
 

 

 

 

 

GENÇLİK:  
EĞİLİMLER, SORUNLAR, BEKLENTİLER 



 

  



  

 

 

 

 

 
 

GENÇLİK:  
EĞİLİMLER, SORUNLAR, BEKLENTİLER 

 

 
 

Doç. Dr. Murat ŞAHİN 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GENÇLİK: EĞİLİMLER, SORUNLAR, BEKLENTİLER 

Doç. Dr. Murat ŞAHİN 

Araştırma-İnceleme Dizisi No. 17 

ISBN  978-605-71986-0-0   

1. Baskı: Ekim 2022 (500 adet)  

 

Yayın Hakları © TASAV, 2022 

Tüm yayın hakları TASAV’a aittir. TASAV’dan izin alınmadan kitabın tümünün ya da  

bir kısmının herhangi bir yöntem ile basımı, yayımı, çoğaltılması ve dağıtımı yapılamaz.   

  

TÜRK AKADEMİSİ SİYASİ SOSYAL STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VAKFI 

(TASAV) 

Sertifika No: 49150  

29 Ekim Caddesi 2654. Sokak No: 1 Gölbaşı-Ankara  

Tel: +90 (312) 460 1779  ▪  Faks: +90 (312) 460 1789 

www.tasav.org  ▪  iletisim@tasav.org  ▪  editor@tasav.org 

 

Tasarım, Dizgi ve Baskı:  

Vega Basım Hizmetleri – Bahadır Levendoğlu ▪ Sertifika No: 43714 

Necatibey Cad. Lale Sokak No: 21/A Çankaya-Ankara ▪ +90 (312) 230 0723  

mailto:iletisim@tasav.org


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Türk Akademisi Siyasî Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) 
Türkiye’de ve dünyada, yaşanmış ve yaşanmakta olan olayları; siyasî, 
sosyal, tarihî ve kültürel derinlik içinde ve stratejik bir bakış açısıyla de-
ğerlendiren, yeni tasarımlar ortaya koyarak gelecek vizyonu oluşturan bir 
düşünce kuruluşudur. 

TASAV, bilimsel kıstasları esas alarak ulusal, bölgesel ve uluslararası 
düzeyde araştırma, inceleme ve değerlendirme faaliyetlerinde bulunmak-
tadır. Çalışmalarını hiçbir kâr amacı gütmeden ilgililerle paylaşan 
TASAV; tarafsız, doğru, güncel ve güvenilir bilgiler ışığında kamuoyunu 
aydınlatmaya çalışmaktadır. 

TASAV’ın amacı; ülkemizin ekonomik, sosyal, siyasî, kültür ve eğitim 
hayatının geliştirilmesine; millî menfaat ve birlik anlayışının, insan hak ve 
özgürlüklerinin, demokrasi kültürünün, jeopolitik ve jeostratejik düşünce 
biçiminin yaygınlaştırılmasına; toplumda millî, vicdanî ve ahlâkî değerle-
rin hâkim kılınmasına ve Türkiye’nin dünyadaki gelişmelerin belirleyicisi 
olmasına bilimsel faaliyetler aracılığıyla katkı sağlamaktır.  



 

 

 

 

 

 



 

İÇİNDEKİLER 

 

 

 
İÇİNDEKİLER i 

SUNUŞ 1 

GİRİŞ 3 

1. BÖLÜM: KAVRAMSAL ÇERÇEVE 7 

1.1. Gençliğin Tanımı 8 

1.2. Türk Gençliğinin Konumu 12 

1.3. Türkiye’de Gençliğin Mevcut Durumu 14 

1.4. Gençlik Sınıflandırmaları 18 

1.5. Yeni Gençlik: Z Kuşağı 20 

1.6. Gençlik Döneminin Sosyolojik Özellikleri 22 

1.7. Politik Toplumsallaşma Açısından Gençlik 24 
 

2. BÖLÜM: YÖNTEM 27 

2.1. Çalışmanın Amacı 28 

2.2. Çalışmanın Yöntemi 28 

2.3. Çalışmanın İncelediği Araştırma Grubu 28 

2.3.1. Çalışmanın İncelediği Araştırma Evreni Hakkında Bilgiler 29 
2.3.2. Hedef Kitle 31 
2.3.3. Çalışmanın İncelediği Araştırma Grubu 31 
2.3.4. Çalışmanın Verileri ve Analizi 33 

 

3. BÖLÜM: BULGULAR VE DEĞERLENDİRMELER 35 

3.1. Demografik Olarak Gençlik 36 

3.1.1. Okuyan Gençlik 38 
3.1.2. Çalışan Gençlik 39 
3.1.3. Okuyan ve Çalışan (Part Time) Gençlik 39 
3.1.4. İşsiz Gençlik 40 
3.1.5. Dijital Gençlik 40 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Sosyal Güven Araştırması 49 

3.3. Tematik Olarak Gençlik Araştırmalarının Değerlendirilmesi 52 

3.3.1. Gençliğin Sorun Alanları 53 
3.3.2. Gençliğin İlgi Alanları 64 
3.3.3. Gençliğin Beklentileri 71 
3.3.4. Gençliğin Politik Eğilimleri 73 

 

4. BÖLÜM: SONUÇ VE TARTIŞMA 81 

5. BÖLÜM: ÖNERİLER 97 

KAYNAKÇA 109 

   

          

 



1 

 

 

SUNUŞ

 

 

 
 

Genel nüfus içerisinde en dinamik kesimi oluşturması nedeniyle stratejik 

bir öneme sahip olan gençlik, hayatın birçok alanında belirleyici bir role 

sahiptir. Gençler, yakın geleceğin mimarı olarak siyasî, sosyal, ekonomik 

ve diğer alanlarda yarınları inşa edecek kitleyi oluşturmaktadır. Bu açıdan 

bakıldığında, genç nüfusun mevcut durumuna ilişkin bir portrenin oluş-

turulmasının, Türk gençliğinin beklenti ve sorun alanlarının belirlenerek 

çözüm üretilmesinin, geleceğimize yapılan önemli bir yatırım olacağı 

muhakkaktır. 

Küresel değişimin devam ettiği çağımızda genç nüfusun bu değişim-

den bağımsız ele alınması mümkün değildir. Gençliğin eğilimleri, sorun-

ları ve beklentileri, değişimin yarattığı yeni şartlar çerçevesinde geniş bir 

perspektif ile okunmalı; geliştirilen çözümler ve geleceğe dair stratejik 

planlar, bu bakış açısı göz ardı edilmeden ele alınmalıdır. 

Gençliğe yaklaşımın ekonomik, toplumsal, kültürel ve psikolojik yön-

lerden bütünlük arz etmesi gerekmektedir. Böylece gençliğin daha yakın-

dan tanınması ve yüksek potansiyel gücünün faydalı alanlara yönlendi-

rilmesi mümkün olabilecektir. 

Cumhuriyetimizin bânisi Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün, Genç-

liğe Hitâbe’sinde ifade ettiği üzere, Türk gençliğine yüklediği birinci vazi-

fe, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Bu vazife 

doğrultusunda Türk gençliği, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bü-

tünlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik her türlü unsura karşı millî değer-

lerle donanımlı kişiler olarak yetişmelidir. Gençlerin, dijital çağın tehdit-

lerine, her türlü zararlı madde kullanımından kumar ve benzeri alışkan-

lıklara, anarşi ve teröre karşı korunması ve bilinçlenmesi sağlanmalı, millî 
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kültüre bağlı bir istikamette ilerlemesini temin edecek kapasite oluşturul-

malıdır. 

Türk gençliğinin millî ve manevî değerlerle donanmış, çağdaş gelişme-

leri kavramış, günümüzün siyasî, sosyal ve ekonomik gelişmeleri karşı-

sında nasıl hareket edilmesi gerektiğini çözmüş, ufkun ötesini görebilecek 

bilgi ve ferasetle yoğrulmuş bir vizyonla yetişmesini mümkün kılmak ve 

buna uygun bir sistem inşa edebilmek Türkiye için ihmal edilemez önce-

liklerden birini teşkil etmektedir. 

Elbette bu öncelik, gençlik alanında yapılacak bilimsel faaliyelere de 

ayrı bir önem atfedilmesini gerekli kılmaktadır. Akademik sahada çeşitli 

sosyal kategorilere ayrılarak analiz edilen gençlik, ülkemizde kapsamlı bir 

literatüre sahip araştırma konularından biridir. Bununla beraber, kuşak-

lara bağlı yapılan değerlendirmeler, gençliğin ortak sorun alanlarını tespit 

ve tasvir etmekte yetersiz kalabilmektedir. Gençlerin çok boyutlu ve kap-

samlı bir şekilde tahlil edilmesi hayatî değer taşımaktadır. 

Bu düşünceden hareketle TASAV, değerli bilim insanı Sayın Doç. Dr. 

Murat Şahin’in kaleme aldığı “Gençlik: Eğilimler, Sorunlar, Beklentiler” 

başlıklı bu kitabı hazırlamıştır. Kitap, kavramsal bir çerçeve ile gençliğin 

tanımı, konumu ve mevcut durumunu değerlendirmenin yanı sıra istatis-

tiki raporlar ve araştırmalardan elde edilen bulgular doğrultusunda genç-

liğin demografik yapısını, sosyolojik özelliklerini, sorun ve ilgi alanlarını, 

beklentilerini ve politik eğilimlerini analiz ederek eğitim, sağlık, istihdam 

ve sosyal güvenlik gibi konularda öneriler ortaya koymayı hedeflemiştir. 

Literatüre önemli bir katkı sunacağına ve referans bir eser olacağına 

inandığımız bu çalışmanın gençlik konusunda duyarlı olan ilgililere ve bu 

alanda çalışan araştırmacılara yararlı olması ve yeni ufuklar açması dile-

ğiyle başta Doç. Dr. Murat Şahin olmak üzere eserin ortaya çıkmasında 

katkı veren TASAV çalışanlarına, kitabın hazırlanması ve yayınında 

emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 

 

 

İsmail Faruk AKSU 
TASAV Başkanı
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Günümüz siyasal yaşamı incelendiğinde karakteristik bir özellik 

olarak siyasî hareketlerin insan kaynağının daha çok genç kitleler-

den oluştuğu görülmektedir. Dünya siyasal tarihi incelendiğinde 

ise gençlerin siyasal alandaki etkinliklerinin ve baskı unsuru olma 

özelliklerinin küçümsenemeyecek kadar çok olduğu fark edilecek-

tir. Toplumsal gelişmenin farklı dönemlerinde politik olayların 

siyasal kültürü şekillendirmesi gençliğin bu etkinliğinin ortaya 

çıkan yeni gençlik özellikleri esasında azaldığına ilişkin bir kanaat 

oluşmuş olsa da bu durum gençliğin baskı unsuru olma özelliğinin 

ortadan kalkması veya apolitik bir tavır alması olarak değil de yeni 

bir üslup geliştirmesi olarak ele alınmalıdır (Beşirli, 2013: 13). 

Gençliğin geliştirdiği bu üslup, yetişkin veya yaşlılar tarafından 

pek anlaşılmasa da, toplumun geleceğini inşa etmekte ve de top-

lumu önemli ölçüde yönlendirmektedir.  

Türkiye’de birçok farklı gençlik araştırmaları yapıldığı görül-

mektedir. Bunlar içerisinde tezler, makaleler, kitaplar, araştırma 

raporları ve benzeri bulunmaktadır. Yapılan bu çalışmalarda genel 

olarak gençliğin sorunları, kuşak çatışması, gençliğin eğitimi, genç 

işsizlik, gençlik kültürü, gençlik ve kimlik, gençliğin politik eğilim-

leri etrafında yoğunlaştığı görülmektedir. Akademi dışı yapılan 

çalışmalarda genel itibariyle gençlik, ideolojik bir formatta değer-

lendirilmektedir (Yaman, 2013: 116-117). Bütün bu çalışmalarda 

gençlik araştırmaları için iki anahtar kavram öne çıkmaktadır. Bun-

lar, sapma ve uyum kavramlarıdır. Gençlik araştırmaları özellikle 

sapma davranışına odaklanmaktadır. Dolayısıyla gençlik araştır-

maları, gençliği toplumdaki değişim ve dönüşüm süreçlerinin ak-

törü hâline getirmektedir. Bu bağlamda gençlik, toplumsal değişi-

mi zorlayan bir baskı aracı konumundadır. 

Bu çalışma, Türkiye’de gençlik üzerine yapılan araştırmaların 

sunduğu alanyazın ve güncel veriler üzerinden gençliğin duru-

munu ortaya koymak ve yakın gelecekteki politik eğilimlerini 

önem derecelerine göre belirleyecek ve yönlendirecek olan konu ve 
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olguların tespitini yapmaktır. Elde edilen bulgu ve değerlendirme-

ler ışığında, Türk gençliğinin politik yaklaşımlarında önceliklerin 

neler olabileceğini ya da olması gerektiğini öne sürmek ve ayrıca 

Türk gençliğine ilişkin nasıl bir politik yaklaşım sergilenmesi ge-

rektiğini belirlemektir. 
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1.1. Gençliğin Tanımı 

Gençlik, sosyal bilimlerde modern düşüncenin ürettiği kavramlar-

dan biri olarak kabul edilmektedir. Çocukluk ve yetişkinlik arasın-

da bir geçiş dönemi olan gençlik, modern zamanlarda ortaya çık-

mış toplumsal bir kategoridir. Bir başka ifadeyle, gençlik, endüstri 

toplumu öncesinde, örneğin Ortaçağ Avrupa’sında bir toplumsal 

kategori olarak görülmemiştir (Gür, vd., 2012: XXII).  

Gençliğe ilişkin tanımlamaların, bağımlı olunan çocukluk dö-

nemiyle, bağımsızlık dönemini ifade eden yetişkinlik arasındaki 

geçiş sürecini kavramsallaştırmak için kullanıldığı görülmektedir. 

Çocuklukla yetişkinlik arasındaki bu dönemin yaş aralığının nasıl 

ve neye göre belirleneceği üzerinde ise bir uzlaşma bulunmamak-

tadır (Yalçınkaya, 2020: 17). Gençlik kavramını belirleyebilmek için 

konuya biyolojik, psikolojik, sosyolojik ve sosyal psikolojik açıdan 

yaklaşmak mümkündür. Bütün bu disiplinlerin yanında bazı resmî 

belge ve raporlarda da gençlik yaşının ne olduğuna ilişkin yakla-

şımlar bulunmaktadır (Beşirli, 2013: 22-23).  

Gençlik üzerine alanyazında, herkes tarafından kabul edilen bir 

gençlik tanımı ve yaş aralığı yoktur. Ancak gençliği hayatın bir 

dönemi olarak kronolojik şartlara göre tanımlama konusunda bir 

eğilim bulunmaktadır (Beşirli, 2013: 22). 1985 Uluslararası Gençlik 

Yılı’nda, Birleşmiş Milletler, gençliği 15-25 yaş arasında tanımla-

mıştır (Crisholm vd., 1990). Bununla birlikte gençlik, genellikle 18 

yaş altı olarak nitelendirilen çocukluk döneminin bir bölümüyle 

çakışmaktadır. Bu açıdan gençlik kategorisinin oldukça esnek bir 

biçimde kullanıldığı, sosyolojik bir kategori olarak zaman ve top-

lumsal değişimlere göre değiştiği görülmektedir (Shildrick ve 

Macdonald, 2006). Örneğin; Galambos vd. (1994) genç ergenlik 

(10-14 yaş), ergenlik (15-19 yaş) ve genç yetişkinliği (20-24 yaş) 

birbirinden ayırmaktadır.  

Genel olarak Anglo-Amerikan kullanımda ise ergenlik, 13-19 

yaş aralığı olarak alınmaktadır. Güney yarım küredeki pek çok 
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araştırmacı ise, kuzey yarım kürede kullanıldığı biçimiyle gençlik 

kavramı ve yaş gruplandırmalarına karşı eleştirel bir tutum takın-

makta, güney yarım kürenin pek çok bölgesinde ayrımların yerel 

düzeyde çeşitlendiğine ve dar gençlik tanımlamalarının sıkıntıları-

na dikkat çekmektedir (Yalçınkaya, 2020: 17).  Kimi çalışmalar, 12–

24 yaş grubunu, kimi çalışmalar ise 12–26 yaş grubunu, kimileri ise 

15–24 ya da 15–30 yaş grubunu genç olarak ele almaktadırlar. Bir-

leşmiş Milletler (UN), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 

Kurumu (UNESCO) ve Dünya Bankası (WB), 15–24 yaş aralığın-

daki kişileri “genç” olarak tanımlamaktadır. Avrupa Birliği’nin 

bazı raporlarında da gençler 15-29 yaş aralığındakiler olarak ta-

nımlanmaktadır (Gür, vd., 2012: XXII).  

Gençliği tanımlarken, hangi yaş grubunun dâhil edilip edil-

meyeceğine dair de belli bir uzlaşı bulunmamaktadır. Gerek ulu-

sal gerekse uluslararası kurum ve kuruluşların tanımlamalarında 

gençlik farklı yaş gruplarını kapsamaktadır. Gençlik tanımlama-

larında yaş grupları kuruluşların, araştırmacıların, ulusal ve ulus-

lararası ölçekteki politikaların ve politika yapıcıların neyi ve kim-

leri hedeflediklerine göre farklılaşmaktadır (Yalçınkaya, 2020: 18). 

Ancak hangi tanımlamayı ele alırsak alalım, gençlik kavramıyla 

ilgili her bir yaklaşımda sosyal ve kültürel faktörlerin belirleyici 

olduğu görülmektedir. 

Gençlik, çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olarak görülür 

ve bu dönemde gencin, biyolojik, psikolojik ve sosyolojik değişim-

ler geçirerek kişiliği ve kimliği belirginleşmektedir. Gençlik döne-

mi böylelikle, sosyolojik ve kültürel boyut ile biyolojik ve psikolo-

jik boyutun birbirini etkileyen kişilik parametrelerini oluşturmak-

tadır (Baran, 2013: 6-8). Birey açısından gençlik dönemi, kişiliğin, 

kimliğin oluştuğu ve bireyin toplumsallaştığı dönem olarak kabul 

edilmektedir. Sosyolojinin bir alt başlığı olarak kabul gören gençlik 

sosyolojisi içerisinde yer alan şekliyle gençlik; bireyin biyolojik 

yönü hesaba katılarak kültürel ve tarihsel açıdan değişen ve geli-
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şen, aynı zamanda sosyal yönden süreklilik arz eden bir dönem 

olarak yorumlanmaktadır (Baş, 2017: 257).  

Ferhunde Özbay’a göre Türkiye’de yasal bağlamda gençlik al-

gısının en iyi göstergesi seçme ve seçilme yaşı görülmektedir (Akt: 

Baş, 2017: 257-260). Modern toplumda erişkinlik yaşı çoğu ülkeler-

de 18 olarak belirlenmiştir. Bu yaşa eren genç birey rüştüne erişmiş 

kabul edilmekte ve evlenme, seçme seçilme hakkı elde etmenin 

yanı sıra işlediği suçlardan dolayı kendisine hak ettiği her türlü 

ceza uygulanabilmekte, ölüm cezası bile verilebilmektedir. Bunun-

la birlikte “gençlik” kavramına ilişkin yapısal özelliklerin sosyolo-

jik açıdan her toplumda farklılık gösterdiği bilinmektedir. Bu ne-

denle söz konusu kavramın kapsamlı ve sosyal gerçeklikle ilişkili 

genel bir tanımının yapılması oldukça zordur (Ferhan, 2020: 12). 

Ancak yaklaşımlarda öne çıkan bazı belirgin ortak noktalar bu-

lunmaktadır. Bu ortak noktalar dikkate alındığında bile gençliğe 

ilişkin yaş kategorileri ile ilgili kültürel açıdan farklılıklar göze 

çarpmaktadır. 

Sosyoloji, gençliğe ilişkin tanımlamaları dikkate alırken, biyolo-

jik, psikolojik ve kültürel süreçleri dikkate almak durumundadır. 

Buna göre gençlik, toplumun bağımlı bireyleri olarak kabul edil-

mektedir. Kendi yaşam becerilerini gerçekleştirebilen ancak eko-

nomik olarak ebeveynlerine bağlı olarak hayatını sürdüren kesim 

olarak tanımlamak mümkündür. Bir başka yaklaşımda da gençlik 

alt sınırı ergenlik dönemi ile başlamakta; zorunlu eğitim hayatının 

bitmesiyle de sona eren zaman dilimi olarak da kabul edilmekte-

dir. Belirtilen bu yaklaşım fiziksel gelişim kadın ve erkeklerde de-

ğişmekle birlikte Türkiye’de ortalama 15 yaştan itibaren gençlik 

çağı başlamaktadır. Üst sınır yaşını 24 olarak görenler olduğu gibi 

29 olarak görenler de bulunmaktadır. Eklektik bir yaklaşım çerçe-

vesinde Türkiye’de 15-29 yaş arası Gençlik Çağı olarak görülmek-

tedir. Türkiye’de üniversite dâhil zorunlu eğitim genel olarak 24 

yaş itibarıyla sona erdiği düşünülmektedir. Türkiye’deki bağımlı 

ve tüketici nüfus 15-24 yaş arasında yer almaktadır ve bu gruba 
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Gençlik denilmektedir. Reşit kabul edilme, seçme ve seçilme yaşı 

da dikkate alındığında, Türkiye’de gençlik araştırmalarının oda-

ğında 18 yaş ve üzeri olan üniversite gençliği yer almaktadır. Tür-

kiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre oluşturulan yaş ka-

tegorilerinde, gençlik yaş gruplarına ilişkin 15-19, 20-24 ve 25-29 

yaş arasına ilişkin veriler sunmaktadır. Her ne kadar bağımlı nüfus 

olarak tarif ediliyor olsa da, belirtilen yaş grupları içerisindeki fark-

lı gençlik kategorileri bulunmaktadır. 

Güncel araştırmalarda kuşak tartışmaları üzerinden gençlik ol-

gusuna yaklaşıldığı görülmektedir. Kuşak, aynı zaman dilimi içeri-

sinde doğmuş olanları içerisine alan bir kavramdır. Buna göre yu-

karıda bahsedilen yaş kategorileri de dikkate alındığında Y ve Z 

kuşakları günümüz gençliğini oluşturmaktadır. Alanyazında ku-

şaklar ile ilgili birçok sınıflandırma bulunmaktadır. Kuşak sınıf-

landırmalarını belirleyen ana unsur, iletişim teknolojilerinde mey-

dana gelen değişimler ve bu değişimlerin yaş gruplarını nasıl etki-

lediği ile ilgilidir.  

Türkiye’deki araştırmalarda kuşak sınıflandırmaları ile ilgili 

genel olarak Oblinger ve Oblinger (2005) sınıflandırması kulla-

nılmaktadır. Sınıflandırmadaki yaklaşıma göre Y Kuşağı 1980-

1994 doğumlu olanları, Z Kuşağı da 1995 ve sonrası doğumlu 

olanları kapsamaktadır. Belirtilen sınıflandırmaya göre Türki-

ye’de 20-24 yaş arası gençlik aynı zamanda Z Kuşağı olarak kabul 

edilmektedir. Alanyazında Z Kuşağını Y Kuşağından ve önceki-

lerden ayıran en belirgin özellik, ilkinin doğuştan “dijital kuşak” 

olarak görülmesidir. İnternetin 1995 yılından itibaren ticarete 

açılmasından sonra doğan her çocuk, internet ve dijital dünyanın 

içerisinde yer almaktadır. Günümüzde 2010 sonrası doğanlara 

ilişkin Alfa Kuşağı tanımlaması yapılıyor olsa da henüz bu nesle 

ilişkin alanyazın çalışmaları belirli bir olgunluğa erişmemiştir. 

