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Sunuş

2023 yılında yapılacak olan genel seç�mde 4.5 �le 5 m�lyon arası genc�n �lk kez oy
kullanma hakkına sah�p olduğu tahm�n ed�lmekted�r. Farklı araştırma ş�rketler�
tarafından yapılan anketlere bakıldığında bu gençler�n ortalama yüzde 20 �le 30’unun
kararsız olduğu ve oy vermemey� düşündüğü görülmekted�r. Kararsız ve oy
vermemey� düşünen gençler�n oranının seç�m sonuçlarına etk� edecek kadar yüksek
olması, gençler �le kurumsal s�yaset alanı arasındak� mesafen�n g�derek arttığının
kanıtıdır. Demokrat�kleşme �ç�n öneml� b�r dönüm noktası olarak görülen seç�mlere
yaklaşırken �lk defa oy kullanma hakkına sah�p genç seçmen�n sandığa g�tmeme
kararlılığında ve kararsız olması üzer�ne düşünülmes� gereken b�r durumdur. 

B�zler�n ve başka araştırmacıların gençler üzer�ne yaptığı çalışmalar; gençler�n hem
ekonom�k, s�yasal ve sosyal sorunlardan en çok etk�lenen toplumsal gruplardan b�r�
olduğunu hem de kurumsal s�yasette özne olarak tanınma �steğ�ne karşın herhang�
b�r part� tarafından �lkesel olarak tems�l ed�lmed�kler�n� göstermekted�r. Mecl�s�n yaş
ortalamasının yüksek olması ve 18-29 yaş arası m�lletvek�l� sayısının düşük olması da
bunun b�r kanıtıdır. Kurumsal s�yaset alanı ve s�yas� part�ler gençler� tems�l
etmemekte ve gençler� tanımamaktadır. Özell�kle farklı sınıfsal ve toplumsal
k�ml�klere sah�p olan gençler s�yaset tarafından görülmemekte ve dışlanmaktadır.
Oysa demokrat�k, çoğulcu ve özgürlükçü b�r ülke �sten�yor ve buna yönel�k pol�t�kalar
oluşturuluyorsa; özell�kle görülmeyen ve görmezden gel�nen gençler d�nlenmel�,
gençler�n farklı sınıfsal ve toplumsal k�ml�kler�ne göre gençlerle farklı çözüm yolları
aranmalıdır. Gençler homojen b�r toplumsal grup olarak değerlend�r�lmemel�d�r.

Çalışma 2023 Haz�ran ayında yapılması planlanan genel seç�mlerde �lk kez oy
kullanma hakkına sah�p, muhal�f ve İstanbul’da yaşayan gençler�n oy verme
stratej�ler�n� ve kurumsal s�yasete bakışını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma,
sorunlarının çözümü çok der�nden s�yasete bağlı ama s�yasette yeter�nce tems�l
ed�lmeyen hatta toplumsal özne olarak görülüp muhatap alınmayan gençler�n s�yaset
algıları, sorunları ve s�yasetten talepler� hakkında �lg�l� kurumların ve kamuoyunun
b�lg�lend�r�lmes�, bu hususta farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleşt�r�lm�şt�r.
Çalışmaya destek veren Kültürhane Derneğ�'ne, Kültürhane Derneğ�'n�n yönet�c�s�
Ulaş Bayraktar'a, He�nr�ch Böll St�ftung Derneğ� Türk�ye Tems�lc�s� Kr�st�an Brakele
ve proje koord�natörü Semahat Sev�m'e çok teşekkür eder�z. 
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G�r�ş

Çalışmanın amacı, sınıfsal ve k�ml�ksel olarak kurumsal s�yaset�n görmed�ğ� ve
görmezden geld�ğ� �lk kez oy kullanma hakkına sah�p İstanbul’dak� gençler�n oy
verme stratej�ler� çerçeves�nde kurumsal s�yaset alanına ve alanının aktörler�ne
bakışını ve kurumsal s�yasetten beklent�ler�n� gençlerle tartışarak ortaya koymaktır.
Rapor, demokrat�kleşme �ç�n öneml� b�r dönüm noktası olan seç�mler önces� 
 gençler�n oy verme stratej�ler�n�, kurumsal s�yaset alanı �le �l�şk�s�n�, Cumhurbaşkanı
aday n�tel�kler�ne bakışını ve Türk�ye'n�n sorunlarına yönel�k görüşler�n� tesp�t etmey�
hedeflemekted�r. Çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. 

Çalışmanın �lk bölümünde gençler�n seç�m önces�;

ekonom�k, s�yasal ve sosyal sorunlar karşısında kend�ler�n� nasıl h�ssett�kler�,

s�yas� part�ler�, �tt�fakların yapısını ve geleceğ�n� nasıl değerlend�rd�kler�,

kurumsal s�yaset alanının gençl�k ve toplumsal muhalefetle �l�şk�s�ne nasıl baktıkları, 

toplumsal ve s�yasal end�şeler�n kaynaklarına yönel�k düşünceler� tartışılmıştır.

Çalışmanın �k�nc� bölümünde gençler�n seç�m sürec�nde;

hang� n�tel�klere sah�p b�r Cumhurbaşkanı adayı �sted�kler�,

m�lletvek�ll�ğ� konumuna yönel�k n�tel�ksel ve sınıfsal bakış açıları,

propaganda yöntemler� ve s�yaset d�l�n�n kullanımına yönel�k eleşt�r�ler�,

s�yaset�n vaatler� ve gençler�n sorunları arasındak� uyuşmazlık ele alınmıştır.

Çalışmanın üçüncü bölümünde gençlere seç�m sonrası;

Türk�ye'n�n ac�l çözüm bekleyen temel meseleler�,

koal�syon tarzı hükümet b�ç�m� çerçeves�nde değerlend�rmeler�,

yönet�m s�stem�ne yönel�k beklent�ler� sorulmuştur. 
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Yöntem ve kapsam

Çalışmada n�tel�ksel yöntem kullanılmış ve bu bağlamda odak grup tartışmaları
gerçekleşt�r�lm�şt�r. Odak gruplar; farklı toplumsal, sınıfsal, mekânsal ve kültürel
k�ml�kler�n tems�l� ve toplumsal c�ns�yet denges� gözet�lerek seç�lm�şt�r. Çalışmada 
 18 odak grup tartışması gerçekleşt�r�lm�ş ve toplamda 100 k�ş�ye ulaşılmıştır. Bu
yöntem �le  farklı toplumsal grupların algısının ölçülmes� amaçlanmıştır. 

Odak gruplara katılacakların seç�m�nde k�ş�ler�n kend�ler�n� tanımladıkları toplumsal,
sınıfsal ve kültürel k�ml�kler ve bu k�ml�kler� tems�ller� göz önünde bulundurulmuştur.
Çalışmada, mekânsal noktalar bel�rlen�rken Kent95 [1] ver�ler�nden yararlanılmıştır.
Çalışmada, Abdal, Alev�, Balkan göçmen�, Ermen�, fem�n�st, �şç�, kent yoksulu, kent
varsılı, kurye, Keldan�, Kürt, Levanten, LGBTİ+, muhafazakar, sokak müz�syen�,
Roman ve Rum gençlerle odak grup tartışmaları gerçekleşt�r�lm�şt�r. Kent varsılı,
araştırmacıların bu çalışma doğrultusunda ortaya koyduğu b�r kavramdır ve kent
yoksulu kavramının karşıtı olarak kullanılmıştır. Çalışma sadece İstanbul'da yaşayan
�lk kez oy kullanma hakkına sah�p olan muhal�f gençler� kapsamaktadır. Saha
araştırmamız sırasında görüştüğümüz k�ş�ler� anon�m kılmak �ç�n tüm görüşmec�lere
takma �s�m verd�k.

[1] https://har�ta.kent95.org/
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Kısaca gençl�k...

Gençler, Türk�ye’n�n yaşadığı ekonom�k, s�yasal ve sosyal sorunlardan etk�lenen en
öneml� toplumsal grup olarak karşımıza çıkıyorlar. Üstel�k gençler sorunlarının
çözümü �ç�n sadece “talep eden” konumunda olmakla yet�nmek de �stem�yor, ülken�n
sorunlarının çözümünde özne olarak yer almak, başka b�r dey�şle çözümlere müdah�l
olmak �st�yorlar. Bu nedenle, her şeyden önce gençl�k pol�t�kaları ya da herhang� b�r
pol�t�ka oluştururken karar alma süreçler�ne gençler�n dah�l ed�lmes�, pol�t�ka
bel�rlenen alanla �lg�l� der�nlemes�ne araştırmaların yapılması ve gençler�n f�k�rler�n�n
öğren�lmes� gerek�yor. Gençler hakkında pol�t�ka metn� ve stratej�s� oluştururken
hem mekânsal hem sınıfsal hem de k�ml�ksel olarak gençler�n farklılaşan konumları
da göz önünde bulundurulmalı ve gençler çoğul olarak ele alınmalıdır.

Gençler c�dd�ye alınmalı ve oyuna dah�l ed�lmel�. Oysa, mevcut durumda aks�n�
yaşıyoruz. Öyle k�, tüm kurumsal s�yaset� ve karar mekan�zmalarını kapsayacak b�r
�dd�a �le gençler�n yeter�nce c�dd�ye alınmadığını hatta gençlere karşı ayrımcılığın
yaygınlaştığını, gençler�n b�r çeş�t potans�yel tehd�t olarak algılandığını söylemek
abartılı olmayacaktır. Öte yandan farklı s�yas� grupların ve s�yas� part�ler�n gençler�
b�rey olarak görmey�p, onları b�ç�mlend�rme ve gençl�k m�tler� etrafında homojen
gençl�k yaratma çabasından vazgeçmes� gerek�yor. Bu, özell�kle 21. yüzyılda
gerçekleşt�r�leb�lecek b�r proje olmadığı g�b�, gençlerle esk� kuşaklar ve kurumlar
arasındak� ger�l�m� artırma r�sk� taşımaktadır. 

Gençler “oy deposu” olarak değ�l, s�yas�/toplumsal özne olarak görülmel�. Bu da
gençler�n hep eleşt�rd�ğ� g�b�, sosyal medyada genç d�l�ne özenerek değ�l, gençler�n
sorunlarını gençlerden öğrenerek ve gençlerle  beraber çözüm yolları arayarak
sağlanab�l�r. Bunun �ç�n s�yaset alanı dönüştürülmel� ve gençlere açılmalı. Yaş
farklarının ve buna dayalı hak gasplarının doğal b�r duruma değ�l toplumsal kurguya
dayalı olduğu ve gençl�ğ�n de b�r �cat olduğu hep hatırlanmalı. 
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Gençl�k ned�r? K�mlerden söz ed�yoruz ? 

Gençl�k her zaman aynı anlama gelmem�şt�r ve hatta her tar�hsel dönemde b�r anlam
taşıdığı dah� şüphel�d�r (Galland, 2002). Genell�kle gençl�ğ�n b�yoloj�k b�r durum ve
çocuklukla yet�şk�nl�k arasında b�yoloj�k b�r dönem olduğuna, dolayısıyla doğal b�r hal
olduğuna �nanılır. Ant�k Roma ve Ant�k Yunan’da seçk�nler�n erkek çocukları �ç�n
geçerl� olan gençl�k kategor�s�n� b�r yana bırakırsak; gençl�k, bugünkü anlamıyla
Rönesans dönem�nde �cat ed�len, modernleşme sürec�nde oluşan, gel�şen ve
dönüşen toplumsal b�r kurgudur.

Gençl�k, gerçekte zamandan ve mekândan bağımsız halde var olmayan, toplumsal
olarak �nşa ed�lm�ş; zamana, mekâna ve toplumsal gruplara göre farklı tanımlar
�çermekted�r (Le Breton, 2010: 466-467). Bu nedenle gençl�ğ�n, gençl�k dönem�n�n
ve yaş grupları arasına koyulan sınırların keyf�l�ğ�n� anımsatmanın b�r sosyolog �ç�n
meslek� refleks olması gerekt�ğ�n� bel�rten, “toplumsal alanlar”a göre gençl�k ve
yaşlılığın yen�den yen�den üret�ld�ğ�ne �şaret eden Bourd�eu “gençl�k laftır” dem�şt�r
(Bourd�eu, 2002: 143-144).

Gençl�k sosyoloğu Ol�v�er Galland’a göre gençl�k, modern b�r f�k�rd�r. Eğ�t�m�n b�r
hazırlanma safhası olarak düşünülmel�d�r. Gençl�k, a�le dışına çıkılmasıyla �cat
ed�lm�şt�r. Başka b�r dey�şle esas olarak modern okulların ve gençl�ğ�n �cadı b�rb�r�ne
koşut olarak gerçekleşm�şt�r. Doğurganlığın azalması ebeveynler�n çocuklarının
eğ�t�m�yle daha fazla �lg�lenmes�ne, toplumsal ve meslek� başarıları �ç�n a�le dışı
eğ�t�me yatırım yapmasına ve gençl�k örneğ�nde yen� b�r yaşam dönem�n�n
oluşmasına neden olmuştur (Galland, 2002:6). Gençl�k ve hatta çocukluk kurguları,
c�ns�yet gruplarını değ�l yaş gruplarını ayıran modern toplumsal yapı da böylece
oluşmuştur. 19. yüzyıldan bu yana gençl�k, geleceğ�n yurttaşının ve çalışanının
oluştuğu yaş d�l�m� olarak kabul ed�lmekted�r (Galland, 2002:12-20). 
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Gençler tehd�t m�? Mağdur mı? Özne m�?

“Tehd�t olarak gençl�k” algısı, bu yaklaşım üzer�ne �nşa ed�len araştırmalar ve
pol�t�kalar, gençl�ğ�; tutarsızlık, b�yoloj�k ve z�h�nsel kargaşa �le b�ç�mlend�rmekte, b�r
an önce aşılarak toplumsal hayata entegre olunması gereken b�r yaş dönem� �ç�ndek�
toplumsal grup olarak ele almaktadır. Bu bakış açısı gençl�ğ� tehd�t ve r�sk grubu
olarak algıladığından gençler�n sorunlarından çok “gençler�n toplumda yol açtıkları
sorunlara” odaklanırken, bu yaş d�l�m�n�n b�yoloj�k olarak sarsıntılı b�r döneme �şaret
ett�ğ�n� ve toplumsal-ekonom�k kr�zler�n de bu dönem� etk�led�ğ�n� �ler� sürülmekted�r.
Bu parad�gmanın temat�kler� gençl�k sorununu sürtüşme, tehl�kel�l�k ve damgalanma
üçlüsü üzer�nden değerlend�rmekted�r (Vulbeau, 2001: 10-11). Bu yaklaşımda gençler,
denetlenmes� ve karar mekan�zmalarına katılımları engellenmes� gereken b�r
toplumsal grup olarak karşımıza çıkmaktadır (Vulbeau, 2001:12). 

"Tehd�t olarak gençl�k" algısı g�b� gençlere özne statüsü vermeyen b�r "kurban
gençl�k" �mges�nden de söz ed�leb�l�r. 1970'lerdek� ekonom�k kr�zler�n etk�s�ne kadar
dayanan bu anlayışın gençler üzer�ndek� etk�ler� çeş�tl� kr�zler�n süregelmes�
neden�yle devam etmekted�r. Gençler, 1970'lerden ber� p�yasadan ed�n�len n�tel�klere
ve deney�me sah�p olmadıkları �ç�n �st�hdama ulaşma sorununu en çok yaşayan kes�m
olarak görülmekted�r. Ancak gençler kr�zler�n başlıca kurbanları olsa da �novasyon ve
potans�yel taşıyıcı olarak da değerlend�r�lmes� gerekt�ğ�n� bel�rtmek gerek�r (bkz.
Gauth�er, 2000 ve 2010). Y�nelenen kr�zlerden doğan mağdur�yet�n, gençl�ğ� pas�f
kılan, onu adeta toplumsal aktör olmaktan çıkaran b�r gençl�k algısı yaratması
dolayısıyla gençl�ğ� anlamayı zorlaştırma r�sk� bulunmaktadır. 

Bu rapor dah�l b�rçok gençl�k çalışmasının temel�n� oluşturan “kaynak olarak gençl�k”
yaklaşımı �se gençl�ğ�n �ç mekan�zmalarını ve sorunlarını çözme prat�kler�n� c�dd�ye
alma; söylemler�n� ve prat�kler�n� öne çıkarmayı önceden konumlandırmama
çabasının, daha gen�ş ölçekte de b�r toplumsal sorunu onun parçalarından b�r�nden
hareketle anlama çabasının �fades�d�r. Bu yaklaşımda gençl�k, “toplumsal kaynak”
olarak değerlend�r�lmekted�r ve yurttaşlık bağlamında gençler �le demokrat�k
kurumlar arası etk�leş�m ve katılım önemsenmekted�r (Vulbeau, 2001: 13-14).
“Kaynak olarak gençl�k”, sadece gençl�k(ler)�n anlaşılmasını değ�l bununla bağlantılı
olarak kuşak çatışmasının d�yalogu da �çerecek b�r hal almasını sağlayacak yaklaşım
olmayı hedeflemekted�r. Bu nedenle raporun temel yaklaşımını oluşturmaktadır.
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Z kuşağı değ�l, kr�z(ler) kuşağı! 

Kuşak çok farklı şek�llerde tanımlanab�l�r. Gençl�k sosyoloj�s�nde esas olan “toplumsal
kuşaktır.” Bunun �ç�nde yer almak �ç�n aynı dönemde aynı ya da yakın dönemde olmak
yetmez. Mannhe�m, “toplumsal kuşak”ı ele alan metn�nde b�r kuşağın oluşması �ç�n
somut b�r bağ oluşmasının, aynı tar�hsel-toplumsal b�rl�ğ�n ortak kader�ne katılımın
gerekt�ğ�n� bel�rt�r (Mannhe�m, 1990: 58-69). B�r başka dey�şle, kuşağı düşünceler�,
duyguları ve yaşam tarzları benzeşen ve unsurları oldukları toplumu etk�leyen, büyük
olaylara benzer tepk�ler veren, ortak f�z�ksel, entelektüel ve ahlak� koşullarda yaşayan
�nsanlar topluluğu, yaş grubu olarak ele alab�l�r�z (Favre, 1989: 285). Mannhe�m, aynı
zamanda kuşağın kend� �ç�nde homojen olmadığının da altını ç�zerek her kuşağın
�ç�nde farklı kuşak kümeler� olduğunu da �fade eder (Mannhe�m, 1990, 58-69). 

Bunların yanı sıra gençler arasında sosyal sınıflar, kırsal-kentsel bölge gençl�ğ� g�b�
farklılaşmalar da öneml� etkenlerd�r. Gençl�k, b�r toplumsal kategor� olarak kurumsal
eğ�t�m�n �cadıyla beraber �nşa ed�ld�ğ�nden gençl�k dey�nce hep aklımıza eğ�t�m-
öğret�m sürec� �ç�ndek� gençl�k gelmekted�r. Oysa günümüzde dah� ün�vers�te
çağındak� herkes ün�vers�te öğrenc�s� değ�ld�r. Dolayısıyla b�r yandan gençler�n ortak
özell�kler�ne bakarken d�ğer yandan bu toplumsal kategor�ler� de unutmayarak
gençl�ğ� her zaman çoğul olarak okumalıyız. 

Harflerle kuşak tanımlamanın ve kapsayıcı kılmanın ne kadar yer�nde olduğu
sorgulanmalı. "Z kuşağı" �fades�n�n esas olarak teknoloj� kullanımı üzer�nden
okunduğunu ve Cocquebert’�n dey�m�yle “bus�ness” merkezl� olarak kurgulandığını
unutmamalıyız (Cocquebert, 2019: 92-97). Oysa teknoloj� üzer�nden tanımlama
b�rçok bakımdan son derece kısıtlı b�r tanımlama olacaktır. Öncel�kle toplumsal
gel�şmeler� değerlend�r�rken; teknoloj�k determ�n�zmden kes�nl�kle kaçınmak
gerekmekted�r (T�lly, 2008; 148). Teknoloj� veya �let�ş�m teknoloj�s�, b�r toplumsal
potans�yel�n ortaya çıkmasını kolaylaştırab�l�r, sürec� hızlandırab�l�r ancak kend�
başına h�çb�r şey yaratamaz. Ne yazının �cadı, ne matbaanın �cadı ne de k�tle �let�ş�m
araçlarının �cadı tar�hte herhang� b�r şey� oluşturmadı sadece o dönemdek�
potans�yeller�n kend�n� göstermes�n� kolaylaştırdı. Başka türlü söylersek toplumsal
koşulların oluşturduğu talepler ve �ht�yaçlar �catların neden�d�r. Toplum değ�ş�mler
�cadın sebeb�d�r ancak �catlar toplumsal değ�ş�m�n neden� değ�ld�r. 
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Z kuşağı değ�l, kr�z(ler) kuşağı ! 

İk�nc� olarak, günümüz gençler�n�n tümünün sosyal medyayı kullandığını, kullananların
da aynı düzeyde aynı becer�yle ve aynı nedenlerle kullandığını söyleyemey�z. İy� b�r
donanıma, güçlü b�r �nternet bağlantısına sah�p olmak, �y� düzeyde İng�l�zce b�lmek
g�b� becer�ler gerekmekted�r. Bu hususlarda hem toplumlar hem de aynı toplum
�ç�ndek� farklı kes�mler arasında farklar vardır. Dolayısıyla, günümüz gençl�ğ�n� hem
sadece teknoloj� kullanımı üzer�nden okumamak hem de her zaman çoğul okumak
gerek�r. Bu nedenle Z kuşağı tab�r�n� kullanmamalıyız. Türk�ye gençl�ğ� ve s�yasal
katılım merkezl� olarak �nternet kullanımının ve �nternet�n “müzakarel� demokras�”
ortamının sanalda hayata geçmed�ğ�n� bel�rten Erdoğan şöyle demekted�r: “Gerçek
hayatta s�yasette daha akt�f olan gençler sanal ortamda da daha akt�fler. B�r de buna
etn�s�te ve benzer� ayrımları da ekled�ğ�m�zde �nternet�n herkes� eş�t ve denk kılan b�r
araç olmadığını söyleyeb�l�r�z, hatta bazı açılardan var olan ayrımları da pek�şt�r�yor”
(Erdoğan, 2020; 2017: 5-30). 

