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g�r�ş

Bu rehber k�tapçık "İkt�dar Çözüm Mü Muhalefet Umut Mu?: İlk Oyunu
Kullanacak Genç Seçmen�n Oy Verme Stratej�ler� ve Kurumsal S�yasetten
Beklent�ler�" proje raporu kapsamında hazırlanmıştır. Öncel�kl� olarak
kurumsal s�yaset alanına seslenmekted�r. Hazırlanan rapordan çıkarılan sonuç
ve öner�ler� �çeren bu metn�n amacı �lk defa oy kullanma hakkına sah�p olan
gençler�n s�yaset alanından duyduğu rahatsızlıkları, seç�m sürec�nde
s�yasetten beklent�ler�n� ve talepler�n� aktarmaktadır.

Kararsız, seç�mde sandığa g�tmey� �stemeyen ve kerhen oy vermey� düşünen
gençler çoğunluk oluşturmaktadır. Bu durum s�yaset alanı ve gençler
arasındak� mesafey� göstermekted�r.  Bu mesafen�n azalması �ç�n gençler�n
sorunlarına kulak ver�lmes�n�n ve gençler�n sözler�n�n önemsenmes�n�n
gerekl� olduğunu düşünüyoruz. Bu rehber k�tapçık da bu amaçla yazılmıştır. 

Umur Yed�kardeş & Hakan Yücel
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GENÇLER UMUTSUZ, MUTSUZ VE KAYGILI
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Graf�k 1: Gençler nasıl h�ssed�yor?
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Cevap sayıları baz alınmıştır.

Gençler�n ruh haller�; ekonom�k sorunlar, gelecek end�şes�, seyahat edememek,
eğlence hakkından yoksun olmak ve tems�l ed�lmemekten kaynaklanmaktadır.
Gençler, "genç g�b�" yaşayamadıklarını, "yaşlı" g�b� h�ssett�kler�n� söylem�şlerd�r. 

Genç LGBTİ+'lar, s�yaset alanı tarafından hedef göster�lmekten dolayı korku ve
end�şe duymaktadırlar. S�yaset alanında tems�l ed�lmed�kler�n� düşünmekteler. 

Genç �şç�ler sınıfsal konumlarından dolayı seç�m sonuçları ne olursa olursa
hayatlarında değ�ş�m�n olmayacağını �nanmaktalar ve kaygısız h�ssetmekteler.

Kürt gençler geçm�ş deney�mlerden yola çıkarak seç�m önces� güvenl�k end�şes�
yaşadıklarını ve korktuklarını bel�rtm�şlerd�r.

Farklı toplumsal sınıflardak� ve k�ml�klerdek� gençler �ç�n geleceğe da�r umut ve
güven ver�c� pol�t�kalar oluşturulmalı ve bunlar eylemlerle somutlaştırılmaldır.

Gençler�n öğrenc�l�kler� dönem�nde barınma ve beslenme g�b� temel haklara
ulaşab�lecekler� b�r pol�t�kalar �zlenmel� ve gençler desteklenmel�d�r.  

LGBTİ+ ve Kürtler gençler�n hedef göster�lmekten, dayanışmayı  bulamamaktan
ş�kayet etmes� öneml�d�r. Gençlerle dayanışmalı, oy end�şes�yle görmezden
gel�nmemel�, gençler� güvende h�ssett�recek stratej�ler oluşturmalıdır. 
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EĞLENCELİ VE GENÇLERİN GENÇ GİBİ 

YAŞAYABİLDİĞİ BİR ÜLKE
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Graf�k 2: Gençler�n ac�l çözüm bekleyen sorunları nelerd�r? 
Cevap sayıları baz alınmıştır.

Gençler ekonom�k kr�z ve yoksulluk kaynaklı b�rçok problem yaşadıklarını
bel�rtm�şlerd�r. Bu problemler�n başında kültür-sanat faal�yetler� ve eğlence
yoksunluğu gelmekted�r. Gençler, kend� tab�rler�yle "genç g�b�" yaşayab�lmek �ç�n
bu hakları talep etmekted�rler. 
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Gençlere göre eğlence hakkı temel b�r haktır ve bu hak sadece ekonom�k değ�l
aynı zamanda s�yasal sebeplerle de engellenmekted�r. İstanbul'da yaşanan
mekânsal sorunlar ve tüm eğlence hayatının neredeyse Kadıköy'de toplanması ve
müz�k yasağı başlıca sebeplerd�r. Gençler, s�yaset alanının bu alana karışmamasını
ve kend�ler�n� özgür bırakmasını �stemekted�r. 

