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ÖZ
Neval Şenbayram, Seçmen Davranışlarına Yönelik Bir Alan Araştırması: Şanlıurfa
Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019.
Günümüzde yurttaşların mevcut siyasal haklarının varlığı, çoğulcu demokrasinin bir
gereği olan siyasal partilerin artışıyla birlikte seçmenin oy verme tercihinin farklılık
gösterip göstermediğinin araştırılması gerekliliği doğmuştur. Bu çalışmanın amacı;
Şanlıurfa ilinde seçmen davranışları üzerinde etkili olan unsurların, siyasal katılım
düzeylerinin ve siyasal yönelimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada,
Şanlıurfa ilinde yaşayan seçmenlerin davranışlarını etkileyen faktörlere genel bir bakış
açısı sunup, seçmenlerin oy verme davranışı üzerinde yapılan bir alan araştırmasıdır. Bu
amaçla seçmen davranışını farklılaştıran etmenler ortaya konulurken seçmenin
demografik özelliklerine bağlı olaraktan, parti ve lidere bakış açısı, aşiret bağlılığı,
etnisite ve ideoloji gibi faktörlerin seçmen davranışına etkisi incelenecektir.

Anahtar Sözcükler
Siyaset, Seçmen Davranışı, Siyasal Katılım, Seçimler, Seçmen , Demokrasi,
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ABSTRACT
Neval Şenbayram, An Area Survey For The Voter Behavior: Şanlıurfa Case,
Master's Thesis, Ankara, 2019.

Today, the existence of the present political rights of citizens, the number of political
parties which are necessary for pluralist democracy, and whether the choice of the
electorate to vote to differ should investigate. This study aims to examine the factors
affecting electoral behavior in Şanlıurfa province, political participation levels, and
political orientations. In this study, it is an area survey on the voting behavior of
voters by providing an overview of the factors affecting the behavior of voters in
Sanliurfa province. In this regard, factors that differ from the voter behavior will
introduce, depending on the demographic characteristics of the voter, the influence of
factors such as the party and the leader's perspective, tribal commitment, ethnicity
and ideology on the voter behavior will examine.

Keywords
Politics, Voter Behavior, Political Participation, Elections, Voters, Democracy
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GİRİŞ
İnsanlık tarihi, harp ve onun sonuçlarından mürekkep bir sosyal, siyasal,
ekonomik

mefhumlarla

anılır.

İnsanların

birlikte

yaşamasının

en

önemli

gerekçelerinden bir tanesi de bu olgudur. Savaşlar ve bunun sonucuyla ortaya çıkan
güvenlik algısı devlet mefhumunu oluşturan mihenk taşlarından biridir.
İnsanların birlikte yaşama iradesi bir noktada iktidarın kendinde vuku bulur.
Düzensizlik ve kargaşanın var olması ile birlikte insanlar bir araya gelerek sözleşme
usulü ile güç ve otoriteyi bir üs kuruma devretmişlerdir. Devletin oluşumu ile
birlikte iktidar sorunu ortaya çıkmıştır. Devlet nasıl ve ne şekilde yönetilmeli
sorusuna yüzyıllardır cevap aranmaktadır. Feodalitenin yıkılmasıyla birlikte Ulus Devlet süreci başlamış ve modern anlamda devletin temelleri bu dönemde atılmıştır.
Demokrasi, devletlerin vazgeçilmez bir unsurudur. Demokratik bir düzenin
var olması için ise devletin iktidarında bulunan kurumun güç ve otoritesinin temeli
halka dayanması gerekmektedir. Siyasal partisiz demokrasi ve modern bir yapı
düşünülemez. Siyasal yaşamın mihenk taşı olan siyasal partileri tanımlamak
gerekirse; programını uygulamak ve üyelerini iktidara getirmek amacı ile hükümetin
kontrolünü sağlamaya çalışan organize bir insan topluluğudur (Daver, 1972, s. 79).
Seçmenlerin siyasi tercihleri ve oy verme davranışının altında yatan öğeler
önemli bir konudur. Önemli olmasının temel nedeni partileri iktidara taşıyan halkın
gücü ve tercihidir. Bu nedenle ‘’seçmenin oy verme tercihlerini etkileyen faktörler
nelerdir’’ sorusuna, siyaset, psikoloji, sosyoloji gibi bilim dalları cevap aramaktadır.
Seçmenlerin tercihini ve siyasal yönelimini etkileyen birçok faktör
bulunmaktadır. Seçmenin demografik özellikleri, ideolojisi, beklentileri ve
yönelimleri bu faktörlerden bir kaçıdır. Bu gerekçe ile birlikte seçmen davranışı ve
incelenmesi gereken bir konudur. Şanlıurfa ilinde seçmen davranışını farklılaştıran
etmenler üzerinde yapılan bir alan araştırmasıdır. Bu çalışmanın temel problemi ise
seçmen davranışını farklılaştıran etmenler ve bu etmenlerin hangi gerekçelere
dayandığıdır. Bu problem izinde seçmenin siyasal yönelimlerini, bu faktörler
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üzerinden değerlendirmektir. Günümüzde yurttaşların mevcut siyasal haklarının
varlığı, çoğulcu demokrasinin bir gereği olan siyasal partilerin artışıyla birlikte
seçmenin oy verme tercihinin farklılık gösterip göstermediğinin araştırılması
gerekliliği doğmuştur. Türkiye de bu tür araştırmaların sayısı oldukça azdır. Seçmen
üzerinde yapılan araştırmalar genellikle büyük araştırma şirketlerinin Türkiye
genelinde yapıldığı, ekonomik ve dini faktörlerin araştırıldığı görülmektedir.
Bu çalışmada, Şanlıurfa ilinde seçmen davranışları üzerinde etkili olan
unsurların, siyasal katılım düzeylerinin ve siyasal yönelimlerinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Bu araştırmada, Şanlıurfa ilinde yaşayan seçmenlerin davranışlarını
etkileyen faktörlere genel bir bakış açısı sunup, seçmenlerin oy verme davranışı
üzerinde yapılan bir alan araştırmasıdır. Bu amaçla seçmen davranışını farklılaştıran
etmenler ortaya konulurken seçmenin demografik özelliklerine bağlı olaraktan, parti
ve lidere bakış açısı, aşiret bağlılığı, etnisite ve ideoloji gibi faktörlerin seçmen
davranışına etkisi incelenecektir.
Bu araştırmada Şanlıurfa bölgesinin seçilmesinin nedeni bu bölgede farklı
kültür, mezhep, etnik yapıların var olduğu çok çeşitli bir il olmasıdır. İkinci neden ise
Şanlıurfa ilinde seçmen davranışını inceleyen bir alan araştırmasının olmamasıdır.
Bu çalışmanın yapılmasında ki önemli nedenlerdendir. Bu sebeple bu çalışma yerel
ve ulusal nitelikte konularla ve teorilerle sınanması ve bilimsel bir yöntem basamağı
izlemesi açısından büyük bir öneme sahip olduğu söylenilebilir.
Çalışmaya genel olarak kavramsal ve kuramsal çerçeve sunduktan sonra, alan
araştırması yapılan bölge hakkında bilgiler verilmiştir. Ardından analiz ve bulgular
ile çalışma sonlandırılmıştır.
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1.1. Problem Durumu
Muktedirler, bir düzen dahilinde politik kararları dönüştürmek ve bu gaye ile
siyasal iktidarı elde etmek üzere örgütlenen müesseselerdir. Siyasi partiler
seçmenlerden aldıkları oy oranı ile iktidar olma potansiyeline sahip olurlar.
Siyasi partiler iktidarı elde edebilmek için siyasal kampanyalar ve siyasal
reklamlar yürütmektedirler. Seçmeni ikna etmek ve kamuoyu üzerinde etki yaratmak
temel amaçlarıdır. Bunun sonucunda yeterli miktarda oyu olan parti iktidar olur.
Seçmenlerin tercihini ve siyasal yönelimini etkileyen birçok faktör
bulunmaktadır. Seçmenin demografik özellikleri, ideolojisi, beklentileri ve
yönelimleri bu faktörlerden bir kaçıdır. Bu gerekçe ile birlikte seçmen davranışı ve
incelenmesi gereken bir konudur.
Bu çalışmanın temel problemi seçmen davranışını farklılaştıran etmenler ve
bu etmenlerin hangi gerekçelere dayandığıdır. Bu problem izinde seçmenin siyasal
yönelimlerini, bu faktörler üzerinden değerlendirmektir.
Seçmen davranışı üzerinde yapılan akademik çalışmalar oldukça cüzidir.
Özellikle Şanlıurfa ili bu akademik çalışmalara konu olmamıştır. Bundan mütevellit
bu çalışma gerçekleşmiştir.
1.1.1. Problem cümlesi
Bu çalışmada “Şanlıurfa ilinde ki seçmen davranışlarını farklılaştıran
etmenler nelerdir? sorusu problem cümlesi olarak belirlenmiştir.
1.1.2. Alt problemler
Araştırma kapsamında aşağıda sunulan alt problemler belirlenmiştir.
-

Şanlıurfa ili seçmeninin siyasal alana yaklaşımı ve bu yaklaşıma yönelten
sebepler nelerdir?
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-

Şanlıurfa ili seçmeninin siyasal parti, lider ve adaylara yaklaşımı nasıldır?
Seçmenin oy verme eğilimi ve seçmen davranışına etki eden faktörler
nelerdir?

1.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Günümüzde

yurttaşların

mevcut

siyasal

haklarının

varlığı,

çoğulcu

demokrasinin bir gereği olan siyasal partilerin artışıyla birlikte seçmenin oy verme
tercihinin farklılık gösterip göstermediğinin araştırılması gerekliliği doğmuştur.
Türkiye de bu tür araştırmaların sayısı oldukça azdır. Seçmen üzerinde yapılan
araştırmalar genellikle büyük araştırma şirketlerinin Türkiye genelinde yapıldığı,
ekonomik ve dini faktörlerin araştırıldığı görülmektedir.
Bu çalışmanın amacı Şanlıurfa ilinde seçmen davranışları üzerinde etkili olan
unsurların, siyasal katılım düzeylerinin ve siyasal yönelimlerinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Bu araştırmada, Şanlıurfa ilinde yaşayan seçmenlerin davranışlarını
etkileyen faktörlere genel bir bakış açısı sunup, seçmenlerin oy verme davranışı
üzerinde yapılan bir alan araştırmasıdır. Bu amaçla seçmen davranışını farklılaştıran
etmenler ortaya konulurken seçmenin demografik özelliklerine bağlı olaraktan, parti
ve lidere bakış açısı, aşiret bağlılığı, etnisite ve ideoloji gibi faktörlerin seçmen
davranışına etkisi incelenecektir.
Bu araştırmada Şanlıurfa bölgesinin seçilmesinin nedeni bu bölgede farklı
kültür, mezhep, etnik yapıların var olduğu çok çeşitli bir il olmasıdır. İkinci neden ise
Şanlıurfa ilinde seçmen davranışını inceleyen bir alan araştırmasının olmamasıdır.
Bu çalışmanın yapılmasında ki önemli nedenlerdendir. Bu sebeple bu çalışma yerel
ve ulusal nitelikte konularla ve teorilerle sınanması ve bilimsel bir yöntem basamağı
izlemesi açısından büyük bir öneme sahip olduğu söylenilebilir.
1.3. Araştırmanın Sınırlılıkları
Bu araştırmada Şanlıurfa’da yaşayan bireyler ele alınmaktadır. Araştırmanın
evrenini Şanlıurfa merkezde yaşayan seçmenler oluşturmaktadır. Analiz birimi
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Şanlıurfa seçmenidir. Örneklem birimi ise ‘’basit rastgele örnekleme’’ yönteminden
yararlanılmıştır.
1.4. Araştırmanın Varsayımları
Bu araştırmada hazırlanan anket soruları araştırmanın amacına uygun olarak
hazırlandığı ve Şanlıurfa ilinde ankete katılan bireylerin sorulara samimi ve gönüllük
çerçevesinde cevap verdikleri varsayılmaktadır. İkinci varsayım, katılımcılar
tarafından soruların doğru anlaşıldığı olup, üçüncü varsayım ise anket sorularının
düzenli bir şekilde doldurulduğudur. Bu araştırmada anket uygulaması ile veriler
toplanmakta olup, ankete katılan bireylerin kişisel bilgileri alınmamaktadır.
1.5. Araştırma Kapsamında Geliştirilen Hipotez ve Alt Hipotezler
Literatür taraması sonucunda, çalışmayla ilgili alt hipotezlerle birlikte, 13 hipotez
oluşturulmuştur. Hipotezler aşağıdaki gibidir:
H1: Şanlıurfa’da siyasi gündemim takip edilmesi seçmene göre anlamlı farklılık
göstermektedir.
H1a: Şanlıurfa’da siyasi gündemim takip edilmesi seçmenin yaşına göre anlamlı farklılık
göstermektedir.
H1b: Şanlıurfa’da siyasi gündemim takip edilmesi seçmenin cinsiyetine göre anlamlı
farklılık göstermektedir.
H1c: Şanlıurfa’da siyasi gündemim takip edilmesi seçmenin mesleğine göre anlamlı
farklılık göstermektedir.
H1d: Şanlıurfa’da siyasi gündemim takip edilmesi seçmenin aylık gelirine göre anlamlı
farklılık göstermektedir.
H1e: Şanlıurfa’da siyasi gündemim takip edilmesi seçmenin etnik kimliğine göre anlamlı
farklılık göstermektedir.
H2: Seçmenlerin siyasi partiye olan üyelikleri seçmenin demografik özelliklerine göre
anlamlı farklılık göstermektedir.
H2a: Seçmenlerin siyasi partiye olan üyelikleri seçmenin yaşına göre anlamlı farklılık
göstermektedir.
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H2b: Seçmenlerin siyasi partiye olan üyelikleri seçmenin cinsiyetine göre anlamlı farklılık
göstermektedir.
H2c: Seçmenlerin siyasi partiye olan üyelikleri seçmenin öğrenim durumuna göre anlamlı
farklılık göstermektedir.
H2d: Seçmenlerin siyasi partiye olan üyelikleri seçmenin mesleğine göre anlamlı farklılık
göstermektedir.
H2e: Seçmenlerin siyasi partiye olan üyelikleri seçmenin aylık gelirine göre anlamlı
farklılık göstermektedir.
H2f: Seçmenlerin siyasi partiye olan üyelikleri seçmenin etnik kimliğine göre anlamlı
farklılık göstermektedir.
H3: Dini inanç seçmenin siyasal tercihi üzerinde anlamlı farklılık göstermektedir.
H3a: Dini inanç seçmenin cinsiyetine göre anlamlı farklılık göstermektedir.
H3b: Dini inanç seçmenin yaşına göre anlamlı farklılık göstermektedir.
H3c: Dini inanç seçmenin öğrenim durumuna göre anlamlı farklılık göstermektedir.
H3d: Dini inanç seçmenin mesleğine göre anlamlı farklılık göstermektedir.
H3e: Dini inanç seçmenin aylık gelirine göre anlamlı farklılık göstermektedir.
H3f: Dini inanç seçmenin etnik kimliğine göre anlamlı farklılık göstermektedir.
H4: Lider olgusu seçmen davranışına göre anlamlı farklılık göstermektedir.
H4a: Lider olgusu seçmenin cinsiyetine göre anlamlı farklılık göstermektedir.
H4b: Lider olgusu seçmenin yaşına göre anlamlı farklılık göstermektedir.
H4c: Lider olgusu seçmenin öğrenim durumuna göre anlamlı farklılık göstermektedir.
H4d: Lider olgusu seçmenin mesleğine göre anlamlı farklılık göstermektedir.
H4e: Lider olgusu seçmenin aylık gelirine göre anlamlı farklılık göstermektedir.
H4f: Lider olgusu seçmenin etnik kimliğine göre anlamlı farklılık göstermektedir.
H5: Etnik köken farklılığı seçmenin siyasal tercihi üzerinde anlamlı farklılık
göstermektedir.
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H5a: Etnik köken farklılığı seçmenin cinsiyetine göre anlamlı farklılık göstermektedir.
H5b: Etnik köken farklılığı seçmenin yaşına göre anlamlı farklılık göstermektedir.
H5c: Etnik köken farklılığı seçmenin öğrenim durumuna tercihi göre anlamlı farklılık
göstermektedir.
H5d: Etnik köken farklılığı seçmenin mesleğine göre anlamlı farklılık göstermektedir.
H5e: Etnik köken farklılığı seçmenin aylık gelirine göre anlamlı farklılık göstermektedir.
H5f: Etnik köken farklılığı seçmenin etnik kimliğine göre anlamlı farklılık göstermektedir.
H6:

Seçmenlerin siyasal katılım ve seçmen davranışları seçmenin demografik

özelliklerine göre anlamlı farklılık göstermektedir.
H6a: Seçmenlerin siyasal katılım ve seçmen davranışları seçmenin cinsiyetine göre
anlamlı farklılık göstermektedir.
H6b: Seçmenlerin siyasal katılım ve seçmen davranışları seçmenin yaşına göre anlamlı
farklılık göstermektedir.
H6c: Seçmenlerin siyasal katılım ve seçmen davranışları seçmenin öğrenim durumuna
göre anlamlı farklılık göstermektedir.
H6d: Seçmenlerin siyasal katılım ve seçmen davranışları seçmenin mesleğine göre anlamlı
farklılık göstermektedir.
H6e: Seçmenlerin siyasal katılım ve seçmen davranışları seçmenin aylık gelirine göre
anlamlı farklılık göstermektedir.
H6f: Seçmenlerin siyasal katılım ve seçmen davranışları seçmenin etnik kimliğine göre
anlamlı farklılık göstermektedir.
H7: Seçmenlerin siyasal davranışlarını belirlemede dış etkenlere göre (aile, arkadaş,
medya gibi) anlamlı farklılık göstermektedir.
H7a: Seçmenlerin siyasal davranışlarını belirlemede seçmenin cinsiyete göre anlamlı
farklılık göstermektedir.
H7b: Seçmenlerin siyasal davranışlarını belirlemede seçmenin yaşına göre anlamlı
farklılık göstermektedir.
H7c: Seçmenlerin siyasal davranışlarını belirlemede seçmenin öğrenim durumuna göre
anlamlı farklılık göstermektedir.
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H7d: Seçmenlerin siyasal davranışlarını belirlemede seçmenin mesleğine göre anlamlı
farklılık göstermektedir.
H7e: Seçmenlerin siyasal davranışlarını belirlemede seçmenin aylık gelirine göre anlamlı
farklılık göstermektedir.
H7f: Seçmenlerin siyasal davranışlarını belirlemede etnik kimliklerine göre anlamlı
farklılık göstermektedir.
H8: Seçimlerde seçmen tercihi seçmenin cinsiyetine göre anlamlı farklılık göstermektedir.
H8a: Seçimlerde seçmen tercihi seçmenin yaşına göre anlamlı farklılık göstermektedir.
H8b: Seçimlerde seçmen tercihi öğrenim durumuna göre anlamlı farklılık göstermektedir.
H8c: Seçimlerde seçmen tercihi mesleğine göre anlamlı farklılık göstermektedir.
H8d: Seçimlerde seçmen tercihi aylık gelirine göre anlamlı farklılık göstermektedir.
H8e: Seçimlerde seçmen tercihi etnik kimliklerine göre anlamlı farklılık göstermektedir.
H9: Parti programı, seçim bildirgeleri ve parti gündemi Şanlıurfa seçmeni tercihine göre
anlamlı farklılık göstermektedir.
H9a: Parti programı, seçim bildirgeleri ve parti gündemi Şanlıurfa seçmeninin cinsiyetine
göre anlamlı farklılık göstermektedir.
H9b: Parti programı, seçim bildirgeleri ve parti gündemi Şanlıurfa seçmeninin yaşına göre
anlamlı farklılık göstermektedir.
H9c: Parti programı, seçim bildirgeleri ve parti gündemi Şanlıurfa seçmeninin öğrenim
durumuna göre anlamlı farklılık göstermektedir.
H9d: Parti programı, seçim bildirgeleri ve parti gündemi Şanlıurfa seçmeninin mesleğine
göre anlamlı farklılık göstermektedir.
H9e: Parti programı, seçim bildirgeleri ve parti gündemi Şanlıurfa seçmeninin aylık
gelirine göre anlamlı farklılık göstermektedir.
H9f: Parti programı, seçim bildirgeleri ve parti gündemi Şanlıurfa seçmeninin etnik
kimliğine göre anlamlı farklılık göstermektedir.

9

BİRİNCİ BÖLÜM
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
1.1. Siyaset
Siyaset, yüzyıllardır kullanılan günümüzde ise birçok alanda varlığını
hissettiren, sık sık karşılaştığımız bir kavramdır. Siyaset kavramı her lisanda, her
toplumda farklı bir anlam ve tanımlama içermektedir. İster adına siyaset denilsin
ister politika, kavramsal olarak yönetim ve devlet işlerine işaret etmektedir. Siyaset
Arapça kökenli bir kavram olup at eğitmenliği, seyislik anlamlarına da gelmektedir.
Birçok araştırmacı tarafından bu kavramın literatüre eski Mısırlılardan geçtiği
düşünülmektedir (Daver, 1972, s. 3-4). Doğu Türk-İslam İmparatorluğunda ise
“Ceza” anlamında kullanılmıştır. (Daver, 1972). Osmanlı İmparatorluğunda ise
“İdam Cezası” olarak geçmektedir (Daver, 1972). Günümüzde ise siyaset kavramı
yukarıda ki söz konusu tanımların dışında kullanılmaktadır.
Siyaset, teorisyenler tarafından yorumlanmış ve her teorisyen ise farklı
şekilde tanımlamalarda bulunmuştur. Politika kavramına ilk olarak Aristoteles cevap
bulmaya çalışmıştır. Aristoteles yaşadığı toplum yapısını gözlemleyerek, Antik
Yunan’ın Polis yapısından hareket ile; Polis’in içerisinde bulunduğu faaliyetler,
Polise ait işler olarak tanımlamıştır. Bu bağlamda denilebilir ki siyaset kavramı;
devlet, toplum, yönetim vs. kavramları ile yakından ilişkilidir.
Siyasetin en genel geçer tanımını yapacak olursak, toplumların yaşamını
düzenleyen bir takım genel kuralları koymak, onları uygulayıp denetleyerek korumak
veya denetlemek için gerçekleştirilen faaliyetlerin bütünüdür (Çağla, 2010, s. 11). Bu
tanımdan da anlaşılacağı üzere siyaset herkesi ilgilendiren faaliyetler bütünü olduğu
gibi aynı zamanda devlet, kamusal alan ve toplum ile bağlantılı silsileler bütünüdür.
Weber’e göre siyaset “belli bir verili toprak parçası üzerinde kendi hesabına meşru
güç kullanma tekelini elde etmeye çalışan insan topluluklarının faaliyetleridir”
(Çağla, 2010, s. 35).
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Diğer görüşler eksenin de siyaseti açıklayacak olursak, toplumda yaşayan
insanların arasında ki çıkar çatışması, mücadelesi siyasetin ana argümanıdır. Bu
çatışmanın temeli ise iktidar mücadelesinden gelmektedir (Kapani, 2016, s. 23).
İnsanların doğası gereği olan bu çatışmacı yapısı siyasetin var olması ile yakından
ilişkilidir. Politikanın bu yönünü ele alacak olursak Harold Lasswell’in tanımı tam
yerinde olacaktır, Lasswell’e göre “Kimin, neyi, ne zaman elde ettiğini belirleyen
faaliyetler bütünüdür” (Kapani, 2016). Siyaseti bir mücadele alanı olarak gören bir
diğer teorisyen ise Alman Hukukçu Carl Schmitt’tir. Carl Schmitt’e göre ise siyaset
dost düşman ayrımıdır (Schmitt, 2017). Siyaset sadece kavgadan, iktidar
mücadelesinden, toplumun çatışmasından ibaret olan bir olgu değildir. Çatışmadan
çok uzlaşma faaliyetlerini içerir. Siyaset, bugün her alanda adı geçen bir kavram
olup insanlar günlük hayatta, siyaset yapma, siyasetçi gibi bir takım terimler
kullanmaktadır. Halk dilinde de kullanılan bu kavram genellikle kurnaz ve demagog
anlamlarını içermektedir. Siyasetin her alan kullanılabilirliğinin temel nedeni ise tek
bir tanımının olmaması ve siyaset bilimciler tarafında sürekli güncel tanımlar
yüklenmesidir.
Bir diğer önemli tanım ise Alman Şansölye Bismarck tarafından literatüre
eklenmiştir. Bismarck’a göre siyaset, bir yönetim sanatıdır. Bu yönetim sanatı
hükmetme, kitleleri yönetme, karar alma ve kontrolü tesis etmektir (Heywood A. ,
2006, s. 25). David Easton’a göre politika ise “toplumun yarattığı maddi manevi
değerlerin bir otoriteye dayalı olarak dağıtılması sürecidir” (Öztekin, 2001, s. 3).
Geçmişten günümüze kadar siyaset tanımlanırken birçok eleştiriye de maruz
kalmıştır. Kimi teorisyen siyaseti yererken kimisi ise övmüştür. Peki siyaset iyi midir
kötü müdür? Judaeus’a göre; pek az gerçek, ve bol yalan siyasetin döngüsüdür.
Politikacılar ise bu yalanlar ile insanları avutmakta, hileci bol entrikacı, sirklerde top
oynatan hokkabaz gibi gerçeklerle yalanları birbirine karıştırır (Daver, 1972, s. 6).
Niccolo Machiavelli, Prens kitabında siyaseti amaca ulaşmak için bir araç olarak
görmüş (Machiavelli, 2017). Kant ve Karl Marx’ın izinden giden Hans
Morgenthau’ya göre ise siyaset kötülükten başka birşey değildir. Siyaset diğer
İnsanlar üzerinde iktidar kurmanın, onları araçsallaştırmanın alanı olmakla beraber
ahlaki etik bunu reddeder (Türk, 2013, s. 14). Siyaseti böylesine ahlak dışı mutlak
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kötülük olarak görenlere karşı övenlerde olmuştur. Aristo siyaseti seçkin ve kudretli
bir sanat olarak görmüştür. Siyaset ne iyi ne de kötüdür. Siyasetin pratiğine ilişkin
bu iyi veya kötü yakıştırmalar, siyasetin var olduğu günden beri iyi veya doğruyu
bulma arayışı ile şekillenir. Yani iyi veya doğrunun ölçütünü bulma. Siyasette tamda
bu noktada var olur.
Fransız akademisi sözlüğünde var olan tanım siyaset çalışmasının başlangıç
noktası olacaktır. Bahsi geçen sözlüğe göre siyaset “bir devleti yönetme ve diğer
devletlerle olan ilişkilere yön verme sanatına ilişkin her şeyin bilgisidir” (Duverger
M. , 1989, s. 19). Siyaset biliminin ana konusu insan, toplum, vatandaş, devlet,
egemen, iktidar olarak da genişletilebilmektedir.
1.2. Devlet
Siyaset biliminin en temel uğraşlarından biri devlet kavramı olmuştur. Devlet
yüzyıllardan beri var olan temel bir olgudur. Devlet nedir sorusuna cevap
yüzyıllardan beri aranmış ve daima farklı cevaplar geliştirilmiştir.
Devlet kavramı üzerine ilk tanımlamalar Platon ve Aristoteles ile
başlamaktadır. Platon ve Aristoteles’in tanımları günümüzde olan modern devlet
tanımları değildir. Yaşadıkları dönem de var olan Polis yapısının tanımı açıklığa
kavuşturmak için yoğunlaşmışlardır. Her iki düşünür içinde polisin varlık sebebi iyi
ve ideal yaşam koşullarının oluşturulmasıdır. Devletlerin yani polisin varlık sebebi
kargaşa ve kaostan uzak bir yapının sağlanmasıdır. Devletin var olma sebebini
insanın doğası gereği kavgacı, kötümser oluşumunu engellemek ve önüne geçip
toplumsal bir düzen tesis etmektedir. Devletler var olmadan önce ki yapı doğa hali
yapısıydı. Hobbes’un tanımlamasına göre birbirinin kurdu olan insanlar, doğal
durumda sürekli şiddetin söz konusu olduğunu ve insanların güvenlik sorunu ile
korku halinde yaşadıklarından bahsetmektedir (Hobbes, 2013, s. 99). Devlet bu
noktada toplumsal düzenin varlığı için şart olmaktadır. Hobbes, Rousseau vs. gibi
düşünürler devletin varlığının temel sebebini bir düzenleme mekanizması olarak
görmektedirler. Bu sebepten ötürü Toplumsal bir sözleşme usulü ile devlettin
doğduğunu ileri sürerler. İbni Haldun devlet kavramını “Asabiyet” olgusu ile
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açıklamıştır. Asabiyet olgusu ise devleti kuran güç olarak görür. Haldun’a göre
devlet insanların bir arada birlikte yaşamak istemesinden dolayı oluşan bir yapı
olduğunu savunmaktadır (Yumruk, 2000).
Modern devlet diye adlandıran ulus-devlet yapısı ilk olarak Fransız ve
Amerikan devrimlerinden sonra görülmüştür (Çağla, 2010, s. 255). Modern devlet
tanımına göre ise Max Weber devleti genel hatlarıyla şöyle açıklamaktadırz “devlet
toplum üzerinde hakimiyet kuran siyasal bir örgütlenmedir. Bu hakimiyeti belirli ve
bir sınırlar dahilinde toprak bütünlüğü üzerinde kurar. Bu toprak bütünlüğü üzerinde
egemenliği kalıcı ve sürekli bir niteliktedir. Kendi hakimiyetini ve iradesini kabul
etmek için güç kullanma tekelini elinde bulunduran meşru bir güçtür" (Vergin, 2003,
s. 32).
Weber’in devlet tanımı günümüzde ki modern devletin tanımı ile birebir
örtüşmektedir. Weber’e göre modern bir devletten söz edilebilmesi için:
a- Kanunlar ve tüzükler ile değiştirile bilinen idari ve hukuki kurallar
b- Saptanmış görevleri ve yetkileri ile sınırlı olarak tasarruflarda bulunan bir
idare örgütü
c- Tüm kişiler ve egemenlik altında bulunan alanda yapılan tüm eylemler
üzerinde bir zorlama gücü
d- Hukuk kurallarına uygun bir meşru iktidar uygulamasının mevcudiyeti
gerekmektedir.
Kısaca ussal bir hukuka dayalı kurallar, bürokrasi, zorlama ve şiddet kullanma
gücü, meşru iktidar gibi saikler modern devletin başlıca unsurlarıdır (San, 1971).
Devletin genel unsurları ise, insan topluluğu, ülke ve egemenlik ve/veya siyasi
otoritedir.
1.2.1. İnsan topluluğu
Devletin en temel unsurlarından biri şüphesiz ki insan topluluğudur. İnsan
topluluğun olmadan bir devletin olması söz konusu değildir. Devlet sayılabilmesi
için sınırları belirlenmiş bir toprak parçası üzerinde yaşayan bir topluluğun var
olması gerekmektedir. Bu topluluk yaşadığı toprak üzerinde kurulan tüzel kişiliğe
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yani devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olması gerekmektedir. Bu insan topluluğunun
sayısı önemli değildir. Günümüzde en az topluluğa sahip devlet ise 1000 kişilik
nüfusu ile Vatikan’dır.
1.2.2. Ülke
İnsan topluluğunun belirli sınırlar üzerinde yaşadığı alana ülke denilmektedir.
Ülkenin sınırlarının büyüklüğü ya da küçüklüğü önemli değildir. En önemli nokta
belirli sınırlar, çitler ile çevrili olmasıdır. Devletin egemenlik alanı belirli sınırlar
içerinde ki toprak parçasında geçerlidir.
1.2.3. Siyasal otorite
Devletin insan topluluğuna ve ülkeye sahip olması onu tek başına devletleştiren
unsurlardan biri değildir. En önemli unsurlardan birisi siyasi otoritedir. Belirli bir
sınırlar içerisinde yaşayan insan topluluğuna devlet sayılabilmesi için aşağıdaki
unsurları içerisinde barındırması gerekmektedir.
a- Güvenlik adalet maliye gibi temel hizmetleri düzenli bir şekilde yapabilecek
güce idari yapıya sahip olması
b- Ülke bütünlüğünü ve siyasi bağımsızlığını sürdürebilmesi
c- Yasa yapılabilecek ya da kurallar konulabilecek organlara sahip olması
d- Gerekli ekonomik kaynakların bulması
gerekmektedir (Öztekin, 2001, s. 30). Aslında devlet hukuksal bir kurum ve tüzel
kişilik olarak soyut bir kavram olmasına karşın hükümet, devlet adına siyasal iktidarı
ve otoriteyi kullanan kontrolü sağlayan daha somut bir varlıktır (Öztekin, 2001, s.
30).
1.3. İktidar
İktidar kelime anlamı olarak güç, erk, kudret anlamına gelmektedir. İktidar
geniş anlamda, arzulanan sonuca ulaşma beceri olarak tanımlanmakta olup bazen bir
şeyi yapma gücüne işaret eder (Heywood A. , 2012). Siyasal anlamda ise genellikle
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bir ilişki, yani diğer insanların davranışlarını tercihlerinden farklı yöne doğru
etkileme becerisi olarak düşünülür. Bu diğerleri üzerinde güç sahibi olmak demektir
(Heywood A. , 2012, s. 44).
Duverger iktidarı meşrutiyet ve güç odaklı açıklar. Ona göre yönetenlerin
yönetilenler üzerinde de karar vermesi ve uygulatması olarak görmektedir.
Bartolli’ye göre ise “devlet organını yasal bir düzlemde ele geçirmiş erklerin tümü”
olarak nitelendirilmektedir (Çam, 1990, s. 82). Gerhard Leibhorz’a göre iktidar
“ister doğrudan olsun ,ister dolaylı , iradesini ve gücünü zorla veya rıza yoluyla
kabul ettirme yeteneğidir” (Çam, 1990, s. 83). Hobbes, Leviathan adlı eserinde
insanın en temel duygularından birinin iktidar arzusu olduğunu iddia eder. Bu iktidar
arzusu son insanın ölümü ile sona erer (Hobbes, 2013). Günümüzde ise iktidarı en
geniş anlamda tanımlayan araştırmacı Michel Foucault’dur. Foucault, günümüzde
iktidarın her alanda var olduğunu sadece siyaset, egemenlik ve devlet ile alakalı bir
terim olmadığını savunur. Ona göre iktidar her an her yerden doğabilir. İktidar ne
hiçbir yerdedir ne de her yerdedir. Herhangi bir kavramın tekelinde bulunmamaktadır
(Foucault, 1990).
İktidar kavramı hakkında verilen bu tanımlamaları artırmak mümkündür.
Fakat bu tanımlamalardan sonuç olarak zor kullanma, güç, rıza, kabullenme iktidarın
esas unsurlarından biri olduğunu kısaca söylemek mümkündür (Çam, 1990, s. 84).
Dolayısıyla iktidarın toplumun varlığı için elzem bir olgu olduğunu söylemek yanlış
olmayacaktır.
1.4. Demokrasi
Demokrasi, teriminin kökeninde Eski yunanca bir kavram olan Demokratia
yer alır. Halk anlamını karşılamaktadır. Krat kökünden türeyen kelimeler ise güç,
yönetim, hükümdarlık anlamlarına gelir. (Atılgan ve Aytekin, 2013, s. 137). Bu
bağlamda demokrasi halkın, halk tarafından yönetimi anlamına gelmektedir.
Demokrasinin en erken örnekleri Yunan şehir devletlerinden oluşan Polislerin
yönetim şekli olduğunu söyleyebiliriz. Yunan şehir devletlerinde her ne kadar sınırlı
bir demokrasi var olmuş olsa bile Demokrasi tarihinin ilk başlangıcı olma niteliğini
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kazanmıştır. Bugün ki Demokrasinin mihenk taşını 1789 Fransız İhtilali
oluşturmaktadır. Fransız ihtilali ile birlikte yayınlanan İnsan ve Yurttaş Hakları
Beyannamesi ile değişen Fransız Anayasası karşında yurttaşlar kanun karşısında eşit
bir statü kazanmışlardır. Bu yıllardan sonra İngiltere ve akabinde Avrupa demokrasi
ile tanışmıştır. Demokrasi kavramının birkaç tanımını yapmak gerekirse; ‘’ Halkın
kendi seçtiği yöneticiler aracılığıyla kendi kendini yönetme olgusudur’’ burada temel
unsur sürekliliktir. (Öztekin, 2001, s. 61). Alexix de Tocgueville, demokrasiyi
özgürlük, eşitlik ve halk yönetimi olarak tanımlamıştır. Tocgueville göre demokrasi
eşitlik ile eş anlamlı bir kavram olduğunu öne sürer (Atılgan ve Aytekin, 2013, s.
146).
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demokrasinin bir tehdide dönüşebileceği konusunda uyarıda bulunur. Demokrasi,
çoğunluğun tiranlığına dönüşebilmektedir (Atılgan ve Aytekin, 2013, s. 147).
Günümüzde devletler demokrasi anlayışına sıkıca bağlıdırlar. Demokrasi
meşruluğun temel bir ilkesi rolündedir. Sistemler meşru bir zeminde yer alması için
demokratik olmak zorundadırlar. Demokratik olabilmek için, otoritesini veya
iktidarının temelini halka dayandırması zaruri bir kaidedir. Otoritesini veya
iktidarının temelini halka dayandırması nasıl ve ne şekilde olacağı sorusu birçok
tartışmanın kaynağı niteliğindedir. Temsil sistemi, çoğulcu yönetim, muhalefet,
otoriterin kontrolü, denetlenebilirlik tartışma başlıklarına verilecek örneklerden
biridir.
1.4.1. Klasik demokrasi
Klasik demokrasi, batı demokrasisi, çoğulcu demokrasi, liberal demokrasi,
siyasal demokrasi, plüralist demokrasi, hepsi aynı olguyu ifade etmektedir. Klasik
demokrasi ilk ortaya çıkan demokrasi türüdür. Bu tür demokrasinin temel öğeleri
aşağıda sıralanmıştır
a- Eşitlik: Bir demokrasinin temel göstergelerinden biri hiç şüphesiz ki eşitlik
ilkesidir. Eşitlik ilkesinde ki amaç: devletin vatandaşlara götürdüğü
hizmetlerde, yasalar önünde tüm vatandaşlara götürdüğü hizmetlerde, hiçbir
ayrıma tabi tutulmadan eşit işlem görmesidir (Öztekin, 2001, s. 63). Daha
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farklı bir deyişle devlet vatandaşlara hizmet götürürken ya da yasalar
vatandaşlara uygulanırken, vatandaşlar arasında din, dil, ırk, inanç, mezhep,
yaş, eğitim, cinsiyet, siyasi ve ideolojik görüş fark etmeksizin herkese eşit
muamele ve hizmet etmeli (Öztekin, 2001, s. 63). Demokrasilerde bireyin
eşitlik ilkesi anayasalar güvence altına alınmaktadır.
b- Özgürlük: Herkesin istediğini yapabilme ölçütü demokrasilerde özgürlük
sayılmamaktadır. Demokratik ilkeler ışığında özgürlük: yasal sınırlar
çerçevesinde, başkasının özgürlük alanına dokunulmadan her zaman
istediğini yapabilmektir. Bu bağlamda özgürlük: eğitim, düşünce, haberleşme
hak arama, çalışma vb. konularda özgürlük demokrasilerde anayasal
normlarla güvence altına alınmaktadır.
c- Çoğunluğun Yönetme Hakkı: Klasik demokrasinin 3. Ve önemli bir diğer
ölçütü ise çoğunluğun seçtiği kişilerin yönetme hakkıdır. Buda; özgür,
eşitlikçi, seçme ve seçilme ilkelerine uygun ortamlarda söz konusudur.
Halkın iradesi, her şeyin üstündedir. Roussea’nun da belirttiği gibi genel
irade asla şaşmaz. Genel iradenin saşmaması ise dürüst ve seçim ilkelerine
uygun yapılan seçimlerle mümkündür. Burada önemli ve temel olan bir diğer
nokta ise azınlığın haklarıdır. Çoğulcu yapıda seçilen temsilciler genellikle
azınlığın haklarını ve çıkarlarını gözetmemektedirler. Demokrasilerde temel
etik ilkelerden biri ise seçkinler azınlığın haklarını ve çıkarlarını daima
koruması ve savunmasıdır. Çoğunluğun temsilcileri olarak nitelendirilen
siyasi iktidar, muhalefet tarafından daima kontrol ve denetleme işlevi
görmektedir.
1.4.2. Demokrasi biçimleri
Literatür incelenmesi sonucu demokrasinin doğrudan demokrasi temsili
demokrasi ve yarı doğrudan demokrasi olmak üzere üç farklı başlık altında
açıklamak mümkündür. Bu üç demokrasi biçimleri aşağıda detaylı olarak
incelenmiştir.
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Doğrudan demokrasi
Eski Yunan polis devletlerinde kullanılan doğrudan demokrasi halkın
temsilciler kullanmadan, araya başka birilerini katmadan yönetimde direkt söz sahibi
olması usülüdür. Yasaları, kararları toplanıp kendileri vermektedir. Bugün bu usulü
yapmak büyük nüfuslu devletler için neredeyse imkansızdır. Bu işlevi günümüzde
halkın temsilcileri ile parlamento görmektedir.
Temsili demokrasi
Halkın bir araya gelip karar vermesi güç olduğundan dolayı temsili usul
kullanılmaktadır. Temsili demokraside hukuki temel: yönetilenlerle yönetenler
arasında ki ilişkiyi belirleyen temsil yetkisine dayanmaktadır (Çam, 1990, s. 363).
Buna göre seçmenler, seçilenlere kendileri hakkında karar alma yetkisi
vermektedirler. Bu durumda seçilenler bir takım sorumluluğu kabul etmiş olur.
Günümüzde milletvekilleri temsil makamlarıdır.
Yarı doğrudan demokrasi
Yarı doğrudan demokrasi temsili demokrasi ile doğrudan demokrasiyi
birleştiren bir biçimdir. Temsili demokraside halk gücü ve karar yetkisini doğrudan
temsilcilere bırakmaktadır. Yarı doğrudan demokrasi usulleri halka bu olanağı
vermekte ve halk iktidarı temsilcileri ile paylaşmaktadır (Çam, 1990, s. 366). Halk
temsili usulü ile yine yöneticileri seçer fakat önemli konularda karar mekanizması
sadece halktır. Halkın bu yetkiyi kullanma usulleri veto, referandum ve teklif
hakkıdır.
1.5. Siyasal Partiler
Siyasal partisiz demokrasi ve modern bir yapı düşünülemez. Siyasal yaşamın
mihenk taşı olan siyasal partileri tanımlamak gerekirse; programını uygulamak ve
üyelerini iktidara getirmek amacı ile hükümetin kontrolünü sağlamaya çalışan
organize bir insan topluluğudur (Daver, 1972). Siyasi partilerin temel amacı iktidarı