Bugünün Türk�ye’s�nde gençler� ayıran b�rçok hususun yanı sıra elbette b�rleşt�ren
unsurlar da vardır. Bu bakımdan kapsayıcı b�r toplumsal kuşak tahayyül ed�leb�l�r.
Ancak bunu teknoloj� kullanımı üzer�nden değ�l gençler� doğrudan etk�leyen
toplumsal-s�yasal ve/veya ekonom�k kr�zler üzer�nden kurgulamak daha gerçekç� ve
kapsayıcı olacaktır. Bu bağlamda öncel�kle farklı toplumlarda değ�şen yansımaları
olsa da evrensel düzeyde geçerl� b�r pandem� kuşağından söz etmek mümkündür.
Kr�zler�n etk�ler� üzer�nden yapılacak b�r okuma toplumsal anal�z anlamında harfl�
kuşak okumalarından çok daha anlamlı ve yer�nde olacaktır. Günümüz gençl�ğ�n� ve
bu bağlamda �lk oylarını kullanma hakkına sah�p gençler� b�rleşt�ren ve onları
toplumsal kuşak hal�ne get�ren unsurların ekonom�k ve s�yasal kr�zler olduğunu
söyleyeb�l�r�z. 
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Çok oy veren, çok az tems�l ed�len ve muhatap alınmayan k�tle

Türk�ye s�yaset alanının özgün çel�şk�ler�nden b�r� de gençler�n oransal açıdan
dünyadak� b�rçok ülkeye göre çok oy ver�p, çok az tems�l ed�lmeler�d�r. Uzun,
günümüzde akt�f s�yaset yapan muhal�f gençlere yönel�k baskı ve ş�ddet�n arttığını,
�kt�darın demokrat�k kurumlar yaratarak ya da var olanları man�püle ederek gençler�n
s�yasal katılımını destekler görünüp, bu kurumlar aracılığıyla gençler�n s�yas� bağını
daha da zayıflattığını �dd�a etmekted�r. Ayrıca Uzun'a göre seç�m sandığı gençler�n
s�yaseten kend�ler�n� �fade edeb�lecekler� tek mecra olmuş ve son on yılda gençler�n
oy kullanma oranları her şeye rağmen yüksek kalmıştır (Uzun, 2022 : 163-167) .

2011-2019 arası KONDA barometreler�ne göre, 18-30 yaşa arası gençler�n oy
kullanım oranı %72 �le %82 arasında değ�şmekted�r. Dünya Değerler Araştırmasında
(2017-2019) da "genel seç�mlerde her zaman oy kullanırım" d�yen gençler Türk�ye
örneğ�nde hem batı ülkeler�nden hem de üçüncü dünya ülkeler�nden
farklılaşmaktadır (akt. Uzun, 2022). Ancak gençler sandığa yakın olmasına rağmen
s�yaset alanı gençlerden uzakta kalmaktadır. S�yaset�n gençlerden uzaklığı ve
gençler�n s�yasete katılımının önündek� engeller hakkında b�rçok somut gösterge
bulunmaktadır. Bu durumun en somut kanıtı TBMM'dek� m�lletvek�l� yaş dağılımdır.
24 Haz�ran 2018 tar�h�nde gerçekleşen genel seç�mler sonucu Mecl�s'e g�ren
m�lletvek�ller�n�n sadece 8'� 30 yaş altındadır. 30-39 yaş arası m�lletvek�l� sayısı �se
72'd�r. Gençl�ğ� uzayan b�r dönem olarak ele alsak ve 40 yaşına kadar uzatsak b�le,
gençler�n Mecl�s'tek� tems�l oranı % 13,3'te sınırlı kalmaktadır (URL-1).

B�r toplumsal h�yerarş� kurgusu �ç�nde yer alan, tüm karar mekan�zmalarından uzak
tutulan ancak bunlardan en öncel�kl� olarak etk�lenen gençler�n s�yaset alanında hem
tems�l, hem de süreçlere katılım sorunları öne çıkmaktadır. Gençlere s�yaset
alanından kalan sadece oy vermekten �barett�r. B�z de raporun �lerleyen bölümler�nde
göreceğ�n�z g�b� bu sürec� gençler�n cephes�nden, onlara söz vererek ve onları
anlayarak elde ett�ğ�m�z bulguları kamuoyuna ve �lg�l� kurumların d�kkat�ne
sunuyoruz.

https://www.sabah.com.tr/secim/24-haziran-2018-secim-sonuclari
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1. BÖLÜM

Genç olmanın çel�şk�ler�

Part�ler, �tt�faklar ve kapsayıcılık sorunu
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Çalışma �lk kez oy kullanma hakkına sah�p olan gençler�n oy verme stratej�ler�n� ve
kurumsal s�yasetten beklent�ler�n� �ncelemekted�r. Bu bağlamda Türk�ye �ç�nde
bulunduğu der�n ekonom�k, s�yasal ve toplumsal kr�zle seç�m sürec�ne doğru
�lerlerken, gençler�n nasıl b�r ruh hal�nde oldukları ve kend�ler�n� nasıl h�ssett�kler� de
önem kazanmaktadır. 
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Türk�ye’de gençler �şs�zl�k, yoksulluk ve s�yasal katılım g�b� b�rçok farklı sorunla karşı
karşıya kalmaktadır. Gençler, toplumsal sınıflarına ve toplumsal k�ml�kler�ne göre bu
sorunlardan farklı şek�llerde etk�lenmekted�r. Çalışmada gençler�n çoğunlukla olarak
kaygı, umutsuzluk, mutsuzluk, korku ve ted�rg�nl�k duygularına sah�p oldukları
görülmüştür.

Genç olmanın çel�şk�ler�
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Genç olmanın çel�şk�ler�

Gençler�n çoğu kend�s�n� kaygılı h�ssetmekte ve bu kaygı geleceğe yönel�k
umutsuzluğu beslemekted�r:
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Gençler �ç�n çok zor b�r dönem. B�r genç bu koşullarda hayatını nasıl devam
ett�reb�l�r? B�lm�yorum. Gelecekten umutlu değ�l�m. Mutsuzum. İş bulab�lecek
m�y�m? (Anna, Rum).

Öğrenc�ler ekonom�k kr�zden çok etk�lend�kler�n� söylemekted�rler. Bazı gençler
döv�z kuru neden�yle Erasmus programıyla yurtdışına g�demed�kler� �ç�n mutsuz
olduklarını �fade etmekte, bazı gençler de ün�vers�te yaşamını b�r genç g�b�
yaşayamamaktan ş�kâyet etmekted�rler. G�zem, artan pahalılık neden�yle beslenme
g�b� temel �ht�yaçlarını b�le karşılayamadığını ve ev �le ün�vers�te dışında b�r yaşamının
olmadığını söylemekted�r: 

Erasmus düşünüyordum, kabul ed�ld�m ama ekonom�y� düşünüyorum. Kend�m�
mutsuz h�ssed�yorum (Vera, Levanten).

Babam, ben ün�vers�teye hazırlanırken çok para harcadı. Zeng�n b�r a�le değ�l�z.
Kred� çekt�, borca g�rd�. Ün�vers�teye g�derken de para lazım. Yemekhanede
yemek yenm�yor. Okul sonrası arkadaşlarımla b�r şeyler yapamıyorum. B�r yere
g�tme muhabbet� dönünce, �ş�m var bahanes�yle eve dönüyorum. Kültürel ve
sosyal  akt�v�tem yok. Eşya g�b� g�d�p gel�yorum (G�zem, Balkan göçmen�). 

Görüşmec�ler�n çoğu genç yaşlarına rağmen geleceğ� düşünmek zorunda kaldıklarını
ve bu yüzden kaygılı h�ssett�kler�n� bel�rtmekted�rler. Fem�n�st genç kadınların ve
gayr�müsl�m gençler�n daha fazla kaygılı olduğu görülmekted�r. Kaygı ve bel�rs�zl�k
gençler�n ortaklaşa olarak h�ssett�ğ� duyguların başında gelmekted�r: 

Pandem�yle kaygılarım daha çok arttı. Ruh hal�m �y� değ�l. Her şey�m� planlarım
ama gelecekte nasıl b�r yol �zleyeceğ�m� görememek en büyük kaygım (Emanuel,
Keldan�).

Her yönden baskı h�ssed�yorum. Gelecek �ç�n önümü görem�yorum, umutsuzum
(Nesl�han, Fem�n�st).

Orta-üst sınıfa mensup gençler de gelecekten ted�rg�n olduklarını bel�rtmekted�rler:

Yarının ne olacağını düşündükçe uykularım kaçıyor, anks�yete başladı. B�nlerce
düşünce ama cevap yok. Böyle h�ssett�ğ�m� hatırlamıyorum (Berk, Kent varsılı). 
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Görüşmec�ler ekonom�k şartlardan dolayı genç g�b� yaşayamadıklarını ve genç g�b�
h�ssetmed�kler�n�n altını ç�zmekted�rler. Gençler b�yoloj�k olarak kend�ler�n� “yaşlılık”
�le eşleşt�rmekte ve “yaşlı” h�ssett�kler�n� bel�rtmekted�rler. 18-20 yaş arası gençler�n
böyle h�ssetmes� gençler�n maruz bırakıldığı koşullara �y� b�r örnek oluşturmaktadır: 
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Bu yaşımda ekonom�y� düşünmek zorunda değ�l�m. Ben ney� düşünmel�y�m?
Gezmey�, eğlenmey�. Ama onlar ekonom� d�yor. Bu ben�m sorunum olmamalı. O,
benden büyükler�n sorunları olmalı (Arl�n, Ermen�).

Hayat pahalılığı ve özell�kle ün�vers�te öğrenc�s� gençler �ç�n KYK kred�ler�n�n
mezun�yet sonrası yüksek fa�zle ger� alınması, gençler� gelecekten kaygı duymaya
yönelten durumlardan b�r�d�r. Gençler�n mutsuzluğunun nedenler�n�n başında
ekonom�k koşullar geld�ğ� görüşmelerde b�rçok kere tekrarlanmaktadır:

KYK alıyoruz. Mezun�yet sonrası hayata borçla atılacağız. Her geçen gün borcun
fa�z� artıyor. Mezun olmaktan korkanlar var. Gelecek kaygısı yaşıyoruz (Kerem,
Alev�).

Arkadaşlarımla dışarı çıksam, en az 200-300 l�ra g�decek. Gençl�k böyle m�
yaşanır? Ne b�ley�m, esk� f�lmlerde gençler�n nasıl yaşadığını görüyoruz ya da
a�lem�zden d�nl�yoruz. Bugün b�r genc�n gençl�ğ�n� yaşaması �ç�n aylık 15 b�n l�ra
lazım. Çok yorgun, b�tk�n ve umutsuz h�ssed�yorum. (Ayten, Balkan göçmen�) 

Gençler arasında yaygın olarak h�ssed�len b�r duygu da korkudur. Seç�m dönem�ne
doğru yaklaşırken LGBTİ+ ve Kürt gençler, hedef göster�lmekten dolayı korku
duyduklarını bel�rtmekted�rler. LGBTİ+'lar tems�l ed�lmed�kler�n� vurgulamaktadırlar:

Korkuyorum ve ne yapacağımı b�lemez durumdayım çünkü tems�l ed�ld�ğ�m�
düşünmüyorum. Tam olarak b�r çıkmazdayız (Ela, LGBTİ+).

Boşlukta h�ssed�yorum. Sank� emekl�l�k yaşına geld�m ama emekl� olamıyorum
g�b�. Babam g�b�y�m. Yaşlı, umutsuz ve kaygısız. Ne korku ne heyecan (Ercan, İşç�).

Bu düşünceler etrafında ortaklaşan gençler�n gelecekten beklent�ler�n�n "huzur"
olması gençl�k dönem� �le b�rl�kte ele aldığında şaşırtıcı gözükmekted�r:

Sadece huzurlu olmak �st�yorum. Eğlence, mutluluk ve gülmey� geçt�m, huzurlu
ve sak�n olsak bana yeter. O kadar kaot�k b�r yaşam �ç�ndey�z k� (Ş�lan, Kürt).
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Seç�mlerden önce Kürtlere karşı neler yapıldığını daha önce gördük. Her seç�m
dönem� �kt�dar aynı pol�t�kayı uyguluyor ve toplumun büyük kes�m� de m�ll�yetç�
duygularla bunu destekl�yor. İster AKP’l� olsun �ster muhalefet olsun. Kürtlere karşı  
b�rl�k olunuyor. Her an bomba patlayab�l�r, Kürtler hedef alınab�l�r. Bu da �ster
�stemez ben de korkuya sebep oluyor. Seç�m yaklaştıkça �çgüdüsel olarak
kabalıklardan uzak duruyorum. Bunu geçen fark ett�m. Sonra düşününce aklıma
geçm�ş geld� (Al�, Kürt).
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Sabahın karanlığında fabr�kaya g�d�yorum, akşamın karanlığında dönüyorum.
Sonra anneme yardım etmek, sofrayı toplamak, bulaşık yıkamak… Çalışmak
zorundayım. Babam g�b�, annem g�b�. B�z�m �ç�n bu kader. O g�tse bu gelse sonuçta
y�ne b�r şey değ�şmeyecek yaşamımda. Aynı tas aynı hamam (Ayfer, İşç�)

S�yaset�n ana gündemler�nden b�r� de muhafazakâr gençlerd�r. Kend�n� muhafazakâr
olarak tanımlayan gençler, �kt�dara karşı artık yakınlık beslemed�kler�n� söylerken,
seç�m önces� h�ss�yatlarını arkadaşlarıyla karşılaştırarak cevaplandırmaktadırlar.
Gençler ün�vers�tedek� arkadaşlarının ekonom�k durumlarından örnekler vererek,
arkadaşlarıyla ortaklaşma yaşadıklarını ve düşünceler�n� değ�şt�ğ�n� söylemekted�rler:

Ün�vers�tel� gençlerdek� ruh hal� mutsuzluk, umutsuzluk ve korku �le şek�llen�rken,
ün�vers�te okumayan ve farklı mesleklerde �şç� olarak çalışan gençler�n �se
umutsuzluktan beslenen kaygısızlık �ç�nde oldukları ve güncel s�yasetle
�lg�lenmed�kler� tesp�t ed�lm�şt�r. İşç� olarak çalışan gençler geleceğe da�r umutsuz
olduklarını bel�rtmekted�rler: 

B�r şeyler�n değ�şmes�n� �st�yorum ama k�mse bana umut verm�yor. Günde 12-13
saat çalışmak zorundayım. S�yasette konuşulanların h�çb�r� ben� �lg�lend�rm�yor.
Değ�şen b�r şey olmayacağını, en azından ben�m �ç�n olmayacağını b�l�yorum.
(Berkay, Kurye).

Ün�vers�teye geç�nce AKP’l� olmayan �nsanları da fazla tanıdım. Kend� çevremden
çıkınca, başka �nsanlarla �l�şk� kurdum. Herkes korkuyormuş. B�z farkında
değ�lm�ş�z. Ş�md� anlayab�l�yorum (N�zam, Muhafazakâr).

Esk�den bunu fark etmezd�m ama ün�vers�teyle anladım. Anladım k� ben benden
farklı b�r�yle aynı d�z�y� �zl�yorum ve aynı şeye gülüyorum. Oysa ben�m tarafımda
olduğunu söyleyenlere çok uzağım. O zaman nasıl ben yoksulluk yaşayan
arkadaşlarıma sırt döney�m k�? Aynı f�k�rde olmam öneml� değ�l ama öğrenc�y�z ve
sorunlarımız aynı (Fatma, Muhafazakâr).
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Bu bölümde �lk kez oy kullanan gençlerle muhalefet part�ler� ve �tt�fakların yapısı
tartışılmış ve bu bağlamda kurumsal s�yaset�n farklı toplumsal grupları ve toplumsal
hareketler�n aktörler�n� hang� ölçüde kapsadığı ele alınmıştır. 
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Gençler�n çoğunun muhalefet part�ler�ne ve M�llet İtt�fakı'na güvenmed�ğ�
görülmüştür. Bu durumun oluşmasında part�ler�n toplumsal hareketlere öncülük eden
toplumsal muhalefet� dışladığı görüşü ve M�llet İtt�fakı'ndak� part�ler�n b�rb�r�ne
benzemed�ğ� �dd�ası öne çıkartılmıştır. 

Part�ler, �tt�faklar ve kapsayıcılık sorunu
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LGBTİ+, Kürt ve ün�vers�te öğrenc�s� gençler çeş�tl� sebeplerden dolayı M�llet
İtt�fakı'ndak� part�lere uzak durduklarını bel�rtmekted�rler. LGBTİ+ gençler, muhalefet
part�ler�n�n kend�ler�n� tems�l etmed�ğ�n� ve bundan dolayı oy verme konusunda
kararsız olduklarını �fade etmekted�rler: 

18

Muhalefet, ben� ve herhang� b�r düşüncem� ucundan b�le tems�l etm�yor. Buna
rağmen aklımda sürekl� muhalefet �tt�fakına oy verme mecbur�yet� oluyor çünkü
kötünün �y�s� olarak sunulmuş. Çok kararsızım. Çevremdek� herkes böyle. İtt�fakta  
azınlıkları ve b�z� tems�l eden en azından sadece b�r part� göreb�lseyd�m, oy
kullanırdım (Ela, LGBTİ+).

Had� CHP değ�şt� d�yel�m de İYİ Part� ve Gelecek Part�s� başkanlarının Kürt
pol�t�kalarını b�l�yoruz. 1990’ları b�l�yoruz. Hang� Kürt genc� Davutoğlu ve
Akşener’e güven�r k�. O masadan Kürtler �ç�n �y� b�r şey çıkmayacağına em�n�z.
Kürt kel�mes�n� sadece �şler�ne gel�nce ve oy �sterken kullanıyorlar. Masa farklı
ekonom�k programlar uygulayab�l�r, farklı s�yaset d�l� ben�mseyeb�l�r ama Kürtlere
nefret konusunda AKP’den farklı olacağını �ht�mal verm�yorum (Baran, Kürt). 

HDP’n�n olmadığı ve adının geçmed�ğ� b�r masanın Kürtler�n oyunu alması ve
Kürt gençler�ne gelecek vaat etmes� bana göre �mkânsız (Ş�lan, Kürt).

Boğaz�ç� D�ren�ş�'nde part�ler�n aldığı tavır ün�vers�tel� gençler �ç�n öneml� b�r terc�h
sebeb� olarak gözükmekted�r. Farklı toplumsal gruplardan öğrenc�ler muhalefet
part�ler�n�n Boğaz�ç� D�ren�ş�’ndek� tavrını eleşt�rmekte ve muhalefet�n toplumsal
hareketlerde gençler�n yanında olmadığını bel�rtmekte, bu yüzden muhalefete uzak
durduklarının altını ç�zmekted�rler:

Muhalefet, hang� olayda halkın yanında oldu k�. Ş�md� çıkıp da "Gençler" d�yor.
S�yaset yapmak �stesem b�le muhalefette yapmam. Gençler protesto ed�yor, �çer�
alınıyor ama vek�ller yoklar. Mesela Boğaz�ç� D�ren�ş�’nde vek�ller yoktu (Merve,
Balkan göçmen�) 

Kürt gençler, M�llet İtt�fakı'nın HDP’ye ve Kürtlere uzak durmasını eleşt�rmekted�r.
CHP’n�n b�r nebze ılımlı pol�t�ka uygulamaya çalıştığını söyleyenler olsa da İYİ Part�
l�der� Meral Akşener ve Gelecek Part�s� l�der� Ahmet Davutoğlu’nun kend�ler� �ç�n
olumsuz anlamlar �fade ett�ğ�n� ve her �k� l�der�n de geçm�şte Kürtlere yönel�k
pol�t�kalarından dolayı güvens�zl�k yarattığını bel�rtmekted�rler:
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Fem�n�st ve toplumsal hareketlerde yer alan gençler ve b�lhassa genç kadınlar
muhalefet�n kazanması hal�nde yaşamlarında sınıfsal değ�ş�m�n olmayacağına
�nanmaktadırlar ve Altılı Masa’nın umut yaratmadığını düşünmekted�rler: 

19

Altılı Masa çoğu kes�m �ç�n çıkış yolu ve umut olarak görülüyor ama ben böyle
düşünmüyorum. Onların gelmes�yle hayatlarımızda çok küçük değ�ş�kl�kler olacak.
Belk� görünürde haklara ve özgürlüklere daha çok sah�p olacağız ve daha
demokrat�k g�b� olacağız ama sınıfsal konumumuz ve sömürülen kes�m
olduğumuz gerçeğ� değ�şmeyecek (Bade, Fem�n�st).

Hang� part� b�rb�r�ne benz�yor? Geçm�şte b�rb�rler�ne etmed�kler� laf kalmadı ama
ş�md� s�z�n umudunuz olacağız d�yorlar. Gençlere umut verd�kler�n� sanıyorlar ama
�nternetten yapılan ufak b�r araştırmayla b�le b�rb�rler� hakkında ağza alınmayacak
sözler ortaya çıkıyor. Ş�md�l�k her şey �y� g�tse de gelecekte kopuşlar olacaktır
(Umut, Kent varsılı).

Altılı Masa çok genel konularda konuşuyor. Türk�ye’de herkes demokras�, herkes
özgürlük d�yor. Faş�st� de d�yor, ülkücüsü de Kemal�st� de. Ama ayrıntılara gel�nce
herkes ayrışıyor. Bu masa da bu yüzden tıkanacak (Al�, İşç�).

Buna rağmen farklı düşüncedek� part�ler�n aynı masa etrafında sorunlara çözüm
aramasını olumlu bulan gençler de bulunmaktadır. Bu gençlere göre Türk�ye’n�n
demokrat�kleşmes� �ç�n sadece farklılıkların b�r araya gelmes� b�le umut
yaratmaktadır. Bunun yanı sıra Cem’�n Altılı Masa’yı Türk�ye’ye benzetmes� �lg�nç b�r
örnek olarak karşımıza çıkmaktadır:

İlk defa farklı düşüncedek� �nsanların b�r masa etrafında toplanab�ld�ğ�n�
görüyorum. Demokras� gelecekse böyle gelecek. İtt�fak �ç�nde sorun çıkab�l�r ve
dağılab�l�rler ama y�ne de bunu olumlu buluyorum (Cemal, Kurye) 

Gençler�n bazıları �se Altılı Masa'da bulunan part�ler�n b�rb�rler�yle benzemed�ğ�n� ve
part�ler�n yapısal farklılıkların �tt�fakın geleceğ�n� olumsuz etk�leyeceğ�n�
söylemekted�r. Bazı gençlere göre �se Altılı Masa'da ele alınan konuların detaylarına
�n�ld�ğ�nde ayrışmalar başlayacaktır:  

Altılı Masa Türk�ye g�b�. Nasıl hep�m�z sözde �y� komşuyuz, �y� arkadaşız ama
zamanı gel�nce b�rb�r�m�ze kazık atarız. Han� derler ya “B�z�m Ermen� ve Rum
komşularımız vardı” ama k�mse sonrasını sorgulamaz. Bu masa da öyle. Sank�
�ler�de böyle d�yecekler ama  şu an eleşt�rm�yorum ve destekl�yorum (Cem, İşç�).
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Altılı Masa üzer�ne yapılan öneml� eleşt�r�lerden b�r� de gençler�n b�rçoğunun sol
olarak n�telend�rd�ğ� h�çb�r part�n�n �tt�fakta bulunmamasıdır. Funda, genel görüşün
aks�ne M�llet İtt�fakı'ndak� part�ler�n b�rb�r�ne benzed�ğ�n�n altını ç�zmekted�r:

20

M�llet İtt�fakı'ndak� part�ler bana kalırsa aynı part�ler. Amaçları sadece �kt�dar
olmak. İtt�fakta sol b�r part�, TİP’� görmek �sterd�m. Farklı olduklarına katılmıyorum.
Neden AKP’den ayrıldılar k�? DEVA ve Gelecek Part�s�’ne güven�yorlar ama TİP’e
güvenm�yorlar. Bu çok gar�p. K�m�n s�c�l� daha �y�, açsınlar baksınlar (Funda, Kurye). 

