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ÖZET 

 

Y KUŞAĞININ SİYASAL KATILIMI  

EREN DEMİRKIRAN 

Toplumların zaman içinde geçirdiği değişim ile yaş grupları arasında farklılaşmış soyut 

gruplar oluşabilir. Bu soyut gruplar “kuşak” olarak adlandırılmaktadırlar. Kuşakların 

oluşması ve kuşak üyelerinin benzer tutum ve davranışlarının olması toplumsal değişimin 

göstergesidir. Toplumu etkileyen önemli bir olay sırasında veya zaman aralığında yaşayan 

bireyler bu olayın adıyla anılabilirler. İkinci Dünya Savaşı sonraki dönemde doğan bireylerin 

patlama kuşağı, Birinci Dünya Savaşı sonrasında doğan bireylerin Sessiz Kuşak olarak 

adlandırılması bu durumun örnekleridir. Bazı kuşaklar ise tutum ve davranışları ile 

adlandırılabilirler. Y Kuşağı sürekli sorduğu neden sorusu ile kendine bir ad edinmiştir. Y 

Kuşağı teknolojik, siyasal ve toplumsal değişimin hızla yaşandığı bir zamanda doğup 

büyüdüğü için çevresinde olan olayları anlamak için sürekli neden ve nasıl diye sormak 

zorunda kaldı.  Y Kuşağı dünyada ve Türkiye’de çalışma hayatının ana gücünü, genç 

ebeveynleri ve geleceğin liderlerini oluşturuyor. 

Siyasal katılım bireyin siyasi haberleri takibinden ülkedeki en yüksek siyasi makama 

sahip olmaya kadar değişik eylemleri içermektedir. Genellikle oy verme ile eş anlamlı 

kullanılan siyasal katılım demografik ve bilişsel özelliklerine göre bireylerde ve gruplarda 

farklılaşır.  

Bu tez çalışmasında Y Kuşağının siyasal katılım düzeylerini, siyasal ilgisini, oy 

verme sebeplerini ve yaşam tarzını ortaya koymak amacıyla anket yöntemine 

başvurulmuştur. Siyasetin temel kavramları, siyasal iletişim, kuşakların özellikleri araştırma 

öncesinde irdelenmiştir. Elde edilen veri seti SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 

25 programı ile analiz edilmiştir. T testi, Anova testi ve korelasyon testi analiz için 

kullanılmıştır. Demografik özelliklere göre siyasal katılım incelenmiştir. Araştırma 

sonucunda Y Kuşağının siyasal ilgi düzeyi, siyasal katılım düzeyleri, oy verme davranışının 

sebepleri ve yaşam tarzı ile ilgili bulgular incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  Siyasal İletişim, Siyasal Katılım, Y Kuşağı 
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ABSTRACT 

POLITICAL PARTICIPATION OF THE Y GENERATION 

EREN DEMİRKIRAN 

Intangible groups among the age groups might be formed with change that society 

experienced for some time. These groups are called “ generations”. Formation of the 

generation and similar behaviors and attitudes of members are sign of the change at 

society. Generations can be named with during important event or time period they 

lived in, such as those who were born after Great War were called silent generation 

and who were born after World War Two were called baby boomers. Some 

generations are named with their behaviors and attitudes such as Y generation were 

named with why question  they frequently asked to understand the fast political, 

social and technological changes around them. Today Y generation is the main work 

force , young parents and leaders of the future both in World and Turkey. 

Political participation is varied from following political news to becaming 

highest political position in country. Political participation is often mistakenly is used 

for voting. Political participation  differentiates on person and group accordingly 

demogrphic and cognitive attributes. 

In this master thesis survey method is used to examine Y generations political 

participation levels, political interests, reasons to vote and life styles. Main notions of 

the politics, political communication and atributes of generations are reviewed before 

conducting research. Obtained data set was analyzed with Spss 25 software.  T test, 

Anova test and correlation test were used for analysis’. Political participation was 

analyzed based  on demographics. Thus, Y generations political interest, political 

participation levels, voting reasons and life styles were examined. 

 

Key Words: Political Communication, Political Participation, Y Generation 
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ÖNSÖZ 

Günümüzde iş dünyasında ve toplumun her alanında ağırlığı hissedilen Y Kuşağı ile 

ilgili çalışmalar genellikle iş ve yönetim perspektifinde olmaktadır. Y Kuşağı diğer 

kuşaklardan farklı davranışları ve değerleri birlikte çalışılması ve yönetilmesi zor bir 

kuşak olarak değerlendiriliyor. İş dünyasında ve toplumsal hayattaki önceki 

kuşaklardan böylesine farklılaşan Y Kuşağının siyasal katılımı ile ilgili bir 

çalışmanın eksikliği bu araştırmanın ortaya çıkmasındaki en önemli sebeptir. 

Y Kuşağının Türkiye gibi genç nüfusa sahip bir ülkede oluşturduğu grubun 

büyüklüğü ve bu grubun sahip olduğu farklı özellikler araştırma açısından ulaşılması 

zor bir evren ortaya çıkarmıştır. Araştırmayı belirli bir bölge ile sınırlandırmamak 

adına araştırma internet üzerinden yürütülmüştür. 1980 sonrası oluşan apolitik 

ortamda doğan ve büyüyen Y Kuşağının siyasal ve toplumsal olaylar karşısında 

ilgisiz ve umursamaz olduğu yaygın bir inançtır. 2013’teki Gezi Parkı protestoları bu 

inancın doğruluğunu tartışmaya açmışsa da bu inancın yıkıldığı öne sürülemez. Bu 

araştırma bu inancı ve Y Kuşağının değerlerini ortaya çıkarmak amacıyla 

hazırlanmıştır. 

Hayatım boyunca her anımda yanımda olan ve desteğini esirgemeyen aileme,  

yüksek lisans eğitimim boyunca değerli yorumları, katkıları ve sağladığı inanç için 

danışman hocam Prof. Dr. Emine Yavaşgel’e, iş yaşamının tüm güzellikleri bana 

gösteren yöneticilerim Görkem Ersanay’a, Kezban Saki’ye araştırmamı 

tasarlamamdaki yardımlarından dolayı Akın Şahin’e, Elif Yalçın’a, tezimi 

bitireceğime dair inancımı tazeleyen Elif Canan Yavuz’a, Havva Kaya’ya, Safa Onur 

Ketenci’ye Salih Öztürk’e Ahmet Murat Yılmaz’a akademik yaşamda rol modelim 

olan Cenk Demirkıran’a ve araştırmama katılarak bu çalışmada yer alan tüm 

katılımcılara en içten dileklerimle teşekkür ederim. 
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GİRİŞ 

 

Y Kuşağı ile ilgili araştırmaların genel olarak iş dünyasına ve iş dünyasındaki diğer 

kuşaklar ile ilişkilerine yönelen araştırmalar Y Kuşağının hayatın diğer alanlarındaki 

varlıklarını inceleme dışında tutmuşlardır. Türkiye’de 1980 sonrasında oluşan siyasi 

atmosfer ile siyasetin toplumun genelinde uzak durulması gereken bir etkinlik olarak 

görülmesi dolayısıyla 1980 sonrasında doğan ve 90’lı yıllarda ülkedeki karmaşık 

siyasal ve toplumsal ortamda büyüyen kişiler önceki kuşaklar tarafından toplumsal 

olaylardan uzak apolitik bireyler olarak nitelendirilmişlerdir.  2013 yılında Taksim 

Gezi Parkında yapılmak istenen kışla projesi sonrasında başlayan ve tüm Türkiye’ye 

yayılan protestolara katılan birçok bireyin 80 sonrası doğan ve Y Kuşağı olarak 

tanımlanan bireylerden oluşması bireylerin apolitik oldukları ile ilgili yargıları 

tartışmaya açmıştır.  

Protesto ve yürüyüşlere katılmak siyasal katılımın bir parçası olmasına 

rağmen siyasal katılım geniş bir kavramdır. Siyasal katılım farklı boyutlarda 

gerçekleşen toplumsal ve psikolojik sayısız etkene sahip bir etkinliktir. Siyasal 

katılımı tanımlardaki kapsam ve sınıflandırma farlılıkları nedeniyle bütüncül bir 

yaklaşım ile ele almak zordur.  

Bu çalışma apolitik olarak nitelendirilen Y Kuşağının siyasal katılımını ve 

yaşam tarzını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Siyasal katılımın boyutları, siyasal 

karar almadaki etkenler, siyasal ilgi, siyasal tutum ve davranışların çevre ile olan 

benzerlikleri çalışmanın ana konularını oluşturmaktadır. 

Çalışmanın birinci bölümünde siyaset kavramı, hükümet, iktidar, parlamento, 

seçim, kamuoyu gibi siyasetin temel kavramları siyasal sistem içindeki rol ve 

işlevlerine göre ele alınmıştır. Siyasal sistemin yapılarını oluşturan parti, anayasa 

kavramları yer almaktadır. Bireyin siyaset ile tanışması olarak tanımlanan ve siyasal 

katılımın gerekli şartı olan siyasal toplumsallaşma, demokrasi kavramı ile birlikte 

açıklanmıştır. 
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İkinci bölümde ise siyasetin toplumsal yönünü oluşturan siyasal iletişim, 

siyasal katılım, siyasal reklamcılık ve seçmen davranışları ele alınmıştır. Demokratik 

sistemlerde yönetime yönetim hakkını ve meşruiyeti veren halkı siyasal açıdan 

bilgilendirmek ve yönlendirmek yönetim erkine sahip iktidar için ve bu erki elde 

etmek isteyen muhalefet için hayati öneme sahiptir. İletişim çalışmaları ile etkilenen 

seçmen davranışı ve siyasal katılım süreçleri toplumsal yönleri ile incelenmiştir. 

Üçüncü bölümde çalışmanın öznesini oluşturan Y Kuşağı, kuşak teorileri ve 

diğer kuşak analizleri ile birlikte incelenmiştir. Kuşakların Türkiye’deki dağılımı ve 

genel özellikleri ele alınmıştır. Tüm kuşakların medya tüketimleri ve Y Kuşağı 

dışındaki kuşakların yaşam tarzı ve toplumsal görüşleri ile ilgili verilere yer 

verilmiştir. 

Dördüncü bölümde ise araştırmanın yöntemi ve sonuçları bulunmaktadır. 

Araştırma için belirlenen evrenin ve örneklemin demografik özellikleri, demografik 

özelliklere göre dağılımları bu bölümde yer almaktadır. Farklı boyutlara sahip siyasal 

katılımın Y Kuşağına ve demografik özelliklere göre değişimi ve demografik 

gruplara göre farklılıkları incelenmiştir. Araştırma soruları ve hipotezlerine göre 

farklı testler uygulanmıştır. Gruplar arasındaki farklılık ve benzerlikleri tanımlamak 

için T ve Anova testleri yapılmıştır. Y Kuşağının siyasal katılımının etkenleri, siyasal 

katılımın boyutları, Y Kuşağının siyasal ilgisi ve Y Kuşağının yaşam tarzı T testi ile 

incelenmiştir.  Siyasal katılımın demografik gruplara göre farklılaşmasını ve siyasal 

tutum ve davranışların çevreyle olan farklılıklarını ortaya koymak için Anova testi 

uygulamıştır. Tutum ve davranışlar arasındaki benzerlikleri belirlemek için Pearson 

korelasyon testi kullanılmıştır. 

Yapılan hipotez testleri sonucunda 35 hipotezden 15 adedi doğrulanmıştır. Hipotez 

testleri sonucunda Y Kuşağının demografik özelliklerinin ve tutumlarının farklı 

düzeylerdeki siyasal katılım faaliyetlerine olan etkisi ortaya konulmuştur. 
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BÖLÜM I 

SİYASETİN BİLİMSEL PERSPEKTİFİ 

 

1.1. Siyaset Olgusu 

 

Tarihsel süreç ve günlük hayat içinde farklı anlamlarda kullanılan ve tanımlanan 

siyaset kavramını, bütün anlamlarını ve içeriğini kapsayacak şekilde tanımlamak 

zordur. Arapça’da at eğitimi anlamına gelen siyaset kelimesi, batı dillerinde “Polis” 

olarak adlandırılan Yunan şehir devletlerinden yola çıkılarak politika olarak 

adlandırılmıştır. (Kışlalı, 2016, s. 17)  Aristoteles “Zoon politikon” kavramı ile insanı 

polisin içinde yaşayan ve polisin siyasal, toplumsal hayatına katılan canlı yani politik 

hayvan olarak tanımlar. (Çağla, 2015) Türk Dil Kurumu siyaset kelimesini “ Devlet 

işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış” olarak 

tanımlamıştır. (Türk Dil Kurumu, 2018)  Bu çalışmada söylem bütünlüğü sağlamak 

adına siyaset kelimesi kullanılacaktır. 

Siyaset kavramının kapsamının ne olduğu ve hangi boyutlarda ele alınacağı 

konularına dair bir fikir birliği yoktur. Siyasetin temel konusunun devlet olduğu 

görüşünden farklı olarak siyasetin konusunu iktidar olarak tanımlayanlar da vardır. 

(Kışlalı, 2016, s. 18) 

Siyaset kavramı hakkında farklı dillerde ve toplumlarda farklı anlamların 

olması ve bu anlamların değişmesi toplumların geçmiş yaşantıları (Tarihsel süreç), 

üretim biçimleri ve bunlardaki değişmelerdir. Siyaset tanımı farklı grupların 

kendilerine en uygun olanı seçmeleri ve bu gruplara yakın olan düşünürlerin buna 

göre tanımlar yapmaları doğaldır. Birçok sosyal bilimde olduğu gibi bilim insanı 

toplumsal kavram ve olayların sebep ve niteliklerini kendi yaşam dinamikleri 

çerçevesinde öznel bir üslup ile ele almaktadır. Bu durum sosyal bilimleri bilimsel 

nitelikten uzak öznel bir uğraşa dönüştürmez. Cem Eroğul siyasetin üretim ile 

toplumsal arasındaki ilişkiyi Karl Marx’ın ortaya koyduğu alt yapı-üst yapı 

kavramlarına dayanarak şöyle tanımlamaktadır “Siyaset, üretim dışında kalan, ancak 

üretimin sürdürülmesi ve geliştirilmesi için toplumsal çapta yürütülmesi zorunlu olan işlerin 
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toplamıdır. (Eroğul, 2012, s. 19) Cem Eroğul aynı eserinde siyasetin toplumsal bir 

uyum mu yoksa iktidar için verilen bir kavga mı olduğu tartışmasına üretim güçleri 

ve üretim ilişkileri arasındaki uyuma göre siyasetin niteliğini tanımlamaktadır. 

“Üretim güçleri ve üretim ilişkileri arasında çelişki yoksa siyaset uyuşumcu, varsa 

kavgacıdır. (Eroğul, 2012, s. 19) 

Münci Kapani siyaset tanımlarının bazen karşıt tanımlar yaparak siyasetin 

farklı özelliklerinin tanımlandığını belirtir. Münci Kapani’nin belirttiğine göre 

siyasetin bir tanımı “toplumdaki insanlar arasında bir çatışma, bir mücadele ve kavgadır.” 

Toplumdaki farklı kişi ve grupların düşünce ve çıkar farklılıkları çatışmaya neden 

olur. Bu çatışma siyaset temelini oluşturur. Çatışmanın konusu toplumdaki değerlerin 

paylaşılması yani iktidarın ele geçirilmesidir. Bu tanımın karşıtı olan daha idealist ve 

ütopik bir tanıma göre siyaset, toplumun bütünlüğünü ve genel iyiliğini amaçlayan 

bir faaliyettir. (Kapani, 2016, s. 25) Bu bilgiler ışığında siyaseti toplumsal bütünlüğü 

sağlamak ve iktidarı ele geçirmek için yapılan toplumsal faaliyet olarak 

tanımlanabilir.. 

Münci Kapani  yaptığı siyaset tanımları çerçevesinde siyasetin temel nitelikleri şöyle 

tanımlanabilir; (Kapani, 2016, ss. 25-28) 

1) Siyaset, evrensel ve süreklidir. İnsanlar arasında farklılıklar olduğu sürece 

siyaset de var olacaktır. 

2) Siyaset iktidarın paylaşılması amacıyla ortaya çıkan bir çatışma olmasına 

rağmen az da olsa bir anlaşmaya dayanmalıdır. Bu anlaşma toplumsal barış 

ve düzendir. 

3) Siyaset iktidar çatışması olmasının yanında bir uzlaşmadır. Alınan siyasi 

kararlar karar verici kişi veya grupların uzlaşması ile sağlanır. Grupların 

sayısal niteliğinden çok iktidarı elde bulundurma ya da etkileme güçleri 

etkileme güçleridir. 

4) Siyasal iktidara itaat, siyasal iktidarın meşruluğu ile doğru orantılıdır. Bir 

iktidarın toplumsal düzen ve uzlaşmayı sağlama gücü, iktidara temel olan 

meşruluk kaynağı ile orantılıdır. 
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Siyaset farklı etkenler nedeniyle her toplumda ve zamanda aynı şekilde anlaşılıp 

uygulanmamıştır. Ülke yönetimi, yönetimi ele geçirme mücadelesi ve diğer ilişkiler 

ile ilgili olarak siyaset alt ve üst yapısal etkenler nedeniyle farklılaşmıştır. Bu 

farklılaşmanın ilk sebebi artan nüfus ve değişen yerleşim sistemleri ile bireylerin 

toplumsal konulara müdahalesinin azalması ile olmuştur. Artan nüfus topluluktan 

topluma geçişi sağlayarak toplumsal ilişkileri organik boyuta geçirmiştir. 

Farklılıkları temel alan toplumsal yapı içerisinde iş bölümü oluşmuştur. Bu durumda 

her insanın yönetime aktif olarak katılması mümkün olmamaktadır. Artan nüfus 

bürokrasiyi ve yerinden yönetimi ortaya çıkarmıştır. Yöneten ve yönetilen kişiler 

arasına bürokratik süreçler ve kurumlar girmiştir. Bu bürokratik süreçler bireyi arka 

plana iterek ideoloji veya siyasal sistemi öne çıkarmıştır. Ekonomik olarak gelişmiş 

toplumlarda siyasete olan ilgi daha fazladır, çünkü artan üretim kapasitesi ile üretim 

için ayrılan zamanın kısalması nedeniyle daha fazla zaman siyaset sanat gibi 

konularda kullanılabilmektedir. Siyaseti ve hayata bakış açılarını etkileyen bir başka 

unsur da üretim biçimleridir. Doğaya bağımlı üretim yapılan toplumlarda kadercilik 

artar ve siyasete olan ilgi azalır. Üretim makineleşmeye bağlı olduğu toplumlarda 

artan üretim ve teknolojiye erişim ile siyasete olan ilgi de artar ve daha sağlıklı yürür. 

(Kışlalı, 2016) 

1.2. Siyasetin Temel Kavramları 

 

Siyaset, farklı şekillerde tanımlanmasına karşın gümünüzdeki anlamını içerdiği 

kavramlar çerçevesinde almaktadır. Günümüzde siyasetin temel kavramları; devlet, 

iktidar, kamuoyu ve egemenliktir.  

1.2.1. Devlet Kavramı 

 

Toplumsal yapı ve ideolojilere farklı şekilde tanımlanan ve nitelenen devlet kavramı 

hakkında tek bir tanım yapılması mümkün değildir. Devlet kavramı ilk şehir 

devletlerinden günümüzün modern yapılarına dönüşünceye kadar evrimsel bir 

süreçten geçmiştir. Münci Kapani devleti oluşturan üç kurucu unsur olan ülke, insan 

topluluğu ve iktidar kavramlarından yola çıkarak devleti şöyle tanımlamaktadır: 

“Devlet, belli bir ülke üzerinde yerleşmiş, zorlayıcı yetkiye sahip bir üstün iktidar tarafından 
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yönetilen bir insan topluluğunun meydana getirdiği siyasal kuruluştur.” (Kapani, 2016, ss. 

43-44) Devlet kavramı bu unsurların bir toplamı ya da sentezidir. 

Devlet kavramının anlaşılmasındaki zorluklardan biri ise hükümet kavramı ile 

eş anlamlı kullanılmasıdır. Hükümet çağlar boyunca var olmasına karşın devlet 15. 

Yüzyılda ortaya çıkmıştır. Hükümet devletin bir parçasıdır. Devlet kavramının geniş 

tanımları onu birçok ideolojinin merkezine oturtmuştur. Anarşist ideoloji devleti kötü 

ve gereksiz olarak görüp yok etmenin yollarını ararken Marksist ideoloji ise devleti 

sınıfsal hakimiyete ve emek sömürüsüne izin veren ve bunun devamını sağlayan bir 

kurum olarak görür. Devlet burjuvazinin proletarya üzerindeki hakimiyeti için vardır. 

Sınıfsız toplum var olduğunda devlet yok olacaktır. Gramsci devletin aynı zamanda 

rıza oluşturarak egemen sınıfın gücünü hegemonik ilişkilerle ortaya koyduğunu 

savunur. (Heywood, 2017) Pozitivist yaklaşıma göre soyut kavramlar bilimin konusu 

olamayacağı ve incelenemeyeceği için devlet somut bir kişiliğe bürünecek şekilde 

kurumlar sistemi olarak tanımlanır. (Yalman, 2012, s. 76) 

  Devletin kaynağı ve tanımı üzerindeki tartışmalar farklı varsayım ve 

yaklaşımlara dayansa da devleti oluşturan ögeler aynıdır. Bu ögelerden birinin 

eksikliği devlet kurumunun varlığını tehlikeye atar. Devleti oluşturan ögelerin ilki 

insan topluluğudur. Bir devlet ancak belirli bir toprak parçası üzerindeki insan 

topluluğu ile var olabilir. Bir devletteki kişi sayısı 5-10 bin ya da Çin örneğindeki 

gibi 1 milyar kişi de olabilir. Devletin sınırları içinde yaşayan kişiler devlete 

vatandaşlık bağı ile bağlı olmalıdırlar. Devleti oluşturan ikinci öge devletin ve 

devlete vatandaşlık bağı ile bağlı insanların üzerinde yaşayabileceği bir toprak 

parçasıdır. Bu toprak parçası ülke olarak adlandırılır. Ülkenin büyüklüğü devlet olma 

şartı açısından önemli değildir. Ülkenin sınırları küçük bir ada ya da bir kıtayı 

kapsayabilir. Ülkenin varlığı belirlenmiş sınırlara ve bu sınırlar içinde yaşayan 

yerleşik insan topluluklarına bağlıdır. Devleti oluşturan son öge devletin sınırları 

içerisinde yönetme gücüne sahip bir hükümetin ve otoritenin var olmasıdır. Hükümet 

devletin sahip olduğu kurum ve kuruluşlar, hukuk sistemi ile soyut bir kavram olan 

devlerin tüzel kişiliğini kullanarak devleti yönetir. Hukuk, yasama, yönetim gücüne 

sahip olmayan insan toplulukları ülke sınırları belirli bile olsa devlet olarak 

adlandırılamazlar. Çoğu zaman eş anlamlı kullanılan devlet ve hükümet kavramları 
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arasında fark vardır. Devlet tüzel kişiliğe sahip soyut bir kavram iken hükümet bu 

tüzel kişiliğin sahip olduğu otoriteyi ve kanunları kullanarak ülkeyi yöneten kişi ve 

kurumlardan oluşan somut bir kavramdır. Hükümetin yetkisi ülkedeki yasalardan ve 

bu yasalara temel olan meşruiyet kaynağından gelir. Seçimler, devrimler sonucunda 

hükümetler değişse bile devlet soyut bir kavram olarak varlığını sürdürür. Devletin 

yönetimi veya varlığı askeri ya da halk devrimleri ya da dış işgaller ile değişebilir. 

Bürokratik kadrolar hükümetten emir almalarına karşın hükümetin değil devletin 

elemanlarıdır. (Öztekin, 2010) Erol Turan’a göre bir devleti oluşturan bir başka öge 

de devletin tanınmasıdır. Başka devletler tarafından tanınmayan bir devlet sadece 

ülke sınırları içerisinde hakimiyetini sürdürebilir. Uluslararası diplomatik, ticari 

ilişkiler kuramaz. Bir devletin tanınması o devletin hukuk devleti özelliğinin ve ülke 

içindeki meşruiyetinin başka devletler tarafından onaylanmasıdır. (Turan, 2013, 

s.115) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye dışındaki devletler tarafından 

tanınmadığı için uluslararası alanda ilişkilerde bulunamamaktadır.  

Devleti toplumdaki diğer sosyal kurumlardan ayıran üç temel özelliği vardır. 

Bu özelliklerin ilki en üstün güç olmasıdır. Devlet ülke sınırları içerisindeki en geniş 

kapsamlı güçtür. Ülkedeki yasama, yargı, yürütme devletin kurumları aracılığıyla var 

olur. Devletin kurumlarının aldığı kararlar, yaptığı yasalar ülke içerisindeki tüm kişi 

ve kuruluşları etkiler. Bu kararlara uymak bir zorunluluktur. Devlet bu özelliği ile 

“kurumlar kurumu” olarak adlandırılır. (Kapani, 2016) Devleti diğer kurumlardan 

ayıran ikinci özellik, devlete üyeliğin zorunlu olmasıdır. Ülkede yaşayan bireyler 

vatandaşlık bağları ile devlete bağlıdır. Bir insan doğduğunda ebeveynleri tarafından 

vatandaş olarak kaydedilir. Bir ülkenin vatandaşı olmak ya da vatandaşlığından 

çıkmak bireyin kolayca gerçekleştirebileceği bir şey değildir. Devletin son ayırt edici 

özelliği, şiddet kullanma yetkisidir. Devlet yürürlükte olan yasalara göre bireylere 

ceza verebilir. Devletin verdiği cezalar yasalara ve meşru kaynaklara dayandığı 

sürece hukuksaldır. Devletin ceza verme, başka bir deyişle şiddet kullanma yetkisi 

başka gruplar tarafından paylaşılır ya da parçalanırsa devlet otoritesi zayıflar. 

Devlet sistemleri yapılarına, merkez- çevre ilişkilerine, bağlı olarak iki temel 

türde olurlar. Bu türlerin ilki üniter devlet olarak adlandırılan sistemdir. Bu sistem 

ülkede yasama, yürütme ve yargı işlevlerinin merkezden yönetildiği ve kontrol 
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edildiği bir sistemdir. Ülkenin her köşesinde yasalar ve hukuk kuralları aynıdır. 

Üniter devlet sistem Fransız Devrimi sonrasında ortaya çıkmıştır. Ulus devlet 

kavramı, her ulusun kendini yönetme hakkının varlığı ile ilgilidir. Her ulus sahip 

olduğu siyasal güç ile merkezi olarak yönetilebilmektedir. Fransız Devrimi 

sonrasında ortaya çıkması önceki sistem olan imparatorluk sisteminin “hak güçlü 

olanındır” düşüncesini reddetmesinde bir etken olmuştur. Merkez çevre ilişkisine 

dayanan diğer devlet türü federatif devletlerdir. Federatif devletlerin temel özelliği 

devletin birden fazla özerk bölümden oluşmasıdır. Özerk eyaletler, kantonlar ya da 

devletler içişlerinde bağımsız dış ilişkilerinde bağımlı özelliktedirler. Her özerk 

bölüm yasama, yürütme ve yargı organlarına sahiptir. Özerk bölümler genel mecliste 

de temsil edilirler. Genel meclis özerk bölümlerin üstünde bir güç olarak denetleme 

ve düzenleme yetkisine sahiptir. Federe devletler çok uluslu coğrafyalarda uygulanan 

bir devlet sistemidir. Özerk devletler de savunma amaçlı bir araya gelerek 

oluşturabilir. (Turan, 2013, ss. 117-124) Yugoslavya federe devletlerin yakın 

tarihimizdeki en büyük örneklerindendi. 

Devlet sistemlerini sınıflandırmanın bir başka ölçütü de devletlerin bağımlı 

veya bağımsız olmalarıdır.  Bu sınıflandırmadaki ilk tür bağımsız devletlerdir. 

Bağımsız devletler uluslararası hukuka göre başka hiçbir devlerin kontrolü altında 

değillerdir. Bağımsızlığı kısıtlı devletler ise bir başka devlet ile karar alma yetkilerini 

paylaşırlar. Bu tür devletlerin ilki koruma altındaki devletlerdir. Bir ülke diğer 

ülkenin himayesi altındadır. Himaye edilen devlet, himaye eden devletten ayrı 

uluslararası siyaset yürütemez. Bağımlı devletler ise bağımlı oldukları devletin 

uluslararası siyasetine aynı şekilde katılmak ile yükümlüdürler. Bu siyaset savaş 

durumlarını da içermektedir. (Öztekin, 2010, ss. 61-63) 

1.2.2. Yönetim Erki Olarak İktidar 

 

Devlet yönetimini ve gücünü elinde bulundurma yetkisi olarak tanımlanan (TDK, 

2018) iktidar kapsamına göre farklı anlamlara gelmektedir. Sosyal bir olgu olarak 

iktidar “başkalarının davranışlarını etkileyebilme, kontrol edebilme olanağı” olarak 

tanımlanabilir. (Kapani, 2016) Bireyler ve gruplar arasında hiyerarşik yapıları temel 

alan bu tanım siyasi iktidarı ve ilişkilerini tanımlamakta yetersiz kalmaktadır. 



9 
 

Siyasal anlamda iktidar bir ülkedeki en üstün güçtür. Sosyal hayatta var olan 

hiyerarşik egemenlik ilişkileri kısıtlı bir alanı etkilerken siyasal iktidar ülkedeki her 

alanı denetleme ve düzenleme hakkına sahiptir. Siyasal iktidar gücünü aldığı yasalar 

çerçevesinde,  ülke içindeki en üstün hiyerarşik güçtür. Siyasal iktidarı güçlü bir 

başka özelliği de fiziksel güç ve zor, başka bir deyişle şiddet, kullanma yetkisini 

tekelinde bulundurmasıdır. Siyaset iktidar emrinde bulunan kolluk kuvvetleri ile 

hukuk sınırları içerisinde kalarak zor kullanabilir. Ülke içerisinde fiziksel güç ve zor 

kullanan diğer gruplar ülke içerisinde illegal niteliğe sahip olurlar. Siyasal iktidarın 

gücü sadece sahip olduğu zor kullanma yetkisine dayanmaz.  Siyasal iktidar gücünün 

kaynağını ve kendi varlığını meşru bir temele dayandırmalıdır. Teokratik devlet 

sistemlerinde din, demokratik devlet sistemlerde oy kullanma hakkı olan vatandaşlar 

sistemdeki meşru temeli temsil eder. Meşruiyeti olmayan bir siyasal iktidar hukuki 

olmayan bir varlığa dönüşerek gücünü kaybeder. Siyasal iktidarı oluşturan bir başka 

özellik de rıza ve itaat yaratmasıdır. (Turan, 2013, ss. 52-53) Rıza ve itaat unsurlarını 

yok sayan bir yaklaşım siyasal ilişkilere tek yönden bakarak toplumsal barışı 

tehlikeye atmaktadır. Sadece fiziksel güce dayanan bir siyasal iktidar var olamaz. 

Murat Özbank’ın Hannah Arendt’ten aktardığına göre “Politik anlamda güçle şiddetin 

aynı şey olmadığını söylemek yetmez. Güçle şiddet bir birinin zıddıdır. Birinin mutlak olarak 

hüküm sürdüğü yerde, diğeri yok olur. Şiddet, güç tehlikeye girdiğinde ortaya çıkar, ama 

kendi haline bırakılırsa gücün yok olmasıyla sonuçlanır.’’ (Özbank, 2013, s. 21)  Bu 

bilgiler ışığında siyasal iktidar şiddet kullanma yetkisini elinde bulundurmasına 

rağmen tüm gücünü bu yetkiden alamaz.  

Demokratik olmayan siyasal sistemlerde bile halkın siyasal iktidarın 

kararlarını rıza göstermesi ve temel anlaşma (Consensus) olmalıdır. Siyasal iktidarın 

meşruiyeti üzerindeki temel anlaşma yoksunluğu (Dissensus) barışçı yollardan 

giderilmez ise sosyal gerilim, ihtilal hatta iç savaş ile sonlanabilir. (Kapani, 2016, s. 

99)  Şiddet kullanma yetkisi ( Siyasal şiddet)  araçsal bir nitelik ile siyasal gücün 

yanında yer alabilir. Siyasal şiddet bir amaç olamaz, sadece politik gücün bir aracı 

olabilir ama siyasi şiddet meşru olsa bile kullanıldığında iktidar açısından siyasi güç 

kaybına neden olur çünkü şiddet ile güç arasında negatif bir diyalektik vardır. 

(Özbank, 2013, s. 27) 
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İktidar kavramını özelliklerini daha iyi anlamak için incelenmesi gereken bir 

diğer kavram da meşruiyet kavramıdır. Meşruiyet kavramı iktidarın sahip olduğu 

gücün ve uyguladığı politik gücün nereden geldiğidir. Meşruiyet, siyasal otorite ile 

birlikte iktidarın gücünü ve gücün sınırlarını belirler. Farklı devlet sistemlerinde ve 

rejimlerde meşruiyetin kaynağı farklı olabilir. Geleneksel meşruiyet teorilerinden ilki 

teokratik meşruiyettir. Teokratik meşruiyetin kaynağı dindir. Yönetimde bulunan 

iktidar siyasal gücünü dinden almaktadır. İlk çağlarda görülen tanrı – kral 

uygulamaları ve Ortaçağ Avrupa’sında kralların Papa’dan onay almaları teokratik 

meşruiyet teorisinin en önemli örneklerindendir. Klasik meşruiyet teorilerinden 

ikincisi milli egemenlik teorisidir. Bu teoriye göre, iktidar siyasal gücünü ülkedeki 

bireylerden alır. Bireylerin iradesi siyasal iktidarı belirler ve ona siyasal güç verir. 

Bireylerin çoğunluğunun desteğini sağlayan siyasal grup iktidar haline gelir. 

Anayasadaki “Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir” ilkesi milli egemenlik teorisini 

çok iyi özetler. Milli egemenlik teorisi iktidarın kaynağının halk olduğunu belirtir. 

Meşruiyet kavramı ile sıklıkla karıştırılan bir kavram da kanunilik kavramıdır. 

Yasalara uygun olan bir davranış toplumdaki bireylerin değer yargılarına uygun 

olmayabilir. Bu davranış yasaldır fakat meşru değildir. Siyasal iktidar kendisine güç 

veren toplumun normlarına uymak zorundadır. (Kapani, 2016, ss. 78-92) Münci 

Kapani’ye göre “Meşru iktidar, ona tabi olanlar (yönetilenler) tarafından meşru olarak 

kabul edilen, toplumda yaygın ve hakim olan ‘meşruluk’ inancına uygun olan iktidardır” 

(Kapani, 2016, s. 92)  Bir iktidar kendisine güç veren yasalara uymayarak ve 

toplumdaki meşruiyet anlayışının değişmesi ile meşruluğunu kaybedebilir.  

Meşruiyet kavramı ile ilgili çalışmalardan öne çıkanlardan biri ise Max 

Weber tarafından tanımlanmıştır. Max Weber otorite kavramı üzerinden meşruiyeti 

tanımlamıştır. Münci Kapani’nin aktardığına göre Weber üç otorite türünün varlığını 

belirtir. Bu otoritelerden ilki geleneksel otorite olarak adlandırılır. Geleneksel otorite 

eski zamanlardan gelen gelenekler ve geleneklerin kutsallığına dayanır. İktidarın 

yetkileri ve sınırları açıkça belirtilmediği için hukuksal açıdan sorunlu bir 

yaklaşımdır. Otorite kavramlarından ikincisi hukuki otoritedir. Bu sistemde 

meşruluğun kaynağı hukuktur. İktidarın yetkileri ve sorumlulukları belirlenmiştir. 

Hukuki otorite yaklaşımını geleneksel otoriteden ayıran bir diğer özellik de 
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bireylerin kişilere değil makamlara itaat etmesi ve saygı göstermesidir. Siyasal 

iktidar yasalara uyduğu sürece meşrudur. Otorite teorilerinin sonuncusu karizmatik 

teori olarak adlandırılır. Bu teoride liderin olağanüstü yetenekleri ve özellikleri onu 

meşru lider haline getirir.  Karizmatik liderler radikal değişiklikler ile ortaya 

çıkabilirler. Karizmatik otorite diğer otorite teorilerini destekleyici nitelikte olabilir. 

Karizmatik özelikleri lidere farklılaşma, öne çıkma imkânı sunarak geleneksel ya da 

hukuki otoriteden aldığı gücü pekiştirebilir. (Kapani, 2016, ss. 99-104) 

1.2.3. Siyasi Bir Olgu Olarak Kamuoyu 

 

Günümüzde hayatın içinde sıklıkla duymamıza rağmen kamuoyu kavramı ile ilgili 

genel geçer ve herkes tarafından kabul edilen bir tanım yoktur. Genel olarak halkın 

düşüncesi olarak çevrilebilecek bir kelime olan kamuoyu, Arapça kamu ve oy 

kelimelerinden oluşmaktadır. (Öztekin, 2010, s. 127) Kelimenin anlamı üzerinden 

yapılacak bir tanım halkın birbirine benzeyen tek bir yapıda olduğu ve bu yapının tek 

bir oyu ( Rey) olduğu gibi yanlış bir tanıma neden olmaktadır. Öncelikle kavramı 

oluşturan kelimelerin anlamları açıklanmalıdır. Kamu halk anlamına gelmesin 

rağmen buradaki anlamı sosyolojik grup anlamına gelmektedir. Oy kelimesi ise 

kanaat- fikir anlamına gelmektedir. (Kapani, 2016, s. 160) Bu bilgiler ışığında 

kamuoyunu bir konuyla ilgili gruplara ya da kişilere ait konuyla ilgili genel kanaat 

olarak tanımlayabiliriz. Münci Kapani kamuoyunu şöyle tanımlamaktadır; “ kamuoyu, 

belli bir zamanda, belli bir tartışmalı sorun karşısında, bu sorunla ilgilenen kişiler grubuna 

veya gruplarına hakim olan kanaattir.” (Kapani, 2016, s. 161)  

Kamuoyu kavramı ile ilgili bir başka yanlış varsayım da oluşan kanaatin 

toplumun tamamında ya da çoğunluğunda var olduğudur. Kamuoyu olarak kabul 

edilen kanaat konuyla ilgili gruplarda olmalıdır. Bunun yanı sıra kanaat grubun 

tamamında ya da genelinde var olmasa bile sesini duyurma konusunda daha fazla 

olanağa sahip azınlıklar kanaatleri ile kamuoyu oluşturabilirler. Siyasetin önemli 

değişkenlerinden olan baskı grupları kamuoyu oluşumunda etkilidirler. Baskı 

grupları siyasal iktidar, hükümet üzerinde baskı kurmalarının en temel yolu kamuoyu 

oluşturarak istediklerini gerçekleştirmektir. Baskı grupları doğrudan siyasal iktidarı 

etkileyemedikleri durumlarda kamuoyu oluşturmayı hedeflerler.  Baskı grupları 
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farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Genel olarak baskı grupları benzer özellikleri, 

çıkarları ve tutumları olan kişilerin bir araya gelmesiyle oluşur. İşçi örgütleri, işveren 

örgütleri, belli sektörlere ait örgütler çeşitli düşünce kuruluşları öne çıkan baskı 

gruplarıdırlar. (Turan, 2013, ss. 276-277) Sivil toplum olarak da adlandırılan baskı 

grupları siyasal iktidarın aldığı her karar üzerinde fikir beyanında bulunmazlar. Baskı 

grupları kendileri ile ilgili olan konularda fikir beyan ederler. Baskı grupları 

doğrudan veya dolaylı olarak siyasal iktidarı etkileyebilirler. Doğrudan etkileme 

yöntemlerinin başında lobicilik gelmektedir. Lobicilik yüz yüze görüşme, raporlar 

hazırlama,  rüşvet ve para yardımını da içerebilir. Lobicilik tam olarak sınırları belli 

olmadığı ve istismara açık bir faaliyet olduğu için genelde kötü olarak algılanan gri 

bir alandır. Siyasi iktidarı ikna etmek için yapılan faaliyetler ve seçimlerde 

desteklememe gibi davranışlar yasalara uygun ve etik iken rüşvet vermek etik ve 

yasal olmayan bir davranıştır. (Turan, 2013, ss. 283-284) Maddi bağışta bulunmak 

ise niteliğine göre etik sınırlar içerisinde olabileceği gibi rüşvet gibi etik dışı bir 

davranışa dönüşebileceği için lobiciliğin kötü algılanmasındaki en önemli unsurdur. 