18
elde etmektir. İktidara ulaşmak için ise iki yol vardır: seçimlere katılıp demokratik
yol ile iktidarı elde etmek ya da darbe ihtilal gibi olağan üstü durumlarda iktidara
gelmek.
Maurice Duverger’e göre siyasi partiler “yurt düzeyine yayılan örgütlü
grupların birleşmesiyle ortaya çıkan bir kurumdur”. Bu kurumda seçmenler taraflara,
taraflar üyelere, üyeler militanlara tabidir (Çam, 1990, s. 379). Raymond Aron ise
siyasi partileri “düzenli ve devamlı bir örgüt içinde, kişileri iktidar olmak, yani onu
elde etmek ve korumak amacıyla birleşmesi olayı olarak yorumlamaktadır (Çam,
1990, s. 380).
Max Weber ise siyasi partilerin temel amacı meşru şiddet tekelini elde etmek
olduğunu savunurken Benjamin Constans ise aynı siyasal doktrine inanan insanlar
topluluğu olarak tanımlamaktadır (Özbudun, 1977, s. 5). Modern anlamda siyasi
partilere ilk defa İngiltere’de rastlanmıştır (Daver, 1972, s. 224). Daha sonra
Amerika ve Fransa’da gelişmiştir.
Siyasal partilerin belli başlı görevleri şunlardır: (Daver, 1972, s. 229-230)
1. Aday Gösterme
2. Kamuoyunun oluşmasına yardım
3. Halkı oy vermeye davet
4. Hükümeti denetleme ve tenkit
5. Hükümetin sorumluluğunu taşıma
6. Atanma ile iş başına gelen yöneticileri seçmeye ve kontrole etki
7. Hükümette birlik ve beraberlik yaratma
Siyasal partiler sosyal örgütlerde olduğu gibi bir hiyerarşi içindedir. Başta
lider bulunur. Bu siyasi partinin lideridir. Siyasi parti lideri seçimler ile bulunduğu
ülkenin başına geçebilecek bir potansiyeldedir. Siyasi partinin takipçileri ise her
zaman tabanı oluşturur. Parti üyeleri ve parti elitleri siyasi partinin düzenleyicileridir.
Lider ve taban arasında bulunmaktadırlar. Bazı parti takipçileri son derece etkin bir
statüye sahiptirler. Bunlara genellikle partizan veya militan denilmektedir. (Daver,
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1972, s. 224). Bunlar bağlı oldukları partiye, lidere, doktrinlerine gönülden, sadakat
ile bağlıdırlar. Partinin faal olmayan destekçilerine ise Sempatizan denilir. Siyasi
partiler büyük ölçüde ülkenin her bölgesinde teşkilatlanırlar. Yerelde ve genelde parti
temsilcilikleri bulunur. Duverger’e göre siyasi parti organizmasını oluşturan temel
unsurlar şunlardır: (Duverger M. , 1974, s. 51-78)
1. Komite: Komiteler yapı olarak siyasi partilerin eski bir tipidir. Sınırlı ve
kapalı yapıdadır. Az sayıda üyeden meydana gelir. Üyeleri ise seçkin
kimselerdir. Geniş bir coğrafya alanında faaliyet gösterebilir. Fransa’da
komitelerin esas faaliyeti ilçe çerçevesi içinde hareket etmektir. Mevsimlik
olarak faaliyet gösterir. Yarı sürekli bir niteliğe sahiptir.
2. Ocak: Ocak komiteden farklı olarak yaygın niteliktedir. Ocağa üyelik sınırlı
ve seçkinlik esasına dayalı değildir. Herkes üye olabilir. Ocak, üye sayısını
çoğaltmaya toplum gücünü artırmaya çalışır. Ocakta komiteden farklı olarak
bir hiyerarşi mevcuttur. Ocak sosyalistlerin icadıdır. Sosyalistler dışında
ocağı aktif tutan partiler Katolik partiler ile faşist eğilimli partilerdir.
3. Hücre: ocaktan daha küçük bir gruptur. Parti üyelerini bir araya getiren
faaliyetler bütünüdür. Hücreler komünist icadıdır. Rus komünist partisinin bir
icadı olup bütün dünya komünist partilere empoze edilmiştir. ‘’Siyasal
örgütlenme çalışmasının ağırlık merkezi hücreye verilmelidir’’.
4. Milis: Milis , askeri esaslara göre örgütlenen, askerlerle aynı eğitime ve
disipline sahip olan, onlar gibi özelliklere sahip olan silahlı bir çeşit ordudur.
Daima liderlerinin emirleri altında bulunurlar. İtalya Faşist partisi ve Alman
Nasyonel Sosyalist partisinin milisleri buna örnektir.
İnsanların, bir siyasi partiye katılmasının birçok sebebi bulunmaktadır.
Bunların başında doktrin gelmektedir. Bazı insanlar siyasal partiye fikir, düşünce,
ideoloji sebebi ile katılmaktadır. Avrupa’da birçok parti fikir, doktrin partileridir.
Üyeler ise düşünce dünyasında ki uyum ile partiye katılım sağlamaktadırlar. Bir
diğer sebep ise lider faktörüdür. Bireyler siyasi partinin başında bulunan liderden
ötürü siyasi partiye katılım göstermektedirler. Lider odaklı partiler demokratik
rejimlerin hakim sürdüğü her coğrafyada rastlamak mümkünüdür. Diğer etmenlerden
biri sınıf çıkarlarıdır.
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Günümüz de her partinin bir ekonomik görüşü, politikası mevcuttur. Bazı
sosyal sınıfın çıkarları üzerine kurulu ekonomik politikası ile diğer partilerden
ayrılmaktadır. Örneğin İşçi Partisi, Muhafazakar Parti, Liberal Parti vb. partiler
bellirli bir sosyal kitlenin menfaati ve çıkarlarını gözeten ekonomik politikalar
barındırır. Diğer bir etmen ise din olgusudur. Bireyler inandıkları inanç, din, mezhep
gibi sebeplerden ötürü belirli bir siyasi partiyi desteklemektedirler. Nazilerin iktidara
gelmeden önce Almanya’da kurulan Merkez Katolik Partisi iyi bir örnektir. Bir diğer
etmen ise aile geleneğidir. Ailesi reisinin siyasal kanaati tüm aile bireylerini
etkilemektedir. Türkiye’de bu aile etkenine çok sık rastlanmaktadır. (Daver, 1972, s.
227-228). Türkiye’de siyasi partilerin esasına ilişkin siyasi partiler kanunu
bulunmaktadır. Bu kanunla siyasi partilerin işleyişi, kuruluşu, yapısı gibi siliseler
kanunlarla güvence altına denetime tabi tutulmuştur.
Siyasi parti tipleri 3’e ayrılmaktadır bunlar: Kadro Partileri, Kitle Partileri ve
diğer tipolojilerdir. Siyasi partiler açısından önemli olan seçimler kavramını
incelemekte fayda vardır.
1.5.1. Siyasal parti sistemleri
Siyasal parti sistemler ile ilgili literatür incelemesi yapıldığında karşımıza üç
türlü parti sistemi çıkmaktadır. Bu üç parti çeşitide aşağıdaki gibi sıralanmıştır
1. Tek Parti Sistemi: Tek parti sistemi tipik bir diktatörlük sistemidir. Sadece
bir parti vardır. Seçimden ,çoğulculuktan katılımdan, demokrasiden söz
edilemez. Diğer partiler ya sindirilmiş ya da kapatılmıştı. Usulen bir meclis
bulunabilir. İktidarda olanın liderin, diktatörün ağzından çıkan her şey yasa
niteliğindedir. İtalya, Almanya gibi devlet tek parti diktatörlüğünü yaşamış,
hukuk ve demokrasi dışı faaliyetlere şahit tüm Dünya şahit olmuştur.
2. İki Partili Sistem: iki partili sistemde bir büyük parti ve küçük bir parti
bulunur. Bu sistemde küçük partinin genellikle etkisi önemsenmeyecek kadar
azdır. Gelişmiş temsili demokrasiler için uygun bir sistemdir. Büyük parti ise
genellikle iktidardadır.
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3. Çok Partili Sistem: kuvvetleri birbirine yakın birçok partinin var olduğu
sistemdir. Partiler iktidarı kurabilmek için koalisyon yoluna giderler.
Koalisyonlar genellikle partilerin anlaşmazlığı yüzünden bozulmakta ve
kabine buhranları söz konusu olmaktadır (Daver, 1972). Duverger iki parti
sistemi ile çok parti sistemi arasında sıkı bir ilişkinin olduğunu iddia eder.
Çok partili sistem, bazen iki partili sisteme dönüşebilmektedir. Bazen de iki
partili sistem çok partili sisteme dönüşebilmektedir. Aralarında ki ilişki
dönüştürme usulüne dayalıdır.
1.6. Siyasal Katılım ve Seçimler
Seçim kavramı, yöneticilerin yönetenlerce belirlenmesini sağlayan bir
işlemler, hukuki eylemler ve araçlar bütünü olarak tanımlanabilir. Bu sebeple siyasal
hukukun temel alanlarından biridir. (Contteret ve Emerı, 1991, s. 13). Bu siyasal
hukuk seçimi, seçmenin niteliğini, siyasal partilerin içeriği, seçimin nasıl olacağı ile
alakalı düzenlemeler içermektedir. Seçim hukuku uzlaşma temelinde oluşmuştur. Bu
kurallar sık sık zamanın ve mekanın şartlarına göre değişebilmektedir. Seçmen,
seçimler ile rızasını, kendine temsil makamını seçer. Her seçim siyasaldır. Sadece
seçimin konusu farklı olabilmektedir. Seçmen seçim ile fikrini açıklar.
Maurice Hauriou’nun deyişi ile “oy, rızanın sosyal organizasyonunu
gerçekleştirir” (Contteret ve Emerı, 1991, s. 26).
Siyasal katılma çağımıza damgasını vuran dört büyük devrimin sonucudur ki
bunlar İngiliz, Amerikan, Fransız, Rus devrimlerinin ve II. Dünya harbini izleyen
büyük siyasal uyanış ile yaygın bağımsızlık hareketlerinin ürünüdür (Atılgan ve
Aytekin, 2013, s. 228). 1970’lerin sonunda başlayan küreselleşme hareketleri ile
siyasal katılım büyük bir ivme kazanmış.
Bizim için seçimler, siyasal katılma, devlet yönetimine katılma anlamına
gelmektedir. Siyasal katılım ve seçimler çok yönlü boyutlarda ele alınmaktadır. Her
davranış türünde olduğu gibi siyasal katılımında bir takım koşulları vardır. Bir
katılım olabilmesi için ilk olarak bağımsız bir devlet olması gerekmektedir.
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Bağımsızlık devletin kurucu özelliklerinden biridir. Katılımın ilk koşulu devletin
bağımsız olması gerekmektedir. Katılmanın ikinci koşulu ise katılımcıların can
güvenliğidir.
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sürdüremiyorsa, kendi kendilerini de yönetemezler. İç ve dış tehlikelerle karşı
karşıya kalan insanların genel olarak değişmez tepkisi, güçlü ve sorgulanamayan
yönetimlere kendilerini teslim etmektir. Yakın tarihte ülkemizde de bu durum
yaşanmıştır. 1978 yılından itibaren oluşan kaos ve kargaşa ortamı yurttaşları güçlü ve
sorgulanmayan askeri bir yönetime itmiştir. 12 Eylül 1980 askeri müdahaleye
yurttaşlar ölümden kurtuluş olarak görmüştür. 1982 Anayasa’sı da bu kaygılar ile
büyük bir katılım ile kabul edilmiştir (Eroğlu, 1991, s. 51). Siyasal katılmanın
gerçekleşebilmesi için yurttaşın, halkın can güvenliğinin sağlanması gerekmektedir.
Bir diğer ölçüt ise eğitim ve insanlaşmadır. Can güvenli siyasal katılım için ne kadar
elzemse eğitim ve insanlaşma faktörü katılım için gerekli bir ölçüttür. Asgari bir
eğitim düzeyinin altında katılma hakkından söz etmek anlamsızdır (Eroğlu, 1991, s.
54). Diğer ölçüt ise tüzel çerçevedir. Katılımcı demokrasi açısından tüzel çerçeve
oldukça elzem bir mahiyettedir. Katılımı renklendiren, çeşitlendiren bu koşul
yurttaşların devlet yönetimine katılma hakkını geliştirmeye elverişli bir ortam
sağlamaktadır.
Siyasal katılımda elzem olan diğer bir nokta ise katılımı meşru sayan bir
düşüngüsel ortamdır. Hesap soran sorgulayan toplumlarda düşünsel dünyalarıyla
siyasal katılım doğru orantıdadır. Kendi kaderlerini tayin etmek düşüncesi ve bunu
bir hak olarak gören yurttaşlar devlet yönetiminde her zaman aktif rol oynamaktadır.
Siyasal katılımın düşüngüsel ortamının gelişmesi için, toplumda daha dinamik bir
siyasal işlevin olması ve toplumun katılımı desteklemesi gerekmektedir.
Bir diğer ve son asgari ölçüt ise iletişimdir. Burada iletişimden kasıt
yönetilenler ile yönetenler arası iletişimdir. Genellikle yönetim, halk anlamaz diye
bir takım işleri kapalı kapılar ardında gerçekleştirir. Bu demokrasiye aykırı bir
tutumdur.

Demokrasilerde

halkın

bilgi

sahibi

olması

açıklık

ilkesi

ile

açıklanmaktadır. Asgari bir düzeyde bile olsa bir iletişim düzeni bulanması
gerekmektedir (Eroğlu, 1991, s. 70).

23
Devlet olgusunun en önemli erklerinden biri hiç şüphesiz ki yürütme
organıdır. Yürütme organı parlamenter sistemlerde meclise aittir. Meclis ise
yurttaşların temsil makamıdır. Meclis üyeleri milletvekillerinden oluşmaktadır.
Milletvekilleri seçimler ile iş başına gelir. Demokrasinin ilkelerinden olan katılma ve
çoğulculuk ilkeleri ile gerçekleşir. Katılma araçlarını sıralamak gerekirse; (Eroğlu,
1991)
a- Oy Verme Hakkı: Türkiye Cumhuriyetinin 1982 Anayasasının 67. Maddesi
gereğince Türkiye’de vatandaşların seçme hakları mevcuttur. Bu seçimde
oylamalar “serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm
esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi” altında yapılır. Bu ilkelere
uyulduğu sürece o ülkede demokratik seçimlerin varlığı öngörülebilir.
Türkiye’de 18 yaşını geçmiş her bireyin oy hakkı her hangi bir gerekçeden
dolayı kısıtlanamaz. Seçimin dürüstlüğünü sağlamak ve güvenirlik açısından
gizli ve açık sayım yapılmaktadır. Yine seçimin dürüstlüğü açısından yargı
yönetim ve denetime tabi tutulur. Serbestlik ise seçim ortamının
serbestliğidir. Seçimin serbest olmasının yolu birden çok partinin seçime
katılması ile gerçekleşir. Seçmen bir çok parti arasından seçimini serbest bir
şekilde yaparak siyasal katılımını gerçekleştirir.
b- Siyasal Parti Özgürlüğü: Seçmenlerin siyasal katılımı gerçekleştirmesinde
tem rol siyasal partilere düşmektedir. Demokrasilerde siyasal partilerin
çeşitliği elzem bir unsurdur. Önemli nokta şudur ki; partiler serbestçe
kurulabilmesi, serbestçe örgütlenebilmesi, düşünce ve ideolojisini serbestçe
savunabilmesi ve serbestçe yarışabilmesidir.
c- Basın Özgürlüğü: Basın özgürlüğü insanlığın en temel özgürlüklerinden biri
olan düşünce özgürlüğünün bir parçasıdır. Düşünceleri, fikirleri yaymada en
etkin araç basındır. Bu radyo televizyon, dergi, gazete, gibi görsel veya yazılı
basın araçları ile gerçekleşir. Gelişen teknoloji ile birlikte buna sosyal medya
eklenmiştir. Sosyal medya fikir ve ya görüş belirtmek açısından etkili bir
mekanizma olmuştur. Siyasi partiler aktif bir şekilde sosyal medya araçlarını
kullanmaktadırlar. Olağanüstü dönemler dışında, basına yapılan sansürler,
kısıtlar katılımcı demokrasi ilkelerine aykırı bir tutumdur.
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1.6.1. Seçim sistemleri
Çoğunluk sistemi, nisbi temsil sistemi ve karma seçim sistemi olmak üzere
seçim sistemlerini üç temel başlık altında sıralamak mümkündür.
1. Çoğunluk Sistemi: bu sistem de en fazla oyu alan aday seçilir. Çoğunluk
sisteminde tek yer için ya da çok yer için yapılabilir. Birinci halde seçim tek
sandalye için yapılacaktır. İkinci halde seçmenlerden aynı anda bir çok
sandalye için seçim yapılmaları istenir. Çok yer için Türkiye’de yasama
organı seçimlerinde kullanılır. (Contteret & Emerı, 1991, s. 50). Hiçbir aday
oy çoğunluğu elde etmemiş ise ikinci tur gerçekleşir. Bu seçim türünün
avantajı ise basit oluşudur. Yine sakıncalığı ise basit oluşu ile ilgilidir.
Çoğunluk sistemi adil değildir çoğu zaman ise gayri ahlakidir. Tek türlü
çoğunluk sisteminde adaletsizlik açıktır. (Contteret & Emerı, 1991, s. 55).
2. Nisbi Temsil Sistemi: her partiye ve her kamuoyu grubuna sayısal gücü
oranında milletvekilliği vermek demektir. I. Dünya harbinden sonra adalet
özgürlük fikirlerinin güçlenmesi ile bu tarza ilgi arttı. Temel fikir şöyle
özetlenebilir:

her

siyasi

partiye

oy

aldığı

oranda

temsil

gücü

kazandırmaktadır. Siyasi partiler parlamentoda ki sandalye sayısı kadar aday
listesi hazırlamaktadır. Tam nisbi temsilde şu usul geçerlidir: ulusal düzeyde
seçilme kat sayısı ülke düzeyinde geçerli oyların toplamı sandalyelerin
toplamına bölünerek bulunur (Contteret & Emerı, 1991, s. 60). Bugün İsrail
devletinde uygulanmaktadır. Nisbi temsil oranıyla belirlenen bir diğer sistem
ise D’Hondt sistemidir. D’Hondt sistemi Türkiye’de uzun yıllardan beri
kullanılmaktadır. Türkiye’de kullanılan usul ise barajlı usuldür. D’Hondt
sisteminde bir partinin elde ettiği oyları 1,2,3,4,…n’e kadar bölmek yeterlidir.
n bölgenin seçilecek milletvekili sayısını verir (Contteret & Emerı, 1991, s.
66). Bu bölünmeler en çoktan en aza doğru sıralanarak milletvekili dağılımı
gerçekleşir. Türkiye’de bu usul barajlıdır. Seçim barajı %10’dur. Barajın
altında kalan siyasi parti parlamentoda temsil hakkı kazanamaz. Nisbi temsil
yöntemi ile parlamentoda her ideolojinin kendini ifade hakkı doğmaktadır.
Bir diğer avantajı ise partilerin pragmatik niteliğini ve seçimin ideolojik
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içeriğini güçlendirdiği saptanmaktadır. (Contteret & Emerı, 1991, s. 74).
Dürüst bir seçim tarzıdır.
3. Karma Seçim Sistemi: karma seçim sistemi, çoğunluk seçim sistemi ile
nisbi seçim sisteminin bir karmasıdır. Daha sonra bu sistemde %5 baraj
getirilmiştir. Bu seçim tarzı bugün Britanya, Kanada ve Fransa’da
kullanılmaktadır. Temsilcilerin yarısı basit çoğunluk ve tek dar bölge seçim
çevrelerinden çıkar, öteki yarısı da siyasi partiler tarafından düzenlenen aday
listelerinden seçmenlerin seçim bölgeleri itibariyle tercihleri sonucu belirler
(Öztekin, 2001, s. 180). Bu sistem zaman alıcı ve karışık bir yapıya sahiptir.
1.7. Kamuoyu
Kamuoyu açıklamak gerekirse: belirli sorunlar ya da olaylar karşısında
toplumda oluşan genel eğilim, ya da belirli zamanlarda oluşan o grup yada grupların,
eğilim, yaklaşımı ve kanaatidir (Öztekin, 2001, s. 104). Burada cereyan eden olaylar
eğer tüm toplumu alakadar ediyorsa burada kamuoyunda amaç genel bir eğilimdir.
Toplumda ki genel kanaatler, tutumlar, eğilimler kamuoyunu oluşturur. Burada en
önemli nokta genel olmasıdır. Toplumun çoğunluğunun eğilimi olmasıdır. Bazen bir
azınlığın eğilimi iyi örgütlenebilirse eğer toplum geneline yayılabilir, toplumun
eğilimi, genel yargısı olabilir. Kamuoyunun etkisi ve gücü azımsanamaz. Genellikle
demokrasilerde, hükümetler yapacakları herhangi bir politikada kamuoyunun gücünü
önemser ve bu eğilimde politika oluştururlar. Dar anlamda kamuoyu, basın, radyo,
televizyon gibi kitle haberleşme araçlarıyla yahut konuşarak veya fısıltı ile açıklanan
ve çok defa bazı sosyal grupların ve seslerini duyuran kişilerin, siyasal otoritelere,
izhar ettikleri fikirlerin bir ortalamasıdır (Kapani, 2016, s. 251).
Kamuoyunun oluşumunda etkili ilk etmen ailedir. Ailede anne babanın
eğilimi, davranışı, tutumu, ailenin diğer öğelerinin eğilimlerini etkileyebilir. İkinci
etmen ise okuldur. Okulda bulunan öğretmen, öğrencilerinin eğilimini, tutumunu
değiştirebilmektedir. Diğer etmenlerden biri ise meslek ve iş örgütleridir. İş yerinde
meslek odalarında vb. mekanlarda bulunan aynı disiplini almış kişiler birbirleri
üzerinde ki etkiler azımsanmayacak kadar yüksektir.
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Diğer ve günümüzde en önemli olan etmen kitle iletişim araçları dediğimiz
televizyon, internet, radyo, gazete, dergi, yayın gibi araçlardır. Kitle iletim araçları
sayesinde günümüzde kamuoyu oluşturmak kolaylaşmıştır. Fakat burada önemli ve
temel olan nokta şudur ki: sansürsüz ve engelsiz yayınlardır. Bazı ülkelerde iktidarın
tekeline giren basın yayın araçları ile ülkelerde tarafsız özgürlükçü kamuoyu
oluşturmak mümkün değildir. Bu toplumlarda kamuoyu oluşturulamaz. Oluşturulan
kamuoyu ise gerçek kamuoyu değildir. Diğer ve önemli olan etmen ise İnanç ve din
olgusudur. Din ve inanç olgusu kamuoyunu oluşturan bir etmen olabilmektedir. Karl
Marks’a göre; din kitlelerin afyonudur. Kamuoyu oluşturmakta oldukça tesirli bir
ölçektir. Bireyler, din adamların buyruklarına önemli ölçüde uymaktadırlar.
1.7.1. Kamuoyu oluşma koşulları
Bir toplumda gerçek kamuoyunun oluşması için asgari pratikler şöyle
sıralanabilir: (Öztekin, 2001, s. 105)
a- İlk koşul, toplumun veya toplumun herhangi bir kesimini ilgilendiren bir
anlaşmazlığın, uyuşmazlığın bulunması gerekmektedir.
b- İkinci koşul ise, iktidar basın ve yayın araçlarını sansürlememişi ve özgür bir
ortam yaratma olanağı sağlaması gerekmektedir. Özgür haberleşme,
konuşma, tartışma, eleştirme, hesap sorma gibi demokratik ilkeleri
bastırmaması ve bu konuda olabildiğince serbest bir ortamın temelini
sağlaması gerekmektedir. Gerçek kamuoyu bu ilkeler ışığında gerçekleşir.
Aksi durumlarda oluşan kamuoyu gerçeklik ilkesine aykırı kamuoyudur.
c- Üçüncü koşul, örgütlenmiş ve sistemleşmiş fikirlerin bulunmasıdır.
Oluşturulacak yeni bir yasanın, politikanın karşısında bireylerin tutumunu
araştıracak gerçek ve net bilgi verebilecek sisteminin varlığı kamuoyu
açısından elzem bir konudur.
d- Dördüncü koşul ise, direnme odaklarının bulunmasıdır. Direnme odakları,
siyasi iktidar, parlamento, bakanlık, hükümet gibi organlardır. Bu noktaların
var olmaması ile kamuoyu oluşturmak anlamsız ve imkansızdır.
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Kamuoyu hafızası genellikle çok zayıftır. Geçmişte ki yargılar ile kanaatler
oluşmamaktadır. Daha çok günlük sansasyonel olaylar ile meşgul olurlar. Yeni
olaylar

önceki

olayları

unutturur

mahiyettedir.