Erdoğan g�ts�n de her şeye razıyım. Ger�s� fasa f�so. Ben �y� bakıyorum. Şu an �ç�n
muhalefet yapmasını gereken� yaptı ve b�rleşt�. Karşımızda çok güçlü b�r düşman
var. Bu yüzden kend� aramızdak� sorunlar ertleneb�l�r (Rıfat, İşç�).

Muhalefete karşı olanları anlamakta zorluk çek�yorum. Sanırım karşımızdak�n�n
k�m olduğunu b�lm�yorlar. Her an her şey� yapab�lecek b�r� var. Bu durumda daha
fazla ne olması beklen�yor k�? Part�ler b�rleşt�. Daha ne olab�l�r k�? Bundan sonra
b�ze düşen desteklemek. Altılı Masa'dak� part�ler�n b�rleşmes�n� gönülden
destekl�yorum ve eleşt�renlere de kızıyorum (Bahar, İşç�).

Tüm bunların yanı sıra önümüzdek� seç�m �ç�n muhalefet�n b�rleşmes�n� olumlu
anlamda değerlend�renler ve muhalefete yönel�k eleşt�r�de bulunmayı eleşt�ren
gençler az sayıda olsalar da varlar:



 İlk Oyunu Kullanacak Genç Seçmen�n Oy Verme Stratej�ler� ve Kurumsal S�yasetten Beklent�ler�

Seç�m Önces� Gençl�k Haller�: Kaygı, Yorgunluk ve Görünmezl�k Arasında

Gençlerle, kurumsal s�yaset alanı ve gençl�k �l�şk�s� tartışılmış, gençler�n alana yönel�k
eleşt�r�ler� öne çıkarılmış ve gençler�n toplumsal k�ml�kler�ne ve toplumsal sınıflarına
göre alana bakışları değerlend�r�lm�şt�r.  

21

Gençler çoğunlukla kurumsal s�yaset alanını yaşlı ve erkek bulduklarını �fade
etm�şlerd�r. Gençlere göre s�yaset alanı kend�ler�ne kapalı ve s�yaset alanının aktörler�
gençler arasında ayrımcılık yapmaktadır.

Sınıfsal, k�ml�ksel ve kuşaksal dışlanma
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Gençler; -�kt�dar ve muhalefet fark etmeks�z�n- part�ler�n sınıfsal, k�ml�ksel ve
kuşaksal açıdan gençler� dışladığını ve gençlere kapalı olduklarını bel�rtm�şler ve
tems�l ed�lmed�kler�n�n altını ç�zmekted�rler: 

22

Altılı Masa b�r buluşmasının ardından b�ld�r� yayınlamıştı. Bu, s�v�l topluma doğru
düzgün danışılmayan, kadınların ve LGBTİ+’ların haklarını bel�rtmeyen b�r b�ld�r�
olmuştu (Yılmaz, LGBTİ+).

Gençler�n tam olarak cepte olunduğunu düşünmüyorum. Artık 2000’l�ler oy
kullanmaya başlıyor. S�yasetç�lerle aramızdak� kuşak farkı çok fazlalaştı. İsteseler
ve çabalasalar b�le b�z�m kuşak g�b� düşünem�yorlar ve düşünemeyecekler. Bu
nedenle tems�l olarak çok zorlanacaklarını düşünüyorum (Ç�ğdem, LGBTİ+).

Gayr�müsl�m gençler de kurumsal s�yas� part�ler�n gençlere kapalı olduğunu ve
kurumsal s�yaset alanının da k�ml�kler�n� görmezden geld�ğ�n� ve görmed�ğ�n�
bel�rtmekte ve bunu eleşt�rmekted�rler:

Ermen� k�ml�ğ�mle h�çb�r yerde yokum. Kend�mle alakalı ülken�n herhang� b�r
yer�nde b�r gösterge bulamıyorum. Ş�ddete, tanınmazlığa ve nefret söylem�ne de
yol açan bu. Çünkü görmüyorlar, göründüğümü h�ssetm�yorum. Ün�vers�tede 
 �nsanların �lk tanıştığı Ermen� ben�m. İlk olmak, kend�n� anlatma çabasına g�rmek;
ben� çok yoruyor açıkçası. Hrant D�nk katled�ld�ğ�nde Ermen� gençler
konuşuyordu “Ermen�ler var” d�ye. Ş�md� o tekrar kaybolmuş, k�mse hatırlamıyor
(Nad�n, Ermen�).

H�çb�r part�n�n gençlere ve özell�kle Ermen�lere b�r şey vadetmed�ğ�n�
düşünüyorum (Lena, Ermen�).

Gençler, kurumsal s�yaset alanına katılımı sınıfsal durumla eşleşt�rmekte ve alana
g�r�ş koşulu olarak zeng�nl�ğ� görmekted�r. Gençlere göre genç katılımının
olmamasının sebepler�n�n başında ekonom�k durum ve dolayısıyla sınıfsallık
gelmekted�r:

Gençler� s�yasete sokmamaya çalışıyorlar. Mecl�s’te esk� futbolcular ve CEO’lar 
 vek�l (Uğur, Alev�).

M�lletvek�l� olmak kaç paradan başlıyor? Hakkımı aramak �st�yorum ve m�lletvek�l�
olmak �st�yorum d�yem�yorsunuz. Ceb�n�zdek� paraya bakıyorlar. Y�ne de aday
olmanız garant� değ�l. Patrondan b�l�yorum. Kaç para harcadı ama m�lletvek�l�
olamadı. Genc�n, hele genç b�r �şç�n�n s�yaset yapması �mkansız (Necla, İşç�).
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Öte yandan �şç� gençler, s�yaset alanının gençler� eğ�t�ml� ve eğ�t�ms�z d�ye ayırdığını
ve ün�vers�te okumayan gençler� hem alandan dışladıklarını hem de alanda eş�tl�kç�
b�r �l�şk� kurmadıklarını söylemekted�rler: 

B�z�m s�yasete g�rmem�z m�? Adımız b�le geçm�yor. Neden? En �y� ün�vers�telerden
mezun değ�l�z, hatta okumuyoruz b�le sayılır. Ş�md� ben b�r part�n�n gençl�k koluna
g�rsem bana yapacakları en fazla şey yanlarında çanta g�b� taşımak ve bayrak
astırmak. Zaten genç yok ama �şç� genç aralarına h�ç almazlar (Berkay, Kurye).

Part�lerde göster�len "�şte gençler" ded�kler� k�ş�ler ya kend� tanıdıkları ya da
parlak olarak görülen gençler. Yurtdışında okuyan, d�l b�len ve onlara göre
geleceğ� olan gençler. O genç arkadaşları eleşt�rm�yorum. Sadece bakışı
söylüyorum. B�r part�ye g�tsem �şç� olduğumu duyduklarında en fazla form
doldurturlar. Sorunlarım ve �stekler�m onların umurunda b�le değ�l. Hem gençlere
açık değ�ller hem de b�z�m g�b� gençler� görmezden gel�yorlar (Sümeyra, İşç�).

S�yasette genç yok. S�yaset yaşlı ve erkek �ş�. İster başörtülü olsun �ster ate�st
s�yasette kadınlara yer yok, hele gençse (Fatma, Muhafazakâr).

Mutsuzum. Herkes ben� ya da tüm gençler� b�z�m d�ye çağırıyor. Genelde bunu
d�yenler yaşlılar ve erkekler. “B�z�m genç d�yorlar” ama ben k�msen�n genc� değ�l�m
bunu anlamıyorlar (Kübra, Muhafazakâr).

Gençler, kurumsal s�yaset alanının yaşlı ve erkeklerden oluştuğunu söylerken,
muhafazakar gençler de bu koşulların öncel�k olduğunu �fade etmekted�rler:

Kurumsal s�yaset alanına yönelt�len d�ğer b�r eleşt�r� de s�yas� part�ler�n gençler�
"B�z�m-s�z�n gençl�ğ�m�z" d�ye ayırmalarıdır. B�lhassa muhafazakar gençler bu
durumdan ş�kayet etmekted�rler: 

Bazı gençler s�yaset�n çıkar �l�şk�ler� doğrultusunda �lerled�ğ�n� bel�rtmekte ve s�yaset�
"k�rl�" olarak n�telemekted�r:

S�yasetç�ler hakkında �y� b�r şey dend�ğ�n� hatırlıyor musunuz? S�yaset böyle. K�rl�.
İnsan k�rlen�yor çünkü çıkar �l�şk�ler� devreye g�r�yor. Part�ye harcayacağım eforu
kar�yer�me harcarım. Orada ben� ben olduğum �ç�n değ�l sadece b�r k�ş� olduğum
�ç�n değerlend�recekler. Ben k�rlenmek �stem�yorum (Hande, Kent varsılı).
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Gençler�n arasında s�yas� part�lere üye olmak �steyen ancak f�şlenmekten korkan ve
�ler�de başlarına b�r şey gelmes�nden end�şe edenler de bulunmaktadır:

Türk�ye'de her şey anlık �lerl�yor. Bugün �kt�dar olan yarın muhal�f olab�l�r ya da tam
ters�. S�z b�r part�ye g�rers�n�z, �y� n�yetle ve ülke �ç�n b�r şey yapmak �ç�n g�rers�n�z
ama sonra durumlar değ�ş�r ve s�z�n geçm�ş�n�zde bu karşınıza çıkar. Sonra h�çb�r
yerde �ş b�le bulamayab�l�rs�n�z. Neden hayatımı r�ske atayım k�? Değse, tamam
ama değmez (Atahan, Kent varsılı). 

Görüşmec�ler�n d�ğer b�r kısmı �se kurumsal s�yas� part�ler� "atıl" bulmakta, sokak
s�yaset�n�n daha etk�l� olduğunu, gençler�n de zaten sokak s�yaset� yaptığını ve bunun
daha değerl� olduğunu bel�rtmekted�r:

Part�ler çok yavaş. B�r karar alacaklar, b�r tepk� gösterecekler... Ell� tane �ş. Sosyal
medyadan tepk� göstermek �ç�n tweet atarlarken b�le kırk takla atıyorlar. Oysa
gençler bunu �stem�yor. Tepk� göstereceğ�n�z şey bell�d�r. İnsan hakları �hlaller�nde
düşünmezs�n�z, çıkarsınız duruşunuzu bell� eders�n�z. Gençler bunu sokakta çok
başarılı b�r şek�lde yapıyor. Mecl�s part�ler� düzen part�ler� (Baran, Kürt).

Son olarak bazı gençler de akranlarını eleşt�rmekte ve her şeye rağmen gençler�n
kurumsal s�yas� part�lerde s�yaset yapması gerekt�ğ�n� vurgulamaktadır. Aynı
zamanda part�ler�n gençl�k kolları hakkında şerh koymakta ve farklı b�r yapılanma
önermekted�r:

Gençl�k kolu olduğunda oradan d�rekt�fler, dayatmalar söz konusu olab�l�yor.
Bence gençl�k hareket� ayrı olmalı, gençler�n kend� talepler� var. Mesela kend�n�
sosyal�st olarak tanımlamayan ama ücrets�z eğ�t�m talep eden gençler de
katılab�lmel� sosyal�st part�ye. Gençl�ğ�n kurumsal s�yasete katılımı yeters�z.
S�yaset ve part�ler öcüleşt�r�l�yor ama bu doğru değ�l. Kend�m�z� b�r özne hal�ne
get�rmek ve toplumu şek�llend�rmeye da�r harekete geçmek �st�yorsak bu part�ler
öneml� (Bade, Fem�n�st).
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Seç�me az b�r süre kala gündemde farklı konular d�le get�r�lmekted�r. B�r yandan
seç�m sonuçlarına yönel�k end�şe d�ğer yandan da farklı toplumsal grupların end�şes�
sıklıkla tartışılmaktadır. Bu bölümde gençlerle olası Cumhurbaşkanı ve hükümet
değ�ş�m�nde seç�m sonuçlarının �kt�dar tarafından nasıl karşılanacağına yönel�k
düşünceler� ele alınmıştır. D�ğer yandan kamuoyunda "end�şel�" olarak tanımlanan
toplumsal gruplara yönel�k algılarla �lg�l� değerlend�rmeler yapılmıştır. 
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Gençler, seç�m sonuçlarının kabulüne yönel�k farklı görüşler ortaya koymuştur. Bazı
gençler muhalefet�n bu konuda kend�ler�ne güven vermes�n� �stem�ş, bazı gençler de
end�şeler�n gerçekç� olmadığını bel�rtm�şt�r. Toplumsal gruplara ve özell�kle
muhafazakarlara yönel�k "end�şelere" �se muhafazakar gençler katılmadıklarını
bel�rtm�şlerd�r. 

Toplumsal ve s�yasal end�şeler
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Gençler seç�m dönem�ne yaklaşırken farklı toplumsal ve s�yasal end�şeler
h�ssett�kler�n� bel�rtmekted�rler. Bu end�şeler�n başında seç�m sürec�n�n normal
şek�lde gerçekleşmeme �ht�mal� gelmekted�r:

Seç�m olacağından em�n değ�l�m. Seç�m olursa kaybedecek tarafın
ç�rkefleşeceğ�n� düşünüyorum. Kolay ve demokrat�k koşullara uygun
değ�şmeyecek (Hakan, Alev�).

Ya seç�m olmazsa d�ye düşünmüyor değ�l�m. AKP bu, her şey� yapar. "Ben seç�m
yapmayacağım" der. B�r bahane bulur, �mkansız değ�l. Neler yapmaz ded�k, heps�n�
yaptı. Bu kadar da olmaz ded�ğ�m�z hang� şey olmadı (B�nnur, Kent yoksulu).

H�ssed�len bu kaygı durumuna karşı M�llet İtt�fakı'nın kend�ler�ne güvenmes�n�
�steyen gençler de göze çarpmaktadır:

Altılı Masa'dan b�r� çıkıp, böyle b�r durumda şunu yapacağız demel�. B�ze güvence
vermel�. Geçenlerde İng�ltere'de b�le Türk�ye'den b�r bakana aynı soru soruldu.
Demek k� bu b�r yerlerde konuşuluyor. 15 Temmuz'da k�mler�n, eller�nde nelerle
sokağa çıktığını gördük. Gerçekten merak ed�yorum. AKP, "Seç�m yapmıyorum"
derse muhalefet�n pol�t�kası ne olacak? (Berk, Kent varsılı).

AKP'n�n geçm�ş pol�t�kaları üzer�nden örneklend�rme yapan gençler, kend�
�fadeler�yle "komplo teor�s�"ne kadar g�tt�kler�n� ancak  her şey�n olab�leceğ�n�
söylemekted�rler: 

Kürtlere savaş açıp, Haz�ran seç�m�n� �ptal ett�ren b�r�nden bahsed�yoruz. Halk da
destek verd�. Ş�md� y�ne hedef Kürtler olab�l�r. Böyle b�r şey olduğunda muhalefet
ne d�yecek? Savaş var ve bu yüzden seç�m olmasın mı d�yecek? (Baran, Kürt).

Komplo teor�ler� oluşturuyoruz. Buna �nanıyoruz. İnanmakta haklıyız. Karşımızda
her şey yapab�lecek b�r� var. Ben Yunan�stan'la savaş �ht�mal�nden çok
korkuyorum. Neden olmasın d�yorum. "Vatan, m�llet, Sakarya" der ve yapar
(Cansu, Kent varsılı). 

Görüşmec�ler�n b�r kısmı da bu yaklaşımlara karşı çıkmakta ve bu durumun AKP'y�
güçlend�rd�ğ�n� �fade etmekted�r: 

Seç�m olacak ve g�decekler. Bunu onlar da b�l�yor. Eller�nde b�r şey kalmadı. Güçler�
çok azaldı ve b�z onları gözümüzde büyütüyoruz (Sema, Müz�syen).
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Muhafazakar gençler "tehl�kede olma" duygusuna d�kkat çekmekte, muhalefet� ve
toplumu uyarmaktadırlar:

Bu süreçten korkuyorum. AKP seç�m� kazanmak �ç�n her şey� yapacak.
Muhalefet�n bu tuzağa düşmemes� gerek�yor. Aklınıza gelemeyecek her şey b�le
yapab�l�rler. Buna herkes �nanıyor. B�z�m a�leler�m�ze de aynısını yaptılar. Her
zaman tehl�kede olduğumuzu söyled�ler ve b�z� koruduklarını da. Ama öyle değ�l.
Tehl�kedeym�ş�z g�b� davranıyorlar ama tehl�kede değ�l�z (N�zam, Muhafazakar).

Bu alt başlıkta son olarak muhafazakar gençlerle "başörtüsü"/ "türban" konusu
konuşuldu. Gençler bu konu özel�nde hem �kt�dar hem de muhalefet� sert b�r d�lle
eleşt�rmekted�r:

Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü söylem� güzel ama artık ağızlarına sakız ett�ler. K�m
durmadan kend�s�nden konuşulmasından �ster k�, ben �stem�yorum. Çevremden
de bana end�şel� m�s�n d�ye soruyorlar, sank� bunu soranlar Türk�ye'de end�şel�
değ�l. Ben bunu �stem�yorum (Hal�de, Muhafazakar). 

B�r kadının eteğ� ya da ben�m başörtüm neden bu kadar erkek s�yasetç�ler�n
ağzında? Neden bu konu bu kadar konuşuluyor? Belk� b�r problem hala var ama
bunu konuşmak onların �ş� m�? Konuştukça büyüyor çünkü konuşanların b�lmed�ğ�
şeyler bunlar. S�z hayatınızda h�ç başörtüsü takt�n�z mı? (Sennur, Muhafazakar).

Muhafazakar genç kadınlar, "end�şel� olma" gündem�n�n kend�ler�ne yönel�k tehd�t
yarattığını düşünmekted�r:

Arkadaşlarım bana soruyor, "Bak o dem�ş, end�şel� m�s�n?" d�ye. Ben de ne b�ley�m,
durum ben�mle �lg�s�z d�yorum. Bu ben� çekm�yor. Herkes başörtülü ama y�yecek
ekmek yok. S�zce b�z böyle b�r ülke m� hayal ed�yoruz? (Hal�de, Muhafazakar).

N�zam ve Adnan da yaşadıkları dönüşümün altını ç�zmekte ve yaratılmaya çalışılan
korkunun kend�ler� �ç�n anlamsız olduğunu bel�rtmekted�r:

Ben namazımı kılarım, �sted�ğ�m g�b� yaşarım. Erdoğan "Esk� Türk�ye yok" d�yor. O
g�tt�ğ�nde de korkutmaya çalıştığı şeyler olmayacak (Adnan, Muhafazakar). 

Ün�vers�teye geç�nce başka �nsanlar tanıdım. Herkes korkuyormuş. Farkında
değ�lm�ş�z. Ş�md� anlıyorum. Ş��rden bahseden b�r �kt�dar var ama gençler
korkuyorlar. Bunu fanusun �ç�ndeyken fark etm�yorsunuz (N�zam, Muhafazakar).
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2. BÖLÜM

Cumhurbaşkanı adayının n�tel�kler� 

M�lletvek�ll�ğ� ve sınıfsal tems�l�yet

Propaganda yöntemler� ve s�yaset d�l�n�n eleşt�r�s�

Gençler�n sorunları ve vaatler�n uyuşmazlığı
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Seç�m Sürec�nde İlk Oy Yolculuğu: Stratej�ler, Beklent�ler ve Talepler

Kamuoyunda M�llet İtt�fakı'nın Cumhurbaşkanı adayına yönel�k değerlend�rmeler
devam etmekte ve gündeme farklı �s�mler gelmekted�r. Bu bölümde gençlerle �s�mler
üzer�nden değ�l; �stenen ve hayal ed�len Cumhurbaşkanı'nın n�tel�kler� üzer�nden
tartışılmıştır.
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Cumhurbaşkanı adayının n�tel�kler� 

Gençlere göre �deal Cumhurbaşkanı adayı; ekonom�y� b�len, donanımlı, toplumun
sorunlarının farkında ve la�k b�r� olmalıdır. Gençler, adayın geçm�ş�nde herhang� b�r
nefret söylem� ve ş�ddet eylem� bulunmamasını �stem�şlerd�r. Ayrıca gençler otor�ter,
müdahalec� ve baskın karakterl� b�r adaya karşı çıkmışlardır. Farklı toplumsal
k�ml�kler�n ve sınıfların talepler� değ�şkenl�k gösterm�şt�r.
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Çalışmanın �lk bölümünde de �fade ed�ld�ğ� g�b� gençler�n neredeyse tamamı
ekonom�k sorunlardan ş�kâyet etmekte ve yaşanan bu sorunlar neden�yle farklı
zorluklar çekt�kler�n� bel�rtmekted�rler. Bu bakımdan gençler�n ekonom�y� ön plana
çıkarması ve ekonom�y� b�len b�r Cumhurbaşkanı adayı �stemeler� şaşırtıcı
gözükmemekted�r:

Dünya fa�zler� arttırma pol�t�kası �zlerken, b�z b�r�n�n �nadı uğruna saçma sapan b�r
şek�lde fa�zler� düşürdük. Açıklanan enflasyon k�mse �nanmıyor. Geçen sene
aldığınız ürünü ş�md� üç-dört katına alamıyorsunuz. Ülke yokuş aşağı yuvarlanıyor.
AKP g�derse, ekonom�n�n düzelmes� �ç�n adımlar atılması lazım. Müteahh�t ya da
l�se mezunu b�r�n�n aday göster�lmes�ne değ�l, gerçekten çok �y� ekonom�y� b�len
b�r adaya �ht�yacımız olduğunu düşünüyorum. Türk�ye'de çok �y� ekonom� b�len
k�ş�ler var ve bu k�ş�ler aday olarak göster�leb�l�r (Atahan, Kent varsılı). 