Ancak Alfa Kuşağı’nı Z Kuşağı’ndan ayıran belirgin özelliğe ba-

kıldığında, akıllı telefonlar ve bunları kullanım becerileri ile ilişki-

li olduğu görülmektedir.  
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Z Kuşağı, dijitalleşme ile birlikte başlayan değişimi belirgin ola-

rak ilk yaşayan kuşaktır ve kendisinden sonra gelecek olan Alfa ve 

sonraki kuşaklara ilişkin bir geleneği temsil etmektedir. Bu bağ-

lamda Z Kuşağı, kendinden öncekilerden farklı olduğu gibi, kendi-

sinden sonrakilerden de belli ölçülerde farklıdır. Buna göre top-

lumsal değişme olgusunu belirleyen aktörlerin, tüm kuşaklar için 

etkili olduğunu söylemek mümkündür. 

Gençlik toplumsal bir sınıf değildir. Toplumdaki tüm sınıf ve 

tabakalarda gençlik kesimi bulunmaktadır. Gençliğin birleşimi 

içinde yaşadığı toplumun sınıf ve tabakalaşma özelliğini yansıt-

maktadır (Beşirli, 2013: 24). Üniversite gençliği, genel nitelikleri, 

yaşı, cinsiyeti, aile durumu, yetiştiği öğrenim kuruluşları ve çevre 

özellikleri açısından bir alt kültür oluşturmaktadır. Sosyolojik ola-

rak gençlerin sosyal yapı içindeki fonksiyonları toplumsal değişme 

sürecinde etkileri değerlendirilmektedir. Burada gençlik, toplum-

sallaşma süreci içinde var olan, politik toplumsallaşma süreci için-

de politik kimliklerini kazanan, toplumu etkileme gücüne sahip ve 

aynı zamanda toplumdan etkilenen aktörlerdir (Nemutlu, 2008: 

168). Dolayısıyla dinî, siyasî veya kültürel bütün sosyal yapılar, 

varlıklarını devam ettirme eğilimindedir ve bunu sağlayabilmek 

için gençlik üzerinde çalışmalar yürütmektedirler. 

1.2. Türk Gençliğinin Konumu 

Toplumların kültürel hayatı incelendiğinde gençlik ve gençliğe 

ilişkin süreçleri farklı ele aldıkları görülmektedir. Bu anlamda her 

toplumun gençliğe yüklediği anlamlar farklıdır. Kolektif yaşantı 

içerisinde oluşan ahlâk, norm ve değerler gençliğin yetiştirilmesin-

de önemli etkenlerdir. Türk düşüncesinde genel itibariyle gençliğin 

bu yönü üzerinde özellikle durulduğu görülmektedir. Ziya Gö-

kalp, Hüseyin Nihal Atsız, Mümtaz Turhan, Dündar Taşer, Erol 

Güngör, Alparslan Türkeş gibi fikir ve siyaset adamlarının gençli-

ğe yönelik görüş ve düşüncelerinde gençliğin önemi vurgulanmak-
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tadır. Özellikle millî kültürün taşıyıcısı konumunda olan Türk 

gençliği aynı zamanda, toplumsal değişimin de öncüsüdür. Gele-

nek ve modernleşme arasındaki köprüyü kuranlar, gençlerdir.  

Ziya Gökalp, kültürün korunması ve devamlılığının sağlan-

ması hususunda özellikle durmaktadır. Bunun için millî şuuru 

güçlendiren, tarih ve tarih öğretimi üzerinde durmaktadır. Gö-

kalp, Durkheim’e dayanarak tarihi nesnel ve millî tarih olarak 

ikiye ayırmaktadır. Nesnel tarih, tarihî olayların nesnel olarak 

incelenmesi, sebep sonuç ilişkilerinin kurulması ve açıklamaları-

nın yapılmasıdır ki sosyoloji ilmine doğru gitmektedir. Millî tarih 

ise pedegojiktir. Çocuklara kendi vatanlarını sevdirmek, milletle-

rini en saygın bir millet olarak tanıtmak için en iyi vasıta, onlara 

atalarının faziletlerini, kahramanlıklarını, milletin şanlı, şerefli 

tarihî olaylarını öğretmektir. İstikbal için verilecek mefkûre tarih 

yoluyla daha iyi telkin edilebilir. Mefkûre ağacının kökleri, mazi-

nin ne kadar derin noktalarına inebilirse, istikbaldeki çiçekleri ve 

yemişleri de o derece taze ve verimli olur (Kösoğlu, 2005: 182). 

Gökalp’in bu fikri Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal 

Atatürk’ün, “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler 

yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” sözüyle desteklenmek-

te ve millî tarihin önemi ortaya konmaktadır (Güçlü, 2015: 417).  

Millî tarih, gençliğin toplum ile bütünleşmesindeki en önemli 

araçlardan birisidir. Millî tarihin öğretilmesi ve benimsetilmesinin 

yanında, coğrafyanın da gençler tarafından tanınması ve bilinmesi 

elzemdir. Türk milleti için coğrafyaya yüklenen anlamlar, diğer 

milletlerden daha farklıdır. Türk milletinin tarihî mecrası dikkate 

alındığında günümüzde çok geniş bir coğrafyada varlığını sürdür-

düğü görülmektedir. Bu coğrafyaların önemli bir kısmı bağımsız 

olmakla birlikte, özerk ve bağımlı yapılar da mevcuttur. Dolayısıy-

la Türk toplumunun tarihî ve coğrafi özel konumundan dolayı 

Türk gencinin, millî tarih ve coğrafyayı yakından tanımasının 

önemi üzerinde durulmasını gerekli kılmaktadır. 
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Ziya Gökalp, gençliğin yetiştirilmesi olarak ele aldığı eğitim 

olayına, sosyal açıdan yaklaşmakta ve fertlerin eğitiminde psiko-

lojik unsurlar yerine sosyolojik unsurlara yer vermektedir. Gö-

kalp’in amacı şahsiyeti millî kültürle yoğrulmuş fertler yetiştir-

mektir (Şimşek, 2022: 66). Genç, geleceğin bir yansımasıdır ve 

içinde bulunduğu hali değiştirmeye ve geliştirmeye çalışan bi-

reydir. Gençliğin geliştirmeye çalıştığı unsur, millî kültürdür. Bu 

noktada millî kültür, Türk milletinin sahip olduğu değer, inanç 

ve kurumların bütününü ifade etmektedir. Gençliğin millî kültür-

le bütünleşmesi ve millî kültürü özüne bağlı olarak geliştirebil-

mesi için, ailede, okulda ve toplumda sosyalleşme ve sosyalleş-

tirme sürecinin son derece sağlıklı ve uyumlu olması gerekmek-

tedir. Gençler, kendi tarihleri, inançları ve değerleri ile bütünle-

şemediğinde aile, okul ve çevre üçgeninde birçok problemlerle 

karşılaşabilmektedir. Bugün toplum olarak yaşanılan en önemli 

problem alanlarından birisi olarak toplumun kendi inanç ve de-

ğerlerine yabancılaşması problemidir (Türker, 1994: 290). En basi-

tinden en gelişmişine tüm toplumların, kültür içeriklerini bir ne-

silden ötekisine aktaran bir araca ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu 

araç eğitim sistemidir. Genç nesiller, toplumun düzenine, örf ve 

adetlerine bu sistem sayesinde alıştırılmakta ve onun ideallerine, 

kıymetlerine, görüş ve zihniyetine göre yetiştirilmektedir (Turhan, 

1997). Kültür aktarımını gerçekleştiremeyen toplumlar zamanla 

kendi benliğini kaybetmeye mahkûmdur.  

1.3. Türkiye’de Gençliğin Mevcut Durumu 

TÜİK’in 17 Mayıs 2022 tarihinde yayınladığı raporda, Adrese Da-

yalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2021 yılı sonu 

itibarıyla Türkiye’nin toplam nüfusunun 84.680.273, 15-24 yaş gru-

bundaki genç nüfusun ise 12.971.289 olduğu görülmektedir. Genç 

nüfus, toplam nüfusun %15,3’ünü; genç nüfusun %51,3’ünü erkek 

nüfus, %48,7’sini ise kadın nüfus oluşturmaktadır.  
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Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus 

içindeki oranının 2025 yılında %14,3; 2030 yılında %14,0; 2040 

yılında %13,4; 2060 yılında %11,8 ve 2080 yılında %11,1’e düşece-

ği öngörülmektedir. 

Türkiye’nin %15,3’lük genç nüfus oranı, Avrupa Birliği (AB) 

üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu 

görülmektedir. AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelen-

diğinde, 2021 yılında genç nüfus ortalaması %10,6 olmuştur. AB 

üye ülkeleri arasında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan 

ülkelerin sırasıyla %12,6 ile İrlanda, %12,3 ile Güney Kıbrıs Rum 

Yönetimi ve Danimarka olduğu, en düşük genç nüfus oranına 

sahip olan ülkelerin ise sırasıyla %9,0 ile Bulgaristan ve Çekya, 

%9,2 ile Letonya yer almaktadır. 

Genç nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde; 2021 yılında 

genç nüfusun %29’unun 15-17 yaş grubunda, %19’unun 18-19 yaş 

grubunda, %31,1’inin 20-22 ve %20,9’unun ise 23-24 yaş grubun-

da yer aldığı görülmektedir. Buna göre, Türkiye’de genç nüfus 

giderek yaşlanan bir nüfus profili oluşmakta, çocuk doğurma hızı 

yavaşlamaktadır. 

Türkiye’de 2019/2020 yılında %43,4 olan yükseköğretim net 

okullaşma oranı, 2020/2021 öğretim yılında %44,4’e yükselmiştir. 

Yükseköğretim net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğin-

de, erkeklerde bu oran %40,6’dan %40,5’e düşerken kadınlarda 

%46,3’ten %48,5’e yükselmiştir. 

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre gençlerde işgü-

cüne katılma oranı 2020 yılında %39,1 iken 2021 yılında +41,7 

olmuştur. Genç erkeklerde işgücüne katılma oranı 2020 yılında 

%50,1 iken 2021 yılında %53,1; genç kadınlarda ise bu oran 2020 

yılında %27,5 iken 2021 yılında %29,7 olmuştur. 

Türkiye’de mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %10,9 

seviyesinde olduğu görülmektedir. Hanehalkı İşgücü Araştırması 

sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 
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2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 56 bin kişi azalarak 3 

milyon 785 bin kişi olmuştur. İşsizlik oranı erkeklerde %9,5 iken 

kadınlarda %13,8 olarak tahmin edilmektedir. Gençlerde işsizlik 

oranı, 2020 yılında %25,3 iken 2021 yılında %22,6’ya gerilemiştir. 

Genç erkeklerde işsizlik oranı 2020 yılında %22,6 iken 2021 yılın-

da %19,4; genç kadınlarda ise bu oran 2020 yılında %30,3 iken 

2021 yılında %28,7’ye düşmüştür. 

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre genç nüfusun 

istihdam oranı, 2020 yılında %29,2 iken 2021 yılında %32,2’ye 

yükselmiştir. Genç erkeklerde istihdam oranı 2020 yılında %38,8 

iken 2021 yılında %42,8; genç kadınlarda bu oran 2020 yılında 

%19,2 iken 2021 yılında %21,2 olmuştur. 

Genç nüfusun istihdamı sektörlere göre incelendiğinde, istih-

dam edilen gençlerin 2021 yılında %18,2’sinin tarım sektöründe, 

%30,8’inin sanayi sektöründe, %51’inin ise hizmet sektöründe yer 

aldığı görülmektedir. İstihdam edilen genç erkeklerin %16,8’inin 

tarım sektöründe, %35,4’ünün sanayi sektöründe, %47,7’sinin 

hizmet sektöründe yer aldığı görülürken, genç kadınların %21’inin 

tarım, %21’inin sanayi, %58’inin ise hizmet sektöründe yer al-

maktadır. 

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında, 

gençlerin %76,0’sı çalıştığı işinden memnun olduğu, &42,3’ü elde 

ettiği kazançtan memnun olduğunu öne sürmektedir. Genç erkek-

lerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı %77,7, elde edilen 

kazançtan memnuniyet oranı %43,1 olurken; genç kadınlarda ise 

bu oranlar %72,6 ve %40,7 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Ya-

şam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında, genç-

lerin %59,2’si şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun 

olduğunu belirtmektedir. Bu oran genç erkeklerde %56,3 iken; 

genç kadınlarda %62,3 olmuştur. 

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına 

göre İnternet kullanım oranı, 16-24 yaş grubundaki genç nüfusta 
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2020 yılında %93 iken, 2021’de %97,1’e yükselmiştir. İnternet kul-

lanım oranı, genç erkeklerde 2020 yılında %95,0 iken 2021 yılında 

%98,4; genç kadınlarda ise 2020 yılında %91,0 iken 2021’de %95,6 

olmuştur. Buna göre gençlerin en az %95’i interneti ve sosyal med-

yayı etkin kullanmaktadır. Gençlere yönelik tanıtım, proje ve rek-

lamlarda sosyal medyanın etkin bir şekilde kullanılması önem arz 

etmektedir. Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube gibi sosyal med-

ya kanallarından gençlere daha rahat ulaşılabilmektedir. 

Türk yükseköğretim sistemi incelendiğinde, 2021 sonu itibariyle 

129’u devlet üniversitesi, 74’ü vakıf üniversitesi ve 4’ü vakıf mes-

lek yüksekokulu olmak üzere toplam 204 yükseköğretim kurumu 

bulunmaktadır. Bunlara ek olarak üç üniversitede de eğitim öğre-

tim faaliyetine henüz başlanmamıştır. Aktif olarak eğitim ve öğre-

tim faaliyetine bulunan 204 yükseköğretim kurumunda 166.225 

öğretim elemanı ve 3.801.294 örgün öğrenci bulunmaktadır. Öğ-

rencilerin 3.124.705’i devlet üniversitelerinde, 604.066’sı vakıf üni-

versitelerinde ve 11.561’i vakıf meslek yüksekokullarında eğitim 

aldıkları görülmektedir. 

Projeksiyonların sunduğu veriler incelendiğinde, geleceğe yö-

nelik vizyonlar çizilmesi, belirli hedefler oluşturulması ve bunlara 

uygun stratejiler geliştirilmesi mümkündür. Ulaşılmak istenen 

hedefler iyi tanımlanmışsa, ilerlemelerin izlenmesi de kolaylaş-

maktadır. Bu noktadan hareketle bugünden geleceğe projeksiyon 

tutulduğunda, demografik göstergelerdeki mevcut eğilimler de-

vam ettiği takdirde, Türkiye nüfusunun, 2023 yılında 86 milyon 

907 bin kişiye, 2040 yılında ise 100 milyon 331 bin kişiye ulaşacağı 

tahmin edilmektedir. 2023’e ulaşıldığında, Türkiye nüfusunun 

yaklaşık %68’inin çalışma çağında olması ve azalan bir hızla da 

olsa, ülkenin çalışma çağındaki nüfusu 2040 yılında kadar artmaya 

devam edeceği öngörülmektedir. 

Veli Ercan Çetintürk ve Hülya Küçük (2019)’un “Gençlik Politi-

kalarında Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme: Türkiye ve Finlandiya 
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Örneği” başlıklı çalışmada, Türkiye’nin mevcut konumunu ortaya 

koyması açısından önemli bir çalışma olarak değerlendirilebilir. 

Buna göre Türkiye’de gençlik politikasına yönelik somut bir belge 

ya da düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte çeşitli politi-

ka belgelerinde gençler ile ilgili çeşitli düzenlemeler bulunmakta-

dır. Bu politikaların hedef grubu 14-29 yaş aralığında bulunan bi-

reylerdir. Ancak buradaki düzenlemeler de derinlemesine değiş, 

yüzeyseldir (Çetintürk ve Küçük, 2019: 268). Yapılan düzenlemeler 

de genel itibariyle Avrupa Birliği uyum süreci ile birlikte ele alın-

maktadır. Ancak bu kadar büyük bir gençlik kitlesinin, politika 

belgelerinde somut olarak ele alınmaması oldukça şaşırtıcıdır. 

1.4. Gençlik Sınıflandırmaları 

Gençlik içinde bulunduğu kesimlere göre farklı şekillerde sınıflan-

dırılmaktadır. 1973 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sunduğu 

raporda gençlik şu şekilde sınıflandırılmaktadır (Gençlik ve Spor 

Bakanlığı, 1973: 12): 

1. Okuyan Gençlik 

a) Orta Öğrenim Gençliği 

b) Yüksek Öğrenim Gençliği 

2. Okumayan (Okul Dışı) Gençlik 

a) Köylü, çiftçi gençlik 

b) İşçi Gençlik 

c) Silah Altında Bulunan Asker Gençlik 

d) Hizmet Sektöründe Çalışan Gençlik 

Orhan Türkdoğan ise gençliği beş kademeli bir şekilde sınıf-

landırmaktadır. Buna göre gençlik tipolojileri aşağıdaki biçimleri 

kapsamaktadır (Türkdoğan, 1985: 127): 

1. Siyasî seviyede duyarsız gençlik 

2. Yabancılaşmış gençlik: Geleneksel toplum düzenini 

reddeden, otoritenin yapısına isyan eden kimselerdir. 
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3. Ferdiyetçi gençlik: Statükoyu kabul edip siyasî konular-

la ilgilidirler, itaat eden isyankârlardır. 

4. Eylemci gençlik: Otorite yapılarını reddeden siyasî ve 

sosyal açıdan olaylarla ilgilenen gençlerdir. 

5. Yapıcı gençlik Yüksek ölçüde sosyal ve politik konularla 

ilgilenirler. Toplumun mevcut düzeninde çalışmayı sa-

vunurlar. 

Sosyolojik terimlere göre gençlik; köy gençliğinden, şehir genç-

liğinden, tahsilde olmayan gençlikten, okul çocuklarından, genç 

işçilerden ve öğrencilerden teşkil etmektedir (Beşirli, 2013: 24). 

Bütün bu sınıflandırmalarda gençlerin gayeleri, ihtiyaçları, davra-

nışları ve bunların gerektirdiği tedbirler her duruma göre değiş-

mektedir. Günümüzde gençliğe ilişkin bir sınıflandırma yapıldı-

ğında şöyle bir gençlik tipolojisi ortaya çıkmaktadır: 

1. Okuyan Gençlik 

a) Orta Öğretim Gençliği 

b) Yüksek Öğretim Gençliği 

2. Çalışan Gençlik 

3. Hem okuyan hem çalışan gençlik 

4. İşsiz Gençlik 

5. Dijital Gençlik 

Her bir gençlik tipolojisinin kapsamı ve bu kapsam içerisinde 

yer alan gençliğin beklenti ve gereksinimleri farklıdır. 

Okuyan Gençlik, Türkiye’de herhangi bir üniversitede ön lisans, 

lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşmaktadır. 

Çalışan Gençlik, Türkiye’de eğitim hayatını sona erdirmiş, hâli-

hazırda herhangi bir kurum veya kuruluşta sigortalı çalışan genç-

lerden oluşmaktadır. 

Okuyan ve Çalışan (Part Time) Gençlik, hem okuyan hem de hâli-

hazırda herhangi bir kurum veya kuruluşta çalışan gençlerden 

oluşmaktadır. Bunların önemli bir kısmı, kısmî zamanlı olarak 

hizmet sektöründe çalıştığı düşünülmektedir. 
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İşsiz Gençlik, Türkiye’de eğitim hayatının dışında kalmış ve aynı 

zamanda herhangi bir kurum veya kuruluşta sigortalı olarak ça-

lışmayan gençlerden oluşmaktadır.  

Dijital Gençlik, günümüzün vazgeçilmez bir parçası olan inter-

neti etkili bir biçimde kullanan zamanının büyük çoğunluğunu 

dijital ortamlarda geçiren, sosyal medyayı sosyalleşmek amacıyla 

kullanıp, internet âleminde yatırım yapabilen, karşılaştığı sorunla-

ra da yine aynı ortamdan sorunlar üreten gençliktir. Bu gençlik 

üzerinde özel olarak çalışılması gerekmektedir. Dijital Gençlik, 

yukarıda ele alınan gençlik kategorilerinin her birini içine almak-

tadır ve her bir gençlik kategorisinin dijital dünyayı da kullanım 

amaçları farklı olabilmektedir.   

1.5. Yeni Gençlik: Z Kuşağı 

Kuşak kavramına ilişkin en önemli tartışma alanı, kuşak oluşumu-

nun yaş ve sosyolojik olgu arasındaki ayrımıdır. Geleneksel olarak, 

bir kuşak “ebeveynlerin ve çocuklarının doğumları arasındaki 

ortalama zaman aralığını” ifade etmektedir. Biyolojik tanım; her 

bir bin yıllık döneme 20-25 yıl aralıklarla kuşaklar yerleştirmekte-

dir. Bu tanım geçmişte sosyologlara iyi bilgiler sunmuş olsa da 

bugün tekrar üzerinde düşünmeyi gerektirmektedir. Çünkü bu 

tanım; yalnızca yıl konusunu temel almaktadır. Ancak; günümüz-

de topluluklar yeni teknoloji, değişen kariyer, çalışma seçenekleri 

ve farklılaşan toplumsal değerler karşısında hızla değiştiğinden, iki 

on yıllık dönem kuşaklar için fazlasıyla uzun bir zaman dilimi 

olmaktadır (Aydın ve Başol, 2014: 1). Sosyolojide geleneksel/klasik 

yaklaşımlarda kuşak tartışmaları biyolojik yaklaşım çerçevesinde 

nesiller arasındaki zamansal farklılığa vurgu yapmak için kulla-

nılmaktadır. Buna göre kuşak, ortalama yirmi beş-otuz yılı kapsa-

yan yaş gruplarını oluşturan bireyler kümesi kuşak olarak tanım-

lanmakta ve farklı toplumsallaşmalar her kuşağın kendine özgü 
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karakteristik özelliklerini, değer yargıları ve tutumlarını, güçlü ve 

zayıf yönlerini belirlemektedir.  

Genel olarak kuşakların tanımlaması her toplumsal yapının 

kendine özgü özellikleri esasında olabilmekte ve o toplumu etkile-

yen dönemsel şartlar, kuşakları ortaya çıkarmaktadır. Günümüz 

araştırmalarında ise kuşak tanımlamalarında küresel belirleyicile-

rin etkisi görülmektedir. Bunun sonucunda gelenekselciler, sessiz 

kuşak, bebek patlaması kuşağı, X kuşağı, Y kuşağı ve içinde bu-

lunduğumuz dönemi ifade eden Z kuşağı belirlemeleri olmuştur. 

Birbirlerinden farklı kuşakların birlikte yaşıyor olmaları, sahip 

oldukları kültürel birikim ve değerler ile birlikte, başta iletişim 

sorunu olmak üzere pek çok sorun ve çatışmaları beraberinde ge-

tirmektedir (Beşirli, 2020: 36). Klasik yaklaşım açısından mesele ele 

alındığında, TÜİK 2021 verilerine göre ilk evlenme yaşı ve tahmini 

ebeveyn olma yaşları dikkate alındığında kadınlarda 25, erkekler-

de 28 olduğu görülmektedir. Diğer bir ifadeyle bir kuşak ile diğer 

kuşak arası ortalama kadınlarda 26, erkeklerde 29 yıldır ve kuşak-

lar arasındaki bu ayrım zaman içerisinde daha da açılmaktadır. 

