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ÖZET 

Seçmen davranışı konusu çok boyutlu bir konudur. Konunun kültürel, dinsel, 

ekonomik, politik, sosyolojik ve psikolojik gibi birçok yönü bulunmaktadır. Başka 

bir ifadeyle, seçmen davranışını etkileyen ve yönlendiren pek çok faktör mevcuttur. 

Şimdiye kadar da bu faktörlerin birçoğu çeşitli açılardan ele alınıp incelenmiştir. 

Ancak bu faktörler arasında kültürel ve dinsel olarak nitelendirilebilecek faktörler 

daha yeni yeni çalışma konusu olmaktadırlar. Çalışmamızın önemi ve diğerlerinden 

farklılığı tam da bu noktada ortaya çıkmaktadır. 

Seçmen davranışı siyaset bilimi ve siyaset sosyolojisinin başat konusudur. Bu 

nedenle de konu ile ilgili sayılmayacak kadar fazla araştırma ve yayın mevcuttur. Bu 

çokluğa rağmen neden bu konu ile ilgili bir çalışmanın daha yapıldığına ilişkin bir 

soru bir bakıma haklı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu soru çalışmamızı diğer 

çalışmalarla karşılaştırma ve konumlandırma imkanı sunması açısından da 

anlamlıdır. 

Seçmenlerin davranışlarında sosyo-psikolojik, kültürel ve dinsel faktörlerin 

rolünü temel alarak hazırlanan bu çalışmanın teorik ve uygulama olmak üzere iki 

yönü bulunmaktadır. Çalışmanın teorik kısmında öncelikle seçmen davranışlarının 
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kavramsal çerçevesi ve temel dinamikleri ortaya konularak bu davranışların genel 

karakteristikleri üzerinde durulmuştur. Daha sonra seçmen davranışlarını açıklayan 

kuramsal modeller ele alınarak bu modellerin gelişimi ve temel nitelikleri üzerinde 

ayrıntılı bir şekilde durulmuştur. Takip eden bölümde, Türkiye’deki seçmen 

davranışları dönemsel olarak politik-sosyoloji perspektifiyle analiz edilmiş, daha 

sonra Türkiye’de yapılan seçmen davranışı araştırmalarındaki yöntem sorunları 

hakkında ayrıntılı bilgi verilmiş ve seçmen tercihlerindeki dönemsel oynaklığın 

kaynakları incelenmiştir. Teorik kısmı oluşturan bu iki bölümde çalışmanın 

uygulama kısmına kavramsal altyapı oluşturmak gibi amaçlar güdülmüştür. 

Çalışmanın uygulama kısmında, seçmen davranışlarında etkili olduğu 

düşünülen dinsel, sosyo-psikolojik ve kültürel faktörlere yönelik olarak seçmenlerin 

tutumları ve algıları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bölümde son olarak çeşitli 

istatistiksel analizler sonucunda elde edilen bilgi ve bulgular, sonuçlarıyla birlikte 

yorumlanmış ve çeşitli akademik ve pratik politika önerilerinde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Seçmen Davranışı, Kültürel Faktörler, Dinsel Faktörler. 
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The role of Socio-psychologic, Cultural and Religious 

Factors on the Elector Behaviours in Türkiye: An 

Institutional and Emprical Study 

 

SUMMARY 

The subject of elector behaviour is a multidimensional subject. The subject has 

many aspects such as; cultural, religional, economical, political, sociological and 

psychological. In other words, there have been lots of factors that affect and direct 

the elector behaviour. By this time, most of these factors have been studied from 

various aspects. But the factors that can be described as cultural and religional have 

recently been the subjects of searches. The importance and the difference of our 

study emerges precisely at this point.  

The elector behaviour is the principal subject of political sciences and political 

sociology. And for this reason, there have been countless researches and publication 

concerning elector behaviour. There emerges a question about why one more study 

have been done despite this plentitude. This question is significant as it enables us to 

compare our study to other studies and it enables us to position it.  

Prepared on the basis of the role of socio-psychological, cultural and religional 

factors on the behaviours of the electors, this study has two aspects; theoretical and 

implementation. In the theoretical part of the study, by presenting the conceptual 

framework of the elector behaviours and its basic dynamics, the general 

http://tureng.com/search/theoretical
http://tureng.com/search/theoretical
http://tureng.com/search/conceptual%20framework
http://tureng.com/search/conceptual%20framework
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characteristics of these behaviours have been emphasized. Then, by discussing the 

theoretical models explaining elector behaviours, the development of these models 

and their basic characteristics have been studied in detail. In the following part, first 

the elector behaviours in Turkey have been analysed cyclicly in political sociolgy 

perspective. Then the detailed information have been included about the method 

problems of the elector behavior studies done in Turkey. Finally the sources of the 

periodical mobility in the elector preferences have been studied. In the theoretical 

section, consist of two parts, it has been aimed to prepare a conceptual substructure 

for the implementation section of the study.   

In the implementation part of the study, it has been attempted to be determined 

the attitudes and the perceptions of the electors towards religional, socio-

psycholgical and cultural factors that has been thought as effective on the elector 

behaviours. Finally in this part, the information and findings acquired as a result of 

various statistical analysis have been interpreted with their results and some 

academical and practical politics suggestions have been made.  

Key Words: Elector Behaviour, Cultural Favtors, Religional Factors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tureng.com/search/theoretical%20model
http://tureng.com/search/basic%20characteristic
http://tureng.com/search/cyclicly
http://tureng.com/search/prepare%20a%20substructure
http://tureng.com/search/prepare%20a%20substructure
http://tureng.com/search/attitudes


viii 

 

İÇİNDEKİLER 

Bilimsel Etik Sayfası ................................................................................................... ii 

Doktora Tezi Kabul Formu ......................................................................................... iii 

Özet ............................................................................................................................. iv 

Summary ..................................................................................................................... vi 

İçindekiler ................................................................................................................. viii 

Kısaltmalar .................................................................................................................. xi 

Tablolar Listesi ......................................................................................................... xiv 

Şekiller Listesi ......................................................................................................... xvii 

Ekler Listesi ............................................................................................................ xviii 

Giriş ............................................................................................................................. 1 

Birinci Bölüm .............................................................................................................. 6 

Seçmen Davranışlarının Kökenleri .............................................................................. 6 

1.1. Seçmen Davranışı ................................................................................................. 6 

1.2. Seçmen Davranışının Genel Karakteristiği ......................................................... 14 

1.3. Seçmen Davranışlarını Açıklayan Kuramsal Modeller ...................................... 21 
1.3.1. Normatif Modeller (Normative Models) .................................................. 22 

1.3.1.1. Delege Modeli (Delegate Model) ............................................ 26 

1.3.1.2. Benzeşmeci Model (Correspondent Model) ............................ 29 

1.3.1.3. Vekâlet Modeli (Proxy Model) ............................................... 32 

1.3.1.4. Mütevelli Modeli (Trustee Model) .......................................... 34 

1.3.2. Rasyonel Tercih Modeli (Rational Choice Model) .................................. 36 

1.3.3. Sosyolojik Model ...................................................................................... 44 

1.3.4. Sosyo-Psikolojik Model ........................................................................... 48 

1.3.5. Sezgisel Model (Heuristic Model) ............................................................ 51 

1.4.  Seçmen Karar Alma Sürecinin Sorunları ........................................................... 54 

1.4.1. Seçmen Bilgisizliği ................................................................................... 57 

1.4.2. Seçmen İlgisizliği ..................................................................................... 61 

1.4.3. Seçmen Miyopluğu ................................................................................... 66 

1.4.4. Bürokratik Etkinsizlikler .......................................................................... 68 

1.4.5. Depolitizasyon (Depolitisation) ................................................................ 71 

İkinci Bölüm .............................................................................................................. 75 



ix 

 

Türkiye’de Dönemsel Seçmen Davranışları Ve Seçmen Davranışlarını Etkileyen 

Faktörler ..................................................................................................................... 75 

2.1. Türkiye’de Dönemsel Seçmen Davranışları ....................................................... 75 
2.1.1. Parti Sisteminin Doğuş Dönemi: 1946-1960 ............................................ 77 

2.1.2. İdeolojik Parçalanma ve Kutuplaşma Dönemi: 1961-1980 ...................... 80 

2.1.3. Yeniden Yapılanma Dönemi: 1983-2000 ................................................. 84 

2.1.4. Merkezin İdeolojik Çöküş Dönemi: 2000’li Yıllar .................................. 91 

2.2. Seçmen Davranışı Araştırmalarında Yöntem Sorunları ..................................... 95 
2.2.1. Seçmen Tercihlerinde Oynaklık (Volatility) ve Kaynakları .................... 97 

2.3. Türkiye’de Seçmen Davranışlarını Etkileyen Faktörler ................................... 104 
2.3.1. Yapısal (Uzun Dönemli) Faktörler ......................................................... 104 

2.3.1.1. Coğrafi Yerleşim Faktörü ...................................................... 104 

2.3.1.2. Sosyal Bölünme (Social Cleavage) ....................................... 110 

2.3.1.3. Protesto Oyu (Protest Vote) .................................................. 114 

2.3.1.4. Etnik ve Dinsel Temelli Oyverme ......................................... 116 

2.3.1.5. Parti Bağlılığı (Party Loyalty) ............................................... 120 

2.3.1.6.  Geçmişe Yönelik Oy Verme (Retrospective Voting) ........... 122 

2.3.1.7. Eğitim Faktörü ....................................................................... 123 

2.3.2. Araçsal (Kısa Dönemli) Faktörler .......................................................... 130 

2.3.2.1. Aday Faktörü ......................................................................... 130 

2.3.2.2. Kişisel Tutum ve Değerler .................................................... 133 

2.3.2.3. Ekonomik Faktörler ............................................................... 138 

Üçüncü Bölüm ......................................................................................................... 144 

Türkiye’de Seçmenlerin Sosyo-Psikolojik, Kültürel ve Dinsel Faktörlere Göre Tutum 

ve Algılarına İlişkin Uygulama ................................................................................ 144 

3.1. Araştırmanın Konusu ve Amacı ....................................................................... 144 

3.2. Araştırmanın Modeli ve Değişkenleri ............................................................... 148 
3.2.1. Araştırmanın Modeli .............................................................................. 148 

3.2.2. Modelde Bulunan Değişkenler ............................................................... 151 

3.2.3. Modelin Değişken Grupları .................................................................... 151 

3.3. Araştırmanın Hipotezleri .................................................................................. 152 

3.4. Araştırmanın Kapsamı ve Kısıtları ................................................................... 153 

3.5. Araştırmanın Ana Kütlesi ve Örnekleme Süreci .............................................. 154 

3.6. Bilgi Toplama Yöntem ve Aracı ....................................................................... 156 



x 

 

3.7. Veri ve Bilgilerin Analizi ................................................................................. 157 

3.8. Örneklemin Özellikleri ..................................................................................... 159 
3.8.1. Örneklemin Demografik Özellikleri ....................................................... 159 

3.8.2. Örneklemin Siyasal ve Sosyo-Kültürel Özellikleri ................................ 163 

3.9. Araştırmanın Bulguları ..................................................................................... 172 
3.9.1. Seçmen Tercihlerinde Dinsel ve Kültürel Faktörlerin Etkisi ................. 172 

3.9.1.1. Dinsel ve Kültürel Faktörlere İlişkin Tanımsal İstatistikler .. 189 

3.9.2. Seçmen Tercihlerinde Sosyo-Psikolojik Faktörlerin Etkisi ................... 194 

3.9.2.1. Sosyo-Psikolojik Faktörlere İlişkin Tanımsal İstatistikler .... 217 

Sonuç ve Öneriler .................................................................................................... 220 

Ekler ......................................................................................................................... 252 

Özgeçmiş ................................................................................................................. 259 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

KISALTMALAR 

a.g.e. Adı Geçen Eser 

a.g.m. Adı Geçen Makale 

A.Ü. Ankara Üniversitesi 

AB Avrupa Birliği 

ABD Amerika Birleşik Devletleri 

AİD Amme İdaresi Dergisi 

AKP Adalet ve Kalkınma Partisi 

BBP Büyük Birlik Partisi 

BDP Barış ve Demokrasi Partisi 

BM Birleşmiş Milletler 

C. Cilt 

CHP Cumhuriyet Halk Partisi 

Çev. Çeviren 

DP Demokrat Parti 

DSP Demokratik Sol Parti 

Ed. Editör 



xii 

 

Eds. Editörler 

HEPAR Hak ve Eşitlik Partisi 

IMF Uluslararası Para Fonu   (International Monetary Found) 

İP İşçi Partisi 

KİT Kamu İktisadi Teşebbüsü 

MHP Milliyetçi Hareket Partisi 

ODTÜ Ortadoğu Teknik Üniversitesi 

OECD 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü   (Organisation for Economic     

Co-operation and Development) 

s. Sayfa 

S.Ü. Selçuk Üniversitesi 

SBE Sosyal Bilimler Enstitüsü 

SBF Siyasal Bilgiler Fakültesi 

SP Saadet Partisi 

ss. Sayfadan Sayfaya 

TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi 

TESAV Toplumsal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı 



xiii 

 

TESEV Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı  

TODAİE Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü 

TP Türkiye Partisi 

TUIK Türkiye İstatistik Kurumu 

Vol. Volume 

Yay. Yayın 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

TABLOLAR LİSTESİ 

Tablo 3. 1: Uygulama Yapılan Bölgeler ve İller ..................................................... 156 

Tablo 3. 2: Cinsiyet .................................................................................................. 159 

Tablo 3. 3: Medeni Durum ...................................................................................... 160 

Tablo 3. 4: Yaş ......................................................................................................... 160 

Tablo 3. 5: En Çok Yaşanılan Yer ........................................................................... 161 

Tablo 3. 6: Eğitim Durumu ...................................................................................... 161 

Tablo 3. 7: Meslek ................................................................................................... 162 

Tablo 3. 8: Gelir Durumu ........................................................................................ 163 

Tablo 3. 9: Siyasal Yelpazedeki Konum ................................................................. 164 

Tablo 3. 10: Siyasal Kimlik ..................................................................................... 165 

Tablo 3. 11: Siyasal Duruş ....................................................................................... 166 

Tablo 3. 12: Oyvermenin Anlamı ............................................................................ 167 

Tablo 3. 13: Parti Seçiş Nedenleri ........................................................................... 168 

Tablo 3. 14: Oyverme Kararının Şekillenmesi ........................................................ 169 

Tablo 3. 15: Dindarlık Derecesi ............................................................................... 170 

Tablo 3. 16: Oyvermede Kitle İletişim Araçlarının Etkisi ....................................... 171 

Tablo 3. 17: Din Konusundaki Tutum ..................................................................... 173 

Tablo 3. 18: Din Yaşantısındaki Değişim ................................................................ 174 

Tablo 3. 19: İnanç Ekseni ........................................................................................ 175 



xv 

 

Tablo 3. 20: Dindarlık Düzeyi * İnanç Ekseni ........................................................ 176 

Tablo 3. 21: Din Yaşantısındaki Değişim * İnanç Ekseni ....................................... 177 

Tablo 3. 22: Din Yaşantısındaki Değişim * Dindarlık Düzeyi ................................ 178 

Tablo 3. 23: Din Konusundaki Tutum * Hangi Partiye Oy Verirsiniz .................... 179 

Tablo 3. 24: Başörtüsü Takma Oranı ....................................................................... 181 

Tablo 3. 25: Başörtüsü Takma Nedeni .................................................................... 182 

Tablo 3. 26: Başörtüsü Takma Nedeni * Hangi Partiye Oy Verirsiniz ................... 184 

Tablo 3. 27: Üniversitelerde Başörtüsü Sorununa Bakış ......................................... 186 

Tablo 3. 28: Başörtüsü Yasağına Bakış ................................................................... 187 

Tablo 3. 29: Başörtüsü Yasağına Bakış * Hangi Partiye Oy Verirsiniz .................. 188 

Tablo 3. 30: Dinsel Değerlere İlişkin Tanımsal İstatistikler .................................... 190 

Tablo 3. 31: Kültürel Değerlere İlişkin Tanımsal İstatistikler ................................. 192 

Tablo 3. 32: Genel Seçimlerde Oy Verilen Parti ..................................................... 195 

Tablo 3. 33: Aynı Partiye Oy Verme ....................................................................... 195 

Tablo 3. 34: İkincil Parti Tercihi ............................................................................. 196 

Tablo 3. 35: Kesinlikle Oy Verilmeyecek Parti ....................................................... 197 

Tablo 3. 36: Acil Çözülmesi Gerektiği Düşünülen Sorunlar ................................... 199 

Tablo 3. 37: Hayattan Memnuniyet ......................................................................... 201 

Tablo 3. 38: Hayattan Memnuniyet * Hangi Partiye Oy Verirsiniz ........................ 202 

Tablo 3. 39: Gelecekten Umut ................................................................................. 203 



xvi 

 

Tablo 3. 40: Gelecekten Umut * Hangi Partiye Oy Verirsiniz ................................ 204 

Tablo 3. 41: Türkiye’nin Gidişatı ............................................................................ 205 

Tablo 3. 42: Türkiye’nin Gidişatı * Hangi Partiye Oy Verirsiniz ........................... 206 

Tablo 3.43. Yaş * Hangi Partiye Oy Verirsiniz ....................................................... 208 

Tablo 3.44. Eğitim Düzeyi * Hangi Partiye Oy Verirsiniz ...................................... 211 

Tablo 3.45. Gelir Düzeyi * Hangi Partiye Oy Verirsiniz ........................................ 213 

Tablo 3.46. Yerleşim Yeri * Hangi Partiye Oy Verirsiniz ...................................... 215 

Tablo 3.47. Sosyo-Psikolojik Faktörlere İlişkin Tanımsal İstatistikler ................... 218 

 



xvii 

 

ŞEKİLLER LİSTESİ 

Şekil 1. 1: Seçmen Karar Verme Süreçleri ................................................................ 12 

Şekil 1. 2: Seçmen Davranışlarını Etkileyen Faktörler .............................................. 19 

Şekil 1. 3: Rasyonel Tercih Modeli’nin Temel Varsayımları .................................... 39 

Şekil 1. 4: Sosyolojik Oy Verme Modeli ................................................................... 46 

Şekil 1. 5: Sosyo-Psikolojik Oy Verme Modeli ........................................................ 49 

Şekil 1. 6: Siyasal Karar Alma Süreci ve Sorunlar .................................................... 56 

Şekil 2. 1: Eğitimin Seçmen Davranışları Üzerindeki Etkisi................................... 128 

Şekil 3. 1: Araştırmanın Modeli .............................................................................. 150 

 

 

 

 

 

 



xviii 

 

EKLER LİSTESİ 

Ek 1: Seçmen Eğilimleri ve Siyasal Katılım Araştırması Anket Formu ................. 252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

GİRİŞ 

Demokrasi ile yönetilen toplumların en belirgin özellikleri, belirli aralıklarla 

gerçekleştirilen serbest seçimlerle merkezi ve yerel yönetimler bazında iktidar 

elitlerinin belirlenmesidir. Demokrasileri diğer yönetim biçimlerinden ayıran en 

temel özelliklerin biri de budur. Bu nedenle de demokratik devlet, siyasal katılmanın 

en yoğun olduğu devlet biçimi olarak nitelendirilir. Bireyler siyasal partiler 

aracılığıyla sistemin işleyişine katkıda bulunurlar. İktidar ilişkilerinin bulunduğu her 

toplumda çeşitli yoğunluklarda siyasal katılma ve bunun en klasik şekli olarak oy 

verme karşımıza çıkar (Özer ve Meder, 2008: 1). Seçmen davranışı, siyasal 

katılmanın alanına giren katılma biçimlerinden sadece biri olmasına rağmen, 

bireylerin siyasal sistem karşısında durumlarını, tutumlarını ve davranışlarını 

yansıtan genel bir kavramdır. Bu açıdan seçmen davranışı basit bir karar almadan, 

yoğun bir eyleme kadar uzanan geniş bir tutum ve faaliyet alanını kapsamaktadır.  

Bir siyasal sistem içinde genel olarak yöneten ve yönetilen olmak üzere iki 

kesimin var olduğu düşünüldüğünde siyasal davranışların daha çok yönetilenlerin 

yönetenleri etkileme, onların kararlarını kendi çıkar ve tercihleri doğrultusunda 

değiştirmek için aldıkları kararlar süreci olduğu söylenebilir. Karar alma süreci; 

temsil hakkının devredilmesi ile başlayan, bireylerin çıkarları ile şekil alan bir 

süreçtir. Dolayısıyla karar alma süreci, siyasal davranış içinde seçmenin hareket 

etmesidir. Bu hareketlilik, yani seçmenin davranışı tüm davranış modellerinde 

olduğu gibi birbirlerine benzerlik gösterebilir. Seçmen davranışı, toplum üyelerinin, 

kendisini yönetecek olanı seçme ve doğrudan veya dolaylı olarak kamu politikasının 

şekil almasını sağlayan ortak bir faaliyettir. Karar alma süreci seçmen davranışının 

tümü ile ilgilenen bir süreçtir. Karar alma sürecinde, seçmenin davranışı sonucu 

ortaya çıkan siyasi anlayış ve o anlayışın politikalarının sonucunda seçmen 

davranışları yeniden şekillenebilir. 

Diğer taraftan, seçmenlerin karar süreçlerine ya da oy vermelerine yol açan tek 

etmen seçim sonuçlarını ya da yöneticileri etkileyebilme umutları olmayabilir. 

Seçmenler, demokratik bir toplumun vatandaşları olarak siyasal karar almaya 

katılmanın görev bilinci, ya da bu demokratik haklarını kullanma kaygısıyla davranış 
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sergileyebilirler. Bu davranış demokrasiyi desteklemek motifiyle olabileceği gibi, 

mevcut durumu protesto etmek isteğinin bir yansıması da olabilir. Dolayısıyla, 

sadece siyasal davranıştan hareketle o davranışı güdüleyen kararın niteliği hakkında 

yargıya varmak yeterli değildir. İnsanlar, memnuniyetlerini ifade etmek için siyasal 

bir davranış sergileyecekleri gibi, hoşnutsuzlukların açığa çıkması yönünde de 

davranabilirler. 

Siyasal yapılanmalarını demokratik sisteme göre inşa eden toplumlarda seçmen 

davranışlarının analiz edilmesi büyük önem taşımaktadır. Seçmenlerin tercihlerini 

etkileyen ekonomik, politik, sosyolojik ve psikolojik pek çok etken mevcuttur. Bu 

etkenler doğrultusunda seçmenlerin “nasıl” oy verdikleri doğal olarak önemli hale 

gelmektedir. Siyasal iktidarlar ile seçmenler arasında politik-ekonomik bir oyun 

mevcuttur. Bu oyunda siyasal partiler seçmenlerin oy vereceği politikalar uygulamak 

isterken, seçmenlerde kendilerine en fazla fayda getireceklerine inandıkları 

politikalar vaat eden siyasal partiler doğrultusunda oylama yapacaklardır. Bu nedenle 

seçmenlerin hangi sosyo-kültürel değişkenlere karşı daha duyarlı olduğunun 

bilinmesi önemlidir. Nitekim bu durumun bilinmesi aynı zamanda siyasal iktidarların 

gereksiz politika uygulama maliyetlerini de ortadan kaldırabilmektedir. Bu anlamda 

seçmen davranışlarının analiz edilmesi, siyasal dalgalanmalar nedeniyle ortaya çıkan 

kamusal açıkların önlenmesinde de büyük öneme sahiptir. 

Diğer taraftan, siyaset kavramı genel olarak kabul gördüğü üzere toplumun 

farklı kesimlerinin ve güç odaklarının ortak bir zeminde uzlaştırılması anlamına 

gelmekte ve kendine has özellikleri üzerinde taşıyan bir alan olarak kendi içerisinde 

çeşitli değişkenleri barındırmaktadır. Sosyal bilimlerin genelinde olduğu gibi siyaset 

bilimi içerisinde de insan faktörü belirleyici bir konum ve öneme sahiptir. İnsanlar 

insan olma özellikleri ve yasayış biçimleri itibariyle toplumsal yaşam içerisinde diğer 

insanlarla etkileşim halinde yaşamaktadırlar. Bu yaşam biçiminin ortaya çıkmasıyla, 

yani diğer bir deyişle insanların topluluklar halinde toplumları oluşturmasıyla devlet 

denilen otorite ortaya çıkmıştır. Belirli insan toplulukları üzerinde otorite kuran 

devletler içerisinde bazı güç ve yetkilerin doğması ve bunların paylaşımı da söz 

konusu olmuştur. Bu güç ve yetkilerden bir kısmı devletler içerisinde siyasal 
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iktidarlar/hükümetler tarafından kullanılmaktadır. Siyasal iktidarlar ise seçimlerde 

seçmenlerden en fazla oyu alan siyasal partiler içerisinden çıkmaktadır. Bu noktada 

siyasal iktidarların iktidar olabilmeleri için anayasal ve demokratik sistem özellikleri 

itibariyle seçmenler adı verilen ve yönetimi dolaylı ya da doğrudan belirleyen 

kitlelerden yeterli derecede oy alabilmeleri gerekmektedir. 

Bundan hareketle, siyasal partiler siyasal iktidar olabilmek için seçimlerde oy 

kullanacak seçmenleri bir şekilde etkilemek ve onlardan alacakları oylarla iktidara 

gelip ülkeyi yönetmek istemektedirler. Siyasal sistem içerisinde siyasal parti-seçim-

seçmen üçlemesi şeklinde bir etkileşim söz konusudur. Bu etkileşim içerisinde 

seçmenler ve siyasal partiler bu etkileşimin hem etkileneni hem de etkileyeni 

konumundadır. Çünkü iktidara gelen siyasal partiyi seçmenler kendi oylarıyla 

belirlemektedir. Ancak seçmenler de seçim dönemlerinde siyasal partilerin çeşitli 

araçlarla toplumsal sisteme sundukları faaliyetlerden ve çalışmalardan az ya da çok 

veya dolaylı ya da dolaysız bir biçimde etkilenmektedirler. Böyle bir etkileşim 

içerisinde her iki tarafta bir şekilde birbirinin belirleyicisi ve etkileyicisi rollerini 

üstlenmektedir.  

Aynı şekilde, toplumun siyasal açıdan yönetimini gerçekleştirecek olan 

kadroları belirlemesi açısından siyasal bir olay olan seçimler, yapıldığı ülkenin 

anayasal ve demokratik yapısının özelliklerine de bağlı olmak kaydıyla siyasal 

partileri ve seçmenleri bir araya getiren ve siyasal partilerle seçmenler arasında bir 

iletişimi gerçekleştiren önemli bir olay niteliğini üzerlerinde taşımaktadırlar. Seçmen 

kitlelerini oluşturan insanların siyasal konulardaki görüş ve düşünceleri onları bir 

siyasal davranış biçimine yönlendirmektedir. Bireyler bazen sadece oy vererek 

siyasete katıldıkları gibi bazen de üst düzeyde örneğin parti adayı olmak gibi 

faaliyetlerde bulunarak da siyasete katılabilmektedirler. 

Gelinen noktada, siyasal partiler de diğer hizmet ya da mal sunan kuruluşlar 

gibi siyasal alanda kamusal mal ve hizmet arz eden tüzel kişiler olarak 

değerlendirlmektedir. Amaçları bir pazarlamacı gibi kendilerini ve parti 

programlarını seçmenlere anlatmak, onları ikna ederek oyları kendi saflarına 

çekebilmektir. Seçmenler de politik alanın tüketicileri olarak düşünülebilir ancak bu 
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tüketiciler normal piyasa yapısındaki davranışlarının aksine rasyonaliteden 

uzaklaşabilmekte, kullandığı oyla kendine maliyet yükleyen bir politik dengenin 

oluşmasına da neden olabilmektedirler. Bu politik dengenin oluşmasında seçmeni 

çevreleyen sosyal, kültürel, dinsel ve ekonomik yapı kararlarını büyük ölçüde 

şekillendirebilmektedir. Bu yapı politik partilerin seçim programları ve iktidardaki 

dönemsel sosyal, kültürel ve ekonomik kararlarının da belirleyicisi olabilmektedir. 

Bu çalışmada siyasal partilerin davranış özelliklerinden ziyade, seçmenin parti 

tercihlerinde üzerinde olası etkiye sahip sosyo-psikolojik, kültürel ve dinsel 

faktörlerin etki derecelerinin tespiti amaçlanmıştır. Bu açıdan çalışma ilgili alandaki 

diğer çalışmalara büyük ölçüde benzemektedir. Ancak bizim konuya eğilmemize ve 

üzerine çalışmamıza yol açan husus, dinsel değerlerin ya da genelde dinin seçmen 

tercihinde oynadığı rolü keşfetme amacıdır. Çünkü son yıllarda dünyanın birçok 

ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de toplumun daha dindarlaştığı ifade edilmektedir 

(Esmer, 2011: 42). Ancak bu olgunun siyasal tercihler üzerinde oynadığı rol 

hakkında henüz yeterli bilgi mevcut değildir. Bu konuda bilgi edinmeyi amaçlayan 

bu çalışmanın hem benzerlerinden farklılaştığı hem de yeni bir olgunun etkisini 

keşfetme amacı gütmesi nedeniyle bilimsel bir nitelik kazandığı düşünülmektedir. 

Bu amaç doğrultusunda bu tez çalışması üç bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölümde; ilk başta seçmen davranışının mevcut modellerden hareketle kavramsal 

çerçevesi ve temel dinamikleri ortaya konulmakta, daha sonra seçmen 

davranışlarının genel karakteristikleri üzerinde durulmaktadır. Daha sonra literatürde 

seçmen davranışlarını açıklayan kuramsal modeller ele alınarak bu modellerin 

gelişimi ve temel nitelikleri üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulmaktadır. Bu 

bağlamda, seçmen karar alma sürecinin karşılaştığı sorunlar konusunda ayrıntılı bilgi 

verilerek karar alma sürecinin ve karar alınırken karşılaşılan temel problemlerin 

zihinsel arka planı sorgulanmakta, özellikle seçmen davranışlarına etki eden faktörler 

ve oy vermeye ilişkin modeller analiz edilerek bu konuda kavramsal bir düzlem 

oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

İkinci bölümde ise ilk önce Türkiye’deki seçmen davranışları dönemsel olarak 

politik-sosyoloji perspektifiyle analiz edilmektedir. Bu kapsamda ayrıca Türkiye’de 
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yapılan seçmen davranışı araştırmalarındaki yöntem sorunları hakkında ayrıntılı bilgi 

verilmekte ve seçmen tercihlerindeki dönemsel oynaklığın kaynakları üzerinde 

durulmaktadır. Bu bölümün son kısmında ise, Türkiye’de seçmen davranışlarını 

etkilediği düşünülen yapısal ve araçsal faktörler literatürdeki bilgi, bulgu ve 

değerlendirmeler yardımıyla açıklanmaya çalışılmaktadır. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde, Türkiye’de seçmen davranışlarında sosyo-

psikolojik, kültürel ve dinsel faktörlerin etkisi bağlamında bir araştırma uygulaması 

yer almaktadır. Bu yapılırken ilk başta çalışmanın ampirik uygulamasının amaç ve 

kapsamı çerçevesinde şekillenen ikinci bölümün son kısmındaki konular ayrıntılı bir 

şekilde değerlendirilerek ampirik araştırma konusunda kavramsal bir altyapı 

hazırlanmış ve tez konusu bağlamında araştırma uygulamasına geçilmiştir. 

Araştırmanın metodolojisi ile ilgili olarak, araştırmanın amacı, kapsamı, sınırları, 

örnekleme yöntem ve süreci, araştırma modeli ve hipotezleri ayrıntılı olarak 

verilmektedir. Metodolojik bilgiler yanında, elde edilen bilgi ve bulguların 

yorumlanmasına katkı sağlaması açısından araştırma örneği hakkında tanımlayıcı 

bilgilere de yer verilmektedir. Anket formu aracılığıyla elde edilen verilere 

güvenilirlik ve geçerlilik analizleri uygulanarak veriler çok değişkenli istatistiksel 

analizler için hazırlanmıştır. 

Araştırmanın bulguları kısmında öncelikle araştırma örneğine ilişkin veriler 

sunularak, elde edilen sonuçların nasıl bir örnekten alındığı konusuna açıklık 

kazandırılmaya çalışılmaktadır. Araştırmanın amaç ve kapsamı doğrultusunda, 

tanımlayıcı istatistikler hakkında genel bilgiler verilmektedir. Araştırma hipotezlerini 

test edebilmek ve daha ayrıntılı bilgilere ulaşabilmek için Descriptive İstatistik ve 

Discriminant Analizinden yararlanılmıştır. Bu analizler araştırma modelinin 

kullanılabilir bir model olduğunu göstermiştir. Bu bölümde son olarak çeşitli 

istatistiksel analizler sonucunda elde edilen bilgi ve bulgular, sonuçlarıyla birlikte 

yorumlanmakta ve gerekli akademik, pratik ve politika önerilerinde bulunulmaktadır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

SEÇMEN DAVRANIŞLARININ KÖKENLERİ 

 

1.1. Seçmen Davranışı 

Siyaset bilimi literatüründe yaygın bir etki alanına sahip bulunmakta olan 

“siyasal davranış” kavramı, bireyin genel olarak dünyaya, özel olarak da kendi 

yaşamını ilgilendiren olaylara, kurumlara, aktörlere, sosyal ve siyasal işleyişe 

yönelmede kullandığı bir çerçeve olarak kabul edilmektedir. Başka bir deyişle 

“davranış” bireyin kendi yaşamına yön verirken ya da toplumsal ve siyasal yaşamı 

anlamlandırırken sahip olduğu kanaat, tutum, düşünce ve izlenimin tümüdür. 

Davranış değerlerinin bir ayağı bireyin iç dünyasında beslediği kanaat ve 

düşüncelerden oluşurken, diğer bir ayağı da bireyin bu kanaat ve düşünceden 

hareketle yöneldiği eylemler dizisinden oluşmaktadır. Bu nedenle siyasal davranışlar 

analiz edilirken bireyin yöneldiği veya gerçekleştirdiği pratikleri de göz önünde 

bulundurmak gerekmektedir (Çaha, 2008: 2). 

Bu açıdan seçmen davranışı (voter behaviour), siyasal davranış geneline giren 

biçimlerden sadece biri olmasına rağmen, siyasal bilimcilerin üzerinde en fazla 

inceleme yaptıkları alan olagelmiştir. Seçmen davranışı dışında ulusal çapta ve ona 

eşdeğer başka bir siyasal davranış görülmemektedir. Çünkü ulusal seçimlerle herkese 

eşit etki olanağı tanınmıştır. Her oy eşit değere sahip olduğu gibi, oy kullanma ile 

kullanmama davranışları da etki açısından eşit ağırlığa sahiptir. Seçimler gizlidir ve 

seçmen davranışlarından sorumlu tutulamaz. Bu nedenle de seçmen en samimi 

seçişini ortaya koyabilir. Ancak seçimlerin gizliliğinin bir sakıncası vardır. Verilen 

oy ile kişi arasında bireysel bir bağ kurulamamakta ancak toplu seçişler ve 

davranışlar incelenebilmektedir (Gülmen, 1979: 15). Fakat seçmen davranışının 

hemen hemen bütün toplumlarda gözlenebilen bir siyasal olgu niteliğinde olması, 

onun karşılaştırmalı siyasal davranış çalışmalarında en fazla başvurulan bir araç 
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olmasını sağlar. Oysa diğer siyasal davranışların, farklı toplumlarda aynı geçerliliği 

taşımadığı görülür. 

Seçmen davranışı kavramı, toplum üyelerinin yöneticileri seçme ve doğrudan 

doğruya veya dolaylı olarak kamu politikasının belirlenmesini etkileme amacıyla 

katıldıkları ortak bir faaliyeti konu edinmektedir. “Seçmen” bir ülke vatandaşı 

olmanın kendisine sağladığı bir hak ve görev olarak o ülkede yönetici kadronun 

belirlenmesiyle ilgili seçimlere katılabilecek kişidir. Kişinin bu amaçla katıldığı 

eylem, ancak seçmen davranışı kapsamına girebilir (Özer ve Meder, 2008: 30). Diğer 

yandan, bir ülkede seçmenlerin genel eğitim, kültür ve gelir düzeyi ile o ülkede 

yapılan siyasetin niteliği arasında paralellik vardır. Seçmen davranışlarının iyi analiz 

edilmesi, o ülkenin gerek sosyo-ekonomik, gerekse de sosyo-kültürel göstergeleri ile 

ilgili ciddiye alınması gereken veriler ortaya koyar (Aktan ve Dileyici, 2001: 12–25). 

Çünkü demokratik politik sistemlerde seçimler, sadece seçmen ile politik partiler 

arasında oluşan bir süreçten ibaret değildir. Bu nedenle seçimleri sadece siyaset 

biliminin konusu olarak görmek yanlıştır. Bu sistemlerde seçimler ekonomik, 

hukuksal, sosyolojik ve psikolojik bir sürecin ürünüdürler. Temsili demokrasilerde 

seçimlerin yapısı ve sonuçları ile ekonomi politikaları arasında doğrusal ve güçlü bir 

ilişki mevcuttur. Herhangi bir politik seçim sistemine göre; oylama sonucunda elde 

edilen oy miktarı ya da oy oranı aracılığıyla hangi politik parti ya da partilerin 

parlamentoya gireceğini, hükümeti kuracak ve muhalefette kalacak politik partilerin 

belirlenmesini, iktidara gelen politik partilerin uyguladıkları ekonomi politikalarının 

ideolojik mi yoksa popülist mi olduğuna karar verilmesini ve bir sonraki seçimlerde 

iktidar partilerinin yeniden iktidara gelebilmesi muhalefet partilerinin ise iktidara 

gelebilmek için nasıl bir ekonomi politikası izlemesi gerektiği belirlenebilmektedir. 

Seçimler özünde politik karakterli olmasına rağmen etkileri ve etkilendiği unsurlar 

ekonomik niteliktedir. Çünkü seçimler siyasal karar alma sürecinde seçmenler, 

politikacılar, bürokratlar ve çıkar-baskı gruplarının bireysel çıkarlarının toplamıdır. 

Siyasal karar alma sürecinde tüm aktörlerin amacı çıkarlarının maksimum düzeyde 

belirlenmesini sağlamaktır (Kalaycı, 1999: 29–30). 
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Seçmenin aldığı siyasal kararlar, oldukça karmaşık etkiler altında ortaya çıkan, 

çok sık değişebilme özelliğine sahip ve bireyin davranışlarına yön veren tercihlerdir. 

Bu kararlar genellikle bireyin genel kişiliğinin çevresiyle etkileşimi sonucu ortaya 

çıkarken zaman içinde belli tutarlılık göstererek bir siyasal eğilim şeklinde belirir. 

Siyasal eğilimler siyasal katılma eylemi şeklinde ortaya çıkmakta ve bu eylemler 

siyasal yöneticilerin kararlarını etkilemeyi amaçlamaktadır (Özer ve Meder, 2008: 

30). Doğal olarak bir toplumda bireylerin / seçmenlerin toplumsal kararlara 

katılmaları çeşitli şekillerde olabilir. Bunun en basit şekli oy kullanmadır. Oylama ile 

bireyler / seçmenler en fazla yarar sağlayacaklarını umdukları siyasal partiye oy 

verirler. Seçmenlerin siyasal karar alma sürecine katılmaları, çoğunlukla bir iktisadi 

veya bireysel / toplumsal çıkara dayalıdır. Buna bağlı olarak kamusal kararlara 

katılmaları ancak, katılma sonucu elde edecekleri net faydanın pozitif olması sonucu 

gerçekleşir (Özsoy, 2002: 86). Bu katılma davranışı dar anlamda, siyasal yönetici 

kadronun seçimi sırasında, toplumun üyelerinin siyasal partiler veya liderler arasında 

yapmış oldukları seçme işlemidir. Kavramda yapılacak böyle bir daraltma, kamuoyu, 

seçim kampanyaları, etki araçları gibi seçim öncesiyle ilgili faaliyetler kapsam dışı 

kaldığından, konunun sınırlarının belirlenmesinde yardımcı olacaktır. Konunun 

içeriği sadece yönetici organların seçimi sırasındaki davranış olarak belirlendiği için, 

bazı rejimlerde siyasal kararların kamuoyuna sunulması mekanizması, yani 

referandum oylamaları sırasında görülen seçmen davranışı dar anlamın dışında 

kalmaktadır (Gülmen, 1979: 19). 

Seçmen davranışı iki aşamada karar almayı gerektirir. Kişinin önce yönetici 

kadronun seçiminde oy kullanıp kullanmayacağına karar vermesi, sonra da bu oyunu 

ne yönde kullanacağını belirlemesi gerekir. Bu ilk karar oy verip vermeme, ikincisi 

ise belirli bir partiye oy verme şeklinde uygulamaya yansımaktadır (Gülmen, 1979: 

19). 

Bilindiği gibi, demokratik rejimlerde seçmenler politikacıları seçim ile iş 

başına getirmektedirler. Bunun nedeni seçmenlerin kendilerini yönetecek kişileri 

seçmeleri; verdikleri oylar ile gelecekte kendilerine sunulacak kamusal mal ve 

hizmetlere yönelik parti plan ve programlarında belirtilen konular ile ilgili 
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temsilcilerine yetki verilmesini sağlamasıdır (Sakal, 1998: 215–226). Bu sebeple 

siyasal ilişkilerin bulunduğu her toplumda çeşitli yoğunluklarda siyasal katılım ve 

bunun klasik şekli olarak oy verme öne çıkar. Oy verme, pasif ve aktif katılma 

şekilleri arasında bir noktadadır. Aktif siyasal katılmada kişi en birinci şekliyle 

başkalarını iknaya çalışır. Amaç süreci etkilemektir. Pasif siyasal katılmada ise kişi 

etkinliğini kullanmaya çalışmadan politikayla ilgilenir, okur, tartışır. Katılma kararı 

alırken kişinin her şeyden önce demokratik siyasal eyleme ve o toplum içinde bunun 

uygulanmakta olduğuna inanması gerekir. Gerçekte katılanın siyasal kararlar 

üzerinde etkisi olduğu oranda siyasal katılıma bir ulusun demokratik olup 

olmadığının göstergesidir. Önemli olan seçmenin samimi olarak katılma duygusuna 

sahip olup olmadığı, hukuken sahip olduğu araçları istediği zaman kullanarak karar 

alma sürecinde farklılık yaratıp yaratmama hakkının garanti altında olduğuna 

inanmasıdır. Kişi etkili olduğuna inanırsa hükümeti etkilemeye çalışacaktır. Seçmen 

önemli kararları etkileme konusunda ümitsizliğe düşmüş ise seçime katılmama oranı 

yüksek olacaktır (Özer ve Meder, 2008: 31). 

Oy kullanma kararına vardıktan sonra parti tercihini yapabilmesi için kişinin 

gereksinim ve taleplerini belirlemesi ve bu taleplerin hangi parti tarafından 

karşılanabileceğini belirlemesi gerekir. Bu dönemde kişinin zaman içinde siyasal 

tercih ve tutumlarındaki düzenlilik ve çapraz baskılara karşı koyabilme yeteneği 

kararın alınmasını kolaylaştırır. Bunların yanında haber alma kaynaklarına sahip oluş 

hangi partinin bu talepleri karşılayabileceğini öğrenme açısından doğru karar almayı 

sağlar (Gülmen, 1979: 26). Seçmen, davranışının yönünü belirlerken, her ülkenin 

kendine has sosyo-ekonomik yapısının ve tarihinin belirlediği alternatifler arasında 

bir tercih yapar. Her toplumda sayısı ve eğilimleri açısından farklı nitelikte siyasal 

partilere rastlamak mümkündür. Seçmen, yaptığı siyasal parti seçişiyle genel olarak 

sistemi belirleyici veya sisteme karşı çıkıcı bir davranış göstermektedir (Özer ve 

Meder, 2008: 31). 

Diğer yandan, birey çevreden ne kadar çok seçime katılmayı teşvik edici uyarı 

alırsa, bireyin seçime katılma olasılığı da o derece yüksek olacaktır. Bu uyarıcılar 

çevreden haber alma kaynakları seçim kampanyası kişisel tartışmalarla gelebilir. 
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Kişisel ilişkiler ve tartışmalar katılmayı büyük oranda etkiler. Seçimlere katılma aynı 

zamanda çevreden öğrenilen bir davranış olduğundan kişi meslektaşlarının, 

arkadaşlarının, ailesinin katılıp katılmama davranışından etkilenir. Katılma kararının 

bu tür nedenleri olduğu gibi cinsiyet, yaş ırk, sosyal statü, şehirleşme durumu gibi 

çok sayıda sosyal, demografik ve ekonomik nedenleri de vardır. Oy vermenin 

nedenleri farklı dönemlerde veya nüfusun farklı grupları için başka olmakla birlikte 

Lipset bir gruptaki oy kullanma eğilimi ile ilgili şu genellemelere varır (Lipset, 1986: 

188). 

(1) Eğer grubun çıkarları hükümet politikasından yoğun olarak etkileniyorsa 

katılma eğilimi yüksek olacaktır. Bu etkilenme durumu çeşitli şekillerde olabilir. Kişi 

bu hükümetin yönetimi altında bir memur olabilir, hükümetin koyabileceği 

ekonomik sınırlamalarda işi gereği kayıplara uğrayabilir veya moral ve dini değerler 

açısından etkilenebilir. 

(2) Grup siyasal kararların kendi çıkarları ile olan ilişkisi hakkında haber alma 

olanaklarına sahip ise katılma oranı yüksek olacaktır. 

(3) Kişiler oy kullanmasını talep eden sosyal baskılar altındaysa oy kullanma 

olasılığı yüksek olacaktır. Bu baskılar üyesi olunan örgütlerden arkadaş ve meslektaş 

çevresinden veya diğer sosyal ilişkilerden gelebilir. 

(4) Farklı siyasal partilere oy verme baskısı altında olmayan kişilerin oy 

kullanma eğilimi yüksek olacaktır. Çapraz baskılara yani farklı yönlerde siyasal 

dürtülere sahip olanlar ve çok sayıda grupla özdeşleşmiş olanlar genellikle 

çekimserdirler. 

Lipset’in yukarıdaki genellemesinden hareketle; seçmenlerin daha çok bireysel 

çıkar maksimizasyonu güdüsü ile hareket ettikleri ve tercihlerini yaparken gerekli 

olan bilgilere de sahip olmalarının onların davranışlarını etkilediği ortaya 

çıkmaktadır. Seçmenler bu bilgilenmeyi politik iktidarların geçmiş dönemdeki 

performanslarını değerlendirerek ve cari dönemde uygulamayı planladıkları 

politikalar aracılığıyla belirleyecek ve politik partiler ile ilgili oylamalarını 

yapacaklardır. Ancak seçmenlerin hem iktidar hem de muhalefet partileri hakkında 
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bilgi elde edebilmeleri için ciddi bir maliyete katlanmaları gerekmektedir. Oylama 

teorisi; siyasal iktidarların cari ve gelecek dönemde uygulayacakları politikalar ile 

ilgili bilgi edinme maliyetinin çok yüksek olduğunu bu yüzden seçmenlerin siyasal 

iktidarların yakın dönemdeki ekonomik performanslarına göre oylama yaptıklarını 

ortaya koymuştur. Bununla birlikte seçmenler muhalefet partilerinin uygulamayı 

planladıkları politikaları öğrenmek için iktidar partilerinin politikalarını öğrenmek 

için katlandıkları maliyetlerden daha yüksek düzeyde bilgilenme maliyetine 

katlanmak zorunda kalacakladır. Bunun nedeni ise iktidar parti ya da partilerinin 

kamusal gücü kullanarak seçmenlerin bilgilenme maliyetini düşürmesidir (Erdoğan, 

2004: 104).  

Seçmen karar verme sürecinin karmaşık ilişkiler sonucunda ortaya çıktığı 

söylenebilir. Tercihleri etkileyen faktörleri tek boyutlu etkenlere bağlamak seçmen 

davranışlarının analizinde yanlış yargılara varılmasına neden olabilir. Aşağıda Şekil 

1.1.’de görüldüğü gibi Lau ve Redlawsk (2006), karar verme sürecinin bazı içsel ve 

dışsal faktörlerin bileşkesi olduğunu ileri sürmektedirler. Karar her şeyden önce 

içinde bulunulan siyasal kültürün etkisi altındadır. Bunun dışında kişisel deneyim ve 

karakteristikler bireyin hem siyasal kültürünün gelişimine etki etmekte hem de 

kararını etkilemektedir. Bireyin oy tercihinin belli olmasında dışsal etken olarak 

kampanya faktörleri ve o ana edinilen bilgi süreçleri de etkili olmaktır. Diğer yandan, 

kararın niteliğinin oluşmasında bilgi süreçlerinin şekillendirdiği hafıza da -bellek- 

önemli bir etken alanı oluşturmaktadır. Bu süreçler genel olarak değerlendirildiğinde 

oy tercihinin pek çok etkenin bileşkesi olduğu ileri sürülebilir. 
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Şekil 1. 1: Seçmen Karar Verme Süreçleri   

Siyasal Kültür

Deneyimler ve 

Karakteristikler 

Kampanya 

Faktörleri

Karar

Bellek

Bilgi Süreçleri

1. Değerlendirme

2. Oy Tercihi

3. Kararın Niteliği

Kaynak: Lau, Richard R. ve David P. Redlawsk (2006). How Voters Decide: Information Processing During 

Election Campaigns. Cambridge: Cambridge Universty Press. s. 22.

 Oy tercihini şekillendiren ve yukarıda ifade edilen etkenlerin dışında 

ekonomik faktörler, ideoloji, medya ve çıkar / baskı gruplarının söz konusu olduğu 

başka bir sınıflandırmada yapılabilir. Bu sınıflandırmaya göre, seçmen davranışlarını 

etkileyen ekonomik faktörler enflasyon, işsizlik ve büyüme gibi makroekonomik 

değişkenlerdir. Seçmenlere göre bu makroekonomik büyüklüklerin önemi 

değişmektedir. Bazı seçmenler düşük enflasyon vaat eden politikacılara, bazıları ise 

düşük işsizliği vaat eden politikacılara oy verme motivasyonu içindedirler. İdeolojik 

faktörlerde seçmenlerin ideolojileri doğrultusunda politikacılara oy vermelerine 

neden olabilmektedir (Erdoğan, 2004: 6). Bu bakımdan seçmen davranışlarının 

ekonomik analizi yapılacak olunursa seçmenler, tüm politik partiler içinde kendine 

en çok fayda sağlayacağına inandıkları politik parti doğrultusunda oy kullanan 

rasyonel birimlerdir. Seçmenlerin oylamalarını yapmadan önce politik partilerinin 

uygulayacakları politikalar hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Seçmenler 

bilgileri doğrultusunda kendilerine en çok fayda sağlayacaklarına inandıkları politik 

partiler doğrultusunda oylamalarını yapacaklardır. Seçmenler elde ettikleri bilgilere 
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inanıp inanmama ile ilgili bir aşama yaşayacaklardır (Levacic, 1987: 148). Daha 

genel bir bakışla değerlendirilecek olunursa; aslında siyasal karar alma süreci 

içerisindeki tüm aktörler farklı çıkar maksimizasyonu güdüleriyle hareket 

etmektedirler: Seçmenler, fayda; siyasal partiler, oy; bürokrasi, bütçe; baskı grupları 

da rant maksimizasyonu çerçevesinde tercihlerde/davranışlarda bulunmaktadırlar 

(Özsoy, 2002: 86).  

Seçmen davranışları analiz edilirken üzerinde durulması gereken başka bir 

husus seçmen davranışının kökeninde yatan “rasyonellik” kavramıdır. Çünkü 

bireyin/seçmenin aldığı kararın doğru olup olmadığı konuyu ister istemez rasyonellik 

tartışmasına çekmektedir. Rasyonel karar; belirlenen bir amaca varmak için 

katlanılacak bedelle, bu amacın sağlayacağı faydanın karşılaştırılması sonucu ortaya 

çıkar. Rasyonellik, sonuçları değil; bir eylem sürecini ifade eder. Kişi aldığı kararda 

rasyonel olmasına rağmen belirlenen amaca varamamış olabilir. Siyasal anlamda 

düşünülecek olunursa; kişi, siyasal amaçlara varmasını sağlayabilecek bir siyasal 

davranışı benimserse rasyonel davranmış olur. Oy vermede rasyonel oluş her şeyden 

önce gerçeğin gözlemine ve testine dayandığından sağlam bir düşünce sistemini ve 

mantıksal tutarlılığı gerektirir. Kişinin siyasal kararlarında rasyonel olabilmesi, aynı 

zamanda siyasal bilgi sahibi, yani haber alma kaynaklarına sahip olmasına bağlıdır. 

Belirsizliğin yoğun olduğu bir sistemde seçmenlerin eksik veya doğru olmayan 

bilgilere sahip olması olağandır; hatta buna bir varsayım gözüyle bakılabilir. Tam 

anlamıyla rasyonel bir seçim yapılabilmesi için çok az sayıda kişi yeterli bilgiye 

sahiptir ve siyasal sistemi yeterli derecede anlar (Gülmen, 1979: 27). Dolayısıyla 

bireyin kararının rasyonel olup olmadığını yargılayabilmek için; bilgi düzeyini, 

amaçlarıyla kullandığı araçların tutarlı olup olmadığının iyi bilinmesi gerekir. 

Buradan hareketle, yukarıda da ifade edildiği gibi, sistemin açık ve bilgi dolaşımının 

sağlıklı olduğu toplumlarda seçmen, oyunun yönünü belirlerken, seçimini ülkenin 

kendine has sosyo-ekonomik yapısının ve tarihinin belirlediği alternatifler arasında 

yaparken daha bilinçli davranır.  

 



14 

 

1.2. Seçmen Davranışının Genel Karakteristiği 

Bir eylem ve davranış olarak siyasal katılmanın çeşitli bireysel ve toplumsal 

faktörlerden etkilendiği konusuna bu çalışmanın daha önceki kısmında değinilmişti. 

Siyasal katılmanın ekseninde yer alan seçmen davranışlarında siyasal sürece hiç 

katılmama, sadece oy kullanma yahut oy kullanmanın yanında başka katılma 

eylemlerinde de bulunma şeklinde üç ayrı düzlemden hangisinde gerçekleşirse 

gerçekleşsin her durumda eylemin ortaya çıkmasında çeşitli faktörler rol 

oynamaktadır. Çoğu kez aynı koşulların benzer davranışların gösterilmesini 

sağladıkları ileri sürülse de bireylerin farklı eylemlerde de bulundukları 

gözlenmektedir.  

Bu açıdan sandık başına giden seçmenlerin tercihlerini nasıl ve neye göre 

yaptıkları sorusu, siyaset sosyolojisi alanında çalışan araştırmacıları uzun zamandır 

meşgul eden en önemli konulardan birini oluşturmaktadır. “Vatandaşlar belli bir 

partiye yakınlık (partisanship) ya da kendi ideolojik yönelimleri doğrultusunda mı oy 

verirler; yoksa, ekonomik yapıdaki işsizlik, enflasyon gibi toplumun maddi refahını 

doğrudan etkileyen nesnel olaylar da oy vermenin yönünü önemli ölçüde etkilemekte 

midir? Ve nihayet seçmenler, klasik demokrasi kuramcılarının öne sürdüğü gibi 

“faydacı düşünerek” rasyonel tercih mi yaparlar; yoksa, bazılarının iddia ettiği gibi, 

siyasal kampanya faaliyetleri ve medyanın yönlendirmesine açık, kandırılmaya hazır 

bireyler olarak mı görülmelidirler?” (Gökçe vd., 2002: 6-7). 

Bir ülkede seçmenlerin genel eğitim, kültür ve gelir düzeyi ile o ülkede yapılan 

siyasetin niteliği arasında paralellik olduğu ileri sürülebilir. Dolayısıyla bir ülkenin 

seçmen profilinin iyi analiz edilmesi, o ülkenin gerek sosyo-ekonomik, gerekse de 

sosyo-kültürel göstergeleri ile ilgili oldukça ciddiye alınması gereken veriler ortaya 

koyar (Özsoy, 2002: 1). Bununla birlikte toplumda bireylerin toplumsal kararlara 

katılmaları çeşitli şekilerde olabilir. Bunun en basit şekli oy kullanmadır. Oylama ile 

bireyler (seçmenler) en fazla yarar sağlayacaklarını umdukları siyasal partiye oy 

verirler. Seçmenlerin siyasal karar alma sürecine katılmaları, çoğunlukla bir çıkara 

dayalıdır. Seçmenlerin kamusal kararlara katılmaları ancak katılma sonucu elde 

edecekleri net faydanın pozitif olması sonucu gerçekleşir. Yukarıda da belirtildiği 
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gibi, siyasal karar alma süreci içerisindeki aktörler farklı çıkar maksimizasyonu 

güdüleriyle hareket etmektedirler: Seçmenler, fayda; siyasal partiler, oy; bürokrasi, 

bütçe; baskı grupları da rant maksimizasyonu çerçevesinde tercihlerde 

bulunmaktadır. 

Seçmenin siyasal karara aktif olarak katılması (partiye üye olma, aday olma 

vb.) bu katılma sonucu elde edilen faydanın siyasal karara katılım sonucunda 

katlanacağı maliyetten fazla olmasına bağlıdır. Aynı şekilde seçmenin pasif bir 

şekilde karar alma sürecine katılması da yine oyunu kullanması sonucu umduğu 

faydanın oy kullanma maliyetinden (seçim sandığına gitme maliyeti) fazla olmasına 

bağlı olacaktır. Seçmenin bu fayda maksimizasyonu matematiksel olarak izah 

edilecek olunursa (Aktan ve Dileyici, 2001: 12–25);  

Seçmen “İ” nin oylamaya katılmakla beklediği fayda Fi, oylamaya katılmanın 

maliyeti Mi, vazgeçtiği faaliyetin değeri Fio ise; 

 Fi – (Fio + Mi) > 0 olduğu zaman seçmen oylamaya katılacaktır. 

Bunun dışında seçmenlerin oylamaya katılma oranları başka birçok faktörlerin 

de etkisi altında olabilir. Sözgelimi; siyasal partilerce oylamaya katılan bireylerin 

mükâfatlandırılacağı, katılmayanların ise cezalandırılacağını (iktidara gelen partilerin 

oy vermeyenlere fazla hizmet vermemesi gibi) bilmesi halinde bireylerin katılma 

oranları fazla olur. Bazen de bireyler bunların dışında katılmayı bir vatandaşlık 

görevi olarak yerine getirme düşüncesindedirler. Şu halde formül şu şekli alacaktır: 

(Fi + Öi + Oi + Ci) – Fio + Mi > 0 

Burada seçmen İ’nin oy vererek seçim sonuçlarını etkilemeden beklediği fayda 

Fi, kendisine sandığa gitmesi için sağlanan özel çıkar Öi, oy verme eyleminden 

duyduğu tatmin (vatandaşlık görevi) Oi ve cezalandırmanın gerçekleşmesine 

bağladığı ağırlık ise Ci olarak gösterilmiştir. 

Öte yandan seçmen tercihlerinin rasyonel olması, uygulanacak siyaset 

seçenekleri konusunda doğru bilgilendirilmelerine bağlıdır. Ancak bu sayede seçmen 



16 

 

tercihlerinden toplumsal tercihlere ulaşılabilir. Fakat rasyonel seçmenin kullanacağı 

oylarla ilgili olarak çok iyi bilgilendirilmeyi pek önemsemeyeceğini durumlarda 

sözkonusu olabilir. Nedeni, basitçe seçmenin refahının artmasında atılan oyun 

etkisinin çok az olacağıdır. Açıkçası seçmenler bunun her zaman farkında 

olmuşlardır. Seçmenlerin bilgisi üzerine yapılan ampirik çalışmalar, onların tamamen 

konuyla ilgilenmediklerini göstermiştir. Seçmenlerin bu genel bilgisizliği simetrik 

değildir. Seçmen herhangi bir özel çıkar noktası doğrultusunda bilgili olma 

durumundadır. Organize çıkar grupları propagandaları ile seçmenleri bu çıkar 

alanlarına çekmek için güç sarf edeceklerdir. Ayrıca seçmen, yalnızca kötü bir 

şekilde bilgilendirilmekle kalmayıp, sahip olduğu bilgi de ya tamamen kendisiyle 

ilgili olacak ya da ilgisinin dışında kalacaktır (Aktan ve Dileyici, 2001: 12–25). 

Seçmenin oy verme kararı pek çok faktörden etkilenir. Bunlar arasında en 

önemlileri olarak, siyasal ürün (siyasi partinin lideri, adayları, ideolojisi vb.), 

psikolojik etmenler (ait olma, yakınlık duyma vb.) ve referans gruplarının etkisi 

sayılabilir. Referans grupları, kişinin tutumlarını, fikirlerini, değer yargılarını ve 

davranışlarını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen bir insan topluluğudur. Bu 

grup, aile ve diğer yüz yüze ilişkilerin olduğu yakın çevre (arkadaşlar, komşular, 

meslektaşlar, kurum ve kuruluşlar vb.) ile kişinin üyesi olmadığı gruplar ve doğrudan 

ilişkisi olmayan kişilerden (artistler, şarkıcılar, sporcular vb.) oluşur. Bu bağlamda, 

referans grupları seçmen karar verme sürecine etkisi olan en önemli etmenlerden 

biridir. Aile kurumu ise en etkin referans gruplarından biri olarak bireyi 

etkilemektedir (Aydın ve Özbek, 2004: 140-155).  

Seçmen davranışı –siyasal katılma- genel itibariyle; “vatandaşların hükümet 

yetkililerinin seçimini ve onların yaptıkları işleri doğrudan ve dolaylı olarak 

etkilemek amacıyla giriştikleri yasal eylemler” (Nie vd., 1989: 1) şeklinde 

tanımlanabilir. Burada siyasal katılma bir davranış olarak tanımlanmakla birlikte, 

yalnız yasal faaliyetler bu davranışların kapsamına dâhil edilerek sınırlı bir çerçevede 

ele alınmaktadır. Siyasal katılma kavramını siyasal karar mercilerini etkilemeye 

yönelik davranışlar olarak değerlendiren bir diğer tanımlama ise “merkezi ve yöresel 

devlet organlarının personelini yahut kararlarını etkilemek üzere kendilerince ya da 
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başkalarınca tasarlanmış, hukuki veya hukuk dışı başarılı veya başarısız eylemlere 

girişmeleri” (Özbudun, 1975: 4) şeklindedir. Söz konusu bu siyasal katılım 

tanımlanmasında birinci tanımlamaya benzer bir biçimde legal ve illegal ayrımı 

yapmadan tüm davranışların siyasal katılıma dâhil edildiği görülmektedir.  

Seçmen davranışını açıklayan bir başka tanım ise, bireylerin davranışlarının 

yanında onların tutum ve yönelimlerini de siyasal katılım dâhilinde 

değerlendirmektedir. Bu tanımlamaya göre, ”seçmen davranışı, toplum üyesi 

kişilerin (vatandaşların) siyasal sistem karşısında durumlarını tutumlarını ve 

pozisyonlarını belirleyen bir kavramdır. Bunu sadece seçimlerle oy kullanmaktan 

ibaret sanmak eksik ve yanlış bir anlayış olur. Davranış ve buna bağlı olarak siyasal 

katılım, basit bir meraktan yoğun bir eyleme kadar uzanan geniş bir tutum ve faaliyet 

alanını kapsar” (Kapani, 2005: 130). Söz konusu bu tanımda bireylerin siyasal 

tutumlarının da siyasal sayılabileceğine dikkat çekilerek pek çok siyasal katılım 

seviyesinin bu açıdan belirleneceği ortaya konmaktadır. Benzeri bir yaklaşımla başka 

bir yazar ise siyasal katılımı davranış temelli açıklayan görüşleri eleştirerek iki temel 

yönden eksiklik taşıdıklarını vurgulamaktadır. Bu yazara göre bu tür algılanış biçimi 

birincisi kişinin siyasetle ilgi derecesi, kendini siyasal bakımdan etkin hissetmesi, 

çevresindeki insanlara güvenmesi gibi katılma ile ilgili çok yakın ilişkisi olan 

olguları içermemesi ve ikincisi ise belirli bir amaca yönelik olmayan sembolik 

katılma türlerini ihmal etmesi bakımından yetersizlik taşımaktadır (Turan, 1991: 47). 

Bu görüş, söz konusu eksikliklerin giderilmesi için siyasal katılım tanımına kişilerin 

siyasal ilgi, bilgi ve tutumlarını ekleyerek temelde siyaset olgusunun da 

anlaşılmasının sağlanmış olacağının altını çizmektedir.  

Yine siyasal katılımı davranışlar yanında tutum ve yönelimleri de göz önüne 

alarak açıklamaya çalışan bir diğer siyaset bilimciye göre ise siyasal katılma “bireyin 

siyasal sistem karşısındaki durumunu tutumunu ve davranışlarını gösteren bir 

kavram” (Daver, 1993: 203) olarak tanımlanmakta ve söz konusu tutum ve 

davranışların farklı düzeylerde gerçekleşebileceğine, ancak her ne şekilde olursa 

olsun bireylerin az ya da çok, siyasal hayata katıldıklarına dikkatleri çekmektedir. Bu 

tanımlamaları eksik bulan başka bir yazar ise, siyasal katılmayı yukarıda aktarılmaya 
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çalışılan tanımlardan biraz daha farklı biçimde ele almaktadır. Bu yazar, siyasal 

davranış kavramını, karar verme süreci ve otorite ilişkisi açısından incelenmektedir. 

Ona göre “ sistemin karar ve kontrol süreçleriyle ilgili oluşu nedeniyle siyasal 

davranış, sistem yönünden sürekliliğin sağlanmasına birey açısından karar verme ile 

ilgili bir süreç; siyasal sistemde bireyin elitleri kontrol ve etkilemesi anlamında 

katılma tarafları arasında eşitsizlik ve hiyerarşik farklılaşma bulunan bir otorite 

ilişkisi içerinde gerçekleşmektedir. Böylece siyasal davranış, üst konumda bulunan 

bir tarafın kararlarının etkilenmesi süreci olacaktır” (Uysal, 1982: 62-73). 

Dolayısıyla yazar bir karar süreci ile ilişkilendirdiği siyasal davranış kavramını diğer 

yandan da otorite ilişkisi olarak açıklamaya çalışmaktadır. Aynı yazar, bir başka 

çalışmasında siyasal davranış ve otorite ilişkisini şu şekilde açıklamaktadır; “Siyasal 

davranış emretme gücü olan koyduğu kurallarla diğer sistemleri, bunun yanında 

toplumu bağlayan siyasal sistemle bu kurallara icra etmek zorunda olan halk 

arasındaki ilişkiyi ifade etmekte, dolayısıyla siyasal davranışta siyasal otoritenin 

sahip olduğu emretme gücünün paylaşımı söz konusu olmaktadır” (Uysal, 1985: 107-

118).  

Söz konusu tanımlar ışığında siyasal davranış kavramının sadece katılma ile 

sınırlandırılamayacağı ve siyasal ilgi, siyasal etkinlik gibi çeşitli tutumlar ile 

yakından ilişkili bir durum olduğu görülmektedir. Çünkü bir obje, kavram, sembol 

veya duruma karşı, geçmişten gelen öğrenilmiş bazı bilgiler ve tecrübelere dayanan 

zihinsel karakteristikler sonucu bireyin gösterebileceği fiziksel tepkinin zihindeki 

hazırlık yani plan aşaması olarak da tanımlanabilecek tutumlar, davranışlarla 

yakından ilişkili yapılardır (Kalender, 2005: 28). Dolayısıyla siyasal tutumlar ve 

davranışlar arasındaki yakın bağlantı göz önüne alındığında, siyasal davranış 

kavramı; bireylerin siyasal sistem içerisinde, sisteme ilişkin olarak sahip oldukları 

tutumsal duruşlarını, yönelimlerini ve yine sistemin işleyişine ilişkin otorite 

mercilerini etkilemek, alınan kararları yönlendirmek amaçlı girişilen tüm faaliyet ve 

davranışlarını, bir arada ifade eden bir durum olarak tanımlanabilir. 

Şekil 1.2.’de de görüldüğü gibi, seçmen davranışları çok boyutlu bir sürecin 

sonucu olarak şekillenmektedir. Rasyonel ölçütler seçmenlerin bir siyasi partinin 
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seçilip iktidara gelmesi halinde ondan sağlanacak olan ekonomik, sosyal, dış siyaset 

uygulamaları gibi rasyonel yarar ve beklentileri ifade etmektedir. Seçmenin gelir 

durumunun vasatı aşamadığı ülkelerde maddi çıkar vaat eden seçim propagandası iyi 

iş görecektir. Bunun yanında maddi refah düzeyi arttıkça maddi vaatlerin değeri de 

azalacaktır. Bireysel faktörler de bu kapsamda değerlendirilebilir. Örneğin işsiz olan 

bir kişi seçim propagandalarında işsizliğe çözümü ön plana çıkaran ve bu konu 

üzerine vurguda bulunan bir partiyi seçmeye daha yakın olacaktır. 

 

 

Şekil 1. 2: Seçmen Davranışlarını Etkileyen Faktörler 

RASYONEL 

ÖLÇÜTLER

SOSYAL 

GRUPLAR

BİLİŞSEL 

DEĞERLER

SOSYAL 

İMAJ

BEKLENMEYEN

DURUMLAR

ADAYLARIN

KİŞİLİKLERİ

SEÇMEN

DAVRANIŞLARI

Kaynak: İslamoglu, A. Hamdi (2002). Siyaset Pazarlaması. İstanbul: Beta Yayıncılık. 

s. 82'den uyarlanmıştır

 

Daha önce de belirtildiği gibi, seçmenler partilerle olan ilişkilerini psikolojik, 

sosyal ve siyasal sembollerle gerçekleştirirler ve seçim gününde seçmen 

davranışlarını etkileyen en büyük gücün psikolojik bağlantılar olduğu da ileri 

sürülmektedir. Ancak bunun tek başına yeterli olmadığı açıktır. Bu bağlantının 
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siyasal temalarla desteklenmesi gerekir. Bu nedenle bir siyasi partinin sosyal imajını 

sosyal, psikolojik ve siyasal temalar birlikte oluşturur. Seçmen tercihlerinde 

ideolojiyle birlikte kimi durumlarda partinin imajı da etkin olabilmektedir. 

Konjonktüre göre seçmenler bazı durumlarda bir partiyi veya bir lideri onun imajı ile 

değerlendirebilmektedirler. 

Aynı şekilde parti veya adayın tercih edilmesinde etkili olan faktörlerden bir 

diğeri de bilişsel değerlerdir. Bilişsel değerler ne yapılacağından daha çok ne 

yapıldığı ile ilgilidir. Seçmen mevcut yönetimden memnun olmamışsa, tercihlerinde 

bilişsel yönün ağırlığı artacaktır. Adayın kişiliği de seçmen tercihlerini etkileyen 

önemli bir değişkenlerden biridir. Aday kişiliği farklı değişkenlerin bir araya 

gelmesiyle oluşur. Bunlar; dürüstlük, güzel ve etkili konuşma, mütevazilik, dinamik 

olma, zekilik, hitabet yeteneği, bilgi ve kültür seviyesi, yenilikçilik gibi kişilik 

özellikleridir. 

Bilindiği gibi, seçmenler toplum içinde bulunan çeşitli alt gruplarla sürekli 

etkileşim içerisindedir. Dolayısıyla bir grubu referans alan bir kişi o grubun siyasal 

tercihlerini de benimseyebilir. Özellikle grup üyeliği bireyin çeşitli gereksinimlerini 

belirli bir düzeyde karşılıyorsa referans grubun siyasi tercihlerini benimseme düzeyi 

de aynı oranda artacaktır. Seçmen davranışlarında etkili olabilecek başka değişken 

ise, beklenmeyen durumlardır. Beklenmeyen durumlar kimileri için fırsat yaratırken 

bazılarını zor durumda bırakabilir. Konjonktüre bağlı olarak aniden gelişen olaylar, 

politikalar ya da söylemler seçmen davranışlarını derinden etkileyip bir yöne 

kanalize edebilir. Bununla birlikte aynı etki seçmen tercihlerinde ani bir değişim 

etkisi de yaratabilir. Günlük yaşamda karşılaşılan yerel veya ulusal temelli etkili 

olaylar, dinsel, siyasal, ekonomik üstlenme faaliyetleri, ortak getiri beklentileri, bir 

yandan toplumsal hassasiyetleri şekillendirirken diğer yandan da bireysel oy verme 

tercihlerine etkide bulunmaktadırlar (Işık ve Pınarcıoğlu, 2006: 75-87). Günümüz 

koşullarında, küresel birçok olaydan ötürü yerel olarak beklenmeyen, ani durumlar 

ortaya çıkmaktadır. Kontrol edilmesi mümkün olmayan bu durumlar siyasal 

tercihleri çeşitli şekilerde etkilemektedir. 
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1.3. Seçmen Davranışlarını Açıklayan Kuramsal Modeller 

Seçmenin oy verme davranışı ve belirli bir parti veya adayı tercih etmesi 

konusunda çalışanlar, öncelikle seçmenin karar verme sürecine eğilmekteler, bunu 

açıklamaya çalışırlarken de mevcut ampirik ve teorik yaklaşımlarla işe 

başlamaktadırlar. Konuyla ilgili değişik yaklaşımların incelenmesi, varsayım ve 

argümanların tartışılması hem seçmenin nasıl karar verdiğini hem de tercihini 

etkileyen ana faktörleri bulmayı sağlayacaktır (Kalender, 2005: 38). 

Seçmen davranışı konusuyla ilgili ilk çalışmalar 1910’lu yıllarda başlamış ve 

1940’lardan itibaren de özellikle ABD’de yoğunluğunu artırarak devam edegelmiştir. 

İlk sistemli araştırmalar 1913’te Andre Siegfried tarafından, elle hazırlanmış çizelge 

ve taramalı haritalara dayanılarak yapılmıştır. 1940’lı yıllardan başlayarak günümüze 

kadar gelen çalışmalarda ise üç temel görüş doğrultusunda konuya yaklaşıldığı 

görülmektedir. Bu temel görüşleri; Lazarsfeld ve arkadaşlarının “The People 

Choice”, Campbell ve arkadaşlarının “The Amerikan Voter” ve Downs’un “An 

Economic Theory of Democracy” isimli eserleri oluşturmaktadır. Sırasıyla 

sosyolojik, psikolojik ve ekonomik yaklaşımlar olarak nitelendirilebilecek bu 

çalışmalar ışığında daha sonra çoğu araştırmalar yönlendirilmiştir. Konuyla 

ilgilenenler değişik kavramları kullansalar da, bu üç temel yaklaşımdan birisini kabul 

etmek suretiyle seçmen tercihini açıklamaya çalışmaktadırlar (Kalender, 2005: 39). 

Çünkü seçmen davranışlarının analiz edilmesinde ekonomik faktörler haricinde 

sosyolojik ve psikolojik faktörlerde etkili olmaktadır. Bu konu ile ilgili iki yaklaşım 

mevcuttur. Biri Columbia Okulu tarafından ortaya konulmuş, diğeri ise Michigan 

Okulu tarafından ortaya konulmuştur. Columbia Okulu 1940’lı ve 1950’li yıllarda 

etkin olarak yaklaşımını ortaya koymuştur. Columbia Okuluna göre, seçmenlerin 

tercihlerinin oluşmasında sosyal bölünmeler önemli rol oynamaktadır. Sosyal 

bölünmenin temel kaynakları etnik, mesleki ve dinsel farklılıklardır. Bu anlamda 

seçim kampanyalarının seçmenlerin tercihlerini etkileme gücü zayıftır. Columbia 

okuluna yönelik en ciddi eleştiriler Michigan Okulu tarafından yapılmıştır. Michigan 

Okulu birey olarak seçmen yaklaşımına sahiptir. Seçmenlerin bir politik partiye 

yönelik geçmişe dayalı psikolojik bağı olduğunu ortaya koymuştur. Parti kimliği 
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şeklinde oluşan bu bağ dinsel bir bağ gibi çocukluk yıllarına kadar uzanmaktadır. Bu 

şekilde seçmen davranışları kalıcılık kazanmaktadır (Erdoğan, 2004: 110). 

Yukarıdaki açıklamaların ışığında çalışmanın bu kısmından itibaren seçmen 

davranışlarını açıklayan kuramsal yaklaşımlar tarihsel ve politik – sosyoloji 

perspektifinden değerlendirilecektir. Başlangıçta seçmen karar-almasını açıklayan 

normatif modeller incelenecektir. Sonraki kısımda rasyonel tercih modelleri 

açıklanacak ve normatif hipotezlerle birleştiği hususlar üzerinde durulacaktır. Daha 

sonra rasyonel teorilerin pozitif ve ampirik yönlerine yoğunlaşılacaktır. Takip eden 

son kısımda ise seçmen karar-alımını açıklamaya / anlamaya çalışan sezgisel / 

heuristic modeller incelenecektir. 

 

1.3.1. Normatif Modeller (Normative Models) 

Demokrasi kavramı, tarih boyunca çeşitli tanımlamalarla ifade edilmiştir. 

Bunun nedenini, her toplumun demokrasiyi kendi sosyo-ekonomik, politik ve 

hukuksal yapısının farklılığında aramak gerekmektedir. Demokrasi  Yunan kökenli 

özel bir ifade olup Yunancada halk, halk kitlesi veya tam yurttaşlık anlamında bir 

kelime olan demos ile egemen olmak veya iktidar kullanmak gibi anlamlara gelen 

kratein  sözcüklerinden oluşmaktadır (Schmidt, 2001: 13). Demokrasi kavramı bu 

biçimiyle halkın yönetimi anlamına gelmektedir. Demokrasinin pek çok tipi  

mevcuttur. Bunların farklı uygulamaları, aynı şekilde çeşitlilik gösteren pek çok etki 

yaratmaktadır. Dolayısıyla demokrasinin aldığı kendine özgü biçim, hem bir ülkenin 

sosyo-ekonomik şartlarına, hem de yerleşik devlet yapısı ve siyasi uygulamalarına 

bağlıdır. 

Normatif demokrasi teorisi, demokrasiyi sözlük anlamından hareketle tanımlar 

ve bu anlamıyla demokrasi sadece “halk tarafından yönetim” olarak değil, “halk için 

yönetim” olarak da tanımlanmalıdır. O halde demokrasi, Abraham Lincoln’ün 

meşhur ifadesiyle “halkın, halk tarafından, halk için yönetimi” olarak tanımlanabilir 

(Lijphart, 1988: 1).  
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Normatif anlamda demokrasi, bir ideali, bir olması gerekeni yansıtmaktadır. Bu 

anlamda bir rejimin demokratik olabilmesi için, halkın bütününün arzularına tam 

olarak uyması gerekir. Arend Lijphart’ın  gözlemlediği gibi, “böylesine halkın 

eğilimlerine tam olarak uyan bir yönetim hiçbir zaman olmamıştır ve belki de hiç 

olmayacaktır” (Lijphart, 1988: 1). Normatif anlamda demokrasi, demokratik 

rejimlerin ulaşmayı düşledikleri bir idealden başka bir şey değildir. Şüphesiz bu ideal 

reddedilemez; ancak, demokrasilerin bu idealle tanımlanması doğru olmaz. Zira 

demokrasi bu şekilde tanımlanırsa, yeryüzünde demokratik rejim kalmaz.  

Demokrasi olgusu normatif yaklaşım doğrultusunda ele alındığında halkın 

tercihlerinin bazı kutsallıkları yansıttığı ve siyasal kararların alınmasındaki süreçlerin 

temellerini oluşturduğu farz edilir. Ancak demokrasinin bu halinin (doğrudan 

demokrasi) hantal ve prosedürlerin uygulanması yönünden işlevsiz olduğu açıktır. 

Bu yüzden, kararları almak üzere birilerinin seçilmesi ve bunların nasıl 

seçileceklerinin belirlenmesi zorunlu olmuştur. Burada yeni bir sorun alanı ortaya 

çıkmış ve demokrasi teorisi bağlamında değerlendirildiğinde uzun tartışmalara da yol 

açmıştır; seçilen bu temsilcilerin halkın tercihlerini yansıtıp yansıtmadığı. Çünkü 

genel halkın oy verme davranışları herhangi bir parlamentodaki temsilcinin / vekilin 

oy verme davranışına benzememektedir. Temsilci parlamentoda oy verirken 

siyasa’yı belirleyen bir öneriye oy verir. Bununla birlikte halk siyasa’yı belirleyen 

hususlara oy vermemekte, bunun yerine kendisi adına hareket edecek temsilcisini 

seçmektedir (Kasdin, 2009: 2). 

Seçmenler, bir seçim süreci yoluyla tercih ettikleri temsilcileri yetkilendirirler. 

Temsilciler ise bir sonraki seçimlerde hesap vermek koşuluyla, seçmenlerden 

aldıkları yetkiyi onların namına ve menfaatlerine kullanmak üzere hareket ederler 

(Urbinati ve Warren, 2008: 387–412). Temsil sistemindeki bu konsept, hem 

seçmenlerin hem de temsilcilerin muhtemel hedeflerinin gerçekleşmesinde ve 

üzerlerine düşen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi açısından ideal bir sistem 

olarak düşünülebilir (Kasdin, 2009: 3). 

Normatif teori çoğunlukla temsil sistemindeki seçmenler ve temsilciler 

arasındaki ilişkinin doğasını ve niteliğini ortaya koymaya çalışır.  Bu konuda çalışan 
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kimi yazarlar seçimlerin kanun yapıcı / temsilci ile seçmen arasındaki yakınlığın ve 

uyumun kurulmasına yardım ettiğini ve siyasal kararlarda / çıktılarda seçmenin 

etkisinin olduğu da ileri sürmektedirler (Stimson vd., 1995: 543-565). Normatif teori 

aynı zamanda temsilcilerin taşımaları gereken sorumluluklara da önem vermektedir. 