Bazen

gizli

kamuoyları

oluşabilmektedir bu en çok kendini seçimde sandıktan çıkan oy ile belli eder (Daver,
1972, s. 263). Kamuoyu yoklaması genellikle sondaj ve anketler ile ölçülebilir.
Bilimsel araştırma usulüne göre yapılan bu yoklamalar genellikle güvenli ve gerçek
sonuçlar vermektedir. Siyasi iktidar kamuoyu yoklaması ile gündem oluşturur yada
politikalar üretir. Kamuoyunun siyasal kararları etkileme gücü bu noktada başlar.
Kamuoyunu görünmez bir hayalet olarak nitelendirirler. İktidar, kamuoyundan gelen
istek ve baskılar karşısında duyarlı olması gerekmektedir. Çünkü kamuoyu iktidarları
yapan ve yıkan bir güç olabilmektedir (Kapani, 2016, s. 171). Batı demokrasileri
tartışmalı konularda sık sık kamuoyu yoklamaları oluşturmakta ve oluşan
yoklamanın sonucuna göre hareket etmektedir.
1.8. Siyasal Kültür
Siyasal kültür bireyleri topluma bağlayan temel bir mekanizmadır. Siyasal
kültürün yapısını incelediğimizde karşımıza yurttaşlık kültürü çıkmaktadır. Bu iki
kültür birbiri ile yakından ilişkilidir. İlk olarak kültürün tanımını yapmak gerekirse
Taylor’a göre “Kültür veya uygarlık geniş etnografik anlamda anlaşıldığında;
bilgiyi, inancı, sanatı, hukuku, ahlakı, adetleri, görenekleri ve toplumun bir üyesi
olarak bireyi kazandığı, yetenek ve alışkanlıkları içeren karmaşık bir bütündür”
(Çam, 1990, s. 180)
Malinowski’nin kültür tanımı “belirli bir oranda biçimlenmiş, toplumun
birçok üyesi tarafından benimsenmiş ve ortak olarak sahip olunan nesnel ve
sembolik olarak toplum üyelerini bir topluluk halinde birleştirmeye yarayan,
düşünme, hissetme ve davranış yöntemleri aracılığıyla, yek diğerine bağlı
parçalardan oluşan bir bütündür” (Çam, 1990, s. 180).
Bu tanımlamalara dikkat edilirse kültür toplumbiliminin temel uğraşlarından
biri olduğudur. Kültür diye adlandırdığımız kavram toplumunun birçok nesnel veya
sembolik değerlerini barındırmaktadır. Sınırsız bir dizi değer içermektedir. Bu
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değerler nesilden nesile aktarılmaktadır. Ünlü sosyolog Durkheim’e göre; kültür
devredilebilir kuşaktan kuşağa aktarılabilir bir olgudur. Bir toplama ait değer,
inançlar, davranışlar, kitaplar, eserler, vb unsurlar kültür öğelerini içermektedir.
Siyasi kültürü ise partiler, hükümet, anayasa gibi inançlar, semboller, değerler
bağlamında ifade edilen siyasi objelerin yönelimler yapısıdır (Heywood A. , 2006, s.
224). Bu bağlamda kamu kuruluşlarından ideolojiye, siyasal ön yargılardan siyasal
üsluba siyasal ruh halinden neyin meşru olup neyin meşru olmadığına varıncaya
kadar birçok özellik siyasal kültüre atfedilmektedir (Sarıbay, 1992, s. 67).
Öztekin’e göre siyasal kültür: bir toplumunun gerek o toplumun siyasal
sistem içerisinde yer alan, gerekse öteki siyasal oluşumlar dediğimiz devlet,
parlamento, hükümet, siyasi parti, kamu yönetimi, sendika, dernek, siyasal iktidar,
demokrasi, seçim, anayasa vb. gibi kavramlar konusundaki bilgisi, görgüsü
alışkanlıkları, yaklaşımları, davranışları, tutumlarının tümüdür diyebiliriz (Öztekin,
2001, s. 210).
Almond ve Verba’ya göre siyasal kültür: bir siyasal sistemin üyeleri arasında
siyasete karşı bireysel tutum ve yönelimlerin bir örtüsü olarak tanımlanmaktadır. Bu
açıdan siyasal kültürden söz ediliyorsa, esasen bir siyasal sistemin üyelerinin
bilişinde duygularında ve yargılarında ki içselleştirme atıfta bulunuyoruz demektir.
(Sarıbay, 1992, s. 68).
Pye’a göre: siyasal kültür bir toplumun geleneklerini, kamu kurumlarının
ruhunu yurttaşlık bağını, kolektif akıl yürütmeyi, liderlerin üslubunu ve kodlarını
içerir. (Sarıbay, 1992, s. 68).
Siyasal kültürün temelinde yurttaşlık kültürü yattığını vurgulamıştık.
Yurttaşlık kültürü ise: modern demokrasinin başarısında hayati önem taşıyan tutum
setidir (Heywood A. , 2006, s. 224). Siyasi kültüre olan ilgi 1950 yılların sonunda
başlamıştır. Bu konu üzerine ilk araştırmayı başlatan Almond ve Verba’dır. Almond
ve Verba, Medeni Kültür adlı bir eser yayımlamışlardır. Bu eserde siyasi tutum ve
yurttaşlık kültürünü ölçmek amacıyla 5 ülkede bilimsel yöntemler ışığında alan
çalışması yapmışlardır. Bu beş ülke: Amerika, Batı Almanya, İtalya ve Meksika’dır.
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Almond ve Verba bu çalışma ile birlikte siyasal kültür açısından etkili bir dizin sonuç
elde etmişlerdir. Onlara göre: (Çağla, 2010, s. 70)
‘’siyasal kültürün üç ideal modeli mevcuttur. Dar görüşlü, bağımlı, katılımcı. Dar
görüşlü siyasal kültür, siyasal nesneler hakkında genel bir bilgisizlik ve siyasal
faaliyetlerin içinde olmama ile nitelendirir. Bağımlı siyasal kültür, siyasal süreçler
hakkında geniş bir bilgiye sahip olunmasına rağmen siyasal faaliyete katılımda
güçsüzlük hissinden kaynaklanan bir isteksizlik olarak nitelendirilir. Katılımcı
siyasal kültür ise, siyaset hakkındaki yeterli düzeydeki bilgiyle siyasal süreçlere
katılma isteğinin birleştiği bir modeldir.’’
Dar görüşlülük geleneksel toplumlarda rastlanılan siyasi bir kültür tipidir.
Bağımlı ve katılımcı onlar için tam bir ideal tip değillerdir. Almond ve Verba bu
noktada yeni bir kültür ortaya atar. Oda yurttaşlık kültüdür. Yurttaşlık kültürü
bağımlı ve katılımcı siyasal kültürün bir karışımıdır. Yurttaş hem siyasi sürece
katılım sağlar hem de bilgi sahibidir.
Almond ve Verba siyasal kültürün boyutlarını ise bilme algılama tanıma
boyutu , duygusal boyut ve değerlendirme boyutu olarak 3’e ayırmıştır. (Çam, 1990,
s. 182). Bu üç grubun genel niteliklerini açıklamak gerekirse, bilme algılama tanıma
boyutu yaşadığı ülkedeki siyasal kurumlar hakkında asgari düzeyde de olsa bilgi
sahibi olma boyutudur. Duygusal boyut, bilmenin ötesinde duygusal bir bağ ile
bağlanmadır. Bir politikacıdan nefret etme ya da uğrunda ölecek kadar sevme
bağlanma boyutudur. Duygusal hisler ön plandadır. Korku heyecan panik endişe
duyabilir. Değerlendirici boyut, birey siyasal olgulara karşı değerlendirici bir
boyuttadır.
Bu üç boyut ülkeden ülkeye, milletten millete değişim göstermektedir. Genel
anlamı ile siyasal kültürü oluşturmaktadır. Her ülkelin her etnik grubun kültüründe ki
alt ve üst değerler farklıdır. Bu yüzden siyasal kültür denilen olguda
farklılaşmaktadır. Demokrasi ile erken tanışan ülkeler ile geç tanışan ülkelerin
siyasal kültürü, yurttaşlık kültürü farklılık gösterebilmektedir.
Almond üç tür siyasal kültür tipini ortaya atmıştır: Yerel kültür, Bağımlılık
kültürü ve Katılımcı kültürüdür. Aynı ülkede bu üç kültürün aynı anda bulunması
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mümkündür. Yerel kültür merkeziyetçi olmayan bir geleneksel siyasal yapıya denk
düşmektedir. Bağımlılık kültürü ise merkeziyetçi olmayan despot bir yapıya,
katılımcı kültür ise demokratik bir yapıya denk düşmektedir (Sarıbay, 1992, s. 182).
Siyasal krizlerin temelinde yatan olgu aslında siyasal kültürdür. Batıdan alınan
siyasal yapının kendi ülkelerine uymaması ya da kendi kültürü ile bağdaşmaması
sonucunda siyasal krizler ortaya çıkmaktadır. Az gelişmiş ülkelerde bu duruma çok
rastlanmaktadır. Asya ve Afrika örnek olarak gösterilebilir. Avrupa’dan aldıkları
sistem ile en fazla 10 yıl ayakta kalabildiler. Kendi kültür yapılarına uygun siyasal
yapılar geliştirmek bunun temel çözüm yollarından biridir.
Siyasal kültürün gelişmesi için eğitim, önem arz etmektedir. Bireyler
eğitildikçe eğitim seviyeleri arttıkça siyaset alanında ki değişimleri yakından okuyup
değerlendirip tahlil edeceklerdir. Bunun yanında öğrenilen yeni bilgiler ile iktidarı
denetleme okuma bilgisine haiz olabileceklerdir. Almond ve Verba’nın göre:
(Öztekin, 2001, s. 211)
‘’ eğitim görenler göremeyenlere göre siyasal sistem ve işleyiş konusunda daha iyi
bilgi sahibidirler. Eğitim görmüş insanlar eğitim görmemiş insanlara göre siyasal
olayları çok daha yakından ve ilgi ile izlerler. Eğitilmiş insanlar eğitilmemişlere
göre, kendilerini çok daha özgür hissederler. Örgütlere ve siyasal olaylara daha
aktif ve bilinçli olarak katılırlar.
Siyasal kültürün gelişmesiyle toplum daha çok refah seviyesine kavuşacaktır.
Buda eğitim gelişmesi ve geliştirilmesi, bilinçli vatandaş yetiştirmek ile devletin
görevleri arasındadır. Aksi halde dünya standartlarına uygun olmayan eğitim
sistemleri ile vatandaş gelişim ve ilerlemeye kaydetmeyeceği gibi siyasal kültüründe
oluşmayacağı bir gerçektir. Değişime ve gelişime ayak uydurmayan toplum her daim
gerilemeye mahkümdür. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi :
‘’medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.’’
Toplumlarda siyasal kültürün başlaması olayı çocukluk yıllarında başlamaktadır.
Bu bilinç oluşumu çocukluk döneminde başladığı gibi bir çok etmen siyasi
yönelimini etkilemektedir.
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1.9. Siyaset, Toplum ve Kimlik
1.9.1. Siyaset ve toplum
Toplum kavramını açıklayacak olursak genel anlamı, aynı yerleşim yerinde
yaşayan insan topluluğudur. Aynı yerleşim yerinde yaşan bu toplulukların bir takım
ortak özellikleri oluşur. Aynı kültür öğelerine sahip olma, aynı dini inanç, aynı dil,
aynı etnik köken gibi. Toplumun siyasi kültürünün oluşması yada var olması,
toplumdan topluma farklılık göstermektedir. Toplum kamuoyu eğilimleri, seçme ve
seçilme gibi potansiyeller ile politikayı şekillendirir. Toplumda ki bölünmeler,
çatışmalar, meşruiyet krizleri biçiminde siyasi değişmelere yol açar (Heywood A. ,
2006, s. 200). Toplumun doğası, tartışmalara konu olan bir alandır. Marksistlere
göre, toplumun uzlaşılamaz çatışmalar ile tanımlanması gerektiği iddia ederken,
liberaller ise bir uyumun olduğu kanısına varır (Heywood A. , 2006, s. 200). Sanayi
devrimi, hızla endüstrileşen dünya ve küreselleşme ile birlikte toplumun yapısı ve
karakterinde büyük değişimler gözlenmiştir. İnternet dünyasının gelişimi ile birlikte
bilgi toplumu oluşmuştur. İnsanları birbirine bağlamak ile kalmamış, bağlantının
doğasını değiştirmiştir. Yeni haberleşme araçları ile toplum anında kamuoyu
oluşturuyor, dünyanın diğer bir yanında olan olaylar başka bir ülkede sosyal bir
hareket yaratabiliyor. Bunun en büyük örneği Arap Baharıdır. Tunus’ta başlayan
eylemler, sosyal medya aracılığı ile kitlesel bir hareket dönüşerek diğer Arap
ülkelerinde ayaklanmalara sebep oldu.
1.9.2. Siyaset ve kimlik
Kimlik, uzun zamandır sosyal bilimler kavramını meşgul eden, üzerinde bir
takım araştırılmalar yapılan bir kavramdır. Kimlik pek çok dilde İdem kökeninden
gelir. Kimlik konusu üzerinde temel açıklama, aynılılıklar, benzerlilikler ve
farklılıklar anlamına gelmektedir. (Atılgan & Aytekin, 2013, s. 202).
Emile Durkheim’in kolektif bilinç, Karl Marx’ın sınıf bilinci, Max Weber’in
anlama ve Ferdinand Tönnies’in cemaat kavramları sosyolojide biz olmayı,
benzerlikleri paylaşılan özellikleri vurgulayan ilk kolektif kurgulardır (Atılgan &
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Aytekin, 2013, s. 203). Benzerlikler ve farklılıklar kimlik mefhumunun temel
dinamiğidir. Tüm beşeri kimlikler aynı zaman da sosyal ve olgusal kimliklerdir.
Maslevic kimliği: puslu zamanların puslu kavramı olarak görmektedir. Peki bu puslu
kavramın siyaset ile ilgisi ne derecede olduğunu açıklayalım.
Kimlik siyaseti
Kimlik geniş anlamda siyasal eylemin temeli ve dar anlamda siyasetin öznesi
olarak konumlandığı vakit, artık sadece psikolojik ya da sosyolojik bir kategoriden
değil aynı zamanda siyasal bir kategoriden söz ediyor oluruz (Atılgan & Aytekin,
2013, s. 206). Kimlik siyaseti, grup muhalifleşmesini, pozitif ve baskıcı bir kolektif
kimlik anlayışıyla yok etmeyi amaçlayan bir siyaset tarzıdır (Heywood A. , 2006, s.
209). Amacı bir grubun kimliğini siyasal kültürelliğini zorla kabul ettirmeye denk
gelen bir süreçle yeniden şekillendirerek baskıya meydan okuma ve devirmektir
(Heywood A. , 2006, s. 209). Kimlik bir çok etken tarafından şekillenmektedir.
Bunlar:
-

Irk ve etnik köken

-

Cinsiyet

-

Din

-

Kültür
Bu kavramların kısaca tanımlanması aşağıdaki gibidir:
Irk ve etnisite: Irk, ortak bir soy ve tek kan taşıyan insan grubudur. Etnik

köken ise ayrı bir nüfus kültürel grup ya da bölgeye olan sadakat hissidir (Heywood
A. , 2006, s. 211). Irk ve etnik bölünmeler pek çok modern toplumda görülen bir
durumdur. 20. Yüzyılda ırkçılığın en utandırıcı örneği Avrupa Yahudiliğini yok
etmeye çalışan Alman Nazizmiydi. Bir diğeri Afrika’da ki Apartheid rejimiydi.
Amerika Birleşik Devletlerinin siyahi vatandaşlara yaptığı ayrılıkçı politikalar da
ırkçılığın en büyük göstergelerinden biriydi. Artan bilinç ile birlikte kimlik
siyasetinin önemi arttı. Etnik bilincin yükselişi batı ile sınırlı kalmamış Afrika ve
Asya’da etnik bilinç artmıştır.
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Cinsiyet Siyaseti: Cinsiyet siyaseti kadınların oy verme hakkının yayılması
ve ilk dalga feminizmi olarak adlandıran feminizm hareketleri ile başlamıştır. İkinci
dalga feminizmi, kadınların özgürlük mefhumunun istemi ile doğmuştur. İkinci dalga
feminizmi ile birlikte cinsiyet siyaseti başlamıştır.
Din ve Siyaset: Dinin siyasi hayatta ki etkisi özellikle batıda liberal seküler
kültür ve öğelerinin yaygınlaşması için düzenli olarak kısıtlanmıştır. Yeni dindarlık
biçimlerinin ortaya çıkması ile sekülerleşme tezi sık sık gündeme gelmiştir. Din ve
siyaset arasında ki en belirgin bağ genellikle islamizm olarak adlandırılan islami
fundamentalizmde ki hızlı artışta görülmektedir (Heywood A. , 2006, s. 215).
Kültür: daha önce kültürün siyaseti hangi yönde ve ne şekilde etkilediğini
açıklamıştır.
1.10. Siyasal İletişim
Siyasal iletişim, medya ve görsel, yazılı basın, kitap, afiş dergi vb. araçlarla
gerçekleşen özellikle II. Dünya harbinden sonra ortaya çıkan, demokrasiler açısından
vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Seçim dönemlerinde etkin olarak kullanılan iletişim,
seçmen davranışlarını etkileyen bir faktör olmuştur. Bu kavramı geniş bir anlamda
ele almak gerekirse: politikacıların, siyasi parti liderlerinin belirli amaç bütününde
kendi oluşturacakları kampanyalarını, politikalarını,

doktrinlerini,

yaymak ve

topluma kabul ettirmek amacı ile ya da toplumda karşılık bulmak için, yönetilenlere,
yöneticileri tanıtmak, seçim kampanyalarını yaymak vb. durumlarda iletişime
geçmek amacıyla medya iletişim araçlarını kullanmalarıdır (Aziz, 2013, s. 3-4).
İletişim ve medyanın toplumsal hayatta entegre olması ile medya ve iletişimin
önemi arttı. Medya topluma bir anlam çerçevesi ve anlam sistemi sunmakta, toplum
iyi ve kötüyü ayırt etmekle kalmayıp siyasi bir tutum belirtmektedir. Toplum içinde
bireylerin maddi olarak varoluşlarının imgesel ilişkileri yani ideolojileri önemli
ölçüde

medya

kurumunun

oluşturduğu

bir

yapı

biçimlendirilmektedir (Atılgan & Aytekin, 2013, s. 567).

içinde

üretilmekte

ve
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Medyanın demokratik rejimlerde yasama, yürütme, yargıdan sonra dördüncü
bir güç olduğu savı öne sürülmektedir. Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte
medya araçlarına önem artmış ve her alanda önemli bir oynamıştır. Medya
araçlarının önem rolü sadece siyaset ile sınırlı kalmamış ekonomi, psikoloji,
sosyoloji gibi disiplinler bundan payını almışlardır.
Medyanın artan bu rolü ile zengin ve günden güne artan bir literatür
oluşmuştur. Artan bu literatür ile birlikte yeni kuramsal bakış açıları geliştirilmiştir.
Bu kuramsal bakış açıları kısaca anlatmak gerekirse, ilk olarak Ana akım çoğulcu
yaklaşımdır. Bir diğer adı Liberal-çoğulcu yaklaşımdır. Liberal çoğulcu yaklaşıma
göre; medya toplumun bir aynasıdır. Bunun anlamı, medyanın bir sosyal kurum
olarak toplumsal gerçekliği, toplumda olup biteni aynen aynada yansıtıyor gibi
aktarmakta olduğunun varsayılmasıdır (Atılgan & Aytekin, 2013, s. 569). Medyadan
edilen bilgilerle olan biteni sorgulayan bireyler, toplumun genel çıkarlarını gözetecek
davranışlar sergilemesinde oldukça önemlidir. Bu kurama göre medyanın
toplumlarda dayanışmayı ve bütünleşmeyi sağladığı gibi aynı zaman da gelişime,
değişime ayak uyduran toplumlar oluşturduğu, dirlik ve düzeni tesis eden çalışmalara
hizmet ettiği savunulur (Atılgan ve Aytekin, 2013, s. 570). Bu söylenenleri hayata
geçirmek ve uygulamak için belirli ölçütler vardır. Bu ölçütlerden biri, demokratik
temsili rejim ile yönetmektir. Demokratik rejimlerde basın yayın özgürlüğü temel
değerlerden biridir. Medyanın toplumun her kesime ulaşması için özgür ve serbest
yayın yapması gerekmektedir. Liberal demokratik rejimler medya dair 3 yaklaşımı
bulundurmak zorundadır. Bunlar: (Atılgan ve Aytekin, 2013, s. 570)
-

Birbirinden bağımsız çok yapıda medya kuruluşunun toplumda aynı anda
faaliyette bulunması ve toplumun her kesiminde ideolojik, etnik vb.
çeşitlilikleri ayırmaksızın, fark gözetmeksizin, seslerini duyurması.

-

Medya kuruluşlarında çalışan gazeteci ve yayıncıların medya kuruluşu
karşısında özerk, siyasal iktidar karşısında bağımsız oldukları varsayımıdır.

-

Medya okurları ve izleyicilerin, yani toplumun sürekli edilgen olmadığı
varsayılmalıdır.
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Ana akım diğer adı ile liberal çoğulcu yaklaşım liberal demokratik ilkeleri
ana akım teorisine yerleştirmesi çabasıdır.
Bir diğer kuram ise Eleştirel yaklaşımdır. Eleştirel yaklaşım, egemen sınıfın
başlıca egemen iletişim araçlarını tekelleştirdiği, kendi egemenliği altında olduğu
buna karşın, egemen kendi çıkarları doğrultusunda faaliyet gösterdiğidir. Yani medya
kuruluşları, basın yayın organları, toplumunun menfaatine gözetmediği, egemenin
menfaatini gösterdiği varsayımdır. Dolayısıyla medya ve basın yayın organları
gerçek ve serbest yayınlar yapmadığı, gerçekleri çarptırarak, bozarak yansıtır. Bu
yaklaşım Antonio Gramsci ve Louis Althusser’de görülmektedir. İlk olarak Marksist
düşünür Gramsci ideloji ve devletin ideolojik aygıtı üzerine incelemeler yapmıştır.
Ardından aynı çizgiden giden Louis Althusser bu konular üzerine çalışmalar
yapmıştır. Althusser’e göre devlet, egemen ideolojik aygıtını her an her yerde
kullanmaktadır. Medya iletişim araçları ise bunlardan biridir. Toplumu ikna
konusunda yönlendirmektedir.
Eleştirel yaklaşımlar ana akım yaklaşımlarının kamu çıkarlarının bekçiliğini
yapan medya görüşünün karşısına, düzenin, egemenin, iktidarın veya gücün bekçileri
görüşünü çıkartmaktadır (Atılgan & Aytekin, 2013, s. 572).
Gerek siyasal iletişim, gerekse diğer içerikler günümüzde teknolojik
gelişmeler ve demokratik ilkeler ışığında sürekli güncellenmeler ve değişmeler
göstermektedir. Basın yayın organları çerçevesinde meslek ahlakı ve etik kurallar
getirilmiştir. Gerçeklik ve doğruluktan ayrılmamak bu kuralların genelini
içermektedir.
1.11. Propaganda
Propaganda Türk Dil Kurumunun vermiş olduğu tanıma göre; ‘’bir öğreti,
düşünce veya inancı başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla söz,
yazı vb. yollarla gerçekleştirilen çalışma, yaymaca ‘’ olarak tanımlamaktadır. Oxford
sözlüğüne göre; ‘’ bir fikir veya uygulamayı benimsetmek, yaymak için desteklemek
ya da tasavvurda bulunmak’’ (Brown, 1992, s. 11).
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Propaganda, Papalık tarafından Katolik dinin yayılması için kullanılan bir
terimdi. 18. Yüzyılın sonunda bu terim din adamları dışında, skolastik düşünce
temellerine sahip insanlar tarafından ele alınarak incelendi. Propaganda terimi bugün
ki anlamda kullanılması 20. Yüzyılın başlarına denk gelmektedir. Fransız devrimi ile
birlikte dini anlam dışından kullanılmaya başlanan bu terim siyasal anlamda
kullanılması ile birlikte geliştirilmeye başlanıldı. Bu aktarım ile birlikte hürriyet,
adalet, kurtuluş gibi misyonlar yükleyerek siyasal bir kampanyaya dönüştü (Daver,
1972, s. 282). Bunun sistematikleşmesi 2. Dünya Harbinden sonra meydana
gelmiştir.
Propagandanın tanımını ise: yeni bir değer kazandırmak ya da eski bir değeri
yok etmek amacı ile kişileri etkileme ve kişilerin davranışlarını yönlendirmek,
kontrol altına alma teşebbüsüdür (Brown, 1992, s. 23-24). Daha bir geniş tanımla
açıklamak gerekirse, gerçekleştirilen odağa yarar sağlamak amacıyla kitlelerin veya
seçilen hedef grubun duygu, düşünce, inanç, değer gibi nesneleri yönetmek ve bu
minvalde seçilen uygun araç ve teknikler kullanılarak kitleleri etki altına almaktır
(Özdağ, 2016, s. 21-22).
Propaganda kitlelerin düşünce ve inanış sistemine etki etmek için yapılan
faaliyetlerin tümüdür. Her bireyin veya her toplumun kendine özgü inanç ve fikir
yapısı mevcuttur. Bu fikir yapısına etki etmek amacıyla propaganda yöntemleri
radyo, televizyon veya gazeteler kullanılır (Domenach, 1961, s. 10).
Propaganda, verilmek istenilen mesajların otoriter bir üslup ile tek taraflı ve
çok yoğun bir biçimde hedef topluma iletilmesi faaliyetidir (Aziz, 2013, s. 15).
Jacques Ellul’e göre: psikolojik bir çerçeve ile bütünleştirilmiş bir uygulamanın,
kitleleri etkilemek, ikna etmek ve ya hedef uygulamaya katılmasını sağlamak amacı
ile örgütlenmiş bir grubun uyguladığı faaliyetlerin ve uygulamaların tümüdür (Tolan,
1996, s. 455).
Belirli bir fikir ve davranışın kökenini, bununla ilgili çıkarı, kullandığı
yöntemleri, yaymak, benimsetmek ve kabul ettirmek gayretidir (Onaran, 1984, s. 67).
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Propaganda, kamuoyunu ve toplumun güdümünü etkilemek için yapılan bir
harekettir. Propaganda ile varılmak istenen amaç insanlara belirli bir düşünceyi,
kanaati, inancı ve davranış biçimini benimsetmektir (Daver, 1972, s. 282).
Propagandanın temel amacı siyasi fikri yaymak ve benimsetmektir. Teknolojinin
gelişmesi ile birlikte muhtevası ve alanında da gelişmeler oldu. Modern anlamda
2000’li yıllardan sonra internet çağının başlaması ile birlikte farklı boyutlar kazandı.
Propagandanın temel amacı ikna etmektir. Günümüzde ise farklı anlamlarda
kullanılmaya başlanılmıştır. Bunlar algı yönetimi ve Manipülasyon kavramlarıdır. Bu
kavramlar propaganda teknikleri olarak bilinmekte, propaganda terimi yerine
kullanılmaktadır.
Propaganda, çeşitli iletişim araçlarını kullanarak herhangi bir fikri inancı veya
düşünceyi bireyler üzerinde rıza kazandırmak ve bireyi bu konuda ikna etmektir.
Siyasi mecrada bu ikna üzerinden yarar sağlamak genel amaçlardan biridir. ‘’modern
insan genel olarak çabuk etki altında kalmaktadır. Ona kendi öz düşünceleri diye
benimseyeceği fikirler telkin etmek ve düşüncelerini değiştirmek oldukça
mümkündür’’ (Daver, 1972, s. 282).
Propagandanın amacı türünü de etkilemektedir. İkna edilmek ve etkilemek
istenen hedef kitle öncelikli olarak seçilir. Bu kitle kamuoyu ise araç olarak gazete,
televizyon, radyo gibi görsel ve basılı medya kullanılır. Kamuoyunun sadece belirli
bir kesimini etkilemek isteniyorsa, kitaplar, dergiler, konferanslar, seminerler yeğ
tutulabilir (Turan, 1986, s. 142).
Propagandanın sistematikleşmesi ile birlikte faşist partiler II. Dünya
Harbinden sonra başarı kazandı. Şüphesiz ki Faşist ve Komünist partilerin yükselişe
geçmesinin en büyük etkenlerinden biri propagandadır. Hitler ve Lenin’in başarısının
altında ustalıklı bir propaganda yatmaktadır. Hitler, propaganda sayesinde yönetime
geldik ve yine propaganda sayesinde Dünyayı yöneteceğiz diyordu (Daver, 1972, s.
282). Lenin’in propaganda türü rasyonel mekanizmalar olsa da Hitler’in irrasyonel
mekanizmalardır. Lenin’in propaganda türünün temelinde okullar vardır. Bu
okullarda

profesyonel

propagandacılar

yetiştirilmiştir.

Eğitim

alan

bu

propagandacılar sosyal ve siyasal mecrada eğitimler vermekteydiler. Hitler’in ünlü
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propagandacısı Goebbels’tir. Goebbels’e göre propaganda her yerdedir hatta günlük
hayatta kullanılan ulaşım araçlarında bile gerçekleştirilmesi mümkün bir şey
olduğunu vurgulamaktadır (Doob & Oskay, 2005).
Hitler: ‘’ her çeşitli propaganda düşünce düzeyini hedef kitlesinin en kalın
kafalısının anlama yeteneğine göre ayarlanmalıdır. Düşünce düzeyi ne kadar aşağı
olursa inandıracağı insan kitlesi o kadar geniş olur (Hitler, 2005, s. 160). Hitlerin
propagandasının özünde, kitlelere yaymak istediği fikir ve inanışları, kitleler hiç
sorgulamadan direkt kabul etmesi yatmaktadır.
Hitler’in propaganda bakanı olan Goebbels, tam bir propaganda dehasıydı.
Goebbels, bütün teknikleri ustalıkla kullanmakta idi. Kitlelere ulaşmak için bütün
teknikleri propaganda aracına çevirmekteydi. Kendisinden sonra gelen yöneticilere
rol model olmuştur.
Reklamcılık

tekniğini

gelişmesi

ile

birlikte

siyasal

kampanya

ve

propagandalar bu alanda yapılmaya başlanılmıştır. Siyasallaşan reklam ile birlikte
reklamcılık sektörü propaganda tekniklerinden biri olmuştur.
Domenach’a göre propagandanın beş kuralı vardır (Domenach, 1961):
1.11.1. Yalınlık ve tek düşman kuralı
Propagandalar hangi kitleye hitap ediyorsa etsin yalın ve anlaşılır olmak
zorundadır. Vermek istediği veya benimsetmek istenilen fikir basitleştirilerek
yayılmalıdır. Yapılan propagandalar uyarınca her zaman karşıda bu fikri
benimsemek istemeyen düşmanların var olduğu varsayılmalı gerekirse düşmanı bile
ikna etmeye yönelik doktrinler geliştirilmelidir.
1.11.2. Olayları abartma ve değiştirme kuralı
Propaganda veya siyasi reklam yapılırken kamuoyuna her zaman abartılı bir
şekilde aktarılması kuralıdır. Bu kurala göre siyasi partiler ve gruplar kitleleri
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etkilemek hususunda dolaylı bir dil kullanmalı ve bunu yaparken mübalağada
bulunmalıdırlar. İktidarın bir uzantısı haline gelen medya kuruluşları bu tekniği
uzmanlık ile kullanmaktadırlar. Kamuoyu, bilmesi gereken bilgiler verilir ya da bu
bilgiler aktarılırken dolaylı bir şekilde aktarılmaktadır. Bu yöntemi ustalıkça
kullanan faşist yönetim tarzlarından biri Hitler’dir.
1.11.3. Propagandayı düzenleme kuralı
Herhangi bir propaganda konusunda başarılı olmanın en kısa yolu sürekli bir
şekilde yapılması ve kitlelerin bilincine işlenmesidir. Kitleler sürekli olaraktan
gördüğünü propagandalara aşinalık kazanarak bu propagandayı meşru bir biçimde
algılayabilmektedirler. Burada önemli olan nokta ise propagandanın tana teması
üzerinden sürekli farklı iletişim araçları ile farklı bakış açısı getirerek yaymak ve
benimsetmektir.
1.11.4. Aktarma kuralı
Propagandalar aktarılırken daha önceden yapılmış olan bir propagandayı
yeniletip geliştirerek aktarmak önemlidir. Kitlelerin aşina olduğu, bilinçaltında var
olan propagandaları yeni ve farklı versiyonlar ile kabul edip benimsemesi daha
kolaydır.
1.11.5. Oy birliği ve bulaşma kuralı
Kararsız olan kitle çoğunluğa göre hareket etmesi bir reflekstir. Bu refleks
uyarınca

propagandalar

düzenlenmeli,

çoğunluğun

rızasını

almışçasına

propagandalar oluşturulmalıdır. Bu durumda kararsız olan kitle ikna olması olağan
bir durumdur.
Bir propagandanın geçerli ve ikna edilebilir olması için bu tekniklerin
kullanılması gerekmektedir. Bu teknikler hedef kitleye en etkin biçimde ikna edebilir
ve verilmek istenilen fikri benimsetebilmektedir.
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İKİNCİ BÖLÜM
SEÇMEN DAVRANIŞLARI VE SİYASAL KATILIM
Demokrasi kültürünün yaygınlaşması ile birlikte oy verme, seçmen davranışı
gibi kavramlar siyaset ve sosyolojinin temel konularından biri olmayı başarmıştır.
Bununla birlikte farklı bakış açıları ve teoriler literatürde yerini almaya başlarken, oy
verme davranışını analiz etme gibi evrensel bir süreç başlayagelmiştir. Bu konuda
yapılan çalışmalara sadece seçme kavramını incelememiş bununla birlikte seçmenin
kararını, davranışını etkileyen süreç ve faktörleri de analiz etmiştir. Bu bölümde
seçmen kararını verme süreci ve bu süreçte etkili olan faktörler incelenecektir.
2.1. Siyasal Katılma
Demokrasinin mihenk taşı olan siyasal katılma, halkın siyasi iktidarın
oluşumunda, denetiminde ve değerlendirmesinde son söz sahibi olmaya başladığı
süreçte siyasi katılım ortaya çıkar. Bu çalışma için benimseyeceğimiz tanım
Weiner’in tanımı olan,
‘’ merkezi veya yöresel devlet organlarının her düzeyde politikalarının
seçimi veya kamu işlerinin yönetimini ya da siyasi yöneticilerin seçimini etkilemek
amacıyla yasal ya da yasal olmayan araçlara başvuruyu benimseyen örgütlü ya da
örgütsüz, süreksiz ya da sürekli, başarı ya da başarısızlıkla son bulan tüm idari
eylemlerdir’’ (Çam, 1990, s. 153).
Bir diğer tanım ise, toplumu oluşturan tüm bireylerin bir siyasal davranış
türü olarak alınan ya da alınacak her türlü, siyasal, ekonomik ya da toplumsal
kararlar karşısında ki gösterdikleri tutum, davranış, tepki ve eğilimler olarak
tanımlanabilir (Öztekin, 2001, s. 223).
Siyasal katılma sadece siyasal bir davranış biçimi olarak görmek yanlıştır.
Siyasal katılma bir çok kategoriyi barındırmaktadır. Oy vermenin ötesinde her türlü
siyasal olaylar, bu olaylar karşısında vatandaşın en küçük olaya karşı tepkisinde,
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ilgisinden başlayıp yoğun kitlesel protesto örneklerine kadar uzanan davranış
türleridir (Öztekin, 2001, s. 224).
Esat Çam’a göre 3 türlü siyasal katılım düzeyi vardır: (Çam, 1990, s. 153)
-