Güncel tartışmalar içerisinde ele alınan kuşaklar ile ilgili yakla-

şımlar genel itibariyle biyolojik farklılıklardan ziyade, küresel öl-

çekte meydana gelen değişimlerle bağlantılı ele alınmaktadır. Buna 

göre alanyazında yaklaşık 15 yıllık zaman dilimlerini kapsayacak 

şekilde, kuşak tanımlamaları yapılmaktadır. Sessiz Kuşak/Savaş 

Kuşağı/Gelenekselciler (1900-1944) arası doğanları, Bebek Patla-

ması/Sandviç Kuşağı (1945-1964) arası doğanları, X Kuşağı (1965-

1979) arası doğanları, Y Kuşağı (1980-1994) arası doğanları, Z Ku-

şağı (1995-2010) arası doğanları kapsamaktadır. Yapılan araştırma-

larda zaman farklılıkları, sınıflandırmalarda alt ve üst sınır açısın-

dan bazı ufak tefek farklılıklar gösterebilmektedir. Türkiye’de diji-

tal kuşak olarak da adlandırılan Z Kuşağı, 21. Yüzyılın ilk kuşağı-

dır; ilk interaktif kuşaktır (Ardıç ve Altun, 2017: 17). Yetişme tarz-

ları ve içinde bulundukları ortam değişiklikleri nedeniyle kuşak 
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olarak da adlandırılan nesiller arasında gerek karakter, gerek 

çalışma yöntemleri ve gerekse işyerinden beklentilerde önemli 

farklılıklar gözlenmektedir (Keleş, 2011: 129). Örneğin internet 

kullanımı ve dijitalleşme farklı kuşaklar dâhil toplumun her ke-

siminde aynı etkiyi göstermemektedir ancak dijitalleşmenin top-

lumda meydana getirdiği değişim süreçleri her kesimi öyle ya da 

böyle etkilemektedir.  

1.6. Gençlik Döneminin Sosyolojik Özellikleri 

Gençlik döneminin, diğer yaş gruplarından ayıran bazı belirgin 

özellikleri bulunmaktadır. Genel itibariyle çocukluk ile yetişkinlik 

arasında kalanlar, gençlik olarak ifade edilmekte ve bu bağlamda 

gençlik dönemi olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda gençlik 

ne çocuk olarak ne de yetişkin olarak kabul edilmektedir. Ancak 

toplumdaki değişim ve dönüşüm süreçleri genellikle gençlik üze-

rinden inşa edilmektedir. Çünkü önceki kuşakların oluşturduğu 

gelenekler, gençliğin sergilediği sapma davranışı üzerinden tartı-

şılmakta ve toplum değişime zorlanmaktadır. Dolayısıyla gençliğin 

bulunduğu konum itibariyle, toplumda kuşak çatışması denilen 

durum ile karşılaşılmaktadır. Bu durum bütün toplumlar için ge-

çerli olduğu varsayılmaktadır. 

Genç ve gençlik üzerine yapılan tanımlara bakıldığında gençli-

ğin bir yaş kategorisi olarak daha çok biyolojik ve kronolojik bir 

açıklamaya tabi tutulduğu görülmektedir. Bu tanımlar, gençlik 

döneminin tarihsel ve toplumsal olaylardan etkilenen ve değişip 

dönüşen anlamını göz ardı etmektedir. Oysa gençliğin dinamik, 

yenilikçi ve güç yönlerini vurgulayan tanımlar bulunduğu gibi, 

sorunlu, uyumsuz ve isyankâr olarak nitelenen olumsuz yönleri-

ne değinen tanımlar da bulunmaktadır. Öte yandan bazı tanım-

larda gençlik toplumun teminatı ve ekonomik büyümesi için yatı-

rım yapılan bir nesne ya da araca dönüştürülerek değerleştiril-

mektedir (Baran, 2013: 9). Bir başka açıdan gençlik, yetişkinliğe 
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geçiş süreci olarak tanımlanarak, yetişkinliğe ulaşmaya çalışan ve 

bu anlamda eksikliğini açığa vuran bir durum olarak nitelenmek-

tedir. Böylece gençlik dönemi olumlu ve olumsuz anlamlarıyla 

sosyal pratiklerle inşa edilen kalıp yargılara göndermede bulun-

maktadır. Aynı zamanda gençlik dönemi, toplumdaki iktidar iliş-

kilerinin varlığı ile anlam kazanmaktadır (Kurtaran, Nemutlu ve 

Yentürk, 2003: 4-6). Böylelikle gençlik dönemi, sosyal ve kültürel 

boyut ile biyolojik ve psikolojik boyutun birbirini etkileyen para-

metrelerini oluşturmaktadır. 

Gençlik dönemi, kültürel olarak farklı bir takım özellikler göste-

riyor olsa bile bütün toplumlarda dikkate alınması gereken kritik 

bir zaman dilimidir. Ergenlik dönemi ile başlayan bu süreç, çocu-

ğun kimlik kazanma süreci olarak da tarif edilmektedir. Eric Erik-

son’a göre başarılı toplumsallaşma sürecinin en önemli aşaması 

olarak ele aldığı ergenlik döneminde, çocuk sosyal kimliğini ka-

zanmaktadır. Başarılı toplumsallaşma ise sosyolojik anlamda, bire-

yin içinde yaşadığı toplum ile uyumlu bir varlık hâline gelmesidir.  

Gençlik dönemiyle birlikte kişi, bir taraftan kimlik ve kişilik geli-

şimi, duygusal boyutta sevgi arayışı, meslek seçimi, aidiyet duygu-

su, idealizmin yarattığı çatışmalar ve otorite ile olan ilişkileri bağ-

lamında zorluklar yaşadığı düşünülmekte (Baran, 2013: 11); diğer 

taraftan da üretim ve tüketim ilişkileri açısından gençlerin önemli 

bir kısmı toplumun bağımlı kesimi olarak tarif edilmektedir. Eko-

nomik bağlamda, üretim süreçlerinin içerisinde yer almayan, ebe-

veynlerinin ekonomik desteği ile hayatını sürdüren ve genel itiba-

riyle tüketim toplumunun bir parçası olarak kabul edilmektedir. 

Gençler sosyalizasyon süreçlerinde ailelerinden ve okuldan al-

dıkları eğitimle; ait oldukları toplumun düzenini, gelenek ve göre-

neklerini, örf ve adetlerini, ideallerini ve değerlerini öğrenmekte-

dirler. Böylece millî kültürlerini öğrenmiş ve benimsemiş olmakta-

dırlar. Lakin günümüzde gençlerin sosyalizasyon süreçlerini küre-

sel kültür değerleri ile birleştirerek gerçekleştirmekte ve giderek 
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geleneksel değerlerinden, gelenek ve göreneklerinden uzaklaşmak-

ta olduğu; kültürlerine yeni anlayışları yerleştirmekte olduğu ör-

nekler mevcuttur. Millî kültürlerin sürekliliğini sağlayan, bir mille-

tin geleceği olan gençlerin; küresel kültür unsurlarını bu denli be-

nimsemesi, yaşanan bu değişimlere kapılıp savrulması, millî kül-

türlerin özünün dönüşmesine yol açmaktadır (Tekin, 2020: 1-2). 

Tarihsel süreç içerisinde, bütün toplumlarda değişimler yaşanmış-

tır. Gençlik bu değişim sürecinin gönüllü taşıyıcısı gibidir. Ancak 

gençlerin, küreselleşmenin gölgesinde toplumu değişime zorla-

yan süreçleri günümüze oldukça hızlı işlemektedir. Bu durum, 

toplumların kültür hayatında farklı tartışmaları beraberinde ge-

tirmektedir. 

1.7. Politik Toplumsallaşma Açısından Gençlik 

Politik toplumsallaşma, politik semboller, kurumlar ve prosedürler 

hakkında bilgi kazanarak, politikanın aktif ya da pasif üyelik rolle-

rini öğrenerek, ideoloji ve değer sistemini içselleştirerek siyasal 

sisteme dâhil olma sürecini ifade etmektedir. Bütün toplumların 

siyasal gelenekleri yeni kuşaklara eğitim sistemi, medya, iş yerleri, 

komşuluk ilişkileri gibi politik kurumlar aracılığıyla ya da daha 

önce kurulmuş düşünce ve eylem süreçleriyle yerleştirilmektedir. 

Buna göre politik toplumsallaşma, bireyin üyesi olduğu ve içinde 

yaşadığı politik sistemle ilgili tutumları, inançları ve değerleri ka-

zandığı açık bir süreç olarak tarif edilmektedir. Politik toplumsal-

laşma, bir toplumda siyasal kültürün gelişmesi sonucu, toplumu 

oluşturan bireylerin içinde bulundukları toplumsal ve siyasal çevre 

ile yaşadıkları sürece doğrudan ve dolaylı olarak etkileşimleri so-

nucu, edindikleri siyasal kültürleri oranında ulusal ve öteki siyasal 

sistemlerle ilgili görü, düşünce, tutum ve davranışlarının tümüdür 

(Beşirli, 2013: 100-101). Bütün politik rejimler, bünyesine aldığı her 

bireyin uyumunu sağlamanın yollarını aramaktadır. Bu bağlam-

da özellikle yetişkinlerin fikirleri geniş ölçüde gençliğin politik 
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toplumsallaşmasının ürünleri olarak görülmektedir. Kimlikler, 

sadakat ve değerler gibi politik uygulamalar bakımından gereği 

gibi tesis edilmektedir. Hayat boyu süren ve süreklilik gösteren 

politik toplumsallaşma süreci, politik kültürün oluşuna yardımcı 

olan değerler ve normların birey tarafından içselleştirilmesi süreci-

ni kapsamaktadır. 

Toplumsal veya sosyal grupların, politik toplumsallaşma süreci 

bulunmaktadır. En küçük toplumsal yapı olarak ailede bile politik 

toplumsallaşma söz konusudur. Özellikle kültür ve değerlerin 

aktarımı ve benimsenmesi süreci başlı başına politik toplumsal-

laşma kavramıyla açıklanabilir. Bu bağlamda gençlik, siyasi, dini, 

sosyal veya kültürel bütün grupların belli amaç ve hedefler doğrul-

tusunda bünyesine almaya çalıştığı ve bunu yaparken de gençliğin 

politik uyumunu sağlayacak formal veya informal eğitimlerinin 

verildiği gruplardır. Bütün politik sistemler, varlığını sürdürme 

eğilimindedir ve bunu sürdürebilmesi için yeni insan kaynaklarına 

ihtiyacı bulunmaktadır. Bu çerçevede politik sistemin baskı unsuru 

ve taşıyıcısı da gençlik olmaktadır. 
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2.1. Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de gençliğin belli değişkenler açısın-

dan demografik yapısını incelemek ve sorun alanlarını, ilgilerini, 

gereksinimlerini, beklentilerini ve politik eğilimlerini tespit etmek-

tir. Bu kapsamda, çalışmada şu sorulara cevap aranmaktadır: 

• Türk Gençliğinin belli değişkenler açısından demografik 

özellikleri nelerdir? 

• Türk Gençliğinin ne gibi sorun alanları bulunmaktadır? 

• Türk Gençliğinin ilgi alanları nelerdir? 

• Türk Gençliğinin beklentileri nelerdir? 

• Türk Gençliğinin politik eğilimlerini belirleyen temel faktör-

ler nelerdir?  

2.2. Çalışmanın Yöntemi 

Çalışmanın yöntemi nitel araştırma yöntemlerinden, doküman 

incelemesidir. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu 

veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini 

kapsamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2006: 187). Bu çalışma dokü-

man incelemesi kapsamında alanyazında yapılan çalışmaların, 

resmî belge ve raporların incelenmesini içermektedir. Gençlik ile 

ilgili yapılan araştırmaların sunduğu istatistiki bulgular ve değer-

lendirmeler ele alınmıştır. 

2.3. Çalışmanın İncelediği Araştırma Grubu 

Çalışmanın incelediği araştırma evrenini 15-29 yaş grubundaki 

Genç Seçmen oluşturmaktadır. Ancak çalışmanın hedef kitlesinde 

seçme ve seçilme yeterliliğine sahip olan 18-29 yaş arasındakiler 

yer almaktadır.  Çalışmanın odak grubu ise 20-24 yaş arasında yer 

alan genç seçmen kitlesidir. Aşağıda çalışmanın incelediği araştır-

ma evreni, hedef kitlesi ve odak grubu hakkında bilgiler yer al-

maktadır. 
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2.3.1. Çalışmanın İncelediği Araştırma Evreni Hakkında Bilgiler 

Grafik 1, TÜİK (2021) verilerine göre araştırma evrenini gös-

termektedir. Buna göre araştırma evreni, Türkiye’nin genel nüfu-

sunun yaklaşık %22,96’sına tekabül etmektedir. Araştırma evre-

ninin illere göre dağılımları Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Grafik 1: Araştırmanın Evreni 

 

Tablo 1: Araştırma Evreninin İllere Göre Dağılımı 

İLLER 
15-29 Yaş Arası Nüfus 

İLLER 
15-29 Yaş Arası Nüfus 

Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam 

Adana 245.510 254.851 500.361 Konya 268.953 27.4662 543.615 

Adıyaman 75.744 77.908 153.652 Kütahya 63.597 64.431 128.028 

Afyonkarahisar 83.140 85.062 168.202 Malatya 90.809 94.533 185.342 

Ağrı 74.222 82.529 156.751 Manisa 142.945 155.159 298.104 

Amasya 32.615 35.568 68.183 Kahramanmaraş 136.242 141.267 277.509 

Ankara 635.051 654.884 1.289.935 Mardin 120.203 120.764 240.967 

Antalya 267.908 278.174 546.082 Muğla 91.775 101.003 192.778 

Artvin 15.832 17.827 33.659 Muş 58.196 60.105 118.301 

Aydın 111.036 114.343 225.379 Nevşehir 36.003 34.501 70.504 

Balıkesir 111.041 126.672 237.713 Niğde 43.002 44.723 87.725 

Bilecik 23.772 31.614 55.386 Ordu 73.626 75.983 149.609 

Bingöl 36.134 38.048 74.182 Rize 36.055 38.045 74.100 

9.500.671 9.944.987

19.445.658

KADIN ERKEK TOPLAM

15-29 Yaş Nüfus Verileri
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Bitlis 49.947 53.175 103.122 Sakarya 118.243 122.437 240.680 

Bolu 37.068 35.115 72.183 Samsun 145.747 148.305 294.052 

Burdur 29.977 34.225 64.202 Siirt 50.219 53.056 103.275 

Bursa 324.946 338.412 663.358 Sinop 20.695 20.896 41.591 

Çanakkale 53.686 61.573 115.259 Sivas 75.126 77.561 152.687 

Çankırı 20.738 22.560 43.298 Tekirdağ 112.120 128.215 240.335 

Çorum 50.934 53.511 104.445 Tokat 65.620 68.147 133.767 

Denizli 107.863 111.833 219.696 Trabzon 86.570 88.215 174.785 

Diyarbakır 237.700 246.005 483.705 Tunceli 8.080 10.489 18.569 

Edirne 41.147 46.611 87.758 Şanlıurfa 287.406 290.220 577.626 

Elazığ 67.891 70.697 138.588 Uşak 39.823 40.631 80.454 

Erzincan 29.043 32.188 61.231 Van 164.641 173.070 337.711 

Erzurum 102.662 100.313 202.975 Yozgat 47.905 47.564 95.469 

Eskişehir 93.934 101.737 195.671 Zonguldak 56.582 59.041 115.623 

Gaziantep 264.721 270.031 534.752 Aksaray 50.712 52.233 102.945 

Giresun 45.067 45.878 90.945 Bayburt 12.530 13.746 26.276 

Gümüşhane 20.661 19.930 40.591 Karaman 30.745 30.794 61.539 

Hakkâri 42.615 53.993 96.608 Kırıkkale 31.234 32.595 63.829 

Hatay 185.977 193.549 379.526 Batman 90.174 91.919 182.093 

Isparta 51.333 52.434 103.767 Şırnak 82.470 97.804 180.274 

Mersin  199.650 206.548 406.198 Bartın 21.016 21.320 42.336 

İstanbul 1.799.379 1.880.493 3.679.872 Ardahan 10.820 12.067 22.887 

İzmir 432.633 461.733 894.366 Iğdır 25.972 29.158 55.130 

Kars  37.426 39.942 77.368 Yalova 29.514 32.445 61.959 

Kastamonu 36.413 38.226 74.639 Karabük 30.688 32.992 63.680 

Kayseri 161.034 167.495 328.529 Kilis 19.333 19.429 38.762 

Kırklareli 34.716 40.036 74.752 Osmaniye 60.648 64.097 124.745 

Kırşehir 27.870 27.823 55.693 Düzce 45.269 45.789 91.058 

Kocaeli 220.327 232.030 452.357 
    

Araştırma evreninin Yüksek Seçim Kurulu (YKS)’nin 2018 Ge-

nel Seçimleri seçmen sayıları ve bu seçmen sayıları içerisinde oy 
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kullanan 18-29 Yaş Grubunun seçmen sayıları ve oranı Tablo 2’de 

gösterilmiştir. 

2.3.2. Hedef Kitle 

Tablo 2’ye göre 2018 seçimlerinde oy kullanabilen genç seç-

menlerin oranı, toplam seçmen sayısının yaklaşık dörtte birini 

oluşturmaktadır.  

Tablo 2: 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri Seçmen Bilgileri 

Seçmen Tanımı Toplam Seçmen Oranı % 

Toplam Seçmen 56.322.632 100 

18-29 Yaş Aralığı 13.970.568 24,8 

  TÜİK (2021) verilerine göre Türkiye’de 15-29 yaş arası 

9.661.171 kadın, 9.944.987 erkek olmak üzere toplam 19.448.258 

genç bulunmaktadır. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 2018 güncel 

verilerine göre 2018 yılında yapılan olan seçimlerde oy kullana-

cak 18-29 yaş arası gençlik sayısı 13.970.568 olarak belirtilmiştir. 

Bu nüfus, toplam seçmen nüfusunun yaklaşık %24’ünü oluştur-

maktadır. Bunlar içinde de yaklaşık 7 milyon genç de ilk defa oy 

kullanmaktadır. İlk defa oy kullanacakların oranı da toplam seç-

men nüfusunun yaklaşık %11’ine tekabül etmektedir.  

2.3.3. Çalışmanın İncelediği Araştırma Grubu (Odaklanılan 

Grup 20-24 Yaş) 

Çalışmanın odak grubunu oluşturan 20-24 yaş arasında Türki-

ye’de, 3.456.011 kadın ve 3.446.069 erkek olmak üzere toplamda 

6.902.080 kişi bulunmaktadır. Tamamı Z Kuşağından oluşan bu 

genç nüfus içerisinde Okuyan Gençlik, Çalışan Gençlik, Okuyan ve 

Çalışan (Part Time) Gençlik, İşsiz Gençlik ve Dijital Gençlik olmak 

üzere beş farklı gençlik sınıflandırması bulunmaktadır. Bunlar 

içerisinde Dijital Gençlik, diğer gençlik sınıflandırmalarının ortak 

alanı olarak görülebilir. Çünkü her bir gençlik dijital ortamlarından 

farklı şekillerde yararlanmaktadır.  



32  Murat Şahin 

 

Tablo 3: NUTS Bölgelerinde Yer Alan 20-24 Yaş Arası Genç Nüfus  

NUTS Bölgeleri 20-24 Yaş Arası Gençlik 

Düzey 3 (81 İl) Kadın Erkek Toplam 

İstanbul 613.224 636.065 1.249.289 

Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 66.090 80.852 146.942 

Balıkesir, Çanakkale 60.267 72.283 132.550 

İzmir 147.417 159.211 306.628 

Aydın, Denizli, Muğla 109.180 113.795 222.975 

Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak 119.053 122.497 241.550 

Bursa, Eskişehir, Bilecik 152.183 164.139 316.322 

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 157.195 162.827 320.022 

Ankara 221.065 232.363 453.428 

Konya, Karaman 109.675 108.087 217.762 

Antalya, Isparta, Burdur 122.479 128.221 250.700 

Adana, Mersin 149.677 153.652 303.329 

Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 126.375 134.733 261.108 

Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir 72.051 70.141 142.192 

Kayseri, Sivas, Yozgat 262.183 105.129 367.312 

Zonguldak, Karabük, Bartın 42.399 43.594 85.993 

Kastamonu, Çankırı, Sinop 29.773 30.149 59.922 

Samsun, Tokat, Çorum, Amasya  104.530 108.524 213.054 

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane 102.242 102.104 204.346 

Erzurum, Erzincan, Bayburt 56.048 55.425 111.473 

Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 51.191 59.326 110.517 

Malatya, Elâzığ, Bingöl, Tunceli 73.283 76.222 149.505 

Van, Muş, Bitlis, Hakkâri 104.919 116.059 220.978 

Gaziantep, Adıyaman, Kilis 120.708 121.755 242.463 

Şanlıurfa, Diyarbakır 170.080 169.877 339.957 

Mardin, Batman, Şırnak, Siirt 112.724 119.039 231.763 

TOPLAM 345.6011 3.446.069 6.902.080 
 

Çalışmada odaklanılan genç genç nüfusun NUTS bölgelerine 

göre dağılımı Tablo 3’te gösterilmiştir. NUTS sınıflandırması 1988 

yılından beri kullanılmakla beraber, yasal çerçevesi Temmuz 

2003’ten itibaren oluşturulmuştur. Türkiye’de bölgesel gelişmişlik 
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farklarını azaltmada ve planlı kalkınma çalışmalarında hedef böl-

gelerin belirlenmesinde, politika ve uygulamalarda yön verici ola-

rak kullanılacak olan ve Avrupa Birliği Sistemine uygun karşılaştı-

rılabilir istatistiki veri tabanı oluşturulması amacıyla İstatistiki 

Bölge Birimleri Sınıflandırması (The Nomancelature of Territorial 

Units for Statistics-NUTS), 28.08.2002 tarih ve 2002/4620 sayılı 

kararname ile yapılmıştır (Kayalak ve Kiper, 2006). Çalışmada 

odaklanılan araştırma grubu için NUTS bölgelerindeki demografik 

veriler dikkate alınmaktadır.  

2.3.4. Çalışmanın Verileri ve Analizi 

Bu çalışmanın verileri, araştırma kapsamında alanyazında daha 

önce yapılmış olan araştırmalar, resmî belge ve raporların ince-

lenmesi sonucu elde edilen verilerden oluşmaktadır. Verilerin ana-

lizinde ise betimsel analiz yöntemi benimsenmiştir. Buna göre 

araştırma sürecinde elde edilen veriler, daha önce belirlenen tema-

lara göre özetlenmekte ve yorumlanmaktadır. Analizde amaç, elde 

edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyu-

cuya sunmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2006: 224). Belirlenen temala-

rın verilerle ilişkilendirilmesi, anlamlandırılması ve ileriye yönelik 

tahminlerde bulunulması, araştırmacının yapacağı yorumlar ara-

sında yer almaktadır. 
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3.1. Demografik Olarak Gençlik 

Bu çalışmada 20-24 yaş arasındaki gençlik, sahip oldukları konum 

ve özelliklerine bağlı olarak beş farklı kategoride sınıflandırılmıştır. 

TÜİK verilerine göre bu yaş kategorisinde 3.456.011 kadın ve 

3.446.069 erkek olmak üzere toplam 6.902.080 genç bulunmaktadır. 

Her bir kategoriye ilişkin olarak alanyazın ve istatistiki raporlar 

incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Buna göre TÜİK, Yüksek Öğre-

tim Kurumu (YÖK), Çalışma Bakanlığı ve gençlik üzerine yapılmış 

araştırma sonuç ve raporlarındaki verilerden elde edilen bulgular 

incelenmiş ve yorumlanmıştır. TÜİK (2022) verilerine göre 20-24 

yaş arası gençliğin kategorik olarak tahmini sayısal verileri Tablo 

4’te gösterilmiştir. 