Gençler�n öneml� b�r kısmı da adayın tek başına karar almamasını ve herhang� b�r
konuda uzmanları d�nlemes� gerekt�ğ�n� söylemekted�r. Bu konuların başında  da
ekonom� gelmekted�r. Gençler düşünceler�n� Cumhurbaşkanı Erdoğan üzer�nden
anlatmaktadırlar:

Ekonom� b�lmes�n� �ster�m ama b�lm�yorsa da b�lenler� d�nlemel�. O kadar çok
sorun var k�, heps�n�n uzmanı olamaz. Ekonom� de bu sorunlardan b�r�. Zaten
ek�b�n� çok �y� ekonom� b�lenlerden oluşturursa doğru karar alınır (Baran, Kürt)

Ekonom�den anlamayab�l�r ama çıkıp da  “Ben ekonom�st�m” demes�n. K�m�n b�l�p
b�lmed�ğ�n� anlayab�lecek b�r kuşağız. Bakarız özgeçm�ş�ne. Bu yüzden �y�
ekonom�stler� çevres�ne doldurması ve d�nlemes�  yeterl� (Hande, Kent varsılı).

Gençler�n neredeyse tamamı eğ�t�ml� b�r Cumhurbaşkanı adayı talep etmekte ve
yabancı d�l b�lmes�n� koşul olarak eklemekted�r:

Eğ�t�ml� ve d�l b�len b�r aday �ster�m. M�lyonlarca ün�vers�te mezunu var, ülke
nüfusu genç ama konuşulan adaylar ve hatta ş�md�k� Cumhurbaşkanı b�le l�se
mezunu ve yabancı d�l b�lm�yor (Funda, Kurye).

Bu bağlamda adayın  dünyadak� gel�şmeler� tak�p edeb�lmes� �stenmekted�r:

Dünyada ne olduğuna da�r b�r f�kr�n�n olması gerek�yor. Türk�ye sank� bu
dünyadan değ�lm�ş g�b�. B�l�m ve teknoloj�n�n b�n yıl ger�s�ndey�z. Ekonom�de nas
d�yoruz. Gel�şmelere az da olsa vakıf olan b�r� olsun (Cansu, Kent varsılı). 
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Gençler �sted�kler� Cumhurbaşkanı adayını çoğu kez �sted�kler� değ�l, �stemed�kler�
n�tel�kler üzer�nden tanımlamaktadır. Gençlere göre �deal Cumhurbaşkanı adayı
kend�s�n� halktan üstün görmemel�d�r ve farklı b�r şek�lde davranmamalıdır: 

Görüşmelerde d�kkat çek�c� b�r husus da gençler�n "baskın karaktere" sah�p olmayan
Cumhurbaşkanı görmey� arzu etmeler�d�r. Gençler bu konuda duydukları
rahatsızlıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan üzer�nden d�le get�rmekted�rler:

Cumhurbaşkanı adayını benden çok üstün b�r konumda görmek �stemem. O
yoldan geçerken ben�m yolum kes�ls�n ve 50 k�ş�l�k korumayla geçs�n
�stem�yorum. Benle b�rl�kte metroya b�ns�n, yanıma otursun. Halkla �ç �çe olsun
�ster�m. Ülke yönet�yorsan o halkın sorunlarını görmen lazım (Lena, Ermen�).

Ger� planda kalan b�r aday �st�yorum. Seç�m sürec�nde değ�l ama en azından
sonrasında. Başka b�r Erdoğan’ı çekemem. Cumhurbaşkanı b�r ay Cumhurbaşkanı
konuşmazsa ne olur? Ne fark eder? Bence h�çb�r şey fark etmez (Al�, İşç�).

Her gün Erdoğan ne ded�, ne yaptı. Doların artıp artmaması onun konuşmasına
bağlı, k�m�n ceza alacağı onun konuşmasına bağlı. Bu otor�terl�k. B�r �nsan 20
sened�r her gün konuşur mu? Her konuda her an konuşuyor. Bazen günde 3 kere
konuşuyor. Bazen d�yorum k� sess�z b�r aday olsun. Ne o b�z� b�ls�n, ne b�z onu.
B�raz ger� planda kalacak b�r Cumhurbaşkanı �st�yorum (Kazım, Kent yoksulu).

Yukarıdak� talepler üzer�ne yapılan tartışmalar der�nleşt�kçe aslında gençler�n
"otor�ter" n�tel�kte b�r Cumhurbaşkanı �stemed�kler� ortaya çıkmaktadır.Özell�kle
Cumhurbaşkanlığı makamının ve s�yaset alanın gençler�n gündel�k yaşamına müdah�l
olması eleşt�r�ler�n başında gelmekted�r: 

Kadınların ne g�yeceğ�ne, gençler�n ne �çeceğ�n� ve �nsanların nasıl davranacağına
karışan b�r Cumhurbaşkanı var. Böyle b�r�n� görmek �stem�yorum. S�ze ne
kadınlardan ve gençlerden. Otor�ter ve baskıcı olmasın da ne olursa olsun. Ben�m
kılık kıyafet�m hakkında Cumhurbaşkanı neden konuşur k�? (İd�l, Kent varsılı).

Cumhurbaşkanının tavrı konusunda da gençler�n öneml� eleşt�r�ler� bulunmaktadır.
Gençler kend� �fadeler�yle "bağıran-çağıran" b�r aday görmek �stememekted�rler:

Bağıran çağıran ve her gün konuşan b�r aday �stem�yorum. Çok güçlü b�r� de
olmasın. Ortaklaşa b�r yönet�m tavrı ben�mses�n (N�zam, Muhafazakar).
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Tartışılan konuların başında olası adayların geçm�ş�ne yönel�k değerlend�rmeler
bulunmaktadır. Gençlere göre olmazsa olmaz kr�terler�n başında adayın, aday
olmadan öncek� �fadeler� gelmekted�r. Genç kadınlar �ç�n adayın kadın düşmanı
olmaması ve gayr�müsl�m gençler �ç�n de adayın geçm�ş�nde nefret söylem� �çeren b�r
�fade bulunmaması oy verme terc�h� olarak karşımıza çıkmaktadır:

En bas�t�nden kadın düşmanı olmamasını, İstanbul Sözleşmes�’n�n arkasında
durmasını ve göçmen karşıtı olmamasını bekler�m (Selda, Fem�n�st).

Gayr�müsl�mlere karşı nefret söylem� olursa tekrar ş�ddet artar. Geçm�ş�nde böyle
b�r kara leke olan b�r�ne oy vermem. Ona oy vermek, �z�n vermek demek. Bunu
yaparsan kend�n� ateşe atmış olacaksın. Böyle b�r şey yapamam (Nad�n, Ermen�).

Çoğu genç de benzer şek�lde la�kl�k vurgusu yapmakta ve Cumhurbaşkanı adayının
d�n �le s�yaset yapmamasını talep etmekted�rler: 

Adayın d�n üzer�nden b�r şeyler göstermes�n� doğru bulmuyorum. Oyumuzu almak
�ç�n yapıyorlar ama muhafazakar gençler� böyle etk�leyemezler. B�z�m zaten böyle
b�r �steğ�m�z yok. Herkes�n oyunu almaya çalışmak b�r süre sonra oy kaybına yol
açab�l�r. Gençler�n oyunu almak d�n ve �manla olmaz. İş, ekonom�, eğ�t�m �le olur.
Ben�m kuşağım, "Gerek�rse aç kalalım gerek�rse yemek p�şmes�n ama d�nle
yaşayalım" d�yen b�r kuşak değ�l (Adnan, Muhafazakar).

D�ne s�yaset� alet etmes�n. D�n ve s�yaset �l�şk�s�nden uzak dursun. D�n onun alanı
olamaz (Aras, Ermen�).

Farklı mezheplerden �nsanlara farklı davranmamalı. Tüm toplum �ç�n b�r şeyler
yapmalı (Hakan, Alev�). 

Kend�n� muhafazakar olarak tanımlayan gençler�n de seç�m sürec� ve sonrasına da�r
d�n �le s�yaset arasına mesafe koyan aday n�tel�ğ�nde buluşmaları öneml� b�r ver�d�r:

Bazı gençler de Cumhurbaşkanlığı makamı �le vatandaşlar arasındak� �l�şk�n�n
duygusal bağlarla tanımlanmasına karşı olduklarının altını ç�zmekted�rler: 

İnsanların sevmese b�le nefret etmeyeceğ�, sevse b�le tapmayacağı b�r aday
�st�yorum. Neden sevg� olsun k�? Gar�p değ�l m�? İş�n� yapacak, o kadar. İş�n�
yapacak, çalmayacak, yandaş olmayacak ve d�nleyecek (Ferhat, Balkan göçmen�).
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Bu bağlamda Kürt gençler�n Cumhurbaşkanı adayının n�tel�kler� üzer�ne düşünceler�
de oldukça öneml� göstergeler sunmaktadır. Kürt gençler, adayın n�tel�kler�n�n
başında "Kürt düşmanı" olmamayı koymaktadırlar:

Bakıyorum ve her yerde Kürt düşmanı s�yasetç�ler görüyorum. Söylemler� ve
eylemler� Kürt düşmanlığı üzer�ne ve bunun üzer�nden oy devş�rmeye çalışıyorlar.
Gelecekte eğer özgür ve ad�l b�r ülkede yaşayacaksak en azından, en azından
d�yorum, Kürtler� tanımayan ve Kürtlerden nefret etmeyen b�r�n�n aday olması
lazım. Oy vermek �ç�n dem�yorum ama bar� oy vereceksek de �ç�m�z s�ns�n
(Mehmet, Kürt).

Yaş öneml� değ�l, F�nland�ya başbakanı b�r örnek bence. Hatta genç olması daha �y�
olab�l�r, sorunlara gen�ş açıdan bakab�l�r (Vera, Levanten). 

Kürt gençler�n b�r d�ğer taleb� de cesur hamleler yapab�lecek b�r Cumhurbaşkanı.
Gençler, statükodan yana olarak Kürt sorununun çözülemeyeceğ�n� ve
Cumhurbaşkanı'nın d�rayetl� ve kararlı durmasını talep etmekted�rler:

Bu ülken�n en öneml� sorunu bence Kürt sorunu. Ekonom�n�n de temel�nde bu
yatıyor. Geçm�şte kaç kere bu sorunun çözümü �ç�n adımlar atıldı ama sonunun
gelmemes�n�n neden� s�yasetç�ler�n pragmat�st yaklaşmalarıdır. Ülken�n başındak�
k�ş� çözüm �sterse ve ve sürec�n arkasında durursa b�r adım atılır (H�cran, Kürt).

Aday n�tel�kler�nde ele alınan b�r konu da yaş ve c�ns�yett�r. Gençler, aday olacak
k�ş�n�n yaşı ve c�ns�yet� üzer�ne net b�r değerlend�rme yapmamakta ve bu konu
üzer�nden önkoşul ortaya sürmemekted�rler. Sadece çok az sayıdak� görüşmec�,
genç  b�r Cumhurbaşkanı adayı �sted�kler�n� bel�rtmekted�rler:

Son olarak �şç� gençler mevcut durumda �şç� düşmanı pol�t�kaların uygulandığını
söylerken, aday prof�l�n� de bu durum üzer�nden örneklend�rmekted�rler:

Ülkede sermaye ne derse onu yapan b�r Cumhurbaşkanı var. İşç�y� gözeten ve �şç�
haklarını gen�şleten b�r� olsun �st�yorum. İşç� ölümler� çok yüksek. İş yer� önlemler�
alınmıyor (Neşe, İşç�).
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Gençler�n Cumhurbaşkanı aday n�tel�kler�nde sıkça öne çıkardığı b�r husus da adayın
mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan'dan farklı olması gerekt�ğ�d�r. Bunu
açıkça d�le get�ren muhafazakar gençler, eğer muhalefet�n kazanmak �st�yorsa bu
konuya d�kkat etmes� gerekt�ğ�n� bel�rtmekted�rler:

Erdoğan’ın karşısına Erdoğan g�b� b�r aday koyarsanız kaybeders�n�z. Eğer genç
kuşağın oyunu almak �st�yorsanız farklı b�r�n� göstermen�z gerek�yor. Muhafazakâr
olmamalı, müteahh�t olmamalı. Ün�vers�te mezunu olmalı. Gençler�n oyunu
�st�yorsa esk� t�p olmamalı (Fatma, Muhafazakar). 

Çoğu aday adayı bana ya Erdoğan'ın kopyası ya da Erdoğan'ın özell�kler�n�
barındıran k�ş�ler. Mesela anne ve babalarımız zaten Erdoğan'a neredeyse tapıyor.
Onu en Müslüman k�ş� olarak görüyor. Bu konuda onunla yarışab�lecek değ�l, farklı
kulvarlarda güçlü olan b�r� aday olmalı. Zaten orj�nal� varken, neden kopyaya oy
vers�nler k�? (Recep, Muhafazakar). 

Gençler�n aday n�tel�kler�nde baskın olarak ortaya koyduğu b�r konu da adayın hem
seç�m sürec�nde gerçekç� vaatler vermes� hem de kazandığı takd�rde gerçekç� �şler
yapması ve gerçekç� uygulamalar ortaya koymasıdır. Bu konu b�le bazı gençler
tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan örneğ� �le kıyaslanarak açıklanmaktadır:

Erdoğan g�b� olmayan aday olmalı. Ben Erdoğan’ın hala çok güçlü olduğuna
�nanıyorum. Onun oyununa gelmeyen, onunla kavga etmeyen b�r� lazım. Herkes�n
sorunlarını b�len b�r� olmalı. Yüksekten atıp sallamamalı, ayakları yere basan
öner�lerde bulunmalı (Volkan, İşç�).

Gençler dünyayı s�yasetç�lerden daha �y� b�l�yorlar. Her ver�ye ulaşab�l�yorlar.
Türk�ye çok güçlü b�r ülke, dersen�z, buna k�mse �nanmaz. Hang� ver�ye dayanarak
bunu söylüyorsunuz d�ye sorarım. Neden güçlü olmaya çalışıyoruz? Bu çok ucu
açık b�r vaat. Bana yapab�lecekler� şeyler� söyles�nler. Türk�ye adaletl� b�r ülke
olacak dersen�z, bu kend� �ç�n�zde halledeceğ�n�z b�r olaydır. Yapab�l�rs�n�z. Adayın
uçmaması lazım (Cansu, Kent varsılı).
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Türk�ye'de b�r süred�r seç�mlere yönel�k tartışmalar muhalefet�n Cumhurbaşkanı
adayına k�tlenm�ş durumda. Halbuk� 2023 Haz�ran ayında m�lletvek�ll�ğ� seç�m� de
yapılacaktır. Bu sebepten dolayı gençlerle m�lletvek�ll�ğ�n�n tems�l�yet� üzer�nden
tartışmalar gerçekleşt�r�lm�şt�r. 
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M�lletvek�ll�ğ� ve sınıfsal tems�l�yet

Gençler, m�lletvek�l� olmanın "zeng�nl�k" ve "güç" g�b� sınıfsal konumlara bağlı
olduğunu düşünmekte ve m�lletvek�l� adaylarının kend�ler�n� sorulmasını talep
etmekted�r. Ayrıca gençlere göre adayların geçm�ş�nde ş�ddet, nefret söylem� ve
ayrımcılık vakası bulunmamalıdır. 
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Görüşmec�ler daha öncek� bölümde de alıntı yapıldığı üzere m�lletvek�l� olmayı sınıfsal
durumla b�rl�kte ele almakta ve ön koşul olarak madd� olarak güçlü olma gerekl�l�ğ�n�
bel�rtmekted�r:

M�lletvek�l� olmak kaç paradan başlıyor? Hakkımı aramak �st�yorum ve m�lletvek�l�
olmak �st�yorum d�yem�yorsunuz. Ceb�n�zdek� paraya bakıyorlar. Y�ne de aday
olmanız garant� değ�l. Patronumdan b�l�yorum. Kaç para harcadı ama m�lletvek�l�
olamadı. Genc�n, hele genç b�r �şç�n�n s�yaset yapması �mkansız (Necla,İşç�).

M�lletvek�l� seç�mler�nde send�ka başkanlarını aday göster�yorlar ama send�ka
başkanlarının Erdoğan’dan b�r farkları yok. İşç�ler�n sorunlarını b�len vek�ller lazım.
B�z�m �ç�m�zden gelenler lazım. Bana sadece seç�m dönem�nde gelmeyecek. B�z
�şç�lere sorsunlar b�z onlara �şç� vek�ller yollayalım (Cem, İşç�).

Genç �şç�ler m�lletvek�ller�n�n kend� sorunlarını b�len k�ş�ler olmasını �stemekte ve bu
konu özel�nde katılımcı b�r metot uygulanmamasını eleşt�rmekted�r:

Gençlere göre m�lletvek�ller� ulaşılamaz b�r konumda bulunmakta ve m�lletvek�ll�ğ�n�n
�deal anlamıyla mevcut durum çel�şmekted�r:

Ben�m bölgemden b�r� m�lletvek�l� olduğunda sadece seç�m dönem�nde, o da denk
gel�rse uzaktan görüyorum. Ben�m sorunlarımı benden d�nlemeyecekse ve ben on
�sted�ğ�mde ulaşamayacaksam, m�lletvek�ll�ğ� bunun neres�nde? B�r m�lletvek�l�n�n
yanına g�tsem yüzlerce koruma ben� engeller (Murat, Kent yoksulu).

Genç öğrenc�ler �se toplumsal olaylarda öğrenc�ler�n yanında olan ve toplumsal
olaylara destek veren m�lletvek�l� talep etmekted�r:

Boğaz�ç� D�ren�ş�'nde öğrenc�ler mücadele ederken, pol�s onlara saldırırken
öğrenc�ler tek başına kalmıştı. K�mse yoktu yanlarında. Belk� b�r �k� tane. Böyle
olaylarda m�lletvek�ller�n�n olması hem sorunların daha görünür olmasına katkı
sağlıyor hem de bence pol�s ş�ddet�n� azaltıyor (İd�l, Kent varsılı). 

Fem�n�st kadınlar da m�lletvek�ller�n�n alanlarda kadınların ve gençler�n yanında
olmasının önem�ne değ�nmekted�r:

Alanlarda yanımızda olmalılar. B�zzat yaşadığımız şeylerde yanımızda olmalılar.
Buna uygun k�ş�ler seç�lmel� (Bade, Fem�n�st).
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Gençler, seç�m dönem� yaklaşırken olası Cumhurbaşkanı adayı gündem�n�n yanı sıra
m�lletvek�ll�ğ� adaylarının da tartışılmasını ısrarla �stemekted�r. Gençler m�lletvek�l�
adaylarının nasıl seç�ld�ğ�n� b�lmed�kler�n� ve adayları kend�ler� bel�rlemek �sted�ğ�n�
söylemekted�r:

İs�mler� konuşmak anlamsız. 550 m�lletvek�l� var. Maaşları yüksek ve neredeyse
yüzde 90’nın adını b�lm�yoruz. Çünkü b�ze sormadan aday oluyorlar. Hayatımda h�ç
görmed�ğ�m yerlerde yaşıyorlar. B�z neden seçm�yoruz? (Berkay, Kurye). 

Görüşmec�lerden bazıları genç ve kadın m�lletvek�l� sayısının artmasını yönünde
görüş bel�rt�rken, olası vek�l adaylarının geçm�ş�n�n de �ncelenmes� gerekt�ğ�n�
vurgulamaktadır. Gençlere göre geçm�ş�nde ş�ddet, nefret söylem� ve ayrımcılık olan
b�r�n�n aday olması engellenmel�d�r:

M�lletvek�l� olmak �ç�n zeng�n olmak gerek�yor. Ben buna kafayı taktım. Zeng�nler�
seç�yoruz. Oysa genç ve kadın vek�ller olmalı. (Sennur, Muhafazakar)

Kadınları tac�z eden, LGBTİ+'lara yönel�k nefret söylem� kullanan b�r�n�n adaylığı
engellenmel�. Bugün erkek m�lletvek�ller�n�n karısına ya da sevg�l�s�ne ş�ddet
uygulayıp uygulamadığını b�lm�yoruz (Cansu, Kent varsılı).

Fem�n�st gençler Türk�ye'n�n bu yönet�m s�stem�nde fem�n�st m�lletvek�l� sayısının
artmasının b�r şey değ�şt�rmeyeceğ�n�n altını ç�zmekte ve sorunların daha der�n
olduğunu bel�rtmekted�r:

Ana muhalefet d�rekt b�z fem�n�st�z d�yemeyeceğ� �ç�n böyle b�r şey olmaz. Sorun
part�ler�n ve s�stem�n yapısında. Göstermel�k olur (Ece, Fem�n�st).

Mecl�ste fem�n�stler�n olması çok etk�lemez çünkü mecl�s�n ş�md�k� s�stem�
değ�şmel�. Sokakta mücadeleler�n devam etmes� gerek (Bade, Fem�n�st). 

Son olarak bazı toplumsal gruplar, kend�ler�n� tems�l eden m�lletvek�ller� olmasının
öneml� olduğunu ve böylece sorunlarının daha görünür olacağını düşünmekted�r:

Romanların m�lletvek�l� var ve sorunları artık konuşuluyor. Çalışıyorlar, çabalıyorlar.
Çözülmes� b�le bu var. Neden b�z�m yok? Ses�m�z duyulmuyor (Özcan, Abdal). 

Müz�syen vek�l d�yeceğ�m ama popüler kültürün �s�mler� ve tems�lc�ler�nden
bahsetm�yorum. Bu �ş� �y� b�len ve yandaş olmayan k�ş�ler aday olab�l�r. Yavuz
B�ngöl değ�l ama sanatın sorunlarını b�len ve anlayan k�ş�ler (Aslı, Müz�syen).
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Bu bölümde kurumsal s�yaset�n seç�m sürec�nde uygulayacağı propaganda ve s�yaset
d�l�ne yönel�k gençler�n beklent�ler� çerçeves�nde tartışmalar gerçekleşt�r�lm�şt�r. 
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Propaganda yöntemler� ve s�yaset d�l�n�n eleşt�r�s�

Gençler, gerçekç� vaatlere dayanan b�r propaganda arzuladıklarını bel�rt�rken,
kurumsal s�yaset�n çatışmacı ve nefret söylem�ne dayalı d�l�n� eleşt�rm�şlerd�r.
Gençler, ötek�leşt�r�c� olmayan ve gençler� özne olarak ele alan b�r s�yaset d�l�
�sted�kler�n� bel�rtm�şlerd�r.
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Görüşme yaptığımız gençler �lk olarak muhalefet�n gerçekç�, nedenselleşt�r�lm�ş ve
çağdaş konuları ele alan b�r propaganda yapmasını �stemekte ve s�yaset yer�ne kavga
ed�lmes�n� doğru bulmadıklarını söylemekted�r:

Propaganda, h�tabet çok öneml�. Gençler� etk�lemel�. Bu yüzyılın sorunları
konuşulmalı. Muhalefet�n propagandaların altının dolu olması lazım. S�yaset
yapılmıyor, kavga ed�l�yor. Bu pol�t�k b�r kavga değ�l (Emanuel, Keldan�).