Gençler, Batılı akranları g�b� yaşamak ve gençl�ğ�n�n tadını çıkarmak �stemekted�r.
Muhalefet�n ve s�yaset�n bu konuda b�r proje ortaya koyamaması ve gençler�n
toplumsal hayatını özgürleşt�r�c� b�r vaat ortaya atmaması çok öneml� b�r
sorundur. Eğlence hakkının temel b�r hak olduğunu s�yaset unutmamalıdır. 
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Gençlere göre eğlence yoksunluğu ve hakkından mahrum kalma kend�ler�nden
öncek� kuşaklarla karşılaştırıldığında mutsuzluk yaratmaktadır. Batılı akranlarını
sosyal medya üzer�nden tak�p eden ve oradak� yaşantıları gören gençler �ç�n şu an
Türk�ye mutsuz, kavgacı ve eğlence yoksunu b�r ülked�r.
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YOKSULLUĞA VE ŞİDDETE KARŞI

ACİL ÇÖZÜM İSTEĞİ 
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Graf�k 3: Türk�ye'n�n ac�l çözüm bekleyen sorunları nelerd�r? 
Cevap sayıları baz alınmıştır.

B�rçok kez bel�rt�ld�ğ� üzere gençler ekonom�k kr�zden ve yoksulluktan ş�kayet
etmekte ve özell�kle öğrenc�ler�n temel haklardan mahrum olduğu görülmekted�r.
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B�r d�ğer öne çıkan problem�n ş�ddet olması oldukça öneml�d�r. Gençler kadına
yönel�k ş�ddet�n ve pol�s ş�ddet�n�n son bulmasını talep etmekted�rler. Toplumsal
olaylara dah�l olmayan gençler de özell�kle öğrenc�lere yönel�k devlet ş�ddet�n�
eleşt�rmekte ve bu durumdan rahatsız olduklarını �fade etmekted�r. Ş�ddet,
ülken�n en öneml� sorunlarından b�r� olarak değerlend�r�lmekted�r.

Muhalefet�n ekonom�k kr�z, ş�ddet�n önlenmes�, ayrımcılığın ve nefret söylem�n�n
sonlanmasına da�r vaatlerde bulunmadığı yönünde değerlend�rmeler yapılmıştır.
Özell�kle gençler tarafından ş�ddet sorununun öne çıkarılması oldukça öneml�d�r
ve s�yaset alanının bu konuda somut pol�t�ka belges� ortaya koyması şarttır.
Gençler, yoksulluğun olmadığı ve barışçıl b�r ülkede yaşamak �st�yorlar. 
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Toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� hem ş�ddet �ç�nde hem ş�ddet dışında sorun olarak
değerlend�r�lm�şt�r. LGBTİ+ ve fem�n�st gençler bu konuya detaylıca
değ�n�rlerken, d�ğer gençler de toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�n�n toplumsal ve s�yasal
anlamda öneml� b�r problem olduğunu söylem�şlerd�r. Bununla bağlantılı olarak
ayrımcılık ve nefret söylem� pol�t�kalarının da son bulması �stenm�şt�r.
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EKONOMİYİ BİLEN VE MÜZAKARECİ 

CUMHURBAŞKANI ADAYI
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Graf�k 4: Gençler nasıl b�r Cumhurbaşkanı adayı �st�yor? 
Cevap sayıları baz alınmıştır.

Gençler�n neredeyse tamamı ekonom�k sorunlardan ş�kâyet etmekted�r. 
 Cumhurbaşkanı aday n�tel�ğ�nden beklent�n�n ekonom� doğrultusunda
şek�llenmes� şaşırtıcı değ�ld�r. 

"Halka yakın"; vatandaşların sorunlarını b�len anlamında  tanımlamıştır. 
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Cumhurbaşkanı'nın her konuda b�lg� sah�b� olmasını beklememekted�r. Uzmanları
d�nlemes� gençler �ç�n yeterl�d�r ve bu �stek b�r üst maddedek� "ekonom�y� b�len"
n�tel�ğ�yle örtüşmekted�r. Cumhurbaşkanı karar alırken uzmanlara başvurmalıdır. 