Onların siyasal temsil yetkisini kullanırken uygulamalarındaki çatışmaları ve 

çelişkileri de ortaya koymaya çalışır, çünkü temsilcilerin her türlü davranışı vekâlet 

ettikleri seçmenin menfaatlerini koruyup korumadıklarını yansıtmaktadır (Pitkin, 

1967: 209). 

Seçmenlerin amaçlarını ve hedeflerini yansıtması bakımından bazı 

modifikasyonların yapılmasıyla normatif prensipler daha geniş bir şekilde 

değerlendirilebilir. Bu şekilde, seçmenler politikacıların davranışlarını farklı 

anlatımsal modlarla ya da modellerle değerlendirme olanağını bulabileceklerdir. 

Şöyle ki, temsilcilerin belirlendiği sistem politikacılar ile seçmenler arasındaki 

ilişkileri tam anlamıyla ortaya koymayabilir ancak en azından seçmenlerin ne 

istedikleri ve duygularının hangi yönde olduğunun belirlenmesi açısından önemli 

ipuçları verecektir (Kasdin, 2009: 4). 

Gerçekte Normatif teorilerin öngördüğü temsil konusu, siyaset literatüründe 

tarih boyunca derin ve sürekli tekrarlanan tartışma alanlarından birini oluşturmuştur. 

Eski mutlak hükümdarların bile üç siyasal sınıfın –asilzadeler, ruhban sınıfı ve avam- 

tavsiyelerini almak suretiyle yönetmesi beklenirdi. Bu anlamda, onyedinci yüzyılda 

Kral ve Parlamento arasında gerçekleşen İngiliz İç Savaşı, önemli grupların ve 

çıkarların temsil edilmesini reddetme teşebbüsü sonucunda patlak vermiştir. Benzer 

şekilde, ondokuzuncu ve yirminci yüzyılda demokrasinin yayılması konusu, büyük 

oranda, kimin temsil edilmesi gerektiği sorusu üzerinde odaklandı. Temsil, politika 

konusunda bilinçli bir biçimde hareket etmek ve üzerinde ciddi olarak kafa yormak 

için gerekli yeterliğe, eğitime ve belki de boş zamana sahip insanlarla mı (çoğunlukla 

bunlar erkek, mülk sahipleri veya belirli ırk ve etnik gruplar olarak görülür) 

sınırlandırılmalıdır yoksa temsil bütün yetişkin vatandaşları mı kapsamalıdır? Bu tip 

sorular bugün artık büyük oranda siyasal eşitlik ilkesinin yaygın olarak kabulü 
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sonucunda, en azından resmi anlamda evrensel oy hakkı ve “bir kişi, bir oy” ilkesiyle 

çözülmüştür (Heywood, 2007: 324). 

Temsil sistemi seçmenlerle seçilenler arasındaki ilişkiyi belirleyen temsil 

yetkisine dayanmaktadır. Seçmen ile seçilen arasındaki bu ilişki yani siyasal temsil 

başlangıçta özel hukuktaki temsil kavramına dayandırılmıştır. Buna göre; bir kimse 

bir diğerine kendi adına hareket etme yetkisi verebilir. Ancak onun yapacağı 

işlemlerin sonuçlarını vekâlet veren önceden yüklenir. Bu anlayışla temsilcilerin 

tayini, seçilenlerle seçmenler tarafından verilmiş bir görev gibi kabul edilmiştir. 

Bundan dolayı da temsil eden, temsil edilenin isteklerine uymak zorundaydı. Bu 

isteklere uymadığı takdirde seçmenleri kendisini azledebilirdi. Başlangıçta 

uygulanan bu biçim yetki vermeye “emredici vekâlet” denilmiştir. Daha sonraları 

seçilen temsilciye verilmiş kişisel vekâlet anlayışının yerini “sınırsız ve toplu” temsil 

etme yöntemi almıştır (Çam, 2000: 400). 

Bilindiği gibi, temsil kavramı, günlük dilde bir resmin bir manzarayı veya bir 

kişiyi temsil ettiği söylendiğinde olduğu gibi “tanımlamak” veya mevcut kılmak 

anlamını taşır. Siyasal bir kavram olarak temsil, bir bireyin veya grubun daha geniş 

bir insan topluluğu adına hareket etmesini sağlayan bir ilişki biçimidir. Temsil, 

demokrasiden farklı bir şeydir; temsil, yönetim ve yönetilen arasındaki ayrımı kabul 

ederken, demokrasi –en azından normatif biçiminde- bu ayrımı ortadan kaldırmayı 

ve halkın kendi kendini yönettiği bir sistem inşa etmeyi amaçlar. Bununla birlikte 

temsili demokrasi sınırlı ve doğrudan olmayan demokratik bir yönetim biçimidir; 

insanların görüşlerinin savunulması veya çıkarlarının garanti altına alınması suretiyle 

temsil, yönetimin ve yönetilenlerin birbirine bağlanmalarını sağlar (Heywood, 2007: 

324). 

Üzerinde anlaşma sağlanmış tek bir temsil teorisi bulunmamaktadır. Aksine, 

birbiriyle çatışan çok sayıda farklı teori mevcuttur; bunlar, belirli ideolojik ve siyasal 

varsayımlara dayanır. Sözgelimi, temsili hükümet, hükümetin çeşitli konuları halktan 

“daha iyi bildiği” ya da hükümete halk tarafından bir biçimde ne yapması 

gerektiğinin “talimatının verildiği” veya hükümetin halkın karakteristik özelliklerini 

geniş anlamda yansıtması sebebiyle halka “benzediği” anlamına mı gelir? Bunlar, 
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sadece akademik çevrelerin ilgilendiği konular değildir. Belirli temsil modelleri, 

temsilciler açısından çok farklı davranışları dikte eder. Mesela, seçimle işbaşına 

gelen siyasetçiler seçim boyunca anlatılan ve oy verenler tarafından onaylanan 

siyasalara ve siyasi duruşlara bağlı mı kalmak zorundadırlar yoksa onların işi 

kamuoyunu yönlendirmek ve böylece halkın çıkarlarını tanımlamak mıdır? Ayrıca, 

temsil hükümeti temin etmek için tek bir modelin kendi başına yeterli olmadığı ileri 

sürülerek, aynı siyasal sistem içinde birden çok temsil ilkesinin mevcut olması da 

nadir rastlanan bir durum değildir (Heywood, 2007: 325). 

 

1.3.1.1. Delege Modeli (Delegate Model) 

Normatif teorinin bu modeli, temsilcilerin halktan aldıkları spesifik talimatlar 

doğrultusunda hareket ettiklerini / karar aldıklarını öngörmektedir (Pitkin, 1967: 

301). Bir temsilci bu yüzden seçim bölgesindeki kullanılan oyların anlamını ve 

seçmenler tarafından verilen talimatları sürekli göz önünde bulundurarak ona göre 

hareket etmektedir (Manin vd., 1999: 258). Seçmenler adayın hareket alanının 

seçimlerden önce verdiği sözlerle sınırlı olduğunu ve eğer seçilmişse verilen yetki 

çerçevesinde karar almasını beklemektedirler (Kasdin, 2009: 4). Çünkü delege 

kavramı salt anlamıyla, verilen açık öneri ve talimatları temel alarak başkaları adına 

hareket etmesi için seçilen kimsedir. Diğer bir deyişle, kendi yargılarını veya 

tercihlerini uygulama yetkisine sahip olmayan, kendisinden diğer insanların 

görüşlerini ifade eden bir aracı olarak davranması beklenen kimsedir. Kurallara göre 

hiçbiri kendi başına karar verme yetkisine sahip olmayan satış temsilcileri ve 

büyükelçiler bu gruba dâhil edilebilirler. Benzer şekilde, nasıl oy kullanacağı ve ne 

söyleyeceği yolunda talimatlar alarak bir konferansa katılan bir sendika görevlisi, 

orada kendi görüşlerini de dile getiren bir temsilci gibi değil, bir vekil olarak hareket 

eder (Heywood, 2007: 327). 

Delegasyon biçimindeki bu temsil modelini savunanlar genellikle siyasetçilerin 

mümkün olduğunca temsil edilenlerin görüşlerine sıkı sıkıya bağlı olmasını sağlayan 

mekanizmaları desteklerler. Bu mekanizmalar, düzenli seçimler ve kısa süreli 

iktidarlar biçiminde temsilciler ve onların seçmenleri arasında var olan “sık sık 
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tekrarlanan değişim” olarak tanımlanabilecek alanı kapsar. Buna ek olarak, halka 

siyasetçiler üzerinde daha fazla denetim vermenin bir aracı olarak radikal 

demokratların “inisiyatif kullanma” ve “geri çağırma” (recall) hakkı da bu model 

çerçevesinde düşünülebilir. Delege modeli, doğrudan demokrasiden yoksun olmaya 

son verse de bunu savunanlar temsili sisteme ek olarak referandumların kullanılması 

taraftarıdırlar (Heywood, 2007: 327). 

Delege modeli uygulamada, adayların herhangi bir platformda verdiği sözler ve 

gelecekte yapacaklarına dair getirdiği öneriler seçmenlerle arasında yapmış olduğu 

sözleşme olarak değerlendirilir. Bu suretle seçmenler adaylar arasından politikaların 

oluşturulmasını sağlayacak ve kendi tercihlerini yansıtacak olanları seçerler. Böylece 

hem seçmenler hem de adaylar kendileri için önemli olan siyasal amaçlarına ulaşmış 

olacaklardır. Sözgelimi seçmenler açısından mülkiyet haklarının korunması ya da 

vergilerin düşürülmesi gibi. Bu bakış açısıyla seçmenler yetki aktardıkları 

temsilcileri sadece bir ajan, işlerini gören bir hizmetçi, yetkilerini aktardıkları bir 

görevli veya söyleneni yapması gereken bir ast olarak göreceklerdir (Pitkin, 1967: 

146). 

Mutlaka herhangi bir platformda oy verenler için bu yöntemin kullanılmasının 

sınırlılıkları olmalıdır. Çünkü bu sistemle yetki alanların/temsilcilerin karar alırlarken 

bağımsız olarak hüküm verme ya da kanaatlerinin kullanımı engellenmiş olacaktır. 

Bu durum temsilcileri pazarlık ya da uzlaşmada başarısız kılacağı için yetersiz bir 

müzakereci yapar (Mansbridge, 2003: 515–528). Buna ek olarak, bu model gelecekte 

ortaya çıkabilecek ve henüz bilinmeyen meselelerde hareket alanını kısıtlayacağı için 

etkili bir yöntem değildir (Mansbridge, 2003: 515–528). 

İdeal bir demokraside bu modelin öngördüğü konsept ancak temsilcilerin her 

platformda halkın tercihlerini tam anlamıyla öne almaları koşuluyla başarılı olabilir 

(Manin vd., 1999: 305). Fakat tahmin edileceği gibi, adaylar halkın tercihlerinin 

mutlak anlamda toplandığı bir merkez değildirler. Diğer taraftan, toplulukların bir 

meseledeki kanaatlerinin ne olduğu veya bir meseleyi umursama derecelerini tespit 

etmenin zorluğu da dikkate alınmalıdır (Saari, 2001: 89). Ayrıca oy kullananların 
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sorunlara bakışlarındaki çeşitlilik ve bu sorunlar karşısındaki önceliklerinin değişme 

derecesi de bu sistemin uygulanabilirliğini tartışmalı bir hale getirmektedir. 

Delege modelinin temel argümanı; temsilcilerin bölgeleri için en iyisini 

yapacakları öncülüne dayanır. Ancak bu temsilcilerin kişilikleri ve düşüncelerinin 

temsil ettikleri seçim bölgesinde yer alan seçmenlerin yararlarını, istek ve arzularını 

yansıtıp yansıtmayacağı göz önünde bulundurulması gereken bir ikileme yol 

açabilecektir (Eulau ve Karbs, 1977: 233–254). Bu durumda, temsil yetkisi alanların 

kendilerini seçimlerle belirlenmiş bir delege (delegate) olarak görmelerinden ziyade, 

bir seçim bölgesinde yaşayanların müvekkili olarak tanımlamaları daha doğru bir 

yaklaşım olacaktır. Çünkü temsilciler kendilerini sadece bir bölgede yaşayanların 

tercihleriyle sınırlamamalı, bunun yerine kendi özgür iradeleriyle bölgelerinin 

kamusal çıkarlarını korumalıdırlar (Urbinati ve Warren, 2008: 387–412). 

“Yetki vermek suretiyle gerçekleşen temsil” olarak da tanımlanabilecek olan 

bu modelin erdemi, halkın katılımını mümkün kılan çok büyük fırsatlar sağlaması ve 

politikacıların/adayların kendi çıkarına hizmet etme yönündeki eğilimlerini 

denetleme imkânını sağlamış olmadır. Dolayısıyla, “halk egemenliği” idealini 

gerçekleştirmede temsili hükümette mümkün olan duruma yaklaşır. Bununla birlikte, 

yukarıda da değinildiği gibi bu modelin sakıncaları da çok açıktır. İlk olarak, 

temsilcilerin seçmenlerinin çıkarlarına bağlı olmasını sağlayarak bölgeselliği besler 

ve çatışma yaratır. Yasama üyelerinin bir ulusun temsilcileri olmaktan ziyade 

seçmenlerinin talimatlarını yerine getiren büyükelçiler olarak hareket etmesi siyasal 

sistemin işleyişinde başka sıkıntılara yol açar. Çünkü parlamento, tek bir çıkara sahip 

bir ulusun-bütün bir toplumun- belli bir amaç doğrultusunda oluşturmuş olduğu 

meclistir. Diğer bir sakınca, profesyonel politikacılara kendi yargılarını uygulamaları 

yönünde güven duyulmadığı için delegasyonun liderliğin ve devlet adamlığının 

faaliyet alanını sınırlamasıdır. Politikacılar, seçmenlerinin görüşlerini yansıtmaya 

hatta onların olumsuz isteklerini tatmin etmeye zorlanır; dolayısıyla yeni bir vizyon 

veya ilham sağlayarak kaynakları harekete geçiremezler (Heywood, 2007: 329).  

Diğer taraftan, seçmenler özgür iradeleriyle kendilerinin kamusal çıkarlarını 

gözetecek ve güvenebilecekleri bir adaya oy vermeyi tercih edeceklerdir. Bu 



29 

 

noktada, adayın seçmen nezdindeki güvenirliği, temsil kabiliyeti ve kişisel yeteneği 

seçilmek için temel koşulları oluşturmaktadır. Çünkü seçmen tarafından 

yetkilendirilen bu aday en inanılan kişidir. Zaten bu sayılan özellikleri taşımayan ve 

yetersizliği anlaşılan aday seçimlerde başarılı olamayacaktır. Adayın genel karakteri 

ve ilkelere bağlılığı seçmenler tarafından tercih edilmesindeki en önemli 

sebeplerdendir (Mansbridge, 2003: 515–528). Buradan hareketle, temsiliyetin genel 

özelliği seçilecek olan kişinin en ehil ve en güvenilir olmasına dayanmaktadır. 

Seçmenler kendilerinin ve bölgelerinin kamusal yararını gözeteceklerinden emin 

oldukları kişilere vekâlet verme yönünde davranış sergileyeceklerdir (Dovi, 2002: 

729–743). 

1.3.1.2. Benzeşmeci Model (Correspondent Model) 

Bu modelin temelinde yatan düşünce; seçmenler tarafından oy verilerek seçilen 

temsilcilerin oluşturduğu ve karar alıcı bir yapının / parlamentonun, tam anlamıyla 

seçmenlerin duygularını, düşüncelerini ve gerekçelerini yansıtabilme yeteneğidir. Bu 

yapıya seçmenin portresi ya da küçük bir minyatürü olarak bakılabilir. Bu temsilciler 

meclisinin mükemmelliği toplumla olan benzeşiklik oranının yüksekliğidir (Pitkin, 

1967: 61). Bu nedenle, temsilcilerin seçilme usulleri ve temsil ettikleri iddiasında 

oldukları grupları simgelemeleri veya onlara benzemeleri önemlidir. Bu düşünce, 

Pazar ve kamuoyu araştırmacıları tarafından kullanıldığı gibi “temsilci kesit” 

(representative cross-section) fikriyle dışa vurulur. Bu standarda göre temsili 

hükümet, toplumun (sosyal sınıf, cinsiyet, din, etnisite, yaş bakımından) bütün 

gruplardan ve kesimlerden gelen üyelere sahip ve genel anlamda toplum içinde 

mevcut olan grupların büyüklüğüyle orantılı sayıda olacak şekilde geniş anlamda 

toplumun bir örneğini (mikrokozmunu) oluşturacaktır. Tipik temsil fikri veya 

genelde adlandırıldığı üzere “mikrokozmik temsil”, geleneksel olarak sosyalist ve 

radikal düşünürler tarafından kabul görmüştür. Bunlar, önemli kurumlar içinde işçi 

sınıfı, kadınlar ve azınlıklar gibi grupların yüksek mevkilerde temsil edilmemesinin 

bu grupların çıkarlarının marjinalleşmesini veya tamamen göz ardı edilmesini 

sağladığını ileri sürerler (Heywood, 2007: 331). 
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Toplumsal talepleri veya değişimleri yansıtacak böyle bir yapının oluşması 

ancak toplum üyelerinin kendilerini aynada görür gibi değerlendirecekleri / 

tanımlayacakları temsilcilerin seçilmiş olmasına bağlıdır. Benzeşmeci modelde 

temsilcilerin sorumlu oldukları seçim bölgesindeki seçmenlerin göze çarpan 

özelliklerini taşıdıkları varsayılır. Bu bakış açısı, temsilcileri “başkaları için ayakta 

duran, başkalarının yerine hareket eden, başkalarının yararını gözeten” bir acente / 

mümessil olarak değerlendirir (Pitkin, 1967: 113). Böylece, bireylerin siyasal 

kimlikleri onların kişisel kimliklerin daha fazla öne çıkmıştır. Hatta çoğu meseledeki 

kararlarının oluşumu da kendilerini bütünleştirdikleri temsilciler aracılığıyla 

olmaktadır. Bu model, bu yüzden seçmenler ile seçilenler arasında tam anlamıyla bir 

benzeşmeyi öngörmektedir, hatta bütün amaç ya da sorumluluk farklılıklarını da 

ortadan kaldırmaktadır.  

Diğer taraftan, temsilcilerin onlara oy veren seçmenlerin küçük boyuttaki 

benzerleri olarak görülmesinden dolayı hesapverme olanağı da bir ölçüde ortadan 

kalkmaktadır. Bu sebeple Pitkin, statik ve tehlikeli olmasından dolayı benzeşmeci 

temsilciliği reddetmekte ve mükemmel bir benzeşmenin imkânsızlığını ileri 

sürmektedir (Pitkin, 1967: 64). Başka bir problem ise, bu modelin öngördüğü gibi 

seçmenlerin grup olarak kendilerini temsilcilerle bütünleştirmeleridir. Bu öngörü 

toplum üyelerinin özgürce davranış sergiledikleri durumları ihmal etmektedir. 

Sonuçta bireylerin özgür iradesine rezerv koyduğundan benzeşmeci modelin 

kendisini dayandırdığı varsayımlar semboliktir (Urbinati ve Warren, 2008: 387–412). 

Bu açıdan değerlendirildiğinde model, belli bir gruptan gelen ve o grubun 

tecrübelerini paylaşan insanların sadece bütünüyle o partinin çıkarlarıyla 

özdeşleşebildiğini ileri sürer. “Kendini başkasının yerine koyma” ve diğer insanların 

yaşadıklarını doğrudan ve kişisel olarak tecrübe etme arasındaki fark budur. “Yeni 

adam” veya “feminizm taraftarı erkek” sözgelimi kadınların kaygılarını paylaşır ve 

cinsiyet eşitliği ilkesini destekler, ancak, asla kadınlar kadar kadınların sorunlarını 

ciddiye almayacaktır; zira bunlar onun sorunları değildir. Diğer taraftan, temsilcilerin 

temsil edilenlere benzemesi gerektiği düşüncesi hiç şüphesiz çok sayıda probleme 

sebep olur (Heywood, 2007: 331). 
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Bu zorluklardan biri, bu modelin kadınları sadece kadınların temsil 

edebileceğine, sadece işçi sınıfına mensup bir kişinin işçi sınıfını temsil 

edebileceğine inanarak çok açık olmayan dar bir çıkarlarını gerçekleştirirlerse, bunun 

sonucu hiç kimsenin ortak yararı gözetmediği veya geniş kapsamlı kamu çıkarını 

gerçekleştirmediği toplumsal bölünme ve çatışma olacaktır. Bunun yanında, 

toplumun bir temsili olan hükümet, toplumun güçlü yönlerini olduğu kadar zayıf 

taraflarını da yansıtacaktır. Sözgelimi, nüfusunun çoğunluğu meseleler karşısında 

ilgisiz olan, yanlış bilgilendirilmiş ve yetersiz eğitimli kişilerden oluşan bir topluma 

benzeyen bir hükümetin sağladığı avantajlar nelerdir? (Heywood, 2007: 331). 

Son olarak, mikrokozmik ideale yalnızca seçim tercihi ve bireysel özgürlüğe 

güçlü baskılar uygulanması sayesinde ulaşılabilir. Temsil adına, siyasal partiler 

kadınlar ve azınlıklar için kotalar oluşturmaya zorlanabilir, seçmenler belli bir grup 

ve çevreden gelen adaylar için bir kenara atılabilir veya daha dramatik olarak, 

seçmenler sınıf, cinsiyet, ırk temelinde sınıflandırılabilir ve sadece kendi gruplarına 

mensup adaylar için oy kullanılmasına izin verilebilir (Heywood, 2007: 332). 

Yukarıda ifade edilen olumsuzluklarına rağmen benzeşmeci model, siyaset 

kurumu içindeki farklı bakış açılarını yansıtması bakımından önemlidir. Çeşitli 

faktörlerden dolayı toplumda dezavantajlı durumda olan grupların bu yöntemle 

avantajlar kazanmaları olasıdır. Bu gruplar kendilerinin ayırt edici özelliklerini bu 

yöntemle ortaya çıkarak temsil ettirebilirler. Bu gruplar temsilciler aracılığıyla 

toplumun diğer kesimindeki gruplarla daha iyi iletişime geçebilir, grubun zaman 

içinde oluşan deneyimlerini toplam bilgi birikimini paylaşabilir, bu ayırt edici 

özelliklerini geliştirerek meşrulaştırabilir ve diğer toplumsal gruplarla müzakere 

imkânı sağlayabilirler (Young, 2000: 83). 

Aynı şekilde benzeşmeci temsilcilik, seçmenler ile adaylar arasındaki sosyo-

kültürel uyuşumun gelişmesini de mümkün kılmakta ve ayrıca bu durum seçmenlerin 

sisteme olan güvenlerini de artırmaktadır. Sözgelimi, toplumlardaki azınlıklar ya da 

belirli imkânlardan yoksun olanların sisteme olan inançlarının / güvenlerinin düşük 

olmasını beklemek son derece doğaldır. Çünkü toplumun bu kesimleri tarihsel olarak 

da dezavantajlı konumdadırlar. Dolayısıyla bu kesimlerin algılarını, inançlarını, 
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kültürlerini yukarıdaki delege (delegate) sistemiyle yansıtmalarını veya tatmin edici 

bir düzeyde temsil edilmelerini beklemek boşunadır. Bu kesimler ancak hem algı 

düzeyi hem sosyal deneyimi hem de ilgi alanı bakımından kendilerine çok yakın 

olduğunu varsaydıkları adayı tercih edecekler ve bu yolla kendilerini ifade ettiklerini 

düşüneceklerdir. Bu açıdan seçmenler her koşulda onlar için direnecek ve onların 

yararlarını savunacak olan, ayrıca bizzat kendilerinden gördükleri ve soy, dil, din, 

etni gibi grup dinamiklerini taşıdıklarını varsaydıkları adaylara yöneleceklerdir 

(Manza ve Brooks, 1997: 38–81).  

 

1.3.1.3. Vekâlet Modeli (Proxy Model) 

Seçmen davranışlarını açıklayan normatif teorilerden bir diğeri vekâlet/proxy 

modeldir. Bu model temsilcileri aynı atanmış bir vekil gibi belli direktifleri yansıtan 

bir olgu olarak değerlendirmektedir (Mansbridge, 2003: 515–528). Seçmenler bu 

nedenle, kendilerini yöneten ve onlara vekillik edecek olanları seçerler. Bu seçilenler 

kendi kendilerine hareket etmez ve kendi düşünce ve inançlarını kararlara 

yansıtmazlar. Sadece seçmenlerin düşünce ve inançlarını yansıtan ve direkt 

demokrasiye çok yakın olan bir davranış sergilerler. Vekâlet kavramının kendisine 

itaat edilmesini talep eden üst düzey bir organdan gelen talimat veya emir anlamına 

geldiği göz önünde bulundurulacak olunursa; seçmenin vekâleti fikri, seçimi kazanan 

bir parti adına partinin ortaya koyduğu vaatlerin bunları hükümet programları haline 

dönüştürme yetkisi vererek onaylandığı iddiası sonucunda ortaya çıkar. Dolayısıyla, 

vekâlet modeli, sorumlu parti hükümetini garanti eder; öyle ki, iktidardaki parti 

sadece aldığı vekâlet çerçevesinde hareket edebilir. Bu, “siyasa vekalet”idir. Daha 

esnek bir nosyon olan “yönetici vekâlet” veya liderler için “kişisel vekâlet” kimi 

zaman geliştirilmiştir ama bu durumun iktidara gelen politikacıları nasıl sınırladığını 

kestirmek zordur (Heywood, 2007: 330). 

Normatif modellerin diğerlerinde temsilciler halkın tercihlerini yansıtmada 

seçmenlerine hesap vermek zorunda değillerdir. Bunun yerine kendi vicdanları ve 

kendi inançları, prensipleri doğrultusunda hesap verme mekanizmasını işletirler. 

Ancak bu modelde temsilcilerin kendilerini tamamen seçmenin yerine koydukları 
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için onların güvenlerini asla zedelemeyecekleri ileri sürülmektedir. Bu aşamada 

halkın güvenini kazanan bir siyasetçi aynı zamanda halkın kimliğinin sigortasıdır 

(Stimson vd., 1995: 543-565). Bununla birlikte, günümüzde adaylar artık nadiren 

sahip oldukları kişisel niteliklerine ve becerilerine göre seçiliyor; onlar yaygın olarak 

bir partinin neferleri olarak görülüyor ve partinin halkın gözündeki imajı veya ortaya 

koyduğu siyasalar sonucunda destekleniyorlar. Bu doğrultuda da düşünülecek 

olunursa vekâlet modelinin etkinliği ortaya çıkmaktadır. Çünkü bu model, bir 

partinin bir seçimi kazanarak halkın vekâletini aldığı düşüncesine dayanır; bu, 

partiye seçim kampanyası boyunca açıkladığı bütün siyasaları ve programları 

gerçekleştirme yetkisi verir. Temsilin aracı politikacılardan ziyade bir parti olduğu 

için vekâlet modeli, parti birliği ve parti disiplini yönünden açık bir meşruiyet 

kazandırır. Aslında politikacılar seçmenlerine kendilerini düşünerek veya onların 

görüşlerini nakletmenin bir aracı olarak hareket ederek değil, partiye ve parti 

siyasalarına bağlı kalarak hizmet ederler (Heywood, 2007: 330).  

Vekâlet modeline göre seçmenler, tercihlerini ve eğilimlerini çeşitli 

platformlarda tıpkı kendileri gibi hareket edeceklerini düşündükleri adaylara 

yöneltirler. Aday seçmenin kendisi gibidir, hatta adayın karar alma süreçlerindeki 

eğilimlerinin seçmenin kendisi gibi olacağına dair düşüncenin seçmen tarafından 

hissedildiği varsayılır. Bu hissin oluşması için doğal olarak seçmenin, adayın 

inançlarını, düşüncelerini ideolojik yönelimlerini ve siyasal ilkelerini bilmesi ve 

anlaması gerekir (Kingdon, 1981: 45). Adaylardaki bu eğilimlerin saptanmasıyla, 

seçmenler döngüsel bir tarzda karakterlerini, deneyimlerini ve inançlarını aday 

üzerinde göreceklerdir. Bu da adaya olan kamu inancını geliştirecektir ki, böyle bir 

aday her koşulda halkın yararını gözettiğine ve tıpkı onlar gibi olduğuna inanılan 

kişidir (Mansbridge, 1999: 628–657). 

Model’in diğer bir üzerinde durulması gereken yönü, partilerin özelliklerinin 

ve parti siyasalarının şüphe götürmez pratik önemini dikkate almasıdır. Ayrıca, 

politikacıların verdikleri sözlere bağlı kalmasını sağladığı gibi seçim sonuçlarına 

belli bir anlam yüklemenin araçlarını temin eder. Yine de bu doktrin, sert eleştirilere 

maruz kalmıştır. İlk olarak, seçmenlerin siyasalar ve meseleler temelinde oy 
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kullandıklarını ilerini süren oy verme davranışının çok tartışmalı bir modeli üzerine 

dayanır. Seçmenler, bu modelin iddia ettiği gibi rasyonel ve iyi bilgilendirilmiş 

insanlar değillerdir her zaman. Liderlerin kişilikleri, partilerin sahip olduğu imaj, 

alışılmış sadakatler ve toplumsal şartlanma gibi çok çeşitli “irrasyonel” unsurlardan 

etkilenebilirler (Heywood, 2007: 329). 

Diğer bir husus, seçim propaganda sürecinde, seçmenler siyasalardan etkilense 

bile, partilerin seçim propagandalarında ileri sürülen belirli vaatlerle muhtemelen 

cezbedilecekler ama diğer bölümlerle daha az ilgilenecekler ya da belki onlara karşı 

çıkacaklardır. Dolayısıyla, bir partiye verilen bir oy, partinin ortaya koyduğu 

programın tamamına, aslında her bir seçim vaadine verilen onay olarak 

alınmamalıdır. Aynı şekilde, bu model kimi yazarlara göre aynı bir deli gömleği 

niteliğindedir. Hükümet siyasalarını, partinin seçim boyunca açıkladığı görüşler ve 

siyasalarla sınırlar ve değişen koşullar doğrultusunda siyasaların dönüştürülmesi için 

olanak tanımaz. Sözgelimi, uluslararası veya ekonomik bir kriz halinde vekâlet 

yönergelerinin nasıl bir rehberlik önereceği açık değildir (Kasdin, 2009: 7). Sonuç 

olarak, vekâlet modeli sadece çoğulcu seçim sistemlerinde uygulanabilir ve seçimden 

galip çıkan parti, oyların yarısını almayı başaramazsa, bu modelin kullanımı 

anlamsız hale gelir. 

 

1.3.1.4. Mütevelli Modeli (Trustee Model) 

Mütevelli, bir başkasının sahip olduğu mülk veya onu ilgilendiren meselelerde 

kendisine resmi olarak sorumluluk yetkisi verilen kimsedir. Mütevellilik biçimindeki 

temsilin esası “olgun/yerinde kararlar” vererek ve “aydınlanmış vicdan muhasebesi” 

yaparak seçmenlere hizmet etmektir. Kısaca, temsil ahlaki bir görevdir. Eğitim ve 

bilgi edinme şansına sahip olanlar, onlardan daha az şanslı olanların menfaatleri 

yönünde hareket etmelidir. Bu görüş, çok güçlü elitist anlamlar taşır, zira 

temsilcilerin, bir kere seçildiklerinde, halk kitlelerinin kendi çıkarları için neyin iyi 

olduğunu bilmemeleri temeline dayanarak kendi başlarına düşünüp, bağımsız 

kararlar/hükümler vermeleri gerektiği üzerinde durur (Heywood, 2007: 326). 

Dolayısıyla, mütevelli temsil profesyonel siyasetçileri eğitimli elit grubun bir üyesi 
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oldukları sürece temsilci olarak tanımlar. Bu, bütün vatandaşların kendileri için neyin 

en iyisi olduğunu bilmediği görüşünden yola çıkılarak ortaya konan, bilginin ve aklın 

toplum içinde eşit olarak dağıtılmadığı yönündeki inanca dayanır (Riker, 1986. 115). 

Mütevelli modeli toplum içindeki azınlıkların ve ezilen, sesini yükseltemeyen 

kesimlerinde siyasal kurumlarda temsilinin sağlanması bakımından önemlidir. En 

azından böyle gruplarda kendilerinin temsil edildiğine dair inancın olması da 

yeterlidir. Bu gruplar mütevelli modeli vasıtasıyla dört yoldan avantaj sağlarlar; daha 

iyi iletişim olanağı, tecrübeye dayalı bilgilerinin daha iyi paylaşılması, daha yenilikçi 

düşünceler ve meşruluklarının geliştirilmesi, böylece siyasal sistemin temsil ve 

müzakere yeteneğinin artması sağlanmış olur (Mansbridge, 2003: 515–528). Ayrıca 

bu model, temsilciler ve seçmenler arasındaki karşılıklı sosyo kültürel unsurların 

paylaşılmasını da mümkün kılabilir. Mesela, Tate, yaptığı bir araştırmada Amerikan 

kongresinde siyahî üyelerin bulunmasının ve sayılarının gittikçe yükselmesinin, 

siyahî seçmenlerin sisteme olan güvenlerinin, uyumlarının ve tatmin seviyelerinin 

oranını yükselttiğini ileri sürmektedir (Tate, 2001: 623–638). 

Diğer taraftan, bu modelin ortaya koyduğu temsil nosyonu ciddi eleştirilere de 

uğramıştır. Bu görüşün açıkça antidemokratik unsurlar taşıdığına dair düşünceler bu 

eleştiri alanlarının en başında gelmektedir. Eğer halk cahil, düşük eğitimli veya 

kandırılmış olduğu için siyasetçilerin kendi başlarına hareket etmeleri gerekiyorsa, o 

zaman hiç şüphe yok ki halkın temsilcilerini seçmelerine izin vermek baştan 

yanlıştır. İkinci olarak, temsil ve eğitim arasındaki ilişki de tartışmalıdır. Eğitim 

karmaşık siyasal ve ekonomik sorunların anlaşılmasında önemli bir değer olabilir, 

ancak, başkalarının çıkarları doğrultusunda doğru ahlaki yargılamalar yapmak için 

siyasetçilere yardımcı olduğu hususu kesinlikten uzaktır (Guiner, 1994: 122). Diğer 

bir eleştiri ise, daha çok radikal demokratlardan gelmiştir. Onlarda eğer siyasetçilerin 

kendi yargılarını uygulamalarına izin verilirse bu serbestliği kendi bencil çıkarları 

yönünde kullanacakları korkusu mevcuttur. Bu şekilde,  temsil demokrasinin sadece 

bir ikamesi olabilecektir (Heywood, 2007: 326). 
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1.3.2. Rasyonel Tercih Modeli (Rational Choice Model) 

Rasyonel tercih modeli, genel olarak toplumsal grupların davranışlarından ve 

sosyalleşmeden ziyade bireye dikkat çekerler. Bu açıdan bakıldığında, oylama, 

seçmenlerin kendi öz çıkarlarına göre parti seçimi yaptığı, rasyonel bir eylem olarak 

görülmektedir. Oylama alışılmış bağlılık ve sadakatin geniş kapsamlı bir ifadesinden 

ziyade bir hedefe ulaşmak için kullanılan temel bir araçtır. Dolayısıyla bu model oy 

vermeyi, hem iktidardaki partinin geçmişe dönük yorumu ve bu partinin gösterdiği 

performansın vatandaşların tercihlerini nasıl etkilediğinin bir göstergesi hem de, 

seçmeni mevcut siyasa seçenekleri arasından bir tercih yapan tüketici olarak 

görmektedir (Heywood, 2007: 352). 

Rasyonel seçmen paradigması bir dereceye kadar normatif teorilerin 

öngördüğü seçmen davranışlarından hareket etmekte ve kimi zaman bu modellerden 

faydalanmaktadır. Ancak bu karşılıklı ilişkinin doğal olarak çok fazla idealize 

edilmemesi gerekmektedir. Çünkü rasyonel modelin temelinde yatan düşünce; 

kişilerin rasyonel bir aktör olarak davrandıkları, kişisel refahları ve kişisel 

çıkarlarının maksimizasyonu için hareket ettikleridir. Bununla birlikte, bu model 

kişilerin oy verecekleri adaylar hakkında tüm bilgilere sahip olmak istediklerini ve 

tüm meselelere vakıf olduklarını da varsaymaktadır. Temel olarak, seçmenler siyasal 

kararlarını rasyonel hesaplamalarına göre yapmaktalar ve adaylar onların tercihlerini 

yansıtan, aynı zamanda seçmenleri ilgilendiren meseleleri gerekli platformlarda dile 

getiren maddi bir unsurdur. Yani adaylar ya da seçilen temsilciler bu meselelere 

kendi inançları ve ideolojileri doğrultusunda çok fazla müdahalede bulunmazlar 

(Kasdin, 2009: 12).   

Downs, bu karar verme süreçlerini “uzamsal oy verme” yöntemlerini 

kullanarak açıklamıştır (Downs, 1957a: 22). Seçmenler, bekledikleri/umdukları 

faydaları sağlayacak ve aynı zamanda kendi görüşlerini en iyi yansıtacaklarını 

düşündükleri partilere/adaylara oy verirler. Bu durumda adaylar/partiler seçmenler 

tarafından sadece iki boyutta değerlendirilirler. Liberal – muhafazakâr ya da sağ – sol 

gibi. Seçmenler, adayların veya partilerin siyasal meseleler karşısındaki duruşları 

hakkında tam bilgiye sahiptirler. Adayların bütün siyasal meseleleri bildiği ve 
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seçmenlerin tercihlerini, aynı zamanda bu tercihlerin dağılımlarını doğru olarak 

yansıttıkları varsayılır.  

İki adaylı ya da iki partili seçimlerde yukarı da açıklanan sebeplerden dolayı, 

adayların/partilerin görüşleri birbirine yaklaşacak ve bunlar daha çok merkezde yer 

alan ve seçmenlerin büyük çoğunluğunu oluşturan medyan/ortanca seçmene hitap 

etmeye çalışacaklardır. Sonuç olarak adaylar sadece seçimleri kazanmaya 

odaklanacaklar, bundan dolayı ideolojik pozisyonlarını en geniş kesimlere ulaşacak 

veya çoğunlukla yakınlaşacak şekilde uyumlaştıracaklardır. Bu yüzden, oy 

maksimizasyonu için adaylar/partiler ideolojik duruşlarını medyan seçmene ulaşacak 

şekilde liberal/muhafazakâr ya da sağ/sol biçiminde boyutlandıracaklardır (Downs, 

1957a; Black, 1958).  

Aynı zamanda bu modelin öncüsü de sayılan Downs’a göre rasyonel bir 

seçmen, ücretsiz ve tam olarak bilgilendirildiğinde oy verme ile ilgili kararlarını şu 

şekilde almaktadır (Downs, 1957a: 49): 

 Mevcut hükümet yönetiminde devlet faaliyetlerinden elde ettiği hizmet 

akışıyla, diğer muhalefet partilerinin hükümette olması durumunda elde 

edebileceği hizmet akışını karşılaştırarak aradaki farkı bulacaktır. Bu 

fark da onun rakip partiler arasındaki tercih kararını oluşturacaktır. 

 İki partili sistemde seçmen, tercih ettiği parti için oy kullanacak, çok 

partili sistemde ise seçmen, diğer seçmenlerin tercihleri konusunda 

tahminde bulunacak ve şu şekilde davranacaktır: 

- Desteklediği partinin kazanma şansı varsa o partiye oy 

verecektir. 

- Desteklediği parti hiç kazanma şansına sahip değilse, sevmediği 

partinin kazanmasını engelleme şansına sahip olmak için başka 

bir partiye yönelecektir. 

 Seçmen, tercih sıralamasında iktidar partisiyle bir muhalefet partisinin 

aynı konumda olması sebebiyle karar veremiyorsa şu şekilde 

davranacaktır: 
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- Farklı platformlar ve politikalar olmasına rağmen partiler 

kilitlenmiş durumdaysa, birbirlerini geçemiyorlarsa çekimser 

kalacaktır.  

- Partiler, platformları ve politikaları aynı olmasına rağmen 

kilitlenmişlerse seçmen, iktidar partisinin icraat oranını 

öncekileriyle karşılaştıracaktır. Eğer iktidar iyi çalışmışsa bunlar 

için, başarısız ise muhalefet için oy kullanacaktır. Bunu da eşit 

görüyorsa, yine çekimser kalacaktır. 

Görüldüğü gibi, Downs’a göre seçmen oy verirken, parti icraatlarını ve liderleri 

dikkate almaktadır. Seçmen, parti icraatları ve liderler ile kendi amaçları 

örtüştüğünde o partiye yönelmekte; böyle bir durum söz konusu değilse oy 

vermekten kaçınmaktadır. 

Diğer taraftan bu modelin ortaya koyduğu varsayımlarla ilgili sosyal bilimciler 

tarafından çok sayıda eleştiri gelmiştir. Hatta Downs’un kendisi bile daha sonraki 

çalışmalarında ortaya koymuş olduğu bu uzamsal modelin eksik ve eleştirilmesi 

gereken tarafları olduğunu ileri sürmüştür. Eleştiri alanlarının en önemlilerinden 

birkaçı; bu modelin kimlik, seçmenleri bir araya getiren kudret ve belirsizlik gibi 

siyasal olmayan unsurları taşımamasıdır. Daha sonraki dönemlerde siyaset bilimciler 

modelin bu eleştirilen ve eksik görülen yönlerini iyileştirmek için siyasal olmayan 

unsurları da modele uyarlayarak/sokarak rasyonel tercih modelinin gücünü artırmaya 

çalışmışlardır (Grofman, 1985: 230–237; Alvarez ve Nagler, 1995: 714–744). Örnek 

olarak, adayın değerlendirilmesi için gerekli olan boyutlar nelerdir; seçmenler adayın 

pozisyonu ve duruşu hakkında tam bilgiye sahip değillerse ve rasyonel bilgi eksikliği 

söz konusuysa; adayın seçmen tercihlerini yansıtmadaki yeteneği eksikse ve seçmen 

bu durumdan haberdar değilse; adayların seçmen tercihlerini ilgili platformlarda her 

zaman doğru olarak temsil edemediği gibi öngörüler ve yaklaşımlar rasyonel tercih 

modelinin işlevselliğini arttırmaya yönelik olarak modelin cevap araması gereken 

alanlara dâhil edilmiştir. 

Kamu politikalarının belirlenmesi konusunda seçmen tercihlerinin tek boyutlu 

olduğu düşünülür. Ancak bu yaklaşım pek çok yazar tarafından eleştirilmektedir. 
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Onlara göre kamu politikasının belirlenmesinin temelini oluşturan seçmen 

tercihlerinin oluşumunda tek boyut yoktur (Miller ve Stokes, 1963: 45–56). Seçmen, 

tercihlerini belirlerken veya bir adayı değerlendirirken birçok alt boyutları olan 

değerlendirme sürecine dâhil olur. Yani oy verme etkinliğini ve bu etkinliğin karar 

yönünü belirleyen çoklu boyutlar sözkonusudur. Aynı zamanda bu alt boyutlar 

birbirinden net çizgilerle ayrılabilecek özellikleri de taşırlar. Sözgelimi, Miller ve 

Stokes (1963), bir çalışmalarında Amerikan liberal seçmenlerinin sosyal refah 

politikalarıyla Amerika’nın uluslararası müdahale politikaları arasında hiçbir 

ilişkinin olmadığını gözlemlemişlerdir. Dolayısıyla adaylar seçmenler tarafından 

değerlendirilirken birbirinden ayrı ve bağımsız değişkenlerin etkili olduğu ileri 

sürülebilir. Her aday bu ayrıştırılabilir alt boyutlara göre değerlendirmeye tabi tutulur 

ve ona göre karar verilir. 

 

Şekil 1. 3: Rasyonel Tercih Modeli’nin Temel Varsayımları 

BİLGİ ARAMA 

VARSAYIMI
KARAR ALMA YÖNTEMİ TERCİH FAKTÖRLERİ

KARAR  

MOTİVASYONLARI

- Adayların ve partilerin 

geçmişteki icraatları 

değerlendirilerek kişisel 

çıkarlarla örtüşme.

- Ekonominin gidişatına 

göre iktidar ya da 

muhalefet partilerine 

yönelme.

- Adayların beyanlarının 

seçmen nezdinde ki 

güvenirliği ve seçmenlerin 

bu beyanların yasalaşma 

derecesi yönelik algısı.

- Seçmenin kendi kişisel 

çıkarları.

- Bilgi edinme ve oylama 

maliyetlerinin düşüklüğü

- Gelecek çıkarların göz 

önünde bulundurularak 

oylamanın yatırım olarak 

düşünülmesi.

- Seçmenlerin kendi 

oylarıyla ilgili siyasal 

bilgilere araçsal olarak 

yaklaşması.

- Oylama davranışı 

sadece seçim günü 

sandığa gidip oy kullanma 

davranışı ile sınırlı 

değildir.

- Seçmenler  mümkün 

olabilecek en fazla bilgiye 

ulaşmaya çalışırlar.

- Seçmenler, hangi 

alternatiflerin -beklenen- 

faydasını maksimize 

edeceklerine ilişkin bilgiye 

ihtiyaç duyarlar ve bu 

bilginin elde edilmesi 

maliyetli bir iştir.

- Her bir alternatifin, açık, 

bilinçli, hafıza temelli 

olarak pozitif ve negatif 

yönlerinin 

değerlendirilmesi.

- Seçmenin kendi 

çıkarlarını iyi bilmesi, bu 

çıkarlara en iyi şekilde 

hizmet edecek aday veya 

partiye yönelmesi.

- Politik amaçları üzerinde 

odaklanılması, çevrenin 

fazlaca dikkate 

alınmaması.

Kaynak: Lau, Richard R. ve David P. Redlawsk (2006). How Voters Decide: Information Processing During 

Election Campaigns. Cambridge: Cambridge Universty Press. s. 8'den uyarlanmıştır.

 

Adayların seçmenler tarafından çoklu boyuta göre değerlendirilirken, her bir 

boyuttaki duruşları konusunda açık bilgi vermeleri gerekir. Çoğunlukla tek boyuta 

göre karar veren medyan seçmen için geçerli olan analizlerin genelleştirilmesi doğru 

bir yaklaşım olmayabilir. Özelikle seçmenlerin kaotik/karışık davranışlar 
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sergiledikleri ve kararlarını çoklu boyutlara göre belirledikleri durumlarda adayların 

meseleler karşısında almış oldukları pozisyonlar öne çıkar. Çoklu boyutta karar veren 

seçmenlerin oy döngüleri de komplekstir ve çok yönlü koşullarda istikrarsızlık ve 

belirsizliklerin de ortaya çıkması muhtemeldir. Sadece prosedürel kuralların çok açık 

ve katı uygulandığı kimi kurumsal oy vermelerde bu istikrarsızlığın ortaya çıkması 

bastırılabilir (Shepsle, 1979: 27–59). Ancak seçmen tercihlerinin çoklu boyutlara 

göre oluştuğu ve adayların/partilerin de bu dağınıklığı manüple ettiği durumlarda 

seçimlerde istikrarsızlığın çıkması kaçınılmazdır (Przeworski ve Sprague, 1986: 72). 

Rasyonel modelin dayandığı varsayımlardan biri de tam bilgidir (perfect 

information) (Erickson ve Romero, 1990: 1103–1125). Bundan hareketle adaylar ve 

seçmenlerin birbirleri hakkında tam bilgiye sahip oldukları varsayılır. Adaylar 

seçmenlerin veya grupların spesifik taleplerini değil, genel tercihlerini yansıtmak 

amacıyla hareket ederler. Dolayısıyla adayın seçmen tercihlerini ilgili platformlara 

taşıma olasılığı bu durumda yüksektir, çünkü genel kanaati anlamak ve ona göre 

hareket etmek zor değildir.  Burada adayın başarısı salt “oy”un kastettiği anlamı 

doğru çözmesine bağlıdır. Ancak seçmen tercihlerindeki belirsizlik ve çoklu talep 

durumunda hem seçmen hem de aday davranışlarında istikrarsızlıklar sözkonusu 

olabilir (Bartels, 1996: 194–230). Bu durumda seçmenlerin ya da adayların siyasal 

olmayan kimi karakteristiklerini tanılamak ve bu özellikler doğrultusunda politika 

belirlemek istikrarsızlığı ortadan kaldırıcı bir etki sağlayabilir (Adams, 1999: 765–

791). 

Adayların karakteristik özelliklerinin önemi geleneksel Downsian modelin 

varsayımlarının temel alanlarından birini oluşturmaktadır. Aday niteliklerinin önemi 

bu modelde iki perspektiften ele alınmaktadır. (1) Pozitif perspektife göre; aday 

nitelikleri seçmenlerin karar almasının önemli bir unsuru sayılmaktadır (Campbell, 

2008: 87). (2) Diğer perspektif daha teorik açıdan değerlendirilmekte ve adayla ilgili 

bilgilerin seçmen karar alma sürecine etkisi üzerinde durulmaktadır. Eğer adayların 

siyasal bir platforma seçmenlerin bekledikleri/umdukları çıktıları taşımadıkları inancı 

hâkim olursa, adayın siyasal pozisyonu hakkında seçmenler yeniden bir 

değerlendirme yapacaklardır (Enelow ve Hinich, 1982: 115-130). 
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Seçim kampanyalarında kararların yönü ve niteliği bir ölçüde adayların kişisel 

özelliklerine bağlıdır. Seçmen, adayların samimiyetlerinden ve motivasyonlarından 

dolayı tereddüt yaşayabilir. Sözgelimi, adayların seçimlerdeki çabaları seçmenlerin 

kararlarını siyasal platformlara taşımak amacıyla değil, kendilerine bu platformlarda 

yer bulabilmek amacıyla olabilir. Bu durumda seçmenler adayların kendi çıkarları 

için mi pozisyon aradıklarını ya da siyasal kararları bu pozisyonlarda dile getirmek 

için mi çabaladıklarının kararını vermelidirler. Kendisi için pozisyon arayan ve 

seçmenlerinin beklentilerini karşılayamayacağı düşünülen adaylar rahatça gözden 

çıkarılacaktır (Calvert, 1985: 69-95).  

Politikacıların beyanlarının seçmen nezdindeki güvenirliği ve bu beyanların 

yasalaşma derecesinin seçmen üzerindeki algısı da karar verme sürecinin önemli 

unsurlarındandır (Merill ve Grofman, 1999: 185). Seçmenler, adayların verdikleri 

sözlerin gerçekleşme olasılığına göre de hareket edeceklerdir. Çünkü seçmenler aday 

beyanlarını veya parti politikalarını statükoya karşı aldıkları pozisyona göre 

değerlendirmektedirler ve adayların verdikleri sözlerin statükoyla sınırlı olduğunun 

da bilincindedirler. Dolayısıyla, çok fazla marjinal ya da uç beyanlar seçmen 

tarafından destek şansı bulmayacaktır. Seçmenler bu açıdan elde edebileceklerini 

umdukları siyasal çıktılara göre hareket edeceklerdir yoksa adayın siyasal 

platformlarda sergileyeceği duruşa göre değil (Lacy ve Paulino, 1998: 1180-1199). 

Adayların siyasal ve siyasal olmayan özellikleri arasındaki karşılıklı 

etkileşimin boyutları da karar almayı etkileyen konulardan biridir. Seçmenler kimi 

zamanlar adayları politika dışı ünlerine göre de değerlendirir ve adayları 

karşılaştırırlar. Bu aşamada adayın şöhreti güvenirliğin inşa edilmesinde önemli bir 

faktör olabilir. Partiler halkın güvenini sağlamak için bu yönteme –şöhretli aday 

gösterme-sık sık başvururlar (Burden, 2004: 211-227). Seçim kampanyalarında 

güvenirliğin ve ideolojik vaatlerin seçmen üzerindeki etkisinin her zaman riskli 

olması partileri bu yönteme zorlamaktadır. Seçmenler partilerin veya adayların 

ideolojik vaatlerine inanmazlarsa onları etkileyecek en iyi yöntem, adayların siyasal 

olmayan özelliklerinin ön plana çıkarılarak daha önceden oluşan şöhretlerinden 

faydalanmaya çalışmaktır (Hinich ve Munger, 1994: 35). 
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Seçmenler adayın kişisel niteliklerini değerlendirirlerken mutlaka sonuçta 

kendi çıkarlarını düşünmektedirler, ancak aynı zamanda adayların kamu faaliyetlerini 

başarıyla yürütebileceklerine dair inançta karar verme sürecinin etkenlerinden biridir. 

Bir seçmen şimdiden bilinmeyen ancak gelecekte ortaya çıkabilecek problemleri en 

iyi yönetebileceğini düşündüğü adaya yönelebilecektir çünkü, seçmenlerin adayları 

değerlendirirken en fazla üzerinde durdukları niteliklerden biri adayların liderlik 

yetenekleri ve bu özellik kanaatlerin oluşmasında prototip faktörlerdendir (Miller 

vd., 1986: 521-540). Bununla birlikte seçmenlerden adaylardaki bu kişisel özellikleri 

dikkate alırlarken kendi rasyonel çıkarlarının önüne geçecek boyutta idealize 

etmeleri beklenmemelidir (Kinder vd., 1980: 3315-337).  

Diğer taraftan adayların karakteristik davranışları seçmenlerin beklentilerine 

göre değişiklik gösterecektir. Eğer seçmenler yoğun olarak ideolojik görüşe göre 

hareket ediyorlarsa bu durumda adaylar çoğunluğu kapsayacak şekilde geniş 

spektrumlu ideolojik davranışlar sergileyeceklerdir. Çünkü seçmenlerin çoğunluğunu 

oluşturan medyan seçmenin ideolojik davranışları daha geneldir. Aynı şekilde 

seçmenler ideolojik duruşa değil de siyaset dışı unsurlara ağırlık veriyorlarsa, bu 

durumda da adaylar davranışlarını ve taşıdıkları kimi karakteristik özelliklerini 

değiştirmeye çabalayacaklardır (Adams, 2001: 121-158). 

Downsian model, seçmenlerin meselelerin tam olarak farkında olduklarını ve 

tercihlerini bu şekilde kullandıklarını varsaymaktadır. Ancak bu durum kararlarını 

verirken onlara ağır ve kompleks bir yük bindirmektedir. Şayet seçmen herhangi bir 

mesele hakkında bilgisizse ve sorunun karmaşıklığından dolayı konuyu anlamamışsa 

bu kez vereceği karar rasyonel olmayacaktır (Downs, 1957a: 37). Seçmenler doğal 

olarak daha kolay ve basit meseleler ya da daha çoğunlukla kendi çıkarlarını 

ilgilendirecek kavramlara odaklanacak ve önemseyeceklerdir. Bu durumda adayların 

ideolojik duruşları ve siyasal söylemleri önemsizleşecektir. Seçmenlerin çıkarları 

üzerinde yoğunlaşacak olan adayların başarı şansı artacaktır. Bu aşamada seçmenleri 

doğrudan ilgilendirmeyen ancak ülke için önemli sayılabilecek meselelere halkın 

dikkatini çekmek ve siyasetçilerin performansını değerlendirmek üzere çeşitli 

alanlarda sivil örgütlenmelerin oluşturulması gerekir (Carmines ve Stimson, 1980: 
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78-91). Şayet bu sivil örgütlenme yapılmamışsa –kimi toplumlarda kültürel değerler, 

eğitim seviyesi gibi nedenlerden dolayı- bu kez modelin öngördüğü varsayım, 

kompleks meseleler üzerinde seçmene yüklenen ve kimi zamanda bir bedel karşılığı 

elde edebileceği bilgiye sahip olmadan yapacağı tercihlerdir. Yönsel oy verme 

(directional voting)  olarak da tanımlanan bu durumda, seçmenler adayın meseleler 

karşısındaki duruşuna göre karar verecektir. Bir tarafa problemi diğer tarafa da 

adayın tavırlarını koyarak bu yönde tercih yapacaktır. Meselelerin seçmen çıkarlarına 

ya da adayın meseleler karşısındaki duruşunun seçmen çıkarlarına uygun olup 

olmadığı tercihlerin yönünü belirleyici etken olacaktır (Rabinowitz ve McDonald, 

1989: 93-121). 

Yönsel oy vermede, meseleler karşısında tavır almak için fazla bilgi edinmeyi 

gerektirmediği için seçmen tercihlerinin tahmin edilmesi daha kolaydır. Burada 

seçmen daha az rasyonel davranmakta ve hislerine göre hareket etmektedir. Söz 

konusu olan adayın duruşu, problemin kompleksliği ve seçmeni doğrudan 

ilgilendirip ilgilendirmemesidir. Seçmenler tercihte bulunurken temel itki 

duygularının yoğunluğudur. Sorunlar karşısında adayın seçmenin yanında yer alıp 

almaması da bu tercihte belirleyici rol oynar. Sorunun büyüklüğü ve önemi, aynı 

zamanda adayın sorun karşısında alacağı tavır ve söylemleri seçmenler arasında 

farklı etki yaratabilir. Kimi seçmenler soruna ve sorunun çözülmesine odaklanırken, 

kimisi de adayın sorun karşısındaki tutumuna göre hareket eder. Aday sorun 

karşısında aşırı tepki gösterecek pozisyon alması seçmen nezdinde “aşırı uç” 

şeklinde nitelenebilir. Bu da adayın kabul edilebilirliğini ve söylemlerinin etkisini 

azaltabilir. Seçmenler bu yüzden hem adayın uygunluğunu / sorunu çözme 

yeteneğini, hem de problemin önemini birlikte değerlendireceklerdir (Rabinowitz ve 

McDonald, 1989: 93-121). 

Yönsel karar vermenin vekâlet sistemine dayalı karar vermeden daha keskin ve 

aşırı davranışları içerdiği ileri sürülebilir. Bu yöntemin öngörüsüne göre adaylar 

vekâlet modelinin aksine siyasal merkezden kaçınmaktadırlar. Çünkü seçmenler 

dünyayı siyah veya beyaz olarak görmektedirler ve adaylar ya onlarla beraberdir ya 

da karşısındadırlar. Ancak bazı ampirik araştırmacılar seçmenlerin bu kadar katı 
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olmadıklarını ve yönsel karar vermenin açıkladığı seçmen davranışlarının daha esnek 

bakışla değerlendirilmesini ileri sürmektedirler. Buna ek olarak, adayın tam 

anlamıyla yanlarında veya karşılarında olduğu kanaatinin de seçmenler açısından 

belirsiz olduğunu savunmaktadırlar (Tomz ve Van Houweling, 2008: 303-318). 

Yukarıda ifade edilen olumsuzluklarına rağmen, yönsel oyvermenin özellikle 

seçim kampanyalarında adaylar açısından bazı avantajları sözkonusudur. İlk olarak, 

yönsel oyverme adaylara bazı meselelere ağırlık verme, bazılarını ise görmezden 

gelme olanağı tanır. Bu nedenle adaylar, kendi seçtikleri ve işlerine gelen konular 

üzerinde açık duruş sergileyebilirler. Bunun dışında adaylar farklı meselelerde özgün 

tavırlar sergileyebilir ve siyasalarını daha geniş bir perspektifle oluşturabilirler. Bu 

yöntem semboller üzerinden siyaset üretmeyi de mümkün kılmaktadır. Sembollerin 

seçmenler üzerindeki olumlu veya olumsuz etkilerine göre adaylar tavır 

geliştirebilirler çünkü, seçmenlerin tercihleri farklı yönlerde seyredeceği için onların 

tercihlerini yansıtacak olan meselelerin sembolik görünümleri de öne çıkacaktır 

(Rabinowitz ve McDonald, 1989: 93-121). Adayların bu aşamada yapacakları en 

önemli şey bu sembolik meseleleri doğru yönde kanalize etmek olacaktır. 

Sonuç olarak, Anthony Downs tarafından temelleri atılan bu modelde, 

ekonomik faktörlerin seçimlerin geleceğini etkilediği tartışılmaz deneysel bir gerçek 

olarak kabul edilmektedir (Carey ve Lebo, 2006: 535-547). Seçmenin en yüksek 

değer elde etmek ve fayda sağlamak için oy verdiği inancına dayanır. Seçmen için en 

önemli faktör, seçimlerin sonucuna bağlı olarak elde edecekleri rasyonel değerlerdir. 

Faydacı seçmenin tercihi, devlet hizmetlerinden en yüksek faydayı sağlamaya 

yönelik olacaktır (Downs, 1957a: 36). Bunu da gelecekte kendisini yönetmeye aday 

siyasal partilerin beklenen performanslarını karşılaştırarak yapacaktır (Downs, 

1957a: 39).  

 

1.3.3. Sosyolojik Model 

Sosyolojik model; Lazarsfeld, Berelson ve Gaudet tarafından 1940 yılında 

Ohio ve Erie County’de yürüttükleri araştırma sonucunda ortaya atılmıştır. Bu 
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araştırmacıların vardıkları sonuç, kişilerin bireysel olarak değil, gruplar halinde oy 

verme davranışı sergiledikleridir (Lazarsfeld vd., 1948: 137; Berelson vd., 1954; 97). 

Birlikte yaşayan ve çalışan kişilerin aynı partilere oy vermeye eğilimli olduğunu ileri 

sürmüşler ve oluşturulan grupların homojen bir siyasal duruş sergilediğini 

savunmuşlardır (Lazarsfeld, 1948: 138). 

Seçmen tercihlerine sosyolojik açıdan yaklaşan bu yazarlar, ekonomik ve 

psikolojik yaklaşımın özellikle vurguladığı bireyselciliği reddetmekte ve grup 

temelleri konusuna eğilmektedirler. Kişilerin tutum ve değer sistemleri oyverme 

davranışında önem ifade etmemekte ve bu modelde daha çok din, sosyo-ekonomik 

statü, yaşanılan coğrafya parçası, mensup olunan grup vb. faktörler önplana 

çıkmaktadır. Bu yüzden, seçmenin sosyo-ekonomik statüsü (eğitim, gelir, din ve 

sınıf) ve yerleşim yeri (kent ya da kır) durumu onun nasıl oyverme davranışında 

bulunacağını belirlemektedir. Bu bilgilerin hepsi seçmenin siyasal eğilimlerinin 

göstergeleri olarak değerlendirilebilir ve kolektif hareket tarzlarının yönlerini de 

yansıtmaktadırlar (Berelson vd., 1954; 107).  

Aşağıda Şekil 1.4.’te de görüleceği üzere, kişinin içinde bulunduğu grupların 

dinamikleri, kişinin sosyo-ekonomik statüsü, dinsel tutum ve bağlılıkları, aile 

deneyimleri ve yerleşmiş olduğu coğrafi alan onun siyasal eğilimlerinin 

şekillenmesini sağlamaktadır. Bu siyasal eğilimlerine göre –ya da siyasal 

beklentilerini karşılayan- parti seçişini yapmakta ve bunu da tercihine 

yansıtmaktadır. Dolayısıyla bu modelde, meseleler seçmen tercihlerinde direk etkili 

değildir. Aynı şekilde, ideolojiler ya da adayların nitelikleri de siyasal tercihlerin 

belirlenmesinde doğrudan etkili değildirler. Siyasal eğilimlerin kaynağını sosyal 

gruplara olan üyelikler ve bağımlılıklar oluşturmaktadır. Bununla birlikte, bu model 

sosyal grupların niçin farklı görünümlerde olduklarını da açıklamaya çalışmaz. 

Ancak aileden ya da sosyal grup üyeliklerinden kaynaklanan bu tercihlerin, üyelerin 

kanaatlerini beyan etmeksizin bir yönde kanalize olması totolojik bir durumu ortaya 

çıkarmaktadır (Berelson vd., 1954; 112). 
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Şekil 1. 4: Sosyolojik Oy Verme Modeli 

Grup Dinamikleri

Sosyo-Ekonomik 

Statü

Dinsel Tutum ve 

Bağlılıklar

Aile Deneyimleri

İkamet

POLİTİK

EĞİLİMLER
PARTİ SEÇİŞİ TERCİH

Kaynak: Berelson, Bernard, Paul Lazarsfeld ve William McPhee (1954). Voting. Chicago: Universty 

of Chicago Press'den uyarlanmıştır.

 

Daha öncede ifade edildiği gibi, sosyolojik modelin temel konusu seçmenler 

değil, gruplar ve partiler, temel problemi de “niçin oy veriyorlar” sorusuna cevap 

aramaktır (Kalender, 2005: 40). Seçmen davranışının temelde toplumdaki sosyal 

bölünmüşlük tarafından belirlendiğini iddia eder (Akgün 2000: 77). Yaklaşımda, 

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 (Gökçe vd. 2002: 7). Bu açıdan sosyolojik model, 

oy verme davranışı ile grup üyeliğini, seçmenlerin içinde bulunduğu sosyal ve 

ekonomik durumunu yansıtan bir oyverme biçimi geliştirme eğiliminde olduklarını 

ileri sürerek birbirine bağlar. Ailenin yaptığı etkiye dayanarak bir partiye psikolojik 

bağlılık geliştirmek yerine, bu model, toplum içindeki çeşitli bölünmeleri ve 

gerilimleri göstererek toplumsal bağlılığın önemini vurgular. Bu bölünmelerin en 

önemli olanları sınıf, cinsiyet, etnisite, inanç ve bölge temellidir. Sosyalleşmenin 

etkileri bu model için geçersiz olmamasına rağmen, toplumsal temelli açıklamalar, 
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grup çıkarlarının partiye duyulan bağlılıkların şekillenmesine yardımcı olduğu 

derecede rasyonelliğe izin verir (Heywood, 2007: 351). 

Sosyolojik model, grupların belli başlı özelliklerinden normlarının bulunması 

ve bunlara uyulmadığı takdirde üyelerinin çeşitli şekillerde cezalandırılabilmesi 

genellemesinden yola çıkarak; oyverme davranışındaki temel saikleri ortaya 

koymaya çalışmaktadır. Bu yaklaşım çerçevesinde şu genellemeler ileri sürülebilir 

(Lazarsfeld, 1968: 139): 

- Birey sosyal olarak politikleşmektedir ve sosyal özellikler onun parti 

tercihini belirler. 

- Oyverme temel olarak bir grup deneyimidir. Birlikte çalışan ve yaşayan 

insanların aynı adaya oy vermeleri muhtemeldir. 

- Politik eğilimler sosyo-ekonomik statü derecesi, dinsel bağlılık ve 

ikamet üzerinde temellenmiştir. Bu üç faktör bireylerin karar 

vermelerinde büyük rol oynamaktadır. 

- Oyvermede ailenin önemli bir rolü bulunmaktadır. Eşler özellikle 

birbirlerinin tercihlerine çok yakın oy kullanmaktadır. Çocukların 

tercihleriyle ebeveynlerin tercihleri büyük ölçüde benzeşmektedir. 

- Seçimlerde gösterilen ilgi karar verme zamanını etkilemektedir. Yüksek 

ilgili bireyler daha erken karar verebilmektedir. 

- Bireyler mensup oldukları gruplar doğrultusunda oy vermeye eğilimli 

olmakta ve bu süreçte çapraz baskılar önemli rol oynamaktadır. 

Bu modelde oyverme gruplara bağlı olarak, pek de düşünmeden yapılan bir 

davranış olarak ele alınmaktadır. Bir tür uyma davranışı söz konusudur. Gruptan 

farklı düşmek birey tarafından istenmez ve çevre tarafından da beklenmez. İşte bu 

farklı düşülmek istenmeyen grup bir anlamda seçmenin referans grubudur. Referans 

grupları seçmen karar verme surecinde etkisi olan en önemli etmenlerden birini 

oluşturmaktadır (Aydın ve Özbek, 2004: 140-155). Sosyolojik oy verme modeli de 

büyük ölçüde bu referans gruplarını baz alarak oyverme davranışını incelemiştir. 

Sözgelimi, aile bu referans grupları içerisindeki en önemli gruplardan bir tanesidir. 

Ailelerin siyasal sosyalleşmedeki görevlerini inceleyen birçok akademisyen, anne-
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babanın siyasal görüşlerini çocuklarına aktardıkları bilgisine ulaşmış, yaptıkları 

araştırmalarda aile ve çocuğun oy verdiği siyasal partiler arasında yüksek bağıntı 

bulunduğunu saptamışlardır Bu durum aslında psikolojik oyverme davranışında da 

görünmekte, psikolojik olarak oy kullanan seçmenler de ailelerinden bazı 

davranışları almaktadırlar. Fakat sosyolojik oy verme modeli acısından durum daha 

apolitik olarak ve sadece bir uyma davranışı şeklinde görülmektedir. Anne-babanın 

seçmen tercihlerinde çocukları üzerindeki etkisinin yanında eşlerin de birbirleri 

üzerindeki etkisi konunun bir başka boyutudur (Aydın ve Özbek, 2004: 140-155). 

Kimi çalışmalar da, büyük oranlarda eşlerin aynı siyasal partiye oy verdiklerini 

göstermektedir (Campbell, 1954: 203). 

 

1.3.4. Sosyo-Psikolojik Model 

Seçmen karar verme modellerinden bir tanesi de psikolojik perspektiften 

gelmektedir. 1950’li yıllara doğru alan araştırmalarının yaygınlık kazanması ve buna 

bağlı olarak bireysel düzeylerde elde edilen verilerin artışıyla birlikte sosyo-

psikolojik yaklaşım ağırlık kazanmaya başlamıştır (Akgün 2002: 26). Siyasal partiye 

yakınlığın oyları etkilediği ilkesine dayandığı için kolay anlaşılabilir bir model 

olarak kabul edilmektedir (Levine, 2005: 53-71). Model, Campbell ve arkadaşları 

tarafından 1960 yılında yayınladıkları Amerikan Seçmeni (The American Voter) 

(Campbell vd., 1960) adlı kitaplarında ele alınmıştır. Bu araştırmacılar 

çalışmalarında, Amerikalıların siyasal kimliklerinin temelinde partizanlığın 

bulunduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu partizanlık doğal olarak partiyle özdeşleşme 

pozisyonunu da ortaya çıkarmaktadır. Partiyle özdeşleşme modelinde kişi herhangi 

bir partiye karşı psikolojik bağlılık duymaktadır. Seçmen bir partiye taraftardır. Bu 

taraftarlık bir futbol takımı tutma gibi de değerlendirilebilir. Partiyle özdeşleşmenin 

olması için, seçmenin belirli bir partiyle herhangi bir hukuksal bağının bulunması 

zorunlu değildir (Özer ve Meder, 2008: 32). Partiyle özdeşleşme modelinde esas 

olan, kişinin herhangi bir partiye karşı psikolojik bağlılık duymasıdır (Kalender, 

2005: 46). Diğer taraftan, bu model; adaylar, konular, grup etkileri gibi hususlar 

üzerinde yoğunlaşmış; psikolojik güçleri modeline temel olarak almıştır. Psikolojik 
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güçler içerisinde tutumlar merkezi bir rol oynamaktadır. Özellikle tutumların 

yoğunluğu bazı insanların niçin oy verdiğini, diğerinin vermediğini açıklamaya da 

yardımcı olmaktadır. Oy verenin tutum uyumu, niçin bir kişinin kendisine uygun bir 

partiye oy verdiğini belirlemektedir. Tutumların partizan yönü ve şiddeti, her bir 

seçmenin rakip adaylar arasında yapacağı tercihin sebebini açıklamaya çalışmaktadır 

(Dalton ve Weldon, 2007:  175-193). 

Modeli ortaya koyan Campbell ve arkadaşlarının temel varsayımları, seçmenin 

partizan tercihlerinin, bir psikolojik güçler alanını kapsayan unsurların yönü ve 

gücüne bağlı olduğudur. Tutumların yönü ve yoğunluğunun ölçülmesi, çoğu seçmen 

davranışını hesap etmede kullanılabilmektedir (Campbell vd, 1960: 9). Aşağıda Şekil 

1.5.’te de görüleceği gibi, bu psikolojik güçler alanının oluşumu çeşitli faktörlerin 

etkisiyle oluşmaktadır. Dolayısıyla kişinin grup üyelikleri ve içinde yetişmiş olduğu 

aile faktörleri parti kimliğinin / bağlılığının oluşumunu biçimlendirmektedir. Bu parti 

kimliği / bağlılığı bireyin siyasal tutumlarının, çıkar ilişkilerinin ve adayların 

tutumlarının değerlendirilmesini sağlamakta ve bu değerlendirme oy’un yönünü 

belirlemektedir. 

 

Şekil 1. 5: Sosyo-Psikolojik Oy Verme Modeli 

Grup 

Üyeliği

Aile

Etkisi

Parti

Kimliği

Siyasal

Tutumlar

Grup 

Çıkarları

Adayların

Tutumları

OY

Kaynak: Evans, Jocelyn A.J. (2004). Voters and Voting: An Introduction. London: SAGE Publications. s. 26. 
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Sosyo-psikolojik modele göre kişisel niteliklerle değerler sistemi seçmen 

davranışının en belirleyici faktörüdür. Bireyin dış dünyadaki uyaranlara karşı 

göstereceği onun dış dünyayı algılayış ve yorumlayışına, psikolojik yapısına bağlıdır. 

Birey, bilinçaltı ve içgüdüsel baskılar altında tercihini yapar. Bu psikolojik dürtüler 

ise oy vermede rasyonellik ilkesinin işlemesini engeller (Gülmen, 1979: 41). Ayrıca 

kişi oyverme yaşına ulaşmadan önce siyasal işlere doğru yönelmekte ve onun bu 

yönelimi kendi sosyal çevresini güçlü bir şekilde yansıtmaktadır. Partiyle özdeşleşme 

küçük yaşlarda ve çoğu zaman aile içerisinde gerçekleşmekte ve siyasetle yoğun 

olarak ilgilenen ebeveynin çocuklarında, belli bir partiye karşı daha güçlü psikolojik 

bağlılıklar ortaya çıkmaktadır (Kalender, 2005: 47). Bunun yanı sıra, konu ve 

adaylarda tercihlerin belirlenmesinde önemlidirler.  

Seçmenlerin parti kimliği ve siyasal partiye duyulan yakınlığa dayalı olarak oy 

kullandıkları varsayıldığı için, ideolojik olarak oy kullanma ve ideolojik kimlik 

yansıtma durumu da bu model çerçevesinde değerlendirilebilir. Kendilerini radikal 

sol ve radikal sağda konumlandıran ve partizan seçmen davranışı gösteren kişiler için 

ideolojinin kritik bir rol oynadığı bilinmektedir.  

Sosyo-psikolojik modelin savunucuları, bir kişinin belli bir partiyle özdeşleşip 

genellikle de bu doğrultuda oy verdiklerini ileri sürmelerinin yanısıra, konu ve 

adayların önemini de kavramışlardır. Her ne kadar etkisi düşük gibi görülse de, 

kampanyanın adaylar ve konulara bağlı olarak seçmen tercihi üzerinde kısa vadede 

etkili olabileceğini ifade etmektedirler. Bu yazarların model için geliştirdikleri 

öngörüler şu şekilde sıralanabilir (Kalender, 2005: 49); 

- Seçmenlerin çoğunluğu mevcut oyverme niyetinden farklı olabilen bir 

partiye önceden var olan bir bağlılık hissetmektedirler. 

- Daha önceden mevcut olan bu bağlılık, ailedeki sosyalleşmeyle 

oluşmaktadır. 

- Çoğu seçmen, bütün hayatı boyunca aynı partiye bağlı kalmaktadır. 

- Bağlılığını değiştiren bir azınlık; ebeveyn bağlılığının yokluğu veya çok 

zayıflığı, ailesinin ve kendisinin ilk bağlılığının referans gruplarından 

farklı olması gibi sebeplerle sapma göstermektedir. 
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- Bir partiye daha çok bağlı olan bir seçmenin, seçimlerde bağımsız 

olarak oyunu o partiye kullanması kuvvetle muhtemeldir. 

- Bir partiye daha çok bağlı bir seçmenin, seçimlere katılması kuvvetle 

muhtemeldir. 

- Partiyle özdeşleşme ve oy verme arasındaki geçici tutarsızlık, aday ve 

konuların cazibesiyle oluşabilmektedir, fakat bu durum bir veya iki 

seçim devam etmekte, izleyen dönemlerde kişi genellikle kendi parti 

bağlılığına uygun bir şekilde oy vermektedir.  

- Bir partiye daha çok bağlı bir seçmenin, kendi partizan bağlılığına 

uygun olabilen diğer partileri algılaması ve değerlendirmesi kuvvetle 

muhtemeldir. 

 

1.3.5. Sezgisel Model (Heuristic Model) 

Sezgisel (heuristic) model analizlerinin temellerini rasyonel modelin açıkları 

oluşturmaktadır. Rasyonel modelin işlemesi büyük oranda seçmenlerin tam bilgiye 

düşük bir maliyetle ulaşmasına bağlıdır. Ancak bazı durumlarda adaylar veya partiler 

hakkında tam bilgiyi elde etmek yasal ya da konjonktürel nedenlerden dolayı 

mümkün olmayabilmektedir. Bu durumda seçmenler bilgiye ulaşma ve meseleleri 

yorumlayabilme hususunda sezgisel yeteneklerle bazı işaretler arayarak problemin 

üstesinden gelmeye çalışacaklardır. Seçmen kanaatlerinin oluşumu da rasyonel 

modelin pek üzerinde durmadığı his ve sezgi gibi içedönük duyguların 

yönlendirmesiyle oluşacaktır (Brady ve Sniderman, 1985: 1061-1078).    

Daha öncede bahsedildiği gibi, rasyonel modelin temel varsayımı seçmenlerin 

meseleler üzerinde tam bilgiye sahip oldukları ve tercihlerini mükemmel / eksiksiz 

olarak yansıttıklarıdır. Ancak bu varsayımın en önemli açığı eksik bilgiye sahip olan 

ve oy verenlerin önemli bir kısmını oluşturanları ihmal etmesidir. Hesaplamalar / 

tahminler yapılırken bu seçmenlerin bilgiye ulaşıp ulaşmadıkları yeterince göz 

önünde bulundurulmamaktadır. Bu seçmenler bilgiye ulaşmanın hiçbir maliyetine 

katlanmadan –zaman, para vb.- sadece evlerinde oturarak kanaatlerini yansıtmış 

olabilirler. Oy kararlarını oluşturacak maliyetleri ödemeyen bu seçmenler bedeli 
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ödeyenlerle aynı yönde tercihte bulunabilirler. Bununla birlikte yine rasyonel tercihin 

öngördüğü bilgi maliyetleri düşerse, rasyonel karar ortaya çıkar paradigması da 

hiçbir maliyete katlanmak istemeyen seçmen davranışlarını açıklamak için yetersiz 

kalmaktadır (Sniderman, Brody ve Tetlock, 1991: 135).  

Diğer bir öncelikli problem ise, seçmenlerin tutumlarını tutarlı bir şekilde 

organize ettiklerine dair öngörünün de yetersiz oluşudur. Eğer pek çok insan 

meseleler karşısında bir pozisyon almışlarsa bu onların sadece rasyonel 

tercihlerinden dolayı olmayabilir. İnsanlar rasyonel beklentilerinin dışında 

sosyalizasyon temelli olayların etkisi altında kalarak önyargılı duruş sergileyebilirler. 

Yani seçmenler meseleyi çözme rasyonalitelerinin yanında içgüdüsel olarak da 

soruna yaklaşabilirler. Sezgisel yaklaşım insanların bu rasyonel davranışlarının 

yanında, içgüdüsel davranışlarla hareket ederek minimum seviyede tatmin 

hedeflerini ortaya çıkarmaya çalışmaktadır (Popkin, 1994: 47). 

Sezgisel modelin savunucuları, seçmen karar alma sürecinin çok boyutlu 

olduğunu ileri sürmektedirler. Seçmen mutlaka rasyonel davranacaktır ve onun karar 

alımını yönlendiren pek çok dış etken vardır, ancak asıl olan seçmenin beğenileri ve 

hisleridir. Çünkü diğer modellerin öne sürdüğü şekilde siyasal tutumlar belirgin 

değil, yüzeyseldirler ayrıca hem organize değildirler hem de değişkendirler. Bu 

açıdan yaklaşıldığında seçmen kendisini tatmin edecek sonuca sezgileriyle ulaşmaya 

çalışacaktır. Seçmenlerin siyasal tercihlerini hisleri yönlendirecektir. Seçmen 

çoğunluğunun davranışları grup davranışları (siyahlar, muhafazakârlar, liberaller, 

vb.) şeklindedir. Bu yüzden siyasal kanaatlerin yönü beğenilenler ya da 

beğenilmeyenler –nefret edilenler- şeklinde oluşacaktır (Sniderman, Brody ve 

Tetlock, 1991: 143).  

Bununla birlikte, Sniderman ve arkadaşları (1991) sezgilere dayalı kanaat 

oluşturmanın da farklı boyutları olduğunu ve seçmenler arasında sistematik 

farklılıkları olduğunu ileri sürmektedirler. Siyasal kültür ve sezgiler arasında 

karşılıklı bir etkileşim vardır ve bu sezgiler bilgi eksikliğini gidermek için devreye 

sokulmaktadır. Ancak sezgilerin kullanımı doğal olarak homojen değildir. 