Gençler seç�m çalışmalarında c�ns�yetç�, ayrımcı ve nefret �çeren d�l kullanılmaması 
 gereğ�nde b�rleşmekted�rler. Çoğu gence göre bu �fadeler gençler� oy kullanmaktan
uzak tutmakta, part�lere ve adaylara olumsuz bakmalarına sebep olmaktadır:

Sadece bazı kes�mler�n oyunu almak �ç�n "kadın g�b�" veya azınlıklara yönel�k
nefret �fadeler� kullanıldı geçm�şte. Oy almak �ç�n b�rçok kes�m hedef göster�ld�.
Ben ve b�raz da gen�şletey�m, �dd�alı olacak ama ben�m kuşağım böyle şeylerden
hoşlanmıyor d�yeceğ�m ama az kalacak. Mesela LGBTİ+'ları hedef göstererek,
göçmenlere saldırarak b�zden oy alamazlar (Berk, Kent varsılı).

Irkçı ve c�ns�yetç� �fadeler kullanırlarsa oy vermem. Asla �kt�dara oy vermem daha
küçük başka b�r part�ye oy ver�r�m (Aras, Ermen�).

Gençler seç�m sürec� dışında da kurumsal s�yaset�n d�l�n� çokça eleşt�rmekteler ve
kullanılan d�l�n kend�ler�n� hedef gösterd�ğ�n� bel�rtmekteler:

S�yasette söylenen sözler çok aşağılayıcı. Ülken�n �ler� gelen �nsanları saçma sapan
konuşuyorlar. Azınlıklara, Alev�ler de dah�l, hakaret ed�l�yor. Alev�l�k hakaret olarak
kullanılıyor. Aşağılayıcı sözler ed�l�yor. Ermen�ler ve Rumlar �ç�n de durum aynı.
Onların varlığı da küfür olarak kullanılıyor. Çok rahatsız ed�c� (Kerem, Alev�).

Cumhurbaşkanı adayı �ç�n �stenen n�tel�kler�n b�r benzer� de seç�m sürec�ndek� s�yaset
d�l� meseles�nde karşımıza çıkmaktadır. Özell�kle LGBTİ+ gençler nefret söylem�n�n
kullanılmamasını �lk sıraya alırken, yüksek sesle konuşma, azarlama ve bağırma g�b�
baskın tavırların da eleşt�r�ler�n başında geld�ğ�n� görmektey�z:

Yaşlı s�yasetç�ler�n bağırması ve küfretmes� ben�m h�çb�r şek�lde hoşuma g�tm�yor.
B�rb�rler�ne saygısı olmayanların halka da saygısı olmadığını düşünüyorum. Nefret
d�l�n�n kullanılmasını kes�nl�kle onaylamıyorum (Ecem, LGBTİ+). 
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İkt�dar da muhalefet de bağırıyor, aşağılıyor ve hakaret ed�yor. Böyle �nsanları
hayatımda çevremde tutmuyorum. Tamam b�rb�rler�ne ne yaparsa yapsınlar ama
halkı ve b�z� aşağılıyorlar. Neden b�r s�yasetç� ben� azarlayarak başka b�r�nden oy
almaya çalışıyor k�? Ün�vers�tede, yolda, h�çb�r yerde bu d�l� kullanmıyoruz b�z
gençler ama s�yasetç�ler bunu kullanmakta ısrar ed�yorlar. Ben azarlayana, kavga
edene, küfür edene neden oy verey�m? (Berk, Kent varsılı).

S�yasetç�ler�n b�rb�rler�ne h�tap şek�ller� ve k�ş�sel konularda kavga etmeler� de
gençler�n eleşt�rd�ğ� konulardan:

Ben çok yanlış buluyorum. Ey Kemal! Ey Erdoğan !… K�ş�sel sorunlarını
yansıtıyorlar. Bas�t ve �ğrenç b�r d�l (Vera, Levanten).

Gençler, karşılıklı atışmaları ve bu atışmalardan meydana gelen s�yaset ortamını da
doğru bulmadıklarını söylemekted�rler:

B�zden öncek� kuşakları b�lm�yorum ama b�z�m nes�l ya da kend� arkadaşlarımı
düşüney�m, b�z öyle çok laf sokmalı s�yasetten hoşlanmıyoruz. Zaten laf sokma
�ş�n� en �y� b�z yapıyoruz (Serkan, Kurye).

S�yasetç�ler�n �şler� yarışmıyor, sözler� yarışıyor. B�rb�r�ne laf sokan l�derler öne
çıkıyor ama bunu Muharrem İnce’de yaşadık, sonuç hüsran oldu. Sak�n
kalab�lecek b�r� gerek�yor. S�yaset d�l�n�n poz�t�f olması lazım. Gaza get�rmek bazen
�şe yarıyor ama uzun vadel� bakınca yaramıyor (G�zem, Balkan göçmen�).  

S�yaset d�l� üzer�nden yapılan değerlend�rmeler der�nleşt�kçe gençler�n poz�t�f b�r d�l
arzuladıkları görülmekted�r. G�zem, bu durumu geçm�ş seç�mlerden
örneklend�rmekted�r:

S�yasetç�ler gençlere gençler�n oyunu almak �ç�n sıklıkla "genç d�l�" kullanmaya
çalışmaktadır. Bu durumun gençler� s�yas� part�lere ve aktörlere yaklaştırmak yer�ne
onları uzaklaştırdığı görülmekted�r. Bazı gençler bu d�l� "aşağılayıcı" bulmaktadır: 

Propaganda d�l� genç dostu g�b� görünüyor ama çok uzak. O genç d�l� orada bayağı
duruyor (Vera, Levanten).

Erkek ve yaşlı s�yasetç�n�n bana "kanka" demes� veya sosyal medyada b�rb�rler�ne
genç �fadeler� kullanması, ben�m oy vermem� m� sağlayacak? Aks�ne genç d�l�
ded�kler� şey, gençler� aşağılamaktan başka b�r şey değ�l (Atahan, Kent varsılı). 
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Gençler, karşılıklı atışmaları ve bu atışmaların etk�s�ndek� s�yaset ortamını da doğru
bulmadıklarını söylemekted�rler:

B�zden öncek� kuşakları b�lm�yorum ama b�z�m nes�l ya da kend� arkadaşlarımı
düşüney�m, b�z öyle çok laf sokmalı s�yasetten hoşlanmıyoruz. Zaten laf sokma
�ş�n� en �y� b�z yapıyoruz (Serkan, Kurye).

S�yasetç�ler�n �şler� yarışmıyor, sözler� yarışıyor. B�rb�r�ne laf sokan l�derler öne
çıkıyor ama bunu Muharrem İnce’de yaşadık, sonuç hüsran oldu. Sak�n
kalab�lecek b�r� gerek�yor. S�yaset d�l�n�n negat�f değ�l, poz�t�f olması lazım. Gaza
get�rmek bazen �şe yarıyor ama uzun vadel� yaramıyor (G�zem, Balkan göçmen�).  

S�yaset d�l� üzer�nden yapılan değerlend�rmeler der�nleşt�kçe gençler�n poz�t�f b�r d�l
arzuladıkları görülmekted�r. G�zem, bu durumu geçm�ş seç�mlerden
örneklend�rmekted�r:
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Seç�m yaklaştıkça muhalefet cephes�nden gençlere yönel�k farklı vaatler sunulmakta
ve gençler�n oyu alınmak �stenmekted�r. Bu alt başlıkta gençler�n toplumsal
k�ml�kler�ne ve sınıflarına göre yaşadıkları sorunlar ve talepler� tartışılmıştır.
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Gençler�n sorunları ve vaatler�n uyuşmazlığı

Gençler, muhalefet�n kend�ler�n� tanımadığını ve gençler �ç�n ortaya attığı vaatler�n
gençler�n sorunlarıyla �lg�l� olmadığını �fade etm�şlerd�r. Gençler, muhalefet�n gençl�ğ�
b�r bütün olarak değerlend�rerek vaat vermes�ne de karşı çıkmışlardır. Görüşmec�lere
göre gençler�n sorunları farklılaşmakta ve gençler�n talepler� de bu bağlamda
değ�şkenl�k göstermekted�r. 
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Çalışmaya katılan gençler ekonom�k sorunlardan ş�kayet etmekted�r. Bu ş�kayet�n
altında yatan ana neden �se gençler�n genç g�b� yaşayamamasından �ler� gelmekted�r.
Farklı toplumsal sınıflardan gençler bu durumu öneml� b�r sorun olarak görmekted�r: 

Gençler�n sorunu, bence hep�m�z�n tek sorunu, hayatımızı yaşayamamak. L�se
mezunuyum, başka arkadaşım ün�vers�tede okuyor. İk�m�z de sokağa çıkacak para
yok. Ben�m param ev�n �ht�yaçlarına g�d�yor, o da zaten çalışamıyor (Rıfat, İşç�).

Babam g�b� düşünüyorum para harcarken. Marketlerde �nd�r�m kovalamaya
başladım. Sonra kend� kend�me "Del� m�s�n, bunlarla mı uğraşacaksın" d�yorum. 19
yaşındayım ve attığım her adımdan end�şe duyuyorum. Genç g�b� h�ssetm�yorum.
En öneml� sorun gençler�n genç olamamasıdır (Atahan, Kent varsılı).

İlk kez oy kullanma hakkına sah�p olanların çoğu yaşları gereğ� l�seden yen� mezun
olmuş ve ün�vers�teye başlayan k�ş�lerd�r. Gençler esk� kuşaklardan ün�vers�te
yaşamını başka şek�llerde duyduklarını ancak kend�ler�n�n onlardan ekonom�k açıdan
farklılaştığını bel�rtmekted�r. Bu bağlamda gençler sorunlarını şöyle anlatmaktadır:

Kuzenler�m ve ablamlarımdan d�nl�yorum. KYK kred�s� �le b�le geç�n�yorlarmış.
Kend�ler� o paradan köşe atıp yurtdışına ucuz b�let kovalayıp, hafta sonu gezmeye
b�le g�tm�şler. O zamanlar babamın durumu da çok �y� değ�ld�. Onlar kred� ve part-
t�me �şlerle bunu yaptılar. Ben�m kuşağım �se "Barınamıyoruz" d�yor. Farka bakar
mısınız? Ş�md� KYK kred�s�  aylık yemek ücret�n� karşılamaz (Hande, Kent varsılı).

Karşılaştırmalarda b�r d�ğer öne çıkan başlık da İstanbul'dak� mekansal sıkışmadır.
Gençler bunu şu şek�lde tar�f etmekte ve eğlenme hakkı talep etmekted�rler:

Taks�m'� anlatıyorlar. Konserler�, eğlenceler�. Ş�md� sadece Kadıköy var ve herkes
oraya sıkıştı. Müz�k yok. Gençler�n g�deb�leceğ� yer yok. Her yer baskı altında.
Özgür mekanlar �st�yoruz (Cansu, Kent varsılı). 

Devlet�n yurt�ç�, yurtdışı gez�ler yapmasını �sterd�m. B�zler� fest�vallere
gönder�leb�l�rler. Ekonom�den kaynaklı yapamıyoruz. Fest�valler yapılmıyor. İkt�dar
çok hoşlanmıyordu. Pandem� de bahane oldu. 18 yaşındayım, oralara g�tmek ve
eğlenmek özend�ğ�m b�r şey ama g�dem�yorum. Opera yok. Esk�den klas�k müz�k
konserler� �ç�n Türk�ye’ye gelenler olurdu. Artık h�çb�r� yok (Vera, Levanten).

Gençler kültürel faal�yetler� gerçekleşt�reb�lecekler� b�r ortam ve Avrupalı akranları
g�b� gezmek �stemekted�rler: 
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Çok fazla sayıda görüşmec� de gençl�ğ�n ortak sorununun eğ�t�m olduğunu
düşünmekted�r. Eğ�t�m s�stem�ndek� problemler öne çıkmaktadır: 

Bence öneml� olan eğ�t�m s�stem�n�n düzelt�lmes�. B�z okuyab�l�yoruz fakat şartları
yüzünden okuyamayan gençler de var. Eğ�t�m� kreşten �t�baren baştan
düzenlemek gerek�yor. Kreşlerden başlanıp heps�n�n düzene oturtulması
gerek�yor. Eğ�t�m konusunda karar hakkı gençlerde de olmalı. "S�z�n �sted�ğ�n�z
eğ�t�m s�stem� ne, ne yapmak �st�yorsunuz?" d�ye gençlere sorulmalı (Anna, Rum).

Ben şu an hazırlıktayım ve kur kur okuyoruz.  Her kur atlandığında ben 3 tane
k�taba 800 l�ra vermek zorunda kalıyorum. Hem bana hem a�leme zararı var.
Çalışmak �st�yorum. Kend�me zaman ayıramıyorum kend�me zaman ayıramayınca
da mutsuz ve s�n�rl� oluyorum. Buna b�r çözüm üretmel�ler. Ulaşıma da el atarlarsa
�y� olur. Kütüphane g�b� yerlere daha çok er�ş�m sağlanab�l�r (Arl�n, Ermen�).

Eğ�t�m sorunlarını ekonom�k olarak ele alan gençler de şu şek�lde düşünmekted�r:

Kültür ve eğlence faal�yetler� sorununa d�kkat çeken toplumsal b�r grup da genç
müz�syenlerd�r. Gençler, bu sorunu yasaklarla b�rl�kte ele almaktadır: 

Müz�k ve eğlence gençler �ç�n olmazsa olmaz. B�z�m �ç�n de �ş demek. Son yıllarda
en çok kısıtlanan şeyler bunlar. Pandem�, kr�z, güvenl�k. Her koşulda �lk bunlar
yasaklanıyor. Ne alakası varsa? Serbest bıraksalar, esk�s� g�b� olsa... Esk�den
bugüne gelen b�nlerce sorun var ama onlara dokunmuyorlar, tek güzel olan şey�
yasaklıyorlar. Eğlence faal�yetler�ne destek olmasınlar, sadece karışmasınlar b�ze
yeter (Kaan, Müz�syen).

S�yasetç�ler eğlenceden anlamadığı g�b� eğlenmey� de zararlı görüyorlar. Sana ne
b�z�m müz�ğ�m�zden, eğlencem�zden! Sokaklarda g�tar çalardım l�sedeyken, ş�md�
g�tar görünce arama yapıyorlar. Bomba değ�l g�tar, g�tar! Gece 12'de uyumamızı
�st�yorlar. Del�rm�şler. Gelecek kaygısı çeken gençler de kafalarını dağıtamıyor,
daha çok bunalıyor (Özge, Müz�syen).

Gençler�n ortaklaştığı b�r d�ğer problem de barınma konusudur:

Ün�vers�te öğrenc�s� ev tutamıyor ve okuyamıyor. Ün�vers�teye g�tse, yemek
y�yemez. Çoğu öğrenc� bu sene şeh�r dışında yaşadığı �ç�n kayıt yaptıramadı. Bu
durum kadın öğrenc�ler �ç�n felaket demek. Devlet�n umurunda b�le değ�l. İsyan
ed�nce cemaat yurtlarını göster�yorlar (H�cran,Kürt).
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Fem�n�st genç kadınlar da hem eğ�t�m ve barınma g�b� b�rçok soruna değ�nmekte hem
de toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� talep etmekted�rler:

Öncel�kle b�r kadın olarak İstanbul Sözleşmes� ger� gelmel�. Barınma sorunu
çözülmel�. Ün�vers�te öğrenc�ler�ne olarak burs hak olmalı. Ekonom�k kr�z�n bedel�
b�ze ödet�lmemel� (Bade, Fem�n�st).

Erkek ş�ddet�n� engelleyecek pol�t�kalar üretmes� gerek�yor ve buna da�r vaatler
vermes� gerek�yor. Gençler b�r özne değ�lm�şçes�ne yapılan paylaşımların uygun
olmadığını düşünüyorum. Alanlarda yanımızda olmalılar. Parasız ve anad�lde
eğ�t�m olmalı. Ün�vers�telere kayyum atamayacağının sözü ver�lmel�. Gençler�n
sorunları ve özell�kle genç kadınların sorunları bunlardır (Nesl�han, Fem�n�st).

Gençler söz hakkı ve s�yasal katılım �stemekte ve gençler�n özne olarak
görülmemes�n� ortak problemler çerçeves�nde değerlend�rmekted�r:

B�z�mle �lg�l� her şeye başkaları karar ver�yor. Cumhurbaşkanı ben�m ne
g�yeceğ�me karışıyor, ne �çeceğ�m� karışıyor. Babalar eve kaçta geleceğ�m�ze
karışıyor. S�yasette gençl�k pol�t�kalarında gençler yok. B�z kend� geleceğ�m�z�
kend�m�z ç�zmek �st�yoruz (İd�l, Kent varsılı).

Gençler�n üç sorunu var. Ekonom�, eğ�t�m ve söz hakkı. Artık "Gençlere köşede
durun sıranızı bekley�n" d�yemezs�n�z. Boğaz�ç�'ne g�demed�m ama destekled�m.
Orada part� yoktu. Gençler sadece haklarını savundu (Vel�, Muhafazakar).

Görüşmec�ler gençler�n ortak sorunu olarak bunlardan bahsederken, kurumsal
s�yaset�n ve özell�kle muhalefet�n gençler� tanımadığını ve sorunlarını b�lmed�ğ�n�
söylemekted�r. Gençler�n sorunları ve muhalefet�n vaatler� arasında uyuşmazlık
bulunmaktadır. Gençlere göre, muhalefet gençler� homojen b�r bütün olarak
değerlend�rmekte ve farklı toplumsal gruptak� gençler�n sorunlarını b�lmemekted�r:

Gençler d�ye b�r şey yok. Ben müz�syen�m, b�r� �şç�, b�r� öğrenc�. Hep�m�z�n sorunu
aynı olab�l�r m�? Toptan genel geçer vaatler. Çünkü dedeler b�z�mle
konuşmuyorlar, aman bunlar genç ve şunu �ster d�yorlar (Zeynep, Müz�syen).

Hang� gençler�n sorunları? B�r genç eğ�t�m der, b�r genç ekonom� der, b�r genç
çocuğuma bakamıyorum b�le der. Param yok, evlenem�yorum d�yen de olur
Ben�m �ç�n en öneml� sorun �ş güvenl�ğ� ve �ş saat�. Aldığımız maaş da üç kuruş (Al�,
İşç�).
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Bu bağlamda gençler muhalefete ve özell�kle muhalefet�n araba ve arabalarda ÖTV
�nd�r�m� vaad�ne tepk� göstermekted�r.

Gençler�n en öneml� sorunu ekonom�k. Kahve �çem�yorum d�yorum, okula
g�dem�yorum, k�tap alamıyorum, çıkmışlar araba vaat ed�yorlar, ÖTV �nd�r�m�
d�yorlar. Gençler� anlamadıkları buradan bell� (İsma�l, Balkan göçmen�)  

Araba ve ÖTV �nd�r�m� vaad� gençler tarafından çokça eleşt�r�lmekted�r. Buna karşılık
Ezg� muhalefete öner�lerde bulunmaktadır:

Verg� �nd�r�mler� ya da “Araba verg�s� almayacağım” g�b� vaatlerden z�yade ben
ekonom�n�n �y�leşt�r�lmes� konusunda gerçekç� planlar sunulması gerekt�ğ�n�
düşünüyorum. Ped ürünler�n�, gıda ürünler�n� almakta güçlük çek�yoruz. Verg�ler�
çok yüksek. Onların vaat ett�kler� gelecek kaygılarımı ortadan kaldırmıyor. Bu
ülken�n gençler�n�n �nsana layık b�r şek�lde yaşayab�leceğ�ne �nanmak �st�yorum.
Gelecek kaygımız muhalefet tarafından tamamen s�l�nmel� (Ecem, LGBTİ+).

Kürt gençler �se kend� toplumsal grupları �ç�n en öneml� sorunun ayrımcılık ve
k�ml�ksel hakların �hlal ed�lmes� olduğunu düşünmekteler:

D�l�m� öğrenmek ve konuşmak �st�yorum ama terör�st d�yorlar. Çocuğuma
aktarmak �st�yorum gelecekte. Kürt dey�nce ülkede �şe almayan b�nlerce �nsan
var. Ayrımcılığı geçt�k, öldürülüyorlar. Baskı var. Kürtler�n özgür olması b�r�ler�n�n
kanına dokunuyor. Asıl problem budur (Ş�lan, Kürt). 

Son olarak gençler muhalefet�n vaatler üzer�ne kurduğu pol�t�kasını ve bu pol�t�kayı
sunarken kullandığı d�l� de eleşt�rmekted�r. Muhalefet�n "bekley�n" demes� bazı
gençler� kızdırmaktadır: 

Gençlere ver�len vaatler yok, duyduklarım da bell� k� sadece oy �ç�n. Ne d�yorlar?
Bekle. Ney� bekleyeceğ�z. Gelm�şler bell� b�r yaşa bana “bekle” d�yorlar. Geleceğ�
sen m� yaşayacaksın ben m� yaşayacağım? (Funda, Kurye)

Vaat görmek �stem�yorum. Yapamayacakları şeyler� söylüyorlar. Sadece bas�t
sorunları b�le vaat verseler yeter. İnternet hızı mesela (Uğur, Alev�).
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Türk�ye ekonom�k, s�yasal ve sosyal açıdan b�rçok sorun yaşamaktadır. Gençler bu
sorunlardan en çok etk�lenen toplumsal grup olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
bölümde gençlere seç�m sonrası hükümet�n hang� temel meseleler� öncel�kl� olarak
ele alması ve çözüm üretmes� gerekt�ğ� sorulmuştur. 

48

Temel meseleler ve ac�l çözümler

Gençlere göre sorunların başında yoksulluk, eğ�t�m, ötek�leşt�rme, ayrımcılık, eğlence,
savaş pol�t�kaları, demokrat�kleşme ve �şç� hakları gelm�şt�r. Gençler�n olası hükümet
değ�ş�m�nden beklent�ler� bu yönde ağırlık kazanmıştır. 
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Gerçekleşt�r�len odak grup görüşmeler�nde ekonom�k kr�z�n yarattığı yoksulluk
gençler tarafından b�rçok kere d�le get�r�ld� ve her toplumsal grup, k�ml�k ve sınıftan
gençler ekonom�k kr�zden etk�lend�kler�n� bel�rtt�ler. Yüksek ve düşük gel�rl�
mahallelerde oturan �k� genc�n de aynı sorunu yaşamaları ekonom�k kr�z�n etk�s�n� ve
yaygınlığını göstermes� açısından öneml� b�r örnekt�r:

Önce ekonom� d�yorum. Dışarıda vak�t geç�rmek b�r yana evde dört k�ş� çalışıyoruz
ve k�ra ödemekte zorlanıyoruz. Aylık ekmek �ç�n öded�ğ�m�z para b�rkaç yıl öncek�
k�ramıza eş�t. Yıllardır tanıdığımız bakkal artık veres�ye yazmıyor. Bakkala g�derken
bu sefer ne kadar oldu d�ye düşünüyorum. Ne olursa olsun ekonom�k kr�z�n
çözümü şart. Önce karnımızı doyurmalıyız (Ham�t, Kent yoksulu).