Baskı grupları siyasal iktidarı etkilemek için dolaylı yöntemleri de kullanırlar. 

Bu yöntemlerin en önemlisi kamuoyu yaratmaktır. Baskı grupları için en etkili 

kamuoyu yaratma yöntemi basın yoluyla propaganda yapmaktır. Televizyon, radyo, 

gazete ve dergilerde yapılan yayınların yanında broşür dağıtma, afişler gibi 

yöntemler de sıklıkla kullanılır. Günümüzde bazı siyasal partiler ve toplumsal 

örgütler kendi basın yayın organlarına sahiptirler. Baskı gruplarının uyguladıkları 

diğer yöntemler ise grev, boykot, yürüyüş gibi geleneksel eylemlerdir. Grev ve 

boykot tehditleri özellikle sanayileşmiş toplumlarda üretimin aksaması nedeniyle 

etkili olabilecek yöntemlerdendir. (Kapani, 2016, ss. 222-223) 

Bir kanaatin kamuoyu olarak adlandırılması için dört asgari şartın oluşması 

gerekir;(Öztekin, 2010, ss.128-129) 

1) Kamuoyunun oluşması öncelikle toplumu ilgilendiren bir anlaşmazlığın, 

uyuşmazlığın olması gerekir. Çatışan çıkarlar ve istekler kamuoyunun 

oluşması için gereklidir. 
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2) Kamuoyunun oluşması için ülkede ya da özgür haberleşme, konuşma, 

tartışma örgütlenme olanağının siyasal iktidar tarafından sağlanmasıdır. 

3) Örgütlenmiş ve sistemleştirilmiş fikirlerin bulunmadığı bir toplumda 

kamuoyu oluşamaz. Kamuoyunun oluşması için o konudaki uzmanların 

sistemli ve objektif bilgiyi topluma iletmeleri gerekir.  

4) Bir kanaatin kamuoyu oluşturması için toplumsal sorun ya da olay karşısında 

bir direnme merkezinin olması gerekir. Hükümet, parlamento gibi kamu 

kuruluşları genellikle direnme noktalarını oluşturlar. 

1.3. Siyasal Sistemlerdeki Yapılar 

 

Her siyasal sistem kendisini oluşturan yapı ve kişiler ile kendine özgü kimliğini ve 

özgünlüğünü kazanır. Aynı adı taşımalarına rağmen her siyasi sistem kültürel, 

ekonomik ve tarihsel sebepler ile birbirlerinden ayrılırlar. Yakın geçmişe kadar ad 

olarak cumhuriyet olan devletler tek kişinin mutlak hakimiyeti altındaki 

monarşilerdi. 

          Siyasal sistem içindeki yapılar ve bu yapıların özellikleri sistemin, rejimin ve 

ülkenin gerçek siyasal durumunu belirlerler. Her siyasal sistem içindeki yapıların rol 

ve özeliklerine göre gerçek kimliğini bulur. 

1.3.1.  Siyasal Sistemin Yapıtaşı Olarak Siyasi Partiler  

 

İktidarı kazanmak amacıyla örgütlenmiş insanlar grubu (Heywood, 2012, s. 303) 

olarak tanımlanan siyasi partiler bir siyasal sistemin demokratik olarak 

adlandırılmasında önemli bir yere sahiptirler. Siyasi partilerin olmadığı bir sistem 

genel olarak diktatörlük ya da askeri vesayet ile yönetilen ülkelerdir.  Farklı 

ülkelerde ve dönemlerde siyasal yaşam içerisindeki partilerin sayıları ve özellikleri 

değişebilir. Bir ülkede sadece bir parti olabileceği gibi sadece iki ya da daha fazla 

partinin olduğu ülkeler de vardır. Ülkedeki partilerin sayısı ülkenin rejiminin tanımı 

olabilir. (Yayla, 2003, s. 221)   

Andrew Heywood’a göre dört özellik partileri toplumdaki diğer gruplardan 

ayırır.(Heywood, 2012) 
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1) Partiler bir makamı kazanarak siyasal iktidarı kazanarak kullanmayı amaçlar. 

Küçük partiler platform kazanmak için seçimleri kullanabilirler. Küçük 

partiler baskı grubu gibi davranabilirler. 

2) Partiler üyelerden oluşan bir yapıdadırlar. Üyeler parti üyeliklerini belgeler 

ile oluştururlar. 

3) Partiler devlet yönetimin konusu olan tüm meselelere değinecek ve buna 

uygun hareket edebilecek kadar geniş kapsamlıdırlar. 

4) Partiler siyasal tercih ve ideolojik kimlik etrafında birlik ve beraberliğe 

sahiptirler. 

Siyasi partiler baskı gruplarından farklı olarak iktidarı etkilemeyi değil ele 

geçirmeyi ve elinde tutmayı hedeflerler. Siyasal partilerin bu özellikleri onları 

toplumda önemli aktör olarak var olmalarını sağlar. Siyasi partilerin üç karakteristik 

özelliği onları baskı gruplarından farklılaştırır.  Bu özelliklerden ilki tek başına ya da 

koalisyon ile iktidarı ele geçirme hedefidir. Bazı küçük partilerin iktidarı ele 

geçirmeleri toplumda temsil ettikleri kesimin azlığı nedeniyle mümkün olmasa bile 

siyasal yaşam bu partilerin temsil ettikleri kesimler için seslerini duyurma olanağı 

sağlamaktadır.  Partilerin bir diğer özelliği ise iktidarı ele geçirmek ve ideolojik ve 

siyasal yapısına temel olan kesimi temsil etmek için halk desteği aramaktır. Partilerin 

son özelliği, parti yapılarının sürekli bir örgüt yapısı içinde olmasıdır. Siyasi partiler 

sadece seçim dönemlerinde ortaya çıkıp faaliyet gösteren ve seçim sonrasında 

örgütünü dağıtan bir yapıda değildirler. Siyasi partilerin ülke sınırları içerisinde 

yasalarla belirlenen asgari yerleşim yerinde örgütlenmiş olmaları seçimlere 

katılmaları için gerekli şarttır.  (Yayla, 2003, s. 222) Siyasal partilerin günümüzdeki 

anlam ve işlevleriyle ortaya çıkmaları ve yaygın yerel örgütlere sahip olmaları 

temsili hükümetlerin ortaya çıkışı ve genel oy hakkının tanımlanmasından sonradır. 

Genel oy ilkesi partileri siyasal sistem içindeki önemli konumlarına getirmiştir. 

(Özdemir & Atılgan, 2012, s. 210) 

Siyasal partileri ülkedeki rejimi tanımlamak dışında topumdaki birçok kurum 

tarafından sağlanamayacak işlevlere sahiptirler. Siyasal partiler ülkedeki sivil ve 

devlet kadroları arasındaki iletişimi sağlarlar. Bir bireyin ya da küçük bir grubun 

sesini iktidar kadrolarına duyurması zor iken mecliste temsil edilen bir siyasi parti 
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için bu daha kolaydır. Bireyle siyasi partiler içinde görev alarak kendilerini ve bağlı 

oldukları grupları temsil edip sorunlarına çözüm arayabilirler. Siyasal partiler 

dağınık haldeki düşünceleri, eğilimleri açıkça temsil eder. Siyasal partiler aktif 

siyasete katılacak kişilerin tanınmalarını ve seçilmelerini sağlar. Bağımsız olarak 

meclise girip siyaset mümkün olsa bile bir siyasi partiden aday olan birey partinin 

sağladığı tanınma, toplumdaki algı, bilgi ve tecrübe ile seçilme olasılığını 

artırmaktadır. Siyasi partiler bireylere kendilerini siyasal alanda temsil etme olanağı 

sağlamaktadırlar. Siyasi partiler üyelerine siyaset bilinci, ideolojik temel ve siyaset 

tecrübesi kazandırarak gelecekte partide ve olası bir iktidarda görev alacak 

kadroların yetiştirildiği bir parti okulu niteliğindedirler. Özellikler ideoloji ve sınıf 

temeline dayanan sol partilerde parti üyelerinin sınıfsal ve ideolojik bilince 

ulaşmaları partiye olan bağlılıkları ve partideki etkinlikleri açısından önemlidir. 

Siyasal partiler toplumdaki benzer ideolojik, sınıfsal, dinsel ve etnik özellikleri olan 

bireyler arasında duygusal ve düşünsel birliktelik yaratarak birleştirici ve harekete 

geçirici özellikler gösterirler. (Fedayi, 2011, s. 48) 

Siyasal partiler işlevleri, ideolojik temelleri, büyükleri ile sınıflandırılabilirler.  

Siyasal partileri sınıflandırmada var olan genel bir yaklaşım partinin büyüklüğünü ve 

üyelerinin özelliklerini dikkate alan kadro partisi, kitle partisi ayrımıdır. Kadro 

partileri genellikle sayıca az ama ekonomi ve eğitim açısından daha nitelikli üyeler 

tarafından kurulan partilerdir. Kadro partileri toplumun genelinden daha fazla nitelik 

ve olanaklara sahip öğretmen, avukat, akademisyen gibi meslek gruplarının etkin 

oldukları partilerdir. Kadro partileri ideoloji ve parti içi disipline fazla önem 

vermeyen temel önceliği mecliste etkin bir kadro oluşturmak olan partilerdir. Kitle 

partileri kadro partilerinden farklı olarak geniş halk kitlelerine ulaşmayı ve onları 

temsil etmeyi amaçlar. Partinin ekonomik ve siyasi gücü üyelerinin sayısı ve 

yaptıkları aidatlar ile ilintilidir. Genel olarak kitle partileri ekonomi ve sosyal olarak 

daha alt seviye olan bireyleri temsil etme gayreti içinde olduğundan parti aynı 

zamanda ideolojinin öğretildiği bir okul niteliğindedir. Geniş kitlelere ulaşmak için 

ideoloji partinin oluşumunda önemli bir yere sahiptir. İdeolojinin olası seçmenlere 

anlatılması ve halka ulaşmak için kitle partileri küçük yerleşim yerlerinde de 

örgütlenirler. Partileri kitle ve kadro partisi ayrımına sevk eden temel etken partilerin 
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tabanları yani ideolojileridir. Ekonomik olarak güçlü gruplar kadro partilerini, 

ekonomik olarak güçsüz gruplar kitler partilerini oluştururlar. Genel olarak işçilerin, 

köylülerin özgürlükçü ve eşitlikçi düşünceler ile sola yakın kitle partilerine üye, sağa 

yakın muhafazakâr, tutucu kesimlerin ise kadro partilerine üye oldukları söylenebilir. 

(Kışlalı, 2016, ss. 262-263) 

Siyasal partileri sınıflandırmadaki diğer yöntem ise partinin meclis içindeki bir 

grubun siyasal partiye dönüşmesini ve sendikal, işçi, köylü örgütlerinin siyasal 

partilere dönüştüğü partinin ortaya kökenini temel alan yaklaşımdır. Farklı bir açıdan 

bakılmasına rağmen bu yaklaşım kadro – kitle partileri ayrımının karşıtı değildir.  

Siyasi partiler, parti içinden ayrılan bir grup tarafından ya da partilerin birleşmesi ile 

de oluşturulabilirler. (Kapani, 2016) Partileri sınıflandırmadaki ölçütlerin fazlalığı ve 

bakış açılarındaki farklılıklar genel bir sınıflandırmanın yapılmasını ve 

formülleştirilmesini zorlaştırmaktadır. Musa Taşdelen Türkiye’deki siyasi hayatı 

dikkate alarak beş parti türünü sıralar; (Taşdelen, 2015, ss. 108-110) 

1) Herkese Kucak Açan (Catch All) Parti: Ülkedeki genel seçmen kitlesine 

ulaşmayı hedefleyen, ideolojinin ikinci plana itildiği liderin ön plana çıkarıldığı 

bir yaklaşımları vardır. Toplumun her kesiminden destek bulmak için farklılıklar 

değil benzerlikler ön plana çıkarılır. Sepet partisi olarak da adlandırılırlar. 

(Yayla, 2015, s. 180) 

2) Kartel Partisi: Ortak çıkarlar ve düşünceler etrafında bir araya gelen bireyler 

tarafından oluşturulurlar. Kartel partileri sahip oldukları hiyerarşik yapılanma ve 

parti disiplini ile diğer partilerin etkinliklerini kısıtlamaya çalışırlar. 

3) İdeoloji Partisi: İdeoloji partileri bir dini ya da siyasi ideolojiyi yaymak amacıyla 

kurulurlar. Partinin temel amacı ideolojik tabanını genişletmektir. İdeolojik 

taban dışında kalan seçmenleri etkileyecek çalışmalar tercih edilmez. 

4) Etnik ya da Menfaat Grubu Parti: Yerel ve etnik grupları temsil etmek için 

kurulurlar. Çok uluslu devletlerde farklı etnik kimlikler bu tür partiler kurarlar. 

Etnik temele dayanan bir partinin, etnik grubun tamamı tarafından desteklendiği 

söylenemez. 

5) Kişi Partisi: Parti kurucusu olduğu kişinin karizması ve ünü ile ortaya çıkar ve 

lideri ile özdeşleşir. Genel olarak parti lider hayatta olduğu sürece siyasette yer 
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alır. Liderin ölmesi ya da siyaseti bırakması ile parti varlığını sürdürebilir ama 

partiye olan ilgi daha az olur. 

   Partilerin siyasi hayattaki konumları ve sayıları siyasal parti sistemlerini 

belirler.  Siyasal parti sistemleri ise rejimin adını ve özelliğini belirler. Temel olarak 

dört parti sistemi vardır.  (Yayla, 2015, ss. 182-186) 

1) Tek Parti Sistemleri:  Tek partinin olduğu siyasal sistemlerin demokrasi içinde 

yer alıp almayacağı tartışmalı bir durumdur. Tüm ülkeyi temsil ettiğini iddia 

eden ve açık, gizli muhalefeti engelleyip gayri meşru gösteren bir parti 

yapılanması tek parti sistemlerinin genel özelliğidir.  Tek parti sistemleri henüz 

demokratik olgunluğa erişmemiş toplumlarda ve totaliter rejimlerde görülür. 

2) Hakim Parti Sistemleri: Hakim parti sistemlerinde tek bir parti oyların büyük 

çoğunluğunu sağlayarak uzun süreler iktidarda kalır. Partinin bunu 

sağlamasındaki en önemli etken partinin aslında bir koalisyondan oluşmasıdır. 

Farklı gruplar amaçları için işbirliği yapmaktadırlar. Bir partinin uzun yıllar 

iktidarda kalması parti, devlet ve muhalefet açısından zararlı bir durumdur. Parti 

uzun süre iktidarda kaldığı için partiyi uyuşturur canlılığını yitirtir. Muhalefet ise 

uzun süre muhalefette olduğu için aynı durumu ve umutsuzluğu yaşayabilir. 

Devlet açısından ise iktidar partisinin devlet kadrolarına yerleşmesi ile parti- 

devlet görüntüsü ortaya çıkabilir. 

3)  İki Parti Sistemleri: İki ana partinin, siyasal hayata egemen olduğu siyasal 

sistemdir. Sistemde ikiden fazla siyasi parti olabilir ama iki egemen parti 

dışındaki partilerin iktidara gelme olanakları neredeyse yoktur. İki parti kesin 

çoğunluğu sağlayamadıkları durumda küçük partiler ile koalisyon arayışına 

girerler. Bu durum siyasi olarak radikalleşmenin önüne geçer. Egemen partiler 

toplumdaki her kesimi kucaklamaya çalışırlar. 

4) Çok Partili Sistemler: Çok partili sistemlerde iktidar olma olasılığı olan ikiden 

fazla parti vardır. Bir partinin tek başına iktidar olması zor olduğu için 

koalisyonlar yaygındır. Çok partili sistemlerde farklı toplumsal kesimler 

mecliste temsil imkanına kavuşurlar.  Koalisyonların olması siyasi uzlaşma 

kültürünü ve partiler arası iletişimi artırır. Koalisyonların olması, koalisyon 

ortaklarının cesur kararlar almalarını ve siyasi sorumluları belirlemeyi zorlaştırır. 
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   Bu parti sistemlerinin daha ayrıntılı özeliklerine göre tanımlandığı beşten fazla 

olduğu, muhalefetteki partilerin birbirleriyle yarıştığı aşırı çok partili sistem ile 

birlikte köklü değişiklikler sonrasında çok sayıda partinin ortaya çıktığı atomlaşmış 

parti sistemleri de vardır. (Taşdelen, 2015, s. 112)  

1.3.2.  Devletin İskeleti Olarak Anayasa 

 

Bir ülkedeki siyasal iktidarın ve siyaset içindeki yapıların neye göre hareket edeceği, 

yetki ve sorumluluklarının nerede başlayıp bittiğini belirlemek ülkedeki siyasal, 

sosyal ve ekonomik hayatın düzenli bir şekilde ilerlemesi için bir zorunluluktur. 

Anayasa bu zorunluğu yerine getiren siyasi metindir.  Anayasa bir devlet içindeki 

siyasi sistemin sınırlarını belirlediği için sistemin temel kavramları olan meclis, 

yargı, seçim sistemlerini ve temel hak ve özgürlüklerin de yapısını ve sınırlarını 

belirler. Anayasa ülkedeki tüm kanunlara temel olduğu için anayasa ülkedeki en 

geniş kapsamlı siyasi metin durumundadır. 

Anayasa “Yönetimin çeşitli kurumlarının görevlerini, yetkilerini ve işlevlerini 

belirleyen, aralarındaki ilişkiyi düzenleyen ve birey ile devlet arasındaki ilişkiyi tanımlayan 

bir kurallar kümesidir.” (Heywood, 2012, s. 259)  Andrew Heywood tarafından 

yapılan bu tanım anayasanın siyasal sistem içerisindeki temel işlevine vurgu 

yapmaktadır. Anayasa siyasal sistem içerisinde düzen ve öngörülebilirlik sağlar. 

  Siyasal iktidarın yetkilerini sınırlayan İngiltere’deki Magna Carta (1215) 

dünya için ilk, 1808 yılında Osmanlı devletinde imzalanan Senedi İttifak Türkiye 

için ilk anayasal metinler olarak kabul edilebilir. Dünyadaki ilk yazılı modern 

anayasa 1787 tarihli Amerikan Anayasası’dır. Daha önceki dönemlerde anayasa 

olarak tanımlanabilecek bir metin olmamasına rağmen yöneticiden yöneticiye, 

nesilden nesile aktarılan kurallar kümeleri var olmuştur. (Yayla, 2015, s. 243) 

Anayasanın bütüncül bir metin halinde olmayan kurallar kümesi ya da yazılı metin 

olarak var olmasını kodlanmış kodlanmamış anayasa ayrımına neden olur. 

Günümüzde anayasa olarak tanımlanabilir bir metni olmayan iki liberal demokrat ve 

birkaç demokratik olmayan ülke vardır. Bu liberal demokrat ülkeler Birleşik Krallık 

ve İsrail’dir. (Heywood, 2012, s. 259)   
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Kodlanmış anayasalar siyasal sistem içerisinde bazı üstünlüklere sahiptirler. Bu 

üstünlükler şöyle sıralanabilir;  (Heywood, 2012, s. 261) 

1) Devletin temel anayasal ilkelerinin sabitlenmesi, mevcut hükümetler 

tarafında değiştirilmesini ve hükümetin temsil ettiği toplumsal grubun 

çıkarları doğrultusunda değiştirilmesini önler. 

2) Yasama gücü olan meclis, egemenliğini istediği şekilde genişletemez. 

3) Anayasa hükümlerinin diğer kamu kurumları tarafından yerine getirilmesi 

bağımsız mahkemelerdeki siyasi olmayan hakimler tarafından denetlenerek 

anayasanın güvenliği sağlanır. 

4) Temel özgürlükler temel bir metin ile daha kolay korunur. 

5) Siyasal sistemin genel özelliklerini belirdiği içi kodlanmış anayasa eğitici bir 

değere sahiptir. 

Bir anayasanın varlığı o ülkeyi anayasal demokrasi olarak tanımlamak için yeterli 

değildir. Anayasanın içerdiği temel ilke ve kuralları uygulanabileceği siyasi kültür ve 

bireylerin olmadığı sistemler anayasal sistemler olarak adlandırılamazlar. Anayasada 

yer alan temel hak ve özgürlüklere saygı göstermeyen, anayasal sınırlarını aşmaya 

çalışan, anayasada belirlenen kavram ve kurumları hiçe sayan bir siyasi iktidar 

olduğunda anayasal yönetimden bahsedilemez. Bu durum gücünü anayasadan alan 

siyasi iktidarın meşruluk temeline zarar verir. Bu tür düzenlerde yer alan anayasalar 

sözde (Nominal) anayasalar olarak adlandırılırlar. Gerçek olanı yansıtmasa da amaç 

edilen ilkeleri içeren anayasalar program anayasaları olarak tanımlanırlar. Hem 

sadece kağıt üstünde kalan içeriklere sahip olan hem de olması arzu edilen ilkelere 

yer veren anayasalar karma anayasalar olarak tanımlanır. (Sevinç, 2012, ss.184-185) 

1.3.3. Karar Alma Mekanizması Olarak Parlamento 

 

Demokratik bir yönetimin vazgeçilmez bir ögesi olan parlamento demokratik bir 

ülkede siyasi kuvvetlerden yasama görevini yerine getirir. Fransızcadaki konuşmak 

anlamındaki “ Parlaiment” kelimesinden gelen parlamento konuşulan yer anlamında 

gelir. Parlamentoya katılan kişilere parlamenter denilir. (Yayla, 2015, s.259)  

Parlamento kelimesi için Türkçede Arapça kökenli meclis kelimesi genellikle 

kullanılır.  
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Eski Yunan devletlerinde parlamento adı verilen kurumlar devlet yönetimi ile 

ilgili kararları almaktaydılar. Bu meclislere halk meclisi anlamında “Ekklesia” adı 

verilmekteydi ve her yetişkin erkek yurttaş parlamentonun doğal üyesiydi. (Uygun, 

2011, s. 20) Günümüzdeki anlamıyla ilk parlamento 1215 Magna Carta ile birlikte 

İngiltere’de ortaya çıkmıştır. Ortaçağ boyunca parlamentolar monarşilerde 

hükümdarın isteği doğrultusunda savaş, ekonomik bunalım gibi krizler sırasında 

toplanan bir niteliğe sahip olmuşlardır. Bu parlamentolar genel olarak soyluların, 

kilise mensuplarının katıldığı gerçek anlamda halkı temsil gücü olmayan 

parlamentolardı. Fransız devrimi sonrasında ortaya çıkan milli irade kavramı ile 

halkın temsilcilerinin olduğu sistem ortaya çıkmıştır.  

Türkiye’de ise modern anlamda ilk parlamento 1876 yılında Kanunu Esasi ile 

kurulmuştur. İki bölümden oluşan bu parlamento üyeleri padişah tarafından atanan 

Heyet-i Ayan ve 50.000 erkek vatandaş için 1 vekil olacak şekilde seçilen Heyet-i 

Mebusan’dan oluşmaktaydı. 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı öne sürülerek tatil 

edilen meclis 1908 yılında ikinci meşruiyetin ilanı ile tekrar açılmıştır. 23 Nisan 

1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi adıyla Türkiye’nin ilk parlamentosu 

kurulmuştur. Yeni kurulan parlamento Osmanlı Mebusan Meclisi ile benzer özelikler 

göstermiştir. (İba, 2010, ss. 429-432) 

Parlamento özellikleri ile bir sistemin gerçek ya da sözde demokrasi olması 

ile yakından ilgilidir. Bir parlamentonun üyeleri atama ile değil halkın oyları ile 

seçiliyorsa demokratik bir yönetimden ve parlamentodan söz edilebilir. Bir yönetim 

sisteminin demokratik olma ölçütü oy veren bireylerin iradesinin parlamentoda 

temsil edilmesi (Sadece oy hakkına sahip erişkinler sisteme katıldığı için milli irade 

hatalı bir söylemdir)  ve yasama, yürütme, yargı kuvvetleri arasındaki ayrılıkla 

ölçülebilir. Demokratik bir sistemde parlamento yasama, hükümet yürütme ve 

bağımsız mahkemeler yargı görevini yerine getirir. Bu kuvvetler açık ya da örtük 

olarak bir arada ise bu sistem demokratik olmayan bir sistemdir ve kuvvetler 

görevlerini doğru bir şekilde yerine getiremezler. 

Parlamenter ve başkanlık sistemleri arasındaki temel farklardan biri yasama 

ve yürütme kuvvetleri arasında güç ilişkisi ve ayrımıdır. Başkanlık sistemlerinde 
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yürütme yasamadan daha üstün konumdadır. Yasamanın yürütmeyi görevden alması 

zordur. Parlamenter sistemlerde ise yürütme yasamanın içinden çıktığı ve hukuki 

yollar ile denetlendiği için yasama üstün durumdadır. (Roskin, Cord, Medeiros, & 

Jones, 2012, s. 272)  

Parlamentolar siyasal sistem içerisinde çeşitli işlevlere sahiptirler. Bu işlevler 

ülkedeki rejimin ve hükümetin özelliğine göre değişiklik gösterebilir. Ülkedeki 

yönetimin demokratik ya da totaliter özelikler göstermesi parlamentonun işlevlerini 

ve etkinliğini etkiler. Totaliter sistemlerde parlamento halkı temsil etmek ve halk için 

karar almaktan ziyade ülkedeki liderin aldığı bireysel kararları hukuka uydurma 

meşrulaştırma görevini yerine getir. Demokratik sistemlerde ise parlamento yasama 

ve temsil işlevleri ile demokrasinin gereklerini yerine getirir. 

Parlamentoların işlevleri şöyle sıralanabilir; (Yayla, 2015,ss. 265-272) 

1) Temsil: Parlamento ülkedeki bireyleri temsil eder. Parlamentoda alınan karar 

ülkedeki bireylerin iradelerinin yansıması olarak görülür ve değerlendirilir. 

Temsilde eşitliği sağlamak ülkedeki farklı sosyal gruplar için seçim kotaları 

koymak sakıncalı olabileceği için nüfusa göre yerleşim yerini temel alan 

sistem uygulanır. Şehirler Nüfusları oranında milletvekiline sahip olurlar. 

Normal şartlarda belirli sayıdaki birey için bir milletvekili kuralına göre 

milletvekili sayıları belirlenir. Bu uygulamanın dışında köy ve nüfuslarını 

temsil için farklı oranlar kullanıldığı da görülmüştür.1936 yılına kadar 

Sovyetler Birliğinde her 25 şehirli için bir milletvekili seçilirken 125 bin 

köylü nüfus için bir milletvekili seçilmiştir. Seçim sistemleri içerisinde köy 

ve kentlerin milletvekili seçilmek için farklı önemleri olabilir.  Hızlı ve köklü 

değişiklikler yapmak isteyen yönetimler kent nüfusunun önemini, tutucu 

yönetimler ise kırsal kesimin önemini artırmaya çalışır. (Kışlalı, 2016, s. 66)  

2) Kanun Yapma: Kuvvet ayrılığının tam olarak işlediği bir sistem demokratik 

açıdan olgunlaşmış bir sistemdir. Ülkedeki hukuki ortamın temeli olduğu için 

kanun yapma işlevi sistemde önemli bir yere sahiptir. Kanun yapma işlevinin 

doğru uygulanması ülkedeki siyasal sistemin devamlılığı ve demokratik 

özelliğini koruması için gereklidir. 



22 
 

3) Hükümeti Çıkarma: Parlamenter sistemlerde hükümetler genel olarak 

seçimlerde en çok oyu alan partinin lideri tarafından kurulur. Parti lideri 

bakanları parlamentonun içinden seçer ve hükümet oluşur. Hükümetin 

görevine başlayabilmesi için parlamentodan güvenoyu alması gerekir. 

Önemli kanunları geçirmek ve gerektiğinde güvenoyu almak için hükümet 

parlamentoya bağımlı haldedir. Başkanlık sistemlerinde ise yürütme halk 

tarafından seçildiği için parlamento ile ilişkiler farklı bir durumdadır.  

4) Hükümeti Denetleme: Hükümetin faaliyetlerini denetleme işlevi 

parlamentonun önemli işlevlerinden biri olarak yürütme kuvveti üzerindeki 

gücünü belirtir. Hükümetler tasarladıkları kanunları parlamentoda kabul 

ettiremedikleri, gensorulara cevap veremedikleri bir parlamento ile ülkeyi 

olması gerektiği gibi yönetemezler. Genel olarak böyle durumlarda hükümet 

istifa eder ya da güven oylaması ile düşürülür. Parlamentonun temsil işlevi 

hükümeti denetlemedeki meşruiyet kaynağını sağlar. 

5) Meşruiyetin Temsili ve Üretimi: Parlamento halk tarafından seçilen 

milletvekillerinde oluştuğu için parlamentonun aldığı kararlar meşru kabul 

edilir. Meşru parlamentodan çıkan hükümet de meşru kabul edilir. Totaliter 

sistemlerde bile meşruiyeti sağlamak önemlidir, çünkü meşruiyeti olmayan 

bir hükümetin toplumdaki gücü ve etkisi sınırlı olacaktır. Bunun ötesinde 

meşruiyet eksikliği toplumsal krizlere hatta iç savaşlara yol açabilir. 

1.3.4. Yürütme Erki Olarak Hükümet 

 

Siyasal sistemler içerisinde kanunlar içerisinde kalarak ülkeyi yönetme görevi 

yürütme olarak adlandırılır. Ülkedeki rejime göre yürütme görevi hükümete ya da 

başkana aittir. İki sistemin karması durumundaki yarı başkanlık sistemi de vardır. 

Yürütme görevi parlamenter sistemlerde hükümet tarafından yürütülür ve hükümet 

meclise karşı sorumludur. Meclis hükümeti düşürebilir. Başkanlık sistemlerinde ise 

başkan halka karşı sorumludur. Başkanın yetki ve sorumlulukları ülkeden ülkeye 

değişiklik göstermektedir. 

Parlamenter sistemlerde genel olarak Cumhurbaşkanı ( Başkan) hükümeti 

kurma görevini en çok oy alan partinin liderine verir. En çok oyu alan parti tek 
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başına hükümeti kuracak milletvekili sayısına sahip değilse diğer partiler ile 

işbirliğine giderek koalisyon hükümeti kurulur. Diğer partiler ile anlaşma 

sağlanamadığında azınlık hükümeti kurulabilir. Azınlık hükümeti de dahil olmak 

üzere tüm hükümetler meclisten güven oyu almak zorundadırlar. Oluşabilecek bir 

kriz sonrasında verilen güvenoyunu alamayan hükümet düşer.  

  Hükümetler ülkeyi yönetmek ve ülkede oluşabilecek sorunları çözmek için 

belirli süreler için seçilirler. Yürütme gücüne sahip hükümet ya da başkan devletin iç 

ve dış siyasetini oluşturmak ve yürütmekten sorumludur. İç ve dış siyasetteki 

gelişmelerin doğru şekilde takip edilmesi ve buna uygun davranılması yürütmenin 

başarılı olması açısından önemlidir. Yürütme toplumda ülkedeki siyasi lider olarak 

toplumu birleştirici harekete geçirici güce sahiptir. Aynı zamanda yürütme törensel 

görevleri ile siyasi birliği ve sadakati pekiştirir. Yürütmenin devlet kurumlarını 

çalıştırma ve denetleme işlev ve sorumluluğu vardır. Devlet kurumlarının 

yürütmenin belirlediği şekilde çalışması ve görevini tam olarak yerine getirmesi 

yürütmenin devamlı denetimi ile mümkün olur. (Yayla, 2015, ss. 286-289) 

Yürütme devleti yasama ve yargı ile birlikte devleti oluşturan ve yöneten üç 

kuvvetten biridir ve yönetimde doğrudan görev aldığı için en görünür olandır. 

Yürütmenin aldığı kararlar ülkenin iç ve dış siyasetine doğrudan etki ettiği için 

yürütme siyaseti ilgilendiren tüm alanlarda bilgili kadrolardan oluşmalı ve 

desteklenmelidir. 

1.4. Bireyin Siyaset ile Tanışması / Siyasal Toplumsallaşma 

  

Birey yalnız bir varlık olarak başladığı hayata toplum içinde yaşayan ve benliğini 

bulan bir birey olarak devam eder. Bireyin toplumsallaşması ilk olarak aile içinde 

başlar ve ilerleyen zaman ile okul, arkadaş çevresi, iş dünyası ile devam eder. 

Toplumsallaşma aile, okul, arkadaş ve iş çevresi dışında siyasi ortamlarda, dini 

ortamlarda ve yazılı, sözlü ve görsel medyalarda oluşur. (Doğan, 2012, s.78)  Bireyin 

sahip olduğu tüm kültürel, toplumsal değerler ve normlar bireyin toplumsallaşması 

sürecinde oluşur. Bu değerler ve normlar bireyin davranışlarını, inançlarını ve 

tutumlarını belirler. Birey içinde yaşadığı toplumun bir parçası olarak ondan etkilenir 

ve toplumu etkiler. Birey toplum içerisinde öğrenme süreciyle toplumsallaşır. 
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Toplumsallaşma, “Biyolojik bir organizma olan insanın içinde doğduğu toplumun 

kültürüyle hangi süreçte bütünleştiği ya da kültürün kuşaktan kuşağa nasıl aktarıldığı ve 

insanın bu kültürün bir unsuru haline geldiği “ süreç olarak ifade edilebilir. (Beşirli, 

2013, s.52) Toplumsallaşma süreci toplumsal rollerin belirlendiği ve benimsendiği 

bir süreç olarak bireyin bulunduğu tüm ortamlarda gerçekleşir. Toplumsallaşma 

başlıca üç aşamada gerçekleşir: (Doğan, 2012, ss.80-82) 

1) Kültür edinme: Birey yaşadığı toplumun veya alt kültürün temel özelliklerini 

davranış ve tutum kalıplarını öğrenerek toplumsallaşmanın ilk aşamasını 

gerçekleştirir. 

2) Kişilikle kültürün bütünleşmesi: Birey toplumdaki kültürel değerleri 

öğrendikten sonra kişiliğini bu kültürel değerlere göre şekillendirir ve benlik 

duygusunu geliştirir. 

3) Toplumsal çevreye uyum: Birey edindiği kültürel değerleri toplum ile 

bütünleştirdikten sonra toplumsal değerlere ve normlara uygun davranış ve 

tutumlar geliştirerek toplumsal hayatına devam eder. Toplumsallaşmadaki en 

önemli etkenlerden biri bireyin çocukluk ve gençlik dönemlerinde aldığı 

eğitimdir. Birey hem okul ortamında farklı insanlarla iletişime geçerek hem 

de aldığı bilgiler ile toplumsallaşma sürecine katılır.  

    Toplumsallaşma sürecinin birey açısından tam olarak sağlanamaması ve 

toplumsal bütünleşme eksikliği bireyde yabancılaşma yaratabilir. Yabancılaşma 

sonucunda birey rol, kültür ve benlik çatışması yaşayabilir.  

    Siyasal toplumsallaşma ekonomik ya da sosyal toplumsallaşmadan daha geç 

ortaya çıkmaktadır. Çocukluk çağında birey alışveriş ve ekonomik sistem ile ilgili 

terimleri siyasal terimlere göre daha iyi bilmektedir. (Tokgöz, 2010, s.162) Siyasal 

toplumsallaşma, “politik sembolleri kurumlar ve prosedürler hakkında bilgi kazanarak, 

politikanın aktif ya da pasif üyelik rollerini öğrenerek, ideoloji ve değer sistemini 

içselleştirerek siyasal sisteme dahil olma süreci” olarak tanımlanmaktadır. (Beşirli, 

2013, s. 100) Siyasal toplumsallaşma ilk olarak bireyin yönetim ile kavram ve 

değerleri öğrenmesi ile başlamaktadır. Bu kavramların ilk örneklerini birey aile 

içinde ve kitle iletişim araçlarında duydukları ile sağlamaktadır. Çocuğun siyasal 

toplumsallaşmasında ailenin rolü üç farklı şekilde olmaktadır. Bu rollerden ilki 



25 
 

ailenin yönetim ile ilgili aşıladığı değer ve inançlardır. Çocuklar bebeklik çağından 

itibaren ailenin inandığı değerler çevresinde yaşamaktadır. Aile çocuğun geleceği ile 

ilgili istek ve arzularını gelişim süreci içinde aktarmaktadır. Aktarılan değer ve 

inançlar çocuğun cinsiyeti ve yaşanılan bölgeye farklılık göstermektedir. Erkek 

çocuklar için güçlü, otoriter değerler işlenirken kız çocuklar için statüyü ve 

toplumsal rolü betimleyen sıfatlar aktarılmaktadır. Ailenin ikinci rolü yönetim ile 

ilgili korkutucu yönleri olan görevlerin disiplin aracı olarak kullanılmasıdır. 

Çocuklar doktor ya da polis mesleklerini korkutucu özellikleri ile öğretmektedirler. 

Ailenin siyasal toplumsallaşmadaki son rolü çocuğa verilen isimler ve takılan 

lakaplar ile çocuğun gelecekte sahip olması istenen makam ve görevin 

vurgulanmasıdır. Bu isimler toplumda saygınlık belirten rütbe, siyasetçi isimleri ve 

dini topluluklardaki görevleri belirten isimlerdir. (Tokgöz, 2010, ss. 151-155) Siyasal 

toplumsallaşma politik uyum sağlayan bilgi ve değerlerin kuşaktan kuşağa aktarımı  

(Beşirli, 2013, s.102) olarak da tanımlanmaktadır. Bu tanım ailenin siyasal 

toplumsallaşmadaki rolünün aynı zamanda yönetim ile ilgili toplumsal değerlerin ve 

ailenin sahip olduğu siyasal düşünce ve ideolojilerin de aktarımı olarak 

tanımlanabileceğini göstermektedir. 

    Ailede başlayan toplumsallaşma süreci çocuğun okula başlaması ile farklı bir 

boyutta devam eder.  Okul vatandaşlık, devlet görevlileri, siyasi kurumlar ile ilgili 

dersler ile çocuğun siyasallaşmasına biçimsel katkı sağlar. Çocuk ailesinde öğrendiği 

bilgileri okulda ders içinde resmi bilgiler olarak alır. Siyasal toplumsallaşma bilgisel 

ve duygusal olarak iki boyutludur. (Turan, 1986, s. 48) Ailede genel olarak duygusal 

yönlü değerleri alan çocuk okulda ise siyasal kavramlar ile ilgili bilgileri almaktadır. 

Altusser’e göre okul devletin ideolojik aracı olarak devletin egemen düşüncesinin 

bireylere aktarılması için kullanılır. Okulda öğrenilen bilgiler devleti yöneten 

egemen güçlerin bireyi ve toplumu şekillendirmek için kullandığı araçlardır. Egemen 

ideoloji ve sistemin devamlılığı ideolojinin yeniden yaratımı ile mümkün olabilir. 

(Althusser, 2016)  Okulun siyasal toplumsallaşmadaki rolünün olumsuz olduğu ve 

bireyin özgür iradesinin kısıtlandığı görüşü de mevcuttur. 

    Siyasallaşmanın gerçekleştiği bir başka alan gençlik ve ergenlik dönemindeki 

arkadaş gruplarıdır. Aile ve okulda öğrenilen siyasal bilgilerin arkadaşlar ile 
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konuşulması siyasal toplumsallaşmada yeni bir evreyi başlatır.  Arkadaş grubundaki 

farklı düşünceler ile karşılaşan birey aile ve okulda öğrendiği bilgilerden farklı bir 

referans çerçevesi ile karşılaşır. Arkadaş grubunda edinilen siyasal toplumsallaşama 

ailede alınan temel bilgilerden daha kapsamlıdır. Bu durum bireyin siyasal 

düşüncesinde aileden daha büyük ve farklı bir etki yaratabilir. Arkadaş grubunda 

bireylerin birbirlerine yakın olmaları ve grubun siyasi değerler ve normlara değer 

vermesi siyasi değerlerin öğrenilmesini ve benimsenmesini kolaylaştırmaktadır. 