Tablo 4: 20-24 Yaş Arası Gençliğin Kategorilere Göre Tahmini Dağılımı 

Gençlik Kategorisi Tahmini Sayısı 

Okuyan Gençlik (Üniversite Gençliği) 2.224.683 

Çalışan Gençlik (15-24 Yaş Arası) 4.000.000 1 

Okuyan ve Çalışan (Part Time) Gençlik 263.000 

İşsiz Gençlik (15-24) Yaş Arası 941.000 2 

Diğer (18-24) Yaş Arası 3 120.000 

Toplam 6.902.080 

  

                                                        
 
1 Çalışan Gençlik içerisinde 18-24 yaş arası tahmini seçmen sayısı yaklaşık 
3.500.000 kişi olduğu düşünülmektedir. 15-17 yaş arası gençlik zorunlu eği-
timin içerisinde olduklarından dolayı işgücü içerisinde yer alan gençliğin 
sayısının 18-24 yaş arasında göre düşük olduğu tahmin edilmektedir. 
2 İşsiz Gençlik içerisinde 18-24 yaş arası tahmini seçmen sayısı yaklaşık 
800.000 kişi olduğu düşünülmektedir. 15-17 yaş arasındaki gençliğin önemli 
bir kısmının zorunlu eğitimin içerisinde yer almaktadır. İşsiz sayısının diğer 
kategorilere göre düşük çıkmasının nedeni, gençliğin eğitim sisteminin içeri-
sinde yer alıyor olmasından kaynaklanmaktadır. 
3 Bu kategorinin önemli bir kısmının askerlik vazifesini yerine getirdiği, 
diğer kısmının da yurt dışında olduğu düşünülmektedir.  
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Tablo 4’te sunulan veriler gençliğe ilişkin tahmini verilerdir. 

Resmî raporlarda 20-24 yaş arası gençliğe ilişkin net bir tablo sunu-

lamamaktadır. Çünkü yaş aralıkları genel itibariyle birbirinden 

farklıdır. Ancak buna rağmen 20-24 yaş arası gençliğe ilişkin belli 

tahminler yürütülebilmektedir. Okuyan ve Çalışan (Part Time) 

Gençlik, hem okuyan hem de çalışan kategorisi içerisinde yer al-

maktadır. Bundan dolayı bu kategoriye ait öne sürülen sayısal 

veriler, toplam veriler içerisinde dikkate alınmamıştır. Öne sürülen 

bu verilere göre, Okuyan ve Çalışan (Part Time) Gençliğin tahmini 

olarak toplam genç seçmen içerisindeki oranı yaklaşık %13’e teka-

bül etmektedir. 2018 seçimlerinden sonra ilk defa oy kullanabilecek 

olan genç seçmenlerin yaklaşık 7 milyon civarında olduğu tahmin 

edilmektedir. Tahmini olarak düşünülen bu veri, tüm seçmen kit-

lesi açısından değerlendirildiğinde yaklaşık %13’e tekabül etmek-

tedir. Ancak 2018 sonrası 29 yaş ve üzerine çıkan nüfus da dikkate 

alındığında genç seçmen sayısında belirgin bir azalma veya artış 

söz konusu değildir. Ancak genel nüfus ortalamasının giderek 

arttığı göz önüne alındığında, alt yaş gruplarından üst yaş grupla-

rına doğru bir artış söz konusu olmaktadır.  

2007’den bu yana gençlerin nüfus içerisindeki payı sürekli art-

makla birlikte, en çok artışın yaşandığı yaş grubu 15-19 yaş aralı-

ğındadır. 15-19 yaş aralığındaki gençlerin eğitim görmesi nedeniy-

le, gençlerin istihdamda olması genellikle 20-24 yaş aralığına denk 

gelmektedir. Artan okullaşma oranıyla birlikte 15-19 yaş aralığın-

daki gençlerin istihdamında azalma meydana geldiği bilinmekte-

dir. 2007-2017 yılları arasında 15-19 yaş grubunda olanların oranı 

%7,82’den %8,36’ya yükselirken; 20-24 yaş arası gençlerin oranı ise 

%7,93’ten %8,02’ye yükselmiştir (Dinler, 2019: 23). Görüldüğü gibi 

iki yaş aralığı da birbirine yakın seyretmektedir.  

Tablo 4’e göre askerlik vazifesini yerine getiren veya yurt dışın-

da bulunan gençler bulunmaktadır. Gençlik içerisinde 18-24 yaş 

seçmen kitlesi içerisinde olan bu grubun toplam sayısı yaklaşık 
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120.000 olduğu düşünülmektedir. Bu seçmen kitlesi toplam seç-

men kitlesinin %0,2’sini oluşturmaktadır. 

3.1.1. Okuyan Gençlik 

Çalışmada okuyan seçmen gençlik olarak, lise ve dengi okulları 

bitirmiş ve hâlihazırda üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans 

ve doktora yapan öğrencilerden oluşmaktadır. Yüksek Öğretim 

Kurumu (YÖK) 2022 verilerine göre hâlihazırda üniversitelerde 

ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin 

sayılarının tamamı Tablo 5’te gösterilmiştir. 

Tablo 5: YÖK (2022) Verilerine Göre Üniversitede Okuyan Genç Nüfus 

Eğitim Durumu 
Örgün İkinci Öğretim 

Toplam 
Kadın Erkek Kadın  Erkek 

Ön Lisans 253.793 224.127 65.030 46.719 589.669 

Lisans 656.486 745.819 100.260 72.869 1.575.434 

Yüksek Lisans 21.464 32.879 2.452 1.796 58.591 

Doktora 387 602 0 0 989 

Toplam 932.130 1.003.427 167.742 121.384 2.224.683 

Eğitim öğretime devam eden genç sayısı yıllar itibariyle artış 

göstermektedir (Dinler, 2019: 26). YÖK’ün istatistiki raporlarında 

yaş gruplarına göre bir filtreleme kullanılmamaktadır. Buna göre 

Tablo 5, üniversitede örgün eğitim kapsamında okuyan tüm öğ-

rencilerin sayısal verileri görülmektedir. Bu tabloda açıköğretim 

öğrencileri ve uzaktan eğitim kapsamında devam eden öğrenciler 

yer almamaktadır. Bu sınırlılığın sebebi Türkiye’de aynı anda 

hem örgün hem de açık öğretim okuma imkânı öğrencilere su-

nulmasıdır. Özellikle ön lisans ve lisans öğrencilerinin önemli bir 

kısmı 20-24 yaş arasındaki gençlerden oluşmaktadır. Buna göre 

ön lisans ve lisans programlarında 1.075.569 kadın ve 1.089.534 

erkek olmak üzere toplam 2.165.103 kişinin eğitim süreçleri devam 

etmektedir. Eğitim süreçleri devam eden ön lisans ve lisans öğren-

cilerinin bu sayısı, kabaca tahmini olarak 20-24 yaş arasında yer 

alan gençlerin yaklaşık %31,3’ünü oluşturmaktadır.    
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3.1.2. Çalışan Gençlik 

Çalışma kapsamında 20-24 yaş arasındaki gençlik içerisinde 

herhangi bir eğitim kurumunda yer almayan ve herhangi bir ku-

rum veya kuruluşta sigortalı çalışanlar yer almaktadır. TÜİK (Ni-

san 2022) verilerine göre 15-24 yaş arası çalışan tahmini olarak 

yaklaşık 4 milyon genç bulunmaktadır. Bu veriler Türkiye’nin top-

lam seçmen sayısı açısından değerlendirildiğinde oranı yaklaşık 

%7 civarındadır. Bu genç nüfus 18-24 arasındaki seçmen kitlesi 

açısından değerlendirildiğinde kaç kişiye tekabül ettiğini belirle-

mek kolay değildir. Diğer bir ifadeyle 4 milyon gencin içerisinde 

15-17 yaş dilimi içerisindeki çalışan genç sayısı ve dolayısıyla seç-

men kitlesinden ayrı tutulması gereken bu genç nüfusa ilişkin 

tahminler, mevcut veriler ışığında oldukça zor görülmektedir. An-

cak oranlamalara göre bu sayı yaklaşık 3.500.000 kişi civarında 

olduğu tahmin edilmektedir. Bu sayı genel seçmen kitlesinin 

%6,2’sini oluşturmaktadır. 

Türkiye emek piyasalarında emek arzının sürekli artmasına 

rağmen, işgücüne katılma oranlarının süreğen bir düşüş içerisin-

de olması önemli sorun alanlarındandır. Ancak bu durum genç-

lerde benzer bir eğilim göstermemektedir. Bu durum genç nüfu-

sun artmadığı anlamına gelmemektedir. Ancak okullaşma oran-

larının artması neticesinde genç nüfusun işgücü içerisindeki sayı-

sı azalma eğilimindedir. Gençler öğrenci olduğu için işgücüne 

katılmayanlar işgücüne dâhil olmama nedeni olarak bütün ne-

denler arasında en önemlisi olarak görülmektedir (Dinler, 2019: 

24-26). Diğer bir ifadeyle eğitim hayatının içerisinde yer alan genç 

nüfus, işgücü içerisinde değerlendirilmemektedir. 

3.1.3. Okuyan ve Çalışan (Part Time) Gençlik 

Üniversite gençliği içerisinde hem okuyan hem de kısmî za-

manlı olarak çalışanlar bulunmaktadır. TÜİK (Nisan 2022) verileri-

ne göre 15-24 yaş arası çalışan tahmini olarak yaklaşık 263 bin genç 
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bulunmaktadır. Bunların önemli bir kısmı okumakta ve hizmet 

sektöründe çalışmaktadır. Bu veriler seçmen sayısı açısından de-

ğerlendirildiğinde ise yaklaşık %0,5 oranında olduğu tahmin edil-

mektedir. 

3.1.4. İşsiz Gençlik  

20-24 yaş arasında olan gençlik içerisinde herhangi bir eğitim 

kurumunda okumayan ve aynı zamanda da herhangi bir iş ala-

nında çalışmayanlar bulunmaktadır. TÜİK (Nisan 2022) verilerine 

göre 15-24 yaş arası tahmini olarak yaklaşık 941.000 genç işsizdir. 

Tahmini bu sayının 18-24 yaş arası seçmen kitlesi açısından de-

ğerlendirildiğinde 800.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir. 

Bu sayı, toplam seçmen sayısı açısından değerlendirildiğinde 

oranı yaklaşık %1,4 civarında bulunmaktadır. 

3.1.5. Dijital Gençlik 

Dijital gençlik, 20-24 yaş arasındaki diğer gençlik kategorilerini 

de içerisine alan geniş bir kitleyi içerisinde barındırmaktadır. Diji-

talleşme, Okuyan, Çalışan, Okuyan ve Çalışan (part-time) Gençlik 

ve İşsiz Gençlik kategorilerinde yer alan gençliğin her birini doğ-

rudan etkilemektedir. Burada yer alan veri ve bulgular, dijitalleş-

menin toplum hayatındaki yeri ve önemini göstermektedir. 

Toplumların demografik dönüşümleri (Doğan ve Bostan, 

2019), yaşlanma çalışmaları (Tufan, 2003) ve kuşak araştırmaları 

birlikte değerlendirildiğinde kuşak sınıflandırmalarında yaş etki-

si, kuşak etkisi ve dönem etkisi gibi farklı sorunları içerisinde 

barındırmaktadır. Toplumsal değişme olgusu içerisinde ele alı-

nabilecek olan dijitalleşme süreci, toplumların norm ve değerleri-

ni de değiştirmekte ve de dönüştürmektedir. Ancak hangi değer-

lerin nasıl ve ne ölçüde değişeceğini önceden kestirebilmek 

mümkün görünmemektedir. Dijitalleşmeyle birlikte değerlerde 

meydana gelebilecek değişim ve dönüşüm süreçlerinin kuşaklar 

üzerindeki etkileri de farklılaşmaktadır. 
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Toplumsal değişme, birçok değişkenle birlikte ele alınması ge-

reken bir olgudur. Küresel olaylar ve teknolojik gelişmeler kuşak-

lar arasında farlılıkları sağlayan toplumsal değişmenin dinamik-

leridir. Günümüzde medya ve bilgisayar teknolojisinde meydana 

gelen gelişmeler, internet ve dijitalleşme olarak ifade edilen in-

ternet tabanlı uygulamalar toplumsal değişme ve kuşaklar ara-

sındaki farklılıkları belirleyen en önemli unsurlardan birisi hâline 

gelmiştir. Geçmiş dönemlerle karşılaştırıldığında eşi benzeri gö-

rülmemiş şey ise, bu değişimlerin hızıdır. Televizyon ve radyo bir 

asırdır, matbaa ise 500 yıldan uzun süredir bizimle birliktedir. 

Ancak internetin kamusal kullanıma açılmasından sonra iki mil-

yar insana erişimine yirmi yılda ulaşılmış ve ilk ticari cep telefo-

nu sisteminin işlemeye başlaması ile beş milyardan fazla aktif 

kullanıcı olması arasında yalnızca otuz yıl geçmiştir (Chatfield, 

2013). Geçen zaman dilimi içerisinde teknolojik gelişmeler ve 

kullanım alanları göz önüne alındığında oldukça hızlı geçişler 

yaşanmaktadır. 

Günümüzde toplumun her bir ferdini aynı anda etkileyen en 

önemli olgu, dijitalleşmedir. Toplumsal değişme olgusu, dijital-

leşme ile birlikte farklı bir boyut kazanmıştır. Dijitalleşme öyle ya 

da böyle toplumun her kesimini farklı şekillerde etkilemektedir. 

Bugünün dijital dünyası, yalnızca bir fikir ya da modern dijital 

aletlerin sadece boş zamanlarda veya zevk için devreye sokulduğu 

bir alet takımı değildir. Bilakis, giderek artan sayıda insan için, 

zevk ile çalışmanın benzer biçimlerde yerleştiği bir mekâna; arka-

daşlık, medya, iş, alışveriş, araştırma, politika, oyun, finans ve da-

ha birçok şeyi kusursuzca ve el çabukluğuyla hayata geçirdiğimiz 

bir arenaya açılan bir geçittir (Chatfield, 2013). Dijitalleşme, günde-

lik hayatın içerisinde bütün unsurlarıyla hayatımızı etkilemektedir. 

Dijital ortamlar da hızla değişmeye başlamıştır. Evdeki masa-

üstü ya da çantada taşınan dizüstü bilgisayar anlamında kişisel 

bilgisayar kullanımın yerini giderek başka şeyler almaya başla-
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maktadır. Eldeki akıllı telefon ya da tablet, sürekli açık ve daima 

ağla bağlantılıdır. Özellikle “doğuştan dijital” olarak kabul edilen 

yeni kuşakların sabah kalktığında ilk, gece yatağa girdiğinde ise 

son dokunduğu şey cep telefonudur (Chatfield, 2013). Bu durum 

dijital uygulamaların sıradan bir gün içerisinde birey ve toplum 

hayatını nasıl etkilediğini yansıtmaktadır. Bu durum bağımlılık 

olarak kabul edilmektedir. Bağımlılık ayrı bir sorun alanıdır.  

Yaşayan herkesin, bugünkü genç kuşağın dijital kıvraklığına 

sahip olacağı bir dünya hayal etmek hala zordur. Ancak, o dün-

ya, her tür uzaklığın bugünkünden çok farklı bir öneme sahip 

olacağı ve ailelerin arkadaşların, genç ve yaşlıların coğrafi ayrım-

ların ve kuşak ayrımlarını aşarak çok daha özgürce ve çok daha 

sık etkileşime gireceği bir dünya olacaktır. Günümüzün dijital 

âlemini, her şeyden önce, insanların deneyimlerinin ve değerleri-

nin içine akıyor olması büyütmektedir. Bir milyar insanın dörtte 

üçünden fazlası, kendilerine dair en mahrem şeyleri, halka açıl-

masının ardından geçen beş yılda isteyerek Facebook’a yüklemiş-

lerdir (Chatfield, 2013). Günümüzde sosyal medya platformları 

da bu anlamda çeşitlenmekte ve kullanıcıları sürekli aktif hale 

getiren uygulamalar bulunmaktadır. Bu uygulamaları takip 

edenler, takip edilenler ve takip eden/edilenler olmak üzere üç 

tür bulunmaktadır. Buradaki farklılık dijital uygulamaların ken-

disinden değil, bilakis kullanım kolaylığı, kuşaklar arası farklılığa 

ve grupların özelliklerine göre değişmektedir. 

Dijitalleşme denilince akla gelen ilk uygulamalardan birisi, sos-

yal medyanın kullanımıdır. 2017 yılında T.C. Gençlik ve Spor Ba-

kanlığının (GSB) Gençlik Araştırmaları kapsamında sosyal medya 

ve internet kullanımı ile ilgili hazırladığı raporda, Türkiye’nin sos-

yal medyada harcadığı zaman ortalama olarak yaklaşık 3 saattir. 

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de birçok insan sosyal medya 

platformunu kullanmaktadır. Aktif olarak 42 milyon kişi, yani 

nüfusun yaklaşık %52’si sosyal medya kullanıcısı olarak görülmek-
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tedir. Nüfusun yaklaşık %89’u mobil aboneliği bulunmaktadır. 

Nüfusun %60’ının da internet kullanıcısı olduğunu göstermekte-

dir. Türkiye’nin dijital gelişim oranına bakıldığında ise 2016 ile 

2017 arasında %4’lük bir büyüme gözükmektedir.  

Türkiye’deki yetişkin nüfusun %95’i cep telefonu ve %75’I akıllı 

telefonu bulunmaktadır. Dizüstü ya da masaüstü bilgisayar kulla-

nım oranı %51 iken, tablet kullanım oranı %17’dir. Ayrıca Türki-

ye’de bireyler gün içerisinde ortalama 7 saatini bilgisayar başında, 

3 saatini internete bağlanarak ve 3 saatini sosyal medya platform-

larında geçirmektedir (T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2017). Bütün 

bunların yanında dijitalleşmenin getirdiği ve gündelik hayatın 

içerisinde kullanılan diğer uygulamalarda zorunlu olarak, bütün 

kuşaklar tarafından kullanılmaktadır. Örneğin, en basitinden maaş 

ve para çekimi, havale ve ödemeler için kullanılan bankamatikler 

bile dijitalleşmenin önemli göstergelerinden biri olarak değerlendi-

rilebilir. Bu basit örnek bile dijitalleşmenin insanların gündelik 

yaşam deneyimleri içerisindeki yerini göstermektedir. 

2 Haziran 1921, radyoculuk açısından tarihî bir gün olarak ka-

bul edilmektedir. Çünkü ilk defa büyük bir etkinliği medya aracı-

lığı ile canlı takip edenlerin sayısı, fiziken orada bulunanların sayı-

sını aşmıştır. Bugün yaşayan insanların yarısından fazlası, nere-

deyse daima dünyaya bir çeşit “canlı” dijital bağlantıyla erişebil-

mektedir (Chatfield, 2013). Dijitalleşme, sanal yaşantıları destekle-

mesinin yanında, uzakta bir yerde yaşanan gerçeklerin içerisine 

bireyin özgürce katılımını sağlamaktadır.  

Kaiser Family Foundation’un 8-18 yaş aralığındaki iki binden 

fazla Amerikalı ile yaptığı ankete göre; söz konusu yaş grubu, 1999 

yılında günde altı saat yirmi dakika iletişim araçlarını kullanmıştır. 

Araştırma, genç insanların yaşamının “doyum noktasına” yaklaş-

tığını belirtmiş; yani anketin sonuçlarını yorumlayanlar, iletişim 

araçlarını daha uzun süre kullanmanın neredeyse mümkün olma-

dığı düşüncesinde olmuşlardır. İnsanlık, günün uyanık geçirilen 
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saatlerinde kaç saat iletişim araçlarını kullanabileceği konusunda 

aşılamayacak bir seviyeye ulaşıyormuş gibi durmuş; bu kanaat, 

anket aynı yaş grubuyla 2004 yılında tekrarlandığında günlük kul-

lanımda yalnızca iki dakikalık bir artış olmasıyla da desteklenmiş-

tir. Kaiser Family Foundation, aynı anketi 2009 yılında bir kez daha 

yapmış ve 8-18 yaşlarındaki insanlarda günlük toplam medya kul-

lanımının şaşırtıcı biçimde yüzde 20’den fazla artış göstererek yedi 

saat kırk dakikaya çıktığı sonucuna ulaşmıştır. Aynı anda birden 

çok aletin kullanımı hesaba katıldığında toplam medya kullanımı, 

günde yaklaşım on saat kırk beş dakikaya ulaşmıştır. Bu, hayret 

edilesi bir sonuç olmuştur. Genç insanların her gece 8 ila 9 saat 

arası uykuya ihtiyaçları olduğu düşünülecek olursa; 2009 yılına ait 

rakamlar, iletişim araçlarının okulda kullanım hesaba katılmadı-

ğında dahi, uyanık geçirilen sürenin yarısını aşmaktadır.  

Televizyonun egemenliği, günde üç saat kırk dakikadan uzun 

bir süre ile yarım asırdır olduğu gibi sürmektedir. Ancak, açık 

arayla en güncel eğitim, akıllı telefon uygulamaları ile cihazların 

hem eski hem de yeni medyaya ulaşım amacıyla kullanılmalarını 

izlemek, yazılı mesajları göndermek, müzik dinler ve e-postaları 

kontrol ederken Facebook’a bakmak. 2010 yılının Kasım ayında 

Londra’da Polis inisiyatifi tarafından yayımlanan benzer bir 

medya kullanım raporu, gelişmiş ülkelerdeki gençlerin çoğunlu-

ğunun akıllı telefonlar ya da tabletler gibi aletler ile artık hiçbir 

zaman internet ulaşımından yoksun olmadığını ortaya koymak-

tadır. Yeni medyanın sarsıcı bilgilendirme gücü sayesinde, zaman 

daha önce hiç olmadığı ölçüde en değerli kaynağımız hâline gel-

miştir. Nielsen’in ABD’deki 60 binden fazla cep telefonu kullanı-

cısına ve üç binden fazla ayrı müşteri soruşturmasına dayanan 

araştırmasına göre; Amerikalı gençler 2010 yılında, ayda toplam 

3339 yazılı mesaj gönderiyor ve alıyorken; bu sayı, 13-17 yaş ara-

lığındaki genç kızlarda 4 bini aşmaktadır. Bu, her gün 133 mesaja 

denk düşmektedir. Bir başka ifade ile günün uyanık geçirilen her 

saatinde yediden fazla mesaj anlamına gelmektedir.  



Gençlik: Eğilimler, Sorunlar, Beklentiler   45 

 

Microsoft’un kendi içinde gerçekleştirdiği araştırmalara göre; 

bir e-postaya ya da yazılı mesaja cevap verdikten sonra, çalışanla-

rın “ciddi zihinsel görevlere” geri dönmeleri ortalama çeyrek saat 

sürmektedir. Çalışanlar, görevlerine bir kez ara verdikten sonra, 

diğer mesajlara veya başka sayfalara bakmak üzere uzaklaşma 

eğilimi göstermektedir. Levine ile Keen’in tezlerinin kesiştiği nokta 

ele alındığında dijital teknolojinin, ekonomik ve toplumsal nüfuzu 

kültürel ve entelektüel çalışmalar ile uğraşanlardan alarak, tüm 

medyanın ve fikirlerin artan biçimde aktığı altyapıyı kontrol eden-

lere vermekte olduğu görülmektedir. Dünya, daha önce hiç olma-

dığı kadar uzmanlarla doludur. (Chatfield, 2013). Bütün bu araş-

tırmalar dijital platformların kullanım sürelerinin giderek artırma-

sı, kullanım amaçlarının çeşitlenmesi ve kullanıcı kitlesinin de bü-

yük ölçüde üçüncü nesil kuşağın oluşturduğu düşünüldüğünde, 

önemli bir sosyolojik araştırma konusu hâline getirmektedir. 

2011 yılının Ekim ayında, yapılan bir araştırmaya göre seks ve 

pornografi, dünyayı, Amazon, Wikipedia, Internet Movie Data-

base ve arama motorlarından sosyal ağlara düzinelerce diğer 

hizmetten daha az ilgilendirmektedir. Bunların tümü, dünyanın 

en popüler internet siteleri listesinde, tüm pornografik sitelerin 

ve seks hizmetlerinin çok üstünde yer alırken; ilk elli site seks ile 

ilgili yalnızca tek bir site yer almıştır ve o da 44. sırada ve evden 

internete giren, 18-24 yaş aralığında bekâr erkekler tarafından 

daha sık ziyaret edilmektedir (Chatfield, 2013). Dijital uygulama-

lar, her ortama girebilecek özgürlüğü bireye sunmaktadır. Bu da 

dijitalleşmenin, bireye sunduğu ve geleneksel toplumların yaşam 

tarzlarını önemli ölçüde etkileyen unsurlardan birisi olarak gö-

zükmektedir. Çünkü yukarıda da örnekleri verilen araştırmalar-

da dijital platformların asıl kullanıcıları da yeni kuşaklar olduğu 

görülmektedir. Bu ise toplumların değer ve normları ile çatışan 

bireyler yetişmesine zemin hazırlamaktadır. 