Siyasete katılmama

-

İlgi duymama

-

Yalnız seçimlere katılma
Bu üç katılımda katılma dereceleri kategorize edilmiştir. Olayları izleme,

siyasal konuşmaları dinleme, bu konuşmalara katılma gibi. Bireyler siyasi olaylar
karşısında asla tepkisiz kalmamıştır. Tepki göstermemek, ilgi duymamak, katılım
sağlamamak gibi durumlar bile bir tepki göstergesi, bir eğilimdir.
2.1.1. Katılma türleri
Milbrath, siyasal katılmayı biçim ve türlerine göre sınıflandırmaktadır (Çam,
1990, s. 155).
Aktif ve Pasif Katılma: Bazı bireyler siyasal katılım derecesi yoğunken bazı
bireylerin ise pasiftir.
Açık Gizli Katılma: Bazı bireylerin siyasal katılımı açık şekilde gerçekleşir.
Bireyler bu durumda katılım gösterirken kamuoyu önünde, aleni eylemlerde bulunur.
Diğer bireyler ise katılımı gizli gerçekleştirmektedir.
Zorunlu Bağımsız Katılma: Yasa gereğince bazı siyasal eylemler bireyler
için zorunlu kılınmıştır. Denetim ve cezaya tabi kılınan bu eylemlerden biri vergi
vermektedir. Oysa bazı siyasal eylemler ise bireyin kendiliğinden bağımsız olarak
verdiği kararla olur.
Sürekli Katılma Süreksiz Katılma: Bazı siyasal katılım türleri süreksizdir.
Bunlardan biri oy verme işlemidir. Yönetici seçerken belli süre aralıklarında seçimler
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meydana gelir. Dolayısıyla seçmenin oy vermesi süreksiz katılma türüdür. Oysa siyasi
partiye üyelik sürekli katılıma örnektir.
Sözlü Sözsüz Katılma: Güncel siyaseti tartışmak, bir oturuma katılmak sözlü
katılım göstergesidir. Oysa, protesto yürüyüş gibi etkinliklere katılmak, dilekçe hakkında
bulunmak sözsüz siyasal katılmayı somutlaştırmaktır.
Sosyal Sosyal Olmayan Katılma: Sosyal siyasal katılma bir topluluk ile beraber,
belirli bir grup dinamiği içerisinde sosyal olarak katılım türüdür. Sosyal olmayan katılma
da ise bireysel katılım ön planda olmaktadır.
Milbrath, Siyasal katılma eyleminin yoğunluk derecesini göz önünde tutarak
aşağıda ki tabloda görüldüğü gibi hiyerarşik bir sıralama yapmıştır (Çam, 1990, s. 156157).
Tablo 2.1. Eylemler
-

Siyasal uyarılara açık olmak

-

Oy kullanmak

-

Tartışmalara girmek

-

Başkalarını belirli yönde oy kullanmaya ikna etmek

-

Rozet takmak

Aracı Eylemler

-

Siyasal bir liderle ilişki kurmak
Bir partiye aday veya adaya parasal yardım yapmak
Siyasal bir mitinge katılmak

Siyasal Mücadeleye

-

Seçim kampanyasında çalışmak

Dönük Eylemler

-

Faal parti üyeliği yapmak

-

Strateji tayin toplantılarına katılmak

-

Siyasal fonlar toplamaya çalışmak

-

Siyasal bir mevki için aday olmak

-

Siyasal bir mevki sahibi olmak

Gözlemci Eylemler

Gözlemci eylemler en basit katılma türüdür. Siyasal mücadeleye dönük
eylemler ise siyasal katılımın en üst düzeyini oluşturmaktadır. Bu tabloda sıralı
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eylemler birbirini izleyen siyasal katılma aşamalarıdır. Bu hiyerarşi içerisinde siyasal
mücadeleye doğru geldiğinde ise siyasal katılım doruk noktasında olmaktadır.
Katılma türleri toplumdan topluma, ülkeden ülkeye, coğrafyadan coğrafyaya büyük
bir farklılık göstermektedir. Bunun temel sebebi ise siyasal kültürdür. Demokrasi ile
geç tanışmış ülkeler siyasal kültür oluşturma noktasında zorluklar yaşadığı açıktır.
Avrupa’dan ihraç edilen siyasal sistemlere gösterilemeyen uyum sonucunda siyasi
krizlerin ortaya çıktığını Siyasal Kültür başlığı altında vurgulamıştık.
Siyasal katılım, 1950’li yıllardan sonra bilhassa sanayi devrimi ile birlikte
oluşan modern toplumlarla beraber büyük bir artış göstermiştir. Geleneksel
toplumlara göre modern toplumlar siyasal katılıma daha iyi entegre olmuşlardır
(Öztekin, 2001, s. 224). Modern toplumlarda yurttaşlık bilinci daha yaygındır. Her
alanda siyasal katılımı bir hak olarak görmenin ötesinde yurttaş olmanın sorumluluğu
olarak görmektedirler.
2.2. Seçmen Davranışları ve Siyasal Katılım
Seçimler, demokrasinin bir getirisi olan, ülkenin geleceğini değiştiren
demokratik bir etkinliktir. Genel ve yerel yöneticileri seçen yurttaş, genel ve yerel
geleceği şekillendirmek noktasında söz sahibi olması demokratik çoğulcu bir yapının
en büyük avantajlarından biridir. Seçimlerin kaderini belirleyen seçmen, zaman
zaman davranış şekilleri farklılık göstermektedir. Demokrasi kültürünün yerleşmesi
ve içselleştirilmesi ile birlikte seçim sürecinde yaşananlar, propagandalar,
yurttaşların demografik özellikleri, beklentileri, kültürel faktörler, lider gibi etmenler
seçim sonucunu etkilemektedir.
Seçmen kavramını genel bir tanım yapacak olursak, Türk Dil Kurumu
sözlüğünde seçmen, seçimde oy vermek hakkı olan kimse olarak tanımlanmıştır.
Seçmen Davranışı, demokratik seçimlerle alakalıdır. Seçimlerde seçmen bir siyasi
parti tercihinde bulunması olayıdır. Bu vatandaşlık hakkının bir getirisidir. Seçmen
davranışının önemli bir araştırma konusu olmasının nedenleri şöyle sıralanabilir
(Gülmen, 1979, s. 14):
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a. Demokrasilerde halkın kendi kendini yönetmesi ve bununun sonucunda bir
iktidar seçme işlemi oy aracılığı ile gerçekleşmesi
b. Demokrasilerde yurttaşların seçme ve seçimle hakkının bulunması itibari ile
üstlendiği yurttaşlık görevini yerine getirmesi
c. Tüm bireylerin seçimlerde eşit etkiye sahip olması, oy kullanmak veya
kullanmamak gibi
d. Seçmen davranışını ve tercihi sosyoloji, psikoloji, kamu yönetimi, siyaset
gibi alanlarda önem arz etmesi
e. Hem nicel hem de nitel araştırmalara konu olabilecek bir alan olması
f. Siyasal sistemler açısından oy verme davranışının önemi günden güne
artması
2.2.1. Tutum ve Davranış
Sosyolojik kategoride incelenen tutum ve davranış, sosyal bilimlerde birçok
alanda araştırılmalara konu olmuştur. Bireylerin kültürü, eğitimi, inanışları, yaşadığı
sosyal ve siyasal alan davranışlarını etkilemede oldukça önem arz etmektedir.
Sosyal psikolojinin önemli konularından biri olan tutum, sosyal psikolojinin
temel dallarından biri olmuştur. Bu alanda yapılan araştırmalar bilimsel olarak değer
kazanmakla birlikte günümüzde hala genel geçerliliğini korumayı başarmıştır. Tutum
ile alakalı bugün hala kullandığımız ölçekler geliştirilmiştir. Thurstone, Likert,
Osgood tipi ölçekler bu ölçeklerden bir kaçıdır.
Tutum, sosyal psikolojinin alanlarından biri olması ve genel geçer bir tanımı
bulunmaması temel özelliklerinden biridir. Fakat genel olarak bir tanım yapmak
gerekirse tutum; bir tutum nesnesine ilişkin, düşünce, duygu, davranışları kapsayan
bir ara değişkendir (Hovardaoğlu, 2000, s. 89). Tutumun özelliklerinden biri olan ara
değişkenliği, gözlenen davranışlara bakılarak bir sonuç elde edilmektedir. Örneğin;
eşinin sosyal hayata katılmasını, kendi özgür iradesiyle çalışmasını engelleyen bir
birey, kadın hakları konusunda olumsuz bir tutum sergilediği kanısına varılabilir.
Burada bireyin tutumu ölçülmemiş, gözlenmemiş fakat tutunduğu tutum ve tavır
itibari ile bu sonuca varmak mümkündür.

46
Tutum konusunda araştırma yapan bilim insanları, bir tutum nesnesine ilişkin,
tutumların birbirinden farklı 3 öğesinin bulunduğu vurgulamaktadırlar. Bunlar
(Hovardaoğlu, 2000) : Bilişsel, Duygusal, Davranışsal öğelerdir. Ajzen ve Fishbein’a
göre bilişsel öğe fikir ve inançları, otonom sinir sistemi faaliyetlerini, davranışsal öğe
ise, tutum nesnesine ilişkin davranışları içermektedir.
Tutumu derecelendirmek mümkünüdür. Bireylerin bazı tutumları şiddetli
olurken bazı tutumları ise ılımlı olabilmektedir. Bu durum bireyden bireye fark
göstermektedir. Tutumun bir diğer özelliği ise birbirinden bağımsız olmasıdır. Bir
konuda ki tutumunuz diğer konuda ki tutumunuz ile aynı olmayabilir. Örneğin
hayvan hakları ile alakalı tutumunuz, insan hakları ile tutumunuzla bağdaşmayabilir.
Bu yüzden tutumlar birbirinden bağımsızdır. İlişki yönünden ele alınırsa, tutumunuz
davranışa dönüşebilir bu nokta ki dönüşüme ideoloji adı da verilebilir (Hovardaoğlu,
2000, s. 90). Tutumun bir diğer özelliği ise bir tutarlığının olmamasıdır. Birey, kadın
haklarını koruyup kolladığını ve bu haklarının varlığını edipte evde eşine eziyet
uygulaması tutumunun tutarsızlığını göstermektedir. Birey tutumunun tutarsızlığın
bilincinde olmayabilmektedir. Farkındalıkla tutum öğesinde değişiklikler meydana
gelmektedir.
Seçmenlerin siyasi tercihleri ve oy verme davranışının altında yatan öğeler
önemli bir konudur. Önemli olmasının temel nedeni partileri iktidara taşıyan halkın
gücü ve tercihidir. Bu nedenle ‘’seçmenin oy verme tercihlerini etkileyen faktörler
nelerdir’’ sorusuna, siyaset, psikoloji, sosyoloji gibi bilim dalları cevap aramaktadır.
Seçmen oy verirken ideolojik yönelimler doğrultusunda mı hareket eder yoksa
ekonomik kültürel, inanç gibi faktörler mi etkiler? Bu tarz sorulara cevap olacak
nitelikte araştırmalar günümüzde oldukça gündemdedir. Partiler, kampanya, bildirge,
propaganda gibi araçları oluştururken bu tarz araştırmalara ihtiyaç duymaktadır.
Seçmen davranışını açıklamaya yönelik teorik davranışlar bulunmaktadır.
davranış türlerine değinmemizde fayda vardır.

Bu
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2.3. Seçmen Davranışıyla İlgili Kuramsal Yaklaşımlar
Batı toplumunda seçmenin davranış eğilimi 1940 yılında araştırılmaya
başlanılmış, II. Dünya harbinden sonra bu araştırma süreci ivedi kazanmıştır.
Tarihsel gelişim itibari seçmen davranışında teorik yaklaşımlar şu şekilde
sıralanabilir (Akgün, 2002, s. 25):
1. Sosyolojik Yaklaşım
2. Sosyo-psikolojik Yaklaşım
3. Ekonomik Yaklaşım
Bu yaklaşım türleri tek tek ele alınarak incelenecektir.
2.3.1. Sosyolojik yaklaşım
İlk seçmen araştırmalarına tabi olan sosyolojik yaklaşım Amerika’da 1940
yıllarında başlamıştır. Sosyolojik yaklaşım seçmen davranışının temelde toplumdaki
sosyal bölünmüşlük tarafından belirlendiğini iddia eder (Akgün, 2002, s. 25).
Seçimlerde kullanılan oyun perde arkasına bakıldığında bireylerin sosyal kimlikleri
ortaya çıkar.
Columbia Üniversitesindeki bir grup tarafından bu teori ortaya atıldığı için
Columbia Ekolü denilmektedir. Seçmenlerin parti tercihleri sanki dini bir aidiyet ve
vazgeçilmez alışkanlıklar olarak tanımlanır ve seçmenlerin her bir seçimde
kullandığı oy da bu değişmez kimliğin teyidinden başka bir şey değildir (Akgün,
2002, s. 25). Yapılan alan araştırmaları bu hipotezlere destek verir mahiyette
olmuştur. Lipset ve Rokkan, Avrupa ülkelerini kapsayan araştırmasında bu alan ve
araştırmalara katkı da bulunmuştur.
Bireyin içinde bulunduğu bu sosyal grup oy verme davranışını yakından
etkilemektedir. Seçmenler bulunduğu sosyal grubun çıkarlarını gözetecek şekilde
parti tercihi yapmaktadır. Araştırmacılar bu davranışın sebebini sosyal bölünmüşlük
ile açıklamaktadırlar.
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Columbia Ekolü zamanla değişen parti sistemi ve oy verme tercihi ile birlikte
karşıt görüşler ortaya çıkarak eleştiriye maruz kalmıştır. Bu ekol, sosyo-pskolojik
ekol olan Michigan ekolü tarafından eleştirilmiş.

Grup
dinamikleri

sosyo
ekonomik
statü

dinsel tutum
ve bağlılıklar

ikamet

Parti
Tercihi

Oy

aile
deneyimleri

Şekil 2.1. Sosyolojik oy verme modeli
Kaynak: ( Peşkircioğlu, 2017, s.4)
2.3.2. Sosyo-psikolojik yaklaşım
Saha araştırmaların artmasıyla birlikte sosyolojik modele karşı psikolojik
model ortaya atıldı. Bu model gruplar yerine modele odaklandı ve seçmenlerin küçük
yaşlarda ailelerinin ve çevrelerinin etkisi altında gerçekleşen siyasal sosyalleşme
sürecinde kazandıkları siyasal tutumlar ve ideolojik yönelimlerin ilerde ki yaşlarda
onların parti tercihi üzerinde son derece etkili olduğunu vurguladı (Akgün, 2002, s.
26). Bu yaklaşımda öne çıkan kavram Parti kimliği kavramıdır. Buna göre bireylerin
parti yönelimi küçük yaşlarda ortaya çıkar ve bu bağımlılık günden güne artmaktadır.
Seçmenler belli bir seçimde farklı nedenlerle (ekonomik gidişatın kötü olması,
adayın kitleleri kucaklayamaması, kötü seçim kampanyaları gibi) başka bir partiye
oy verseler bile daha sonra ki dönemde yine eski partiye oy verirler (Akgün, 2002, s.
26). Bireylerin parti kimliğinin oluşmasında en önemli faktör bulunduğu sosyal
topluluk ve ailedir.
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Üye
olduğu
sosyal
topluluk

Siyasal
tutumlar

Parti
Kimliği
Aile
etkisi

Grup
çıkarları

Oy

Adayların
tutumları

Şekil 2.2. Parti kimliği modeli
Kaynak: (peşkircioğlu, 2017 , S.8)
2.3.3. Ekonomik yaklaşım
Avrupa siyasetine uzun yıllar egemen olan partilerin dışında yeni partiler
faaliyet göstermeye başladı. Bu yeni partiler başarılı olunca farklı faktörler
incelenmeye başlanıldı. Bunların biri ekonomik yaklaşımdır.
Bu görüşe göre, bireyler her bir seçimde kendi amaçlarını gerçekleştirme
bakımından en uygun gördükleri partiye oy verirler (Akgün, 2002, s. 27). Bu teoride,
bireylerin çıkarları ön plandadır. Fayda maksimizasyonu, seçmenin oy verme
tercihini etkileyen etmendir. Downs’ın 1957 yılında yayınladığı Demokrasinin
Ekonomik Teorisi adlı çalışmasında, ‘’ her bir vatandaş oyunu kendisine diğer bütün
partilerden daha fazla fayda sağlayacağına inandığı partiye verir’’ (Akgün, 2002, s.
27). Seçmen oy verdiği partiden fayda sağlayamazsa, parti beklentilerini
karşılamazsa eğer bir daha ki seçimde oyunu hiç düşünmeden kolayca değiştirebilir.
Seçmen oy verdiği partinin performansını değerlendirirken ekonomik refah
ön plandadır. Sonuç odaklı hareket eden seçmen, iktidarı ya destekler ya da
cezalandırır. Ekonomik motivasyon seçmenin temel değeridir. Seçmen oy verirken
bu parametrelerle yola çıkar.
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Dolayısıyla

bu

model,

seçmenin

bireysel

çıkarlarını

odak

haline

getirmektedir. Oy verme davranışı sosyal çıkarları ilgilendiren bir hareket olmaktan
çıkıp bireysel bir tercihe dönüşmektedir. Bu teoriyi diğer teorilerden ayıran en büyük
fark bireyselliğin ön planda oluşudur.
Seçmenin fayda maksimizasyonu, ve bu maksimizasyonu elde etmek
istemeleri, seçmeninin oy verme davranışını oluşturur. Bu süreçte iktidarın ekonomik
performansıyla yakından ilgilenmektedirler. Seçmen, seçim yapma sürecinde bu
bilgileri değerlendirmeye koyulur. Bu bilgilerin seçmende olduğu varsayılır. Bu
varsayım ekonomik teoriyi eleştiriye uğratan temel noktalardan biridir. Bu modelin
savunucuları, seçmen elinde ki net bir bilgiyle ya da sezgileriyle yola çıktığını iddia
eder. Seçim döneminde siyasi partilerin yapmış olduğu bir çok kampanya,
propaganda vb. etkinlikler seçmende bilgi kargaşasına yol açmaktadır. Bu bilgi
kargaşası içinde seçmenin net bir bilgiye sahip olamayacağı varsayılmaktadır. Bu
durumda seçmen sezgilerini kullanmaktadır. Bireyler kendi sezgilerine güven
duymaktadırlar (Ünal, 2016, s. 105). Yeni seçmen bilgi üzerinden değil, güven
hisseleriyle karar vermektedir.
Bu modelde seçmen kendi istekleri ve beklentileri doğrultusunda hareket
ederken bunu yapacağına inandığı partiye oy verir. Sosyolojik ya da psikolojik bir
bağlılık söz konusu olmazken seçmenin odağı rasyonel davranmaktır. Seçmen
rasyonel davranırken varsayımlarda bulunur. Bu varsayımlar şöyledir; seçeceğim
parti beklentilerim doğrultusunda hareket eder mi? Ya da beklentilerimi karşılayacak
potansiyele sahip midir? gibi tutum takınır. Seçmen bir yandan hesaplamalar
yaparken bir yandan da yurttaşlık görevini yerine getireceğinden ötürü psikolojik bir
doyum elde etmektedir.
Seçmen yaptığı hesaplamalar ve analizler sonucunda seçmeyi düşündüğü
parti ve ya seçime katılan partiler kendi beklentisini karşılamıyor ya da oy vermenin
sonucunda bir fayda maksimizasyonu elde etmeyecekse oy vermeme eğilimi artar.
Benzer şekilde seçmen, kullanacağı oyla büyük bir değişim elde etmeyecekse oy
kullanmama olasılığı yine yükselir (Ünal, 2016, s. 106). Seçimlerde katılım
oranlarına atıfta bulunan bu görüş diğer teorisyenler tarafından zayıf bulunmuştur.
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Ande Blais, bu görüşe rağmen ülkelerde birçok yurttaş oy kullandığını vurgular
(Ünal, 2016, s. 107). Ayrıca bu model diğer sosyolojik ve psikolojik yaklaşım
modellerini tamamen eleştirmez bir noktada bu modellere göz kırpar.
Bu modeli eleştiren bir diğer ünlü düşünür ise Pierre Bourdieu’dur.
Bourdieu’ya göre seçmen oy verirken ne rasyonel ne de ekonomik davranır.
Seçmenin odak noktası sezgileridir. Rasyonel ve faydacı tanımlama büyük sorunlara
yol açacağına inanmaktadır (Bourdieu, 1990, s. 85).
2.4. Seçmen Davranışın Belirlenmesi Ve Değişimi
2.4.1 Mikro düzeyde
Davranışların belirlenmesinde kişiyi tanımlayan değişkenler önemli rol
oynamaktadır. Yaş, cinsiyet, meslek ve statü, aile, eğitim gibi değişkenler bireyin
davranışını belirleyen etkenlerdir. Birincil gruplar diye adlandırılan aile, arkadaş, eş
gibi çevre ile atıf gruplar yani kişinin ait olduğu sosyal ve ekonomik birim birey
üzerinde oldukça etkilidir. P. Lazarsfeld ve arkadaşlarının birincil grup üzerinde
yapmış olduğu bilimsel araştırmalar davranışların büyük ölçüde birin grup için
oluştuğunu kişiler bulunduğu gruba uyum sağlamak adına benzer davranış şekilleri
benimsediklerini ortaya koymuştur (Öztekin, 2001, s. 161).
Genç seçmenin siyasal davranışının oluşumunda en büyük faktör aile ve
sosyal çevredir. Seçmen bu grubun dinamiklerini benimsedikten sonra davranış
olarak sergiler. Mesleki statü de genç seçmenin davranışın belirlenmesin de
açısından oldukça önemlidir. Bazı araştırmacıları genç seçmenin siyasete az katıldığı
ya da katılım gösterdiği partilerin fraksiyonlarının en uç noktada olduğu öne
sürülmektedir (Öztekin, 2001, s. 161).
Davranışların belirlenmesinde etkili olan bu modifikasyonlar farklılaştıkça
seçmen davranışıda farklılaşacaktır. Örneğin köyden kente göç seçmenin davranışı
üzerinde büyük bir değişim oluşturacaktır. Bazen bu değişkenler toplumun tüm
bireyi üzerinde etkili olmaktadır. Siyasal ve sosyal olgular. Örneğin ekonomik
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çöküntü gibi. Buna bir diğer örnek ise Arap Baharı denilen Ortadoğu ülkelerin bir
kaçında gerçekleşen hareketlerdir. Bu hareketler sonucunda farklı davranış türleri
ortaya çıkması olası bir beklentidir.
Yaş
Birey dünyaya geldiği anan itibaren onu bir toplumsal grup karşılar. Bunlar
anne baba ve yakın çevre denilen arada kan bağı bulunan akrabalardan oluşur. Bu
doğduğu toplumun özelliklerini, kültürünü, inancı, değer yargıları, davranışları vb.
özellikleri siyasal kimliği oluşurken etkili olmaktadır. Çocukluk döneminde yavaş
yavaş oluşan bu kültür okul ve aile eğitiminde büyük bir katkısı vardır. Örneğin, 7
yaşında okula başlayan bir çocuk derse başlamadan önce Andımızı okumaktadır.
Öğrenci andı ilk defa 23 Nisan 1933 yılında okutulmaya başlanılmıştır. Dönemin
milli eğitim bakanı Reşit Galip tarafından kaleme alınmıştır. Öğrenci tarafından her
sabah edilen bu yemin siyasal davranışını siyasal kültür oluşumunu etkileyen
etmenlerden biridir. Milli Eğitim Temel Kanunun genel amaçlar başlıklı 2.
Maddesinde: Türk milletinin tüm fertlerini, Atatürk inkılap ve ilkelerine anayasada
ifadesi bulunan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin, milli, ahlaki, insani ve
manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren; ailesini vatanını ve
milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan insan haklarına ve anayasanın
başlangıcında bulunan temel ilkelere dayanan, demokratik laik ve sosyal bir hukuk
devleti olan, Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları
davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek (Kanunu, 1973).
Türkiye Cumhuriyet’inin Milli Eğitim Temel Kanunda amaç sayılan bu metin
gösteriyor ki yüce ve kutsal değerleri, yetiştirilen öğrencilerin her gün tekrarlanarak
belleğinde

yer

edilmesi

ve

iler

ki

yaşlarda

davranışa

dönüştürülmesi

hedeflenmektedir. Çocukluk döneminde başlayan bu siyasal eğitimin şüphesiz ki
vatanına milletine bağlı, dürüst, çalışkan, milli değerlere önem veren iyi bireyler
yetiştirmenin üzerinde ki etkisi tartışılamaz. Andımız uzun yıllar okutulduktan sonra
hiçbir gerekçe gösterilmeksizin kaldırılmıştır.
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Çocuğun siyasal toplum ve siyasal sisteme aşinalık kazanması ülke ki
iktidarın ve odaklarının temel görevlerinden biridir. Bu amaçlar arasında siyasal
toplum ve rejim konusunda okuryazar kılmak ve bilgileri davranışlarına yansıtmak
sayılabilir. Eğitim gören kişiler siyasal çevreleri daha iyi anlayacak ve güncel
olayları daha iyi analiz ederek siyasal kültür oluşturmak noktasında ülkesine yarar
sağlayabilecek bir yurttaş niteliğine dönüşecektir. Bazı pedagoglar çocuğun büyüme
dönemine ait ergenlik döneminin en sorunlu dönem olduğunu vurgulamaktadırlar.
Bu dönemde çocuğun siyasal kimliği, eğilimi, kanaati yavaş yavaş oluşmaya
başlamaktadır. Dünya sağlık örgütüne göre 0-17 yaş aralığı ergen olarak
tanımlamaktadır.
Kişinin yetişme döneminde edindiği değerler, inançlar öğrendiği kurallar,
sonra ki yaşamında karşılaşacağı durumlarda yetersiz kalabilir, yersiz olabilir. Dean
Jaros, kişilerin siyasal kültürde ki değişmenin iki türden olduğu öneriyor; kuşakla
ilgili değişmeler, olgunlaşmayla ilgili değişmeler (Turan, 1986, s. 51).
Her kuşak yeni tecrübelerle, yeni olaylarla karşılaşabilir. Sadece bir kesimi
ilgilendirebileceği gibi toplumunun tümünü de kapsayabilir. Örnek verecek olursak,
II. Dünya harbinden sonra oluşan iki kutuplu düzenin bir tarafında Sovyetler Birliği
bir tarafında ABD yer almaktaydı. Genç Türkiye Cumhuriyeti bu kutuplu sistemde
ABD kutbunda bulunmaktaydı. Bu dönemde yaşayan kuşak için en büyük tehlike ise
komünizm tehlikesiydi. Hissedilen bu korku, cadı avına dönüştü. Türkiye de birçok
gazete, yayın evi kapatıldı. Aydınlar sınır dışı edildi. O dönemde hissedilen
komünizm korkusu antikomünizm hareketine dönüştü. O dönem de yaşayan kuşak
ile şimdi ki kuşa kıyaslandığı zaman keskin ayrılıklar söz konusudur. Dönem kuşağı
tarafından keskin antikomünizm karşıtlığı görülmektedir.
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Çok Genel Olarak Siyasal Katılmada Yaş
Grafiği
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Şekil 2.3 . Çok genel olarak siyasal katılmada yaş grafiği
Kaynak: (Öztekin, 2001, s. 230)
Grafikten de anlaşılacağı gibi 16-20 yaş arası bireyler siyasete daha az ilgi
duymaktadır. İlerleyen yaşlarda özellikle 25-45 aralığında bu ilgi artmaktadır.
Genelleme yapıldığı takdirde yaşın siyaset ve oy verme olgusu üzerinde ki önemi
ortaya çıkmaktadır. Özellikle genç seçmen bu konuda çok aktif olduğu grafikten de
anlaşılmaktadır.
Cinsiyetin etkisi
Üzerinde durulacak temel etmenlerden biride hiç şüphesiz cinsiyettir.
Toplumlarda cinsiyetler arası roller bir takım farklılıklar gösterebilmektedir.
Kadınlara genel olarak aile, çocuk, ev işleri gibi roller verilirken erkeklere ev geçimi
sağlama ve ev dışında ki işleri gerçekleştirme gibi roller yüklenebilmektedir. Siyasal
katılım da ise kadınlar erkeklere göre geri plandadır. Kamusal alan ve diğer alanlarda
erkekler her zaman ön sıralarda yer alırken kadınlar geriye itilmiş, ikinci derecede
etkin olabilmektedirler. Kadını kamu hayatından soyutlayan, İslam geleneğinin
hakim olduğu toplumlarda bu durum daha belirgin olduğu öne sürülmektedir
(Eroğlu, 1991, s. 103). İster dini olsun ister kültürel, dünyanın her coğrafyasında
kadınlar genellikle ikinci düzleme itilmiş durumdadır. Türkiye’de Mustafa Kemal
Atatürk’ün 1926’da getirmiş olduğu çağdaş inkılaplar sonucunda Medeni Kanunun
kabulü ile birlikte kadınlar; toplumsal haklar bakımdan erkeklerle eşit kabul
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edilmiştir. 1920 yılında yerel alanda seçilme, 1934 yılında ise genel seçilme hakkı
verilmiştir. 1935 yılında ise ilk kadın temsilciler TBMM’ye girmişlerdir (Eroğlu,
1991, s. 103).
Her ne kadar teorik olarak kadınlara bu haklar tanınmış olmasına rağmen
pratikte hala eksiklikler görülmekte erkek egemen sisteme kadın hakları yenik
düşmektedir. Türkiye’de yapılan 2018 genel seçimlerde 595 milletvekilinden sadece
104’u kadındır. Bu oran olarak vermek gerekirse %17,48’dir. Bu oran demokratik
ilkelerle yönetilen bir devlet açısından oldukça düşüktür. Seçilme hakkı bir yana
kadınlar siyaset ile daha az ilgilendiği ileri sürülmektedir. Cem Eroğlu’nun
aktarımına göre: kadınların seçimlere erkeklerden daha az ilgi ve katılım gösterdiği,
siyasal tercihlerini yaparken ise din ve ailenin etkisi altında daha fazla kaldıkları
ortaya konulmaktadır. Kadınlar politikanın kıyısında yaşamakta, yasaların tanıdığı
formel siyasal hak eşitliğinden fiilen yararlanmamaktadır (Eroğlu, 1991, s. 106). Bu
verilen bilgilerin ışığında, 2019 Mart yerel seçim istatistiklerine bakacak olursak; 57.
058. 636 seçmenden 28.929.432 kişisi kadın seçmen. Bunu oranlamak gerekirse
%50,7 si kadın seçmenden oluşmaktadır.
Türkiye nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar her alanda eşit bir statüye sahip
olamamışlardır. Genel olarak bir değerlendirme yapılması gerekirse oy verme
davranışı dahil her düzeyde siyasete katılma erkek oranından daha düşüktür. Bu
oranın düşük olmasının bir çok sebebi olması ile birlikte en genel etmen ise
toplumun kadına bakış açısı olarak gösterilebilir.
Eğitim
Eğitim etmeni seçmen davranışını etkileyen en etkili faktörlerden biridir. Oy
verme davranışı eğitim ile yakından alakalıdır. Eğitim seviyesinde ki artış ile siyasal
katılım ile doğru orantı izlemektedir. Eğitim seviyesi yüksek olan bireyler de
yurttaşlık bilinci yüksektir bu sebeple siyasal hayatta söz hakkı olmak gibi
etkinliklere katılım eğitim seviyesi düşük bireylere oranla daha fazladır. Türkiye’de
seçmen olabilmek için eğitim koşulu bulunmamaktadır. Milletvekili olabilmek için
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ilkokulu, cumhurbaşkanı olabilmek içinse en az üniversite mezunu olma şartı
aranmaktadır.
Üst düzey eğitim bir yana bırakırsak Türkiye’de okuryazar olmak bile siyaset
hakkında asgari bilgi düzeyine sahip olmak demektir. TUIK 2017 verilerine bakacak
olursak ;
ERKEK