Seçmenlerin sosyo-kültürel karakteristikleri ve bilgi seviyeleri sezgisel davranışın 
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oranını belirleyecektir. Sözgelimi toplumdaki eğitimli kesimler daha ideolojik ve 

elde etmiş oldukları bilgiye göre davranacaklardır, buna karşın eğitimsizler ve bilgi 

edinmenin maliyetine katlanmayanlar daha sezgisel hareket edeceklerdir. 

Sezgisel modelin savunucuları adayların siyasal platformlarda sergiledikleri 

performansın değerlendirilme yöntemlerini ve değerlendirilme biçimlerinin de göz 

önünde bulundurulması gereken unsurlardan saymaktadırlar. Bilgi toplamanın 

maliyetinin yüksekliği veya seçmenlerin düşük maliyetli bilgiye ulaşmadaki 

isteksizliği durumunda adayların performanslarının değerlendirilmesi siyaset dışı 

(non-policy) unsurlara göre olacaktır. Bu aşamada adayların politika dışı 

yaşamlarındaki kimlikleri, inançları, etnileri, tutumları ve tarzları oy verme 

davranışının yönünü belirleyen etkenler olarak öne çıkacaktır. Yukarıda da 

bahsedildiği gibi, sezgisel modelin temel öngörüsü seçmenlerin bilgi toplamanın 

maliyetlerine katlanmamak için kısa yoldan sezgilerine göre tercih oluşturmalarıdır. 

Tutumların bu tip siyaset dışı parametrelere göre oluşturulması önemli başka 

sorunları da ortaya çıkaracaktır. Seçmenlerin kanaatlerinin eksik bilgiden, siyaset dışı 

etkenlerin yanıltıcılığından ve irrasyonel tutumlardan dolayı oluştuğunun 

varsayılması; bu tutumların homojenlik göstermemesinden dolayı ölçümünün 

zorluğu ve ölçümlerde yanılma payının yüksekliği bu modele getirilen önemli 

eleştirilerdendir (Bartels, 1996:194-230; Kenney ve Rice, 1992: 267-276).  

Diğer taraftan seçmenler yalnızca oylama yapmamaktadırlar. Bazı seçmenler 

aktif olarak politik hayata dâhil olmak da istemektedirler. Bu, gerek politik partilere 

üye olmak şeklinde veya aktif politika yapmak, dernek kurmak, referandumlara 

katılmak vb. şekillerde olabilir. Bu durum talepler ile ilgili doğru tahmin elde etmeyi 

güçleştirecektir. Politika yapmak kamusal bir maldır ve bedavacılık sorununu da 

beraberinde getirir. Bu nedenle seçmenlerin birinci amacı politika ile ilgilenmek 

olmayabilir. Bireyler sezgileriyle hareket ederek tercihlerini ortaya koyarlarken 

gerçek tercihlerini ortaya koymayabilirler. Bu durumda yanlış tercih yapma 

ihtimalleri yükselecektir. Seçmenler bazen stratejik davranmak için bazen de 

bedavacılık (maliyet yüklenmeme) güdüsü ile tercihlerini yanlış olarak ortaya 

koyabilirler. Buna ek olarak; kamusal mal ve hizmetin maliyetine katlanmamak için 
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sezgilerinin ve duygularının onları yönlendirmesiyle yanlış tercihlerde 

bulanabilecekleri gibi, bazı durumlarda da kazanmasını istemedikleri bir alternatife 

karşı kazanmasını daha az istemedikleri başka bir alternatife oy vererek yanlış 

tercihlerde bulanabilirler. Sözgelimi, seçmen politik partiler içinde en sağda bulunan 

partinin ideolojisine yakın olduğu halde, kendi partisinin seçimleri kazanamayacağını 

sezerse kesinlikle kazanmasını istemediği en soldaki politik partinin iktidara 

gelmesini önlemek için merkezde bulunan bir sol partiye oy vermeyi yeğleyecektir. 

Sonuç olarak bu durumda taleplerin politik karar alma sürecinde tam olarak 

yansıtılmamasına neden olacaktır (Demir, 2006: 133-204). Ayrıca seçmenler sezgisel 

tercihlerini politik karar alma sürecinde doğru yansıtsalar dahi bazı faktörler 

nedeniyle doğru tercihler yapamayabilirler. Bu durumda sosyal refah fonksiyonlarını 

maksimize edemezler. Sözgelimi, seçmenlerin bilgi eksikliğinden ya da bilgi 

maliyetinin yüksekliğinden bahsedilirken, aslında seçmenler için gerekli olan 

bilginin üretildiğini fakat özellikle dönem itibariyle iktidardaki politik partilerin 

basın yayın organlarını baskı altına alması nedeniyle seçmenlerin bu bilgiyi etkin 

olarak kullanamadıklarını kimi yazarlar ileri sürmektedirler. Bu nedenle seçmenler, 

mesela askeri sorunlar ve uluslararası ilişkiler hakkında yeterli bilgiye sahip 

değildirler ve bu konularda hatalı tercihler yapmaları kuvvetle muhtemeldir (Demir, 

2006: 133-204).  

 

1.4.  Seçmen Karar Alma Sürecinin Sorunları 

Siyasal sürecin etkin sonuçlar doğurabilmesi ve dolayısıyla demokrasinin 

başarılı bir şekilde işleyebilmesi için siyasal aktörlerin tam bilgiye (information) 

sahip olması gerekir. Etkin bir demokratik işleyişin temelini oluşturan bu durum 

seçmenlerin tam enformasyona sahip olmaları ve bu enformasyonla siyasal sürece 

katılmalarını  (siyasal katılım) gerektirmektedir. Siyasal süreçteki enformasyonun iki 

yönü bulunmaktadır. Siyasal talep yani seçmenler ve çıkar ve baskı grupları 

açısından enformasyon ve siyasal arz, yani siyasal partiler ve bürokrasi açısından 

enformasyon. Fakat seçmen siyasal sürecin temel unsuru olduğundan enformasyon 

sorunu daha çok seçmenleri ilgilendirmektedir (Aktan ve Dileyici, 2005: 107-175). 
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Tam enformasyon için bilgi sahibi olunması gereken alanlar ekonomiden 

siyasete, siyasetten tarihe kadar çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Söz konusu 

alanlar uzmanlık gerektirirken, toplumdaki herkesin tüm bu konularda ayrı ayrı 

uzman olması beklenemez. Bu enformasyon alanları, seçmenlerin seçim sürecinde 

siyasal partiler, adaylar veya politika alternatifleri arasında tercihte bulunurken, 

belirleyici olan verilerdir. Bu kadar geniş bir bilgi yelpazesi seçmenin ne kadar 

enformasyona sahip olduğu meselenin özünü oluşturmaktadır. Bazı siyaset 

bilimcilere göre; seçmen parti veya aday hakkında genel bilgilere sahipse, bu onun 

için yeterlidir. Demokratik seçmen, ekonomideki tüketiciler gibi, alternatifler 

hakkındaki ayrıntılı konuları bilmeden de sonuçlar üzerinde karar verebilir. Seçmen 

her halükarda birkaç partiden birine oyunu verecektir ve bütün partiler hakkında fikri 

vardır. Fakat zamanla bu görüşün yetersiz olduğu uygulamalarla ortaya çıkmış ve 

seçmenin kararını sadece kendisini yönetecek kişileri seçmekten ibaret olmadığı 

anlaşılmıştır. Temsili demokrasilerde asil-vekil (principal-agent) ilişkisine dayalı 

olarak gerçekleştirilen yetki devri o ülke yönetimi için o kadar önemlidir ki, 

seçmenin tam enformasyonu için gerekli olan bilgi alanları konusunda, birkaç sınırlı 

siyasal katılım yöntemi dışında, temsilcilerin seçmenler yerine yaşamları ile ilgili 

hemen her konuyu etkileyecek kararlar almasına neden olmaktadır. Dolayısıyla 

seçmenlerin parti veya adaylar konusundaki genel ve sınırlı bilgisi dâhilinde tercihte 

bulunması sözkonusu olmaktadır (Aktan ve Dileyici, 2005: 107-175). 

Siyasal karar alma sürecinde ortaya çıkan enformasyon sorunları ise, süreçte 

rol alan aktörlerin –seçmenler, siyasal partiler, adaylar, çıkar ve baskı grupları ve 

bürokratlar- rasyonel davranışları sonucunda oluşabileceği gibi, insanın doğasından 

veya içinde yaşadığı ortamdan kaynaklanan faktörler nedeniyle de ortaya çıkabilir. 

Sosyal süreçte ortaya çıkan enformasyon sorunlarından bir kısmı süreçte rol oynayan 

birimlerin rasyonel davranmaları sonucunda ortaya çıkan sorunlardır. Bunlar; 

rasyonel bilgisizlik, rasyonel ilgisizlik, bürokrasinin bilgi egemenliği, gizlilik ve 

örtbas, siyasal arz ve talep yönlerinden ortaya çıkan taraflı, yanlış ve aşırı 

enformasyon sorunları ve mali aldanma sorunudur (Aktan ve Dileyici, 2005: 107-

175).  
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Diğer yandan bazı enformasyon sorunları aktörlerin hem rasyonel davranışları 

hem de doğal davranışlarının birlikte ortaya çıkardığı faktörlerden 

kaynaklanabilmektedir. Aşağıda Şekil 1.6.’da da görüldüğü gibi bu sorunlar; seçmen 

bilgisizliğine yol açan doğal ve rasyonel bilgisizlik, seçmen ilgisizliğine yol açan 

doğal ve rasyonel ilgisizlik, seçmen miyopluğuna yol açan seçmen unutkanlığı ve 

taraflı enformasyon ve bürokratik etkinsizliklere yol açan bilgi tekeli ve gizliliktir. 

Toplumun geniş kesimlerinin depolitizasyonuna yol açan bu sorunlar çalışmanın bu 

kısmından itibaren detaylı olarak analiz edilecektir. 

Şekil 1. 6: Siyasal Karar Alma Süreci ve Sorunlar 

SEÇMEN BİLGİSİZLİĞİ
Doğal 

Bilgisizlik

Rasyonel 

Bilgisizlik

SEÇMEN İLGİSİZLİĞİ
Doğal 

İlgisizlik

Rasyonel 

İlgisizlik

DEPOLİTİZASYON

Kaynak: Aktan, Coşkun Can ve Dilek Dileyici (2005). “Siyasal Süreçte Enformasyon Sorunları ve 

Demokrasinin Başarısızlığı”. İçinde: Yeni Bir Sistem Arayışı: Demokrasi Poliarşi ve Demarşi.  

(Ed. Coşkun Can Aktan). Konya: Çizgi Kitabevi. s.122'den uyarlanmıştır.

SEÇMEN MİYOPLUĞU
Taraflı 

Enformasyon

Seçmen 

Unutkanlığı

BÜROKRATİK 

ETKİNSİZLİKLER
Bilgi
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1.4.1. Seçmen Bilgisizliği  

Siyasal karar alma sürecindeki enformasyon sorunlarından ilki seçmen 

bilgisizliğidir. Seçmen bilgisizliği, seçmenin eksik enformasyona sahip olmasını 

ifade eder. Seçmenin kendi tercihi olmaksızın eksik enformasyona sahip olması 

sözkonusu olabildiği gibi, eksik enformasyona sahip olma seçmenin bir tercihi de 

olabilir. Bunlardan ilki doğal bilgisizlik, ikincisi ise rasyonel bilgisizlik olarak 

adlandırılır.  

Geniş ölçüde bilgisiz bir durumda dünyaya gelen insanın bilgisizliği doğaldır. 

Sözgelimi, başlangıçta insan, nelerin yiyecek olduğu ve hangi yiyeceklerin sağlığı 

için faydalı olduğu konusunda bilgilere bile sahip değildir. Bu bilgisizlik, bir insanın 

tüm bilgi problemlerinin üstesinden gelmekten özel çıkar umması anlamına 

gelmediği için rasyonel olmaktan ziyade geniş ölçüde doğal bilgisizliktir. 

Doğal bilgisizlik alanı, insanın yaşı ilerledikçe ve enformasyon toplandıkça 

küçülür. Bu süreçte rasyonel bilgisizlik aşamalı olarak doğal bilgisizliğin yerini alır. 

Rasyonel bilgisizlik doğal bilgisizliğin yerini alırken, insan kendi bilgisizliğinin 

sınırlarının daha fazla farkına varmış olur. Rasyonel bilgisizlik, doğal bilgisizlik ve 

bilgiyi ayıran ince bir çizgidir. Rasyonel bilgisizlikte, birey bir olgunun var olduğunu 

bilmekle birlikte, bu olgunun detayları hakkında tamamen bilgisiz kalmayı tercih 

etmektedir. Yani birey bir tür enformasyonun varlığını kabul etmekle birlikte, bu 

enformasyonu elde etmek ve değerlendirmek için herhangi bir çaba harcamaz (Aktan 

ve Dileyici, 2005: 107-175). Doğal olarak veya rasyonel olarak bilgisiz olan 

seçmenlerin hata yapma eğilimi, daha çok çoğunlukçu yöntemle karar alınması 

durumunda fazladır. Her iki tür enformasyon problemi, ortanca / medyan seçmenin 

çıkarlarını artıran politikaları kabul edebilen demokrasileri sınırlandırır ve her iki 

enformasyon problemi, sınırlı enformasyon nedeniyle eksik kamu politikalarının 

uygulanması anlamına gelir. Sonuçta hem doğal bilgisizlik hem de rasyonel 

bilgisizlik, seçmenlerin rasyonel tercihlerde bulunmasını engeller. 

Seçmenin bilgisizliği her zaman için koşulların getirdiği bir zorunluluk 

değildir. Belirli durumlarda seçmenin daha fazla enformasyon toplama konusunda 

bir çaba harcaması sözkonusu olmaz. Çünkü seçmen rasyonel düşünür. Homo-
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economicus varsayımı da dâhil edildiğinde, kendi çıkarını maksimize etme gayreti 

içinde olan seçmen kendi içerisinde bir hesaba girer. Rasyonel bir davranışın sonucu 

olan bu hesapta, enformasyon toplamanın fayda ve maliyetlerini karşılaştırır. Şayet 

seçmenin tercih yapacağı alternatif adaylar, siyasal partiler veya politikalar hakkında 

enformasyon toplaması –adayların kişilikleri, eğitim durumları, çeşitli konulardaki 

düşünceleri vb.- maliyetli ise seçmenin bilgisiz kalması daha rasyonel olacaktır.  

Anthony Downs yukarıda da söz edilen ünlü çalışmasında karar alma 

sürecindeki eksik enformasyon sorununun etkilerini analiz etmiş ve piyasa 

ekonomisindeki enformasyon sorununa benzer bir sorunun siyasal süreçte de mevcut 

olduğunu ortaya koymuştur (Downs, 1957a). Downs’un temel varsayımı; bir 

demokraside siyasal partilerin oy kazandıran politikaları formüle ettikleridir. Siyasal 

partiler belirli çıkar gruplarına hizmet etmek veya belirli politikaları uygulamak için 

görev almaya çalışmazlar, daha ziyade iktidarı elde etmek için politikalar formüle 

ederler ve bu yolla çıkar gruplarına hizmet ederler (Downs, 1957b: 135-157). Bu 

hipotez, bir demokraside siyasal iktidarın her zaman alacağı oyların sayısını 

maksimize etmek için çabaladığı anlamına gelir. Yani, siyasal iktidar para için mal 

yerine oy için politikalar satan bir girişimcidir. Ayrıca, bir piyasada iki veya daha 

çok oligopolist firmanın yarışması gibi, siyasal iktidar da oy için diğer partilerle 

yarışmalıdır. Bu tür bir siyasal iktidarın sosyal refahı maksimize etmesi, yetkiyi elde 

etmek için rekabete dayalı bir şekilde mücadele edip etmediğine bağlıdır (Downs, 

1957b: 135-157). 

Downs yukarıdaki hipotezine bağlı olarak enformasyon sorununa ilişkin şu 

önermeleri ileri sürmüştür (Downs, 1957a: 298): 

- Seçmenlerin büyük çoğunluğu, seçim sonuçlarının önemli olduğuna 

inansalar bile, seçimlere ilişkin adaylar ya da meseleler konusunda 

yeterli bilgiye –enformasyona- sahip değillerdir. 

- Neredeyse tüm seçmenler kendi oylarının seçim sonuçlarını 

etkilemediğinin farkındadırlar ve çoğu seçmenin oylamadan önce bilgi 

toplama istekleri düşüktür. 
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- Herhangi bir spesifik mesele hakkında en bilgili olan seçmenler, geliri 

bu meseleden doğrudan etkilenenlerdir. Sözgelimi, gelirini bu mesele 

ile ilgili politika alanındaki faaliyetten elde edenlerdir. 

- Kendilerini etkileyen meseleler konusunda bilgili olan seçmenlerin, 

kendilerini doğrudan etkilemeyen meseleler konusunda aynı derecede 

bilgiye sahip olmaları muhtemel değildir. 

- Oy kullanmaktan kaçınan düşük gelirli seçmenlerin yüzdesi, oylamadan 

kaçınana yüksek gelirli seçmenlerin yüzdesinden daha fazladır. Düşük 

gelirli seçmenlerin oylamadan daha fazla kaçınmalarının nedeni; 

gerekli bilgiyi toplamanın maliyetlerinin karşılayamamanın sebep 

olduğu daha fazla belirsizlik ve oylama maliyetlerinin taşımanın daha 

güç olmasıdır. 

- Tercihlerin homojen olmaması durumunda gerekli bilgiyi elde etmeyi 

tercih eden seçmenler, tercihlerin homojen olması durumunda gerekli 

bilgiyi toplamayı tercih eden seçmenlere göre oylamadan kaçınmaya 

daha eğilimlidirler. 

- Oylama maliyetleri önemli ölçüde azaltılırsa, seçimlere katılım da 

büyük oranda artar. 

Diğer taraftan genel itibariyle seçmenlerin, kamusal mal ve hizmetlere ilişkin 

seçimlerini yaparken yeterli bilgiye sahip olmadıkları kimi yazarlarca 

varsayılmaktadır. Bunun nedeni, seçmenlerin eğitim ve kültür seviyesinin heterojen 

olması ve bununla birlikte kitle iletişim araçlarının seçmenlere sağlıklı ve doğru bilgi 

iletememesidir (Aktan, 1994: 137). Seçmenler oy kullanmadan önce mevcut 

ekonomik durumu analiz ederek akılcı davranışlar sergilemek isterler. Ancak, 

mevcut ekonomik durumu analiz edebilmeleri için belirli bir bilgi düzeyine sahip 

olmaları gerekmektedir. Bunun içinde yüksek sosyal ve ekonomik maliyetlere 

katlanmaları gerekmektedir (Holbrook ve Garand, 1996: 353). Aynı şekilde, 

seçmenin bilgisizliğini içsel değil dışsal bir faktör olarak ileri sürenlerde olmuştur. 

Yani aslında bilgi endüstrisi -veri toplayan ve analiz eden kurumlar, ticari gazeteler 

ve diğer medya organları- bilgi üretmektedir ancak seçmen bilgi edinememektedir. 

Bunun nedeni ise hükümetin ve ekonomik organizasyonların halkın 
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bilgilendirilmesini engellemesidir (Arrow, 1976: 4-17). Sözgelimi, siyasal 

reklamların, propagandanın, radyo ve televizyonun devletin –hükümetin- 

yönetiminde olduğu ülkelerde seçmenlerin yeterli bilgiyi elde etmesi imkânsız hale 

gelmektedir (Aktan, 1994: 137).  

Yukarıda açıklanan düşüncelerden hareketle seçmen bilgisizliğinin nedenleri 

ve sonuçları şu şekilde özetlenebilir (Aktan ve Dileyici, 2005: 107-175): 

 Seçmen bilgisizliğinin nedenleri: 

- Bazı seçmenlerde siyasal etkinlik duygusunun düşük olması, 

- Kamusal kararların bir bohça şeklinde oylanması nedeniyle seçmenlerin 

tam enformasyon elde etmesinin mümkün olmaması, 

- Seçmenlerin çoğunluğunun enformasyon elde etme konusundaki 

isteksizliği, 

- Bazı seçmenlerin eğitim seviyelerinin düşüklüğü ve bunun eksik 

enformasyona yol açması, 

- Bazı seçmenlerin enformasyon toplama olanaklarının kısıtlı olması. 

Seçmen bilgisizliğinin sonuçları: 

- Seçmen bilgisizliği, bireysel tercihlerden tutarlı toplumsal tercihlere 

ulaşılmasını engeller, 

- Seçmen bilgisizliği kaynak israfına yol açar, 

- Eksik enformasyon nedeniyle bazı seçmenler diğerlerine göre politik 

olarak daha avantajlı hale gelir. Bu da oy hakkında eşitlik ilkesine 

aykırı bir durum oluşturur, 

- Seçmen bilgisizliği, demokratik hükümeti temsili hükümete 

dönüştürebilir, 

- Seçmen bilgisizliği, siyasal iktidarı rüşvete duyarlı hale getirebilir, 

- Seçmen bilgisizliği, belirli kesimlerin lobicilik yapmalarına imkân 

sağlar, 

- Seçmen bilgisizliği, ideolojilerin egemenliğine yol açabilir, 
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- Seçmen bilgisizliği, seçmenlerin yanılmasına ve yanlış tercihte 

bulunmalarına yol açabilir, 

- Seçmen bilgisizliği sorunu, ekonomik alanda önemli etkilere yol 

açabilir, 

Özetle, tam bilginin geçerli olduğu bir demokraside, tüm seçmenler tam bilgiye 

sahiptirler ve aynı zamanda rasyoneldirler. Her seçmen kendisine en fazla faydayı 

sağlayacak olan siyasal partiyi bilir ve oyunu ona göre kullanır. Aynı zamanda 

seçmen muhalefetteki partiler konusunda da tam bilgiye sahiptir. Eğer muhalefet 

partisi bir sonraki seçimlerde iktidarı elde ederse, bu partinin faaliyetlerinden elde 

edebileceği faydayı tahmin eder. Hem iktidardaki partinin hem de muhalefetteki 

partilerin faaliyetleri konusunda tam bilgiye sahip olan seçmenler, bu faaliyetlerden 

elde edecekleri faydaya göre tercihte bulunurlar. 

 

1.4.2. Seçmen İlgisizliği  

Siyasal sürecin işleyişinin sonucunda ideal demokrasiye ulaşmayı engelleyen 

bir diğer faktör, seçmenlerin siyasete olan ilgisizliğidir. Siyasal ilgisizlik olarak 

adlandırılan bu durum, bireysel tercihlerin siyasal karar alma süreci aracılığıyla 

toplumsal tercihlere ulaşımını önlemektedir. Seçmen ilgisizliği, seçmenin rasyonel 

davranışının bir sonucu olabileceği gibi, rasyonel davranış dışı faktörlerden –kişilik 

yapısı ve doğal nedenler- de kaynaklanabilir. Bir bireyin özellikle oy kullanarak 

siyasal katılımda bulunması için siyasete ilgi duyması gerekir. Fakat bir toplumdaki 

her seçmen siyasete aynı düzeyde ilgi duymaz. Dolayısıyla seçmenler siyasete ilgi 

duyma derecelerine göre farklı tutumlar sergilerler (Aktan ve Dileyici, 2005: 107-

175). 

Siyasal ilgi kavramını bir davranış türü olarak ele alan tanımlara ilişkin, ilk 

olarak “kişinin otonom olarak yaptığı tercihler ve verdiği kararlar sonucunda siyasal 

karar mevkilerine gelecek olanları veya bu mevkileri ellerinde bulunduranları 

etkilemek üzere yaptıkları eylem ve faaliyetler” tanımı ele alınacak olunursa, söz 

konusu tanımda, amacı siyasal karar mevkilerine gelecek ya da bu mercileri ellerinde 
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bulunduran kişileri etkilemek olan her türlü davranış siyasal ilgi olarak düşünülebilir. 

Yine bu tanıma göre davranışın bu açıdan legal ya da illegal olması da önemli 

değildir. Birey illegalde olsa, söz konusu amaca yönelik tüm faaliyetleri ile siyasal 

katılımı gerçekleşmiş olarak kabul edilmektedir. Diğer taraftan yine bu tanımdan 

hareketle; bir siyasal partiye oy temini için çevredekileri ikna etmeye çabalayan bir 

kişinin, belli siyasal partiye oy veren kişinin, belli bir siyasal partiye para bağışlayan, 

o siyasal partinin kampanya ve mitinglerinde yer alan, bir siyasal göreve adaylığını 

koyan, tüm bireylerin siyasal katılma faaliyetinde veya eyleminde bulunmakta 

olduğu iddia edilebilir (Kalaycıoğlu, 1983: 22). O halde söz konusu görüşe göre, bir 

eylemin siyasal katılım olarak kabul edilmesinin iki temel şartı söz konusudur. 

Bunlardan ilki amacının siyasal karar mercilerini etkilemek olması, ikincisi ise 

bireyin başkalarının tesiri söz konusu olsa bile kendi iradi kararıyla giriştiği bir 

faaliyet ya da davranış olmasıdır.  

Siyaset bilimci Robert Dahl, siyasal katılmanın boyutlarını; a. İlgi, b. 

Önemseme, c. Bilgi, d. Eylem olarak sıralamıştır. İlgi, siyasal olayları izlemeyi; 

önemseme, siyasal olaylara önem vermeyi; bilgi, olaylar ve sorunlar hakkında bilgi 

sahibi olmayı; eylem ise siyasal olaylara aktif olarak karışmayı ifade eder. 

Katılmanın bu dört boyutu, birbirinden kopuk, birbiriyle ilgisi olmayan tutumlar 

değildir. Aksine, yapılan araştırmalar bunlar arasında yakın bir bağlantı olduğunu 

ortaya koymuştur. Örneğin, seçim sonuçlarına ilgi duyan kimselerin, seçim 

kampanyasını önemseyerek izleyenlerin, tartışılan sorunlar hakkında daha fazla bilgi 

sahibi olanların, seçimlerde oy kullanma oranlarının da –ilgisizlere nazaran- daha 

yüksek olduğu ileri sürülebilir (Kapani, 2005: 131). 

Siyasal katılma açısından da toplum dört gruba ayrılabilir; a. Siyasal olmayan 

tabaka, b. Siyasal tabaka, c. İktidar peşinde koşanlar, d. İktidar sahipleri. Bu 

gruplandırmanın –değişik rejimlerde değişik ölçülerde geçerli olmak üzere- 

toplumun iç kesitini yansıttığı söylenebilir. İktidar peşinde koşanlar ve iktidar 

sahipleri kategorileri bütün siyasal sistemlerde ancak küçük bir azınlık meydana 

getirirler. Katılma problemi açısından asıl önemli olan, siyasal tabaka ve siyasal 

olmayan tabaka ayırımıdır. Siyasal olmayan tabaka, politik olaylar hakkında merak, 
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ilgi ve bilgi sahibi olmayan ve eylemde bulunmayan kişiler, başka bir deyişle 

“ilgisizler” kategorisidir. Ancak hemen söylemek gerekir ki, bunlarla siyasal 

tabakalar arasında kesin bir sınır çizmeye olanak yoktur. Zira politikaya karşı 

genellikle kayıtsız olan bir kimsenin de zaman zaman –geçici ve sınırlı da olsa- bazı 

konularda bir siyasal ilgi gösterdiği, seçimlerde oy kullandığı görülebilir. Bununla 

birlikte, hemen hemen bütün siyasal sistemlerde genel olarak şu gözlemi yapmak 

mümkündür: Aktif siyasal tabakalar, politika ile fazla ilgili olmayan vatandaş 

kitleleri yanında azınlıkta kalırlar (Kapani, 2005: 134). 

Siyasal faaliyete katılma değişik düzeylerde ve çeşitli biçimlerde kendini 

gösterebilir. Bunlar arasında yoğunluk bakımından bir kademelenme, bir 

hiyerarşiden söz etmek mümkündür. En alt kademede, gazete, dergi, radyo ve 

televizyon yolu ile siyasal olayları izleme, dinleyici olarak mitinglere katılma, özel 

temaslarda siyasal konuları tartışma gibi faaliyetler yer alır. Bunlar, bir deyime göre, 

seyirci faaliyeti olarak nitelendirilebilir. Bu kategoriye giren insanlar, bir tür siyasal 

haber tüketicisi, siyasal sahnenin seyircisidirler. Bunun daha ötesinde, orta 

kademede, siyasal olaylar ve sorunlar karşısında açıkça pozisyon alarak eyleme 

geçme sözkonusu olur. (Gazetelerde yazı yazmak, radyoda ve mitinglerde konuşmak, 

siyasal liderlerle görüşerek onları etkilemeye çalışmak, bir partiye veya adaya para 

yardımında bulunmak vb.). Sonuçta, siyasal katılmanın en ileri kademesi, doğrudan 

doğruya olayların içine karışarak ve aktif rol alarak girişilen faaliyetleri kapsar. Bir 

siyasal partide aktif üye olmak veya yöneticilik görevi yapmak, seçimli kamu 

görevlerinde bulunmak veya buralara adaylığını koymak, seçim kampanyalarında 

fiilen çalışmak gibi faaliyetler bu kategori içinde sayılabilir (Kapani, 2005: 132). 

Seçmenlerin siyasete ilgi göstermemelerinin çok farklı nedenleri olabilir. 

Bunların başında seçmenlerin eğitim seviyesinin yetersizliği olduğu 

savunulmaktadır. Buna göre eğitim seviyesinin düşük olduğu toplumlarda, seçmenler 

siyaset biliminden anlamazlar ve dolayısıyla siyasete ilgi duymazlar. Refah seviyesi 

ile siyasal ilgisizlik arasında da ters yönlü bir ilişki olduğu söylenebilir. Buna göre 

refah seviyesi düştükçe siyasal ilgisizliğin arttığı savunulabilir. Öte yandan kitle 

iletişim araçlarının yetersiz ve siyasal alanda bilgiye ulaşmanın güç olmasının da 
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siyasal ilgisizlik üzerinde önemli etken olduğu düşünülebilir (Aktan ve Dileyici, 

2005: 107-175). 

Seçmenlerin bazıları seçim sistemine ve demokrasiye olan inançsızlıkları 

nedeniyle siyasete ilgisiz kalabilir. Örneğin, oy kullanacağı adayların gerçekten 

kendisi tarafından değil, siyasal parti liderleri tarafından belirlendiğini ve gerçekte oy 

kullanmak istediği kimsenin aday olmadığını bildiği için tepkisel davranabilir. Yine 

seçmenler, adaylar veya siyasal partiler arasında dikkate değer farkların olmadığını 

düşünerek de oy kullanmamayı tercih edebilirler. Seçim sonucunun önceden belli 

olduğu düşüncesi, oy kullanma konusunda ilgisizliğe yol açabilir. Seçmen kendi 

siyasi düşüncesine uygun parti ve aday bulamayabilir ve bu yüzden de oy 

kullanmamayı tercih edebilir. 

Ünlü siyaset bilimci Sartori ise siyasal ilgisizliği çok farklı bir nedene 

bağlamaktadır. Sartori’ye göre, ortalama yaşam ve kültür standardındaki yükselme, 

toplumun atıl üyelerini aktif kimseler haline getirmemiştir. Çoğunluk, okumasını 

bilemediğinden ve okuduğu şeylerden siyaseti öğrenemediğinden dolayı değil, 

siyasetle ilgilenemediğinden dolayı pasif kalır. Bunda hiç kimsenin kusuru yoktur ve 

suçu üzerine atacak kurbanlar aramaya son vermenin zamanıdır. Geçmişte olduğu 

gibi bugün de demokraside yaşayan vatandaş birçok halde sözkonusu sorunların ne 

olduğunu, hangi çözümlerin öne sürüldüğünü, bunun ne gibi sonuçları olabileceğini 

ve hatta seçilmek isteyen adayların peşinde olduğunu bilemez (Sartori, t.y.: 59).  

Seçmen ilgisizliğini rasyonel tercih modeli ise fayda - maliyet ekseninde 

açıklamaktadır. Daha öncede bahsedildiği gibi, rasyonel seçmen davranışını 

oluşturan iki temel unsur vardır. Bunlar oy vermenin getireceği fayda ve 

maliyetlerdir. Seçmenler, kamusal mal ve hizmetlere olan taleplerini oylama yoluyla 

açıklanmaktadırlar. Seçmenler taleplerini oylama yoluyla ortaya koyduklarında hem 

bu kamusal mal ve hizmetlerin faydasından yararlanabilmekte hem de bu kamusal 

mal ve hizmetlerin maliyetlerine katılmaktadırlar. Bu şekilde rasyonel seçmenin 

davranışları fayda maliyet çerçevesinde oluşmaktadır. Fakat seçmen davranışı piyasa 

ekonomisindeki bireyin talebi ile farklılık göstermektedir. Kamusal üretimi talep 

yönüyle etkinsizleştiren talep açıklamama, yanlış talep açıklama ve hatalı seçimdir. 
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Piyasada tüketiciler taleplerini “gönüllü” bir şekilde ortaya koyarlar. Seçmenler, 

kamusal mal ve hizmetlere olan taleplerini iki nedenden dolayı açıklamak istemezler. 

Seçmenler rasyonel iseler kamusal mal ve hizmetlere olan taleplerini açıkladıklarında 

bu mal ve hizmetlerin maliyetlerine katlanacaklarını bilirler (Demir, 2006: 133-204). 

Bu nedenle seçmenler kamusal mal ve hizmetlere olan taleplerini açıklamak 

istemeyeceklerdir. Bu durumda ‘bedavacılık sorunu’ (free rider) ortaya çıkacaktır. 

Kamu ekonomisinde kamusal mallardan ücretsiz yararlanmayı ifade eden bu sorun, 

etkisini siyasal karar alma sürecinde siyasal ilgisizlik olarak gösterebilmektedir. 

Seçmen siyasal süreçte oy kullansa da kullanmasa da kendisine devlet tarafından 

kamusal mal ve hizmetlerin sunulacağını bilir. Bu nedenle seçim sürecine karşı 

ilgisiz kalabilir. Oy kullanma seçmen için bir maliyet unsuru taşıdığından, seçmen 

maliyetine katlanmaksızın fayda temin etmiş olacaktır (Aktan ve Dileyici, 2005: 107-

175).  

Kamusal mal ve hizmetlerin tüketimden dışlanamama, bölünmezlik, tüketimde 

rakip olmama gibi özellikleri olduğu için bireyler bu mal ve hizmetlerin maliyetine 

katlanmasalar dahi özgürce tüketebileceklerini bilirler. Bu neden dolayı seçmenler 

“talep açıklamama” –ilgisizlik- yöntemini kullanırlar. Bu nedenle kamusal mal ve 

hizmetler zorunlu olarak finanse edilmektedirler. Karar verecek seçmen sayısı artıkça 

bedavacılık motivasyonu artar ve bunun sonucunda kamusal mal ve hizmetlerin 

üretilememesi ya da gereğinden az üretilmesi sorunu ortaya çıkar (Şener, 2001: 157). 

Seçmenin talebini açıklamamasının diğer bir nedeni ise oylamanın maliyetidir. 

Oylamanın maliyetleri başta zaman / işlem maliyetleri ve bilgilenme maliyetleri 

olarak ortaya konulabilir. Siyasal partiler ve baskı / çıkar grupları oylama 

maliyetlerini minimize etmeye çalışırlar. Seçmenlere bilgi sağlamaktan, seçmenlerin 

oy verme eylemini gerçekleştirmesine kadar birçok şeye aracılık yapmaktadırlar. 

Seçmenlerin rasyonel olduğu varsayımı altında seçmenler oylama yapmadan önce 

fayda-maliyet analizi yapacaklardır. Faydaları maliyetlerini aşıyorsa oylama yapmak 

kararını alacakladır. Bu durumda seçmenler kamusal mal ve hizmetlere olan 

taleplerini ortaya koymadıkları için kamusal mal ve hizmetlerin maliyetlerine 

katlanmayacaklardır (Demir, 2006: 133-204). Diğer yandan, seçmenler hem kamusal 
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mal ve hizmetlerin finansmanına katılmamak istedikleri için hem de verecekleri tek 

bir oyun oylama sonucu değiştirmeyeceğine inandıkları için ilgisiz kalmaktadırlar. 

Seçmenler oylamanın maliyetli olduğunu bildikleri halde vatandaşlık görevi bilinci 

ile oylama yapmaktadırlar. Seçmenler oy kullanmak konusunda ilgisiz olsalar dahi 

çıkar grupları tarafından temsil edilecektirler. Bilinçli seçmenlerin, politikacıların 

propagandalarına ilgi göstermediği durumlarda çıkar gruplarının amaçları ile seçmen 

gruplarının istekleri uyumlaşacaktır Ancak seçmenlerin istekleri doğrultusunda 

politikalar belirleyen politikacılar olduğu sürece çıkar gruplarının etkinliği de 

zayıflayacaktır.  

Siyasal ilgisizliğin en önemli sonucu siyasal katılımın düşük bir seviyede 

gerçekleşmesidir. Seçmenler siyasete karşı ilgisiz olduğu ölçüde siyasal karar alma 

sürecine katılım mekanizmaları (seçim, referandum v.s.) içerisinde yer alma 

konusunda isteksiz davranacaklardır. Seçmen ya bu süreç içerisinde hiç yer 

almayacak ya da bilinçsiz oy kullanacaktır. Seçmenlerin oylama mekanizmasına 

katılmaması sonucunda, sadece siyasete ilgi duyanların tercihlerinin siyasal sürece 

yansıması sözkonusu olacaktır. Seçmenlerin bilinçsizce oy kullanması durumunda da 

gerçek tercihler ve seçmenlerin istekleri siyasal sürece yansımayacaktır, yani bireysel 

tercihlerden tutarlı toplumsal tercihlere ulaşılamayacaktır (Aktan ve Dileyici, 2005: 

107-175).  

 

1.4.3. Seçmen Miyopluğu 

Seçmenlerin, kamusal mal ve hizmetleri kısa dönemli ve sonuçları hemen 

görülecek bir şekilde kendilerine arz edecek politikacılara oy vermeyi uygun 

görmeleri literatürde ‘seçmen miyopluğu’ (voter myopia) olarak 

değerlendirilmektedir. Şüphesiz siyasal partilerin –özellikle iktidar partisinin- amacı 

yeniden iktidara gelebilmektir. Bu nedenden dolayı siyaset kurumu her koşulda 

oy’unu maksimize etmeye çalışmaktadır. Gerek iktidar partileri gerek muhalefet 

partileri oylarını maksimize etmek için popülist politikalar uygulamaya 

başlayacaklardır. İktidar parti ya da partileri devlet gücünü de kullanarak oy kazanma 

yarışında öne geçmeye çalışacaklardır. İktidar parti ya da partileri bu anlamda oy 
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kazandıracak politikayı iyi politikaya, kötü ekonomiyi iyi ekonomiye tercih etmiş 

olacaklardır. Kısa vadeli oy kazanma amacı doğrultusunda uygulayacakları 

genişletici politikalar ile ekonomide kısa süreli rahatlamaya neden olacaklardır. 

Üretim ve istihdam üzerinde olumlu etkiler meydana gelecektir. Seçmenler bu 

olumlu ekonomik koşulların uzun dönemde devam edeceklerini düşünürler ama uzun 

dönemde bu politikaların en önemli sonucu büyük kamusal açıklar ve ardından gelen 

kronik yüksek enflasyonlardır. Seçmenler uzun dönemi doğru bir şekilde analiz 

edemezler ve bu nedenle yanlış karar alma ihtimalleri yükselmektedir (Aktan, 1994: 

138).  

Seçmen için politik konjonktür içerisinde seçim öncesi kendisine sunulan 

yararlı politikalar, tercihleri üzerinde önemli ölçüde belirleyicidir. Seçim öncesinde 

kısa vadeli düşünen seçmen, bu politikaları rasyonalite açısından değerlendirme 

gereğini duymaz. Seçmen, genel halk için uzun vadeli yararlı olan projelere değil, 

kısa vadeli çıkarlarına uygun projelere destek verir. Bu açıdan bakıldığında seçmen, 

kamusal alan ile ilgili ayrıntılı bilgi elde etme ve değerlendirme gereğini duymaz. 

Ayrıntılı bilgi toplama gereği duymayan seçmen, seçim öncesinde sahip olduğu eksik 

bilgi ve miyopluğu ile tercihte bulunur. Seçmenin miyopluğuna bir de siyasal 

iktidarın seçim öncesinde kendisine sunduğu taraflı bilgi de eklendiğinde, özellikle 

kararsız seçmenin tercihlerini değiştirmesi mümkün olabilmektedir (Aktan ve 

Dileyici, 2005: 107-175). 

Seçmenlerin miyop olması onları geçmişe yönelik olarak kısa dönemli 

düşünmeye ve zayıf hafızalı olmaya yöneltmektedir. Bu durum seçmenleri sadece 

son zamanlarda meydana gelen ekonomik olaylara oy verme konusunda motive 

etmektedir. Geçmişte meydana gelen ekonomik olaylar azda olsa seçmenlerin oy 

vermelerini etkilerken, ekonominin gelecek dönemlerdeki performansıyla ilgili 

beklentilerin seçmenlerin oylarını hiç etkilemediği kabul edilmektedir (Tufte, 1978: 

58). 

Seçmenlerin düşüncelerindeki geçmiş dönemlere ait gözlemlerin optimal 

ağırlığının yeni dönemlere ait gözlemlerden az olması, onların aynı zamanda unutkan 

olmalarına da neden olmaktadır. Bu durum seçmenlerin sistematik hatalar yapması 
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sonucuna neden olacaktır. Seçmenler unutkandırlar ve bu unutkanlıklarının aslında 

kendileri de farkındadırlar (Onur, 2004: 31). Diğer taraftan politikacı, seçmenin 

miyop olduğu kadar unutkan olduğunu da çok iyi bilir ve ona göre davranır. Seçim 

yaklaştıkça kendisi de miyoplaşan politikacı para musluklarını açar ve böylece 

seçmen, daha önceden uygulanan yanlış politikaları unutarak hareket edebilir (Aktan, 

2002: 311-325). 

Siyasal olaylar sözkonusu olduğunda, seçmenlerin zayıf hafızaları vardır. 

Siyasal iktidar seçim dönemlerinde sadece seçim öncesindeki başarıları ile 

değerlendirilir. Dolayısıyla seçmen siyasal iktidarın yeniden seçilmek amacıyla 

seçim öncesi politikalarını dikkate alarak, daha önceki dönemde uyguladığı kamu 

politikaları hakkında bilgi toplama ve değerlendirme gereğini duymaz. Eksik bilgiye 

sahip olan seçmen ek bilgi elde etmeden siyasal iktidarın kısa dönemli performansına 

göre tercihte bulunur. Bu durumda, seçmenler hükümetin tüm faaliyetleri 

değerlendirmeksizin oy kullandığından gerçek tercihlerini seçim sürecine 

yansıtmamış olurlar (Aktan ve Dileyici, 2005: 107-175). 

 

1.4.4. Bürokratik Etkinsizlikler 

Bürokrasi kamunun hizmet üretim birimleri olarak siyasal karar alma 

mekanizmasında önemli bir rol oynamakta, bazen bürokratlar tüketici veya 

seçmenlerin talep ettikleri seviyenin altında ya da üstünde kamusal hizmet arzına 

neden olarak bu mekanizmanın etkin işlemesini önleyebilmektedirler (Şener, 2001: 

182). Sahip oldukları tekelci nitelik siyasal karar almada bir aktör olarak rollerini 

kuvvetlendirmektedir. Kamu hizmetinin ve bürokratik üretimin niteliğinden 

kaynaklanan şartlardan yararlanarak etkinlik alanlarını genişletmek isteyen 

bürokratlar, doğrudan parasal gelirlerinin sabit olması ve üretimlerinin etkinliğinden 

bunun etkilenmemesinden dolayı, geniş ölçüde patronajlarını, güç ve etkinlik 

çevrelerinin genişletilmesi ve direkt olarak parasal olmayan kazançlar elde edilmesi 

çabalarına gireceklerdir ki bu durum bürolarının genişlemesine, ürettikleri hizmetin 

genişlemesine, maliyetlerin büyümesine, yani bürolarının bütçelerinin ve dolayısıyla 

kamu harcamalarının büyümesine neden olacaktır. 
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Aslında bürokratik örgütlerdeki işleyiş bozuklukları ve buna bağlı olarak 

gerçekleşen yozlaşmanın ve tekelciliğin gerçek nedenlerini, toplumların kendi 

yapılarında aramak gerekmektedir. Toplumsal sistem birbirleriyle ilişkili alt 

sistemlerden oluşan bir bütündür. Toplumsal sistemin, özellikle geçiş dönemi 

toplumlarında, hemen hemen tüm parçalarında görülen bozuklukların ve 

düzensizliklerin, bu sistemin önemli ve büyük bir parçasını oluşturan bürokratik 

örgütlerin üzerinde etkili olacağı doğaldır. Kamu Yönetimi ve onun en önemli 

parçası olan bürokratik örgütler toplumdan soyutlanamaz. Sistemin tüm olarak 

düzenli işlemesi, ancak tüm parçalarının düzenli işlemesiyle sağlanabilir. Toplumsal 

sistem, birbirleriyle ilişkili parçalardan oluştuğuna göre, bu parçalardan 

kimilerindeki bir düzelmenin ya da bozulmanın sistemin öteki parçalarında olumlu 

ya da olumsuz etkiler yaratması kaçınılmazdır. Demek ki bürokratik örgütlerde 

yaratılacak olumlu yöndeki değişmeler toplumsal sistem üzerinde de olumlu etkiler 

yaratabilecektir ( Ergun, 1997: 381-467). 

Daha öncede değinildiği gibi, bürokratlar çoğunlukla, yasa koyuculara nazaran 

önemli bir bilgisel avantaja sahiptir. Parlamenterlerin genelde çeşitli hizmetlerin ne 

kadara mal olacağı konusunda sınırlı bilgileri vardır. Bürokratlar ise sözkonusu 

hizmetlerle ilgili başka bir yerde olmayan uzmanlaşmış bilgiye sahiptirler. 

Bürokratlar birbiriyle rekabet ettikleri zaman veya belli bir programın maliyetleri 

aşırı yüksek olduğu zaman maliyetleri az gösterme sosyal faydayı ise çok gösterme 

eğiliminde olacaklardır (Stiglitz, 1994: 249). 

Bürokratlar, büronun tekelci pozisyonundan direkt parasal yollarla nadiren 

fayda elde etmelerine rağmen birçok dolaylı yollardan fayda kazanabilirler. Böyle 

dolaylı faydalar arasında; özel yemek odaları, yüksek bürokratlar için özel 

restoranlar, büroların yeniden dekorasyonu, lüks makam araçları, seyahat harcırahları 

ve maliyetli eğlence ve dinlenme tesisleri sayılabilir. Medya bu tür faydalarla çok 

fazla ilgilenme eğilimindedir, ama bürokrasilerin en ciddi etkinsizlikleri sadece 

bunlar olmasa da kaynakların israfı büroyu optimal boyutunun üzerinde genişletmek 

için bürokratik dürtülerden kaynaklanır. Bürokratlar güç, promosyonlar, prestij, 



70 

 

nüfuz, itibar ve kolay bir hayat tarafından güdülenir. Bunların tümü sonuçta bir 

bürokratın yönettiği büronun boyutuyla bağlantılıdır (Johnson, 1991: 287). 

Birçok büro belirli kaynakların tek alıcısı ve kamu mal ve hizmetlerin tek 

sağlayıcısıdırlar. Birçok ekonomist bürokrasinin bu tekelci doğasının, etkin olmak 

için rekabetçi baskılardan, yenilikçilikten ve tüketici odaklı yaklaşımlardan 

bürokratları bağımsız kıldığına ve parasal olmayan kazançlar izlemek noktasında 

onları teşvik ettiğine inanır. Bu görüş doğrudur, ama tekelci vurgu yanıltabilir de. 

Vakti boş geçirme, daha geniş bürolar ve cömert seyahat bütçeleri gibi parasal 

olmayan kazançların izlenmesi, tam rekabetçi oldukları zaman da bir tekelci 

olduklarıyla oldukça benzerdir; her iki durumda da kârların feda edilmesi söz 

konusudur. Bürokratlar etkin olmak için daha az teşvike -ya da parasal olmayan 

mükâfatlar kovalamak için daha çok teşvike- sahiptir. Bu onların monopol 

olmasından değil, daha çok etkin olmanın faydasını veya kârını alamamasından 

kaynaklanır. Bürokratik karar alma tam da “bir kimse başkasının parasını kendi 

parası kadar dikkatli harcamaz” atasözünü yansıtır. Her bürokrasi daha iyisini ister; 

üniversite bürokrasisi en iyi fakülte en çok ve en hızlı bilgisayarlar; hastane idaresi 

en son ve en iyi cihazlar; polis şefleri en hızlı ve daha çok arabalar; itfaiye 

yöneticileri en ileri yangın makineleri ister. Bürokratlar ücretleri sabit ve etkinlikle 

bağlantısız olduğundan ve etkin olmak için çok az bir teşvike sahip olduklarından 

parasal olmayan gelirler elde etmeye çalışır ve nadiren piyasa paylarındaki 

kayıplarından endişelidirler (Johnson, 1991: 291). 

Bürokrasinin siyasal karar alma üzerindeki etkisi, yukarda değindiğimiz gibi 

bürokratik davranış modelinin etkinsizliğinden kaynaklanabileceği gibi, bürokrasi 

faaliyeti üzerinde etkide bulunmak üzere bireyler ya da gruplar tarafından kullanılan 

yasa dışı her türlü kurum olarak nitelenebilecek bürokratik yozlaşma yoluyla da 

olabilir. Hükümetin ekonomik politikalarının şekillendirilmesinde ortaya çıkan 

bürokratik yozlaşmalarda bürokratların sorumluluğu mal ve hizmet arz ederken 

görevlerini suistimal etmesiyle meydana gelmektedir. Bu tip yozlaşmalara örnek 

olarak dış ticarette bilhassa ithalat, ihracat, yatırım veya üretim teşviklerinden elde 

edilen rüşvetler ya da vergi ödemekten kaçınmak şeklinde ortaya çıkan uygulamalar 
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verilebilir. Bu tür rüşvetler ekonomik faaliyetler üzerindeki bir vergi benzeri pay 

niteliği taşımaktadır. Söz konusu ödemeler doğrudan siyasal karar alma süreci 

yoluyla yasallaştırılamamaktadır. Alınan rüşvetler devletten çok bürokratlar 

tarafından tahsil edilir ve hükümet politikalarını tahrip eder. Siyasal ve ekonomik 

karar alma sürecinde ortaya çıkan bu tür ödemelerin net etkilerinin belirlenmesi 

mümkün olmamaktadır. Kamu politikalarının yönlendirilmesinde bu eğilimler tercih 

edilecek politikaların seçilmesini zorlaştırdığı gibi kalkınmayı da engellediği 

görülmektedir (Leff, 1994: 135). 

Bürokratik yozlaşma ile bürokratik etkinsizliğin birbirinden ayırt edilmesi de 

gerekmektedir. Yozlaşama daha çok politikaların belirlenmesinde ve 

uygulanmasında ortaya çıkan yasa dışı etkilerden kaynaklanmaktadır. Etkinsizlik ise 

diğer taraftan başarı ya da başarısızlık ile ilgili olmakta veya diğer bir deyişle 

bürokratların politik çıkarları, yolsuzluk ve rüşvet yoluyla politik çıkarları ile ilgili 

olmayıp belli hedeflerin gerçekleştirilmesinde bürokrasi yoluyla kullanılan araçların 

ekonomisiyle ilgilidir. Ampirik olarak incelendiğinde ise bürokratik etkinsizlik ve 

yozlaşma birlikte görülebilir ve birbiriyle iç içe girmiş olabilir. Ancak bununla 

birlikte ikisinin de farklı sonuçları olup birbirinden ayrılması gerekmektedir (Leff, 

1994: 136). 

 

1.4.5. Depolitizasyon (Depolitisation) 

Depolitizasyon, bireyin siyasal çıkar ve eylemlerini terk etmesi ya da bir grup, 

kurum veya eylemin siyasal kimliğini yitirmesi veya siyasal süreçlerin dışında 

kalma, siyasallaşma ediminden uzaklaşma, siyasetten soğuma, siyasal gelişmelere 

karşı ihtiyatlı ve mesafeli bir yaklaşımı benimseme şeklinde tanımlanabilir (Demir ve 

Acar, 2002: 99). 

Yukarıdaki tanıma göre depolitizasyon, bir bireyin kendi isteği ile siyasetten 

uzaklaşması durumunu ifade etmektedir. Ancak depolitizasyon, bireylerin kendi 

tercihleri şeklinde ortaya çıkabileceği gibi, seçmenlerin bilinçli gayretleri olmaksızın 

da meydana gelebilir. Siyasal süreçte bazı durumlarda seçmenler siyasete kendileri 
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ilgisiz kalmazlar. Çünkü depolitizasyon, toplumda çeşitli nedenlerle sadece 

kendiliğinden beliren bir eğilim veya yöneliş değildir. Devlet otoritesince belli bir 

amaçla bilinçli olarak vatandaşların politika ile fazla ilgilenmesi istenmez; bunun 

için de politikanın alanını daraltacak, siyasal katılmayı sınırlandıracak birtakım 

önleyici tedbirler alma ve yasaklar koyma yoluna gidilir (Kapani, 2005, 137). 

Daha önce de belirtildiği gibi, depolitizasyon, bilgiye ve siyasal katılıma olan 

ilginin yok edilmesidir (Aktan, 2001: 65). Depolitizasyonda siyasal iktidar, çeşitli 

politikalarla seçmenin kamu politikaları hakkında bilgi toplama isteğini kırar. Zaten 

çok az seçmende görülen bilgi toplama isteği, bu politikalar aracılıyla kayıtsızlığa 

dönüşür (Aktan ve Dileyici, 2005: 107-175). 

Siyasal iktidarlar seçmenleri politikadan uzaklaştırmak için enformasyonu bir 

araç olarak da kullanabilirler. Bunun için seçmenlere yanlış veya aşırı enformasyon 

sunarlar. Yanlış enformasyonda, seçmen için fayda ve maliyet unsuru taşıyan kamu 

politikaları hakkında bilgi vermekten ziyade politika dışındaki alanlar hakkında bilgi 

verilerek, kamuoyu gündemi başka alanlara yönlendirilir ve seçmenin ilgisi kamu 

politikalarından çok bu alanlarda toplanır. Aşırı enformasyonda ise seçmene 

yüklenen aşırı bilgi nedeniyle seçmen politikadan soğutulur (Aktan ve Dileyici, 

2005: 107-175). 

Depolitizasyonun en önemli sonucu, seçmenin siyasal olaylara karşı ilgisiz 

kalmasıdır. Bunun sonucunda da seçmen seçim sürecine oy kullanarak katılmayı 

istemez. Böylece bir ölçüde siyasetçilerden hesap sorma mekanizması olan 

seçimlerin işlevselliği azalmış olur.  

Diğer taraftan, siyasal olmayan tabaka (apolitical strata), siyasal olaylar 

hakkında merak, ilgi ve bilgi sahibi olmayan ve eylemde bulunmayan kişiler, başka 

bir deyişle “ilgisizler” kategorisidir. Ancak, şurası unutulmamalıdır ki, bunlarla 

“siyasal tabakalar” arasında kesin bir sınır çizmeye olanak yoktur. Zira siyasete karşı 

genellikle kayıtsız olan bir kimsenin de zaman zaman – geçici ve sınırlı da olsa- bazı 

konularda bir siyasal ilgi gösterdiği, seçimlerde oy kullandığı görülebilir. Bununla 

beraber, hemen hemen bütün siyasal sistemlerde genel olarak şu gözlemi yapmak 
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mümkündür: Aktif siyasal tabakalar, siyaset ile fazla ilgili olmayan vatandaş kitleleri 

yanında azınlıkta kalırlar. Ancak, bu genel gözlemin ötesinde bir de şu iddia ortaya 

atılmaktadır: Ekonomik olarak gelişmiş demokratik ülkelerde halk kitleleri gittikçe 

siyasetten uzaklaşmaktadırlar. Bu olay, ciddi bir siyasal toplumsallaşama krizi 

karşısında bulunulduğu anlamını taşır. Çünkü yakın zamanlarda bazı araştırmacılar 

Batılı toplumlarda siyasal bakımdan genel bir “ilgisizleşme” olayından söz etmeye 

başlamışlardır. Gelişmiş ülkelerin siyasal yaşamında kendini gösteren bazı belirtiler 

(siyasal çatışmaların eski şiddetini kaybetmesi, partiler arasındaki derin ayrılıkların 

silinmeye yüz tutması ve bunların birbirlerine yaklaşma eğilimleri, seçimlere katılma 

oranlarındaki düşmeler gibi) bu görüşün hareket noktasını oluşturur. Siyasetten 

uzaklaşmayı (depolitisation) bir varsayım olarak kabul edenler, olayın nedenlerini 

açıklayan hipotezleri de ortaya koymuşlardır. Genel yaşama düzeyinin yükselmesi 

başta gelen faktör sayılmaktadır. Ana düşünce şu noktada toplanır: İnsanlar daha iyi 

yaşama koşullarına kavuştukça ve refaha doğru yaklaştıkça siyasetten 

uzaklaşmaktadırlar. Batıda proletaryanın maddi durumunun düzelmesine paralel 

olarak siyasal alanda eski militan tutumunu terk etmesi bunun bir delili sayılabilir. 

Diğer yandan, siyasete karşı ilgisizleşmenin başka bir nedeni de, gelişmiş 

toplumlarda halkın karşısına çıkan problemlerin gittikçe daha karmaşık ve daha 

teknik bir nitelik kazanışında görülmektedir. Halk kendi anlayışını ve bilgisini aşan 

sorunlar karşısında ürkmekte, bunların çözümünün teknisyenlere bırakılması 

gerektiği düşüncesiyle – ya da çaresizlik duygusuyla – ister istemez siyasetin dışına 

kaymaktadır (Gassett, 1991: 122). 

Diğer taraftan, bu konuda yapılan etraflı araştırmaların ve ileri sürülen 

varsayımların doğrulayıcı sonuçlar vermediği de çeşitli yazarlar tarafından ileri 

sürülmektedir. Her şeyden önce, siyasal toplumsallaşmanın sadece bir yönünü 

oluşturan seçimlere katılmada görülen düşmelerin geçici ve kısa dönemli olduğu, 

grafik çizgisinin iniş çıkışlar gösterdiği ve uzun süreli bir düşme olayından söz 

edilemeyeceği ortaya çıkmıştır. Bunun yanında, siyasete karşı ilgi konusunda yapılan 

sondajlar da, bu ilginin geçmiş kuşaklara oranla azalmadığını, aksine olumlu yönde 

arttığını göstermiştir (Vedel, 1996: 437). Aslında, geniş bir açıdan bakıldığında 

görülen odur ki, bugün siyasal toplumsallaşmada bir azalma değil, fakat 
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toplumsallaşma / katılma yollarında ve stilinde bir değişme söz konusu olmaktadır. 

Zamanımızda televizyon, geniş ölçüde toplantıların ve mitinglerin yerini almıştır 

denebilir. Öte yandan, bir zamanlar sadece siyasal partiler kadrosu içinde kendini 

gösteren faaliyetler, bugün meslek örgütlenmeleri, sendikalar, dernekler vb. diğer 

sosyal gruplara da yayılmıştır. Toplumda siyasal faaliyet alanı genişlemiş, karar ve 

etki merkezleri çoğalmıştır. Bu bakımdan, bazı yazarların da vurguladıkları gibi, 

günümüzde depolitizasyon yerine politizasyondan söz etmek belki daha doğru olur. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

TÜRKİYE’DE DÖNEMSEL SEÇMEN DAVRANIŞLARI VE SEÇMEN 

DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 

2.1. Türkiye’de Dönemsel Seçmen Davranışları 

Türkiye’de son yıllarda yapılan parti sistemi ve seçmen eğilimleri araştırmaları 

iki partili baskın yapının artık dağıldığını; siyasal parçalanmanın yükseldiğini; 

seçmen oynaklığının arttığını ve seçmenler arasındaki parti özdeşleşmesinin (party 

identification) zayıfladığını ortaya koymaktadır. Aynı şekilde bu araştırmalar 

merkezi partilerin parçalandığını ve etkinliklerinin azaldığını; seçimlerde ve 

parlamenter siyasette İslamcı partilerin güçlerinin arttığını göstermektedir. Daha 

önceki dönemlerde parti üyelerinin ve seçmenlerin üzerinde imtiyaz sahibi olan ve 

geniş bir karar alma gücünü kullanan liderler istisna tutulacak olunursa; parti 

içlerinde hizipleşmeler ve çatlaklar artmış, siyaset yapanlar ve seçmenler arasındaki 

ilişkiler daha çok siyasal patronaj ve siyasal himaye şekline dönüşmüştür. 

Seçmenlerin tutum ve davranışları da artık daha ılımlı (moderate) oryantasyonla 

merkeze doğru yaklaşmıştır (Sayarı, 2002: 9). 

Türk siyasal yapısına ve buna bağlı olarak parti sistemine egemen olan ve 

İkinci Dünya Savaşının ertesinden itibaren çok partili yaşama geçişin ve serbest / 

özgür seçimlerin başlangıcından beri sisteme hâkim olan katı rekabetçi siyasal 

yapılanma son dönemlerde büyük bir değişime maruz kalmaktadır. Bunun en önemli 

kanıtı; seçimlerde popüler çekim merkezi olan partiler arasında gerçekleşen seçmen 

oynaklığıdır (Çarkoğlu, 1998: 544-571). Seçmen davranışlarındaki değişim buna ek 

olarak; bireylerin hem amaçlarındaki hem de stratejilerindeki değişime bağlı olarak 

kendini göstermektedir. Ayrıca partilerin temel formatları, çoğunluk üzerindeki 

etkinlikleri, parti içi rekabet dinamikleri ve partilerin hükümet olma formasyonunun 

seçmenlerin algısındaki etkisinin artması bu değişimin başlıca tetikleyicileridir.  
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Bu açıdan yukarıda sayılan ve bunun dışındaki birkaç değişkene göre 

değerlendirilecek olunursa; Türkiye’deki parti sistemi, seçmen davranışları ve siyasal 

yapılanma 1950’li yıllarda temeli atılan ve uzun süre devam eden sistemden keskin 

hatlarla ayrılabilecek özellikler taşımaktadır. Türk parti sistemindeki iki partili yapı 

ve tek partinin rahatlıkla parlamenter çoğunluğu elde edebildiği ve hükümeti 

kurabildiği sistem, 1990’lı yıllardaki aşırı bölünmüş ve partilerin birbirlerine yakın 

oy aldığı ve ancak koalisyon hükümeti kurabildiği bir sisteme dönüşmüştür (Sayarı, 

2002: 10).  Ancak 2000’li yıllarda bu yapı tekrar tek partinin aşırı üstünlük sağladığı 

bir yapı arz etmektedir 1950’li yıllardan itibaren kurulan parti rekabeti oldukça dar 

alana yayılan bir siyasal ideolojik düzlemde devam etmekteydi ve açıkça bu ideolojik 

düzlemde etnik ve dinsel ideoloji çok ağırlıklı değildi. 1990’lı yıllardan itibaren bu 

siyasal ideolojik düzlemin spektrumu büyük ölçüde genişlemiş ve açıkça dinsel ya da 

etnik temelli siyaset yapan –yapacağını vaat eden- örgütlenmeler ortaya çıkmış; 

İslami hassasiyeti olduğunu öne çıkaran parti güç paylaşımında önemli bir aşama 

kaydetmiş ve açıkça etnik temelli siyaset yapan parti ise doğu ve güney doğudaki 

geleneksel seçim coğrafyasını değiştirerek önemli bir güç kazanmıştır. 

Bu gelişmelerin parti sistemlerini etkilemelerine ek olarak, özellikle 1990’lı 

yılların sonu ve 2000’li yılların başında Türk siyasal sisteminin aşamalı olarak 

geçirdiği değişim hızlanmış ve pek çok partinin çöküşüne yol açacak şekilde 

dönüşmüştür. Bu yıllarda seçmen nezdinde güvenilirliği ve geçerliliği uzun yıllardır 

devam eden kimi partiler ve onların liderleri büyük bir çöküş yaşamışlardır. Bu 

çöküş doğal olarak seçmenlere de yansımış, siyasal kimlikleri ve parti sadakatleri ya 

değişmeye başlamış ya da partiler arasındaki geçişleri artarak oynaklaşmıştır (Sayarı, 

2002: 10). Diğer taraftan, seçmen oynaklığının bu kadar artması partilerin rekabet 

geleneklerini yeniden düzenlemiş ve parti sistemlerinin istikrarlarını engellemiştir. 

Parti sistemindeki istikrarın bozulmasıyla birlikte siyasal sisteminde içi oyulmuş ve 

sonuçta etkili yönetişimin yöntemlerini geliştirmeye yönelinmiştir.  
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2.1.1. Parti Sisteminin Doğuş Dönemi: 1946-1960 

Türkiye’de siyasal partiler Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerini 

yaşadığı 19. Yüzyılın sonları ve 20. Yüzyılın başlarından itibaren ortaya çıkmışlardır. 

1940’lı yılların ikinci yarısına kadar demokratik bir rejimin yokluğuna rağmen 

partiler ulusal siyasette, özellikle Osmanlı İmparatorluğunun İkinci Meşrutiyet 

Döneminde (1908-1918) ve takip eden dönemdeki 1923 Türkiye Cumhuriyetinin 

kuruluşunda önemli rol oynamışlardır. Bununla birlikte partilerin önemleri ve etkileri 

1940’lı yılların ikinci yarısında otoriter rejimden demokratik rejime geçişle beraber 

artmaya başlamıştır. Türk siyasal parti sisteminin kökenleri serbest seçimlerin ve 

birden fazla partinin ortaya çıktığı ve kritik rejim değişikliklerinin yaşandığı 1946 ve 

1950 arasındaki dönemde atılmıştır (Karpat, 1996: 130). 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra söz konusu olan parti sistemi de geçmişte 

kurulan sistemin çoğu özelliklerini devam ettirmiştir. Sözgelimi; 1923’ten 1946’ya 

kadar devam eden otoriter tek parti rejiminden sonra oluşan liberalizasyon sürecinde 

de biri devletin resmi partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) olmak üzere, yine 

hem parlamentoda hem de seçimlerde tekel oluşturan iki partili yapı devam etmiştir. 

Yaklaşık 30 yıl siyasal gücün kontrolünü elinde tutan CHP; bu yeni parti sistemi 

döneminde demokratik siyasetin iki büyük katılımcısından biri olarak fonksiyonlarını 

İsmet İnönü’nün başkanlığında devam ettirmiştir. Bu dönemin diğer partisi ise, 

CHP’nin başlıca rakibi olan ve parlamenterler arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı 

CHP’den ayrılan bir grup parlamenter tarafından kurulan Demokrat Parti’dir (DP).  

1940’lı yılların sonlarını doğru pek çok siyasal parti girişimi olmasına rağmen, 

seçmenlerin ya CHP ya da DP’yi destekleme eğilimlerinden dolayı bu partiler uzun 

ömürlü olamamışlardır 1950, 1954 ve 1957 seçimlerinde bu iki parti seçmenlerin  % 

90’ından fazlasının desteğini almışlar ve parlamentodaki sandalyelerin % 98’ini 

kontrol etmişlerdir. Türkiye’nin otoriter rejimden demokratik rejime geçiş yaptığı bu 

süreçte, iki partinin büyük çoğunluğu elde etmesinde tarihsel, kültürel ve kurumsal 

faktörlerin katkısının olduğu inkâr edilemez. Parti formasyonunun tarihsel 

etkenlerinin kaynakları Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar götürülebilir. 

Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki siyasal düalizm rakip elit gruplarının 
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oluşumunda da önemli rol oynamıştır. Bu gruplar merkez (center) ya da çevre’nin 

(periphery) temsilcisi oldukları iddiasıyla hareket etmişler ve rekabet güçlerini bu 

ikili yapı üzerinde inşa etmişlerdi.  

Osmanlı İmparatorluğundan miras alınan geleneksel merkez-periferi ya da elit-

kitle (elite-mass) ayrışması, Türkiye Cumhuriyeti döneminde de parti sisteminin 

biçimlenmesinde ve demokrasiye geçişte önemli bir etken oluşturmuştur. DP 

kendisini periferinin çıkarlarını –özellikle dinsel alanın- savunacak şekilde 

projelendirmiştir. CHP ise siyasal merkezde yer alan elit ve seküler seçmenin 

temsilciliğini devam ettirmiştir (Mardin, 1973). Bu süreçte sosyal-yapısal koşullarda 

doğal olarak CHP ve DP ayrışmasına bağlı olarak gelişmiştir. Özellikle küçük ve orta 

büyüklükteki yerleşim yerlerinde yer alan ve ortanın üstü gelire sahip olan aileler 

(eşraf) CHP ve DP düzleminde bölünerek parti sadakatlerini yeniden oluşturmuşlar 

buna bağlı olarak kendi patronajlarını oluşturacak yeni bir siyasal ağ inşa etmişlerdir 

(Sayarı, 1975).  

Bu dönemde seçmen eğilimlerinin DP ve CHP çizgisinde oluşmasının diğer bir 

önemli faktörü ise kurumsal faktörlerdir. “Liste Usulü Çoğunluğa” dayalı seçim 

sistemi, seçim bölgelerinde en güçlü iki partiye önemli avantajlar sağlamıştır. Bu 

seçim sisteminin herhangi bir bölgede birinci olan partinin parlamentodaki sandalye 

sayısına katkısı daha çok olmuştur. Diğer taraftan küçük partilerin bu seçim 

sisteminden dolayı parlamentoda sandalye kazanma şanslarının azalması siyasal 

yapının da parçalanmasının önündeki en büyük engeli oluşturmuş ve iki partili 

yapının daha da güçlenmesini sağlamıştır. 1950, 1954 ve 1957 seçimleri Başbakan 

Adnan Menderes’in önderliğindeki DP’nin zaferiyle sonuçlanmıştır. Seçim sistemi 

sayesinde bu partinin seçim zaferleri parlamentoya daha büyük bir çoğunluk olarak 

yansımıştır.  

1950-1960 periyodunda uygulanan seçim sisteminin mekanizması Türkiye’de 

bu dönemde iki partili sistemin temel karakteristiklerinin oluşmasını sağlamıştı: DP 

ve CHP seçmen oylarının çok büyük bir oranını kendilerine kanalize etmişler, 

hükümet çoğunluğu elde eden parti tarafından kurulmuş ve küçük partilerin güçleri 

çok sınırlı kalmıştır. Bununla birlikte Türkiye örneği batı Avrupa ve Amerika gibi 
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gelişmiş diğer demokrasilerde uygulanan iki partili yapılardan temelde iki yönüyle 

önemli farklılıklar göstermektedir (Sayarı, 2002: 12):  

(1) Bu farklılıklardan birincisi; bu dönemde iktidar ve muhalefet arasında bir 

münavebe –sırayla yapma- yaşanmamıştır. Çünkü birbirini izleyen üç seçimde de DP 

hem seçimleri kazanmış hem de bu kazanımlarını büyük oranda parlamentoya 

yansıtarak çoğunluğu elde etmiştir. İki-partili sistemin demokratik ayrıntılarının ve 

temel karakteristiklerinin Türkiye’deki bu sistemde olmayışı; 1950-1960 yılları 

arasında Türk siyasal sistemini aslında iki-partili ve totaliter tek parti sisteminin her 

ikisinin dolaylarında gezindirmiştir
1
.  

 (2) İkinci önemli farklılık ise, Türk iki-partili sisteminin batı 

demokrasilerindeki iki-partili sistemlere göre taşımış olduğu tutarsızlıktır. 

Türkiye’de iki parti arasında mücadele ve çekişme büyüdükten sonra 1950’li yıllarda 

CHP’nin elindeki güç ve etkinlik yavaş yavaş DP’ye doğru transfer edilmiştir. İktidar 

ve muhalefet arasındaki kutuplaşma ideolojik mücadeleden; buna bağlı olarak sağ ve 

sol siyasal ayrışmasından kaynaklanmamıştır. Çünkü her iki siyasal partide siyasal 

yelpazedeki merkeze yakın ideolojik duruş sergilemekteydiler. İki parti arasındaki 

sert mücadelenin kaynağı demokratik kuralların uygulanmasındaki yaklaşımlarından 

dolayıdır. Bu hususun temelinde yatan neden ise uzun bir parti geçmişine sahip olan 

ülkenin göreceli olarak demokratik siyasetinin daha yeni başlamış olmasıdır. DP’nin 

seçim zaferlerinden dolayı takınmış olduğu kibirli duruş ve muhalefet partileriyle 

sürdürdüğü ilişkilerin uzlaşmacı ve işbirliğine dayalı olmak yerine meydan okuyucu 

tavrı bu yoğun ve sert mücadelenin ana kaynağını oluşturmuştur. Diğer taraftan, CHP 

ise DP’nin bu meydan okuyucu tavrını provoke etmiş ve iktidarın meşruluğunun 

kaybolması için el altından veya açıktan altını oyma çabası içinde olmuştur (Sunar ve 

Sayarı, 1986: 173). Türkiye’nin demokrasiye geçişteki bu birinci girişimi 1960’a 

gelindiğinde aniden sonlanmıştır. Büyüyen siyasal krizin arasında Ankara ve İstanbul 

                                                 

1
 Sartori’nin parti tipolojisine göre, Üstün Tek Parti sitemlerinde siyasal sistem içerisinde muhalefet 

partileri de bulunmakta ve serbestçe seçimlere katılmaktadırlar. Ancak bununla birlikte, daima tek 

parti hem seçimleri hem de parlamentodaki mutlak çoğunluğu kazanmaktadır (Sartori, 1976: 196). 

Türkiye’nin bu dönemindeki parti sisteminin Sartori’nin bu tipolojisinin genel karakteristiklerini 

taşıdığı ileri sürülebilir.   
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sokaklarında büyük çapta ve ses getiren öğrenci gösterileri baş göstermiş ve ardından 

ordu yönetime el koyarak başbakan Menderes’in hükümetini zorla iktidardan 

uzaklaştırmıştır (Sayarı, 2002: 9-32). 

 

2.1.2. İdeolojik Parçalanma ve Kutuplaşma Dönemi: 1961-1980 

1960 yılında rejimin kesintiye uğramasıyla Türk parti sisteminin evriminde 

yeni bir aşamaya geçilmiştir. Yaklaşık bir yıllık askeri yönetimin ardından 1961 

yılının sonlarına doğru seçim ve siyasal faaliyetler kaldığı yerden yeniden 

başlamıştır. Ancak önceki on yılda iki-partili sistemin baskın partisini oluşturan DP 

artık siyaset sahnesinde değildir. Bu partinin faaliyetleri ve önemli liderleri anayasal 

suç işledikleri savıyla askeri yönetim tarafından engellenmişti. DP’nin doğal 

olmayan yollarla siyaset sahnesinden çekilmesi ve 1961 yılında yapılan Nispi Temsil 

Seçim Sistemiyle birlikte Türkiye’deki parti sisteminin 1960’ların ilk yarısından 

itibaren parçalanmaya doğru eğilimi artmaya başlamıştır. 1961’den 1965’e kadar 

DP’nin oyları üzerinde birkaç partinin sert rekabeti söz konusu olmuştur. Bu partiler 

DP’nin mirasına sahip olmak için yoğun bir çaba harcamışlar sonunda 1965 

seçimlerinde Adalet Partisi (AP), DP’nin hem seçmenini hem de organizasyon ağını 

kendi çatısı altında birleştirmeyi başarmıştır. AP, Süleyman Demirel’in liderliğinde, 

Nispi Temsil Seçim Sistemine rağmen 1965 ve 1969 parlamento seçimlerinde 

parlamento çoğunluğunu elde edebilmiştir. Doğal olarak AP 1965’ten 1971’e kadar 

olan dönemde, 1950’li yıllardaki baskın tek parti sistemini ve parlamento 

çoğunluğunu tek partinin elinde tutması ve kontrol etmesi geleneğini devam 

ettirebilmiştir. AP’nin bu dönemin sonundaki durumu da aynı DP gibi olmuştur. 

1971 yılında verilen bir askeri muhtırayla Süleyman Demirel başbakanlıktan istifa 

ettirilmiştir (Sayarı, 2002: 9-32).  

1961 ve 1980 yılları arasında Türk parti sistemini en güçlü iki partisi olarak AP 

ve CHP varlıklarını devam ettirmişlerdir. 1960’ların ikinci yarısında AP, 1970’lerde 

ise CHP dikkate değer seçim başarıları elde etmişlerdir. Ancak bu dönemde parti 

sistemindeki iki-partili yapının gittikçe zorlandığına ve bu partilerin seçmen tabanı 

olarak zayıfladıklarına dair pek çok işaret mevcuttur. Bu durum doğal olarak 



81 

 

Türkiye’de iki-partili sistemin yavaş yavaş yok olduğunun göstergesidir. Bu durumu 

kanıtlayacak iki önemli neden ileri sürülebilir: (1) Birincisi; 1961’den 1977’ye kadar 

yapılan beş parlamento seçiminde bu iki partinin toplamda elde ettikleri oy oranı % 

73’e kadar gerilemiştir. Buna gerilemeye rağmen bu iki parti hala parlamentodaki 

sandalyelerin  % 80’ini kontrol edebilmişlerdir. Ancak sistemdeki büyük partilerin 

baskısına ve seçim sistemlerine rağmen kimi küçük partiler hem seçimlerde hem de 

parlamentoda gittikçe güçlenmeye başlamışlar ve siyasal arenada önemli 

sayılabilecek yol kat edebilmişlerdir. (2) İkinci neden olarak da; Türkiye'de 

milletvekilliklerinin partilerin oy oranıyla çakışacak biçimde paylaşılmasını sağlayan 

milli bakiye ilkesine dayalı bir nispi temsil sisteminin kabulünden sonra 1965'e değin 

kurulan koalisyon hükümetleri güçlü ve istikrarlı bir yürütme organının 

oluşabilmesini zorlaştırmıştır. Cumhuriyet tarihinin ilk koalisyon hükümeti 20 Kasım 

1961'de İsmet İnönü başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet Partisi 

arasında kuruldu. 1961-1965 arasında koalisyon hükümetleriyle geçen bir dönemden 

sonra nispi temsilde milli bakiye uygulamasının kaldırılıp d'Hont sisteminin 

getirilmesinden sonra 1965-71 arasında tek parti çoğunluğuna dayalı hükümetler 

kurulabildi. 1970’li yıllarda bazen iki bazen de dört parti arasında kurulan koalisyon 

hükümetleri genel olarak merkez soldaki CHP ya da merkez sağdaki AP’nin 

önderliğinde kurulmuştur ki bu durum Türk parti sistemindeki bu dönemin iki 

alternatifli koalisyon yapısını da göstermektedir (Sayarı, 1980: 75).  

İki-partili yapının güçsüzleşmesi ve çoğunluğu elde eden AP ve CHP’nin oy 

oranlarının gittikçe düşmesi Türkiye’de küçük partilerin önemini arttırmış; bu durum 

Türk siyasal yapısının parçalanmasına neden olmuştur. Bu parçalanmanın temelde 

birkaç sebebi vardır. 1960 askeri müdahalesinden sonra DP’nin siyaset yapmasının 

engellenmesi, bu partinin seçmeninin üç parti arasında bölünmesine neden olmuştur 

ki, bu partilerden ikisi darbeden sonra kurulan partilerdir. DP’nin miras meselesi 

AP’nin kurularak ve kendisini açıkça DP’nin devamı sayması ve 1965 yılında önemli 

bir başarı elde etmesine rağmen 1970’li yılların ilk yarısına kadar devam etmiştir. Bu 

yıllarda kurulan kimi partiler seçmen kaynağı olarak DP’nin devamı olduklarını iddia 

ederek politika geliştirmişlerdir. Diğer taraftan parti politikalarında değişen yasal-

anayasal çatı ve ülke siyasetinde yükselen dinsel, seküler ve radikal düşünceler; 

http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mill%C3%AE_bakiye_sistemi
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0smet_%C4%B0n%C3%B6n%C3%BC
http://tr.wikipedia.org/wiki/Cumhuriyet_Halk_Partisi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Adalet_Partisi
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=D%27Hont_sistemi&action=edit&redlink=1
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sağda ve solda bu düşüncelere hitap edecek partilerin ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Bu tip partiler aynı zamanda kimi zamanlar siyasette ağırlıklarını 

hissettirmişler ve parlamentoda da temsil olanağı sağlamışlardır. 

Marksist Türkiye İşçi Partisi (TİP), aşırı sağ kanattaki Milliyetçi Hareket 

Partisi (MHP), kendisini açıkça İslamcı olarak tanımlayan Milli Nizam Partisi 

(MNP) ve onun takipçisi Milli Selamet Partisi (MSP) ve Alevi temelli Birlik Partisi 

(BP), 1960 ve 1970’lerdeki ideolojik ve siyasal parçalanmadan ve siyasal 

spektrumun genişlemesinden dolayı ortaya çıkan ve önemli ölçüdeki seçmen 

kitlesinin temsilciliğini yapan partilerdir.  Parti sisteminde ve siyasal yapılanmada 

gerçekleşen bu önemli değişim dinamikleri özellikle koalisyon hükümetlerinin 

formasyonunda ve çözülmesinde önemli rol oynamıştır. Bundan daha ötesi 1961 

yılından itibaren uygulanan Nispi Temsil Seçim sistemi Türkiye’nin parti 

siyasetindeki bu parçalanmanın artmasını kolaylaştırmıştır. Yeni seçim sistemi küçük 

partilerin parlamentoda temsilcilik kazanmalarını kolaylaştırmaktaydı. Yeni 

partilerin ortaya çıkması ve bu partilerden ortaya çıkan hiziplerin etkisi açıkça 

kendisini parlamento yapısı ve parti sistemi üzerinde hissettirmiştir (Sayarı, 2002: 

14). 