Tarihin en kârlı internette rol yapma oyunu olan World of 

Warcraft, yukarıda da belirtildiği gibi, kurulmasının ardından ge-
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çen yedi yılda yaklaşık on milyon ücretli üye çekmeyi başarmıştır. 

2009 yılının Aralık ayında piyasaya çıkmasından sonra 2013 yılına 

kadar, yarım milyardan fazla kullanıcının hayatlarına sızmayı ba-

şaran Angry Birds gibi gündelik oyunlar, evden işe giderken, bir 

toplantıyı beklerken, hatta asansörde ya da yürüyen merdivende 

dururken, vakit geçirmeye olanak sağlamıştır. Sosyoloji dili ile 

söyleyecek olursak; Angry Birds, “iyi huylu problem” (tame prob-

lem) olarak bilinen şeydir. Sosyal bilimci Horst Rittel ile Melvin 

Webber tarafından 1973 tarihli bir tezde değinilen iyi huylu prob-

lemler, satranç gibi oyunları ve matematik problemlerinin çoğun-

luğunu içermektedir. (Chatfield, 2013). Angry Birds gibi uygula-

malar da daha çok küçük yaştaki çocukları eğlencenin içerisinde 

katan büyük bir uygulamadır. 

İnternetin ticari kullanıma açıldığı 1989 yılından bu yana; diji-

tal medya, politika hakkında basitçe haber vermekten düzenli 

olarak çağımızın politikasının yaratılmasına aktif olarak katkı 

sunmaya yönelmiştir. 1999’a dek modern bir cep telefonu ağına 

sahip olmayan Bangladeş’te cep telefonu kullanımı, 2010 yılında 

yüzde yüz “sanal” girginliğe ulaştı; yani neredeyse her Bangla-

deşli, ailesi, arkadaşları ya da cemaat aracılığıyla cep telefonu 

kullanabilmektedir. Afrika’da 600 milyondan fazla cep telefonu 

kullanan insan bulunmaktadır. Bu, hem Amerika’dakinden hem 

de Avrupa’dakinden fazladır (Chatfield, 2013). Günümüzde Tür-

kiye ve dünya ölçeğinde düşünüldüğünde telefon ve özellikle 

akıllı telefon veya tablet kullanmayan çok az insan kaldığı düşü-

nülmektedir. Hatta evden çıkarken yanımıza ilk aldığımız şey ve 

unuttuğumuzda üzerimizde büyük eksiklik hissi uyandıran şey 

dijitalleşmenin ürünü olan akıllı telefonlardır. Gündelik bütün 

ihtiyaçlarımız, iletişimimiz, anlık sıkıntılarımızın çözümleri akıllı 

telefonlar üzerinden sağlanmaktadır.  

İnternetin ticari kullanıma açılmasından günümüze yaklaşık 

otuz yıl geçmiş bulunmaktadır. Türkiye koşullarında internet kul-
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lanımına bakıldığında ilk defa 12 Nisan 1993 yılında ODTÜ Bilgi 

İşlem Daire Başkanlığı’na ait yöneticiler ve PTT’den sağlanan 64 

Kbps kapasiteli kiralık hat kullanılarak gerçekleştirilmiş ve NSF-

Net ile bağlantı kurulmuştur. Bu tarihten itibaren internet, ticarî 

kullanıma da açılmaya başlanmış ve 1993’ten 2018 yılına kadar 

geçen 25 yılda internet kullanıcıların sayısı 50 milyonu aşmıştır 

(Baykal, 2018). TÜBİTAK’ın sunduğu bu sayısal veriler Türkiye’de 

herkes tarafından kullanıldığını göstermektedir. Öyle ki günü-

müzde dijital dünya sadece masaüstü ve dizüstü bilgisayar, akıllı 

telefon ve tablet uygulamaları ile sınırlı değildir. Kamusal ve özel 

birçok çalışma, dijitalleşme üzerinden sunuma açılmıştır. Dolayı-

sıyla dijitalleşme olgusu, toplumun tüm kesimlerini doğrudan 

etkilemektedir. Ancak dijitalleşmenin kullanım alanları kuşaklar 

arasındaki farkı göstermektedir. Bu farklılaşma kuşakların farklı 

değerler oluşturmasına zemin hazırlamaktadır.  

TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırma-

sı (2021) raporuna göre, Türkiye’de internete erişim imkânı olan 

hâne oranı %92 olduğu görülmektedir. Bunlar içerisinde internet 

kullanım oranı 16-74 yaş grubundaki bireylerde %82,6’dır. Bu oran 

cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde %87,7 ve kadınlarda 

%77,5 olarak tespit edilmiştir. Bu oranlamada internetin asıl kulla-

nıcılarının gençler olduğu düşünüldüğünde, gençlere ilişkin oran-

lamaların çok daha yüksek olduğu dikkate alınmalıdır. Dijitalleş-

me, giyim, ayakkabı ve aksesuar alımında pratik kolaylıklar sağ-

lamasının yanında, tüketimi de hızla artırmaktadır. Yine TÜİK 

Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması (2021) ra-

poruna göre çocukların dijital ortamlarda geçirdiği vakitlerin gide-

rek arttığı görülmektedir. Özellikle sosyal medya kullanımı, genç-

ler için önemli katılım alanı olarak değerlendirilmektedir. Recro 

Digital Marketing Ocak 2022 raporuna göre, Türkiye’de kişilerin 

internet kullanımı günlük 8 saattir ve yaklaşık 70 milyon kullanıcı-

sı bulunmaktadır. Bilgisayarda geçirilen süre, 3 saat 31 dakika; 

sosyal medyada geçirilen süre 2 saat 59 dakikadır. Türkiye’de katı-
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lımcıların sosyal medyayı kullanma oranları 2022 yılı Ocak ayı 

itibarıyla Tablo 6’de gösterilmiştir. 

Tablo 6’ya göre en çok kullanılan platform Whatsapp olsa da 

favori sosyal medya uygulaması olarak Instagram’ın daha çok 

tercih edildiği görülmektedir. 

Tablo 6: 2022 Yılı Ocak Ayı İtibarıyla Türkiye’de Sosyal Medya Kullanım Oranları 

Platform Oranı Platform Oranı 

Whatsapp 93,2 TikTok 47,6 

Instagram 92,5 Pinterest 40,7 

Facebook 78,1 Snapchat 37,2 

Twitter 69,6 Linkedln 28,2 

Facebook Massenger 54,3 Skype 26,2 

Telegram 53,7 Immessage 20,4 

Kaynak: Recro Digital Marketing (online)  

Günümüzün en önemli tartışma alanlarından birisi, dijitalleşme 

olgusunun, herkesi nasıl etkilediği üzerinedir. Aynı geleneğin içe-

risinde yaşayan kuşaklar nasıl oluyor da birbirinden farklı dünya-

larda ve değerler etrafında varlığını sürdürebilmektedir? Zaten 

problem de daha çok bu sorunun etrafında dönmektedir. Acaba 

dijitalleşme olgusu kuşakları nasıl etkilemektedir? Üçüncü nesil 

kuşak aynı toplumun, aynı kültürün, aynı geleneğin içerisinde 

değiller mi? Üçüncü nesil kuşağı, diğer kuşaklardan farklı kılan 

nedir? Nesiller açısından bakıldığında üçüncü nesil kuşağın içeri-

sinde yer alan çocuklar, genç yetişkinler; birinci nesil kuşağın to-

runları ve ikinci nesil kuşağın çocukları değiller mi? Üçüncü nesil 

kuşağı, birinci ve ikinci nesil kuşaklara bağlayan ortak değerler 

yok mudur? Kısacası üçüncü nesil kuşak, toplumun geleneklerin-

den ayrılmış, farklı dünyalarda yaşayan, farklı değerlere sahip 

bireyler midir? Üçüncü kuşak ile birlikte oluşan gelenek var mıdır? 

Bütün bu sorulara kestirme bir cevap verebilmek oldukça zordur. 

Özellikle gelenek ve kuşak tartışmaları, dijitalleşme, kültür ve de-

ğer etrafından ele alındığında meselenin boyutu iyice karmaşık 

https://recrodigital.com/we-are-social-2022-turkiye-sosyal-medya-kullanimi-verileri/
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hale gelmektedir. Çünkü dijitalleşme, kültür ve değer üzerinden 

yapılacak araştırmalar, sosyal bilimciler açısından birçok zorluğu 

da beraberinde getirmektedir. 

Dijital kültür, bilgisayar, internet ve akıllı telefonlarla hızlanmış 

bilgi üretiminin ve iletişiminin bir sonucu olarak gelişen yeni ya-

şam ve yaklaşım biçimi olarak tarif edilmektedir (Karagözoğlu, 

2015). Sosyal bir varlık olan insanın, tarih boyunca karşılaştığı 

problemlere yönelik ürettiği çözümler (Malinowski, 1990), zaman 

içerisinde yaşadığı toplumun kültürünü oluşturmaktadır. Günü-

müzde kültüre ilişkin, makro yaklaşımlar içerisinde yürütülen, 

etnografik çalışmalar yerine, mikro düzeyde kültürün sosyal grup-

lar içerisindeki ortak paylaşımlar ve anlamlara odaklanan, sembo-

lik yaklaşımlar öne çıkmaktadır (Edlas, 2006). Buna göre, aynı top-

lumun ve geleneğin içerisinde yer alan kuşakları, kendisinden 

önceki kuşaklardan ayıran hususlar bulunmaktadır. Bu hususlar, 

ele alınan kitleyi diğer yaş gruplarından sosyolojik olarak farklılaş-

tırmaktadır. 

3.2. Sosyal Güven Araştırması 

Sosyal bilimlerde boylamsal ve güncel araştırmalar arasında ele 

alınan konulardan birisi, sosyal güvendir. Alanyazında sosyal gü-

ven ile ilişkili birçok araştırma bulunmaktadır. Bu araştırmalardan 

birisi de Murat Şahin (2022) tarafından yapılan “Sosyal Güven Algı-

sı: X, Y ve Z Kuşaklarının Sosyal Güven Algısı Üzerine Karşılaştırmalı 

Sosyometrik Bir Araştırma” başlıklı çalışmasıdır. Bu çalışmada gü-

vene ilişkin üç yaklaşım söz konusudur. Bunlar, kişinin ailesi ve en 

yakın çevresini ele alan stratejik güven; kişinin tanımadıklarına 

ilişkin yaklaşımını gösteren genelleştirilmiş güven; kişilerin ortak 

durumlarını yansıtan kurumsal güvendir. Araştırmanın çalışma 

grubunu her bir kuşaktan katılan 360 kişi olmak üzere toplam 1080 

kişiden oluşmaktadır. Sosyometrik bir araştırma olarak desenlenen 

çalışma, her bir kuşağın fikirlere, meslek gruplarına, kurum ve 
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kuruluşlara, insan tiplerine ve bilgi kaynaklarına ilişkin sosyal 

güven algılarını ölçmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca araştırma kuşak-

lar arasında da değişimi anlayabilmek açısından karşılaştırma ya-

pabilme imkânı da sunmaktadır. 

Çalışmanın odak grubunu oluşturan Z Kuşağına ilişkin veriler 

incelenmiş ve ortaya çıkan sonuçlar, bu araştırma kapsamında 

değerlendirilmiştir. Buna göre Z Kuşağının en güvenilir fikir söy-

lemleri içerisinde Barışçı yaklaşım öne çıkmaktadır. Bunu Hüma-

nist, Milliyetçi ve Türkçü fikri söylemler takip etmektedir. X ve Y 

Kuşağının en güvenilir fikri söylemleri sırasıyla Ülkücü, Milliyetçi, 

Türkçü, Hümanist ve Barışçı olduğu dikkate alındığında Z Kuşa-

ğının fikri söylemlerin sıralaması değişmektedir. Z Kuşağına göre 

güvenilir olmayan fikri söylemlerin başında ise Irkçı gelmektedir. 

Bunu Faşist, Ateist, Komünist ve Kapitalist söylemler takip etmek-

tedir. Türkiye’de kavramlara yüklenen anlam ve siyasî algılar dik-

kate alındığında söylemlerin neyi ya da neleri işaret ettiği genel 

itibariyle bellidir. Z Kuşağının fikri söylemlere ilişkin sosyal güven 

algısı, siyasî yaklaşımlara göre biçimlenmektedir. 

Z Kuşağına göre en güvenilir meslek grupları sırasıyla aka-

demisyen/bilim adamı, öğretmen, doktor ve dişçi, asker, polis ve 

jandarma olduğu görülmektedir. Ancak güvenilir olmayan mes-

lek gruplarının en başında belirgin bir şekilde siyasetçiler yer 

almaktadır. Güvenilir olmayan diğer meslek grupları ise yerel 

yöneticiler, emlakçılar, gazeteciler ve imamlar gözükmektedir. 

Aynı şekilde en güvenilir kurum ve kuruluşlar incelendiğinde, Z 

Kuşağına göre aile belirgin bir şekilde en güvenilir kurum olarak 

değerlendirilmektedir. Diğer güvenilir kurumlara bakıldığında 

sırasıyla üniversiteler, emniyet teşkilatı, sağlık kuruluşları ve 

askeriye olduğu görülmektedir. Güvenilir olmayan kurum ve 

kuruluşlara bakıldığında ise meslek gruplarına ilişkin sosyal gü-

ven algısında olduğu gibi siyasî partiler güvenilir olmayan ku-

rum ve kuruluşlar arasında başı çekmektedir. Bunu Diyanet İşleri 
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Başkanlığı’na bağlı dinî kurumlar, Diyanet İşleri Başkanlığı’na 

bağlı olmayan dinî yapılar, adalet kurumları ve medya kuruluşla-

rı takip etmektedir. 

Z Kuşağına göre en güvenilir insan tipleri, stratejik güven bağ-

lamında ele alınan, anne, baba, kardeş ve eş çıkmaktadır. Bunlar-

dan sonra genelleştirilmiş güven bağlamında olumlu güven duy-

gusu olarak okul arkadaşı, aynı ideolojide olunan kişi, öğretmen ve 

sevgili gelmektedir. Güvenilir olmayan insan tiplerinin başında 

uzak akraba gelmektedir. Bunu da sırasıyla aynı cemaat yapısının 

mensubu olunan kişiler, aynı memleketten olunanlar, aynı siyasî 

partiye mensup olunanlar ve yakın akrabalar gelmektedir. Z Ku-

şağının güvenilir insan tipleri genel olarak değerlendirildiğinde 

birinci halkada ailesi gelmektedir. Uzak akraba ve yakın akraba 

gibi Z Kuşağı mensubunu tanıyanlar, güvenilir olmayan kişiler 

olarak değerlendirilmektedir.  

Z Kuşağına göre güvenilir bilgi kaynakları bilgi ve deneyimleri 

ile ilişkilendirilerek ele alınmaktadır. Buna göre en güvenilir bilgi 

kaynakları sırasıyla alanındaki uzmanlar, akademisyen ve bilim 

adamları, kitaplar, yakınlar ve öğretmenler olduğu görülmektedir. 

Güvenilir olmayan bilgi kaynakları ise sırasıyla siyasî parti yöneti-

cileri, dinî bir cemaatin mensupları, seçimle başa gelmiş olanlar, 

televizyon kanalları ve gazeteler gelmektedir.  

Z Kuşağının sosyal güven algısı ile ilgili yaklaşımları kişisel ve 

kurumsal bağlamda değerlendirilmektedir. Bilgi ve deneyim, sos-

yal güven algı düzeyini artırmaktadır. Ancak kişinin kurumsal bir 

aidiyeti varsa, sosyal güven algı düzeyi düşmektedir. Örneğin, kişi 

hem akademisyen hem siyasetçi olabilir. Bu tür kişilere ilişkin sos-

yal güven algı düzeyi hangi sosyal kimliğin öne çıkmasına bağlı 

olarak değişebilmektedir. Akademisyen kimliği öne çıkıyorsa, gü-

venilir; siyasetçi kimliği öne çıkıyorsa güvenilir olmayan kişi ola-

rak değerlendirilebilmektedir. 



52  Murat Şahin 

 

3.3. Tematik Olarak Gençlik Araştırmalarının Değerlendirilmesi 

Önceki bölümlerde ifade edildiği gibi Türkiye’de gençlik, seçmen 

hedef kitlesi bağlamında Okuyan Gençlik, Çalışan Gençlik, Oku-

yan ve Çalışan (Part Time) Gençlik, İşsiz Gençlik ve Dijital Gençlik 

olmak üzere beş farklı kategoride sınıflandırılmaktadır. Her bir 

kategorinin sorun alanları, ilgileri, beklentileri ve politik eğilimleri 

farklıdır. Gençliğin sorun alanları, ilgileri ve beklentileri de aslında 

politik eğilimlerini belirleyen etkenler arasında değerlendirilebilir.  

Gençlik üzerine yapılmış birçok araştırma bulunmaktadır. Ya-

pılan her bir araştırma gençliğin belli boyutlarına odaklanmakta-

dır. Bu çalışmada farklı konu ve örneklem gruplarıyla ilgili yapıl-

mış araştırmalar, gençliğe ilişkin oluşturulan tematik konular bağ-

lamında filtrelenmeye çalışılmıştır. Volkan Yılmaz ve Devin Bahçe-

ci (2014), “Gençlerin Siyasî Katılımı” başlıklı çeviri eserinde, genç-

lik araştırmalarının genellikle üç temel siyasî katılım şekline odak-

landığını belirtmektedir. Bunlar, kurumsal siyasete katılım (seçim-

ler, kampanyalar ve üyelik), protesto eylemleri (gösteriler ve yeni 

toplumsal hareketler) ve sivil katılımdan (örgütlü hayat, topluma 

katılım, gönüllü çalışma) oluşmaktadır. Bu araştırmada gençliğin 

katılımı, bir toplumda genç insanların geniş çeşitlilikteki sivil, si-

yasî ve sosyal haklara erişimi inceleme konusudur.  

Merve Yalçınkaya (2020)’nin “Katılımın Toplumsal Boyutları: 

Yozgat Gençliği Örneği” başlıklı doktora tezi kapsamında geçerli 

olan 671’i kent merkezinde, 231’i kırsaldan olmak üzere toplam 902 

kişiden veri toplanmıştır. Araştırmada Yozgat gibi küçük bir kentte 

gençlerin kültürel, sosyal ve ekonomik katılımlarının değerlendi-

rilmesi ve katılım dinamiklerine etkide bulunan unsurları incelen-

miştir. Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) (2018)’in “Tür-

kiye’nin Gençleri” başlıklı araştırmasında Türkiye genelinde bir 

gençlik profili çıkarmaya çalışmıştır. Araştırma kapsamında elde 

edilen veriler aynı zamanda gençlerin eğitim-iş hayatı ve sosyal 

yaşamları ile ilgili veriler gösterilmektedir. Mekân olarak kırsal ve 
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kent ayrımının da incelendiği araştırmaların yanında, Türkiye’yi 

bütüncül olarak ele alan genelleştirilmiş çalışmalarda bulunmak-

tadır. Ayrıca gençlik olgusunu, özel konular üzerinden irdeleyen 

farklı çalışmalarda alanyazında yer almaktadır. 

Yapılan çalışmalar gençliği farklı boyutlarda ele almaktadır. 

Her bir araştırmadan elde edilen bulgu ve sonuçlar, gençliğin so-

runlarını, ilgilerini, beklentilerini ve politik eğilimlerine yönelik 

veriler ve bakış açıları sunmaktadır. Sunulan bu veri ve bakış açıla-

rı yapılan çalışma ile sınırlı olmakla birlikte, gençliğe ilişkin bir 

bakış açısı kazandırmaktadır. 

3.3.1. Gençliğin Sorun Alanları 

Gençliğin sorun alanlarını ortaya koymaya çalışan birçok 

araştırma bulunmaktadır. Yapılan bu araştırmalarda gençliğe 

ilişkin uyum düzeyleri, sosyal kimlik oluşumu ile birlikte sosyal 

ilişkilerde yaşadığı sorunlar, ekonomik problemler, gençler ara-

sında madde kullanımı, dinî pratikleri yaşama biçimleri, sivil 

topluma katılım düzeyleri ve geleceğe ilişkin kaygılara odak-

lanmaktadır. 

Gençliğin uyum düzeylerine yönelik araştırmalar, gençlerin 

sosyal ilişkilerindeki boyutları sergilemesi açısından önemli gö-

rülmektedir. Bu durumu araştıran çalışmalardan biri olan Şule 

Yılmaz (2019)’un “Gençlik ve Spor Bakanlığı’na Bağlı Yurtlarda Kalan 

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Uyum Düzeylerinin İncelenmesi” baş-

lıklı yüksek lisans tezi, yurtta kalan 18-24 yaş arasındaki üniversite 

öğrencilerinin sosyal uyum düzeylerini incelemiştir. Araştırmaya 

katılan 436 yurt öğrencisinin %1,1’inin aile ve çevresine uyum dü-

zeyi çok iyi, %18,8’inin iyi, %65,4’ünün orta, %14,7’sinin ise zayıf 

olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun yanında öğrencilerin sosyal uyum-

ları açısından bakıldığında da %3,4’ünün çok saldırgan, %41,5’inin 

saldırgan, %54,8’inin orta, %0,2’sinin çekingen düzeyde olduğu 

görülmüştür. Katılımcıların genel uyum düzeylerine bakıldığında 
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ise %3,4’ünün çok iyi, %32,6’sının iyi, %58,0’ının orta, %6,0’ının 

zayıf düzeyde uyuma sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 

Gençlik dönemi, kimlik karmaşasının yaşandığı bir dönemdir. 

Başarılı toplumsallaşma sürecinin önemli kritik dönemlerinden 

birisi olarak görülen, gençlik dönemi, kişilerin çatışma ve uyum 

düzeylerini ortaya koymaktadır. Kaan Akman (2021)’in “Türki-

ye’de Gençlik ve Siyaset: Gelecek İçin Nasıl Bir Katılım?” başlıklı 

araştırmasında gençlerin yaşamış olduğu sorunların anlaşılması-

na yönelik çalışmalardan bahsetmektedir. Örneğin, Armağan 

(2004: 83)’ün yaptığı çalışmada, gençlerin sorunlarını ekonomi, 

eğitim, psikolojik ve sosyo-kültürel sorunlar olmak üzere dört 

kategoriye ayırmıştır. Bir başka araştırmada gençlerin sorun alan-

ları kimlik krizi, kültür krizi, kuşaklararası anlaşmazlıklar, işsiz-

lik ve eğitim olmak üzere beş farklı kategoride ele alınmıştır.  

Gençlerin eğitimlerini tamamlama süresinin uzaması, iş piya-

sasına katılma aşamasındaki zorluklar gençlerin siyasete olan 

güvensizliğinin ve ilgisizliğinin nedenleri arasında gösterilmek-

tedir (Akman, 2021: 176). Ancak bütün bu belirsizliklere rağmen 

gençler, genellikle çatışma alanlarından uzak durmaya çalışmak-

tadır. Bunun içinde dinî, siyasî veya sosyolojik sorunlara ilişkin 

konulardan uzak durmaya çalışmaktadır. Bununla ilgili olarak 

Vefa Adıgüzel (2020)’in “Gençlerin Siyasallaşması ve Siyasal Ka-

tılımında Kimlik ve Din Etkisi: Bingöl Örneği” başlıklı yüksek 

lisans tezi gençlerin kimlik aidiyetleri ve dini yaşantıları ile siya-

sallaşma süreci arasındaki ilişkiyi konu edinmektedir. Araştırma 

kapsamında 18-30 yaş aralığında bulunan 35 katılımcı ile görüş-

me gerçekleştirilmiştir. Örneklem grubunda üniversitede okuyan 

veya üniversite bitiren gençlerden oluşmaktadır. Araştırma veri-

leri, gençlerin siyasal ve sosyolojik sorunları konuşmaktan kaçın-

dıklarını, buna karşın kendilerini daha çok sanal kimlikler üze-

rinden inşa ederek duyarsızlaştıklarını ortaya koymaktadır. 