Türk�ye'n�n ger�de kaldığı ama eğ�t�ml� b�r ülke olduğu düşünülmekted�r. Bundan
dolayı eğ�t�ml�, ün�vers�te mezunu ve yabancı d�l b�len b�r aday  �stenm�şt�r. 

Kadın ve/veya genç b�r Cumhurbaşkanı aday taleb� öne çıkmamıştır. Ekonom�k
sorunlar ön plana koyulmuş, d�nleyen ve dünyayı tak�p edeb�lecek aday prof�l�
vurgulanmıştır. Ancak gençler Cumhurbaşkanı adayları konusunda umutsuz
olduklarını da eklem�şlerd�r. 

Gençler, pol�t�kaların �nançsal kaygılarla oluşmamasını ve adayın �nancını ön plana
koyarak ayrımcılık yapmamasını �stem�şlerd�r. 



OTORİTER VE AYRIMCI OLMAYAN  

CUMHURBAŞKANI ADAYI
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Graf�k 5: Gençler nasıl b�r Cumhurbaşkanı adayı �stem�yor? 
Cevap sayıları baz alınmıştır.

Toplumsal hayatın ve özgürlükler�n kısıtlandığı bel�rt�lm�şt�r. Gençler, genç g�b�
yaşayamadıklarının ve bunun sebeb�n�n de ekonom�n�n yanı sıra otor�terl�k
olduğunu vurgulamışladır. Özell�kle genç öğrenc�ler ve genç kadınlar bu
durumdan çok ş�kayet etmekted�rler.  
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Cumhurbaşkanı adayının geçm�ş� öne çıkartılmış ve geçm�ş�nde nefret söylem� ve
ayrımcı b�r �fade ve davranış bulunan b�r aday �stenmed�ğ� bel�rt�lm�şt�r. Hem
fem�n�st gençler ve hem d�ğer genç kadınlar �ç�n adayın geçm�ş�nde kadına
yönel�k ş�ddet vakasının bulunması, oy kullanmama sebeb�d�r.

Muhalefet�n mevcut Cumhurbaşkanı'nın n�tel�kler�ne sah�p b�r aday çıkarmaması
�stenmekted�r. Muhafazakar gençler böyle b�r durumda ne kend�ler�n�n ne de
a�leler�n�n oy vermeyeceğ�n� de eklem�şlerd�r. Tam ters� n�tel�klere sah�p b�r aday
�stenmekted�r. Son olarak gençlere göre Cumhurbaşkanlığı, "yüce" ve "yüksek"
b�r makam değ�ld�r. Cumhurbaşkanı'nın sadece devlet �şler�yle �lg�lenmes� ve
toplumsal hayata müdahale etmemes� beklenmekted�r.

Nefret söylem� kullanmayan/
Ayrımcı olmayan
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Gençler, olası yen� Cumhurbaşkanı'nın toplumsal hayata müdah�l olmamasını ve
her gün konuşmamasını �stemekted�rler. Gençlere göre ülken�n g�d�şatı tek b�r
k�ş�ye bağlı olmamalıdır.



GENÇLER PARLAMENTER SİSTEM 

KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMELİ
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Graf�k 6: Gençler nasıl b�r s�stemle yönet�lmek �st�yor? 
K�ş� sayısı baz alınmıştır.

Gençler�n çoğunluğu parlamenter s�steme geç�ş �stekler�n� bel�rtm�şlerd�r. Ancak
buradak� esas tartışma s�steme geç�ş�n ne zaman olacağıyla �lg�l�d�r.
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Gençler�n b�r bölümü Türk�ye'n�n çok ac�l çözüm bekleyen sorunları olduğunu
düşünmekte ve bu yüzden bu sorunlara hızlı çözüm �ç�n "Başkanlık" s�stem�n�n b�r
dönem daha devamını talep etmekted�r. Ancak bu gençler de sonradan
parlamenter s�steme geç�ş� �stemekted�r.