1960 ve 1970’li yıllar boyunca siyasal yapılanmada ve parti sistemindeki 

parçalanma sürecinde Türkiye’deki parti politikaları aynı zamanda sağ ve sol 

arasında ideolojik kutuplaşmaya da maruz kalmıştır. Bu durum Türkiye’de o 

dönemdeki ya lokal bir takım gelişmelerden ya da soğuk savaş döneminin getirmiş 

olduğu gerginlikten dolayı söz konusu olmuştur. 1961 anayasasının getirmiş olduğu 

liberal özgürlükler ve özgürlük ortamı parçalanmanın ve kutuplaşmanın yerel 

nedenlerini oluşturduğu ileri sürülebilir. Diğer taraftan soğuk savaş döneminin ortaya 

çıkarmış olduğu ABD veya Sovyet karşıtlığının Türk siyasetinde yansıma bulması da 

bu parçalanma ve kutuplaşmanın tetikleyicisi olmuştur. Radikal soldaki TİP’in ve 

aşırı milliyetçi MHP’nin parlamentoya temsilci sokması Türk parti sistemindeki 

spektrumun daha da genişlemesine yol açmıştır. Radikal soldaki TİP politik 

konumlanmasını sürekli olarak ABD politikaları ve Ankara-Washington ilişkilerinin 

eleştirisi üzerine inşa etmiş; diğer taraftan aşırı sağ uçtaki MHP ve MSP Sovyetler 
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Birliğinin Türk ve Müslümanlar üzerindeki politikalarını eleştirerek politika 

geliştirmişlerdir. Dünya siyasetindeki Doğu-Batı rekabetinin ve iki süper gücün 

arasındaki mücadelenin Türk siyasetine yansıması ideolojik kutuplaşmanın daha da 

artması ve derinleşmesi yönünde olmuştur (Sayarı, 2002: 34). 

1960’ların ortalarına kadar Türkiye’nin iki büyük partisi kendi kendilerini 

merkezin hemen sağında ve solunda pozisyon alacak şekilde konumlandırmışlardı. 

Bununla birlikte, Marksist ve aşırı milliyetçi ideolojilerin politik yaşamda yer alması 

ve dikkate değer ölçüde kendilerini belli etmeleri bu büyük partilerin kendi ideolojik 

oryantasyonlarını modifiye etmeye zorlamıştır. Bülent Ecevit liderliğindeki CHP 

kendisini daha sola taşımış ve işçi ve köylüleri temsil edecek ve onların kitlesel 

desteğini sağlayacak bir retorik geliştirmeye başlamıştır. Bu pozisyon doğal olarak 

sağ kanattaki hareketlerin ve partilerin –özellikle MHP- sert eleştirilerine maruz 

kalmıştır. Kendisini merkez sağda konumlandıran AP ise bu süreçte sol siyaseti daha 

çok eleştiren söylemler geliştirerek biraz daha sağa kaymıştır. Tabii ki, 1974 ve 1977 

yılları arasındaki Milliyetçi Cephe koalisyon hükümetlerini kurmasının bu 

konumlanmada önemli etkisinin olduğu yadsınamaz. 1975’ten sonra Türkiye’de 

siyasal ve ekonomik krizle birlikte siyasal şiddet ve terörizm artmaya başlamıştır. Bu 

durum doğal olarak Türk parti sistemini Sartori’nin (Sartori, 1976) 

sınıflandırmasından hareketle Ilımlı Çok Parti sisteminden Aşırı Çok Parti sistemine 

doğru taşımıştır.  

Aşırı derecede parçalanmış ve kutuplaşmış parti sisteminin doğal olarak 

demokratik rejime ciddi biçimde meydan okumaları söz konusu olmuştur. Siyasal 

spektrumun her iki ucundaki aşırı güçler sistem karşıtı terör eylemlerine yönelmişler 

ve bu durum 1970’lin sonlarına doğru Türkiye’de ekonomik ve siyasal krizin gittikçe 

artmasına yol açmıştır. Diğer taraftan iki büyük partinin aşırı uçtaki partiler ve 

terörist gruplara karşı işbirliğine yanaşmamaları ve temel konularda anlaşma 

sağlamamaları, Türkiye’de krizin rejimin işleyişini tehdit edecek boyutlarda 

derinleşmesine neden olmuştur. CHP ve AP’nin bu süreçte takip ettiği politikalar ve 

taktikler Türk toplumunun aşırı kutuplaşmasını tetiklemiş, pek çok kurum işlemez 

hale gelmiş, siyasal şiddet ve terör eylemleri toplumun büyük bir kesimine yayılmış 
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ve sonunda ordu daha önce yaptığı gibi Eylül 1980’de yeniden yönetime el koyarak 

tüm siyasal ve parlamenter faaliyetlere son vermiştir (Sayarı, 2002: 15). 

 

2.1.3. Yeniden Yapılanma Dönemi: 1983-2000 

1980 darbesinden sonra Türkiye 1983 parlamento seçimlerine kadar askerler 

tarafından yönetilmiştir. 1980 darbesinin daha önceki iki müdahaleden -1960 ve 

1971- farklı olarak Türk parti ve siyasal sistemine etkisi daha güçlü olmuştur. 1960 

darbesinde askerler iki büyük partiden sadece birinin siyasal faaliyetlerini 

engellemiş, diğer partilerin faaliyetlerini devam ettirmelerine bazı kısıtlar koyarak 

izin vermiş ve göreceli olarak bir ara dönem yaşanmıştır. Daha öncede belirtildiği 

gibi DP’nin engellenmesi, Türk parti sisteminde ve siyasal yapılanmasında önemli 

değişikliklere yol açmıştı. 1971 müdahalesinin ise parti sistemine etkisi öncekinden 

daha az olmuştur. Bu müdahale sonucunda Anayasa Mahkemesi tarafından sadece 

Marksist TİP ve İslamcı MNP’ye yasak getirilmiş, diğer partilerin politika 

sahnesinde aktif olarak faaliyetlerini devam ettirmelerine dokunulmamıştır. Fakat 

1980’de askerler siyasal mühendislik projesinde daha istekli ve müdahaleci 

davranmışlardır. Darbeden sonra oluşturulan ve askerlerin kontrolündeki Milli Birlik 

Komitesi bütün partilere diğer siyasal kurumlara yasak getirmişlerdir. 1970’lerin 

sonlarında Türkiye’de yaşanan krizin sorumlusu olarak gördükleri partileri ve 

liderleri siyaset sahnesinden uzaklaştırma istekleri; yeni bir parti sistemi oluşturma 

çabalarındaki radikal uygulamaları, askerlerin niyetlerini ve aldıkları önlemlerin 

şiddetini yansıtmaktadır. Onların perspektifine göre; Türkiye’nin demokratik istikrarı 

için yeni bir parti sistemi kurulmalı ve bu sistem 1980 öncesi partilerin –sistemin- 

devamı olmamalıdır. Aynı şekilde 1980 öncesindeki dominant politikacıların siyaset 

sahnesinden uzaklaştırılmaları gerekmekteydi. Askeri senaryoya göre; yeni parti 

sistemi ılımlı iki merkez partisine dayanmalı ve bu iki parti hem radikal solu, hem 

aşırı milliyetçileri ve hem de İslamcıları bünyesinde barındırmalıdır (Sayarı, 

1996/1997). 

Askeri yönetim 1983 parlamento seçimlerinden önce yeni bir parti sistemi 

yaratmak için kendince önlemler almıştır. Milli Güvenlik Konseyi üyeleri seçimlerde 
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aday olacakları önceden elemeden geçirerek AP ve CHP’nin potansiyel takipçileri 

olduklarını düşündükleri adayları veto etmişler ve sadece yeni kurulan üç partinin 

seçime katılmalarına izin vermişlerdir. Askeri geçiş senaryosuna göre bu partilerden 

biri –başında bir emekli general vardı- seçimi kazanacak ve diğerleri –eski 

bürokratlar tarafından yönetilmekteydiler- temel muhalefet görevini üstleneceklerdi. 

Askeri yönetimin kontrolündeki dönemde ekonomik konularda kararalıcı olarak 

çalışan bir teknokrat olan Turgut Özal’ın kurduğu Anavatan Partisi’nin de (ANAP) 

seçimlere girilmesine izin verilmiştir. Yine askerlerin tahminine göre, değişen politik 

iklim ve mevcut idarenin yönlendirmesine bağlı olarak bu parti seçmenden gerekli 

desteği bulamayacak ve seçimlerde başarı elde edemeyecekti. 

Bununla birlikte, 1983 seçim sonuçları MGK’nın öngördüğü senaryo ve 

tahminlere göre gerçekleşmeyerek keskin sapmalar gösterdi. ANAP büyük bir oy 

oranıyla birlikte önemli bir zafer kazandı. Bu seçimde ANAP elde ettiği % 45,1’lik 

oy oranıyla parlamentodaki sandalyelerin % 52’sini kazandı. Seçim sonuçları doğal 

olarak askerlerin geçiş projesini zayıflatmış ve ANAP’ı siyaset sahnesinin merkezine 

konumlandırmıştır. Başlangıçta Özal, ANAP’ın ideolojik oryantasyonunu serbest 

piyasa ekonomisi ve kültürel muhafazakârlıktan hareketle merkez sağa 

yerleştirmesine rağmen seçimlerde almış olduğu yüksek orandaki destek ve ülkenin 

mevcut siyasal ikliminden dolayı siyasal segmentlerini çok geniş tuttu. 1987 

seçimlerinde ANAP’ın oy oranı % 36,3’e gerilemesine rağmen değiştirilen seçim 

sisteminden dolayı parlamentodaki büyük çoğunluğu elde etmeyi yine başardı. Sonuç 

olarak, 1983 ve 1987 seçimlerindeki başarısından dolayı ANAP 1980’li yıllarda Türk 

parti sisteminin dominant partisi olma özelliğini ve siyaset sahnesindeki ağırlığını 

devam ettirdi (Ergüder, 1991: 57). ANAP yönetimindeki sağlam ve istikrarlı tek parti 

hükümetleri dönemi aniden kesintiye uğrayarak 1990’lı yıllarda güçsüz, istikrarsız, 

kısa süreli koalisyon ya da azınlık hükümetleri şekline dönüşmüştür  

1980’li yılların ikinci yarısından itibaren daha önceki dönemlerde etkin olan 

siyasetin baş aktörleri ve aynı şekilde siyasal partiler teker teker siyaset sahnesine 

geri dönmelerine rağmen 1980 darbesi Türk parti sisteminde önemli değişikler 

üretmiştir. 1960 darbesi gibi sistemin parçalanmasının ve yeni dengelerin 
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oluşmasının kaynağını oluşturmuştur. 1980’lerdeki ve daha sonraki on yılda ortaya 

çıkan bölünmüş ve parçalanmış yapının temel kaynağı 1981’deki askeri rejimin 

dönüşüm projeleridir. Diğer bir önemli etkisi ise Türk politik yaşamında önemli yeri 

olan ANAP’ı ortaya çıkarmasıdır. 1980’ler boyunca ANAP, tıpkı 1950’lerdeki DP ve 

CHP; 1961 – 1980 yılları arasındaki AP ve CHP gibi Türk parti sisteminin dominant 

örgütlenmesini oluşturmuştur. Başlangıçta ANAP’ın askeri darbeden dolayı 1980 

öncesi gelenekten elde ettiği fayda çok fazla olmuştur şüphesiz. Ancak daha sonra bu 

geleneksel partilerin ortaya çıkması ANAP’ı gittikçe güçsüzleştirmeye başlamıştır. 

Buna rağmen 1987’de ANAP yine parlamento çoğunluğunu elde etmiş ve buna ek 

olarak yerel yönetim seçimlerindeki başarılarını devam ettirmiştir. ANAP’ın 

parlamento çoğunluğu ve yönetme kabiliyeti DP’nin 1950’lerdeki ve AP’nin 1965 – 

1971 arasındaki deneyimlerine benzemektedir. Sözkonusu bu üç dönem de merkez 

sağ bir parti ardı ardına seçimleri kazanmış ve tek başına iktidar olmuştur (Sayarı, 

2002: 17). 

1990’lı yıllara gelindiğinde ise bu dönemde Türk parti sistemi ve seçmen 

davranışları akışkan bir durum sergilemiştir. ANAP’ın hem parlamento hem de 

seçimlerdeki üstün tek parti döneminde aşırı parçalanmış ve güçsüz koalisyon ya da 

azınlık hükümeti dönemine geçilmiştir. Burada üzerinde durulması gereken husus 

ANAP ve DYP gibi iki merkez sağ partiye olan seçmen desteğinin bu dönemde zayıf 

olmasıdır. 1991, 1995 ve 1999 yıllarında yapılan parlamento seçimlerinde seçmen 

oynaklığının oranı artmış tıpkı partiler gibi seçmenlerin tercihlerinde de büyük 

değişim yaşanmıştır. Cumhuriyet tarihinde ilk kez İslamcı bir parti seçimlerden 

birinci parti olarak çıkmış –Refah Partisi (RP)- ve 1996-1997 yılları arasında kurulan 

koalisyon hükümetinin büyük ortağı olmuştur. 1999 parlamento seçimlerinde ise 

aşırı sağdaki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oylarını büyük oranda yükselterek 

parlamentoya girmiş ve kurulan koalisyon hükümetinin ortaklarından biri olmuştur. 

Bu seçmen eğiliminin sonucu olarak % 10’luk seçim barajını aşan partiler 

parlamentoya girmişler ve potansiyel koalisyon üyesi olmuşlardır. Koalisyon 

hükümetine olan acil talep partiler arasında umulmadık işbirliklerini ve birlikleri 

ortaya çıkarmıştır.  
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Açıkça görüldüğü gibi 1980’lerin ilk yarısındaki askeri yönetimin dönüşüm 

projesi daha sonraki dönemlerde parti sisteminde tamamen yapay bir yapılanmayı 

getirmiş, bunun sonucunda da hem parçalanma artmış hem de seçmenlerin aşırı 

derecede oynaklığı söz konusu olmaya başlamıştır. Sözgelimi, 1991, 1995 ve 1999 

yıllarında yapılan parlamento seçimlerinin hiçbirinde tek parti hükümeti kurulacak 

kadar çoğunluk sağlanamamış, aksine birinci partinin almış olduğu oy oranı 1991’de 

% 27,1’den 1999’da  % 22,2’ye kadar gerilemiştir. Aynı zamanda % 10’luk ülke 

barajına rağmen bu üç seçimde beş parti parlamentoda sandalye kazanmayı 

başarabilmiştir. Buna ek olarak parlamento içinde de parlamenterlerin başka partilere 

kaymaları ya da yeni parti kurmalarıyla parlamentodaki bu parçalanma daha da 

artmıştır. Sözgelimi, 1995 yılında parlamentoda toplam 11 farklı parti temsil 

edilmekteydi ve bunların çoğu yasal oturumların dışında herhangi bir siyasal varlık 

sergilemiyorlardı.  

Parti sistemindeki parçalanmanın temel nedenleri arasında merkez sağ ve 

merkez sol’daki bölünmeler öncelik taşımaktadır (Tosun, 1999: 89). Merkez sağda 

ANAP ve DYP’nin, merkez solda ise CHP ve DSP’nin varlıkları geleneksel iki-

partili yapının parçalanması sonucunu doğurmuştur. Bu partilerin temel 

ideolojilerinin ve programlarının benzerliğine rağmen özellikle liderlerinin 

tutumlarından dolayı bir araya gelerek seçmen tabanlarını kanalize edememeleri 

1980 askeri müdahalesinden sonra Türk parti sisteminin dağınıklığının temel 

sebebini oluşturmuştur. Bu dönemin diğer bir özelliği, 1970’li yıllardaki gibi temel 

anlamda sağ ya da sol rekabetine dayalı bir siyasal yapının yerine benzer ideolojik 

oryantasyona sahip partiler arasında sert seçim –ya da seçmen- mücadelelerinin 

yaşanmış olmasıdır.  Bu durum hem merkez sağda hem de merkez solda birbirinde 

yakın düşüncede olan seçmenlerin bölünmesine ve parçalanmasına neden olmuştur. 

Türk parti sisteminde parçalanmanın artmasının diğer bir önemli nedeni ise, 

özellikle merkez partilerine olan seçmen desteğinin gittikçe azalma eğilimine girmiş 

olmasıdır. Merkez sağda ve merkez solda yer alan dört partinin 1991’deki toplam oy 

oranları % 82,7’dir. Bu oy oranı 1999 seçiminde % 56,1’e gerilemiştir. Bu dramatik 

düşüş büyük çoğunlukla ANAP, DYP ve CHP’ye olan seçmen desteğinin 
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düşmesinden kaynaklanmıştır. Merkez partilerine olan seçmen desteğindeki bu 

düşüşün nedenleri arasında seçmen üzerindeki ekonomik ve sosyal baskılar ve 

özellikle kronik enflasyon başat rolü oynamıştır. Diğer taraftan bu partilerin kendi 

aralarındaki kavgalar ve seçmen algısında yolsuzluk ve yozlaşmayla birlikte 

anılmaları seçmen desteğini yitirmelerindeki önemli faktörlerdendir.  

Merkez partilerinin oy oranlarındaki bu düşüş doğal olarak uçlardaki partilere 

yaramıştır. Ancak bu partiler toplamdaki oy oranının küçük bir segmentini kontrol 

edebilmişler fakat bu oylar onları kimi durumlarda kilit parti haline getirmiştir. 

İslamcı Refah Partisi (RP) 1991-1995 arasında oy oranını hızla yükseltmiştir. 1994 

yerel seçimlerinde RP Türkiye’nin önemli kentlerini de içine alan birçok belediye 

kazanmış ve takip eden 1995’teki parlamento seçiminde % 21, 4’lük oy oranıyla 

birinci parti olmuş, parlamentoda 158 sandalye kazanabilmiştir. RP’nin bu yükselişi 

İslam’ın ve dinsel hareketlerin bu dönemde yükselişinin de göstergesidir. Diğer 

taraftan RP’nin bu yükselişinde merkez partilerin etkisiz yönetimlerinin, kusurlarının 

ve bu partinin etkili parti organizasyonunun da göz ardı edilmemesi gerekir.  

Dört yıl sonra yapılan 1999 seçimlerinde, Anayasa Mahkemesi tarafından 

kapatılan RP’nin halefi olan Fazilet Partisi (FP) % 15,4 oranında oy alarak DSP ve 

MHP’nin ardından üçüncü parti olmuştur. FP’de ardılı olduğu diğer partiler gibi 

2001 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmıştır. Bu durum İslamcı 

partilerin tarihlerinde ilk olarak bölünmelerine yol açmıştır. Erbakan’ın takipçileri 

Saadet Partisini (SP) kurmuşlar, ancak aynı camia içinden çıkan yeni bir grup 

İstanbul Belediye Başkanı R. Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başka bir parti –Adalet 

ve Kalkınma Partisi (AKP)- siyasal faaliyetlerini bu çatı altında yürütme kararı 

almışlardır. FP, 1999 parlamento seçimlerinde yenilgi almasına rağmen, yine aynı yıl 

yapılan yerel seçimlerde önemli başarılar elde edebilmiş ve İstanbul ve Ankara gibi 

önemli birçok kent belediyelerini kazanmıştır (Sayarı, 2002: 20). 

İslamcı kanatta olduğu gibi, merkez-sağ partilerin çöküşünden önemli fayda 

elde eden partilerden bir olmuştur. 1995 yılındaki seçimlerde parlamentoda hiçbir 

sandalye kazanamamasına rağmen, % 17,9’luk oy oranıyla 1999 seçimlerini ikinci 

parti olarak tamamlamıştır. MHP’nin bu beklenmeyen yükselişi kimi çevreler 



89 

 

tarafından 1990’lardaki Türkiye’de sözkonusu olan milliyetçiliğin yükselişine 

bağlanmaktadır. Bu yükselişte o dönemde Balkanlar ve Kafkasya’daki Türk 

toplumlarını da içine alan etnik-dinsel çatışmaların ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne 

tam üyelik sürecindeki olumsuz gelişmelerin etkisi olduğu ileri sürülebilir. 

Türkiye’de ise radikal Kürt milliyetçiliğinin yükselmesi ve PKK terör örgütünün 

siyasal ve terör eylemleri bu yıllarda hem milliyetçiliğin yükselmesine, hem de 

MHP’nin oy oranındaki hızlı yükselişe yol açmıştır. 

1990’lı yılların başka bir özelliği de kendilerini Kürtçü olarak tanımlayan 

partilerin seçim rekabetinde yer almış olmalarıdır. Merkezi partilerin yoğun 

çabalarına rağmen pro-Kürtçü parti olan Halkın Demokrasi Partisi (HADEP), 

parlamentoya girememiş, ancak 1995 ve 1999 seçimlerinde ortalama % 4,5 oranında 

oy alabilmiştir. Bununla birlikte bu parti Kürt orijinli pek çok ilde en popüler parti 

olarak birinci olabilmiştir. 

1990’lı yıllar Türk parti sisteminde parçalanmayla (fragmentation) beraber 

aynı zamanda kutuplaşmayı da (polarization) beraberinde getirmiştir. Bununla 

birlikte, bu dönemdeki kutuplaşmalar Türk siyasal sisteminin daha önceki 

dönemlerde yaşamış olduğu yoğun sağ-sol ideolojik temelli kutuplaşmalardan birçok 

yönden farklılıklar göstermektedir. 1990’lı yıllardaki parti politikalarının ideolojik 

kutuplaşmaları ve mücadeleleri geniş ölçüde İslamcılık ve Laiklik düzleminde 

sürdürülmüştür. 1995’i takip eden yıllarda, siyasal kutuplaşma ve kavgalar laik 

siyasal ve sosyal cumhuriyet düzenini savunanlarla, İslam’ın etkisini Türk toplumsal 

ve siyasal yaşamı üzerinde genişletmek isteyenler arasındadır. Diğer taraftan, 

Türkiye’de koalisyon 1970’li yıllarda sağ ve sol ideolojik kamplaşmasına bağlı 

olarak genelde aynı kampta yer alan partilerin bir araya gelmesiyle oluşmaktaydı. 

Fakat 1990’lı yıllardaki koalisyon birlikteliklerinde bu gelenek dışında oluşumlarda 

gözlenmiştir. Merkez-sağ ve merkez-sol partiler kendi aralarında, hatta siyasal 

spektrumun uçlarında yer alan partilerle bile koalisyon birliktelikleri kurulmuştur. Bu 

koalisyonların en uzun ömürlüsü DYP ve SHP/CHP’nin 1991’den 1995’e kadar 

sürmüş olan birlikteliğidir. Parti sistemindeki siyasal modernizasyonun en önemli 

göstergesi ise 1999 seçimlerinde Bülent Ecevit’in başbakanlığı altında kurulan DSP, 
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MHP ve ANAP arasında kurulan koalisyon hükümetidir. 1970’lerdeki ideolojik 

kutuplaşma döneminde Ecevit CHP’nin lideriydi ve onun en şiddetli karşıtı 

MHP’ydi. Bununla birlikte, 1999 seçimlerinden sonra Ecevit, içine merkez sağdaki 

ANAP’ı da alarak MHP’yle koalisyon kurmak için fazla vakit harcamamıştır. 

Merkez soldaki ve aşırı sağdaki dominant güçler arasındaki bu birliktelik Türk 

siyasal yaşamında yirmi yıl önceki ideolojik kutuplaşma döneminde asla hayal bile 

edilemezdi (Sayarı, 2002: 21). 

Soğuk savaş döneminin sonrasında, Türk parti sistemindeki ideolojik 

kutuplaşma ve siyasal mücadele sağ ve sol rakip ideolojiler temelin sürdürülürken, 

laik ve İslamcı kutuplaşmaya dayalı siyasal mücadelenin etkisi azalmıştı. Ancak, bu 

temele dayalı siyasal kutuplaşma tekrar Türk siyasetine geri dönmüştür. 1995 

seçimlerinde RP/FP birinci parti olmasına rağmen Sartorian deyimle “koalisyon 

potansiyeli” (coalition potential) sınırlı bir partidir
2
. Çünkü pro-seküler partiler ilk 

başta bu partiyle aynı koalisyonda yer almak için isteksiz davranmışlardır.  Ancak 

bunların istisnası Tansu Çiller liderliğindeki DYP olmuştur. 1996 yılında Necmeddin 

Erbakan’ın liderliğinde RP-DYP kurulmuştur. Bu hükümet 11 aylık yönetimi 

boyunca birçok krizle karşılaşmış nihayet ordunun öncülüğünde ülkenin pro-seküler 

güçleri tarafından zorla iktidardan uzaklaştırılmıştır. Diğer yandan bu kısa 

tecrübeden dolayı RP/FP diğer partilerle herhangi bir birliktelik ve koalisyon 

oluşumu için başarılı olamamıştır. Bu yönüyle Türkiye’nin yüz yüze kaldığı bu 

İslamcı parti ikilemi, İkinci Dünya savaşından sonraki İtalyan Komünist Partisi’nin 

durumuna benzemektedir. Bu partide savaştan sonraki kırk yıllık dönemde yapılan 

tüm genel ve yerel seçimlerde en güçlü seçim performansını sergilemesine rağmen 

kurulan pek çok koalisyon hükümetinde yer alamamıştı. Çünkü o’da sistem karşıtı 

parti olarak algılanmıştır (Sayarı, 2002: 21). 

                                                 

2
 Sartori partilerin “koalisyon potansiyeli” (coalition potential) konseptini şu şekilde açıklamaktadır: 

“Çok partili siyasal yaşam içerisinde geniş tabanlı bir hükümet kurulması için muhtemel aday partiler 

arasında kimi partiler zayıf ama koalisyon - pazarlık potansiyelleri güçlüdür. Bununla birlikte kimi 

partiler ise daha güçlüdürler ancak, bu partilerin koalisyon oluşturma sürecindeki koalisyon-pazarlık 

potansiyelleri zayıftır” (Sartori, 1976: 196).  
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İslamcılığın 1990’larda büyük ölçüde yükselmesine ek olarak Türk siyasetinde 

çok uzun süredir var olan bir eğiliminde sonuna gelinmiş olundu. Bu, merkez-sağ 

partilerin artık Türk parti sistemindeki dominantlığının çöküşüdür. Türkiye’nin 

demokratik deneyiminin başlangıcından itibaren merkez-sağ partiler ya tek başlarına 

ya da koalisyonların büyük ortağı olarak iktidar olmuşlardı. İlk başlarda DP, daha 

sonra AP ve en son olarak da ANAP, parti sisteminde dominant rol oynamışlardı. Bu 

partiler 1950 ve 1991 yılları arasında yapılan on bir parlamento seçiminden sekizinde 

birinci olmuşlardı. ANAP ve DYP’nin 1995 seçimlerinde uğramış oldukları erozyon, 

Türk seçmeninin algısında artık bu eğilimin sonuna gelindiğinin göstergesidir. 

1990’lardaki bütün koalisyonlarda merkez-sağ partiler siyasal gücün paylaşımında 

hep rol almalarına rağmen, artık parti sisteminin dominant gücü değildirler. Zaten 

1999 parlamento seçimleri bu durumu doğrulayacaktır. ANAP ve DYP bu 

seçimlerde bütün güçlerini yitirecek ve parlamento dışı kalacaklardır.  

 

2.1.4. Merkezin İdeolojik Çöküş Dönemi: 2000’li Yıllar 

Türk parti sistemi 2000’li yıllarda –2002 seçimlerinden sonra- tarihinde daha 

önce kaydedilmemiş bir değişim sürecine girmiştir. Parti sisteminin bu denli kökten 

değişiminin altında Türk siyasal sisteminin maruz kaldığı ve cumhuriyet kurulduktan 

itibaren o güne kadar sözkonusu olmamış bir paradigma değişiminin yattığı pek çok 

siyaset bilimci tarafından ileri sürülmektedir. Bilindiği gibi, Türkiye’de modernleşme 

süreci hiçbir zaman kendi doğal düzleminde seyreden bir süreç olmamıştır. 

Modernleşme süreci daha çok ideolojik olarak tanımlanan “Kemalizm”in 

savunulmasına ve toplumu bu ideoloji çerçevesinde dönüştürme faaliyetlerine 

dayanmıştır. Modernleşme ve demokratikleşme politikaları her zaman devlet elitleri 

–askeri ve bürokratik- tarafından sınırları belirlenmiş bir proje olarak hem siyasal 

sisteme hem de toplumsal yapıya sunulan projeler olmuşlardır. Bu nedenle 

demokratikleşme (democratization) sık sık laik rejimi tehdit eden bir unsur olarak 

görülmüştür.  Siyasallaşma (politicization) ise her zaman esas anlamıyla değil negatif 

yönüyle algılanarak, toplumsal farklılıkların ve çıkarların temsiliyeti ve onları 

yönetim mekanizmalarına taşıyacak olan kanallar anlamında değil, daha çok devlete 
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ve onun bürokratik sistemine hizmet etmek şeklinde anlaşılmıştır (Çınar, 2008: 109). 

Bununla birlikte, özellikle son yirmi yılda dünyayla hem siyasal ve hem de ekonomik 

entegrasyonunda önemli başarılar elde eden Türkiye’de bu dönemde Kemalist 

bürokratik yapı ve bu düşünceden kaynaklanan dayatmacı düzenlemeler –özellikle 

askeri müdahaleler- gelişmenin ve ilerlemenin önündeki engellerden bir olarak 

görülmüştür. Çünkü Kemalist ideoloji, Türkiye Cumhuriyetinin siyasal tarihinde 

toplum ve siyaset üzerinde doğal olmayan pek çok gel gitlerin yaşanmasına yol 

açmıştır (Çınar, 2004: 163). Bu yüzden Türk siyaseti temel konularda kendini 

yeniden tanımlamada, değerlendirmede ve evrimleşmede başarısız olmuştur.  

Kemalist yapılanma ve askerlerin, siyasal alanı yeniden düzenleme girişimi 28 

Şubat 1997’de de sözkonusu olmuştur. Bu tarihte özellikle askerlerin 

değerlendirmelerine göre, RP rejim için ciddi bir tehlike olarak görülmüş ve siyasal 

faaliyetlerinin politik alandan uzaklaştırılması gerektiği ileri sürülmüştür. Sonuçta, 

RP’nin büyük ortak olarak içinde yer aldığı koalisyon hükümeti yönetimden zorla 

uzaklaştırılmış ve yerine daha seküler ve askerlerle işbirliği yapabilecek bir hükümet 

kurdurulmuştur. Askerler bu dönemde tüm siyasal sınıfları, hatta sıradan sivil toplum 

örgütlenmelerini bile İslamcı reaksiyonizmin büyümesinde sorumlu tutmuşlardır. 

Yine askerlerin yönlendirmesiyle, siyasal sınıflar, bürokrasinin üst katmanında yer 

alanlar, üst yargı organları, medya ve sıradan sivil örgütlenmeler bile rejimin 

korunması ve İslamcı reaksiyoner hareketlerin durdurulmasını bir görev saymışlar ve 

engellemek için harekete geçmişlerdir. Bu arada, bu dönemdeki insan hakları ve 

demokrasi talepleri bölücülük ve cumhuriyet rejimine düşmanlık eden karşı bir 

hareket –ayaklanma- olarak değerlendirilmiş ve hiçbir şekilde tolerans 

gösterilmemiştir (Akyol, 2000). 

28 Şubat süreci daha önceki askeri müdahalelerden iki yönüyle ayrılabilir. 

Birincisi, öncekilerle karşılaştırılacak olunursa bu müdahale kurumsal seviyede 

gerçekleştirilmemiştir. Bu seferki müdahale daha çok halk merkezli –halkı ikna 

edici- olarak yapılmaya çalışılmıştır (Çınar, 1997: 76). Halk klasik bir siyasal parti 

olarak görülmüş ve mevcut iktidara karşı tavır sergilemesi için teşvik edilmiştir. 

İkincisi, 1980 askeri müdahalesinden ve askeri idaresinden keskin olarak ayrıldığı 
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yönü; din’in toplum için faydalı bir alan olduğuna –en azından faydalanılması 

gereken bir alan- (Cizre ve Sakallıoğlu, 1996: 243), dair inancın bu dönemde 

olmamasıdır. Bu süreçte İslam ve laiklik arasındaki ilişki demokratik açıdan artı 

değer yaratacak bir durum olarak değerlendirilmemiş ve cumhuriyetin ilk yıllarındaki 

radikal/seküler anlayış ve temsiliyete geri dönülmüştür.  

28 Şubat sürecinin bu yoğun tartışmaları arasında Kasım 2002 seçimlerinde 

AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) büyük bir seçim zaferiyle Türk siyasal yaşamına 

damgasını vurmuş oldu. Seçimden önceki sürecin aksine, bu siyasal oluşum İslam ve 

devlet karşılıklı etkileşimini savunan öngörüleri ve uygulamaları kapsamında yeni bir 

evrenin açılmasını sağladı. Kemalist merkezin restorasyon projeleri o güne kadar 

halkın ümitleri ve taleplerini bu derece yansıtacak partilerin kurulmasını ve faaliyette 

bulunmasını o zamana kadar çeşitli yöntemlerle engellemeye çalışmıştı. –AKP’nin 

kuruluş sürecinde de buna benzer engellemeler sözkonusu olmuştur-. Sonuçta siyasal 

partiler 2002 seçimlerine kadar halkla olan yakın ilişki ve gerçek anlamda temsiliyeti 

sağlayamamışlar ve seçmenlerdeki ilgisizlik oranı yükselmişti. AKP, mirasçısı 

olduğu kendisinden önceki partilerin yapmış oldukları yanlışları yapmamış, seçim 

stratejisini veya zaferini büyük bir müjde olarak yansıtmamıştır. Bunun yerine daha 

uzlaştırıcı, ılımlı ve reformist mesajlar vermiştir. Varlığını askeri müdahale 

tehditlerini savunma pozisyonu yerine, temel problemlerin çözümüne dayandırmış ve 

% 34’lük oy oranıyla parlamentodaki 550 sandalyenin 367’sini Kemalist çemberin 

hazzetmemesine rağmen kazanmıştır. 

AKP Ağustos 2001’de İslamcı hareketin genç jenerasyonu tarafından reform 

odaklı ve İslamcı siyasete yeniden yön vermek amacıyla kurulmuştur. Bu yeni yön 

vermede en önemli etken doğal olarak bu hareketin 1997’de maruz kaldığı siyasal 

engellemelerden çıkardığı dersler olmuştur. Bu açıdan hareketin yeni liderlikleri ilk 

başlardan itibaren politik arenada laik-İslamcı kutuplaşmasından mümkün olduğunca 

kaçınmaya çalışmışlardır. Çünkü bu kutuplaşma önceki dönemlerde hep partilerinin 

kapatılmasına neden olmuştu. Bu bağlamda parti kurucuları kendilerini ve 

kurumlarını İslam’ın temsilcisi olarak göstermekten kaçınmışlar ve partiyi mümkün 

olduğunca sağ-liberal-muhafazakâr bir çizgiye konumlandırmışlardır.  
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Bu yüzden AKP kurucuları 28 Şubat sürecinin yaratmış olduğu kargaşa ve 

belirsizlikten stratejik olarak büyük ölçüde faydalanmışlar, bu sürecin ortaya 

çıkarmış olduğu açıklardan her fırsatta yararlanmasını bilmişlerdir (Çınar, 2008: 

111). Türk siyasal yapılanmasındaki gücü kendilerine kanalize etmek için, 

kendilerinin dinle eşitlemek yerine, daha ılımlı ve demokratik bir dil geliştirmişler, 

buna ek olarak batılı ve küresel değerleri benimsediklerini her platformda dile 

getirmişlerdir.  

Türk siyasal spekturumundaki kutuplaşma (polarization), kuruluş 

yapılanmasındaki genişlik ve buna bağlı olarak geniş toplumsal talepleri bünyesinde 

barındırma yetisi AKP’nin toplum tarafından güçlü bir şekilde desteklenmesini 

sağlamıştır (Özel, 2003: 91). Buna bağlı olarak yukarıda da ifade edildiği gibi, Kasım 

2002 seçimlerinde parlamentonun büyük çoğunluğunu elde ederek parlamentoya 

giren iki partiden biri olmuştur. Bu seçimler uzun süreden beri ilk kez iki partili 

parlamento yapısının oluştuğu bir seçim olmuştur. Buna ek olarak yine uzun süredir 

kurulamayan tek partili hükümet bu seçimden sonra yeniden Türk siyasal yaşamında 

söz konusu olmaya başlamıştır. Bu seçimin diğer bir özelliği, 1960’lı yıllardan beri 

ilk kez bu kadar güçlü ve sandalye çoğunluğu elde eden bir partinin siyasal 

spektrumda kendine önemli bir alan açmış olmasıdır. Kasım 2002 seçimi bu 

yönleriyle on yıllardır devam eden siyasal parçalanmayı ve yönetemeyen iktidarlar 

dönemini durdurmakla kalmamış, aynı zamanda güç paylaşımını halka doğru 

yayılmasının yolunu da yeniden açmıştır  (Çınar, 2008: 112). Yeni siyasal 

konfigürasyon bu yüzden AKP’nin iktidardan uzaklaştırılması ve engellenmeye 

çalışılmasını zorlaştıracak bir zemin oluşturmuştur. Buna rağmen Kemalist kurumlar 

kimi zamanlar hükümeti zora sokucu ve hareket alanını kısıtlayıcı hareketler 

yapmaktan geri durmamıştır. Bu kumların stratejik amacı daha öncede olduğu gibi 

sekülerizmin korunmasına ve 28 Şubat süreciyle elde edilen kazanımların 

kaybedilmemesi üzerine olmuştur.  

AKP’nin Temmuz 2007 seçimlerinde de büyük bir çoğunlukla parlamentoya 

girmesi aslında Türk siyasal siteminde milenyumun başlarında açılan yeni evrenin 

devam ettiğinin göstergesi olmuştur. Bu yeni evre Kemalist kurumlarla karşılıklı 
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işbirliğine dayalı, siyasal parçalanmanın (fragmentation) sonunu getiren ve siyasal 

sistemin liberal transformasyonunu sağlayan bir evre olmuştur. Bu yeni evrenin 

kurumsal gücü İslami kimliğini saklamayan ve yeri geldiğinde kullanan bir siyasal 

partiye dayanmaktadır. Bu partinin kimliği, üyelerinin şeceresi ve muhafazakâr 

yaşam stilleri ilk başlarda kimi zamanlar devlet krizlerine yol açmıştır. Seküler 

rejimin koruma içgüdüsüyle hareket ettiği bakış açısı, bu partiyi hem kurumsal 

olarak hem de üyelerini bireysel anlamda sürekli ikaz etmiştir. Ancak bu karşı duruş 

sadece ikaz seviyesinde kalmış, yeni oluşan siyasal konfigürasyonla bu partiyi 

siyasetten uzaklaştırma çabaları sonuçsuz kalmıştır. Bu çabaları sonuçsuz bırakan 

etkenlerden biride AKP’nin ihtiyatlılığıdır. Bu ihtiyatlılık doğrudan parti politikaları 

üzerinde değil, İslami geçmiş ve İslami hassasiyetler üzerinde yoğunlaşmıştır (Çınar, 

2008: 125). 

AKP’nin başlangıçtaki genişleme ve siyasal güç elde etme politikaları, siyasal 

alanı liberalleştirme ve dönüştürme çabasında olduğu kadar, aynı zamanda siyasal 

kutuplaşmayı da ortadan kaldırıcı eğilimlerde de kendini göstermiştir. Avrupa Birliği 

üyeliğine yapmış olduğu vurgu, demokratikleşme ve liberalleşme çabaları doğal 

olarak geniş toplum kesimlerinden karşılık bulmuştur. Toplum merkezli çıkışları ve 

toplumsal kimlikleri –etnik ya da dinsel- temsil etme kabiliyeti bu partinin siyasal 

spektrumdaki hareket alanını genişletmiş ve hitap ettiği kesimlerin çeşitliliğini 

sağlamıştır. 

 

2.2. Seçmen Davranışı Araştırmalarında Yöntem Sorunları  

Bu çalışmanın yukarıdaki kısımlarında da görüldüğü gibi Türkiye’de 1950 

serbest ve özgür seçimlerin başlangıcından itibaren parti sistemi ve seçmen eğilimleri 

sürekli bir değişim göstermiştir. Türkiye’de parti sistemi başlangıçtan itibaren kaba 

hatlarıyla bir sınıflandırılmaya tabi tutulacak olunursa; İki Parti sisteminden (1950-

1960), Ilımlı Çok Parti sistemine (1961-1980); Üstün Parti sisteminden (1983-1991), 

Aşırı Çok Parti sistemine  (1991-2002); bu sistemden de yeniden Üstün Parti 

sistemine (2002-….) doğru bir değişim geçirmiştir.  
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Parti sistemindeki bu değişimin altında yatan temel neden şüphesiz seçmen 

eğilimlerinin dönemsel olarak farklılıklar göstermesidir. Seçmen eğilimlerindeki bu 

farklılıklar, son elli yıldır çok partili sisteme geçişten itibaren genel olarak 

değerlendirilecek olunursa, pek çok faktörün etkisiyle olmuştur. Sözgelimi 

seçmenlerin parti sadakatlerindeki (party loyalties) kaymalar bu değişimin en önemli 

kaynaklarından birini oluşturmaktadır (Kalaycıoğlu, 1994: 412). Türkiye’de 

başlangıçtan itibaren seçmen eğilimlerindeki bu değişim ve seçmenlerin parti 

sadakatlerindeki oynaklıklar (volatility)  doğal olarak doğrusal bir çizgide devam 

etmemiştir. Sözgelimi 1965, 1973, 1995 ve 2002 seçimlerde oynaklık oranı 

yükselmiştir. Buna karşın 1969, 1977,1991, 1999 ve 2007 seçimlerinde bir önceki 

seçime göre seçmen eğilimlerindeki oynaklık oranı daha düşüktür. Bununla birlikte 

Türkiye’deki seçmen oynaklık oranı batı Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında daha 

yüksektir. 1945-1989 periyodunda Avrupa’daki oynaklık oranı % 8,7’dir (Mair, 

1997: 80). Buna karşın 1954-1995 periyodunda Türkiye’de seçmen eğilimlerindeki 

oynaklık oranı ortalama % 21,2 dolayındadır (Çarkoğlu, 1998: 567). Seçim 

sonuçlarından elde edilen bu veriler temel alınarak batı Avrupa’yla 

karşılaştırıldığında Türk seçmeninin parti bağlılığı (voter constancy) ve parti sadakati 

(party loyalty) oranları daha düşüktür.  

Bu bulgular Türk seçmeninin kimi zamanlar seçimlerdeki tercihlerinde aşırı 

kararsız olduğunun göstergesi sayılabilir mi?  Bu sorunun net bir yanıtını vermeden 

önce birkaç önemli faktörün değerlendirilmesi gerekmektedir. İlk başta göz önünde 

bulundurulması gereken husus bireysel olarak seçmen tercihini etkileyen faktörlerin 

ne olduğuyla ilgili uzun süreli dönemsel (longitudinal) araştırmaların Türkiye’de çok 

gelişmemiş olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü herhangi bir seçimde 

tercihte bulunan bir seçmene tercihini belirleyen aynı konulardaki görüşleri seçim 

zamanları dışında da birkaç kez sorulmalıdır. Ancak bu gözlem sonucunda bireydeki 

tercihlerin yönü, tercihlerinde kayma olup olmadığı gibi hususlar daha sağlıklı olarak 

açıklığı kavuşturulabilir (Converse and Pierce, 1986: 44). Bu tür araştırmaların 

Türkiye’de henüz yapılmayışı –ya da çok yeni olması- seçmen tercihlerinde ancak 

seçim sonuçlarına göre genellemeler yapılarak fikir yürütülmekte, buda bireysel 

olarak oy kullananların tercih kaymalarını net olarak ortaya koymamaktadır. Diğer 
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taraftan bu tür ampirik araştırmalar, A.B.D., İngiltere ya da Fransa’da iki ya da daha 

fazla seçim süresince yapılmakta ve seçmenlerin parti sadakatleri daha sağlıklı olarak 

ölçülebilmektedir (Sayarı, 2002: 23).  

Seçmen davranış araştırmalarında modern yöntemlerin ve ampirik tekniklerin 

yeni yeni kullanılmaya başlanması daha önceki dönemlerde sözkonusu olan ölçüm 

sorunlarını Türkiye’de de ortadan kaldırmaktadır. Bunun dışında Türk seçmen 

tercihlerindeki oynaklık (volatility) oranının yüksekliği, seçmen davranış 

ölçümlerinde önemli bir sorun alanını oluşturmaktadır. Bu konunun öneminden 

dolayı bu tez çalışmasının bundan sonraki kısmında seçmen tercihlerindeki oynaklık 

problemi ve bu oynaklığın kaynakları üzerinde daha detaylı durulacaktır. 

 

2.2.1. Seçmen Tercihlerinde Oynaklık (Volatility) ve Kaynakları 

Türkiye’de seçmen tercihleri araştırmalarında dikkat edilmesi gereken en 

önemli husus; seçmen tercih oynaklıklarının genel itibariyle ideolojik akrabalığı olan 

partiler arasında gerçekleşmiş olduğudur. Yani seçmen tercihleri genelde merkez-sağ 

ve aşırı sağ ya da merkez-sol ve aşırı sol kümelenmelerinde oynaklık göstermektedir. 

Türkiye’de merkez-sağ veya aşırı sağ partiler 1961’den bugüne kadar yapılan 10 

parlamento seçiminde seçmenlerin yaklaşık 2/3’ünün desteğini almıştır. Aynı 

dönemde merkez-sol ve aşırı sol partiler ise yaklaşık olarak 1/3 oranında 

seçmenlerden destek görmüşlerdir. Sözgelimi, 1970’lerde sağ ve sol oy oranlarının 

dağılımı yaklaşık olarak % 64 ve % 33 oranındaydı. Yirmi yıl sonra 1990’lı yıllarda 

yapılan seçimlerde dikkat çekici bir şekilde aynı oy oranları korunmuştur. Bu 

yıllarda yapılan seçimlerde sağ ve sol oyların dağılımı yaklaşık olarak % 65 ve % 32 

oranındadır. 2000’li yıllarda yapılan iki parlamento seçimde de aşağı yukarı aynı 

oranlar devam etmiştir (TÜİK, 2011). Bu sonuçlar aslında Türk seçmenlerinin genel 

ideolojik oryantasyonlarının ve tercihlerinin büyük ölçüde istikrarlı olduğunu 

göstermektedir. 

Peki, o zaman seçmen oynaklığının oranı niçin bu kadar yüksektir? Bu sorunun 

en olası yanıtı, yukarıda da bahsedildiği gibi seçmenler aynı ideolojik formasyon 
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içerisinde –sol veya sağ- yer alan partiler arasında oynaklık göstermektedirler. Diğer 

taraftan ideolojik formasyonlar içindeki seçmen oynaklık oranları da önemli 

farklılıklar arz etmektedir. Yani sol oylar içindeki oynaklıkla sağ oylar içindeki 

oynaklık oranları aynı değildir. Seçim sonuçları toplam olarak değerlendirildiğinde 

politik sağdaki seçmen oynaklığının sol kesimdeki oynaklıktan daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Sözgelimi 1973 ve 1977 seçimlerinde toplam seçmen oynaklık oranı 

% 22,5 olarak hesaplanmıştır. Ancak toplamdaki bu oynaklık oranı merkez-sağ ve 

aşırı-sağ arasında % 15,5 oranında gerçekleşmiştir. Aynı seçimlerde merkez-sol ile 

aşırı-sol arasındaki oynaklık oranı ise % 7 civarındadır (Sayarı, 2002: 23). Bu 

sonuçlar Türkiye’de seçmen tercihlerinde oynaklığın söz konusu olduğunu ancak, bu 

oynaklığın sağ blokta sol bloğa nazaran daha yüksek oranlarda gerçekleştiğini 

göstermektedir
3
. 

Seçmen davranışlarındaki oynaklıkların kaynaklarını açıklayan başka bir 

yaklaşım ise coğrafi yerleşim yeri bakımından yapılan değerlendirmelerdir. Bu 

yaklaşıma göre seçmen davranışlarındaki oynaklıklar –ya da istikrarsızlıklar- ülkenin 

tümüne yayılmış bir özellik değildir. Ülkenin doğu ve güneydoğusundaki yerleşim 

birimleri diğer yerleşim birimlerine göre daha fazla oynaklık göstermektedirler 

(Çarkoğlu, 1998: 563). Bu durumun temel sebebi; bu bölgede siyasetin diğer 

bölgelere göre geleneksel olarak daha fazla kişiselleştirilmiş olması ve tercihte 

bulunulurken parti patronajı veya ideolojiye göre değil, patron-müşteri ilişkisi 

ekseninde davranılmasıdır (Sayarı, 1977: 148).  

Siyasal olarak nüfuzlu patronlar –kanaat önderleri, aşiret liderleri, dinsel 

şeyhler vb.- değişik partilerle yakın ilişki içerisinde bulunmakta ve aynı zamanda 

kendi patronajları çerçevesinde farklı partiler aracılığıyla parlamentoda da yer 

almaktadırlar. Hatta parlamentoda yer alan bağımsız temsilcilerin büyük çoğunluğu 

bu bölgelerden seçilmektedir. Bu da, bu bölgelerde parti özdeşleşmesinin ya da parti 

sadakatinin çok önemli olmadığının bir göstergesidir. Ancak bu eğilimin son yıllarda 

                                                 

3
  Bu yönüyle Türkiye’deki durum batı Avrupa parti sistemine benzemektedir. Orada da ideolojik 

kümelenmeler içindeki oynaklık oranları, sağ-sol ideolojik kümelenmelere göre daha yüksektir 

(Sayarı, 2002: 32). 
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Kürtçü partilerin ortaya çıkmasıyla doğal olarak değişmekte ve hem parti 

özdeşleşmesi hem de parti sadakati bu bölgede de diğer bölgelerde olduğu gibi 

gelişmektedir. 

Yukarıdaki açıklamalar Türkiye’de çok partili yaşamın başlangıcından itibaren 

gelişen seçmen ve partisi arasındaki duygusal bağlantıyı çeşitli sebeplerle gevşeten 

olayların varlığını göz ardı ettirmemelidir. Pek çok kez tekrar eden ve seçmenle 

partisi arasındaki ilişkiyi kesintiye uğratan olaylar parti sisteminin normal evriminin 

ve seçmenle partisi arasındaki duygusal bağlantının daha da gelişmesini ve 

güçlenmesini engellemektedir. Partilerin çeşitli sebeplerle ortadan çekilmeleri, ya 

yeni isimlerlerle görünür olmaları bu oynaklığın başlıca sebeplerinden birini 

oluşturmakta ve seçmenle parti arasında özdeşleşme sürecinde problemler 

yaratmaktadır. Nüfusun hızla büyümesiyle her seçimde seçim piyasasına giren yeni 

seçmenlerin olması da parti özdeşliğinin ve seçmen tercihlerindeki istikrarsızlığın 

diğer bir sorun alanını oluşturmaktadır. Özellikle merkez-sağ partilerin ekonomik ve 

sosyal problemleri çözmedeki yetersizlik ve başarısızlıkları, seçmenleri bir seçimden 

diğerine değişik alternatif arayışlarına sokmaktadır. Klientelizm ve patronaj ilişkileri 

de halen seçmenlerin desteklemek için başka parti araştırmalarının ve tercih 

hareketliliğinin etkili araçlarından biridir.   

Seçmenlerin tercih oynaklığının önemli nedenlerinden bir diğeri ise, parti 

örgütlerinin yetersizliğinde yatmaktadır. Özellikle merkez-sağ ve merkez-sol 

partilerdeki örgütlenme yetersizlikleri, seçmenle parti arasındaki bağların 

güçlenmesini engellemekte ve tercih kaymalarına neden olabilmektedir. Bu durumun 

mutlaka istisnaları sözkonusudur. Özellikle İslamcı ve aşırı sağdaki partiler göreceli 

olarak güçlü bir örgütlenme ağına sahiptirler. Bu partilerin örgütlenmelerinde yer 

alan ve kendini davaya adamış görevliler, bir misyoner coşkusuyla hem büyük 

kentlerde hem de kırsal bölgelerdeki seçmenler üzerinde etkili çalışmalar 

yapmaktadırlar. Özellikle askeri müdahaleler parti örgütlenmelerindeki bu 

yetersizliklerin önemli sebeplerinden biridir. Ayrıca 1982 anayasası benzer şekilde 

örgütlenme yetersizliklerinin nedenlerinden birini oluşturmuştur. Bu anayasa, 

öğrenciler, akademisyenler, kamu görevlileri, işçi sendikaları gibi toplumun değişik 
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kesimlerine siyaset yasakları ya da kısıtlamalar getirerek siyasal partilerin toplumsal 

örgütlenme kapasitelerini sınırlandırmıştır (Sayarı, 2002: 25). 

Parti liderlerinin örgütlerin oluşumundaki mutlak ve dokunulmaz güçleri, 

sınırsız otoriteleri de parti sisteminin ve parti örgütlenmelerinin önemli yetersizlik 

alanlarından diğerini oluşturmaktadır. Zaten Türk parti sisteminde güçlü lider 

özelliği İnönü ve Menderese kadar geri götürülebilir. Bununla birlikte daha sonraki 

dönemlerde ortaya çıkan parti liderlerinin örgütleri üzerindeki mutlak otoriteleri 

örgütlenmenin her aşamasında kendini yoğun bir şekilde hissettirmiştir. Parti’nin 

varlığı neredeyse liderin varlığı şekline dönüşmüş ya da liderin performansına bağlı 

olarak başarı ya da başarısızlıklar elde edilmiştir. Doğal olarak parti liderinde 

toplanan bu etkinlik alanı parti örgütlenmelerinin güçsüzleşmesine ve seçmenle 

arasında güçlü bağlar kurmasını zayıflatmıştır. Bu durum ise yukarıda belirtilen 

nedenlerde olduğu gibi seçmen oynaklığına yol açmaktadır.  

Yukarıda da değinildiği gibi, seçmen davranışlarındaki değişim 1950’den beri 

Türk parti sisteminin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bununla birlikte, 

parti sisteminin şekillenmesinde en az bunun kadar önemli olan diğer bir etken ise 

Türk bürokratik sisteminde yer alan atanmışların etkisidir. Bu alanda göze çarpan en 

önemli güçler askeri ve bürokratik elitlerin siyasal duruşları, seçim kanunları ve parti 

elitlerinin eylemleridir. Bu güçler olağan dışı yöntemlerle, çok partili siyasal yaşamın 

başlangıcından itibaren bazı partileri yasaklayarak, bazı parti liderlerinin siyasal 

eylemlerini engelleyerek veya siyasetten uzaklaştırarak Türk parti sisteminin 

biçimlenmesinde önemli bir rol oynamışlardır. Bu yönüyle Türk parti sistemi tarihsel 

evrim süreci ve gelişimi bakımından diğer batı Avrupa ülkelerinin deneyimlerinden 

büyük ölçüde farklılık göstermektedir. Sözkonusu olan bu elitler, değişim ve 

devamlılık hususlarında toplumsal güçlerin parti sistemi üzerindeki etkisinden daha 

fazla bir etki alanı oluşturmuşlardır.  

Daha önce’de ifade edildiği gibi, sosyal bölünmelerin (social cleavages) –

özellikle sınıfsal yapı- parti formasyonunda ve seçmen davranışlarında önemli bir 

rolü bulunmaktadır (Lipset ve Rokkan, 1967: 228). Ancak Türkiye’de bu görüşün 



101 

 

aksine,  sosyal sınıfların seçmen davranışları üzerindeki etkisi zayıftır. Çünkü partiler 

geleneksel olarak heterojen sosyal sınıf temellerine oturmuşlardır (Sayarı, 2002: 23). 

Devlet elitlerinin Türk parti sistemi üzerindeki etkisi başlangıçtan beri 

sözkonusudur. Bu gelenek büyük ölçüde İkinci Dünya Savaşının hemen ertesinde 

ülkenin tek-partili otoriter rejiminin lideri olan İnönü tarafından başlatılan bir 

gelenektir. Hatta demokratizasyon sürecinin bile yukardan gelen bir emirle 

başlatılmış olması bu durumun en güzel örneğidir. Başlangıç aşamasından 1940’lı 

yılların sonunda demokrasiye geçişe kadar parti formasyonu her zaman devletin 

yakın gözetimi altında kalmıştır (Karpat, 1979: 146). Yeni kurulan veya kurulma 

girişiminde bulunulan pek çok parti aşırı solculuk ya da dinsel görüşlere yakınlıkları 

–irtica tehlikesi- sebepleriyle devlet otoriteleri tarafından engellenmişlerdir. Parti 

sisteminin liberalizasyonu için geçiş sürecinde birkaç muhalefet partisine kontrollü 

olmak kaydıyla izin verilmiştir. 

Türk siyasal yaşamı boyunca seçim ve parlamenter siyasetin askeri 

müdahaleler sonucunda birkaç kez kesintiye uğraması bile Türk parti sistemi 

üzerinde askeri ve bürokratik elitlerin oluşturmak istedikleri vesayetin göstergesidir. 

Bazı partilerin yasaklanması veya engellenmesi, parti elitleri üzerindeki zorlayıcı 

kontrol parti sisteminin dinamikleri üzerinde güçlü etkiler bırakmıştır. Sözgelimi, 

sistemin en büyük partisi olan DP’nin 1960 darbesinden sonra yasaklanması yeni bir 

parti formasyonunun ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu durum aynı zamanda, parti 

sisteminde parçalanmanın (fragmentation), oynaklığın (volatility) ve istikrarsızlığın 

(instability) artmasına yol açmıştır. 1980 darbesinden sonra ise bütün var olan 

partilerin yasaklanmasının Türk parti sistemi üzerindeki etkisi daha sert olmuştur. 

Aynı 1960 darbesinde olduğu gibi bu darbeyi takip eden dönemde de seçim ve 

parlamenter siyasetin kesintiye uğramasıyla parçalanma ve seçmen oynaklığı daha da 

artmıştır.  

Askeri ve bürokratik elit yapının parti sistemini biçimlendirmedeki 

kullandıkları diğer bir yöntem ise mevcut yasal ve anayasal düzenlemeler yoluyladır. 

Sözgelimi 1960’lara kadar ideolojik spektrum çok sınırlı tutulmaya çalışılmıştır. 

Aşırı sol / sağ, sosyalist / komünist ya da İslamcı partilerin kurulmasına yasaklamalar 
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getirilmiştir. Ancak yeniden yazılan 1961 anayasasından sonra, devlet elitleri sağda 

veya solda ya da İslamcı kanatta aşırı ideolojik partilerin kurulmasına biraz daha 

tolerans göstermişlerdir. Bununla birlikte siyasal yaşam boyunca pek çok parti devlet 

otoritesi tarafından anayasal nedenlerle yasaklanmış veya kapatılmıştır. Doğal olarak 

bu partiler kapatıldıktan hemen sonra farklı bir isimle yeniden kurulmuşlardır. 

Siyasal yaşamda en tartışmalı parti kapatma dönemi 1990’lı yıllardır. Bu dönemde 

kimi İslamcı ya da pro-Kürtçü partiler ülkenin laik anayasal düzenini ya da 

demokratik süreci yıkmak ya da ayrımcılık ve bölücülük eğilimlerinden dolayı 

kapatılmışlardır.  

Devlet elitlerinin parti sistemini biçimlendirmedeki bu girişimleri önemli 

sonuçlar doğurmuştur. Onların bu müdahaleleri parti sisteminin doğal evrimini 

engellemiş, bazı partilerin yok olmasına ya da bazı partilerin yapay olarak 

yükselmesine neden olarak, parti sisteminin işleyişinde yetersizlikler ortaya çıkarmış 

ve en düşük seviye bile olsun kurumsallaşmasını engellemiştir. Ancak bu girişimler 

hiçbir zaman amaçladıkları şekilde sonuçlanmamıştır. Bunun en güzel örneği 1980 

darbesinden sonraki gerçekçi olmayan projeleridir. Yukarıda da bahsedildiği gibi, bu 

dönemde Türk parti sisteminin iki-partili dönüşmesi için büyük çaba harcanmış 

ancak, bu proje toplumsal taban bulamamıştır. Hatta darbe öncesi kapatılan bütün 

partiler başka isimlerle yeniden kurulmuş ve 1980 öncesi liderler kısa bir aralıktan 

sonra yeniden siyasete dönmüşlerdir. 

Türk parti sisteminde oynaklığın kaynaklarından bir diğeri de anayasal ve yasal 

düzenlemeler yoluyla parti sistemini önemli ölçüde etkileyen seçim sistemleridir. 

Seçim sistemleri özellikle parti politikalarını çok etkilemektedir (Türk ve Tuncer, 

1995: 88). Türk parti sistemi başlangıcından itibaren temelde “salt çoğunlukçu” ve 

“oransal/nispi” olmak üzere iki seçim sisteminin çeşitli varyasyonlarını uygulamıştır. 

Bazı durumlarda –sözgelimi 1960 ve 1980 müdahalelerinden sonra- devlet elitleri 

seçim kanunlarını değiştirerek siyasal partilerin parlamentoda temsil oranları 

üzerinde etkili olmuşlardır. Diğer bir önemli husus ise 1983’ten itibaren uygulanan 

% 10’luk ülke barajıdır. Bu yöntem parti sistemindeki aşırı parçalanmayı önlemek, 

parlamentoda çoğunluk hükümetlerinin kurulmasını ve siyasal istikrarın sağlanması 
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niyetleriyle düşünülmüştür. 1983 seçimlerine katılacak olan partilere sınırlandırmalar 

getirilmesinden dolayı başlangıçta bu sistemin iyi işlediği düşünülmüştür. Ancak, 

1983 öncesi partilerin yeniden ortaya çıkmasıyla birlikte Türk parti sisteminin genel 

karakteristiği olan parçalanmış yapı tekrar geri dönmüştür. Aynı zamanda bu yüksek 

orandaki barajın devam ettirilmesi parlamentodaki temsil açısından kritik sonuçlar 

doğurmaya başlamıştır. Sözgelimi 1995 seçimlerinde MHP % 8,2 ve CHP % 8,7 

(TÜİK, 2011) gibi yüksek oranda oy almalarına rağmen parlamentoya temsilci 

gönderememişler ve bu partilerin oyları parlamentoya giren partiler arasında 

dağıtılarak söz konusu partilerin parlamentoda haksız şekilde elde edecekleri 

sandalye sayısına ulaşmalarına yol açılmıştır. Ayrıca bu sistem yeni kurulan 

partilerin parlamentoda temsil edilmelerini sınırlandırdığı için seçimlerde bu 

partilerin oyları başka partilere kaymakta ve bu tür partiler oy oranları düşük 

olmasına rağmen varlıklarını devam ettirmeye çalışmaktadırlar. 

Parti sistemleri üzerindeki seçim kanunlarının etkisi üzerine yapılan kimi 

çalışmalar; sık değişen seçim sisteminin parti sisteminin istikrarlı yapısını ve 

kurumsallaşmasını da engellediklerini göstermektedir. Lijphart’a göre; “Düzgün bir 

parti rekabeti ancak, düzgün bir seçim sistemiyle mümkündür ve bu durum ancak 

demokrasinin kökleşmesini sağlar. Aksi takdirde demokrasinin geniş ölçüde 

uygulanması olanaksızdır” (Lijphart, 1994: 54). Türkiye örneğine bakıldığında 

1961’de salt çoğunlukçu sistemden oransal temsil/nispi temsil sistemine geçilmiştir. 

Ancak bu oransal temsil sistemi o günden itibaren sayısız defalar değişime 

uğramıştır. Seçim sistemindeki bu sık değişim doğal olarak hem parti sisteminin 

istikrarına hem de demokratik temsil sisteminin adil bir şekilde işleyişine büyük 

zararlar vermiştir. 

Sonuç olarak; bilindiği gibi, Türk parti sistemi çok partili yaşama geçtikten 

günümüze kadar ciddi ve önemli bir değişim geçirmiştir. Özellikle seçim 

sistemindeki değişiklikler partilerin parlamentoda temsil edilme şanslarını etkilemiş, 

ayrıca hem parti formatları hem de parti sisteminin işleyiş mekanizmasını 

etkilemiştir. İlk başlarda siyasal sistemde yer alan iki büyük ve dominant partinin 

parlamentoda temsil edilmesi siyasal rekabet içindeki paydaşlar arasında çok daha 
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eşit ve adil bir yapının oluşmasını sağlamıştı. Ancak daha sonraki dönemlerde parti 

sisteminde parçalanmanın artmasıyla küçük partilerin temsil şansları azalmıştır. 

Diğer taraftan seçmen davranışlarında oynaklık ve akışkanlık artmış ve uzun süreli, 

istikrarsızlıklar ortaya çıkmıştır. 

Parti sisteminin kurumsallaşması, demokratik rejimin meşruluğunu, hükümetin 

yönetebilirliğini, sosyal ve ekonomik olarak ayrışmış sınıfların eşit temsil 

edilebilirliğini ve bu kanalların açık olmasını, ayrıca güçlü bir politik 

hesapverebilirliğin sağlanmasını kolaylaştırmaktadır (Mainwaring and Scully, 1995: 

223). Bu açıdan değerlendirildiğinde Türk parti sisteminde çoğu zaman yönetebilirlik 

(governability), hesapverebilirlik (accountability) ve adil temsil (justice 

representative) yönleriyle problemler ve krizler sözkonusu olmuştur.  Hükümetler ve 

devlet kurumları, halkın kamu politikalarındaki tercihlerinin ve kararlarının 

karşılanması ve temsil edilmesi problemiyle sürekli yüz yüze kalmışlardır. Halkın 

ilgi alanları, seçim rekabetindeki istikrarsızlıklar, partilerin toplum nezdinde 

kökleşememesi ve çıkarların kolektif olarak temsilinden daha ziyade bireysel 

çıkarların ön planda tutulmasıyla tam olarak temsil edilememiştir. Diğer taraftan 

partilerdeki elitlerin ve liderlerin bireysel çıkarları yüzünden düzgün bir siyasal 

hesapverebilirlik mekanizması oluşturulamamış, siyasal patronaj yüzünden 

yolsuzluklar sürekli gündemde kalmıştır. Şüphesiz, ekonomik ve sosyal problemler 

özellikle yönetebilirlik krizlerine yol açmıştır.  Doğal olarak bütün bu problemlerin 

başlıca kaynağı, Türk siyasal sisteminin ve onun merkezinde yer alan partilerin ve 

parti sisteminin kurumsallaşamamış olmasıdır.  

 

2.3. Türkiye’de Seçmen Davranışlarını Etkileyen Faktörler  

2.3.1. Yapısal (Uzun Dönemli) Faktörler  

2.3.1.1. Coğrafi Yerleşim Faktörü 

Yerleşme yeri ile davranışları arasında da anlamlı bir ilişkinin olduğunu kimi 

siyaset ve sosyal bilimciler ileri sürmektedirler. Bununla beraber, yaşanan yerleşim 

yeri büyüklüğü ile siyasal katılma arasındaki ilişki konusunda iki farklı görüş ileri 
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sürülmüştür. Birine göre yerleşim yerinin büyüklüğü arttıkça siyasal katılma 

yoğunluğu da artmaktadır. Yani köyden kente doğru gidildikçe siyasal hayata 

katılmanın da artmakta olduğu savunulmaktadır. Modernleşmenin en önemli 

özelliğini oluşturan şehirleşme siyasal katılma eğilimini uyarmakta ve buna uygun 

bir kültürel ortam oluşturmaktadır (Dursun, 2004: 244). Doğal olarak yerleşim 

yerinin özellikleri şüphesiz ki bireylerin siyasal yaşama katkılarını etkileyen bir 

başka faktörü oluşturmaktadır. Zira kırsal bir alanda yaşayan birey ile büyük 

kentlerde yaşayanların aynı düzeyde siyasal yaşama katılması beklenemez. O halde 

siyasal katılım açısından yerleşim yerinin önemi, kırsal ve kentsel yerleşim 

farklılıklarından hareketle açıklanabilir.  

Seçmen davranışlarını yakından etkilediği bilinen pek çok unsurun dağılımı 

yerleşim birimine bağlı olarak değişmektedir. Kent ve köy ayrımı, hem oralarda 

yaşayanların kişisel nitelikleri bakımından hem de onları çevreleyen şartlar 

bakımından derecesi ülkeden ülkeye değişen bir farklılığa dayanmaktadır. Genellikle 

köy toplumlarında yaşayanlar, eğitim, gelir ve meslekle ilgili nitelikleri dolayısıyla 

kendilerinden yüksek bir siyasal katılma seviyesi beklenebilecek durumda olan 

kimseler değillerdir. Köyde yaşayanların eğitim ve gelir seviyesi kentlerde 

yaşayanlara göre daha düşüktür. Bunlar, meslek yönünden de siyasal katılım için 

daha elverişsiz durumdadırlar. Köy hayatının diğer sosyolojik özellikleri de normal 

olarak siyasal katılmayı olumlu yönde etkileyecek nitelikte değildir. Siyasal olayları 

ve yorumları ileten kitle haberleşme araçları ile siyasal ilgiyi tahrik eden örgütlerin 

oranı kentlerde daha yüksektir. İşte aslında kent ve köy kategorileri bu değişkenlerin 

belli bir tarzda kümelenmelerini ifade ettikleri için siyasal katılımın açıklanması 

bakımından anlamlı olmaktadırlar (Baykal, 1970: 66). 

Kentleşme, sosyo-ekonomik açıdan; ekonomik gelişme ve özellikle de 

sanayileşmeye bağlı olarak kent sayılabilen yerleşim yerleri ile kent sayılan 

yerleşmelerdeki nüfusun artması; kentli sayılan davranış şekillerinin egemen olması; 

iş bölümünün artması, yaygınlaşması ve kurumsallaşması ve sonrasında ortaya çıkan 

toplumsal değişmenin insan davranış ve ilişkilerinde, değer yargılarında, yaşam 

şekillerinde değişiklikler yaratması süreci olarak tanımlanabilir (Keleş, 1980: 70). 
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Bir modernleşme olayı olarak kentleşme süreci, kente göç eden bireyin çevresini 

değiştirmesine, yeni bir toplumsal statü kazanmasına, meslek ve dolayısıyla gelir 

düzeyinde değişikliğe, kısacası tüm toplumsal ilişkilerinde ve bireysel özelliklerinde 

farklılıklara neden olmaktadır. Bu değişim sürecinin aktörleri olan yeni kentlilerin 

doğal olarak siyasal tutum ve davranışları, bir başka deyişle siyasal katılımları da 

önemli ölçüde etkilenmektedir. Modernleşme süreci içerisinde bireyin siyasal tutum 

ve davranışlarındaki değişmeler iki aşamada gerçekleşmektedir. Kentsel ortamda 

önce tutum ve eski alışkanlıkların etkisi yitirilmekte, sürecin ikinci aşamasında ise, 

yeni kültür ortamı çerçevesinde yeni davranış kalıpları benimsenmektedir. Yani 

modernleşmenin ön koşulu geleneksel yapının çözülmesidir. Bu açıdan kentleşme 

toplum içerisinde bir yapısal dönüşüm oluşturduğuna göre, kentlileşme de toplumsal 

tutum ve davranışlardaki değişmeyi içermektedir. Bu süreç içerisinde yer alan 

göçmen kitlesi, tamamen yeni bir ortamda yeniden toplumsallaşmaktadır. Bir başka 

deyişle kentleşmenin siyasal katılmayı artırmasını beklemek doğaldır (Özer, 1990: 

160-175). 

Kentleşme ve kentlileşmenin siyasal kültür ya da siyasal davranışlarda büyük 

değişikliklere yol açtığı iddia edilmektedir. Siyasal kültürü, tutum, inanç, duygu ve 

değer yargılarından, siyasete ilişkin olanlarının oluşturduğu bir bütün olarak 

tanımlarsak kentleşme sürecinde tutum, inanç, duygu ve değer yargılarındaki 

değişmelerin siyasal kültüre de yansıdığı söylenebilir (Görmez, 1997: 34). 

Kentlileşen bireyin siyasal davranışlarında genel bazı değişikliklerin ortaya çıkacağı 

öngörülebilir. Hakların ve sorumlulukların bilincinde olma, oy vermeyi 

vatandaşlığının gereği olarak kabul etme, siyasal kurumları demokrasi için gerekli 

görme, sivil toplum organizasyonlarını destekleme, yerel birimlerin faaliyet alanının 

arttırılmasını isteme, sorumluluk alma ve ulusal ve insanlığa dair sorunlara karşı 

duyarlı olma yeni davranış biçimleri olarak ön plana çıkar (Kaya, 2003: 141). 

Kentleşme, bir toplumdaki toplam katılma seviyesi ile birlikte katılmanın 

sosyal temel ve uyarıcılarını da etkiler. Bu bağlamda kentleşme ile yöresel topluluk / 

cemaat temelli bir siyasal katılma azalırken sınıf temeline dayanan katılma artar. 

Diğer yandan yine kentleşme ile geleneksel toplumlarda görülen kişisel bağlılığa 
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dayanan katılma yerini çıkara ve yurttaşlık duygusuna dayanan katılmaya 

bırakmaktadır (Özbudun, 1975: 11). Kentlerin kitle iletişimine açık olması, kişinin 

dünya görüşü ve kanaatleri üzerinde etkili olmaktadır. Bunun yanında kırsal 

kesimden kente gelenlerin karşılaştıkları sorunları çözmek amacıyla örgütler 

kurmaları ve benzer durumdakilerle birleşerek siyasal eyleme katılmaları olasılığı 

artmaktadır. Kentteki çapraz baskılar, bireylerin sert ve bükülmez olan tutumlarını 

esneterek onlara geniş kapsamlı bir algılama olanağı sağlamaktadır. Buna karşın 

böyle çapraz baskılardan uzak olan kırsal bölgelerde siyasal kanaat ve tutumlar 

genellikle sert ve bükülmezdir. Farklı gruplarla temasın ve değişik çevrelerin 

yokluğu algılama düzeyini daraltıcı rol oynamaktadır (Yücekök, 1987: 25). Bireyin 

değer, tutum ve davranışlarının içinde yaşadığı çevre tarafından etkilendiği 

düşünüldüğünde, modern – katılımcı bir kültür çevresi olan kentte, yaşayanlar yoğun 

bir siyasal faaliyet yürüteceklerdir (Kalaycıoğlu, 1983: 539). 

Diğer yandan, büyük kentlerde kişiyle toplum arasındaki ilişkiler 

işbölümünün dışında çok zayıf olduğundan yerel katılma düşük, buna karşılık 

kentleşmeyle birlikte sosyal hareketliliğin yarattığı siyasal bilinç derecesi 

yükseldiğinden ulusal katılma yoğun olacaktır (Gülmen, 1979: 52). Yerel ve ulusal 

düzeylerde bir ayrıma gidildiğinde yerel katılımın daha etkin ve fazla olacağı 

düşünülebilir. Ulusal katılım göz önüne alındığında, bilinç düzeyi yüksek olsa da, 

büyük kent nüfusunun bile etkisiz kalabileceği akla gelebilir, bu nedenle büyük kent 

dışında yaşayanlar daha katılımcı olarak ortaya çıkacaktır. Çünkü küçük 

yerleşimlerde yerel karar alıcılara etki etmek daha kolaydır ve alınan kararlar 

bireyleri genellikle yakından ilgilendirdiği için bunlara kayıtsız kalmamaları 

beklenebilir. Ayrıca, kırsal bölgelerdeki daha yüksek siyasal katılmayı açıklamak 

için genellikle köylerin daha küçük ve türdeş oldukları, sosyal dayanışmanın ve 

sosyal baskıların daha kuvvetli olduğu ve yöresel eşrafın çok sayıda seçmeni daha 

büyük kolaylıkla mobilize edebildiği ileri sürülmüştür. Bunun yanında kentsel 

yaşantının, kişilere oy verme dışında ve belki ondan da etkin nitelikte alternatif 

siyasal katılma yolları sağladığı, bunun da oy vermenin nispi önemini azalttığı 

belirtilmiştir (Özbudun, 1975: 105). Bu doğrultuda il düzeyindeki seçim istatistikleri 

kentte oy verme yoluyla siyasal katılmanın kırsal bölgelere göre azalmakta olduğunu 
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göstermektedir. Köyde görülen yüksek oy vermeyi, sosyal uyarlık ya da bütünlükle, 

kentteki daha düşük oy verme oranını da parti sistemine duyulan hoşnutsuzlukla 

açıklamak mümkündür. Buna ek olarak kırsal kesimde yüksek düzeydeki oy verme 

oranı, siyasal sisteme olan bağlılık ifadesi, siyasal sistemden hoşnutsuzluğun ifadesi, 

siyasal içeriği olmayan duygusal bir durum veya uyarılmış oylama gibi unsurlarla da 

açıklanabilir (Kalaycıoğlu, 1983: 553). 

Kırsal kesimde yaşayanların yüksek siyasal katılma gösterip öte yandan 

siyasal katılmayı olumsuz etkilediği söylenen sosyo-ekonomik özelliklere sahip 

olması yerleşim yeri, eğitim, gelir, meslek gibi siyasal katılmayı etkileyen temel 

değişkenlerin ülkenin ülke bütününde değil, bazı alt gruplar için geçerli olmasından 

kaynaklanmaktadır (Baykal, 1970: 69). Bu açıdan toplumsal bütünleşme kavramı öne 

çıkmaktadır. Bütünleşmenin ileri düzeyde olduğu bir toplumda kent ve köy 

farklılaşması daha kısıtlı olurken, ikili bir yapıya sahip olan toplumda kent sürekli 

değişmekte, köy ise geleneksel olanı muhafaza etmektedir. Bu durumda kent ile köy 

karşıt iki gerçekliği temsil etmektedir. Bu tip bir ayrışmanın olduğu toplumlarda kent 

ve köylerde yaşayanlar birbirinden oldukça farklı değerlere sahip olacak ve bu 

değerlere göre davranacaklardır. Dolayısıyla geleneksel yaşam tarzına sahip olan 

kırsal alanlarda yaşayan birey ile daha modern, karmaşık ve kozmopolit yerleşim 

yerleri olan kentlerde yaşayan bireyin siyasal davranışları birbirinden farklı özellikler 

taşıyacaklardır. 

Kentleşme ve siyasal davranış arasındaki ilişki iki temel yaklaşım 

çerçevesinde ele alınabilir. Çünkü kentleşmeyi modernleşmenin bir boyutu olarak 

kabul edenler, kentlerin siyasal katılmayı kamçılayan bir kültürel çevre 

oluşturduğunu iddia etmektedirler. Bu görüşe göre kentsel yaşam modern olduğu 

kadar katılımcı bir kültüre de beşiklik etmektedir. Ayrıca kentsel yaşam sağladığı 

eğitim olanakları ve yoğun bir ikincil grup faaliyetleri ortamı oluşturması dolayısıyla 

siyasal olayları izleme ve siyasal kararlara katılma olanaklarının kırsal yaşama oranla 

daha fazla olduğu bir çevre oluşturmaktadır (Kalaycıoğlu, 1983: 557). Bu görüş 

açısından modern kentlerde, siyasal katılımı teşvik edebilecek söz konusu 

olanakların bireye sunulması, onun siyasal yaşama katılımı olumlu yönde etkileyen 
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bir faktör olarak görülmesini sağlayabilir. Buna karşın ikinci görüşe göre ise küçük 

yerleşmelerin üstünlüğü küçüklüklerinden kaynaklanmaktadır. Küçük yerleşme 

birimlerinde siyasal ilişkiler ve siyasal yapı karmaşıklıktan uzaktır. 

Bu yaklaşımdan hareketle, bireyin siyasal yaşama katılması için gerekli olan 

siyasal güdülerini yerleşim yerlerinin büyüklüğü azaltacak, hatta tamamen ortadan 

kaldırabilecektir. Böylece içinde yaşadığı yerleşim birimi büyüdükçe ve siyasal yapı 

karmaşıklaştıkça bireyin siyasal kararlara katılmasındaki marjinal etkinliği azalacak 

ve bir noktadan sonra da bu etkinlik tamamıyla kaybolabilecektir. Dolayısıyla siyasal 

katılmanın küçük yerleşim birimlerinde büyük yerleşim birimlerine oranla daha 

yoğun olması beklenmelidir (Kalaycıoğlu, 1983: 558). Ancak hemen belirtmek 

gerekir ki söz konusu iki yaklaşımın birinin diğerine göre daha net bir doğruluk 

taşıdığını söylemek yanlış olacaktır. Çünkü kentsel mekânlar, kırsal alanlarda sadece 

oy verme davranışı olarak ortaya çıkan siyasal davranışlara, siyasal eylem olarak 

adlandırılan yeni boyutlar da katar. Daha öncede değinildiği gibi, kentlerdeki farklı 

toplumsal ilişkiler, gelir düzeyinin yüksekliği, farklı mesajların yoğunluğu ve yeni 

kentlileşen bireylerin çokluğu nedeniyle duyulan yabancılık ve kentle bütünleşmeme 

duygusu gibi faktörler kentli bireyin siyasal davranışları üzerinde etkide bulunmakta 

ve onu siyasetten tam olarak çekilmeye zorlanmakta veya ayrılıklara itebilmektedir 

(Öner, 1998: 95-106). Dolayısıyla söz konusu yaklaşımdan hareketle, kentsel 

yerleşim biçiminin, her iki görüşü de kapsayacak biçimde, hem siyasal davranışı 

teşvik edici etkisinin, hem de bireyin bireysel katılımını zorlaştırıcı hatta onu 

sistemin dışına itici tesiri bulunan bir faktör olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

Coğrafi yerleşim yerlerine göre siyasal parti desteğinin ölçüm çalışmaları 

özellikle son yıllarda Türk siyaset biliminde önem kazanmaya başlamıştır. Aslında 

coğrafi temele göre seçmen davranışlarının değişiklik göstermesi parti sisteminin ilk 

ortaya çıkış dönemlerine kadar geri götürülebilir. Örnek olarak, 1950 ve 1954 

seçimlerinde Türkiye’nin gelişmiş batı illerinde DP daha büyük başarı elde ederken, 

rakibi CHP’nin kaleleri Türkiye’nin doğusundaki az gelişmiş illerdi (Sayarı, 2002: 

180). Günümüze doğru yaklaşıldığında ise, Türkiye’nin seçim coğrafyası daha 

kompleks ve karmaşık bir hal almaya başlamıştır.  
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Çarkoğlu ve Avcı (2002) yapmış oldukları bir çalışmalarında coğrafik 

konfigürasyona bağlı olarak sosyo ekonomik gelişmişlik düzeyi ile siyasi partilerin 

güçleri arasındaki ilişkiye dikkat çekmektedirler. Bu yazarlar, 1990’larda bu iki 

faktör arasındaki ilişkilerin yeni bir boyut kazandığını ileri sürmektedirler. Bu boyut 

demokratik sistemi destekleyenler ile, sistem karşıtı eğilimler arasındaki ayrımdır. 