Esk�den para harcarken düşünmüyordum ama son zamanlarda ya çok
düşünüyorum ya da acaba �ler�de lazım olur mu d�yerekten alıyorum. B�r yere
g�tt�ğ�mde yemek yerd�m ama artık evden y�y�p çıkıyorum. Boğuluyorum. K�m
gel�rse gels�n �lk önce bu kr�z� çözmel�. Tek beklent�m bu (Cansu, Kent varsılı).

Genç �şç�ler ekonom�k sorunlardan en çok ş�kayet eden grupların başında
gelmekted�r. Özell�kle genç kadınlar kr�z dolayısıyla geleceğe yönel�k adım
atamadıklarından ve hayatlarını kuramadıklarından bahsetmekted�rler. Bu çerçevede
seç�m sonrası beklent�ler de ekonom� üzer�ne yoğunlaşmaktadır: 

Dışarı çıkmak �st�yorum, para yok. Kıyafet almak �st�yorum, para yok. Sevg�l�m var.
Nasıl evleneceğ�z d�ye düşünüyoruz. Eşya almak �ç�n 10 yıl çalışmam lazım. Nasıl
b�r hayatım olacak? Hep böyle m� g�decek (Ayfer, İşç�).

Ben seç�m sonrasında her şey�n ucuzlayacağına, param olacağına ve rahat rahat
davranacağıma �nanayım herkese oy ver�r�m. Seç�m sonrası �ç�n tek beklent�m bu
yoksulluğun sona ermes�. Fak�r de etk�len�yor, öğrenc� de kadın da erkek de.
B�rkaç zeng�n dışında hep�m�z. Başka her şey fasa f�so (Sümeyra, İşç�).

Eğ�t�m�ne ara vermek zorunda kalan gençler de yen� dönemden umutlanmak ve
ün�vers�teye g�tmek �sted�kler�n� söylemekted�rler. Bazı gençler �ç�n ekonom�k
kr�zden çıkış ün�vers�teye g�tmek anlamına gelmekted�r:

L�se son sınıfta çalışmaya başladım. B�rkaç sened�r şu kr�z geçs�n de dershaneye
g�dey�m d�yorum ama �k� sene ara verm�ş oldum. İlk olarak ekonom� çözülsün de
ben de ün�vers�teye g�dey�m (B�nnur, Kent yoksulu).
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Roman gençler de kr�zden kaynaklı yoksulluk sorunun çözümünü talep etmekted�rler.
Genç yaşta anne ve baba olan bu gençler, d�ğer gençlere göre bu konuda daha da
dezavantajlı konumda bulunmaktadırlar:

Her şey çok pahalı ulaşamıyoruz. İst�hdam programları, eğ�t�m, korunma. Bana
�st�hdam ve barınma sağlanırsa, çocuğumu okuturum. İht�yaçlarımı alırım. Madd�
manev� destek lazım (Ceng�z, Roman). 

Roman gençler ekonom�k sorunların yanı sıra ötek�leşt�r�ld�kler�nden ve tems�l
sorunu yaşadıklarından bahsetmekted�rler ve çözüm �sted�kler� konuları şöyle
sıralamaktadırlar: 

İst�hdam, barınma, eğ�t�m… Bunların dışında ötek�leşt�rme sorunu var. Her
mevk�de Romanlar tems�l ed�lmel�. B�z�m de okumuş �nsanımız var. Gerek�rse kota
konacak. Merkez� ve yerel teşk�latta yer almak �st�yoruz. Beled�ye Mecl�s�’nde
tems�lc�m�z yok. B�ze kumanya vermey�n, �st�hdam yaratın (Orhan, Roman).

Öğrenc�l�ğe devam eden gençler barınmadan beslenmeye kadar b�rçok �mkana
ulaşamadıklarından ve kahve alırken b�le düşündükler�nden söz etmekted�rler.
Lena'nın �fades�yle genç g�b� yaşayab�lecekler� Türk�ye hayal� vurgulanmaktadır:

Ben�m yaşıtım b�r �nsanın hep s�yaset konuşmaması gerek�yor. Öğrenc�y�m ve
sabahtan akşama kadar çalışmamam gerek�yor ama çalışıyorum. İsted�ğ�mde
kahve �çmem gerek�yor. Normalleşme �st�yorum. O kadar kötü b�r durumdayız k�;
nasıl toparlanırız b�lm�yorum. Rahatlamak �st�yorum. B�r şey alırken kırk kere
düşünmek �stem�yorum. Parayı düşünmek b�le �stem�yorum. Otomat kahves� b�le
artık  çok pahalı (Lena, Ermen�).

Gençler�n bu bağlamda eğlence talep etmeler� oldukça öneml�d�r. Araştırma boyunca
gençler gündel�k hayata baskının arttığını, yoksullaştıklarını ve huzursuz ve mutsuz
olduklarını d�le get�rm�şlerd�r. En temel haklardan olan eğlence hakkının gençler
tarafından önemsen�yor oluşu değerl� b�r ayrıntı olarak karşımıza çıkmaktadır: 

Gülmek, mutlu olmak �st�yorum. Her şey�n çok pahalı olmasının yanı sıra hep
kısıtlamalar var. Fest�val yok, gece 12'den sonra müz�k yok. Eğlenmek �st�yorum.
Bırakın da bu yaşta doyasıya eğleney�m. Seç�m olsun, b�zlere karışmasınlar ve
eğlence hakkımızı el�m�zden almasınlar, ger�s� onlara kalmış. Eğlenmek �ç�n b�le
yen� hükümet bekl�yoruz. Bu kadar absürt b�r ülke (İd�l, Kent varsılı). 
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Görüşmelerde sıklıkla d�le get�r�len b�r d�ğer beklent� de "ş�ddet" konusudur. "Ş�ddet"
�k� farklı b�ç�mde karşımıza çıkmaktadır. Genç kadınlar, kadına yönel�k ş�ddet �ç�n
mücadele eden b�r hükümet arzu ett�kler�n�, Kürt gençler de devlet�n savaş
pol�t�kasının sonra ermes�n� �sted�kler�n� söylemekted�rler. Y�ne b�rçok genç 
 Türk�ye'de pol�s ş�ddet�nden gündel�k hayata kadar �nen ş�ddet�n sıradanlaştırıldığını
ve bu duruma çözüm bulunması gerekt�ğ�n� �fade etmekted�r. 

Ş�ddet konusunun muhafazakar gençler tarafından da ele alınması gençler arası
beklent�ler�n ortaklaştığının gösterges�d�r: 

H�ç k�mse konuşmuyor ama bence en öneml� sorun ş�ddet. Her yerde ş�ddet var.
Kadına ş�ddet, pol�s ş�ddet�, savaş… Devletten korkar hale geld� �nsanlar. Ben�mle
aynı görüşte olmayan akranlarımın coplandığını görmek ben�m �ç�n kırılma yarattı.
Esk�den b�zlere ş�ddet uygulanırmış, ş�md� b�zden olmayanlara. Ş�ddet� araç olarak
kullanmayan b�r hükümet gelmel� (Recep, Muhafazakar).

Ş�ddetle bağlantılı olarak gençler�n üzer�nde durduğu ve çözüm taleb� bekled�ğ� b�r
konu da toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�d�r. LGBTİ+ ve fem�n�st gençler, ş�ddet�n ekonom�k
kr�zden daha öneml� b�r sorun olduğunun altını ç�zmekted�rler:

İstanbul Sözleşmes�’nden çıkıldığı andan �t�baren kadına ş�ddet ve bunu
meşrulaştırma araçları çok arttı. Kadın olarak b�z�m öldürüldüğümüz ve tecavüze
uğradığımız senaryo çok ac�l senaryo. Ekonom�den daha öneml� (Ecem, LGBTİ+).

Okula g�derken, evden dönerken, otobüste ve hatta taks�de tac�ze, tecavüze
uğramayacağımı nereden b�ley�m. Kurtulsam b�le bu k�ş�n�n ceza almayacağına
em�n�m. Bu korku yüzünden her an telefonda b�r�yle konuşuyormuş g�b�
yapıyorum. Yen� dönemden beklent�m toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�ne yönel�k
adımlar ve kadına ş�ddet�n ağır şek�lde cezalandırılması (Hande, Kent varsılı).

Ş�ddet� özgürlüklerle b�rleşt�rerek hak �hlaller�ne d�kkat çeken gençler, İstanbul
Sözleşmes�ne, �fade özgürlüğüne ve ün�vers�telere kayyum atanmasına d�kkat
çekerek; özgür b�r ülke �ç�n bu sorunların çözümünü elzem olarak görmekted�rler:

S�yas� tutuklulara ve haksız yere �çer�de olanlara da�r hamle yapılmalı. Kayyumların
görevden alınması, demokrat�k yapıların kurulması gerek. İstanbul Sözleşmes�
temel�nde yol har�tasının sunulması gerek (Selda, Fem�n�st). 
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Kürt gençler �ç�n ana gündem, savaş pol�t�kaları ve k�ml�ksel taleplerd�r. Kürt gençler
devlet�n savaş pol�t�kasına son vermes�n� talep etmekted�rler:

Doğu'da savaş var. Bu savaş hep var. B�tm�yor. Devlet kıskaca almış. Sınırdışı
operasyonlar Kürtlere karşı yapılıyor. Devlet�n bu pol�t�kasının son bulması lazım.
Yen� hükümet, eğer yen� olacaksa ben�m �ç�n yen� devlet aklı anlamına gel�yor. Bu
yüzden barışa ve barışa yönel�k adımlara �ht�yacımı var (Baran, Kürt).

Çözüm sürec� yen�den başlamalı ama bu sefer devlet güvence altına almalı. Oy
kazanmak uğruna masadan kalkmamalı. Buna b�z�m Kürt gençler�n �ht�yacı var.
K�m muhatap alınacaksa alınmalı ama o çözüm ve barış gelmel� (Al�, Kürt). 

Kürt gençler yen� hükümetle b�rl�kte yen� b�r çözüm sürec�n�n oluşmasını talep
etmekted�rler. Gençlere göre yen� çözüm sürec�n�n sekteye uğramaması �ç�n
güvence altına alınması da �stenenler�n başında gelmekted�r: 

Yen� hükümetten Kürt sorununun çözümüne yönel�k adımlar bekleyen gençler
muhalefete güvenmed�kler�n�n de altını ç�zmekted�rler:

Kürt ve kadın k�ml�ğ�mle devlet�n tehd�d� �le karşı karşıyayım. Eğer özgür ülke
�st�yorsak devlet�n ş�ddet�n� yok etmel�y�z. Devlet�n bekası adı altında herkese
ş�ddet uygulanıyor. Bugün bana ama yarın başka b�r muhal�fe. Muhalefet bundan
rahatsız ama �kt�dar olduğunda çözüme adım atar mı, em�n değ�l�m (H�cran, Kürt). 

Gayr�müsl�m gençler ve Alev� gençler de ayrımcılıkla mücadele ed�lmes�n� ve eş�t
yurttaşlığın ben�msenmes�n� �stemekted�ler:

Ben b�r Ermen� olarak bursa başvurursam kes�nl�kle bana ger� ödemel� olarak
çıkacak o burs. Neden böyle b�r ayrımcılık var? (Arl�n, Ermen�). 

Zorunlu İslam ve mezhep b�lg�s� görüyoruz. Hr�st�yan arkadaşlarım bu derslerden
muaf ama b�z değ�l�z. Ya herkes�n d�n�n� ortaklaşa gösters�nler ya da seçmel� olsun
(Uğur, Alev�).

S�yaset�n ş�ddet� arttırdığını bel�rten ve s�yaset d�l�n�n normalleşmes�n� �steyenler de
bulunmaktadır:

Herkes çok mutsuz ve b�rb�rler�yle kavga ed�yor. Bunun sebeb� s�yaset. S�yaset b�z�
kışkırtıyor (Al�, İşç�).
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Çoğu genç ısrarla eğ�t�m s�stem� üzer�nde durmaktadır. Eğ�t�m s�stem�n�n eğ�t�m
hayatları boyunca değ�ş�kl�ğe uğradığının altını ç�zen gençler hem s�stem�n
düzelmes�n� hem de eğ�t�mde fırsat eş�tl�ğ�n�n oluşmasını arzu etmekted�rler:

Durmadan s�stem değ�ş�yor. Hang�s�ne adapte olacağız derken, okul b�t�yor. İmam
Hat�p l�seler�ne g�tmek zorunlu g�b� b�r şey oldu. Uzmanlar tarafından b�r s�stem
bel�rlenmel� ve o s�stem üzer�ne oynamalar yapılmamalı (Atahan, Kent varsılı).

İlkokulda okuyab�lmek �ç�n b�le zeng�n olmak lazım. Yoksul, �şç� çocukları artık
okuyamıyor. Kalem, defter m� alacaklar yoksa eve ekmek m�? Dershanes�z k�mse
ün�vers�te sınavını kazanamıyor. Eş�t ve ad�l b�r s�stem olmalı (Kazım, Kent
yoksulu).

Genç �şç�ler çalışma saatler�n�n düzenlenmes�n�, �şç� c�nayetler�n�n durdurulmasını �ve
güvencel� �stemekted�rler. Kısaca gençler, "�şç� dostu" b�r hükümet�n sorunlara çare
olacağını düşünmekted�rler:

Çok az konuşuluyor ama �ş saatler� çok öneml�. Herkes çok ama çok çalışıyor.
Avrupa’da bazı ülkelerde dört güne düşmüş. İz�n verseler 7 gün çalıştıracaklar.
Çalışma saatler� düzgün olsa kend�m�z� gel�şt�reb�l�r�z, eğleneb�l�r�z (Rıfat, İşç�).

İşç�ler her şeyden önce ne �ster? Ölmemek. Ger�s� sonra. İş güvenl�ğ� olmadan,
güvences�z çalışıyoruz. Yarın ne olacağımız bell� değ�l. Hastaneye g�demeyen
�nsanlar var çünkü s�gortası yok. İşç� düşmanı b�r hükümet var. İşç� dostu olmalı ve
�şç�lere haklarını vermel�. İşç�ler de haklarını almayı b�lmel� (Necla, İşç�). 
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Seç�m�n beklenen sonuçları olası b�r koal�syon hükümet�n� de beraber�nde get�rme
�ht�mal� taşımaktadır. Çalışmaya katılan gençler AKP hükümetler� dönem�nde
dünyaya gelm�ş ve tek part�l� hükümet yönet�m�nden başka b�r hükümet şekl�
görmem�şlerd�r. Bu çerçevede gençler�n koal�syon tartışması yapmaları önem
kazanmaktadır. 
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Koal�syon kaygısı ve çok sesl�l�k �steğ�

Gençler seç�m sonrası �ç�n koal�syon ve tek part� hükümet� üzer�nden farklı görüşler
yansıtmışlardır. Bazı gençler demokrat�kleşme �ç�n koal�syonu şart koşarken, bazı
gençler de sorunların hızlı çözümü �ç�n tek part� hükümet�nden yana olduklarını �fade
etm�şlerd�r. Bu gençler �dealde koal�syon hükümet�n� ve çok sesl� parlamento
desteklemeler�ne rağmen konjonktür açısından koal�syon yer� tek part� hükümet�n�n
daha �y� olacağını bel�rtm�şlerd�r.
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Koal�syon hükümet� �le �lg�l� farklı görüşler bulunmaktadır. Gençler tek part� ve
koal�syon arasında ayrıldığı g�b� olası koal�syondan duyulan end�şeler�n kaynağı da
değ�şmekted�r. Yaygın kanı koal�syonun kaos get�receğ�ne duyulan �nançtır. Bazı
görüşmec�ler koal�syon �sted�kler�n� bel�rtseler de end�şeler�n� saklı tutmaktadırlar:

Koal�syonu destekl�yorum. Ama d�yorum. Em�n olamıyorum. Türk�ye'dek�
part�ler�n koal�syonu becereb�lecekler�ne �nancım yok. Koal�syon uzlaşma
demekt�r ama b�z�m ülke her konuda ayrışmayı terc�h ed�yor. Sağlıklı b�r
koal�syonu devam ett�reb�lecek b�r yapıya sah�p olmadığımızı düşünüyorum.
Koal�syonu terc�h etmeme rağmen bu konuda çek�nceler�m var (Umut, Kent
varsılı). 

Koal�syon kaygısının sebepler�nden b�r� de gençler�n M�llet İtt�fakı'ndak� part�lere
güvenmemes� ve part�ler�n �deoloj�k olarak b�rb�r�nden farklı olmasıdır:

Normalde koal�syon olması daha �y�. Ama M�llet İtt�fakı'na bakınca o kadar çok
gar�p part�ler b�r araya gelm�ş k�. Davutoğlu esk�den AKP’l�yd� ve CHP’yle
b�rb�rler�ne sallıyorlardı ş�md� CHP’l�lerle aynı yere gelm�ş. Akşener MHP’den çıktı.
M�ll�yetç�. Bu part�ler çok zıt görüşlere sah�pler. B�r arada olmaları tuhaf. Ne kadar
farklı olsa o kadar �y� ama bu kadar farklılık güven�lmez gel�yor (Lena, Ermen�). 

İy� Part� �le CHP her konuda nasıl anlaşacak? B�r� m�ll�yetç� b�r� sosyal demokrat. En
azından sosyal demokrat olduğunu �dd�a ed�yor. Türk�ye'de bu �k�s� arkadaş b�le
olamazken ülkey� nasıl yönetecekler? Başka b�r ülke olsa anlarım ama Türk�ye'de
çok zor. Keşke koal�syon olab�lse ama bence �mkansız (Hande, Kent varsılı). 

Koal�syonu çok sesl�l�kten dolayı destekleyen gençler de tar�hsel der�nl�kten dolayı
kaygı duyduklarını �fade etmekted�rler:

Burası darbeler ülkes�. Tar�hte hep bu var. Başa çok part�l� b�r grup geld�ğ�nde
onların arasındak� tartışmaların b�r yere varab�leceğ�n� düşünmüyorum. Mecl�s ne
kadar bölünürse b�rl�k olunması o kadar zor olacak. Keşke bu sorunlar olmasa da
çok part�l� olsa.  Mecl�s’te çeş�tl�l�ğ�n olması ben�m �ç�n öneml� (Nad�n, Ermen�).

Koal�syon konusunda öne sürülen eleşt�r�lerden b�r� de l�derler�n öne çıkma �steğ�d�r:

S�yasetç�ler önde olmak �st�yor. Her part� l�der� kend� egosuna yen� düşüyor.
B�rl�kte hareket edemezler. Kend�ler�n� öne çıkarmak �sterler ve kavga ederler.
Türk�ye'de egosuz s�yasetç� yok. İnsan da yok (Meryem, Kent yoksulu).
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Koal�syonu destekleyen ama M�llet İtt�fakı'nda bulunan part�ler neden�yle koal�syona
karşı olan gençler "karmaşa" �ht�mal�n� öne çıkarmakta ve şu görüşte b�rleşmekted�r:

Tek part� durumuna karşı olsam da şu an olab�lecek koal�syonun oldukça
karmaşık olduğunu ve uzun vadede karmaşaya sürükleyeceğ�n� düşünüyorum. B�r
koal�syon olsa ve yakın görüşlerden part�ler bu koal�syonda olsa bu uygun olur
(Ela, LGBTİ+).

Bazı gençler de kend� destekled�kler� part�ler�n d�ğer part�ler�n �deoloj�ler�nden ve
geçm�şler�nden dolayı b�r arada bulunmasına karşı çıkmaktadır: 

Ben� tems�l eden k�ş�n�n ben�m tems�l ett�ğ�m görüşlerdek� �nsanların kat�l�
olanlarla ve onları katledenlerle aynı koal�syonda olması ben�m �ç�me s�nm�yor ve
sadece �kt�dar olma odaklı bu şek�lde davranmak çok mantıklı gelm�yor (Ç�ğdem,
LGBTİ+). 

Şu an mevcut M�llet İtt�fakı'nın yapısını koal�syon �ç�n yeters�z bulan ama çoksesl�
olab�lecek b�r koal�syonu destekleyeb�lecekler�n� �fade eden gençler de vardır:

Bu koal�syona �deal d�yemey�z ama koal�syon �y� olab�l�r. B�r koal�syon olacaksa her
görüşün �ç�nde yer alab�leceğ� b�r koal�syon olmasını �ster�m (Ç�ğdem, LGBTİ+). 

Koal�syon konusunda yapılan tartışmalarda sıklıkla 1990'lar Türk�ye s�yas� hayatı
vurgulanmaktadır ve gençler bu konuda �k�ye ayrılmaktadır. Bazı gençler s�yaset�n
değ�şmed�ğ�n� düşünmekted�r. Bazıları da şartlı "evet" demekted�rler: 

Geçm�şe dönel�m, bakalım. Anlaşab�lm�şler m�? Tansu Ç�ller, Mesut Yılmaz, Ecev�t.
Youtube'da v�deolarına denk gel�yorum ve görüyorum. Hep kavga olmuş. O
günden bugüne ne değ�şt� s�yasette? H�çb�r şey. Değ�şen b�r şey olsa y�ne
ekonom�k kr�ze g�rmezd�k. Koal�syonu asla �stemem. Babam anlatıyor, kavga
ed�yorlar, ertes� gün dolar yüksel�yor (Murat, Kent yoksulu).

Koal�syon hükümetler� Ç�ller �le hatırlanıyor. Çok başarılı olduğunu söyleyemey�z.
6 part� var ve çok farklılar ama ortak noktaları da var. Koal�syon f�k�r ayrılıklarını ve
çatışmayı get�r�yor. Çünkü düşünceler farklı. Eğer şu ank� süreçte koal�syonu tek
b�r yönmüş g�b� göstereceklerse, evet der�m… Ama f�k�r ayrılıkları olacaksa, olmaz.
Ortak b�r f�k�r ve yön �le g�d�lecekse ve tek k�ş� b�r bey�n olacak, kalanlar da
danışman g�b� olacaksa; ben buna daha olumlu bakıyorum (Emanuel, Keldan�).
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Farklılıkların sorun ve kavga get�receğ�ne �nanan gençler �se düşünceler�n� şöyle
örneklend�rmekted�rler:

Koal�syonun parlak olduğunu düşünmüyorum. İk�z�m var , �k�m�z de çok benz�yoruz
ama farklı k�ş�l�kler�z ve en küçük şeyden b�le kavga çıkab�l�r. Bu, ekonom�y� etk�ler.
Çocuk oyuncağı değ�l. Tek part� olması daha �y� (Vera, Levanten)

Görüşmec�ler�n Hakan da tek part�y� savunmakta ve olası koal�syonun çıkar
çatışmasına yol açacağını �dd�a etmekted�r:

Bence tek part�. D�yel�m burada 6 k�ş�y�z. Herkes kend� çıkarını düşünür. Tek part�
tek f�k�r olur. Ülken�n geleceğ� �ç�n tek part� b�r şeyler yapmalı (Hakan, Alev�)

Genç �şç�ler �se sorunların ac�l çözüme kavuşturulması gerekt�ğ�n� düşündükler� �ç�n
hızlı karar mekan�zmasının önem�ne değ�nmekte ve tek part�n�n daha �y� olacağını
düşünmekted�rler:

Ekonom� bu kadar berbatken, �nsanlar ev�ne ekmek götürem�yorken, b�r de
onların kavgasını çekemem. H�çb�r�n�n gelecek end�şes� yok ama b�z�m var. Bu
yüzden hızlı karar alınması lazım. Bunu da koal�syon yapamaz (Neşe, İşç�).