Küreselleşmenin millî kültürler üzerindeki etkisine yönelik 

gençlik araştırmalarında, gençlerin toplumsallaşma sürecinde 
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meydana gelen olumsuz durumlar ele alınmaktadır. Olumsuz bu 

durumlar, gençlerin, millî kültürden sapmaları veya uzaklaşmala-

rını konu edinmektedir. Bu bağlamda Zeynep Tekin (2020)’nin 

“Küreselleşme Sürecinde Millî Kültür ve Gençlik” başlıklı yüksek 

lisans tezi çalışmasında küreselleşme sürecinin gençler ve millî 

kültür üzerindeki etkisini incelemektedir. Araştırma sonucunda 

küreselleşmenin gençler üzerinde meydana getirdiği olumsuz top-

lumsallaşma süreçlerine vurgu yapılmaktadır. Buna göre gençler, 

sosyalizasyon süreçlerinde ailelerinden ve okuldan aldıkları eği-

timle; ait oldukları toplumun düzenini, gelenek ve göreneklerini, 

örf ve adetlerini, ideallerini ve değerlerini öğrenmektedirler. Böy-

lece millî kültürlerini öğrenmiş ve benimsemiş olmaktadırlar. An-

cak günümüzde gençler sosyalizasyon süreçlerini küresel kültür 

değerleri ile birleştirerek gerçekleştirmekte ve giderek geleneksel 

değerlerinden, gelenek ve göreneklerinden uzaklaşmakta; kültür-

lerine yeni anlayışları yerleştirmektedirler.  

Millî kültürlerin sürekliliğini sağlayan, bir milletin geleceği olan 

gençlerin; küresel kültür unsurlarını bu denli benimsemesi, yaşa-

nan bu değişimlere kapılıp savrulması, millî kültürlerin özünün 

dönüşmesine yol açmaktadır (Tekin, 2020: 1-2). Ayrıca küreselleş-

me ile meydana getirilen ve gençliği etkisi altına alan küresel kül-

tür, temelinde tüketimi ve tüketimciliği barındırmaktadır. İnternet, 

televizyon ve sosyal medya aracılığıyla her an tüketime teşvik edi-

ci küresel ürünlerin reklamları karşımıza çıkmaktadır. Gençler, bu 

teknolojileri yoğun olarak kullanması sebebiyle tüketimcilik da-

yatmasına daha çok maruz kalmaktadır. Tüketimcilikle birlikte 

marka tutkunu olma durumu da ortaya çıkmıştır. Küresel marka-

ları satın alıp kullanmak isteyen gençler, bu markaların kendilerine 

imaj kazandıracağına inanmaktadır. Küresel sermaye sahipleri bir 

yandan karlarını maksimize ederken; bir yandan da gençler öze-

linde millî kültürlere müdahale de bulunabilmektedir. Gençmiş 

yıllardaki gençlik araştırmalarına bakıldığında, gençlerin marka 

kullanmayı önemsediklerini ortaya koymaktadır.  
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Tüketimin yanında Batının yaşam tarzı da gençlerimize su-

nulmaktadır. Özellikle sosyal medya mecralarında popüler olan 

günlük yaşam videolarına gençlerimiz yoğun ilgi göstermektedir. 

Artık gençlerimiz ailesiyle, büyükleriyle sevgi dolu kahvaltı sof-

ralarına oturup neşeyle sohbet etmek yerine, kendi odalarına 

çekilip bilgisayar başında tek başlarına kahvaltı etmektedirler 

(Tekin, 2020: 82). İletişim teknolojilerinde meydana gelen geliş-

meler ve küreselleşmeyle birlikte, gençlerin giderek bireyselleşti-

ğini ortaya koymaktadır. 

Gençlik araştırmaları içerisinde, gençliğin faaliyetlerine ilişkin 

durumları da inceleme konusu olmuştur. Özellikle gençliğin farklı 

sosyal gereksinimlerini karşılamak amacıyla oluşturulan Gençlik 

Merkezleri’ne giden ve aktif olarak katılan gençlerin önemli bir 

kesiminin ekonomik yetersizliklerinden dolayı buralara yöneldik-

leri anlaşılmaktadır. Türkiye’deki eğitim sistemi gençlerin sosyal 

gereksinimlerini karşılama imkânlarının kısıtlı olması, gençleri 

farklı arayışlara yönlendirmektedir. Alanyazında özellikle gençlik 

merkezleri üzerinde yapılmış, birçok araştırma dikkati çekmekte-

dir. Bunlar içerisinde Kübra Davulcu (2020)’nin “Gençlik Merkezle-

rinden hizmet Alan Gençlerin Sosyal Politika Algısına Yönelik Yaklaşım-

ları” başlıklı yüksek lisans tezinde, Gençlik Merkezlerinin faaliyet-

lerine aktif olarak katılan 987 kadın, 657 erkek olmak üzere 1644 

kişilik bir örneklem grubu üzerinde çalışılmıştır. Gençlik Merkez-

lerinden faydalanan gençlerin %81,38’inin ekonomik olarak düşük 

düzeyde olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca gençlerin ekono-

mik kaygılarının ana sebepleri arasında gelecek kaygısı da bulun-

maktadır. Çünkü gençlerin geleceğe dair endişelerinin başında 

ekonomik özgürlüğe sahip olmamak yatmaktadır. Belirsizlik ve 

endişelerin ana kaynağının ekonomik olduğu görülmektedir (Yal-

çınkaya, 2020: 160).  

Hem var olan andaki gereksinimlerinin karşılanması hem de 

geleceğe ilişkin endişelerinin temelinde ekonomik problemler yer 
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almaktadır. Gençlerin geleceğe ilişkin kaygılarının başında refah 

yoksunluğu, kalitesiz eğitim ve istihdam problemi olduğu görül-

mektedir. Bunların her biri de birbiriyle ilişkili ele alınmaktadır. Bu 

duruma ilişkin olarak gençlik araştırmaları içerisinde Kiriş ve ar-

kadaşları (2021)’in “Gençlerin Politik Tercihleri Araştırması Rapo-

ru” başlıklı araştırmasında elde ettiği bulgulara bakıldığında ça-

lışmaya katılan gençlerin sorun alanlarının genel itibariyle ortak 

olduğu görülmektedir. Geleceğe dair karamsarlığın, gençleri yatay 

kesen bir problem olduğu anlaşılmaktadır. Ekonomi, eğitim ve 

istihdamın, gençlerin sıkıntıları konusunda başı çektiği görülmüş-

tür. Gençlerin, yükselen eğitim seviyesi ve artan üniversite mezu-

nu oranına rağmen, kalitesizleşen eğitimden endişelendikleri anla-

şılmaktadır. Öte yandan artan üniversite mezunu oranının genç 

işsizliğini artırması ve düşük ücretlerle çalışmaya mecbur bırakıl-

maları da dile getirdikleri sorunlar arasındadır.  

Refah seviyesinin düşüklüğünün de gençlerin dertleri arasın-

da olduğu görülmektedir. Bu sorunların kısa zamanda çözüme 

ulaştırılamayacağını düşünen gençler arasında, ilk akla gelen 

çözüm, yurt dışına gidebilmek şeklinde ifade edilmektedir. Doğal 

olarak gençlerin siyasetten beklentilerinin de bu yönde şekillen-

diği söylenebilir. Konu oy vermek olduğunda, istihdam en çok 

dikkatlerini çeken vaatler arasındadır (Kiriş, vd., 2021: 33). Bir-

leşmiş Milletler Gençlik Raporu’na göre dünya genelinde gençlik 

sorunlarının başında işsizlik ve eğitimsizlik gelmektedir (United 

Nations, 2005; Akt: Gür, vd., 2012: 17).  

Gür ve arkadaşları (2012)’nin “Türkiye’nin Gençlik Profili” baş-

lıklı araştırma bulgu ve sonuçlarına göre üniversite gençliğinin 

önemli sorun alanlarını şu şekilde sıralamıştır: maddi sorunlar, 

manevi sorunlar, sağlık sorunları, beslenme sorunları, psikolojik 

sorunlar, barınma sorunları, ulaşım sorunları, rehberlik ve istih-

damı sorunlarıdır. Araştırmalara göre, Türkiye’de genç yoksullu-

ğu, ortalama yoksulluğun üzerinde olduğunu göstermektedir.  
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Genç işsizliği bilinen bir sorundur ve erken okulu bırakma (18-

24 yaş arası lise mezunu olmamak) Avrupa Birliği ülkelerine kıyas-

la oldukça yüksek olduğunu göstermektedir (Yentürk, 2007a; Akt: 

Gür, vd., 2012: 32). 2006 yılında İstanbul’daki üniversite gençleri 

(15–24 yaş aralığındaki 1014 genç) üzerine yapılan bir saha araş-

tırmasında elde edilen bulgulara göre, Türkiye’de gençlerin en 

önemli sorunlarının başında aile içi şiddet gelmekte; uyuşturucu 

ve maddi şartların doğurduğu eğitimsizlik de önemli sorunlar 

arasında görülmektedir (Zeylan, 2007). Avcı (2007), Isparta Süley-

man Demirel Üniversitesinin çeşitli bölümlerine gelen öğrenci 

gençlerin hızlı değişim yaşanan toplumsal yapıda bireysel ve top-

lumsal değerlerle ilişkilerini araştırmıştır (Avcı, 2007). Araştırma, 

183 erkek ve 200 kızdan oluşan 383 kişilik bir örneklemden oluş-

maktadır. Araştırma kapsamındaki gençler, kendi kuşakları için en 

önemli sorunu gelecek kaygısı olarak belirtmişlerdir. Ardından 

ahlakî çöküntü ve boş vermişlik gelmektedir. Araştırmaya göre, 

ekonomik bağımsızlık, genç bireylerin yaşam amacını ve alanını 

belirler niteliktedir.  

Her iki cinsiyet için de toplumsal yaşamda yer alabilmek ve ev-

lilik gibi süreçlerin sağlıklı yürümesinde ekonomik bağımsızlık 

büyük önem taşımaktadır. Gençlerin büyük bir kısmı gelecek endi-

şesi ve kimlik arayışı ile ilişkilendirilebilecek sorunlar yaşamakta-

dır. Buna bağlı olarak gençlerin kendilerine, içinde yaşadıkları 

topluma ve kurumlarına güvensizlikleri artmaktadır (Gür, vd., 

2012: 22-23). Araştırmalara katılan gençlerin, ekonomik problemle-

rini çözüm aracı olarak istihdam yaratılması olarak görülmektedir. 

Bu da gençler üzerinde politik söylemler ve buna bağlı olarak is-

tihdamı artırıcı politikalar oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. 

Günümüz gençliği olarak görülen Z Kuşağı’nın dini inanç, tu-

tum ve yaşantılarına yönelik araştırmalar da bulunmaktadır. Kişi-

lerin inanç bağlamında sergiledikleri tutum ve davranışlar, genel-

likle istemsiz ve kendiliğinden gelişmektedir. Bu tür çalışmalar 
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modernleşme ve muhafazakârlık üzerinden de yürütülmektedir. 

Dolayısıyla kişinin içselleştirdiği ve çoğu zaman farkında olmadığı 

davranışlara vurgu yapmaktadır. İçselleşen bu davranışlar alanya-

zında değerler bağlamında da ele alınmaktadır. Bu tür gençlik 

araştırmalarından olan Nida Aydın (2020)’nin “Z Kuşağı ve Din” 

başlıklı yüksek lisans tezi kapsamında yaptığı araştırmada Z Ku-

şağına mensup gençlerin inanç meselesinden ziyade, gündelik 

hayatlarında inançlarının gereğini yerine getirme konusunda sıkın-

tı yaşadıkları tespit edilmiştir. Dindarlık tanımlarının etik çerçeve-

de şekillendiği ve ahlaki yükümlülükleri dinî pratiklerin üzerinde 

tuttukları anlaşılmıştır. Bunun yanı sıra, bireyin ahlâkını toplumsal 

ahlâktan daha öncelikli buldukları ve bireysel özgürlükleri ön pla-

na çıkardıkları görülmüştür. Aynı paralelde Z Kuşağı, bağımsızlı-

ğına ve özgürlüğüne daha düşkün olarak tarif edilmektedir. Kural-

ları, otoriteyi ve emirleri çok sevmemektedir. Dinlerin katı öğretile-

ri, geleneksel yapıları onları sıkmaktadır. Fakat bu aynı zamanda 

onları yaşadıkları topluma bağlayan değerlere karşı da çatışan bir 

konuma getirmektedir. Köksüz ve kimliksiz gençlerdeki savrul-

mayı kolaylaştırmaktadır. Günümüzde selefi akımlara kendini 

kaptıran gençlerin ortak özellikleri, çok kısa sürede İslam’a girerek 

ve yüzeysel Selefi öğretiler üzerinden radikalleşmiş kimselerdir. 

Bu bağlamda gençler, hızlı tüketilebilen ideolojilere daha hızlı ka-

pılabilmektedir (Demir, 2018).  

Gençlik üzerine yapılmış araştırmalardan derleme bir çalışma 

oluşturan İkram Bağcı (2020)’nin “Modernleşme Sürecindeki 

Türkiye’de Gençliğin Siyasal ve Sosyal Analizi” başlıklı çalışma-

sında geçmişten günümüze yapılmış olan nicel ve nitel çalışma-

lardaki saha sonuçlarını karşılaştırmalı olarak ele almaktadır. 

Buna göre yapılan çalışmaların özellikle saha sonuçları karşılaş-

tırmalı olarak ele alınmış ve modernleşme sürecinin Türk gençle-

rinde siyasal ve sosyal alanda getirdiği değişimi gözler önüne 

koymaktadır. Modernleşme süreci ile beraber gençlerin muhafa-

zakârlık ideolojisinin yanında modernleşmenin önemli bir unsu-
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ru olan seküler yaşama dair bakış açılarındaki görüşleri, farklı 

yaşam tarzına sahip insanlarla bir arada bulunup bulunmamaya 

dair izlenimleri ele alınıp değerlendirilmiştir. Araştırma sonucu-

na göre Türkiye’de modernleşme sürecinde zenginleşen bir orta 

sınıfın varlığı kendini gösterirken bu durum muhafazakâr kesim-

lerin yeni yetişen nesillerinde gözle görülebilecek derecede ya-

şam farklılıklarına neden olmuştur.  

Muhafazakâr gençlerin belli bir oranda kapitalist ekonomiyle 

barışık bir yaşam biçimini benimsediği görülmektedir. Türkiye’de 

gençler arasında genel anlamda sekülerleşme süreci yaşanırken bu 

durum kendini dindar-muhafazakâr olarak nitelendiren gençler 

arasında da gözlemlenmektedir.  

Dinî ve geleneksel değerlere bağlılığın azaldığını söyleyebil-

menin yanında dini ve geleneksel unsurlara sahip belli bir gençli-

ğin mevcudiyetini de koruduğunu söyleyebilmek mümkündür. 

Gençlerin ideolojik açıdan fark etmeksizin büyük bir çoğunluğu-

nun geleneklerin önemsiz olduğu görüşünü kabul etmediği ve 

yine büyük bir çoğunluğunun da değişime açık olduğu görül-

mektedir. Ayrıca gençlerin yarısına yakını yurt dışında yaşamaya 

olumlu bakarken, gençler açısından yaşanmak istenen ülkelerin 

daha çok Batılı ülkeler olduğu tespit edilmiştir. Yurt dışında ya-

şamayı isteyen gençlerin gerekçeleri arasında meslek, kariyer 

veya iş imkânlarının yanında özgürlük kavramına dair çeşitli 

talepleri de dile getirdikleri görülmektedir (Bağcı, 2020: 1531-

1532). Yurtdışına çıkışa yönelik fırsatların önceki yıllara oranla 

daha çok olması da genç nüfusu, yurtdışı deneyimi yaşaması 

anlamında teşvik edici bir etkiye sahiptir. Gençler kendilerini 

ister muhafazakâr ister modern olarak tanımlasınlar, her iki ke-

simin de taleplerinde belirleyici olan husus, ekonomidir.  

Gençliğin önemli sorun alanlarından birisi olarak madde kulla-

nımı gelmektedir. Gençlerin madde kullanım alışkanlıklarının ir-

delendiği araştırmalardan birisi olan Murat Sertpolat (2020)’nin 
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“Madde Bağımlısı Çocukların ve Gençlerin Aile İçi İlişkileri Üzeri-

ne Sosyolojik Bir Araştırma –Adıyaman İli Örneği–” başlıklı yük-

sek lisans çalışmasında bağımlılık yağan maddeler, belirtileri, bi-

reylerin bu maddelerden korunması için neler yapılması gerektiği, 

ortaya çıkan durumun bireylere ve ailelerine etkileri, bireyin psiko-

lojik, fiziksel ve sosyal yaşamlarına olan etkilerini incelemiştir. 

Araştırmanın örneklemini Adıyaman İl Merkezinde çeşitli liselerde 

eğitim gören 642 öğrenciden oluşmaktadır. Ancak araştırmaya 

ilişkin öne çıkan sorun alanlarından birisi olarak, madde kullanımı 

ile bağımlılık arasındaki ilişkinin tam olarak kurulamamaktadır. 

Araştırma kapsamında veri toplama sürecinde, katılımcıların 

madde kullanıp kullanmadıklarına ilişkin verdikleri cevaplar üze-

rinden analizler gerçekleştirilmiştir. Burada madde kullanımı ile 

madde bağımlılığı aynı paralelde değerlendirilmiştir.  

Araştırmada öncelikle yaş ile madde bağımlılığı arasındaki 

ilişki incelenmiştir. Buna göre 14 yaşındakilerin %39,1’i; 15 yaşın-

dakilerin %51,6’sı; 16 yaşındakilerin %42,2’si; 17 yaşında olanla-

rın %15,5’i; 18 ve üzeri yaş grubunun ise %24,7’si madde bağımlı-

sı olduğu görülmüştür. Dolayısıyla yaş ile madde bağımlılığı 

arasında anlamlı düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Sınıf 

düzeyi ile madde bağımlılığı arasındaki ilişki incelendiğinde 9. 

sınıfların %42,1’i; 10. sınıfların %48,4’ü; 11. sınıfların %17,8’i; 12. 

sınıfların ise %25,6’sının madde bağımlılığı bulunmaktadır.  

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla 

Mücadele Daire Başkanlığı bağımlılığı, kişinin zarar görmesine 

rağmen madde kullanımına devam etmesi, kullandığı maddeyi 

uzun süre bırakamaması, sürekli madde arayışı içinde olması, 

kullandığı maddeyi giderek arttırması ile karakterize edilen bir 

tablo olarak ele almıştır (Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Baş-

kanlığı, 2022). Uyuşturucu kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan 

zararlar, sadece kullanıcı ile sınırlı sağlık sorunlarından ibaret 

değildir. Sağlığa verdiği zararların yanı sıra çoğu zaman kişinin 
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ailesine, içinde bulunduğu çevreye ve toplumun tamamına yan-

sıyan hukuki, sosyal, ekonomik sorunları da beraberinde getir-

mektedir. Ayrıca, uyuşturucu sorunu genç nesilleri tehdit eden 

ve toplum geleceğine de zarar veren ciddi bir güvenlik problemi-

dir (Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 2021: 62).  

Buna göre küçük yaşlardan itibaren madde kullanımına baş-

layanlar, zaman içerisinde bunu alışkanlık hâline getirmekte ve 

sürekli kullanma ihtiyacı duymaktadır. Günümüzde gelinen nok-

tada madde kullanımına ilişkin yaş profili, ülkemizde giderek 

düştüğü görülmektedir. Bu durum bir sağlık sorunu olmasının 

yanında ekonomik, sosyal, ailevi başta olmak üzere toplumsal 

olarak farklı problem alanlarını da içerisinde barındırmaktadır. 

Araştırma sonuçlarına bakıldığında, gencin kişilik özellikleri 

açısından madde kullanımında anlamlı bir farklılaşmanın olduğu-

nu göstermiştir. Kardeş sayısı, akademik başarı, kendini tanımla-

ma biçimi, fiziksel şiddet uygulama gibi kişisel özelliklerin gençle-

re madde kullanımı üzerinde risk faktörleri olduğu görülmüştür. 

Ayrıca sosyal medya kullanan gençlerin sıklıkla madde kullanımı-

na teşvik edici yaşantılara maruz kalmaları kaçınılmazdır. Bu araş-

tırmada sosyal medya kullanımı ve sosyal medyada bağımlılık 

yapan maddelerle karşılaşmanın madde bağımlılığını arttırdığı 

görülmüştür. Bunun aksine piknik gibi ailesel aktivitelerin madde 

kullanımına karşı gençleri koruduğu ve madde kullanan gençlerin 

daha az aktivite içerisinde bulundukları sonucuna ulaşılmıştır.  

Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) katılım durum-

larına ilişkin araştırmalarda, STK üyelik durumu oldukça düşük-

tür. Yapılan birçok araştırmada STK üyeliğinin az olmasının çe-

şitli sebepleri sıralanmaktadır (Kalaycıoğlu, 2002; YADA, 2014; 

Çarkoğlu ve Aytaç, 2016; TÜSEV, 2006, TÜSEV, 2011). “Türki-

ye’de Hayırseverlik: Vatandaşlar, Vakıflar ve Sosyal Adalet” Ra-

poru’nda bu zayıflığa neden olan faktörler: insanların paralarının 

olmaması (%23), sivil toplum faaliyetlerine ilgi duyulmaması 
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(%15) ve çevrelerinde bu faaliyetlere katılımın az olması (%16) 

olarak sıralanmakta ve en yüksek üyelik oranları STEP kapsa-

mında sivil toplum kuruşları listesinin dışında bırakılan siyasî 

partiler %25, meslek odaları %12,1 (üyelik gönüllülük esasına 

göre değil) ve spor kulüpleri % 9,7 olarak görünmektedir 

(TÜSEV, 2005: 47). İçişleri Bakanlığı’nın İllere Göre Derneklere 

ilişkin istatistiklerine bakıldığında, Türkiye’de faal dernek sayısı 

ve faaliyet alanlarında birinci sırada meslekî ve dayanışma der-

nekleri, ikinci sırada, spor ve sporla ilgili dernekler, üçüncü sıra-

da dinî hizmetlerin gerçekleştirilmesine yönelik derneklerin yer 

aldığı görülmektedir (Yalçınkaya, 2020: 144).  

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) (2018)’in araştır-

masında gençlerin yaşadıkları sorunlar da ele alınmıştır. Araştır-

manın çalışma grubu Türkiye genelinde 15-30 yaş grubuna top-

lam 8.000 genç oluşturmaktadır. Araştırma yaş gruplarına göre 

incelediğinde; %19.5’inin 15-17 yaş grubunda, %24.9’unun 18-21 

yaş grubunda, %18.2’sinin 22-24 yaş grubunda, %37.4’ünün 25-30 

yaş grubunda olduğu görülmektedir. Katılımcı gençlerin %94,4’ü 

herhangi bir STK’ya üye olmadığını, %5,6’sı ise üye olduğunu 

belirtmiştir. Bunların %2,5’i ise aslında STK olmayan kurumlar-

dır. Katılımcıların memnuniyet durumlarını etkileyen hususlar 

içerisinde ekonomik durum, işsizlik, yalnızlık, aile baskısı, sınav-

lar ve olumsuz yaşam şartları şeklinde sıralanmıştır. Mutsuzluk 

belirtisi olarak ifade edilen unsurlar bireylerin yaşı, ikili ilişkileri, 

aile ilişkileri, çalışma durumları ve ekonomik gelirlerine göre 

değişim gösterebilmektedir (TGSP, 2018: 26):  

• Katılımcıların gençliğin mevcut durum ve gelecek yaşamına 

yönelik ruhsal açıdan değerlendirmeleri genel olarak; umut-

suz, amaçsız, psikolojik sorunları olan, baskı altında ve yarış 

içinde şeklindedir. 