Coğrafi yerleşim birime bağlı olarak yapılan analizler Ege, Marmara ve Karadeniz 

bölgesinin kıyı kesimlerinde yerleşmiş seçmenlerin mevcut sistemi destekleyen 

merkez partilerini, diğer bölgelerin seçmenlerinin ise daha çok sistem karşıtı 

argüman kullanan partilere yöneldiklerini ortaya koymaktadır. Türkiye’nin iç 

bölgelerinin İslamcı ve milliyetçi partilere, batı ve kıyı kesimlerin ise daha merkezi / 

laik partilere yönelme eğilimi 2000’li yıllar da devam etmiştir. Bununla birlikte, 

Türkiye’nin doğu ve güneydoğu kesimlerinde ise etnik Kürt milliyetçiliğinin 

yükselmesi ve pro-Kürtçü partilerin ve adayların bu bölgelerden yüksek derecede oy 

almaları da coğrafi yerleşim açısından değerlendirilecek olunursa, bu dönemin öne 

çıkan karakteristiklerinden biridir. 

 

2.3.1.2. Sosyal Bölünme (Social Cleavage) 

Seçmen davranışlarını sosyal bölünmelere (ya da merkez – çevre bölünmesi) 

(center-periphery cleavage), göre açıklayan siyaset ve sosyal bilimciler, bu 

bölünmenin modern Türkiye Cumhuriyetine Osmanlı İmparatorluğundan miras 

kaldığını ileri sürmektedirler. Kuşkusuz, bu sosyal bölünme –dilimlenme- (social 

cleavage), yönetici elitler ve yönetilen geniş kitleler arasındaki keskin kültürel, 

siyasal ve ekonomik bölünmeye dayanmaktadır. Bu yapının ortaya çıkışı Türk parti 

sisteminin şekillenmeye başladığı 1940’lı yılların sonu ve 1950’li yılların başlarına 

kadar götürülebilir. Bu dönemlerde DP kendisini periferinin çıkarlarını savunacak 

şekilde projelendirirken, CHP ise kendisini merkezin ve merkezdeki elit-kentli 

kesimlerin temsilciliğine konumlandırmıştır. Daha sonraki dönemlerde ise, 

periferinin temsilciliğini AP, ANAP ve AKP gibi sağ muhafazakâr partilerin aldığı 

ileri sürülmüştür.  
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Bununla birlikte, bu merkez çevre bölünmesi –dilimlenmesi- uzun süreden beri 

Türk siyasal sisteminde varlığını devam ettirmesine rağmen, halen bu bakış açısının 

olup olmadığı veya devam edip etmediği hususunda tartışmalar sürmektedir. Buna 

bağlı olarak seçmen davranışları üzerindeki etkisinin eskisi kadar olup olmadığı 

konusunda da tartışmalar devam etmektedir. Çünkü merkezin neresi olduğu ya da 

çevrenin neresi olduğu konusunda akademik tartışmalar ve tanımlamalar Türkiye’nin 

geçirmiş olduğu hızlı sosyal ve siyasal değişimden sonra çeşitlenmiş ve kesin 

yargılara varılması zorlaşmıştır. Sözgelimi, Frank Tachau (2002) ve Çarkoğlu ve 

Avcı (2002) seçmen davranışları üzerinde yapmış oldukları çalışmalarında, merkez-

çevre bölünmesinin ve bakış açısının halen bugün bile geçerli olduğunu ileri 

sürmektedirler. Bu yazarlar bazı çalışmalarında seçmen davranışlarını analiz 

ederlerken geliştirdikleri teorileri genelde bu bölünme (cleavage) üzerine inşa 

etmişlerdir. Bununla birlikte, Yılmaz Esmer (2002) bu bakış açısına katılmamakta ve 

çağdaş Türk siyaseti içindeki seçmen davranışları üzerinde söz konusu olan etkenler 

hususunda farklı bakış açılarının getirilmesi gerektiğini ileri sürmektedir.  

Seçmen davranışlarının bu teori bağlamında açıklanmaya çalışılmasıyla ortaya 

çıkan tartışmalar kuşkusuz yeni değildir. Akademik bu çevrelerde bu yaklaşım uzun 

süreden beri tartışılmaktadır. Sözgelimi, Lipset’in Rokkan’dan aktardığına göre,  

Avrupa’da 1920’lerden bu yana parti sistemini kurumsallaştıran temelde dört statik 

toplumsal bölünme saiki vardır (Lipset, 2011). Bu saikler; merkez-çevre, kilise-

devlet, toprak-sanayi ve işçi-patron’dur. Siyasal partiler bu bölünmeler üzerine inşa 

edilmişlerdir. Bununla birlikte, farklı bölünmelerin ve ayrışmaların, özellikle 

1960’lardan sonra ortaya çıktığı da ileri sürülmektedir. Bu durum toplumdaki sosyal 

bölünmenin Rokkan’ın tezindeki sadece dört saik ile açıklanamayacağını ortaya 

koymaktadır. Yoksul kesimlerin orta sınıf konumuna geçmesi ile oluşan yeni sınıf, 

sosyal değişim ve hareketlilik, toplumun geniş kitlelerden oluşması, iletişimin 

artması, anlayıştaki değişim ve hareketlilik, yaşlanmış parti sistemi ve değişen 

değerler gibi değişkenler de, toplumsal farklılıkları yansıtan göstergeler olarak kabul 

edilmelidir. Burada vurgulanmak istenen, esasen toplumsal ayrılıkların durağan değil 

değişken bir yapıya sahip olduğudur. Mevcut parti sistemi ise sürekli bir değişim 

içerisinde olan toplumsal bölünmeleri iyi yansıtamamaktadır. Partinin temsil ettiği 
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görüş ile seçmenin temsil edilmesini istediği görüş arasında eşitsizlik ortaya 

çıkmaktadır. Dolayısıyla seçmen tercihleri değişim yanlısıdır ve kendi toplumsal 

görüşünü ifade eden/edebilen bir parti sistemine ihtiyaç duymaktadır. Bu yapı, 

kendini yenileyemeyen partiler için oy kaybına sebebiyet vermektedir. Avrupa’da 

yapılan çalışmalar dört temel bölünme ile parti seçimi arasındaki ilişkinin giderek 

güç kaybettiği, seçmen davranışındaki değişikliğin bazı önemli değişkenlerden 

kaynaklandığı ortaya çıkmaktadır. 

Türk siyasal sisteminde de bu tartışmaların uzun süredir devam ettiğine 

yukarıda değinilmişti. Bu çalışmaların ilklerinden biri olan Türkiye’de 1965’deki 

seçimlerle ilgili olarak, Abadan ve Yücekök tarafından sosyal ayrımın bir ifadesi 

olan gelir grupları ve seçmen davranışı arasındaki ilişki ortaya çıkarılmıştır (Abadan 

ve Yücekök, 1966: 103-117). Bu araştırmada araştırmacılar nüfusu 100.000’in 

üzerindeki dokuz büyük kentte anket araştırması yapmıştır. Bu araştırmada bazı gelir 

gruplarının belirli siyasi partilere oy verdikleri bulgusu ortaya çıkmıştır. Diğer 

taraftan Sencer’in 1969’da yaptığı anket çalışmasında hangi partiye oy vereceği 

konusunda fikir sahibi olmayan seçmenlerin, düşük sosyo-ekonomik grup mensubu 

olduğu; bununla beraber fikir sahibi olup da oy vermede çekimser davranan / geri 

duran kesimin ise yüksek sosyoekonomik grup mensubu olduğunu ileri sürmüştür 

(Sencer, 1974: 278).  

Aynı şekilde bu sosyal bölünme yaklaşımı çerçevesinde kırsal-kentsel ayrımı 

da seçimlere katılımda önemli bir belirleyici olarak kabul edilebilir. Bununla ilgili 

olarak, Deniz Baykal’ın 1965’deki araştırmasında elde ettiği bulgu, az gelişmiş 

mülki idare birimlerindeki seçime yüksek katılımın nedeni, bu birimlerdeki köy 

nüfusunun yüksek oranda olmasıdır (Baykal, 1970: 122). Diğer taraftan, başka bir 

araştırmacı ise seçime katılmayan, düşük katılım olan ve bağlaşık oy vermeyi içeren 

köylerdeki olağandışı seçmen tutumunu incelemiştir. Araştırmacı, köylerin 

sosyoekonomik göstergeleri ile aynı köylerin oy verme davranışını ilişkilendirdiği 

zaman, bağlaşık oy veren köylerin daha az gelişmişlik düzeyine sahip olduğunu ileri 

sürmektedir. Burada bağlaşık oydan kasıt söz birliği etmişçesine herkesin aynı 

partiye oy vermeyi tercih etmiş olmasıdır. Az gelişmişlik düzeyi ise topraksız 
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köylünün çokluğunu, yakın ilişkilerin ve insanlar arası iletişimin fazlalığını, küçük 

bir nüfusu, düşük eğitim seviyesini ifade eder. Bu çalışmadan çıkan sonuç, az katılım 

gösteren veya hiç katılmayan köylerde kamu hizmetlerinin yetersizliğine ve altyapı 

eksikliğine köylü tarafından bilinçli bir tepkinin olduğu, bağlaşık oy vermenin 

yaygın olduğu yerlerde, seçmen katılımının feodal ilişkiler çerçevesinde yerel 

seçkinler tarafından dayatıldığıdır (Nuhrat, 1971: 221). 

Sosyal bölünme ve oy verme tutumu arasındaki ilişki “gelişim süreci” 

içerisinde de ele alınabilir. Çünkü topluluklar ekonomik olarak geliştikçe, sınıf 

tabanlı katılım, kişisel ve toplumsal tabanlı katılımın yerini alacaktır. Ayrıca 

Türkiye’de seçmen davranışındaki paradoksal bir durumu sözkonusu olduğu kimi 

sosyal bilimciler tarafından ileri sürülmektedir. Az gelişmiş bölgelerde harekete 

geçirilmiş oylar hüküm sürerken, gelişmiş bölgelerde insanlar daha çok otonom 

olarak oy vermektedirler. Dolayısıyla birinde karar veren ya da verdiren başkası, 

uygulayan başkasıdır; diğerinde ise hem karar veren hem de uygulayan aynı kişidir 

ve bu kişi bu konudaki özerkliğini kullanarak oy bile vermeyebilir (Özbudun, 1975: 

464). 

Günümüz siyaset bilimcilerinden Çarkoğlu ise, parti platformlarının toplumsal 

ayrılıkları da yansıttığını iddia etmektedir. Çarkoğlu’na göre, ayrılıkçı yapı, 

seçimlerdeki oy oynaklığını ve Türk parti sistemindeki parçalanmayı ifade 

etmektedir. Bununla birlikte, partiler hedef profillerini 1980 sonrası dönemde 

değiştirmeye başlamışlardır. Bu değişikliğin beraberinde getirdiği ayrılıkçı yapı, 

piyasa ekonomisi ve sivil toplum gibi küresel değişkenleri birleştirmektedir. 

Toplumsal yapıda meydana gelen değişimler ve yeni sosyal bölünmeler beraberinde 

parti sistemindeki değişikliği de getirmiştir (Çarkoğlu, 1998: 544-571). Aynı şekilde 

başka bir araştırmacıya göre de değişen seçmen davranışı değil, partilerdir. Bu yazara 

göre 1980 sonrası partiler üzerine kurulduğu sosyal tabanı yansıtan yapılarından 

sapmaya başlamışlardır. 1980 askeri müdahalesi sonucu partiler değişime gitmek 

zorunda kalmıştır ve bu durum seçmeni partilerin yönlendirmesi ile sonuçlanmıştır 

(Tosun, 2003: 55).  
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Gerçekte, 1990’lardaki merkez sağ ve merkez sol partilerin aşınması süreci bu 

partilerin ideoloji ve örgütlenme bağlamında seçmeni yansıtma becerisizliklerinin bir 

sonucu olduğu düşünülebilir. Kendisini siyasal temsiliyette göremeyen veya buna 

yönelik algı oluşturan seçmenler 2000’li yıllarda gelenekleri dışında daha uç/radikal 

söylemler kullanan partilere doğru yönelmişlerdir.  

 

2.3.1.3. Protesto Oyu (Protest Vote) 

Siyaset bilimi literatüründe boş / anlamsız oy (blank vote) veya beyaz oy (white 

vote) olarakta bilinen protesto oyu (protest vote) seçmenlerin adaylara, partilere ya 

da mevcut siyasal sistemin tümüne tepkilerini göstermek için memnuniyetsizliklerini 

sandığa yansıtmalarıdır. Bu yüzden bu tip oy verme davranışı “konjonktürel oy” 

olarakta değerlendirilebilir. Çünkü bu yönde tercihte bulunan seçmenler, eğer sadece 

mevcut adaylara ya da partilere karşılarsa aynı sistem içinde diğer adaylara 

yönelecekler veya tüm sisteme karşılarsa “yapısal” değişiklikler vaat eden partilere 

yöneleceklerdir. Genellikle temsili demokrasilerde görülen protesto oyverme 

davranışında seçmen mevcut siyasal yapının temelini oluşturan ve merkezde yer alan 

büyük partilere –adaylara- değil aşırı sağ / aşırı sol’daki partilere –adaylara- 

yönelmektedir.  

Türkiye’de protesto oy verme yaklaşımına dayalı olarak Türk seçmen davranış 

ilişkilerini açıklamaya çalışan araştırmaların sayısı son yıllarda artmış olmasına 

rağmen çok fazla değildir. Bununla birlikte Tachau (2002) ve Esmer (2002) 

yaptıkları bazı çalışmalarda bu yaklaşımın seçmen davranışlarını tahmin etmede 

önemli olduğunu belirtmektedirler. Bu yazarlar, Türk seçmeninin mevcut sistemden, 

ekonomik ve sosyal koşullardan şikâyetlerini ve memnuniyetsizliklerini sandığa 

hemen yansıttıklarını ifade etmektedirler. Ayrıca sosyal ve ekonomik koşullara olan 

kızgınlıklarının intikamını verdikleri oylarla aldıklarını düşündüklerini ileri 

sürmektedirler. Doğal olarak bu intikam duygusu kimi zamanlar tercihlerinde radikal 

bir değişim de gösterebilmektedir.  
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Yukarıda da ifade edildiği gibi aynı zamanda toplumsal bölünmeyi de 

açıkladığı düşünülen, protesto oyverme davranışına Necat Erder’in yaptığı anket 

çalışmaları da dikkat çekmektedir. Bu araştırmacıya göre, protesto oyları, oy 

vermeye çekinenler ile geçersiz oy kullananların toplamı kadardır. Bu tür oylar 

kararsızların oylarını kapsamamaktır. Çünkü protesto oyları, ilgili parti sistemine bir 

tepkinin sonucudur. Kararsız oylar ise parti sistemine bir tepkinin sonucu olmamakla 

beraber parti tercihi konusunda yaşanan kararsızlığı ifade etmektedir. Protesto 

oylarının oranı Erder’in çalışmalarına göre 1990’lı yıllarda artan oranda devam 

etmiştir. Buna ek olarak yazara göre, yapılması gereken bir ayrım da protesto 

oylarının sosyal açıdan kırsal nüfusa oranla kentsel nüfus tarafından daha fazla 

kullanıldığıdır. Yani kentteki seçmen profili protesto tutumunu yansıtmaktadır. 

1996–1998 arasını kapsayan Erder'in çalışmasında kendisini ne sağcı nede solcu 

olarak ifade edenlerin sayısının % 28,2’den % 35,1’e yükseldiğini ortaya çıkmıştır. 

Bu süreçte kendisini solcu olarak ifade edenlerin sayısı azalmışken sağcı olarak ifade 

edenlerin sayısında önemsenecek bir değişim olmamıştır (Erder, 1999: 170). 

Daha öncede ifade edildiği gibi, protesto oy verme yaklaşımına dayalı olarak 

Türk siyasal yapısını analiz eden çalışmalar son zamanlarda İslamcı ve milliyetçi 

partilerin yükselişi ve merkezdeki partilerin güçlerini yitirmeleriyle birlikte artmıştır. 

Bu çalışmalar özellikle İslamcıların yükselişini kentlerdeki yoksul kesimlerin merkez 

partilerine yönelik protesto oylarına ve sosyal ve ekonomik baskıların bu kesimler 

üzerindeki etkisine bağlamaktadırlar. Bu nedenlere ek olarak Esmer (2002), 

Türkiye’de dindarlığın ve dinsel değerlerin öneminin artmasının da protesto oyverme 

davranışının nedenlerinden saymaktadır. Esmer aynı çalışmasında, dindarlığın 

yükselişini ve bir yöne kanalize oluşunu geniş toplum kesimlerindeki “bağıl 

yoksunluk” (relative deprivation) algısına dayandırmaktadır. Toplumun elit 

kesimlerinin pozisyonlarıyla kendi pozisyonlarını karşılaştıran geniş halk kesimleri,  

protesto oyverme davranışıyla tepkilerini dile getirdiklerini düşünebilmektedirler 

(Esmer, 2002). 
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2.3.1.4. Etnik ve Dinsel Temelli Oyverme 

Son dönemlerde Türk seçmen davranışları açıklanmaya çalışılırken kullanılan 

seçmen davranış ölçümlerinden biri de etnik ve dinsel temelli oy verme analiz 

yöntemidir.  Kuşkusuz, özellikle 1990’lı ve 2000’li yıllarda Türk parti sisteminde 

yükselen etnik ve din temelli oy verme eğilimlerinden dolayı bu perspektif 

doğrultusunda yapılan çalışmaların önemini arttırmaktadır.  

Ayşe Güneş Ayata ve Sencer Ayata bu perspektif doğrultusunda yaptıkları 

araştırmalarında son yirmi yıllık dönemde Türkiye’de seçmen eğilimlerinde etnik ve 

dinsel temelli bölünmelerin (cleavage) arttığını ileri sürmektedirler (Ayata ve Ayata, 

2002: 139). Bu yazarlar, aynı çalışmalarında laik / İslamcı kutuplaşması ve Sünni / 

Alevi bölünmesinin seçmen davranışlarının önemli belirleyicilerinden biri olmaya 

başladığını ve ayrıca; aynı zamanda Kürt meselesinin yoğunlaşmasının hem pro-

Kürtçü hem aşırı milliyetçi siyasal kamplaşmaların keskinleşmesine ve bu alandaki 

siyasal partilere seçmen desteğinin artmasına neden olduğunu ifade etmektedirler. 

Bununla birlikte Türkiye’de “yeni kimlik siyasetlerinin” tanımlanması gerektiği 

üzerinde durmaktadırlar. Çünkü kendilerini Alevi-Kürt olarak tanımlayanların pro-

Kürtçü parti –ya da adaylar- yerine laik / solcu partilere yöneldiklerini, bu 

durumunda aynı sosyal ve ekonomik değişkenlerde olduğu gibi karmaşık bir yapı 

ortaya çıkardığını söylemektedirler. 

Bu aşamada din olgusunun seçmen tercihlerini etkilemesi bakımından 

karmaşık bir ilişki düzeni yarattığı söylenebilir. Bu bakımdan din-siyaset-seçmen 

ilişkilerinin daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi yerinde olacaktır. 

Bilindiği gibi, insanlık tarihi çok uzun süre devlet, iktidar ve egemenliğin 

meşrulaştırılmasında din faktörünü kullandığından, din-siyaset ilişkileri her dönem 

dikkat çeken bir konu olmuştur. Çünkü din–siyaset ilişkilerinin kazandığı muhtevaya 

göre, din, siyasal yaşamın bazen nesnesi bazen de öznesi durumuna gelmiştir. Bu 

durum, sosyal araştırmalarda, çoğu kez din ile siyasetin gerilimli bir ilişki içinde 

betimlenmesine neden olmuştur (Polat, 201: 14). 
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Dinler, genellikle içlerinden çıktıkları toplumun değerlerini yansıtmakla 

birlikte evrensellik iddiası taşıdıklarından doğdukları ortam değiştikten sonra da 

varlıklarını sürdürürler. Bu etkinin siyasal yaşama genellikle tutucu yönde yansıdığı 

iddia edilse de gerçekte dinler, getirdikleri kurallar ve inançlardan çok din adına 

konuşan ve yorum yapan insanların davranışlarına göre değerlendirilir (Kışlalı, 1995: 

51). Dinlere mal edilen bu yorum ve davranışları ise o toplumun o andaki koşulları 

belirlemektedir. Bu da aynı ideolojiden hareket eden siyasal rejimler arasında oluşan 

farklılıklar gibi aynı dinin gereklerine uygun olma iddiasındaki siyasal sistemler 

arasında da büyük ayrılıkları ortaya çıkarmaktadır (Polat, 201: 40). Bunun temelinde 

yatan asıl neden; dinin gerçekte insanlık tarihinin pek çok döneminde aşağı halk 

tabakalarının üstteki seçkin / yönetici zümrelere karşı kendini tanımlama ve 

konumlandırmasında önemli bir dayanak noktası olmasıdır. Dinin tarihsel görevi 

olarak adlandırılabilecek bu durum; olağanüstü dönemlerde dinin halk katında bir 

ideoloji işlevi üstlenmesi, olağan durumlarda ise iktidarı meşrulaştırma işlevini 

yerine getirmesi ile görünür olmaktadır (Polat, 201: 43). Bu düşünceden hareketle, 

din, bir ülkenin az gelişmiş bölgelerinde geleneksel güç ilişkilerini pekiştirirken, 

daha gelişmiş bölgelerde ise bir protesto biçimi olarak işlev görür (Yücekök, 1997: 

42). Din toplumun bir fonksiyonudur ve toplumun kendi kendini doğrulaması, 

sorgulaması ya da yadsıması fonksiyonunu ifade etmektedir. Din, bir yandan 

bütünleştirici güçlerin en kuvvetlisidir, diğer yandan toplumsal çözülmeye yol açan 

ve toplumu yeni bir temel üzerinde bütünleştirmeyi amaçlayan bir güçtür (Vergin, 

2000: 15). 

Toplumsal sistemlerin çoğunda, siyasal yönetim mekanizması ve onun elindeki 

egemenlik araçları, sosyo-ekonomik tabana oranla oldukça geniş bir özerkliğe 

sahiptir. Kendi sosyal sınıflarını belirleyip pekiştirdikleri kadar, kendi ideolojilerini 

tayin etme şansına da sahiptirler. Ancak halk katmanları bunun karşısında başka bir 

ideolojiye sahip olabilir ve bu durum her şeyi belirleyen bir taban haline de gelebilir. 

Özellikle din, tarihin pek çok döneminde ve pek çok toplumda halk katmanlarının 

sahiplendiği bir karşı duruş alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Üstelik din, çoğu zaman 

hiyerarşik yapılanmada ezilen halk katmanlarının ideolojisi görünümüne bürünse de 

doğrudan üretim sürecine bağlı olmayan, ne iktidarın ne de halkın içkin koşullarına 
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indirgenemeyen bir sistemdir. Dolayısıyla dinin asıl ekseni üretim sürecine bağlı bir 

ezilen – ezilmeyen ikileminden çok insanın öz alanına ilişkindir (Vergin, 2000: 16). 

Çünkü dinin en önemli belirleyicilik işlevi üstlendiği geleneksel toplumlarda sistem, 

yaşamın asgari gerekliliklerine göre işlemekte ve her topluma göre farklılıklar 

göstermektedir. 

Diğer taraftan, seçmen davranışlarını açıklamaya yönelik çalışmalar daha çok 

toplumun sosyo-kültürel bölünmüşlüğüne vurgu yapmaktadırlar. Özellikle bu sosyo-

kültürel bölünmüşlüğü tayin eden sınırın din olgusuyla çizilmesi, dinin siyasal 

çözümlemelerde öneminin giderek artırmasına neden olmaktadır. Çünkü insan 

üzerindeki etkisi sebebiyle dinler, her dönem iktidar odağı ile ilgilenmiş veya varlık 

nedenleri ile ya da dindar insanların iktidar mücadelesi sebebiyle siyasetle yakından 

ilişkili olmuşturlar.  

Din faktörünün siyasete ve seçmen tercihlerine yön veren bir faktör olarak 

algılanması dünyada çoğu gelişmiş veya azgelişmiş ülkede sözkonusudur. Batı’da 

din ya da dini temsil konumunda olan kiliseler toplumsal ve siyasal yaşamın 

içindedirler. Din ve siyasetin kurumsal ayrılığı, kiliselerin olgusal olarak ayrılmasını 

beraberinde getirmemiştir. Hatta siyasal kültür açısından din faktörünün özellikle 

Katolik ülkelerin veya Katoliklerin etkin olduğu Avrupa ülkelerinde, siyasal parti 

tercihlerinde sosyo-ekonomik statü ve sınıf mensubiyetinden daha önemli rol 

oynadığı ileri sürülmektedir (Köktaş, 1997: 66). 

Siyasal sürece yöneten ve yönetilenler arasındaki karşılıklı etkileşim süreci 

olarak bakmak gerekirse, dinin ve dini bağlılığın etkin olduğu yerde, bağlılık doğal 

olarak siyasete de yansıyacaktır. Aksi durumda, dinin etkisini kaybettiği yerde de 

siyasal yaşama etkili olmayacaktır. Bu, devletin düzenlemesi ile ilgili bir durum 

değil, toplumsal yaşama ilişkin bir olaydır. Çünkü insanların siyasal kararlarında 

sosyal aidiyet bağları önemli bir etkiye sahiptir ve karar verme sürecinde bireyler ait 

oldukları yapılar içindeki insanların ürettiği siyasal görüşleri desteklemektedirler.  

Dinin algılanış biçimi, dinsel aidiyet, dine bağlılık ve dinsel pratikleri yapma 

düzeyi insanın siyasal yaşama katılma yönünü, tercihlerini ve siyasal partilerden 
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beklentilerini etkilemektedir (Köktaş, 1997: 206). Bu nedenle, devletin laik olup 

olmaması, dinin siyasal yaşamda etkili olmasını engelleyememektedir, ancak 

toplumun sekülerleşmesi veya sekülerleşmemesi bu etkiyi arttırmakta veya 

azaltmaktadır. Çünkü sekülerizm özü itibari ile dinin imha edilmesini değil, sosyal 

konumunun kamudan özel yaşama transferini hedeflemektedir (Öke, 2002: 383). 

Bu aşamada üzerinde durulması gereken önemli diğer bir husus ise, 

muhafazakarlık olgusu ve din-muhafazakarlık ilişkisidir. Muhafazakar düşünceye 

göre din toplumun ruhunu oluşturan en önemli kurumlardan birisidir. Nasıl otorite, 

mülkiyet, ekonomi, devlet toplumun fiziksel bedenini oluşturuyorsa, din de toplumun 

canını, ruhunu oluşturur. Dinden soyutlanmış bir toplum ruhsuz ve cansız bir 

topluma benzer. Ancak muhafazakar düşünceye göre din, devlete ve topluma hakim 

olan yada olması gereken total bir varlık, kurum olarak değerlendirilemez. Kısaca 

devlet teokratik bir nitelik arz etmez. Muhafazakarlarca dine ehemmiyet verilmesinin 

nedeni, dinin toplum için bir motivasyon kaynağı yada manevi ve ahlaki bir kaynak 

olmasından dolayıdır. Din aynı zamanda toplumsal dayanışmayı, birlik ve beraberliği 

sağlayan en önemli araçsal kaynaktır (Çaha, 2004: 78). 

Gerçekte muhafazakarların dine prim vermeleri metafizik nedenlerden 

kaynaklanmaz. Onlar temelini ahlak ve erdemden alan bir din anlayışına vurgu 

yaparlar. Muhafazakar söylemde geçen ‘sivil din’, ‘insan merkezli din’, ‘ilahiyattan 

arındırılmış din’ temelde doğrudan doğruya ahlaka vurgu yapar. Dinin görevi; 

insanları ne ahret korkusuyla etkileyip yönlendirmek ne de metafizik kaygılardır. 

Dinin görevi bireyi ahlaklandırmaktır. Dinin topluma kazandırdığı yegane değer de, 

bireyin ahlaklı erdemli davranabilme yetisidir. Bu ahlaki din ya da insan merkezli din 

anlaşılacağı üzere seküler retorikle de oldukça tutarlıdır (Dural, 2004 : 125). 

Son olarak din olgusu seçmen davranışı bağlamında değerlendirilecek 

olunursa; dinin sosyal özellik olarak seçmen tercihlerinin oluşumunda göz ardı 

edilmeyecek derecede rol oynadığı çok rahatlıkla söylenebilir. Dinin sosyal 

özelliklerin önemli bir boyutunu oluşturması gerçeği, seçmenlerin kendilerini 

tanımlama biçimiyle ilişkili olarak farklı siyasi partilerin program ve söylemlerine 

farklı tepki vereceklerine işaret etmektedir. Bu bağlamda seçmenlerin kendilerini 
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tanımlama ve konumlandırma biçiminin seçmenlerin gözünde siyasi parti 

alternatiflerini daha işin başından sınırlandırmaktadır. Başka bir deyişle seçmenler, 

kendi sosyal özelliklerine lideriyle, programlarıyla ve söylemleriyle  hitap eden 

partileri tercih edeceklerdir, diğerlerini alternatifler arasına dahi almayacaklardır 

(Gökçe vd., 2009: 85-100). 

 

2.3.1.5. Parti Bağlılığı (Party Loyalty) 

Oy verme davranışının önemli bir etkeni olan parti bağlılığı / sadakati (party 

loyalty) faktörü, insanların partilere olan psikolojik bağımlılık duygusu esasına 

dayanmaktadır. Seçmenler, partiyi kendi partileri olarak nitelendiren, partinin daimi 

destekçileri olan ve kendilerini partiyle tanımlayan insanlar olarak görülür. Bu 

sebeple oy verme, siyasalar, şahsiyetler, kampanyalar ve medya etkisi gibi 

faktörlerden etkilenen hesaplamanın ürünü değil, partizanlığın en açık ifadesidir. Bu 

faktör, aileyi politik bağımlılığın gelişmesini sağlayan en temel araç olarak görerek, 

erken dönem politik sosyalleşmeye büyük vurgu yapar. Bunlar daha sonra grup 

üyeliği ve ileriki toplumsal tecrübelerle takviye edilir (Heywood, 2007: 350). 

Partiyle bağlılığı modeli, gruplar yerine bireyler üzerinde odaklanmış ve seçmenlerin 

küçük yaşlarda ailelerinin ve çevrelerinin etkisi altında gerçekleşen siyasal 

sosyalleşme sürecinde kazandıkları siyasal tutumlar ve ideolojik yönelimlerin, ileri 

yaşlarda onların parti tercihi üzerinde son derece etkili olduğunu ortaya koymuştur. 

Buna göre, bireyler küçük yaşlardan itibaren yakın çevresinin etkisiyle belli bir 

partiye yakınlık duymaya başlarlar ve bu psikolojik bağlılık zamanla güçlenerek 

hayat boyu devam eder (Gökçe vd. 2002: 8) 

Seçmenin psikolojik oy verme davranışı içinde parti bağlılığı, seçmen ve 

siyasal parti arasındaki en önemli ilişkilerden bir tanesidir. Çünkü, kişinin gerçek 

kimliği de belirli bir siyasal partiye ait olma duygusu ile ilişkilendirilir (Budge vd., 

1976: 229). Kısaca, parti kimliği bu davranış biçiminde bireyin kendi kimliğinin 

yerini almıştır. İleri safhası bir tür siyasal bağlanma halidir ve parti kimliğine sahip 

olan seçmenlerin üst üste çoğu kez aynı siyasal partiye oy vermeleri beklenir. Bu 

açıdan seçmenin bağlılığına dayanarak davranışların ve kararların büyük bir ölçüde 
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partizanlık duygusundan ileri geldiği de söylenebilir (Pomper, 1975: 35). Çünkü parti 

bağlılığı hayatın erken evrelerinde başlayan ve ömür boyu güçlenerek devam etmesi 

muhtemel bir ortaklık halidir (Sheth, 1987: 51). Böylece seçmenler, parti bağlılığı 

sayesinde siyasetin karmaşık dünyasını yakınlık duydukları partinin yorumları ile 

kendi zihinlerinde anlamlı hale getirirler ve ayrıca yeterli bilgi sahibi olmasalar bile 

gelişen siyasal olayları kolayca yorumlayabilirler. 

Şüphesiz, belirli bir partiye olan yakınlık duygusu insanlar üzerinde, 

faaliyetlere katılımda istek, etkileme duygusunda ve siyasi sistemi etkileyebilme 

inancında artışa neden olmaktadır (Norris, 2004: 141). Parti bağlılığının, sempatizan 

hatta partizan seçmen olma yolunda önemli bir adım olduğu rahatça ileri sürülebilir. 

Partiyle seçmen arasındaki bu yakın ilişki aynı zamanda, çocukların ailenin partizan 

davranışını üstlenmesi nedeniyle de önem kazanır (Niemi ve Weisberg, 1976: 333). 

Siyasal parti ile bu derecede gittikçe artan bir düzeyde ilişki de seçmenlerin bir 

partiye bağımlılıklarını artıracak, oy verme davranışlarında farklılıklar yaratacaktır.  

Bu faktörde siyasalar ve liderlere karşı takınılan tutumlar, bunun yanında grup 

ve kişisel çıkarlar hakkındaki algılamalar parti bağlılığı temelinde geliştirilme 

eğilimindedir. Bu sebeple, olaylar önceden var olan sadakat ve bağlılık ile 

yorumlanır. Bu partizan uyum, özellikle oy vermenin yapısal alışkanlıkları açısından 

çoğunlukla bir ömür boyu süren istikrar ve devamlılık yaratır. Bu bakış açısından, 

partizanlık seviyesi referans alınarak bir partinin alacağı normal oy düzeyi 

belirlenebilir. Bu normal düzeyden sapmalar tahminen kısa dönemli faktörlere karşı 

verilen tepkilerdir (Heywood, 2007: 350). 

Bu yaklaşımın öne sürdüğü faktörlerin zayıf noktalarından biri, birçok ülkede 

partizan gruplaşmalarda görülen düşüş yönündeki artan göstergelerdir. Bu, parti 

bağlılığında genel bir düşüşü ve alışılmış oy verme biçimlerinde meydana gelen 

azalmayı gösterir. Partizan gruplaşmaların dağılması, insanların kendilerini bir 

partiyle tanımlayarak o partinin safına geçmesinde yaşanan düşüştür. Partiye duyulan 

sadakat zayıfladığı için, seçim davranışı daha değişken bir hale gelir; bu durum da 

büyük bir belirsizliğe ve belki de yeni partilerin ortaya çıkıp eskilerin etkisini 

kaybetmesine yol açar. Partilerin sahip olduğu normal destek düşer ve gittikçe daha 
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fazla seçmen farklı partiler arasında gidip gelen, değişken tercihlerde bulunan 

seçmenler haline gelir. Partizan gruplaşmaların altında yatan temel sebepler, eğitimin 

yaygınlaşması, coğrafi ve toplumsal hareketlilikte yaşanan artış ve siyasi 

enformasyonun kaynağı olarak televizyona olan artan bağımlılıktır (Heywood, 2007: 

350). Bununla birlikte, partizan gruplaşmalarda yaşanan düşüşün başka bir nedeni; 

geleneksel politika hakkında artan bilinç ve parti sisteminin sanayi sonrası toplumun 

ihtiyaçlarını karşılamadaki başarısızlığıdır (Norris, 2004: 145). 

 

2.3.1.6.  Geçmişe Yönelik Oy Verme (Retrospective Voting) 

Seçmen tercihlerinin belirlenmesinde kullanılan yöntemlerden bir diğeri 

geçmişe yönelik oyverme (retrospective voting) yaklaşımıdır. Bu yaklaşıma göre 

seçmenler adayların veya partilerin mevcut bilgilerine, tutumlarına, söylemlerine 

göre değil; geçmiş dönemlerdeki –son zamanlardaki- ekonomik ya da diğer sosyo-

ekonomik performanslarına göre karar oluştururlar (Lewis-Beck ve Paldam, 2002: 

113-121). Çünkü bu yaklaşımda, kişinin performans beklentilerinin geçmişe yönelik 

birikimler sonucu oluşacağı düşünülmektedir. Bu açıdan, seçmenler ekonomik ve 

diğer maddi çıkarları doğrultusunda oy kullanmaktadırlar. Hükümetler, ekonomik 

kalkınma sağladıklarında sevilir, aksi halde de suçlanırlar (Johnson ve Pattie, 2001: 

469-490). Seçmenler, geçmişe bakarak partilerin geçmiş performanslarını 

değerlendirir ve geleceğe bakarak da kendisine en iyi ekonomik durumu verecek 

partiyi seçerler (Carey ve Lebo, 2006: 535-547). Geçmişe yönelik araştırma 

yapmanın nedeni de geçmiş performans bilgisine ulaşmanın, gelecekte olacakların 

tahmininden daha ucuz ve kolay olmasıdır (Fiorina, 1981: 12). 

Geçmişe yönelik performans değerlendirmesinin ucuz ve kolay olmasının 

yanısıra aynı zamanda seçmenlerdeki bilgi eksikliği de onları bu yönteme itmektedir. 

Ancak bilgi eksikliğine dayalı değerlendirme mutlaka bulanık olacaktır. Seçmen 

ulaşabildiği çok az miktardaki bilgiye göre sezgileriyle hareket edecek bu az bilgiyle 

geneli değerlendirmek zorunda kalacaktır. Bu durum da haliyle yanlış ya da daha 

sonra pişman olacağı kararlar vermesine neden olacaktır (Berry ve Howel, 2007: 

844-858). Bununla birlikte özellikle parti bağlılığı yöntemiyle hareket eden 
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seçmenler geçmişe yönelik değerlendirmeyle hareket ettiklerinde, destekledikleri 

partilerin ya da adayların performanslarını hep iyi yönde değerlendirecek girdilere 

yöneleceklerdir. Sorunlar hakkında onların kamu yararını sağlayacak –veya 

sağlamayacak- çıktılarını görmezden gelme eğiliminde olacaklardır. Bu durum da 

onların hatalı tutum sergilemelerine neden olabilecektir (Achen ve Bartels, 2004) 

Yaklaşımın temel öngörüsüne göre, birtakım beklentilere sahip olan seçmenler 

yoğunlukla geçmişe dönük oylama (forward looking voting) yaparlar. Geçmişe 

dönük oylama yaklaşımında seçmenler politik iktidarların geçmiş dönemlerdeki 

performanslarına göre ve ekonomik konuların tipine göre oylamalarını yapacaklardır. 

Seçmenler gelecek ile ilgili bağımsız değişkenlere çok az önem vermektedirler. 

Seçmenlerdeki bu eğilimden dolayı politik iktidarlar gelecekte uygulanacak 

politikaları öngörme konusunda manipüle edici davranışlar sergilerler. Seçmenlerin 

sürekli geçmişe yönelik değerlendirmeye sahip olması seçimler öncesinde politik 

iktidarların fırsatçı ekonomi politikaları uygulamalarını kolaylaştırmaktadır (Telatar, 

2004: 174). Çünkü geçmiş performanslar kolayca manipüle edilecek özellikleri 

barındırmaktadırlar. 

 

2.3.1.7. Eğitim Faktörü 

Eğitim, toplumsallaşmanın en önemli araçlarından birisidir. Toplumsallaşma, 

siyasal toplumsallaşmayı da içerdiğine göre, eğitim siyasal değerlerin 

kazandırılmasında, kuramsal olarak, doğrudan etkili olduğu söylenebilir. Bu açıdan, 

eğitim gören bir insan siyasal katılmanın istenilen davranış olduğunu öğrenecek, 

siyasal sistem hakkında bilgi edinilecek ve siyasal etkinliklerde bulunmak için 

kendini hazır hissedecektir (Turan, 1991: 78). Diğer yandan, siyaset sosyolojisinin 

üzerinde durduğu bir sorun olarak, katılma açısından siyasal davranış ile eğitim 

arasında olumlu bir bağlantının varlığı kanıtlanmıştır. Araştırmaların ortaya koyduğu 

gerçek, eğitim ile siyasal davranış ve siyasal davranışların niteliği arasında bir 

ilişkinin var olduğudur. Kısaca denilebilir ki, eğitim, siyasal konularla ilgili, siyasal 

katılmaya hazır ve onun gereklerini yerine getirmiş bir insan tipini ortaya çıkarmaya 

yardım etmektedir (Özer ve Meder, 2008: 27). Dolayısıyla siyasal davranışta eğitim 
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değişkeninin, güçlü bir sosyal değişken olduğu ileri sürülebilir. Eğitim, bireylerin 

siyasal yaşamda etkin olmalarını kolaylaştırır ve siyasal davranışın ön koşullarını 

hazırlar. Eğitim düzeyinin yüksekliği, bireyin siyasal tercihlerini daha bilinçli olarak 

yapmasında önemli bir rol oynar ve diğer çevresel değişkenlerin belirleme gücünü 

azaltır, siyasal içeriklerin kavranmasını, yorumlanmasını ve iletilmesini sağlar 

(Çukurçayır, 2006: 93).  

Eğitim düzeyinin artması, siyasal davranışta bulunmayı uyarıcı yönde etkide 

bulunur. Eğitimin, seçmen davranışı üzerindeki etkilerinin en önemli kaynağı daha 

öncede ifade edildiği gibi, siyasal toplumsallaşmadır. Eğitim, siyasal değerlerin 

aktarılmasında başvurulan bir araç olduğundan ve toplumsallaşma da, bilgi ve 

değerlerin yeni nesillere aktarılmasını ifade ettiğinden eğitimin, siyasal 

toplumsallaştırıcı bir rolü olduğu da söylenebilir. Toplumsallaşma bireyin biyolojik 

bir varlık olarak dünyaya gelmesinden sonra içinde bulunduğu toplumun 

özelliklerini, kültürünü, yargılarını ve davranış kurallarını öğrenmeye başlamasıyla 

ortaya çıkan ve tüm hayatı boyunca devam eden bir süreci ifade etmektedir. 

Toplumun inançlarını, davranışlarını benimsemek toplumsallaşmayı, siyasal inanç, 

değer ve davranışları benimsemek de siyasal toplumsallaşmayı ifade etmektedir 

(Alkan, 1993: 115). İlk olarak ailede başlayan toplumsallaşmada ve bireyin bir 

kimlik kazanmasında etkili olan önemli bir değişken eğitimdir. Bu nedenle de eğitim 

ile siyasal davranış ilişkisi birçok araştırmacı tarafından incelenerek belli kültürlerde 

genellikle eğitim ve siyasal davranış arasında, bazı durumlarda da bu davranışın 

içerikleri arasında bir ilişki olduğu ileri sürülmüştür (Baykal, 1970: 53). Toplumun 

kendisini başkasının yerine koyabilen bireyinin pek çok niteliği kazanması eğitimle 

olmaktadır. Geleneksel toplumların bireyleri, yetişkin rollerini başarıyla yerine 

getirmede gereken bilgi ve beceriyi kazanabilmek için örgün eğitim kurumlarına 

ihtiyaç duymaktadırlar. Ancak, toplumlar mal ve hizmet üretimini gerçekleştiren 

endüstri ve hizmetler sektörünü geliştirdikçe, kent toplumu olma özelliğini taşıdıkça, 

okul sistemi her bir bireyin sosyalleşmesi için zorunlu hale gelmiştir. Özel mesleki 

rolleri gerçekleştirmede teknik eğitim ve uzmanlaşmaya talep de giderek artmaktadır 

(Tatlıdil, 2002: 403-445). Bu nedenle günümüz örgütlü toplumlarında ebeveynler, 

erişkinliklerinde gereksinim duyacakları bilgi ve beceriyi yeni kuşağa aktarmada 
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yetersiz kalmaktadırlar. Çocuğun sosyalleşme süreci okul sistemine bırakılırken, aile 

sadece çocuğun sosyalleşmesinde okul sistemine yardımcı konumda kalabilmektedir 

(Polat, 2010: 151). 

Eğitimin bireyin siyasal davranışı üzerindeki etkisi iki şekilde ortaya 

çıkmaktadır. İlk olarak, eğitim siyasal kültürün duygusal ve bilişsel içeriğini bireye 

aktararak bireyin sahip olduğu inanç ve tutumlarını güçlendirmekte; ikinci olarak, 

eğitim düzeyi yükselen bireylerde siyasal olay ve konuların içeriklerini tüm 

gerçekleri ile anlayabilme, denetleyebilme ve siyasal yaşamda daha etkin olma 

duygusunun edinilmesinde etkili olmaktadır (Turan, 1991: 49). Diğer yandan, 

eğitimin seçmen davranışı ile olan ilişkisi, özellikle eğitilmiş bir insanın siyasal 

haberleşme kanallarından daha çok yararlanacağı, siyasal bilgilenme düzeyinin 

yükselerek siyasal sistemden beklentilerinin çeşitlenerek artacağı, siyasal sistemi 

etkileme yollarını daha iyi bileceği ve bu konularda kendisini eskiye nazaran daha 

yeterli göreceği ilişkisinden yola çıkılarak kurulmaktadır (Öz, 1992: 45). Eğitimin 

seçmen davranışı üzerindeki etkisi açısından birçok araştırmacının hem fikir olduğu 

nokta, eğitim seviyesinin yükselmesi ile siyasal konulardaki bilgilerin artması, çok 

yönlü görüşler kazanılması, siyasal olayları düşünme, sorgulama ve çözüm önerileri 

getirebilmede, siyasal becerilerin artmasında, rasyonel davranışlarda bulunabilmede 

ve son olarak bireye meslek ve statü kazandırmada önemli bir etkiye sahip olduğudur 

(Alkan, 1993: 96).  

Eğitimin siyasal davranış açısından diğer bir önemi de, düşünce özgürlüğü 

sağlamasıdır. Bir toplumda bireylerin büyük bir kısmı öğretim olanağından yoksun 

ise orada fikir ve düşünce özgürlüğünün ön koşulu mevcut değildir (Aksoy, 1970: 

125). Eğitim görme olanağına sahip olup da iyi eğitim almış bireyler, siyasal 

davranışlarında daha etkindirler. Çünkü okul ve eğitim, bireysel ve toplumsal 

değişime yardımcı bir araç olarak bireyin sosyal ve siyasal açıdan sosyalleşmesini 

sağlamaktadır. Eğitim seviyesinin artması ile beraber, bireyin siyasal konulara olan 

ilgisi artarken, siyasal yaşamda daha etkin rol oynama isteği de artmakta ve sonuçta 

siyasal davranış düzeyinde de bir artış gözlenmektedir (Alkan, 1993: 97).  
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Eğitimin bireye sunduğu diğer bir olanak da, statü ve meslek sağlamasıdır. Bu 

yüzden eğitim, meslek ve gelir etkenleriyle birlikte bireyin siyasal davranışının farklı 

boyutlarına, değişik yoğunluklarda yönelmesine imkân vermektedir. Bunların dışında 

eğitim birey üzerinde siyasal davranışı bir yurttaşlık haline dönüştürmesinde, 

çevresini değiştirebilme becerisi kazandırmada, siyasal konularda daha soyut 

kavramlarla düşünebilmede ve bireyin grup içinde ve grupla beraber davranabilme 

alışkanlığı kazandırmada çeşitli işlevlere sahiptir (Baykal, 1970: 62).  

Her ne kadar eğitim siyasal davranışın tek belirleyicisi olmasa da, en azından 

oy verme açısından, eğitim düzeyi yüksek olanların, düşük eğitimlilere oranla 

seçimlere daha bilinçli katılacakları söylenebilir. Ancak siyasal davranışın oy verme 

ve diğer tüm biçimlerinde tek başına yönlendirici bir etkiye sahip olmamasına 

rağmen, insan sosyal bir varlık olduğu için, sahip olduğu tüm sosyo-ekonomik statü 

ve özellikleri insanın sosyal ve siyasal tüm davranışları üzerinde etkili olmaktadır. 

Siyasal davranışlar, siyasal sosyalleşmeyle ilişkili olduğundan, eğitim ilk olarak 

bireyin siyasal sosyalleşmesinde önemli işlevlere sahip olmaktadır. Bireyin 

kendiliğinden bir siyasal davranışta bulunabilmesi, onun günlük yaşamını nasıl 

biçimlendirdiğine bağlı olarak değişir. Görev duygusu, kişisel ilişkiler, yaşam 

çevresiyle ilişkileri, aldığı eğitimin sağladığı bilinçli davranışlar, bireyi siyasal 

davranış için cesaretlendiren niteliklerdir. Eğitimli bir yurttaş, konuşan ve kendi 

zihinsel kapasitesine güvenerek düşünen insandır. Dışsal etkilerden önemli ölçüde 

bagımsızdır. Bu nitelik, siyasal davranabilme için temel koşuldur (Çukurçayır, 2006: 

94).  

Eğitim ve seçmen ilişkisine bakıldığı zaman, eğitim düzeyinin yükselmesi ile 

siyasal davranışların yoğunlaşmasını beklemek için geçerli nedenler bulunmaktadır. 

Daha önce de değinildiği gibi, eğitim siyasal değerlerin aktarılmasında başvurulan en 

önemli araçlardan biridir. Toplumsallaşma hem bilgi, hem de değer yargılarının 

aktarımı ile ilgili olduğundan, eğitim gören bir kimse siyasal davranış ortaya 

koymanın istenilen bir davranış olduğuna inanabilir, siyasal sistem hakkında daha 

çok bilgiye sahip olabilir, dolayısıyla da, siyasal faaliyetlerde bulunmak için kendini 

daha yetenekli ya da hazırlıklı hissedebilir. Eğitimin siyasal tercihin ve yönünü 
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etkilediği da rahatlıkla söylenebilir. Ayrıca, bir yandan eğitimin aktardığı siyasal 

değerlerin niteliği, diğer yandan başka kurumlar yoluyla aktarılan değerlere uyumu 

da sağlamaktadır. Birçok demokratik toplumda eğitim, eşitlik ve hoşgörülü olma gibi 

genel sistemle ilgili değerlerin yaygınlaşması, benimsenmesi işlevini yüklenmiştir. 

Bu durumda daha fazla eğitim görmüş kişilerin sistem hakkında daha çok bilgiye 

sahip olmaları, sistemin kurallarına daha çok bağlılık göstermeleri beklenebilir 

(Turan, 1991: 81).  

Şekil 2.1.’de de görüleceği gibi, eğitim sayesinde seçmenlerin siyasal olaylara 

karşı ilgilerinin artması sözkonusudur. Bunun dışında aynı etkenle seçmenler siyasal 

konularda çok yönlü görüşler kazanabilmekte, siyasal yönden daha etkin 

olabileceklerine ilişkin inançları güçlenmekte ve eylemli bir biçimde örgütlenme 

vasıfları gelişebilmektedir (Almond ve Verba, 1989: 318). Siyasal organların 

etkisinden ve faaliyetlerinden haberdar olmak, onlar hakkında bilgi sahibi olmak, 

siyasal olayları izlemek, kanaat sahibi olmak ve siyasal konuları konuşmak gibi 

unsurlarının büyük çoğunlu eğitim seviyesi yüksek olan seçmenler arasında 

gerçekleşmektedir.    
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Şekil 2. 1: Eğitimin Seçmen Davranışları Üzerindeki Etkisi 

SEÇMEN DAVRANIŞI

ü Siyasal organların birey üzerindeki etkisinden daha çok 

haberdar olma

ü Siyasal olayları ve seçim kampanyalarını daha çok izleme

ü Siyasal konularda daha çok bilgi sahibi olma

ü Bilinen siyasal konuların daha çeşitli olması ve siyasal ilgi 

alanının genişlemesi

ü Siyasal konuları daha çok konuşma

ü Siyasal konuların serbestçe konuşulabildiği kişilerin çokluğu ve 

çeşitliliği

ü Siyasal organları etkileme bakımından kendisini daha güçlü 

görme

ü Siyasal davranışları ortaya koyma faaliyetlerinin daha yüksek 

seviyelerde gerçekleşmesi

E

Ğ

İ

T

İ

M

Kaynak: Almond, Gabriel ve  Sidney Verba (1989). The Civic Culture: Political Attitudes 

and Democracy in Five Nations. USA: Sage Publications. s.317'den uyarlanmıştır.

 

Yukarıda da ifade edildiği gibi, eğitimle seçmen davranışı arasındaki en açık 

ilişki onun siyasal davranış ortaya koyma eğilimini arttırmasıdır (Sitembölükbaşı, 

2001: 36). Eğitim kurumları özellikle çevreden derin bir şekilde ayrıldıklarında, yani 

içinde bulundukları toplumun diğer temel kurumlarından soyutlandıkları ölçüde, 

siyasal katılmayı etkileyen tutum ve yönelimleri belirlemekteki önemleri de 

artmaktadır. Çeşitli tür eğitim kurumlarının siyasal katılmanın diğer kaynaklarını 

yaratmaktaki rolleri ne olursa olsun, eğitim kurumlarına devam etmek dolayısıyla 

bireyin siyasal yaşama katılmasının daha sık ve yoğun bir hal alması beklenebilir 

(Kalaycıoğlu, 1983: 26). Çünkü eğitim düzeyi arttıkça, birey için siyasal davranışını 

ortaya koyma bir yurttaşlık görevine dönüşür. (Çukurçayır, 2006: 94). Dolayısıyla, 

eğitime sahip olanlar, olmayanlara oranla siyasal yaşama katılma konusunda daha 

derin bir görev duygusu geliştirmektedirler. Bu anlamda, daha fazla eğitim görenler 

için siyasal katılma adeta bir yurttaşlık görevidir veya yurttaşlık rolünün ayrılmaz bir 

parçası olmaktadır. 
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Eğitim, bireyin soyut ve genel kavramlarla düşünmesini kolaylaştırdığı için en 

önemli niteliklerinden birisi de bireyin soyut ve genel kavramları düşünce faaliyeti 

sırasında kullanılmasını kolaylaştırmasıdır. Karmaşık toplumların bireyden uzak 

unsuru olan bürokrasiyle haberleşme, yazılı olarak kendisini daha kolay ifade 

edebilenler, kendi çıkar ve dileklerini açıkça belirtebilecek şekilde soyut 

düşünebilenler için daha büyük bir kolaylık ve etkinlikle başarılabilir (Kalaycıoğlu, 

1983: 27). Eğitimin, kişilerin siyasal olaylarla ilgili bilgi edinmelerini, o bilgileri 

yorumlamalarını, kendi toplumsal durumları ve sorunlarıyla bağlantısını kurmalarını 

kolaylaştırdığı ölçüde siyasal davranış ortaya koyma eğilimlerini arttırması doğaldır 

(Kışlalı, 1995: 187). 

Eğitim ile siyasal davranış arasında olumlu bir bağlantının varlığı yani bir 

kimsenin eğitim seviyesinin artışı ile birlikte siyasal davranış ortaya koyma 

seviyesinin de artacağı, yapılan birçok araştırmada güvenilir bir şekilde saptanmıştır. 

Her kademedeki eğitim artışı kendisini siyasal davranış ortaya koyma oranındaki bir 

artış ile hissettirmektedir. Bununla beraber asıl önemli değişmeyi yaratanın yüksek 

eğitim olduğu görülmektedir. Birçok siyaset bilimci eğitimin siyasal davranışa yön 

veren sosyo-ekonomik etkenlerin en kuvvetlisi olduğu görüşündedir. Üzerinde 

durulması gereken bir nokta da eğitimin siyasal davranış üzerindeki farklılaştırıcı 

etkisinin siyasal parti tipolojisine göre de değişme göstermesidir. Mevcut siyasal 

partilerin toplumdaki sosyo-ekonomik gruplaşmalara dayanma derecesine bağlı 

olarak, seçmenlerin eğitim seviyesi onların siyasal davranışlarını etkilemekte veya 

etkilememektedir (Sitembölükbaşı, 1995: 78). Eğer partilerin sosyal kompozisyonu 

sınıfsal bir nitelik taşıyorsa, eğitimin siyasal davranış olgusunda farklılaşma yapma 

gücü azalmaktadır. Eğitim seviyesi düşük kimseler, kendilerine göre bir partinin 

mevcut olması halinde siyasal hayata daha aktif bir şekilde katılmaktadırlar. Buna 

karşılık doğrudan doğruya düşük eğitimli alt sınıflara hitap eden partilerin yokluğu 

halinde yüksek eğitimli yukarı sınıflar bütün siyasal partilere sahip çıkmakta ve 

eğitim seviyesi düşük kimseler nispi olarak siyaset dışına itilmektedir. Ayrıca, 

partilerin siyasal sorunları toplayıcı ve basit alternatiflere indirici fonksiyonunun 

işlememesi halinde, eğitim seviyesi düşük kimseler için seçim yapmanın 
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gerektireceği entelektüel gayret onları böyle bir işe kalkışmaktan alıkoyacak kadar 

yüksek olabilir (Baykal, 1970: 58). 

Sonuç olarak eğitimin, seçmenin siyasal yaşama olan ilgisini ve siyasal etkinlik 

duygusunu arttıracak etkilerde bulunduğu bir gerçektir. Eğitim, seçmende siyasal 

sistemden etkilendiği konusunda bir inanç doğurabildiği ölçüde hükümet ve idarenin 

tasarruflarını yakından izlemesini de sağlamaya yardım etmektedir. Bu ise genellikle 

kitle iletişim araçlarının düzenli olarak izlenmesi ile mümkündür. Dolayısıyla, eğitim 

hem kitle iletişim araçlarının düzenli olarak izlenmesini, hem de siyasal olaylara ilgi 

duyulmasını sağlayabilecektir. Seçmen aynı zamanda gerek kültürel/siyasal seviye, 

gerek sağladığı siyasal ilgi ve etkinlik duyguları dolayısıyla siyasal sistem hakkında 

bilgi sahibi olmaya teşvik edilmiş olunacaktır. 

 

2.3.2. Araçsal (Kısa Dönemli) Faktörler  

2.3.2.1. Aday Faktörü 

Grup ilişkilerinden doğan ve seçmenin siyasal partilerle ya da adaylarla 

kendileri özdeşleştirerek kanaat oluşturduklarını varsayan bu yaklaşım kişinin 

duygulara göre tercih oluşturduğunu öngörmektedir. Sosyal grup ilişkilerinin farklı 

karakteristik özellikler taşısa da grup üyelerinin aynı yönde kanaat oluşturmalarında 

önemli bir etkisinin olduğuna daha önce değinilmişti. Bu düşünceden hareketle 

bireyler oy verirlerken veya kanaat oluştururlarken grup tutumlarına ve inançlarına 

göre hareket edeceklerdir. Doğal olarak bireyler kendi gruplarından saydıkları ve 

kendileriyle –inanç, tutum, yaşantı, imaj- özdeşleştirdikleri adaylara oy vereceklerdir 

(Caprara vd., 2007: 609-632). Zira çoğu zaman bir politikacının yöneticilik 

fonksiyonun onun bilgi ve becerisine göre değil de, imajına göre belirlendiğini 

(Gökçe, 1993: 95) iyi bilen adaylar; önemli bir seçmen kesimini kendine çekebilmek 

ümidiyle onları rakiplerinden ayıracak imaj pozisyonlarına özen göstermektedirler 

(Miller vd., 1998: 314). 

Bilindiği gibi, adayın etnik kökeni (race / ethnicty), yer aldığı sosyal sınıf 

(class) ya da cinsiyeti (gender) kimi zamanlar seçmenlerin siyasal tutumlarını 
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belirleyen / etkileyen alanları oluşturmaktadırlar (Mansbridge ve Tate, 1992: 488-

492). Adayların taşıdıkları bu kimlikler, seçmenlerin sosyalizasyon birikimleriyle, 

sosyo-demografik özellikleriyle ve grup temelli sosyal ağlarıyla paralellik 

göstermekte ve karşılıklı olarak seçmenin belli bir yönde anlayış geliştirmesine etki 

etmektedirler (Terkildsen, 1993: 42-55). Bu yaklaşıma göre kimliklerin siyasal tercih 

açısından önemi, seçmene ve adaya ait her kimliğin onun siyasal davranışına etki 

etmesinden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple kimlik siyasal davranış oluşturmanın 

nirengi noktalarından biri olarak ele alınmaktadır (Walters, 2007: 7-29). 

Daha önce de değinildiği gibi, siyasal davranışlar incelendiğinde, siyasal 

davranışı belirleyen ve etkileyen etmenlerle karşılaşılmaktadır. Bu etmenler dikkatle 

incelendiğinde hemen hemen hepsinin kimlik belirleyici özelliklerinin olduğu, 

bunlardan bir kısmının doğrudan kimliğe dönüştükleri, diğerlerinin ise kimliklerin 

oluşmasına etki ettikleri görülmektedir. Sözgelimi, din ve dinin altındaki mezhep ve 

yorumlar bireyin siyasal davranışında belirleyici veya etkileyici olurken, aynı 

zamanda bireyin taşıdığı kimliklerden biri de olabilmektedir. Diğer taraftan, bireyin 

yaşı, siyasal davranışı üzerinde belirleyici ya da etkileyici olurken, yaş doğrudan bir 

kimliğe dönüşememekte ama kimlikler yaşla birlikte değişiklikler 

gösterebilmektedirler. 

Bu durum, gerçekte, bireyin kimlikler bireyi, toplumun kimlikler toplumu ve 

dolayısıyla siyasetin de kimlikler siyaseti olmasından kaynaklanmaktadır. Bu 

sebeple, bir manada siyasal davranış kimliksel davranışla özdeştir. Bu özdeşlik, 

toplumun, kendi kimliklerine göre göstereceği siyasal davranışı belirlediği için tam 

da siyasal davranış teorilerinin odaklanması gereken alanlardan birini 

oluşturmaktadır. Burada temel nokta kimliklerin ne oldukları, yani içerikleri değil, 

kimlik sahiplerinin bu kimliklerini toplumsal bir güç seviyesinde siyasal 

platformlardaki adaylara / siyasetçilere yüklemeleri, bu kimlikler üzerinden bir 

kanaat oluşturmak istemeleri ve/veya bu kimliklerin siyaset üzerinde etkileyici ve 

belirleyici olmaları için gerçekleştirdikleri siyasal eylemleridir (Paolino, 1995: 294-

313). Kimlikler açık olarak ve karşılıkları talep edilir bir şekilde siyaset sahasına 
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konulunca, adayların bu kimliklerin toplumdaki karşılıklarının gerçek ağırlıklarını 

bulması ve buna göre bir siyasal strateji ortaya koyması gerekir. 

Her şeyden önce, her toplumun kimlikler toplumu olduğunu ve siyasetlerin de 

kimlikler siyaseti olduğunu düşünmek yanıltıcı değildir. Buradan hareketle, siyasetin 

kimlikler siyaseti olmasını akılda tutarak, siyasal davranışların da aslında bir tür 

kimlikler davranışı olduğunu görmek gerekir. Bir başka ifade ile kimlikler toplumu 

kimlikler siyaseti üretmektedir ve siyasal davranış bu sosyolojik bakışı yakalayarak 

bir kimlikler siyasal davranışı ortaya koymalıdır. Siyasal davranışın, toplumda kök 

salmış ve toplum tarafından siyasete yüklenmiş bir kimliği, olumlu ya da olumsuz, 

dikkate almadan yola girmesi halinde başarısız olabileceğini söylemek mümkündür. 

Bu aşamada, siyasal davranışları inceleyenlerin toplumsal kimlikler ayrımını dikkatle 

gözlemesi ve derinden derine kavraması şarttır (Druckman, 2004: 1180-1202). 

Sonuçta, eğer, siyasal kimliksel davranış bir soruysa, siyasal davranış modeli de ona 

bir karşılık olmak zorundadır. Karşılık bulunan zemin de bütün kimlikleriyle 

toplumsal varlık alanı olmalıdır (Enelow vd., 1986: 675-693).  

Diğer taraftan bu yaklaşım, temsil edenin temsil edilene benzemesi gerektiği 

fikrinden hareket eder. Bu da temsilcilerin bir bütün olarak nüfusun kompozisyonunu 

yansıtmasını gerektirir. Çünkü sadece belirli bir gruptan gelen ve bu grubun 

tecrübelerini paylaşan kişiler o grubun çıkarlarıyla tam olarak özdeşleşebilir. Bu 

yaklaşıma göre, toplumun küçük bir evrenini teşkil etmesi gereken temsili meclisin 

üyeleri (sosyal sınıf, cinsiyet, din, etnisite, yaş vb. bakımlardan) toplumdaki bütün 

grup ve kesimlerden kişiler olmalı ve sayı bakımından bu grupların toplum içindeki 

büyüklükleriyle orantılı olmalıdır. İşçi sınıfı, kadınlar ve ırki azınlıklar gibi grupların 

temel kurumlardaki yüksek mevkilerde “eksik temsil” edilmesi onların çıkarlarının 

göz ardı edilmesiyle sonuçlanır (Caprara vd., 2007: 609-632). 

Bununla birlikte, küçük evrensel (microcosmic) temsille ilgili ciddi sakıncalar 

da vardır. Bir kere, bu yaklaşım temsili dışlayıcı ve dar biçimde betimlemektedir; 

yani, kadınları ancak bir kadının, siyahları ancak bir siyahın, işçileri ancak bir işçinin 

vd. temsil edebileceğini kabul eder. Oysa eğer bütün temsilciler sadece içinden 

geldikleri grupların çıkarlarını artırırsa, o zaman ortak iyiyi veya kapsayıcı bir kamu 
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yararını temin etmek hiç de kolay olmaz. İkincisi, microcosmic ideale ancak seçmen 

tercihine ve bireysel özgürlüğe güçlü kısıtlamalar getirmek suretiyle ulaşılabilir. 

Temsil adına, siyasi partiler kadın veya azınlık adaylar kotası belirlemeye 

zorlanabilir, belirli kökenlerden gelen adaylar hatırına seçmenlerin tercihleri göz ardı 

edilebilir. Daha dramatik olarak, seçmenlerin sınıf, cinsiyet, ırk ve benzerine göre 

tasnif edilmesi zorunlu olabilir ve seçmenlerin sadece kendi gruplarından olan 

adaylara oy vermelerine izin verilebilir (Gay ve Tate, 1998: 169-184). 

 

2.3.2.2. Kişisel Tutum ve Değerler 

Bilindiği gibi, bir eylemin meydana gelmesinde çevresel faktörlerin yanında 

psikolojik faktörlerin de etkisi bulunmaktadır. Bir eylem ve davranış olarak siyasal 

katılmada bireyin taşıdığı etkinlik ve girişkenlik duygusu genelde katılmayı uyarıcı 

yönde etki eden değişkenlerken, yabancılaşma duygusu ise uzaklaştırıcı, katılmayı 

azaltıcı yönde etki eder. Aynı nitelikteki sosyo-ekonomik etkenlerin bulunduğu bir 

ortamda bulunan bireylerin aynı siyasal davranışı sergilemeyecekleri söylenebilir. 

Sosyo-ekonomik etkenlerin çevresel faktörler olduğu düşünülecek olunursa, bu 

faktörlerin bütün bireylerde aynı etkiyi yarattıkları söylenemez. Zira eylem veya 

davranışın gerçekleşmesinde çevresel etkenlerin yanında sosyo-psikolojik faktörlerin 

de belirleyici rolü vardır (Dursun, 2004: 245). Bununla birlikte, sosyo-ekonomik 

etkenlerin siyasal davranış ile ilişkisi, psikolojik ve kişisel etkenlerden de tamamen 

bağımsız sayılmaz. Hemen her birey yaşantısında sosyo-psikolojik yönlendirmeye 

maruz kalır. Bu yönlendirmeler düşüncelerini, almış oldukları kararlarını ve hatta 

siyasal davranışlarını da etkileyebilir. Psikolojik baskılarla karşılaşan birey için her 

baskı kaynağı aynı önemi ve ağırlığı taşımayabilir. Ancak bireyin davranışını 

belirleyen değişkenlerden çoğu aynı yönde baskı yaratır. Sözgelimi bir iş adamı, özel 

girişime yatkın bir siyasal partiyi mesleki çıkarına uygun bulduğu için 

destekleyebilir. Bu iş adamının kimlerle arkadaşlık ettiği, düzenli etkileşimde 

bulunduğu, hangi derneklere üye olduğu, hangi yayınları okuduğu incelenecek 

olunursa, büyük olasılıkla, bunların siyasal tercihini destekler nitelikte olduğu 

görülecektir (Turan, 1991: 85). 



134 

 

Psikolojik bir etken olarak tutumlar ve yönelimler, her düzeyde siyasal 

davranış için oldukça belirleyicidirler. Eğer birey, davranış istek ve güdüsüne sahip 

değilse ve yine eğer, siyasal karar organları katılıma inanmıyor ve katılımdan bir 

yarar beklemiyorlarsa katılımın gerçekleşmesi oldukça güçtür. Siyasal davranışın 

ortaya çıkabilmesi için bireyin siyasal otoritelerin kararlarıyla kendi yaşantısı 

arasında bir bağ, bir ilinti olduğunu düşünmesi gerekir. Böyle bir ilinti ve bağ 

kuramayan bireylerin, siyasal organların kararlarını etkilemesi beklenemez. Ancak, 

dünyevileşme sürecinden geçerek sekülerleşen bir yaşamı rasyonel akılla kavrayan 

bireyin karar organlarına yönelik birçok beklenti ve talebi ortaya çıkar (Çukurçayır, 

2006: 71). Dolayısıyla bireyler mevcut tutumlarının tayin ettiği ihtiyaçları 

doğrultusunda karar verme davranışı içerisine girerler. Bu aşamada tutumlar, bazı 

insanların niçin bazı parti veya adaylara oy verdiğini, bazılarının kaçındığını 

açıklamada yardımcı olacaktır (Kalender, 2005: 17). 

Diğer yandan, çevrelerini etkileyebildiklerini ve denetleyebildiklerini düşünen 

kimseler her türlü toplumsal faaliyete daha açık kimseler olduklarından, bunların 

daha yoğun bir siyasal davranış faaliyetinde bulunması beklenir. Sosyal girişkenlik 

duygusu da etkinlik duygusuna benzer sonuçlar vermektedir. Bu kamçılayıcı 

psikolojik güdülerin yanı sıra siyasal davranıştan uzaklaştırıcı psikolojik etkilerde 

bulunan duygular da mevcuttur. Örneğin, kişinin kendisini siyasal sistemden ve 

toplumdan yabancılaşmış görmesi veya ilgisiz ve kayıtsız bir psikoloji içinde 

bulunması kişinin siyasal davranışını engelleyebilmektedir (Dursun, 2004: 245). 

Dolayısıyla, psikolojik bir faktör olarak etkinlik duygusu, bireyi kendi eylem ve 

davranışlarıyla çevresini değiştirebileceğine, olup bitenlere etkide bulunabileceğine, 

gelişmeleri denetleyebileceğine, kendi geleceğini kendisinin davranışlarıyla 

oluşturabileceğine inandırmaktadır. Böyle bir inanca sahip olan bireylerin siyasal 

yaşama daha kolay katılabildikleri, her türlü gelişmelerle yakından ilgilendikleri ve 

siyaset sürecinde yer almaktan kaçınmadıkları söylenebilir. Siyasal bakımdan 

kendini etkin gören bireyler, her türlü siyasal gelişmelere aktif şekilde katılır ve 

siyasal otoritelerin kararlarını etkilemeye çalışırlar (Dursun, 2004: 246).  
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 Sosyo-psikolojik baskıların, çoğu zaman kişinin siyasal davranışlarını 

etkileyecek boyutlara eriştiği söylenemez. Yine de, bireylerin bazı durumlarda 

yoğunluğu birbirine yakın ve yönleri karşıt baskılarla karşılaştığı görülebilmektedir. 

Kendisine yönelen baskıları bağdaştıramayan bir kişi, kararsızlığa itilecektir. 

Çelişme, değer yargıları ve davranış kurallarına ilişkin ise sonuç anomi olabilir 

(Turan, 1991: 85). Genel olarak anominin ne olduğuna bakılacak olunursa; 

değişmekte olan toplumlar içinde, eski değerler düzeninin yerine modern sistemler 

geçerken sosyal yapıda ve kişilerde bir takım intibaksızlıklar, çatışma ve gerginlikler 

ortaya çıkar ki buna anomi veya kuralsızlık denir. Anominin sebebi ferdin topluma 

veya yeniliklere ayak uyduramamasıdır. Anominin yaygınlaşması fertte bir takım 

tepkilerin doğmasına sebep olabilir. Bu tepkilerden bazıları başta ilgisizlik ve 

çekilme olmak üzere, cemaatleşme, saldırganlık, aşırı yenilikçilik vb. davranışlardır 

(İşçi, 2000: 146) 

Kişinin siyasal davranışını etkileyebilecek bir diğer değişken de empati’dir. 

Empati, kişinin soyut düşünebilmesini, kendisini başkalarının yerine koyabilmesini, 

yenilikleri kabule yatkınlığını içermektedir. Modern toplum katılmacı bir toplumdur 

ve katılma ile empati ilişkilidir (İşçi, 2000: 147).  

Siyasal davranışı etkileyen psikolojik değişkenlerin tümü uyarıcı yönde etkide 

bulunmaz. Siyasal davranıştan uzaklaştırıcı psikolojik etkenlerin varlığından da söz 

edilebilir. Yabancılaşma böyle bir değişkendir. Siyasal yabancılaşma, bireylerin 

siyasal sistemi kendisi ile hiç bir ilişkisi olmayan, kendisi dışsında olan bir yapı 

olarak görmesidir. Kuşkusuz, sistemden kopmuş kişiden siyasal davranış 

beklenemez. Aynı yönde etki yaratan ikinci bir değişken ise apati’dir. İlgisizlik, 

kayıtsızlık şeklinde ifade edilebilecek bu durum, bireyin siyaset olgusuna ilgi 

duymaması biçiminde belirdiğinden, onu siyasal davranıştan uzaklaştıracaktır 

(Turan, 1991: 89). 

Seçmenin aldığı siyasal kararlar, karmaşık etkiler altında ortaya çıkan, çok sık 

değişebilme özelliğine sahip ve bireyin davranışlarına yön veren tercihlerdir 

(Sitembölükbaşı, 2001: 1). Seçmen davranışının belli kuralları vardır, ancak tüm 

insan davranışlarında olduğu gibi seçmen davranışında da kişisel değerlerin devreye 



136 

 

girmesi belirsizliğin artmasına neden olur. Çünkü kişilik, bir insanın yaşam tarzıdır 

(Güney, 2000: 308). Yaşam tarzı da gerek salt karar verme davranışına gerekse de oy 

verme davranışına doğrudan etki eden önemli bir unsudur. Kişilik, bireysel 

farklılıklara dayanır ve bu farklılıkların dışa vurumu sonucu karakter ortaya çıkar. 

Seçmenler de, farklı kişilikleri olan ve bu farklı kişilik boyutları doğrultusunda oy 

verme davranışları ile karakterlerini ortaya koyan bireyler olma özelliğini taşırlar. Bu 

doğrultuda seçmenlerin rasyonel olarak, kendi kişilikleri doğrultusunda ortaya 

koymak istedikleri davranış ile uyumlu olan ve benzerlik taşıyan siyasi partilere 

yakın duruş sergilemeleri beklenir. 

Genel olarak kişilik, bireyin çevresindeki herhangi bir konuya karşı sahip 

olduğu bir tepki durumunu ifade etmektedir (Tekarslan, 2003: 197). Bir bakıma 

kişilik, davranışın öncü uyaranı veya bireyi davranışa hazırlayan özellikli algıya 

dönük bilgi birikimidir ve kişisel tutumlar öncelikle bireysel ihtiyaçların 

giderilmesine yardım eder, aynı zamanda ihtiyaçları şekillendirir (Erdoğan, 1999: 

33).  

Kişisel değerler bilişsel bileşen, duygusal bileşen ve davranışsal bileşen olarak 

adlandırılan ve aralarında bir etkileşim bulunan üç bileşenden oluşur. Bu bileşenler 

arasındaki tutarlılık ne kadar kuvvetliyse kişisel davranışlar da o kadar güçlü olur. 

Seçmenler de mevcut kişisel tutumlarının tayin ettiği ihtiyaçları doğrultusunda karar 

verme davranışı içerisine girerler. Kişisel değerler, bazı insanların niçin bazı parti 

veya adaylara oy verdiğini, bazılarının kaçındığını açıklamada yardımcı olmaktadır 

(Kalender, 2005: 31). Diğer yandan, kişisel değerlerin sistemli ve hiyerarşik bir 

tarzda örgütlenmesiyle değerler sistemi ortaya çıkar. Değerler sistemi, bazı davranış 

ve amaçları diğer davranış ve amaçlardan ya bireysel ya da sosyal olarak daha tercih 

edilebilir bulan ve sürekliliği olan inanışlardır. Zaman ve bir çevre içerisinde 

kazanılırlar ve değişmeleri çok zordur. Seçmenlerin, ekonomik, sosyal, siyasal vb. 

alanlardaki mevcut değerleri oy verme davranışlarını da büyük ölçüde etkileme 

gücüne sahiptir. 

Bireysel karar vermenin temelinde yatan önemli faktörlerden olan değerler 

sistemi, bir kararın amaçları ve beklenilen sonuçlarının altında yatan değerleri 
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genellikle yansıtmaktadır (Kalender, 2005: 18). Değerler sistemi insanların düşünce, 

tutum ve davranışlarıyla eserlerinde birer ölçüt olarak ortaya çıkmakta ve toplumsal 

bütünlüğün bir parçasını oluşturmaktadır. Bireyler içinde yaşadıkları toplum, kültür 

ve grupların değerlerini genellikle benimsemekte, karşılaştırma ve seçme 

işlemlerinde bunları kullanmaktadırlar (Tolan, 1996: 244). Değerler bir ölçüde 

toplumun normları doğrultusunda oluştuğundan değer sistemleri bir kültürel 

çevreden diğerine, bir kişiden başka bir kişiye farklılık gösterebilmektedir. 

Değerde başlıca iki temel bulunmaktadır. Bunlardan birisi bilgi, diğeri ise 

inançtır. Değerler bir bakımdan bilgiye, diğer bakımdan inanca dayanmaktadır. Her 

değer türünde kesinlikle bilgi ve inanç boyutu bulunmakta, ancak bunların oranı 

farklı olabilmektedir. Mesela teknik değerinde bilgi payı daha fazla olmakla birlikte, 

en az derecede de olsa bir inanç payı bulunmaktadır. Ahlaki ve dinsel değerlerde ise 

inanç payı yüksek, bilgi payı daha az olmaktadır (Kalender, 2005: 18). Genellikle 

toplum veya ilahi bir kaynak tarafından şekillendirilen ve sorgulanması fazla 

mümkün olmayan ahlaki ve dini değerler sistemi, daha çok inanca dayanmaktadır. 

Bu tür değerlerde bir ölçüde, dogmatik bir inanma sözkonusudur. Ahlaki ve dini 

hükümler bir değeri ortaya koymuşsa, ona karşı çıkılması genellikle çok zor 

olmaktadır (Kalender, 2005: 19). 

Daha öncede belirtildiği gibi, birey kararlarını, her zaman farkında olarak ya da 

olmayarak çıkarları / beklentileri ve buna benzer amaçları açısından tartar ve 

değerlendirir. Ayrıca bireyin içinde bulunduğu grup –yakın çevre- olumlu yönden, 

bireyin kişisel değerlerini grup değerleri ile uyuşturan ve bütünleştiren özendirici bir 

etkide bulunarak davranışlarını etkiler. Grup, kendi değerlerinin gerçekleşmesine 

hizmet eden davranışları özendirir ve ödüllendirir, fakat bu arada grubun, amaç ve 

değerine aykırı düşen davranışları da cezalandıracağı unutulmamalıdır. Şu halde, 

kişisel değerlerin gerçekleşme olanakları, grup değerlerinin benimsenmesi ve bunlara 

uygun hareket edilmesiyle artar (Eren, 1993: 127). Dolayısıyla seçmenler, herhangi 

bir aday veya partiye karşı tercihte bulunurken değerlerini dikkate alacaktır. Çünkü 

bir kişinin değer sıralamasının birinci veya en üst sırasında bulunan değer, onun 

temel değeri sayılmaktadır. Ahlaki, hukuki, ekonomik, siyasal, dinsel, estetik vb. 
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şekillerde olabilecek bu temel değerler doğrultusunda seçmenlerin karar verme 

süreçleri biçimlenecek ve oy verme davranışı bu şekilde yansıyacaktır.  