KADIN

TOPLAM

359.534

1.199.313

2.236.487

Kaynak: TUIK 2017 okuryazar değil istatistiği
Türkiye nüfus geneli 79,81 milyondur. Bu genel nüfus içerisinde 2.236.487
kişi okuryazar değil. Bu durumda ki yurttaşlar için örneğin dilekçe hakkı gibi temel
haklar kâğıt üzerinde kalacağı bir gerçektir. Siyasal partilerde çalışma hakkı gibi
durumlar söz konusu olabilir mi? Gibi sorular tartışmaya açık sorulardır. Seçimlerde
aday olan kişiler hakkında yalnız sözlü olarak bilgi edile bilineceği gibi bu bilgilerin
doğruluğu açısından sorgulanabilecek yazılı araçlar kullanamayacaklardır. Düşünce
edinme hakkından maruz kalan okuryazar olmayan kesim sadece seçmen olarak oy
kullanabilecektir. Düşünce edinme hakkını kullanabilen seçmen, seçim dönemleri ve
bu dönem dışında gerçekten bu haktan yararlanabildikleri belli değildir.
Aile
Aile çocuklarının siyasal davranış şekillerini belirleyen ilk kurumdur. Yapılan
araştırmalara göre siyasal davranış, siyasal kültür, siyasal kimlik gibi olgular ilk
olarak ailenin aşıladığı bu davranış şekillerinin oluşmasında ailenin büyük bir etken
olduğu gerçeği iddia edilmiştir. Aile reisin siyasal kimliği, siyasal tutumu gibi
kalıplar çocuğa geçmektedir. Nasıl ki çocuk öğrenme sürecinde ailenin
davranışlarını, kültürünü, lisanını, tarzını benimsiyorsa, siyasal tutumu da aynı
şekilde tesahup etmektedir. Çocuklar anne ve babanın oy verdiği partiyi benimseyip
ilerde aynı partiye oy verme bir davranışa dönüşmektedir. Bu davranış bazen ömür
boyu sürebilmektedir. Sık sık değişen parti isimleri veya liderlere oranla sağ sol
muhafazakârlık gibi fraksiyonlar kimliklerde müessir olabilmektedir.
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Ailenin ataerkil yapıda olması aile fertlerinin siyasal tutumunu otoriterlik
yönünde etkilemektedir. Otoriter aile yapısı içinde büyüyen bireyin demokratik
kurallara pek rağbet etmezler (Öztekin, 2001, s. 226). Kısaca birey parti tercihi
yaparken ya da siyasal davranışlar sergilerken aileyi referans almaktadır. Aileden
aldığı referans ile siyasal kimliği oluşan birey, oy verme davranışı üzerindeki etkisi
de kaçınılmaz bir olgudur. Politik ortamlarda yetişen bireyler bu referans ile devam
edebilmektedir. Örneğin Türkiye’de bir çok parti liderin çocukları babadan yada
anneden aldığı referans ile parti bağlılığı devam edebilmektedir.
Meslek ve statü
Siyasal davranış sergileme açısından, bireylerin toplum içerisinde ki konumu,
eğitim durumu, prestiji, statüsü, mesleği gibi değişkenler parti kimliğini yakından
etkilemektedir. İnsanların spesiyalitesi

artıkça siyasete katılma oranları da

artmaktadır (Öztekin, 2001, s. 227). Diğer bir deyişle insanların eğitim seviyesinde ki
artış ve bunun sonucunda elde ettiği konum itibariyle siyasete katılımı ve oy verme
davranışında ki tutumu farklılaşmaktadır. Bu tür değerler bireyin vatandaşlık
bilincini artıracağı bir gerçektir. Sorgulayan, düşünen, hesap soran birey, siyasi parti
seçerken bu tür gerekçeler ile bilinçli bir seçmen kitlesini oluşturacaktır. Bilinçli
seçmen hem nitelik hem de nicelik bakımından seçiciliği artacaktır. Seçim yaparken
toplumun refah ve fayda maksimizasyonuna göre hareket edecektir. Ülke, toplum ve
dünya olaylarına karşı daha duyarlı ve bilinçli hareket etme isteği doğacaktır
(Öztekin, 2001, s. 227).
Türkiye’de bu davranış farklı etkiler yaratmış, kötü tecrübeler edinmiştir. Bu
kötü deneyimlere Türk siyasal hayatına kara leke vurmuş türdendir. Bildiği üzere
askerler siyasal katılmanın temel özneleri olmuştur. Bunun böyle olma sebeplerinin
başında tarihsel nedenler yatmaktadır. Türk devletleri daima bir askeri soyluluğa
dayanmıştır. ‘Bu bir kan şecere asaleti değil harp mesleğine mensup olma ve silah
gücüne sahip olma asaletidir’ (Eroğlu, 1991, s. 120). Ordu, asker her zaman önemli
bir kavram olmuştur. Referansını Osmanlı imparatorluğundan alan Türkiye
Cumhuriyeti benzer olaylar yaşamıştır. Osmanlı imparatorluğunda Yeniçeri Ocağı
çok etkin bir rol oynamaktaydı. Bu işlek rol II. Osman’ı katletmeye varabilecek
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güçteydi. Daha sonra kurulan yeni ve genç cumhuriyette ordu tekrardan sivil
siyasette söz hakkı bulmuştur. Bunu da darbeler ile gerçekleştirmiş sivil siyasette
etkin bir rol oynamıştır. Askerlik mesleği Türkiye’de ve diğer Ortadoğu ülkelerinde
siyasal katılımda ayrıcalıklı bir konuma tabi tutulduğu bir gerçektir. Tarih kitapları
bunu kanıtlar niteliktedir.
Modern ve sanayileşmiş toplumlarda artan iş gücüyle birlikte yeni meslekler
doğmuştur. Bu mesleklerde yeni sınıfları beraberinde getirmiştir. Bu yeni sınıflarda
topluma kendilerini kabul ettirmek adına ve hak ve çıkarları savunabilmek için
örgütlenme gereği duyulacaktır. Kurulan yeni örgütlerde vatandaşlar bilinçlenerek
siyasal davranışları da değişecektir (Öztekin, 2001, s. 227). Mesleğini icra ederken
bu örgüt arasında ki iletişim haberleşme, siyasal bilgi edinme, hak arama gibi
siyasete yönelten davranışlar artıracaktır.
Günümüzde değişen meslek grupları ile birlikte statü etkeni de değişmiştir.
Eskiden kişinin statüsünü belirleyen en önemli ölçek devlet memuru veya kamuda
çalışmaktı. Bu zamanla ehemmiyeti kaybetmiştir. Örneğin günümüzde, bir şirketin
CEO’su, sporcu gibi meslekler daha itibarlı görünmektedir. Turan’ göre; ‘’ günümüz
toplumlarında farklı sosyal statü yapısına sahip gruplardan sosyal itibarı yüksek
grupların daha çok siyasal katılıma eğilimi gösterdiklerini söyleyebilir. Bu sadece
siyasal anlamda gelişmiş toplumlarda değil aynı zamanda her türlü gelişme
düzeyinde toplum için geçerli bir gözlemdir (Turan, 1986, s. 79).
Turan’ın açıklamasına göre, sosyal statü olarak üst düzeyde bulunan
bireylerin siyasal katılım eğilimi daha fazla olduğunu iddia etmektedir.
Kişisel ve psikolojik unsurlar
Sosyo-ekonomik etkenler ile kişisel ve psikolojik unsurlar birbirinden
bağımsız değildir. Sosyo-ekonomik etkenlerin değişkenliği bireyin üzerinde
psikolojikmen bir baskı yaratacak, davranış ve tutumu üzerinde ki değişikliğe yol
açacaktır. Bu yüzden kişisel tutum ve psikolojik unsurlar seçmen davranışını
etkileyen unsurlardan biri sayılmaktadır. Aynı sosyo-ekonomik değişkenler bireyde
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aynı etkiyi yarattığı zaman tek tip bir siyasal davranış gözlenebilir. Bu farkı yaratan
başka değişkenler dizisine ihtiyacımız vardır ki bunların kişi psikolojisi ile ilgili
olanlar olması en inandırıcı alternatif olarak belirlenmektedir (Öztekin, 2001, s. 86).
Psikolojik-siyasal katılma ilişkisi birçok açıdan ele alınabilir. Bazı
araştırmacılar bireylerin otoriter, dogmatik tutumlarını inceleyerek davranışına yön
verip vermediğini saptamaya çalışmıştır. Bazı araştırmacılar ise karakter analizi
yaparak siyasal tutumu ile özdeşleştirmeye çalışmıştır. Bizim ele almak istediğimiz
olgu ise siyasal davranışları açıklayıcı güçlerdir.
Siyasal davranış üzerinde etkili olan diğer bir psikolojik değişken ise etkinlik
duygusudur. Öz güvenin ve bulunduğu çevreyi etkileyebilecek potansiyele sahip
bireylerin sosyal ve siyasal faaliyetlere katılma oranı yüksektir. Etkinlik sadece
siyasal katılıma indirgenebilir bir olgu değildir. Sosyal hayatta da etkinlik bir
psikolojik değişkendir. Almond ve Verba etkinlik duygusunu siyasal açıdan
incelemiş ve şu kanıya varmışlardır. Kendisini siyasal açıdan etkin bir duyguya sahip
gören bir birey, siyasal sitemin eylemlerini, kararlarını etkileyebileceğine inanmakta,
idari etkinlik duygusu olan birey ise kamu kuruluşlarında işlerini takip edebileceği,
haklarını hukuki yoldan arayabileceğini düşünmektedir (Öztekin, 2001, s. 87).
Siyasi ve idari etkinlik duygusuna sahip bireylerin siyasal katılmaya daha
yatkın oldukları görülmektedir (Öztekin, 2001, s. 87). Bu durumu meslek, statü,
eğitim gibi değişkenler daha da kuvvetlendirmektedir.
Kişisel tutumlardan biri olan girişkenlik ruhu siyasal katılımı etkinleştiren
sebeplerden biridir. Girişken bir tutuma sahip olan bir birey gerek siyasal hayatta
gerekse sosyal hayatta etkin bir yeteneğe sahip olmaktadırlar. Girişimcilik ruhu
bireye sağlıklı bir iletişimin ve bilinçli bir yurttaş olmayı beraberinde
getirebilmektedir.
Bir diğer faktör ise güven duygusudur. Bireyler siyasal süreç içerisinde
eylemde bulunmak amacıyla farklı kanalları kullanır. Örgütler, kuruluşlar, partiler
gibi. Bireyler bu kanallara güven duygusu gelişmeli çünkü sağlıklı iletişimin genel
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gerekçelerinden biri de hiç şüphesiz ki güvendir. Güven duymayan bireyler topluma
kapalı bir yaşam şekli benimsemektedir. Bireyler siyasal katılım gerçekleştirirken
siyasete güven duyması gerekmektedir.
Daniel Lerner, Ortadoğu Ülkelerini kapsayan bir çalışmasında, bireylerin
siyasal katılımı etkilediğini düşünen bir kavram geliştirmiştir. Bu kavram
Empathy’dir. Bu kavramın Türkçe karşılığı duygudaşlıktır. Emparthy kavramı
modernleşme ölçüsü olarak kullanılmışsa da, siyasal davranışı ve yaşamı
açıklayabilmemize yardımcı olabilecek özelliklere sahiptir (Öztekin, 2001, s. 86).
Empathy, kişinin soyut ve çok yönlü düşünebilmesi, karşıda ki bireyi anlayabilmesi,
kendini başkalarının yerine koyabilmesi, yeniliklere açık olması ile açıklanabilir.
Lerner, modern toplumun katılımcı bir toplum olduğunu, bu katılımcı toplumda
empathy ile ilişkili olduğunu göstermiştir (Öztekin, 2001, s. 88). Bireyin empathy
duygusu geliştikçe siyasal katılımda etkinliği de artacağı çıkarımı yapıla bilinir.
Psikolojik değişkenlerin bir diğeri ise yabancılaşma olarak çevrilen
politikadan uzaklaşma, Depolitizasyon olabilmektedir. Bazı araştırmacılar batı
toplumunda bu kavram üzerinde araştırmalar yapmışlardır. Siyasal katılımın düşük
oranlar göstermesi bu araştırmayı yapmaya yatan sebepler arasındadır. Ana fikir şu
noktada toplanmaktadır; İnsanlar daha iyi yaşama şartlarına kavuştukça, daha refah
bir toplumda yaşadıkça politikadan uzaklaşmaktadırlar (Kapani, 2016, s. 146). Bazı
bireyler kişisel tutumlarından ötürü politikadan uzaklaşabildiği gibi bazen de
rejimlerin bir politikası gereği sonucu bu durum oluşabilmektedir. Bazı rejimler,
vatandaşlarının politikayla fazla ilgilenmesini istemezler bunun içinde önleyici ve
yasaklayıcı birçok tedbir alabilmektedir. Bu durumda bireyler bilinçli bir şekilde
politikadan uzaklaştırılırlar. Rejimler bunu psikolojik baskı, cebren ve hile ile
yapabilmektedirler. Buna örnek olarak Türkiye’nin 1982 Anayasasıdır. 1982
anayasasına göre çoğulcu demokrasinin temel unsurlarından olan derneklerin,
sendikaların ve meslek kuruluşlarının, siyasetle uğraşmalarını, herhangi bir siyasal
partiye destek olmaları ve onlardan destek görmeleri yasaklanmıştır (Kapani, 2016, s.
150).
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Siyasal olarak yabancılaşan birey, siyasal sisteme uzak bir tutum sergiler.
Siyasal sistemi kendi dışında bir yapı olarak görür. Bu sistemden kopan birey siyasal
olarak katılım göstermesi beklenilemez.
Sosyo-ekonomik etkenler ve psikolojik etkenler birbirini tamamlayıcı bir
şekilde siyasal katılmanın biçimini, yoğunluğunu, davranışını ve yönünü şekillendirir
(Turan, 1986, s. 89).
2.4.2. Makro düzeyde
Mikro düzeyde değişkenlerin bireyin davranışları şekillendirmesi ile birlikte
makro düzey araştırmacıların inceleme konusu olmuştur. Bir ülke içerisinde ki seçim
sonuçlarına bakıldığında türdeş davranış şekillerinin olması araştırmacıların dikkatini
çekmiştir. Bazı illerin bazı partilere neden büyük oranda oy veriyorlar sorusu, kitle
oy davranışları düzeyinde sorulmaktadır. Bölge ve iller çapında davranış şekillerinin
belirlenmesi, bazen tarihsel bir kırılış sonucu, bir il ya da bölgenin davranış yönünü
değiştirmesi bilinmesi gereken bir siyasal olgudur (Çam, 1990, s. 162).
Siegfried, iller arası durumu bir seri değişken kullanarak açıklamakta ve
değişkenler arasında bileşimler kurarak farklılıkları öne sürmektedir. Bu bölgesel
değişkenler: tarihi, coğrafi, iktisadi, siyasal, dini, dili, kültürel olarak özetlemektedir.
Bu değişkenler bölgenin siyasal davranışını belirlemesi üzerinde etkili olan etmenler
olduğunu söylemektedir (Çam, 1990, s. 162).
Bu değişkenler ülkeler üzerinde de etkili olmaktadır. Her ülkenin
değişkenliği, siyasal davranış ve katılmaya da yansıdığı kanıtlanmıştır. ABD, Fransa,
İngiliz, Rusya’da bireylerin iktidar, devlet, partiler, rejimler konusunda ki
davranışları önemli farklılık göstermektedir (Çam, 1990, s. 163). Tarihsel olayların
bırakmış olduğu kalıntılar hala etkili olabilmektedir. Nesil farkı oy verme davranışını
da yakından etkilemektedir.
Örneğin, Türkiye 1946 yılında çok partili sisteme geçmiştir. Çok partili
sistemde oy kullanan bireylerin davranışı ile şimdi ki bireylerin davranışı arasında
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büyük farklılıklar vardır. Bu nesil farklılığı olabildiği gibi toplumsal olayların
şekillendirmiş olduğu bir gelişme söz konusu da olabilmektedir. Bu iki nesilde ki
bireylerin siyasal olaylar karşısındaki davranışları, siyasal partilere oy verme
biçimleri kuşak farkı göstermektedir. Daha da derine inildiğinde, grup üyesi
kimsenin gruba psiko-sosyolojik uygunluğu, sosyo- profesyonel statüsü, siyasal
davranış düzeyi üzerinde önemli rol oynamaktadır (Çam, 1990, s. 163) .
Siyasal parti ile ilgili faktörler
Siyasi partilerin işlevi görevleri ve oluşması gibi kavramsal bilgileri daha
önceki bölümde anlatmıştır. Bu başlık altında seçmen davranışını etkileyen bir etmen
olarak siyasal parti faktörü üzerinde durulacaktır. Siyasi partiler demokratik bir
düzenin mihenk taşlarını oluşturmaktadır. Daha önce de vurguladığımız gibi bireyin
siyasi kimliği oluşurken parti kimliği aileden ya da sosyal çevreden geçmektedir.
Siyasal davranış şekli oluşan bireyin ilk seçimi kendisine yakın bir partiye oy vermek
ya da bu parti bağını oluşturmaktır. Bireyin bu parti bağlılığı seçimi, bilinçli ya da
bilgisi doğrultusunda değil beğeni doğrultusunda gelişmektedir. Oluşan bu duygusal
bağın rolü yakın çevre ile ilintilidir. Aile, arkadaş, komşu gibi etkenler bu duygusal
bağın oluşumunu etkileyen temel etkenlerden biridir. Ailenin rolü bu durumda çok
önemli olabilmektedir. Olgunlaşan birey sonra ki yıllarda siyasi parti imgesi
gelişmektedir. Bu gelişen imge ile kendi ideolojisine yakın veya düşüncesi ile
özdeşleşen siyasi partiye oy vermekte veya desteklemektedir.
Seçmen davranışları üzerinde oluşan bu misyonu iki türlü değerlendirmek
mümkündür. Bunlar ideolojik misyon ve performans misyonudur. Siyasal partilerin,
merkez sağ, merkez sol, merkez, liberal, sağ, sol, muhafazakâr, İslamcı, Kemalist,
Atatürkçü, ülkücü, sosyalist, komünist, sosyal demokrat gibi ideolojik misyonları,
çizgileri seçmen, siyasal parti kimliği oluşurken büyük rol oynamaktadır. Performans
misyonu ise siyasi partilerin ülke genelinde yapmış olduğu performansı
değerlendiren seçmen bu değerlendirme sonucunda parti ile yakından bağ
kurabilmektedir. Partinin yapmış olduğu ve ya önermiş olduğu politikalar, ekonomik
göstergeler, kriz durumlarında ki tutumu, demokratik tutumu, yenilikçi, modern gibi
göstergeler performans misyonunu oluşturan motiflerdir (Üçer, 2015, s. 103).
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Siyasi partilerin seçmiş olduğu program, parti tipi, lideri, ekibi gibi icraatlar,
partinin yapmış olduğu bildiriler, söylemler, politikalar, kampanyalar, tutumlar,
programlar, ideolojisi, inancı, seküler veya dini bir çizgi içerisinde oluşu, fraksiyonu,
gibi değişkenler seçmen tercihini etkileyen faktörlerdir.

Parti liderinin imajı,

söylemleri, dürüstlüğü, kıvraklığı, hitabeti, cinsiyeti, etnik kimliği vb. unsurlar ise
seçmeni etkileyen unsurlar olarak sayılabilir (Kalender, 2000, s. 86). Siyasal parti ile
alakalı değişkenlerin her birisi, farklı yurttaşlar nezdinde etkili olabilecek ve bu
benzer düşünce, tutuma sahip yurttaş o partiye oy vermesine de yardımcı
olabilecektir (Kalender, 2000, s. 86).
Siyasi partilerin ülke genelinde göstermiş olduğu politikalar ve bulunmuş
olduğu çizgi seçmen davranışı üzerinde ki etkisi kaçınılmazdır. Ülkenin bütün
renklerini kucaklayan, bütün etnik dilleri, dinleri sayan, tek kimlik tek grup
üzerinden politika gütmeyen partiler, her zaman seçmen tarafından önem arz etmekte
ve bu partilere olan ihtiyaç günümüzde etkisi giderek artmaktadır.
Liderle ilgili faktörler
Lider kelimesi İngilizce olup TDK göre; ‘’Gücünü ve toplumsal yeri
dolayısıyla, belli zaman ve durumlar içinde, ilişkili bulunduğu küme veya toplumun
tutum, davranış ve etkinliklerini değiştirip yönetme yeteneğini gösteren kimse, lider,
şef, alemdar’’ anlamına gelmektedir. Birçok alanda kullanılan ve geniş anlamlara
sahip olan lider olgusunu biz siyasal parti yöneticisi, seçkin, yöneten olarak ele
alacağız. Liderin imajı cinsiyeti, eğitim durumu, tutumu, kişiliği, statüsü gibi
değişkenler seçmen davranışı üzerinde etkili olan faktörler arasındadır. Lider meşru
güç mekanizmasını elde tutacak potansiyele sahip kişilerdir. Her siyasal partinin
başında bir lider bulunmaktadır. Lider etkilenmekten çok etkileyen kişidir (Daver,
1972, s. 134).
Lider usulüne göre atanan seçilen resmi bir kişi veya iktidarı zor ele geçiren
gasp etmiş olabilir (Daver, 1972, s. 135). Lider seçimle veya başarılı bir darbe,
ihtilal sonucunda iktidara gelebilir. İster demokratik yollarla başa gelsin ister gayri
demokratik liderin görevi kitleye, yönetilenlere hizmet etmektir. Bazı durumlarda
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lider kendi çıkarları doğrultusunda çalıştığı görülmektedir. Bunun sonucunda
yozlaşmış, soysuzlaşmış toplum ve siyasal bozulmalar görülmektedir. Robert
Michels, siyasal partiler üzerinde çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmanın odağı lider
olmuştur. Michels’a göre liderler, kitlelerin menfaatinden çok kendi menfaatlerini
gözetip korumaktadırlar. Parti bürokrasisi zamanla vizyon ve misyonundan
uzaklaşmakta, partili kişilerin menfaatini ön planda tutmaktadır. Michels bu yönseme
‘’Oligarşik Yönsemenin Tunç Kanunu’’ adı vermiştir (Daver, 1972, s. 136). Bu
yönseme sadece siyasi mecralarda değil bütün sosyal kurumlarda da görüldüğünü
belirtmektedir. Bütün liderlerin, iktidar ve servet arzusuyla hareket ettiği teori
hatalıdır. Bir iktidarı ayakta tutan menfaatleri değil, inanç ve idealleridir.
Lider faktörü, her coğrafyada ki seçmenin oy verme davranışını etkileyen
temel unsurlardan biridir. Bazı ülkelerde ki seçmeler lidere bağlı olarak oy
kullanmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisinin lideri bu örnek için uygun bir seçim
olacaktır. Lider- Teşkilat-Doktrin üçlüsüne büyük bir bağlılık vardır. Ülkücü grup bu
3 değişmez ilkeye bağlılığı bir kural haline getirmiştir. Lidere biat etmek ağzından
çıkanı hiç sorgulamadan yerine getirmek ülkücü neferler için önemli kaidelerden
biridir.
Lider, parti ile o kadar özdeşleştirilir ki parti ismi yerine lider ismi verilir.
Türkiye için örnek vermek gerekirse, Milliyetçi Hareket Partisini destekleyen
seçmene Türkeşçiler, Refah Partili seçmenlere ise Erbakancılar denmekte idi.
Türkiye’de lider faktörü oldukça önemli bir faktör olduğu yukarıda verilen
örneklerden anlaşılmaktadır. Lider, seçmen için her zaman kurtarıcı bir rolde
olmuştur. Parti sloganları, propagandalar ise hep bu doğrultuda ilerlemektedir.
Seçmen lider seçerken sadece parti kimliğine bakmamaktadır. Lideri seçici
kılan, imajı, kişiliği, hitabet yeteneği, performansı, cinsiyeti, eğitimi, ideolojisi,
tutum ve kanaatleri gibi faktörler seçmen üzerinde büyük etki yaratan etkenlerdir. Bu
gibi değişkenler seçmen üzerinde olumlu ya da olumsuz etki bırakmaktadır. Parti
politikası ve söylemler ile bir bütün olan lider, seçmen için partinin somut bir örneği
olmaktadır.
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Seçmenler,

aday

imajına

yönelik,

geleceğe

veya

geçmişe

dönük

değerlendirmelerde bulunabilmektedirler. Adayın ya da liderin geçmiş tecrübeleri,
kazanmış ya da kaybetmiş olması gibi değişkenler seçmen üzerinde etkili
olabilmektedir. Ya da adayın, liderin seçimi kazanabilecek bir potansiyelde olması
seçmeni etkileyen bir diğer değişkendir. Seçmen, adayın veya liderin geçmişe dönük
değerlendirmesini yaparken, geçmişte yapmış olduğu eylemler, politikalar veya
girmiş olduğu seçimler üzerinden yapmış olduğu icraatlarına bakarak bir öngörüde
bulunabilmektedirler.
Seçmenin, parti ve lider ile alakalı tercih modelleri ile alakalı saptamalar
Boiney ve Paletz tarafından şu şekilde özetlenmektedir (Uztuğ, 1999, s. 68):
-

Partililik kimliği oy verme kararını etkileyen bir faktör olma özelliği günden
güne önemini kaybetmektedir.

-

Parti önemini kaybederken lider, aday imajı ön plana çıkmakta, aday ve lider
imajı seçmen tercihi üzerinde günden güne etkili olmaktadır.

-

Liderin, adayın konular üzerinde ki kanaati veya tutumu, seçmen
değerlendirmesi üzerinde büyük katkı sağlamaktadır.

-

Seçmen karşılaştırmalı oy verme kararında, olası tercihler oluştururken
geçmişe dönük değerlendirmeler, seçmenin oy verme üzerinde ki etkisi ile
doğru orantılı olduğu saptanmıştır.

Siyasal kampanyalar ile ilgili faktörler
Çok partili siyasal yaşam içinde yönetime talip olanlar ve yönetilenler
arasında ki iletişim, siyasal örgüt ve adaylar için eskiye oranla kökten denilebilecek
değişiklilerle daha önem kazanmıştır (Uztuğ, 1999, s. 13). İletişim teknolojisinde
ortaya çıkan bu gelişmeler siyasal kampanyaların doğasını değiştirmiştir.
David Easton’un siyasal sistem modeli içinde yer alan geri besleme süreci, bu
tür değerlendirmelerin temelini oluşturmaktadır. Geri besleme iletişim sürecinde
kaynağın gönderdiği iletiye hedef kitlenin verdiği tepki ya da cevap olarak
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tanımlanabilir (Uztuğ, 1999, s. 18). Yönetenler bu noktada kaynak görevi görürken,
yönetilenler ise alıcı görevi görür.

TALEPLER

SİYASAL

KARARLAR

SİSTEM

DESTEKLER

BEKLENTİLER

SEÇİM
SİSTEMİ

Şekil 2.4. Geri besleme çemberi
Kaynak (Uztuğ, 1999, s. 18)
Bu durumda yönetilenler ile yöneticiler arasında ki iletişim biçimi olarak
seçim geliştirilecek ve uygulanacak olan siyasalların onayının yönetilenlerce
verilmesi sürecinde temel bir rol oynamaktadır. Seçmen kararını oluştururken çeşitli
kaynaklardan gelen bilgi doğrultusunda eyleme geçmektedir. Bu bilgilendirme süreci
seçim dönemin başlamasıyla çeşitli yöntemler doğrultusunda bilgi aktarımı
başlamaktadır.

Medya bu süreçte her zaman ön plandadır. Siyasi partilerin

icraatlarını, kampanyalarını, vaatlerini yayınlayarak seçmeni bilgilendirmektedir.
Basın bu süreçte seçmeni haberdar etmekle görevlidir. Bu görevi yaparken serbest
yayın ilkesi doğrultusunda yapması demokrasi açısından önem atfetmektedir. Basın,
demokratik rejimlerde var olan güçler ayrılığı ilkesinin dördüncü hayalet gücüdür.
Seçimler sırasında yapılan bu bilgilendirmelerin temelini siyasal kampanyalar
oluşturmaktadır. Siyasal kampanyalar ile gerçekleştirilen iletişim, adayların amaçları
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ile seçmenlerin davranışları arasında bir bağ oluşmakta ve seçmenlerin umutları,
hayalleri, beklentileri arasında bir köprü hizmeti sunmaktadır (Uztuğ, 1999, s. 19).
Bu noktada siyasal kampanyaların işlevlerini iki kategori altında toplamak
mümkündür. Bunlar Araçsal işlevler ve Tamamlayıcı işlevlerdir. Araçsal işlevler
(Uztuğ, 1999, s. 20);
-

Kampanyalar seçmen tercihi üzerinde etkili olabildiği gibi, aynı zamanda oy
vermeye teşvik edici güce sahiptir.

-

Kampanyalar, seçmenin adaylar üzerinde bilgi sahibi olması aralarında ki
farkı seçmenlerce ayırt etmeyi sağlamaktadır.

-

Kampanyalar, yeni siyasi partileri, adayları, liderleri tanıtarak meşru bir
zeminde seçmenlere bilgi sunar.
Tamamlayıcı işlevler genellikle seçmenleri siyasal sisteme bağlamayı

hedeflemektedir. Demokratik yöntemlerle yapılan seçim sonucunda seçmenlerin
rejime karşı güveni pekişmektedir. Kampanyalar ile seçmen ülke yönetiminde ne
kadar önemli bir rol oynadığı anlar. Eğitim işlevi ile siyasal kampanyalar şu açıdan
ele alınmaktadır. Adayların fark edilmesi, gündemin öğrenilmesi, adayların siyasal
tercihleri ve adayların kişisel özellikleri gibi değişkenler kampanyalar ile seçmeni
bilgilendirmektedir (Uztuğ, 1999, s. 20-21).
Seçim kampanyaları,

seçmenin oy verme davranışını etkiler. Seçmenin

medyaya gösterdiği ilgi seçimlere katılma oranı ile doğru orantıdadır. Medyanın
yurttaşlık bilincinin oluşmasında teşvik edici bir gücü olduğu kaçınılmazdır. 1969
yılında yapılan seçimleri yorumlayan Yaşar Nabi; ‘’bu seçimlerde asıl dikkat çeken
nokta, halkın seçim propagandalarına ve radyo konuşmalarına gösterdiği ilgi
azlığının seçimlere katılma oranında kendini göstermiş olmasıdır. 1969 seçimlerine
katılma oranı %64’e düşmüştür. Bu sonuçlar demokratik düzenin halk arasında
gitgide itibar kaybettiği sonucuna yol açtığı için üzüntü ile karşılanacak niteliktedir’’
(Uztuğ, 1999, s. 29). Yaşar Nabi’nin bu konuşması medyanın, kampanyaların,
propagandaların seçmen üzerinde ki olumlu etkiyi apaçık ortaya koymaktadır.
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Medya iletişim araçları seçmenin vermiş olduğu kararı destekleyerek
sağlamlaştırma görevi de görmektedir. Seçmen karar verdikten sonra bunu teyit
etmek amaçlı bilgi akışını izleyerek vermiş olduğu kararı medya aracılığıyla
pekiştirir. Bu pekiştirme görevi de kitle iletişim araçları görmektedir. Özellikle
televizyonların kullanımı, teknolojinin gelişimiyle televizyon kanallarının bolluğu
gibi etkenler seçmen tercihleri üzerinde çok etkili olduğu bir gerçektir. Televizyonun
varlığı ile kampanyalar değişikliğe uğramış. Seçmen önünde mikrofonlarla bağırarak
propaganda yapan liderin yerini, televizyon programlarında sessiz ve yumuşak bir
üslup ile kampanyalarını anlatan liderlere bırakmış.
Günümüzde

siyasal

kampanyalar

sadece

televizyonlar

üzerinden

yapılmamaktadır. Gazete, dergi, sinema, broşür, sosyal medya aracılığıyla
yapabilmektedir. Fayda açısından sosyal medyanın üstünlüğü şüphesiz ki
tartışılamaz. Genç seçmen sosyal medyayı etkili kullanabilmekte bu etki oy verme
tercihini büyük oranda etkilemektedir. Sadece seçim kampanyaları değil, siyasal
gündem de sosyal medya üzerinden yürütülmektedir. Sosyal medyanın etkisi
noktasında birçok araştırma yapılmıştır. Kitleler sosyal medya üzerinden eş güdümlü
olarak organize olabilmekte hatta bu hareket sonucunda ayaklanmalar gösteriler
yapabilmektedirler. Bunun en büyük örnekleri Arap Baharı ve Gezi Hareketidir.
Sosyal medya üzerinden örgütlenen kitleler yeni bir araştırmaya konu olmuşlardır.
Adaylar, sosyal medya üzerinden kendilerini tanıtmakta yapmış oldukları
veya seçilirse yapmak istedikleri politikaları anlatıp seçmenin oy tercihini
etkileyebilmektedir. Seçmen, adaya sosyal medya üzerinden ulaşabilmekte, soru ve
düşüncelerini bu platform üzerinden revize edebilmektedir. Smith’in yapmış olduğu
bir araştırmaya göre Barack Obama’nın seçimi kazanmasında sosyal medyanın
büyük bir etkisi olduğunu ifade etmektedir (Akyol, 2015, s. 102)

69

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ARAŞTIRMA ALANIN YAPISI
“Tanımak istiyorsa, yakından gör de tanı,
Tarih toprak üstünde, bırakmıyor yakanı
Şahane manzarası, büyülüyor insanı
Nabi’nin memleketi, doyulmaz şiir
Urfa Peygamberler diyarı zarafette bir Urfa”
Nazım Kemal Diniz, 1967
Çalışmamızda, araştırma alanımızın Şanlıurfa ilidir. Şanlıurfa bölgesine ait
göstergeler aşağıda yer alan başlıklar ile gösterilmeye çalışılmıştır.
3.1. Coğrafi konumu
Yeryüzünün önemli kadim şehirlerinden biri olan Şanlıurfa, arkeolojik
bulgulara göre, Dünyanın en eski şehri, insanlığın ortak ata yurdudur (Bakanlığı,
2017, s. 13). Taşı toprağı tarihle yoğurulan, medeniyetlerin beşiği sayılan Şanlıurfa,
Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunmaktadır. Şanlıurfa, 37 49' 12"40 10' 00" doğu meridyeni ile 36 41" 28"- 37 57' 50" kuzey paralelleri arasında yer
alır (Bakanlığı, 2017, s. 14). Mezopotamya’nın en kadim şehri olan Şanlıurfa,
bulunduğu konum itibari ile stratejik bir öneme sahiptir. Şanlıurfa ilinin, batısında
Gaziantep, Kuzeybatısında Adıyaman, Kuzeydoğusunda Diyarbakır, Doğusunda
Mardin, Güneyinde ise Suriye sınırı bulunmaktadır (Bakanlığı, 2017, s. 13).
İlin yüzölçümü 18.765 km²’dir. Türkiye sıralamasına göre yüzölçümü
bakımından 7. sıradadır. Şanlıurfa ilinin rakımı 518’dir. Geniş ova ve düzlüklere
sahip olan arazisinin; %60.4’ü plato, %22’si dağlık, %16.3’ü ova ve %1.3’ü yayla
karakteri arz etmektedir. Harran, Suruç ve Viranşehir ovaları ilin güneyinde yer
almaktadır. Karacadağ 1.938 metre rakımı ile ilin en yüksek noktasıdır. Önemli
akarsuyu, Adıyaman ve Gaziantep illeri ile sınırı oluşturan Fırat Nehri’dir. İlin batı
ve kuzeybatısında Karkamış, Birecik ve Atatürk Baraj gölleri bulunmaktadır. Atatürk
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Barajı ile oluşturulan göl ülkemizin 3. büyük gölüdür (Bakanlığı, 2017, s. 13).
Şanlıurfa ili karasal iklim koşullarına sahiptir. Yaz ayları kurak ve sıcak, kış ayları
ise yağmurlu ve soğuktur. Şanlıurfa iline bağlı 10 tane ilçe bulunmaktadır.