Yıllarca bu ülke tek part�n�n �şç� düşmanı olmasını çekt�. Ş�md� tam rahatlama
umudumuz var ve anlaşamazlarsa d�ye end�şe etmek �stem�yorum (Tayfun, İşç�).

Muhafazakar gençler �se her ne koşulda olursa olsun AKP'n�n hükümette olacağını
hatırlatarak farklı uyarılarda bulunmaktadırlar:

Kes�nl�kle koal�syon. İnsanların AKP'den m� yoksa tek part� hükümet�nden m�
bıktıklarını düşünüyorum ve sanırım AKP'den bıkmışlar ama her part�n�n
AKP'l�leşme �ht�mal� var ve koal�syonla engelleyeb�l�r�z. Koal�syonda çatışma mı,
tek part� yönet�m�n�n AKP'l�leşmes� m�? Çatışma daha �y� (Sennur, Muhafazakar). 

Çok az sayıda genç de bu tartışmaları anlamsız bulmakta ve başka b�r Türk�ye hayal
ett�kler�n� söylemekted�r:

Eğer amaç demokrat�k b�r Türk�ye �se bunların tartışılması b�le mantıksız. Böyle b�r
ülke �stem�yorum. Böyle end�şeler�n olduğu b�r ülkeden umut duyulmaz.
Tartışmaları değ�l, end�şeler� yaratanları eleşt�r�yorum. AKP g�decek, bu ülke
düzlüğe çıkacak. Çıkmazsa o zaman yen� gelenler de g�der (Berk, Kent varsılı).
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Seç�m sonrası �ç�n tartışılan meseleler�n başında başkanlık s�stem�nden parlamenter
s�steme geç�ş gelmekted�r. M�llet İtt�fakı "güçlend�r�lm�ş parlamenter s�stem" vaad�n�  
sunmaktadır.
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Parlamenter s�steme geç�ş�n bel�rs�zl�ğ�

Gençler, parlamenter s�steme geç�ş� desteklemekted�r. Bazı gençler geç�ş�n hemen
seç�m sonrası olmasını �stem�şler, bazı gençler �se parlamenter s�steme dönüşün
aşamalı gerçekleşt�r�lmes�n� ve ac�l çözüm bekleyen problemler�n hızlı çözümü �ç�n
ara dönem başkanlık s�stem�n� savunmuşlardır. Gençler�n b�r kısmı �se hem
parlamenter s�stem hem de gündemde konuşulan adıyla "güçlend�r�lm�ş parlamenter
s�stem" hakkında daha fazla b�lg�lend�rme yapılmasını düşünmekted�rler.
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B�rçok görüşmec� seç�m sonrası parlamenter s�steme dönüşü �stemekte ve
desteklemekted�r. Gençler demokrat�k b�r ülke hayal ett�kler�n� ve bunun da
koşulunun bu dönüşten geçt�ğ�n� söylemekted�rler: 

Kes�nl�kle parlamenter s�steme dönüş lazım. Mecl�s güçlenmel�. Tek part� ya da
koal�syon fark etmez. Eğer mecl�s güçlen�rse demokras� olur (N�zam,
Muhafazakar).

Demokras� ve özgürlükler yen�den �sten�yorsa parlamenter s�stem�n şart
olduğunu düşünüyorum. Başka b�r şey olamaz (Hande, Kent varsılı). 

Gençler hak �hlaller�n�n son bulması �ç�n tek çare parlamenter s�stem olduğunu
düşünmekted�rler. Kürt gençler başkanlık s�stem�nden en çok etk�lenen toplumsal
grubun kend�ler� olduğunu �fade etmekte ve demokrat�kleşmey� �stemekted�rler:

Başkanlık s�stem� en çok Kürtlere zarar verd�. Bombalamalar, hap�s, yok sayılma.
Heps�n� yaşadık. Sadece Kürtler yaşadı dem�yorum ama en fazla b�z etk�lend�k
D�ğer türlü en azından demokras� �ç�n umut vardı, başkanlık da, o yok (Baran, Kürt). 

Toplumsal ve s�yasal değ�ş�m�n parlamenter s�stemle geleceğ�ne �nanan bazı gençler
adalet� merkeze alarak talepler�n� anlatmaktadır:

Tek k�ş�n�n karar almasından rahatsızlık duyuyorum. Madem dengeler değ�şt�,
dengeler�n tekrardan değ�ş�p eş�t b�r şek�lde bölüşülmes� gerekt�ğ�ne �nanıyorum.
B�r ülkey� kalkındırmak �sten�yorsa adalet s�stem�n�n oturulması gerek�yor. Adalet
yoksa h�çb�r şey yoktur (Vera, Levanten).

Gençler�n b�r kısmı da başkanlığın b�r süre devam etmes�n�n daha �y� olacağını ve
sonradan parlamenter s�steme geç�lmes� gerekt�ğ�n�n altını ç�zmekted�rler: 

Hemen değ�şt�rmek ekonom�ye zarar ver�r. Her şey�n yavaş ve düzenl� değ�şmes�
lazım. Parlamenter s�steme geçel�m ama bu hazırlıksız olmaz (Emanuel, Keldan�).

Bu bağlamda öne çıkan b�r d�ğer görüş, geçm�şte alınan yanlış kararların ve
kanunların parlamenter s�stemde değ�şmes�n�n zor  ve yavaş olacağıdır: 

AKP hak kaybına yol açan ve bugüne gelmem�ze neden olan b�nlerce yasa çıkardı.
Bunların değ�şmes� lazım ama bunlar parlamenter s�stemde değ�şmez, yavaş olur
(İd�l, Kent varsılı).
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Bu konuda olası mecl�stek� m�lletvek�l� dağılımını göz önüne aldığını �fade eden ve
buna göre karar ver�lmes� gerekt�ğ�n� düşünen gençler de bulunmaktadır:

Ben ara dönem olması taraftarıyım. Eğer parlamenter s�stem ger� dönerse AKP
mecl�ste güçlü olacağı �ç�n yasalar çıkmaz. Bunca yıllık enkaz da düzelmez. En
azından b�r dönem. Ama sonra nasıl parlamenter s�steme geç�l�r, onu b�lem�yorum
(İsma�l, Balkan göçmen�).

Mecl�ste AKP'n�n olmasını demokrat�kleşme önünde b�r engel olarak gören ama b�r
yandan da demokrat�kleşme �ç�n parlamenter s�stem�n şart olduğunu düşünenler
kararsız olduklarını bel�rtmekted�rler:

AKP mecl�ste her şey� engellemeye çalışır. İBB mecl�s�nde bunu görüyoruz.Bu
yüzden ara dönem olması mantıklı ama bu şek�lde demokrat�kleşme de
gerçekleşmez. Gönlüm hemen parlamenter s�stem d�yor ama aklım ve AKP'y�
tanıyan tecrübeler�m ara dönem d�yor. Çok kararsızım (Kübra, Muhafazakar).

Fem�n�st genç kadınlar �se s�stem tartışmalarında farklı b�r yol önermekte ve daha
demokrat�kleşme �ç�n s�yaset alanının tümden değ�şmes�n� �stemekted�rler: 

Parlamenter s�stem�n bürokrat�k yapısını çok �stem�yorum. Halkçı ve demokrat�k
Cumhur�yet �st�yorum. Yerellerde mecl�s yapılanmalarıyla halkın kend� sözünü
söyleyeb�ld�ğ�, herkes�n ses�n�n duyulduğu b�r s�stem �st�yorum (Bade, Fem�n�st).

Parlamenter s�stem�n en azından şu ana göre daha �y� olacağına �nanıyorum ama
�nsanların yerelden örgütlen�p, mahalleler�nde olanlara müdahale edeb�leceğ� b�r
s�stem olmalı. Daha çok tartışmaların olab�leceğ�, yasaların çok hızlı geçmeyeceğ�,
sürec�n daha yavaş �şleyeceğ� b�r s�stem olmalı (Selda, Fem�n�st). 

Kürt gençler �se s�stem tartışmalarının gelecek �ç�n olumlu olduğunu söylemekted�r:

Yıllardır Kürtler s�stem değ�şmel� d�yor. Belk� bu şek�lde s�stemler�n nasıl b�z�
hapsett�ğ�n� görürler ve demokras�n�n önem�n� anlarlar (Al�, Kürt).

Son olarak öneml� b�r ayrıntı d�kkat çekmekted�r. B�rçok genç s�stem tartışmalarında
halkın b�lg�lend�r�lmed�ğ�n� ve  yorum yapamadıklarını �fade etmekted�r:

H�çb�r s�stem b�r şey �fade etm�yor. S�yasetç�ler b�l�nmeyen d�lde konuşuyor.
Açıkça şu s�stem böyle, şöyle d�ye anlatsalar da b�z de karar versek (Şebnem, İşç�).
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Çalışmaya katılan 100 k�ş�n�n oy verme mot�vasyonunu yansıtan yukarıdak� tablo,
odak gruplarda yapılan tartışmalarının �çer�ğ�yle b�rl�kte düşünüldüğünde b�rçok
çel�şk�y� �ç�nde barındırmaktadır. Gençler, kurumsal s�yaset alanının ne kadar öneml�
olduğunun b�l�nc�nde olduklarını eleşt�r�ler�, beklent�ler� ve talepler�yle somut b�r
şek�lde göster�rken; seç�m mot�vasyonları bakımından ayrışmaktadırlar. 
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Graf�k: İlk kez oy kullanma hakkına sah�p gençler�n oy kullanma terc�hler� (K�ş�)

Graf�k, yayını gerçekleşt�ren araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır.

Oy vermeyeceğ�n� açıkça söyleyen ve kararsız gençler, tüm gençler�n yarısından
fazlasını oluşturmaktadır. Bu durum daha önce yapılmış bazı kapsamlı n�cel�ksel
araştırmaların sonuçlarıyla da uyumludur. KONDA Araştırma Ş�rket� başkanı Bek�r
Ağırdır, 2022 Ağustos ayında bu soruna değ�nen şöyle b�r açıklamada bulunmuştu: 
 "2023'te yaklaşık 62 m�lyonu aşkın seçmen olacak. Bunların 20 m�lyonu 30 yaş altı
seçmenlerden 6.5 m�lyonu (toplam seçmen�n % 10’undan fazlası) bugün 17-22 yaş
aralığında olan seçmenlerden oluşacak. Son seç�mlerden bu yana gerçekleşt�r�len
araştırmaların bulgularından yola çıkarsak, 17-18 yaş aralığındak�ler�n çok büyük
kısmı, 18-24 yaş aralığındak�ler�n yarısı, 25-30 yaş aralığındak�ler�n üçte b�r� ya
kararsız olduğunu ya da oy kullanmayacağını söylüyor. Ya da bugünün kararsız ve oy
kullanmayacağını söyleyen seçmenler�nden bakarsak bu kararsızlar kümes�n�n yarısı
gençlerden oluşuyor." (URL-2).
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Dolayısıyla oy veremeyecek ve oy verme konusunda kararsız olduğunu açıklayan
genç seçmenler�n yoğunluğu sorunu b�rçok araştırmanın da gösterd�ğ� g�b� hep
gündemde olması gereken öneml� b�r durumdur. Kararsız seçmenler�n öneml� b�r
bölümünün seç�m yaklaştıkça oy vermeye eğ�l�m göstermes�ne ve seç�mde sandığı
g�d�yor olmasına rağmen bu sorun önemsenmel�d�r. 

Daha �lk oylarını kullanacakları seç�mde bu kadar gen�ş b�r oranın oy
vermeyeceğ�n�/kararsız olduğunu açıklaması öneml� olduğu g�b�, yüksek b�r sayıda
genc�n "kerhen oy" vereceğ�n� açıklaması da d�kkat çek�c�d�r. Oy verme konusunda
�steks�z olarak sandığa g�decekler�n� başka b�r dey�şle "kerhen" oy verecekler�n�
açıklayan gençler toplam görüşmec�ler�n�n yaklaşık üçte b�r�n� oluşturmaktadır. Bu
hem n�cel�ksel hem de n�tel�ksel öneme sah�p b�r sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

2023’de gençler arasında sandığa g�denler�n oranı, kaygılar g�der�lmez ve "kararsız
olduğunu" ve "kerhen oy" vereceğ�n� söyleyenlerden b�r kısmı �kna ed�lemezse
bel�rg�n b�r şek�lde düşeb�l�r. Ancak belk� bundan daha da öneml�s�, �lk kez oy kullanma
hakkına sah�p seçmen�n daha �lk oy kullanacakları seç�mde kurumsal s�yasete olan
güven�n�n düşük olmasıdır. Bu toplumsal-s�yasal b�r sorun olduğu g�b� aynı zamanda
gençler�n kurumsal s�yasete yabancılaştığının gösterges�d�r. Sonuçta tüm gençler�n
yaklaşık dörtte üçü nüanslarla ortada da olsa (ne kes�n oy verecek, ne de kes�n oy
vermeyecek) oy vermeyecek k�ş�lere dönüşme r�sk� taşıyan b�r grubu
oluşturmaktadırlar. Bu nedenle �lk oyunu kullanma hakkına sah�p gençler�n öneml� b�r
bölümünün kurumsal s�yaset alanına güven�n� tamamen y�t�rm�ş b�r k�tleye
dönüşmes� r�sk�n�n s�yaset�n aktörler� tarafından c�dd�ye alınması gerekmekted�r. 

Gençler�n sadece %14'ü kes�nl�kle oy kullanacağını açıkladı. Başka b�r dey�şle
gençler�n ez�c� çoğunluğu farklı nüanslarla seçmen mot�vasyonu düşük b�r grup
oluşturmaktadır. Raporda ayrıntısıyla açıklandığı g�b�, gençlere göre, s�yaset alanı
yoksullaşma, ş�ddet ve gelecek kaygısını g�dermede etk�s�z, gençler�n sorunlarına
duyarsız, gençler�n tems�l� konusunda eks�k b�r yaşlı ve zeng�n erkekler�n egemen
olduğu b�r alandır. Türk�ye’de gençler, dünyanın b�rçok örneğ�yle kıyaslandığında
öncek� seç�mlerde sandığa görece yüksek oranda g�tm�ş olsa da henüz kaygıların ve
umutsuzlukların umuda dönüştüğünü söylemek zor olduğundan, bu seç�mde de böyle
olacağını kes�n b�r şek�lde söyleyemey�z. 
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Genel değerlend�rme
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İlk kez oy kullanma hakkına sah�p olan gençler ekonom�k-s�yas�-ekoloj�k sorunlar
temell� b�r kr�z kuşağı oluşturmaktadırlar. Kr�z kuşağının sorunları, kuşaklar arası
yapısal kr�ze eklenmekted�r. Bourd�eu’nün toplumsal alan kavramıyla �fade edecek
olursak, “toplumsal alanlar”a göre yen�den üret�len, her “alan”ın kend�
gençl�k/yet�şk�nl�k/yaşlılık kuralları bulunmaktadır. S�yaset de bu alanlardan b�r�d�r ve
bu alanda gençler�n karar mekan�zmalarından uzak tutulmasını temel alan b�r yaş
h�yerarş�s� vardır. Üstel�k 21. yüzyılda (öncek� dönemlerle karşılaştırıldığında) “gençl�k
uzamıştır”. Yükseköğren�m�n yaygınlaşması, kentleşme, �ş yaşamına g�r�ş ve evlenme
yaşının �lerlemes� g�b� nedenler�n etk�s�yle gençl�k yaş d�l�m� uzamaktadır. Bu durum
yaş grupları arasındak� ger�l�mler�, s�yaset alanı da dah�l olmak üzere arttırmaktadır.

Günümüz Türk�ye’s�nde gençl�k ve s�yaset �l�şk�s� daha karmaşık ve daha çel�şk�l� b�r
hal almıştır. Gençl�k ve kurumsal s�yaset alanı g�tg�de b�rb�r�nden farklılaşmakta ve
aralarındak� mesafe her geçen gün artmaktadır. Ayrıca Türk�ye’de hem s�yaset
alanında gençler “b�z�m” / “b�zden olmayan” gençler olarak ayrı değerlend�r�lmekte
hem de genel kurumsal s�yaset gençlerle �let�ş�m kuramamakta ve gençl�ğ�n artan
talepler�ne cevap verememekted�r. Saha araştırmamızda gençler�n nasıl b�r s�yaset
ve Türk�ye �sted�ğ�n� sorguladığımızda aldığımız yanıtlardan hareketle var olandan
çok farklı b�r s�yaset ve ülke �sted�kler� ortaya çıktı. Bu durum b�r yanıyla “b�r köklü
değ�ş�m taleb�” ve farkındalık �şaret� olarak olumlu görüleb�l�r ancak d�ğer yandan
gençler�n dünyasıyla yaşlıların dünyasının çok fazla ayrıştığının da �şaret�d�r.

Gençler kurumsal s�yaset�n gençl�ğe bakışını ve s�yaset alanının aktörler� ve
kurallarını uzun zamandır çok sert �fadelerle eleşt�r�yorlar. Kurumsal s�yaset�n
gençl�kle �l�şk�s�n�n bu denl� açılması, gençler� s�yaset yapmaktan değ�lse de
mecl�stek� part�lerde örgütlü b�r b�ç�mde s�yaset yapmaktan uzak tutuyor. Gençler
kurumsal genel olarak s�yaset� yaşlı, erkek, h�yerarş�k ve otor�ter bulmaktadırlar.
Türk�ye s�yaset�n�n yapısal sorunlarına ve bu konuda yapılan gen�ş ölçektek�
araştırmalara da baktığımızda gençler�n kurumsal s�yasete yöneltt�ğ� eleşt�r�ler�n bu
araştırmada da karşılık bulduğunu söyleyeb�l�r�z. Bu da kr�z�n�n sürekl�l�k hatta
�vmeyle sürekl�l�k kazanmasının �şaret�d�r. 
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Rapor üç ana bölümden oluşmaktadır: “Seç�m Önces� Gençl�k Haller�: Kaygı,
Yorgunluk ve Görünmezl�k Arasında”, “Seç�m Sürec�nde İlk Oy Yolculuğu: Stratej�ler,
Beklent�ler ve Talepler” ve son olarak “Seç�m Sonrası Kuşkulu Umutlar: Sorunlar,
Hükümet ve Rej�m”. “Seç�m Önces� Gençl�k Haller�: Kaygı, Yorgunluk ve Görünmezl�k
Arasında” başlıklı �lk bölümde, gençler�n kend�ler�n� hem b�reysel olarak hem de b�r
kuşak grubu olarak der�n çel�şk�ler �ç�nde gördükler�n�, �ster emekç� olsunlar �ster orta
sınıf kökenl� olsunlar, yaşadıkları sorunların baskısı altında vakt�nden önce
yaşlandıklarını düşündükler�n� tesp�t ett�k. Gençler eğlence hakkını da kapsayacak
şek�lde kültürel h�zmetler�n ver�lmes� gerekt�ğ�n�, artık gençl�kler�n� yaşamak, Batılı
yaşıtları g�b� uygun süreler �ç�nde çalışmak ve kend�ler�ne vak�t ayırma hakkına sah�p
olmak �sted�kler�n� de açıkladılar. Gençler hem ekonom�k kr�z neden�yle gençl�kler�n�
yaşayamadıklarını hem de geçm�şten gelen sınıfsal, k�ml�ksel, kuşaksal ve -özell�kle
fem�n�st kadınlar ve LGBTİ+'lar örneğ�nde- toplumsal c�ns�yet kaynaklı dışlanmayı
yaşadıklarını, üzerler�nde güçlü b�r baskı h�ssett�kler�n� önemle bel�rtt�ler. Tüm
gençler mevcut �kt�dar ve muhalefet bloğu part�ler�n�n gençler� ve toplumsal
sorunları �çermekte yeters�z kaldığı konusunda b�rleşt�ler. Gençler, umutsuz ve
mutsuz h�ssett�kler�n�, geleceğe da�r de kaygılar taşıdıklarını �fade ett�ler. Gençler�n
umutsuz, mutsuz ve kaygılı h�ssetmeler�n�n nedenler�n�n ekonom�k sorunlar, gelecek
end�şes�, eğlence hakkından mahrum olmak olduğu görülmekted�r.

Bunun yanı sıra LGBTİ+ gençler�n seç�m önces� korku duydukları görülmekted�r.
Gençler, kurumsal s�yaset alanının ve özell�kle �kt�darın kend�ler�n� hedef gösterme
�ht�mal�nden çek�nce duyduklarını ve olası böyle b�r durumda hem muhalefet
cephes�nden hem de toplumdan kolay kolay destek bulamayacaklarını
düşünmekted�rler. Kürt gençler de geçm�ş deney�mler�nden devlet�n ve �kt�darın
seç�m önces� savaş pol�t�kaları uygulayab�leceğ�nden korku ve end�şe duymaktadır.
Bu bölümde ayrıca toplumsal ve s�yasal end�şeler ele alınmıştır. Muhafazakar ve
özell�kle muhafazakar kadın gençler, kurumsal s�yaset alanındak� erkek s�yasetç�ler�n
sıklıkla kend�ler�ne sorulmadan kend�ler�nden bahsetmes�nden duyduğu
rahatsızlıkları bel�rtt�ler. Genç �şç�ler de sonucu ne olursa olsun seç�m sonrası kend�
hayatlarında b�r değ�ş�kl�k olmayacağına �nanmaktalar ve kaygısız görünmekted�rler. 
 Ayrıca bazı gençler seç�m sonuçlarına yönel�k end�şeler�n� de d�le get�rm�şlerd�r.
Gençlere göre muhalefet�n bu konuda kend�ler�ne b�r yol har�tası sunmaması öneml�
sorunların başında gelmekted�r. 
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Gençlere göre kurumsal s�yas� part�ler genç katılımına kapalı b�r yapıya sah�pt�rler.
Gençler, kurumsal s�yaset alanını yaşlı, erkek, Türk ve zeng�n olarak tanımlamışlardır.
S�yas� part�ler�n gençler konusunda sınıfsal, k�ml�ksel ve kuşaksal ayrımcılık yaptığına
d�kkat çeken gençler, bu açıdan part�lere uzak durduklarını ve s�yaset� ve part�ler�
"k�rl�" bulduklarını bel�rtm�şlerd�r. Bazı gençler s�yaset �le kurumsal s�yaset
ayırdıklarını, gençler�n hal�hazırda b�rçok alanda s�yaset yaptıklarını söylem�şlerd�r.
Özell�kle muhalefet�n Boğaz�ç� D�ren�ş� g�b� toplumsal olaylarda gençler�n yanında
durmaması da sıklıkla eleşt�r�lm�şt�r. 