(Beşirli, 2013, ss. 124-125) Ergenlik ve gençlik dışındaki arkadaş grupları, işyerleri, 

meslek grupları, sendikalar da bireyin siyasallaştığı yerlerdendir. Bunun yanında 

örgütlü olmayan komşuluk, mahalle gibi yakın çevrede siyasallaşma açısından 

önemli olabilir. Bireyin çevresindeki bu grupların bireyin siyasal tutum ve davranış 

geliştirmesindeki etkisi bireyin gruplara ona bağlılığı, ilgisi ve verdiği değer ile 

ilişkilidir. (Turan, 1986, ss. 58-60) 

    Bireyin siyasal toplumsallaşmasındaki en önemli etkenlerden biri de kitle 

iletişim araçlarıdır. Kitle iletişim araçları bireyi hem siyasetin kavramlar ve kurumlar 

ile bilgiler vererek eğitir hem de güncel siyasal gelişmeleri iletir. Kitle iletişim 

araçlarına maruz kalma bireyin kitle iletişim aracına sahip olabilecek maddi güce 

sahip olması ve yazılı araçları takip için okuma yazma bilme zorunluluğu kitle 

iletişim araçlarının toplumun tamamı için erişilebilir olmasını engellemektedir. 

Günümüzde okuma yazma oranın neredeyse toplumun tamamına ulaşması ve medya 

kullanımının demokratikleşmesi sonucunda bu eksiklik yok sayılabilir. Kitle iletişim 

araçlarının siyasallaşmadaki etkisi öğrenmenin yanında pekiştirmedir. Önceki 

siyasallaşma süreçleri belirli referans çerçevesine sahip olan birey kendi ideolojisine 

yakın olan gazeteleri okuyarak, televizyon kanallarını izleyerek sahip olduğu 

tutumları pekiştirmektedir. (Akın, 2013, s. 128) 

   Gelişen teknolojinin hayatımıza kattığı bir kavram olan sosyal medya siyasal 

toplumsallaşmada geleneksel kitle iletişim araçlarından farklı değerlendirilebilecek 

etkilere sahiptir. Geleneksel kitle iletişim araçlarının tek yönlü, bilgilendirici özelliği 

sosyal medyada iki yönlü iletişime izin vermektedir. Sosyal medya hesabına sahip 

olan her birey aynı zamanda bir haber kaynağı olabilmektedir. Sosyal medyada 

kişiler ya da kitle iletişim araçlarının sosyal medya hesaplarının iletilerine yorum 
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yapmak, iletileri paylaşmak siyasal toplumsallaşmanın yeni bir boyutunu 

oluşturmaktadır. Fakat sosyal medya iletişim alanında sunduğu olanaklara rağmen 

siyasal toplumsallaşma açısından sınırlı etkilere sahiptir. Sosyal medya siyasal 

bilgilerin ve olayların yayılması, öğrenilmesi ve gündemi takip etme konusunda 

etkili olmasına rağmen siyasi katılım açısından çok etkili değildir. Sosyal medyadaki 

siyasal toplumsallaşma ve siyasal katılım günlük hayattakine benzer ilerlemektedir. 

(Metin, 2016) Günlük hayatta siyasal katılım gerçekleştiren kişiler sosyal medyada 

da bu davranışlarını devam ettirmektedirler. 

1.5. Demokrasinin Yenileyici Gücü Seçimler 

 

Ülkeyi yönetecek kişilerin seçim yoluyla belirlenmesinin Eski Yunan şehir 

devletlerinde görülmesine rağmen günümüzdeki genel oy ilkesine dayalı seçim 

sistemleri yeni sayılır. Eski Yunandaki seçimlere sadece 20 yaşını doldurmuş özgür 

erkekler katılabilmekteydi. Ortaçağ boyunca toprağa dayalı üretim çerçevesinde 

oluşan feodal yönetim biçiminde ülke yönetimine katılma hakkı sadece toprak sahibi 

soylulara ve din adamlarına verilmişti. Siyasal katılımın ön koşulu ekonomik ya da 

toplumsal güce sahip olmaktı. Ticaretin gelişmesi ile ortaya çıkan burjuva sınıfı 

toprağa ve dini görevlere dayalı soyluluğa karşı çıkarak toplumu yönetme hakkını 

yani iktidarı ele geçirmeye çalışmıştır. 1789 yılında Fransız Devrimi burjuvalara halk 

desteği ile iktidara giden yolu açmıştır. (Öztekin, 2013)  Belirli bir yaşın üstündeki 

aklı sağlığı bütün bireylere seçimlere katılma hakkı verilmesi birçok devlet için genel 

oy hakkının verilmesinden çok sonra olmuştur. Bireylerin seçimlere katılımını 

sınırlayan birçok uygulama var olmuştur. Bu uygulamalar sınırlı oy ilkesi olarak 

tanımlanır. Bu uygulamalardan ilki bireyin sahip olduğu servete ve verdiği vergiye 

göre oy hakkına sahip olmasıdır. Bu uygulamanın temeli maddi gücü üretip 

biriktirmeyi başaran kişilerin ülke yönetiminde de başarılı olacağı varsayımına 

dayanmaktadır. Bir diğer uygulama ise bireylerin yetenek ve eğitim durumlarını 

dikkate alan yaklaşımdır. Bu uygulamada sadece belirli eğitim seviyesindeki kişilerin 

seçimlere katılması mümkün olmaktadır. Aristokratların ülke yönetimine katılımını 

amaçlamaktadır. Sınırlı oy ilkesinin diğer uygulamaları ise cinsiyet ve ırk ayrımına 

dayanan yaklaşımdır. Bu yaklaşımda genel olarak kadınların ve azınlıktaki ırklara 



28 
 

mensup bireylerin oy kullanma hakkının olmaması durumu söz konusudur. 

Günümüzde bu ayrımcı uygulamalar azalmakla beraber tamamen yok olduğu 

söylenemez. (Öztekin, 2013, ss. 181-186) Bu uygulamalar gerçek anlamda 

demokrasi, hukuk ve insan hakları ile bağdaşmaz. 

    Demokratik bir seçim sisteminde beş demokratik ilke var olmalıdır. Cemal 

Fedayi’ye göre bu ilkeler şöyle sıralanır. (Fedayi, 2011, ss.101-102) 

1) Eşitlik ilkesi: Her bireyin tek ve eşit oy hakkı olmalıdır. Sahip olunan maddi 

varlık ve kişisel, toplumsal özelliklere göre birden fazla oy hakkı tanıması ya 

da bireyin seçme hakkından mahrum bırakılması kabul edilemez. 

2) Genellik ilkesi: Her birey cinsiyet, ırk, gelir toplumsal statü ayrımı olmadan 

seçme ve seçilme hakkına sahip olmalıdır. 

3) Bireysellik ilkesi: Her birey seçme hakkını sadece kendisi kullanabilir. Oy 

hakkı bir başkasına devredilemez. 

4) Gizlilik ilkesi: Her birey oyunu tek başına gizlilik içinde kullanabilmelidir. 

Birey oyunu açık kullanmaya ve açıklamaya zorlanamaz. 

5) Serbestlik ilkesi: Seçimler ekonomik, siyasal ve toplumsal baskı olmaksızın 

özgür bir ortamda gerçekleşmelidir. 

    Demokratik bir seçim için bu ilkeler tüm bireylere uygulanmalıdır ama silah 

altındaki askerler, askeri öğrenciler ve taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç 

mahkûmlar anayasaya göre oy kullanamazlar. (Döner, 2016, ss. 16-17) 

   Seçim sistemleri ülkelere, siyasal duruma ve siyasi rejimlere farklılık 

göstermektedir. Seçimler iki temel yaklaşımla birbirinden farklılaşır. Bu yaklaşımlar; 

çoğunluk sistemi, nispi temsildir. İki yaklaşımın özelliklerini bir araya toplayan 

karma seçim sistemleri de mevcuttur. 

    Çoğunluk sistemi seçime katılan adaylar arasından en çok oyu alan kişinin 

seçimi kazandığı en basit seçim sistemidir. Tek turlu ve iki turlu olmak üzere iki 

çeşidi vardır. Tek turlu sistemde ülke seçim bölgelerine bölünür ve her bölgenin bir 

ya da daha fazla temsilcisi olabilir. Seçim sistemi tek aday seçilecekse tek isimli tek 

turlu, birden fazla aday seçilecekse listeli tek turlu olarak adlandırılır. İki turlu 

çoğunluk sistemlerinde ise bir parti ya da adayın geçerli oyların yarısından bir 



29 
 

fazlasını alması gerekir. Hiçbir aday ya da parti bu şartı sağlayamazsa ilk seçimde en 

çok oyu alan iki parti ya da belirlenmiş sınırdan fazla oy alan parti ya da aday ikinci 

tura kalır. İkinci turda en çok oyu alan seçimi kazanmış olur.  

Nispi temsil sistemleri ise genel oy ilkesinin yaygınlaşması ile parlamentoda 

temsil edilmeyen büyük bir çoğunluğun oluşması sorununu çözmek için 

oluşturulmuştur. Nispi temsil sistemi ülkeden ülkeye farklılık gösterir ve alınan 

oyların hesaplanması sonrasında kazananlar belli olur. Nispi temsil sistemleri farlı 

gruplara parlamentoda temsil hakkı verdiği için olumlu bir sistemdir. Tek bir partinin 

hükümeti kuracak sayıya erişmediği durumlarda uzlaşma kültürünün olmaması 

siyasal krizlere neden olmaktadır. (Aydoğu, 2015, s. 65) 

1.6. Bir Yönetim Biçimi Olarak Demokrasi 

 

Günümüzde birçok devletin yönetim şekli olarak belirtilen ve en doğru, geçerli 

yönetim şekli olarak görünen demokrasi ilk çağlarda ortaya çıkmasına rağmen 

modern haline yakın zamanda kavuşmuştur. Demokrasi halk anlamına gelen demos 

ve yönetim anlamında gelen kratia kelimelerinin birleşiminden oluşan Yunanca bir 

kelimedir. (İşçi, 2012, s. 3) Halk yönetimi olarak çevrilebilir. Demokrasinin genel 

geçer bir tanımını yapmak ve özelliklerini tanımlamak zordur. Farklı yaklaşımlar 

demokrasiyi farklı şekillerde tanımlar. Anayasal, tözel, prosedürel ve süreç yönelimli 

yaklaşımlar demokrasinin farklı boyutlarını ele alır. Anayasal yaklaşım rejimin 

çıkardığı yasalarla ilgilenir. Bu yaklaşımla farklı yönetim şekilleri ve tarihsel 

değişimler arasındaki ilişki incelenebilir, fakat demokrasinin uygulamada var 

olmadığı göstermelik rejimleri inceleme açısından yetersiz bir yaklaşımdır. Tözel 

yaklaşımlar rejimin uyguladığı politikalara ve sağladığı hayat standartları üzerinden 

rejimin demokratik niteliğini tanımlar. Rejimin sağladığı hayat şartlarının ortaya 

çıktığı durumları ve şartların arkasındaki sebepleri tam olarak ortaya konulamaması 

bu yaklaşım zayıf yönüdür. Prosedürel yaklaşımda ise demokrasi için gerekli 

uygulamalarının varlığını ele alır. Genel olarak seçimler demokrasi için 

değerlendirme unsuru olarak ele alınır. Rekabetin olmadığı muhalefetin şiddetle ile 

bastırıldığı ve seçimlerin adil olmadığı rejimlerde seçimler demokrasinin ölçütü 

olamaz. Tüm yetişkinlerin oy hakkına sahip olmadığı ve partilerin serbestçe medya 
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aracılığı ile propaganda yapamadıkları rejimler prosedürel olarak demokrasi olarak 

tanımlanamazlar. (Tilly, 2011, ss. 22-26) Tilly’nin Robert A. Dahl’dan aktardığına 

göre süreç yönelimli yaklaşım ise beş özellikle bir durumun demokratik olma 

niteliklerini belirler. Bu nitelikler şöyle sıralanabilir;(Tilly, 2011, s.26) 

1) Etkin Katılım: Demokratik bir rejim için vatandaşların siyasal süreçlere etkin 

ve eşit katılımı demokratik bir rejim için zorunluluktur. 

2) Oy Kullanma Eşitliği: Ülkede yaşayan her yetişkin birey eşit ve etkin oy 

hakkına sahip olmalıdır. Her oy eşit olmalıdır 

3)  Bilgi Edinme Hakkı: Ülkede yaşayan her birey ülkedeki politikalar ve 

politikaların sonuçlarını hakkında bilgi edinme hakkına sahip olmalıdır. 

4) Gündemin Denetimi: Demokratik bir rejimde bireylerin çabaları gündemi 

belirleme ve değiştirmede etkili olmalıdır. Siyasal iktidarın gündem 

üzerindeki mutlak haimiyeti demokratik niteliklerden uzaktır. 

5) Yetişkinlerin Dahil Oması: Ülkedeki tüm yetişkinler demokratik haklara ve 

önceki dört niteliğe ulaşabilmelidir.  

   Bu özellikleri temel alarak demokrasiyi ülkedeki tüm yetişkin bireylere eşit ve 

etkin siyasal katılım hakkının verildiği, temel insan haklarına saygılı, belirli bir 

zümre ya da kişinin diğeri üzerinde siyasi tahakkümü bulunmayan, kuvvetler 

ayrılığına dayanan, yöneten ve yönetilenin eşit olduğu siyasi rejim olarak 

tanımlayabiliriz. 

    Demokrasi etimolojik kökeni gibi Eski Yunanda ortaya çıkmıştır. Yunan şehir 

devletleri sahip oldukları parlamentolarda siyasi olayları tartışarak yasalar yaparak, 

kararlar alarak ülkeyi yönetmişlerdir. Parlamentoda tartışmalara katılmak hakkı 

sadece özgür erkeklere verildiği için günümüzdeki anlamıyla bir demokrasiden söz 

edilemez. İlkçağda benzer nitelikte yönetimler olmasına rağmen ortaçağ boyunca 

feodalite ve mutlak krallıklar nedeniyle demokratik yönetimlere rastlanmamaktadır. 

Ortaçağdaki demokratik açıdan en önemli gelişme 1215 tarihli Magna Carta’dır. 

Modern demokrasiye giden yolda Amerika’da İngiliz kolonilerinin temsil hakkı 

istemeleri sonucunda başlayan Amerikan Bağımsızlık Savaşı ve 1776 Amerikan 

Bağımsızlık Bildirgesi demokrasi açısından önemli adımlardır. 1789 Fransız ihtilali 
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ile kıta Avrupası’nda demokratik niteliklere sahip yönetim ortaya çıkmıştır. Modern 

anlamda demokratik yönetimlerin ortaya çıkmasının üzerinden 200 yıldan uzun süre 

geçmesine rağmen dünyada demokrasi ile yönetilmeyen ve sadece kağıt üzerinde 

demokrasi olarak görünen yönetimler mevcuttur. Ekonomik ve sosyal olarak 

gelişmemiş yakın döneme kadar otoriter rejimlere sahip toplumlar demokratik 

rejimlere geçiş yapsalar bile fiili olarak rejim bir zümrenin ya da kişinin 

egemenliğine dayanan otoriter sistemlere evrilebilmektedir. (İşçi, 2012, ss. 3-10) Bir 

sistemin demokratik niteliği toplumsal anlamda bir toplumsal değerler birliği 

yaratarak farklılıklardan doğan çatışmayı ortadan kaldıracak şartlar ile yakından 

ilgilidir. Toplumsal değerler birliğinin oluşmadığı gelişmemiş toplumlarda 

demokrasi doğru bir şekilde işlev gösteremez. (Crick, 2012, s. 55) 

    Demokrasi farklı zaman ve şartlarda farklı boyutlarda var olmuştur. Bu 

farklılıklar ülkedeki kişi sayısı, siyasal durum ve ekonomik değişimler sonucunda 

oluşmuştur. Demokrasinin her ülkede özgün bir anlayışla uygulanması esnekliğini 

göstermekle beraber demokrasi kavramının totaliter sistemleri gizlemek için içi 

boşaltılan bir kavrama da dönüştürme tehlikesini de ortaya çıkarmaktadır. 

Demokrasinin klasik modeli ya da Atina Demokrasisi (İşçi, 2012, s. 19)  olarak 

adlandırılan ilk örneği toplumun yüksek ölçüde siyasal katılımı ile uygulanıyordu. 

Polis adı verilen Yunan şehir devletlerinde ortaya çıkan bu modelde 20 yaşından 

büyük özgür erkekler yılda en az 40 defa mecliste toplanıp ülke ile ilgili kararları 

almaktaydılar. Yürütme görevi ise beş yüz kişilik bir konseye verilmişti. Klasik 

demokrasi iyi bir birey ve devlette olması gereken temel nitelikler ile tanımlanır. 

Atina demokrasisine göre birey toplumsallaşma ile iyi bir birey olur, birey kendi 

çıkarını düşünen değil, toplumun çıkarını düşünendir. Şehir devleti katılım hakkı 

olan vatandaşların çoğunluğunun katılabilmesi için orta büyüklükte olmalıdır ve 

devlet bireyin iyiliğini ve mutluluğunu da düşünmelidir. Demokrasi modellerinden 

ikincisi 17. ve 18. Yüzyılda ortaya çıkan klasik liberalizme dayanan korumacı 

demokrasidir. Korumacı demokrasi bireysel özgürlükleri devletin müdahaleci tavrını 

frenleyen bir anlayıştır. Devletin vergi yoluyla mülkiyeti kontrol etme hakkının 

sınırlandırılarak mülkün korunmasını savunulduğu bu modelde devlet bireysel 

özgürlükleri güvence altına alan ve geniş özgürlük alanı sunan bir durumda 
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olmalıdır. İnsani gelişimci demokrasi modelinde birey ve toplumsal gelişim temel 

alınır. Bireysel ve toplumsal gelişimin bireyin sahici genel iradeye bağlı olduğunu ve 

genel iradeye itaatin bireyin doğasına itaat etmek olduğunu belirtir. Çoğulcu 

demokrasi ise farklı grupların varlığının demokrasinin korunmasının ve varlığının 

devamlılığı için gerekli olduğu görüşünü belirtir. İktidarın topluma dağılımı 

yaklaşımından ortaya çıkmıştır. Farklı küçük grupların olması ve bir grubun 

çoğunluğu elde edip diğerleri üzerinde tahakküm kurmasını engellemesi siyasal 

temsil açısından daha eşitlikçi bir yaklaşımdır. Çoğunluğu elde etmek için grupların 

bir araya gelmesi uzlaşma kültürünü ortaya çıkarır. Uzlaşma küçük grupların 

birbirlerine karşı taviz vermeleri ile oluşur. (Erdoğan , 2012, ss. 238-242) Oydaşmacı 

model ise seçimi kaybeden grubun yönetime katılamamasını demokratik olmayan bir 

özellik olur görür ve derin ayrımların olduğu toplumlarda demokrasinin çoğunluğun 

diktatörlüğü olduğunu ileri sürer. (Lijphart, 2014, s. 53) 

     Demokrasi bir yönetim biçimi olarak altı ilke ile belirlenmiştir. Bu ilkelerin 

olmaması, işleyemez hale getirilmeleri ya da sadece kağıt üstünde var olmaları 

gerçek bir demokratik yönetim ile bağdaşmaz. Bu ilkeler şunlardır. (İşçi, 2015, ss. 

35-42)  

1) Milli İrade ve Egemenlik:  Demokratik bir yönetimde millet kendisi ile ilgili 

kararları doğrudan, dolaylı olarak alabilmelidir. Hiçbir şey halk iradesinin ve 

egemenliğinin üstünde olmamalıdır. 

2) Tüm Bireylere Fırsat Eşitliğinin Sağlanması: Demokratik ve sosyal bir 

devlette tüm bireylere siyasi, sosyal ve ekonomik haklar için eşit haklar 

devlet tarafından sağlanmalıdır. Herhangi bir grubun ya da kişinin bu 

haklardan mahrum bırakılması demokrasi ile bağdaşmaz. 

3) Temel Hak ve Özgürlükler: İnsanın sahip olduğu yaşam hakkı, ifade 

özgürlüğü, can ve mal güvenliği temel hak ve özgürlükler demokratik bir 

yönetimde devlet garantisi altında olmalıdır. Bu haklar yasal olarak ve fiilen 

korunmalıdır. 

4) Seçim ve Temsil İlkesi: Her birey ya da grubun seçimlere seçmen olarak 

katılma ve ülke yönetiminde temsil edinme hakkı olmalıdır. Bu hak fiili ve 

yasal olarak devlet garantisi altında olmalıdır. Siyasi ve sosyal akım ve 
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grupların siyasi parti kurması ve seçimlere katılması demokratik bir ülkede 

anayasal bir hak olmalıdır. 

5) Çoğunluğun Sınırlanarak Azınlığın Korunması: Siyasi ya da sosyal olarak 

çoğunlukta olan grubun mutlak hâkimiyetinin olması ve farklı seslere izin 

verilmemesi demokrasi ilkelerine aykırıdır. Çoğunluğun denetlenmesi ve 

azınlığın haklarının korunması demokrasinin gereğidir. 

6) Genel ve Eşit Oy İlkesi: Yasalarla oy kullanma hakkı olan kişiler ( Reşit, akıl 

sağlığı yerinde olan vb.)  seçimlere özgürce katılma, yani genel oy, hakkına 

sahip olmalıdır. Her seçmenin kullandığı oy eşit değer de olmalıdır. 

 

   Demokrasi bir toplumdaki eşitlik, özgürlük ve adalet kavramlarının doğru 

olarak uygulanmasını zorunlu kıldığı için modern toplumlar için en doğru yönetim 

şeklidir. Demokrasi sağladığı özgür düşünce ve özgürlük toplumların sosyal ve 

ekonomik gelişimlerinde önemli bir unsurdur. 

1.7. Demokrasinin Türkiye’deki Yolculuğu 

 

Osmanlı devletinin siyasal ve sosyal mirası üzerinde yükselen genç Türkiye bu 

mirası iyi ve kötü yönleriyle kabul etmek zorunda kaldı.  Geçen zaman içinde 

Osmanlı devletini dağılmaya götüren iç engeller, güçsüzlükler ve gelişmiş, hakim 

durumdaki batı ile karşı karşıya gelen ama batının gelişmişlik düzeyine de ulaşmak 

isteyen Türkiye siyasal, ekonomik ve sosyal olarak büyük işler başarmak zorundaydı. 

Türkiye Cumhuriyeti feodal, monarşi, daha sonra meşruti monarşi ile yönetilen, 

ekonomik ve sosyal ve siyasal olarak çağın gerisinde kalmış bir toplumdan modern 

bir toplum ve ülke oluşturma yoluna girdi. İlkay Sunar’ın tarihçi Arnold 

Toynbee’den aktardığı tanımda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu şöyle 

tanımlanmaktadır “29 Ekim 1923’te Angora’da Büyük Millet Meclisinin çözümüyle ilan 

edilen Türkiye Cumhuriyeti batının modern Dünyada kurduğu modern medeniyete yükselen 

bir abidedir.” (Sunar, 1974, s.1) Bir abide olarak tanımlanan Türkiye Cumhuriyeti’nin 

bu özelliği kuruluşundan çok önceye dayanan tarihsel bir süreçle ilgiliydi. Osmanlı 

devletinin geleneksel yapısı ve son dönemindeki olaylar ve reformlar sonucunda 

oluşan atmosferde ilk olarak ortaya çıkmıştı. 
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          Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve genişleme çağında Avrupa’da yaygın olan 

yerel feodal güçlerle iktidarını paylaşmak zorunda olan kralların aksine padişah dini 

ve örfi hukuk kuralları içerisinde mutlak hakim konumundaydı.  Ülkedeki azınlık 

dini ve milli gruplar kısmen özerkliğe sahiptiler. (Sunar, 1974)  Bu yönetim şekliyle 

azınlık grupları kendi kültürlerini koruyup yaşatabilirken padişah hakimiyetini 

paylaşacağı soylu sınıfları ya da kilise kurumu olmadan merkezi olarak 

imparatorluğa hükmedebiliyordu.  1808’de Sened-i İttifak ile ilk defa padişah 

otoritesini başka bir güç ile paylaşıyordu. (Karpat, 2012, s. 33) 1839 yılındaki 

Tanzimat Fermanı ile edebiyattan siyasete, okullardan kıyafetlere kadar büyük bir 

değişim dönemi başlamıştır. 1856 yılındaki ıslahat fermanı ile demokratikleşme 

adına büyük adımlar atılmıştır. İmparatorluk içindeki farklı etnik ve dini grupların 

varlıklarının tanınması ve haklar verilmesi genel olarak demokrasi açısından önemli 

gelişmelere neden olmuştur.  

Osmanlı Devleti açısından demokratikleşmenin en somut örneği 1876’da ilan 

edilen kanuni esasi ve birinci meşrutiyettir. Birinci meşrutiyet ile padişahın yanında 

bir parlamento yer almıştır.  Önderliğini Mithat Paşa’nın yaptığı liberal 

Tanzimatçıların Şehzade Abdülhamit ile parlamento ve anayasa için anlaşmaları 

sonrasında Abdülhamit tahta geçmiş ve meşrutiyet için çalışmalar böylece 

başlamıştır. Meşrutiyetin ilanı ile kuvvetler ayrılığı ilkesinin benimsenmesi ve 

yürütmenin meclise karşı sorumlu olması durumu yaratılmak istenmiştir. Anayasal 

düzene ve parlamentoya sahip bir devlet görünüşü ile Avrupa devletlerinin 

diplomatik baskılarının azalması ve siyasi temsil hakkı ile azınlıkların ayrılıkçı 

hareketlerinin engellenmesi amaçlanmıştır. Parlamento ülkedeki farklı etnik ve dini 

grupları temsil etmede Avusturya ve Rus parlamentolarından daha iyi durumdaydı. 

Meclisin çalışmaları maalesef uzun süreli olmamıştır. 1878’de Abdülhamit Meclisi 

tatil ederek ülkeyi mutlakiyet ile 1908’e kadar yönetmiştir. (Demirci, 2011, ss. 4-10)  

1908 yılında Jön Türkler adı verilen bir grup Abdülhamit’i anayasayı tekrar 

yürürlüğe koymaya zorladılar ve anayasa tekrar yürürlüğe konuldu. Bu olayla birlikte 

ikinci meşrutiyet başlamış oldu. 1908-1918 yılları arasındaki dönem Jön Türkler 

Dönemi olarak da adlandırılır. Jön Türkler Saray dışında yaşayan ve modern 

okullarda eğitim görmüş genellikle orta sınıfa mensup kişilerdi. Jön Türkler 
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Fransa’da kurulmuş olan İttihat ve Terakki Cemiyetine üyeydiler. İttihat ve Terakki 

Cemiyeti 1918 yılına kadar Türk siyasal hayatında yer almıştır. Cemiyet ülkenin 

içinde bulunduğu sosyal, siyasal, ekonomik durumları tamamen kapsayacak bir 

ideoloji geliştirememiştir. Cemiyetin yönetim kadrolarının devlet tecrübesine sahip 

olmaması da bunda bir etkendi. Cemiyetten bir siyasi partiye dönüşen İttihat ve 

Terakki Cemiyeti iktidarı kaybettiği zaman 1913 Bab-ı Ali Baskını ile güç kullanarak 

iktidarı tekrar ele geçirmiştir. Birinci Dünya savaşının yenilgi ile sonuçlanması 

sonucu İttihat ve Terakki Cemiyeti kendini feshetmiştir. (Karpat, 2011, ss. 8-16) 

İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kapatılmasından sonra birçok parti kurulmuştur. 

1918-1922 arası Osmanlı İmparatorluğu’nda mütarekeler dönemi olarak 

adlandırılmıştır. Bu dönemde 12 kabine kurulmuştur. İstanbul’un işgali ile Meclis 

kapatılmış ve milletvekillerinin bir kısmı tutuklanarak sürgün edilmiştir. 3 Kasım 

1922’de saltanatın kaldırılması ise Osmanlı İmparatorluğu hukuken yok olmuştur. 3 

Mart 1924’de Halifeliğin kaldırılması ile Osmanlı hanedanı üyelerinin siyasi ve dini 

rolleri son bulmuştur. (Tunaya, 2002, ss. 5-15)  

İstanbul’da bu gelişmeler olurken 23 Nisan 1920’de Ankara Büyük Millet 

Meclisinin açılması ile Türk siyasi tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. 1921’de 

savaş dönemi içerisinde ilk anayasa hazırlanmıştır. Büyük Millet Meclisi 1922 yılına 

kadar Kurtuluş Savaşının askeri kanadını başarı ile yürütmüştür. 29 Ekim 1923’te 

Cumhuriyetin ilanı ile Türkiye demokratik bir ülke olma yolunda çok büyük bir adım 

atmıştır. Genç Türkiye’nin ilk siyasi partisi Cumhuriyetin ilanından önce 23 Ekim 

1923’te Halk Fırkası adıyla kurulan Cumhuriyet Halk Partisi’dir.  17 Kasım 1924’te 

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Türkiye’nin ikinci siyasi partisi olarak kuruldu. 

1925’te çıkan Şeyh Sait İsyanı sonrasında parti kapatıldı. 12 Ağustos 1930’da 

Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu ama parti uzun ömürlü olmadı. Cumhuriyet 

yönetiminin halk tarafından anlaşılması ve benimsenmesi sürecinde demokratik 

haklar ve olması gereken düzeyde olamadı. Çok partili sisteme geçiş için henüz hazır 

olmayan Türkiye’de 1946’ya kadar Cumhuriyet Halk Partisi tek parti olarak kaldı. 

(Uyar, 2011, ss. 54-61) 7 Ocak 1946’da Cumhuriyet Halk Partisi’nden bir grup 

milletvekili Demokrat Parti’yi kurdu. Demokrat Parti’nin lideri Adnan Menderesti. 

14 Mayıs 1950’de yapılan genel seçimlerde Demokrat Parti mecliste çoğunluğu 
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kazanarak iktidara geldi. 1954’te yapılan olağan seçim ve 1957’deki erken seçimde 

Demokrat Parti iktidarını korumayı başardı.  27 Mayıs 1960’ta yapılan askeri darbe 

ile Demokrat Parti iktidardan uzaklaştırıldı.  Darbe sonrasında yapılan yargılamalar 

sonucunda Adnan Menderes,  Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu idam edildi ve 

birçok siyasetçi hapis cezasına çaptırıldı. Birçok subay ordudan uzaklaştırıldı. 

(Özçelik, 2011, ss. 147-154) 

1960 sonrasında hazırlanan yeni anayasa ile Türkiye’de yeni bir dönem 

başladı. Çok partili hayatın artık tamamen egemen olduğu bu dönem ekonomik, 

sosyal ve siyasal nedenlerle demokrasinin zaman zaman kesintiye uğradığı, kısa 

süreli koalisyon hükümetlerinin olduğu bir dönem özelliği göstermektedir. Dünyada 

devam eden soğuk savaş, ekonomik zorluklar demokrasinin Türkiye’de tam 

anlamıyla uygulanmasını zorlaştırıyordu.  12 Mart 1972 Muhtırası ve 12 Eylül 

Darbesi ile demokrasi iki defa kesintiye uğradı. 12 Eylül sonrasında hazırlanan 1982 

Anayasası birçok yönden değiştirilmesine rağmen hala yürürlüktedir. 1960 

sonrasında Türkiye’nin en büyük sorunlar, 70’li yıllar boyunca sürekli gündemde 

olan sokak olayları, yüksek enflasyon, din ve ideoloji temelli çatışmalardır. Bu 

dönemde dış politikadaki en önemli olaylardan biri Kıbrıs meselesidir. 60’lı yılların 

başından beri artan adadaki Türklere karşı şiddet olayları 20 Temmuz 1974’te 

Türkiye’nin garantörlük hakları çerçevesinde yaptığı Kıbrıs Barış Harekatı ile son 

bulmuştur.  
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BÖLÜM II 

SİYASETİN İLETİŞİM VE İNSAN BOYUTU / SİYASAL 

İLETİŞİM VE SİYASAL KATILIM 

 

2.1. Demokrasinin Şartı Olarak Siyasal İletişim 

 

Siyaset ve iletişim gibi çok geniş ve insan hayatının ayrılmaz parçası iki kavramı bir 

araya getiren siyasal iletişim kavramı yakın denilebilecek bir zamanda üzerinde 

durulmaya başlanmışsa da geçmişi insanlığın ilk dönemlerine kadar uzanmaktadır. 

Siyasal iletişim ilk insanlardan beri süregelen iktidar, güç, yöneten ve yönetilen gibi 

toplumsal olguların ikna yoluyla belirlenmesini ve şekillendirilmesini sağlar. İktidara 

sahip olan egemen grubun ya da kişinin yönetilen kesimleri sonsuza kadar şiddet ile 

kontrol altında tutması düşünülemez. Her iktidar ilişkisi yönetilen ile yöneten 

arasında kısmen de olsa bir uzlaşmaya dayanmak zorundadır. Meşruluğu 

dayanmayan ve yönetilen sınıfın rızasını sağlayamayan bir iktidar yok olmaya 

mahkumdur. Siyasal iletişim yöneten sınıfın sahip olduğu güçleri ve yaptığı 

davranışları onaylatan ve devam ettiren bir iletişim çalışmasıdır. 

Siyasal iletişimin kapsayıcı bir tanımını yapmak zor olsa da siyasal iletişimin 

tanımı Aysel Aziz tarafından şöyle yapılmaktadır “ Siyasal aktörlerin belli ideolojik 

amaçlarını, belli gruplara, kitlelere, ülkelere ya da bloklara kabul ettirmek ve gerektiğinde 

eyleme dönüştürmek, uygulamaya koymak üzere çeşitli iletişim tür ve tekniklerini 

kullanmaları”dır. (Aziz, 2011, s. 3). Bu siyasal iletişimin genel sınırlarını ve 

yöntemlerini temel alan tanım dışında siyasal iletişimin akademik ve işlevsel yönünü 

vurgulayan Erol Mutlu’nun tanımı şöyledir. “Siyasal süreçlerle iletişim süreçleri 

arasındaki ilişkileri ele alan araştırmalardan oluşan disiplinler arası bir akademik alan. 

İletişimin siyasal konular hakkındaki kamusal bilgiyi, insanların inançları ve ile eylemlerini 

etkileyecek şekilde stratejik bir biçimde kullanması, siyasal iletişim alanının gelişmesindeki 

temel etkeni oluşturmuştur.” (Mutlu, 2012, s. 275) 

Politik alandaki formel ve informel kavram ve yapıların politik sistem 

içindeki konumlanışları ve aralarındaki ilişkiler siyasal iletişime yeni bir tanım ve 
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boyut getirmektedir.  Siyasal iletişimi siyaseti yapan tek egemen güç olarak görünen 

devletin tekelinden alıp sivil toplum örgütlerinin, sendikaların, araştırma şirketlerinin 

de içinde bulunduğu bir sürece dönüştürülmeye çalışıldığı Türkiye’de siyaset farklı 

kültürel politik sistemlerin karşılaştırılması ve örnek alınması ile sağlanmaya 

çalışılmaktadır. Bu karşılaştırma ve örnek alma süreci iktidarı elinde bulunduran 

kesimin ideolojisine ve çıkarlarına uygun olacak şekilde gerçekleşmektedir. (Köker, 

2016, ss. 15-20)  Bu yaklaşım çerçevesinde siyasal iletişim politik meşruiyet 

sağlamak görevini de üstlenmektedir. Siyasal iletişim profesyonel bir etkinlik olarak 

pazarlama ve halkla ilişkiler etkinliklerinden elde edilen bilgiler ışığında siyasetçiler 

için siyasetçiler tarafından satın alınan bir hizmet haline gelmiştir. Bu fili durumun 

karşılığı olarak siyasal iletişim “Politik iletişim, hükümet işlerine ait bilgi, fikir ve 

tutumları yaymak için oluşturulmuş bazı uzman kuruluşların uğraşlarıdır”  (Sola Pool, 

1974, ss. 90-91’den Aktr. E. Köker, 2016, s.25 ) olarak tanımlanmıştır. Siyasal 

iletişimi sadece yöneten sınıftan yönetilen sınıfa karşı tek yönlü olarak gören ve 

profesyonel bir hizmet olarak yapılan tanımlardan farklı olarak Doris Graber siyasal 

iletişimin politik konuşmanın yanında vücut dili, siyasal eylemler ve protestoları da 

içerdiğini belirtmektedir. (Tokgöz, 2014, s. 84)  Eleştirel kuram içerisinde siyasal 

iletişim de kültür endüstrisini kavramına benzer olarak kitleleri kontrol altında 

tutmak amacıyla var olduğunu ve siyasal ideolojinin kendini sürekli yenileyen bir 

olgu olarak tanımlanmaktadır.  (Tokgöz, 2014, s. 108) 

Farklı bakış açıları ve zamana göre çok farklı tanımlara sahip olan siyasal 

iletişimi bütünleyici bir yaklaşımla şöyle tanımlayabiliriz; Siyasal iletişim bireylerde 

ve kitlelerde siyasal tutum, davranış ve algı değiştirmek amacıyla siyasetçiler ve 

siyasal iletişim uzmanları tarafından gerçekleştirilen ve sosyal bilimlerin farklı 

disiplinlerinden beslenen bir iletişim etkinliğidir. 

Siyasal iletişim bir siyasal sistemde çeşitli işlevlere sahiptir. Demokratik 

yönetimlerden baskı ve şiddete dayalı yönetimlere kadar tüm sistemler siyasal 

iletişime ve onun işlevlerine ihtiyaç duyar. Siyasal iletişimin işlevleri şöyle 

sıralanabilir; (Özkan, 2007, ss. 25-26) 
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1) Siyasal Mesajların İletilmesi: Siyasal iletişim iktidar ve muhalefet partilerinin 

seçmenler için hazırladıkları mesajları iletmek için kullanılan önemli bir 

yöntemdir. 

2) Mesajları Etkin ve Kalıcı Hale Getirilmesi: Mesajların içeriğinin toplumda 

yaratacağı olumlu tepkileri kalıcı hale getirmek siyasal iletişimde mesajların 

uygun zamanda uygun şekilde iletilmesiyle yakıdan ilgilidir. İletişimin tonu 

ve siyasetçinin imajı mesajları etkin ve kalıcı hale getirebilir. 

3) Kamuoyunun Beklentilerin Ölçülmesi: Bir siyasi partinin ürettiği politikalar 

partinin dayandığı ideolojik ve sosyal temelle birlikte ülkedeki seçmenlere 

göre şekillenmek zorundadır. Seçmenlerin beklentilerini,  kamuoyunu bilmek 

ve buna göre politika üretmek başarılı bir siyasal kampanya için bir 

zorunluluktur. Siyasal iletişim seçmenlerin beklentilerini ve kamuoyunu 

anlamayı sağlamaktadır. 

4) Geri Bildirim Yollarını Sağlanması: Siyasal iletişimin tek yönlü bir iletişim 

tarzından iki yönlü bir iletişime dönüşmesi ile seçmenlerin parti tarafından 

yapılan siyasal iletişim çalışmalarına verdikleri tepkileri belirlemek ve bu 

tepkilere göre mesajları uyarlamak bir zorunluluk haline gelmiştir. Siyasal 

iletişim bu siyasetçilere bu olanağı sağlamaktadır. 

5) Kanaat Önderlerinin Etki Altında Bırakılması: Köy, kasaba gibi küçük 

yerleşim yerlerinde de büyükşehirlerde de insanların kendilerini 

yönlendirebilecek kanaat önderlerine göre hareket etmeleri olağan bir 

davranıştır. Topluma örnek durumundaki aydın, yazar ve toplumsal etkinliğe 

sahip kişileri etkilemek ve onlar aracılığıyla toplumu etkilemek siyasal 

iletişimin önemli bir işlevidir. İki aşamalı bu iletişim yaklaşımı siyasi partinin 

verdiği mesajların onaylanmasını ve kabul edilmesini kolaylaştırmaktadır. 

6) Gündem Oluşturma Becerisinin Artırılması: Gündem oluşturma ve gündemi 

değiştirme becerisi bir siyası partiyi rakipleri karşısında üstün duruma 

geçirebilir. Gündem oluşturulduğunda partiye zararlı olabilecek konuların 

konuşulmaması ve parti için olumlu bir havanın yaratılması çok önemlidir. 

Gündemi belirleme becerisi aynı zamanda partinin güçlü imajını da pekiştirir. 

7) Siyasi Rakiplere Karşı Avantaj Sağlanması: Rakip siyasi partilere karşı 

üstünlük sağlamak bir partinin seçimi kazanması için bir zorunluluktur. Bu 
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üstünlüğü ahlak, demokrasi ve hukuk çerçevesinde yapmak siyasal iletişim 

ile olanaklıdır. 