Şekil 3.1. Şanlıurfa il haritası
3.2. Tarihi
Şanlıurfa şehir, rivayetlere göre Nuh tufanından önce kurulmuştur. Tufanla
birlikte yerle bir olan şehir, Babil kralı Nemrut’un inşa etmesiyle şeklini aldı.
Şanlıurfa sırasıyla şu isimleri almıştır; Arach, Erech, Eddesa ve Ruha (Valiliği,
2017). Ebla(MÖ 2.500), Akkad, Sümer, Babil, Hitit, Hurri-Mitanni, Arami, Asur,
Pers, Makedonya, Roma, Bizans gibi uygarlıkların egemenliklerini gören Urfa,
639’dan sonra İslam’la tanışmıştır. 1094 yılında Selçuklu topraklarına katılan şehir,
1098’de Haçlı Kontluğu idaresine girmiştir. Eyyubi, Memluk, Türkmen aşiretleri,
Timur Devleti, Akkoyunlular, Dulkadirbeyliği, Safeviler iktidarlığını gören Urfa,
1516’da Osmanlı Devleti sınırları içine dâhil edilmiştir. İlk olarak Diyarbakır
eyaletine bağlanan şehir, 1876’da Halep vilayetine bağlanmış, son olarak da
1916’da bağımsız bir sancak olmuştur. Urfa, 1919 yılında, önce İngilizlerin, daha
sonra da Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. 11 Nisan 1920’de milli mücadelesini
veren Urfa, işgalden kurtarılmış ve Cumhuriyet sonrasında, 1924’te, il olmuştur
(Bakanlığı, 2017). Şanlıurfa, kurtuluş savaşında göstermiş olduğu büyük cesaret ve
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kahramanlığından ötürü 1984 yılında Şanlı unvanını alarak yasa ile Şanlıurfa
olmuştur.
Irak ve Suriye’yi birbirine bağlayan bir stratejik konuma sahip Şanlıurfa, tarih
boyunca farklı kültür ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Bundan dolayıdır ki
Şanlıurfa ili birçok kültürü, dili, inancı hala barındıran çok kültürlü bir yapıya
sahiptir. Urfa, 1517 yılında Osmanlı İmparatorluğunun hâkimiyeti altına girmiştir.
Daha öncesinde Ermeni halkının yönetimi altında bulunmaktaydı. Osmanlı
hâkimiyetiyle, bölgede Ermeniler varlıklarını devam ettirmişlerdir. Sürekli olarak
değişen bu yönetimle birlikte bölgede çok kültürlü, çok inançlı, çok lisanlı bir yapı
oluşmuştur. Üç büyük dine mensup insanların bir arada yaşaması araştırmalara konu
olmuştur. Bu sayende Şanlıurfa, büyük bir kültür, tarih, inanç mirasına sahip
olmuştur.
Dünyanın ilk tapınağı olma özelliğine sahip olan Göbekli Tepe, Dünya tarihi
açısından önemli bir özelliğe sahiptir. Göbekli Tepe, Şanlıurfa kentine 15 km
uzaklıkta bulunmaktadır. Harran ovası üzerinde bulunan Göbekli Tepe, oval ve daire
biçimli yapılara sahiptir. Bu yapılar çanak çömleksiz Neolitik döneme aittir. Göbekli
Tepe’yi eşsiz kılan, dünya üzerinde bu kadar yankı yaratan şey; 12 bin yıl önce yani
Milattan önce 10.000 yılında yapılmış olmasıdır (Yiğit, 2018, s. 2). Dünya üzerinde
geçmişi bu kadar eskilere dayanan bir yapı yoktur. Dünyanın en eski yapısı Göbekli
Tepe’dir. Göbekli Tepe’nin diğer ve en önemli özelliği ise; tarihin akışını
değiştirecek nitelikte bir önermeyi başlatmasıdır. Tarımın keşfedilmesi ile birlikte
insanların yerleşik hayata geçtiği ve uygarlığın yerleşik hayata geçilmesiyle geliştiği
fikrini altüst etmektedir (Yiğit, 2018). Prof Schmidt’e göre avcı ve toplayıcı
grupların düzenli olarak göbekli tepeye geldiğinden dolayı yerleşik hayata
geçilmiştir.
Bir diğer tarihi özelliği ise dünya üzerinde tarımın yapılmış olduğu ilk
yerleşim yeridir. Buğdayın ilk atası olarak, Göbekli Tepe eteklerinde yetiştirildiği
araştırmalarla kanıtlanmıştır.
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Göbekli Tepe’nin keşfinden önce şu kanı yaygındı; İnsanoğlu tarım ile
birlikte yerleşik hayata geçmiş ardından tapınaklara inşa etmiştir. Göbekli Tepe ait
olduğu tarih itibari ile bu kanıyı yerle bir etmiştir. Yapılan kanılar bu değerler
dizisini çürütmüştür.
3.3. Demokrafik göstergeler
Şanlıurfa ilinin 2018 yılı TUİK verilerine göre nüfusu 2.035.809’dur. Bu
nüfusun %50.32 kadın, %49.68 erkektir. Şanlıurfa nüfusu %59 genç, %35.17’si orta,
%5.08’i ise yaşlıdır. 2018 verilerine göre seçmen nüfusu ise 1.060,815’dir. TUİK
verilerine göre yıllık ortalama nüfus artış hızı ise %22’dir. Şanlıurfa ilinin, iş gücüne
katılma oranı %38.7 iken işsizlik oranı ise %16.3’dur (tuik.gov.tr, 2018).
Şanlıurfa ilinin Kilometre kareye düşen insan kişi sayısı 108.49’dur
(tuik.gov.tr, 2018). Net göç hızı ise -6,02’dir. Kişi başına düşen GSYH ise TUİK
2017 verilerine göre 14.185 Türk Lirasıdır.
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Şanlıurfa ilinin eğitim düzeyi yukarıda ki grafiği göre; 187.769 kişi okuryazar
değil, 126. 685 kişi üniversite mezunu, 647.756 kişi ise ilkokul, 207.806 kişi lise
mezunudur. Şanlıurfa ili nufüsünün, %55.14ü şehirde, %46.86 ise köylerde
yaşamaktadır

(Belediyesi,

2017). Şanlıurfa ilinin bünyesinde 13

tane il

bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla; Haliliye, Karaköprü, Eyyübiye, Siverek, Akçakale,
Ceylanpınar, Viranşehir, Bozova, Harran, Suruç, Birecik, Hilvan ve Halfeti’dir. Bu
şehirlere göre nüfus dağılımı aşağıdaki tabloda ki gibidir.
Tablo 3.1. Şanlıurfa ilçe nüfusu, 2017
İlçeler

Nufüsü

Haliliye

373.112

Eyyübiye

375.967

Bozova

54.690

Siverek

254.162

Harran

85.319

Hilvan

45.650

Birecik

94.277

Ceylanpınar

86.027

Viranşehir

192.966

Halfeti

38.592

Suruç

102.237

Akçakale

109.856

Karaköprü
Toplam

170.899
998

Kaynak: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa ilinin yüzölçümü 19.451 km² olup, km²'ye il genelinde yaklaşık
102 kişi düşmektedir. Şanlıurfa'nın yukarı da ki tabloda gösterilmiş olan 13 tane
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ilçesi bulunmaktadır. Şanlıurfa iline bağlı 1392 mahalle bulunmaktadır (Belediyesi,
2017).
Şanlıurfa ilinin ekonomik göstergelerini incelemek gerekirse: öncellikle
istihdam oranlarını vermek gerekmektedir. Bir ilin istihdam oranı ekonomik
gelişimin en temel öğelerinden biridir. Ekonomisi hakkında temel göstergeyi
istihdam vermektedir. Şanlıurfa ilinin, iş gücüne katılma oranı %38.7 iken işsizlik
oranı ise %16.3’dur (tuik.gov.tr, 2018). TUİK verileri incelenirken Şanlıurfa ili 2013
yılından beri aynı istihdam oranına sahiptir. Bu oran artması gerekirken yaklaşık 5
yıldır aynı oranda kalmaktadır. Aynı şekilde işsizlik oranı ise günden güne
artmaktadır. TUİK, 2013 raporuna göre Şanlıurfa ilinin işsizlik oranı %3,5 iken 2018
verilerine göre ise %16,3’tur. Bu göstergeden çıkarılacak sonuç ise işsizlik oranı
günden güne artmaktadır.
Tablo 3.2. Şanlıurfa Ekonomik Göstergeler, 2015
Yıllar

İhracat
(Bin $)

İthalat

Dış Ticaret

2010

173079

247504

-74425

2011

148312

288954

-140642

2012

109818

255020

-145202

2013

215028

218625

-3597

2014

249270

255020

-5770

Kaynak: TUİK,2015
İhracat, ithalat ve dış ticaret oranları tablo incelediğinde şu kanıya
varılmaktadır: her yıl bu oranlar yükselmekte ve ekonomik göstergeler olumlu olarak
ilerlemektedir. Gelişmekte olan sanayi ve tarım ekonomiyi arttıran bir güce sahip

75
olmaktadır. Türkiye’de diğer illere oranla Şanlıurfa ekonomisi günden güne gelişen
bir grafik göstergesine sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Şanlıurfa’nın

ekonomisi

tarıma,

hayvancılığa,

turizm

ve

enerjiye

dayanmaktadır. Tarım Şanlıurfa ve Türkiye açısından büyük bir öneme sahiptir.
Türkiye’de sulanabilen toprak arazisinin %10’na sahip olan Şanlıurfa şuan %30’u
kullanmakta ve üretim yapmaktadır (Belediyesi, 2017). GAP projesinin bitmesi ile
birlikte hedeflenen miktar 1882 milyon hektar arazinin %50’si Şanlıurfa ili sınırları
içerisindedir (Belediyesi, 2017).
Bir diğer önemli ekonomik gelir ise hayvancılıktan gelmektedir. TÜİK 2017
verilerine göre Şanlıurfa'da koyun sayısının 1.591,589, büyükbaş sayısının 269.729,
keçi sayısının 247.406 olarak belirlenmiştir (tuik, 2017).
Şanlıurfa büyük bir tarihe ev sahiplik etmektedir. Öyle ki tarihi coğrafyasına
sığmayacak kadar değer ve genişliktedir. 2019 yılının mart ayında açılışı
gerçekleşen, tarihi tezleri yerle bir eden Göbeklitepe’nin açılışı ile turizmde büyük
bir artış beklenmektedir. Müzelere, tapınaklara ve inanç merkezlerine ev sahipliği
yapan Şanlıurfa turizm açısından Türkiye için büyük bir önem arz etmektedir. Bu
sebeple yeni yatırım bölgesi ve yeni istihdam merkezlerin kuruluşu için önemli bir
merkez olabilme potansiyeline sahiptir.
3.4. Kültür
Şanlıurfa ili birçok inanca ev sahipliği yaptığı için, peygamberler şehri
denilmektedir. Şanlıurfa ilinde bir çok peygamber yaşamış ve öğretilerini, inancını
bu bölgede yaymıştır. Günümüzde birçok peygamberin makamı bu bölge sınırları
içerisinden bulunmakta ve gerek ülke içerisinden gerekse ülke dışından ziyaretçileri
bulunmaktadır. Bu peygamberler bir çok inanç ve din tarafından bilinen ve kabul
görünen peygamberlerdir. Bunlardan bazıları: HZ. İbrahim, HZ. Eyyüp, HZ. Şuap,
HZ. Musa, HZ. Yakup, HZ. Nuh, HZ. Elyasa’dır. Bu peygamberlerin bu şehirde
yaşamasından ötürü Şanlıurfa iline Peygamberler Şehri denilmektedir.
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Harran ilçesi ise Şanlıurfa için büyük bir turistik merkezdir. Harran evleri
burada bulunmakta ve oldukça ilgi çekici bir yapıya sahiptir. Dünyanın ilk
üniversitesi Harran’da kurulmuştur. Bu yüzden Medeniyetin Doğuşu bu şehirde
başladığına inanılmaktadır.
Şanlıurfa ili için bir diğer önemli kültür hazinesi ise Balıklı Göl’dür. HZ.
İbrahim, dönemin hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atılmak istenilir. Rivayetlere
göre ateş suya dönüşür odunlar ise balıklara. O günden beri bu göl inanlar için büyük
bir değer taşımaktadır.
Şanlıurfa ili birçok kültürü barındırmaktadır. Bunun sebebi tarihi boyunca bir
imparatorluğun hâkimiyeti altında kalmıştır. Emeviler, Bizans, Mervaniler, Ermeni
hükümdarlığından sonra Büyük Selçuklu hakimetine girmiş. İl gider töre kalır
sözünde olduğu gibi değişen yapılar ile birlikte kalan sadece kültür olmuştur. Bu
sebepten ötürü hala kültür kalıntıları mevcuttur. Şanlıurfa ilinde Kürtler, Araplar,
Türkler, Ermeniler, Zazalar, Ezidiler ve Süryaniler yaşamaktadır. Etnik kimliklerin
çokluğu ile bölgede renkli bir atmosfer bulunmaktadır. Tarihi kültür birliğine sahip
bu etnik yapılar birlikte bir arada yaşayarak, medeniyetlerin beşiğini Şanlıurfa’yı
oluşturmaktadırlar.
Şanlıurfa ili, birçok bilim insanı yetiştirmiş, ülkemiz için önemli eserler
bırakmışlardır. Bunlar birisi Şair Yusuf Nabi’dir. Şair Yusuf Nabi, 1642 yılında
Şanlıurfa’da doğmuş, 1712 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Divan Edebiyatımızın
en önemli şairlerinden birisidir. Nabi divanı adı altında ciltlik eserleri toplanmıştır.
Diğer önemli eserleri ise Hayriye ve Hayrabat’tır. Şair Nabi, yeni bir ekole ön ayak
olmuş önemli bir kişidir. Yahya Kemal Beyatlı ve niceleri onun şiirlerini hayranlık
ile okumuş ve bu ekolden devam etmeye çalışmışlardır. Divan Edebiyatının büyük
bir ekolü olan Nabi, döneminin şiirlerinde büyük bir etki yaratmış ve şairler
hayranlık ile şair Nabi’nin izinden gitmişlerdir. Urfa halkı Nabi ile o kadar
bütünleşmiş ki, bölgede yapılan mizaha Nabice adı konulmuştur. Espri, hikmet ve
zeka anlamlarına gelmektedir.
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Şair Nabi, Şanlıurfa için yazılan şiirlerin içinde her zaman yer almaktadır.
Urfa, Nabi ile Nabi Urfa ile anılmakta. Bunlardan birini Hasan Akçaya ait olan
dörtlükte görmekteyiz (Kurtoglu, 2009, s. 26):
“Kalenin burçlarında bir şiir söyleniyor
Nabi midir gönlüne aşkla çizilmiş
Urfa Sana nereden baksam ömrüm uzuyor gibi
Kimden bu ab-ı hayat sana sunulmuş Urfa”
Divan edebiyatına bıraktığı en güzel kaside ve beyitleri ile bugün hala anılmaktadır.
Şair Nabi’nin şüphesiz ki Divan Edebiyatın’ da bilinen en güzel beyiti (Kurtoglu,
2009):
Bag-i dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz
Biz neşatın da gamın da ruzgârın görmüşüz
Çok ta mağrur olma kim meyhane-i ikbalde
Biz hezaran mest-i mağrurun humarın görmüşüz
Top-i ah-i inkisare paydar olmaz yinede
Kişver-i cahın nice sengin hisarın görmüş
Bir huruşiyle eder bin hane-i ikbali pest
Ehl-i derdin seyl-i eşg-i inkisarın görmüş
Bir hadeng-i cangüdaz-i ahdır sermayesi
Biz bu meydanın nice çapiksüvarın görmüşüz
Bir gün eyler destbeste paygâhı caygâh
Bîadet mağrur-i sadrın itibarın görmüşüz
Kâse-i deryuzeye tebdil olur cam-i murad
Biz bu bezmin Nabiya çok badeharın görmüşüz
Bir diğer önemli isim ise İbni Teymiye’dir. 7.Yüzyılda yaşamış olan alim,
etki ve eserleri ile bugün hala konuşulmaktadır. İbni Teymiye önemli bir islam
düşünürüdür. Şanlıurfa doğmuştur. Selefi ve Vahibi’lerin fikir babası olarak
anılmaktadır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
4.1. Veri Toplama Aracı
Bu çalışmada seçmen davranışlarını belirleyen etmenler belirlenirken ölçek
araştırmacı tarafından oluşturulmuştur. Çalışma ilk olarak yerli ve yabancı literatür
taraması ile başlatılmış olup yararlanılan kaynaklar ışığında kavramsal çerçeve
oluşturulmuştur. Oluşturulan kavramsal çerçeveye paralel olarak EK’te sunulmuş
olan 17 soruluk görüşme formu hazırlanmış ve bu görüşme formu Şanlıurfa ilinde
yaşayan 510 seçmene uygulanmıştır.
Veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Anket, araştırma
evrenini oluşturan kişi, grup veya örgütlerden elde edilecek verilere tek tipleştirilmiş
ifadeler ile soru, yargı, önerme vb. ulaşabilme amacıyla oluşturulan veri toplama
aracıdır (Ural & Kılıç, 2006, s. 55).
Veri toplama teknikleri arasında yaygın bir kullanıma sahip anket, konuyla
ilgili uzman görüşleri alınarak desteklendiği, araştırmanın amacına uygun olarak iyi
bir şekilde tasarlandığı ve seçilen örneklem grubuna tarafsız olarak uygulanmıştır.
4.2. Model, Örneklemin seçimi ve Evren
Bu araştırmada anket modeli kullanılmıştır. Uygulama evreni: Şanlıurfa
ilinde yaşayan ve Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olan seçmenlerden oluşmaktadır. 2018
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile Türkiye İstatistik Kurumu’nun verdiği bilgiler
ışığında Şanlıurfa ilinin 2018 yılı TUİK verilerine göre nüfusu 2.035.809’dur. Bu
nüfusun %50.32 kadın, %49.68 erkektir. Şanlıurfa nüfusu %59 genç, %35.17’si orta,
%5.08’i ise yaşlıdır. 2018 verilerine göre seçmen nüfusu ise 1.060,815’dir.
Örneklem yöntemi ise ‘’basit tesadüfi örneklem’’ tekniğidir. Örneklem
büyüklüğü olarak %95 Kesinlik Düzeyi ve %5 Hata Payı oranları kabul edilerek 506
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kişi olarak belirlenmiştir. Olası sorunlar göz önünde bulunduraraktan 498 kişi esas
örneklem olarak seçilmiştir. Araştırma Kapalı uçlu sorulardan oluşmuş anket
formlarıyla, 506 kişiden oluşan basit tesadüfi yöntem ile yardım almadan şahsım
tarafından yapılmıştır. Denekler 18 yaşını geçmiş seçmen vasfına sahip kişiler
üzerinde yapıldı. Anket soruları şahsım tarafından danışman ve uzmanlar görüşü
ışığında hazırlanılmıştır. Anket içerisinde ki bir takım sorular kategorik-demografik
nitelik taşıyan sorulardır. Diğer kısmı ise ölçek türlerinden biri olan Likert Ölçeği
yöntemi kullanılmıştır. Likert ölçekli sorularda 5’li likert tekniği ile kalıbı kullanıldı.
Bu tarz sorular ile katılımcının düşünceye ne yoğunlukta katıldığı tespit edilmeye
çalışılmıştır. 5’li Likert Ölçeği; 1 Kesinlikle Katılmıyorum, 2 katılmıyorum, 3
Kararsızım, 4 Katılıyorum, 5 Kesinlikle Katılıyorum şeklinde oluşturulmuştur.
Anket sonuçları SPSS 22.0 istatistik programında bilgisayar ortamında
oluşturulmuş ve elde edilen veriler girilmiştir. Araştırma sonucunda bulgular
yöntemler ışığında ilgili başlıklar ile açıklanılmıştır.
4.3. Verilerin Analizi ve Güvenirlik
Bilimsel araştırmalarda çeşitli yöntemler ile elde edilen verilerin analiz
edilmesi oldukça önemli bir aşamadır. Elde edilen verilerin analiz edilmesi için
piyasada birçok paket programları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:
MINIT AB, SAS, LINGO, LINDO, SYSTAT, STATISCA, SPSS (Ural & Kılıç,
2006, s. 117).
Bu çalışmada elde edilen bulguları değerlendirmek için istatiksel analiz
yöntemi için SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Veriler değerlendirilirken
tamamlayıcı metotlardan faydalanılmıştır. SPSS programı, araştırmaya ilişkin
değişkenlerin, tanımlanması, verilerin kodlanarak veri sayfasına girilmesi, girilen
veriler üzerinde düzeltmeler yapılması, verilerin birleştirilmesi, çeşitli ölçütlere göre
gruplandırılması, veriler üzerinde istatiksel analizlerin yapılması, grafik oluşturma,
çıktı özellikleri ile sonuçların düzenli bir şekilde gösterilmesi sürecine ilişkin bir çok
konuda kullanıcılara büyük imkânlar sunmaktadır (Ural & Kılıç, 2006, s. 117).
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Verilerin analizi yapılırken istatiksel metotlar kullanılmıştır. Öncellikle bir
çalışmanın genel geçer olması için güvenilir olması gerekmektedir. Herhangi bir
konuda örneklemi oluşturan birimler üzerinden veri toplamak amacı ile geliştirilen
ölçme aracını oluşturan ifadelerin, kendi aralarında tutarlılık gösterip göstermediğini
test etmek amacıyla kullanılmaktadır (Ural & Kılıç, 2006, s. 286). Bu çalışmanın
güvenirliği ölçülürken Cronbach’s Alpha testi uygulanmıştır. Güvenilirlik katsayısı,
0 ile 1 arasında değerler alır ve bu değer 1’e yaklaştıkça güvenirlik artar.
Güvenilirlik kavramı, yapılan her ölçüm için gereklidir, çünkü güvenilir bir
test ya da ankette yer alan soruların birbirleri ile olan tutarlılığını ve kullanılan
ölçeğin ilgilenilen sorunu ne derece yansıttığını ifade eder. Güvenilirlik, elde edilen
ölçümler üzerindeki yorumlar ve daha sonra ortaya çıkarılabilecek analizler için bir
temel teşkil eder. Anket çalışmalarında ikinci önemli bir durum ise anketin
güvenirliğidir. Burada anketin katılımcılar tarafından tarafsız olarak mı doldurulduğu
yoksa sonuçlara proje sahibi tarafından müdahale mi edildiğinin cevabı aranır.
Güvenirlik aralığı için Cronbach's Alpha yaygın olarak kullanılmaktadır (Kalaycı,
2008, s. 405).
0,00≤ α < 0,40 ise ölçek güvenilir değildir.
0,40≤ α < 0,60 ise ölçeğin güvenirliği düşüktür.
0,60≤ α < 0,80 ise ölçek oldukça güvenilirdir.
0,80≤ α < 1,00 ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir.
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Tablo 4.1.Verilerin güvenirlik analizinin gösterilmesi
Cronbach's
Alpha
Kullanacağım oyun seçim sonuçlarını etkileyeceğini
düşünürüm.
Seçimlerde oy verdiğim parti kendisine tam olarak
güvendiğim partidir.
Seçimlerde siyasal tercihimi en çok ideolojim
belirler
Seçimlerde siyasal tercihimi en çok eşim, ailem
etkiler.
Seçimlerde siyasal tercihimi en çok etnik kökenim
belirler.
Seçimlerde siyasal tercihimi en çok aşiretim belirler.
Seçimlerde siyasal tercihimi en çok seçim vaatleri ve
kampanyalar belirler.
Seçimlerde siyasal tercihimi en çok parti lideri
belirler.
ideolojisi ne olursa olsun refah düzeyimi arttıran
partiye oy veririm.
Seçimlerde siyasal tercihimi belirleyen en büyük
etmen karizmatik lider olgusudur.
Seçimlerde siyasal tercihimi belirleyen en büyük
etmen demokratik lider olgusudur
Dini inancım siyasal eğilimimi etkiler.
Total

0,725
0,730
0,715
0,716
0,708
0,713
0,717
0,703
0,746
0,707
0,742
0,726
0,735

Çalışmanın toplam alfa değerleri incelendiğinde ise 0,735 olduğu
görülmektedir. Bu durumda çalışma için oldukça güvenlidir diyebiliriz (Tablo 1).
Çalışmada faktör analizi kullanılarak geçerliliği gösterilmiştir. Faktör analizi,
gözlemlenen çok sayıdaki değişkenler içerisinden ya da faktörler tanımlayarak
değişken sayısını azaltmak amacı ile yapılır. Tanımlanan her bir faktör değişkenler
arasında ki ilişkinin ölçülmesi sonucu aynı özelliği ölçen birbiri ile ilişkili değişken
setinden oluşur (Ural & Kılıç, 2006, s. 281). Bir çalışmada deneklerin verdiği
cevaplara göre değişkenler arasında ki korelasyonun hesaplanarak, birbiri ile ilişkili
olan ve aynı boyutu ölçen değişkenlerin gruplandırılması sonucu faktör elde etme
işlemidir (Ural & Kılıç, 2006, s. 281). Yapı geçerliliği hakkında bilgi veren faktör
analizi, belirli bir konunun boyutunu ölçmektedir.
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Çalışmada,

faktör

analizinin

uygunluğu

KMO

ve

Barlett

testleri

uygulanmıştır. Verilerin normal dağılıma uyduğunu göstermek için ise SkewnessKurtosis testi yapılmıştır. Veriler normal dağılıma uyduğu için 2’li grupların analizi
bağımsız örneklemde Student T testi uygulanmıştır. Çoklu gruplar arasında Lewene
testine göre homojen dağılım olmadığı için tek yönlü Anova analizinden post hoc
Games Howell testi kullanılmıştır. Bağımsız örneklemler için tek yönlü varyans
analizi ise tek bir bağımsız değişkene göre ortalamalarının karşılaştırarak,
ortalamalar arasındaki farkın belirli bir güven düzeyinde anlamlı olup olmadığını test
etmek için kullanılan istatistiksel bir tekniktir (Ural & Kılıç, 2006, s. 213).
Kategorik verilerin analizinde ise Ki kare testi kullanılmıştır. Ki-Kare testi,
veri analizinde sıkça başvurulan bir teknik olup, değişkenlere ilişkin gözlenen
frekanslar ile beklenen frekanslar arasında ki farkın istatistiksel olarak anlamlı olup
olmayacağı test etmek amacıyla kullanılır (Ural & Kılıç, 2006, s. 259).
Buna göre bu çalışmada sonuçlar %95 güven aralığında olup analiz için
ortalama ve standart sapma değerleri kullanılmıştır. P<0,05 anlamlı olarak kabul
edilmiştir.
Tablo 4.2. KMO ve Bartlett's Testinin uygulanması

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Bartlett's Test of
Approx. ChiSphericity
Square
Df
Sig.

0,767
1359,688
66
0,000

Yapılan Barlett testi sonucunda (p=0,000<0,05) faktör analizine alınan
değişkenler arasında ilişki olduğunu göstermektedir. KMO testi sonucunda ise
(KMO=0,767>0,60) örnek büyüklüğünün faktör analizi uygulanması için yeterli
olduğu tespit edilmiştir (Tablo 2).
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Tablo 4.3. Faktör analizinde toplam varyansın açıklanması
Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared
Loadings
Loadings
% of
Cumulative Total
% of
Cumulative Total
% of
Cumulative
Variance
%
Variance
%
Variance
%

Component

Initial Eigenvalues
Total

1

3,247

27,055

27,055

3,247

27,055

27,055

2,494

20,781

20,781

2

1,969

16,410

43,464

1,969

16,410

43,464

2,038

16,981

37,762

3

1,237

10,307

53,771

1,237

10,307

53,771

1,694

14,114

51,877

4

1,101

9,172

62,943

1,101

9,172

62,943

1,328

11,066

62,943

5

0,804

6,703

69,646

6

0,655

5,455

75,102

7

0,614

5,115

80,217

8

0,583

4,860

85,077

9

0,534

4,449

89,525

10

0,469

3,907

93,433

11

0,433

3,610

97,043

12

0,355

2,957

100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Tablo 3 incelendiğinde seçimlerde siyasal tercihi etkileyen değişkenlerin
faktör analizi sonucunu göre 4 faktöre ayrıldığı görülmektedir (Eigenvalues>1 olan 4
tane faktör belirlenmiştir.)

Şekil 4.1. Faktör analizinde varyansların şekilsel gösterimi
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Şekil 1’de tablo 3’de olduğu gibi Eigenvalues>1 olan 4 faktörün olduğu ve bu
durumda seçimlerde siyasal tercihi etkileyen değişkenlerin 4 farklı grupta
toplanabileceğini göstermektedir.
Tablo 4.4. Faktör analizi sonucunda seçimlerde siyasal tercihi etkileyen
değişkenlerin 4 faktöre ayrılması
Rotated Component Matrixa
1
Kullanacağım oyun seçim sonuçlarını
etkileyeceğini düşünürüm.
Seçimlerde oy verdiğim parti kendisine
tam olarak güvendiğim partidir.
Seçimlerde siyasal tercihimi en çok
ideolojim belirler
Seçimlerde siyasal tercihimi en çok eşim,
ailem etkiler.
Seçimlerde siyasal tercihimi en çok etnik
kökenim belirler.
Seçimlerde siyasal tercihimi en çok
aşiretim belirler.
Seçimlerde siyasal tercihimi en çok seçim
vaatleri ve kampanyalar belirler.
Seçimlerde siyasal tercihimi en çok parti
lideri belirler.
Seçimlerde siyasal tercihimi belirleyen en
büyük etmen karizmatik lider olgusudur.
Dini inancım siyasal eğilimimi etkiler.
ideolojisi ne olursa olsun refah düzeyimi
arttıran partiye oy veririm.
Seçimlerde siyasal tercihimi belirleyen en
büyük etmen demokratik lider olgusudur

Component
2
3
0,735

4

0,743
0,775
0,853
0,762
0,794
0,587
0,553
0,737
0,797
0,834
0,737

Tablo 4’te seçimlerde siyasal tercihi etkileyen değişkenlerin 4 farklı faktöre
ayrılması sonucu her bir faktörü etkileyen soruların gruplandırılması gösterilmiştir.
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4.4. Deneklerin Özellikleri
Tablo 4.5. Deneklerin cinsiyetleri

Cinsiyetiniz

Dağılım

%

Kadın

280

56,2

Erkek

218

43,8

Katılımcıların cinsiyetleri yukarıda ki tabloya göre: %56,2 (280 kişi) kadın,
%43,8 (218 kişi) erkek şeklinde dağılmıştır.
Tablo 4.6. Deneklerin Yaş Grupları
Yaşınız

18-25

201

40,4

26-35

192

38,6

36-50

75

15,1

50-70

30

6,0

Katılımcılar yaş grupları yukarıda ki tabloya göre: %40,4 (201 kişi) 18-25
yaş, %38,6 ( 192 kişi) 26-35 yaş, %15,1 (75 kişi) 36-50 yaş, %6 (30 kişi) 50-70 yaş
aralığındadır.
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Tablo 4.7. Deneklerin eğitim düzeyleri
Öğrenim durumunuz nedir?

İlkokul

28

5,6

Ortaokul-Lise

168

33,7

Üniversite

252

50,6

Yüksek Lisans veya Doktora

50

10,0

Katılımcıların eğitim düzeyi yukarıda ki tabloya göre: %50,6 (252 kişi)
üniversite mezunu/öğrencisi, %33.7 (168 kişi) ortaokul- lise mezunu, %10 (50 kişi
yüksek lisans- doktora mezunu/öğrencisi, %5.6 (28 kişi) ise ilkokul mezunu şeklinde
dağılmıştır.
Tablo 4.8. Deneklerin Mesleki Özellikleri
Mesleğiniz nedir?

Çalışmıyor

74

14,9

Öğrenci

175

35,1

Kamu Personeli

94

18,9

Özel Sektör

92

18,5

Serbest Meslek

63

12,7

Katılımcıların mesleki özellikleri yukarıda ki tabloya göre: %35 (175 kişi)
öğrenci, %18.9 (94 kişi) kamu personeli, %18.5 kişi (92 kişi) özel sektör çalışanı,
%14.9 (74 kişi) çalışmamakta, %12.7 (63 kişi) ise Serbest meslek şeklinde
dağılmıştır.
Tablo 4.9. Deneklerin Aylık Geliri
Aylık Geliriniz Nedir?

500-1500

220

44,2

2000-3500

169

33,9

4000-5500

64

12,9

6000-8000

27

5,4

9000+

18

3,6
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Katılımcıların aylık gelirleri yukarıda ki tabloya göre: %44.2 (220 kişi) 5001500 TL, %33 (169 kişi) 2000-3500 TL, %12.9 (64 kişi) 4000-5000 TL, %5.4 (27
kişi) 6000-8000 TL, %3.6 (18 kişi) 9000 TL ve üzeri şeklinde gelirleri mevcuttur.
Tablo 4.10. Katılımcıların Etnik Kimlikleri
Şanlıurfa ilinde bulunan
etnik kimlik çeşitleri
aşağıdaki gibi
sıralanmıştır

Arap

27

5,4

Ezidi

10

2,0

Kürt

96

19,3

Türk

257

51,6

Zaza

98

19,7

Diğer

10

2,0

Katılımcıların etnik kimlikleri yukarıda ki tabloya göre %51.6 (257 kişi)
Türk, %19.7 (98 kişi) Zaza, %19.3 (96 kişi) Kürt, %2 (10 kişi) Ezidi, %2 (10 kişi)
diğer şeklinde dağılmıştır.
Tablo 4.11. Seçmenlerin Siyasete Olan İlgi ve Katılım Düzeyleri
Siyaset ile ne kadar ilgilisiniz?

Siyaset ile ilgilenmiyorum

111

22,3

Sadece oy veririm
Güncel siyaseti her gün
medya iletişim araçlarından
takip ederim

123
202

24,7
40,6

Bir siyasi partiye,
sendikaya, topluluğa
üyeyim
Parti programları, gösteriş,
miting, yürüyüş gibi
etkinliklere en az bir defa
katıldım

23

4,6

39

7,8

Katılımcı seçmenlerin siyasete olan ilgileri yukarıda ki tabloya göre: %40
(202 kişi) güncel siyaseti her gün medya iletişim araçlarından takip etmekte, %24.7
(123 kişi) sadece oy vermekte, %22.3 (111 kişi) siyasetle ilgilenmemekte, %7.8(39
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kişi) parti programları, gösteri, miting, yürüyüş gibi etkinliklere en az bir defa
katılmış, %4.6 (23 kişi) bir siyasi partiye, sendikaya, topluluğa üye olduğunu
belirtmişlerdir.
Tablo 4.12. Katılımcıların Siyasi Gündemi Takip Etme Sıklığı
Siyaset gündemini takip etme
sıklığınız?

Hiç

42

8,4

Nadir

79

15,9

Bazen

153

30,7

Sıklıkla

131

26,3

Katılımcı seçmenlerin siyasi gündemi takip etme sıklığı yukarıda ki tabloya
göre: %30.7 (153 kişi) bazen takip etmekte, %26.3 (131 kişi) sıklıkla takip etmekte,
%15.9 (79 kişi) nadiren takip ederken, %8.4 (42 kişi) ise siyasi gündemi hiç takip
etmemektedir.
Tablo 4.13. Katılımcıların Siyasi parti Üyeliği
Herhangi bir Parti sendika
veya topluluğa üye misiniz?

Evet
Hayır

72
426

14,5
85,5

Katılımcıların %85.5 (426 kişi) bir parti sendika veya topluluğa üyeliği
bulunmazken, %14.5 (72 kişi) bir parti sendika veya topluluğa üyeliği
bulunmaktadır.
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Tablo 4.14. Katılımcıların Siyasal Yaşama Bakış Açıları
Türkiye'de Siyasal yaşamı nasıl
görüyorsunuz?

Türkiye'de yeni bir parti ve
lidere sizde ihtiyaç var mıdır?

Bulduğunuz bölgede ki
siyasetçiler, liderler, siyasi
partiler vatandaşların ve
bölgenin sorunları ile yakından
ilgilendiklerine inanıyor
musunuz?

Olumlu

116

23,3

Olumsuz

307

61,6

Fikrim Yok

75

15,1

Evet

248

49,8

Hayır

156

31,3

Fikrim Yok

94

18,9

Evet

58

11,6

Hayır

239

48,0

Kısmen

201

40,4

Yukarıda ki tabloya göre katılımcıların %61.6 (307 kişi) Türkiye’de siyasi
yaşamı olumsuz bulurken, %23.3 (116 kişi) olumsuz, %15.1 (75 kişi) ise fikri
bulunmamaktadır. Yine katılımcıların %49.8 (248 kişi) yeni bir parti ve lidere ihtiyaç
olduğunu düşünürken, %31.3 (156 kişi) ihtiyaç duymamakta, %18.9 (94 kişi) ise
fikir beyan etmemektedir. Katılımcıların,

Şanlıurfa bölgesinde siyasi partilerini,

liderlerin, siyasetçilerin, bölge sorunları ile %48 (239 kişi) ilgilenmediğini söylerken,
%40.4 (201 kişi) kısmen ilgilendiğini, %11.6 (58 kişi) ilgilendiği savunmaktadır.
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4.5. Katılımcıların Siyasi Tercihlerini Etkilen Faktörler
Tablo 4.15 Katılımcıların
gösterilmesi

siyasal

Kullanacağım oyun seçim
sonuçlarını etkileyeceğini
düşünürüm.

Seçimlerde oy verdiğim parti
kendisine tam olarak güvendiğim
partidir.

Seçimlerde siyasal tercihimi en
çok ideolojim belirler

Seçimlerde siyasal tercihimi en
çok eşim, ailem etkiler.

Seçimlerde siyasal tercihimi en
çok etnik kökenim belirler.

Seçimlerde siyasal tercihimi en
çok aşiretim belirler.

Seçimlerde siyasal tercihimi en
çok seçim vaatleri ve
kampanyalar belirler.