• Gençliğin mevcut durumu ve ekonomik geleceğine yönelik 

değerlendirmeler ise genel olarak; kötü durumda, çalıştığı-
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nın karşılığını alamayan, desteğe ihtiyaç duyan, dışarıya ba-

ğımlı, yetersiz ve ek işlerde çalışmaya mecbur şeklinde sıra-

lanmıştır. 

• Katılımcıların kültürel açından gençliğe yönelik değerlen-

dirmeleri ise, internetin etkisi altında, Batıya özenti, kültürel 

etkinliklere yeteri kadar takip edememe, geçmişe göre daha 

açık fikirli olsa da bunu açıklama konusunda yeteri kadar 

desteklenmeme şeklinde çoğunluk göstermektedir. 

• Katılımcıların gençlerin dini yaşamına yönelik düşünceleri 

ise, dinden uzaklaşmaya başlamış, kafası karışık, doğru bil-

gilere ulaşamayan, bilinçsiz şeklinde çoğunluk göstermek-

teyken, kimi katılımcılar da günümüzdeki gençliğin dini ya-

şamını daha özgür ve laik bularak olumlu değerlendirme-

lerde bulunmuşlardır. 

• Gençlerin siyasî yaşamı ise genel olarak, hükümet yanlısı 

veya karşıtı olma, bilinçsiz, kafası karışık olarak değerlendi-

rilmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de genç ve çalışabilir nüfus 

oldukça yüksektir. Ancak Türkiye açısından genç işsizlik büyük 

bir sorun alanı olarak görülmektedir. Türkiye’deki genç işsizliği 

oranı genel işsizlik oranının yaklaşık iki katı kadardır. TÜİK verile-

rine göre 2021 yılına ilişkin “İşgücü İstatistikleri” verilerine göre, 

işsizlik oranı erkeklerde %10,7; kadınlarda %14,7 olarak tahmin 

edilmektedir. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 2021 

yılında bir önceki yıla göre 2,3 puan azalarak %22,6 olmuştur. Tür-

kiye’de gençlerin en çok istediği şey, doğru düzgün bir iş bulmak-

tır. Özellikle gençler için iş fırsatlarının yetersizliği halk arasında 

yaygın bir izlenim olarak görülmektedir.  

3.3.2. Gençliğin İlgi Alanları 

Gençlik üzerine yapılan araştırmalarda gençliğin ilgi alanlarını 

ortaya koyan çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalar genellikle 
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gençlerin katılım durumlarına ve tercihlerine ilişkin isteklerini 

göstermektedir. Gençliğin ilgi alanları aynı zamanda politik yö-

nelimlerini belirleyen etkenler arasında olduğu görülmektedir. 

Sosyolojik olarak araştırmaya katılanların önemli bir kısmı, genç-

liğin eğilimlerini de göstermektedir. 

Yapılan araştırmalar içerisinde kırsal kent ayrımı içerisinde ele 

alan çalışmalardan biri olan Merve Yalçınkaya (2020)’nin “Katılı-

mın Toplumsal Boyutları: Yozgat Gençliği Örneği” başlıklı yapmış 

olduğu doktora tezi araştırmasında elde edilen verilere göre, katı-

lımcılardan erkeklerin %73,6, kadınların %75,2’si ‘arkadaşlarıyla’ 

vakit geçirmekten hoşlanmaktadırlar. Katılımcılardan erkeklerin 

%16,4’ü, kadınların %23,2’si aile içerisinde en çok kardeşleriyle 

vakit geçirmekten hoşlanmaktadır. Akrabalar içerisinde ise yatay 

akraba olunan kişilerle (%54,1 erkek katılımcılar, %59,8 kadın 

katılımcılar) vakit geçirmek, akrabaların tümüne göre çok daha 

fazla bir orandadır. En dikkat çekici göstergelerden biri ise eşle ya 

da sevgiliyle vakit geçirmekten hoşlanma oranının diğer gruplara 

göre oldukça düşük olmasıdır. Erkeklerin sadece %5,8’i ve kadın-

ların %8,4’ü olumlu cevap vermektedir. Görüşmelerde gençler bu 

durumun daha ziyade çevreyle olan ilişkilenme tarzından kay-

naklandığına değindiler. Kadın ve erkeklerin birlikte sosyalleşe-

bilecekleri alanların ve ortak ilgi alanlarının azlığı, sosyal çevre-

nin kabulleriyle birlikte gençlerin hemcinsleriyle daha fazla sos-

yalleşmelerine temel sağlamaktadır. 

Yozgat Profil Araştırması (2016) kapsamında yapılan çalışmaya 

katılanların %52,6’sı arkadaşlar, %13,5’i anne/baba, %9,0 akraba-

lar, %7,8’i kardeşler, %6,3’ü komşular, %3,6’sı aile, %1,6’sı eşle 

vakit geçirmekten hoşlanmaktadır. Bu verilere bakıldığında genç-

lerin, arkadaşlarıyla, kardeşleriyle ve akran oldukları akrabalarıy-

la vakit geçirmekten çok daha fazla hoşlandıkları görülebilmekte-

dir. Bu açıdan gençlerin nüfusun geneline göre çok daha sıkı sosyal 

bağlar geliştirmekte oldukları söylenebilir. 
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Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmelerden en 

çok yararlanan kesim olan gençler, internet ve sosyal medya aracı-

lığıyla kendilerine sanal bir kültür alanı inşa etmişlerdir (Tekin, 

2020: 1). Ramazan Ünsal (2021)’in “Teşhir Toplumunda Genç ol-

mak: Üniversiteli Gençlerin Sosyal Medya Kullanım Biçimleri” 

başlıklı yüksek lisans çalışmasında üniversiteli gençlerin çeşitli 

şekillerde sosyal medyada gerçekleştirdikleri teşhir eyleminin ar-

kasında yatan temel motivasyonların ve yönlendirici etkenlerin 

neler olduğunu anlamaya çalışmaktadır. Araştırmanın çalışma 

grubunu Türkiye sınırları içerisinde üniversitelerde eğitim alan ve 

aktif bir şekilde sosyal medyada paylaşım yapan lisans öğrencileri 

oluşturmaktadır. Örneklem belirleme kriteri olarak da sosyal med-

yada en az 100 adet fotoğraf/video paylaşmış olmaktır. Katılımcı-

ların sosyal medyada geçirdikleri süre 3 saat ile 8 saat arasındadır. 

Sosyal medyada paylaşım yapmak sadece birkaç saniyelik bir iş 

olmakla beraber paylaşım öncesinde yapılan hazırlıklar ve payla-

şım sonrasında gelen etkileşimleri takip etme eylemleri sosyal 

medyada geçirilen süreyi artırmaktadır.  

Araştırmada teşhir eyleminin arkasında psiko-sosyal ve tekno-

sosyal olmak üzere bir dizi nedenin olduğu bulgusu elde edilmiş-

tir. Psiko-sosyal nedenler beğenilme isteği, gösterme isteği, dikkat 

çekme isteği, kendini aşma isteği ve zorunluluk hissi şeklide ifade 

edilmektedir. Tekno-sosyal nedenler ise çevrimiçi etkileşimler, 

çevrimdışı etkileşimler, ünlü olma isteği, sosyal gözetim, kişisel 

mahremiyet algısıdır. Bu eylem bir iletişi biçimidir ve aynı zaman-

da bir sosyalleşme şeklidir. Sosyalleşmek için iletişimde kalmak 

yetmemektedir, kendini göstermek gerektiği de öne çıkmaktadır. 

Yapılıp edilenler aynı zamanda varlığı kanıtlamak demektir. Sergi-

lemek insanların hafızalarında yerini korumak anlamına gelmek-

tedir. Eylemi kesmek bir süre sonra unutulmaya kapı araladığın-

dan iletişimde kalmak için sürekli paylaşım yapılmaktadır. Daha 

fazla sosyallik için de teşhir kullanılmaktadır. Sergilemek değer-

lenmekte, gizlemek ötelenmekte ve süreç bir zorlamaya dönüş-
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mektedir (Ünsal, 2021: 128). Günümüz gençliğin sosyal medyayı 

kullanım biçimleri arasında, sosyallik anlamında teşhir eylemine 

yöneldiği ve bu yolla kendilerini gösterme eğiliminde oldukları 

görülmektedir. Bu vesileyle beğeni ve yorum almak, gençlerin 

önemli ilgi alanları arasında gösterilmektedir. Bu durum gençler 

ile önceki kuşaklar arasında teşhire yönelik yaklaşımlar açısından 

belirgin farklar olduğunu göstermektedir. Genç kuşaklar için bu 

durum, doğal olarak kabul edilmektedir.  

Yalçınkaya (2020)’nin yaptığı araştırmada katılımcıların en yay-

gın gündelik uğraş ve vakit geçirme biçimlerine bakıldığında genç-

lerin yüksek oranda online alanlarda, internet ve sosyal medyada 

zaman geçirdikleri görülmektedir. Araştırma verilerine göre erkek 

katılımcıların %57,9’u internette, %56,2’si sosyal medyada zaman 

geçirirken, kadınların %48,2’si internette, %45,7’si sosyal medyada 

zaman geçirmektedirler. Aile ile sohbet ederek vakit geçirme er-

keklerde %35,3 ve kadınlarda %48,2 oranındadır. Gençleri önemli 

bir kısmı (erkeklerin %30,7’si, kadınların %26,7’si) da gündemi 

internet, televizyon ve gazeteden takip ettiklerini belirtmedirler. 

Erkeklerde müzik dinlemek %10,3; okumak %7,8; internette oyun 

oynamak %18,4 ve spor %9,4 oranındadır. Kadınlarda müzik din-

lemek %15,3; okumak %7,8; internette oyun oynamak %4,5 ve spor 

%4,1 oranındadır.  

Kadınların erkeklere oranla en büyük fark, ev işleri alanında 

görülmektedir. Ev işlerine kadınların %30,8’i; erkeklerin ise yalnız-

ca %2,1’si iki ya da daha fazla saat vakit ayırmaktadırlar. Kadınla-

rın neredeyse dörtte birinden fazlasının gündelik pratikleri içeri-

sinde ev işleri iki saat ya da daha fazla zaman almaktadır. Araştır-

maya katılanların aktivite durumları da incelenmiştir. Buna göre 

genç erkeklerin çoğunluğu dolaşmak, kafeye ve kahvehanelere 

gitmekle, spor müsabakasına gitmek/oynamak ile zamanlarını 

geçirmektedir. Yaş gruplarına göre bakıldığında erkekler 15-19 yaş 

aralığındakilerin %79,9’u; 20-24 yaş aralığında %76,6’sı ve 25-29 

yaş aralığında %71,3 oranında dolaşmakla vakit geçirdiklerini ifa-
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de etmektedirler. Yaşın artmasıyla birlikte gezme pratiklerinde de 

belirli bir oranda düşüş görünmektedir. Bu durum hem iş yaşamı-

na girme hem de evli olan erkekler için dışarıda geçirecekleri za-

manın çocuk ve eş dolayısıyla kısıtlanmasından kaynaklandığı öne 

sürülmektedir.  

Benzer bir durum kafe ya da kahvehaneye gitme davranışında 

da görünmektedir. Yaş arttıkça ev dışında geçirilen zaman azal-

maktadır. 16-19 yaş erkeklerin %35,1’i; 25-29 yaş erkeklerin %31’i 

kahvehaneye gitmektedir. 16-19 yaş grubunda %21,7’si ve 25-29 

yaş grubunda %16,9’oranında kafeye gittiklerini belirtmişlerdir. En 

fazla gerçekleştirilen bir başka aktivite olan evde arkadaşlarla bu-

luşma; 16-19 yaş arasında %50,5; 20-24 yaş arasında %43,3 ve 25-29 

yaş arasında %35,7 oranındadır.  

Cinsiyete göre aktivite biçimlerinde önemli farklılaşmalar gö-

rülmektedir. Kadınların 15-19 yaş aralığında %68,1’i; 20-24 yaş 

aralığındakilerin %65,9’u ve 25-29 yaş aralığındakilerin %58,4’ü 

dolaşmakta; 16-19 yaş aralığındakilerin %4,3’ü ve 25-29 yaş aralı-

ğındakilerin %5,3’ü kafeye gitmektedirler. Oranlara bakıldığında 

kadınların erkeklere oranla çok daha az oranda sosyal mekânlarda 

vakit geçirdikleri görülmektedir. Evde arkadaşlarla buluşma da ise 

tam tersi bir durum gözlenmekte, 16-19 yaş arasında %54,9; 20-24 

yaş arasında %43,8 ve 25-29 yaş arasında %47,5 oranında evde 

arkadaşlarla buluşulmaktadır. Geleneksel olarak kadının yeri ola-

rak görülmeye devam eden özel alanda kadınların erkeklere oranla 

çok daha fazla sosyalleştikleri söylenebilir.  

Yalçınkaya (2020: 113)’nin yaptığı araştırmaya katılanların yarı-

sına yakını (%49,3) sosyal medyanın kutuplaştıran bir araç oldu-

ğunu düşünmektedir. Özellikle Twitter gibi yazının öne çıktığı ve 

siyaset içeriğinin yoğun olduğu platformlar gençler tarafından 

kutuplaştırıcı etki yapmakla eleştirilirken, Youtube eğitici ve eğ-

lendirici video içerikleri sunması, Instagram resim/imaj üzerinden 

yapılan paylaşımların yoğunluğu ve siyaset içeriğinin az oranda 
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bulunduğu platformlar olmaları bakımından Twitter’a nazaran 

daha sıklıkla kullanılma nedenleri olarak dile getirilmektedir.  

“We are social” ve “Hootsuit”in her yıl yayınladığı rapora göre, 

2019 yılında Türkiye’de sosyal medya kullanım oranı, %63‟dür. 

Herhangi bir teknolojik araçla internette vakit geçirme oranı orta-

lama 2 saat 46 dakikadır. Yaş gruplarına bakıldığında sosyal med-

yayı en fazla kullanan yaş grubu 18-34 yaş arası olduğu görülmek-

tedir. En fazla kullanılan medya platformları ise Youtube %92, 

Instagram %84, Whatsapp %83, Facebook %82 ve Twitter‟dır %58. 

“Next Generation” (2017) raporuna bakıldığında Türkiye’de genç-

lerin %97'si her gün WhatsApp ve sosyal medyada sohbet ederek, 

%95'i ise yine her gün sosyal medya gönderilerini takip ederek 

vakit geçirmektedir. Instagram, gençlerin %29'u tarafından en çok 

kullandıkları üç sosyal medya kanalından biri iken WhatsApp %27 

ile Facebook %26 oranında kullanılmaktadır. Yozgat’ta ise gençler 

en fazla Whatsapp (%81,6), Instagram (%25,2) ve Youtube’u 

(%24,3) kullanmaktadır. Bu sosyal medya kanallarını, Twitter 

(%20,5) ve Facebook (%18,6) takip etmektedir.  

Bu veriler değerlendirildiğinde sosyal medya kullanımının ol-

dukça yaygın bir pratik olduğu, gençlerin ¼’e yakınının sosyal 

medya kanallarından birini sıklıkla kullandıkları görülmektedir 

(Yalçınkaya, 2020: 112-113). Bütün bu çalışmalar birlikte değerlen-

dirildiğinde, sosyal medya ve sosyal medyanın kullanımı gençler 

arasında önemli sosyalleşme aracı olarak kabul edilmektedir. An-

cak gençlerin sosyal medyayı kullanım amacı ve biçimleri dikkate 

alındığında, önceki kuşaklardan daha farklıdır. Önceki kuşaklar, 

mahallesinde, sokağında sosyalleşerek büyümekteydi. Günümüz 

Z Kuşağının mahalle veya sokağının sosyal medya olduğunu söy-

leyebiliriz. Bu bağlamda sosyal medya, gençliğin sosyalleşme 

mekânlarının başında gelmektedir.  

Sosyal medya dışında gençlerin sosyalleşme süreçleri de araş-

tırmalarda irdelenmektedir. Genç erkeklerin çoğunluğu dolaşmak, 
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kafeye ve kahvehanelere gitmekle, spor müsabakasına gitmek/ 

oynamak ile zamanlarını geçirmektedir. Yaş gruplarına göre bakıl-

dığında erkekler 15-19 yaş aralığında %79,9, 20-24 aralığında %76,6 

ve 25-29 yaş aralığında %71,3 oranında dolaşmakla vakit geçirdik-

lerini ifade etmektedirler. Yaşın artmasıyla birlikte gezme pratikle-

rinde de belirli bir oranda düşüş görünmektedir. Bu durum hem iş 

yaşamına girme hem de evli olan erkekler için dışarıda geçirecek-

leri zamanın çocuk ve eş dolasıyla kısıtlanmasından kaynaklan-

maktadır. Benzer bir durum kafe ya da kahvehaneye gitme davra-

nışında da görünmektedir yaş arttıkça ev dışında geçirilen zaman 

azalmaktadır. 16-19 yaş erkekler %35,1, 25-29 yaş erkekler %31 

oranında kahvehaneye gitmekte, 16-19 yaş grubunda %21,7 ve 25-

29 yaş grubunda %16,9 oranında kafeye gittiklerini belirtmişlerdir. 

En fazla gerçekleştirilen bir başka aktivite olan evde arkadaşlarla 

buluşma; 16-19 yaş arasında %50,5, 20-24 yaş arasında %43,3 ve 25-

29 yaş arasında %35,7 oranındadır.  

Cinsiyete göre aktivite biçimlerinde önemli farklılaşmalar 

görülmektedir. Kadınların 15-19 yaş aralığında %68,1’i, 20-24 

aralığında %65,9’u ve 25-29 yaş aralığında %58,4’ü dolaşmakta, 

16-19 yaş arasında %4,3’ü ve 25-29 yaş arasında %5,3‟ü kafeye 

gitmektedir. Oranlara bakıldığında kadınların erkeklere oranla 

çok daha az oranda sosyal mekânlarda vakit geçirdikleri görül-

mektedir. Evde arkadaşlarla buluşma da ise tam tersi bir durum 

gözlenmekte, 16-19 yaş arasında %54,9, 20-24 yaş arasında 

%43,8 ve 25-29 yaş arasında %47,5 oranında evde arkadaşlarla 

buluşulmaktadır. Geleneksel olarak kadının yeri olarak görül-

meye devam eden özel alanda kadınların erkeklere oranla çok 

daha fazla sosyalleştikleri söylenebilir. Gençler arasındaki yay-

gın aktiviteler genellikle arkadaşlar, akrabalar ve aile üyeleriyle 

ekonomik yönden az sermaye ayırılabilecek uğraşlar olurken, 

tiyatroya, sinemaya gitmek, kent dışında çıkmak, konsere ve 

müzelere gitmek gibi daha çok sermaye ayrılması gereken akti-

vitelerin tercih edilmediği görülmektedir. Ancak gençlerin kül-



Gençlik: Eğilimler, Sorunlar, Beklentiler   71 

 

türel içeriğe sahip serbest zaman aktivitelerini tercih etmemele-

rinin tek nedeni ekonomik değildir. Kısıtlı ya da teşvik edilme-

yen kültürel ve çevresel faktörlerin varlığı da ifade edilmektedir 

(Yalçınkaya, 2020: 157-158). Genç kadın ve erkeklerin sosyalleş-

me bağlamındaki ilgileri, yaşa ve toplumsal cinsiyet rollerine 

göre değişebilmektedir. 

3.3.3. Gençliğin Beklentileri 

Gençlik araştırmalarında, gençliğin gereksinimleri ve buna bağ-

lı olarak beklentilerine yönelik çalışmalar da bulunmaktadır. Ge-

reksinim ve beklentiler, kişiyi yönlendirmede en önemli etkenler 

arasında görülmektedir. Kişiler, gereksinimleri karşılandığı ölçüde 

politik eğilimler gerçekleştirmektedir. Gereksinim ve beklentileri 

arasında gençlerin temel ihtiyaçlarının giderilmesi başta olmak 

üzere, eğitim ve sosyal gereksinimlerinin karşılanması istenmekte-

dir. Ayrıca bulundukları mekân ilişkin memnuniyet durumları da 

irdelenmektedir. Bu da gençlerin geleceğe ilişkin bakış açılarını 

netleştirmektedir. Özellikle eğitim ve istihdam bağlamında gençle-

rin gelecek tasavvurlarında belirsizlik gösteren yerlerden, göç etme 

eğilimleri artmaktadır.  

Bekir S. Gür ve arkadaşları (2012)’nin “Türkiye’nin Gençlik Profi-

li” başlıklı çalışmasında, gençlerin barınma durumları, sosyal gü-

venlik durumları, yabancı dil bilme ve yurt dışına çıkma durumla-

rı, boş zaman etkinlikleri, beğenileri, zararlı alışkanlıkları, spor 

yapma durumları ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan beklentilerini 

incelemiştir. Araştırma örneklemi 7.017’si hanelerde, 2.093’ü lise-

lerde ve 1.064’ü üniversitelerde olmak üzere toplam 10.174 kişiden 

oluşmaktadır. 2002 yılında, İnönü Üniversitesi öğrencileriyle yapı-

lan bir araştırmada, gençlerin aylık harcamalarında en fazla %42 

oranı ile yiyeceğe ve sonrasında diğer temel ihtiyaçlara pay ayırdı-

ğı görülmekte, kültürel ihtiyaçlara gelirden ayırdıkları payın ise 

oldukça düşük olduğu dikkat çekmektedir. (Bayhan, 2002; Gür, 

vd., 2012: 32).  
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Yalçınkaya (2020)’nin araştırması kapsamında katılımcılara 

“imkânınız olsa Yozgat’tan taşınmak ister misiniz?” sorusu sorul-

muştur. Bu soru kentte gençlerin kendilerini ne derece yerleşik 

hissettikleri ve kente tutunmaya ne derece istekli olduklarına iliş-

kindir. “İmkân olsa Yozgat’tan taşınmak isterim” diyenlerin oranı 

tüm ankete katılan erkeklerde %67,5‟dir. Kadınlarda bu oran 

%72,6‟a çıkmaktadır. Bu soruya kentsel alanda oturanlar %78,3 ve 

kırsal alanda oturanlar %73,4 oranında olumlu yanıt vermiştir. Göç 

isteğine ilişkin Türkiye ortalamasına bakıldığında kendini yerleşik 

sayanların oranı %84’dür. “Şu anda bulunduğunuz yerden temelli 

ayrılmayı ister misiniz?” sorusuna, kentte yaşayanlar %56, metro-

pol kentsel alanlar ve lüks alanlarda yaşayanlar %58, köydekiler 

%61 oranında hayır demektedirler (Ağırdır, 2008).  