2.1.1. Tarih Boyunca Siyasal İletişim 

 

Siyasal iletişimin tarihte ilk olarak ne zaman kullanıldığı kesin olarak bilinmese de 

yazının icadından çok önce de siyasal iletişimin var olduğu söylenebilir. Siyasetin 

temelde iktidarın, hükmetme gücü, paylaşılması olarak tanımlandığında ilk insanların 

hayatlarını sürdürmek için yaptıkları çabaların sonucu olarak grup içinde otoritenin 

oluşması ve bu otorite için bir çatışmanın olması siyaseti ortaya çıkardığını iddia 

edilebilir. Siyasetin ortaya çıkması ile otoriteyi ele geçirmek için yapılan mücadelede 

diğer kişilerin desteğini almak ve otoritenin davranış ve kararlarını insanlara anlatma 

zorunluluğu siyasal iletişimi ortaya çıkarmıştır. Toplumsal kuralların aktarılması da 

siyasal iletişim bir parçasıdır. Yazı öncesi toplumlarda sözlü iletişim siyasal 

iletişimin ilk ve temel örneği olmuştur. Bunun yanında otoriteye sahip kişi ya da 

grupların giyim ve davranış kalıpları sözsüz iletişim unsurları olarak siyasal 

iletişimdeki yerlerini almışlardır.  

Siyasal iletişimin günümüzdeki konum ve tanımına yaklaşması ise hiç 

kuşkusuz birçok toplumsal gelişme gibi yazının icadı ile olmuştur. Yazının icadı 

siyasal iletişimin sözlü iletişim e dayanan özelliklerini yok etmemiştir. Retorik Eski 

Yunan şehir devletlerinde ortaya çıkan ve gelişen bir siyasal iletişim aracı olarak 

günümüzde de kitleleri ikna etmek ve etkilemek için kullanılmaktadır. Retorik 

kitleleri ikna etmek için yalan yanlış bilgilerin verildiği bir etkinlik olarak 

görülmemelidir. Retorik kitleleri ikna etmek için kitlenin duygu ve düşüncelerine 

uygun, akla uygun, tutarlı mesajları güzel konuşma ile anlatmaya dayanan bir 

yöntemdir. (Kılıçarslan, 2011, s. 12)  Yazının icadı ile birlikte kurallar yazılı olarak 

belirlenip halka duyurulmuştur. Ayrıca yazı yazmayı bilen kişiler bilgiyi kontrol 

etme ve yorumlama hakkına sahip olmuşlardır. Eski Mısırda katipler hükümdarlara 

yakın statülerde yer almışlardır. Yazılı hale gelen bilgiler iktidar niteliğine 

kavuşmuştur. Yazar, alıcı ile kaynak arasında bulunması nedeniyle bilgiyi yayma ve 

denetleme hakkı elde etmiştir. Basım tekniklerinin gelişmesi kaynakla alıcı arasına 

metni basan kişiyi de eklemiştir. (Tokgöz, 2014, s. 49) Siyasal iletişim niteliği ve 
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içeriği zaman içinde değişen üretim ilişkilerine göre değişmiştir. Orta çağdaki 

toprağa dayalı feodal sistemde küçük derebeylerin egemenliği atında yaşayan 

insanlar derebeylerin yarattığı siyasi atmosfer içinde yaşamışlardır. Feodal 

derebeylerin halkı korku ve baskı ile kontrol altında tutup sömürmesi siyasal iletişim 

bu dönemdeki genel özelliğidir. Derebeyliğin ortadan kalkması ile ortaya çıkan 

burjuva sınıfı ekonomik ve siyasi hayata egemen olmuşlardır. Siyasi söylemler 

burjuvalara göre şekillenmiştir. (Kılıçarslan, 2011, s. 13) Siyasal iletişimin yaşadığı 

en köklü değişimlerden biri sanayi devrimi ile ortaya çıkmıştır. Sanayi devrimi 

sonrasında ortaya çıkan işçi sınıfı ve artan şehir nüfusu toplumsal ve siyasal hayatta 

birçok gelişmeye neden olmuştur. İşçi sınıfının daha iyi çalışma şartları talep etmesi, 

sosyal ve siyasal haklar talep etmesi siyasal iletişimi geniş halk kitlelerine ulaşmanın 

aracı haline getirmiştir. Kitle iletişim araçlarının gelişmesi ve yaygınlaşması siyasal 

iletişimin boyutlarını da değiştirmiştir Marx’ın alt yapı – üst yapı tanımına bağlı 

olarak üretim araçlarının değişimi kültürel ve siyasi yapıyı da değiştirmiştir. Bu 

değişimler siyasette yeni aktörlerin ve kavramların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

20. Yüzyılın ilk çeyreğinde yaygınlaşan radyo ve 1940’tan sonra yaygınlaşan 

televizyon ile siyasi haberlerin her eve kolayca ulaşması mümkün olmuştur. Siyasi 

haberler ile siyasetçilerin konuşmaları, propaganda çalışmaları, propaganda içerikli 

yayınlar siyasal iletişimin boyutlarını değiştirmiştir ve siyasetçiler için kitleleri 

etkilemek daha kolay hale gelmiştir. Özellikle Nazi Almanya’sında Propaganda 

Bakanı Gobbels’in çalışmaları siyasal iletişimde önemli bir yer tutar.  

1950 sonrasında doruk noktasına ulaşan soğuk savaş sırasında hem ülke 

içindeki bireyleri sistemle uyumu hale getirmek hem de karşıt görüşe karşı tutum 

oluşturmak amacıyla siyasal iletişime başvurulmuştur. Siyasal iletişim sadece ülke 

içindeki bireyleri resmi ideolojiye uygun biçimde eğitmek amacıyla kullanılmamıştır.  

Siyasal iletişim en önemli işlevlerinden biri de siyasal kampanyalarda üstünlük 

sağlamaktır. 2000’li yıllarda yaygınlaşma başlayan internet ve sosyal medya siyasal 

iletişimi derinden etkilemiştir. İnternetin yaygınlaşması ile mesajların iletimi 

kolaylaşmışsa da mesajın içeriği daha da önem kazanmıştır. Siyasetçinin verdiği bir 

olumlu ya da olumsuz bir mesaj kısa sürede beklenmeyen tepkilere neden 

olabilmektedir. Her bireyin bilginin sadece tüketicisi olmaktan çıkıp aynı yapanda 
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üreticisi konuma gelmesi ile siyasal iletişim boyut değiştirmiştir. Bireyler artık 

internet üzerinden siyasetçileri etkilemeye ve organize olarak siyasal eylemleri 

gerçekleştirmeye başlamışlardır.  

2.1.2. Siyasi Aktörlerin İletişim Yönleri  

 

Siyasal iletişimdeki aktör ve kavramlar siyasetin temel ve kavram yapılarını 

benzerdir fakat siyasal iletişimin ilgilendiği yön bu kavram ve yapıların iletişimsel 

yönleridir. Örneğin bir devleti yönetme gücünü elinde bulundan yürütme erkinin 

ülkedeki sivil toplum örgütlerine, siyasi partilere, kanaat önderlerine ve tekil 

bireylere verdikleri mesajlar siyasal iletişimin ilgi alanına girer. Ülke yönetimi 

konusunda yürütmenin verdiği kararlar siyasetin konusudur ama bu kararların halka 

açıklanması ve geri dönüşlerin dikkate alınması siyasal iletişimin konusudur.  

Siyasal iletişim açısından en büyük aktör yürütmenin lideri konumundaki 

devlet başkanıdır. Devlet başkanı ülkedeki rejime göre başbakan, cumhurbaşkanı gibi 

unvanlara sahip olabilir. Devlet başkanı siyasi uygulayıcı olmanın yanında toplumsal 

birliği, devlet kurumunu ülke içinde ve ülke dışında gerçekleştirilen törenlerde ülkeyi 

ve devleti temsil etme görevine de sahiptir. Devlet başkanı yazılı ve sözlü iletişim 

araçları ile topluma mesaj verebilir. Devlet başkanından sonra ülkedeki en önemli 

siyasal iletişim aktörü hükümettir. Hükümet kendisine yaptığı etkinlikleri halka 

anlatmak ve bu etkinlikler karşısında halka hesap vermek zorunluluğuna sahiptir. Bu 

durum hükümeti siyasal iletişin önemli bir aktörü konumuna getirmektedir. Siyasal 

iletişimdeki bir diğer aktör ülkeyi yöneten ya da yönetmeye aday siyasi partilerdir. 

Siyasi partiler seçmenlere kendilerini anlatmak, diğer partilerden farklılaşmak ve 

seçmenlerde algı ve tutum değişikliği yaratarak oy toplamak amacıyla siyasal 

iletişimi kullanırlar. Siyasal iletişimin sadece partiler tarafından yapılan propaganda 

olarak gören görece yanlış bir düşünce de vardır. Siyasal iletişimin diğer aktörleri ise 

sivil toplumu oluşturan sivil toplum örgütleri ve baskı gruplarıdır. Bu aktörler 

toplumda ve etkilemeye çalıştıkları siyasetçilerde düşünce ve davranışsal 

değişiklikler yapmak amacıyla siyasal iletişimden faydalanırlar. Siyasal iletişim 

aktörlerinden şüphesiz en tartışmalı olanı terör örgütleridir.  Toplumdaki küçük karşıt 

kültürlerden beslenen ve yasadığı niteliğe sahip terör örgütleri siyasi ve ideolojik 
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hedeflerine ulaşmak için silahlı eylemleri tercih ederler. Silahlı eylemlerde 

bulunmaları ve şiddet temelli yaklaşımları terör örgütleri siyasal iletişim açısından 

tartışmalı hale getirir. Terör eylemlerini toplumda ve siyasetçilerde etki yaratmayı 

amaçlayan yasadışı faaliyetler olarak tanımlanabilir. Terör örgütleri yasal kılıflar 

altında ya da faaliyet gösterdikleri ülke dışında medya kuruluşlarına sahip olup 

propaganda amacıyla kullanabilirler. (Aziz, 2011, ss. 19-37) 

    Siyaset ile ilişki içinde olan tüm birey ve kurumları içinde barındırmasının 

yanında sivil toplum ülkede tüm siyasi ve sosyal eylemlerin kaynağı durumundadır. 

Sivil toplumun örgütlenme yapısı ve siyasi olaylardaki tutumu ülkedeki siyasi 

durumu ve siyasetin niteliğini doğrudan etkilemektedir. Sivil toplum kavramı şehir 

yaşamının getirdiği hak ve yükümlülükleri kapsar. Sivil toplumun karşıtı askeri 

toplum değildir. (Yavaşgel, 2004, s. 271) Şehirde yaşayan bireyin diğer bireylere ve 

şehrin sosyal yapılarına saygı göstererek uyum içinde yaşaması sivil toplumun 

gereğidir. Toplumdaki özerk kurumların sayısı ve niteliği sivil topumun gücünü 

ortaya koyar. Sivil toplumun gücü ise ülkenin demokratik ve insan haklarına saygılı 

niteliklerini artırır. Bir toplumsal yapının tam anlamıyla sivil toplumsal yapı olarak 

nitelenebilmesi için bazı temel özelliklere sahip olması gerekir. Bunlar;  (Lilleker, 

2013, ss.76-77) 

1) Siyasal faaliyetler toplum tabanına dayanmalıdır. 

2) Siyasal kuruluşlar devlet ve ekonomik çıkarlardan bağımsız olarak bireylerin 

anlaşması üzerine kurulmalıdır. 

3) Siyasi faaliyetler üyeleri ve devlet tarafından vergi gelirleri ile 

desteklenmelidir. 

4) Politikalar toplumsal ihtiyaca göre bireylerin değerlerine göre 

oluşturulmalıdır. 

5) Siyasi örgütler yatay örgütlenme ile karar almalıdırlar. Lider sadece istekleri 

dile getirmelidir. 

6) Siyasi örgütlerin kimlikler net olmalıdır. 

7) Toplum, toplumu daha ileri taşımak için kurulmuş işbirliklerini temel alır. 

8) Siyasi kuruluşlar toplumsal sermayeye bağlı olmalıdır. 
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Sivil toplum kavramının siyasal iletişimdeki önem ve konumu toplumsal 

muhalefet eylemlerinde önemli bir yer tutan sivil itaatsizlik kavramına götürür Sivil 

itaatsizlik, “sivil yönetim tarafından uygulanan yasaların özüne uyarak, yasalara riayet 

etmeme, karşı koyma anlamına” gelir. (Tokgöz, 2014, s. 266)  Sivil itaatsizlik eylemleri 

şiddet içermeden yasalara karşı gelmeyi esas alır. Oturma eylemleri, grev çağrısı gibi 

eylemler en büyük örnekleridir. 2013 yılında Gezi Parkında yapılacak olan kışla 

projesine karşı çıkmak için parkta gösteri ve oturma eylemlerinin yapılması yakın 

tarihimizdeki en bilinen sivil itaatsizlik örneğidir. Sivil itaatsizlik eylemlerine izin 

verilmeyen ve bu eylemlerin şiddetle karşılandığı bir yönetim despotik özelliktedir. 

Bu durum sivil toplumun yok olmasına ve silinmesine yol açar. (Yavaşgel, 2004, ss. 

41-42)  

   Sivil toplumun siyaset alanındaki rolü ve önemi hegemonya ve kamusal alan 

kavramlarını açıklamamıza yardımcı olur. Kamusal alan Jürgen Habermas tarafından 

“halkın bilgiye ve farklı görüşleri paylaştığı bir ağ” olarak tanımlanır. ( Akt, Lilleker, 

2013, ss.237-238) Kamusal alan paylaşılan bilgi ve görüşlerin yanı sıra kişisel 

bilgilerden de oluşur. Toplumdaki karşıt bilgi ve kanaatlerin özgürce konuşulabildiği 

alan olarak da kamusal alanı tanımlayabiliriz. Gerçek bir kamusal alan şu özelliklere 

sahip olmalıdır; (Lilleker, 2013, s. 240) 

1) İfade özgürlüğünün temel hak olması 

2) Herkes tarafında ulaşılabilen siyasi açıdan bağımsız ve çoğulcu medya 

3) Medya ve teknolojik okuryazarlığın da içinde olduğu yüksek düzeyde okur 

yazarlık 

4) Devlet belgelerine erişimin olması. 

   Hegemonya bir grubun diğer gruplar üzerindeki ekonomik, siyasal ya da 

kültürel egemenliği olarak tanımlanabilir. Hegemonya bir grubun sahip olduğu 

ekonomik ve siyasal güçten oluşan egemenliğin yanında üstünlük kurulacak grupta 

rıza yaratması ile oluşur. Temel olarak yöneten ve yönetilen iki sınıfın olduğu 

varsayımına dayanarak toplumsal yapıda yöneten sınıfın yönetilen üstünde 

hegemonyası olduğunu iddia edilebilir. Bu durum sadece Marx’ın altyapı – üst yapı  

tanımına dayanan üretim araçlarının sahipliği üzerinden açıklanamaz. Yöneten sınıf 
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üretim araçlarının sahipliği ve bu sahiplikten ortaya çıkan sermaye yardımıyla sahip 

olduğu siyasi güce dayanarak hegemonyasını kuramaz. Hegemonya yönetilen sınıfta 

rıza oluşturuması ile mümkün olabilir. Rıza olmadan salt siyasi gücü ve buna 

dayanan şiddeti temel alan sistemler gerçek anlamda despotik yönetimlerdir. 

Hegemonyayı oluşturarak grup ilk olarak kültürel üstünlüğünü sağlamalıdır. Fikir ve 

kültür dünyasına egemen olan bir sınıf rıza üretimi ile hegemonyayı oluşturabilir. 

(Dural, 2012)  Hegemonya sadece gruplar arasında var olan bir kavram değildir. 

Devletler arasında da hegemonik ilişkiler bulunabilir. Bir devletin hegemonik yapıyı 

kurmak için rıza üretimi ekonomik ve siyasal gücün yanında evrensel bir dili ortaya 

çıkarmasına da bağlıdır. (Yavaşgel, 2004, s. 37) 

2.2. Tartışmalı Bir Siyasal İletişim Ögesi / Propaganda 

 

Günlük konuşma dilinde genellik olumsuz anlamda kullanılan propaganda Nurullah 

Aydın tarafından söyle tanımlanmıştır,“Propaganda bir topluluğun düşüncelerini, 

duygularını, davranışlarını, tavır ve hareketlerini etki altında tutmak ve onları değiştirmek 

amacıyla yayınlanan bilgi, belge, doktrin ve görüşlerdir.” (Aydın, 2012, s. 129) 

Propaganda bir  kaynaktan başka bir gruba doğru yapılır. Propagandanın amacı 

kaynağın bulunduğu grup dışında algı, tutum ve davranış değişikliği yaratmaktır. 

Propaganın amaç ve niteliği değişiklik tarhi boyunca değişiklik göstermiştir. İlk 

başlarda kiliseye ait dini bir kavram olan propaganda daha sonra siyaset bilimine ait 

bir kavram olmuştur. Bir siyasi sistemin devamlılığı, sistemin dayandığı siyasi 

ideolojinin sürekli olarak yeniden yaratımı ile mümkündür. Devlet, ideolojik 

araçlarını propaganda için kullanıp topluma istenen düşünce ve davranışları  aşılar ve 

bu düşünce davranışların yeniden yaratımı ile ideoloji pekiştirilerek sistemin 

devamlılığı sağlanır. (Althusser, 2016) Propagandada devamlılık esastır. Kitleler 

sürekli propagandaya maruz bırakılarak düşünce ve davranışların zayıflaması 

önlenir. Propaganda güncel olaylara uygun olarak, hedef kitlenin kültür ve inancına 

uygun olmalıdır. Propaganda toplum tarafından iyi şekilde bilinen bir gerçeğe karşı 

kullanılamaz.  

Propaganda niteliğine göre üç temel türe ayrılır. Bunlar sırasıyla; (Taşdelen, 

2011, ss. 183-184) 
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1) Beyaz Propaganda: Propagandanın açıktan yapılan türüdür. Gerçek haberler 

belli bir kaynaktan topluma aktarılır. Toplumda etkili olabilmesi için sürekli 

tekrar edilmesi gerekir. Karşı propagandaya açık olması olumsuz bir 

özelliğidir. 

2) Gri Propaganda: Belli olmayan bir kaynaktan doğru ya da yanlış olduğu 

bilinmeyen bilgilerin topluma aktarılması ile uygulanır. Gerçek haberler 

yalan  haberler ile karıştırılarak, şüphe ve çelişki yaratılarak verilir. 

3) Kara Propaganda: Propaganda yalan haberlere dayanarak yapılır. Kaynak 

belirsizdir ve propagandayı karşı taraf yapıyormuş gibi görünür. (Aydın, 

2012, ss. 149-150) 

    Propaganda değişen teknoloji nedeniyle farklı  kitle iletişim araçları ile hedef 

kitlelere ulaştırılmıştır. Topluma açık alanda yapılan bir konuşma, posterler, radyo ve 

televizyon haberleri propaganda için kullanılabilir. Propaganda için  kullanılan  

teknikler zaman içinde gelişmiştir. Propaganda teknikleri;  (Taşdelen, 2011, ss. 185-

188) 

1) Belirli İfade Kalıplarının Kullanılması 

2) Basit ve Tek Düşmana Yoğunlaşma Kuralı, 

3) Günah Keçisi Bulma, 

4) Düşmana Lakap Takma, 

5) Haberleri Değiştirme, 

6) Ayrıntıya Girmeden İddialarda Bulunma, 

7) Yalan Haberler Yayma, 

8) Propaganda Mesajlarını Tekrar Etme, 

9) Otorite Teyidini  Belirtme, 

10) Çoğunluğun Desteklediğini Savunma ve 

11)  İdeolojiyi Aşılama  olarak sıralanabilir. 

 

2.3. Siyasal Reklamcılık / Bir ürün Olarak Siyaset 

 
Ticari markaların ürünlerini tanıtmak, marka ve ürünler hakkında ilgi ve imaj 

oluşturmak için sıklıkla kullandıkları reklamlar siyasal kampanyalar için de 
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kullanılmaktadır. Siyasal adaylar, partiler ticari bir ürün gibi değerlendirilerek 

seçmenlere, ticari anlamıyla tüketicilere, sunulmaktadır. Siyasi partiler ve adaylarn 

medyada yer alması haberler aracılığıyla ücretsiz ve reklamlar ile ücretli olarak 

gerçekleşmektedir. Reklamın para ile satın alınan bir hizmet olması siyasilere 

(Reklamverenlere)  reklamın içeriğini ve zamanlamasını kontrol etmek yetkisini 

vermektedir. Siyasal reklamı Ferruh Uztuğ şöyle tanımlamaktadır; “ Siyasal reklam, 

aday ya da parti tarafından medyadan yer veya zaman satın alınarak, seçmenlerin tutum ve 

davranışlarını söz konusu aday ya da parti lehine oluşturmak amacıyla geliştirilen 

mesajların hazırlanması ve yayınlanması ile ilgili bir siyasal kampanya iletişim faaliyeti 

olarak tanımlanabilir. (Uztuğ, 1999, s. 122)  Siyasal reklamcılık ürünü siyasi aday ya da 

siyasal parti olan reklam olarak da tanımlanabilir. Siyasal reklam kampanyaları bir 

aday ya da partinin kendi başına hazırlayıp sunduğu br çalışma olmaktan çıkıp 

profesyonel bir uğraşa dönüşmüştür. Adayların  konuşma metinlerini yazılması, 

reklamların hazırlanması ve vaatlerin seçmenlere nasıl sunulacağının belirlenmesi 

profesyonel bir ekibin işidir. 

          Bir parti ya da adayın siyasi seçim kampanyası sahip olunan ideolojiye ve bu 

ideoloji yakın olduğu düşünülen, parti destekçilerine ve kararsız seçmene göre 

hazırlanır. Kampanyanın amacı partiyi destekleyen adayların düşüncelerini 

pekiştirmek ve kararsız seçmeni partiye oy vermeye ikna etmektir. Seçim kampanası 

adaylar için farkındalık yaratır. Seçim kampanyasının bir amacı da seçmenlere 

kampanyaya yardım etmeye çağırmaktr. Seçim Kampanya süresince verilecek 

mesajların  içeriği, sunuş şekileri ve zamanlaması seçmenlere ve parti ideolojisine 

göre belirlenmelidir. Seçmenlere hitap etmeyen kelimelerin kullanılması, parti 

ideolojisi ile çelişen mesajların verilmesi siyasi kampanya için büyük hatalar olabilir. 

Seçmen kampanyası ticari reklam kampanyaları gibi öncellikle rekabet analizi (Pazar 

analizi) ile başlar. Diğer parti ve adayların oy oranları, sahiplenmeya çalıştıkları imaj 

ve konumlandırma, parti ideolojisi ile birlikte incelenmelidir. Rakiplerin güçlü ve 

zayıf yönleri, seçmenlerin istek, beklentileri, kültürel ve demografik özellikleri, 

siyasal eğilimleri, yaşam tarzları analiz ve seçim kampanyası için temel dayanağı 

oluşmalıdır. Seçim kampanyasının değer önerisi, çekicilik öğeleri, tonu ve ikna 

stratejisi bu analize göre şekillenmelidir. Seçim kampanyasındaki partinin ve 
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adayların iletişimleri bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalı ve planlanmalıdır. Farklı 

bölgelerdeki farklı adayların mesajları bölgeye göre farklılık göstermesine rağmen 

genel olarak aynı mesaj tüm seçim bölgelerinde bütüncül olarak verilmedir. Partideki 

adayların farklı ve çelişen mesajlar vermeleri seçmenlerde kafa karışıklığı ve 

tutarsızlık yaratabilir. Bütüncül mesajlar, seçmenlerde güven oluşturur ve mesajların 

anlaşılmasını kolaylaştırır. (Uztuğ, 2004) 

Siyasal reklamlar, ticari reklamlarda olduğu gibi hedef ve niteliklerine göre 

farklı türlere sahiptirler. Bu türler aşağıdaki şekilde sıralanabilir; (Çankaya, 2008, ss 

48-53) 

1) Partizan Reklam: Daha önceki seçimlerde rakip partilere oy vermiş ve 

mevcut durumdan memnun olmayan seçmenlere yönelik bir reklam 

türüdür. Parti ve adayın kimliğinin gizli ya da açık olmasına göre açık ve 

gizli partizan reklam olarak ikiye ayrılır. 

2) Aday Temelli Reklamlar: Reklamın ana odak noktası aday ve adayın 

özellikleridir. Yerel seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 

kullanılan bir reklam türüdür. Adayın pek tanınmadığı durumlarda da 

kullanılır. 

3) İktidara Yönelik Reklamlar: Bu reklam türünde iktidardaki parti geçmiş 

başarılarını örnek gösterek gelecek günlerin daha iy olacağını vaat eder. 

Diğer partiler ise iktidara geldiklerinde yapacaklarını vaat ettikleri 

projelerini anlatırlar. 

4) Toplumsal Grupları Hedef Alan Reklamlar:  Toplumdaki belirli bir grubu 

hedef alan reklamlardır. Reklamın türünün ana mesajı partinin bu gruba 

yönelik düşünce ve vaatleridir. Kadınları, köylüleri, öğrencileri hedef 

alan reklamlar bu türe örnektir. 

5) Gizli Reklamlar: Devlete ait kurumlarn başarılarını anlattıkları reklam 

türüdür. Bu başarılar iktidarda bulunan partiye mal edilmektedir. Devlet 

kurumlarının halka sunduğu fırsatların seçim dönemlerinde yoğunlaşması 

bu  reklam türüne örnektir. 

6) Negatif Siyasal Reklamlar: Rakip parti ve adayların olumsuz yönlerine 

vurgu yapan reklam türüdür. Rakipleri mizah yoluyla eleştirmek, rakipler 



49 
 

hakkındaki olumsuz olayları hatırlatmak bu reklam türünde kullanılan 

başlıca yöntemlerdir. Rakipleri karalamak, çarpıtma yapmak bu reklam 

türünne kuşku ile yaklaşılmasına neden olmaktadır. Kampanyanın sadece 

bu reklam türünden oluşması seçmenlerde olumsuz tepkilere neden 

olabilir.  

Ticari reklamlarda kullanılan tüm reklam modelleri siyasal reklamlarda da 

kullanılmaktadır. Televizyonda bant ve spotlar reklamlar, gazetelerde basın ilanları, 

radyolarda spotlar ve açık hava reklamlarındaki bilboard gibi büyük ve raket gibi 

küçük üniteler siyasi reklamlar için kulanılmaktadır. Reklamlar doğrudan partiyi ve 

vaatlerini öne çıkarabileceği gibi adayları da öne çıkarabilmektedir. 

Aşağıdaki tabloda 2018’de erken seçim kararının alındığı 18 Nisan ve seçim 

günü olan  24 Haziran tarihlerine kadar seçime katılan siyasi parti ve Cumhurbaşkanı 

adaylarının reklam kullanımları görülmektedir. (Cumhurbaşkanı adaylarının reklam 

kullanımları üyesi oldukları parti ile birlikte gösterilmiştir.)  

Tablo 1: 24 Haziran 2018 Seçiminde Reklam Kullanımları 

 

 

Kaynak:  Nielsen & Kantar Media,2018 

(Partilerin 18  Nisan – 24 Haziran tarihleri arasındaki reklam kullanımlarını gösteren tabloda 

partilerin rating ölçüm sistemine dahil kanallardaki kullanımları rating olarak diğer 

kanallardaki kullanımları saniye olarak verilmiştir. 20 yaşından büyük bireyler hedef kitle 

olarak alınmıştır.  Gazete kullanımları ise gazetenin 1 sütun x 1 cm alanını belirten st*cm ile 

gösterilmiştir. Radyo kullanımları saniye ile açıkhava üniteleri adet ile gösterilmiştir.) 

Parti Tv Rating % Tv Süre % Gazete St * Cm % Radyo Süre % Açık Hava Üniteleri %

Ak Parti 5.316 42% 867.258 65% 79.928 54% 206.833 27% 13.187 66%

Chp 2.891 23% 177.406 13% 11.701 8% 263.884 34% 1.289 6%

İyi Parti 1.389 11% 62.902 5% 18.978 13% 90.247 12% 490 2%

Mhp 1.615 13% 116.573 9% 27.807 19% 51.190 7% 4.081 20%

Saadet Partisi 573 4% 70.752 5% 8.568 6% 150.567 20% 465 2%

Hdp 963 8% 36.914 3% 1.131 1% 5.915 1% 617 3%

Hüdapar 0 0% 1.266 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Vatan Partisi 0 0% 646 0% 625 0% 2.050 0% 0 0%

Toplam 12.745 1.333.717 148.737 770.686 20.129
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Tabloda görüldüğü üzere Ak Parti televizyon, gazete ve açık hava üniteleri 

kullanımında birinci sıradadır. CHP ise radyo kullanımında birinci sıradadır. 

Hüdapar 1.266 saniye Tv kullanımı ile reklam kullanımında son sıradadır. 

2.4. Siyasal Katılım /Siyasi Davranış 

 

Bir siyasal rejimin niteliği yöneten ve yönetilen sınıf arasındaki ilişkiye bağlı olarak 

şekillenir. Siyasal rejimler arasındaki fark yöneten, yönetilen sınıfların 

adlandırılması, bu sınıflar arasındaki mesafe ve yönetilen sınıfın yöneten sınıfı 

etkileme gücüne bağlı olarak oluşur. Halk tarafından seçilen bir parlamentonun 

yönettiği halkın olduğu sisteme demokrasi olarak adlandırılırken, gücü elinde 

bulunduran tek bir kişinin tebaa olara nitelenen insan topluluğunu yönetmesi monarşi 

olarak adlandırılır. Çukurçayır’a göre, “Her siyasal rejim, herhangi bir topluluk, 

yönetilenlerin örgütlenme sorularına verilen yanıtların toplamıdır. Bu sorular, yönetenlerin 

seçilme biçimi, etkinliklerinin sınırı ve yurttaşa karşı sorumlulukları gibi sorulardır.” 

(Çukurçayır, 2012, s. 37) İktidarın tek kişinin elinde olduğu yönetimlerde olduğu gibi 

yöneten kişi veya sınıfın halkla olan mesafesi bir siyasal rejimin diğer niteliğidir. Bu 

mesafenin fazlalaşması yöneten sınıfın yönetilen sınıfa dayanmadığını gösterir. 

Yöneten ve yönetilen sınıf arasındaki mesafe iletişimin azlığına başka bir deyişle 

yönetilen sınıfın yöneten sınıfı etkileme gücünün azlığına işaret eder. Yönetilen 

sınıfın etkileme gücü rejimin demokratik niteliğine ve halkın siyasal katılımına  

bağlıdır. Siyasal katılım bireylerin yöneten sınıfı etkileme amacıyla yaptıkları her 

türlü etkinlik olarak tanımlanabilir. İlter Turan siyasal katılımı şöyle 

tanımlamaktadır, “Siyasal katılma, özel şahısların ve onların oluşturdukları daha kapsamlı 

birimlerin, kendilerini yöneten kadroların seçim ve eylemlerini etkilemek için giriştikleri 

çabalardır.” (Turan , 1987, s. 37) Bireyin siyasal konularda araştırma yapması, siyaset 

haberlerini takip etmesi, bu haberler hakkında çevresindei kişiler ile konuşup tartışması da 

siyasal katılım olarak kabul edilir. (Tokgöz, 2010, s. 95) Siyasal katılım ülkelere ve 

rejimlere göre farklı biçimlerde olabilir. Katılım türlerinin legal ve etik durumları 

farklı olabilir. Siyasal katılım farklı düzeylerde gerçekleşir. Oya Tokgöz’ün Lester 

Milbrarth’dan aktardığına göre siyasal katılım üç farklı sınıfta (düzeyde) gerçekleşir; 
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1) Gladyatör Faaliyetleri: Siyasal katılımın en üst düzeyidir. Aktif olarak 

siyasette yer alma gladyatör faaliyetler içerisine girer. Hükümette veya 

partide aday olma, önemli toplantılara katılma, siyasal kampanyalarda 

özellikle seçim dönemlerinde görev alma bu düzeyde gerçekleşir. Siyasal 

katılım kümülatif bir özellik taşıdığı için en üst düzeydeki gladyatör 

faaliyetlere katılan bir kişinin daha alt düzeydeki faaliyetlere de katıldığı 

kabul edilir.  

2) Geçici  Faaliyetler: Geçici siyasal katılım faaliyetleri siyasal katılımın ikinci 

düzeyini oluşturur. Geçici faaliyetler genel olarak siyasi toplantı ve 

gösterilere katılma, siyasi kampanyaya maddi destek sağlama ve yetkili 

kişilerle iletişime geçme olarak tanımlanır. 

3) Seyirci Faaliyetleri : Siyasal katılım faaliyetlerinin en alt düzeyidir. Siyasal 

konulara ve ülke sorunlarına temel düzeyde ilgi duyan kişilerin 

gerçekleştirdiği siyasal katılım biçimidir. Parti amblemini taşıma, 

başkalarıyla siyasal tartışmalara girme, oy verme ve siyasal iletilere karşı 

ilgili olma bu katılım düzeyinde yer alır. 

Siyasete katılan bireylerin yanı sıra siyasal konulara karşı duyumsamaz olan ve 

siyasi faaliyetlere katılmayan bireyler de vardır. (Tokgöz, 2010, s. 95) Siyasal katılım 

konusunda duyumsamaz olan bireylerin bu davranışlarının sebepleri farklı olabilir. 

Bireyin kendini temsil edecek bir siyasi akım ya da parti bulamaması, demokrasiye 

ve seçim sistemine inancının olmaması ya da mevcut durumun değişeceğine 

inanmaması siyasete katılmama sebebi olabilir.   

Samuel Barnes ve Max Kease tarafından yapılan çalışmalara göre, siyasal katılım 

düzeyler bağlamında sınıflanmakla beraber olağan ve olağandışı siyasal katılma 

olarak da sınıflandırılabilir. (Orhan, 2009, s. 120) Olağan siyasal katılma toplumun  

genelinde yaygın olan siyasal katılma türlerini barındırır. Oy kullanma, siyasi 

partilere üye olma, siyasetçiler ile yazılı ya da sözlü iletişime geçme, sosyal 

derneklere ve sendikalara üye olma, siyasal içerikli programları izleme, çevredeki 

bireyler ile siyai tartışmalar yapma olağan siyasal katılım düzeyleri arasında yer alır. 

Olağandışı siyasal katılım düzeyleri gerçekleşme sıklığı daha az olan ve daha aktif 

katılımı gerektiren düzeylerdir. İmza toplamak, eylem ve yürüyüşlere katılmak, 
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grevlere katılmak, sivil itaatsizlik eylemlerine katılmak olağandışı siyasal katılım 

düzeylerindendir. Olağandışı katılım düzeyleri legal  olmayan eylemleri de içerir. 

Kamu malına zarar vermek, terör faaiyetlerinde bulunmak, bireyleri tehdit etmek, 

cana ve mala kastetmek legal olmayan siyasal katılım faaliyetleridir. Olağandışı 

siyasal katılım faaliyetleri mevcut siyasi yöntemlerin yeterli olmadığı 

düşünüldüğünde, siyasal katılım faaliyetleri bilinmediğinde ve siyasi yapının siyasal 

istekleri  karşılaması mümkün olmadığında ortaya çıkar. Siyasal yapıyı değiştirecek, 

ülkede terör ve anarşi yaratabilecek, ülkenin varlığını birliğini tehlikeye atabilecek 

siyasi isteklerin demokratik yolar ile dile getirilmesi ve uygunlanması mümkün 

olmadığı için olağandışı yöntemler bu amaca hizmet eden kişilerce kullanılır. (Turan, 

1987, ss. 37-44) 

Siyasal katılım bireysel anlamda ve siyasal düzende devlet açısından önemli 

işlevlere sahiptir. Siyasal katılımın sebeplerlerinden olan sosyal ve siyasal düzeni 

koruma, sosyalleşme aynı zamanda siyasal katılımın bireysel işlevlerindendir. 

Siyasal katılımın bireysel ve toplumsal işevlerinden biri eşitlik işlevidir. Toplumdaki 

her bireyin yasalar önünde, din dil, ırk, ideoloji ve inanç ayrımı gözetmeden eşit 

haklara sahip olması demokrasinin gereğidir. Siyasal katılım hakkı da bireylerin 

sahip olduğu demokratik bir hak olarak yasalar ile koruma altına alınır. Demokrasi 

ve eşitlik kültürünün gelişmediği bir toplumda siyasal katılım eşit şekilde 

gerçekleşmesi her zaman mümkün olmayabilir. Bu durumlarda eşitlik ilkesi ruhu 

olmayan siyasal metinlerde varlığını sürdürür. Siyasal katılımda eşitlik farklı birey ve 

gruplar için devlet yönetimine katılmayı sağlayan en önemli olanaktır. Siyasal 

katılımını eşit şartlarda gerçeleştiren bir birey demokrasiye ve demokrasinin 

kurumlarına daha bağlı hale gelecektir.Siyasal katılımın bir diğer bireysel işlevi 

hükümeti (İktidarı) denetleme işlevidir. Birey  seçimlerde oy kullanarak, siyasi 

partilerde görev alarak hükümeti denetleme işlevini yerine getirir.Birey siyasi 

partilerde ürettiği politkalarla ve verdiği oyla hükümetin yaptığı eylemlere onay 

verme ya da karşı görevini yerine getirir. Bireylerin alınan siyasal kararlara katılımı 

bireyin haklarını daha iyi öğrenmesine hatta hakların belirlenmesine katkı 

sağlamasına neden olmaktadır. Partilerde görev alma halkoylamalarında oy kullanma 

bireyi haklar ve sorumluluklar konusunda daha bilgili hale getirmektedir. Bireysel 
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hakların savunulması siyasal katılımın bireysel işlevlerinden biridir. Siyasal katılımın 

devletin açısından işlevleri ise devletin vatandaşlar ile bütünleşmesi ile başlar. 

Siyasal katılım ile devlet yönetimine katılan halk devletin aldığı kararlara ve 

kurumlarına karşı daha duyarlı hale gelir ve olumlu davranışlar sergiler. Bu devlet ile 

halk arasında oluşabilecek fikir ayrılıklarının önlenmesini ve devletle halk arasında 

biz duygusunun güçlenmesini sağlar. Devlet açısından siyasal katılımın bir diğer 

işlevi ise hükümetin ve hükümetin aldığı kararların meşruiyetinin sağlanmasıdır. 

Gücünü halkın oylarından alan bir hükümetin varlığı ve aldığı kararlar kanunlara 

uygun olarak meşru durumdadır. Halkın onayını almamış bir hükümet ve hükümetin 

ürettiği politikalar meşruiyetten uzaktır. Bireylerin siyasal katıımı ile alınmış 

kararların farklı düşünce ve inançlardan etkilendiği için doğru olacağı ve çoğunluk 

tarafından kabul göreceği öngörülebilir. Nitelikli ve doğru kararlar farklı kişilerin 

düşüncelerini özgürce paylaştıkları ortamlarda alınabilir ancak.  Siyasal katılım 

sonucunda alınan kararlar çoğunluğun katılımı ile ortaya çıktığı toplumda geniş 

kabul görmektedir. (Çukurçayır, 2012, ss. 56-63)  

Bireyin siyasal katılımı için çeşitli sebepler ortaya konabilir. Siyasal katılımın 

sebepleri bireyin içinde bulunduğu sosyal ve siyasal durumu koruma veya 

değiştirme, sosyal dayanışma ve arkadaş edinme, dünyayı anlama, toplumda bir yer 

edinme ve toplumsal ve siyasal hayata yabacılaşmamayı isteme ve ruhsal eksiklikleri 

ikame etme  olarak sıralanabilir. Siyasal katılımın düzeyi farklı sebeplere göre 

oluşabilir. Siyasal katılımın düzeyinin artması birden fazla sebeple ilişkili olabilir. 

(Yücekök, 1987, s. 28) Bu sebepler bireyin kişilik yapısına ve çevresine göre 

değişiklik gösterebilir. 