Kişisel değerlerin en önemli belirleyicilerinden bir olan kültür de seçmen 

davranışlarının yönünü belirlemede önemli etkenlerden birisini oluşturmaktadır. 

Kültür, insanların bir arada yaşamalarından ortaya çıkan etkileşim, paylaşım, 

öğrenim ve aktarım yolu ile oluşur ve kişilik faktörlerini ve beraberinde gelen siyasal 

düşünce sistemini ve ideolojiyi etkileme özelliğine sahiptir. Siyasa seçimleri ve 

yönetimlerin uygulamaları, kısmen ulusun kültürü, davranış biçimi ve değer yargıları 

tarafından etkilenir. Kültürün siyasal yanları toplumda politikaya öznel yönelimi 

canlandırır, belirli siyasal akımların doğması ve gelişmesi için elverişli ortamlar 

yaratır (Çeçen, 1984: 73). Var olan siyasal kültürün boyutlarını iyi değerlendirebilen 

politik akımlar kısa zamanda iktidara gelebilmişler ve kitleleri arkalarından 

sürükleyebilmişlerdir.  

Bu kapsamda kişilerin bir siyasal kültüre mensup oldukları ileri sürülebilir. 

Siyasal kültür ise; bir toplumun, gerek o toplumun siyasal sistemi içinde yer alan, 

gerekse öteki siyasal oluşumlar denilen devlet, parlamento, hükümet, siyasal parti, 

kamu yönetimi, sendika, dernek, siyasal iktidar, demokrasi, secim, anayasa gibi 

kavramlar konusundaki bilgisi, görgüsü, alışkanlıkları, yaklaşımları, tutum ve 

davranışlarının tümü olarak tanımlanabilir (Öztekin, 2010: 237). Belirli bir kültürün 

içerisinde yetişmiş seçmenin de, içinde bulunduğu kültürün normlarına, gelenek ve 

göreneklerine ait davranışlar sergilediği bir gerçektir. 

 

2.3.2.3. Ekonomik Faktörler 

Siyasal davranışların, düşüncelerin, kurumların ve örgütlenmelerin 

toplumlardaki ekonomik ve sosyal gelişmelerden bağımsız olmayıp sosyo-ekonomik 

faktörlere bağımlı olarak değiştiği birçok siyaset bilimci tarafından ileri 

sürülmektedir. Tarım toplumundan sanayi toplumuna, oradan da bilgi toplumuna 

geçişte meydana gelen üretim ilişkilerindeki değişmeler siyasal davranışlarda, 
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düşüncelerde ve kurumsal yapılarda köklü değişikliklere yol açmıştır (Dursun, 2004: 

237).  

Siyasal davranışlar açısından bakıldığında, geleneksel toplumlarda siyasal 

katılımın çok sınırlı olduğu, gelişmiş toplumlarda ise, katılım olanaklarının geliştiği, 

vatandaşların bireysel topluluklar halinde siyasal yaşama ve süreçlere katılabildikleri, 

alınan siyasal kararları etkileyebildikleri toplumlar olduğu söylenebilir. Sosyal ve 

ekonomik bakımdan gelişmiş, daha zengin, kentlileşmiş, farklılaşmış, 

karmaşıklaşmış toplumlarda azgelişmiş, kırsallık özellikleri daha fazla, ekonomik 

bakımdan daha geri durumdaki toplumlara oranla vatandaşların siyasete katılımı 

daha fazladır. Gelişmiş toplumlarda hem katılım kanalları çeşitlenmekte hem de 

vatandaşların katılım baskısı artmaktadır. Dolayısıyla, sosyo-ekonomik modernleşme 

ile siyasal katılmanın genişlemesi, tarih boyunca birbirine paralel yürümüştür. Bir 

toplumda sosyo-ekonomik gelişme düzeyi ne kadar yüksekse, siyasal katılma düzeyi 

ve muhtemelen özerk katılmanın mobilize katılmaya oranı da o kadar yüksek 

olmuştur (Huntington ve Dominguez, 1975: 43).  

Ekonomik gelişme, siyasal yaşama katılmayı daha geniş bir alana yaymakta, 

uyarılmış bir olay olmaktan çıkarmakta, gönüllü ve özerk olarak birey tarafından 

yapılan bir davranış biçimine dönüştürmekte, katılma biçimlerini ve siyasal kararları 

etkileme kanallarını çoğaltmaktadır (Kalaycıoğlu, 1983: 222). Ancak sosyo-

ekonomik gelişme kimi durumlarda özerk katılmayı arttırdığı halde, mobilize 

katılmayı azaltabilir. Mobilize katılma ise, hemen hemen sadece oy verme biçiminde 

kendini gösterdiğinden, yöresel eşrafın seçmenleri etkileme gücünün zayıflaması, oy 

verme oranında bir düşüşe yol açabilir, fakat özerk nitelikteki diğer katılma 

eylemlerini etkilemez. Diğer bir etken de, seçmenlerin yeniden gruplaştıkları 

dönemlerde seçime katılma oranının düşme eğilimi içine girmesidir. Çünkü eski 

partilerini terk eden seçmenler, hemen yeni bir partiye bağlanmayı psikolojik 

bakımdan güç görerek, seçime katılmama yolunu tercih edebilmektedirler (Özbudun, 

1975: 81).  

Seçmenlerin sosyo-ekonomik faktörlere bağlı olarak gerçekleşen siyasal 

davranışları, birbirinden bagımsız değişkenler değildirler. Bir topluluğa ait olma, 
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çevreyle ilişkilerin niteliği, çocukluk ve yetişkinlikteki sosyal1eşme deneyimleri, 

ekonomik refah düzeyi bireyin siyasal tutum ve davranışlarını belirlemede önemli rol 

oynarlar. Gelir, yaş, meslek, eğitim, cinsiyet ve bulunulan toplumsal tabaka gibi 

etkenler, bireyin toplumsal konumunu ve siyasal davranışını etkileme ölçütleri olarak 

siyaset bilimi araştırmalarında önemle üzerinde durulan ölçütlerdir. Ekonomik refah, 

sanayileşme, kentleşme, seçmenin eğitim düzeyi, kitle iletişim araçlarıyla birlikte 

elektronik basın-yayın araçlarının yayılması ve gelir dağılımı gibi etkenler, seçmen 

davranışlarının biçimlenmesinde ve katılım oranında etkilidirler.  

Seçmen tercihlerinin oluşmasında önemli bir etken olan ekonomik faktörler 

çerçevesinde değerlendirilen “gelir faktörü” de siyasal davranışla ilgili önemli 

inceleme konularından birisidir. Bazı araştırmalar gelir düzeyi ile siyasal davranış 

eğiliminin doğru orantılı olduğunu ortaya koymuştur. Gelir düzeyi yükseldikçe 

siyasal olaylara ilgi artarken, en düşük gelir gruplarına gidildikçe bu ilginin tamamen 

yok olabildiği görülmüştür. Yoksul sınıfların temsiline yönelik siyasal partilerin 

bulunmadığı durumlarda, bütün partilerin yöneticileri, yasama ve yürütme organının 

üyeleri, üst ve orta gelir düzeyindekilerle sınırlı kalabilmektedir (Kışlalı, 1995: 187). 

Çünkü seçmen davranışlarını etkileyen sosyo-ekonomik faktörler içerisinde en 

önemlisi olan gelirle siyasal davranışlar arasında anlamlı bir ilişkinin bulunduğu ileri 

sürülebilir. Buna göre bireylerin gelir düzeylerinin artmasının siyasal katılma 

yönünde olumlu etkide bulunacağı, varlıklı olanların daha az varlıklı olanlara göre 

daha çok siyasal hayata katılabilecekleri savunulabilir. Gelir düzeyindeki 

farklılaşma, olaylara bakıştan yaşayış biçimine, alınan kararlara kadar, insan 

yaşantısına etki eden önemli bir faktördür (Kalaycıoğlu, 1983: 122).  

Alt gelir grubunda bulunan insanların üst gelir grubundakilere göre siyasete 

ilgisiz olmalarının ve katılımlarının az olmasının temelinde, yaşam koşullarının 

ağırlığının etkisi olduğu söylenebilir. “İhtiyaç”ın insanların yaşantısında egemen 

olgu olması, birincil / fiziksel ihtiyaçların karşılanmaması durumunda bir üst 

basamağa geçilememesi, bireylerin hem siyasal hem de sosyal alanın dışında 

kalmalarına neden olmaktadır. Bu gruptaki insanların tek hedeflerinin ihtiyaçların 

karşılanmasına yönelik olması, doğal olarak kişileri, bireysel ve ailevi sorunlarının 
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ötesinde olanı düşünemez hale getirmektedir. Ayrıca, gelirin gazete, dergi vb. bilgi 

kaynaklarına ulaşmada etkin bir araç olması nedeniyle de alt gelir grubundaki 

insanların olanakları kısıtlanmakta, öğrenememenin vermiş olduğu eksiklik, 

ilgisizliği doğurmaktadır. Bunlara ek olarak, özellikle seçim kampanyaları 

döneminde siyasi partilerin yapmış oldukları tanıtımların bilgilendirmeden çok, 

ihtiyacı gidermeye yönelik olması, alt gelir grubundan kişilerin fikir yakınlığından 

ziyade, “karın doyurana” yönelmesine sebep olmakta, bu da olası öğrenme, araştırma 

isteğini azaltarak ilgisizliği körüklemektedir (Kalaycıoğlu, 1983: 125). 

Bununla birlikte, gelir ve siyasal davranış arasında doğrudan bir ilişki 

olduğunu söylemek mümkündür; fakat bu ilişkinin mutlaka olumlu olduğunu 

düşünmek yanlış olur. Çünkü yukarıda da ifade edildiği gibi, ekonomik gelişmenin, 

bireylerin sosyo-ekonomik konumlarını değiştirebileceği ileri sürülebilir. Böylece, 

ekonomik değişmenin gerçekleşmesiyle birlikte toplumda yüksek statülü rollerin 

zamanla ivme kazanacağı ifade edilebilir. Buna göre eğitim düzeyi yükselen ve geliri 

artan bireylerin sayısı da doğal olarak artacaktır. Bu bireyler siyasete ilgileri yoğun 

olan ve siyasal alanda aktif olarak çalışmak isteyen kişiler olarak siyaset sahnesine 

daha fazla katılma eğilimindedirler (Kalaycıoğlu, 1983: 125). Ancak ekonomik 

değişkenler siyasal katılmayı artırıcı bir rol oynayabildiği gibi azaltıcı rol de 

oynayabilir. Bir kere, göreceli olarak gelişmiş toplumlarda siyasal faaliyet toplumsal 

statü tarafından fazla etkilenmeyip siyasal ve örgütsel unsurlar tarafından 

belirlenebilir. Bu durumda siyasal katılma ekonomik gelişmeden etkilenmez. İkinci 

olarak, ekonomik gelişme sonunda hükümet personelinin uzmanlaşması, hükümet 

faaliyetlerinin özgülleşmesi, karmaşık program ve siyasaların yaygınlaşması 

sonucunda birey artık hükümet ve memurlarla kişisel ilişki kuramayacağı inancına 

kapılarak taleplerini yalnızca yerel konulara ve yerel liderlere yönlendirebilir 

(Kalaycıoğlu, 1983: 127). Ayrıca, aktif siyasal davranış ve gelir arasında nasıl bir 

ilişkinin var olduğu konusunda ekonomik temelli toplumsal sınıfların yönelimleri 

doğrultusunda doğrudan bir bağlantı olabileceği de düşünülebilir. Çünkü özellikle 

sanayileşmiş ülkelerde seçmen davranışının sosyo-ekonomik çevrenin ürünü olduğu 

ileri sürülmektedir. Genellikle bütün sanayileşmiş ülkelerde yapılan araştırmalar, 

çiftçiler ve işçiler gibi alt gelir sınıfında bulunan meslek gruplarının sol partilere, 
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işveren, yönetici gibi üst gelir grubunda yer alan seçmenlerin ise daha çok sağ 

partilere yöneldiklerini göstermektedir (Lipset, 1986: 219). Bu eğilimler, 

sanayileşmiş ülkelerde bireysel çıkarların seçmen davranışı üzerinde önemli bir rol 

oynadığı varsayımının geçerli olduğunu ortaya koymaktadır. 

Yukarıdaki açıklamaların yanında, Abadan ve Yücekök ise gelir ve seçmen 

davranışları bağlamında oy vermeye karşı en büyük ilgiyi üst ve alt gelir gruplarının 

gösterdiğini; orta gelir gruplarının ise oy vermeye daha az ilgi gösterdiklerini 

belirtmektedirler. Üst gelir grupları siyasal olaylar hakkında yüksek ilgi ve düzeyi ile 

olaylardan haberdar olma yeteneklerinin yüksek olması sebebiyle; günlük olaylarla 

kendi çıkarları arasında daha sağlıklı ilişki kurmakta ve bu gruplar oy vermeye karşı 

daha yüksek bir ilgi duymaktadırlar. Öte yandan, yaşam koşullarının güçlüğü ve ağır 

geçim sıkıntısının baskısı altında ezilen ekonomik düzeyi düşük gelir grupları, 

seçimleri mevcut durumlarını düzeltmenin ve daha iyi bir gelir düzeyine ulaşmanın 

bir aracı olarak görmekte bu sebeple de oy vermeye karşı yüksek ilgi 

göstermektedirler. Bu iki gelir grubuna karşılık, genellikle muhafazakâr ve statükocu 

olan taşra orta sınıfı ise, istikrara zarar vereceğini düşündükleri için seçimlere daha 

kuşkulu bakmaktadırlar (Abadan ve Yücekök, 1966: 103-117). Abadan bir başka 

çalışmasında, sınıfların durumlarıyla ilgili olarak farklı ve birbiriyle çelişen 

çıkarların, sınıfların belli siyasal politikaları tercihlerinde farklılıklar yaratabileceğini 

söylemektedir. Bu araştırmanın bulgularına göre, sosyo-ekonomik açıdan alt-gelir 

grupları hayat pahalılığına karşı tedbir alma, din işlerine önem verme ve işsizlikle 

mücadele gibi konulara daha önem verirken; orta-gelir grubundakiler ise siyasal 

rejim sorunlarına odaklanmaktadırlar (Abadan, 1965: 495-516). 

Görüldüğü gibi, sosyo-ekonomik faktörlerden olan gelir değişkeninin seçmen 

davranışları üzerindeki etkisi konusunda yapılan pek çok araştırma, bu ilişkinin 

göründüğü kadar tek boyutlu ve her durumda geçerli olmadığını ortaya koymaktadır. 

Gelir faktörünün oy verme davranışı üzerinde önemli bir etkisinin olmadığını ileri 

süren araştırmalardan, onun seçmen davranışını belirleyen en önemli değişken 

olduğunu savunan ve bu iki uç arasında gelir faktörüne değişik derecelerde önem 

veren her biri tutarlı ve bilimsel yöntemlere dayalı pek çok araştırmanın birbiriyle 
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çelişen bulgularına kadar, yapılan birçok araştırma bu konunun ne kadar çok boyutlu 

ve karmaşık olduğunu göstermektedir. Araştırmaların çoğu gelir faktörünün seçmen 

davranışları üzerinde belirli bir etki yaptığını kabul etmekle birlikte; bu etkinin 

derecesini büyük ölçüde değiştiren başka faktörlerin de olduğunu belirtmektedirler. 

Çalışmalar, gelir ve ekonomik faktörler dışında, ülkenin içinde bulunduğu koşulların, 

seçmenlerin hükümetlerin uygulamalarını algılama biçimlerinin, iktidardaki ve 

muhalefetteki siyasetçilerin ülkenin gündemine getirdikleri konuların ve ülkenin 

önceki dönemlere göre ekonomik durumunun seçmen davranışlarını ve seçmenin 

oy’unun yönünü belirlemede önemli rol oynadıklarını göstermektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE’DE SEÇMENLERİN SOSYO-PSİKOLOJİK, KÜLTÜREL VE 

DİNSEL FAKTÖRLERE GÖRE TUTUM VE ALGILARINA İLİŞKİN 

UYGULAMA  

 

3.1. Araştırmanın Konusu ve Amacı 

Bu tez çalışmasının önceki bölümlerinde de değinildiği gibi, insan 

davranışlarının genelinde olduğu gibi siyasal davranışta da araya insan faktörünün 

girmesi belirsizlik yaratmakta ve hangi faktörlerin hangi sonuçlar doğurduğu her 

zaman açık bir biçimde kestirilememektedir. Bireylerin aldığı siyasal kararlar 

oldukça karmaşık etkiler altında ortaya çıkar ve çok sık değişebilme özelliğine 

sahiptirler. Bu kararlar, genellikle bireyin kişiliğinin çevresiyle etkileşimi sonucu 

ortaya çıkarken, zaman içinde belli bir tutarlılık göstererek belli bir siyasal eğilim 

şeklini almaktadır. Siyasal eğilimler siyasal katılma eylemi şeklinde ortaya çıkmakta 

ve bu eylemler siyasetçilerin kararlarını etkilemeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla 

içinde yaşanılan siyasal toplumdan gelen her türlü etkilere karşı bireyin verdiği 

cevaplar, tepkiler kısaca “siyasal davranış” olarak nitelendirilebilir (Dursun, 2004: 

122).  

Gerçekte bir canlı varlık olarak her birey yaşadığı fizik ve toplumsal 

çevresinden her an sayısız etkiler almakta; aldığı bu etkileri belli kalıplarla 

algılayarak bunlara belli tepkiler vermektedir. Davranış olarak ifade edilebilen bu 

“tepki”lerin her biri bir “eylem”i oluşturmaktadır. İnsan dış dünyadan etkiler aldığı 

gibi kendi iç dünyasından da etkiler alabilmekte ve bunlara da tepkiler vermektedir. 

Böylece davranış bir etki-tepki sürecinde ortaya çıkmaktadır. Dışarıdan kendisine 

yönelen çeşitli etkilere karşı, bireyler uyma veya uymama davranışı gösterirler. 

Uyma genel olarak üç şekilde ortaya çıkar: itaat, özdeşleşme ve benimseme. İtaat 

şeklindeki uyma davranışının temelinde cezalandırılmak yahut ödüllendirilmek 

güdüsü; özdeşleşmenin temelinde beğenilen bir başkası gibi olmak güdüsü, 

benimsemenin temelinde de doğru bilinen şeyi yapmak isteme güdüsü yatmaktadır. 
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Uymama davranışında ise ters tepki yahut bağımsızlık güdüsü etkili olmaktadır 

(Kağıtçıbaşı, 1977: 22). 

Ne tür davranış olursa olsun her türlü davranış, genel olarak yukarıda açıklanan 

kalıp içerisinde oluşmaktadır. İnsanın her gün yaptığı sayısız davranış ve eylemler 

içerisinde bazısı siyaset olgusunun yaşandığı siyasal toplumdan, siyasal kurumlardan 

ve siyasal iktidar süreçlerinden gelen etkilere karşı verdiği tepkilerden oluşmaktadır 

ki, daha önce de ifade edildiği gibi bunlara siyasal davranış veya siyasal eylem denir. 

Bir davranışın siyasal toplumdan gelen etkilere karşı verilen cevaplardan oluşmuş 

olması bu davranışın oluşum biçimini ve sürecini farklı hale getirmemektedir. Ancak 

davranışın oluşumunu sağlayan etkinin geldiği yer, etkinin algılanması, 

anlamlandırılması ve buna karşı belli tepkilerin verilmesi bakımından diğerlerinden 

farklı olabilmektedir. Çünkü kişilik yapısıyla siyasal davranış arasında anlamlı bir 

ilişki bulunmaktadır. Bu ilişkide temel tartışma konusu bireyin dışarıdan gelen ve 

kendisi tarafından belli şekilde algılanan etkiye verdiği tepkilerin, davranış ve 

eylemlerin bir kişilik özelliği mi, yoksa kişiliğin yanısıra çevresel etmenlerin de 

etkili oldukları bir süreç midir? Eğer davranışların oluşumu bir kişilik özelliği olarak 

görülürse bu durumda belli kişilik özelliklerine sahip bireylerin benzer etkilere karşı 

sürekli aynı tepkileri verecekleri, her zaman benzer davranış gösterecekleri 

söylenebilir. Yani aynı kişilik özelliğine sahip olanlar hep aynı partiye oy verecek, 

hükümetlerin herhangi bir kararına aynı tepkiyi göstereceklerdir (Dursun, 2004: 

156). 

Bazı araştırmalar etkilere karşı uyma davranışı göstermenin bazı kişilerde 

genel bir eğilim olduğunu ortaya koymuştur. Bazı kimselerde uyma eğilimi genel bir 

özellik iken bazılarında uymama çerçevesinde ters tepki eğilimi daha ağır 

basmaktadır. Ne var ki kişilik özelliklerinden kaynaklanan bu tür eğilimleri fazla 

ileriye götürmek ve bunun her durumda tekrarlanacağını beklememek gerekir. Çünkü 

bir olayda uyma veya uymama eğilimi gösteren bir kişi bir başka olay veya etki 

karşısında farklı bir tutum ve davranış gösterebilmektedir (Dursun, 2004: 157). 

İnsan davranışının kişilik özellikleriyle tek faktörlü açıklanması yaklaşımı, 

günümüzde özellikle sosyal psikolojinin ortaya koyduğu araştırmalarla geçerliliğini 
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bir ölçüde yitirmiştir. Çünkü bu davranışların çözümlenmesinde sosyal psikolojik 

yaklaşımlar çerçevesinde birden çok faktör kullanılmaktadır. Bireyin psikolojik 

kişilik özelliklerinin yanında davranışın oluştuğu ortamdaki çevresel etkenler de 

dikkate alınmaktadır. Bu modele göre insan davranışları kişilik özellikleriyle 

çevresel etkenlerin etkileşimi sonucunda oluşmaktadır. Burada iki tür etkileşim söz 

konusu olmaktadır. Biri kişilik özelliklerinin kendi arasındaki etkileşimi, diğeri ise 

çevresel faktörlerle kişilik özellikleri arasındaki etkileşimdir. Bu durumda bireyin 

herhangi bir davranışını anlayabilmek için sadece kişilik özelliklerinin bilinmesi 

yeterli değil, bunun yanında çevresel etkenlerin de bilinmesi ve bunların davranış 

üzerindeki etkisinin araştırılması gerekmektedir (Duverger, 1984: 135). Çünkü 

siyasal davranışın oluşumu konusunda kişilik özelliklerinin yanında çevrenin önemli 

bir etkisinin olduğu açıktır. Buna göre siyasal davranış kişilik özellikleriyle çevresel 

etkenlerin etkileşiminin bir fonksiyondur. Siyasal davranışın oluşumunda siyasal, 

ekonomik ve kültürel yapıların çevresel etkenler olarak etkili olduğu 

düşünülmektedir. Bununla birlikte etkinin tek yanlı değil karşılıklı olduğu ve bireyin 

de çevresel faktörleri etkileme ve yeniden biçimlendirme kabiliyetinin bulunduğu 

unutulmamalıdır. Bu durumda farklı bireylerin aynı etkiye karşı farklı tepki 

vermeleri yahut çevresel faktörlerin değişmesiyle bireyin davranışlarının da 

değişmesi normal bir durum olarak görülmelidir (Sarıbay ve Öğün, 1999: 221). 

Bu açıklamalar doğrultusunda bu tez çalışmasının temel amacı seçmen 

davranışlarına sosyo-psikolojik, kültürel ve dinsel faktörlerin nasıl ve ne derece etki 

yaptıklarını saptamaktır. Bu amaç için yapılan alan araştırması, seçmenin davranışını 

etkilediği söylenen cinsiyet, yaş, eğitim, gelir ve meslek gibi değişkenler yanında 

birtakım yapısal ve araçsal faktörlerin de seçmen tercihlerinde nasıl bir dağılım 

gösterdiklerini ve hangi düzeylerde etkili birer faktör olduklarını saptamaya 

çalışmaktadır. 

Çalışmanın esas inceleme noktasını “sosyo-psikolojik, kültürel ve dinsel 

faktörlerin seçmen davranışları üzerinde ne kadar etkili oldukları” sorusu 

oluşturmaktadır. Bu soruyu genel şekli ile cevaplandırmak mümkün değildir. Bu 
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nedenle sözkonusu bu soru ancak bir dizi kısmi sorulara yanıt bulunursa tatmin edici 

biçimde çözümlenecektir. 

 Coğrafi yerleşim yeri ile siyasal tercihler arasındaki ilişki nasıldır? 

 Toplumdaki sosyal bölünmeler (social cleavage) siyasal tercihlere 

yansımakta mıdır? 

 Seçmenler protesto oyu (protest vote) kullanmakta mıdırlar? 

 Seçmenlerin etnik kimlikleri siyasal tercihlerine de yansımakta mıdır? 

 Dindarlık ve siyasal tercihler arasındaki ilişki nasıldır? 

 Dinsel faktörler seçmenin oy verirken öncelikli olarak dikkate 

aldıkları faktörlerden midir? 

 Farklı inanç ve mezhepten olanlara hoşgörü ortamı mevcut mu? 

 Dindarlığa göre farklı inançların siyasal yaşamda temsil edilmesine 

nasıl bakılmaktadır? 

 Parti bağlılığı seçmen tercihlerinde ne kadar etkilidir? 

 Seçmenlerin tercihlerinde partilerin vaat ve icraatlarının rolü nedir? 

 Seçmenlerin eğitim düzeyleri ile tercihleri arasında bir ilişki var 

mıdır? 

 Partilerin gösterdikleri adaylar ile seçmenlerin tercihleri arasında bir 

ilişki var mıdır? 

 Seçmenlerin kişisel tutum ve değerleri tercihlerine ne ölçüde 

yansımaktadır? 

 Seçmenlerin ekonomik durumları ile tercihleri arasında ne tür bir ilişki 

vardır? 

 

Bilindiği üzere, geleneksel yapının korunduğu veya korunmaya çalışıldığı 

toplumlarda kültürel değerlerin ve dinin sosyal ve siyasal yaşamda önemli bir faktör 

olduğu yaygın bir kabuldür. Ancak Türkiye gibi “geçiş dönemi” toplumlarında 

kültürel ve dinsel değerlerin siyasete etkisinin sanıldığı kadar tek ve ilk belirleyici 

olmadığı düşünülmektedir. Bu nedenle seçmen davranışlarında siyasetçilerin dinsel 

ve kültürel değerleri ön planda tutan kişilerden olması tercihi, dinsel ve kültürel 
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nitelikteki sorunların çözümüne yönelik politikalar üretilmesi ancak ikincil bir 

beklentidir. Çünkü geçiş dönemi toplumları daha çok ekonomik kalkınmayı 

kendilerine hedef olarak belirlediklerinden dolayı, maddi beklentilerinin tatmini 

manevi gereksinimlerin gözetilmesinden çok daha önce gelebilmektedir (Polat, 2010: 

160).  

Son zamanlarda, Türkiye’de seçmen davranışlarını inceleyen pek çok 

araştırmada en çok dikkat çeken unsur, Türk seçmeninin daha rasyonel tercihler 

yapmaya başlamasıdır. Bunun yanı sıra, seçmenler parti tercihlerini yaparlarken 

kendi sosyal refahlarındaki değişiklikleri daha çok göz önünde bulundurmaktadırlar. 

Bu açıdan yukarıdaki sorular seçmen davranışlarındaki bu ilişkilerin boyutlarını ve 

yönlerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.  

 

3.2. Araştırmanın Modeli ve Değişkenleri 

3.2.1. Araştırmanın Modeli 

Önceki bölümlerde de değinildiği gibi, siyaset bilimi literatüründe güç ilişkisi 

içeren bütün eylemler siyasal eylem olarak kabul edilmektedir. Özellikle 

siyasallaşma düzeyi hayli yüksek olan demokratik toplumlarda birey yaşamının 

hemen hemen tüm alanlarının siyasal uzantıları bulunmaktadır. Bu nedenle bazı 

siyaset bilimcileri siyaseti bireyin toplumsal yaşamının değişik cephelerinde ortaya 

çıkmış olan tüm eylemlerin bir bileşkesi olarak kabul etmektedirler. O halde siyasal 

değerleri konu edinen bir çalışma zorunlu olarak birey yaşamını ilgilendiren 

toplumsal ya da siyasal tüm alanları göz önünde bulundurmak zorundadır. Bu 

çalışma, bu düşünceden yola çıkarak toplumun oluşumunda önem taşıyan farklı 

değer alanlarını belirleyerek, Türk toplumunun değer haritasındaki önemli faktörleri 

de tespit etmeye çalışmaktadır.  

Bundan hareketle birçok faktörün etkisi altında gelişen seçmen tercihleri doğal 

olarak ülkenin siyasal sistemini de derinden etkilemektedir. Buradaki asıl mesele 

seçmen tercihlerini etkileyen bu faktörlerin niteliği, dönemsel olup olmadığı, 

tercihlerin değişimine yol açan etkenlerin neler olduğudur. Çünkü Türk toplumuna 
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yeni projeler götürecek siyaset ve kültür adamlarının toplumun değer yapısını çok iyi 

bilmeleri ve o değerler sisteminin hangi yöne doğru seyrettiğini iyi tespit etmeleri, 

ileri sürülecek projelerin sağlıklı olması ve yaşama geçirilebilmesi bakımından 

büyük önem taşımaktadır. Toplumda demokratik süreçler daha etkin hale geldikçe, 

kültürel, etnik ve dinsel farklılıklarıyla çok renkli bir mozaiği andıran Türk 

toplumunun değerler yapısını ortaya koyacak bilimsel araştırmalara olan gereksinim 

de artmaktadır. 

Sosyo-psikolojik, kültürel ve dinsel değerlerin Türk seçmen davranışı 

üzerindeki etkisini çözümlemeyi amaçlayan bu çalışma, sosyal bilimlerde yaygınlıkla 

kullanılan nicel araştırma yöntemini benimsemiştir. Nicel araştırma yöntemlerinde 

sıklıkla kullanılan alan araştırması tekniği, pozitivist yaklaşım içinde geliştirilmiş 

olan sosyal bilimlerde en yaygın olarak kullanılan niceliksel veri toplama tekniğidir. 

Bu teknik uygulanırken çalışmada literatürden elde edilen bilgiler ışığında bir 

araştırma modeli geliştirilmiştir. Aşağıda ayrıntıları ile verilen modeldeki 

değişkenlerin belirlenmesinde, siyaset bilimi konusunda lisansüstü dersler veren dört 

akademisyen ve uygulamalı araştırmalarda uzman bir kişiden oluşan beş kişilik bir 

ekiple odak grup görüşmesi yapılarak bu tez çalışmasının teorik kısmında elde edilen 

bulgular anket formunda kullanılacak şekilde değişken haline getirilmiştir.  
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Şekil 3. 1: Araştırmanın Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırma esas itibariyle açıklayıcı niteliktedir. Araştırma modeli üç ana 

değişken grubundan oluşmaktadır. Birinci grup değişkenler demografik faktörlerden, 

ikinci grup değişkenler seçmen özelliklerinden, üçüncü grup değişkenler ise seçmen 

tutumlarını etkileyen faktörlerden oluşmaktadır. Şekil 3.1.’de görülen araştırma 

modeli incelenecek olunursa, seçmenlerin sosyo-demografik ve ekonomik özellikleri 

ve sosyo-psikolojik, kültürel ve dinsel özellikleri, siyasal katılım bağlamında rol 

algılamalarını etkilemekte, aynı zamanda sayılan bu üç olgu birlikte seçmenlerin 

siyasal sistem pratiğine bakışlarını ortaya koymaktadır. Seçmenlerin siyasal sistem 

pratiğine bakışları da seçmen davranış algılarının gerçekleşme yönünü 

belirlemektedir. 
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3.2.2. Modelde Bulunan Değişkenler 

Araştırma modelinde bulunan değişkenlerin büyük bir kısmı, bu çalışmanın 

daha önceki bölümlerinde kullanılan literatür kaynaklarından elde edilen 

değişkenlerdir. Bunların dışında kalan değişkenler ise, veri toplama bölümünde de 

açıklandığı gibi, odak grup görüşmesi ile belirlenmiş değişkenlerdir. Araştırmada 

kullanılan değişkenlerin kimlerden alındığı, ölçmede kullanılan ölçeklere ilişkin 

açıklamalar, aşağıda ayrıntıları ile verilmiştir. Seçmen davranışlarını etkileyen 

faktörler ve seçmen tutumları statüler açısından farklılık göstereceğinden 

değişkenlerin belirlenmesinde bu hususlarda dikkate alınmıştır. 

 

3.2.3. Modelin Değişken Grupları 

Anket formundaki sorular birkaç kategoride düşünülmüştür.  

1- Birinci grup soru, cevap veren kişinin cinsiyeti, yaşı, eğitim durumu, gelir 

düzeyi, mesleği ve benzeri demografik özelliklerini irdelemektedir.  

2- İkinci grup soru, kişinin namaz kılmak, oruç tutmak ve benzeri ibadet 

alışkanlıklarını saptamaya yöneliktir.  

3- Üçüncü grup soru, kişinin şahsi davranış ve tutumları ile aile içi yaşamında 

dini konuları ne denli önemsediğini ve dinin kişisel yaşamında ne kadar etkili 

olduğunu ölçmeyi amaçlamıştır.  

4- Dördüncü grup soru, kişinin dini inanç ve görüşleri ile kamu yaşamı 

hakkında düşündükleri arasındaki ilişkiyi irdelemektedir.  

5- Beşinci grup soru, kişilerin siyasal tercihlerinde belirleyici rol oynadığı 

düşünülen ve hem kendi ailelerinin hem de ülkenin içinde bulunduğu ekonomik 

durumun değerlendirilmesine yöneliktir.  

6- Son grup soru, kişinin dini inançları, kültürel değerleri ve sosyo-psikolojik 

durumu ile siyasal tercihleri arasındaki ilişkilere bakmaktadır. 
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3.3. Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırmada yer alan hipotezler, araştırmanın amacına ve araştırma modeline 

uygun olarak, seçmen tutumlarını etkileyen faktörlerin seçmenler üzerindeki etkileri, 

özellikle sosyo-psikolojik, kültürel ve dinsel araçların seçmenler üzerindeki etkileri 

ve bu etkilerin etnik ve bölgesel yapıya göre farklılık gösterip göstermediği üzerine 

kurulmuştur. Bu çerçevede araştırmanın hipotezleri olarak şunlar geliştirilmiştir: 

H1: Seçmenlerin siyasal tercihleri, coğrafi yerleşim yerine göre farklılık 

göstermektedir. 

H2: Siyasal partilerin geleceğe yönelik vaatleri seçmen tercihlerinde önemli bir 

faktör oluşturmaktadır. 

H3: Seçmenlerin etnik kimliklerine yönelik algıları siyasal tercihlerine yönelik 

tutumlarını etkilemektedir. 

H4: Seçmenlerin dinsel değerlere yönelik algıları, siyasal tercihlerine yönelik 

tutumlarını etkilemektedir. 

H5: Seçmenlerin parti bağlılıkları onların siyasal tercihlerini etkilemektedir. 

H6: Siyasal Partilerin geçmiş icraatları seçmen tercihlerinde önemli bir faktör 

oluşturmaktadır. 

H7:  Seçmenlerin eğitim düzeyleri ile siyasal tercihleri arasında anlamlı bir 

ilişki vardır. 

H8: Seçmenlerin siyasal tercihleri, yaş değişkenine göre farklılık 

göstermektedir. 

H9: Seçmenlerin refah beklentileri ideolojik bağımlılıklarından daha 

önceliklidir.  

H10: Seçmenlerin ekonomik durumları siyasal tercihlerinde önemli bir faktör 

oluşturmaktadır. 
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H11: Seçmenlerin aile gelenekleri ve arkadaş çevreleri onların siyasal 

tercihlerinde önemli bir faktör oluşturmaktadır. 

H12: Seçimlerde partilerin gösterdikleri adayların etnik kökenleri seçmenlerin 

tercihlerinde önemli bir faktör oluşturmaktadır. 

H13: Parti liderlerinin özellikleri seçmen tercihlerinde önemli bir faktör 

oluşturmaktadır. 

H14: Medya faktörü seçmen tercihlerinde önemli bir etkendir. 

H15: Güven faktörü seçmenin tutum belirlemesinde önemli bir etken 

oluşturmaktadır. 

H16: Seçmenlerin siyasal ideolojileri ile oy verme davranışları arasında anlamlı 

bir ilişki vardır. 

 

3.4. Araştırmanın Kapsamı ve Kısıtları 

Araştırmada yüz yüze mülakat tekniği kullanılarak bilgi toplanmıştır. 

Görüşmede kullanılan anket formu, toplumun bir takım değerlere ilişkin kanaatlerini, 

bu değerlere yükledikleri anlamları, kendilerini tanımladıkları siyasal kimlikleri ve 

siyasal yaşamdan beklentileri gibi konuları kapsamaktadır. 

Cevaplayıcılara, anket formlarını uygulanması sürecinde, veri toplama 

ölçeğinde yöneltilen sorulara verilecek cevapların sadece bilimsel bir araştırmada 

istatistiksel analiz amacı ile kullanılacağı açıklanmış ve doğması muhtemel kaygıları 

giderilmeye çalışılmıştır. Bu nedenle, cevaplayıcıların anket sorularını doğru biçimde 

algılayıp, yorumladıkları ve içten yanıt verdikleri varsayılmaktadır. 

Araştırma, Tablo 3.1.’de yer alan illerdeki 1695 seçmen üzerinde yapıldığı için, 

elde edilen bulgular bu seçmenlerden alınan verilerle sınırlıdır. Araştırmanın 

temelinde insan unsuru olması nedeniyle, sosyal bilimlerdeki araştırmalara özgü 
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genel sınırlılıklar bu araştırma için de geçerli olup, toplam sayısal verilerin 

güvenirliği, veri toplamada kullanılan anket tekniğinin özellikleriyle sınırlıdır. 

 

3.5. Araştırmanın Ana Kütlesi ve Örnekleme Süreci 

Araştırmanın ana kütlesini Türkiye’de yaşamakta olan 18 yaş ve üstü tüm 

seçmenler oluşturmaktadır. Bu evreni en iyi şekilde temsil edecek bir örneklem 

grubu belirlenmiş ve uygulama bu grup üzerinde gerçekleştirilmiştir. Evrenin 

Türkiye geneli olması hem zaman hem de maliyet açısından mümkün 

olamayacağından dolayı örneklem için bu şekilde bir kısıt konulmuştur. 

Araştırma zaman, araştırma güçlükleri ve ekonomik nedenlerden kaynaklanan 

kısıtlardan dolayı Türkiye genelini temsil edeceği varsayılan aşağıdaki Tablo 3.1.’de 

yer alan bölgesel dağılıma göre belirlenen illerde yapılmıştır. Araştırma kapsamında 

yer alan iller nüfus yapısına göre dört tabakaya ayrılmıştır. Nüfusu 10 milyonun 

üzerinde olan İstanbul birinci tabakayı; nüfusu 2 ile 4 milyon arasında olan Ankara 

ve İzmir ikinci tabakayı; nüfusu 1 ile 2 milyon arasında yer alan Adana, Antalya, 

Diyarbakır, Mersin, Kayseri, Kocaeli, Konya, Samsun üçüncü tabakayı; ve son 

olarak da nüfusu 1 milyondan küçük olan Trabzon ile Erzurum dördüncü tabakayı 

oluşturmuştur. 

Demografik özellikler, siyasal dağılım ve nüfusun geldiği bölgeler gibi kriterler 

göz önünde bulundurulduğunda, birinci tabakayı oluşturan İstanbul’un Türkiye’yi tek 

başına yansıtabilecek bir özellikte olduğu açıkça görülebilmektedir. Büyük bir nüfus 

kitlesine sahip olması ve geniş bir coğrafyadan nüfusu içinde barındırması itibariyle 

İstanbul ancak sağlıklı kriterlere göre seçilmiş sınırlı bir örneklem grubu düzeyinde 

çalışılabilir. Buradan hareketle İstanbul’un Bakırköy, Fatih, Gaziosmanpaşa, 

Kadıköy, Kâğıthane, Kartal, Üsküdar ve Zeytinburnu ilçelerinde uygulama 

yapılmıştır. İkinci ve üçüncü tabakada yer alan iller tüm merkez ilçeleri düzeyinde, 

dördüncü tabakada yer alan iller ise bölgelere ayrılarak çalışılmıştır. Tüm tabakalarda 

siyasal dağılım, sosyo ekonomik gelir durumu ve nüfus yapısı gibi kriterler göz 

önünde bulundurularak örneklem seçimine gidilmiştir. 
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Bütün tabakalarda deneklere ulaşmak için şu yöntem kullanılmıştır: 

Araştırmaya dâhil edilen tüm il merkezleri ve ilçeleri partilerin oy dağılımı, sosyo-

ekonomik durum ve nüfus yapısına göre “işyerleri” ve “haneler” olmak üzere iki 

genel tabakaya ayrılmıştır. Aynı kriterlere göre haneler de alt gelir grubuna mensup 

olanlar, orta düzey gelir grubuna mensup olanlar ve üst düzey gelir grubuna mensup 

olanlar şeklinde üç alt tabakaya ayrılmışlardır. Alt ve üst tabakadan birer mahalle, 

orta tabakadan ise ikişer mahalle seçilerek, bu mahallelerde anket uygulanmıştır. 

Araştırma örnekleminin yaklaşık % 30’unu işyerleri, % 70’ini ise haneler 

oluşturmuştur. Gerek işyerlerinde, gerekse hanelerde “sistematik rasgele” (systematic 

random sampling) bir yöntemle anket uygulanmıştır. 

Bilindiği gibi, anakütle incelenecek konu veya konuyu etkileyecek nitelikler 

açısından homojen olmaktan uzaksa, bu durumda anakütleyi bu nitelikleri esas 

alınarak kümelere veya gruplara ayırarak incelemek örneğin güvenirliliğini 

arttıracaktır (Kurtuluş, 2004: 193). Sözkonusu örnekleme yöntemi kullanılarak 

Türkiye’yi temsilen on üç ilden seçilmiş seçmenlere 2000 tane yukarıda zikredilen 

yönteme göre anket formu dağıtılmış ve geri dönenler değerlendirmeye alınmıştır. 

Merkez Limit Teoremine göre birbirinden bağımsız ve tesadüfî seçilen 30 ve 

üstü gözlem yapıldığında, örneğin parametreleri (ortalaması ve standart sapması) 

anakütlenin parametrelerine yaklaşır. Başka bir ifadeyle, örnekten hareketle 

anakütleye ilişkin yargılarda bulunulabilir (Tijms, 2004: 42). Dolayısıyla, bu 

çalışmada kullanılan örnek büyüklüğünün 1695 olarak görülmesi, yapılan çalışma 

için çalışmanın güçlükleri de göz önüne alındığında iyi bir örnek büyüklüğü olduğu 

söylenebilir. 
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Tablo 3. 1: Uygulama Yapılan Bölgeler ve İller 

Bölge 

No 
Bölge İsmi 

Anketin 

Uygulandığı İller 

Planlanan 

Anket Sayısı 

Değerlendirmeye 

Alınan Anket 

Sayısı 

% 

1 İstanbul İstanbul 350 308 18,2 

2 Marmara Kocaeli 75 59 3,5 

3 Ege İzmir 175 147 8,7 

4 Batı Anadolu 
Konya 100 89 5,3 

Ankara 300 275 16,2 

5 Akdeniz 

Antalya 125 118 7,0 

Adana 175 162 9,6 

Mersin 125 97 5,7 

6 Orta Anadolu Kayseri 100 86 5,1 

7 Batı Karadeniz Samsun 75 56 3,3 

8 
Doğu 

Karadeniz 
Trabzon 100 94 5,5 

9 Doğu Anadolu Erzurum 75 69 4,1 

10 
Güneydoğu 

Anadolu 
Diyarbakır 150 135 8,0 

Toplam 1925 1695 100 

 

 

3.6. Bilgi Toplama Yöntem ve Aracı 

Araştırmada, veri ve bilgi toplama aracı olarak, literatürden elde edilen bilgiler 

ve araştırmanın amacı doğrultusunda hazırlanan kapalı uçlu yazılı bir anket formu 

kullanılmıştır. Soru formu tasarımı Şubat 2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Formda 

yer alan sorular bu konuda daha önce yapılan kimi araştırmaların kullandıkları soru 
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formları ile karşılaştırılmış, değişik soru formları Selçuk Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler Programı öğrencilerinin katıldığı bir 

metodoloji dersinde tartışılmış, bu formlar değişik testlere tabi tutulmuştur.  

Soru formu üzerinde görüşlerini belirten akademisyenlerin uyarıları 

doğrultusunda değişiklikler yapılarak derse katılan öğrencilerin formu sahada 

uygulamaları istenmiştir. Kolayda örnekleme yöntemiyle sahadan seçilen 50 kişi 

üzerinde bu sorular denenmiştir. Kimi sorularda amaçlananın dışında yanlış 

anlamaların oluştuğu ya da belirsiz bir düşünme süreci izlendiği tespit edilerek 

sorular yeniden şekillendirilmiştir. Bu değişiklikler saha çalışmasında görev almış 

öğrencilerle tartışılarak sorulara son şekli verilmiş daha sonra sözkonusu öğrenciler 

aracılığıyla saha çalışması gerçekleştirilmiştir. Anketlerin toplanmasında da aynı 

yöntem izlenmiştir. Anket formlarının dağıtılması ve toplanma süreci (1 Nisan 2011 

– 31 Mayıs 2011) iki aylık bir zaman diliminde gerçekleştirilmiştir. Ankete katılım 

oranı evrenin genel düşüncesini yansıtacak düzeyde olmuştur. Uygulanan 2000 anket 

formundan 195 tanesi geri dönmemiş, 110 tanesi eksik veya yanlış doldurulduğundan 

iptal edilmiş, kalan 1695 (% 84,75) anket formu değerlendirilmeye alınmıştır. 

 

3.7. Veri ve Bilgilerin Analizi 

Anket formları aracılığıyla elde edilen veriler, araştırmanın amaç ve kapsamı 

doğrultusunda analizlere tabi tutulmuştur. Öncelikle verilerin nasıl bir örnekten 

toplandığı konusuna açıklık getirilmesi için araştırma örneğine ilişkin tanımlayıcı 

bilgiler verilmiştir. Daha sonra tanımsal istatistik yardımıyla elde edilen sonuçlar 

açıklanmıştır. Araştırmanın hipotezlerini test edebilmek ve daha ayrıntılı bilgiler elde 

edebilmek için tanımsal istatistik yeterli olmadığından, parametrik ve çok değişkenli 

analizlerden yararlanılmıştır. Veriler herhangi bir çok değişkenli istatistik analize 

başlamadan gerekli olan güvenilirlik ve geçerlilik açısından değerlendirilmiştir. Elde 

edilen verilerin iç tutarlılığının değerlendirilmesi için güvenilirlik analizi (Cronbach 

Alpha) uygulanmıştır. Araştırmada faktör ağırlıkları dikkate alınarak ölçeklerin 

geçerlilik analizleri yapılmıştır. Faktör yükü düşük olan değişkenler çıkarılarak 

yapılan analizler için ölçeklerin geçerliliği artırılmıştır.  
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Bu araştırmada, pek çok alan araştırmasında olduğu gibi, temelde nicel verilere 

dayalı araştırma ve ölçme yöntemi benimsenmiştir. Anket belirlenmesinde nicel 

verilere dayalı olan araştırma ve ölçme yöntemlerinin benimsendiği çalışmalarda 

yaygın olarak kullanılan ve bir tutum ölçeği olarak kabul edilen Likert ölçeği tekniği 

kullanılmıştır. Seçmenlere, seçim tercihlerini etkileyebilecek etkenlerle ilgili 

ifadelerin yer aldığı bir liste verilmiştir. Seçmenlerden bu listedeki ifadelerin 

kendileri için ne derece geçerli olduğunu belirtmeleri istenmiştir. Seçmenlerin bu 

ifadeler karşısındaki geçerlilik derecelerini ölçmek için ölçeğin bir ucuna o ifadenin 

seçmen için çok uygun olduğunu gösteren “Tamamen Katılıyorum”, diğer ucuna ise 

ifadenin seçmene hiç uymadığını gösteren “Hiç Katılmıyorum” ölçütleri 

konulmuştur. Tutumun şiddeti uçlara doğru gidildikçe olumlu veya olumsuz yönde 

artmaktadır. 

Ölçeğin iç tutarlılığını hesaplama olanağı sağlayan Alpha katsayısı, ölçülmek 

istenen bir değişkenin sürekli aynı ölçülerin kullanılması halinde, sonuçların 

birbirine yakınlık derecesini ortaya çıkarmada önemli bir veridir. Verilerin 

güvenirliği bilimsel bir çalışmanın ilk şartı ve veri toplama aracının güvenirliğinin 

göstergesi olduğu için anket güvenirlik testine tabi tutulmuş, anketin tümü için 

Alpha=0,9062 olarak bulunmuştur. Alpha katsayısı 0,00 ile 1,00 arasında bir değer 

alır. Değer 1’e yaklaştıkça verilerin güvenirliği artar. Bu hesaplamadan sonra ölçeğin 

güvenirliğinin kabul düzeyinin üstünde ve güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır. 

Araştırmanın hipotezleri Diskriminant Analizi ile test edilmiş, elde edilen 

sonuçlar tablo ve şekiller aracılığıyla yorumlanmıştır. İstatistiki analizler için SPSS 

(Statistical Packet for Social Science) 15.0 paket programından yararlanılmıştır. 

Araştırmada, cinsiyet, yaş, medeni durum, doğum yeri, eğitim durumu, gelir seviyesi 

ve meslek gibi “bağımsız değişkenler” ile oyverme davranışını yansıtan “bağımlı 

değişkenler” arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını, dolayısıyla varsayımların ya 

da hipotezlerin doğrulanıp doğrulanmadığını test etmek için yapılan “çapraz 

tablolar”da “Chi-Square Test x
2
”i kullanılmıştır. Ancak, çapraz tabloların 

yapımında, bir taraftan değişkenler arasında anlamlı bir ilişkinin bulunmasına özen 

gösterilmiş; diğer taraftan da, “beklenen değeri 5’ten küçük gözenek sayısı toplam 
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gözenek sayısının % 20’sini aştığı” durumlarda, anlamlılık testlerine ilişkin 

sonuçların yorumlanması doğru olmadığı (Büyüköztürk, 2002: 147) için, bu tür 

sonuçların ortaya çıktığı durumlarda çapraz tablo yapımından vazgeçilmiştir. 

 

3.8. Örneklemin Özellikleri 

3.8.1. Örneklemin Demografik Özellikleri 

Bilindiği gibi sosyal bilimlerin hem öznesini hem de nesnesini insan faktörü 

oluşturmaktadır. Bu nedenle sosyal bilimler, tek bir doğrunun üretilemediği bilim 

faaliyetleridir. Sınırlı bir kapsamda gerçekleştirilen sosyal ve siyasal çalışmalardan 

elde edilen bulguların, tüm insan ve toplumları açıklayıcı evrensel yasaları 

üretmesini beklemek gerçekçi bir yaklaşım değildir. Bu nedenle siyasal ve sosyal 

içerikli çalışmaların hemen hepsi evrensel yasaları keşfetmekten çok, bir olgunun 

hangi faktörlerin etkisi altında ortaya çıktığına ve bunların farklı toplumlarda nasıl 

bir etki yarattığına odaklanmaktadır. Dolayısıyla bir olgunun ortaya çıkışını ve 

etkisini açıklayabilmek için, içinde bulunduğu toplumun diğer bileşenleri ile birlikte 

değerlendirilmesi gerekmektedir (Polat, 2010: 171). 

Bu bilimsel anlayıştan hareketle yapılan alan araştırması, örneklemin sahip 

olduğu kimlik, siyaset ve din gibi kültür unsurlarını da dikkate almış ve “anlayıcı 

sosyoloji” geleneğinden yararlanarak, seçmenin kendisini tanımlaması yoluyla 

veriler elde edilmeye çalışılmıştır. Aşağıda yer alan tablolarda bu sosyo-kültürel 

değişkenlere ilişkin bulgular betimleyici bir şekilde yer almaktadır. 

 

Tablo 3. 2: Cinsiyet 

 Frekans 
Yüzde 

(%) 
Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

Bay 980 57,8 57,8 57,8 

Bayan 715 42,2 42,2 100,0 

Toplam 1695 100,0 100,0  
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Katılımcıların cinsiyet itibariyle % 57,8’i erkeklerden, % 42,2’si ise 

kadınlardan oluşmaktadır.  

 

Tablo 3. 3: Medeni Durum 

 

 
 Frekans 

Yüzde 

(%) 
Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

Faktörler 

Evli 900 53,1 53,1 53,1 

Bekâr 747 44,1 44,1 97,2 

Dul 48 2,8 2,8 100,0 

Toplam 1695 100,0 100,0  

 

Tablo 3.3.’te görüldüğü üzere cevaplayıcıların %53.1’i evli, %44.1’i bekâr, 

%2.8’i duldur.  

 

Tablo 3. 4: Yaş 

 

 
 Frekans 

Yüzde 

(%) 
Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

Faktörler 

18-27 714 42,1 42,1 42,1 

28-37 393 23,2 23,2 65,3 

38-47 322 19,0 19,0 84,3 

48-57 183 10,8 10,8 95,1 

58+ 83 4,9 4,9 100,0 

Toplam 1695 100,0 100,0  
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Araştırmaya katılanların % 42.1’i 18-27 yaş aralığında yer alırken bu aralığı 

sırası ile; % 23.2 ile 28-37 yaş aralığı, %19 ile 38-47 yaş aralığı, %10.8 ile 48-57 yaş 

aralığı takip etmektedir. Cevaplayanların %4.9’u ise 58 yaş ve üzerindedir. 

 

Tablo 3. 5: En Çok Yaşanılan Yer 

 

 
 Frekans 

Yüzde 

(%) 
Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

Faktörler 

Köy 118 7,0 7,0 7,0 

Kasaba 58 3,4 3,4 10,4 

İlçe 355 20,9 20,9 31,3 

Şehir 496 29,3 29,3 60,6 

Büyükşehir 655 38,6 38,6 99,2 

Yurt dışı 13 ,8 ,8 100,0 

Toplam 1695 100,0 100,0  

 

Tablo 3.5’te görüldüğü üzere anketi cevaplayanların % 7’si köyde, % 3,4’ü 

kasabada, % 20,9’u ilçede, % 29,3’ü şehirde, % 38,6’sı büyükşehirde ve % 0,8’i yurt 

dışında yaşamlarının büyük bir kısmını geçirmişlerdir.  

 

Tablo 3. 6: Eğitim Durumu 

 

 
 Frekans 

Yüzde 

(%) 
Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

Faktörler 

Okur-yazar değil 17 1,0 1,0 1,0 

İlkokul mezunu 219 12,9 12,9 13,9 

Ortaokul mezunu 184 10,9 10,9 24,8 

Lise mezunu 522 30,8 30,8 55,6 

Üniversite ve üstü 753 44,4 44,4 100,0 
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Toplam 1695 100,0 100,0  

Tablo 3.6’da görüldüğü üzere araştırmaya katılanların % 1’i okuma yazma 

bilmez iken; % 12,9’u ilkokul mezunu, % 10,9’u ortaokul mezunu, % 30,8’i lise 

mezunu ve % 44,4’ü üniversite ve üzeri seviyede mezuniyete sahiptir.  

 

Tablo 3. 7: Meslek 

 

 
 Frekans 

Yüzde 

(%) 
Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

Faktörler 

Devlet Memuru 311 18,4 18,4 18,4 

Serbest Meslek 186 11,0 11,0 29,4 

Çiftçi 144 8,5 8,5 37,9 

Esnaf 350 20,6 20,6 58,5 

İşçi 229 13,5 13,5 72,0 

İşveren 44 2,6 2,6 74,6 

Emekli 97 5,7 5,7 80,3 

Ev Hanımı 222 13,1 13,1 93,4 

Öğrenci 43 2,5 2,5 95,9 

İşsiz 69 4,1 4,1 100,0 

Toplam 1695 100,0 100,0  

 

 

Araştırmaya katılan seçmenlerin meslek durumuna ait detaylar ise Tablo 3.7’de 

belirtilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere araştırmaya katılanların % 18,4’ü devlet 

memuru, % 11’i serbest meslek çalışanı, % 8,5’i çiftçi, % 20,6’sı esnaf, % 13,5’i işçi, 

% 2,6’sı işveren, % 5.7’si emekli, % 13,1’i ev hanımı,  % 2,5’i öğrenci, % 4,1’i ise 

işsizdir.  
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Tablo 3. 8: Gelir Durumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırmaya katılanların gelir durumuna ait Tablo 3.8 incelendiğinde % 

28,1’inin aylık gelirinin 500-1000 TL aralığında, % 17,8’inin 1001-1500 TL 

aralığında, % 14,7’sinin 1501-2000 TL aralığında, % 7,6’sının 2001-2500 TL 

aralığında, % 9,3’ünün 2501-3000 TL aralığında, % 7,3’ünün 3001-3500 TL 

aralığında ve % 2,2’sinin 3501 TL ve üzerinde gelire sahip olduğu görülmüştür. 

Cevaplayanların % 13’ü ise gelir sahibi değildir.  

 

 

3.8.2. Örneklemin Siyasal ve Sosyo-Kültürel Özellikleri 

Bilindiği gibi, kimlik bireylerin sahiplenmek istedikleri siyasal düşüncenin bir 

üst formu olarak belirmektedir. Bir kimlik tercihinde bulunan birey o kimliği temsil 

ettiği değerleri de benimsemiş demektir. Bununla birlikte toplumda bir kimlik 

tercihinde bulunan insanlar aynı zamanda başka bazı kimlikleri de kendilerine yakın 

bulabilmektedirler (Çaha, 2008: 21). 

 

 
 Frekans 

Yüzde 

(%) 
Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

Faktörler 

500-1000 476 28,1 28,1 28,1 

1001-1500 302 17,8 17,8 45,9 

1501-2000 249 14,7 14,7 60,6 

2001-2500 129 7,6 7,6 68,2 

2501-3000 155 9,3 9,3 77,5 

3001-3500 125 7,3 7,3 84,8 

3501 + 38 2,2 2,2 87,0 

Geliri Yok 221 13,0 13,0 100,0 

Toplam 1695 100,0 100,0  



164 

 

Seçmelerin tutumlarında ve tercihlerinde siyasal kimliğin önemli olduğu 

bilinmektedir. Bu açıdan aşağıdaki tablolarda toplumda en fazla benimsenen 

kimliklerin neler olduğunu tespit etmek üzere ankete katılan deneklere bir kimlik 

listesi sunulmuş ve kendisine en yakın bulduğu kimliği belirtmesi istenmiştir. Bunun 

dışında yine oyverme davranışında önemli olduğu varsayılan kimi siyasal tutumlar 

da tablolaştırılmıştır. 

 

Tablo 3. 9: Siyasal Yelpazedeki Konum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3.9’da görüldüğü üzere araştırmaya katılanların % 2,8’i kendilerini 

Aşırı Sol’da, % 18,2’si Sol’da, % 20,5’i Merkez’de, % 37,2’si Sağ’da, % 5,4’ü Aşırı 

Sağ’da görmektedirler. Cevaplayanların %15,9’u ise siyasal yelpazedeki konumları 

hususunda fikirleri olmadığını belirtmişlerdir. 

 

 

 

 

 
 Frekans 

Yüzde 

(%) 
Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

Faktörler 

Aşırı Sol 47 2,8 2,8 2,8 

Sol 308 18,2 18,2 20,9 

Merkez 348 20,5 20,5 41,5 

Sağ 631 37,2 37,2 78,7 

Aşırı Sağ 91 5,4 5,4 84,1 

Fikrim Yok 270 15,9 15,9 100,0 

Toplam 1695 100,0 100,0  
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Tablo 3. 10: Siyasal Kimlik 

 

 
 Frekans  (%) Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

Sağ  

Siyasal 

Kimlikler 

 

Türk Milliyetçisi 

1130 66,6 66,6 66,6 

Muhafazakâr-Milliyetçi 

Muhafazakâr-Demokrat 

Ülkücü 

Dindar 

İslamcı-Şeriatçı 

Cemaatçi 

Liberal Demokrat 

Sağcı 

Sol 

Siyasal 

Kimlikler 

 

Sosyal Demokrat 

407 24,0 24,0 90,6 

Aşırı Solcu 

Laik 

Solcu 

Ulusalcı 

Atatürkçü 

Diğer 

Siyasal 

Kimlikler 

Kürt Milliyetçisi 

158 9,4 9,4 100,0 Kürt İslamcı 

Diğer 

 Toplam 1695 100,0 100,0  

 

Tablo 3.10’da seçmenlerin kendilerini tanımladıkları siyasal kimlikler yer 

almaktadır. Bu kimlikler sağ siyasal kimlikler, sol siyasal kimlikler ve diğer siyasal 

kimlikler olmak üzere üç grupta toplandığında; sağ siyasal kimlikler grubunda; Türk 

Milliyetçisi, Muhafazakar-Milliyetçi, Muhafazakar-Demokrat, Ülkücü, Dindar, 

İslamcı-Şeriatçı, Cemaatçi, Liberal-Demokrat ve Sağcı kimlikleri yer almaktadır. Bu 
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grubun araştırma örneklemi içindeki oranı % 66,6’dır. Sol siyasal kimlikler grubunda 

ise, Sosyal Demokrat, Aşırı Solcu, Laik, Solcu, Ulusalcı ve Atatürkçü siyasal 

kimlikleri yer almaktadır. Bu grubun araştırma örneklemindeki tanımlanma oranı ise, 

% 24’tür. Son grubu oluşturan diğer siyasal kimliklerde ise, Kürt Milliyetçisi, Kürt 

İslamcı ve diğer siyasal kimlikler yer almaktadır. Bu grubun tanımlanma oranı ise, % 

9,4’tür. Gruplandırmalar yapılırken deneklerin çoğunluğunun oy verdikleri / 

vereceklerini beyan ettikleri siyasal partiler göz önünde bulundurulmuştur. Buna 

göre Türkiye’de spektrumda yer alan partiler sağ, sol ve diğer şeklinde 

sınıflandırılmıştır. 

 

Tablo 3. 11: Siyasal Duruş 

 

 
 Frekans 

Yüzde 

(%) 
Geçerli Yüzde 

Birikimli 

Yüzde 

Faktörler 

Hiç İlgilenmeme 361 21,3 21,3 21,3 

TV/Yazılı Basından Takip Etme 1135 67,0 67,0 88,3 

Toplantı ve Mitinglere Katılma 120 7,1 7,1 95,3 

Faaliyetlerde Aktif Görev Alma 57 3,4 3,4 98,7 

Bizzat Aday Olma 22 1,3 1,3 100,0 

Toplam 1695 100,0 100,0  

 

Tablo 3.11’de, araştırmaya katılanlara yöneltilen siyasi alandaki gelişmeler / 

olaylar karşısındaki pozisyonlarının ne olduğu sorusuna ait detaylar yer almaktadır. 

Tablodan da görüldüğü üzere, cevaplayanların % 21,3’ü siyasal gelişmeler/olaylarla 

hiç ilgilenmediklerini, % 67’si TV/Yazılı basından takip ettiklerini, % 7,1’i toplantı 

ve mitinglere katıldıklarını, % 3,4’ü faaliyetlerde aktif görev aldıklarını, % 1,3’ü ise 

seçimlerde bizzat aday olduklarını ve partide görev aldıklarını belirtmişlerdir.  
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Tablo 3. 12: Oyvermenin Anlamı 

 

 
 Frekans 

Yüzde 

(%) 

Geçerli 

Yüzde 

Birikimli  

Yüzde 

Faktörler 

İslerini kolay yaptırabilme 57 3,4 3,4 3,4 

Ülkenin/bölgenin iyi 

yönetilmesini sağlama 
1133 66,8 66,8 70,2 

İdeolojisine hizmet etme 277 16,3 16,3 86,5 

Yasal zorunluluk 155 9,1 9,1 95,7 

Henüz oy kullanmadım 73 4,3 4,3 100,0 

Toplam 1695 100,0 100,0  

 

Araştırmaya katılan deneklere oy vermenin kendileri için taşıdığı önemin ne 

olduğu sorulmuş ve bu soruya ilişkin sonuçlar Tablo 3.12’de gösterilmiştir. Tablodan 

görüldüğü üzere cevaplayanların % 3,4’ü bir partiye o vererek bazı kişisel işlerini 

daha kolay yaptırabilmeyi amaçladıklarını, % 66,8’i ülkenin / bölgenin iyi 

yönetilmesini sağlamayı hedeflediklerini, % 16,3’ü oy vererek sahip oldukları dünya 

görüşüne ya da ideolojiye hizmet ettiklerini, % 9,1’i yasal zorunluluk nedeniyle oy 

kullandıklarını, % 4,3’ü ise henüz oy kullanmadıklarını belirtmişlerdir.   
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Tablo 3. 13: Parti Seçiş Nedenleri 

 

 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikimli  

Yüzde 

Faktörler 

Partinin Programı 570 33,6 33,6 33,6 

Partinin Lideri 160 9,4 9,4 43,1 

Partinin Kadrosu 228 13,5 13,5 56,5 

Partinin İcraatları 330 19,5 19,5 76,0 

Tek Milliyetçi Parti Olması 129 7,6 7,6 83,6 

Tek Dindar Parti Olması 23 1,4 1,4 85,0 

Tek Solcu Parti Olması 37 2,2 2,2 87,1 

Diğer 218 12,9 12,9 100,0 

Toplam 1695 100,0 100,0  

 

Tablo 3.13’te araştırmaya katılanların parti seçimlerine etki eden sebepler 

sıralanmıştır. Tablodan cevaplayanların % 33,6’sının partinin ideolojisini görüşlerine 

yakın bulduğu için bu partiye oy vereceğini belirttiği, % 9,4’ünün parti liderini çok 

beğendiği için oy vereceği, % 13,5’inin partinin kadrosunu beğendiği için tercih 

edeceğini, % 19,5’inin partinin icraatlarını beğendiği için oy vereceğini, % 7,6’sı 

partiyi tek milliyetçi parti olarak gördüğü için oy vereceği, % 1,4’ünün tek dindar 

parti olarak gördüğü için, % 2,2’si tek solcu parti olarak gördüğü için, % 12,9’u ise 

diğer nedenlerle partiye oy vereceğini belirttiği görülmektedir.  
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Tablo 3. 14: Oyverme Kararının Şekillenmesi 

 

 
 Frekans 

Yüzde 

(%) 
Geçerli Yüzde 

Birikimli  

Yüzde 

Faktörler 

Önceden bellidir 858 50,6 50,6 50,6 

Adaylar belirlendikten sonra 398 23,5 23,5 74,1 

Seçim kampanyaları etkiler 134 7,9 7,9 82,0 

Ailem ve arkadaşlarım etkiler 170 10,0 10,0 92,0 

Sandık başında 62 3,7 3,7 95,7 

Henüz oy kullanmadım 73 4,3 4,3 100,0 

Toplam 1695 100,0 100,0  

 

Tablo 3.14’te araştırmaya katılanlara sorulan “bir siyasi partiye oy verme 

kararınız ne zaman şekillenir?” sorusuna verilen cevaplar değerlendirilmektedir. 

Tablodan cevaplayanların % 50,6’sının oy vereceği partinin seçim olmasa da 

önceden belli olduğunu belirttiği, % 23,5’inin adaylar belirlendikten sonra kararını 

verdiğini, % 7,9’unun seçim kampanyalarını takip ettikten sonra kararını verdiğini, 

% 10’unun aile ve arkadaşları ile konuşup tartıştıktan sonra kararını verdiğini, % 

4,2’sinin sandık başında karar verdiğini, % 3,7’sinin henüz oy kullanmadığını 

belirttiği görülmektedir.  
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Tablo 3. 15: Dindarlık Derecesi 

 

 
 Frekans 

Yüzde 

(%) 
Geçerli Yüzde 

Birikimli  

Yüzde 

Faktörler 

Hiç dindar değilim 109 6,4 6,4 6,4 

Pek dindar değilim 267 15,8 15,8 22,2 

Dindar sayılırım 760 44,8 44,8 67,0 

Oldukça dindar sayılırım 405 23,9 23,9 90,9 

Çok dindarım 83 4,9 4,9 95,8 

Fikrim Yok 71 4,2 4,2 100,0 

Toplam 1695 100,0 100,0  

 

Tablo 3.15’te araştırmaya katılanların dindarlık derecesi belirtilmektedir. 

Cevaplayanların % 6,4’ü hiç dindar olmadıklarını, % 15,8’i pek dindar olmadıklarını, 

% 44,8’i dindar sayıldıklarını, % 23,9’u oldukça dindar sayıldıklarını, % 4,9’u çok 

dindar olduklarını, % 4,2’si ise bu konuda fikirlerinin olmadığını belirtmiştir. 

Tabloya göre örnekleme giren seçmenlerin % 22,2’sinin dindarlık düzeyi düşük, % 

44,8’inin orta düzeyde dindar ve % 28,8’inin ise dindarlık düzeyi yüksek grupta yer 

aldıkları görülmektedir. 

TESEV tarafından 1999 yılında yaptırılan “Türkiye’de Din, Toplum ve 

Siyaset” adlı alan araştırmasında benzer şekilde sorulan bu soruda deneklerin % 

12,4’ünün dindarlık düzeyi düşük, % 54,9’u orta düzeyde dindar, % 31,2’si dindarlık 

düzeyi yüksek grubunda yer almışlardır (Çarkoğlu ve Toprak, 2000). Aynı kurumun 

2006’da yaptırdığı benzer bir araştırmada ise deneklerin % 4,5’inin dindarlık düzeyi 

düşük, % 33,9’u orta düzeyde dindar, %59,3’ü dindarlık düzeyi yüksek grubunda yer 

almışlardır (Çarkoğlu ve Toprak, 2006). Dolayısıyla bizim bu çalışmamızda elde 

edilen verilerle adı geçen bu çalışmalar karşılaştırıldığında oranların birbirine yakın 

rakamlar olduğu görülmektedir. Bu çalışmada “hiç dindar değilim” faktörü dindarlık 

düzeyi düşük kategorisinde, “pek dindar değilim ve dindar sayılırım” faktörleri orta 



171 

 

düzeyde dindar kategorisinde; “oldukça dindar sayılırım ve çok dindarım” faktörleri 

ise yüksek düzeyde dindar kategorisinde değerlendirilmiştir.  

 

Tablo 3. 16: Oyvermede Kitle İletişim Araçlarının Etkisi 

 

 
 Frekans 

Yüzde 

(%) 

Geçerli 

Yüzde 

Birikimli  

Yüzde 

Faktörler 

Televizyon 849 50,1 50,1 50,1 

Yazılı basın 274 16,2 16,2 66,3 

Bilboard-afis 14 ,8 ,8 67,1 

Internet 83 4,9 4,9 72,0 

e-posta 6 ,4 ,4 72,3 

Cep tlf. mesajı 2 ,1 ,1 72,4 

Parti toplantıları 159 9,4 9,4 81,8 

Parti mitingleri 150 8,8 8,8 90,7 

Diğer 158 9,3 9,3 100,0 

Toplam 1695 100,0 100,0  

 

Tablo 3.16’da araştırmaya katılanlara sorulan “kitle iletişim araçlarından 

hangisi seçimlerde kararınızı en çok etkiler?” sorusuna verilen yanıtlara ilişkin 

sonuçlar değerlendirilmektedir. Tablodan cevaplayanların % 50.1’inin televizyonun, 

%16.2’sinin yazılı basının, % 0.8’inin billboard ve afişlerin, % 4.9’unun internetin, 

% 0.4’ünün e-postanın, % 0.1’inin kararını cep telefonu mesajlarının, % 9.4’ünün 

kararını parti toplantılarının, % 8.8’inin parti mitinglerinin, % 9.3’ünün ise diğer kitle 

iletişim araçlarının kararlarını en çok etkileyen kitle iletişim aracı olduğunu 

belirttikleri görülmektedir.    
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3.9. Araştırmanın Bulguları 

Türkiye’de dinsel, kültürel ve sosyo-psikolojik faktörlerin seçmen tercihleri 

üzerinde ne derece etkisinin olduğu ve aralarındaki ilişkileri belirlemek amacıyla 

yapılan bu çalışma, daha öncede ifade edildiği gibi alan araştırması tekniğine dayalı 

bir saha çalışmasına dayanmaktadır. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden toplam 1695 

denekten elde edilen veriler, istatiksel programlar ile analiz edilmiştir. Bulgular, 

seçmen tercihlerinde dinsel ve kültürel faktörlerin etkisi ve seçmen tercihlerinde 

sosyo-psikolojik faktörlerin etkisi olmak üzere iki başlık altında sunulmuştur.  

 

3.9.1. Seçmen Tercihlerinde Dinsel ve Kültürel Faktörlerin Etkisi 

Türkiye’de seçmen davranışlarına yönelik yapılan pek çok araştırma Türk 

halkının geneli için dinin önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir. Sözgelimi TESEV 

tarafından 1999 yılında yaptırılan ve yukarıda da sözkonusu edilen çalışmada, 

deneklere yöneltilen “kendinizi ilk olarak Türk olarak mı, Müslüman olarak mı, TC 

vatandaşı olarak mı tanımlarsınız” sorusuna deneklerin % 35,4’ü ilk sırada 

Müslüman olarak tanımlarım şeklinde yanıt vermişlerdir (Çarkoğlu ve Toprak, 2000: 

27). Yine Ağustos 2008’de A&G araştırma şirketi tarafından “muhafazakârlık” 

konusunda yapılan bir alan araştırmasında deneklerin % 93,3’ü dinin hayatlarında 

önemli bir rol oynadığını söylemişlerdir (A&G, 2011). Aynı şekilde, Gökçe 

tarafından Aralık 2010’da yapılan “Seçmen 2011 Seçimleri İçin Ne Düşünüyor” 

isimli alan araştırmasında deneklerin büyük çoğunluğu kendilerini muhafazakâr-

dindar (% 19,7) ya da muhafazakâr-milliyetçi (%18,2) olarak tanımlamışlardır 

(Gökçe, 2011: 5). Bu noktadan hareketle “seçmen tercihlerinde dinsel faktörlerin 

etkisi” başlığı altında alan araştırmamızda örnekleme giren seçmenlerin kendi 

dindarlıkları ve toplumdaki dinsel yaşayışlarla ilgili durumlarda algı ve tutumları 

saptanmaya çalışılacak, bu dinsel tutum ve algıların siyasal tercihlerde oynadığı rol 

incelenecektir. 
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Tablo 3. 17: Din Konusundaki Tutum 

  
Frekans 

Yüzde 

(%) 

Geçerli 

Yüzde 

Birikimli 

Yüzde 

 

 

 

 

 

 

 

Faktörler 

  

  

  

  

  

  

Dine ideolojik olarak 

inanmaktayım 
196 11,6 11,6 11,6 

Dinin gereklerini daima 

yerine getiren biriyim 
150 8,8 8,8 20,4 

Dinin gereklerini yerine 

getirmeye çalışan biriyim 
824 48,6 48,6 69,0 

Dinin gereklerini pek 

yerine getirmemekteyim 
478 28,2 28,2 97,2 

Dinin gereklerine pek 

inanmayan biriyim 
26 1,5 1,5 98,8 

Dini inancı olmayan 

biriyim 
21 1,2 1,2 100,0 

Toplam 1695 100,0 100,0  

 

  

Tablo 3.17’de deneklere “sizin din konusundaki tutumunuz, aşağıdaki 

cümlelerde ifade edilen yargılardan en çok hangisine uymaktadır?” şeklinde bir soru 

yöneltilmiştir. Buna göre katılımcıların % 11, 6’sı “dinin gereklerine siyasal ve 

ideolojik olarak inanan biriyim” şeklinde yanıt vermişlerdir. % 8,8’i “dinin tüm 

gereklerini yerine getiren oldukça dindar biriyim” yanıtını vermişlerdir. % 48,6’sı 

“dinin gereklerini yerine getirmeye çalışan dindar biriyim” şeklinde yanıtlamışlar. % 

28,2’si “İnançlı ama dinin gereklerini pek yerine getirmeyen biriyim” yönünde 

beyanda bulunmuşlardır. Araştırmaya katılanların % 1,5’i kendilerini “dinin 

gereklerine inanmayan biri” olarak ve % 1,2’si ise “dini inancı olmayan biri olarak 

tanımlamışlardır.  

Tablo 3.17’den anlaşılacağı üzere araştırmaya katılanların büyük bir 

çoğunluğunun dindarlık düzeyleri yüksektir (% 69). Bununla birlikte toplumun 

büyük bir çoğunluğu inanan / dindar kategorisinde değerlendirilebilir (% 97,2). 
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KONDA Araştırma Şirketinin Eylül 2007’de yayınladığı “Gündelik Yaşamda Din, 

Laiklik ve Türban Araştırması”nda dindarlık düzeyleri “ateist”, “inançsız”, “inançlı”, 

“dindar”, ve “sofu” olarak kategorilendirilmiş ve ülkedeki % 86,1’lik kesim kendini 

inançlı ve dindar bir birey olarak tanımlamıştır (KONDA, 2007: 32). Bu araştırma 

sonuçları ile kıyaslanacak olunursa, bizim araştırmamızdaki dindarlık düzeyi çok 

daha yüksek çıkmıştır. Bu durum Türkiye’de son yıllarda sıkça dile getirilen 

dindarlığın ya da muhafazakârlığın yükselişte olduğu savını desteklemektedir. 

 

Tablo 3. 18: Din Yaşantısındaki Değişim 

 

  
Frekans 

Yüzde 

(%) 

Geçerli 

Yüzde 

Birikimli 

Yüzde 

 

 

 

Faktörler 

  

Dinsel inançlarım gittikçe 

güçlenmekte 
751 44,3 44,3 44,3 

Dinsel inançlarımda 

herhangi bir değişiklik yok 
774 45,7 45,7 90,0 

Dinsel inançlarım gittikçe 

zayıflamakta 
170 10,0 10,0 100,0 

Toplam 1695 100,0 100,0  

 

 

Araştırmaya katılan 1695 seçmenden bugünkü dinsel yaşantıları ile önceki 

dinsel yaşantılarının kıyaslanması istenmiş ve Tablo 3.18’de de görüldüğü gibi, % 

44,3’ü dinsel inançlarının gittikçe güçlendiğini ifade etmişler, % 45,7’si dinsel 

inançlarında herhangi bir değişiklik olmadığını % 10’u ise dinsel inançlarının 

gittikçe zayıfladığını söylemişlerdir. 

Abuzar’ın 2003 yılında Şanlıurfa örneğinde 500 denek ile yaptığı alan 

araştırmasına göre katılımcıların % 37’si eskiye göre dini yaşantılarında artış 

olduğunu ifade etmişken, % 21,4’ü dine bağlılıklarının zayıfladığını ve % 41,6’sı 

dine bağlılıklarında herhangi bir değişiklik olmadığını ileri sürmektedirler (Abuzar, 

2003: 114). Yine Polat’ın 2010 yılında Denizli örneğinde 682 denekle yaptığı alan 
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araştırmasına göre ise, katılımcıların % 24,6’sı dine bağlılıklarında artış olduğunu, % 

11,6’sı dine bağlılıklarının zayıfladığını, % 63,8’i ise dine bağlılıklarında herhangi 

bir değişiklik olmadığını ifade etmişlerdir (Polat, 2010: 175). Bu sonuçlar bizim 

bulduğumuz sonuçlarla karşılaştırılacak olunursa; bizim araştırmamızda deneklerin 

% 44,3’ü dini inançlarının gittikçe güçlendiğini ifade etmişlerdir. Bu sonuç son 

yıllarda Türkiye’de sözkonusu olduğu varsayılan muhafazakârlığın ve dindarlığın 

yükselmesiyle ilişkilendirilebilir. Ancak her üç araştırma sonucunda ortaya çıkan bu 

farklılık dini yaşam konusundaki değerlendirmelerin realiteden daha çok bireyden 

bireye görülen algılama farklılıklarına da bağlanabilir. Nitekim Abuzar çalışmasında 

deneklerin dini yaşayıştaki değerlendirmelerin yaş etkenine göre anlamlı bir 

farklılaşma gösterdiğini ve yaş grubu ilerledikçe deneklerin dindarlığının arttığını 

ileri sürmektedir. 

 

Tablo 3. 19: İnanç Ekseni 

 

 
 Frekans 

Yüzde 

(%) 
Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

Faktörler 

Laik 770 45,4 45,4 45,4 

İslamcı 516 30,4 30,4 75,9 

Hiçbiri 409 24,1 24,1 100,0 

Total 1695 100,0 100,0  

 

 Araştırmaya katılan seçmenlere kendilerini hangi kategoride tanımladıklarını 

tespit etmek amacıyla “Türkiye’de İslamcı ve laiklerden söz edildiğini sık sık 

duyuyorsunuz. Siz kendinizi nasıl tanımlarsınız?” şeklinde bir soru yöneltilmiştir. 

Tablo 3.19’da da görüleceği gibi, seçmenlerin % 45,4’ü kendilerini “Laiklik” 

ekseninde, % 30,4’ü “İslamcı” eksende tanımlamışlardır. % 24,1’lik kesim ise 

kendilerini bu iki kategorinin hiçbirinde konumlandırmamışlardır. 
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Tablo 3. 20: Dindarlık Düzeyi * İnanç Ekseni 

 

Genel olarak “islamcılık-laiklik ekseninde kendiniz hangi kategori ile 

tanımlarsınız” sorusuna verilen yanıtların, dindarlık düzeyi değişkeni açısından 

istatiksel olarak farklılaşıp farklılaşmadığı Chi-Square testi ile analiz edilmiştir. 