Seçimlerde siyasal tercihimi en

tercihlerini

etkilen

faktörlerin

Kesinlikle Katılmıyorum
Kısmen Katılmıyorum
Kararsızım
Kısmen Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Kesinlikle Katılmıyorum
Kısmen Katılmıyorum
Kararsızım
Kısmen Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Kesinlikle Katılmıyorum
Kısmen Katılmıyorum
Kararsızım
Kısmen Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Kesinlikle Katılmıyorum
Kısmen Katılmıyorum
Kararsızım
Kısmen Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Kesinlikle Katılmıyorum
Kısmen Katılmıyorum
Kararsızım
Kısmen Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Kesinlikle Katılmıyorum
Kısmen Katılmıyorum
Kararsızım
Kısmen Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Kesinlikle Katılmıyorum
Kısmen Katılmıyorum
Kararsızım
Kısmen Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Kesinlikle Katılmıyorum

dağılımının

Dağılım
51
55
101
114
177
52
53
117
127
149
55
47
94
166
136
291
45
52
70
40
226
49
71
78
74
342
22
67
35
32
231
35
57
118
57
113

%
10,2
11,0
20,3
22,9
35,5
10,4
10,6
23,5
25,5
29,9
11,0
9,4
18,9
33,3
27,3
58,4
9,0
10,4
14,1
8,0
45,4
9,8
14,3
15,7
14,9
68,7
4,4
13,5
7,0
6,4
46,4
7,0
11,4
23,7
11,4
22,7
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çok parti lideri belirler.

ideolojisi ne olursa olsun refah
düzeyimi arttıran partiye oy
veririm.

Seçimlerde siyasal tercihimi
belirleyen en büyük etmen
karizmatik lider olgusudur.

Seçimlerde siyasal tercihimi
belirleyen en büyük etmen
demokratik lider olgusudur

Dini inancım siyasal eğilimimi
etkiler.

Kısmen Katılmıyorum
Kararsızım
Kısmen Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Kesinlikle Katılmıyorum
Kısmen Katılmıyorum
Kararsızım
Kısmen Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Kesinlikle Katılmıyorum
Kısmen Katılmıyorum
Kararsızım
Kısmen Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Kesinlikle Katılmıyorum
Kısmen Katılmıyorum
Kararsızım
Kısmen Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Kesinlikle Katılmıyorum
Kısmen Katılmıyorum
Kararsızım
Kısmen Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Total

46
65
149
125
61
14
100
137
186
201
53
101
99
44
32
28
70
152
216
204
27
57
78
132
498

9,2
13,1
29,9
25,1
12,2
2,8
20,1
27,5
37,3
40,4
10,6
20,3
19,9
8,8
6,4
5,6
14,1
30,5
43,4
41,0
5,4
11,4
15,7
26,5
100,0

Tablo 7’de Katılımcıların siyasal tercihlerini etkilen faktörlerin dağılımı
gösterilmiştir.
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Tablo 4.16. Katılımcıların siyasal tercihlerini etkilen faktörlerin normal dağılım testi
Min

Max

Ort

SS

Skewness

Kurtosis

Statistic

SE

Statistic

SE

Kullanacağım oyun seçim
sonuçlarını etkileyeceğini
düşünürüm.
Seçimlerde oy verdiğim parti
kendisine tam olarak
güvendiğim partidir.
Seçimlerde siyasal tercihimi
en çok ideolojim belirler

1,00

5,00

3,624

1,336

-0,607

0,109

-0,809

0,218

1,00

5,00

3,538

1,300

-0,537

0,109

-0,771

0,218

1,00

5,00

3,564

1,283

-0,677

0,109

-0,575

0,218

Seçimlerde siyasal tercihimi
en çok eşim, ailem etkiler.

1,00

5,00

2,042

1,406

0,928

0,109

-0,683

0,218

Seçimlerde siyasal tercihimi
en çok etnik kökenim
belirler.
Seçimlerde siyasal tercihimi
en çok aşiretim belirler.

1,00

5,00

2,448

1,538

0,469

0,109

-1,345

0,218

1,00

5,00

1,781

1,279

1,359

0,109

0,450

0,218

Seçimlerde siyasal tercihimi
en çok seçim vaatleri ve
kampanyalar belirler.
Seçimlerde siyasal tercihimi
en çok parti lideri belirler.

1,00

5,00

2,468

1,530

0,352

0,109

-1,506

0,218

1,00

5,00

3,255

1,498

-0,398

0,109

-1,301

0,218

0,109

-0,226

0,218

0,109

-1,312

0,218

0,109

0,490

0,218

0,109

-1,695

0,218

ideolojisi ne olursa olsun
1,00 5,00 3,749 1,315
-0,904
refah düzeyimi arttıran
partiye oy veririm.
Seçimlerde siyasal tercihimi 1,00 5,00 2,462 1,410
0,333
belirleyen en büyük etmen
karizmatik lider olgusudur.
Seçimlerde siyasal tercihimi 1,00 5,00 3,988 1,175
-1,143
belirleyen en büyük etmen
demokratik lider olgusudur
Dini inancım siyasal
1,00 5,00 2,813 1,697
0,116
eğilimimi etkiler.
+1.5 -1.5 için kaynak: Tabachnick and Fidell, 2013 B.G. Tabachnick, L.S.
Statistics (sixth ed.)Pearson, Boston (2013)

Fidell Using Multivariate

+2.0 -2.0 için kaynak: George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple
Guide and Reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson
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Tablo 4.17. Verilerin homojen dağılımının gösterilmesi
Levene
Statistic

df1

df2

p

Kullanacağım oyun seçim sonuçlarını
etkileyeceğini düşünürüm.

3,383

3

482,329

0,018

Seçimlerde oy verdiğim parti kendisine
tam olarak güvendiğim partidir.

1,982

3

480,475

0,116

Seçimlerde siyasal tercihimi en çok
ideolojim belirler

0,991

3

492,793

0,397

Seçimlerde siyasal tercihimi en çok eşim,
ailem etkiler.

2,551

3

472,864

0,055

Seçimlerde siyasal tercihimi en çok etnik
kökenim belirler.

2,892

3

353,754

0,035

Seçimlerde siyasal tercihimi en çok
aşiretim belirler.

3,888

3

478,626

0,009

Seçimlerde siyasal tercihimi en çok seçim
vaatleri ve kampanyalar belirler.

0,988

3

329,574

0,399

Seçimlerde siyasal tercihimi en çok parti
lideri belirler.

3,205

3

405,030

0,023

ideolojisi ne olursa olsun refah düzeyimi
arttıran partiye oy veririm.

4,366

3

460,401

0,005

Seçimlerde siyasal tercihimi belirleyen en
büyük etmen karizmatik lider olgusudur.

4,541

3

429,638

0,004

Seçimlerde siyasal tercihimi belirleyen en
büyük etmen demokratik lider olgusudur

1,528

3

464,129

0,207

Dini inancım siyasal eğilimimi etkiler.

6,178

3

237,914

0,000

Skewness ve Kurtosis testi verilerin normal dağıldığının gösterilmesinde
kullanılır. Buna göre kullanılacak olan testin parametrik ya da non-parametrik
olacağına karar verilir. Tablo 8 incelendiğinde skewness ve kurtosis değerlerinin ±2
aralığında olduğu görülmektedir.

Bu durumda veriler parametrik olarak

değerlendirilmiştir.
Lewene testine göre p>0,05 ise veriler homojen dağılıyor demektir. Tablo 9
incelendiğinde birden fazla verinin p değeri p<0,05 olduğu verilerin homojen
dağılım göstermediği kabul edilmektedir.
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Cinsiyet

Tablo 4.18. Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ile siyaset gündemini takip
etmeleri arasındaki farklılığın gösterilmesi

Kadın
Erkek

Yaş

18-25
26-35
36-50

Öğrenim durumu

50-70
İlkokul
Ortaokul-Lise
Üniversite
Yüksek Lisans
veya Doktora
Çalışmıyor

Meslek

Öğrenci
Kamu Personeli
Özel Sektör
Serbest Meslek

Aylık Gelir

500-1500
2000-3500
4000-5500
6000-8000
9000+
Arap

Etnik Kimlik

Ezidi
Kürt
Türk
Zaza
Diğer

Değer
%
Değer
%
Değer
%
Değer
%
Değer
%
Değer
%
Değer
%
Değer
%
Değer
%
Değer
%
Değer
%
Değer
%
Değer
%
Değer
%
Değer
%
Değer
%
Değer
%
Değer
%
Değer
%
Değer
%
Değer
%
Değer
%
Değer
%
Değer
%
Değer
%
Değer
%

Hiç
21
7,5%
21
9,6%
19
9,5%
9
4,7%
4
5,3%
10
33,3%
13
46,4%
14
8,3%
13
5,2%
2
4,0%
5
6,8%
16
9,1%
4
4,3%
9
9,8%
8
12,7%
20
9,1%
15
8,9%
6
9,4%
1
3,7%
0
0,0%
6
22,2%
2
20,0%
4
4,2%
21
8,2%
7
7,1%
2
20,0%

Siyaset gündemini takip etme sıklığınız?
Nadir
Bazen
Sıklıkla
Çok Sık
60
86
64
49
21,4%
30,7%
22,9%
17,5%
19
67
67
44
8,7%
30,7%
30,7%
20,2%
59
60
37
26
29,4%
29,9%
18,4%
12,9%
18
67
58
40
9,4%
34,9%
30,2%
20,8%
2
22
32
15
2,7%
29,3%
42,7%
20,0%
0
4
4
12
0,0%
13,3%
13,3%
40,0%
0
7
0
8
0,0%
25,0%
0,0%
28,6%
44
40
45
25
26,2%
23,8%
26,8%
14,9%
35
88
73
43
13,9%
34,9%
29,0%
17,1%
0
18
13
17
0,0%
36,0%
26,0%
34,0%
13
18
31
7
17,6%
24,3%
41,9%
9,5%
46
51
30
32
26,3%
29,1%
17,1%
18,3%
9
28
34
19
9,6%
29,8%
36,2%
20,2%
7
31
22
23
7,6%
33,7%
23,9%
25,0%
4
25
14
12
6,3%
39,7%
22,2%
19,0%
50
76
49
25
22,7%
34,5%
22,3%
11,4%
23
42
56
33
13,6%
24,9%
33,1%
19,5%
6
22
18
12
9,4%
34,4%
28,1%
18,8%
0
5
6
15
0,0%
18,5%
22,2%
55,6%
0
8
2
8
0,0%
44,4%
11,1%
44,4%
1
2
12
6
3,7%
7,4%
44,4%
22,2%
0
0
7
1
0,0%
0,0%
70,0%
10,0%
17
36
29
10
17,7%
37,5%
30,2%
10,4%
57
74
57
48
22,2%
28,8%
22,2%
18,7%
4
41
18
28
4,1%
41,8%
18,4%
28,6%
0
0
8
0
0,0%
0,0%
80,0%
0,0%

Test: ki kare, p<0,05 anlamlı kabul edilmiştir.

Test

p

16,523

0,002

98,464

0,000

98,861

0,000

50,899

0,000

62,616

0,000

86,347

0,000
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Tablo 10 incelendiğinde Katılımcıların siyaset gündemini takip etmeleri
Sosyo-demografik özelliklerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
göstermektedir (p<0,05). Erkekler kadınlara göre siyaset gündemini daha fazla takip
etmektedirler. Erkeklerin %20,2’si çok sık ve %30,7’si ise sıklıkla siyaset gündemini
takip ederken, kadınların %17,5’si çok sık ve %22,9’u ise sıklıkla takip etmektedir.
Katılımcıların yaşı arttıkça siyaset gündemini takip etme oranları da artmaktadır. 50
yaş üzeri olan kişilerin %40’ı siyaset gündemini çok sık takip etmektedirler. Eğitim
durumlarına göre incelendiğinde ise orta okul ve lise mezunları ile üniversite
mezunları yaklaşık olarak siyaset gündemini eşit oranlarda takip ederken, ilkokul
mezunlarının %46,6’sı siyaset gündemini takip etmemektedir, yüksek lisans ve üzeri
eğitim alanların ise %60’ı siyaset gündemini sıklıkla yada çok sık olacak şekilde
takip etmektedirler. Meslek dağılımına göre incelendiğinde siyaset gündemini en
fazla herhangi bir işte çalışmayan kişilerin (%41,9’nun) sıklıkla takip ettiği,
öğrencilerin ise bazen takip ettiği, kamu personeli olanlarında %36,2 oranın sıklıkla
takip ettiği, özel sektör ve serbest meslek mensuplarının ise çoğunluğunun siyaset
gündemini bazen takip ettikleri görülmektedir. Kişileri gelir dağılımı özellikle 6000
TL ve üzeri olan kişilerin çoğunlukla siyaset gündemini çok sık takip ettikleri
görülmektedir. 500-1500 TL geliri olan kişilerin ise bazen takip ettikleri
görülmektedir. Etnik kimliği Kürt olan kişiler %37,5 oranında bazen ve %30,2
oranında ise sıklıkla siyaset gündemini takip etmektedir. Etnik kimliği Türk olan
kişilerin %28,8’i bazen, %22,2’si ya nadir olarak ya da sıklıkla takip etmektedirler.
Etnik kimliği Zaza olan kişilerin ise %41,8’ise bazen, %28,6’sı çok sık olarak siyaset
gündemini takip etmektedirler.
Bu durumda:
H1: Şanlıurfa’da siyasi gündemim takip edilmesi seçmene göre anlamlı farklılık
göstermektedir.
H1a: Şanlıurfa’da siyasi gündemim takip edilmesi seçmenin yaşına göre anlamlı
farklılık göstermektedir.
H1b: Şanlıurfa’da siyasi gündemim takip edilmesi seçmenin cinsiyetine göre anlamlı
farklılık göstermektedir.
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H1c: Şanlıurfa’da siyasi gündemim takip edilmesi seçmenin mesleğine göre anlamlı
farklılık göstermektedir.
H1d: Şanlıurfa’da siyasi gündemim takip edilmesi seçmenin aylık gelirine göre
anlamlı farklılık göstermektedir.
H1e: Şanlıurfa’da siyasi gündemim takip edilmesi seçmenin etnik kimliğine göre
anlamlı farklılık göstermektedir.
Hipotezleri doğrulanmıştır.
Tablo 4.19. Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ile siyasiye partilere
üyelikleri arasındaki farklılığın gösterilmesi

Cinsiyet

Herhangi bir Parti, sendika
veya topluluğa üye misiniz?
Kadın
Erkek

Yaş

18-25
26-35
36-50

Öğrenim durumu

50-70
İlkokul
Ortaokul-Lise
Üniversite
Yüksek Lisans veya
Doktora
Çalışmıyor

Meslek

Öğrenci
Kamu Personeli
Özel Sektör
Serbest Meslek

Aylık Gelir

500-1500
2000-3500
4000-5500
6000-8000

Değer
%
Değer
%
Değer
%
Değer
%
Değer
%
Değer
%
Değer
%
Değer
%
Değer
%
Değer
%
Değer
%
Değer
%
Değer
%
Değer
%
Değer
%
Değer
%
Değer
%
Değer
%
Değer
%

Evet
26
9,3%
46
21,1%
21
10,4%
29
15,1%
18
24,0%
4
13,3%
5
17,9%
30
17,9%
24
9,5%
13
26,0%
3
4,1%
16
9,1%
34
36,2%
12
13,0%
7
11,1%
14
6,4%
43
25,4%
10
15,6%
3
11,1%

Hayır
254
90,7%
172
78,9%
180
89,6%
163
84,9%
57
76,0%
26
86,7%
23
82,1%
138
82,1%
228
90,5%
37
74,0%
71
95,9%
159
90,9%
60
63,8%
80
87,0%
56
88,9%
206
93,6%
126
74,6%
54
84,4%
24
88,9%

Test

p

13,835

0,000

8,231

0,041

12,178

0,007

47,024

0,000

28,625

0,000
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Değer
%
Değer
%
Değer
%
Değer
%
Değer
%
Değer
%
Değer
%

9000+
Arap

Etnik Kimlik

Ezidi
Kürt
Türk
Zaza
Diğer

2
11,1%
0
0,0%
1
10,0%
7
7,3%
54
21,0%
7
7,1%
3
30,0%

16
88,9%
27
100,0%
9
90,0%
89
92,7%
203
79,0%
91
92,9%
7
70,0%

23,829

0,000

Test: ki kare, p<0,05 anlamlı kabul edilmiştir. Tablo 11’de katılımcıların
sosyo-demografik özelliklerine göre siyasi parti ya da topluluklara üye olmalarının
istatistiksel olarak farklılık gösterdiği görülmektedir (p<0,05). Tablo 11’ye göre
kadınların %9,3’ü siyasi parti ve topluluklara üye iken erkeklerin %21,1’i siyasi parti
ya da topluluklara üyedir. Siyasi parti ya da topluluklara en fazla üye olanlar (%24)
36-50 yaş aralığındaki katılımcılar iken en az üye olanlar ise (%10,4) 18-25 yaş
aralığındaki katılımcılardır. Yüksek lisans ya da doktora yapanların Siyasi parti ya da
topluluklara üye olma yüzdeleri %26 iken üniversite mezunların %9,5, ilkokul,
ortaokul ve lise mezunlarının ise %17,9’dur. İlginç şekilde meslek gruplarına göre
Siyasi parti ya da topluluklara üye olma oranı değerlendirildiğinde kamu personeli
olanların %36,2’si Siyasi parti ya da topluluklara üye olduğunu söylemiştir. Aylık
gelir dağılımına göre ise en fazla Siyasi parti ya da topluluklara üye olanlar, geliri
2000-3500

TL

arasında

olan

kişilerdir

(%25,4).

Etnik

kimliğe

göre

değerlendirdiğimizde ise Türklerin %21 oranında Siyasi parti ya da topluluklara üye
olduğu görülürken, Kürtlerin %7,3, Zazaların ise %7,1 oranında Siyasi parti ya da
topluluklara üye olduğu görülmektedir.
Bu durumda: H2: Seçmenlerin siyasi partiye olan üyelikleri seçmenin demografik
özelliklerine göre anlamlı farklılık göstermektedir.
H2a: Seçmenlerin siyasi partiye olan üyelikleri seçmenin yaşına göre anlamlı
farklılık göstermektedir.
H2b: Seçmenlerin siyasi partiye olan üyelikleri seçmenin cinsiyetine göre anlamlı
farklılık göstermektedir.
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H2c: Seçmenlerin siyasi partiye olan üyelikleri seçmenin öğrenim durumuna göre
anlamlı farklılık göstermektedir.
H2d: Seçmenlerin siyasi partiye olan üyelikleri seçmenin mesleğine göre anlamlı
farklılık göstermektedir.
H2e: Seçmenlerin siyasi partiye olan üyelikleri seçmenin aylık gelirine göre anlamlı
farklılık göstermektedir.
H2f: Seçmenlerin siyasi partiye olan üyelikleri seçmenin etnik kimliğine göre
anlamlı farklılık göstermektedir.
Tabloya göre bu hipotezler doğrulanmıştır.
Tablo 4.20. Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ile siyasal tercihlerini etkileyen
faktörler arasındaki farklılığın gösterilmesi (Dini inancım siyasal eğilimimi
etkiler.)

Cinsiyet+
Yaş

Öğrenim
durumu

Meslek

Aylık
Gelir

Etnik
Kimlik

Kadın
Erkek
18-25
26-35
36-50
50-70
İlkokul
Ortaokul-Lise
Üniversite
Yüksek Lisans veya
Doktora
Çalışmıyor
Öğrenci
Kamu Personeli
Özel Sektör
Serbest Meslek
500-1500
2000-3500
4000-5500
6000-8000
9000+
Arap
Ezidi
Kürt
Türk
Zaza
Diğer

N
280
218
201
192
75
30
28
168
252

Ort
2,793
2,839
2,831a
2,729a
2,480a
4,067b
3,929b,c
3,024a,c
2,675a

SS
1,666
1,741
1,572
1,748
1,766
1,507
1,585
1,656
1,691

50

2,180a

1,574

74
175
94
92
63
220
169
64
27
18
27
10
96
257
98
10

2,595a,c,d
2,526c,d
3,309a,b
3,359b
2,333d
2,536a
3,112b
2,984a,b
3,037a,b
2,444a,b
2,926a,b
2,000a,b
2,594a,b
3,125a
2,316b
2,300a,b

1,630
1,575
1,742
1,661
1,751
1,554
1,781
1,795
1,629
1,886
1,859
1,633
1,664
1,723
1,483
1,418

F

p

1,825

0,177

6,813

0,000

8,107

0,000

7,580

0,000

3,330

0,010

4,553

0,000

Test: +Student T testi, diğerleri Games Howel Testi, p<0,05 anlamlı kabul edilmiştir.
Gruplar arası anlamlılık için harf kullanılmıştır. Gruplar arasında harf aynı ise
anlamlı farklılık yoktur. N:kişi sayısı, Ort: ortalama, SS: standart sapma.
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Tablo 12 incelendiğinde katılımcıların cinsiyetine göre dini inançlarının
siyasal tercihlerini etkilemediği görülürken (p>0,05), diğer demografik özelliklere
göre incelendiğinde anlamlı dini inançlarının siyasal tercihleri üzerindeki etkisinin
farklılaştığı görülmektedir. (p<0,05).
18-25 ve 26-35 yaş aralığındaki kişilerin dini inançlarının siyasal tercihleri
üzerindeki etkisinde kararsız kaldıkları, 36-50 yaş arasındaki kişilerin dini
inançlarının siyasal tercihleri üzerinde etkisi olmadığı, 50 yaş ve üzerinde olan
kişilerin ise dini inançlarının siyasal tercihleri üzerinde etkisi olduğu görülmektedir.
Yaş gruplar arasındaki fark değerlendirildiğinde ise, 50 yaş ve üzeri olan kişilerin
siyasal tercihlerinde dini inançlarının etkisi olduğu görülürken ve diğer yaş grupları
ile karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık göstermektedir (p<0,05). İlkokul mezunu
olan kişilerin dini inançları siyasal tercihlerini etkilerken, lise ve üniversite mezunu
olanların karasız olduğu, yüksek lisans ve doktora yapanların ise siyasal tercihlerinde
dini

inançlarının

etkili

olmadığı

görülmektedir.

Gruplar

arasındaki

fark

incelendiğinde ise, İlkokul mezunu olanların diğer gruplara göre aralarında anlamlı
bir farklılık bulunmuştur(p<0,05). Yüksek lisans ve doktora mezunlarının ise lise ve
üniversite mezunları ile aralarında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05).
Çalışmayanlar, öğrenciler, kamu ve özel sektör çalışanları dini inançlarının
siyasal tercihleri üzerinde etkisi olup olmadığı konusunda kararsız iken, serbest
meslekte çalışanlar ise dini inançlarının siyasal tercihleri üzerinde etkisi olmadığını
düşünmektedir. Gruplar arasındaki fark incelendiğinde çalışmayan kişiler ile özel
sektör çalışanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Öğrenciler ile kamu
ve özel sektör çalışanları arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır. Özel sektörde
çalışanlar ile sadece kamu çalışanları arasında anlamlı bir fark yoktur (p>0,05).
Gelir dağılımına göre kişilerin dini inançlarının siyasal tercihleri üzerindeki
incelendiğinde ise 9000 TL üzeri geliri olanların dini inançlarının siyasal tercihleri
üzerinde bir etkisi olmazken diğer gelir dağılımı olanlar ise kararsızdı. Gruplar
arasındaki fark incelendiğinde ise sadece 500-1500 TL geliri olanlar ile 20003500TL geliri olan kişilerin arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05).
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Kişilerin etnik kimliklerine göre dini inançlarının siyasal tercihleri üzerindeki
etkilerini incelediğimizde Ezidiler, Zazalar ve Diğerlerinin dini inançlarının siyasal
tercihlerini etkilemediğini söylerken, Araplar, Kürtler ve Türkler ise kararsızdır.
Gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak değerlendirildiğinde ise Sadece Türkler ile
Zazalar arasında dini inancın siyasal eğilimi etkilemesinden anlamlı bir farklılık
bulunmaktadır (p<0,05).
Buna göre

H3: Dini inanç seçmenin siyasal tercihi üzerinde anlamlı farklılık

göstermektedir, hipotezi doğrulanmıştır.
H3a: Dini inanç seçmenin cinsiyetine göre anlamlı farklılık göstermektedir, hipotezi
doğrulanmamıştır.
H3b: Dini inanç seçmenin yaşına göre anlamlı farklılık göstermektedir, hipotezi
doğrulanmıştır.
H3c: Dini inanç seçmenin öğrenim durumuna göre anlamlı farklılık göstermektedir,
hipotezi doğrulanmıştır.
H3d: Dini inanç seçmenin mesleğine göre anlamlı farklılık göstermektedir, hipotezi
doğrulanmamıştır.
H3e: Dini inanç seçmenin aylık gelirine göre anlamlı farklılık göstermektedir,
hipotezi doğrulanmıştır.
H3f: Dini inanç seçmenin etnik kimliğine göre anlamlı farklılık göstermektedir,
hipotezi doğrulanmıştır.
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Tablo 4.21. Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ile siyasal tercihlerini
etkileyen faktörler arasındaki farklılığın gösterilmesi (Seçimlerde
siyasal tercihimi en çok parti lideri belirler.)

Cinsiyet*

Yaş

Öğrenim
durumu

Kadın
Erkek
18-25

3,040a

SS
F
1,470
1,063
1,534
1,396

26-35

3,151a

1,603

36-50

3,733b

1,398

50-70

4,167b

1,117

İlkokul

a

1,079

a,b

1,549

Ortaokul-Lise

Ort
3,286
3,216

3,857
3,238

8,299

p
0,303

0,000

Üniversite
3,294a,b 1,473 3,294 0,020
Yüksek Lisans veya
2,780b 1,542
Doktora
Çalışmıyor
3,041 1,667
Öğrenci
3,114 1,304
Meslek
Kamu Personeli
3,617 1,640 2,212 0,067
Özel Sektör
3,326 1,527
Serbest Meslek
3,254 1,470
500-1500
3,118 1,441
2000-3500
3,420 1,526
Aylık
4000-5500
3,188 1,592 1,654 0,159
Gelir
6000-8000
3,667 1,414
9000+
3,000 1,572
Arap
3,407 1,575
Ezidi
3,400 1,506
Kürt
2,844 1,524
Etnik
1,842 0,103
Türk
3,358 1,496
Kimlik
Zaza
3,337 1,399
Diğer
3,200 1,687
+
Test: Student T testi, diğerleri Games Howel Testi, p<0,05 anlamlı kabul edilmiştir.
Gruplar arası anlamlılık için harf kullanılmıştır. Gruplar arasında harf aynı ise
anlamlı farklılık yoktur. N:kişi sayısı, Ort: ortalama, SS: standart sapma.
Tablo 13 incelendiğin kişilerin sosyo-demografik özelliklerinin siyasal
tercihlerinde parti liderinin etkisi istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.
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Tabloya göre sadece kişilerin yaşlarına ve öğrenim durumlarına göre kişilerin
siyasal tercihlerinde parti liderinin etkisinin istatistiksel olarak anlamlı bir fark
oluşturduğu görülmektedir (p<0,05).
36 yaş üstü olan katılımcılar parti liderinin siyasal tercihini etkilediğini
düşünürken diğer yaş grupları ise kararsız olduğunu düşünmektedir. Gruplar
arasındaki fark değerlendirildiğinde ise 18-35 yaş aralığındaki kişiler 36 yaş ve üzeri
kişilerin siyasal tercihleri bakımından aralarında anlamlı bir farklılık vardır (p<0,05).
Öğrenim durumlarının parti liderinin siyasal tercihlerinde olan etkisini
incelediğimizde ise ilkokul mezunlarının siyasal tercihlerinde parti liderinin etkisi
olduğu görülürken diğer meslek gruplarının kararsız olduğu görülmektedir. Gruplar
arasında ise sadece ilkokul mezunları ile yüksek lisans ve doktora yapanlar arasında
parti liderinin siyasal tercihi üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak farklılık
gösterdiği görülmektedir (p<0,05).
Buna göre:
H4: Lider olgusu seçmen davranışına göre anlamlı farklılık göstermektedir.
H4a: Lider olgusu seçmenin cinsiyetine göre anlamlı farklılık göstermektedir.
H4b: Lider olgusu seçmenin yaşına göre anlamlı farklılık göstermektedir.
H4c:

Lider

olgusu

seçmenin

öğrenim

durumuna

göre

anlamlı

farklılık

göstermektedir.
H4d: Lider olgusu seçmenin mesleğine göre anlamlı farklılık göstermektedir.
H4e: Lider olgusu seçmenin aylık gelirine göre anlamlı farklılık göstermektedir.
H4f: Lider olgusu seçmenin etnik kimliğine göre anlamlı farklılık göstermektedir.
Hipotez ve alt hipotezleri doğrulanmıştır.
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Tablo 4.22. Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ile siyasal tercihlerini
etkileyen faktörler arasındaki farklılığın gösterilmesi (Seçimlerde
siyasal tercihimi en çok etnik kökenim belirler.)
Ort
2,404
2,505
2,458a,b
2,193a
2,907b
2,867a,b
3,536a
2,554b
2,321b

SS
F
p
1,509
1,115 0,291
1,575
1,486
1,447
4,842 0,002
1,645
1,852
1,427
1,558
1,506 6,468 0,000

Kadın
Erkek
18-25
26-35
Yaş
36-50
50-70
İlkokul
Ortaokul-Lise
Öğrenim
Üniversite
durumu
Yüksek Lisans veya
2,120b 1,438
Doktora
Çalışmıyor
2,270
1,483
Öğrenci
2,429
1,533
Meslek
Kamu Personeli
2,596
1,512 0,623 0,646
Özel Sektör
2,543
1,613
Serbest Meslek
2,349
1,557
500-1500
2,345
1,477
2000-3500
2,479
1,596
Aylık
4000-5500
2,719
1,527 2,441 0,056
Gelir
6000-8000
2,926
1,591
9000+
1,722
1,406
Arap
2,407
1,394
Ezidi
2,900
2,025
Kürt
2,635
1,543
Etnik
0,941 0,454
Kimlik
Türk
2,455
1,566
Zaza
2,255
1,501
Diğer
2,000
0,667
+
Test: Student T testi, diğerleri Games Howel Testi, p<0,05 anlamlı kabul edilmiştir.
Gruplar arası anlamlılık için harf kullanılmıştır. Gruplar arasında harf aynı ise
anlamlı farklılık yoktur. Ort: ortalama, SS: standart sapma.
Cinsiyet*

Katılımcıların seçimlerde siyasal tercihlerinde etnik kökenin etkisinin
demografik özellikleri ile arasındaki ilişki tablo 14’te gösterilmiştir. Tabloya göre
sadece kişilerin yaşına ve öğrenim durumuna göre etnik kökenin siyasal tercihleri
üzerindeki etkisi istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05).
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18-25 ve 26-35 yaş aralığındaki kişilerin siyasal tercihlerinde etnik kökenin
etkisi olmadığı görülürken 36 yaş ve üzeri katılımcılar ise kararsızdır. Gruplar
arasındaki fark değerlendirildiğinde ise sadece 26-35 yaş grubu ile 36-50 yaş
grubundaki kişilerin siyasal tercihlerindeki etnik kökenin etkisi istatistiksel olarak
anlamlı bulunmuştur (p<0,05).
Öğrenim durumlarına göre incelendiğinde ise ilkokul mezunlarının siyasal
tercihlerinde etnik kökenin etkili olduğu görülürken, üniversite ve yüksek lisans
mezunlarında etkisinin olmadığı görülmektedir, ortaokul ve lise mezunları ise
karasızdır. Aralarındaki fark istatistiksel olarak değerlendirildiğinde ise sadece
ilkokul mezunları ise diğer gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı
olduğu görülmektedir (p<0,05).
Buna göre:
H5:Etnik köken farklılığı seçmenin siyasal tercihi üzerinde anlamlı farklılık
göstermektedir.
H5a:

Etnik

köken

farklılığı

seçmenin

cinsiyetine

göre

anlamlı

farklılık

göstermektedir.
H5b: Etnik köken farklılığı seçmenin yaşına göre anlamlı farklılık göstermektedir.
H5c: Etnik köken farklılığı seçmenin öğrenim durumuna tercihi göre anlamlı
farklılık göstermektedir.
H5d:

Etnik

köken

farklılığı

seçmenin

mesleğine

göre

anlamlı

farklılık

göstermektedir.
H5e: Etnik köken farklılığı seçmenin aylık gelirine göre anlamlı farklılık
göstermektedir.
H5f: Etnik köken farklılığı seçmenin etnik kimliğine göre anlamlı farklılık
göstermektedir.
Hipotez ve alt hipotezler doğrulanmıştır.
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Tablo 4.23. Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ile siyasal tercihlerini
etkileyen faktörler arasındaki farklılığın gösterilmesi (Seçimlerde oy
verdiğim parti kendisine tam olarak güvendiğim partidir.)
Ort
3,650*
3,394
3,517
3,490
3,747
3,467
3,643a,b
3,899a
3,353b

SS
F
p
1,241
4,969 0,026
1,361
1,253
1,384
0,779 0,506
1,140
1,432
1,224
1,227
1,290 7,480 0,000

Kadın
Erkek
18-25
26-35
Yaş
36-50
50-70
İlkokul
Ortaokul-Lise
Öğrenim
Üniversite
durumu
Yüksek Lisans veya
3,200b 1,385
Doktora
Çalışmıyor
3,824
1,307
Öğrenci
3,594
1,189
Meslek
Kamu Personeli
3,553
1,325 2,030 0,089
Özel Sektör
3,359
1,395
Serbest Meslek
3,286
1,361
500-1500
3,550
1,294
2000-3500
3,592
1,279
Aylık
4000-5500
3,516
1,380 0,515 0,725
Gelir
6000-8000
3,407
1,248
9000+
3,167
1,425
Arap
3,222b 1,396
Ezidi
3,700a,b 0,483
Kürt
3,250b 1,281
Etnik
2,768 0,018
Kimlik
Türk
3,665a,b 1,336
Zaza
3,469a,b 1,220
Diğer
4,400a 0,843
+
Test: Student T testi, diğerleri Games Howel Testi, p<0,05 anlamlı kabul edilmiştir.
Gruplar arası anlamlılık için harf kullanılmıştır. Gruplar arasında harf aynı ise
anlamlı farklılık yoktur. Ort: ortalama, SS: standart sapma.
Cinsiyet*

Tablo 15’e göre Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ile seçimlerde oy
verdikleri parti kendisine tam olarak güvendiğim partimi olduğuna yönelik inceleme
sonucunda, kişilerin verdikleri cevaplar cinsiyetlerine, öğrenim durumlarına ve etnik
kimliklerine göre anlamlı bir farklılık göstermiştir (p<0,05). Kadınların siyasal
tercihlerinde kendisine güvendikleri partiye oy verdiklerini belirtirken erkekler
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kararsız olduklarını belirtmiştir ve aralarındaki istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur (p<0,05).
Katılımcıların öğrenim durumlarına göre değerlendirme yapıldığında ise
ilkokul, ortaokul ve lise mezunları siyasal tercihlerinde güvendikleri partiyi tercih
ederken üniversite ve yüksek lisans mezunları ise siyasal tercihlerinde güvendikleri
partiye oy verme konusunda kararsızdırlar. Aralarındaki fark değerlendirildiğinde ise
ortaokul-lise mezunları ile üniversite ve yüksek lisans mezunları arasında siyasal
tercihlerinde güvendikleri partiye oy verme bakımından istatistiksel olarak fark
bulunmaktadır (p<0,05).
Katılımcıların etnik kimliklerine göre değerlendirme yapıldığında ise
Ezidiler, Türkler ve diğer etik kimlik mensuplarının siyasal tercihlerinde
güvendikleri parti rol oynarken diğer grupların siyasal tercihlerinde güvendikleri
partiye oy vermek konusunda kararsız oldukları görülmektedir. Aralarındaki fark
istatistiksel olarak değerlendirildiğinde ise Arap ve Kürtlerin güvendikleri partinin
siyasal tercihleri üzerindeki etki ile diğer etnik kimliği olan kişiler arasında anlamlı
bir farklılık bulunmaktadır.
Buna göre:
Seçmenlerin siyasal katılım ve seçmen davranışları seçmenin demografik
özelliklerine göre anlamlı farklılık göstermektedir.
H6a: Seçmenlerin siyasal katılım ve seçmen davranışları seçmenin cinsiyetine göre
anlamlı farklılık göstermektedir.
H6b: Seçmenlerin siyasal katılım ve seçmen davranışları seçmenin yaşına göre
anlamlı farklılık göstermektedir.
H6c: Seçmenlerin siyasal katılım ve seçmen davranışları seçmenin öğrenim
durumuna göre anlamlı farklılık göstermektedir.
H6d: Seçmenlerin siyasal katılım ve seçmen davranışları seçmenin mesleğine göre
anlamlı farklılık göstermektedir.
H6e: Seçmenlerin siyasal katılım ve seçmen davranışları seçmenin aylık gelirine
göre anlamlı farklılık göstermektedir.
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H6f: Seçmenlerin siyasal katılım ve seçmen davranışları seçmenin etnik kimliğine
göre anlamlı farklılık göstermektedir.
Hipotezleri doğrulanmıştır.
Tablo 4.24. Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ile siyasal tercihlerini
etkileyen faktörler arasındaki farklılığın gösterilmesi (Seçimlerde
siyasal tercihimi en çok eşim, ailem etkiler.)