Siyasal katılım düzeyleri  ve siyasal katılımın etkenleri bireye ve topluma göre 

değişiklik göstermektedir. Psikolojik ve demografik etkenler siyasal katılımı ve 

düzeyini etkilemektedir. Bireyin siyasal katılmını ve katılımının düzeyinin belki de 

en önemli psikolojik etkeni bireyin siyasal ilgisidir. Ülkedeki siyasi olaylara ve siyasi 

literatüre ilgi duyan bir kişinin siyasal katılmı diğer bireylere göre daha etkin ve üst 

düzeyde olacaktır. Birey siyasete ilgi duyduğu oranda çevresindeki kişilerle siyasi 

tartışmalara gerecek, seçim bölgesindeki adayları ve oy verdiği partiyi ve ideolojisini 

ayrıntılı olarak öğrenmeye çalışacaktır. Bireyin parti ve ideoloji benliği ortaya 
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çıkacaktır. Aynı şekilde bireyin siyasal katılımı bir yurttaşlık görevi ve kendini 

siyasal katılımda etkin olacak yetkinlikte görmesi siyasal katılımı ve düzeyini 

artıracaktır. (Kahraman, 2011, ss. 68-70)  Bireyin ekonomik durumu, aile hayatı, 

temel ideojik sebepler ya da hayat şartlarındaki değişme umudu ile bireyin en temel 

düzeyde siyasete ilgi duyması, siyasal katılımı seyirci faaliyetleri ve oy kullanma ile 

sınırlaması olasıdır.Yükselen hayat sartlarının bu yükselişe sebep olabilecek eğitim 

seviyesi ile birlikte siyasal katılımı ve düzeylerinde artışa sebep  olabilir. Eğitim 

seviyesi ve ekonomik durumu iyileşen bir bireyin siyasette daha aktif rol alacağı ve 

daha ilgili olacağı öngörülür.Aile ve yakın çevre siyasal katılımı ve siyasal karar 

almayı etkileyebilir. Geniş,çekirdek aile yapıları, geleneksel ve  modern yaklaşımlara 

göre siyasal katılım ve düzeyleri farklılık gösterebilir.Bu farklılıklar eşe ya da 

ebeveynlerle göre şekillenebilir. (Çaha, Toprak, & Dalmış, 2004, s. 56) Cinsiyet de 

siyasal katılımda bir etkendir. Ataerkil toplumarda daha yaygın olmak üzere genelde 

siyasete katılım erkeklerde kadınlara göre daha fazladır. (Balcı, Tarhan, & Bal, 2013, 

s. 48) 

2.5. Seçmen Davranışı ve Siyasal Katılımın Etkenleri 

 

Siyasal katılım bireyler arasında farklı sebepler ile farklı düzeylerde gerçekleşebilir. 

Siyasal katılım sadece medyada siyasal içerikli haberler izlemek olan en temel 

düzeyden aktif siyasete varan gladyatör faaliyetlere kadar değişiklik gösterebilir. 

Eylem ve yürüyüşlere katılmak, siyasi dernek, partilere ve sendikalara üye olmak, 

çevredeki kişiler ile siyasi tartışmalar yapmak, imza kampanyalarına katılmak ve oy 

kullanmak siyasal katılımın düzeyleri olarak sıralanabilir. Birey siyasete karşı hiç ilgi 

duymayıp  siyasal katılım konusunda duyumsamaz olabilir. 

Her siyasal katılım düzeyinin kendine özgü bireysel, sosyal ve demografik 

etkenleri olmasına rağmen siyasi davranışı (seçmen davranışı) inceleyen araştırmalar 

genel olarak demografik ve sosyo, ekonomik değişkenler ile oy verme davranışına 

yoğunlaşırlar. Bireyin oy verme davranışındaki temel güdüleri ve etkenleri 

belirlemek ülkedeki genel düşünce, kaygı ve beklentileri belirlemek açısından etkili 

bir yaklaşımdır. Oy verme davranışı bireyin benliği ile içinde yaşadığı yakın veya 

uzak çevreye göre belirlenmektedir.  Birey günlük hayatta kendisi ya da çevresindeki 
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kişiler için verdiği  kararlara benzer olarak siyasi anlamda karar vererek oy kullanır. 

Bireyin karar vermesindeki sebepler ve motivasyonlar çok farkı olabilir. Oy verme 

davranışı sonunda ülkedeki iktidar ya da yasa değişimleri toplumu ve ülkenin siyasal, 

ekonomik durumunu hatta ülkenin geleceğini ve bekasını etkileyebilecek kadar 

önemli olabilir. İktidar ya da rejimdeki radikal değişimler ülkede geri döndürülemez 

sonuçlara sebep olabilir. Bu nedenle oy vermedeki karar verme günlük hayattaki 

karar verme davranışlarından daha önemli ve karmaşık olabilir.  

Siyasi davranışın sebeplerinin neye dayandığı konusunda bir fikir birliği 

yoktur. Farklı çalışmalara göre oy verme davranışı sosyolojik etkenlere, psikolojik 

etkenlere ya da rasyonel tercihe göre şekillenmektedir. Sosyolojik yaklaşıma göre 

birey içnde bulunduğu grubun normlarına uygun olarak oy vermektedir. Grubun 

egemen düşünce ve ideolojisi bireyin siyasal tercihindeki en önemi etken olmaktadır. 

Gruptan dışlanma ve yalnız kalma korkusu bireyi grup normara uymaya 

zorlamaktadır. Toplumsal grup somut, kurumsal oluşumlardan farklı olarak din, 

meslek, etnik gibi topumsal sınıfları tanımlar. Bireyler  inandıkları din, cinsiyet, 

meslek, birlikte yaşanan kişi, aile , yaşanılan yerleşim yerine göre oy vermektedirler. 

Bireyin bu karar verme etkenlerinden az ya da çok etkilenmesi bireyi çapraz 

baskılara ve oy verme kararını değiştirmeye açık hale getirir. (Kalender, 2000, ss. 51-

56) 

Psikolojik yaklaşıma göre birey oy verme kararını sosyal grup ve toplumsal 

sınıflardan bağımsız olarak duygularına göre vermektedir. Bireyin kendisine yakın 

gördüğü bir parti ile özdeşleşmesi ve bu durumu oy vermedeki temel motivasyon 

haline getirmesi toplumsal ilişkilerden bağımsız bir motivasyon kaynağını ortaya 

çıkarır.Bireyin genel bir parti ile özdeşik kurması genellike aileden gelmektedir. 

Birçok birey hayatı boyunca ailesinden gördüğü partiye oy vermektedir. Oy verme 

karanın da seçimden çok önce verilmesi de parti özdeşleşmesi ile iişkilidir. Partiye 

hissedilen bağlılık bireyi siyasal katılım düzeyinin artışına sebep olmaktadır. 

(Kalender, 2000, ss. 57-60) Parti liderini ve parti liderinin özelliklerini beğenerek oy 

verme tercihinde bulunmak da psikolojik yaklaşım ile ilgilidir. (Küçükşen, 2012, s. 

32)  
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Rasyonel tercih yaklaşımına göre ise birey çıkarlarını en iyi şekilde 

bilmektedir ve oy verme davranışını buna göre şekillendirmektedir. Birey duygusal 

ve toplumsal değişkenlerdan fazla etkilenmeden kendi politik amaçları için en uygun 

aday ya da partiye oy vermektedir. Oy verme kararı matematiksel bir formulle 

sağlanacak faydaya göre verilecektir. Birey desteklediği partinin seçimi 

kazanacağına inanmıyorsa kazanmasını istemediği partiyi engellemesi olanaklı 

partiden yana tercihini kullanabilir. Bireyin oy verme göre tercihleri kısa ve uzun 

vadeli planlara göre değişebilir. İdeooloji siyasal kimliğin oluşumundaki en büyük 

değişkenlerden ve birçok birey için en önemli oy verme etkenlerinden olmasına 

rağmen rasyonel oy tercihinde önemsenmeyebilir. (Kalender, 2000, ss. 61-66) 

Oy verme davranınışı tek yaklaşım ve etken ile açıklamaya çalışmak 

günümüzün değişen toplumsal yapısı ve teknolojik olanakları için de pek mümkün 

görünmemektedir. Bireyin medyada sürekli maruz kaldığı haberler ve açık ya da 

örtük propaganda içerikleri bireyin karar vermesini karmaşık hale getirmektedir. 

Birey partileri ve adayları farklı yönleri ile görme ve değerlendirme şansına sahipken 

medyadaki sahiplik ilişkileri ve denetim gerçek haberlerin ve siyasi durumun 

topluma yansıtımasına engel olabilmektedir. Bireyin   karar verme sırasında içinde 

bulunduğu dini, sosyal, mesleki grupların etkisinde kalabileceği gibi parti veya 

adaylara göre oy duygusal oy vermesi de önemlidir. Birey gruplar ve psikolojik 

değişkenlerden farklı düzeylerde etkilenerek çıkarkları doğrultusunda karar verebilir. 

Oy verme yaklaşımlarından herhangi birini tamamen kabul ya da reddetmek 

toplumsal yaşamın bu kadar karmaşıklaştığı ve iletişim teknolojilerinin geliştiği 

günümüzde  yararsız bir çabadır. 
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BÖLÜM III 

SİYASET VE YAŞAM TARZI BAĞLANTILARI İLE KUŞAKLAR 

 

3.1. Kuşak Kavramı 

İnsanlar topluluk halinde yaşamaya başladıklarından beri toplum içinde gruplar da 

oluşmaya başlamıştır. İşte uzmanlaşma ve iş bölümü ile farklı dini, siyasi gruplar 

ortaya çıkmıştır. Bu gruplar somut ya da soyut kavramlar etrafında bir araya gelerek 

kendilerini tanımlamışlardır. Aynı mesleği yapan kişiler, küçük dini oluşumlar, aynı 

amaçlar bir ayda gelen oluşumlar toplum içinde yer almışlardır. Bu tür gruplar somut 

gruplar olarak adlandırılır. (Mannheim, 2013) Toplum içinde yer alan gruplar sadece 

dini inanç, meslek, etnik köken, siyasi görüş çevresinde değil aynı zamanda belirli 

bir olay sonrasında oluşan atmosferde doğan kişiler ile de oluşabilir. Bu çoğu zaman 

üyelerinin bile farkına varmadıkları gruplar kuşak olarak adlandırılmaktadır. 

Kuşaklar somut gruplar değildirler. 

Kuşak TDK sözlüğünde, ‘'Yaklaşık yirmi beş, otuz yıllık yaş kümelerini 

oluşturan bireyler öbeği, göbek, nesil, batın, jenerasyon’’ olarak tanımlanmaktadır. 

(Türk Dil Kurumu, 2018) Kuşak kavramı farklı yazarlar tarafından farklı şekilde 

tanımlanmıştır. Karl Mannheim’a göre, kuşak, yaşa bağlı sosyal hareketlerin parçası 

olan ve tarihte ortak tecrübeyi paylaşan, grup bilinci ve kimlik unsurları taşıyan yaş 

gruplarıdır. (Mannheim, 2013). Benzer bir tanım kuşağı,  belirli bir yaş grubunda 

tarihsel tecrübeye dayanan tanımlanabilir sosyal grup olarak tanımlar. (Vicent, 2005) 

Graeme Codrington’a göre, “kuşak teorisi iki ana varsayıma dayanır. 

Birincisi, sosyalleşme hipotezi göre, yetişkinlik değerleri çocukluk ve erken ergenlik 

döneminde oluşur ve bu temel değerler hayat boyunca nispeten sabit kalır. İkinci 

olarak, sosyal inşacı teoriye göre gerçeklik sosyal etkileşimlerle birleşmiş kişi ve 

gruplar tarafından sosyal olarak inşa edilir.” (Codrington, 2008) Kuşakları biyolojik 

bir yaklaşımla sadece doğum tarihlerine göre belirlemek kuşakları oluşturan sosyal 

ve tarihsel süreçleri göz ardı ettiği için bu çalışmada tercih edilmemiştir. Doğum 

tarihi kuşağı oluşturan faktörlerden sadece biridir. Birçok uzmana göre kuşaklar 

kronolojik sıralamadan daha çok tarihsel gelişmeler tarafından şekillendirilmiştir. 
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(Reeves & Oh, 2008)  Kuşakların genel olarak 20 yıllık aralıklarla ortaya çıktıkları 

ve anlamlı farklılıklara sahip oldukları kabul edilse bile kuşakların başlangıç ve bitiş 

tarihleri kesin olarak belli değildir. Farklı kuşaklar arasında yer alan çok sayıda birey 

de vardır. Bu bireyler her iki kuşağın da özelliklerini taşırlar ve doruk noktalarını 

oluştururlar. (Codrington, 2011)  

Üç nitelik kuşakların doğasını doğum tarihinden daha açık olarak belirler.  

( Howe & Strauss, 2000)  

1) Algılanan üyelik: Bireyin bir kuşağa ait olma öz algısı gençlikte başlar. 

2) Ortak davranış ve inanışlar: Aile, iş siyaset gibi sosyal konulara yönelik 

tutum ve davranışlar kuşağa ait bireyler ortak özellikler gösterebilir. 

3) Ortak tarihsel konum: Kuşağın belirleyici yıllarında yaşanan sosyal, siyasal 

olaylar kuşağın kronolojik sınırlarını ve bilişsel özelliklerini belirleyebilir. 

Kuşaklar ile ilgili yapılan birçok araştırma üniversite öğrencilerine ve beyaz 

yakalı çalışanlara odaklandığı için kırsal alanda yaşayan kişiler, üniversite eğitimi 

almamış kişiler ve mavi yakalı çalışanlar genel olarak kuşak araştırmalarının dışında 

kalmıştır. (Reeves & Oh, 2008) 

3.2. Jenerasyonel Sistemler Teorisine Göre Kuşaklar 

 

Jenerasyonel sistemler teorisine göre kuşaklar 80-100 yılda yenilenen bir döngü 

içindedirler. Dört farklı kuşak bu süreç içerisinde kendini tekrar eder. Benzer 

özelliklere sahip kuşaklar farklı zaman dilimlerinde var olurlar. (Acılıoğlu, 2017) 

Günümüz Türkiye’sinde var olan kuşakları incelediğimizde teorinin 

Türkiye’deki kuşak özellikleri ile paralellik gösterdiği fark edilebiliyor. Teorinin öne 

sürdüğü ilk kuşak “Sanatçı kuşak” olarak adlandırılıyor. Sanatçı kuşağın temel 

özellikleri toplumsal yaşama bağlılıkları ve uzlaşmacı tavırlarıdır. Önceki kuşakların 

sistem ve inançlarına bağlıdırlar. Türkiye’de sanatçı kuşağı 1920- 1945 arasında 

yaşayan Olgun (Sessiz) Kuşak ile 2000 yılı sonrasında doğan Z kuşağı sanatçı 

kuşağın temsilcileridirler. Teorinin sunduğu ikinci kuşak “Peygamber ( Prophet) 

kuşağı” olarak adlandırılır. Bu kuşağın temel özellikleri idealist ve ahlaki değerlere 
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bağlılıktır. Kuşağa ait bireyleri hareket geçiren güç iç dünyalarını sorgulamalarıdır. 

Farklı düşünce ideolojilerin olduğu zamanlarda var olmuşlardır. Dünyada hippiler ve 

patlama (Baby Boomers)  kuşağı bu kuşağın özelliklerini taşırlar. Teorinin üçüncü 

aşamada yer verdiği kuşak “Göçebe (Nomad) Kuşak” olarak adlandırılır. 

Bireyselliğin egemen olduğu etki ve güç arayışının önemli olduğu bir kuşaktır. 

Bireysel başarı, hırs, daha fazla kazanma isteği egemen olan düşünceleridir. İş, 

hayatın önemli bir parçasıdır ve işte yükselme, iyi kazanç elde etme bu kuşağı 

harekete geçiren güdülerdir. Teoride bulunan son kuşak “Kahraman Kuşak” olarak 

adlandırılır. Dış dünyayı sorgulayarak harekete geçerler. Toplumsal konulara 

duyarlıdırlar. Yüksek disiplin ile amaçları uğruna çalışırlar. Türkiye’nin kuruluşu ve 

gelişimine tanık olan 1900 -1920 yılları arasında doğan bireyler ile Y Kuşağı 

kahraman kuşağın temsilcileridir. (Acılıoğlu, 2017)   

3.3. Tarihsel ve Toplumsal Konumlarına Göre Kuşaklar 

 

Kuşaklar farklı uzmanlarca farklı isimlerle ve kuşakların kapsadığı tarihler farklı 

şekilde tanımlanmıştır. Kuşaklar arasındaki bu farklar toplumum geçirdiği evreler, 

siyasal ve toplumsal olaylar ile ilintilidir. Dönemin siyasal, ekonomik ve toplumsal 

yapısı bireylerde belirli düşünce ve davranış kalıplarının oluşmasını sağlamıştır. Bu 

düşünce ve davranış kalıpları kuşakların şekillenmesindeki en önemli etkenlerdir. 

Türkiye’deki siyasal ve sosyal olayların kronolojik sırasına uygun olduğu için 

James Oblinger ve Diana Oblinger tarafından yapılan kuşak ve tarihi tanımı bu 

çalışmada temel alınacaktır. Zeki Yüksekbilgili 2013 yılında yaptığı “Türkiye’deki Y 

Kuşağının yaş aralığı” adlı çalışmasında Y Kuşağını 1983-1995 yılları arasında 

doğan kişiler olarak tanımlamıştır (Yüksekbilgili, 2015). Bu tanım James Oblinger 

ve Diana Oblinger tarafından ortaya konan yaş aralığı ile benzeşmektedir. 

Aşağıdaki Tablo 2’de farklı uzmanlara göre kuşakların tanımları ve 

kapsadıkları yıllar görülmektedir. 
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Tablo 2:  Kuşak Tanımları ve Kapsadıkları Yıllar 

 

Kaynak: (Reeves & Oh, 2008) 

 

Grafik 1’e göre Türkiye nüfusu % 62’i Y ve Z Kuşaklarına üyedir.  Başka bir 

deyişle Türkiye’deki genç nüfus oranı yüksektir. X ve Patlama kuşağının nüfus 

içindeki oranı azalırken Sessiz Kuşak nüfusun sadece %  3’üne sahiptir. 

 

Grafik 1:  Kuşakların Türkiye’deki Dağılımı 

 
Kaynak: TÜİK, 2017 
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3.3.1. Olgunlar / Sessiz Kuşak 

 

 1946’dan önce doğan bireyleri tanımlayan “Sessiz Kuşak” var olan kuşakların en 

eskisidir. Sessiz Kuşak 1946’dan önce kapsayan tek bir kuşak olarak kabul 

edilmesine rağmen 1900 – 1920 arasında doğan bireyleri farklı bir kuşak olarak 

gören sınıflandırmalar da vardır. (Codrington, 2011). Savaş kuşağı olarak da 

adlandırılırlar. 

İki Dünya Savaşını ve büyük buhranı yaşamışlardır. Savaşın, yokluğun 

egemen olduğu tehlikeli kaos dönemlerinde yaşamışlardır. Savaş sırasında temel 

ihtiyaçların bile zorlukla karşılandığı bir ortamda seslerini yeterince duyuramadıkları 

için Sessiz Kuşak olarak tanımlanmışlardı. 1929’da başlayan ve devam eden 

ekonomik bunalım bu kuşağın düşünce yapısını ve hayata bakış açısını derinden 

etkilemiştir. Ülkedeki ekonomik ve siyasal durumun düzenli ve istikrarlı biçimde 

işlemesi için fedakârlık yapmaktan çekinmemişledir. Toplum ve işyerindeki 

yöneticilere itaat ve astlara saygı duymuşlardır. (Erdoğan, 2015) Hiyerarşiye bağlılık, 

doyumu erteleme, işe bağlılık, çalışkanlık Sessiz kuşağın öne çıkan özellikleridir. 

(Acılıoğlu, 2017) Savaş ve kriz dönemlerinde yaşadıklarından dolayı hayata karşı 

muhafazakârdırlar. Düzenli bir hayat sürmek için para biriktirmeye ve gereksiz 

harcama yapmamaya çalışmışlardır. Kısıtlı bir hayatı borçlanamaya tercih 

etmişlerdir. Coğrafi, ekonomik ve sosyal değişim konularında değişime açık 

değillerdir. Toplumsal olarak cinsiyet rolleri belirli kalıplar içinde yaşamışlardır. 

(Codrington, 2011) Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişi gören bu nesil 

geleneksel ve istikrarlı bireyler olarak toplumda yer almışlardır. (Kuran, 2018, s. 42) 

Jenerasyonel kuşaklar teorisine göre sanatçı kuşak özellikleri taşırlar. 

Toplumsal olaylara karşı duyarlı ve ilgilidirler. Duygusal yapıya sahiptirler. 

3.3.1.1. Sessiz Kuşağın Medya Tüketimi 

 

Sessiz Kuşak üyelerinin medya tüketimi çoğunlukla geleneksel medya araçlarından 

oluşmaktadır. Sessiz Kuşak üyelerinin en çok kullanılan medya aracı televizyondur. 

Sessiz kuşağı üyelerinin % 82,9’u her gün televizyon izlemektedir. Günlük gazete 

okuma ( % 17,3) ve radyo dinleme ( % 13,1)  grup üyeleri arasında daha az 
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yaygındır. Haftada en az bir kez internet kullanım oranı ise % 12,5 ile en az 

kullanılan medya aracıdır. 

Aşağıdaki Grafik 2’de Sessiz kuşağın medya tüketimleri görülebilir. 

Grafik 2:  Sessiz kuşağın Medya Tüketimi 

 

 

( İnternet tüketimi haftalık, diğer tüketimler günlük kullanım oranlarıdır.) 

 
Kaynak: Turkey TGI Copyright KANTAR MEDIA 2017 

 

  

3.3.1.2. Sessiz Kuşağın İş Dünyasına Bakışı 

 

Sessiz Kuşak üyeleri için iş dünyasında başarılı olmak ve iş için fedakârlık yapmak 

olağan bir davranıştır.  Sessiz Kuşak üyelerinin işe ile olan ilişkileri diğer kuşaklara 

göre daha olumludur. İş ile olumlu ifadelerde Sessiz Kuşak üyelerinin indeks 

rakamları ortalamadan daha yüksektir. İfadelerin indeks rakamları sırası ile 79, 108, 

105, 104 ve 79 dur. Sessiz Kuşak üyeleri işlerine diğer kuşak üyelerinden daha 

sadıktırlar.  

Aşağıdaki Grafik 3’te Sessiz kuşağın iş dünyasına bakışı görülebilir. 
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Grafik 3:  Sessiz kuşağın İş Dünyasına Bakışı 

 

Kaynak: Turkey TGI Copyright KANTAR MEDIA 2017 

 

3.3.1.3. Sessiz Kuşağın Aileye Bakışı 

 

Sessiz Kuşak üyeleri için aile çok önemlidir. Aile kariyerlerine düşkün olan kişiler 

için bile önceliklidir. İfadelerin indeks rakamları ortalamaya göre sırasıyla 106,116 

ve 94’ tür. Aşağıdaki Grafik 4’te Sessiz kuşağın aileye bakışı görülebilir. 

Grafik 4:  Sessiz Kuşağın Aileye Bakışı 

 

Kaynak: Turkey TGI Copyright KANTAR MEDIA 2017 
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3.3.1.4. Sessiz Kuşağın Kültüre Bakışı 

 

Sessiz Kuşak üyelerinin kültüre bakış açısı genel muhafazakâr olarak tanımlanabilir. 

Gelenekleri ve inançları korumak Sessiz Kuşak üyeleri için önemlidir. İfadelerin 

indeks rakamları sırasıyla 80, 104, 98 ve 104’tür. Aşağıdaki Grafik 5’te Sessiz 

kuşağın kültüre bakışını görebilirsiniz. 

Grafik 5:  Sessiz Kuşağın Kültüre Bakışı 

 

Kaynak: Turkey TGI Copyright KANTAR MEDIA 2017 

 

3.3.1.5. Sessiz Kuşağın Doğaya Bakışı 

 

Sessiz Kuşak üyelerinin doğa sorunlarına olan ilgileri çok olmasına rağmen doğa için 

çaba sarf etme istekleri düşüktür. İfadelerin indeks rakamları sırasıyla 103 ve 87’dir.  

Aşağıdaki Grafik 6’da Sessiz kuşağının doğaya bakışı görülebilir. 

Grafik 6:  Sessiz Kuşağın Doğaya Bakışı

 

Kaynak: Turkey TGI Copyright KANTAR MEDIA 2017 
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3.3.1.6.  Sessiz Kuşağın Toplumsal Cinsiyet Rollerine Bakışı 

 

Sessiz kuşağın toplumsal cinsiyet ifadelerine katılım oranı kadının yeri konusunda 

yüksek (%39,2) olmasına rağmen “ erkek adam ağlamaz” ifadesinde oran  (%18,4) 

yaklaşık olarak yarı değerdedir. İfadelerin indeks rakamları sırasıyla 88 ve 99’dur. 

Sessiz Kuşak “Kadının yeri evidir” ifadesine toplum ortalamasına yakın bir oranda 

evet derken “ Erkek adam ağlamaz” ifadesinde en düşük indeks değerine sahiptir.  

Aşağıdaki Grafik 7’de Sessiz kuşağın toplumsal cinsiyet rollerine bakışı 

görülebilir. 

Grafik 7:  Sessiz Kuşağın Toplumsal Cinsiyet Rollerine Bakışı 

 
Kaynak: Turkey TGI Copyright KANTAR MEDIA 2017 
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dönemde yaşayan bu kuşak özgürlük, eşitlik, çevrecilik konularında duyarlıydı. 

Teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşması ise bu kuşağı kültürel deneyimlerin 

paylaşılması anlamında şanslı kıldı. Teknolojik devrim hayatın her alanında kendini 

gösterdi. Özellikle Amerikan film endüstrisinin etkisi ortak bir kültür ve düşüncenin 

oluşmasına neden oldu. Rock’n Roll ve hippiler bu kuşağın üyeleri ile var oldu. 

Soğuk Savaşın sıcak savaşa dönüştüğü Vietnam Savaşı sırasında Patlama Kuşağı 

üyeleri savaş karşıtı eylemler ile kendi benliklerini ve hayat görüşlerini betimlediler.  

Bu kuşaktan politikacılar 90’lı yıllarda birçok demokratik ülkede genç liderler olarak 

kendilerini gösterdiler. Aynı dönemde iş dünyasında da etkin oldular. (Codrington, 

2011) 

İdealist ve iyimser bireyler olarak başarı odaklı bir hayat tarzına sahip 

oldular. Toplumsal eşitliğe, temel haklara ve toplumsal olaylara ilgiliydiler, “Ben 

kimim” sorusu ile hayatı, toplumsal yaşamı anlamaya çalıştılar. Toplumsal olaylara 

olan ilgilerinden dolayı takım çalışmasına yatkındırlar. (Lancaster, 2004) Kişisel 

gelişimi ve kendini ifade hayatlarında önemli bir yer tutar. Sosyal çevreleri 

kendilerine benzer inançtaki kişilerden oluşur. Mükemmeliyetçi kişiliklere ve büyük 

konuşmalardan hoşlanan tavırlara sahiptirler. (Codrington, 2011) 

Patlama kuşağı Jenerasyonel Sistemler Teorisinde ikinci sıradaki Peygamber 

kuşağına denk gelir.  

3.3.2.1. Patlama Kuşağının Medya Tüketimi 

 

Patlama kuşağı üyeleri medya tüketiminde Sessiz Kuşak üyelerine benzemektedir. 

Televizyon yine  % 84,9 günlük izlenme oranı ile en yaygın medya aracıdır. Günlük 

gazete okuma ( %13,8 ) ve radyo dinleme oranları ( %13,8) yakın seviyelerdedir. 

Patlama kuşağı üyelerini Sessiz Kuşaktan medya tüketimi alanında en çok ayıran 

medya aracı internettir. % 25 haftalık internet kullanımı ile Sessiz kuşağın 

tüketiminin iki katı kadardır.  

Aşağıdaki Grafik 8’de Patlama Kuşağının medya tüketimi görülebilir. 
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Grafik 8:  Patlama Kuşağının Medya Tüketimi 

 

(İnternet tüketimi haftalık, diğer tüketimler günlük kullanım oranlarıdır. ) 
 
Kaynak: Turkey TGI Copyright KANTAR MEDIA 2017 

 
 

3.3.2.2. Patlama Kuşağının İş Dünyasına Bakışı 

 

Patlama kuşağı üyeleri de Sessiz Kuşak gibi çalışmaya ve kurallara önem 

vermektedirler. İfadelerin evet olarak cevaplanma oranları Sessiz Kuşağa yakındır. 

İfadelerin indeks rakamlar sırası ile 88, 96, 102, 94 ve 90’dır. 

Aşağıdaki Grafik 9’da Patlama kuşağının iş dünyasına bakışı görülebilir. 

Grafik 9:  Patlama Kuşağının İş Dünyasına Bakışı 

 

Kaynak: Turkey TGI Copyright KANTAR MEDIA 2017 
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3.3.2.3. Patlama Kuşağının Aileye Bakışı 

 

Patlama kuşağı üyelerinin aile ile ilgili ifadelere olumlu cevap verme oranı Sessiz 

Kuşak üyelerine oranla daha düşüktür. Patlama kuşağının karşılaştığı yoğun 

rekabetin bunda etkili olduğu öne sürülebilir. İfadelerin indeks rakamları sırasıyla 96, 

99 ve 94’tür. Patlama kuşağı aile konusunda en az ilgili nesildir. 

Aşağıdaki Grafik 10’da Patlama kuşağının aileye bakışı görülebilir. 

 

 

Grafik 10:  Patlama Kuşağının Aileye Bakışı 

 

 

Kaynak: Turkey TGI Copyright KANTAR MEDIA 2017 
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Aşağıdaki Grafik 11’de Patlama kuşağının kültüre bakışı görülebilir. 
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Grafik 11:  Patlama Kuşağının Kültüre Bakışı 

 

Kaynak: Turkey TGI Copyright KANTAR MEDIA 2017 
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tarzından fedakârlık etme konusunda Sessiz Kuşağa göre daha isteklidirler. İfadelerin 

indeks rakamları 98 ve 96’dır.  

Aşağıdaki Grafik 12’te patlama kuşağının doğaya bakışını görebilirsiniz 

 

Grafik 12:  Patlama Kuşağının Doğaya Bakışı 

 

Kaynak: Turkey TGI Copyright KANTAR MEDIA 2017 
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3.3.2.6. Patlama Kuşağının Toplumsal Cinsiyet Rollerine Bakışı 

 

Patlama kuşağının toplumsal cinsiyet rolleri ifadelerine evet deme oranı %38,6 ve  

%20,7’dir. “ İndeks rakamları ise sırasıyla 98 ve 99’dur. Patlama kuşağı üyelerinin 

toplumsal cinsiyet rollerine bakış açıları toplumun geneline yakındır.    

Aşağıdaki Grafik 13’te patlama kuşağının toplumsal cinsiyet rollerine bakışı 

görülebilir. 

Grafik 13:  Patlama Kuşağının Toplumsal Cinsiyet Rollerine Bakışı 

 

 
Kaynak: Turkey TGI Copyright KANTAR MEDIA 2017 
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1965 ve 1980 yılları arasında doğan bireyler X kuşağı olarak adlandırılırlar. Dünyada 

ve Türkiye’de önemli olayların ve değişimlerin yaşandığı bir dönemde doğan ve 

yetişen X kuşağı üyeleri bir geçiş kuşağı özelliği göstermektedirler. (Acılıoğlu, 2017) 

Dünyada petrol krizi ve 68 kuşağı etkili olurken Türkiye’de sağ sol çatışmaları bu 

kuşağın doğduğu döneme denk gelmiştir. (Alan & Eyüboğlu, 2012) Türkiye’de 

siyasal olaylar sonrasında meydana gelen 12 Eylül darbesine kuşağın en yaşlı üyeleri 

ergenlik çağında tanık oldular. Çocukluk ve ergenlik döneminde kutuplaşma ve kaos 

içerisinde büyüyen X kuşağı toplumsal olaylara daha duyarsız ve bireyselliği öne 
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zayıftır. Toplumsal ve teknolojik değişimin ve küreselleşmenin hızla yaşandığı bir 

dönemde yaşadıkları için farklı durumlara uyum sağlamışlardır. Ekonomik ve 

toplumsal olaylar nedeniyle kanaatkâr ve düşük beklentili hayat tarzları vardır. Artan 

rekabet ve azalan iş olanakları bu düşünce tarzına zorlamıştır. İşi kaybetme, başarısız 

olma hayatın daha zor hale gelmesi anlamına geldiği için risk almaktan, iş 

değiştirmekten çekinirler. Politikanın ve belirsizliğin getirdiği risklerden kaçınmak 

için genellikle apolitik bireyler olmuşlardır. (Kuran, 2018) 

Genellikle her iki ebeveyn de çalıştığı için X kuşağı üyeleri bağımsız 

yaşamayı öğrenmişlerdir. Bu nedenle “anahtar çocuklar” olarak da adlandırılırlar. 

(Bakırtaş, Divanoğlu, & Akkaş, 2016) Aile hayatı önceki kuşaklardan farklı olarak 

kadın erkek rolleri daha eşit ve belirgin bir tarza dönüşmüştür. X kuşağı üyeleri aile 

odaklı bir yaşam içerisinde iş yaşam dengesini kurmaya çalışmışlardır. (Erdoğan Z. , 

2015) Değişimi ve bireyselliği ön plana alan X kuşağı üyeleri hayat boyunca 

öğrenmeyi, farklılıklar ile yaşamayı başarmışlardır. Teknolojik okuryazarlar olarak 

küresel dünya hakkında bilgi sahibi olmuşlardır. (Codrington, 2011) 

X kuşağı jenerasyonel Sistemler Teorisine göre Göçebe (Nomad) Kuşak 

durumundadır. Bireysellik ve güç arayışı ön plandadır.  

3.3.3.1. X Kuşağının Medya Tüketimi 

 

X kuşağı üyeleri medya tüketiminde geleneksel televizyon, radyo, gazete araçlarında 

önceki kuşaklara göre yakın değerlere sahiptirler. Önceki kuşaklarda olduğu gibi 

günlük televizyon izleme oranı % 85 civarındadır. Günlük gazete ve radyo kullanım 

oranları % 13-16 seviyelerinde görülmektedir. Geleneksel medya araçlarından farklı 

olarak haftalık internet kullanımı ise % 52,3 oranındadır. Sessiz Kuşak üyelerinin 

%12,5’i, Patlama kuşağı üyelerinin %25’i haftada en az bir kez internet kullanırken 

X kuşağı üyeleri için bu oran % 52,3’tir. 

Aşağıdaki Grafik 14’te X Kuşağının medya tüketimi görülebilir. 
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Grafik 14:  X Kuşağının Medya Tüketimi 

 

( İnternet tüketimi haftalık, diğer tüketimler günlük kullanım oranlarıdır. ) 
 
Kaynak: Turkey TGI Copyright KANTAR MEDIA 2017 

 

3.3.3.2. X Kuşağının İşe Bakışı  

 

X kuşağının işe bakış açısı önceki kuşaklar ile benzerdir. İş ahlakına uymak ve iş 

yerindeki yöneticilere saygı göstermek önemlidir. X kuşağının ifadelere verdikleri 

cevapların indeks rakamları sırasıyla 98, 100, 99, 101 ve 98’dir.  

Aşağıdaki Grafik 15’te X kuşağının iş dünyasına bakışı görülebilir. 

Grafik 15:  X Kuşağının İşe Bakışı 

 

 

Kaynak: Turkey TGI Copyright KANTAR MEDIA 2017 
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3.3.3.3. X Kuşağının Aileye Bakışı 

 

X kuşağının aileye bakış açısı önceki kuşaklar ile benzerdir. Aile ile zaman geçirmek 

ve aileyi kariyerden önce tutmak yaygındır. İfadelerin indeks rakamları 99, 99 ve 

98’dir. İfadelerin oranı ortalamanın çok az altındadır. 

Aşağıdaki Grafik 16’da X kuşağının aileye bakışı görülebilir. 

 

Grafik 16:  X Kuşağının Aileye Bakışı 

 

Kaynak: Turkey TGI Copyright KANTAR MEDIA 2017 
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100’dür. X Kuşağının muhafazakârlıkta Türkiye’nin yaklaşık ortalamasını temsil 

ettiği söylenebilir. 

Aşağıdaki Grafik 17’de X kuşağının kültüre bakışı görülebilir. 
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Grafik 17:  X Kuşağının Kültüre Bakışı 

 

Kaynak: Turkey TGI Copyright KANTAR MEDIA 2017 

3.3.3.5.  X Kuşağının Doğaya Bakışı   

 

X kuşağının doğaya ilgisi az olmasına rağmen doğa için yaşam tarzından fedakârlık 

ederim diyenlerin oranı önceki kuşaklara göre daha yüksektir. İfadelerin indeks 

rakamları sırasıyla 102 ve 102’dir.  

Aşağıdaki Grafik 18’de X Kuşağının doğaya bakışı görülebilir. 

Grafik 18:  X Kuşağının Doğaya Bakışı  

 

Kaynak: Turkey TGI Copyright KANTAR MEDIA 2017 
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Aşağıdaki Grafik 19’da X kuşağının toplumsal cinsiyet rollerine bakışı 

görülebilir. 

Grafik 19:  X Kuşağının Toplumsal Cinsiyet Rollerine Bakışı 

 

Kaynak: Turkey TGI Copyright KANTAR MEDIA 2017 
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sabırsızdırlar. Teknoloji ile hızlanan yaşam ve iletişim sabırsız olmalarını bir diğer 

sebebidir. İstedikleri tüketim ürünlerine özellikle de bilgiye kolayca ulaştıkları için 

hayattan zevk almak, hayatın iyi yönlerini görmek onlar için önemli bir hale 

gelmiştir. Dijital okuryazar ve iletişim teknolojileri ile bütünleşik oldukları için çok 

fazla bilgiye maruz kalmaktadırlar. Bu bilgi akışı onları sürekli kendilerine gerekli 

olan bilgiyi almaya ve filtrelemeye zorluyor. Bu nedenle birçok işi bir arada yapma 

konusunda becerikliler. (Acılıoğlu, 2017) Y Kuşağına ait birçok üniversite öğrencisi 

kendilerine ders veren öğretmenlerden daha iyi bilgi teknolojileri becerilerine 

sahiptir. (Oblinger & Oblinger, 2005) 

Y Kuşağı üyelerini başta iş olmak üzere birçok konuda önceki kuşaklardan 

ayıran en önemli özellik Y Kuşağının anlam arayışıdır. (Lancaster, 2004). X Kuşağı 

üyeleri kendilerine verilen her işi görev olarak algılayıp sorgulamadan yapmalarına 

rağmen Y Kuşağı üyeleri kendilerine verilen her işin arkasında mantıksal anlam ve 

işin değerli olmasını beklerler. Anlamı ve işlevi olmayan bir işi yapmak Y Kuşağı 

üyeleri için zamanlarını ve enerjileri boşa harcadıkları bir uğraş gibidir. Birçok Y 

Kuşağı üyesi yaptıkları işin anlamı olmadığını düşünerek iş değiştirmektedir. 

(Chester, 2002) İş yerinde kendinden önceki kuşaklar ile birlikte çalışan Y Kuşağı, 

önceki kuşakların ortak düşüncesi olan otorite, iş sadakati, kurallara bağlılık gibi 

değerlere farklı şekilde yaklaşır.  Y Kuşağındaki bireyler otorite olan kişi kendini 

bilgi ve becerisi ile kanıtlarsa otoriteye saygı duyar. Özgürlükleri kısıtlayan ve 

anlamı olmayan kurallara bağlılık Y Kuşağı için kabul edilemezdir. Y Kuşağı 

kendini geliştiremediği, kendisi için anlamı olmayan kurallara sahip ve katı otoriteye 

sahip iş yerlerine karşı sadık olmayacaktır. Y Kuşağı iş yerinde sonuca ulaşmak için 

çalışırken süreci en iyi şekilde değerlendirmeye ve eğlenceli hale getirmeye çalışır. 

Sonuca ulaşma isteği anı yaşam istediğinin önüne geçmez. (Acılıoğlu, 2017)  Y 

Kuşağı için iş yaşam dengesi önemlidir. Bu denge esnek ve iş dışındaki yaşama izin 

verir nitelikte olmalıdır. (Yüksekbilgili, 2013) 

           Y Kuşağı teknolojiye düşkün ve teknolojiyi hayatının bir parçası olarak 

görerek sürekli teknoloji ile iç içe yaşamaktadır. Hatta Y Kuşağı ebeveynlerine 

teknoloji konusunda yol gösterici rolündedir. (Codrington, 2011)  Fatura ödemek, 

uçak bileti almak, alışveriş yapmak gibi günlük hayattaki birçok işlem Y Kuşağı için 
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akıllı telefon veya internet sayfası üzerinden yapılır hale gelmiştir. Bu durum Z 

Kuşağı için çok daha sıradan bir haldedir. Y Kuşağı için sosyal medya ve internet 

üzerinden farklı kültür ve kişilerle iletişime geçmek günlük hayatın bir rutini haline 

gelmiştir. Türkiye’deki Y Kuşağının sosyal medya kullanım sıklığı Avrupa 

ortalamasının üstündedir. (Alan & Eyüboğlu, 2012) Y Kuşağı sosyal medyada hem 

içerik üreticisi hem de tüketicisidir. 