“Seç�m Sürec� İlk Oy Yolculuğu: Stratej�ler, Beklent�ler ve Talepler” başlıklı bölümde
gençler 2023 seç�mler�nde oy verme stratej�ler�n�, Cumhurbaşkanı ve m�lletvek�l�
adayları konusunda beklent�ler�n�, yaklaşan seç�m sürec�nde muhtemel propaganda
d�l� ve yöntem�, seç�mde gençlere yönel�k ver�lecek vaatler hakkındak� görüşler�n�
paylaştılar. Bu tartışmalarda gençler b�r yandan olması gereken Cumhurbaşkanı
adayı ve m�lletvek�l� adayları n�tel�kler�n� anlatırken öte yandan bu konuda beklent�
eş�kler�n�n çok düşük olduğunu da d�le get�rd�ler. Henüz adaylar bell� değ�lken böyle
b�r söylem�n yaygın olarak tesp�t ed�lmes� s�yaset alanından beklent�n�n
düşüklüğünün �şaret� olarak görülmel�d�r. 

Gençler�n çoğu bu bölümde muhalefet part�ler�ne ve �tt�faklara güvenmed�kler�n� de
bel�rtm�şlerd�r. Onlara göre M�llet İtt�fakı'ndak� part�ler�n yapısal farklılıklar
taşımaktadır ve part� l�derler�n�n geçm�şler�nden dolayı �deoloj�k sorunlar yaşama
�ht�maller� yüksek görünmekted�r. Özell�kle Kürt gençler Meral Akşener ve Ahmet
Davutoğlu'nun geçm�ştek� Kürtlere yönel�k pol�t�kalarından duydukları rahatsızlıklar
d�le get�r�rken, Altılı Masa'da HDP'n�n olmamasını eleşt�rmekted�rler. Öte yandan bazı
gençler de part�ler�n b�rb�r�ne benzed�ğ�n� söylerlerken, kend� açılarından sol olarak
n�telend�rd�kler� part�lere oluşumda yer ver�lmemes�n� tenk�t etmekted�rler. Çok az
sayıdak� genç M�llet İtt�fakı'nı olumlu bulduğunu �fade etmekted�r. 
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Gençler oy verme/vermeme kararı �ç�n �sted�kler� özell�klerden z�yade oy vermekten
vazgeçmeler�ne neden olab�lecek, Cumhurbaşkanı adayında olmasını kes�nl�kle
�stemed�kler� özell�kler� sıraladılar. Gençler, esas olarak açıkça gençlere, kadınlara ve
farklılıklara karşı nefret söylem� gel�şt�rmeyecek ve toplumsal barışa zarar
vermeyecek n�tel�klere sah�p b�r Cumhurbaşkanı adayı �sted�kler�n� bel�rtt�ler.
Gençler�n öneml� b�r kısmının artık s�yasetç� özell�kler�n�n değ�şmes� gerekt�ğ�n�
söylemes�, yoksulların, gençler�n, kadınların da s�yas� tems�lc�ler olması gerekt�ğ�n�,
onları da mecl�ste görmek �sted�kler�n� �fade etmeler� b�zce öneml�d�r. Gençler;
s�yasette gençler�n tems�l ed�lmed�ğ�n� ve s�yaset alanının aktörler�n�n gençlerle
d�yaloğa açık olmadığını düşünmekteler. Gençler m�lletvek�ll�ğ� konumunu sınıfsal
bulduklarını ve m�lletvek�ller� aday adayları bel�rlen�rken, bu sürece halkın da dah�l
olması gerekt�ğ�n� �fade ett�ler. M�lletvek�ller�n�n geçm�ş�nde kadına yönel�k b�r ş�ddet
vakası ya da ayrımcı söylem olup olmadığını b�lmemeler�n�n kend�ler� açısından soru
�şaret� yarattığı da vurgulanmaktadır. 

Kurumsal s�yaset alanı seç�m yaklaşırken gençlere yönel�k vaatlerde bulunmaktadır.
Gençler �se kurumsal s�yaset�n kend�ler�n� tanımadığını ve gençler� homojen b�r grup
olarak değerlend�rd�ğ�n� ve bu yüzden de kend� hayatlarına dokunacak vaatlerde
bulunmadığını düşünmekteler. Özell�kle muhalefet�n gençlere yönel�k araba ve ÖTV
�nd�r�m� vaad� gençler tarafından sıkça eleşt�r�lm�şt�r. D�ğer yandan gençler nefret
söylem�n� besleyen, ırkçı ve c�ns�yetç� b�r s�yaset d�l�ne karşı olduklarını
söylem�şlerd�r. Gençlere göre s�yas� aktörler�n b�rb�rler�ne yönel�k kullandıkları
"aşağılayıcı" ve "gaz ver�c�" s�yas� d�l kend�ler�n� etk�lememekte ve hatta sandıktan
uzaklaştırmaktadır. Gençler somut, gerçekç� ve farklı toplumsal ve sınıfsal k�ml�klere
yönel�k b�r propaganda talep etmekted�rler.  
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“Seç�m Sonrası Kuşkulu Umutlar: Sorunlar, Hükümet ve Rej�m” başlıklı bölümden
aktardığımız tartışmalar �se gençler�n seç�m sürec�nden olduğu g�b� seç�m
sonrasından da beklent�ler�n�n düşük, kaygılarının yüksek olduğunu ancak hala bell�
düzeyde umut taşıdıklarını göstermekted�r. Gençler, seç�m sonrası ekonom�k kr�z�
önley�c� ve yoksulluğun g�der�c� tedb�rler�n alınmasını ac�l görmekted�rler. Bunun yanı
sıra seç�m sonrası ac�l çözüm �stenen meseleler�n başında "ş�ddet sorunu" yer
almaktadır. Bazı gençlere göre, kadınlara ve öğrenc�lere yönel�k ş�ddet, ekonom�k
sorunlardan önce gelmekted�r. Toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�n� sağlayıcı pol�t�kaların
oluşturulması da bu bağlamda vurgulanmaktadır. Bunun yanı sıra gençler
ötek�leşt�rme ve ayrımcılıktan ş�kayet etmekted�r, ötek�leşt�rme ve ayrımcılığın son
bulmasını �stemekted�r. 

Gençler başkanlık s�stem�ne �lkesel olarak karşılar ancak parlamenter s�steme hemen
ya da b�r ara dönem�n ardından geçme konusunda ayrışmaktalar. Y�ne gençler çok
daha demokrat�k, çoksesl� ve katılımcı b�r s�yaset �sterken; çok parçalı b�r koal�syon
hükümet�n�n kırılgan olacağından ve çabuk dağılacağından da kaygılanmaktalar. Bu
kaygı konusunda neredeyse tüm gençler b�rleşmekteler. Bu kadar yaygın kaygıdan
muhalefettek� �tt�fakın �ç�nde yer alan part�ler�n seç�m� kazandıklarında ortak hareket
edeb�lmey� başarab�lecekler� konusunda gençler� �kna edemed�kler� anlaşılmaktadır.
Muhalefet bu konuda gençlere güven verememekted�r. 



 İlk Oyunu Kullanacak Genç Seçmen�n Oy Verme Stratej�ler� ve Kurumsal S�yasetten Beklent�ler�

70

Öner�ler ve uyarılar
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Odak grup tartışmalarında farklı toplumsal ve sınıfsal k�ml�klere sah�p gençler�n
üzer�nde ortaklaştıkları eleşt�r�ler ve bu eleşt�r�lerden hareketle oluşturduğumuz
öner�ler�m�z� ve uyarılarımızı şöyle özetleyeb�l�r�z:

Çok farklı kes�mlerden gençler�n -farklı düzeylerde de olsa- �ç�nde bulundukları
durumdan memnun olmadıklarını ve geleceğe kötümser baktıklarını gördük. Ayrıca
bu durum hemen heps� tarafından açıkça d�le get�r�ld�. Gençler gençl�kler�n�
yaşamadıklarından ve ekonom�k, s�yasal ve toplumsal sorunların altında
ez�ld�kler�nden ş�kayetç�ler. Her ne kadar ekonom�k sorunlar, madd� sorunlar öncel�kl�
görünse de b�rçok genc�n kültürel faal�yetlere ve eğlence hakkına ulaşma özlem�
�ç�nde olduğu tesp�t ed�ld�. Gençler �stekler� �le koşulları arasında der�n çel�şk�ler
olduğu �nancındalar. Bu durum onları topluma ve s�yasete alanına karşı
küskünleşt�rmekte ve yabancılaştırmaktadır. S�yaset alanı s�yasal katılımı da
etk�leyeb�lecek olan bu olumsuz durumu c�dd�ye almalıdır. 

S�yasetç�ler gençler�n mutsuz, kaygılı ve umutsuz olduğunu b�lmel�:

Gençler�n, Türk�ye’ye yönel�k göç ve göçmenler�n gelecektek� varlığı konusunda
der�n end�şeler �ç�nde olduğunu tesp�t ett�k. Bu durumun özell�kle sorumsuz s�yaset
yapan s�yasetç�ler tarafından ve kamuoyunda h�çb�r b�l�msel zem�ne oturmayan
felaket senaryoları ve “demograf�k projeks�yonlar”la tahr�k ed�ld�ğ�n� düşünüyoruz.
Ancak bu konuda �kt�dar tarafından hamasetten uzak ve somut açıklamalar
yapılmamasının, yapılan yardımlar konusunda açıklamalardak� abartıların, somut b�r
mültec� pol�t�kasının oluşturulmamasının da kaygıyı besled�ğ� görüşündey�z. Bu
hususta �ler�de �şs�z kalacakları ve demograf�s� rad�kal şek�lde değ�şecek b�r ülkede
yaşayacakları kaygısındak� gençler b�l�msel ver�lerle ve somut pol�t�kalarla tatm�n
ed�lmel�d�r. Gençler ayrıca �st�hdam, ş�ddet ve özgürlükler konusunda da kaygılı. Bu
konularda �kt�dar kadar muhalefete de güvenem�yorlar. Özell�kle muhalefetten
geleceğe yönel�k somut ve gerçekç� vaatler bekl�yorlar.

Gençler�n toplumun geleceğ� hakkında der�n end�şeler� olduğu b�l�nmel�: 
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S�yasetç�ler gençler�n d�l�ne öykünmes�n, ses�ne kulak vers�n:

Gençler genç g�b� konuşmaya çalışan ve gençler�n d�l�ne öykünen değ�l gençler�n
ses�ne kulak veren s�yasetç�ler �st�yorlar. İkt�darın ve muhalefet�n gençlerle �l�şk�
kurma tarzını, bu bağlamda oluşturduğu “genç d�l�”n� yüzeysel ve c�dd�yets�z
bulmakta ve bunu kend�ler�ne yapılmış b�r saygısızlık olarak görmekteler. 

Gençlere göre s�yaset d�l� sorunludur. B�z�m ve b�rçok araştırmanın öncek�
çalışmalarından ortaya koyduğu bu tesp�t bu projede de görüldü. Bugünün
gençler�n�n büyük b�r bölümü kavgacı ve kaba s�yaset d�l�ne, k�mden gel�rse gels�n,
karşılar. Gençlere ulaşmak �steyen s�yasetler ve s�yasetç�ler artık bu s�yaset d�l�n�
bırakmalılar. S�yasetç�ler artık gençlere bıkkınlık veren “geçm�şle korkutma”
takt�ğ�nden de vazgeçmel�ler. 

S�yaset d�l� ac�len değ�şmel�d�r: 

Gençler -farklı kalarak- özgür ve eş�t olmak �st�yorlar:

Gençler genel olarak �kt�darı gençler konusunda baskıcı, toplumsal c�ns�yet ve
k�ml�kler�n eş�tl�ğ�ne karşıt görmekteler. Gençler�n çoğu , özell�kle de genç kadınlar ve
azınlıklar üzer�nde baskı olduğu konusunda f�k�r b�rl�ğ� �ç�ndeler. Kend�ler�n�n
doğrudan baskı görmed�ğ�n� düşünen gençler de başka gençlerle karşılaşınca
farkındalık gel�şt�rd�kler�n� ve empat� kurduklarını bel�rtt�ler. Gençler arasında
empat�n�n artması hem olumlu hem de öneml� b�r gel�şme olarak s�yasetç�ler
tarafından d�kkate alınmalıdır. Gençler�n yaygın ayrımcılığa uğrama algısı s�yaset
aktörler� tarafından değerlend�r�lmel�d�r. Ayrımcılık, ayrıma uğramayanları, hedef
olmayanları da rahatsız etmekted�r. 

Gençler boş vaatler değ�l, somut ve temel sorunlara odaklı vaatler bekl�yorlar: 

Gençler, s�yaset alanı ve kend�ler� arasında çok der�n b�r �let�ş�m sorunu olduğunu,
bunun b�r gösterges�n�n de gençlere yönel�k vaatler olduğunu düşünüyorlar. B�reysel
zeng�nleşme vaad� ya da ancak varlıklı gençlere h�tap eden vaatler odak gruplarda yer
yer alayla karşılandı ve bu vaatler�n sah�b� s�yasetç�ler “gençler� kend�ler� g�b�
görmekle” eleşt�r�ld�ler. Gençler somut, ekonom�, eğ�t�m ve özgürlükler� kapsayan
toplumsal fayda hedefl� gerçekç� vaatler bekl�yorlar. Gençlere ulaşmak �steyen
s�yasetç�ler vaatler� oluştururken bu husus d�kkate almalılar. 
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Gençler�n s�yaset alanını değerlend�rmedek� genel eğ�l�m�, �kt�dar ve muhalefet�yle
kurumsal s�yaset alanının h�yerarş�k, yaşlı, erkek egemen b�r alan olarak görülüp,
alana güvenmemek olarak tanımlanab�l�r. Gençler, genelde gençler�n özelde yoksul
gençler�n kurumsal s�yasette yer almasını olanaksız görmekte ve bunu kend�ler�ne
karşı yapılmış b�r haksızlık olarak değerlend�rmekteler. S�yas� part�ler �ved� olarak
sadece genç tems�l�n�n %1 de kaldığı TBMM’de değ�l, görece yaşlı olan gençl�k kolları
yönet�m� de dah�l s�yas� part�ler�n çeş�tl� kurullarında ve beled�ye mecl�sler�nde genç
katılımını arttırmalı ve yönet�m kademes�ndek� gençler� de toplumsal-k�ml�ksel köken
ve sınıfsal açıdan çeş�tlend�rmel�ler. Gençlere kend�ler�n�n tems�l ed�ld�ğ� güvences�
vermek �ç�n bu konuda kapsamlı düzenlemeler yapmak gerek�yor. 

S�yaset zeng�n, yaşlı, erkek �ş� olarak görülüyor, bu algı değ�şt�r�lmel�d�r: 

Gençler, daha demokrat�k b�r s�yaset talep etmekte ve s�yasette çok sesl�l�k
konusunda kes�n b�r tavır �ç�nde bulunmaktalar. Ancak y�ne aynı görüşmec�ler,
�st�snalar dışında, var olan �tt�fakların yapısını son derece kırılgan ve �ç�nde bulunan
part�ler�n b�rb�r�ne zıt görüşte olduğunu da düşünüyor ve bu nedenle kaygılanıyorlar.
Muhalefettek� �tt�fakı oluşturan part�ler�n, gençlere güven vermek �ç�n, hükümet
kuracakları zaman neler yapacaklarını konusunda tüm ayrıntılarıyla uzlaştıkları
b�lg�s�n� ver�p ortak programları konusunda somut ve gençler� tatm�n edecek
açıklamalar yapmaları gerekmekted�r. 

Gençler çoksesl� ve katılımcı s�yaset �st�yorlar ama koal�syonlardan da kaygılılar:

Parlamenter s�steme geç�ş konusunda bel�rs�zl�k h�ss� g�der�lmel�d�r:

Gençler parlamenter s�steme geç�ş�n gerçekleşmes� ve başkanlık s�stem�n�n terk
ed�lmes� gerekt�ğ� hususunda b�rleş�yorlar. Ancak bu geç�ş�n hızla olmasının mı
aşamalı olmasının daha uygun olacağı konusunda kararsızlar. Hükümet ve
parlamentoda m�lletvek�l� ağırlıklarının değ�ş�m� hal�nde bu konuda neler yapılacağı
konusunda da em�n değ�ller. Dolayısıyla bu öneml� konu gençler açısından bel�rs�z.
S�yas� part�ler bu konuda gerek�rse takv�m de vererek neler yapılacağını ayrıntılı b�r
şek�lde açıklayıp var olan kuşkuları g�dermel�d�r. 
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Özetle, gençlere göre kurumsal s�yaset alanı bel�rs�z, kavgacı, somut projeler�n ve
vaatler�n oluşturulamadığı, katılıma kapalı, özgürlükler�, adalet� ve toplumsal barışı
sağlamada yeters�z b�r alandır. S�yaset, yoksullaşma, ş�ddet ve gelecek kaygısını
g�dermede etk�s�z, gençler�n sorunlarına duyarsız, genelde gençler�n özelde farklı
gruplardan gençler�n tems�l� konusunda eks�k ve yaşlı zeng�n erkekler�n egemen
olduğu b�r alandır. Her ne kadar gençler Türk�ye örneğ�nde sandığa yüksek oranda
g�den b�r k�tle olsa da odak gruplarda kerhen oy vereceğ�n� söyleyen çok sayıda
görüşmec� olduğu g�b� sandığı g�tmeyeceğ�n� ya da bu konuda kararsız olduğunu
bel�rtenler de bulunmaktadır. Hem n�cel�ksel (2023’de gençler arasında sandığa
g�denler�n oranı kaygılar g�der�lmez �se düşeb�l�r) hem de n�tel�ksel (s�yasete güven�n
daha �lk oy kullanılan seç�mde düşük olması b�r toplumsal-s�yasal sorundur,
yabancılaşma �şaret�d�r) özell�kler taşıyan öneml� b�r sorunla karşı karşıyayız. 

Seç�m sandığına g�den gençler�n oranı düşmese b�le gen�ş b�r k�tlen�n “kerhen” oy
ver�yor olması, s�yaset alanına yoğun güvens�zl�ğ�n gösterges� olduğu g�b� kerhen
oyun kırılgan oy olduğu ve daha �lk katıldığı seç�mde kerhen oy veren b�r k�tlen�n
sonrak� seç�mlerde sandığa g�tmeme potans�yel�n�n yüksek olab�leceğ� de
söyleneb�l�r. İlk oyunu kullanma hakkına sah�p olan gençler�n s�yaset alanına güven�n�
tamamen y�t�rm�ş b�r k�tleye dönüşmes� r�sk�n�n kurumsal s�yaset alanı ve kurumsal
s�yaset�n aktörler� tarafından c�dd�ye alınması, bu sorunun çözümüne önem ver�lmes�
gerekt�ğ�ne �nanıyoruz.   



Öner�ler ve Uyarılar

75

Kaynakça

Bourd�eu, P�erre (2002), Quest�ons de Soc�olog�e, Eds. De M�nu�t. 

COCQUEBERT V�ncent (2019), M�llenn�al Burn-Out X,Y,Z… Comment l’arnaque des
‘générat�ons” comsume la jeunesse, Arkhé. 

Erdoğan, Emre (2020), Perspekt�f, URL: https://www.perspekt�f.onl�ne/sosyal-
b�l�mler�n-gencler�n-s�yasal-kat�l�m�-�le-s�nav�/

Favre P�erre (1989), "De la quest�on soc�olog�que des générat�ons et de la d�fférence
à la résoudre dans le cas de la France", Crète, J. ve Favre, P. (der.), Générat�ons et
Pol�t�que, Econom�ca, Par�s, s.285-322. 

Galland, Ol�v�er (2002), Les jeunes. Par�s, La Découverte, 2002. 

Gauth�er, Madele�ne (2000), "L’Age des jeunes : un fa�t soc�al �nstable", L�en soc�al et
pol�t�que, s.23-32. 

Le Breton Dav�d, Marcell� Dan�el (2010), D�ct�onna�re de l’adolescence et de la
jeunesse, PUF, 2010.

Mannhe�m, Karl (1990), Le problème des générat�ons, Ed. Nathan, 1990. 

T�lly, Charles (2008), “Toplumsal Hareketler 21.Yüzyıla g�r�yor”, �n Çet�nkaya Y.
Doğan (der.), Toplumsal Hareketler Tar�h, Teor� ve Deney�m, İlet�ş�m yay., s. 143-187.

Uzun, Begüm (2022), “S�yas� S�stem�n Dönüşümü ve Gençler�n S�yasal Katılımı”, �n
Şentürk, Yıldırım, Uçarol, Ayşe Berna, Ez�k Abdullah (der), Türk�ye’de Gençl�k
Araştırmaları: Temalar, Yönel�mler ve Yaklaşımlar, Heret�k Yay., 2022

Vulbeau, Ala�n (2001), “La jeunesse comme ressource: une parad�gme pour un
espace de recherche”, Vulbeau, Ala�n (yay.haz.), La Jeunesse Comme Ressource,
ERES, s.9-15. 

URL 1: https://ysk.gov.tr/doc/dosyalar/docs/24Haz�ran2018/2018CBMV-MVYas.pdf

URL 2: 
https://t24.com.tr/yazarlar/bek�r-ag�rd�r/son-duzlukte-g�d�s�-gencler-bel�rleyecek,36245?
fbcl�d=IwAR3IrFZOT6efjjCfx4P�6P6X7VzgSBvJXUmjqRGuNVFbhOaQPByer0kEtkA

https://har�ta.kent95.org/

https://ysk.gov.tr/doc/dosyalar/docs/24Haziran2018/2018CBMV-MVYas.pdf


İKTİDAR ÇÖZÜM MÜ 

MUHALEFET UMUT MU?

İlk Oyunu Kullanacak Genç Seçmen�n 

Oy Verme Stratej�ler� ve 

Kurumsal S�yasetten Beklent�ler�

Bu çalışma He�nr�ch Böll St�ftung Derneğ� Türk�ye Tems�lc�l�ğ�'n�n f�nansal desteğ�yle
gerçekleşt�r�lm�şt�r. Bu çalışmada bel�rt�len görüşler araştırmacılara a�t olup, Kültürhane ve He�nr�ch
Böll St�ftung Derneğ� Türk�ye Tems�lc�l�ğ�’n�n kurumsal görüşler�n� yansıtmaz. Bu çalışmayla �lg�l� her
türlü alıntıda kaynak göster�lmes� zorunludur.
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