Çalışmada kend�ler�n� �kt�dara uzak olarak tanımlayan gençlerle görüşüldüğünden
dolayı gençler�n başkanlık s�stem� �stememes� şaşırtıcı değ�ld�r. Ancak s�stem
konusunda kend�ler�n�n b�lg�lend�r�lmed�ğ�n� düşünen gençler�n çok olması ve
gençler�n bu konuya uzak olması oldukça d�kkat çek�c�d�r. Gençler, parlamenter
s�stem vaad� dah� muhalefet�n vaatler�n�n yeter�nce açık ve net olmadığını
düşünmekteler.
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Burada d�kkat çeken b�r nokta �se gençler�n hem bu konuda f�kr�n�n olmaması
hem de b�lg�lend�rme �stemeler�d�r. Gençler bu konuda muhalefet� eleşt�rmekte
ve "güçlend�r�lm�ş parlamenter s�stem" kavramının ne anlama geld�ğ�n� çok
detaylıca kend�ler�ne açıklanmasını talep etmekted�r. 



SİYASET FARKLI GENÇLERİ GÖRMELİ 

VE AYRIMCILIK YAPMAMALI

Gençler, kurumsal s�yaset alanının gençler� dışladığını düşünüyorlar. Gençlere
göre kurumsal s�yaset alanı yaşlı, zeng�n, erkek ve Türklerden oluşmaktadır.
Gençler�n bu alana yönel�k �nancı oldukça azalmış durumdadır.  Gençler�n
kurumsal s�yaset alanına yönel�k �nancını arttırıcı çeş�tl�l�k ve farklılık sağlanmalı.
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Gençler, s�yaset�n ve s�yas� aktörler�n gençler�n sorunlarını b�lmed�ğ�n� ve gençler�
homojen b�r grup olarak değerlend�rd�ğ�n� söylemekteler. Oysa gençler�n sorunları
sınıfsal ve toplumsal k�ml�kler�ne göre farklılaşmakta ve buna bağlı olarak
çözümler�n değ�şmes� gerekmekted�r. Özell�kle muhalefet gençler� homojen b�r
bütün olarak gördüğünden, gençlere ulaşamamaktadır. Farklı toplumsal ve
sınıfsal k�ml�klere mensup gençler�n sorunlarına yönel�k farklı pol�t�kalar ve farklı
çözüm yolları ortaya koymalı. Gençlerle beraber çözüm aramalı. 

Gençlere göre kurumsal s�yaset alanı toplumsal muhalefete uzak durmakta ve
toplumsal muhalefet�n mücadeles�ne destek vermemekted�r. Gençler, özell�kle
öğrenc� ve kadın hareketler�nde kurumsal s�yas� part�ler� ve tems�lc�ler�n� sahada
görmek �sted�kler�n� sıkça bel�rtt�ler. Muhalefet, toplumsal muhalefet alanında
dayanışmacı olmalı, aktörler�n� d�nlemel� ve onlarla dayanışmalı. Gençler
alanlarda pol�s ve devlet ş�ddet�ne karşı yalnız h�ssett�kler�n� söylerken,
muhalefet�n bu konuda öz eleşt�r�de bulunması gerekmekted�r.

Gençler, hal�hazırda s�yaset yaptıklarını ancak kurumsal s�yaset alanı �ç�ne dah�l
olmak �stemed�kler�n� çünkü kurumsal s�yaset alanının hem kend�ler�n� dışladığını
hem de çözüm üretmek konusunda yeters�z olduğunu düşünüyorlar.

Gençler, s�yas� aktörler�n prof�ller�n�n değ�şmes� konusunda ısrarcılar. Özell�kle
m�lletvek�ller�n�n aday adaylık sürec�ne katılmak �sted�kler�n� çok kere
vurguladılar. Geçm�ş�nde ş�ddet ve ayrımcı b�r �fade bulunan k�ş�n�n m�lletvek�l�
adayı olarak göster�lmemes� gerekt�ğ�n� düşünüyorlar. S�yas� part�ler�n yerelden
ulusala uzanan tüm aday seç�m süreçler� ve pol�t�kaları şeffaflaşmalı ve gençlere,
kadınlara, alt sınıflara ve dezavantajlı tüm toplumsal kes�mlere açık ve katılımcı
b�r pol�t�ka �zlenmel�.