          Y Kuşağı bireylerinin olumlu olarak görülen birçok özelliği öne çıkmaktadır. 

Y Kuşağındaki bireyler yüksek özgüvenli ve sorgulayıcı tavırları ile toplumdaki 

geleneksel otorite kalıplarına karşı gelirler. Otoriteyi gerçekliği sürekli sorgularlar. 

Onlara katı otorite ve emir verici yaklaşımlar iletişimi zorlaştıran unsurlardır. Saygı 

gösterilen değil kazanılan bir olgudur. Farklı durumlara ve ortamlara kolayca uyum 

sağlayabiliyorlar, fakat katı kurallardan hoşlanmıyorlar. Liderlik, girişimcilik, adalet 

duyguları gelişmiştir. (Türk, 2017) Y Kuşağı genel olarak iş dünyasındaki 

belirsizlikten, aşırı otoriteden ve eksik geribildirimden rahatsız olmaktadır. Bu durum 

uzun süreli çalışma saatleri ve bozulan iş yaşam dengesi ile yüksek kaygıya, strese ve 

en sonunda da tükenmişlik sendromuna neden olabiliyor. (Eyiusta, 2013) 

          Y Kuşağını olumsuz özellikleri ise, aşırıya kaçabilecek derecede özgüvenli 

olmaları, sabırsız bireyler olmaları ve şikâyetçi olmalarıdır. Bu olumsuz özellikler 

genel olarak büyük krizlerin olmadığı bir ortamda büyümeleri ve değişen teknolojik 

ve toplumsal yapı içerisinde her şeyin kolay ulaşılabilir olmasıdır. Hızın 

sıradanlaştığı bir toplumda sabırsızlık da sıradanlaşıyor. (Acılıoğlu, 2017)  

          Y kuşağı Jenerasyonel Sistemler Teorisine göre “Kahraman Kuşak” 

grubundadırlar. Y Kuşağı bu özelliği ile işbirliği ve değişim gücü ile ön plana 

çıkmaktadır. (Acılıoğlu, 2017) 

3.3.5. Z Kuşağı  

 

Genel olarak 2000 ve sonrasında doğan bireyleri kapsadığı düşünülen Z kuşağı 

birçok uzman tarafında sınıflandırılmaya dahil edilmemiştir. (Reeves & Oh, 2008) Z 

kuşağı net kuşağı, sıfır kuşağı ve dijital kuşak olarak da adlandırılmaktadır. (Türk, 

2017) Z kuşağı bu çalışmada 1995 yılı sonrasında doğan bireyleri kapsamaktadır. Z 
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kuşağı kendinden önceki Y Kuşağına atfedilen sabırsız olma, teknoloji ile aşırı ilgili 

olma gibi konularda daha ileri durumdadır. Dijital teknolojilerin yaygınlaştığı bir 

dönemde doğdukları için önceki kuşaklardan farklı olarak dijital dünyanın yerlileri 

olarak doğdular. Hayatlarının her alanında teknoloji ile iç içeler. Teknolojinin 

sunduğu erişim olanağı ve hızı Z kuşağı bireylerini sabırsız ve sınırsız isteklere sahip 

bireylere dönüştürdü. Çok sayıda olanağa ve seçeneğe sahip oldukları için iş ve 

bireysel ilişkilerde zor tatmin olan ve sürekli değişim isteyen kişilik yapılarına 

sahiptirler.  Z kuşağı üyeleri sürekli etken bireyler olarak yaşamak istemektedirler. 

Aynı anda birden fazla şeyle ilgilenmekten, spor yaparken müzik dinlemekten, 

televizyon izlerken sosyal medyada gezinmekten hoşlanıyorlar. (Acılıoğlu, 2017)  Z 

kuşağının birçok üyesi henüz siyasete ve iş yaşamına katılmadığı için Z kuşağı ile 

bilgiler sınırlıdır. Tüketim ve tutumları ile ilgili araştırmalar yeterince yapılmamıştır. 

Z kuşağı Jenerasyonel Sistemler Teorisine göre Z Kuşağı 1920 ile 1946 yılları 

arasında doğan Sessiz Kuşak ile benzer özellikler gösteren “Sanatçı (Artist) Kuşak” 

durumundadır. 
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BÖLÜM 4 

 Y KUŞAĞI VE SİYASAL KATILIMI  

 

4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

 

Günümüzde artan bir önemle tartışılan ve araştırılan kuşaklar arasındaki farklar 

genellikle iş ve eğitim alanlarına yoğunlaşmaktadır. 1980 sonrasında hızla değişen 

sosyal ve siyasal hayat içerisinde doğup büyüyen Y Kuşağı, teknolojinin sağladığı 

olanaklar ile dünyanın farklı yerlerindeki kişi ve düşünceler ile bütünleşik olarak 

uyum sağlamayı başardı. Y Kuşağının iş dünyasına getirdiği farklı yaklaşım ve 

önceki kuşaklardan çok farklı olan tutum ve davranışları sosyal bilimlerin ve iş 

dünyası profesyonellerinin ilgisini çekmiştir. Yapılan çalışmaların çoğunluğu iş 

dünyasına yoğunlaştığı için Y Kuşağının sosyal ve siyasal yönünü ele alan 

araştırmalara pek rastlanmamaktadır.  

 Bu araştırma Y Kuşağının siyasal katılımının boyutlarını, siyasal katılımda 

etkili olan etkenleri, Y Kuşağının siyasete olan ilgisini ve Y Kuşağının yaşam tarzını 

ele almaktadır. 

               Araştırmanın amaçları şöyle sıralanabilir; 

1) Y Kuşağının siyasal katılımını ve siyasal karar almasını etkileyen 

değişkenleri belirlemek. 

2) Y Kuşağının demografik farklılıklarının siyasal katılıma etkisini belirlemek. 

3) Y Kuşağının siyasal tutum ve davranışlarının çevre ile olan benzerliğini 

incelemek. 

4) Y Kuşağının siyasal katılımının boyutlarını belirlemek. 

5) Y Kuşağının toplumsal değer yargıları ile ilgili açıklamalarda bulunmak. 

4.2. Araştırmanın Modeli 

 

Araştırmada niceleyici (Kantitatif) yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 

oluşturan Y Kuşağı yaklaşık 25 milyon kişidir.(Tüik,2017) Araştırma için gereken 

%95 güven aralığında asgari örneklem rakamı 384’dür. (Saruhan & Özdemirci , 
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2016, s. 200) Araştırma rastlantılı örneklem yöntemiyle 403 kişiyle internet 

üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmada anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada 

katılımcıların kimlikleri sorulara doğru ve içtenlikle cevap verilmesi kaygısıyla 

sorulmamıştır. Araştırmanın genel çerçevesi, amacı, kişisel bilgilerin talep 

edilmediği ve yaş aralığı (23-37 yaş aralığı) katılımcılara anket formunda 

bildirilmiştir. Bu yaş aralığında olmayan katılımcıların anketi yanıtlamamaları 

formda belirtilmiştir.  

           Demografi, siyasal ilgi, siyasal katılımın boyutları, siyasal katılımın etkenleri 

ve yaşam değerleri olarak 5 bölümden oluşan anket formunda toplamda 67 soru 

bulunmaktadır. Anket SPSS 25 paket programı ile analiz edilmiştir. Siyasal ilgi, 

siyasal katılımın boyutları, siyasal katılım etkenleri bölümleri Alpha Cronbach’s 

güvenirlik testine tabi tutulmuştur. Alpha Cronbach’s testinde 0.70 üzeri değerler 

güvenilir olarak kabul edilir. Sosyal bilimlerde 0.50 değeri de bazen yeterli kabul 

edilmektedir. (Saruhan & Özdemirci , 2016, s. 233) Toplumsal değer yargıları 

bölümü hazır bir ölçek olmasına rağmen güvenirlik testinden geçirilmiştir. 

Demografi bölümündeki sorular keskin sorular olduğu için güvenirlik testine tabi 

tutulmamıştır. 

         Anketin ilk bölümü katılımcıların demografik bilgilerini tanımlamaya yönelik 

10 sorudan oluşmaktadır. Demografik değişkenler siyasal katılım ve siyasal katılım 

boyutlarının bağımsız değişkenlerini oluşturmaktadırlar.  

         Anketin ikinci bölümü katılımcıların siyasal ilgi düzeylerini ve çevrelerindeki 

bireyler ile siyasal katılım benzerliklerini tanımlamak amacıyla hazırlanmış 14 

sorudan oluşmaktadır. Ölçek 5’li likert ölçeği ile hazırlanmıştır. Sorulara için 

“Kesinlikle Katılmıyorum,  Kesinlikle Katılıyorum” arasında beş eşit aralığa sahip 

şıklar hazırlanmıştır. Ölçeğin güvenirliğini belirten Alpha Cronbach’s katsayısı 

858’dir.  

         Anketin üçüncü bölümü siyasal katılımın boyutlarını tanımlama amaçlı 15 

sorudan oluşmaktadır. Parti ve sendika üyeliğini belirlemeye yönelik iki soru “ Evet- 

Hayır” seçeneklerine sahipken, siyasal katılımı belirten 13 soru “Asla - Her zaman” 
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arasında yanıtları olan beş eşit aralığa sahip likert ölçek ile hazırlanmıştır. Siyasal 

katılımı ölçen 13 sorunun Alpha Cronbach’s katsayısı sonucu 885’dir. 

         Anketin dördüncü bölümünde oy verme davranışının etkenlerini tanımlayan 10 

sorudan oluşmaktadır. Bu bölümdeki sorular ideoloji, parti lideri, parti ve adaylar ile 

oy verme davranışı arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaya yöneliktir.  Soruların 

yanıtları “Kesinlikle katılmıyorum,  kesinlikle katılıyorum” ifadelerini içeren 5’li 

likert ölçek şıklara sahiptir. Ölçeğin güvenirliğini belirten Alpha Cronbach’s 

katsayısı 831’dir. 

          Anketin beşinci ve son kısmı Y Kuşağının sahip olduğu toplumsal değerleri 

belirlemeye yönelik 18 sorudan oluşmaktadır. Sorular katılımcıların iş, aile, doğa, 

din ve toplumsal cinsiyet rollerine ait değer ifadelerini belirlemeye yöneliktir. 

Ölçekteki sorular Kantar Media TGI araştırmasından alınmıştır. Ölçeğin Alpha 

Cronbach’s güvenirlik katsayısı 608’dir.  

          Araştırmada kullanılacak testleri belirlemek için veri setinin parametrik – non 

parametrik durumu incelenmiştir. Araştırmanın ana bağımlı değişkeni olan siyasal 

katılımı ve siyasal katılımın boyutlarının ortalamalarının alınması ile elde edilen 

değişken ile veri setine normallik testi uygulanmıştır. Kolmogorov- Smirnov 

testinden elde edilen değer 0.024’tür. %95 güven aralığı için 0,05’ten büyük değerler 

normal kabul edilir. (Saruhan & Özdemirci , 2016, s. 236). Diğer parametrelerle de 

normalliği incelemek için teste devam edilmiştir. Sonuçlar anlamlı olmasa bile 

çarpıklık, basıklık ve histogram değerleri incelenmeye alınmalıdır. (İslamoğlu & 

Ümit, 2016, s. 278) Çarpıklık değerinin (Skewness) çarpıklık hatasına bölümü 

sonucunda 3,327 ve basıklık değerinin (Kurtosis) basıklık hatasına bölümü ile 0,905 

sonucu bulunmuştur. Bu iki değerin 3,2’den küçük olması durumunda dağılım 

normal kabul edilir. (Saruhan & Özdemirci , 2016, s. 236-240) Normal dağılımı 

gösteren eğri ile histogram grafiği normal dağılımı göstermektedir. Ortalama ve 

medyan değerlerinin yakınlığı normal dağılımın diğer bir göstergesidir. Test 

sonucunda ortalama değeri 2,69 ve medyan değeri 2,65 olarak bulunmuştur. 

Parametrik testlerin diğer ölçütü olan varyans homojenliği şartı için Levene testi elde 
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edilen değişkene uygulanmıştır ve Sig değeri 0.05’ten büyük olduğu için 

varyansların homojen olduğu sonucuna varılmıştır. (İslamoğlu & Ümit, 2016, s. 280) 

          Araştırmanın veri seti parametrik test şartlarını sağladığı için araştırmada 

kullanılacak testler T testi, Anova testi ve Korelasyon testi olarak belirlenmiştir.  

4.2.1. Araştırmanın Veri Analizinde Kullanılan Testler 

 

Araştırmada Y Kuşağının siyasal katılımındaki etkenlerin belirli demografik 

özelliklere göre farklılığını ve çevreyle olan benzerliğini belirlemek amacıyla farklı 

testler uygulanmıştır. 

4.2.1.1. Farklılıkları İncelemek İçin Kullanılan Testler 

 

Gruplar ve değişkenler arasındaki farkları ortaya koymaya yönelik testlerden en 

yaygın kullanılanları T testi ve Anova testidir. T testi iki grup ya da iki değer 

arasındaki farklılıkları ortaya çıkarmak için kullanılır. Tek örneklem için de T testi 

uygulanabilir. Tek örneklem T testi bir grup için belirli öngörüleri test etmek için 

kullanılır. (Yazıcıoğlu & Erdoğan, 2014, s. 254) Cinsiyetin bağımsız değişken 

olduğu testlerde iki grup olduğu için T testi uygulanabilir. 

          T testi tek örneklem içindeki ya da iki grup arasındaki farklılıkları ölçerken 

Anova testi ikiden fazla grup arasındaki farklılıkları ölçer. Gruplar arasındaki 

farklılıkları belirlemek için Anova testi yeterli olurken gruplar arasındaki 

farklılıkların yönünü belirlemek için one way Anova testi uygulanır. Anova testi 

varyans analizi olarak da bilinir. Anova testi için normal dağılım gösteren ana 

kütleden örneklem alınır.  Anova testi için varyansların eşitliği istenir. Varyansların 

eşit olup olmamasına göre SPSS iki farklı sonuç üretir. (Yazıcıoğlu & Erdoğan, 

2014, s. 283) Varyans eşitliği Levene testi ile ölçülür.  Post hoc testlerden Tukey testi 

analizlerde kullanılmıştır. 

4.2.1.2. Benzerlikleri İncelemeye Yönelik Testler 

 

Korelasyon analizi iki değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi belirlemek için kullanılan 

istatiksel bir yöntemdir. Korelasyon analizi iki değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi 
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belirlemek için kullanılır. Korelasyon analizi değişken arasındaki ilişkiyi 

açıklayabilir ama nedenselliği açıklayamaz. Analiz sonucunda +1, -1 aralığında 

değerler ortaya çıkar pozitif değerler olumlu ilişkiyi negatif değerler ise ters ilişkiyi 

belirtir. Parametrik testler için Pearson testi, non parametrik testler için ise Spearman 

testi uygulanır. (Yazıcıoğlu & Erdoğan, 2014, s. 35) 

4.3. Katılımcıların Demografik Özellikleri  

 

Araştırmaya katılan bireylerin cinsiyet, yaş aralığı, eğitim durumu, gelir durumu, 

meslek, medeni hal, hanede birlikte yaşanan kişi, çocuk sahibi olma durumu, hanede 

gelir getiren kişi ve yaşanılan yerleşim yerinden oluşan demografik bilgiler aşağıda 

sıralanmıştır. Aşağıdaki Tablo 3’te anket katılımcılarının cinsiyet dağılımları 

görülebilir. 

Tablo 3: Katılımcıların Cinsiyet Dağılımı 

 

Cinsiyet 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative Percent 

 Erkek 200 49,6 49,6 49,6 

Kadın 203 50,4 50,4 100,0 

Total 403 100,0 100,0   

 

           Anket katılımcılarının cinsiyet dağılımı eşit denebilecek bir orandadır. 200 

erkek ve 203 kadın katılımcı araştırmaya katılmıştır. Aşağıdaki Tablo 4’te anket 

katılımcılarının yaş aralıkları görülebilir. 

Tablo 4: Katılımcıların Yaş Aralığı 

 

Yaş Aralığı 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 

23-26 185 45,9 45,9 45,9 

27-30 113 28,0 28,0 73,9 

31-34 60 14,9 14,9 88,8 

35-37 45 11,2 11,2 100,0 

Total 403 100,0 100,0   
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           Y Kuşağının bulunduğu 23-37 yaş aralığı, bağımsız değişken olarak 

kullanılmak üzere 4 eşit aralığa ayrılmıştır. 23-26 yaş aralığı  %45,9 ile katılımcılar 

arasında en yüksek orana sahip yaş aralığıdır. Katılımcıların % 73,9’u 30 yaşından 

küçüktür. Aşağıdaki Tablo 5’te anket katılımcılarının eğitim durumları görülebilir. 

 

Tablo 5: Katılımcıların Eğitim Durumu 

 

Eğitim Durumu 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 

İlköğretim 1 0,2 0,2 0,2 

Lise 8 2,0 2,0 2,2 

Ön lisans 23 5,7 5,7 7,9 

Lisans 224 55,6 55,6 63,5 

Lisansüstü 147 36,5 36,5 100,0 

Total 403 100,0 100,0   

 

           Anket katılımcılarının eğitim durumları lisans ve lisansüstünde 

yoğunlaşmaktadır. İlköğretim ve lise mezunu bireylerin sayısını 1997 yılında hayata 

geçirilen 8 yıllık eğitim kanunu nedeniyle azdır. 2012 yılında yapılan değişiklik ile 

zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılmıştır. (www.haberturk.com/yasam, 2012)  Lise 

mezunu birçok birey artan üniversite sayısına bağlı olarak lisans ve lisansüstü 

eğitime de yönelmiştir. İstatistiksel olarak anlam ifade etmeyen tek frekanslı 

ilköğretim mezunu, bireyin eğitim durumu ile ilgili araştırmalarda kullanılmamıştır. 

Aşağıdaki Tablo 6’da anket katılımcılarının aylık gelirleri görülebilir. 

Tablo 6: Katılımcıların Aylık Gelirleri 

 

Aylık Gelir 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 

< 1000 128 31,8 31,8 31,8 

1001-2000 61 15,1 15,1 46,9 

2001-3500 89 22,1 22,1 69,0 

3501-5000 76 18,9 18,9 87,8 

5000 > 49 12,2 12,2 100,0 

Total 403 100,0 100,0   
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Anket katılımcılarının aylık gelirleri 5 grup halinde incelenmiştir. En düşük 

gelir grubu olan 1000 TL’den aylık gelire sahip olan katılımcılar toplam örneklemin 

% 31,8’ini oluşturmaktadır. En yüksek grubu olan 5000 TL’den fazla gelire sahip 

olanlar ise %12,2 orana sahiptirler.  Katılımcıların  %56,1’i 1000 ile 5000 TL 

arasında aylık gelire sahiptir. Aşağıdaki Tablo 7’de anket katılımcılarının meslek 

dağılımları görülebilir. 

 

Tablo 7: Katılımcıların Meslekleri 

 

Meslek 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 

İşsiz 57 14,1 14,1 14,1 

Öğrenci 124 30,8 30,8 44,9 

Mavi Yaka 59 14,6 14,6 59,6 

Beyaz Yaka 163 40,4 40,4 100,0 

Total 403 100,0 100,0   

 

Anket katılımcılarının meslekleri çoktan seçmeli sorular ile sorulmuştur. 

Meslekler, işsiz, öğrenci, mavi yaka ve beyaz yaka olarak gruplandırılmıştır. İşsiz 

kişilerin oranı % 14,1’dir. Öğrencilerin oranı ise %30,8’dir. Örneklemin %44,9’u 

aktif üretime katılmamaktadır. Mavi Yaka ve Beyaz Yaka oranları ise %14,6 ve 

%40,4’dür. Beyaz yakaların oransal fazlalığı, eğitim durumu istatistikleri ile 

benzerdir. Aşağıdaki Tablo 8’de anket katılımcılarının medeni durumları görülebilir. 

Tablo 8: Katılımcıların Medeni Durumları 

 

 Medeni Durum 

   Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
 Bekar 274 68,0 68,0 68,0 

 Nişanlı / İlişkim 
var 

33 8,2 8,2 76,2 

 Evli 92 22,8 22,8 99,0 

 Boşanmış 4 1,0 1,0 100,0 

 Total 403 100,0 100,0   
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Anket katılımcılarının %68’i bekardır. Evliler ise %22,8 orana sahiptirler. 

Aşağıdaki Tablo 9’da anket katılımcılarının hanede birlikte yaşadıkları kişilerin 

dağılımı görülebilir. 

Tablo 9: Katılımcıların Hanede Birlikte Yaşadıkları Kişiler 

 

Hanede Yaşanılan Kişi 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 

Yalnız 62 15,4 15,4 15,4 

Ev Arkadaşım ile 44 10,9 10,9 26,3 

Eşim ile 93 23,1 23,1 49,4 

Ebeveynlerim ile 204 50,6 50,6 100,0 

Total 403 100,0 100,0   

 

Katılımcıların % 15,4’ü yalnız yaşamaktadır. Katılımcıların %23,1 eşleri ile 

yaşamaktadır. Hanede birlikte yaşanılan kişi dağılımında en yüksek oran 

ebeveynlerimle seçeneğindedir (%50,6).Aşağıdaki Tablo 10’da anket katılımcılarının 

yaşadıkları yerleşim yerlerinin dağılımı görülebilir. 
 

Tablo 10: Katılımcıların Yaşadıkları Yerleşim Yerleri 

 

Yaşanılan Yerleşim Yeri 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Köy 5 1,2 1,2 1,2 

İlçe 44 10,9 10,9 12,2 

Şehir 68 16,9 16,9 29,0 

Büyükşehir 286 71,0 71,0 100,0 

Total 403 100,0 100,0   

 

           Katılımcıların % 87,9’u şehirlerde ve büyükşehirlerde yaşamaktadır. Köyde 

yaşayan kişiler ise katılımcıların %1,2’sini oluşturmaktadır. Katılımcıların köy-kent 

yerleşim oranı Türkiye dağılımı ile benzerdir. (www.cnnturk.com/ekonomi, 2017) 

Aşağıdaki Tablo 11’de anket katılımcılarının yaşadıkları hanede gelir getiren 

kişilerin dağılımı görülebilir. 
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Tablo 11: Katılımcıların Hanesinde Gelir Getiren Kişi 

 

Hanede Gelir Getiren Kişi 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 

Ebeveynlerim 189 46,9 46,9 46,9 

Ebeveynlerim ve Ben 26 6,5 6,5 53,3 

Eşim 11 2,7 2,7 56,1 

Eşim ve Ben 71 17,6 17,6 73,7 

Sadece Ben 106 26,3 26,3 100,0 

Total 403 100,0 100,0   

 

 

           Katılımcıların %49,6’ı hanenin gelir getiren üyesi değildir. Y Kuşağının 

birçok üyesinin öğrenci olması bu durum ile benzerlik göstermektedir. Katılımcıların 

%17,6’ı eşi ile birlikte hanede gelir getiren kişi olduğunu belirtirken, katılımcıların  

%26,3’ü hanede gelir getiren tek kişidir. Aşağıdaki Tablo 12’de anket 

katılımcılarının çocuk sahibi olma dağılımı görülebilir. 

 

Tablo 12: Katılımcıların Çocuk Sahibi Olma Durumları 

 

Çocuk Sahibi Olma 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 

Evet 53 13,2 13,2 13,2 

Hayır 350 86,8 86,8 100,0 

Total 403 100,0 100,0   

 

           Katılımcıların % 13,2’si çocuk sahibidir. Medeni hal istatistiklerindeki bekar 

evli oranının (% 22.8)  çok altında kalan bu oran Y Kuşağı için çocuk sahibi olma 

oranının az olduğunu göstermektedir. Evlilerin % 47’si çocuk sahibidir. Boşanmış 

kişilerde ise bu oran %50’dir. 
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4.4. Y Kuşağının Yaşam Tarzı  

 

Bireyin toplumda önemli yer tutan, iş, kültür, aile ve toplumsal cinsiyet kavramlarına 

ait ifadelere göre bireyin toplumsal yönü açıklanmaya çalışılabilir. Toplumsal 

ifadelere verilen cevaplara göre Y Kuşağının toplumsal değer ifadelerine ait 

tutumları Tablo 13’te görülmektedir. 

 Tablo 13: Y Kuşağının Toplumsal İfadelere Ait Tutumları 

 

Toplumsal İfadelere Ait Tutumlar 

  N Mean 
Std. 

Deviation 
T Testi P 

Şirketlerin İş Ahlakına 

Uygun Hareket Etmesi 

Önemlidir 

403 4,68 0,721 46,912 0,000 

Ailemin Benimle İlgili 

Konularda İçinin Rahat 

Olmasını İsterim. 

403 4,52 0,817 37,423 0,000 

Türkiye'deki Siyasi 

Durum Beni 

Endişelendiriyor 

403 4,14 1,339 17,111 0,000 

Ailemle Zaman 

Geçirmekten 

Hoşlanırım. 

403 4,12 1,045 21,545 0,000 

Çevreye Faydası 

Olacaksa Yaşam 

Tarzımdan Fedakârlık 

Etmeye Hazırım. 

403 4,01 1,121 18,045 0,000 

Görevini Yerine 

Getirebilmek 

Eğlenmekten Daha 

Önemlidir 

403 3,86 1,135 15,279 0,000 

Ailem Kariyerimden 

Önce Gelir. 
403 3,82 1,271 12,930 0,000 

Türkiye Batı Kültürüne 

Daha Yakın Olmalıdır. 
403 3,63 1,346 9,364 0,000 

Geleneklerimize Saygı 

Duymalıyız. 
403 3,60 1,234 9,807 0,000 

Kurallara Uymamanın 

Doğru Olduğu Zamanlar 

Vardır 

403 3,40 1,397 5,740 0,000 
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İnancım Benim İçin Çok 

Önemlidir. 
403 3,11 1,595 1,374 0,170 

Dinin Yaşamımda 

Önemli Bir Yeri Vardır 
403 2,85 1,585 -1,854 0,064 

Gelecekten Umutluyum 403 2,54 1,342 -6,940 0,000 

Bizden Yukarıda Olan 

İnsanlara Her Zaman 

Saygı Gösterilmelidir 

403 2,33 1,278 -10,603 0,000 

Başarının En Önemli 

Ölçüsü Paradır. 
403 1,95 1,067 -19,790 0,000 

Doğayı Koruma 

Konusunda 

Endişelenmemize Gerek 

Yoktur 

403 1,36 0,817 -40,347 0,000 

Kadının Yeri Evidir. 403 1,31 0,822 -41,313 0,000 

Erkek Adam Ağlamaz. 403 1,24 0,711 -49,754 0,000 

 

          Y Kuşağının aile, iş, kültür, doğa ve toplumsal konulardaki toplumsal değer 

ifadeleri ile Y Kuşağının toplumsal olaylara yaklaşımı incelenmiştir. Y Kuşağının 

yaşam tarzını incelemeyi amaçlayan araştırmanın beşinci kesiti Kantar Media TGI 

araştırmasından alınan ölçek ile araştırma yapılmıştır. 

           Ölçekte en yüksek ortalamaya sahip ifadeler iş yaşamı, aile ve Türkiye’deki 

siyasi durum ile ilgilidir. En yüksek değere sahip ifade “şirketlerin iş ahlakına uygun 

hareket etmesi önemlidir ifadesidir.(4,68). En yüksek ikinci ifade ise “ailemin 

benimle ilgili konularda içinin rahat olmasını isterim” ifadesidir. 

          Y Kuşağı için iş ahlakı, aile, doğa ve gelecek kaygısı baskın düşünceler olarak 

görünmektedir. En düşük değerlere sahip ifadeler ise toplumsal cinsiyet rolleri ile 

ilgili olan “ kadının yeri evidir” ve  “ erkek adam ağlamaz” ifadeleridir. 

          Y Kuşağı için aile ve doğa iş hayatından önce gelmektedir. İş hayatında 

şirketlerin ahlaklı olması gerektiğini savunurken kurallara uymamanın doğru olduğu 

zamanlar ifadesi ile kuralların anlamlı ve geçerli olması gerektiği yorumu yapılabilir. 

          Y Kuşağı başarıyı sadece para olarak gören ve büyüklere her zaman saygı 

gösterilmesini savunan düşüncelere katılmamaktadır. Y Kuşağının geleceğe umutla 
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bakmamakta ve Türkiye’deki siyasi durumda endişelenmektedir. Y Kuşağının dini 

inançları ve dinin yaşamındaki yeri test değerinden anlamlı bir şekilde 

farklılaşmamaktadır. 

          Y Kuşağının medya tüketimi gazete mecrasında önceki kuşaklara göre en az 

(12,1%)  iken internet kullanımında (68,5%) en yüksektir. TV izleme oranları önceki 

kuşaklar ile benzerdir. Aşağıdaki Grafik 20’de Y Kuşağının medya tüketimi 

görülebilir. 

Grafik 20:  Y Kuşağının Medya Tüketimi 

 

 

( İnternet tüketimi haftalık, diğer tüketimler günlük kullanım oranlarıdır. ) 
 
Kaynak: Turkey TGI Copyright KANTAR MEDIA 2017 

 

4.5. Araştırma Soruları ve Hipotezleri  

  

Y Kuşağının siyasal katılımını anket yöntemi ile açıklamak ve analiz etmek amacıyla 

araştırma soruları ve hipotezleri oluşturulmuştur. Araştırmada 8 araştırma sorusu ve 

35 hipotez kullanılmıştır. Y Kuşağının siyasal katılımda ve hayat tarzındaki 

değişkenler araştırma soruları ile demografik değişkenlere göre incelenmiştir. Siyasal 

katılım etkenlerinin arasındaki ilişkiler araştırmada ele alınmıştır. 

Araştırma Sorusu 1:  Demografik değişkenler siyasal katılımı etkilemekte midir? 

Hipotez 1: Siyasal katılım cinsiyete göre değişiklik gösterir 

Hipotez 2: İlerleyen yaş siyasal katılımı artırır. 

Hipotez 3: Medeni hal siyasal katılımda bir etkendir 
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 Hipotez 4: Gelir seviyesi arttıkça siyasal katılım artar. 

Hipotez 5: Siyasal katılım mesleklere(işe) göre farklılık gösterir. 

Hipotez 6: Çocuk sahibi olma siyasal katılımı etkiler. 

Hipotez 7: Şehir ve büyükşehirlerde siyasal katılım daha fazladır. 

Hipotez 8: Eğitim seviyesi arttıkça siyasal katılım artar 

Hipotez 9: Kadınların seyirci faaliyetler ile siyasete katılımı erkeklere göre daha 

yüksektir.  

Hipotez 10: Hanede gelir getiren kişi olmak seyirci faaliyetler ile siyasal katılımı 

etkilemez. 

Hipotez 11: Geçici faaliyetler mesleklere göre farklılaşmaktadır. 

Hipotez 12: Gladyatör faaliyetlerde erkeklerin siyasal katılımı kadınlara göre daha 

yüksektir. 

Araştırma Sorusu 2:  Tutumlar oy verme kararını etkilemekte midir? 

Hipotez 13: Ülke sorunlarına ilgili olma ile oy verme arasında pozitif ilişki vardır. 

Hipotez 14: Televizyonda açık oturum izleme ile oy verme arasında pozitif bir ilişki 

vardır. 

Hipotez 15: Parti programını bilme ile adaya göre oy verme arasında olumsuz bir 

ilişki vardır.  

Araştırma Sorusu 3:  Demografik değişkenler oy verme kararını etkilemekte midir? 

Hipotez 16: Yaş arttıkça seçimlerde oy kullanma artmaktadır. 

Hipotez 17:  Eğitim seviyesi arttıkça vaatlere göre oy verme eğilimi 

farklılaşmaktadır. 

Hipotez 18: Eğitim seviyesi arttıkça lidere göre oy verme farklılaşmaktadır. 

Hipotez 19: Eğitim seviyesi arttıkça liderin kişiliğine göre oy verme 

farklılaşmaktadır. 
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Hipotez 20:Eğitim seviyesi arttıkça parti programına göre oy verme 

farklılaşmaktadır. 

Hipotez 21: Yaşanılan yer büyüdükçe lidere göre oy verme farklılaşmaktadır. 

Hipotez 22: Seçmenin eğitim durumuna göre adayın cinsiyetinin önemli olması 

farklılaşmaktadır.  

Araştırma sorusu 4: Y Kuşağının siyasete ve siyasetçilere güveni düşük müdür? 

Hipotez 23: Y Kuşağı siyasal kamuoyu araştırmalarına güvenmektedir. 

Hipotez 24: Y Kuşağı siyasetçilere güvenmektedir. 

Araştırma sorusu 5: Y Kuşağının siyasal tutum ve davranışları yakın çevre ile 

benzer midir? 

Hipotez 25:  Ebeveynler ile yaşayan bireyler ebeveynleri ile aynı siyasi görüşü 

paylaşmaktadırlar. 

Hipotez 26:  Ebeveynleri ile birlikte yaşayan bireyler ebeveynleri ile aynı partiye oy 

vermektedirler. 

Araştırma sorusu 6: Hangi değişkenler Y Kuşağının siyasal karar (oy verme) 

almasında daha etkilidir? 

Hipotez 27: Parti ideolojisi siyasal karar almada en etkili değişkendir. 

Hipotez 28: Parti lideri siyasal karar almada etkilidir. 

Hipotez 29: Parti liderinin geçmiş yaşantısı siyasal karar almada etkilidir. 

Hipotez 30: Milletvekili adayları siyasal karar almada etkilidir. 

Hipotez 31: Partinin önceki çalışmaları siyasal karar almada etkilidir. 

Hipotez 32: Partinin programı siyasal karar almada etkilidir. 

Hipotez 33: Partinin iktidarda olmasının siyasal karar almadaki etkisi düşüktür  

Araştırma sorusu 7:  Y Kuşağının siyasal ilgisi ve siyasal olayları önemsemesi 

düşük müdür? 
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Hipotez 34: Y Kuşağının oy verilen partiye bağlılığı düşüktür. 

Araştırma sorusu 8: Y kuşağı siyasal katılımı farklı düzeylerde gerçekleştiriyor 

mu? 

Hipotez 35:  Y Kuşağının en fazla gerçekleştirdiği siyasal katılım düzeyi desteklenen 

partiyi medyada takip etmektir. 

4.6. Araştırmanın Bulguları ve Sonuçları 

 

Araştırma sonucunda Y Kuşağının siyasal katılımı, siyasal katılım düzeyleri, siyasal 

katılımının demografik özelliklere göre dağılımı, siyasal katılımının çevreyle olan 

benzerliği ve Y Kuşağının yaşam tarzı ile ilgili sonuçları aşağıda belirtilmiştir. 

4.6.1. Y Kuşağının Siyasal Katılımı ve Düzeyleri 

Y Kuşağının incelenmesi için siyasal katılım etkinliklerinin ortalamasının alınması 

ile siyasal katılım değişkeni ve siyasal katılımın düzeylerini tanımlayan değişkenler 

oluşturulmuştur. Siyasal katılım değişkeni tüm siyasal katılım düzeylerini 

içermektedir. Siyasal katılım düzeylerinden gladyatör faaliyetler en fazla emek ve 

zaman isteyen siyasal katılım düzeyidir. Seyirci faaliyetleri ise en edilgen durumdaki 

siyasal katılım şeklidir. (Tokgöz, 2010) 

Tablo 14: Y Kuşağının Siyasal Katılımı ve Düzeyleri 

 

Siyasal Katılım 

 
N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 
T Testi P 

Siyasal Katılım 403 2,573 0,7265 0,0362 -11,801 0,000 

Gladyatör Faaliyetler 403 1,643 0,9326 0,0465 -29,216 0,000 

Geçici Faaliyetler 403 1,789 0,8475 0,0422 -28,697 0,000 

Seyirci Faaliyetler 403 3,092 0,7652 0,0381 2,409 0,016 

 

           Tabloya göre Y Kuşağının siyasal katılımı düşük seviyede gerçekleşmektedir. 

Siyasal katılım ölçeğinin ortalaması 2,573 değeri ile ölçeğin normal kabul ettiği 3 

değerinden %95 güven aralığında anlamlı olarak düşüktür. 
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          Y Kuşağının siyasal katılımının düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar vardır.  

Gladyatör faaliyetler (1,643) en düşük katılım gerçekleştirilen düzeydir. Geçici 

faaliyetler (1,789) de genel siyasal katılım ortalamasından düşüktür.  

          Genel siyasal katılım ortalamasından yüksek ortalamaya sahip tek siyasal 

katılım düzeyi seyirci faaliyetlerdir. (3,092)  Seyirci faaliyetlerle siyasal katılım Y 

Kuşağı için anlamlı düzeyde yüksektir.  

4.6.2. Demografik Değişkenlere Göre Siyasal Katılım 

 

Demografik değişkenleri siyasal katılım ve karar almada etkili olması nedeniyle 

demografik değişkenler siyasal araştırmaların çoğunluğunda bağımsız değişkenleri 

oluşturur. Y Kuşağının siyasal katılımını incelemek için anket formundaki bir bölüm 

demografik değişkenlere ayrılmıştır. Siyasal katılım ile demografik değişkenler 

arasındaki ilişkiyi incelemek için Anova testi kullanılmıştır. 

Araştırma Sorusu 1:  Demografik değişkenler siyasal katılımı etkilemekte 

midir? 

Tablo 15’te Y Kuşağının genel siyasal katılımının demografik değişkenlere 

göre durumu görülmektedir.  

Tablo 15: Y Kuşağının Siyasal Katılımı 

Cinsiyet Kadın Erkek 

N 203 200 

Mean 2,512 2,634 

SD 0,691 0,757 

Analiz T Testi T: 1,683   P= 0,093 P> 0,05 

Yaş Aralığı 23-26 27-30 31-34 35-37 

N 185 113 60 45 

Mean 2,533 2,578 2,589 2,702 

SD 0,737 0,741 0,624 0,778 

Analizler Anova   F: 0,673   P= 0,569  P> 0,05 

Eğitim Lise Ön Lisans Lisans Lisansüstü 

N 8 23 224 147 

Mean 2,59 2,321 2,556 2,64 
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SD 0,217 0,134 0,774 0,665 

Analizler Anova   F: 1,378    P=  0,249  P> 0,05 

Aylık Gelir < 1000 TL 
1001-

2000 TL 

2001-

3500 TL 

3501-

5000 TL 
5000 > TL 

N 128 61 89 76 49 

Mean 2,492 2,659 2,594 2,536 2,696 

SD 0,765 0,72 0,768 0,6 0,733 

Analizler Anova   F: 1,031      P= 0,391  P> 0,05 

Meslek (iş) İşsiz Öğrenci Mavi Yaka Beyaz Yaka 

N 57 124 59 163 

Mean 2,386 2,617 2,718 2,552 

SD 0,677 0,745 0,857 0,667 

Analizler Anova    F: 2,265      P= 0,080  P> 0,05 

Medeni Hal Bekar Nişanlı/ İlişkisi Var Evli Boşanmış 

N 274 33 92 4 

Mean 2,525 2,766 2,659 2,319 

SD 0,746 0,665 0,683 0,569 

Analizler Anova   F: 1,783    P= 0,150  P> 0,05 

Yerleşim Yeri Köy İlçe Şehir Büyükşehir 

N 5 44 68 286 

Mean 2,811 2,422 2,486 2,613 

SD 0,747 0,654 0,707 0,739 

Analizler Anova    F: 1,428    P= 0,234  P> 0,05 

Gelir Getiren Kişi Ebeveynlerim 
Ebeveynlerim 

ve Ben 
Eşim 

Eşim ve 

Ben 

Sadece 

Ben 

N 189 26 11 71 106 

Mean 2,527 2,707 2,742 2,617 2,574 

SD 0,731 0,731 0,74 0,694 0,742 

Analizler Anova   F: 0,620    P= 0,649  P> 0,05 
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Çocuk Sahibi Olma Evet Hayır 

N 53 350 

Mean 2,764 2,544 

SD 0,624 0,737 

Analizler T Testi T: 2,064 P=,040 P>0,05 

 

          Siyasal katılımın demografik değişkenlere göre değişimini incelemek için 

cinsiyet ve çocuk sahibi gibi iki durumu olan değişkenler için bağımsız örneklem T 

testi ve ikiden fazla durumu olan yaş, meslek, eğitim düzeyi, gelir seviyesi, yaşanılan 

yer, hanede gelir getirme durumu ve medeni hal gibi değişkenler için anova testi 

uygulanmıştır. 