Cinsiyet*

Yaş

Öğrenim
durumu

Meslek

Aylık
Gelir

Kadın
Erkek
18-25

1,975b

SS
F
p
1,268
31,185 0,060
1,532
1,231

26-35

1,807b

1,369

36-50

2,307

b

1,619

50-70

3,333

a

1,446

İlkokul

3,071a

1,514

c

1,472

Ortaokul-Lise
Üniversite
Yüksek Lisans veya
Doktora
Çalışmıyor
Öğrenci
Kamu Personeli
Özel Sektör
Serbest Meslek

Ort
1,846
2,294

2,173

1,937b,c 1,337
1,560b

1,128

1,811
1,817
2,181
2,457
2,127

1,477
1,083
1,474
1,654
1,486

500-1500

1,845b

1,251

2000-3500

2,101

b

1,466

4000-5500

1,906b

6000-8000

a

3,778

12,009 0,000

8,269

0,000

4,001

0,053

1,388 12,871 0,000
1,251

1,778b 1,166
Arap
2,074
1,412
Ezidi
2,100
1,370
Kürt
2,229
1,418
Etnik
0,813 0,541
Kimlik
Türk
2,000
1,420
Zaza
2,020
1,407
Diğer
1,400
0,843
*
Test: Student T testi, diğerleri Games Howel Testi, p<0,05 anlamlı kabul edilmiştir.
Gruplar arası anlamlılık için harf kullanılmıştır. Gruplar arasında harf aynı ise
anlamlı farklılık yoktur. Ort: ortalama, SS: standart sapma.
9000+

109
Tablo 16’da katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ile seçimlerdeki
siyasal tercihlerinde eş ve ailelerinin etkileri istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.
Tabloya göre katılımcıların cinsiyetine, mesleklerine ve etnik kimliklerine göre
anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05).
Katılımcılardan 50 yaş ve üzeri olan kişilerin seçimlerdeki siyasal
tercihlerinde en çok eş ve ailelerinin etkili olduğu konusunda kararsızken, diğer yaş
grupları ise eş ve ailelerinin siyasal tercihlerini etkilemediğini düşünmektedir ve
aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). Yine kişilerin öğrenim
durumlarına göre değerlendirme

yapıldığında ise ilkokul mezunu olanlar

seçimlerdeki siyasal tercihlerinde eş ve ailelerin en çok etkili oldukları konusunda
karasızken, diğer gruplar ise etkili olmadığını düşünmektedirler ve aralarındaki fark
istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05).
Katılımcıların aylık gelir dağılımına göre değerlendirme yapıldığında ise
sadece 6000-8000 TL aralığındaki gelire sahip olanlar seçimlerdeki siyasal
tercihlerinde en çok eşleri ve ailelerinin etkili olduğunu düşünürken diğer gruplar
etkili olmadığını düşünmektedir ve aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır
(p<0,05).
H7:Seçmenlerin siyasal davranışlarını belirlemede dış etkenlere göre (aile, arkadaş,
medya gibi) anlamlı farklılık göstermektedir.
H7a: Seçmenlerin siyasal davranışlarını belirlemede seçmenin cinsiyete göre anlamlı
farklılık göstermektedir, hipotezi doğrulanmamıştır.
H7b: Seçmenlerin siyasal davranışlarını belirlemede seçmenin yaşına göre anlamlı
farklılık göstermektedir.
H7c: Seçmenlerin siyasal davranışlarını belirlemede seçmenin öğrenim durumuna
göre anlamlı farklılık göstermektedir, hipotezi doğrulanmıştır.
H7d: Seçmenlerin siyasal davranışlarını belirlemede seçmenin mesleğine göre
anlamlı farklılık göstermektedir, hipotezi doğrulanmamıştır.
H7e: Seçmenlerin siyasal davranışlarını belirlemede seçmenin aylık gelirine göre
anlamlı farklılık göstermektedir, hipotezi doğrulanmıştır.
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H7f: Seçmenlerin siyasal davranışlarını belirlemede etnik kimliklerine göre anlamlı
farklılık göstermektedir, hipotezi doğrulanmamıştır.
Tablo 4.25. Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ile siyasal tercihlerini
etkileyen faktörler arasındaki farklılığın gösterilmesi (Seçimlerde
siyasal tercihimi en çok aşiretim belirler.)

Cinsiyet

Yaş

Öğrenim
durumu

Meslek

Aylık
Gelir

Etnik
Kimlik

Kadın
Erkek

Ort
1,554
2,073

SS
f
p
1,096
43,702 0,057
1,432

18-25

1,687b

1,094

26-35

1,583b

1,267

36-50

2,000

b

1,325

50-70

3,133a

1,548

İlkokul

3,286a

1,560

b

1,418

c

Ortaokul-Lise

2,077

14,968 0,000

Üniversite
Yüksek Lisans veya
Doktora
Çalışmıyor
Öğrenci
Kamu Personeli
Özel Sektör
Serbest Meslek

1,496

1,028 24,860 0,000

1,380c

0,901

1,730
1,537
1,617
2,272
2,048

1,368
0,969
1,127
1,577
1,442

500-1500

1,518b

1,053

2000-3500

b

1,293

b

1,781

6,337

0,153

4000-5500

2,000

1,321 10,951 0,000

6000-8000

3,037a

1,506

b

1,782

9000+

2,333

Arap
Ezidi

2,815a

Kürt
Türk
Zaza
Diğer

1,545
2,100a,b 1,197
1,542b 1,123
1,642b

1,174

6,707

0,000

2,102a,b 1,461
1,400b 0,843

Test: Student T testi, diğerleri Games Howel Testi, p<0,05 anlamlı kabul edilmiştir.
Gruplar arası anlamlılık için harf kullanılmıştır. Gruplar arasında harf aynı ise
anlamlı farklılık yoktur. Ort: ortalama, SS: standart sapma.
*
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Tablo 17’de katılımcıların siyasal tercihlerini etkileyen faktörlerden aşiret
faktörünün sosyo-demografik özelliklerine göre oluşan farklılık gösterilmiştir.
Katılımcıların seçimlerde aşiretin siyasal tercihleri üzerindeki etkisinin cinsiyetleri
ve meslek grupları arasında istatistiksel bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05).
Katılımcılardan 50 yaş ve üzeri olanların seçimlerdeki siyasal tercihlerinde
aşiretlerinin etkili olduğu konusunda kararsız olduklarını belirtirken, diğer yaş gruplarında
ise aşiretin siyasal tercihleri üzerinde bir etkisi olmadığını söylemektedirler. Aralarındaki
fark ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05).
Katılımcıların eğitim durumlarına göre de ilkokul mezunu olanlar seçimlerdeki
siyasal tercihlerinde aşiretlerinin etkisi konusunda kararsız olduğunu düşünürken diğerleri
ise aşiretlerinin siyasal tercihlerinde etkili olmadığını düşünmektedirler ve aralarındaki fark
ise istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05).
Gelir durumu 6000-8000 TL arasında olan kişiler seçimlerdeki siyasal tercihlerinde
aşiretlerinin etkisi konusunda kararsız olduğunu düşünürken diğerleri ise aşiretlerinin
siyasal tercihlerinde etkili olmadığını düşünmektedirler ve aralarındaki fark ise istatistiksel
olarak anlamlıdır (p<0,05).
Katılımcıların etnik kimliklerine göre değerlendirme yapıldığında ise Araplar
seçimlerdeki siyasal tercihlerinde aşiretlerinin etkisi konusunda karasızken, diğer etnik
kimliği olan kişiler ise aşiretlerinin siyasal tercihlerinde etkili olmadığını düşünmektedirler.
Arap, Ezidi ve Zazalar ile Kürt, Türk ve diğerleri arasındaki fark istatistiksel olarak
anlamlıdır (p<0,05).
Buna göre:
H8: Seçimlerde seçmen tercihi seçmenin cinsiyetine göre anlamlı farklılık göstermektedir,
hipotezi doğrulanmamıştır.
H8a: Seçimlerde seçmen tercihi seçmenin yaşına göre anlamlı farklılık göstermektedir,
hipotezi doğrulanmıştır
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H8b: Seçimlerde seçmen tercihi öğrenim durumuna göre anlamlı farklılık göstermektedir,
hipotezi doğrulanmıştır.
H8c: Seçimlerde seçmen tercihi mesleğine göre anlamlı farklılık göstermektedir, hipotezi
doğrulanmamıştır.
H8d: Seçimlerde seçmen tercihi aylık gelirine göre anlamlı farklılık göstermektedir,
hipotezi doğrulanmıştır.
H8e: Seçimlerde seçmen tercihi etnik

kimliklerine

göre

anlamlı

farklılık

göstermektedir, hipotezi doğrulanmıştır.
Tablo 4.26. Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ile siyasal tercihlerini
etkileyen faktörler arasındaki farklılığın gösterilmesi (Seçimlerde
siyasal tercihimi en çok seçim vaatleri ve kampanyalar belirler.)

Cinsiyet*
Yaş

Öğrenim
durumu

Meslek

Aylık
Gelir

Etnik
Kimlik

Kadın
Erkek
18-25
26-35
36-50
50-70
İlkokul
Ortaokul-Lise
Üniversite
Yüksek Lisans veya
Doktora
Çalışmıyor
Öğrenci
Kamu Personeli
Özel Sektör
Serbest Meslek
500-1500
2000-3500
4000-5500
6000-8000
9000+
Arap
Ezidi
Kürt
Türk
Zaza
Diğer

Ort
2,118
2,917*
2,294b
2,375b
2,787a,b
3,433a
3,393a
2,506b
2,425b
2,040

b

2,486
2,269
2,787
2,533
2,429
2,341
2,556
2,453
3,074
2,333
3,407a
2,500a,b
2,344b
2,591a,b
2,000b
2,500a,b

SS
1,408
1,567
1,421
1,537
1,630
1,547
1,370
1,551
1,496

F

p

7,938

0,005

6,370

0,000

4,928

0,002

1,832

0,121

1,623

0,167

4,482

0,001

1,538
1,615
1,415
1,509
1,660
1,532
1,495
1,523
1,573
1,662
1,572
1,421
1,716
1,486
1,556
1,400
1,269

Test: *Student T testi, diğerleri Games Howel Testi, p<0,05 anlamlı kabul edilmiştir.
Gruplar arası anlamlılık için harf kullanılmıştır. Gruplar arasında harf aynı ise
anlamlı farklılık yoktur. Ort: ortalama, SS: standart sapma.
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Tablo 18’de katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ile siyasal tercihlerini
etkileyen faktörler seçim vaatleri ve kampanyalarının siyasal tercih üzerindeki
etkileri karşılaştırılmıştır. Kişilerin mesleklerine ve gelir dağılımlarına göre
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). Erkekler
seçimlerde seçim vaatleri ve kampanyalarının siyasal tercihlerinde kararsızken
kadınlar ise siyasal tercihlerini seçim vaatleri ve kampanyalarının etkilemediğini
düşünmektedir ve aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). 36-50 yaş
ve 50-70 yaş aralığındaki kişiler seçimlerde seçim vaatleri ve kampanyaların siyasal
tercihlerini etkilemesi konusunda karasızken diğer yaş grupları ise seçimlerde seçim
vaatleri ve kampanyaların siyasal tercihlerini etkilemediğini söylemektedir,
aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). İlkokul mezunu olanların
seçim vaatleri ve kampanyalarının siyasal tercihlerine olan etkisinde kararsız olduğu
görülmekteyken, diğer gruptaki bireylerin ise seçim vaatleri ve kampanyalarının
siyasal tercihlerini etkilemediğini düşünmektedirler, ilkokul mezunları ile diğer
gruplar arasındaki fark ise istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). Araplar, Ezidiler
ve Türklerin seçimlerde seçim vaatleri ve kampanyalarına göre siyasal tercihlerinin
etkilenmesi konusunda kararsız oldukları diğerlerinin ise seçim vaatleri ve
kampanyalarının siyasal tercihlerini etkilemediğini göstermektedir. İstatistiksel
olarak ise Araplar ile sadece Kürtler ve Zazalar aile anlamlı bir farklılık
görülmektedir (p<0,05).
Buna göre:
H9a: Parti programı, seçim bildirgeleri ve parti gündemi Şanlıurfa seçmeninin
cinsiyetine göre anlamlı farklılık göstermektedir, hipotezi doğrulanmıştır.
H9b: Parti programı, seçim bildirgeleri ve parti gündemi Şanlıurfa seçmeninin yaşına
göre anlamlı farklılık göstermektedir, hipotezleri doğrulanmıştır.
H9c: Parti programı, seçim bildirgeleri ve parti gündemi Şanlıurfa seçmeninin
öğrenim durumuna göre anlamlı farklılık göstermektedir, hipotezleri doğrulanmıştır.
H9d: Parti programı, seçim bildirgeleri ve parti gündemi Şanlıurfa seçmeninin
mesleğine göre anlamlı farklılık göstermektedir, hipotezleri doğrulanmamıştır.
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H9e: Parti programı, seçim bildirgeleri ve parti gündemi Şanlıurfa seçmeninin aylık
gelirine göre anlamlı farklılık göstermektedir, hipotezleri doğrulanmamıştır.
H9f: Parti programı, seçim bildirgeleri ve parti gündemi Şanlıurfa seçmeninin etnik
kimliğine göre anlamlı farklılık göstermektedir, hipotezleri doğrulanmıştır.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüzde

yurttaşların

mevcut

siyasal

haklarının

varlığı,

çoğulcu

demokrasinin bir gereği olan siyasal partilerin artışıyla birlikte seçmenin oy verme
tercihinin farklılık gösterip göstermediğinin araştırılması gerekliliği doğmuştur.
Türkiye de bu tür araştırmaların sayısı oldukça azdır. Seçmen üzerinde yapılan
araştırmalar genellikle büyük araştırma şirketlerinin Türkiye genelinde olduğu,
ekonomik ve dini faktörlerin araştırıldığı görülmektedir.

Bu çalışmanın evreni

Şanlıurfa ilidir. Şanlıurfa ilinde seçmen davranışını incelemek üzere herhangi bir
alan araştırması bulunmamaktadır. Bu çalışmanın özgün olması bu özellikten
dolayıdır. Bu çalışmada yapılan analizler sonucunda elde edilen bilgileri kısaca
özetlemek gerekirse:
Seçimler, demokrasinin bir getirisi olan, ülkenin geleceğini değiştiren demokratik
bir etkinliktir. Genel ve yerel yöneticileri seçen yurttaş, genel ve yerel geleceği
şekillendirmek noktasında söz sahibi olması demokratik çoğulcu bir yapının en
büyük avantajlarından biridir. Seçimlerin kaderini belirleyen seçmen, zaman zaman
davranış şekilleri farklılık göstermektedir. Demokrasi kültürünün yerleşmesi ve
içselleştirilmesi ile birlikte seçim sürecinde yaşananlar, propagandalar, yurttaşların
demografik özellikleri, beklentileri, kültürel faktörler, lider gibi etmenler seçim
sonucunu etkilemektedir.
Bireyler amaçlarını gerçekleştireceğine inandığı partiye oy vermektedir.
Fayda maksimizasyonu ön plandadır. Seçmen oy verdiği partinin performansını
değerlendirirken ekonomik refah ön plandadır. Sonuç odaklı hareket eden seçmen,
iktidarı ya destekler ya da cezalandırır. Ekonomik motivasyon seçmenin temel
değeridir. Seçmen oy verirken bu parametrelerle yola çıkar. Oy verme davranışı
sosyal çıkarları ilgilendiren bir hareket olmaktan çıkıp bireysel bir tercihe
dönüşmektedir
Günümüzde

yurttaşların

mevcut

siyasal

haklarının

varlığı,

çoğulcu

demokrasinin bir gereği olan siyasal partilerin artışıyla birlikte seçmenin oy verme
tercihinin farklılık gösterip göstermediğinin araştırılması gerekliliği doğmuştur.
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Siyasi partilerin temel amacı iktidarı elde etmektir. İktidara ulaşmak için ise iki yol
vardır: seçimlere katılıp demokratik yol ile iktidarı elde etmek ya da darbe ihtilal gibi
olağan üstü durumlarda iktidara gelmek. Seçime katılan siyasi partiler seçmeni ikna
ederek iktidara gelmeyi arzulamaktadır. Demokrasilerde karar verici olarak seçmen
karşımıza çıkmaktadır. Bireylerin kültürü, eğitimi, inanışları, yaşadığı sosyal ve
siyasal alan davranışlarını etkilemede oldukça önem arz etmektedir.
Seçmen davranışını farklılaştıran etmenler üzerinde yapılan bu araştırma
Şanlıurfa ilinde 510 seçmenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma Şanlıurfa
ilinde yaşayan seçmenin oy verme davranışı ve siyasal yönelimini araştırma amacı
ile yapılmıştır.
Bu araştırmaya katılan seçmenlerin siyasete olan ilgisi:

%40 (202 kişi)

güncel siyaseti her gün medya iletişim araçlarından takip etmekte, %24.7 (123 kişi)
sadece oy vermekte, %22.3 (111 kişi) siyasetle ilgilenmemekte, %7.8(39 kişi) parti
programları, gösteri, miting, yürüyüş gibi etkinliklere en az bir defa katılmış, %4.6
(23 kişi) bir siyasi partiye, sendikaya, topluluğa üye olduğunu belirtmişlerdir.
Katılımcıların siyasi gündemi takip etme sıklığı ise: %30.7 (153 kişi) bazen
takip etmekte, %26.3 (131 kişi) sıklıkla takip etmekte, %15.9 (79 kişi) nadiren takip
ederken, %8.4 (42 kişi) ise siyasi gündemi hiç takip etmemektedir. .Katılımcıların
%85.5 (426 kişi) bir parti sendika veya topluluğa üyeliği bulunmazken, %14.5 (72
kişi) bir parti sendika veya topluluğa üyeliği bulunmaktadır. Erkekler kadınlara göre
siyaset gündemini daha fazla takip etmektedirler. Erkeklerin %20,2’si çok sık ve
%30,7’si ise sıklıkla siyaset gündemini takip ederken, kadınların %17,5’si çok sık ve
%22,9’u ise sıklıkla takip etmektedir. Katılımcıların yaşı arttıkça siyaset gündemini
takip etme oranları da artmaktadır. 50 yaş üzeri olan kişilerin %40’ı siyaset
gündemini çok sık takip etmektedirler. Eğitim durumlarına göre incelendiğinde ise
orta okul ve lise mezunları ile üniversite mezunları yaklaşık olarak siyaset gündemini
eşit oranlarda takip ederken, ilkokul mezunlarının %46,6’sı siyaset gündemini takip
etmemektedir, yüksek lisans ve üzeri eğitim alanların ise %60’ı siyaset gündemini
sıklıkla yada çok sık olacak şekilde takip etmektedirler. Meslek dağılımına göre
incelendiğinde siyaset gündemini en fazla herhangi bir işte çalışmayan kişilerin
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(%41,9’nun) sıklıkla takip ettiği, öğrencilerin ise bazen takip ettiği, kamu personeli
olanlarında %36,2 oranın sıklıkla takip ettiği, özel sektör ve serbest meslek
mensuplarının

ise

çoğunluğunun

siyaset

gündemini

bazen

takip

ettikleri

görülmektedir. Kişileri gelir dağılımı özellikle 6000 TL ve üzeri olan kişilerin
çoğunlukla siyaset gündemini çok sık takip ettikleri görülmektedir. 500-1500 TL
geliri olan kişilerin ise bazen takip ettikleri görülmektedir. Etnik kimliği Kürt olan
kişiler %37,5 oranında bazen ve %30,2 oranında ise sıklıkla siyaset gündemini takip
etmektedir. Etnik kimliği Türk olan kişilerin %28,8’i bazen, %22,2’si ya nadir olarak
ya da sıklıkla takip etmektedirler. Etnik kimliği Zaza olan kişilerin ise %41,8’ise
bazen, %28,6’sı çok sık olarak siyaset gündemini takip etmektedirler.
Katılımcıların siyasal yaşama bakış açısını ölçmek için sorulan soruda:
%61.6 (307 kişi) Türkiye’de siyasi yaşamı olumsuz bulurken, %23.3 (116 kişi)
olumsuz, %15.1 (75 kişi) ise fikri bulunmamaktadır. Yine katılımcıların %49.8 (248
kişi) yeni bir parti ve lidere ihtiyaç olduğunu düşünürken, %31.3 (156 kişi) ihtiyaç
duymamakta, %18.9 (94 kişi) ise fikir beyan etmemektedir. Katılımcıların, Şanlıurfa
bölgesinde siyasi partilerini, liderlerin, siyasetçilerin, bölge sorunları ile %48 (239
kişi) ilgilenmediğini söylerken, %40.4 (201 kişi) kısmen ilgilendiğini, %11.6 (58
kişi) ilgilendiği savunmaktadır. Buna göre Şanlıurfa seçmeni siyasal hayatı olumsuz
değerlendirmesinin sebebi yeni bir parti ve lidere duyulan ihtiyaçtan ötürü olduğu
çıkarımında bulunabiliriz. Yine Şanlıurfa seçmeni kendi yaşadığı bölgede siyasi
partilerin, liderin bölge sorunlarıyla ilgilenmediği sonucuna varmıştır.
Katılımcıların verdiği oy ile seçim sonuçlarını etkileyeceğine inanmaktadır.
Bu fikre %35 seçmen katılırken, %10 kesinlikle katılmamaktadır.
Katılımcıların oy verme davranışı ve siyasal yaklaşımı üzerinde etkili olan
faktörleri öğrenmek amacı ile sorulan sorulardan şu sonuçlar çıkarılmıştır. Şanlıurfa
seçmeni, seçimlerde siyasal tercihimi en çok ideolojim belirler sorusuna %27,3 (136
kişi) kesinlikle katılırken, %18,9 (94 kişi) kararsız, %11,0 (55 kişi) kesinlikle
katılmıyorum, %9,4 (47 kişi) kısmen katılmaktadır. Buna göre çoğunluk bu fikre
katıldığı için şu sonuç çıkarılmaktadır: Şanlıurfa seçmenin oy verme davranışını
ideolojik faktörler etkilemektedir.
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Seçimlerde siyasal tercihimi en çok eşim ve ailem etkiler soruna Şanlıurfa
seçmeni %58,4 (291 kişi) kesinlikle katılmıyorum, %14,1 (70 kişi) kısmen
katılıyorum, %10.4 (52 kişi) kararsızım, %9.0 (45 kişi) kısmen katılıyorum, %8,0 (40
kişi) kesinlikle katılıyorum cevaplarını vermişlerdir. Şanlıurfa seçmeninin sosyodemografik özellikleri ile seçimlerdeki siyasal tercihlerinde eş ve ailelerinin etkileri
istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Katılımcılardan 50 yaş ve üzeri olan kişilerin
seçimlerdeki siyasal tercihlerinde en çok eş ve ailelerinin etkili olduğu konusunda
kararsızken, diğer yaş grupları ise eş ve ailelerinin siyasal tercihlerini etkilemediğini
düşünmektedir ve aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. Yine kişilerin
öğrenim durumlarına göre değerlendirme yapıldığında ise ilkokul mezunu olanlar
seçimlerdeki siyasal tercihlerinde eş ve ailelerin en çok etkili oldukları konusunda
karasızken, diğer gruplar ise etkili olmadığını düşünmektedirler ve aralarındaki fark
istatistiksel

olarak

anlamlıdır.

Katılımcıların

aylık

gelir

dağılımına

göre

değerlendirme yapıldığında ise sadece 6000-8000 TL aralığındaki gelire sahip
olanlar seçimlerdeki siyasal tercihlerinde en çok eşleri ve ailelerinin etkili olduğunu
düşünürken diğer gruplar etkili olmadığını düşünmektedir ve aralarındaki fark
istatistiksel olarak anlamlıdır.
Şanlıurfa seçmeni, ideolojisi ne olursa olsun refah düzeyimi arttıran partiye
oy veririm sorusuna %37,3 (186 kişi) gibi büyük bir oranla kesinlikle katıldıklarını
ifade etmişlerdir. Katılımcı seçmenlerin, Seçimlerde siyasal tercihimi belirleyen en
büyük etmen demokratik lider olgusudur sorusuna % 43,4 (216 kişi) kesinlikle
katılmaktadır. Şanlıurfa seçmeninin oy verme tercihinde parti liderinin etkisi: 36 yaş
üstü olan katılımcılar parti liderinin siyasal tercihini etkilediğini düşünürken diğer
yaş grupları ise kararsız olduğunu düşünmektedir. Gruplar arasındaki fark
değerlendirildiğinde ise 18-35 yaş aralığındaki kişiler 36 yaş ve üzeri kişilerin siyasal
tercihleri bakımından aralarında anlamlı bir farklılık vardır. Öğrenim durumlarının
parti liderinin siyasal tercihlerinde olan etkisini incelediğimizde ise ilkokul
mezunlarının siyasal tercihlerinde parti liderinin etkisi olduğu görülürken diğer
meslek gruplarının kararsız olduğu görülmektedir. Gruplar arasında ise sadece
ilkokul mezunları ile yüksek lisans ve doktora yapanlar arasında parti liderinin
siyasal

tercihi

üzerindeki

etkisinin

istatistiksel

olarak

farklılık

gösterdiği
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görülmektedir. Buna göre Şanlıurfa seçmeni oy kullanırken siyasi parti liderine göre
değil de partiye oy vermektedir.
Şanlıurfa seçmeninin oy verme davranışı üzerinde dini inancının etkisi
ölçmek amacıyla sorulan soruya: %41.4 (204 kişi) gibi büyük bir oranla kesinlikle
katılmamaktadırlar. Şanlıurfa Seçmeninin dini inancı oy verme tercihini: 18-25 ve
26-35 yaş aralığındaki kişilerin dini inançlarının siyasal tercihleri üzerindeki
etkisinde kararsız kaldıkları, 36-50 yaş arasındaki kişilerin dini inançlarının siyasal
tercihleri üzerinde etkisi olmadığı, 50 yaş ve üzerinde olan kişilerin ise dini
inançlarının siyasal tercihleri üzerinde etkisi olduğu görülmektedir. Yaş gruplar
arasındaki fark değerlendirildiğinde ise, 50 yaş ve üzeri olan kişilerin siyasal
tercihlerinde dini inançlarının etkisi olduğu görülmektedir. ilkokul mezunu olan
kişilerin dini inançları siyasal tercihlerini etkilerken, lise ve üniversite mezunu
olanların karasız olduğu, yüksek lisans ve doktora yapanların ise siyasal tercihlerinde
dini

inançlarının

etkili

olmadığı

görülmektedir.

Gruplar

arasındaki

fark

incelendiğinde ise, İlkokul mezunu olanların diğer gruplara göre aralarında anlamlı
bir farklılık bulunmuştur ve diğer yaş grupları ile karşılaştırıldığında anlamlı bir
farklılık göstermektedir. Yüksek lisans ve doktora mezunlarının ise lise ve üniversite
mezunları ile aralarında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Çalışmayanlar,
öğrenciler, kamu ve özel sektör çalışanları dini inançlarının siyasal tercihleri
üzerinde etkisi olup olmadığı konusunda kararsız iken, serbest meslekte çalışanlar ise
dini inançlarının siyasal tercihleri üzerinde etkisi olmadığını düşünmektedir. Gruplar
arasındaki fark incelendiğinde çalışmayan kişiler ile özel sektör çalışanları arasında
anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Öğrenciler ile kamu ve özel sektör çalışanları
arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır. Özel sektörde çalışanlar ile sadece kamu
çalışanları arasında anlamlı bir fark yoktur. Kişilerin etnik kimliklerine göre dini
inançlarının siyasal tercihleri üzerindeki etkilerini incelediğimizde Ezidiler, Zazalar
ve Diğerlerinin dini inançlarının siyasal tercihlerini etkilemediğini söylerken,
Araplar, Kürtler ve Türkler ise kararsızdır. Gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak
değerlendirildiğinde ise Sadece Türkler ile Zazalar arasında dini inancın siyasal
eğilimi etkilemesinden anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.
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Şanlıurfa bildiği üzere aşiret yapısına sahip bir bölgede bulunmaktadır.
Güneydoğu Anadolu bölgesinde mevcut aşiret yapısı, aşiret üyelerinin yapılan
araştırmalara göre oy verme davranışını üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. Bu
araştırmalardan biri ise Mahir Özhan’ın 2018 yılında İstanbul Üniversitesinde yazmış
olduğu Türkiye’de Seçmen Davranışları: Güneydoğu Anadolu İncelemesi adlı
doktora tezinde yapmış olduğu araştırmalar sonucunda aşiret üyeliği ile seçmenin oy
verme davranışı arasında bir ilişki bulunduğunu saptamıştır. Bu araştırmada
seçmenin %68,7 (342 kişi) gibi büyük bir oranın oy verme davranışında aşiretinin
etkili olduğu varsayımına kesinlikle katılmamaktadır. Aynı şekilde %45,4 (226 kişi)
etnik

kimliğinin

oy

verme

davranışını

etkilediği

varsayımını

kesinlikle

reddetmektedir.
Şanlıurfa seçmeninin siyasal yönelimini seçim kampanyaları, reklam ve
propagandaların etkilediği varsayımına ise %23,7 (118 kişi) oranla kısmen
katılmaktadırlar. Şanlıurfa seçmeninin seçim kampanyaları ve siyasal reklamların oy
verme davranışını Erkekler seçimlerde seçim vaatleri ve kampanyalarının siyasal
tercihlerinde kararsızken kadınlar ise siyasal tercihlerini seçim vaatleri ve
kampanyalarının etkilemediğini düşünmektedir ve aralarındaki fark istatistiksel
olarak anlamlıdır. 50 yaş ve 50-70 yaş aralığındaki kişiler seçimlerde seçim vaatleri
ve kampanyaların siyasal tercihlerini etkilemesi konusunda karasızken diğer yaş
grupları ise seçimlerde seçim vaatleri ve kampanyaların siyasal tercihlerini
etkilemediğini söylemektedir, aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. İlkokul
mezunu olanların seçim vaatleri ve kampanyalarının siyasal tercihlerine olan
etkisinde kararsız olduğu görülmekteyken, diğer gruptaki bireylerin ise seçim
vaatleri ve kampanyalarının siyasal tercihlerini etkilemediğini düşünmektedirler,
ilkokul mezunları ile diğer gruplar arasındaki fark ise istatistiksel olarak anlamlıdır.
Araplar, Ezidiler ve Türklerin seçimlerde seçim vaatleri ve kampanyalarına göre
siyasal tercihlerinin etkilenmesi konusunda kararsız oldukları diğerlerinin ise seçim
vaatleri ve kampanyalarının siyasal tercihlerini etkilemediğini göstermektedir.
İstatistiksel olarak ise Araplar ile sadece Kürtler ve Zazalar aile anlamlı bir farklılık
görülmektedir.
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Şanlıurfa seçmeninin, Seçimlerde oy verdikleri parti kendisine tam olarak
güvendiğim partimi olduğuna yönelik inceleme sonucunda, kişilerin verdikleri
cevaplar cinsiyetlerine, öğrenim durumlarına ve etnik kimliklerine göre anlamlı bir
farklılık göstermiştir. Kadınların siyasal tercihlerinde kendisine güvendikleri partiye
oy verdiklerini belirtirken erkekler kararsız olduklarını belirtmiştir ve aralarındaki
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Katılımcıların öğrenim durumlarına göre
değerlendirme yapıldığında ise ilkokul, ortaokul ve lise mezunları siyasal
tercihlerinde güvendikleri partiyi tercih ederken üniversite ve yüksek lisans
mezunları ise siyasal tercihlerinde güvendikleri partiye oy verme konusunda
kararsızdırlar. Aralarındaki fark değerlendirildiğinde ise ortaokul-lise mezunları ile
üniversite ve yüksek lisans mezunları arasında siyasal tercihlerinde güvendikleri
partiye oy verme bakımından istatistiksel olarak fark bulunmaktadır. Katılımcıların
etnik kimliklerine göre değerlendirme yapıldığında ise Ezidiler, Türkler ve diğer etik
kimlik mensuplarının siyasal tercihlerinde güvendikleri parti rol oynarken diğer
grupların siyasal tercihlerinde güvendikleri partiye oy vermek konusunda kararsız
oldukları görülmektedir. Aralarındaki fark istatistiksel olarak değerlendirildiğinde ise
Arap ve Kürtlerin güvendikleri partinin siyasal tercihleri üzerindeki etki ile diğer
etnik kimliği olan kişiler arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.
Ezcümle, Şanlıurfa seçmenin siyasal davranışını ve tercihleri üzerindeki
etkisinin seçmenlerin kimlik özelliklerine göre farklılık göstermekte olduğunu
yapılan araştırma ile doğrulanmıştır.
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