlı farklılıklar bulunmamaktadır. Sonuçlar soruya verilen genel yanıtlarla aynı 

yöndedir.  

Grafik 9. 5: Kimi başkan görmek isterdiniz sorusunu yanıtlayanların yaşlarına göre dağılımı 

 
Yaş gruplarına göre verilen yanıtlar 36-45 yaş grubu istisna soruya verilen genel yanıtlarla 

aynıdır. Sadece 36-45 yaş grubunda Erdoğan, Demirtaş’ı geçmiştir. Grafiğe göre 18-35 yaş 

grubunun tercihi Demirtaş yönündedir.  
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2.3. Katılımcıların Anayasa Değişikliğine İlişkin Düşünceleri 

Bu başlık altında Türkiye’nin gündeminde olan anayasa değişikliği hakkında katılımcıların ne 

düşündüğü ve öncelikli olarak yapılacak anayasada ne görmek istedikleri gibi iki soru 

sorulmuştur. Anayasa değişikliğine ilişkin soruların sorulmasının nedeni yapılacak hükümet 

değişikliklerinin öncelikle anayasada değişiklik gerektirmesinden kaynaklanmaktadır. Bu 

soruların bir diğer nedeni hükümet sistemi değişikliğinin yapılacak anayasada halkın ilk 

gündem maddelerinden biri olup olmadığı merakından kaynaklanmıştır. Bir bakıma çapraz bir 

soru ile bu durum sorgulanmak istenmiştir. 

Tablo 10: Size göre Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var mı? 

 

Tabloda da görüldüğü üzere katılımcıların kahir ekseriyeti yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu 

beyan etmiştir. Türkiye’de uzun yıllardan beri bilinen bu istek Diyarbakır özelinde katılımcılar 

tarafından güçlü bir şekilde adeta yeniden vurgulanmıştır. 

Tablo 11: Yeni anayasada öncelikli olarak neyin yer almasını istersiniz? 

 

Tabloya göre soruyu yanıtlayanlar en fazla diğer seçeneğini işaretlemiştir. 

 Diğer şıkkını işaretleyenlerin;  

% 17.65’i Şıkların hepsi, 

% 14.60’ı Kişi hak ve hürriyetleri, 

% 9.15’i Özgürlük,  

% 8.28’i Adalet, 

% 7.84’ü Eşitlik, 
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% 4.14’ü Barış, huzur ve ortak yaşamı, 

% 3.70’i Terörün bitmesi, 

% 2.83’ü demokratik haklar,  

% 2.61’i Kadın hakları, 

% 2.61’i Eğitim. 

% 2.40’ı Sosyal devlet, 

% 2.40’ı Dini inançlar,  

% 0.50 ile 2 arasında ise özerklik, öz yönetim, Kürt sorunu, paralel yapının temizlenmesi, 

çoğulculuk, tarafsız anayasa, devletin birliği ve bütünlüğü, genel af, kimlik, güvenlik yasası, 

çözüm sürecine tekrar dönülmesi, ekonomi gibi ibareleri yazmışlardır.  

Diğer seçeneğinden sonra katılımcılar ağırlıklı olarak anayasada yerel yönetimlerin 

güçlendirilmesini istemişlerdir. İkinci sırada etnik kimlik ile dilin anayasada yer alması 

gerektiğini beyan etmişlerdir. Aşağıda ayrıntısı yer alan diğer seçeneğine bakıldığında ise genel 

olarak temel hak ve hürriyetlerin geliştirilmesi yönündeki düzenlemelerin anayasada görülmek 

istendiğini söyleyebiliriz. Bu durumda katılımcıların hak taleplerini siyasal zeminde çözmek 

isteğinden yana oldukları görülmektedir. Çünkü özyönetim ve Kürt sorunu gibi siyasi öncelikli 

talepler yeni anayasada görülmek istenen ilk konular arasında yer almamaktadır. 

Bu tablodan çıkan bir diğer önemli sonuç hükümet değişikliğine ilişkin birden fazla sorunun 

sorulduğu bir anket formu içinde “yeni anayasada neyin öncelikli olarak yer almasını istersiniz” 

sorusuna hükümet sistemi değişikliği ile ilgili bir yanıtın verilmemiş olmasıdır. Bu durumda 

katılımcılar ya yukarıdaki sorularda bu konuda yeterince cevap verdiklerini düşünmüşler, ya 

soruyu bu bağlamda düşünmemişler ya da gerçekten gündemlerinde hükümet sistemi 

değişikliği ilk sıralarda yer almamaktadır.  

 

Not: Bu çalışma aynı zamanda Dicle Üniversitesi İİBF Dergisi Kasım 2016 sayısında da 

“TÜRKİYE’DE HÜKÜMET SİSTEMİ ARAYIŞLARINA HALKIN BAKIŞI: DİYARBAKIR 

ÖRNEĞİ” başlığı ile yayımlanmıştır.   

Makalenin PDF’sine http://www.dicle.edu.tr/iibf-dergisi  linkinden veya www.yorsam.org tan 

ulaşılabilir.  