          Yapılan bağımsız örneklem T testi sonucunda kadın ve erkeklerin siyasal 

katılım sonuçları ( 2,512 ve 2,634) benzer çıkmıştır. P = 0,093 ( P>0,05) skoru ile % 

95 güven aralığında kadın ve erkekler arasında siyasal katılım açısından anlamlı bir 

fark bulunmamaktadır. 1 numaralı hipotez reddedilmiştir. 

           Anova testi sonucunda araştırmada yer alan yaş gruplarının siyasal katılımı 

arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. P= 0,569 ( P>0,05) skoru ile 2 numaralı 

ilerleyen yaş siyasal katılımı artırır hipotezi reddedilmiştir. 

          Test sonucunda farklı medeni hale sahip insanlar arasında siyasal katılım 

açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır. P= 0,150 anova (P>0,05) skoru ile 3 

numaralı medeni hal siyasal katılımda bir etkendir hipotezi reddedilmiştir. 

          Farklı gelir seviyesindeki Y Kuşağı üyelerinin siyasal katılım sonuçları 

oldukça benzerdir. P= 0,391 (P>0,05) skoru ile 4 numaralı gelir seviyesi arttıkça 

siyasal katılım artar hipotezi reddedilmiştir. 

          Siyasal katılıma etkisi ölçülen bir diğer değişken de meslek değişkenidir. 

Yapılan işe göre yapılan sınıflandırmanın siyasal katılıma etkisi P= 0,080 skoru 

meslekler arasında anlamlı derecede farklı değildir. 5 numaralı Siyasal katılım 

mesleklere göre farklılık gösterir hipotezi reddedilmiştir. 
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          Çocuk sahibi olan üyeleri ile çocuk sahibi olmayan arasında siyasal katılım 

değerleri farklılaşmaktadır. Bağımsız örneklem T testi sonucunda çocuk sahibi olan 

bireylerin siyasal katılım değeri ( 2,764), çocuk sahibi olmayan bireylerin değerinden 

( 2,544) yüksektir. Çocuk sahibi bireylerin siyasal katılımı daha yüksektir. P= 0,040 ( 

P< 0, 05) değeri ile 6 numaralı çocuk sahibi olmak siyasal katılımı etkiler hipotezi 

kabul edilmiştir. Siyasal katılımın büyüklüğüne göre farklı yerleşim yerlerinde Y 

Kuşağı üyeleri için farklılaşacağı ve şehir ve büyükşehirde siyasa katılımın daha 

fazla olacağı hipotezinden yola çıkarak yapılan Anova testi sonucunda yerleşim 

yerleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. P= 0,234 ( P>0,05) Anova skoru ile 

7 numaralı siyasal katılım şehir ve büyükşehirlerde daha yüksektir hipotezi 

reddedilmiştir. 

          Eğitim seviyesinin bireylerin siyasal katılımını etkilediği ve eğitim seviyesi 

arttıkça siyasal katılımın artacağı varsayılır. Yapılan Anova testi sonucunda 

örneklemde yer alan bireyler arasında siyasal katılım açısından anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. P= 0,249  (P> 0,05) test skoru ile 8 numaralı eğitim seviyesi arttıkça 

siyasal katılım artar hipotezi reddedilmiştir. 

          Hanede gelir getiren kişi olma durumu siyasal katılım üzerinde anlamlı bir 

etkiye sahip değildir. Bireyin hane gelirine katkısı siyasal katılımda değişikliğe 

neden olmamaktadır. P= 0,649 ( P> 0,05) skoru ile farklılık bulunmamıştır. 

4.6.3. Siyasal Katılımda Seyirci Faaliyetler 

 

Siyasal katılımın en alt düzeyini oluşturan siyasal katılımda seyirci faaliyetlerinin Y 

Kuşağının demografik değişkenlerine göre farklılaşması Anova testi ile analiz 

edilmiştir. Tablo 16’da Y Kuşağının Seyirci faaliyetleri ile siyasal katılımı 

görülmektedir. 

Tablo 16: Y Kuşağının Siyasal Katılımında Seyirci Faaliyetleri 

Cinsiyet Kadın Erkek 

N 203 200 

Mean 3,015 3,17 

SD 0,77 0,76 

Analizler T Testi T: 2,044   P= 0,042 P< 0,05 
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Yaş Aralığı 23-26 27-30 31-34 35-37 

N 185 113 60 45 

Mean 3,016 3,156 3,173 3,133 

SD 0,78 0,73 0,76 0,8 

Analizler Anova   F: 1,137  P= 0,334  P> 0,05 

Eğitim Lise 
Ön 

Lisans 
Lisans Lisansüstü 

N 8 23 224 147 

Mean 3,1 2,887 3,051 3,186 

SD 0,78 0,66 0,78 0,76 

Analizler Anova   F: 1,514   P=  0,210  P> 0,05 

Aylık Gelir < 1000 TL 1001-2000 TL 
2001-

3500 TL 
3501-5000 TL 5000 > TL 

N 128 61 89 76 49 

Mean 3,088 3,216 3,074 2,958 3,188 

SD 0,77 0,77 0,78 0,72 0,8 

Analizler Anova    F: 1,194   P= 0,313  P> 0,05 

Meslek İşsiz Öğrenci Mavi Yaka Beyaz Yaka 

N 57 124 59 163 

Mean 2,996 3,16 3,119 3,064 

SD 0,7 0,76 0,84 0,77 

Analizler Anova   F: 0,715  P= 0,543  P> 0,05 

Medeni Hal Bekar Nişanlı/ İlişkisi Var Evli Boşanmış 

N 274 33 92 4 

Mean 3,056 3,315 3,135 2,7 

SD 0,78 0,74 0,72 0,84 

Analizler Anova   F: 1,588   P= 0,192  P> 0,05 

Yerleşim Yeri Köy İlçe Şehir Büyükşehir 

N 5 44 68 286 
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Mean 3,44 2,945 2,982 3,134 

SD 0,46 0,86 0,74 0,76 

Analizler Anova   F: 1,647   P= 0,178  P> 0,05 

Gelir Getiren 

Kişi 
Ebeveynlerim 

Ebeveynlerim 

ve Ben 
Eşim Eşim ve Ben 

Sadece 

Ben 

N 189 26 11 71 106 

Mean 3,078 3,215 3,327 3,037 3,098 

SD 0,77 0,75 0,61 0,75 0,79 

Analizler Anova  F: 0,536    P= 0,09  P> 0,05 

Çocuk Sahibi 

Olma 
Evet Hayır 

N 53 350 

Mean 3,226 3,071 

SD 0,69 0,78 

Analizler T Testi T: 1,376 P=0,170 P> 0,05 

 

          Siyasal katılımın en düşük seviyesi olarak belirlenen ve siyasal katılımda aktif 

rollerden çok izleme ve takip etme işlevlerini tanımlayan seyirci faaliyetleri 

demografik değişkenlere göre değerlendirilmiştir. 

           Seyirci faaliyetleri ile siyasal katılımda erkek ve kadınlar arasında anlamlı 

farklılıklar vardır. % 95 güven aralığında erkeklerin seyirci faaliyetleri ile siyasal 

katılım değeri ( 3,170) kadınların siyasal katılımdan ( 3,015) daha yüksektir. Seyirci 

faaliyetlerin cinsiyete göre farkının anlamlılık derecesi P=0,042’dir. (P< 0,05). Bu 

durumda farklılık vardır ama kadınların seyirci faaliyetlerle siyasal katılımı 

erkeklerden düşüktür. 9 numaralı kadınların seyirci faaliyetlerle siyasal katılımı 

erkeklerden daha yüksektir hipotezi reddedilmiştir. 

          Seyirci faaliyetler ile siyasal katılım yaş aralığına göre farklılık 

göstermemektedir. Anova testi sonucunda P= 0,334 değeri (P> 0,05) ile yaş grupları 

arasında siyasal katılım farkı anlamlı değildir.  
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          Seyirci faaliyetler ile eğitim seviyesi arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

Anova testi sonucunda bulunan P= 0,210 değeri (P> 0,05) sonucunda eğitim 

seviyesine göre seyirci faaliyetler farklılaşmamaktadır. 

          Aylık gelir ve seyirci faaliyetler ile siyasal katılım arasında anlamlı bir fark 

yoktur. Anova testi sonucunda P= 0,313 değeri bulunmuştur. (P> 0,05). 

          Mesleklere göre seyirci faaliyetler farklılık göstermemektedir. P= 0,543 Anova 

(P>0,05) testi sonucu ile anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

          Medeni hale göre seyirci faaliyetler ile siyasal katılım anlamlı bir farka sahip 

değildir. P=0,192 anova testi sonucu (P> 0,05) siyasal katılımın medeni hale göre 

farklılaşmadığını ortaya koymaktadır. 

          Seyirci faaliyetler ile siyasal katılım yerleşim birimine göre farklılık 

göstermemektedir. P= 0,178 Anova testi sonucu (P> 0,05) elde edilmiştir. Seyirci 

faaliyetler genel olarak medya üzerinden siyaseti takip etmeyi tanımladığı için 

yerleşim yerinin bir etken olmaması normal kabul edilebilir. 

          Hanede gelir getiren kişi olmak ve seyirci faaliyetler ile siyasal katılım 

incelendiğinde P= 0,09 sonucu (P> 0,05) ile gelir getiren kişi olmak ile siyasal 

katılım arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Bu durumda 10 numaralı hanede gelir 

getiren kişi olmak seyirci faaliyetler ile siyasal katılımı etkilemez hipotezi kabul 

edilmiştir. 

          Çocuk sahibi olmak ve seyirci faaliyetler ile siyasal katılım arasındaki ilşkiyi 

incelemek için yapılan Anova testi sonucunda P= 0,170 sonucu bulunmuştur.  (P> 

0,05). Çocuk sahibi olmak ile seyirci faaliyetler ile siyasal katılım arasında anlamlı 

bir fark yoktur.  

4.6.4. Siyasal Katılımda Geçici Faaliyetler 

 

Siyasal katılımda ikinci düzeyi oluşturan ve seyirci faaliyetlerine göre daha fazla 

zaman ve enerji harcamayı gerektiren geçici faaliyetler ile siyasal katılım Y 

Kuşağının demografik değişkenlerine göre incelenmiştir. Geçici faaliyetler ile siyasal 
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katılımın seyirci faaliyetlerine göre daha düşük düzeyde olduğu analiz sonucunda 

belirlenmiştir. 

Tablo 17’de Y Kuşağının siyasal katılımın ikinci düzeyi olan geçici 

faaliyetlerin demografik değişkenlere göre dağılımı yer almaktadır. 

Tablo 17: Y Kuşağının Siyasal Katılımında Geçici Faaliyetler 

Cinsiyet Kadın Erkek 

N 203 200 

Mean 1,727 1,851 

SD 0,8 0,89 

Analizler T Testi T: 1,470  P= 0,142 P> 0,05 

Yaş Aralığı 23-26 27-30 31-34 35-37 

N 185 113 60 45 

Mean 1,742 1,789 1,78 1,991 

SD 0,83 0,9 0,74 1,99 

Analizler Anova  F: 1,049  P= 0,371  P> 0,05 

Eğitim Lise Ön Lisans Lisans Lisansüstü 

N 8 23 224 147 

Mean 1,625 1,47 1,804 1,827 

SD 0,59 0,7 0,89 0,81 

Analizler Anova  F: 1,315  P=  0,210  P> 0,05 

 Aylık Gelir < 1000 TL 
1001-

2000 TL 

2001-

3500 TL 

3501-

5000 TL 
5000 > TL 

N 128 61 89 76 49 

Mean 1,678 1,902 1,892 1,75 1,808 

SD 0,87 0,8 0,89 0,74 0,9 

Analizler Anova  F: 1,196   P= 0,269  P> 0,05 

Meslek İşsiz Öğrenci Mavi Yaka Beyaz Yaka 

N 57 124 59 163 

Mean 1,516 1,824 1,993 1,783 

SD 0,7 0,88 0,98 0,8 
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Analizler Anova F: 3,244  P= 0,022  P< 0,05 

Medeni Hal Bekar 
Nişanlı/ İlişkisi 

Var 
Evli Boşanmış 

N 274 33 92 4 

Mean 1,761 1,915 1,828 1,7 

SD 0,85 0,84 0,87 0,35 

Analizler Anova   F: 0,420   P= 0,739  P> 0,05 

Yerleşim Yeri Köy İlçe Şehir Büyükşehir 

N 5 44 68 286 

Mean 1,84 1,55 1,715 1,842 

SD 0,984 0,609 0,825 0,878 

Analizler Anova  F: 1,728  P= 0,161  P> 0,05 

Gelir Getiren Kişi Ebeveynlerim 
Ebeveynlerim 

ve Ben 
Eşim 

Eşim ve 

Ben 

Sadece 

Ben 

N 189 26 11 71 106 

Mean 1,721 1,962 1,691 1,854 1,834 

SD 0,81779 0,96 0,91 0,84 0,87 

Analizler Anova   F: 0,790   P= 0,532  P> 0,05 

Çocuk Sahibi Olma Evet Hayır 

N 53 350 

Mean 1,849 1,779 

SD 0,82 0,85 

Analizler T Testi T: 0,557 P=0,578 P> 0,05 

 

 Geçici faaliyetler siyasal katılımın ikinci düzeyini oluşturduğu için seyirci 

faaliyetlere göre daha fazla aktif katılımı gerektirmektedir. Y Kuşağının demografik 

özellikleri ve geçici faaliyetler arasındaki ilişki anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. 

Yaş, cinsiyet, eğitim durumu, hanede gelir getiren kişi olma, yerleşim birimi ve 

medeni hal geçici faaliyetler ile siyasal katılımda anlamlı bir farklılık 

yaratmamaktadır. (P>0,05) 
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 Demografik değişkenlerden sadece meslek değişkeni geçici faaliyetler ile 

siyasal katılım da bir farklılığa sebep olmaktadır. Anova testi sonucunda elde edilen 

P= 0,022 sonucu  (P< 0,05) sonucu ile meslekler grupları arasında anlamlı bir fark 

vardır. İşsiz kişilerde siyasal katılım değeri 1,516, öğrencilerde 1,824, mavi 

yakalılarda 1,993 ve beyaz yakalılarda 1,783’tür. Bu durumda geçici faaliyetler 

açısından en yüksek katılım değerine sahip meslek grubu mavi yakalılardır. Bu 

durumda 11 numaralı geçici faaliyetler mesleklere göre farklılaşmaktadır hipotezi 

kabul edilmiştir. 

4.6.5. Siyasal Katılımda Gladyatör Faaliyetler 

 

Siyasal katılım faaliyetlerinin üçüncü ve en üst düzeyini oluşturan gladyatör 

faaliyetler ile siyasal katılım Y Kuşağının demografik değişkenlerine göre 

incelenmiştir. Gladyatör faaliyetler ile Y Kuşağının siyasal katılımını incelemek için 

Anova testi kullanılmıştır. 

           Tablo 18’de Y Kuşağının gladyatör faaliyetler ile siyasal katılımı demografik 

özelliklere göre görülmektedir. Gladyatör faaliyetler ile siyasal katılım en düşük 

değerlere sahiptir. 

Tablo 18: Y Kuşağının Siyasal Katılımında Gladyatör Faaliyetler 

Cinsiyet Kadın Erkek 

N 203 200 

Mean 1,539 1,748 

SD 0,82 1,03 

Analizler T Testi T: 2,265  P= 0,024 P< 0,05 

Yaş Aralığı 23-26 27-30 31-34 35-37 

N 185 113 60 45 

Mean 1,663 1,59 1,622 1,719 

SD 0,96 0,93 0,83 0,95 

Analizler Anova   F: 0,257   P= 0,856  P> 0,05 

Eğitim Lise Ön Lisans Lisans Lisansüstü 

N 8 23 224 147 
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Mean 1,833 1,464 1,693 1,587 

SD 0,93 0,7 1,039 0,78 

Analizler Anova  F: 0,735 P=  0,503  P> 0,05 

Aylık Gelir < 1000 TL 
1001-

2000 TL 

2001-3500 

TL 

3501-5000 

TL 
5000 > TL 

N 128 61 89 76 49 

Mean 1,646 1,732 1,652 1,5 1,728 

SD 0,99 1,01 0,86 0,74 1,07 

Analizler Anova   F: 0,688    P= 0,601  P> 0,05 

Meslek İşsiz Öğrenci Mavi Yaka Beyaz Yaka 

N 57 124 59 163 

Mean 1,485 1,755 1,949 1,501 

SD 0,92 0,95 1,192 0,775 

Analizler Anova    F: 4,644   P= 0,003  P< 0,05 

Medeni Hal Bekar Nişanlı/ İlişkisi Var Evli Boşanmış 

N 274 33 92 4 

Mean 1,644 1,687 1,641 1,25 

SD 0,95 0,91 0,91 0,32 

Analizler Anova  F: 0,260   P= 0,854  P> 0,05 

Yerleşim Yeri Köy İlçe Şehir Büyükşehir 

N 5 44 68 286 

Mean 1,8 1,629 1,529 1,669 

SD 1,19 0,87 0,78 0,97 

Analizler Anova  F: 0,459   P= 0,711  P> 0,05 

Gelir Getiren Kişi Ebeveynlerim 
Ebeveynlerim ve 

Ben 
Eşim 

Eşim ve 

Ben 

Sadece 

Ben 

N 189 26 11 71 106 

Mean 1,644 1,769 1,667 1,596 1,638 

SD 0,96 1 0,99 0,86 0,92 

Analizler Anova  F: 0,165   P= 0,956  P> 0,05 
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Çocuk Sahibi Olma Evet Hayır 

N 53 350 

Mean 1,717 1,631 

SD 0,9 0,94 

Analizler T Testi T: 0,622 P=0,534 P> 0,05 

 

          Gladyatör faaliyetler siyasal katılımın en yüksek düzeyini oluşturur. Bu 

nedenle gladyatör faaliyetler ile siyasal katılım diğer düzeylere göre toplumun daha 

küçük bir kesimi tarafından yapılır. Gladyatör faaliyetler daha fazla zaman ve enerji 

gerektirir. 

          Gladyatör faaliyetler ile siyasal katılım, siyasal katılım düzeyleri arasında en 

düşük değere sahiptir. (1,643) 

          Demografik değişkenlere göre gladyatör faaliyetlerin farklılaşması kısıtlıdır. 

Yaş aralığı, eğitim durumu, aylık gelir, medeni hal, hanede gelir getiren kişi olma 

durumu ve çocuk sahibi olmak gladyatör faaliyetler ile siyasal katılımda anlamlı bir 

fark yaratmamaktadır.  

          Cinsiyet değişkeni gladyatör faaliyetler ile siyasal katılımda anlamlı bir 

farklılığa sahiptir. T testi sonucunda kadınların gladyatör faaliyetler ile siyasal 

katılımı değeri ( 1,539) erkeklerin katılım değerinden ( 1,748) düşüktür. P= 0,024 ( 

p< 0,05) değeri ile kadınlar ve erkekler arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmaktadır. 

Böylece 12 numaralı gladyatör faaliyetlerde erkeklerin siyasal katılımı kadınlara göre 

daha yüksektir hipotezi kabul edilmiştir. 

          Anova testi sonucunda anlamlı farklara sahip bir diğer demografik değişken de 

meslek değişkenidir. Gladyatör faaliyetler ile siyasal katılımda en yüksek değere 

mavi yakalılar sahiptir. (1,949). İşsiz kişiler ise en düşük değere sahiptir. ( 1,485).   

P= 0,003 ( P< 0,05) sonucu ile gladyatör faaliyetlerle siyasal katılım mesleğe göre 

anlamlı şekilde farklılık gösterir. 
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 4.6.6. Demografik Değişkenler ve Oy Verme 

 

Oy verme toplumun büyük bir kısmı tarafından gerçekleştirilen bir siyasal katılım 

etkinliği olarak birçok insan için tek siyasal katılım türüdür. Oy verme davranışı ve 

nedenleri siyasal iletişim alanında yapılan araştırmalarda önemli bir yer tutmaktadır. 

Araştırma Sorusu 2:  Tutumlar oy verme kararını etkilemekte midir? 

Tablo 19’da Y Kuşağının oy verme davranışı belirli tutumlar arasındaki 

Korelasyonlar görülmektedir. 

 

 

 

 

 

Tablo 19: Y Kuşağının Oy Verme Davranışı ve Tutumları 

 

 

Ülke 

Sorunlarına 

İlgiliyimdir.

Kendimi 

Belirli Bir 

Toplumsal 

Sınıfa Ait 

Hissediyoru

m

Tv'de Açık 

Oturum 

Programlar

ını izlerim

Çevremdekil

erle Siyasi 

Tartışmalar 

Yaparım

Kendimi 

Bir Siyasal 

Kimliğe 

Ait 

Hissediyor

um

Oy Verdiğim 

Partinin 

Programını 

Bilirim

Milletvekili 

Adayları Oy 

Vermemde 

Etkilidir

Pearson 

Correlation
,178

**
,128

*
,244

**
,202

**
,194

**
,222

**
,135

**

Sig. (2-

tailed)

0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007

Covarianc

e

0,143 0,143 0,271 0,206 0,223 0,239 0,134

N 403 403 403 403 403 403 403

Pearson 

Correlation
,586

**
,360

**
,435

**
,401

**
,440

** 1 ,298
**

Sig. (2-

tailed)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Covarianc

e

0,752 0,642 0,769 0,651 0,810 1,715 0,472

N 403 403 403 403 403 403 403

Oy Verdiğim 

Partinin 

Programını 

Bilirim

Oy Verme ve Tutumlar

Seçimlerde 

Oy 

Kullanırım
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Korelasyonlar %95 güven aralığında anlamlıdır. 

Parti programını bilme ve seçimlerde oy verme ile siyasal ilgi ve genel siyasal 

katılım arasındaki korelasyonları gösteren tabloya göre seçimlerde oy kullanma ile 

en yüksek korelasyona sahip siyasal katılım türü Tv’de açık oturum programlarını 

izlemektir. En yüksek pozitif korelasyon ile 14 numaralı televizyonda açık oturum 

izleme ile oy verme arasında pozitif bir ilişki vardır hipotezi kabul edilmiştir. 

           Bir siyasal kimliğe ait hissetme, ülke sorunlarına ilgili olma ve milletvekili 

adaylarını bilme ile seçimlerde oy kullanma anlamlı fakat en düşük pozitif 

korelasyona sahiptir.13 numaralı ülke sorunlarına ilgili olma ile oy verme arasında 

pozitif bir ilişki vardır hipotezi düşük korelasyona rağmen kabul edilmiştir. Oy 

verme davranışının ülke sorunlarına ve siyasete ilgiden daha çok bir vatandaşlık 

görevinden kaynaklandığı iddia edilebilir. Siyasetin bireylerin hayatlarının önemli bir 

parçası değil seçimlerde yerine getirilen bir görev olarak algılanan bir siyasal katılım 

faaliyeti olduğu yorumu yapılabilir. 

          Oy verilen parti programını bilme ile en yüksek pozitif korelasyon ülke 

sorunlarına ilgili olma arasındadır. Kendini ülke sorunlarına ilgili olarak tanımlayan 

bir bireyin oy verdiği partinin programını bilmesi, bireyin siyasal ilgisi ile 

açıklanabilir. 

          Oy verilen parti programını bilme ile en düşük korelasyon milletvekili 

adaylarına göre oy verme arasındadır. Korelasyon pozitif yönlüdür. Böylece 15 

numaralı parti programını bilme ile adaya göre oy verme arasında negatif bir ilişki 

vardır hipotezi reddedilmiştir. Parti programını bilen bireylerin siyaseti, milletvekili 

adayları ve diğer mevkilerdeki siyasetçilerden ziyade partinin ideolojik ve toplumsal 

yönünü açıklayan parti programına göre değerlendirecekleri ve buna göre oy 

verecekleri düşüncesi kabul edilmemiştir. Bireylerin siyasi partileri, bireylerden 

bağımsız ideolojik kuruluşlar olarak gördükleri söylenemez. Parti programları ve 

ideolojik altyapılar onları yürüten siyasetçilerden ayrı düşünülemez. 

 

4.6.7. Yaş Aralığı ve Seçimlerde Oy Kullanma 
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Araştırma Sorusu 3:  Demografik değişkenler oy verme kararını etkilemekte 

midir? 

            Siyasal katılımın yaşa göre arttığı düşüncesiyle seçimlerde oy kullanmanın 

yaşa göre artacağı öngörülebilir. Tablo 20’de yaş aralıklarına göre Y Kuşağının oy 

verme davranışı görülmektedir.  

           Tablo 20: Yaş Aralığına Göre Y Kuşağının Seçimlerde Oy Kullanma Durumu 

Yaş Aralığı N Mean 
Std. 

Deviation 
Analiz 

23-26 185 4,6 0,945 

Anova 

F:2,748 

P=0,043 

P<0,05 

27-30 113 4,77 0,744 

31-34 60 4,917 0,334 

35-37 45 4,622 0,86 

Total 403 4,697 0,821 

 

           Seçimlerde oy kullanma farklı yaş grupları arasında yüksek bir ortalamaya 

sahiptir. Yaş grupları arasında yüksek ortalamaya rağmen anlamlı bir fark vardır. 23-

26 yaş aralığındaki bireyler en düşük ortalamaya (4,600) sahipken 31-34 yaş 

aralığındaki kişiler en yüksek ortalamaya ( 4,917) sahiptirler. Gruplar arasında farkın 

Anova testi sonucundaki anlamlılık derecesi P= 0,043’tür. (P< 0,050).Yaş aralıkları 

arasındaki seçimlerde oy kullanma davranışı artan yaş ile birlikte artmamaktadır. Bu 

durumda 16 numaralı yaş arttıkça seçimlerde oy kullanma artmaktadır hipotezi 

reddedilmiştir. Yaş grupları arasında oy kullanma davranışı farklılaşmaktadır. 

4.6.8. Eğitim Seviyesi ve Parti Vaatlerine Göre Oy Verme Davranışı 

 

Eğitim durumu siyasi katılımı etkilemektedir. Yüksek eğitimli kişilerin ülke 

sorunlarına daha ilgili olmaları ve siyasal katılımda daha etkin olmaları beklenir. 

(Balcı, Tarhan, & Bal, 2013) Tablo 21’de Y Kuşağının eğitim seviyesi ve parti 

vaatlerine göre oy verme davranışı görülmektedir. 

 



109 
 

Tablo 21: Eğitim Seviyesi ve Parti Vaatlerine Göre Oy Verme 

Partinin Vaatleri Oy 

Vermemde Etkilidir 
N Mean 

Std. 

Deviation 
Analiz 

Lise 8 3,38 1,188 

Anova           

F:0,805  P= 0,492 

P> 0,05 

Ön lisans 23 3,52 1,534 

Lisans 224 3,76 1,188 

Lisansüstü 147 3,60 1,259 

Total 402 3,68 1,235 

 

    Parti vaatlerine göre oy verme ortalama değerleri genel olarak Y Kuşağı 

üyeleri arasında yüksektir. Eğitim seviyesi ile vaatlere göre oy verme arasındaki 

ilişkiyi incelemek için yapılan Anova testi sonucunda anlamlılık değeri (P=0492) 

0,05’ten düşük olduğu için anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bu nedenle 17 numaralı 

eğitim seviyesi arttıkça vaatlere göre oy verme eğilimi farklılaşmaktadır hipotezi 

reddedilmiştir. 

 

4.6.9. Eğitim Seviyesi ve Parti Liderine Göre Oy Verme 

 

Parti lideri, yönetici adayı olarak ve karizmatik bir lider olarak seçmenlerin karar 

vermesinde etkili olabilir. Parti lideri sahip olduğu eğitim, bilgi ve yetenekleri ile öne 

çıkabildiği gibi karizmatik kişiliği ile de öne çıkabilir. Tablo 22’de Eğitim seviyesi 

ve parti liderine göre oy verme davranışı ilişkisi görülmektedir. 

Tablo 22: Eğitim Seviyesi ve Parti Liderine Göre Oy Verme 

Partinin Lideri Oy 

Vermemde Etkilidir. 
N Mean 

Std. 

Deviation 
Analiz 

Lise 8 4,38 0,744 

Anova                 

F: 1,348  P= 0,258 

P> 0,05 

Ön lisans 23 4,13 1,180 

Lisans 224 3,90 1,163 

Lisansüstü 147 3,76 1,258 

Total 402 3,87 1,196 
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Parti liderine göre oy verme davranışı eğitim seviyesine göre değişimi yapılan 

Anova testi sonucunda anlamlı bir farka sahip değildir. Değerler eğitim seviyesi 

arttıkça parti liderine göre oy vermenin azaldığını göstermesine rağmen istatiksel 

olarak bir fark yoktur. 

Anova testi sonucunda elde edilen P= 0,258 (P>0,05) değeri sonucunda 18 

numaralı eğitim seviyesi arttıkça lidere göre oy verme farklılaşmaktadır hipotezi 

reddedilmiştir. 

 

4.6.10. Eğitim Seviyesi ve Parti Liderinin Kişiliğine Göre Oy Verme 

 

Tablo 43’te parti liderinin kişilik özellikleri ile oy verme davranışı arasındaki ilişki 

görülmektedir. Liderin kişilik özellikleri ve karizmatik lider özelliği oy verme 

davranışında bir etken olabilir. 

 

 

 

Tablo 23: Eğitim Seviyesi ve Parti Liderinin Kişiliğine Göre Oy Verme 

Partinin Liderinin Kişiliği 

Oy Vermemde Etkilidir. 
N Mean 

Std. 

Deviation 
Analiz 

Lise 8 4,50 0,535 

Anova                 

F: 1,335             

P= 0,263 P> 0,05 

Ön lisans 23 4,17 1,193 

Lisans 224 4,08 1,037 

Lisansüstü 147 3,91 1,176 

Total 402 4,03 1,094 

 

           Parti liderinin kişiliğe göre oy verme davranışı farklı eğitim seviyesindeki 

kişiler arasındaki ilişkiyi tanımlamak amacıyla yapılan Anova testi sonucunda 

anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

           Anova testi sonucunda elde edilen P= 0,263 anlamlılık derecesi P=0,05 

değerinden büyük olduğu için 19 numaralı eğitim seviyesi arttıkça liderin kişiliğine 

göre oy verme farklılaşmaktadır hipotezi reddedilmiştir. Liderin kişiliği farklı 

eğitim seviyesindeki kişiler için anlamlı bir farka neden olmamaktadır. 
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4.6.11. Eğitim Seviyesi ve Parti Programına Göre Oy Verme 

 

Parti programına göre oy verme seçmenlerin duygusal etkenlerden ziyade akılcı 

etkenler ile oy verdiğini göstermektedir. Eğitimi seviyesi ile parti programına göre 

oy verme davranışı arasındaki ilişki Tablo 24’te gösterilmektedir. 

Tablo 24: Eğitim Seviyesi ve Parti Programına Göre Oy Verme 

Partinin Programı Oy 

Vermemde Etkilidir. 
N Mean 

Std. 

Deviation 
Analiz 

Lise 8 2,88 1,356 

Anova                 

F: 2,650              

P= 0,049   P< 0,05 

Ön lisans 23 3,26 1,602 

Lisans 224 3,77 1,152 

Lisansüstü 147 3,78 1,204 

Total 402 3,72 1,211 

 

           Bireylerin oy vermelerinde etkili olabilecek etkenlerden biri de partinin 

programıdır. Parti programı, oy vermede duygusal güdülerden farklı olarak ussal bir 

yaklaşımdır. Parti programı, partinin kuruluş amacını, ideolojik altyapısını ve 

vizyonunu belirlediği için duygusal yaklaşımlardan uzaktır. 

          Y Kuşağı bireyleri arasında eğitim seviyesine göre parti programına göre oy 

verme farklılaşmaktadır. Parti programına göre en küçük değer (2.88) lise 

mezunlarına aittir. En yüksek değer ise ( 3,78) lisansüstü mezunlarına aittir. Eğitim 

seviyesi arttıkça parti programına oy vermek de artmaktadır. 

           Anova testi sonucunda P= 0,049 değeri  %95 anlamlılık derecesinde elde 

edilmiştir. (P<0,05) 20 numaralı eğitim seviyesi arttıkça parti programına göre oy 

verme farklılaşmaktadır hipotezi kabul edilmiştir.  

4.6.12. Eğitim Seviyesi ve Adayın Cinsiyetine Göre Oy Verme 

 

Oy verilen adayın cinsiyeti, ataerkil toplumlarda siyasetin ve genel olarak ev dışı 

hayatın erkek egemenliğinde olduğu topluluklarda seçmenler için oy tercihini 

etkileyebilir. Toplumun gelişmişlik düzeyi ile hayatın her alanında olduğu gibi 

siyasette de kadınların var olması arasında bir ilişkinin varlığından söz edilebilir. 
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Adayın cinsiyetinin önemli olmaması toplumun demokratik siyasal ve sosyal 

gelişmişlik düzeyini de ortaya koyar. 

Tablo 25’te eğitim seviyesi ile adayın cinsiyetine göre oy verme davranışının 

eğitim seviyelerine göre dağılımı görülmektedir. 

Tablo 25: Eğitimi Seviyesi ve Adayın Cinsiyetine Göre Oy Verme 

Oy Verdiğim Adayın 

Cinsiyeti Önemlidir. 
N Mean 

Std. 

Deviation 
Analiz 

Lise 8 1,13 0,354 

Anova                  

F: 0,718             

P= 0,542 P> 0,05 

Ön lisans 23 1,35 1,152 

Lisans 224 1,45 0,946 

Lisansüstü 147 1,54 1,009 

Total 402 1,47 0,974 

 

           Oy verilen adayın cinsiyetinin oy verme davranışında önemli olması siyasetin 

ussal yaklaşımlardan uzak duygusal ve önyargılı bir yaklaşımla ele alınması olarak 

değerlendirilebilir. Y Kuşağı bireyleri arasında adayın cinsiyetinin oy vermede 

önemli olması değerleri düşüktür 

          Anova testi sonucunda eğitim seviyesi ile adayın cinsiyetinin oy vermede 

önemli olması arasında anlamlı bir bağlantı bulunmamıştır. P= 0,542 değeri 0,05 

değerinden büyük olduğu için 22 numaralı seçmenin eğitim durumuna göre adayın 

cinsiyetinin önemli olması farklılaşmaktadır hipotezi reddedilmiştir. 

4.6.13. Yaşanılan Yerleşim Yeri ve Parti Liderine Göre Oy Verme  

 

Parti lideri, partinin görünen yüzü olması ve karar almadaki en yetkili kişi olması 

nedeniyle duygusal ve ussal yaklaşımlar ile oy verme kararında bir etken olabilir. 

Tablo 26’da yaşanılan yerleşim yerine göre parti liderine göre oy verme davranışının 

dağılımı görülmektedir.  

Tablo 26: Yaşanılan Yerleşim Yeri ve Parti Liderine Göre Oy Verme 

 

Partinin Lideri Oy 

Vermemde Etkilidir. 

N Mean 
Std. 

Deviation 
Analiz 

Köy 5 3,80 1,643 Anova                  
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İlçe 44 4,02 1,089 F: 0,401              

P= 0,752 P> 0,05 
Şehir 68 3,94 1,118 

Büyükşehir 286 3,84 1,224 

Total 403 3,87 1,195 

 

          Yerleşim yerlerinin büyüklük farkları parti liderini algılama ve buna göre oy 

vermede farklılıklara neden olabilir. Anova testi sonucunda elde edilen P=0,752 

değeri ile (P> 0,05) Y Kuşağı bireylerinin oy verme davranışlarında parti liderine 

göre oy verme ve yaşanılan yerleşim yeri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

2012 yılında çıkarılan Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ile köyler büyükşehirlerin 

mahallesi olarak sınıflandırıldığı için köyde yaşayan Y Kuşağı sayısı az 

görünmektedir. (Arıkan, 2018) Yerleşim yerleri arasında parti liderine göre oy 

vermede anlamlı farklar bulunmadığı için 21 numaralı yaşanılan yer büyüdükçe 

lidere göre oy verme farklılaşmaktadır hipotezi reddedilmiştir. 

 

4.6.14. Siyasete ve Siyasetçilere Güven 

 

Siyaset ve siyasetçilere güven, demokratik ve toplumsal gelişimin yavaş veya sınırlı 

olduğu toplumlarda ortaya çıkabilecek yozlaşma nedeniyle düşük olabilir. Siyasetin 

ve siyasetçilerin denetlenmemesi ve eleştire açık olmaması bu yozlaşmayı 

derinleştirirken siyasetçilerin ve siyasetin toplumdaki güvenini ve itibarını sarsabilir. 

 

Araştırma sorusu 4: Y Kuşağının siyasete ve siyasetçilere güveni düşük 

müdür? 

Aşağıdaki Tablo 27’de Y Kuşağının siyasete ve siyasetçilere güveni 

görülmektedir. 

Tablo 27: Siyasete ve Siyasetçilere Güven 

Siyasete Güven 

  N Mean 
Std. 

Deviation 
T Testi P 

Siyasal Kamuoyu 

Araştırmalarına 

Güvenirim 
403 2,00 1,085 -18,461 P=0,00 
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Siyasetçilere 

Güvenirim 403 1,71 0,934 -27,72 P=0,00 

 

           Y Kuşağının siyasi kamuoyu araştırmalarına ve siyasetçilere güvenini ölçen 

iki değer cümlesinin ortalamaları normal kabul edilen 3 değerinden anlamlı derecede 

düşüktür.  

Tek örneklem T testi sonucunda elde edilen P= 0,00 değerleri ile P>00 değeri 

ile 23 numaralı Y Kuşağı siyasal kamuoyu araştırmalarına güvenmektedir ve 24 

numaralı Y Kuşağı siyasetçilere güvenmektedir hipotezleri reddedilmiştir. 

 

4.6.15. Siyasal Tutum ve Davranışların Çevreyle Benzerliği 

 

Siyasal tutum ve davranışlar bireysel özelliklerine rağmen yakın ve uzak çevreden, 

kitle iletişim araçlarından etkilenebilir. Bireyin yakın çevresini oluşturan 

ebeveynleri, ev arkadaşı, eşi/ sevgilisi ile aynı adayı veya partiyi desteklemeleri 

hanede birlikte yaşanılan kişi ile aynı ya da benzer olması siyasal tutum ve 

davranışların yakın çevre ile olan ilişkisini belirtmektedir. 

 

Araştırma sorusu 5: Y Kuşağının siyasal tutum ve davranışları yakın çevre 

ile benzer midir? 

Tablo 28’de Y Kuşağının hanede birlikte yaşadığı kişiye göre yakın çevre ile 

siyasal tutum ve davranışlarının benzerliği görülebilir. 

 

Tablo 28: Hanede Birlikte Yaşanan Kişiye Göre Siyasal Tutum ve Davranışların 

Çevreyle Benzerliği 

Hanede Yaşanılan Kişi N Mean 
Std. 

Deviation 
P 

Yalnız 

Ebeveynlerim ile 

Aynı Görüşü 

Paylaşıyorum 

62 2,92 1,322 0,633 

Ebeveynlerim ile 

Aynı Partiyi / Adayı 

Destekliyorum 

62 2,94 1,424 0,723 
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Eşim / Nişanlım/ 

Sevgilim ile Aynı 

Görüşü Paylaşıyorum 

54 3,07 1,426 0,704 

Eşim / Nişanlım/ 

Sevgilim ile Aynı 

Partiyi / Adayı 

Destekliyorum 

53 2,89 1,502 0,586 

Ev 

Arkadaşım ile 

Ebeveynlerim ile 

Aynı Görüşü 

Paylaşıyorum 

44 2,57 1,404 0,048 

Ebeveynlerim ile 

Aynı Partiyi / Adayı 

Destekliyorum 

44 2,73 1,515 0,239 

Eşim / Nişanlım/ 

Sevgilim ile Aynı 

Görüşü Paylaşıyorum 

43 3,14 1,338 0,498 

Eşim / Nişanlım/ 

Sevgilim ile Aynı 

Partiyi / Adayı 

Destekliyorum 

43 3,19 1,547 0,435 

Eşim ile 

Ebeveynlerim ile 

Aynı Görüşü 

Paylaşıyorum 

93 3,30 1,531 0,061 

Ebeveynlerim ile 

Aynı Partiyi / Adayı 

Destekliyorum 

93 3,24 1,549 0,144 

Eşim / Nişanlım/ 

Sevgilim ile Aynı 

Görüşü Paylaşıyorum 

93 3,68 1,336 0,000 

Eşim / Nişanlım/ 

Sevgilim ile Aynı 

Partiyi / Adayı 

Destekliyorum 

93 3,56 1,355 0,000 

Ebeveynlerim 

ile 

Ebeveynlerim ile 

Aynı Görüşü 

Paylaşıyorum 

204 3,14 1,526 0,185 

Ebeveynlerim ile 

Aynı Partiyi / Adayı 

Destekliyorum 

204 3,20 1,573 0,076 

Eşim / Nişanlım/ 

Sevgilim ile Aynı 

Görüşü Paylaşıyorum 

167 3,09 1,401 0,408 

Eşim / Nişanlım/ 

Sevgilim ile Aynı 

Partiyi / Adayı 

Destekliyorum 

174 3,06 1,429 0,597 
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           %95 güven aralığında 3 değerinin ortalama test değeri kabul edildiği Y 

Kuşağının siyasal tutum ve davranışlarının yakın çevre ile benzerlikleri test 

edilmiştir. 