Sonuçlara göre, katılımcıların bu soruya verdikleri yanıtların oranlarının dindarlık 

düzeyi değişkeni açısından istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı 

bulunmuştur. Dindarlık düzeylerinin yüksekliği veya düşüklüğü ile bireylerin 

toplumsal kesimler açısından islamcılık-laiklik ekseni arasında yer aldıkları 

pozisyonlar açısından anlamlı bir farklılaşma ortaya çıksa da 3.20 nolu çapraz 

tablonun incelenmesi ile toplumu bu açılardan net ve kesin bir sınıflamaya tabi 

tutmanın mümkün olmadığı görülmektedir. Öncelikle toplumun büyük 

çoğunluğunun (laik-dindar sayılırım % 43,9 ve islamcı-dindar sayılırım % 41,5) 

 

 

Dindarlık Düzeyi 

Toplam 
Hiç 

dindar 

değilim 

Pek 

dindar 

değilim 

Dindar 

sayılırım 

Oldukça 

dindar 

sayılırım 

Çok 

dindarım 

Fikrim 

Yok 

 

İnanç 

Ekseni 

Laik 

Frekans 67 156 338 161 22 26 770 

% 

Yüzde 
8,7% 20,3% 43,9% 20,9% 2,9% 3,4% 100,0% 

İslamcı 

Frekans 8 35 214 190 53 16 516 

% 

Yüzde 
1,6% 6,8% 41,5% 36,8% 10,3% 3,1% 100,0% 

Hiçbiri 

Frekans 34 76 208 53 8 29 408 

% 

Yüzde 
8,3% 18,6% 51,0% 13,0% 2,0% 7,1% 100,0% 

Toplam 

Frekans 109 267 760 404 83 71 1694 

% 

Yüzde 
6,4% 15,8% 44,9% 23,8% 4,9% 4,2% 100,0% 
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kategorilerinde yer aldığı göz önüne alınırsa, bu gruplar içinde bireye özgü dinsel 

tutum çok farklı düzeylere sahiptir. Kaldı ki toplumsal açıdan iki uç olarak 

betimlenen “hiç dindar değilim” ve “çok dindarım” kesimler içinde de dindarlık 

düzeyi açısından benzer tutumlar sergileyen seçmenler vardır. Sözgelimi dindarlık 

düzeyi yüksek seçmenin “dindar” ve “laik” kesim içinde kendini tanımlama oranı 

birbirinden çok da farklı bir orana sahip değildir. 

 

Tablo 3. 21: Din Yaşantısındaki Değişim * İnanç Ekseni 

 

 

Din Yaşantısındaki Değişim 

Toplam Gittikçe 

Güçlenmekte 

Değişiklik 

Yok 

 

Gittikçe 

Zayıflamakta 

 

İnanç 

Ekseni 

Laik 

Frekans 262 429 79 770 

%  34,0% 55,7% 10,3% 100,0% 

İslamcı 

Frekans 328 149 39 516 

%  63,6% 28,9% 7,6% 100,0% 

Hiçbiri 

Frekans 160 196 52 408 

%  39,2% 48,0% 12,7% 100,0% 

Toplam 

Frekans 750 774 170 1694 

%  44,3% 45,7% 10,0% 100,0% 

 

 “Eskiye göre dini inançlarınız güçleniyor mu, yoksa zayıflıyor mu?” sorusuna 

verilen yanıtların, inanç ekseni değişkeni açısından istatiksel olarak farklılaşıp 

farklılaşmadığı Chi-Square testi ile analiz edilmiştir. Sonuçlara göre, katılımcıların 

bu soruya verdikleri yanıtların oranlarının inanç ekseni değişkeni açısından istatiksel 

olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı bulunmuştur. Pearson X
2 

(2, N= 1695)= 27, 086, 

p< 0,5. Tablo 3.21’e göre kendilerini laiklik ekseninde tanımlayanlar daha çoklukla 

dinsel inançlarında bir değişiklik olmadığını ifade etmişler (% 55,7), buna karşın 
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kendilerini dindarlık ekseninde tanımlayanların büyük bir çoğunluğu ise dinsel 

inançlarının gittikçe güçlendiğini ifade etmişlerdir (% 63,6). 

 

Tablo 3. 22: Din Yaşantısındaki Değişim * Dindarlık Düzeyi 

 

 

Din Yaşantısındaki Değişim 

Toplam Gittikçe 

Güçlenmekte 

Değişiklik 

Yok 

Gittikçe 

Zayıflamakta 

 

Dindarlık 

Düzeyi 

Hiç dindar 

değilim 

Frekans 28 50 31 109 

%  25,7% 45,9% 28,4% 100,0% 

Pek dindar 

değilim 

Frekans 54 176 37 267 

%  20,2% 65,9% 13,9% 100,0% 

Dindar 

sayılırım 

Frekans 340 345 75 760 

%  44,7% 45,4% 9,9% 100,0% 

Oldukça dindar 

sayılırım 

Frekans 242 145 18 405 

%  59,8% 35,8% 4,4% 100,0% 

Çok dindarım 
Frekans 60 18 5 83 

%  72,3% 21,7% 6,0% 100,0% 

Fikrim Yok 
Frekans 27 40 4 71 

%  38,0% 56,3% 5,6% 100,0% 

Toplam 
Frekans 751 774 170 1695 

%  44,3% 45,7% 10,0% 100,0% 

“Eskiye göre dini inançlarınız güçleniyor mu, yoksa zayıflıyor mu?” sorusuna 

verilen yanıtların, “dindarlık düzeyi” değişkeni açısından istatiksel olarak farklılaşıp 

farklılaşmadığı Chi-Square testi ile analiz edilmiştir. Sonuçlara göre, katılımcıların 

bu soruya verdikleri yanıtların oranlarının dindarlık düzeyleri değişkeni açısından 

istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür. Pearson X
2
 (8, N= 1695)= 

71,722, p<.0,5. Tablo 3.22’deki çaprazlamalara bakıldığında her toplumsal kesimde 

dini yaşantısında değişiklik olmadığını söyleyenlerin oranı yüksektir. Ancak 

kendilerini “oldukça dindar sayılırım” ve “çok dindarım” şeklinde tanımlayanların 

dini inançlarının gittikçe yükseldiğini büyük bir oranda ifade etmeleri dikkat 

çekmektedir. Hatta “çok dindarım” diyenlerin % 72,3’lük bir oranla dini inançlarının 

daha da güçlendiğini ifade etmeleri anlamlıdır.  
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Tablo 3. 23: Din Konusundaki Tutum * Hangi Partiye Oy Verirsiniz 

 

 

Din Konusundaki Tutum 

Toplam 
Dine 

ideolojik 

olarak 

inanmaktayım 

Dinin 

gereklerini 

daima 

yerine 

getiren 

biriyim 

Dinin 

gereklerini 

yerine 

getirmeye 

çalışan 

biriyim 

Dinin 

gereklerini  

pek  

yerine 

getirmemekteyim 

Dinin 

gereklerine 

pek 

inanmayan 

biriyim 

Dini 

inancı 

olmayan 

biriyim 

 

Partiler 

AKP 
Frekans 97 94 442 112 2 1 748 

%  13,0% 12,6% 59,1% 15,0% ,3% ,1% 100,0% 

CHP 
Frekans 27 20 62 122 13 9 253 

%  10,7% 7,9% 24,5% 48,2% 5,1% 3,6% 100,0% 

MHP 
Frekans 21 13 117 64 0 0 215 

%  9,8% 6,0% 54,4% 29,8% ,0% ,0% 100,0% 

BDP 
Frekans 14 5 40 28 2 6 95 

%  14,7% 5,3% 42,1% 29,5% 2,1% 6,3% 100,0% 

SP 
Frekans 2 2 5 3 0 0 12 

%  16,7% 16,7% 41,7% 25,0% ,0% ,0% 100,0% 

DP 
Frekans 1 1 0 3 0 0 5 

%  20,0% 20,0% ,0% 60,0% ,0% ,0% 100,0% 

BBP 
Frekans 6 3 12 4 0 0 25 

%  24,0% 12,0% 48,0% 16,0% ,0% ,0% 100,0% 

DSP 
Frekans 4 2 1 4 1 0 12 

%  33,3% 16,7% 8,3% 33,3% 8,3% ,0% 100,0% 

TP 
Frekans 1 0 0 0 0 0 1 

%  100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

İP 
Frekans 0 0 0 1 0 0 1 

%  ,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

HEPAR 
Frekans 0 0 2 8 0 0 10 

%  ,0% ,0% 20,0% 80,0% ,0% ,0% 100,0% 

Diğer 
Frekans 2 0 13 13 2 2 32 

%  6,3% ,0% 40,6% 40,6% 6,3% 6,3% 100,0% 

Kararsızım 
Frekans 21 10 130 116 6 3 286 

%  7,3% 3,5% 45,5% 40,6% 2,1% 1,0% 100,0% 

Toplam 
Frekans 196 150 824 478 26 21 1695 

%  11,6% 8,8% 48,6% 28,2% 1,5% 1,2% 100,0% 
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“Önümüzdeki Pazar günü Genel Seçim olsa ve sandığa gitmiş olsanız hangi partiye 

oy verirdiniz?” sorusuna verilen yanıtların, “din konusundaki tutum” değişkeni 

açısından istatiksel olarak farklılaşıp farklılaşmadığı Chi-Square testi ile analiz 

edilmiştir. Sonuçlara göre, katılımcıların bu soruya verdikleri yanıtların oranlarının 

“din konusundaki tutum” değişkeni açısından istatiksel olarak anlamlı düzeyde 

farklılaştığı saptanmıştır.  

Tablo 3.23’te yapılan çaprazlamalarda görüldüğü gibi, AKP’ye oy vereceğini 

söyleyenlerin % 13’ü “dine ideolojik olarak inandıklarını”, % 12,6’sı “dinin 

gereklerini daima yerine getiren biri” olduklarını, % 59,1’i “dinin gereklerini yerine 

getirmeye çalışan biri” olduklarını, % 15’i “dinin gereklerini pek yerine getirmeyen 

biri” olduklarını ifade etmişlerdir. CHP’ye oy vereceğini söyleyenlerin % 10,7’si 

“dine ideolojik olarak inandıklarını”, % 7,9’u “dinin gereklerini daima yerine getiren 

biri” olduklarını, % 24,5’i “dinin gereklerini yerine getirmeye çalışan biri” 

olduklarını, % 48,2’si “dinin gereklerini pek yerine getirmeyen biri” olduklarını ifade 

etmişlerdir. CHP’ye oy vereceğini söyleyenlerin % 5,1’i ise, “dinin gereklerine pek 

inanmayan biri” olduklarını söylemişlerdir.  

MHP’ye oy vereceğini söyleyenlerin % 9,8’i “dine ideolojik olarak 

inandıklarını”, % 6’sı “dinin gereklerini daima yerine getiren biri” olduklarını, % 

54,4’ü “dinin gereklerini yerine getirmeye çalışan biri” olduklarını, % 29,8’i ise 

“dinin gereklerini pek yerine getirmeyen biri” olduklarını ifade etmişlerdir. BDP’ ye 

oy vereceğini söyleyenlerin % 14,7’si “dine ideolojik olarak inandıklarını”, % 5,3’ü 

“dinin gereklerini daima yerine getiren biri” olduklarını, % 42,1’i “dinin gereklerini 

yerine getirmeye çalışan biri” olduklarını, % 29,5’i “dinin gereklerini pek yerine 

getirmeyen biri” olduklarını ifade etmişlerdir. BDP’ye oy vereceğini söyleyenlerin % 

2,1’i ise, “dinin gereklerine pek inanmayan biri” olduklarını ve % 6,3’ü ise “dini 

inancı olmayan biri” olduklarını söylemişlerdir.  

Tablo 3.23’ten anlaşılacağı gibi AKP seçmeninin büyük oranda (% 59,1) 

“dinin gereklerini yerine getirmeye çalışan biri” değişkeninde kümelendikleri; CHP 

seçmeninin büyük oranda (% 48,2) “dinin gereklerini pek yerine getirmeyen biri” 

değişkeninde kümelendiği; MHP seçmeninin büyük oranda (% 54,4) “dinin 
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gereklerini yerine getirmeye çalışan biri” değişkeninde kümelendiği; BDP 

seçmeninin de büyük oranda (% 42,1) “dinin gereklerini yerine getirmeye çalışan 

biri” değişkeninde kümelendiği görülmektedir. İstatistiksel açıdan da anlamlı çıkan 

bu sonuç; seçmenlerin dinsel tutumlarını parti tercihlerine de yansıttıklarını 

göstermektedir. Bu durum çalışmamızın “H4: Seçmenlerin dinsel değerlere yönelik 

algıları, siyasal tercihlerine yönelik tutumlarını etkilemektedir” hipotezini 

doğrulamaktadır. 

 

Tablo 3. 24: Başörtüsü Takma Oranı 

 

 
 Frekans 

Yüzde 

(%) 

Geçerli 

Yüzde 

Birikimli 

Yüzde 

Faktörler 

Başörtüsü/Eşarp ile 

örtüyorum/örtüyor 
656 38,7 38,7 38,7 

Çarşaf/Peçe 

kullanıyorum/kullanıyor 
20 1,2 1,2 39,9 

Turban kullanıyorum/kullanıyor 155 9,1 9,1 49,0 

Örtmüyorum/Örtmüyor 597 35,2 35,2 84,2 

Cevap Yok 267 15,8 15,8 100,0 

Total 1695 100,0 100,0  

 

 Araştırmanın kapsamı çerçevesinde katılımcılara “Siz veya eşiniz sokağa 

çıkarken başını örtüyor mu?” şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Tablo 3.24’te de 

görüleceği gibi, katılımcıların kendileri ya da eşlerinin % 49’u başörtüsü, eşarp, 

çarşaf, peçe ya da türban şeklinde tanımlanan herhangi bir örtüyle başlarını 

kapatmaktadırlar. Katılımcıların kendileri ya da eşlerinin % 35,2’si ise başlarını 

kapatmadıklarını ifade etmişlerdir. % 15,8’lik bir kesim ise bu soruya “cevap yok” 

şeklinde yanıt vermiştir. Tablodan da anlaşılacağı gibi toplumdaki kadınların önemli 

bir kesimi çeşitli şekillerde başlarını kapatmaktadırlar. 
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Tablo 3. 25: Başörtüsü Takma Nedeni 

 

 
 Frekans 

Yüzde 

(%) 
Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

Faktörler 

Ailenin isteği 49 2,9 2,9 2,9 

Alışkanlık 23 1,4 1,4 4,2 

Gelenek-görenek 55 3,2 3,2 7,5 

Eşimin isteği 39 2,3 2,3 9,8 

Bulunulan çevreye uyma 14 ,8 ,8 10,6 

Dini inanç gereği 759 44,8 44,8 55,4 

Cevap Yok 756 44,6 44,6 100,0 

Total 1695 100,0 100,0  

 

 

Dinsel tutumların seçmen tercihlerini etkilemedeki rolü çerçevesinde 

deneklere “Başınızı örtüyorsanız (eşiniz örtüyorsa);  nedenini söyleyebilir misiniz?” 

şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Araştırmaya katılan seçmenlerin toplumsal bir 

gerçeklik olan başörtüsü/türban sorununa yaklaşımını incelemeyi amaçlayan bu soru, 

başörtüsüne seçmenin ne anlam yüklediğini ortaya koymaya çalışmaktadır. Tablo 

3.25’ten de anlaşılacağı üzere başlarını kapatanlar (ya da eşleri) kapatma gerekçesi 

olarak büyük bir çoğunlukla (% 44,6) “dini inanç”larını göstermişlerdir. Bu konuda 

TESEV tarafından Çarkoğlu ve Toprak’a 2006’da yaptırılan bir araştırmada 

deneklere bir kadının başını örtme gerekçesi sorulmuş, başını kapatan kadınların % 

71,5’i bunu İslam’ın emri olduğu için yaptıklarını söylerken, başını örtmeyen 

kadınlar ve karısının veya kızının başını örtmesini istemeyen erkekler % 43,6 

oranında kadınların yine İslam’ın emri için başlarını kapattıklarını söylemişlerdir. 

Başını kapatan kadınlar arasında başörtüsünü siyasal kimliğin ifadesi olduğunu 

söyleyenlerin oranı % 0,4 iken, başını örtmeyen kadınlar ve karısının veya kızının 

başını örtmesini istemeyen erkekler için başörtüsünün gerekçesinin siyasal olduğunu 

düşünenler % 8,7’dir. Başını örten kadınlar arasında mahalle baskısı gerekçesini öne 

sürenler % 7,6, başını örtmeyen kadınlar ve karısının veya kızının başını örtmesini 
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istemeyen erkekler için başörtüsünün gerekçesinin mahalle baskısı olduğunu 

söyleyenlerin oranı ise % 4,2’dir. Yine aynı araştırmada başını örtme gerekçesi 

türban ve başörtüsü ayrımına göre incelenmiş, türban takan kadınların % 78,8’i 

İslam’ın emri olduğu için başını örttüğünü söylerken, başörtüsü kullanan kadınların 

ise % 69,4’ü bu gerekçeyi ileri sürmüşlerdir (TESEV, 2006: 64). Bu bulguları 

destekleyen bir başka araştırma A&G Araştırma Şirketi’nin 2008’de yaptığı “Türban 

Araştırması”dır. Bu araştırma bulgularına göre de başını kapatan kadınların % 62,3’ü 

dini inancı nedeniyle örtündüğünü söylerken, gelenek nedeniyle diyenler % 19,6, 

alışkanlık nedeniyle diyenler % 12 ve ailesini isteğini öne sürenler % 5,1’dir. Yine 

aynı araştırmada eşi, annesi ve kardeşinin örtünme nedenini dini inanç olarak gören 

kesim % 60,4’tür (A&G, 2008: 11). Başka bir araştırma şirketi olan KONDA’nın 

2007 araştırmasında da başörtüsü ve türban arasındaki ayrıma değinilerek, başörtüsü 

yerine türbanın tercih edilme sebepleri deneklere sorulmuş ve denekler % 68,6 

oranında türbanın tercih sebebinin “İslam’ın emrine uyma” olduğunu belirtmişlerdir. 

Türban’ın tercih nedeninin siyasal kimliklerini belli etme olduğunu düşünenlerin 

oranı ise % 14,9 olarak saptanmıştır (KONDA, 2007: 25). 

Hem bu araştırmalardan hem de bu tez çalışmasının kapsamında yapılan 

araştırmanın bulgularından elde edilen sonuçlara göre, tesettür yasağı ile ilgili siyasal 

tartışmaların odağında olan başörtüsü ve türban arasında yapılan ayrımın çok da 

gerçekçi olmadığıdır. Çünkü hem bu araştırmada hem de ulusal düzeyde geçmişte 

yapılan araştırmalarda başörtüsü-türban ayrımı gözetmeksizin bu giyim tarzını tercih 

sebebinin inanç ekseninde yorumlanması seçmen nezdinde başörtüsü-türban gibi bir 

algılama farklılığının çok yaygın olmadığını göstermektedir. Diğer bir önemli nokta 

ise türban’ın siyasal bir simge olduğu konusundaki siyasal tartışmaların halk 

nezdinde önemli bir karşılığının olmadığı gerçeğidir. 
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Tablo 3. 26: Başörtüsü Takma Nedeni * Hangi Partiye Oy Verirsiniz 

 

 

Başörtüsü Takma Nedeni 

Toplam Ailenin 

isteği 
Alışkanlık 

Gelenek-

görenek 

Eşimin 

isteği 

Bulunulan 

çevreye 

uyma 

Dini 

inanç 

gereği 

Cevap 

yok 

 

Partiler 

AKP 
Frekans 22 13 17 15 5 505 171 748 

%  2,9% 1,7% 2,3% 2,0% ,7% 67,5% 22,9% 100,0% 

CHP 
Frekans 3 4 9 12 2 35 188 253 

%  1,2% 1,6% 3,6% 4,7% ,8% 13,8% 74,3% 100,0% 

MHP 
Frekans 3 2 8 7 2 76 117 215 

%  1,4% ,9% 3,7% 3,3% ,9% 35,3% 54,4% 100,0% 

BDP 
Frekans 6 0 7 1 1 22 58 95 

%  6,3% ,0% 7,4% 1,1% 1,1% 23,2% 61,1% 100,0% 

SP 
Frekans 1 0 0 0 0 9 2 12 

%  8,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 75,0% 16,7% 100,0% 

DP 
Frekans 0 0 0 1 0 1 3 5 

%  ,0% ,0% ,0% 20,0% ,0% 20,0% 60,0% 100,0% 

BBP 
Frekans 1 1 2 1 0 13 7 25 

%  4,0% 4,0% 8,0% 4,0% ,0% 52,0% 28,0% 100,0% 

DSP 
Frekans 3 0 0 0 0 3 6 12 

%  25,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 25,0% 50,0% 100,0% 

TP 
Frekans 0 0 0 0 0 1 0 1 

%  ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

İP 
Frekans 0 0 0 0 0 0 1 1 

%  ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

HEPAR 
Frekans 1 0 0 0 0 1 8 10 

%  10,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 10,0% 80,0% 100,0% 

Diğer 
Frekans 1 1 1 0 0 8 21 32 

%  3,1% 3,1% 3,1% ,0% ,0% 25,0% 65,6% 100,0% 

Kararsızım 
Frekans 8 2 11 2 4 85 174 286 

%  2,8% ,7% 3,8% ,7% 1,4% 29,7% 60,8% 100,0% 

Toplam 
Frekans 49 23 55 39 14 759 756 1695 

%  2,9% 1,4% 3,2% 2,3% ,8% 44,8% 44,6% 100,0% 
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“Başınızı örtüyorsanız (eşiniz örtüyorsa);  nedenini söyleyebilir misiniz?” 

sorusuna verilen yanıtlar, seçmenlerin “Önümüzdeki Pazar günü seçim olsa hangi 

partiye oy verirdiniz?” değişkenine verilen yanıtlarla, yani siyasal parti tercihleriyle 

çaprazlanmış aralarındaki ilişkilerin farklılaşıp farklılaşmadığı Chi-Square testi ile 

analiz edilmiştir. Sonuçlara göre, katılımcıların bu soruya verdikleri yanıtların 

oranlarının siyasal parti tercihleri açısından istatiksel olarak anlamlı düzeyde 

farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Tablo 3.26’da da görüleceği gibi kendimin veya 

eşimin başı örtülü diyenlerin siyasal parti tercihleri bakımından dağılımları “bu 

örtüyü dini inanç gereği olarak takmaktayım/takmakta” değişkeninde yoğunlaşmıştır. 

Özellikle parti tercihi olarak AKP ve SP diyenlerin bu değişkende ağırlıklı olarak 

kümelenmeleri dikkat çekmektedir. Aynı şekilde MHP ve BDP seçmeninin büyük 

çoğunluğu da bu değişkende kümelenmiştir. Bu durum araştırmamızın sonuçları 

bakımından, yukarıda sözkonusu edilen ulusal ölçekteki diğer araştırmalarla 

paralellik göstermesi bakımından önemlidir. Yani bizim yaptığımız bu araştırmaya 

göre de Türkiye’de başını örtenlerin büyük çoğunluğu başlarını “dini inanç gereği” 

örttüklerini ifade etmekteler ve bu gerekçe tüm siyasal parti seçmenleri için 

geçerlidir.  

Elde edilen bu bulgular Türk halkının başörtüsü/türban konusunda ulaştığı 

anlam düzeyini açıklamak bakımından oldukça önemlidir. Araştırma sonuçları, 

özellikle 1990’lardan itibaren siyasal bir simge olarak nitelendirilen türbanın zaman 

içinde bu anlamı yitirerek daha çok inanç ekseninde değerlendirildiğini 

göstermektedir. Araştırma bulgularından da anlaşılacağı gibi, seçmen gözünde 

başörtüsü/türban konusundaki en büyük endişe siyasal simge olarak kullanıldığı 

yolundaki kuşkulardır. Ancak Tablo 3.26’da da görüldüğü gibi seçmen nezdinde, 

başörtüsü/türban konusundaki tartışmaların “siyasal simge” söylemi ile siyasal 

alanda anlamını yitirdiği ve “inanç gereği” kavramıyla toplumsal alana kaydığı ileri 

sürülebilir.  
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Tablo 3. 27: Üniversitelerde Başörtüsü Sorununa Bakış 

 

 
 Frekans 

Yüzde 

(%) 

Geçerli 

Yüzde 

Birikimli 

Yüzde 

Faktörler 

İnsan hakları kapsamında türbanın serbest 

bırakılması gerekir. 
1174 69,3 69,3 69,3 

Türban siyasi bir anlam taşıdığı için asla 

müsaade edilmemeli 
155 9,1 9,1 78,4 

Türkiye bu sorunu nasıl çözecekse çözsün 

ancak çözmelidir. 202 11,9 11,9 90,3 

Türkiye’de iç huzur bozulur ve farklı 

gelişmeler yaşanır. Bu nedenle karşıyım 
107 6,3 6,3 96,6 

Fikrim Yok 57 3,4 3,4 100,0 

Toplam 1695 100,0 100,0  

 

Bu alan araştırmasının yapıldığı dönemlerde gündemin en önemli tartışma 

konularından bir olan üniversitelerde başörtüsü serbestliği hususunda seçmenin genel 

eğilimini ölçmek için deneklere “Üniversitelerde başörtüsünün serbest bırakılması 

konusundaki düşünceleriniz nelerdir?” şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Tablo 3.27’de 

da görüleceği gibi, katılımcıların büyük bir çoğunluğu bu konuyu insan hakları 

kapsamında değerlendirmiş ve % 69,3’lük bir kesim insan hakları kapsamında 

türbanın serbest bırakılması gerekir şeklinde yanıt vermişlerdir. Başörtüsüne siyasal 

anlam yükleyenlerin oranı % 9,1’dir. % 11,9’luk bir kesim bu sorunun nasıl 

çözülecekse artık çözülmesi yönünde fikir beyan etmişler; % 6,3’lük bir kesim ise 

üniversitelerde türbanın serbest bırakılmasının iç huzuru bozacağını ve başörtüsü 

serbestliğine karşı olduklarını ifade etmişlerdir. 

Bu konuda KONDA Araştırma Şirketi’nin 2007’de gerçekleştirdiği 

araştırmada başörtüsü konusundaki yasak “Üniversitelerde türban yasağı olmalı mı?” 

şeklinde formüle edilmiş, türban yasağının kaldırılmasından yana olanlar % 78, 

türban yasağının devam ettirilmesini isteyenler % 22 oranında saptanmıştır. Aynı 
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şirketin 2003 yılında yürüttüğü araştırma sonuçlarında türban yasağını 

onaylamayanların oranı % 75,5, bu yasağı onaylayanların oranı ise % 24,5’tir 

(KONDA, 2007: 38). Görüldüğü gibi bizim araştırmamız bu iki araştırmada 

türban/başörtüsü serbestliği konusundaki destek ve karşı çıkışlarla paralellik 

göstermektedir. Aynı şekilde Çarkoğlu ve Toprak’ın 2006 yılında yaptıkları 

araştırma sonucunda türban yasağının üniversitelerde kaldırılmasını destekleyenlerin 

oranının % 70’lere çıktığını, bu kesimin üniversite öğrencilerinin türban takmasının 

kendilerini rahatsız etmeyeceğini söylediklerini ortaya koymaktadır (Çarkoğlu ve 

Toprak, 2006: 99). Bununla birlikte hem sözkonusu bu çalışmalar hem de bizim 

çalışmamızda da ortaya çıkan başörtüsü yasağını onaylayan kesimin toplumun % 20-

25’lik gibi hiç de azımsanmayacak bir orana sahip olması sorunun üzerinde daha 

dikkatlice düşünülmesini gerektirmektedir. 

 

Tablo 3. 28: Başörtüsü Yasağına Bakış 

 

 
 Frekans 

Yüzde 

(%) 
Geçerli Yüzde 

Birikimli 

Yüzde 

Faktörler 

Kesinlikle Katılmıyorum 794 46,8 46,8 46,8 

Katılmıyorum 304 17,9 17,9 64,8 

Kararsızım 243 14,3 14,3 79,1 

Katılıyorum 188 11,1 11,1 90,2 

Tamamen Katılıyorum 166 9,8 9,8 100,0 

Toplam 1695 100,0 100,0  

 

Bu alan araştırmasında seçmenlerin başörtüsü yasağını nasıl 

değerlendirdiklerini tespit etmek amacıyla deneklere “Türban yasağı üniversiteler ve 

kamu kurumlarında devam etmelidir” şeklinde bir önerme sunulmuş ve bu önermeye 

katılım dereceleri sorulmuştur. Tablo 3.28’de de görüleceği gibi seçmenlerin % 

64,8’lik bir kısmı bu yasağın devam etmesine kesinlikle katılmıyorum veya 

katılmıyorum şeklinde yanıt vermişlerdir. % 20,9’luk bir kesim ise bu yasağın devam 
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etmesi yönünde yani katılıyorum veya tamamen katılıyorum şeklinde fikir beyan 

etmişlerdir. 

Tablo 3. 29: Başörtüsü Yasağına Bakış * Hangi Partiye Oy Verirsiniz 

 

 

Başörtüsü Yasağı Devam Etmelidir 

Toplam Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Tamamen 

Katılıyorum 

 

 

AKP 
Frekans 468 124 72 50 34 748 

%  62,6% 16,6% 9,6% 6,7% 4,5% 100,0% 

CHP 
Frekans 54 28 41 61 69 253 

%  21,3% 11,1% 16,2% 24,1% 27,3% 100,0% 

MHP 
Frekans 83 53 39 27 13 215 

%  38,6% 24,7% 18,1% 12,6% 6,0% 100,0% 

BDP 
Frekans 40 19 16 13 7 95 

%  42,1% 20,0% 16,8% 13,7% 7,4% 100,0% 

SP 
Frekans 10 2 0 0 0 12 

%  83,3% 16,7% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

DP 
Frekans 2 2 1 0 0 5 

%  40,0% 40,0% 20,0% ,0% ,0% 100,0% 

BBP 
Frekans 12 5 6 0 2 25 

%  48,0% 20,0% 24,0% ,0% 8,0% 100,0% 

DSP 
Frekans 4 2 0 1 5 12 

%  33,3% 16,7% ,0% 8,3% 41,7% 100,0% 

TP 
Frekans 1 0 0 0 0 1 

%  100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

İP 
Frekans 0 0 0 1 0 1 

%  ,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

HEPAR 
Frekans 0 1 5 3 1 10 

%  ,0% 10,0% 50,0% 30,0% 10,0% 100,0% 

Diğer 
Frekans 11 6 7 5 3 32 

%  34,4% 18,8% 21,9% 15,6% 9,4% 100,0% 

Kararsızım 
Frekans 109 62 56 27 32 286 

%  38,1% 21,7% 19,6% 9,4% 11,2% 100,0% 

Toplam 
Frekans 794 304 243 188 166 1695 

%  46,8% 17,9% 14,3% 11,1% 9,8% 100,0% 
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Seçmenlerin “Türban yasağı üniversiteler ve kamu kurumlarında devam 

etmelidir” önermesine katılım derecelerinin, parti tercihleri değişkeni açısından 

istatiksel olarak farklılaşıp farklılaşmadığı Chi-Square testi ile analiz edilmiştir. 

Sonuçlara göre, katılımcıların bu soruya verdikleri yanıtların oranlarının siyasal parti 

tercihi değişkeni açısından istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı 

bulunmuştur. Pearson X
2
 (8, N=1695)= 182,476, p<.0,5. Tablo 3.28’den de 

görüldüğü gibi, üniversitelerde ve kamusal alanda başörtüsü yasağı uygulamasına en 

çok karşı çıkan seçmen grubu AKP, SP ve BDP’de yer almaktadır. Bu bulgu 

Çarkoğlu ve Toprak’ın 2006 yılında yaptıkları araştırma bulguları ile de 

desteklenmekte, kamusal alanda başörtüsü yasağının kaldırılmasından rahatsız 

olmayacağını söyleyen seçmen grubunun ülke ortalamasının üstünde AKP ve 

DTP’ye ait olduğunu söylemektedirler (TESEV, 2006; 75). Tablo 3.29’da yer alan 

bulgulara göre, araştırmaya katılan seçmen kitlesinin yarıdan fazlası kamusal alanda 

başörtüsü yasağına karşı çıksa da, bu uygulamaya karşı olanların ya da bu 

uygulamayı destekleyenlerin belli siyasal partiler içinde yığılmış olması, siyaseten 

kamusal alanda başörtüsü probleminin daha uzun zaman önemli bir gerilimin 

kaynağı olacağının göstergesidir. 

 

3.9.1.1. Dinsel ve Kültürel Faktörlere İlişkin Tanımsal İstatistikler 

Çalışmanın bu kısmında seçmen davranışlarını etkilediği düşünülen dinsel ve 

kültürel faktör değişkenlerine ilişkin deneklerin katılım düzeyleri tanımsal istatistik 

yöntemiyle analiz edilmiştir. Yukarıdaki tablolarda deneklerin dinsel ve kültürel 

değerlerine ve bu değerlerin tercihlerinde oynadığı role ilişkin fikir sahibi olunduktan 

sonra, genel olarak toplanan diğer verilere ilişkin frekanslar, ortalamalar ve standart 

sapmalar aşağıdaki Tablo 3.30 ve 3.31’de verilmiştir. Sözkonusu bu tablolarda 

Tanımsal İstatistik aracılığıyla elde edilen değerler incelendiğinde, seçmenlerin 

dinsel ve kültürel değerleri ve bu değerlerin siyasal tercihlerini etkilemeleri hakkında 

genel bir yargıya varılacaktır.  

Aşağıdaki tablolarda (Tablo 3.30 ve Tablo 3.31) Tanımsal İstatistikler 

aracılığıyla elde edilen dinsel ve kültürel değerler bu araştırmanın varsayımlarına 
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göre sınıflandırılmıştır. Tablolarda deneklerin bu varsayımlara göre geliştirilen 

yargılara katılım düzeyleri yer almaktadır. 1’den 5’e kadar derecelendirilen bu 

ölçeklerde ortalama 2,50’dir. Bu rakamın altı, ilgili yargıya katılma düzeyinin 

düşüklüğünü; üstü ise katılma düzeyinin yüksekliğini ifade etmektedir.  

Tablo 3. 30: Dinsel Değerlere İlişkin Tanımsal İstatistikler 

 

Değişkenler 
N Min. Max. Ort. 

Std.  

Sapma 

Türban bu toplumun öncelikli sorunlarından biridir 1695 1 5 2,77 1,411 

Dindar çevreler çeşitli şekillerde laik çevrelere baskı yapmaktadırlar 1695 1 5 2,35 1,352 

Dindarlık şiddete doğru evrilmektedir 1695 1 5 2,22 1,305 

Dindarlık hoşgörüye doğru evrilmektedir 1695 1 5 3,30 1,321 

Toplumda dinden kaynaklanan şiddet eğilimleri gittikçe artmaktadır 1695 1 5 2,18 1,260 

Türban geriliğin ve çağ dışılığın sembolüdür 1695 1 5 1,87 1,187 

Türkiye'de dinden kaynaklanan kutuplaşma sözkonusudur 1695 1 5 2,66 1,371 

Türkiye'de İran'da olduğu gibi, dinî esaslara dayalı bir devlet düzeni 

kurulma tehlikesi artmaktadır 
1695 1 5 2,32 1,358 

Türban laikliği tehdit etmektedir 1695 1 5 2,07 1,264 

Türban yasağını devam ettirmek için darbe isteyenler vardır 1695 1 5 2,85 1,273 

Toplumda dinî ibadetlerini düzenli olarak yapanlar artmaktadır 1695 1 5 3,14 1,143 

Laiklik dine karşı bir anlayıştır 1695 1 5 2,12 1,232 

Devletin inançlara eşit mesafede olması laiklik için yeterlidir 1695 1 5 3,46 1,196 

Din ve devlet işleri kesinlikle birbirine karıştırılmamalıdır 1695 1 5 3,71 1,361 

Türkiye'de yaygın olan İslam anlayışı gittikçe  'Arap İslam' anlayışına 

benzemektedir 
1695 1 5 2,49 1,328 

Atatürk'ün din hakkındaki görüşleri oldukça akılcı ve mantıklıdır 1695 1 5 3,56 1,322 

Türkiye’de kimi hususlarda Alevilere haksızlık yapılmaktadır 1695 1 5 2,56 1,271 

Cemevleri ibadethane sayılmalı ve devletten destek görmelidir 1695 1 5 2,59 1,270 

Ramazanda lokantalar ve kahveler iftara kadar kapalı olmalıdır 1695 1 5 2,61 1,369 

Çocuğumun Müslüman olmayan birisi ile evlenmesine karşı çıkarım 1695 1 5 3,26 1,448 

Türkiye’de ciddi bir biçimde mahalle baskısı sözkonusudur 1695 1 5 2,49 1,338 

Türkiye’nin şeriat yasalarına göre yönetilmesi gerekir 1695 1 5 1,97 1,189 

Şeriat düzeni Müslümanlığın bir gereğidir. 1695 1 5 2,21 1,289 

Şeriat düzeni terör dâhil, Türkiye’nin tüm sorunlarını çözecektir. 1695 1 5 2,04 1,219 

Şeriat düzeni ahlakı, adaleti ve dürüstlüğü getirecektir. 1695 1 5 2,23 1,322 

Şeriat düzeni gerçekçi bir tez değildir. 1695 1 5 3,07 1,387 

Şeriat düzeni toplumsal ve ekonomik açıdan geri bir düzendir. 1695 1 5 3,00 1,431 

Şeriat düzeni çağdaş hukuk devleti ilkelerine aykırı bir düzendir. 1695 1 5 3,27 1,451 
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(i) Ölçekte 1 “kesinlikle katılmıyorum”, 2 “katılmıyorum”, 3 “kararsızım”, 4 “katılıyorum”, 5 “tamamen 

katılıyorum” anlamındadır. (ii) Cronbach Alpha= ,8685  (iii) Friedman çift yönlü Anova testine göre 

(χ2=1933,278: p<.001) sonuçlar istatistiksel açıdan anlamlıdır. 

 

Tablo 3.30’da yer alan değişkenlerde seçmenlerin katılım düzeyleri 

bakımından en fazla öne çıkan değişkenin “Türban geriliğin ve çağ dışılığın 

sembolüdür” (1,87) olduğu görülmektedir. Bu yargıya seçmenler ortalamanın çok 

altında olan bir düzeyde katıldıklarını belirtmişlerdir. Bu çalışmanın önceki 

kısımlarında da değinildiği gibi “Türban” konusu artık toplumdaki tüm kesimlerin 

sorun olarak görmek istemedikleri bir husus haline gelmiştir. Yine aynı şekilde 

“Türban laikliği tehdit etmektedir” (2,07) yargısına da katılım düzeyi ortalamanın 

çok altında gerçekleşmiştir. Seçmenler Türban konusuna bu yaklaşımı 

sergilemelerine karşın “Laiklik dine karşı bir anlayıştır” (2,12) yargısına da 

ortalamanın çok altında bir düzeyde katılmışlardır. Bu durum seçmenlerin hem 

başörtüsünü hem de laikliği yaklaşık olarak aynı düzeyde önemsediklerini 

göstermektedir. Seçmenlerin bu tutumlarını destekleyen diğer bir değişken ise 

“Türkiye’nin şeriat yasalarına göre yönetilmesi gerekir” (1,97) yargısına 

katılımlarının yine düşük bir düzeyde gerçekleşmiş olmasıdır. Aynı şekilde “Şeriat 

düzeni Müslümanlığın bir gereğidir” (2,21) yargısına katılımın düşüklüde göze 

çarpmaktadır. “Atatürk'ün din hakkındaki görüşleri oldukça akılcı ve mantıklıdır” 

(3,56) yargısına katılımın da ortalamanın çok üstünde gerçekleşmiş olması 

seçmenlerin tutumlarını anlamak bakımından önemlidir. Ancak “Kızımın ve 

oğlumun Müslüman olmayan birisi ile evlenmesine karşı çıkarım” (3,26) yargısına 

katılım derecesinin yüksekliği, seçmenlerin diğer dinlerden olanlara karşı 

gösterecekleri hoşgörünün derecesini göstermesi bakımından dikkat çekicidir. 
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Tablo 3. 31: Kültürel Değerlere İlişkin Tanımsal İstatistikler 

 

Değişkenler 
N Min. Max. Ort. 

Std.  

Sapma 

Siyasi partilerin vaatleri siyasal tercihimi etkilemektedir. 1695 1 5 2,38 1,273 

İdeolojisi ne olursa olsun refah düzeyimi artıran partiye oy 

veririm. 
1695 1 5 2,95 1,397 

Oy verdiğim adayın en önemli özelliği eğitim düzeyidir. 1695 1 5 3,38 1,215 

Oy verdiğim partinin en önemli özelliği geçmiş dönemdeki 

icraatları ve programının içeriğidir. 
1695 1 5 3,75 1,134 

Oy verdiğim adayın en önemli özelliği etnik kökenidir. 1695 1 5 2,63 1,340 

Oy verdiğim adayın en önemli özelliği cinsiyetidir. 1695 1 5 1,88 1,115 

Oy kullanmadaki en önemli amacım demokratikleşme 

sürecine katkıda bulunmaktır. 
1695 1 5 3,71 1,176 

Oy kullanmadaki en önemli amacım görevimi yerine 

getirip para cezasından kurtulmaktır. 
1695 1 5 1,93 1,171 

Oy vereceğim partinin dinsel duyarlılığı benim için 

önemlidir. 
1695 1 5 3,33 1,357 

Oy vereceğim adayın sosyal görüşleri benim için 

önemlidir. 
1695 1 5 3,93 1,026 

Oy vereceğim adayın ekonomik görüşleri benim için 

önemlidir 
1695 1 5 3,86 1,087 

Oy vereceğim partinin dış politika görüşleri benim için 

önemlidir. 
1695 1 5 3,87 1,073 

Bir partiye oy verebilmem için parti hakkında tüm bilgilere 

sahip olmam gerekir. 
1695 1 5 3,81 1,111 

Siyasi partileri tercih ederken kimseden etkilenmem kendi 

görüşüme en uygun olanını seçerim. 
1695 1 5 4,09 1,147 

(i) Ölçekte 1 “kesinlikle katılmıyorum”, 2 “katılmıyorum”, 3 “kararsızım”, 4 “katılıyorum”, 5 

“tamamen katılıyorum” anlamındadır. (ii) Cronbach Alpha= ,7725  (iii) Friedman çift yönlü Anova 

testine göre (χ2=1756,489: p<.001) sonuçlar istatistiksel açıdan anlamlıdır. 

 

Tablo 3.31 incelendiğinde öne çıkan en önemli hususun; seçmenlerin oy 

kullanırken aile ya da arkadaş çevrelerinin etkisinde kalıp kalmadıklarını tespit 
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etmeye yönelik “Siyasi partileri tercih ederken kimseden etkilenmem kendi 

görüşüme en uygun olanını seçerim” sorusuna ortalamanın çok üstünde (4,09) bir 

oranda katıldıklarını ifade etmiş olmalarıdır. Bu sonuç çalışmamızın hipotezlerinden 

biri olan “H11: Seçmenlerin aile gelenekleri ve arkadaş çevreleri onların siyasal 

tercihlerinde önemli bir faktör oluşturmaktadır” hipotezini yanlışlamaktadır. Tabloda 

öne çıkan önemli bir diğer nokta, seçmenlerin siyasal tercihte bulunurken partilerin 

geleceğe yönelik vaatlerinden ziyade daha çok geçmişteki (retrospective) icraatlarını 

önemsediklerini ifade etmeleridir. “Siyasi partilerin vaatleri siyasal tercihimi 

etkilemektedir” yargısına katılımın düşüklüğü (2,38), buna karşın “Oy verdiğim 

partinin en önemli özelliği geçmiş dönemdeki icraatları ve programının içeriğidir” 

yargısına katılımın yüksekliği (3,75) bunun göstergesidir. Bu sonuç çalışmamızın 

hipotezlerinden biri olan “H6: Siyasal Partilerin geçmiş icraatları seçmen 

tercihlerinde önemli bir faktör oluşturmaktadır” hipotezini doğrulamakta buna karşın 

“H2: Siyasal partilerin geleceğe yönelik vaatleri seçmen tercihlerinde önemli bir 

faktör oluşturmaktadır” hipotezini ise yanlışlamaktadır.  

Tablo 3.31’de öne çıkan hususlardan bir diğeri, seçmenlerin siyasal tercihte 

bulunurken adayların etnik kökenine dikkat ettiklerini ifade etmiş olmalarıdır. Bu 

hususu tespit etmek amacıyla araştırma katılımcılarına “Oy verdiğim adayın en 

önemli özelliği etnik kökenidir” şeklinde bir yargı sunulmuş ve katılım dereceleri 

sorulmuştur. Seçmenlerin bu yargıya katılım oranları ortalamanın üzerinde 

gerçekleşmiştir (2,63). Bu sonuç Türkiye’de seçmenlerin oy verirlerken adayların 

“etnik” kökenini de önemsediklerini ortaya koymakta ve çalışmamızın 

varsayımlarından biri olan “H12: Seçimlerde partilerin gösterdikleri adayların etnik 

kökenleri seçmenlerin tercihlerinde önemli bir faktör oluşturmaktadır” hipotezini 

doğrulamaktadır. Diğer taraftan deneklerin “İdeolojisi ne olursa olsun refah düzeyimi 

artıran partiye oy veririm” yargısına ortalamanın üzerinde katılmış olmaları (2,95) 

dikkat çeken önemli hususlardan bir diğeridir. Bu sonuç Türkiye’de seçmen 

profilinin artık katı ideolojik kamplaşmadan ziyade daha rasyonel bir alana kaydığını 

göstermekte ve araştırmamızın bir diğer varsayımı olan “H9: Seçmenlerin refah 

beklentileri ideolojik bağımlılıklarından daha önceliklidir” hipotezini 

doğrulamaktadır.  
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3.9.2. Seçmen Tercihlerinde Sosyo-Psikolojik Faktörlerin Etkisi 

Son dönemlerde seçmen tercihlerini tespit etmeye çalışan siyasal alan 

araştırmaları ve kamuoyu yoklamalarından önemi gittikçe artan seçim anketleri, 

konjonktürel çözümlemelere odaklanmakta; daha çok seçmen davranışına ait 

genelleyici sonuçlara ulaşmaktan kaçınmaktadır. Bu tutumun iki önemli nedeni ön 

plana çıkmaktadır. İlk başta bilgiye ulaşma hızı ile birlikte seçmenin duyarlı olduğu 

konuların çeşitlenmesi ve hızlı değişimi; diğeri ise seçmen davranışlarının özellikle 

son yirmi yılda izlediği seyrin kemikleşen seçmen örüntülerini terk etmesi eğilimidir. 

Artık günümüzde seçmen kullandığı oy ile sistem üzerinde etki yapabileceğine olan 

inancı artmış, etkinlik duygusunun yüksekliği partiler arasındaki büyük oy 

kaymalarına yol açmıştır. Durum böyle olunca da seçim sonucu ortaya çıkan 

tablonun kestirilebilmesi oldukça zorlaşmıştır (Polat, 2010: 273). 

Bu düşünceden hareketle çalışmanın bu başlığı altında seçmen davranışlarını 

analiz etmede ve seçmenin tercih yönünü belirlemede hem bazı yapısal faktörler ve 

hem de bazı araçsal faktörler kapsamında değerlendirilen sosyo-psikolojik ve 

kültürel etmenlerin seçmenin bulunduğu konumu ve bu faktörler ekseninde 

sözkonusu olan tercihlerini ne derece açıklayıcı olabileceğini saptamak 

amaçlanmıştır. Bu nedenle seçmenin gündemi, tercihine esas aldığı sosyo-psikolojik 

sorunlar, parti tercih sebepleri gibi sorular birbirleriyle çaprazlanmış, elde edilen 

tablolardan sosyal ve psikolojik etmenlerin seçmen davranışı üzerinde ne kadar etkili 

olduğu açıklanmaya çalışılmıştır. 

Bilindiği gibi, seçmenlerin genel ve yerel seçimlerdeki parti tercihleri ile ikinci 

parti tercihleri ve kendi tercihlerine zıt olarak gördükleri siyasal partilerin tespiti, 

partiler arasındaki seçmen tabanı kaymalarını açıklamada oldukça yararlıdır. Ayrıca 

seçmenlerin oy verdikleri partiyi tercih nedenlerinin saptanması sosyo-psikolojik 

etmenler açısından da seçmen davranışı konusundaki analizlerin sağlıklı yapılması 

noktasında önemlidir. 
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Tablo 3. 32: Genel Seçimlerde Oy Verilen Parti 

 

 
 Frekans 

Yüzde 

(%) 
Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

Partiler 

AKP 742 43,8 43,8 43,8 

CHP 268 15,8 15,8 59,6 

MHP 265 15,6 15,6 75,2 

DTP(Bağ.) 79 4,7 4,7 79,9 

SP 20 1,2 1,2 81,1 

DP 10 ,6 ,6 81,7 

BBP 12 ,7 ,7 82,4 

DSP 8 ,5 ,5 82,8 

İP 1 ,1 ,1 82,9 

Diğer 23 1,3 1,3 84,3 

Oy Kullanmadım 189 11,2 11,2 95,4 

Hatırlamıyorum 78 4,6 4,6 100,0 

Toplam 1695 100,0 100,0  

 

Araştırmaya katılan seçmenlerin en son yapılan genel seçimlerde hangi partiye 

oy verdikleri sorulmuş, % 43,8 AKP’ye, % 15,8’i CHP’ye, % 15,6’sı MHP’ye, % 

4,7’si DTP (Bağımsız)’lara, % 4,4’ü diğer partilere, % 11,2’si oy kullanmadıklarını, 

% 4,6’sı ise hatırlamadıklarını söylemişlerdir. 

 

Tablo 3. 33: Aynı Partiye Oy Verme 

 

 
 Frekans 

Yüzde 

(%) 
Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

Faktörler 

Evet 1119 66,0 66,0 66,0 

Hayır 143 8,4 8,4 74,5 

Kararsızım 433 25,5 25,5 100,0 

Toplam 1695 100,0 100,0  
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Araştırmaya katılan seçmenlerin parti bağlılıklarını (party loyalty) ölçmek 

amacıyla “yine geçen genel seçimlerde oy verdiğiniz partiye mi oy vereceksiniz” 

şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Tablo 3.33’te de görüleceği gibi seçmenlerin büyük 

bir çoğunluğu (% 66) bu soruya evet yanıtını vermişlerdir. % 25,5’lik kararsız 

oldukları yönünde fikir beyan etmişlerdir. Bu durumun o andaki ekonomik 

konjonktürle ilgili olduğu düşünülebilir. Burada önemli olan seçmenlerin çok az bir 

kısmının (% 8,4) yine aynı partiye mi oy vereceksiniz? Sorusunu hayır olarak 

yanıtlamalarıdır. Bu durum çalışmamızın “H5: Seçmenlerin parti bağlılıkları onların 

siyasal tercihlerini etkilemektedir” hipotezini doğrulamaktadır. Yani parti bağlılığı 

seçmenlerin tercihlerinde önemli bir etken olarak varlığını devam ettirmektedir. 

 

Tablo 3. 34: İkincil Parti Tercihi 

 

 
 Frekans 

Yüzde 

(%) 
Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

Partiler 

AKP 146 8,6 8,6 8,6 

MHP 188 11,1 11,1 19,7 

CHP 97 5,7 5,7 25,4 

BDP 39 2,3 2,3 27,7 

SP 84 5,0 5,0 32,7 

DP 13 ,8 ,8 33,5 

BBP 175 10,3 10,3 43,8 

DSP 61 3,6 3,6 47,4 

TP 3 ,2 ,2 47,6 

IP 7 ,4 ,4 48,0 

HEPAR 7 ,4 ,4 48,4 

Diğer 32 1,9 1,9 50,3 

Kararsızım 278 16,4 16,4 66,7 

Hiçbirine 565 33,3 33,3 100,0 

Toplam 1695 100,0 100,0  
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Araştırmaya katılan seçmenlere “Oy verdiğinizi söylediğiniz bu parti, 

herhangi bir nedenle seçime katılmayacak ya da katılamayacak olursa, onun yerine 

hangi partiye oy verirdiniz?” şeklinde bir soru yöneltilmiş ve onların ikincil parti 

tercihleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Tablo 3.34’te de görüleceği gibi ikincil parti 

tercihi olarak MHP (% 11,2) ve BBP (% 10,3) ön plana çıkmaktadır.  İkincil parti 

tercihinde AKP % 8,6, CHP % 5,7 ve SP % 5 oranındadır. A&G Araştırma 

Şirketi’nin 2007’de “AKP ile ilgili seçmenin görüşlerini saptamaya” yönelik yaptığı 

alan araştırmasında da oy verilecek ikinci parti olarak MHP ilk sırayı almıştır (A&G, 

2008: 5). Ancak bu oranlara rağmen “Hiçbirine oy vermem” diyenlerin oranının 

yüksekliği (% 33,3) dikkat çekicidir. Bu durum yine bizim öne sürdüğümüz “H5: 

Seçmenlerin parti bağlılıkları onların siyasal tercihlerini etkilemektedir” hipoteziyle 

ilişkilendirilebilir. Yani Türkiye’de seçmen tercihlerinde parti bağlılığı önemli bir 

faktördür ve seçmenler mümkün olduğunca ikinci bir partiyi tercih etmeme 

eğilimindedirler. 

 

Tablo 3. 35: Kesinlikle Oy Verilmeyecek Parti 

 

 
 Frekans 

Yüzde 

(%) 
Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

Partiler 

AKP 228 13,5 13,5 13,5 

MHP 142 8,4 8,4 21,8 

CHP 293 17,3 17,3 39,1 

BDP/DTP 849 50,1 50,1 89,2 

SP 7 ,4 ,4 89,6 

DP 3 ,2 ,2 89,8 

BBP 25 1,5 1,5 91,3 

DSP 10 ,6 ,6 91,9 

TP 1 ,1 ,1 91,9 

IP 23 1,4 1,4 93,3 

HEPAR 11 ,6 ,6 93,9 

Diğer 11 ,6 ,6 94,6 

Kararsızım 92 5,4 5,4 100,0 

Toplam 1695 100,0 100,0  
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Araştırmaya katılan seçmenlere “Herkesin kesinlikle oy vermem dediği 

partiler vardır. Sizin de kesinlikle oy vermem dediğiniz parti hangisidir?” şeklinde 

bir soru yöneltilmiş, % 50,1’i BDP/DTP’ye, % 17,3’ü CHP’ye, % 13,5’i AKP’ye ve 

% 8,4’ü ise MHP’ye kesinlikle oy vermeyeceklerini ifade etmişlerdir. Tablo 3.35’ten 

anlaşılacağı üzere seçmenlerin çok büyük bir kısmı kesinlikle BDP/DTP’ye oy 

vermeyeceklerini söylemektedirler. Bu durum 2000’li yılların başlarından itibaren 

giderek çoğalan terör olayları buna bağlı olarak yaşanan şehit cenazeleri, Kuzey Irak 

başta olmak üzere Türkiye’deki Kürt kökenli siyasilerin demeçleri seçmen bazında 

bir bloğun oluşmasını sağlamıştır. Bu durum sözkonusu bu partinin istenmeyenler 

sıralamasında en tepeye yerleşmesi sonucunu doğurmuştur. 

Görüldüğü üzere, araştırmamızda seçmenin en çok oy vermeyeceğini söyleyen 

parti birbirinin ardılı olan DTP ve BDP’dir. Ülkedeki etnik bir kökenin partisi olma 

iddiasını taşıyan bu partinin seçmenler tarafından asla oy verilmeyecek partiler 

kategorisinde ilk sırayı alması Türk seçmenine hâkim olan en güçlü duygunun 

“bölünme korkusu” olduğu ve buna karşı savunma olarak geliştirilen ve en etkili 

sosyo-psikolojik değerin “milliyetçilik” olduğu görülmektedir. Söz konusu bu 

duygunun MHP’yi kesinlikle oy verilmeyecek partiler arasında dördüncü sıraya ittiği 

ileri sürülebilir. Diğer taraftan bu bulgular aynı zamanda araştırmamızın 

hipotezlerinden biri olan “H3: Seçmenlerin etnik kimliklerine yönelik algıları siyasal 

tercihlerine yönelik tutumlarını etkilemektedir” hipotezini doğrulamaktadır. 

Bilindiği gibi seçmenin davranışlarına yön veren sosyo-psikolojik unsurların en 

önemlilerinden biri, gündemin ne ile meşgul olduğudur. Seçmenler tercihlerini 

yaparken ülke içindeki sorunların çözümüne yönelik tercih yapmakta, seçmenin 

eğilimini gündemi belirlemektedir. Araçsal (kısa dönemli) faktörleri oluşturan bu 

etkenlerin seçmen tercihlerini ne yönde etkilediklerinin tespiti için seçmenlere “Size 

göre Türkiye’nin çözülmesi gereken en önemli sorunları hangileridir?” şeklinde bir 

soru yöneltilmiş ve verilen yanıtlara ilişkin istatistiksel analizler yapılmıştır. 
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Aşağıdaki tablo 3.36’da Tanımsal İstatistikler aracılığıyla elde edilen değerler 

bu araştırmanın varsayımlarına göre sınıflandırılmıştır. Tablolarda deneklerin bu 

varsayımlara göre geliştirilen yargılara katılım düzeyleri yer almaktadır. 1’den 2’ye 

kadar derecelendirilen bu ölçeklerde ortalama 1,50’dir. Bu rakamın altı, ilgili yargıyı 

önemseme düzeyinin yüksekliğini; üstü ise önemsenme düzeyinin düşüklüğünü ifade 

etmektedir. Yani 1’e doğru yaklaştıkça “Evet”in oranı artmakta ve seçmenin bu 

sorunu önemsediği varsayılmakta, 2’ye doğru yaklaştıkça “Hayır”ın oranı artmakta 

ve seçmenin bu sorunu fazla önemsemediği varsayılmaktadır.  

 

Tablo 3. 36: Acil Çözülmesi Gerektiği Düşünülen Sorunlar 

 

 
N Min. Max. Ortalama 

Standart 

Sapma 

İşsizlik 1695 1 2 1,40 ,489 

Terör / PKK 1695 1 2 1,36 ,480 

Türban Sorunu 1695 1 2 1,80 ,398 

Ekonomik Sorunlar 1695 1 2 1,48 ,472 

Rüşvet ve Yolsuzluk 1695 1 2 1,89 ,307 

Anadilde Eğitim 1695 1 2 1,96 ,191 

İnanç Özgürlüğü 1695 1 2 1,90 ,295 

İrticai Faaliyetler 1695 1 2 1,97 ,159 

Darbe Planları 1695 1 2 1,96 ,200 

Eğitim 1695 1 2 1,79 ,410 

Sağlık 1695 1 2 1,95 ,225 

Kürt / Açılım Sorunu 1695 1 2 1,89 ,311 

Ahlaki Yozlaşma 1695 1 2 1,90 ,296 

Irak-Filistin Sorunu 1695 1 2 1,99 ,077 

Kıbrıs Sorunu 1695 1 2 1,99 ,084 

Adalet Sistemi 1695 1 2 1,92 ,276 

Ergenekon Davası 1695 1 2 1,95 ,212 

Sosyal Güvenlik 1695 1 2 1,97 ,159 

Hayat Pahalılığı 1695 1 2 1,94 ,244 

Demokratikleşme 1695 1 2 1,94 ,235 

İnsan Hakları 1695 1 2 1,92 ,264 

AB ile İlişkiler 1695 1 2 1,99 ,118 
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Çevre 1695 1 2 1,99 ,077 

Diğer 1695 1 2 1,99 ,116 

(i) Ölçekte 1 “Evet”, 2 “Hayır”, anlamındadır. (ii) Cronbach Alpha= ,8465  (iii) Friedman çift yönlü 

Anova testine göre (χ2=1847,362: p<.001) sonuçlar istatistiksel açıdan anlamlıdır. 

Tanımsal İstatistik yöntemiyle analizlerin yapıldığı yukarıdaki Tablo 3.36’da 

da görüleceği gibi, araştırmamıza katılan seçmenlerin en fazla önemsedikleri üç konu 

ön plana çıkmaktadır. “İşsizlik” (1,40), “Terör/PKK” (1,36) ve “Ekonomik Sorunlar” 

(1,48) seçmenin en fazla önemsedikleri konuları oluşturmaktadır. Bu sorunların 

dışında sırasıyla “Eğitim” ve “Rüşvet ve Yolsuzluk” konuları önemsenen ve 

çözülmesi istenen konu alanlarını oluşturmaktadır. Tablodan çıkarılacak diğer bir 

sonuç, yazılı ve görsel basında ülke gündemini sürekli meşgul eden bazı konulara 

seçmen ilgisinin azlığıdır. Sözgelimi, “Anadilde Eğitim” (1,96), “İnanç Özgürlüğü” 

(1,90), “Darbe Planları” (1,96), “Ergenekon Davası” (1,95) gibi konuların seçmenin 

öncelediği konular arasında çok fazla yer almadıkları görülmektedir. Diğer taraftan, 

“Irak-Filistin Sorunu” (1,99), “Kıbrıs Sorunu” (1,99), “AB ile İlişkiler” (1,99) ve 

“Çevre” (1,99) konuları araştırmaya katılan seçmenlerin en az önemsedikleri 

konuları oluşturmaktadır. 

Geçmiş dönemlerde yapılan çeşitli çalışmalarda bizim sözkonusu bu 

araştırmada elde ettiğimiz bu bulguları desteklemektedir. Sözgelimi, Çarkoğlu ve 

Toprak’ın TESEV için 2006’da yaptıkları çalışmada ülkenin en önemli gündem 

maddeleri sorulmuş, ekonomi başlığı altında toplanan işsizlik ve enflasyon % 50,3 ile 

ilk sırada yer almıştır. Ekonomik sorunları, yaklaşık % 11’lik dilimle terör ve 

güvenlik gibi konular izlemiştir. Bu araştırmada başörtüsü sorunu ise tüm denekler 

içinde sadece % 3,7’lik bir kesim tarafından dile getirilmiştir (TESEV, 2006: 46). Bu 

konuda daha eski bir tarihli olan Turan’ın araştırmasında da Ekim 2002 itibari ile 

seçmenin gündemindeki en önemli sorun % 90 oranında ekonomik sorunlar olarak 

saptanmıştır. Turan’ın araştırmasında ekonomik sorunların seçmen nezdinde bu 

kadar yüksek bir orana ulaşmasında 2001 krizinin etkisinin olduğu açıktır. Aynı 

çalışmada ekonomik sorunlar dışında kalan kısmı ise siyasal sorunlar oluşturmuştur 

(Turan, 2004: 275). 
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Bu konuda Gökçe tarafından yakın dönemde yapılan bir araştırmada da 

“Türkiye’nin Acilen Çözülmesi Gerektiği Düşünülen Sorunlar” kapsamında “İşsizlik 

ve İstihdam” sorunu % 43,2’lik bir oranla en başta yer almıştır. Aynı araştırmada 

“Terör olayları ve Ulusal Güvenlik” sorunu % 16,6’lık bir oranla ikinci sırada yer 

almıştır. Bu sorunu % 9,8’lik bir oranla “Türkiye’nin Bölünme Tehlikesi” ve % 

8,9’luk bir oranla da “Yoksulluk” sorunu izlemiştir (Gökçe, 2011: 3). 

Bu bulgulardan hareketle yapılabilecek çıkarsama seçmenin gündemi ile 

siyaset seçkinleri ve medyanın gündeminin önemli ölçüde örtüşmediğidir. 2007 ve 

2011 seçimleri öncesinde özellikle dinsel konulardaki siyasal tartışmaların seçmenin 

esas gündemindeki sorunlar açısından bir anlam taşımadığı görülmüştür. Nitekim her 

iki dönemdeki seçimler sonucunda ülke genelinde elde edilen sonuçlar, seçim 

sürecinde yapılan tartışma ve beklentilerden çok farklı bir biçimde gerçekleşmiştir.  

 

Tablo 3. 37: Hayattan Memnuniyet 

 

 
 Frekans 

Yüzde 

(%) 
Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

Faktörler 

Çok memnunum 462 27,3 27,3 27,3 

Pek memnun değilim 347 20,5 20,5 47,7 

Ne memnun ne değilim 425 25,1 25,1 72,8 

Biraz memnunum 319 18,8 18,8 91,6 

Hiç memnun değilim 142 8,4 8,4 100,0 

Toplam 1695 100,0 100,0  

 

Sosyo-psikolojik etmenlerden biri olan ve seçmenlerin tercihlerinde önemli 

etkisi olduğu düşünülen “Hayattan Memnuniyet” duygusunu tespit etmek amacıyla 

araştırmanın katılımcılarına “Genel olarak yaşantınızdan ne kadar memnunsunuz?” 

şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Tablo 3.37’de de görüleceği gibi katılımcıların % 

27,3’ü hayatlarından çok memnun olduklarını, % 20,5’i pek memnun olmadıklarını, 

% 25,1’i ne memnun ne de memnun olmadıklarını, % 18,8’i biraz memnun 

olduklarını, % 8,4’ü ise hiç memnun olmadıklarını ifade etmişlerdir. 
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Tablo 3. 38: Hayattan Memnuniyet * Hangi Partiye Oy Verirsiniz 

 

 
  

Memnuniyet Derecesi 

Toplam Çok 

memnunum 

Biraz 

memnunum 

Ne memnun 

ne değilim 

Pek 

memnun 

değilim 

Hiç 

memnun 

değilim 

 

AKP 
Frekans 312 145 160 110 21 748 

%  67,5% 45,5% 37,6% 31,7% 14,8% 44,1% 

CHP 
Frekans 34 36 69 75 39 253 

%  7,4% 11,3% 16,2% 21,6% 27,5% 14,9% 

MHP 
Frekans 28 48 67 50 22 215 

%  6,1% 15,0% 15,8% 14,4% 15,5% 12,7% 

BDP 
Frekans 19 15 17 30 14 95 

%  4,1% 4,7% 4,0% 8,6% 9,9% 5,6% 

SP 
Frekans 3 4 2 2 1 12 

%  ,6% 1,3% ,5% ,6% ,7% ,7% 

DP 
Frekans 0 2 1 0 2 5 

%  ,0% ,6% ,2% ,0% 1,4% ,3% 

BBP 
Frekans 7 4 9 3 2 25 

%  1,5% 1,3% 2,1% ,9% 1,4% 1,5% 

DSP 
Frekans 2 1 3 2 4 12 

%  ,4% 3% ,7% ,6% 2,8% ,7% 

TP 
Frekans 0 0 0 0 1 1 

%  ,0% ,0% ,0% ,0% ,7% ,1% 

İP 
Frekans 0 0 0 0 1 1 

%  ,0% ,0% ,0% ,0% ,7% ,1% 

HEPAR 
Frekans 2 0 3 2 3 10 

%  ,4% ,0% ,7% ,6% 2,1% ,6% 

Diğer 
Frekans 6 5 13 5 3 32 

%  1,3% 1,6% 3,1% 1,4% 2,1% 1,9% 

Kararsızım 
Frekans 49 59 81 68 29 286 

%  10,6% 18,5% 19,1% 19,6% 20,4% 16,9% 

Toplam 
Frekans 462 319 425 347 142 1695 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



203 

 

Seçmenlerin “Genel olarak yaşantınızdan ne kadar memnunsunuz?” sorusuna 

verdikleri yanıtların parti tercihleri değişkeni açısından istatiksel olarak farklılaşıp 

farklılaşmadığı Chi-Square testi ile analiz edilmiştir. Sonuçlara göre, katılımcıların 

bu soruya verdikleri yanıtların oranlarının siyasal parti tercihi değişkeni açısından 

istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı bulunmuştur. Pearson X
2
 (8, N=1695)= 

193,327, p<.0,5. Tablo 3.38’de de görüldüğü gibi, “Hayatımdan çok memnunum” 

diyenlerin % 67,5’i AKP’ye, % 7,4’ü CHP’ye, % 6,1’i MHP’ye ve % 4,1’i ise 

BDP’ye oy vereceklerini söylemişlerdir. “Hayatımdan hiç memnun değilim” 

diyenlerin ise, % 27,5’i CHP’ye, % 15,5’i MHP’ye, % 14,8’i AKP’ye ve % 9,9’u ise 

BDP’ye oy vereceklerini ifade etmişlerdir. Tablodan da anlaşılacağı üzere iktidar 

partisine oy vereceğini söyleyenlerin aynı zamanda hayattan memnuniyet 

derecelerinin yüksekliği, buna karşın muhalefet partilerine oy vereceğini ifade 

edenlerin ise hayattan memnuniyet derecelerinin düşüklüğü dikkat çekmektedir. 

 

Tablo 3. 39: Gelecekten Umut 

 

 
 Frekans 

Yüzde 

(%) 
Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

Faktörler 

Çok ümitliyim 263 15,5 15,5 15,5 

Ümitliyim 735 43,4 43,4 58,9 

Pek ümitli değilim 454 26,8 26,8 85,7 

Hiç ümitli değilim 175 10,3 10,3 96,0 

Fikrim Yok 68 4,0 4,0 100,0 

Toplam 1695 100,0 100,0  

 

Sosyo-psikolojik etmenlerden olan ve yine seçmenlerin tercihlerinde önemli 

etkisi olduğu düşünülen “Gelecekten Umut” duygusunu tespit etmek amacıyla 

araştırmanın katılımcılarına “Geleceğinizden ümitli misiniz?” şeklinde bir soru 

yöneltilmiştir. Tablo 3.39’da da görüleceği gibi, katılımcıların büyük bir çoğunluğu 

(% 43,4) geleceklerinden ümitli olduklarını ifade etmişlerdir. Geleceğinden çok 

ümitli olanların oranı % 15,5, buna karşın pek ümitli olmayanların oranı ise % 
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26,8’dir. Katılımcıların % 10,3’lük bir kesimi ise geleceklerinden hiç ümitli 

olmadıklarını beyan etmişlerdir. 

 

 

Tablo 3. 40: Gelecekten Umut * Hangi Partiye Oy Verirsiniz 

 

 
  

Gelecekten Umut 

Toplam Çok 

ümitliyim 
Ümitliyim 

Pek ümitli 

değilim 

Hiç ümitli 

değilim 

Fikrim 

Yok 

 

AKP 
Frekans 170 419 114 19 26 748 

%  64,6% 57,0% 25,1% 10,9% 38,2% 44,1% 

CHP 
Frekans 17 65 111 51 9 253 

%  6,5% 8,8% 24,4% 29,1% 13,2% 14,9% 

MHP 
Frekans 26 63 83 36 7 215 

%  9,9% 8,6% 18,3% 20,6% 10,3% 12,7% 

BDP 
Frekans 16 33 27 15 4 95 

%  6,1% 4,5% 5,9% 8,6% 5,9% 5,6% 

SP 
Frekans 1 9 2 0 0 12 

%  ,4% 1,2% ,4% ,0% ,0% ,7% 

DP 
Frekans 0 2 1 2 0 5 

%  ,0% ,3% ,2% 1,1% ,0% ,3% 

BBP 
Frekans 7 9 8 1 0 25 

%  2,7% 1,2% 1,8% ,6% ,0% 1,5% 

DSP 
Frekans 0 2 7 3 0 12 

%  ,0% ,3% 1,5% 1,7% ,0% ,7% 

TP 
Frekans 0 1 0 0 0 1 

%  ,0% ,1% ,0% ,0% ,0% ,1% 

İP 
Frekans 0 0 0 1 0 1 

%  ,0% ,0% ,0% ,6% ,0% ,1% 

HEPAR 
Frekans 1 1 4 2 2 10 

%  ,4% ,1% ,9% 1,1% 2,9% ,6% 

Diğer 
Frekans 3 16 6 5 2 32 

%  1,1% 2,2% 1,3% 2,9% 2,9% 1,9% 

Kararsızım 
Frekans 22 115 91 40 18 286 

%  8,4% 15,6% 20,0% 22,9% 26,5% 16,9% 

Toplam 
Frekans 263 735 454 175 68 1695 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Seçmenlerin “Geleceğinizden ümitli misiniz?” sorusuna verdikleri yanıtların 

parti tercihleri değişkeni açısından istatiksel olarak farklılaşıp farklılaşmadığı Chi-

Square testi ile analiz edilmiştir. Sonuçlara göre, katılımcıların bu soruya verdikleri 

yanıtların oranlarının siyasal parti tercihi değişkeni açısından istatiksel olarak anlamlı 

düzeyde farklılaştığı bulunmuştur. Pearson X
2
 (8, N=1695)= 192,421, p<.0,5. Tablo 

3.40’ta da görüldüğü gibi, “geleceğimden çok ümitliyim” diyenlerin % 64,6’sı ve 

“ümitliyim” diyenlerin % 57’si AKP’ye oy vereceklerini ifade etmişlerdir. Buna 

karşın “geleceğimden hiç ümitli değilim” diyenlerin sadece % 10,9’luk bir kısmı bu 

partiye oy vereceklerini söylemişlerdir. Geleceğimden çok ümitliyim diyenlerin % 

6,5’i CHP’ye, % 9,9’u ise MHP’ye oy vereceklerini söylemişlerdir. Geleceğimden 

ümitliyim diyenlerin % 8,8’i CHP’ye ve % 8,6’sı ise MHP’ye oy vereceklerini 

söylemişlerdir. Buna karşın “geleceğimden hiç ümitli değilim” diyenlerin % 29,1’i 

CHP’ye, % 20,6’sı ise MHP’ye oy vereceklerini söylemişlerdir. Tablodan 

anlaşılacağı üzere AKP’ye oy vereceğini söyleyenlerin gelecek umut beklentileri 

daha yüksektir. Buna karşın CHP ve MHP’ye oy vereceğini söyleyenlerin ise 

gelecekten beklenti düzeyleri daha düşüktür. 

 

Tablo 3. 41: Türkiye’nin Gidişatı 

 

 
 Frekans 

Yüzde 

(%) 
Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde 

Faktörler 

İyiye gidecek 579 34,2 34,2 34,2 

Kötüye gidecek 431 25,4 25,4 59,6 

Aynı kalacak 400 23,6 23,6 83,2 

Fikrim Yok 285 16,8 16,8 100,0 

Toplam 1695 100,0 100,0  

  

Seçmen tercihlerinde önemli bir etkisi olduğu düşünülen ve onların sosyo-

psikolojik açıdan siyasete bakışlarını etkileyen ülkenin gidişatı konusunda 

düşüncelerini öğrenmek için katılımcılara “Kendinizin ve ailenizin gelir durumu 
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geçen yıllar ile karşılaştırıldığında önümüzdeki yıllar içinde Türkiye iyiye doğru mu 

gidecek kötüye doğru mu gidecek, yoksa aynı mı kalacak?” şeklinde bir soru 

yöneltilmiştir. Tablo 3.41’de de görüleceği gibi % 34,2’lik bir kesim ülkenin iyiye 

gideceğini, % 25,4’lük bir kesim kötüye gideceğini ve % 23,6’lık bir kesim ise 

ülkenin içinde bulunduğu durumun aynı kalacağını ifade etmişlerdir. 

Tablo 3. 42: Türkiye’nin Gidişatı * Hangi Partiye Oy Verirsiniz 

 

 
  

Türkiye’nin Gidişatı 
Toplam 

İyiye gidecek Kötüye gidecek Aynı kalacak Fikrim Yok 

 

AKP 
Frekans 402 76 157 113 748 

%  69,4% 17,6% 39,3% 39,6% 44,1% 

CHP 
Frekans 29 125 62 37 253 

%  5,0% 29,0% 15,5% 13,0% 14,9% 

MHP 
Frekans 51 77 44 43 215 

%  8,8% 17,9% 11,0% 15,1% 12,7% 

BDP 
Frekans 16 30 33 16 95 

%  2,8% 7,0% 8,3% 5,6% 5,6% 

SP 
Frekans 4 3 3 2 12 

%  ,7% ,7% ,8% ,7% ,7% 

DP 
Frekans 0 3 2 0 5 

%  ,0% ,7% ,5% ,0% ,3% 

BBP 
Frekans 5 9 8 3 25 

%  ,9% 2,1% 2,0% 1,1% 1,5% 

DSP 
Frekans 4 6 1 1 12 

%  ,7% 1,4% ,3% ,4% ,7% 

TP 
Frekans 0 0 1 0 1 

%  ,0% ,0% ,3% ,0% ,1% 

İP 
Frekans 0 1 0 0 1 

%  ,0% ,2% ,0% ,0% ,1% 

HEPAR 
Frekans 0 4 4 2 10 

%  ,0% ,9% 1,0% ,7% ,6% 

Diğer 
Frekans 7 12 8 5 32 

%  1,2% 2,8% 2,0% 1,8% 1,9% 

Kararsızım 
Frekans 61 85 77 63 286 

%  10,5% 19,7% 19,3% 22,1% 16,9% 

Toplam 
Frekans 579 431 400 285 1695 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



207 

 

Seçmenlerin “Türkiye’nin Gidişatı” konusunda sorulan soruya verdikleri 

yanıtların parti tercihleri değişkeni açısından istatiksel olarak farklılaşıp 

farklılaşmadığı Chi-Square testi ile analiz edilmiştir. Sonuçlara göre, katılımcıların 

bu soruya verdikleri yanıtların oranlarının siyasal parti tercihi değişkeni açısından 

istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı bulunmuştur. Pearson X
2
 (6, N=1695)= 

172,224, p<.0,5. Tablo 3.42’de de görüldüğü gibi, Türkiye’nin durumu gelecekte 

daha iyi olacak diyenlerin önümüzdeki seçimlerde % 69,4’ü AKP’ye, % 8,8’i 

MHP’ye ve % 5’i ise CHP’ye oy vereceklerini söylemişlerdir. Diğer taraftan Türkiye 

gelecekte daha kötüye gidecek diyenlerin % 29’u CHP’ye, % 17,9’u MHP’ye ve % 

17,6’sı ise AKP’ye oy vereceklerini ifade edilmiştir. Yukarıdaki Tablo 3.35 ve Tablo 

3.37’deki sonuçlarla paralellik gösteren bu yanıtlar, iktidar partisine oy verenlerin 

hayatlarından daha memnun olduklarını, gelecekten daha ümitli olduklarını ve 

Türkiye’nin gidişatının iyiye yönelik olduğunu düşündüklerini göstermektedir. Bu 

durum; iktidar partisinin vaatlerinin seçmeni daha fazla etkilediğini ve ayrıca 

muhalefet partilerinin seçmen üzerinde çok fazla etki yaratamadıklarının bir 

göstergesidir. 
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Tablo 3.43. Yaş * Hangi Partiye Oy Verirsiniz 

 

 
  

Yaş Aralığı 
Toplam 

18-27 28-37 38-47 48-57 58+ 

Partiler 

AKP 
Frekans 313 175 139 90 31 748 

%  43,8% 44,5% 43,2% 49,2% 37,3% 44,1% 

CHP 
Frekans 91 56 59 22 25 253 

%  12,7% 14,2% 18,3% 12,0% 30,1% 14,9% 

MHP 
Frekans 94 43 44 26 8 215 

%  13,2% 10,9% 13,7% 14,2% 9,6% 12,7% 

BDP 
Frekans 43 26 9 11 6 95 

%  6,0% 6,6% 2,8% 6,0% 7,2% 5,6% 

SP 
Frekans 2 4 3 2 1 12 

%  ,3% 1,0% ,9% 1,1% 1,2% ,7% 

DP 
Frekans 3 0 1 1 0 5 

%  ,4% ,0% ,3% ,5% ,0% ,3% 

BBP 
Frekans 10 6 5 3 1 25 

%  1,4% 1,5% 1,6% 1,6% 1,2% 1,5% 

DSP 
Frekans 4 2 0 4 2 12 

%  ,6% ,5% ,0% 2,2% 2,4% ,7% 

TP 
Frekans 1 0 0 0 0 1 

%  ,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,1% 

İP 
Frekans 0 0 1 0 0 1 

%  ,0% ,0% ,3% ,0% ,0% ,1% 

HEPAR 
Frekans 7 2 1 0 0 10 

%  1,0% ,5% ,3% ,0% ,0% ,6% 

Diğer 
Frekans 19 7 5 1 0 32 

%  2,7% 1,8% 1,6% ,5% ,0% 1,9% 

Kararsızım 
Frekans 127 72 55 23 9 286 

%  17,8% 18,3% 17,1% 12,6% 10,8% 16,9% 

Toplam 
Frekans 714 393 322 183 83 1695 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Bilindiği gibi, değerler, inançlar, tutumlar, yönelimler ve beklentilerle 

donanması ve siyasal sistem içinde etkinlik gösterebilmesi için, bireyin belirli bir yaş 

sınırını da aşması gerekmektedir. Siyasal davranışların belirlenmesinde, cinsiyet 

rolleri gibi bireyin denetimi dışında belirlenen bir diğer siyasal kaynak da yaştır 

(Çukurçayır, 2006: 88). Yaş ile siyasal davranış arasındaki ilişkiler belli yaş 

guruplarının siyasal olayları algılama ve içinde yaşadıkları çevrede olup biten siyasal 

gelişmelere karşı belli tepkiler göstermeleriyle ilgili gözükmektedir. Burada söz 

konusu olan bireyin biyolojik yaşından çok yer aldığı belli yaş grubu ve kuşağıdır. 