Gençler, s�yaset�n "b�z�m-s�z�n" gençler ayrımına sert b�r şek�lde karşı çıkmakta,
gençler�n bazı temel sorunlarda b�rleşt�ğ�n� �fade etmekte ve muhalefet�n sadece
kend�s�ne yakın olan gençler� ortaya çıkarmasını eleşt�rmekted�r. Kurumsal
s�yaset "b�z-b�zden olmayan" ayrımına g�tmeden tüm gençlere kapısını açmalı.



KATILIMCI, GÜVEN VERİCİ VE KAYGILARI 

GİDERİCİ POLİTİKALAR ŞART

Gençler, seç�m sürec�nde ötek�leşt�r�c�, ayrımcı, ırkçı ve c�ns�yetç� b�r d�l
�stemed�kler�n� �fade ed�yorlar. Gençlere göre bu d�l� kullanmak gençler� sandıktan
uzaklaştırdığı g�b� "bas�t" ve "ç�ğ" durmaktadır. S�yas� aktörler seç�m sürec�nde
kullandıkları s�yaset d�l�ne d�kkat etmel� ve gençler�n ded�kler�ne kulak vermel�.
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Gençler, s�yaset alanının gençlere ulaşmak �ç�n "genç d�l�" kullanmasını da
"aşağılayıcı" bulmaktadır. Gençler yet�şk�n b�reylerd�r ve kend�ler�ne böyle
davranılması s�yaset alanının onları c�dd�ye almadığını göstermekted�r. Gençlere
yakın olmak �steyen s�yaset alanı, gençler�n sorunlarını gençlerden d�nlemel� ve
gençlerle b�rl�kte çözüm aramalıdır. 

Gençler aynı şek�lde M�llet İtt�fakı'nın yapısından kaynaklı koal�syon tarzı hükümet
s�stem�nden end�şe duymakta ve �tt�fak üye part�ler�n�n b�rb�rler�yle
anlaşamayacağını �dd�a etmekted�r. Muhalefet bu konuda gençler� b�lg�lend�rmel�
ve gençler�n end�şeler�n� ve kaygılarını ortadan kaldırıcı pol�t�kalar ortaya koymalı
ve gençlerle b�r araya gelmel�d�r.

Gençler, seç�m dönem�nde s�yaset alanından gerçekç� olmayan ve soyut vaatler
duymak �stemed�kler�n� ve hayatlarına dokunan bas�t ve etk�l�  vaatler görmek
�st�yorlar. S�yasetç�ler bunun �ç�n farklı gençl�k gruplarının sorunlarını �y� anal�z
etmel� ve ona göre vaatlerde bulunmalıdır. 

M�llet İtt�fakı'na yönel�k güven oldukça düşüktür. M�llet İtt�fakı genel konuları
detaylandırarak gençler� �tt�fakın devamı konusunda �kna etmel�. Aynı zamanda
�tt�fakın tüm toplumsal grupları gözeterek demokrat�k ve özgürleşt�r�c�
pol�t�kalar ortaya koyacağına da�r güven vermes� gerekmekted�r. 

Çoğu genç �ç�n seç�mlerde �kt�darın değ�şmes� yeterl� görülmemekted�r. Gençler;
yoksul olmayan, ayrımcılık yapılmayan, ş�ddet�n son bulduğu, demokrat�k,
özgürlükçü ve �şç� haklarının ön planda olduğu ve en öneml�s� genç g�b�
yaşayab�lecekler� ve eğlencel� b�r ülke talep etmekted�rler. Bunun �ç�n de
demokrat�k kurumlar güçlend�r�lmel� ve/veya oluşturmalı ve böylece farklı
toplumsal ve sınıfsal k�ml�ğe sah�p herkese kurumsal s�yaset açılarak, katılımcı
b�r pol�t�ka �zlenmel�d�r.



Bu  çalışma He�nr�ch Böll St�ftung Derneğ� Türk�ye Tems�lc�l�ğ�'n�n 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.

Bu rehber k�tapçık, "İkt�dar Çözüm Mü Muhalefet Umut Mu?: İlk Oyunu Kullanacak 
Genç Seçmen�n Oy Verme Stratej�ler� ve Kurumsal S�yasetten Beklent�ler�" proje 
raporu kapsamında hazırlanmıştır.

Araştırmacılar & Yazarlar

Umur Yed�kardeş

Hakan Yücel

İstanbul, Aralık 2022

https://tr.boell.org/tr/2022/03/26/kurtlerde-degerler-ve-tutumlar-arastirmasi