           Yalnız yaşayan bireylerin ebeveynleri veya eş /sevgili/ nişanlıları ile aynı 

görüşü paylaşma ve aynı partiye oy verme durumları arasında test değerine göre 

anlamlı farklılıklar yoktur. (P> 0,05) 

           Ev arkadaşı ile yaşayan bireylerin ebeveynleri ile aynı görüşü paylaşma 

durumları ortalamadan anlamlı derecede farklıdır. (P= 0,048) 2,57 değeri test değer 

3’ten küçüktür. Ebeveynler ile aynı partiye oy verme durumunda anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır,(P> 0,05)  

           Ev arkadaşı ile yaşayan bireylerin eş/ sevgili/ nişanlı ile aynı görüşte olma ve 

aynı partiye oy verme durumları test değerinden anlamlı şekilde farklı değildir. 

           Eşi ile yaşayan bireylerin ebeveynler ile aynı görüşte olma ve aynı partiye oy 

verme davranışları ile test değeri arasında anlamlı farklılıklar yoktur.  

           Eşi ile yaşayan bireylerin eş ile aynı görüşte olma ve aynı partiye oy verme 

durumları test değerinden anlamlı derecede farklıdır.( P=0,00 ve P= 0,00)  Eş ile aynı 

görüşte olma ve aynı partiye oy verme en yüksek ortalama değerlerine sahiptir. ( 3,68 

ve 3,56) 

           Ebeveynleri ile aynı hanede yaşayan bireylerin ebeveynler ile aynı görüşü 

destekleme ve aynı partiye oy verme durumları ile test değeri arasında anlamlı bir 

fark bulunmamaktadır. (P= 0,185 ve P= 0,076)  Böylece 25 numaralı ebeveynleri ile 

yaşayan bireyler ebeveynleri ile aynı siyasi görüşü paylaşmaktadırlar hipotezi ve 26 

numaralı ebeveynleri ile birlikte yaşayan bireyler ebeveynleri ile aynı partiye oy 

vermektedirler hipotezleri reddedilmiştir. 

           Ebeveynleri ile aynı evde yaşayan bireylerin ebeveynleri ile aynı siyasi 

görüşte olmaları anlamlı değilken eşi ile yaşayan bireylerin eşleri ile aynı görüşte 

olmaları anlamlıdır. (P= 0,00) 
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4.6.16.  Yakın Çevre ile Aynı Görüşte Olma 

Toplumsal değerler gibi siyasal değerler de aile içerisinde bireye aktarılmaktadır. 

Bireyin siyasal tutum ve davranışları aile dışındaki çevrenin de etkisiyle aileden 

farklılaşabilir. Y Kuşağı için aile ve arkadaşlara olan  düşkünlük siyasal tutum 

ve davranışlarda benzerliğe neden olabilir. 

                

Tablo 29: Yakın Çevre ile Aynı Görüşte Olma 

      Yakın Çevre 

  N Mean 
Std. 

Deviation 
T Testi P 

Ebeveynlerim ile Aynı Görüşü 

Paylaşıyorum 
403 3,081886 1,494848 1,100 0,272 

Ebeveynlerim ile Aynı Partiyi / 

Adayı Destekliyorum 
403 3,11 1,543 1,485 0,138 

Eşim / Nişanlım/ Sevgilim ile 

Aynı Görüşü Paylaşıyorum 
357 3,25 1,399 3,330 0,001 

Eşim / Nişanlım/ Sevgilim ile 

Aynı Partiyi / Adayı 

Destekliyorum 

363 3,176309 1,44963 2,317 0,021 

 

          Y Kuşağının ebeveynleri ile aynı görüşte olma ve aynı partiyi/ adayı 

destekleme tutumlarının yüksek olduğu söylenemez. Tek örneklem T testi sonucunda 

test değeri olan 3 ortalama değerinden anlamlı bir şekilde farklı değildir. 

          Y Kuşağının eş/sevgili/nişanlı ile aynı görüşte olma ve aynı partiyi/ adayı 

destekleme tutumları test değerinden anlamlı bir şekilde yüksektir. Y Kuşağının 

siyasi tutum ve davranışlarının ebeveynlerle fazla benzer değilken eş/ sevgili/ nişanlı 

ile benzer olduğu söylenebilir. 

 

4.6.17.   Y Kuşağının Oy Verme Etkenleri 

 

Oy verme davranışı ve sebepleri siyasal araştırmaların çoğunluğunu oluşturur. 

Özellikle seçim dönemlerinde yapılan kamuoyu araştırmaları siyasi partilerin ve 

adayların oy oranlarını tahmin etmek amacıyla yapılmakla beraber oy vermede etkili 
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olan etkenleri ve bu etkenlerin hangilerinin daha önemli olduğunu belirlemeyi 

amaçlar. Y Kuşağının oy verme etkenleri Tablo 30’da görülmektedir. 

 

           Araştırma sorusu 6: Hangi değişkenler Y Kuşağının siyasal karar almasında 

daha etkilidir?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Tablo 30: Oy verme Etkenleri 

  N Mean 

Std. 

Deviat

ion 

Std. 

Error 

Mean 

T Testi P 

Partinin İdeolojisi Oy Vermemde 

Etkilidir 
403 4,05 1,078 0,054 19,646 0,000 

Partinin Lideri Oy Vermemde 

Etkilidir. 
403 3,87 1,195 0,060 14,667 0,000 

Milletvekili Adayları Oy 

Vermemde Etkilidir 
403 3,39 1,209 0,060 6,507 0,000 

Partinin Önceki Çalışmaları Oy 

Vermemde Etkilidir 
403 4,00 1,058 0,053 18,880 0,000 

Partinin Programı Oy Vermemde 

Etkilidir 
403 3,73 1,211 0,060 12,048 0,000 

Partinin Vaatleri Oy Vermemde 

Etkilidir 
403 3,68 1,234 0,061 11,021 0,000 
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Parti Liderinin Kişiliği Oy 

Vermemde Etkilidir 
403 4,03 1,093 0,054 18,953 0,000 

Parti Liderinin Geçmiş Yaşantısı 

Oy Vermemde Etkilidir 
403 3,52 1,280 0,064 8,134 0,000 

Partinin İktidarda Olması Oy 

Vermemde Etkilidir 
403 1,79 1,209 0,060 20,019 0,000 

 

          Yapılan tek örneklem T testi sonucunda Y Kuşağının oy verme etkenleri 

arasında genel olarak parti ve adaylar hakkında sahip olunan bilgiler öne çıkıyor.  

Etkenler arasında en yüksek değer ( 4,05) parti ideolojisidir. Bu sebeple 27 numaralı 

parti ideolojisi siyasal karar almada en etkili değişkendir hipotezi kabul edilmiştir.   

          Parti lideri ise 3,87 değeri ve P=000 değeri ile oy vermede etkilidir. Türkiye’de 

siyasi partilerin ve devlet idaresinin liderin yetkinliği ve iradesi çevresinde oluşması 

ve algılanması sıklıkla rastlanan bir durumdur. Partinin kurucu liderinin siyaseti 

bırakması ya da hayatını kaybetmesi sonrasında yeni parti liderlerinin önceki 

başarıları gösterememesi parti liderinin karizmatik lider özellikleri ile ilgilidir. 

Böylece 28 numaralı Parti lideri siyasal karar almada etkilidir hipotezi kabul 

edilmiştir. 

          Parti liderinin geçmiş yaşantısı 3,52 değeri ve P=0000 değeri ile siyasal karar 

almada önemli bir etkendir. Parti liderinin daha önceki siyasal yaşantısı ve eğitim, 

meslek gibi hayat öyküsünü oluşturan nitelikler parti liderini siyaset açısından daha 

donanımlı hale getirir. Parti liderinin geçmiş yaşantısı ile kendi hayatı arasında 

benzerlikler bulan bireylerin lider ile özdeşleşmeleri beklenebilir. 29 numaralı parti 

liderinin geçmiş yaşantısı siyasal karar almada etkilidir hipotezi kabul edilmiştir. 
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           Milletvekili adayları oy verme etkenleri arasında en düşük ikinci değere (3,39) 

sahiptir ve test değerinden anlamlı şekilde farklıdır. Siyasetin genel olarak ideoloji ve 

lider çevresinde şekillendiği Türkiye’de milletvekilleri ikinci planda kalmaktadır. P< 

0,05 T testi sonucu ile 30 numaralı milletvekili adayları siyasal karar almada etkilidir 

hipotezi kabul edilmiştir. 

          Partinin önceki çalışmaları siyasal karar almada en yüksek üçüncü değere ( 

4,00) sahiptir ve test değerinden anlamlı şekilde farklıdır. Partinin önceki 

çalışmaların etkili olması Y Kuşağı açısından siyaseti ve siyasetçilerin desteği, 

bulundukları konum ile değil yaptıkları çalışmalar ile elde etmesi gerektiğini ortaya 

koyuyor. Bu durumda 31 numaralı partinin önceki çalışmaları siyasal karar almada 

etkilidir hipotezi kabul edilmiştir. 

           Parti programı, partinin ideolojik yapısını ve vizyonunu açıklayan önemli bir 

unsur olarak siyasal karar alma etkenleri arasında 3,73 değerine sahiptir ve test 

değerinden anlamlı şekilde farklıdır. Parti programı partinin lider tarafından 

oluşturulan bireysel niteliğinden daha çok kurumsallığına, ideolojik temeline ve 

gelecek öngörüsüne işaret eder. 32 numaralı parti programı siyasal karar almada 

etkilidir hipotezi kabul edilmiştir. 

          Partinin iktidarda olmasının oy vermede etkili olmasının en küçük değere 

(1,79) sahip olması Y Kuşağının siyasal olarak değişime açık olması olarak 

yorumlanabilir. 33 numaralı partinin iktidarda olmasının siyasal karar almadaki etkisi 

düşüktür hipotezi kabul edilmiştir. 

           Oy verme etkenleri arasında en yüksek ortalamaya sahip değişkenler partinin 

ideolojisi, önceki çalışmaları ve parti liderinin kişiliği ile ilgilidir. Partinin ideolojik 

yapısının ve liderinin kişilik özelliklerinin, yaşantısının oy verme etkenleri arasında 

yüksek değerlere sahip olması Y Kuşağı açısından partinin genel özelliklerinin ve 

liderinin partinin adaylarından daha önde olduğunu ortaya koymaktadır. Partinin 

vaatlerinin etkili olması da partinin bütün olarak değerlendirildiği fikrini 

güçlendirmektedir. 

4.6.18.  Y Kuşağının Siyasal İlgisi 
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Siyasal ilgi bireyin siyasal olayları önemsemesi ve siyasal olaylar çerçevesinde 

hayatı ve benliğini açıklaması olarak tanımlanabilir. Bireyin ülke sorunlarını, 

çevresindeki siyasal olayları önemsemesi, bilmesi, toplumsal ve siyasal sınıflara, 

gruplara göre kendini tanımlaması bireyin siyasal ilgisini gösterir. Y Kuşağının 

siyasal ilgisi Tablo 31’de görülmektedir. 

Araştırma sorusu 6:  Y Kuşağının siyasal ilgisi ve siyasal olayları 

önemsemesi düşük müdür? 

Tablo 31:Siyasal İlgi 

Siyasal İlgi 

  N Mean 
Std. 

Deviation 
T Testi P 

Ülke Sorunlarına İlgiliyimdir. 403 4,24 0,980 25,463 0,000 

Oy Verdiğim Partinin Programını 

Bilirim 
403 3,56 1,310 8,559 0,000 

Kendimi Bir Eğilimin Destekçisi 

olarak Tanımlayabilirim ( Sağcı, 

Solcu, Milliyetçi, Liberal vb) 

403 3,39 1,481 5,247 0,000 

Kendimi Belirli Bir Toplumsal Sınıfa 

Ait Hissediyorum 
403 3,23 1,361 3,331 0,001 

Kendimi Bir Siyasal Kimliğe Ait 

Hissediyorum 
403 3,21 1,405 3,015 0,003 

Oy Verdiğim Bölgedeki 

Milletvekillerini Bilirim 
403 3,20 1,427 2,793 0,005 

Bir Siyasi Partinin Destekçisiyim 403 2,92 1,443 -1,174 0,241 

Oy Verdiğim Partiye Bağlıyımdır 403 2,51 1,339 -7,292 0,000 
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           Y Kuşağı bireylerinin siyasal ilgilerini belirten ifadelerden en yüksek değere 

(4,24) sahip olan ifade “ülke sorunlarına ilgiliyim ifadesidir. İfadenin tek örneklem t 

testi sonucu test değerinden anlamlı şekilde yüksektir. En yüksek ikinci değere (3,56) 

sahip ifade oy verilen partinin programını bilmedir. 

           Bireyin kendini bir siyasal eğilimin destekçisi olarak görmesi, bir toplumsal 

sınıfa ait hissetmesi, bir siyasal kimliğe ait hissetmesi ve oy verilen bölgedeki 

milletvekili adaylarını bilme durumu test değerinden anlamlı bir şekilde yüksektir. 

          Bir siyasi partinin destekçisi olma ifadesi ise test değerinden anlamlı bir 

şekilde farklı değildir. 

          Oy verilen partiye bağlılık ise en küçük değere (2,51) sahiptir. Bu değer test 

değerinden anlamlı bir şekilde düşüktür. Y Kuşağının siyasal ilgisi ve siyasal 

önemsemesi düşük değildir. Y Kuşağı siyasal kimlikler, toplumsal sınıflar, oy verilen 

partinin programı ve oy verilen adaylar bağlamında siyasi olayları önemsemektedir. 

          Y Kuşağı bireylerinin oy verilen partiye bağlılıkları düşüktür. 34 numaralı Y 

Kuşağının oy verilen partiye bağlılığı düşüktür hipotezi kabul edilmiştir. 

 

4.6.19.   Y Kuşağının Siyasal Katılım Düzeyleri 

 

Siyasal katılım medyadan siyasi gündemi takip gibi düşük ilgi ve zaman gerektiren 

bir etkinlikten bireyin çok zamanını ve enerjisini alan aktif siyasete katılım arasında 

farklılık gösterebilir. Siyasal katılım, etkinliklere zaman ve enerji harcamanın yanı 

sıra parti ve sendika üyeliğini de kapsar. (Tokgöz, 2010, s. 95) Tablo 32’de Y 

Kuşağının siyasal katılım düzeyleri görülmektedir. 

 

Araştırma sorusu 7: Y Kuşağı siyasal katılımı farklı düzeylerde 

gerçekleştiriyor mu? 

Tablo 32: Y Kuşağının Siyasal Katılım Düzeyleri 

Siyasal Katılım Düzeyleri 

  N Mean 
Std. 

Deviation 
T Testi P 
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Seçimlerde Oy Kullanırım 403 4,70 0,821 41,493 0,000 

Tv'de Açık Oturum Programlarını 

izlerim 
403 3,25 1,350 3,765 0,000 

Çevremdekilerle Siyasi Tartışmalar 

Yaparım 
403 3,21 1,239 3,418 0,001 

Destekçisi Olduğum Partinin 

Mitinglerini/ Meclis Toplantılarını 

Medyada Takip Ederim 

403 2,93 1,430 -1,045 0,297 

Eylemlere ve Yürüyüşlere Katılırım 403 2,33 1,247 -10,829 0,000 

Aktif Olarak Siyasete Katılırım 403 1,98 1,183 -17,345 0,000 

Mitinglere / Parti toplantılarına 

katılırım 
403 1,87 1,160 -19,532 0,000 

Dernek Toplantılarına Katılırım 403 1,69 1,146 -22,945 0,000 

Desteklediğim Parti İçin Para Yardımı 

Yaparım 
403 1,62 1,069 -25,962 0,000 

Siyasi Partilerde Görev Alırım 403 1,52 1,006 -29,474 0,000 

Sendika Etkinliklerine Katılırım 403 1,44 0,921 -34,067 0,000 

Siyasal Seçim Çalışmalarında ( Afiş 

broşür dağıtma, Ziyaretler ) Görev 

Alırım 

403 1,43 0,950 -33,254 0,000 

Destekçisi Olduğum Partinin Rozet ve 

Amblemini Taşırım 
403 1,37 0,855 -38,200 0,000 

 

 

           Grafik 21’de Y Kuşağının sendika üyeliği ve Grafik 22’de Y Kuşağının 

siyasal parti üyeliği görülmektedir. 
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 Grafik 21:Sendika Üyeliği 

 

Grafik 22:Siyasi Parti Üyeliği 

 

 

Y Kuşağının siyasal katılım türleri (düzeyleri) tek örneklem T testi 

aracılığıyla 3 değeri ile test edilmiştir. Yapılan test sonucunda en yüksek değere 

sahip siyasal katılım davranışı 4,70 değeri ile seçimlerde oy kullanmaktır.  

Televizyonda siyasal açık oturum programlarını izleme ve çevredeki kişiler 

ile siyasal tartışmalar yapmak en yüksek değere sahip diğer iki siyasal katılım 

türüdür.(3,25 ve 3,21).  

Desteklenen partinin miting ve toplantılarını medyadan takip etmek 2,93 

değeri test değerine yakın sonuç elde etmiştir. Test sonucu en yüksek değere sahip 

olmadığı için 35 numaralı Y Kuşağının en çok fazla gerçekleştirdiği siyasal katılım 

düzeyi desteklenen partiyi medyada takip etmektir hipotezi reddedilmiştir. 

Düşük olan siyasal katılım türleri ise eylem ve yürüyüşlere katılmak, aktif 

olarak siyasete katılmak, mitinglere parti toplantılarına katılmak, dernek ve sendika 

faaliyetlerine katılmak, siyasi partilerde görev almak, desteklenen parti için para 

yardımı yapmak ve seçim çalışmalarında görev almaktır. 

Desteklenen partinin rozet ve amblemini taşımak en küçük değere sahip 

(1,37) siyasal katılım türüdür. 

Sendika üyesi olma oranı %13’tür. Siyasi parti üyesi olma oranı %11’dir. 

Y Kuşağının siyasal katılımının genel olarak seyirci faaliyetlerden ve 

seçimlerde oy kullanmaktan oluştuğu, sendika ve siyasi parti üyeliği oranlarının 

düşük olduğu görülmektedir. 
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

 

Y Kuşağı 1980 sonrasında ortaya çıkan ve hayatımıza sonsuz yeniliklerin girdiği, 

80’li yılların kısıtlı olanakları ve 90’lı yılların baş döndüren değişim hızı ve popüler 

kültürdeki patlama içerisinde doğup büyüdü. Onlar için önceki kuşaklardan daha 

fazla olanağa sahipken değişim ve yenilik hayatlarının bir parçası oldu. Tüm 

dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Y Kuşağı hızlı değişim ile kendine özgü hayat 

tarzını, mizahı ve değerleri geliştirdi.  Y Kuşağı milenyum kuşağı olarak tüm 

dünyada benzer değerlere ve anlayışa sahip olan ilk kuşak olarak küreselleşmenin 

somut örneğini oluşturan ilk küresel kuşaktır. (Türk, 2017, s. 11)  

Y Kuşağının siyasal katılımını inceleyen bu araştırma 403 kişinin katılımı ile 

internet üzerinden doldurulan anket formu ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma Haziran- 

Temmuz 2018’de gerçekleştirilmiştir. Araştırma için 8 ana araştırma sorusu ve 35 

hipotez hazırlanmıştır Araştırma sonuçları tablolar ve testler ile belirtilmiştir. 35 

hipotezden 15 tanesi kabul edilmiş, 20 hipotez reddedilmiştir. 

Y Kuşağının siyasal katılımı düşük düzeyde gerçekleşmektedir. Bireylerden 

daha fazla zaman ve enerji harcamalarını talep eden geçici siyasi faaliyetler ve 

gladyatör siyasi faaliyetlere katılım daha düşük düzeyde olmaktadır. Y Kuşağının 
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siyasal katılımı genellikle seyirci faaliyetler şeklinde gerçekleşmektedir. En düşük 

katılım gladyatör faaliyetlerde tespit edilmiştir. Siyasal katılımın zorluk dereceleri ve 

harcanan enerji ile tanımlandığı yaklaşıma göre (Orhan, 2009, s. 166)  Y Kuşağının 

siyaset açısından daha kolay ve az enerji gerektiren faaliyetlere yöneldiği 

görülmektedir. 

Y Kuşağının demografik farklılıkları siyasal katılıma etkisi sınırlı düzeydedir. 

Farklı siyasal katılım faaliyetlerinde cinsiyet, çocuk sahibi olmak ve meslek sınırlı da 

olsa siyasal katılımı etkilemektedir. Siyasal katılımı etkileyen etkenler arasında başta 

yaş, eğitim, kentleşme, cinsiyet ve gelir (Çukurçayır, 2012) Y Kuşağının siyasal 

katılımında daha az etkiye sahiptir. Y Kuşağının toplumda genç sayılabilecek 

bireylerden oluşması ve hala eğitim veya iş hayatının başında olmaları demografik 

farklılıkların etkisinin düşüklüğü ile ilintilendirilebilir durumları oluşturmaktadır 

olabilir. 

Siyasal katılım ile siyasal ilgi arasında anlamlı bir ilgi bulunmaktadır. Y 

Kuşağının parti bağımlılığı düşük iken, siyasal kimlikler, toplumsal sınıflar ve 

siyasal eğilimler ile kendini tanımlama yüksektir. Y Kuşağının sorgulayıcı ve 

değişimi açık yönü siyasal katılımda da kendini göstermektedir. Siyasal düşünceler, 

kurumsallaşmış ve bir kalıba oturmuş siyasi partilerden daha anlamlı ve önemlidir. 

Geleneksel toplumsal yapılara ve siyasal katılım biçimlerine ilginin az olması 

(Çukurçayır, 2012, s. 66) Y Kuşağının siyasal katılımında da önemlidir. Y Kuşağının 

geleneksel yapılardan çok ideolojilere yatkınlığı belirgindir. 

Y Kuşağının en yüksek katılımın sağlandığı seçimlerde oy verme davranışı, 

yakın çevresi ile benzerdir.  Y Kuşağının aynı partiye/adaya oy verme ve aynı siyasi 

düşünceye sahip olma durumundaki benzerlikler ebeveynler ve eş/ sevgili ile 

benzerdir, fakat eş/ sevgili ile aynı fikirde olma ve aynı parti/adaya oy verme 

ebeveynler ile aynı davranışı sergilemeden daha yüksektir. Y Kuşağının hayatındaki 

en önemli kişilerin ebeveynler ve yaşıtlar olduğu düşüncesi siyasal katılım açısından 

da doğrulanmıştır. 

Y Kuşağının oy vermesindeki en etkili nedenler ideoloji ve liderdir. Y 

Kuşağının karar almada kurumsal partilerden ve partinin sahip olduklarından çok 
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ideoloji ve siyasetçilere göre oy verdiği görülmektedir. Ayrıca, Y Kuşağının 

kurumsal yapılardan daha çok düşüncelere ve ruha önem verdiği anlaşılmaktadır. 

Y Kuşağının siyasal katılımı genellikle siyasette etkin olarak yer almaktan 

daha çok medyadan siyaseti takip etmek, oy kullanmak ve çevredekiler ile siyasal 

tartışmalar yapmaktan ibarettir. Y Kuşağı çocukluğundan beri kulağına fısıldanan 

“siyasetten uzak dur” öğüdüne uymuş görünmektedir.  

Y Kuşağının toplumsal normlar, iş ahlakı, aile, kültür, çevre ve toplumsal 

cinsiyet konularındaki tutumları olumludur. Y Kuşağı iş dünyasında ve toplumsal 

hayatta dürüstlüğü ve görev bilincini üstte tutmaktadır. Aile ile zaman geçirme, iş ve 

aile hayatını dengesini koruma Y Kuşağı için önemlidir Y Kuşağı doğaya saygılı ve 

doğayı korumaya çalışan bireylerdir. Y Kuşağı geleneklerimizi korumamız 

gerektiğini düşünürken Batı kültürüne yakın olmamızı da dilemektedir. Başarının 

paraya indirgendiği yaklaşıma sıcak bakmamaktadır. Y Kuşağı geleneklerimizde yer 

alan bizden yukarıda olan kişilere (Amir, yaşlı kişiler) saygının her zaman olması 

gerektiğini düşünmemektedir. Y Kuşağına göre saygı gösterilmez kazanılır. Y 

Kuşağı kadının ve erkeğin rollerini tanımlayan dogmalara inanmamaktadır. Y Kuşağı 

Türkiye’deki siyasal olaylardan endişe duyduğu için gelecekten pek umutlu değildir. 

Y Kuşağı coşkulu, arkadaşça ve baskın karakter özelliklerine sahip bir kuşak 

olarak hayatın çözüldüğü döngü içerisinde önceki kuşaklardan ayrı kendine özgü bir 

yer edinmiştir. Y Kuşağı yaşam tarzı ve siyasal katılım anlamında farklılığa ve 

sorgulamaya önem veren, anlamına ve gerekliliğine ikna olmadığı yargıları ve 

değerleri kabul etmeyen bir kuşak olarak hem işverenler hem siyasetçiler açısından 

anlaşılması ve yönetilmesi zor insanlar olarak tanımlanmaktadır. Y Kuşağının bu 

özelliklerinin dünyadaki ve Türkiye’deki siyasal, teknolojik ve ekonomik 

dönüşümden beslendiği ve şekillendiği somut bir gerçeklik olarak ortaya 

çıkmaktadır.. Y Kuşağı önyargıların, kalıp fikirlerin yarattığı yaşam tarzını, anlam ve 

neden arayışları ile sarsmaya ve gelecek kuşaklar için daha anlaşılır ve yaşanılır bir 

dünya bırakmaya aday görünmektedir. 
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Y Kuşağının Siyasal Katılımı 
 

Sayın Katılımcı, Bu anket çalışması Y Kuşağının siyasal katılım analizi için hazırlanmıştır. 

Vereceğiniz bilgiler sadece yüksek lisans tezi için kullanılacaktır. Kimliğinizi belirleyecek hiçbir 

bilgi talep edilmemektedir. Sorulara vereceğiniz cevapların doğruluğu araştırmanın geçerliliğini 

doğrudan etkileyecektir. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.  
Not : Anket çalışması sadece 23-37 yaş arası kişilere yöneliktir. Bu yaş grubunun 

dışındaysanız lütfen anketi yanıtlamayınız. 
 

Demografi 
 

1. Yaş Aralığınız *  
   

 
23-26  

 
27-30  

 
31-34  

 
35-37 

 
 

2. Cinsiyetiniz *  
   

 
Kadın  

 
Erkek 

 
 

3. Eğitim Durumunuz *  
   

 
İlköğretim  

 
Lise   
Önlisans  

 
Lisans  

 
Lisansüstü
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4. Aylık Geliriniz *   

 
< 1000 Tl  

 
1001-2000 Tl  

 
2001-3500 Tl  

 
3501-5000 Tl  

 
> 5000 Tl 
 
 

 

 
5. Mesleğiniz *  

   
 

İşsiz  
 

Öğrenci  
 

Memur  
 

İşci  
 

Esnaf  
 

Other:  
 
 

6. Medeni Haliniz *  
   

 
Bekar  

 
Evli  

 
Boşanmış  

 
Dul  

 
Nişanlı/ İlişkim var 

 

 
7. Hanede Kimle Yaşıyorsunuz? *  

   
 

Yalnız  
 

Ebeveynlerim ile  
 

Eşim ile  
 

Ev Arkadaşım ile 
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8. Hanede Gelir Getiren Kişi Kimdir? *  
   

 
Sadece Ben  

 
Ebeveynim/lerim  

 
Eşim  

 
Eşim ve Ben  

 
Ebeveynlerim ve Ben 

 
 
 

  

 

9. Çocuğunuz Var Mı? *  
   

 
Evet  

 
Hayır 

 

 
10. Yaşadığınız Yerleşim Yeri * 

 
   

 
Köy  

 
İlçe  

 
Şehir  

 
Büyükşehir 

 
 

Siyasal İlgi 
  
Aşağıda siyasal ilgi ile ilgili ifadeler bulunmaktadır. Lütfen bu ifadelerin her birine katılma 

düzeyinizi işaretleyiniz. 

 

11. Kendimi Bir Siyasal Kimliğe Ait Hissediyorum *  
  

                                                                                       1             2            3          4         5  
 
                            Kesinlikle Katılmıyorum                                                                           Kesinlike Katılıyorum 
 

 

12. Bir Siyasi Partinin Destekçisiyim *  
  

 

1 2 3 4 5 

Kesinlikle Katılmıyorum    Kesinlikle Katılıyorum  
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13. Kendimi Belirli Bir Toplumsal Sınıfa Ait Hissediyorum *  
  

1 2 3 4 5 

Kesinlikle Katılmıyorum    Kesinlikle Katılıyorum  
 
 

14. Ülke Sorunlarına İlgiliyimdir. *  
  

 

1 2 3 4 5 

Kesinlikle Katılmıyorum    Kesinlikle Katılıyorum  
  

 

 

15. Oy Verdiğim Partinin Programını Bilirim *  
  

 

1 2 3 4 5 

Kesinlikle Katılmıyorum    Kesinlikle Katılıyorum  
 
 

16. Oy Verdiğim Bölgedeki Milletvekillerini Bilirim *  
  

 

1 2 3 4 5 

Kesinlikle Katılmıyorum    Kesinlikle Katılıyorum  
 
 

17. Kendimi Bir Eğilimin Destekçisi olarak Tanımlayabilirim ( Sağcı, Solcu, Milliyetçi, Liberal 

vb) * 
 

  

 

1 2 3 4 5 

Kesinlikle Katılmıyorum    Kesinlikle Katılıyorum  
 
 

18. Siyasal Kamuoyu Araştırmalarına Güvenirim *  
  

 

1 2 3 4 5 

Kesinlikle Katılmıyorum    Kesinlikle Katılıyorum  
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19. Siyasetçilere Güvenirim *  
  

 

1 2 3 4 5 

Kesinlikle Katılmıyorum    Kesinlikle Katılıyorum  
 
 

20. Oy Verdiğim Partiye Bağlıyımdır *  
  

 

1 2 3 4 5 

Kesinlikle Katılmıyorum    Kesinlikle Katılıyorum 
 
 

 

21. Eşim / Nişanlım/ Sevgilim ile Aynı Görüşü Paylaşıyorum  
Bekarsanız bu soruyu boş bırakabilirsiniz.  
  

 

1 2 3 4 5 

Kesinlikle Katılmıyorum    Kesinlikle Katılıyorum  
 
 

22. Eşim / Nişanlım/ Sevgilim ile Aynı Partiyi / Adayı Destekliyorum  
Bekarsanız bu soruyu boş bırakabilirsiniz.  
  

 

1 2 3 4 5 

Kesinlikle Katılmıyorum    Kesinlikle Katılıyorum  
 
 
 
 
 

23. Ebeveynlerim ile Aynı Görüşü Paylaşıyorum *  
  

 

1 2 3 4 5 

Kesinlikle Katılmıyorum    Kesinlikle Katılıyorum  
 
 

24. Ebeveynlerim ile Aynı Partiyi / Adayı Destekliyorum *  
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1 2 3 4 5 

Kesinlikle Katılmıyorum    Kesinlikle Katılıyorum  

 

Siyasal Katılımın Boyutları 
  
Aşağıda siyasal katılım ile ilgili ifadeler bulunmaktadır. Lütfen bu ifadelerin her birine katılma 

düzeyinizi işaretleyiniz. 

 

25. Dernek Toplantılarına Katılırım *  
  

 

1 2 3 4 5 

Asla    Her zaman  
 
 

26. Sendikaya Üyeyim *  
   

 
Evet  

 
Hayır

 

 

 

27. Sendika Etkinliklerine Katılırım *  
  

 

1 2 3 4 5 

Asla    Her zaman  
 
 

28. Siyasi Parti Üyesiyim *  
   

 
Evet  

 
Hayır 

 

 

 
29. Seçimlerde Oy Kullanırım *  

  

 

1 2 3 4 5 

Asla    Her zaman  
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30. Eylemlere ve Yürüyüşlere Katılırım *  
  

 

1 2 3 4 5 

Asla    Her zaman  
 
 

31. Çevremdekilerle Siyasi Tartışmalar Yaparım * 
 

  

 

1 2 3 4 5 

Asla    Her zaman  
 
 

32. Aktif Olarak Siyasete Katılırım *  
  

 

1 2 3 4 5 

Asla    Her zaman  
 
 

33. Siyasi Partilerde Görev Alırıım *  
  

 

1 2 3 4 5 

Asla    Her zaman  
 
 

 

 

34. Siyasal Seçim Çalışmalarında ( Afiş broşür dağıtma, Ziyaretler ) Görev Alırım *  
  

 

1 2 3 4 5 

Asla    Her zaman  
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35. Destekçisi Olduğum Partinin Rozet ve Amblemini Taşırım *  
  

 

1 2 3 4 5 

Asla    Her zaman  
 
 

36. Destekçisi Olduğum Partinin Mitinglerini/ Meclis Toplantılarını Medyada Takip Ederim *  
  

 

1 2 3 4 5 

Asla    Her zaman  
 
 

37. Tv'de Açık Oturum Programlarını izlerim *  
  

 

1 2 3 4 5 

Asla    Her zaman  
 
 

38. Desteklediğim Parti İçin Para Yardımı Yaparım * 
 

  

 

1 2 3 4 5 

Asla    Her zaman  
 
 

39. Mitinglere / Parti toplantılarına katılırım *  
  

 

1 2 3 4 5 

Asla    Her zaman                                   

Siyasal Katılımın Etkenleri 
 
  
Aşağıda siyasal katılımın etkenleri ile ilgili ifadeler bulunmaktadır. Lütfen bu ifadelerin her 

birine katılma düzeyinizi işaretleyiniz.
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40. Partinin İdeolojisi Oy Vermemde Etkilidir *  
  

 

1 2 3 4 5 

Kesinlikle Katılmıyorum    Kesinlikle Katılıyorum  
 
 

41. Partinin Lideri Oy Vermemde Etkilidir. *  
  

 

1 2 3 4 5 

Kesinlikle Katılmıyorum    Kesinlikle Katılıyorum  
 
 

42. Milletvekili Adayları Oy Vermemde Etkilidir *  
  

 

1 2 3 4 5 

Kesinlikle Katılmıyorum    Kesinlikle Katılıyorum  
 
 

43. Partinin Önceki Çalışmaları Oy Vermemde Etkilidir *  
  

 

1 2 3 4 5 

Kesinlikle Katılmıyorum    Kesinlikle Katılıyorum  
 
 

44. Partinin Programı Oy Vermemde Etkilidir * 
 

  

 

1 2 3 4 5 

Kesinlikle Katılmıyorum    Kesinlikle Katılıyorum  
 
 

45. Partinin Vaatleri Oy Vermemde Etkilidir *  
  

 

1 2 3 4 5 

Kesinlikle Katılmıyorum    Kesinlikle Katılıyorum  
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46. Parti Liderinin Kişiliği Oy Vermemde Etkilidir *  
  

 

1 2 3 4 5 

Kesinlikle Katılmıyorum    Kesinlikle Katılıyorum  
 
 
 
 

 

47. Parti Liderinin Geçmiş Yaşantısı Oy Vermemde Etkilidir *  
  

 

1 2 3 4 5 

Kesinlikle Katılmıyorum    Kesinlikle Katılıyorum  
 
 

48. Partinin İktidarda Olması Oy Vermemde Etkilidir *  
  

 

1 2 3 4 5 

Kesinlikle Katılmıyorum    Kesinlikle Katılıyorum  
 
 

49. Oy Verdiğim Adayın Cinsiyeti Önemlidir. *  
  

 

1 2 3 4 5 

Kesinlikle Katılmıyorum    Kesinlikle Katılıyorum  

 

Yaşam Tarzı ve Değerler 
  
Aşağıda yaşam tarzınız ve değerleriniz ile ilgili ifadeler bulunmaktadır. Lütfen bu ifadelerin her 

birine katılma düzeyinizi işaretleyiniz. 

 

 

 

50. Kurallara Uymamanın Doğru Olduğu Zamanlar Vardır *   
  

 

1 2 3 4 5 

Kesinlikle Katılmıyorum    Kesinlikle Katılıyorum  
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51. Görevini Yerine Getirebilmek Eğlenmekten Daha Önemlidir * 
  

  

 

1 2 3 4 5 

Kesinlikle Katılmıyorum    Kesinlikle Katılıyorum  
 
 
 
 
 

52. Bizden Yukarıda Olan İnsanlara Her Zaman Saygı Gösterilmelidir *   
  

 

1 2 3 4 5 

Kesinlikle Katılmıyorum    Kesinlikle Katılıyorum  
 
 
 

 

53. Şirketlerin İş Ahlakına Uygun Hareket Etmesi Önemlidir *   
  

 

1 2 3 4 5 

Kesinlikle Katılmıyorum    Kesinlikle Katılıyorum  
 
 

54. Başarının En Önemlı Ölçüsü Paradır. *  
  
  

 

1 2 3 4 5 

Kesinlikle Katılmıyorum    Kesinlikle Katılıyorum  
 
 

55. Ailem Kariyerımden Önce Gelır. *  
  
  

 

1 2 3 4 5 

Kesinlikle Katılmıyorum    Kesinlikle Katılıyorum  
 
 

56. Ailemle Zaman Geçirmekten Hoslanırım. * 
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1 2 3 4 5 

Kesinlikle Katılmıyorum    Kesinlikle Katılıyorum  
 
 

57. Ailemin Benimle İlgili Konularda İçinin Rahat Olmasını İsterim. *   
  

 

1 2 3 4 5 

Kesinlikle Katılmıyorum    Kesinlikle Katılıyorum  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58. Doğayı Koruma Konusunda Endışelenmemıze Gerek Yoktur *  

 

1 2 3 4 5 

Kesinlikle Katılmıyorum    Kesinlikle Katılıyorum 
 
 
 
 
 
 
 

                                    59.Çevreye Faydası Olacaksa Yaşam Tarzımdan Fedakarlık Etmeye Hazırım. * 
 

  
  

 

1 2 3 4 5 

Kesinlikle Katılmıyorum    Kesinlikle Katılıyorum  
 
 

60. Türkiye Batı Kültürüne Daha Yakın Olmalıdır. *  
  
  

 

 

1 2 3 4 5 

Kesinlikle Katılmıyorum    Kesinlikle Katılıyorum  
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61. Geleneklerimize Saygı Duymalıyız.  

 

1 2 3 4 5 

Kesinlikle Katılmıyorum    Kesinlikle Katılıyorum  
 

62. Dinin Yaşamımda Önemli Bir Yeri Vardır * 
  

  

 

1 2 3 4 5 

Kesinlikle Katılmıyorum    Kesinlikle Katılıyorum  
 
 

63. İnancım Benim İçin Çok Önemlidir. *   
  

 

1 2 3 4 5 

Kesinlikle Katılmıyorum    Kesinlikle Katılıyorum  
 
 
 
 
 

64. Kadının Yeri Evidir. *   
  

 

1 2 3 4 5 

Kesinlikle Katılmıyorum    Kesinlikle Katılıyorum 
 
 

 

65. Erkek Adam Ağlamaz. *   
  

 

1 2 3 4 5 

Kesinlikle Katılmıyorum    Kesinlikle Katılıyorum  
 
 

66. Gelecekten Umutluyum *  
  

 

1 2 3 4 5 

Kesinlikle Katılmıyorum    Kesinlikle Katılıyorum  
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67. Türkiye'deki Siyasi Durum Beni Endişelendiriyor *  
  

 

1 2 3 4 5 

Kesinlikle Katılmıyorum    Kesinlikle Katılıyorum 
   
 
    
 
 

 
Not: Anketteki 50-65 arasındaki sorular Kantar Media TGI araştırmasından alınmıştır. 
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