Yaş bireyin kendi iradesiyle oluşturulabilen bir siyasal kaynak değil, verili bir siyasal 

kaynaktır. Kişinin onu değiştirmesi üzerinde bir tasarrufta bulunması söz konusu 

olamaz. Belli yaş gruplarının belli siyasal katılma eylemlerinde bulunmaları 

eğiliminin daha çok olduğu ampirik araştırmalarla da doğrulanmıştır (Dursun, 2004: 

241). 

Dolayısıyla yaş değişkeninin birey’in siyasal yaşama katılımında onun tercih 

edeceği siyasal faaliyetin türü ve siyasal tercihlerinin yoğunluğu bakımından oldukça 

etkili olduğu söylenebilir. Yaş dönemlerine göre değişen fiziksel ve sosyo - 

psikolojik yapısına bağlı olarak bireyin siyasal davranış ve tutumlarında farklılıklar 

ortaya çıkacaktır. Örneğin, gençlerin siyasal gösteriler, mitingler, yürüyüşler gibi 

siyasal faaliyetlere yönelirken, yaşlıların daha çok düzenli oy kullanma eğiliminde 

olmaları ve yine gençlerin daha radikal siyasal tercihlere yönelirken yaşlıların daha 

tutucu / muhafazakâr eğilimli tercihler yapmaları yaş faktörünün siyasal davranış 

açısından ortaya çıkardığı başlıca sonuçlarını oluşturmaktadır. 

Bu açıklamaların ışığında araştırmamızda seçmenlerin yaş ve siyasal tercihleri 

arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması amacıyla “Hangi yaş aralığında 

bulunmaktasınız?” sorusuna verdikleri yanıtların parti tercihleri değişkeni açısından 

istatiksel olarak farklılaşıp farklılaşmadığı Chi-Square testi ile analiz edilmiştir. 

Sonuçlara göre, katılımcıların bu soruya verdikleri yanıtların oranlarının siyasal parti 

tercihi değişkeni açısından istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığı 

bulunmuştur. 
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Tablo 3.43’te de görüleceği gibi AKP bütün yaş aralıklarından en yüksek oyu 

almaktadır. Seçmenlerin yaş aralığına göre siyasal parti tercihlerinin analizinde 

AKP’nin neredeyse bütün yaş aralıklarından % 40’ın üzerinde bir oy oranına sahip 

olduğu görülmektedir. CHP’nin en yüksek oy oranına ulaştığı yaş 58 ve üzeri yaş 

aralığında olan seçmen kitlesidir. Araştırmada bu yaş aralığında yer alan seçmenlerin 

% 30,1’i CHP’ye oy vereceklerini beyan etmişlerdir.  

MHP’nin ise en yüksek oy oranına ulaştığı yaş aralığı 48-57’dir. Türk 

siyasetinde gençlik örgütlenmesinin en güçlü olduğu söylenen bu partinin 18-27 yaş 

aralığında AKP’nin çok gerisinde bir oy oranına ulaşmış olması dikkat çekicidir. Bu 

aralıkta AKP % 43,8’lik bir oy oranına ulaşmasına rağmen MHP’nin oy oranı % 

13,2’dir.  

Bu sonuçlar araştırmamızın hipotezlerinden bir olan “H8: Seçmenlerin siyasal 

tercihleri, yaş değişkenine göre farklılık göstermektedir” hipotezini yanlışlamaktadır. 

Çünkü Tablo 3,43’te de görüldüğü gibi, seçmenlerin siyasal parti tercihleri yaş 

aralıklarına göre önemli bir farklılık göstermemektedir. Aynı şekilde AKP’nin bütün 

yaş aralıklarında birinci parti çıkması bu yargıyı desteklemektedir. 
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Tablo 3.44. Eğitim Düzeyi * Hangi Partiye Oy Verirsiniz 

 

 
  

Eğitim Düzeyi 

Toplam Okur-yazar 

değil 

İlkokul 

mezunu 

Ortaokul 

mezunu 

Lise 

mezunu 

Üniversite ve 

üstü 

 

AKP 
Frekans 7 132 93 222 294 748 

%  41,2% 60,3% 50,5% 42,5% 39,0% 44,1% 

CHP 
Frekans 1 22 20 71 139 253 

%  5,9% 10,0% 10,9% 13,6% 18,5% 14,9% 

MHP 
Frekans 1 22 22 71 99 215 

%  5,9% 10,0% 12,0% 13,6% 13,1% 12,7% 

BDP 
Frekans 5 7 8 38 37 95 

%  29,4% 3,2% 4,3% 7,3% 4,9% 5,6% 

SP 
Frekans 0 2 2 5 3 12 

%  ,0% ,9% 1,1% 1,0% ,4% ,7% 

DP 
Frekans 0 0 2 3 0 5 

%  ,0% ,0% 1,1% ,6% ,0% ,3% 

BBP 
Frekans 0 3 3 8 11 25 

%  ,0% 1,4% 1,6% 1,5% 1,5% 1,5% 

DSP 
Frekans 0 2 1 5 4 12 

%  ,0% ,9% ,5% 1,0% ,5% ,7% 

TP 
Frekans 0 0 0 0 1 1 

%  ,0% ,0% ,0% ,0% ,1% ,1% 

İP 
Frekans 0 0 0 1 0 1 

%  ,0% ,0% ,0% ,2% ,0% ,1% 

HEPAR 
Frekans 0 0 0 2 8 10 

%  ,0% ,0% ,0% ,4% 1,1% ,6% 

Diğer 
Frekans 0 0 0 4 28 32 

%  ,0% ,0% ,0% ,8% 3,7% 1,9% 

Kararsızım 
Frekans 3 29 33 92 129 286 

%  17,6% 13,2% 17,9% 17,6% 17,1% 16,9% 

Toplam 
Frekans 17 219 184 522 753 1695 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Seçmenlerin “Eğitim düzeyi” konusunda sorulan soruya verdikleri yanıtların 

parti tercihleri değişkeni açısından istatiksel olarak farklılaşıp farklılaşmadığı Chi-

Square testi ile analiz edilmiştir. Sonuçlara göre, katılımcıların bu soruya verdikleri 

yanıtların oranlarının siyasal parti tercihi değişkeni açısından istatiksel olarak anlamlı 

düzeyde farklılaştığı bulunmuştur. Tablo 3.44’te de görüleceği üzere AKP en yüksek 

oy oranına ilkokul mezunu düzeyinde olanlarda ulaşmaktadır. Bu aralıkta AKP’nin 

oy oranı % 60,3 gibi yüksek bir rakamdır. AKP ortaokul mezunlarının % 50,5’inin, 

lise mezunlarının % 42,5’inin ve üniversite ve üstü mezunlarının ise % 39’nun oyunu 

almaktadır. Rakamlardan anlaşılacağı üzere eğitim düzeyi yükseldikçe AKP’nin oy 

oranı düşmektedir. Ancak yine de tüm eğitim düzeylerinde AKP’nin oy oranının 

yüksekliği dikkat çekicidir. CHP en yüksek oy oranına % 18,5’le üniversite ve üstü 

mezunlarında ulaşmıştır.  

CHP’nin oy oranları ilkokul mezunlarında % 10, ortaokul mezunlarında % 10,9 

ve lise mezunlarında ise % 13,6’dır. Sonuçlar eğitim seviyesi yükseldikçe CHP’nin 

oy oranının arttığını göstermektedir. MHP ise en yüksek oy oranına lise 

mezunlarında ulaşmıştır. MHP’nin ilkokul mezunlarındaki oy oranı % 10, ortaokul 

mezunlarındaki oy oranı % 12, lise mezunlarındaki oy oranı % 13,6 ve üniversite ve 

üstü mezunlarındaki oy oranı ise % 13,1’dir. CHP’de olduğu gibi MHP’nin eğitim 

düzeyi yükseldikçe oy oranını yükseltmesi dikkat çekicidir.  

Tablo 3.44’ten anlaşıldığı gibi eğitim düzeyi yükseldikçe veya düştükçe kimi 

partilerin oy oranları anlamlı düzeyde değişiklikler göstermektedir. Bu sonuçlar, 

araştırmamızın hipotezlerinden bir olan “H7:  Seçmenlerin eğitim düzeyleri ile 

siyasal tercihleri arasında anlamlı bir ilişki vardır” hipotezini doğrulamaktadır. 
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Tablo 3.45. Gelir Düzeyi * Hangi Partiye Oy Verirsiniz 

 

 
  

Gelir Düzeyi 

Toplam 500-

1000 

1001-

1500 

1501-

2000 

2001-

2500 

2501-

3000 

3001-

3500 
3501 + 

Geliri 

Yok 

 

AKP 
Frekans 227 96 63 30 25 7 10 290 748 

%  47,7% 38,1% 42,3% 38,0% 45,5% 28,0% 26,3% 46,7% 44,1% 

CHP 
Frekans 68 48 23 10 10 7 12 75 253 

%  14,3% 19,0% 15,4% 12,7% 18,2% 28,0% 31,6% 12,1% 14,9% 

MHP 
Frekans 57 33 23 13 4 5 10 70 215 

%  12,0% 13,1% 15,4% 16,5% 7,3% 20,0% 26,3% 11,3% 12,7% 

BDP 
Frekans 23 10 12 5 5 2 1 37 95 

%  4,8% 4,0% 8,1% 6,3% 9,1% 8,0% 2,6% 6,0% 5,6% 

SP 
Frekans 4 4 0 1 0 0 0 3 12 

%  ,8% 1,6% ,0% 1,3% ,0% ,0% ,0% ,5% ,7% 

DP 
Frekans 1 0 2 0 0 0 0 2 5 

%  ,2% ,0% 1,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,3% ,3% 

BBP 
Frekans 6 4 1 5 1 0 0 8 25 

%  1,3% 1,6% ,7% 6,3% 1,8% ,0% ,0% 1,3% 1,5% 

DSP 
Frekans 0 3 1 3 0 0 0 5 12 

%  ,0% 1,2% ,7% 3,8% ,0% ,0% ,0% ,8% ,7% 

TP 
Frekans 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

%  ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,2% ,1% 

İP 
Frekans 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

%  ,2% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,1% 

HEPAR 
Frekans 3 1 0 1 1 0 0 4 10 

%  ,6% ,4% ,0% 1,3% 1,8% ,0% ,0% ,6% ,6% 

Diğer 
Frekans 7 5 2 3 1 1 0 13 32 

%  1,5% 2,0% 1,3% 3,8% 1,8% 4,0% ,0% 2,1% 1,9% 

Kararsızım 
Frekans 79 48 22 8 8 3 5 113 286 

%  16,6% 19,0% 14,8% 10,1% 14,5% 12,0% 13,2% 18,2% 16,9% 

Toplam 
Frekans 476 252 149 79 55 25 38 621 1695 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



214 

 

 

Seçmenlerin “Aylık gelir düzeyiniz hangi aralıkta bulunmaktadır?” sorusuna 

verdikleri yanıtların parti tercihleri değişkeni açısından istatiksel olarak farklılaşıp 

farklılaşmadığı Chi-Square testi ile analiz edilmiştir. Sonuçlara göre, katılımcıların 

bu soruya verdikleri yanıtların oranlarının siyasal parti tercihi değişkeni açısından 

istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı bulunmuştur.  

Tablo 3.45’te de görüleceği üzere AKP’nin en yüksek oy oranı gelir düzeyi 

500-1000 TL olanlar arasındadır. Bu aralıkta AKP’nin oy oranı % 47,7’dir. 

Sözkonusu bu parti gelir düzeyi 1001-1500 TL aralığında % 38,1, 1501-2000 TL 

aralığında % 42,3, 2001-2500 TL aralığında % 38, 2501-3000 TL aralığında % 45,3, 

3001-3500 TL aralığında % 28 ve 3500 TL üzerindeki gelire sahip olanlarda % 

26,3’lük bir desteğe sahiptir. Bu parti, hiç gelirim yok diyenlerin ise % 46,7’sinin 

desteğini almıştır. 

CHP en yüksek oy oranına 3501 TL ve üzeri gelir sahibi olanlarda ulaşmıştır. 

CHP’nin 500-1000 gelir aralığındaki seçmenlerden aldığı destek % 14,3, 1001-1500 

TL gelir aralığındakilerden % 19, 1501-2000 TL gelir aralığındakilerden % 15,4, 

2001-2500 TL gelir aralığındakilerden % 12,7, 2501-3000 TL gelir 

aralığındakilerden % 18,2 ve 3001-3500 TL gelir aralığındakilerden aldığı destek % 

28’dir. Herhangi bir gelirim yok diyenlerin ise % 12,1’i CHP’yi destekleyeceklerini 

söylemişlerdir. 

MHP’de en yüksek oy oranına gelir düzeyi 3501 TL ve üzeri olan seçmen 

kitlesinde ulaşmıştır. Bu partinin gelir düzeyi 500-1000 TL olanlardaki oy oranı % 

12, gelir düzeyi 1001-1500 TL olanlarda % 13,1, gelir düzeyi 1501-2000 olanlarda 

15,4, gelir düzeyi 2001-2500 TL olanlarda % 7,3 ve gelir düzeyi 3001-3500 TL 

olanlardaki oranı % 20’dir. Herhangi bir gelirim yok diyenlerin içindeki oy oranı ise 

% 11,3’tür.  

Tablo 3.45’ten anlaşılacağı gibi, gelir düzeyi yükseldikçe AKP’nin oy oranı 

düşmekte, buna karşın CHP ve MHP’nin oy oranı yükselmektedir. AKP’nin alt ve 

orta gelir düzeyinde olan kesimlerden daha fazla oy alması dikkat çekicidir. Bu 



215 

 

sonuçlar araştırmamızın hipotezlerinden bir diğeri olan “H10: Seçmenlerin ekonomik 

durumları siyasal tercihlerinde önemli bir faktör oluşturmaktadır” hipotezini doğrular 

niteliktedir. 

Tablo 3.46. Yerleşim Yeri * Hangi Partiye Oy Verirsiniz 

 

 
  

Yerleşim Yeri 
Toplam 

Koy Kasaba İlçe Şehir Büyükşehir Yurt dışı 

 

AKP 
Frekans 52 32 155 222 283 4 748 

%  44,1% 55,2% 43,7% 44,8% 43,2% 30,8% 44,1% 

CHP 
Frekans 13 6 52 70 106 6 253 

%  11,0% 10,3% 14,6% 14,1% 16,2% 46,2% 14,9% 

MHP 
Frekans 14 2 55 58 84 2 215 

%  11,9% 3,4% 15,5% 11,7% 12,8% 15,4% 12,7% 

BDP 
Frekans 9 7 14 29 36 0 95 

%  7,6% 12,1% 3,9% 5,8% 5,5% ,0% 5,6% 

SP 
Frekans 0 0 4 2 6 0 12 

%  ,0% ,0% 1,1% ,4% ,9% ,0% ,7% 

DP 
Frekans 0 0 2 2 1 0 5 

%  ,0% ,0% ,6% ,4% ,2% ,0% ,3% 

BBP 
Frekans 4 1 4 7 9 0 25 

%  3,4% 1,7% 1,1% 1,4% 1,4% ,0% 1,5% 

DSP 
Frekans 0 0 1 6 5 0 12 

%  ,0% ,0% ,3% 1,2% ,8% ,0% ,7% 

TP 
Frekans 0 0 1 0 0 0 1 

%  ,0% ,0% ,3% ,0% ,0% ,0% ,1% 

İP 
Frekans 0 0 0 1 0 0 1 

%  ,0% ,0% ,0% ,2% ,0% ,0% ,1% 

HEPAR 
Frekans 0 0 1 3 6 0 10 

%  ,0% ,0% ,3% ,6% ,9% ,0% ,6% 

Diğer 
Frekans 2 2 4 9 15 0 32 

%  1,7% 3,4% 1,1% 1,8% 2,3% ,0% 1,9% 

Kararsızım 
Frekans 24 8 62 87 104 1 286 

%  20,3% 13,8% 17,5% 17,5% 15,9% 7,7% 16,9% 

Toplam 
Frekans 118 58 355 496 655 13 1695 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Seçmenlerin “Hayatınızın büyük kısmını aşağıdaki yerleşim merkezlerinden 

hangisinde geçirdiniz?” sorusuna verdikleri yanıtların parti tercihleri değişkeni 

açısından istatiksel olarak farklılaşıp farklılaşmadığı Chi-Square testi ile analiz 

edilmiştir. Sonuçlara göre, katılımcıların bu soruya verdikleri yanıtların oranlarının 

siyasal parti tercihi değişkeni açısından istatiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı 

bulunmuştur. 

Tablo 3.46’ta da görüleceği üzere AKP’nin en yüksek oy oranına yaşamlarının 

büyük kısmını köy ya da kasabada geçiren seçmen kitlesinde ulaşmıştır. Bu yerleşim 

yerlerinde yaşayanlar sırasıyla AKP’ye % 44,1 ve % 55,2 oranlarında oy 

vereceklerini söylemişlerdir. Yaşamlarının büyük kısmını ilçe de geçirdiğini 

söyleyenlerin % 43,7’si, şehirde geçirdiklerini söyleyenlerin % 44,8’i ve 

büyükşehirde geçirdiklerini söyleyenlerin % 43,2’si AKP’ye oy vereceklerini beyan 

etmişlerdir.  

CHP ise en yüksek oy oranına yaşamlarının büyük kısmını yurtdışında ya da 

büyükşehirde geçiren seçmen kitlesinde ulaşmıştır. Bu yerleşim yerlerinde CHP’nin 

oy oranı sırasıyla % 46,2 ve % 16,2’dir. Yaşamının büyük kısmını köyde geçirenlerin 

CHP’ye desteği % 11, kasabada geçirenlerin % 10,3, ilçede geçirenlerin % 14,6 ve 

şehirde geçirenlerin ise % 14,1’dir. 

Araştırmamızda MHP en yüksek oy oranına ilçe merkezinde yaşayan seçmen 

kitlesinde ulaşmıştır. MHP’nin bunu izleyen oy oranı büyükşehirlerdir. 

Büyükşehirlerde yaşayanların % 12,8’i MHP’ye oy vereceklerini beyan etmişlerdir. 

MHP’nin yaşamlarının büyük kısmını köyde geçirenlerden aldığı destek % 11,9, 

kasabada geçirenlerden aldığı destek % 3,4 ve şehirde geçirenlerden aldığı destek ise 

% 11,7’dir. 

Tablo 3.46’dan anlaşılacağı gibi, coğrafi yerleşim yeri büyüdükçe AKP’nin oy 

oranı düşmekte, buna karşın CHP ve MHP’nin oy oranı yükselmektedir. AKP’nin 

köy ve kasaba gibi kırsal yerleşim yerlerinde yaşayan kesimlerden daha fazla oy 

alması dikkat çekicidir. CHP ve MHP’nin seçmen kitlesi ise daha çok şehir ve 

büyükşehir gibi kentli kesimlerdir. Bu sonuçlar araştırmamızın hipotezlerinden bir 
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diğeri olan “H1: Seçmenlerin siyasal tercihleri, coğrafi yerleşim yerine göre farklılık 

göstermektedir” hipotezini doğrular niteliktedir. 

 

3.9.2.1. Sosyo-Psikolojik Faktörlere İlişkin Tanımsal İstatistikler 

Çalışmanın bu kısmında seçmen davranışlarını etkilediği düşünülen sosyo-

psikolojik faktör değişkenlerine ilişkin deneklerin katılım düzeyleri tanımsal 

istatistik yöntemiyle analiz edilmiştir. Yukarıdaki tablolarda deneklerin sosyo-

psikolojik değerlerine ve bu değerlerin tercihlerinde oynadığı role ilişkin fikir sahibi 

olunduktan sonra, genel olarak toplanan diğer verilere ilişkin frekanslar, ortalamalar 

ve standart sapmalar aşağıdaki Tablo 3.47’de verilmiştir. Sözkonusu bu tabloda elde 

edilen değerler incelendiğinde, seçmenlerin sosyo-psikolojik değerleri ve bu 

değerlerin siyasal tercihlerini etkilemeleri hakkında genel bir yargıya varılacaktır.  

Aşağıdaki tabloda (Tablo 3.47) Tanımsal İstatistikler aracılığıyla elde edilen 

sosyo-psikolojik değerler bu araştırmanın varsayımlarına göre sınıflandırılmıştır. 

Tabloda deneklerin bu varsayımlara göre geliştirilen yargılara katılım düzeyleri yer 

almaktadır. 1’den 5’e kadar derecelendirilen bu ölçeklerde ortalama 2,50’dir. Bu 

rakamın altı, ilgili yargıya katılma düzeyinin düşüklüğünü; üstü ise katılma 

düzeyinin yüksekliğini ifade etmektedir.  
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Tablo 3.47. Sosyo-Psikolojik Faktörlere İlişkin Tanımsal İstatistikler 

Değişkenler N Min. Max. Ort. 
Std. 

Sapma 

Seçimlerde siyasal tercihimi en çok parti programı etkiler. 1695 1 5 3,18 1,342 

Seçimlerde siyasal tercihimi en çok parti lideri etkiler. 1695 1 5 3,60 1,250 

Seçimlerde siyasal tercihimi en çok partinin adayları etkiler. 1695 1 5 3,42 1,217 

Seçimlerde siyasal tercihimi en çok ailem etkiler. 1695 1 5 2,15 1,177 

Seçimlerde siyasal ideolojime bağlı olarak oy veririm. 1695 1 5 3,81 1,213 

Seçimlerde siyasal tercihimi en çok medya etkiler. 1695 1 5 2,40 1,240 

Seçimlerde sosyal sorumluluğun bir gereği olarak oy veririm. 1695 1 5 3,68 1,311 

Seçimlerde bireysel çıkarlarım hangi partiye oy vereceğimi belirler. 1695 1 5 2,36 1,333 

Seçimlerde oy verdiğim parti kendisine tam olarak güvendiğim 

partidir. 
1695 1 5 3,82 1,229 

Seçimlerde siyasal tercihimi en çok arkadaş çevrem etkiler. 1695 1 5 1,99 1,124 

Seçimlerde partilerin geçmişteki ekonomik başarıları oyumun yönünü 

belirlemektedir. 
1695 1 5 3,42 1,249 

Seçimlerde partilerin geçmişteki siyasi başarıları oyumun yönünü 

belirlemektedir. 
1695 1 5 3,61 1,181 

Seçimlerde partilerin geçmişteki uluslararası siyasetteki başarıları 

oyumun yönünü belirlemektedir. 
1695 1 5 3,52 1,229 

Seçimlerde partilerin propaganda amaçlı ev ziyaretleri oyumun yönünü 

belirlemektedir. 
1695 1 5 2,15 1,167 

Siyasi reklamlar ve kampanya faaliyetleri siyasal tercihimi 

etkilemektedir. 
1695 1 5 2,21 1,162 

Tartışma programlarında adayların performansları siyasal tercihimi 

etkilemektedir. 
1695 1 5 2,87 1,287 

Siyasi konularda tecrübeli kişilerin fikir ve yorumları siyasal tercihimi 

etkilemektedir. 
1695 1 5 3,16 1,231 

Kamuoyu araştırmaları sonuçları siyasal tercihimi etkilemektedir. 1695 1 5 2,42 1,206 

Siyasi partilerin gündemdeki konulara yaklaşımı siyasal tercihimi 

etkilemektedir. 
1695 1 5 3,41 1,255 

Aile geleneklerimiz doğrultusunda oy kullanmayı düşünürüm 1695 1 5 2,30 1,262 

Kendimi oy vereceğim siyasal partinin seçmeni olarak hissederim 1695 1 5 3,51 1,219 

Seçimleri kazanma olasılığı olmayan bir siyasal partiye oy vermem 1695 1 5 2,80 1,473 

 

(i) Ölçekte 1 “kesinlikle katılmıyorum”, 2 “katılmıyorum”, 3 “kararsızım”, 4 “katılıyorum”, 5 

“tamamen katılıyorum” anlamındadır. (ii) Cronbach Alpha= ,6322  (iii) Friedman çift yönlü Anova 

testine göre (χ2=2639,617: p<.001) sonuçlar istatistiksel açıdan anlamlıdır. 



219 

 

 

Tablo 3.47 incelendiğinde öne çıkan en önemli hususun; seçmenlerin oy 

kullanırken partilere ya da liderine duydukları güvenin etkisini tespit etmeye yönelik 

“Seçimlerde oy verdiğim parti kendisine tam olarak güvendiğim partidir” yargısına 

ortalamanın çok üstünde (3,82) bir oranda katıldıklarını ifade etmiş olmalarıdır. Bu 

sonuç çalışmamızın hipotezlerinden biri olan “H15: Güven faktörü seçmenin tutum 

belirlemesinde önemli bir etken oluşturmaktadır” hipotezini doğrulamaktadır. 

Tabloda öne çıkan önemli bir diğer nokta, seçmenlerin siyasal tercihte bulunurken 

parti liderinin tutum ve davranışlarını önemsediklerini ifade etmeleridir. “Seçimlerde 

siyasal tercihimi en çok parti lideri etkiler” yargısına katılımın yüksekliği (3,60) 

bunun göstergesidir. Bu sonuç çalışmamızın hipotezlerinden “H13: Parti liderlerinin 

özellikleri seçmen tercihlerinde önemli bir faktör oluşturmaktadır” hipotezini 

doğrulamaktadır.  

Tabloda öne çıkan önemli hususlardan biri ise seçmen davranışların da medya 

etkisini sorgulamaya yönelik yargıya ortalamanın altında bir katılımın olmasıdır. Bu 

hususta seçmenlere “Seçimlerde siyasal tercihimi en çok medya etkiler” şeklinde bir 

yargı sunulmuş ve bu yargıya ortalamanın altında (2,40) bir katılım düzeyi 

gerçekleşmiştir. Bu durum araştırmamızın hipotezlerinden “H14: Medya faktörü 

seçmen tercihlerinde önemli bir etkendir” hipotezini yanlışlamaktadır. Bu yargıya 

katılımın düşüklüğüne rağmen “Siyasi konularda tecrübeli kişilerin fikir ve yorumları 

siyasal tercihimi etkilemektedir” yargısına katılımın yüksekliği (3,16) ise dikkat 

çekicidir. Ayrıca seçmenlerin ideolojik oy verme davranışını ortaya koymaya çalışan 

“Seçimlerde siyasal ideolojime bağlı olarak oy veririm” yargısına katılımın 

yüksekliği de (3,81) dikkat çekicidir. Bu sonuç araştırmamızın son hipotezi olan 

“H16: Seçmenlerin siyasal ideolojileri ile oy verme davranışları arasında anlamlı bir 

ilişki vardır” hipotezini doğrulamaktadır. 

Kamuoyu araştırmalarının seçmenlerin tutumlarını ve davranışlarını 

etkilemedeki rolünü ortaya koymayan çalışan “Kamuoyu araştırmaları sonuçları 

siyasal tercihimi etkilemektedir” yargısına ortalamanın altında bir katılımın (2,42) 

olması da dikkat çekici noktalardan biridir. Aynı şekilde seçmenlerin “Seçimlerde 



220 

 

partilerin propaganda amaçlı ev ziyaretleri oyumun yönünü belirlemektedir” 

yargısına katılımlarının düşüklüğü de (2,15) Tablo 3.47’deki öne çıkan hususlardan 

biridir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

1. Literatürden Elde Edilen Sonuçlar 

Türkiye’de seçmen davranışlarında sosyo-psikolojik, kültürel ve dinsel 

faktörlerin rolünü inceleyen bu tez çalışmasında, ilk başta kavram olarak seçmen 

davranışı, seçmen davranışlarının genel karakteristikleri ve seçmen davranışlarını 

açıklayan kuramsal modeller ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Bu yapılırken 

kavramsal bir çerçeve oluşturabilmek için öncelikle geniş bir literatür taraması 

yapılmış, literatür taraması sonucunda seçmen davranışlarını ortaya koymaya çalışan 

pek çok modelin olduğu, bu modellerin sadece politik-sosyoloji uygulamaları 

açısından değil, iktisat teorisi kökenlerinin de olduğu tespit edilmiştir. Bu bölümde, 

siyasal iktidarın etkilenmesine yönelik yapılan eylemlerin tümü olan seçmen 

davranışı kavramı, oluştuğu çevreyle birlikte ele alınıp incelenmiştir. Çünkü 

bireylerin siyasal davranışlarıyla çevrelerindeki diğer etkenler arasında sıkı bir 

etkileşim vardır. Dolayısıyla çevre etkenleri seçmenlerin davranışları üzerinde 

belirleyici rol oynar. Bu amaçla seçmen karar alma sürecinin sorunları da bu kısımda 

incelenmiştir. 

Çalışmanın ikinci bölümünün ilk kısmında çok partili siyasal yaşama geçişten 

itibaren Türkiye’deki seçmen davranışları dönemsel olarak ele alınmıştır. Bunun 

temel amacı bilindiği gibi, bireyler, hem siyasal alanla ilgili eylemlere katılır ve 

siyasal mekanizmaları etkiler hem de siyasetten etkilenirler. Bu açıdan siyasal 

davranış, bireyin karar önceliklerinin siyasal otoriteye yansımasıdır. Bir ülkenin 

siyasal yapısı ve katılım için oluşan kurumlaşma, bireyin katılıma yönelik 

davranışlarını etkilemeleri bakımından önemli rol oynar. Siyasal partilerin yapısı, 

eğitim düzeyinin yüksek olması, kitle iletişim araçlarının yaygınlığı ve nitelikleri, 

siyasal davranışların yönünün belirlenmesi bakımından önemlidir. Bu faktörlerin 

yanısıra bireyin kişisel tutum ve değerleri, sosyo-psikolojik yapısı ve din karşısındaki 
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pozisyonu –ya da dinsel öncelikleri- onun davranışlarının yönünün belirlenmesinde 

aynı derecede etkilidirler. Bütün bu yönleriyle siyasal davranışlar, toplumsal 

yaşamda yurttaş olgusu temelinde anlam kazanan bir yapıdadır. Siyasal davranışın 

niteliği, davranış eyleminde bulunan bireylerin sosyo-psikolojik ve kültürel 

konumlarıyla doğrudan ilgilidir.  

Çalışmanın bu bölümünün diğer kısmında ise, özellikle üçüncü bölümdeki 

uygulama kısmının kavramsal altyapısını oluşturmak amacıyla Türkiye’de seçmen 

davranışlarını etkileyen araçsal ve yapısal faktörler detaylı bir şekilde incelenmiştir. 

Bunlar belirlenirken yoğunlukla sosyo-psikolojik ve kültürel bakımdan etkili olduğu 

varsayılan ve literatürde daha önce yer alan faktörlerden olmasına dikkat edilmiştir. 

Diğer taraftan, dinin seçmen davranışları üzerindeki etkisini de araştıran bu bölümde, 

din olgusunun kendisinin bağımlı bir değişken olduğu, bu nedenle seçmen 

davranışları üzerinde tek belirleyici bir faktör olamayacağı savlanmıştır. 

 

2. Araştırma Sonuçları 

Çalışmanın üçüncü bölümünü oluşturan alan araştırmasıyla elde edilen 

verilerin istatistiksel analizlerine bakılarak genel itibariyle şu sonuçlara ulaşılmıştır; 

Seçmenlerin ne düşündüğünü, onun istek ve gereksinimlerini bilmek kısaca 

seçmeni iyi tanımak siyasal faaliyetlerde başarının anahtarıdır. Bu çalışmada 

seçmenlerin siyasal yönelişleri, ülke sorunlarına verdiği öncelikler, siyaset kurumunu 

nasıl gördükleri ve karar almalarında etkili olduğu düşünülen bazı sosyo-psikolojik, 

kültürel ve dinsel faktörler irdelenmiştir. Ortaya konan bulgular, gündemde yoğun 

olarak tartışılan bazı konuların seçmenin önceliklerinde ilk sıralarda olmadığı, aksine 

siyasal gündemde hemen hiç konuşulmayan bazı konuların ise seçmenlerin ilk sırada 

gelen öncelikleri arasında olduğu yönündedir.  

Seçmenler siyasi yelpazede aldıkları pozisyona göre incelendiğinde büyük bir 

çoğunluğunun (% 37,2) merkez sağda olduğu görülmektedir. Bunu merkezde yer alan 

seçmenler (% 20,5) takip etmektedir. Aşırı sağda olanların oranı % 5,4; merkez solda 
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olanlar % 20,5; aşırı solda olanlar ise % 2,8’dir. Merkez oylar dışarıda bırakılarak sol ile 

sağ kanat karşılaştırıldığında sağ görüşün araştırma örneklemi açısından üstünlüğünden 

söz edilebilir. Bu sonuçlar araştırmamızın resmi ile Türkiye gerçeğinin örtüştüğüne 

işaret etmektedir. 

Seçmenler siyasal kimlik olarak kendilerini ilk sırada “muhafazakâr-demokrat” 

olarak tanımlamışlardır. İkinci sıradaki tanımlama “muhafazakâr-milliyetçi”liktir. 

Bunları sırasıyla “sağcı” ve “dindar” kimlikleri takip etmektedir. 

Seçmenler açısından oy vermenin öncelikli anlamı “ülkenin ya da bölgelerinin 

daha iyi yönetilmesini sağlamadır”.  Bunu “ideolojilerine hizmet etme” faktörü 

izlemektedir. Bu sonuç toplumun büyük bir çoğunluğunun siyasal olayları takip ettiğini 

buna ek olarak kendi dünya görüşlerine hizmet etmek için siyasal davranış sergilemekten 

geri durmadıklarını göstermektedir. 

Seçmenlerin parti tercih nedenlerinin başında “partinin programı” gelmektedir. 

Bunu sırasıyla “partinin icraatları”, “partinin kadrosu” ve “partinin lideri” takip 

etmektedir. Bu durum seçmenin sadece lider veya sadece ideoloji gibi saiklere bağlı 

kalarak hareket etmediğini, rasyonel davranarak gelecek beklentisine hizmet edeceğini 

düşündüğü partilere yöneldiğini göstermektedir. 

Seçmenin yarıdan fazlası (% 50,6) oylarını nereye vereceklerinin önceden belli 

olduğunu ifade etmişlerdir. Bunu “adaylar belirlendikten sonra oy verme kararım 

netleşir” (% 23,5) faktörü takip etmektedir. Seçmenlerdeki parti bağlılığının (party 

loyalty) oranı yüksektir. Diğer taraftan seçmenlerin büyük kısmı oy verme faaliyetini 

gerçekleştirirken siyasal ideolojisine göre oy vermektedir. Bu ifade açılacak olunursa 

spektrumdaki kendisinin eğilimi ya da eğiliminden bir seçim yapması siyasi kulvarı 

içinde hareket edebilir ancak siyasi kulvarı dışında kalırsa diğer kulvardan iyi bir 

hareket olsa dahi bunu önemsemeyecektir. Spektrumda merkezin solunda yer alan bir 

seçmen merkezin sağında bulunan bir tercih yapmamaktadır. Tersi durumda tersi için 

geçerlidir, siyasi eğilimi ilk oyunda ve son oyunda merkezin sağında olan bir 

seçmen, merkezin soluna oy vermemektedir. 
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Seçmenlerin büyük bir çoğunluğu (% 44,8) kendilerini dindar olarak 

görmektedirler. Bunu yine yüksek sayılabilecek bir oranla (% 23,9) oldukça dindar 

sayılırım kategorisi takip etmektedir. Yukarıdaki sonuçla karşılaştırılacak olunursa, 

seçmenin kendisini dindar olarak görmesine rağmen dindarlığı bir “siyasal kimlik” 

olarak benimseme oranı düşüktür. 

Seçmenlerin ülkemizin sorunlarıyla ilgili konulardaki önceliği “terör/PKK sorunu” 

olarak tespit edilmiştir. Bunu “işsizlik” ve “ekonomik sorunlar” takip etmektedir. Yine 

“yolsuzluklar” sorunu seçmenlerin üst sıralarda gördüğü sorunlardan biridir. Bunları 

“Kürt/açılım sorunu”, “eğitim sorunu”, “sağlık sorunu”, “türban sorunu” izlemektedir. 

Yukarıda betimlenen sorunların tamamı siyasi sistemin ilişkili olduğu sorunlardır. 

Bunların bazılarını siyasi sistem kendisi üretmiş, bir kısmını ise yıllardır 

çözümleyememiştir. Siyasal argümanlarında bu sorunlara çözüm vadeden partiler 

yukarıdaki tabloda belirtilen sıralamayı dikkate almalıdırlar. Ayrıca siyasal partiler parti 

programlarını yaparken halkın sorunların çözümüne ilişkin önceliklerini belirlemeli ve 

programlarını bu sıralamalara göre düzenlemelidirler. Burada özellikle dikkat edilecek 

nokta ülke gündemini yıllardır en ön sıralarda işgal eden türban sorununa araştırma 

örnekleminin işsizlik, eğitim sorunu ve yolsuzluk gibi konuların çok arkasında yer 

vermiş olmasıdır. Bu açıdan seçmenler gerçek sorunlarla yapay olanların birbirinden 

ayrılmasını ve sıkıntı duydukları sorunların öncelikli olarak çözümlenmesini 

beklemektedirler. Bu açıdan Seçmenler siyasal partilerden ülkenin gerçek sorunlarına 

odaklanmalarını beklemektedirler. Ülkenin önemli sorunları bulunmaktadır. İktidar 

olmak bir amaç değil ülke sorunların çözmek için bir araçtır. Siyasal partilerin amacı 

da bu noktaya odaklanmalıdır. Yoksa iktidar olmak uğruna tüm gücünü diğer 

partilerle rekabete ayıran siyasi anlayışın ülke sorunlarına çözüm bulması 

beklenemez. 

Araştırma sonucu ülkede yaşanan siyasal yozlaşmanın en önemli örneklerinden 

biri olan seçimlerden önce gerçekleştirilmesi imkânsız vaatlerde bulunarak seçmenleri 

kandırmaya yönelik davranışlar siyasette etik unsurunun ihmal edildiğini göstermektedir. 

Bu durum siyasete olan güveni aşağılara çekmektedir. Siyasete olan tüm güvensizliğe 

rağmen seçmenlerin parti sadakati yüksektir. Bu unsur parti sadakatinde ideolojik 

unsurların daha ön planda tutulduğuna işaret etmektedir. 
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Seçmenler oy verme faaliyetinin sosyal bir sorumluluğun gereği olduğunu 

düşünmektedir. Seçimlere katılmanın sorumluluk olduğu düşüncesi yüksektir. 

Marjinal tutumların haricinde seçimlere katılım, kriz dönemleri olmadığında yüksek 

bir oranda gerçekleşecektir. Kamuoyunda genel kabul görmüş anlayış, oy vermeye 

gitmek yönündedir. Seçmen en az 4-5 yılda bile olsa sesini duyurmanın yolunun 

seçime katılmak olduğunu düşündüğünden, oy verme faaliyeti içine girmektedir. Oy 

vermenin maliyeti seçmen için çok yüksek olmadığından ve sosyal çevrenin birbirine 

yakınlaşması açısından seçmenler oy verme eğilimindedirler. Rasyonel 

davranmasalar dahi, oy verme yönünde tavır içinde olacaklardır. 

Seçmenlerin çok büyük bir kısmı kullanacağı oyun seçim sonucunu 

etkileyeceğini düşünmektedir. Genel kanı sosyal sorumluluk olan seçime katılma 

yönünde olduğu ve seçime katılmamanın maliyetinin karşı tarafın bir oy öne 

geçtiğinin bilincindedir. Buna rağmen küsenler olduğu, onlarında seçimlere 

katılmadığı –yani seçmeyenler- olduğu da görülmektedir. Oy verme faaliyeti 

toplumsal bir kavram olduğu için seçim çevrelerindeki vatandaşların birbirleri ile 

olan iletişimleri / etkileşimleri onların seçime katılmalarını sağlayacak bir unsurdur. 

İster geçmişte ister günümüzde din-siyaset ilişkileri sorunsalı bağlamında Türk 

siyasetinde biçimlenen pek çok olay seçmenin davranışlarını dinsel değerler 

üzerinden tartışılmasına neden olmuştur. Din ve siyaset ilişkilerine yönelik çoğu olay 

karşısında seçmenlerin sergiledikleri davranışlar, tutumlar bireysel anlamda 

kendilerini konumlandırdıkları dindarlık düzeylerinden çok, dindarlık-laiklik ekseni 

tarafında yer aldıkları toplumsal kesimler açısından belirleyici olmaktadır. Bununla 

birlikte, siyasal yaşamda siyasal sistem ve seçmen tercihlerinde kutuplaşma yarattığı 

öne sürülen dinin, aynı kutuplaşmayı iktidar ilişkilerini değerlendirmede 

sürdürmemesi bu araştırmanın ulaştığı en önemli bulgulardan biridir.  

Çalışmanın din-siyaset sorunsalı bağlamında ulaştığı önemli bulgulardan bir 

diğeri, kamusal alanda din kurumunu düzenleyen uygulamaların seçmen tarafından 

büyük bir tepkiyle karşılanmamasıdır. Sözgelimi, bireylerin yaşam tercihleri ile ilgili 

türban yasağı gibi konularda özellikle toplumsal kesimlerin bütünü bakımından 

önemli bir fikir ayrılığı veya kutuplaşma görülmemektedir. 
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Toplumda dindarlığın artması ile devlet düzeninin laik ilkelerden uzaklaşacağı 

öngörüsü hakkında doğrusal bir ilişkinin kurulamayacağı, bu araştırmanın ulaştığı 

önemli yargılardan biridir. En azından araştırma örneklemine dâhil olan seçmenler 

bakımından dindarlık ile laiklik arasında böyle bir bağlantı kurulamamıştır. 

Araştırmanın ortaya koyduğu önemli bulgulardan biri de bireylerin oruç, 

namaz gibi ibadetlerini düzenli yerine getirişlerinde son zamanlarda önemli bir artış 

eğiliminin olmadığıdır. Bu nedenle birey bağlamında dine bağlılıkta herhangi bir 

artış yaşanmazken toplumun dini yaşayışında artış olduğu tartışmalarının sıkça söz 

konusu olması, bu konunun ne kadar algıya bağlı olarak değiştiğini ortaya 

koymaktadır. Çalışma kapsamında yaptığımız alan araştırmasında bireylerin kendi 

dindarlıklarında önemli bir değişme yaşamamalarına rağmen, toplumda dini 

yaşayışın gün geçtikçe arttığını düşünmeleri de benzer bir algılamanın sonucudur. 

Realite ile algı arasındaki bu tür farklılaşmalar ise son zamanlarda çokça dile 

getirilen toplumda dindarlığın değil, dindarların / muhafazakârların görünürlüğünün 

arttığı tezini desteklemektedir.  

Araştırmanın ulaştığı başka bir önemli bulgu, toplumsal ve siyasal yaşamda 

laik sistem konusundaki ilkeleri benimseme düzeyinin yüksekliğidir. Bununla 

beraber, dinsel yaşama ilişkin müdahalelerin ve siyasal alanda yapılan konuyla ilgili 

tartışmaların toplumsal ahengi bozduğu ve toplum kesimleri arasındaki ilişkileri 

gerginleştirdiği bu araştırmanın bulgularından ortaya çıkan başka bir sonuçtur. 

Gerçekte din-siyaset ve toplum arasındaki gizli anlaşmanın bozulmasına neden olan 

bu durumun, toplumda safları keskinleşmiş bir din-siyaset çekişmesinden ziyade, 

siyasal aktörlerin tutumlarına bağlı bir durum olduğu söylenebilir. Dolayısıyla 

siyaset yapanlar arasında yaşanan çekişmeler seçmen nezdinde keskinleşen bir 

karakter kazanmış olsaydı bir aktör olarak seçmenin de bu durumda oy verme 

kararını din-laiklik çekişmesi ekseninde vermesi gerekirdi. Oysa araştırmamızın 

ulaştığı bulgulardan da anlaşılacağı gibi, seçmenin demokratik sistemin işlemesinde 

önemli bir faktör olan “oy”unu din ve laiklik eksenli çatışmalara taraf olarak 

kullanmadığını göstermektedir. 
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Genel olarak ifade edilecek olunursa, din veya dindarlık olgusu seçmen 

davranışları bakımından oy verilecek parti tercihi yapılırken çokta belirleyici bir 

faktör olarak öne çıkmamaktadır. Araştırmanın bulgularında da görüleceği gibi, 

adayın dinsel duyarlılığını önemseyen seçmen seçeceği partiyi belirlerken bu 

faktörden çok daha farklı faktörleri değerlendirmeye almaktadır. Dolayısıyla 

seçmenin büyük bir kesimi daha çok sosyal refahı ile ilgilenmekte ve adayları kendi 

refahlarına yaptıkları katkılar açısından değerlendirmektedirler. 

Tez çalışmasının kapsamı bakımından Türkiye’nin çeşitli kesimlerinde 

yürütülen bu araştırmanın en önemli ve genel ampirik sonucu; seçmenin oy verme 

kararı alırken dinsel, kültürel ve sosyo-psikolojik faktörleri önemsediğini ortaya 

koymasıdır. Ancak seçmen davranışları bakımından bu faktörlerin etkisi oldukça 

esnektir. Bu nedenle seçmen oy verirken daha yoğunlukla rasyonel bir tercih 

yaparak, temelde ekonomik sorunların çözümüne yönelik oy verme davranışı 

sergilemekte ve genel itibariyle salt “din” ya da salt “kültürel” değerlerin etkisinde 

kalmadan akılcı tercihler yapma eğilimi göstermektedir. 

 

3. Katkılar 

Bu çalışmada Türkiye’de seçmen davranışlarında dinsel, kültürel ve sosyo-

psikolojik değerlerin etkisi ve seçmenlerin bu değerlere yönelik tutumları 

sorgulanmıştır. Seçmen davranışlarını boyutlandıran bir model ortaya konmuş ve 

modelin kullanılabilir bir model olduğu görülmüştür. Seçmen davranışlarını 

ölçeklendiren modelinin boyutlarının ağırlıkları sayısal olarak ortaya konmuştur. 

Çalışmada seçmenlerin dinsel, kültürel ve bazı sosyo-psikolojik değerlere bakış 

açılarına göre onları doğru sınıflandırabilecek bir ölçek elde edilmiştir. Ölçekte hangi 

kriterlerin daha ayırıcı olduğu tespit edilmiş ve ağırlıklarıyla ortaya konmuştur. 

Bilindiği üzere, salt kalitatif çalışmalar veya literatür taramasıyla yapılan 

çalışmalar önemli bilgiler vermekle birlikte, bu çalışmalarla tahminleme yapma, 

planlama yapma veya sayısal olarak sonuçları görme olanağı azdır. Dolayısıyla bu 

çalışmanın uygulama kısmında elde edilen bulgular araştırmacılara çeşitli açılardan 
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katkılar sağlayabileceği gibi, uygulayıcılara da planlama ve öngörme olanağı 

verebilecektir.  

Türkiye’de bu alanda kapsamlı çalışmaların yeterli düzeyde olmaması ve bu 

hususun teze konu edilmiş olmasının ayrıca önemli olduğu düşünülebilir. 

Uygulamanın iyi sayılabilecek bir örnek büyüklüğü ile yapılmış olması, seçmen 

davranışlarında özellikle dinsel faktörlerin etkisi konusunun Türkiye’de sürekli 

gündemde olması ve bu alanda önemli bir ihtiyacın hissedilmesi açısından da bu 

çalışma ayrıca bir önem taşımaktadır. 

Sonuç itibariyle, bu araştırma bu alanda yeni bir denemedir. Dolayısıyla 

hipotezlerle sınanmış ve belli ölçülerde de geçerliliği ortaya konmuştur. Ancak bu 

hipotezlerin daha fazla sınanmaya ihtiyacı vardır. Dolayısıyla bu çalışma alanda 

yapılacak diğer çalışmalara altyapı oluşturmaktadır. 

 

4. Öneriler 

Araştırma sonuçları hakkında genel bir değerlendirme yapılacak olunursa, 

gerek seçmen davranışları konusunda yapılan çeşitli analizlerde farklı, ancak paralel 

sonuçlar elde edilmiş olması, gerekse elde edilen sonuçların literatürde daha önce 

yapılan çalışmalarla paralellik arz etmesi nedeniyle güvenilir ve geçerli bilgilere 

ulaşıldığı söylenebilir. Ancak, metodoloji bölümünde de ayrıntıları ile belirtildiği 

gibi, araştırma bazı kısıtlamalar içermektedir. En başta araştırmanın uygulaması 

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden 1695 seçmenden oluşan bir örnek üzerinde 

yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar bu sınırlar içerisinde değerlendirilmelidir. 

Gerek yukarıda belirtilen sınırlılıkların başka çalışmalar tarafından giderilmesi, 

gerekse bu çalışmada elde edilen bulguların beraberinde getirmiş olduğu sorular 

nedeniyle yeni çalışmalar yapılması anlamlı olacaktır. Şöyle ki, seçmen 

davranışlarının saptanmasına yönelik bu türden alan araştırmalarının ardından kısa 

bir süre sonra elde edilen veriler anlamsızlaşarak, yeni dağılımlar ortaya çıkabilir.  
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Çünkü bir yönüyle araçsal faktörlerin etkilediği ve anlık bir olay olan seçmen 

davranışının anlık kararlarla değişme ihtimali vardır. 

Bu araştırma daha büyük kotalarla her bir bölge için tekrarlanarak coğrafi 

yerleşimden ve hareketlilikten kaynaklanan etnik ve kültürel değişimler de ortaya 

konabilir. Yani her bölgenin ya da her etnik grubun siyasete bakışı ve beklentileri 

farklı olabilir. Bu şekilde, daha genel bilgilere ulaşılıp ulaşılamayacağı konusu da 

araştırılmış olur. Çalışmanın farklı zamanlarda benzer şekilde tekrarlanması seçmen 

davranışlarında etkili olan yapısal ve araçsal faktörler konusunda değişimi ve bu 

değişimin yönünü de ortaya koyacağından ileride bu konuda çalışma yapacak olan 

araştırmacılara araştırma konusu olarak önerilebilir. 
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EKLER  

Ek 1: Seçmen Eğilimleri ve Siyasal Katılım Araştırması Anket Formu 

 

SEÇMEN EĞİLİMLERİ VE SİYASAL KATILIM ARAŞTIRMASI ANKET FORMU 
İyi günler, 

Bu çalışma, seçmen davranışlarında etkili olan faktörleri belirlemek ve bu faktörlerin siyasal katılımdaki etkilerini ve aralarındaki ilişkileri ortaya 

koymak amacıyla yapılmaktadır. Verdiğiniz bilgiler tamamen bilimsel amaçlar için kullanılacak olup elde edilen bilgilerin geçerliliği sorulara 

vereceğiniz cevapların gerçek durumu yansıtmasıyla mümkün olabilecektir.  

Anketi cevaplayarak çalışmaya sağladığınız katkı ve bize ayırdığınız zaman için çok teşekkür ederiz. Saygılarımızla…  

            

        Selçuk Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü 

           

 (1)Cinsiyetiniz                                       

1  □ Bay                                                

2  □ Bayan 

 

(2)Medeni Durumunuz                                       

1  □ Evli         3  □ Dul                                      

2  □ Bekâr      4  □ Boşanmış 

(3) Yaşınız                                          

1 □ 18–27 

2 □ 28–37 

3 □ 38–47 

4 □ 48–57 

5 □ 58 ve üzeri 

(4) Eğitim Durumunuz 

1 □ Okur-yazar değil 

2 □ İlkokul Mezunu 

3 □ Ortaokul Mezunu 

4 □ Lise Mezunu 

5 □ Üniversite ve üstü 

          (5) Mesleğiniz  

1 □ Devlet Memuru 

2 □ Serbest Meslek 

3 □ Çiftçi 

4 □ Esnaf 

5 □ İşçi 

 

6 □ İşveren  

7 □ Emekli 

8 □ Ev Hanımı 

9 □ Öğrenci 

10□ İşsiz 

  

(6) Gelir Düzeyiniz 

1 □ 500 –1000TL.             2 □ 1001–1500 TL.              3 □ 1501–2000 TL.               4 □ 2001–2500 TL.     

5 □ 2501–3000 TL.           6 □ 3001–3500 TL         7 □3501 TL’den fazla       8 □ Geliri Yok 

  

(7) Hayatınızın büyük kısmını aşağıdaki yerleşim merkezlerinden hangisinde geçirdiniz?     

1 □  Köy                    2 □  Kasaba               3 □  İlçe              4  □Şehir               5□  Büyükşehir                6 □  Yurt dışı 

 

(8) Oturduğunuz il / ilçenin ismi nedir? ………………/……………….. 
 

(9) Kendinizi siyasal yelpazenin neresine konumlandırmaktasınız? 

1 □ Aşırı Sol           2 □ Sol           3 □ Merkez            4 □ Sağ           5 □ Aşırı Sağ            6□ Fikrim yok 

 

(10) Kendinizi aşağıdaki siyasal kimliklerin hangileriyle tanımlamaktasınız? (En çok 3 tane işaretleyiniz). 

1□  Sağcı 

2□ Türk Milliyetçisi 

3□  Muhafazakâr-Milliyetçi  

4□  Muhafazakâr-Dindar  

5□  Ülkücü 

6□ Laik 

7  □ Solcu 

8  □ Sosyal Demokrat 

9  □ Aşırı Solcu 

10□ Kürt Milliyetçisi 

11□ Kürt İslamcı 

12□ Dindar 

13□ İslamcı / Şeriatçı 

14□ Cemaatçi 

15□ Liberal Demokrat 

16□ Atatürkçü 

17□ Ulusalcı/Yurtsever 

18□ Diğer:. . . . . . . . . 

  

 

(11) Kendinizi aşağıdaki kültürel / dinsel kimliklerin hangileriyle tanımlamaktasınız? (En çok 3 tane işaretleyiniz). 

1□  Türk 

2□  Kürt 

3□  Çerkes 

4□  Gürcü 

5□  Laz 

6□ Arap 

7  □ Zaza  

8  □ Kırmanç 

9  □ Ermeni  

10□ Rum 

11□ Roman 

12□ Göçmen 

13□ Müslüman 

14□ Dindar 

15□ Sünni 

16□ Alevi 

17□ Cemaat Mensubu 

18□ Tarikat Mensubu 

19□ Hıristiyan 

20□ Musevi 

21□ Ateist 

22□ Mezhebi Yok 

23□ Dünya Vatandaşı 

24□ Diğer:. . . . . . . . . .  

 

(12) Herhangi bir siyasal partide veya siyasal kimliği öne çıkmış örgütte üyeliğiniz veya aktif göreviniz var mı? 

1 □ Evet                 2  □ Hayır     

(13) Aşağıdaki durumlardan hangisi siyasal alandaki gelişmeler / olaylar karşısında sizin pozisyonunuzu yansıtmaktadır? 
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1 □ Siyasal olaylarla hiç ilgilenmem.            

2 □ Siyasal olayları T.V./ yazılı basın aracılığıyla yakından takip ederim            

3 □ Siyasal faaliyetlere toplantı / miting gibi yöntemlerle katılırım 

4 □ Desteklediğim siyasal partinin propaganda faaliyetlerinde aktif olarak görev alırım. 

5 □ Seçimlerde bizzat aday olurum, partide görev alırım. 

 

 

(14) Oy vermenin sizin için taşıdığı önem nedir? 

1 □ Bir partiye oy vererek bazı kişisel işlerimi ilgili partilere daha kolay yaptırabiliyorum.                

2 □ İstediğim partinin / kişilerin yönetime gelmesini sağlayarak ülkemin / bölgemin iyi yönetilmesine katkıda bulunuyorum. 

3 □ Dünya görüşüme / ideolojime hizmet ediyorum. 

4 □ Gerçekte kullandığım oyun pek faydası yok. Yasal zorunluluktan dolayı kullanıyorum. 

5 □ Henüz oy kullanmadım. 

 

(15) Size göre Türkiye’nin çözülmesi gereken en önemli sorunları hangileridir? (En çok 3 tane işaretleyiniz) 

1□  İşsizlik 

2□  Terör / PKK 

3□  Türban Sorunu 

4□  Ekonomik Sorunlar 

5□  Rüşvet ve Yolsuzluk 

6□  Anadilde Eğitim 

7  □ İnanç Özgürlüğü 

8  □ İrticai Faaliyetler 

9  □ Darbe Planları 

10□ Eğitim 

11□ Sağlık 

12□ Kürt / Açılım Sorunu 

13□ Ahlaki Yozlaşma 

14□ Irak-Filistin Sorunu 

15□ Kıbrıs Sorunu 

16□ Adalet Sistemi 

17□ Ergenekon Davası 

18□ Sosyal Güvenlik 

19□ Hayat Pahalılığı 

20□ Demokratikleşme 

21□ İnsan Hakları 

22□ AB ile İlişkiler 

23□ Çevre  

24□ Diğer:. . . . . . . . . .  

 

(16) Size göre ülke sorunlarını bilen, bu sorunlara çözüm getirebilecek en iyi kadroya sahip parti hangisidir?  

1□AKP             2□CHP               3□MHP               4□BDP(DTP)              5□SP              6□ DP               7□BBP            8□DSP                 

9□TP                    10□İP                      11□HEPAR             12□Diğer ..........        13□Kararsızım 

 

(17) Geçen Genel Seçimlerde hangi partiye oy verdiniz? 

1□AKP                2□CHP               3□MHP              4□DTP              5□SP                 6□DP                7□BBP               8□DSP 

9□İP                   10□HEPAR              11□Diğer ....................         12□Oy Kullanmadım                 13□Hatırlamıyorum 

 

(18) Yine aynı partiye mi oy vermeyi düşünüyorsunuz? 

1 □ Evet                 2  □ Hayır        3 □ Kararsızım 

 

(19) Önümüzdeki Pazar günü Genel Seçim olsa oy kullanmaya gider miydiniz? 

1□ Kesinlikle Giderdim     2□Giderdim      3□Muhtemelen Giderdim       4□Gitmezdim      5□Kesinlikle Gitmezdim       6□ Kararsızım 

 

(20) Önümüzdeki Pazar günü Genel Seçim olsa ve sandığa gitmiş olsanız hangi partiye oy verirdiniz? 

1□AKP                    2□CHP                    3□MHP                   4□BDP(DTP)               5□SP            6□DP               7□BBP                8□DSP    

9□TP                      10□İP                      11□HEPAR              12□Diğer .................         13□Kararsızım 

 

(21) Neden bu partiyi tercih edeceğinizi belirtirmisiniz. 

1 □ Partinin programını görüşlerime yakın bulduğum için.            5 □ Tek milliyetçi parti olduğu için. 

2 □ Partinin liderini çok beğendiğim için.                                       6 □ Tek dindar parti olduğu için. 

3 □ Partinin kadrosunu güçlü ve iyi bulduğum için                         7 □ Tek solcu parti olduğu için. 

4 □  Partinin icraatlarını beğendiğim için.                                        8 □ Diğer:………… 

 

(22) Oy vereceğinizi söylediğiniz bu parti, herhangi bir nedenle seçime katılmayacak ya da katılamayacak olursa, onun yerine hangi               

partiye oy verirdiniz? 

1□AKP                  2□MHP             3□CHP                       4□BDP(DTP)              5□SP                  6□DP               7□BBP           8□DSP        

9□TP                           10□İP                 11□HEPAR                12□Diğer ..........       13□Kararsızım                 14□Hiçbirine 

 

(23) Herkesin kesinlikle oy vermem dediği partiler vardır. Sizin de kesinlikle oy vermem dediğiniz parti hangisidir? 
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1□AKP               2□MHP            3□CHP               4□BDP(DTP)             5□SP               6□DP               7□BBP               8□DSP                 

9□TP                      10□İP                   11□HEPAR                12□Diğer ..........        13□Kararsızım 

 

(24) Sizce, Türkiye’de bugünkü siyasal partilerin dışında, yeni bir siyasal partinin ya da partilerin kurulmasına ihtiyaç var mı? 

1 □ Evet      2 □ Hayır     3 □ Farketmez       4 □ Fikrim yok  

 

(25) Sizce bugün, Türkiye’nin yeni bir siyasi lidere ihtiyacı var mı? 

 1 □ Evet      2 □ Hayır     3 □ Farketmez       4 □ Fikrim yok  

 

 

 

(26) Sizce, Türkiye’nin sorunlarını aşağıdaki siyasi liderlerden hangisi çözebilir? 

1 □ Recep Tayyip Erdoğan              5 □ Numan Kurtulmuş                          9 □ Abdüllatif Şener              13 □ Deniz Baykal 

2 □ Kemal Kılıçdaroğlu                   6 □ Hüsamettin Cindoruk                   10 □ Doğu Perinçek                14 □ Necmettin Erbakan 

3 □ Devlet Bahçeli                           7 □ Yalçın Topçu                                11 □ Osman Pamukoğlu          15 □ Diğer:……….. 

4 □ Selahattin Demirtaş                   8 □ Masum Türker                              12 □ Mustafa Sarıgül               16 □ Hiçbiri   

 

(27)  Aşağıda isimleri belirtilen devlet adamlarına, liderlere ve siyasilere ne ölçüde güvendiğinizi derecelendirir misiniz?  

 

1= hiç güvenmiyorum        2= güvenmiyorum     3 =kararsızım     4= güveniyorum     5 =çok güveniyorum 

S.no Devlet Adamları Değerlendirme 

1 Abdullah Gül 1 2 3 4 5 

2 Recep Tayyip Erdoğan 1 2 3 4 5 

3 Kemal Kılıçdaroğlu 1 2 3 4 5 

4 Devlet Bahçeli 1 2 3 4 5 

5 Selahattin Demirtaş 1 2 3 4 5 

6 Numan Kurtulmuş 1 2 3 4 5 

7 Hüsamettin Cindoruk 1 2 3 4 5 

8 Yalçın Topçu 1 2 3 4 5 

9 Masum Türker 1 2 3 4 5 

10 Abdüllatif Şener 1 2 3 4 5 

11 Osman Pamukoğlu 1 2 3 4 5 

12 Deniz Baykal 1 2 3 4 5 

13 Bülent Arınç 1 2 3 4 5 

14 Necmettin Erbakan 1 2 3 4 5 

15 Mustafa Sarıgül 1 2 3 4 5 

16 Diğer………………………………. 1 2 3 4 5 

 

(28) Sizin din konusundaki tutumunuz, aşağıdaki cümlelerde ifade edilen yargılardan en çok hangisine uymaktadır? 

1 □ Dinin gereklerine siyasal ve ideolojik olarakta inanan biriyim.       4 □ İnançlı ama dinin gereklerini pek yerine getirmeyen biriyim. 

2 □ Dinin tüm gereklerini yerine getiren oldukça dindar biriyim.          5 □ Dinin gereklerine pek inanmayan biriyim. 

3 □ Dinin gereklerini yerine getirmeye çalışan dindar biriyim.              6 □ Dini inancı olmayan biriyim. 

 

(29) Size göre dini inançlarınız eskiye göre güçleniyor mu, yoksa zayıflıyor mu? 

1 □ İnançlarım gittikçe güçlenmektedir.          

2 □ İnançlarımda herhangi bir değişiklik yok.        

3 □ İnançlarım gittikçe zayıflamaktadır. 

 

(30) Namaz kılar mısınız? 

1 □ Dinin emrettiği şekilde tüm vakit namazlarını kılmaktayım.         3 □ Sadece Cuma namazını kılarım. 

2 □ Vakit namazlarını arasıra kılmaktayım.                                         4 □ Namaz kılmıyorum. 

 

(31) Oruç tutar mısınız? 
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1 □ Dinin emrettiği şekilde orucumu tam olarak tutarım.      2 □ Orucumu arasıra tutarım.             3 □ Oruç tutmuyorum.                                            

 

(32)  Size göre Türkiye’de irtica tehlikesi var mı? 

1□Evet  2□Hayır  3□Fikrim yok 

 

(33)  Size göre Türkiye’nin gelecekte laik düzeni terk edip din devletine dönüşme ihtimali var mı? 

1□Evet, böyle bir ihtimal var  2□Hayır, böyle bir ihtimal yok 3□Fikrim yok 

 
(34)  Türkiye’de İslamcı ve laiklerden söz edildiğini sık sık duyuyorsunuz. Siz kendinizi nasıl tanımlarsınız? 

1□Laik       2□İslamcı  3□ Hiçbiri 

 

(35)  Kendinizi dindarlık açısından nasıl değerlendirirsiniz? 

1□Hiç dindar değilim    2□Pek dindar değilim    3□Dindar sayılırım    4□Oldukça dindar sayılırım    5□Çok dindarım    6□Fikrim yok 

 

(36)  Size göre Türban laiklik karşıtlığının simgesi midir? 

1□Hayır, türban laiklik karşıtlığının simgesi değildir 2□Evet, türban laiklik karşıtlığının bir göstergesidir 3□Fikrim yok 

 

(37)  Siz veya eşiniz sokağa çıkarken başını örtüyor mu? 

1□Evet başörtüsü, eşarp ile örtüyorum /örtüyor       2□Evet çarşaf peçe kullanıyorum/kullanıyor 3□Evet türban kullanıyorum/kullanıyor 

4□Örtmüyorum/örtmüyor  5□Cevap yok 

 

(38) Başınızı örtüyorsanız (Eşiniz örtüyorsa);  nedenini söyleyebilir misiniz? 

1□Aile büyüklerinin isteği    2□Alışkanlık     5□Bulunulan çevreye uymak 3□Gelenek-görenek 4□Eşimin isteği                               

6□Dini inanç gereği                 7□Cevap yok 

 

(39)  Üniversitelerde türbanın serbest bırakılması yönündeki düşünceniz nedir? 

1□İnsan hakları kapsamında türbanın serbest bırakılması gerekir. 

2□Türban siyasi bir anlam taşıdığı için asla müsaade edilmemeli. 

3□Türkiye bu sorunu nasıl çözecekse çözsün ancak çözmelidir. 

4□ Türkiye’de iç huzur bozulur ve farklı gelişmeler yaşanır. Bu nedenle karşıyım 

5□Fikrim yok. 

(40) Son günlerde çeşitli araştırmalar Türkiye’de türbanlı bayanların sayısında son yıllara oranla bir artış olduğundan söz etmektedir. 

Sizce bu ne ölçüde doğrudur? 

1□Türbanlı bayanların sayısı ciddi bir biçimde artmıştır.                                               3□Çok fazla artış olduğu söylenemez. 

2□Bence türbanlı bayanların sayısı artmamış ancak çok görünür olmuşlardır.              4□Fikrim yok  

  

(41) Son yıllarda İslami temelde bir toplum ve devlet düzeni ya da “Ilımlı İslam Cumhuriyeti” yaratılmak istendiğine dair düşüncelere 

katılıyor musunuz? 

1□ Evet katılıyorum  2□ Hayır  3□ Fikrim yok 

(42) 41. soruya cevabınız evet ise nedenlerini söyler misiniz? 

1□Tarikatların etkisinin artması                               4□ Yargı, üniversite ve bürokraside İslamcıların ve tarikatçıların gücünün artması 

2□ Siyasette İslamcıların gücünün artmış olması               5□ İslami gazete ve TV’lerin etkinliğinin artması   

3□ ABD’nin desteklemesi                                              6□ Diğer (lütfen belirtiniz)………………………… 

 

(43) Genel olarak yaşantınızdan ne kadar memnunsunuz? 

1□ Çok memnunum 2□ Pek memnun değilim 3□ Ne memnun ne değilim 4□ Biraz memnunum  5□ Hiç memnun değilim  

 

(44) Kendinizin ve ailenizin gelir durumu geçen yıllar ile karşılaştırıldığında önümüzdeki yıllar içinde iyiye doğru mu gidecek kötüye 

doğru mu gidecek, yoksa aynı mı kalacak? 

1□İyiye gidecek  2□Kötüye gidecek  3□Aynı kalacak             4□Fikrim yok 

 

(45) Geleceğinizden ümitli misiniz? 

1□Çok ümitliyim  2□Ümitliyim 3□Pek ümitli değilim        4□Hiç ümitli değilim 5□Fikrim yok  

 

 

(46) Türkiye’de son zamanlarda bir ekonomik krizin yaşandığını düşünüyor musunuz? 
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1□Evet   2□Hayır  3□Fikrim yok 

(47)  Bu kriz sizi ne kadar etkiledi? 

1□Çok fazla etkiledi  2□Biraz etkiledi    3□Hiç etkilemedi     4□Fikrim yok  

(48) Çevrenizde işsiz kalanların sayısının arttığını düşünüyor musunuz? 

1□Evet              2□Hayır      3□Fikrim yok 

(49)  Sizce Türkiye’nin sorunlarının kaynakları ekonomik midir, siyasi midir? 

1□Ekonomiktir              2□Siyasidir  3□Her ikisi  4□Fikrim yok 

(50) Bir siyasi partiye oy verme kararınız ne zaman şekillenir? 

1 □ Oy vereceğim parti seçim olmasa da önceden bellidir.             4 □ Ailem ve arkadaşlarımla konuşup tartıştıktan sonra karar veririm. 

2 □ Adaylar belirlendikten sonra karar veririm.                              5 □ Son anda sandık başında karar veririm. 

3 □ Seçim kampanyalarını takip ettikten sonra karar veririm.        6 □ Henüz oy kullanmadım. 

(51) Aşağıdaki kitle iletişim araçlarından hangisi seçimlerde kararınızı en çok etkiler? 

1 □ Televizyon                                          4 □ İnternet                                                     7 □ Parti mensuplarının toplantıları / ziyaretleri 

2 □ Yazılı basın (gazete, dergi vb.).          5 □ e-posta                                                      8 □ Partilerin yaptığı mitingler 

3 □ Billboard, el ilanı, afiş.                       6 □ Cep telefonu mesajları                              9 □ Diğer (lütfen belirtiniz)…………………… 

                                             

(52) Hangi gazeteyi / gazeteleri okursunuz? (En çok 3 tane işaretleyiniz) 

1□  Hürriyet 

2□  Milliyet 

3□  Radikal  

4□  Posta  

5□  Vatan 

6  □ Zaman 

7  □ Yeni Şafak 

8  □ Sabah 

9  □ Star 

10□ Vakit 

11□ Yeniçağ  

12□ Ortadoğu 

13□ Türkiye 

14□ Habertürk 

15□ Cumhuriyet 

16□ Taraf 

17□ Milli Gazete 

18□ Spor Gazeteleri 

19□ Diğer:. . . . . . . 

20□ Gazete okumam 

(53) Hangi televizyon kanallarını seyredersiniz? (En çok 3 tane işaretleyiniz) 

1□  TRT 

2□  ATV 

3□  Show TV  

4□  Kanal D  

5  □ NTV 

6  □ Cnnturk 

7  □ Habertürk 

8  □ Sky Türk 

9  □ Kanal 7  

10□ Samanyolu 

11□ CNBC-e 

12□ Star TV 

13□ TV 8 

14□ Flash TV 

15□ Diğer:. . . . . . . 

16□ TV izlemem 

(54) Toplumsal yapımız / düzenimiz hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine katılırsınız? 

1 □ Toplumsal düzenimiz büyük bir değişiklikle yeniden yapılandırılmalıdır.          

2 □ Toplumsal düzenimiz çeşitli reformlarla yavaş yavaş yeniden yapılandırılmalıdır.        

3 □ Toplumsal düzenimiz her türlü değişim girişimlerine karşı aynen korunmalıdır. 

4 □  Fikrim yok. 

 

Lütfen aşağıdaki ifadelere ilişkin katılım derecelerinizi belirtiniz.  

1= kesinlikle katılmıyorum    2= katılmıyorum     3 =kararsızım     4= katılıyorum     5 =tamamen katılıyorum 

Seçimlerde siyasal tercihimi en çok parti programı etkiler. 1 2 3 4 5 

Seçimlerde siyasal tercihimi en çok parti lideri etkiler. 1 2 3 4 5 

Seçimlerde siyasal tercihimi en çok partinin adayları etkiler. 1 2 3 4 5 

Seçimlerde siyasal tercihimi en çok ailem etkiler. 1 2 3 4 5 

Seçimlerde siyasal tercihimi en çok medya etkiler. 1 2 3 4 5 

Seçimlerde siyasal ideolojime bağlı olarak oy veririm. 1 2 3 4 5 

Seçimlerde sosyal sorumluluğun bir gereği olarak oy veririm. 1 2 3 4 5 

Seçimlerde bireysel çıkarlarım hangi partiye oy vereceğimi belirler. 1 2 3 4 5 

Seçimlerde oy verdiğim parti kendisine tam olarak güvendiğim partidir. 1 2 3 4 5 

Seçimlerde siyasal tercihimi en çok arkadaş çevrem etkiler. 1 2 3 4 5 

Seçimlerde partilerin geçmişteki ekonomik başarıları oyumun yönünü belirlemektedir. 1 2 3 4 5 

Seçimlerde partilerin geçmişteki siyasi başarıları oyumun yönünü belirlemektedir. 1 2 3 4 5 

Seçimlerde partilerin geçmişteki uluslararası siyasetteki başarıları oyumun yönünü belirlemektedir. 1 2 3 4 5 

Seçimlerde partilerin propaganda amaçlı ev ziyaretleri oyumun yönünü belirlemektedir. 1 2 3 4 5 

Siyasi reklamlar ve kampanya faaliyetleri siyasal tercihimi etkilemektedir. 1 2 3 4 5 

Tartışma programlarında adayların performansları siyasal tercihimi etkilemektedir. 1 2 3 4 5 

Siyasi konularda tecrübeli kişilerin fikir ve yorumları siyasal tercihimi etkilemektedir. 1 2 3 4 5 

Siyasi partinin kendi ideolojime yakın bir ideolojiye sahip olması siyasal tercihimi etkilemektedir. 1 2 3 4 5 

Kamuoyu araştırmaları sonuçları siyasal tercihimi etkilemektedir. 1 2 3 4 5 
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Siyasi partilerin gündemdeki konulara yaklaşımı siyasal tercihimi etkilemektedir. 1 2 3 4 5 

 

Lütfen aşağıdaki ifadelere ilişkin katılım derecelerinizi belirtiniz.  

1= kesinlikle katılmıyorum     2= katılmıyorum     3 =kararsızım     4= katılıyorum     5 =tamamen katılıyorum  

Elde edeceğim maddi ve manevi menfaatler siyasal tercihimi etkilemektedir. 1 2 3 4 5 

Siyasi partilerin vaatleri siyasal tercihimi etkilemektedir. 1 2 3 4 5 

İdeolojisi ne olursa olsun refah düzeyimi artıran partiye oy veririm. 1 2 3 4 5 

Oy verdiğim adayın en önemli özelliği eğitim düzeyidir. 1 2 3 4 5 

Oy verdiğim adayın en önemli özelliği geçmiş dönemdeki icraatları ve programının içeriğidir. 1 2 3 4 5 

Oy verdiğim adayın en önemli özelliği etnik kökenidir. 1 2 3 4 5 

Oy verdiğim adayın en önemli özelliği cinsiyetidir. 1 2 3 4 5 

Oy kullanmadaki en önemli amacım demokratikleşme sürecine katkıda bulunmaktır. 1 2 3 4 5 

Oy kullanmadaki en önemli amacım görevimi yerine getirip para cezasından kurtulmaktır. 1 2 3 4 5 

Oy vereceğim partinin dinsel duyarlılığı benim için önemlidir. 1 2 3 4 5 

Oy vereceğim partinin sosyal görüşleri benim için önemlidir. 1 2 3 4 5 

Oy vereceğim partinin ekonomik görüşleri benim için önemlidir 1 2 3 4 5 

Oy vereceğim partinin dış politika görüşleri benim için önemlidir. 1 2 3 4 5 

Bir partiye oy verebilmem için parti hakkında tüm bilgilere sahip olmam gerekir. 1 2 3 4 5 

Siyasi partileri tercih ederken kimseden etkilenmem kendi görüşüme en uygun olanını seçerim. 1 2 3 4 5 

 

Lütfen aşağıdaki ifadelere ilişkin katılım derecelerinizi belirtiniz.  

1= kesinlikle katılmıyorum     2= katılmıyorum     3 =kararsızım     4= katılıyorum     5 =tamamen katılıyorum 

Siyasal partilerin düzenledikleri etkinliklere katılmaya çalışırım 1 2 3 4 5 

Seçimlerde oy kullanmamı engelleyecek bir durum olmadığı surece oy kullanmayı tercih ederim 1 2 3 4 5 

Kendi siyasi düşünceme yakın bir siyasi parti ülke yönetimine gelsin diye oy kullanırım 1 2 3 4 5 

Aile geleneklerimiz doğrultusunda oy kullanmayı düşünürüm 1 2 3 4 5 

Siyasi partinin aday veya lideri belli olmasa da hangi siyasi partiye oy vereceğimi bilirim 1 2 3 4 5 

Kendimi oy vereceğim siyasal partinin seçmeni olarak hissederim 1 2 3 4 5 

Oy kullanacağım siyasi partiyi belirlerken partilerin geçmiş icraatlarını değerlendiririm 1 2 3 4 5 

Seçimleri kazanma olasılığı olmayan bir siyasal partiye oy vermem 1 2 3 4 5 

Ülkenin mevcut sorunlarını çözeceğine inandığım siyasi partiye oy veririm 1 2 3 4 5 

Diğer siyasi partilerden farklı olduğuna inandığım için bir siyasi partiye oy veririm 1 2 3 4 5 

Ailemin ve arkadaş çevremin siyasal tercihlerimi tasvip etmesini önemserim 1 2 3 4 5 

 

Lütfen aşağıdaki ifadelere ilişkin katılım derecelerinizi belirtiniz.  

1= kesinlikle katılmıyorum     2= katılmıyorum     3 =kararsızım     4= katılıyorum     5 =tamamen katılıyorum  

Toplumdaki türbanlı sayısı, son zamanlarda katlanarak artmaktadır 1 2 3 4 5 

Türban bu toplumun öncelikli sorunlarından biridir 1 2 3 4 5 

Dindar çevreler çeşitli şekillerde laik çevrelere baskı yapmaktadırlar 1 2 3 4 5 

Dindarlık şiddete doğru evrilmektedir 1 2 3 4 5 

Dindarlık hoşgörüye doğru evrilmektedir 1 2 3 4 5 

Toplumda dinden kaynaklanan şiddet eğilimleri gittikçe artmaktadır 1 2 3 4 5 

Türban yasağı üniversiteler ve kamu kurumlarında devam etmelidir 1 2 3 4 5 

Türban geriliğin ve çağdışılığın sembolüdür 1 2 3 4 5 

İslamcı hareketler barış ve hoşgörünün yerine şiddet ve bağnazlığı kışkırtmaktadırlar 1 2 3 4 5 

Türkiye'de dinden kaynaklanan kutuplaşma sözkonusudur 1 2 3 4 5 

Türkiye'de İran'da olduğu gibi, dinî esaslara dayalı bir devlet düzeni kurulma tehlikesi artmaktadır 1 2 3 4 5 

Türban laikliği tehdit etmektedir 1 2 3 4 5 

Toplumda türbanın herkese dayatılmasından endişe edenlerin sayısı artmaktadır 1 2 3 4 5 

Toplumda türban yasağını devam ettirmek için darbe isteyenler vardır 1 2 3 4 5 

Türk toplumu dindar bir toplumdur ve dinî ibadetlerin tamamını düzenli olarak yapanlar artmaktadır 1 2 3 4 5 

Laiklik dine karşı bir anlayıştır 1 2 3 4 5 

Devletin inançlara eşit mesafede olması laiklik için yeterlidir 1 2 3 4 5 

Toplumda farklı inançlara ve dünya görüşlerine karşı hoşgörünün düzeyi azalmaktadır 1 2 3 4 5 

Din ve devlet işleri kesinlikle birbirine karıştırılmamalıdır 1 2 3 4 5 

Türkiye'de yaygın olan İslam anlayışı gittikçe  'Arap İslam' anlayışına benzemektedir 1 2 3 4 5 

Atatürk'ün din hakkındaki görüşleri oldukça akılcı ve mantıklıdır 1 2 3 4 5 

Türkiye’de kimi hususlarda Alevilere haksızlık yapılmaktadır 1 2 3 4 5 

Cemevleri ibadethane sayılmalı ve devletten destek görmelidir 1 2 3 4 5 

Ramazanda lokantalar ve kahveler iftara kadar kapalı olmalıdır 1 2 3 4 5 
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Her müslüman ibadetini düzenli yapmalıdır 1 2 3 4 5 

Kızımın ve oğlumun Müslüman olmayan birisi ile evlenmesine karşı çıkarım 1 2 3 4 5 

Türkiye’de ciddi bir biçimde mahalle ya da “cemaat” baskısı sözkonusudur 1 2 3 4 5 

Türkiye’nin şeriat yasalarına göre yönetilmesi gerekir 1 2 3 4 5 

Şeriat düzeni Müslümanlığın bir gereğidir. 1 2 3 4 5 

Şeriat düzeni sosyal, ekonomik ve politik açıdan daha iyi bir düzendir. 1 2 3 4 5 

Şeriat düzeni terör dâhil, Türkiye’nin tüm sorunlarını çözecektir. 1 2 3 4 5 

Şeriat düzeni ahlakı, adaleti ve dürüstlüğü getirecektir. 1 2 3 4 5 

Şeriat düzeni gerçekçi bir tez değildir. 1 2 3 4 5 

Şeriat düzeni toplumsal ve ekonomik açıdan geri bir düzendir. 1 2 3 4 5 

Şeriat düzeni çağdaş hukuk devleti ilkelerine aykırı bir düzendir. 1 2 3 4 5 

 

Verdiğiniz değerli bilgiler ve ilginiz için teşekkür ederiz… 

 

Anketörün 
Adı – Soyadı  : 
Okul No  : 
Bölümü  : 
 
Görüşülen Kişinin 
İl Plaka Kodu  :    
Telefon No (verirse) :    
Görüşme Tarihi : 
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