Bu verilere bakıldığında Yozgat’ta gençler Türkiye ortalamasına 

göre çok daha az oranda yerleşik hissetmektedirler. Göç etmek 

istemenin nedeni büyük oranda ekonomik koşullara dayanmakta-

dır (Yalçınkaya, 2020: 119). Diğer bir ifadeyle Yozgat’ta gençler 

Türkiye ortalamasına göre çok daha az oranda yerleşik hissetmek-

tedirler. Göç etmek istemenin nedeni büyük oranda ekonomik 

koşullara dayanmaktadır (Yalçınkaya, 2020: 159). Diğer bir ifadey-

le, gençlerin göç etme eğilimlerini belirleyen unsurların başında 

daha iyi bir eğitim, işsizlik veya istihdam imkânları ile ekonomik 

olarak daha iyi bir gelecek tasavvur etmeleri gelmektedir. Aynı 

paralelde değerlendirebileceğimiz TEAM (2021)’in “Gençlerin Si-

yaset Algıları, Siyasetten Beklentileri” başlıklı araştırmada, gençle-

rin en temel beklentisinin iş olduğudur. İş beklentisini, eğitime 

önem verilmesi, gençlere önem verilmesi, bur imkânları, adil mu-

amele, akıllı siyaset, müreffeh bir yaşam ve canlı bir sosyal yaşam 

takip etmektedir. İstihdam ve onunla ilgili beceri geliştirme, staj, 

eğitim hayatına destek gibi konular ise temel beklentileri arasında 

yer almaktadır.  

“Next Generation Türkiye” (2017) ve “Değerler, Etkileşimler ve 

Beklentiler: Türkiye’de Üniversite Gençliğini Anlamak” (PODEM, 



Gençlik: Eğilimler, Sorunlar, Beklentiler   73 

 

2020) raporlarında eğitimin genel olarak, iyi bir işe sahip ol-

mak/kariyerden daha önemli görüldüğü vurgulanırken, Yozgat’ta 

gençler iyi bir işe sahip olmayı çok daha öncelikli saymaktadırlar. 

Bu durumun nedenlerine bakıldığında hem bu araştırmaların daha 

dar yaş gruplarına ve eğitim seviyelerindeki gençlere uygulanma-

sı, bu araştırmada ise 25-29 yaş grubundan gençlerin anketin içeri-

sinde diğer iki yaş grubu kadar büyük bir oran kaplaması ve ço-

ğunlukla bu yaş grubunun eğitimden ziyade iş yaşamlarında yön-

lerini tayin etmeye çalışan bir grup olmalarının yanı sıra Yozgat 

kentinin gençlere iş sahası yaratma/işte yükselme kapasitesinin 

oldukça sınırlı olması ve kariyerlerine/ hayatlarına bu kentte de-

vam ettirmeye dair endişeleri belirleyici olmaktadır. Zengin olmak, 

erkek katılımcılar arasında özellikle 16-19 ve 20-24 yaş arasında 

diğer gruplara oranla çok daha fazla önem verilen bir faktördür. 

Zengin olmanın toplumsal saygınlığı ve sosyal çevreleri içerisinde 

de kendilerini kanıtlamaya değer bir nitelik olduğuna dair görüş 

bu gruplar arasında yaygın görülmektedir (Yalçınkaya, 2020: 147). 

Gençler için saygınlığı belirleyici unsurların başında zenginlik yer 

almaktadır. 

Gençler için Eğitim ve istihdam gibi temel belirleyicilerin ya-

nında Kiriş ve arkadaşları (2021)’nın “Gençlerin Politik Tercihleri 

Araştırması Raporu” adlı çalışmasında ortaya koyduğu gibi genç-

lerin siyasetten ve yerel yönetimlerden beklentileri arasında yeşil 

alan ve parkların arttırılmasıdır. Türkiye Gençlik ve Spor Bakan-

lığı (TGSP) (2018)’in “Türkiye’nin Gençleri” başlıklı araştırmaya 

göre gençlerin STK’lardan temel olarak beklentileri gençlere sa-

hip çıkmaları, topluma hizmet etmeleri, ailelere ve gençlere 

maddî ve manevî destekte bulunmaları, aktif olmalarıdır. 

3.3.4. Gençliğin Politik Eğilimleri 

Gençliğin politik eğilimlerini, gençliğin sorun, ilgi ve beklenti-

leri bağlamında dolaylı olarak inceleyen araştırmaların yanında, 

doğrudan araştırma konusu yapan çalışmalar da bulunmaktadır. 
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Çalışmanın bu kısmında, gençliğin politik eğilimlerini üzerine 

doğrudan yapılan çalışmalar ele alınmıştır. 

Gençliğin belirli bir politik tercihleri olmuş olsa da aynı siyasî 

yapıların içerisinde bile tutarsız yaklaşımlar sergilenmesi söz ko-

nusudur. Pınar Bayram (2020)’nin “Sosyal Medyada Suriyeli Mülteci 

Krizine İlişkin Sosyal Gerçeklik: Türkiye’deki Politik Gençlik Üzerine Bir 

Analiz” başlıklı çalışmasında farklı ve aynı siyasî yapı içerisindeki 

gençlerin uyumsuzluklarına odaklanmıştır. Araştırmada siyasî 

partilerin gençlik kolları, Türkiye Gençlik Birliği, Alperen Ocakları 

ve Atatürkçü Düşünce Derneği ile politik gençlik örgütlerinin ge-

nel merkez hesaplarıyla birlikte İstanbul, İzmir ve Ankara temsilci-

liklerinin Twitter hesaplarını incelenmiştir. Yapılan analizde genç-

lik örgütlerinin göçmenler ve Suriyeli göçmenlere yönelik çeşitli 

temsiller ortaya attığı ve bu temsilleri çeşitli argümanlarla destek-

ledikleri anlaşılmıştır. Ortaya konan temsiller birbiriyle uyumsuz 

ve çoğul olduğu görülmüştür. 

Gençliğin politik eğilimlerine yönelik algıların oluşturulmasın-

da siyasî yapıların örgütsel durumu belirleyici olmaktadır. Bu du-

rumu inceleme konusu hâline getiren Emre Karaman (2020)’nin 

“Gençlik-siyaset İlişkisi Bağlamında AK PARTİ ve CHP Gençlik Kolla-

rında Siyaset ve Demokratik Katılım: Trakya Örneği” başlıklı yüksek 

lisans tezi kapsamında TR21 bölgesi içerisinde yer alan Edirne, 

Kırklareli ve Tekirdağ örnekleminde toplam 42 gençlik kolu baş-

kanıyla görüşme gerçekleştirilmiştir. Gençlik kolları başkanlığı 

yapanlar AK PARTİ’de 20-30 yaş arasında, CHP’de 23-32 yaş ara-

sında değişmekte olduğu görülmektedir. Saha çalışması sırasında 

gençlik kolları içerisinde tespit edilen en önemli sorun alanı olarak 

bütçe olduğu tespit edilmiştir. Gençlik kolları adına faaliyet yapıl-

mak istendiğinde ya il/ilçe başkanlıklarından destek istenmekte ya 

da gönüllülük esasına dayalı olarak faaliyetlerini gerçekleştirmek-

tedirler. Bu durum da gençlik kollarının çalışmalarını kısıtlamakta, 

ekonomik açıdan rahat hareket edebilme imkânı vermediği öne 
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sürülmektedir. Saha çalışması kapsamında elde edilen verilerin 

sonuçlarına göre AK Parti’nin hemen hemen her ilçede gençlik 

kolları örgütlenmesi bulunurken, CHP’nin ise nüfusun az olduğu 

yerlerde gençlik kolları örgütlenmesine rastlanmamıştır. 

Gençlerin politik eğilimlerinde ideolojik tutum ve yaklaşımlar 

belirleyici olmaktadır. Bu durum gençlerin daha çok yetişme tar-

zıyla ilişkili olduğu görülmektedir. Bu tür ideolojik olarak muha-

fazakârlık ve seküler gençlerin birlikte yaşama istekleri araştırma-

larda irdelenmektedir. Bu tür araştırmalardan biri olan İkram 

Bağcı (2020)’nin “Türkiye’deki Muhafazakâr ve Seküler Gençlerin 

Farklı Kültürlerle Bir Arada Yaşamaya Bakışı” başlıklı doktora tez 

çalışmasında, Ankara ve Antalya illerinde yer alan muhafazakâr 

ve seküler gençlerin farklı kültürlerle bir arada yaşamaya bakışını 

ele almaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ve Antalya 

illerinde yaşayan 18-24 yaş aralığındaki gençler oluşturmaktadır. 

Araştırma kapsamında her iki ilde ayrı ayrı 10 genç olmak üzere 

toplam 20 kişi ile nitel görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  

Bağcı (2020)’nin saha çalışması ideolojik olarak değerlendirildi-

ğinde muhafazakâr gençlerin ortalama 24; seküler gençlerin ise 

ortalama 20 yaşlarında yer aldığı belirlenmiştir. Katılımcıların eği-

tim durumlarına bakıldığında öğrenim düzeyi arttıkça seküler 

olma eğilimi artmakta; eğitim düzeyi düştükçe de muhafazakârlık 

eğilimlerinin arttığı ortaya çıkmıştır. Genel olarak bakıldığında lise 

düzeyinde muhafazakârlık ve seküler olma durumu arasında be-

lirgin farklılık olmamaktadır. Ancak yükseköğretim kurumların-

daki öğrencilerin eğitim düzeyinde seküler eğilimler daha ağırlıkta 

olduğu tespit edilmiştir. Araştırma gelir dağılımlarındaki durum-

larına göre incelendiğinde alt ve üst sosyoekonomik düzey içeri-

sinde seküler eğilimler daha fazla olduğu görülmüştür. Orta sınıfta 

ise muhafazakârlık öne çıkmaktadır. Bağcı (2020)’nin muhafazakâr 

ve seküler gençlerin siyasal sosyalleşmesinde etkin olan en önemli 

faktörün ‘aile’ olduğu görülmektedir. Muhafazakâr gençlerde bu 

oran %85,2 iken seküler gençlerde bu oran %45,6’da kalmıştır.  
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Siyasal sosyalleşmede etkin faktör olan ‘aile’nin seküler genç-

lerde oranın muhafazakâr gençlere göre düşük olduğu görülürken 

seküler gençlerin siyasal sosyalleşmesinde ikinci sırada etken olan 

faktörün ‘arkadaş ve çevre’ olduğu görülmektedir. Muhafazakâr 

gençlerin siyasal siyasal sosyalleşmesinde etkin ikinci faktör ise 

‘eğitim ve okul’ dur. Eğitim düzeyi arttıkça gençlerin farklı kültür-

lerle bir arada yaşamaya sosyal mesafe olarak yakın durdukları 

belirlenmiştir. Bağcı (2020)’nin çalışması kapsamında KONDA 

(2019)’un yaptığı çalışmada Ankara ve Antalya için elde ettiği veri-

leri karşılaştırmıştır. KONDA’ya göre, kendine muhafazakâr diyen 

gençlerin oranı 2008’de %28 iken 2018’de bu oran ise %15’e düş-

müştür. 

Araştırmalar gençlerin sahip oldukları kültürel değerlerin ko-

runması noktasında da belli bir görüşe sahip olduklarını göster-

mektedir. Örneğin, Bülbül ve Sinan (2010)’ün yaptığı bir araştır-

mada AK PARTİ’ye oy veren gençlerin %44’ü muhafazakârlık 

kavramını ailevi ve kültürel değerlerin korunması ile bağdaştırır-

ken katılımcıların %32,9’u da muhafazakârlığın dini değerlerin 

korunması ile ilgili olduğunu belirtmiştir. Aynı çalışmada MHP’ye 

oy veren gençlerin 31’8’i muhafazakârlığı dini değerlerle ilişkilen-

dirmiştir. Saha çalışmasından elde edilen verilere göre de muhafa-

zakâr gençlerin parti ayırmaksızın %32,1’i muhafazakârlık kavramı 

ile dindarlığı benzer kavramlar olarak ifade etmişlerdir. Araştırma 

kapsamında yapılan görüşmelere katılan muhafazakâr-dindar ve 

seküler-laik gençlerin kendi ideolojileri doğrultusunda planladık-

ları faaliyetlerden ziyade TV kanalları, okudukları gazeteler ve 

model aldıkları insan figürlerinde farklılıkların olduğu görülmüş-

tür. Gençler kendi dünya görüşünde haber kanallarını, dizileri ve 

yazılı-görsel medyayı takip etmektedir. Ayrıca gençlerin çoğunun 

Türkiye’nin çokkültürlü bir toplum olduğunda hem fikir oldukları 

gözlemlenmiştir.  

Türkiye’nin çokkültürlü toplum olduğuna inanan muhafazakâr 

ve seküler gençlerin ortak kaygısı; Suriyeli göçmenlerin Türkiye’de 
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daha ne kadar kalacaklarının bilinmemesidir. Gençlerin ülkemize 

gelen göç dalgasının sonunu kestirememe endişesi taşıdıklarını 

öne sürmektedir. Araştırma sonucunda öğrenciler sekülerliği laik-

likle; muhafazakârlığı dindarlıkla aynı anlamda kullandıkları gö-

rülmüştür. Bağcı (2020)’nin ulaştığı sonuçtaki gibi Bülbül ve Sinan 

(2010)’da sekülerlik ile eğitim arasında bir bağım olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Buna göre eğitim durumu yükseldikçe sekülerliğin 

arttığı gözlemlenmiştir. 

Türkiye’de ise siyasal yapı, kurumların işleyişi, toplum ve sos-

yal çevre gençlerin toplumsal katılımlarının önüne çeşitli engeller 

çıkarmaktadır. Türkiye’de katılım literatürü büyük ölçüde gençle-

rin siyasî ve sivil hayata katılmaması/katılamamasının sebeplerini 

araştırmıştır. Bu konuda araştırmacılar fikir birliği içerisindedir. 

Gençlerin katılım sağlayamamasının en önemli nedeni devlet ile 

sivil toplum arasında kurulan ilişkisinin tarihsel olarak gelişmiş bir 

sivil toplum oluşturmaya elverişli olmadığı, devlet/birey ilişkisi-

nin ebeveyn çocuk ilişkisine benzer bir biçimde geliştiğidir. Bu 

açıdan Türkiye’de gençlerin katılım oranları ve katılım kanallarının 

çeşitliliği gelişmiş ülkelerin çok gerisinde kalmaktadır. Siyasî yapı 

ve sivil kültür etmenlerinin yanı sıra Türkiye bölgesel olarak farklı 

derecelerde gelişmiş olan illere sahiptir. Büyük kentler ve metropol 

alanlar gençlerin katılımına yönelik daha fazla fırsat sunmaktay-

ken, küçük kentler aynı olanakları sağlayamamaktadır. Bu açıdan 

gençlerin, bölgelere, kent ve kır gibi yerleşim yerlerine, sosyal sınıf, 

cinsiyet ve eğitim göstergelerine göre katılımları farklılaşmaktadır 

(Yalçınkaya, 2020: 154). Dolayısıyla gençlerin bulundukları 

mekânlar, politik eğilimlerinin şekillenmesinde önemli etkenlerden 

birisi olarak görülmektedir. 

Gençlerin sosyal katılım boyutunda da aile ve yakın sosyal çev-

renin etkisi ön plandadır. Gençler en fazla yakın çevrelerine gü-

venmekte, yakın arkadaş ve aile ile vakit geçirmekten hoşlanmakta 

ve sosyal aktivitelerini yakın çevrelerindeki insanlarla gerçekleş-

tirmektedir. Bu açıdan ailenin sosyal ve ekonomik katılım kanalla-
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rının transferinde oldukça önemli bir rol oynadığı görülmektedir. 

Sosyal katılımda online mekanların oldukça sıklıkla kullanıldığı 

görülmektedir. En yaygın gündelik uğraş ve vakit geçirme biçimle-

rine bakıldığında gençlerin yüksek oranda online alanlarda, inter-

net ve sosyal medyada zaman geçirdikleri görülmektedir. Erkek 

katılımcıların %57,9‟u internette, %56,2‟si sosyal medyada zaman 

geçirirken, kadınların %48,2’si internette, %45,7‟si sosyal medyada 

zaman geçirmekteler. Aile ile sohbet ederek vakit geçirme erkek-

lerde %35,3 ve kadınlarda %48,2 oranındadır. Kadınların erkeklere 

oranla gündelik aktivitelerindeki en önemli fark ev işleri alanında 

görülmektedir. Ev işlerine kadınların %30,8‟sı, erkeklerin ise yal-

nızca %2,1‟si iki ya da daha fazla saat vakit ayırmaktadırlar (Yal-

çınkaya, 2020: 156-157). Gençlerin politik eğilimlerinin belirlenme-

sinde, yakın sosyal çevresinin belirgin bir rolü bulunmaktadır. Her 

ne kadar gençler kendi içerisinde bireyselleştiği söylense bile, yapı-

lan araştırmalarda gençlerin en yakın çevresini arkadaşlar oluş-

turmaktadır. Gençler, ister sosyal medya ister klasik arkadaş türü 

olsun, yaşamlarındaki en önemli kişiler arasında yer almaktadır. 

Inglehart (1997) genç kuşakların gevşek, daha az hiyerarşik in-

formel ağlarını ve hayat tarzlarıyla bağlantılı çeşitli düzensiz ey-

lem girişimlerini tercih ettiklerine işaret etmektedir. Stolle, Ho-

oghe ve Micheletti (2003) de genç insanların daha az bürokratik 

ve hiyerarşik örgütlere katılma veya siyasî tüketicilik gibi bireysel 

ve geleneksel olmayan eylemleri izleme eğilimlerine vurgu yap-

maktadır (Akt: Yılmaz ve Bahçeci, 2014: 21). Sosyal katılımda 

bağımsız değişkenlerin rolüne bakıldığında, eğitim seviyesinin 

kentsel alanda önemli olduğu görülmektedir. Kentsel alanda eği-

tim seviyesi yükseldikçe sosyal katılım da artmaktadır (Yalçınka-

ya, 2020: 158). Ancak Yılmaz ve Oy (2014)’un yaptığı araştırmada 

gençlerin oy kullanabilecekken oy kullanmamalarını siyasî bir 

tavır olarak değerlendirmenin mümkün olduğunu ifade ederler-

ken, gençlerin temsili demokrasi kurumlarının etkinliğine inan-

mıyor ya da oy kullanmanın kendi taleplerini yansıtmanın etkili 
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bir yolu olmadığını düşünüyor olabileceklerini dile getirmekteler 

(Yalçınkaya, 2020: 161). 

Ayça Kiriş, Çağın Bulakbaşı ve Ela Serpil Evliyaoğlu (2021)’in 

“Gençlerin Politik Tercihleri Araştırması Raporu” başlıklı çalışma-

sında gençlerin giderek daha fazla memnuniyetsizlik hissettikleri-

ni, refahları ve gelecekleri için sosyal ve ekonomik fırsatların ol-

mamasından dolayı hüsrana uğradıklarını ve toplumlarını değiş-

tirmeye yönelik resmi, organize çabalara katılmaya ilgisiz kaldıkla-

rını ortaya koymaktadır. Araştırma gençlerin yerel yönetime, siya-

sete ve sivil topluma katılımı, genç kadınların siyasî katılımı ve 

gençlik ve iletişim gibi temel konulara odaklanmıştır. Araştırmanın 

amacı ise gençlerin nasıl ve ne şekilde yerel yönetimlerle etkileşime 

geçileceğini daha iyi anlamaktır. Anket çalışması, Metropoll ortak-

lığında Türkiye genelinde NUTS-2 sistemine göre 26 bölgede 18-30 

yaş arası 1.542 kişi ile anket gerçekleştirilmiş ve buna ek olarak 30 

genç de odak grup görüşmelerine katılmıştır. Bu araştırmada elde 

edilen temel bulgular arasında şunlar yer almaktadır (Kiriş, vd., 

2021: 2-3): 

• Gençler nüfusun büyük bir bölümünü oluşturmaktadır, 

kamusal yaşama dâhil olma ve kararları etkileme konusun-

da toplumda özellikle genç kadınlar arasında en az duyulan 

gruplardan biridir. 

• Gençler yaşadıkları şehirlerdeki sorunları genellikle internet 

ve sosyal medya aracılığıyla istek ve şikâyetlerle çözmeye 

çalıştıklarını ifade ettiler. Karar vermeyi etkilemek veya sos-

yal sorunları çözmek için organize yapılara katılmaktadır. 

• Kısmen gençler, karar alma mekanizmaları ve onları etkile-

yebilecek aktörler hakkında farkındalık eksikliği nedeniyle 

diğer karar alma süreçlerine katılmamaktadır. 

• Gençlerin STK’lar veya siyasî partiler gibi organize yapılara 

katılımını engelleyen birkaç önemli engel vardır. Bu yapılar 

hiyerarşiktir ve kapsayıcı değildir. Gençlerin hükümete, 
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komşularına, sivil toplum kuruluşlarına veya diğerlerine 

güveni yok Gençlik, siyasî kutuplaşma ve siyasî katılımın 

riskleri konusunda endişeli. Diğer engeller arasında temel 

yaşam koşulları, işsizlik ve zaman eksikliği sayılabilir.  

• Kadınların siyasete ve sivil topluma katılım düzeyi sosyal 

baskı ve aile baskısı, siyasette kadınlara yönelik dil ve üslup; 

ev içi sorumluluklar ve özgüven eksikliği nedeniyle daha 

düşüktür.  

• Genç seçmenleri en çok etkileyebilecek konu istihdam fırsat-

larının yaratılmasıdır. 

Kiriş ve arkadaşları (2021)’ye göre, siyasî kutuplaşma ve siyaseti 

etkileyen genel bir umutsuzluk hâli, gençler açısından şehirlerinde-

ki karar alma süreçlerine katılımı engelleyen en önemli iki neden 

olarak öne çıkmaktadır. Gençler için istihdam yaratılması, istihda-

ma erişimin kolaylaştırılması ve eğitime yönelik destekler, gençle-

rin belediyelerden öncelikli talepleri olmakla birlikte; belediyeler, 

karar alma süreçlerine katılım konusunda en istekli oldukları alan-

lar olduğu görülmektedir. Araştırma sonuçları arasında katılımcı 

gençlerin yarısından fazlası yerel yönetimlere katılma imkânlarının 

olduğunu düşünse de partizanlığı ve siyasî kutuplaşmayı, katılımın 

önündeki en büyük engellerden biri olarak görülmesi bulunmakta-

dır. Ayrıca gençler siyasî partilere olan üyeliklerin artmasının arka-

sında yatan motivasyonun, gençlerin bu sayede iş bulabileceklerine 

olan inancı olduğu öne sürülmektedir. Özellikle genç kadınların 

yakın çevrelerine iş imkânları yaratabilmek adına siyasî partilere 

üye olduklarını sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca araştırma bulguları 

arasında gençler arasında mega projelere verilen önemin oldukça 

az olduğunu ortaya koymaktadır. Buna göre reklamı ve siyaseti 

çokça yapılan mega projelerin aslında gençlerin gündemine o kadar 

da girmediğini göstermektedir (Kiriş, vd., 2021: 33). Gençler açısın-

dan bunun sebepleri arasında, istihdam yaratılabilecek imkânlar 

yerine, istihdamı azaltacak projeler olarak değerlendirilmektedir. 
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Türkiye’de genç nüfusa yönelik kapsamlı çalışmalar konusunda 

çeşitli eksiklikler bulunmaktadır. Birçok çalışma, genç nüfusa 

ilişkin yürüttüğü araştırmalarda yalnızca belirli boyutları konu 

edinmektedir. Öne çıkan çalışmalarda kendi içerisinde bazı yeter-

sizlik ve sorun alanlarını da barındırmaktadır. Bu doğrultuda 

genç nüfusun ihtiyaç, beklenti ve endişelerini tespit etmek için İl 

Gençlik Profilleri çıkarılması, çalışmaları çok boyutlu hale getire-

cek ve daha sağlam bir zemin üzerine oturmasını sağlayacaktır. 

Bununla birlikte mevcut çalışmalar değerlendirildiğinde yapılan 

en geniş araştırmaların kapsamının 30 ili geçmediği görülmekte-

dir. Bu durum ise genç nüfusa yönelik net veriler elde edileme-

mesine neden olmaktadır. Bu doğrultuda çalışmada birçok istatis-

tiki veri ile genç nüfusa yönelik net çıkarımların elde edilmesi ve 

genç nüfusun ihtiyaç, beklenti ve endişelerinin kapsamlı bir tespi-

tinin yapılarak çözüm önerilerinin sunulması amaçlanmıştır.  

Gençlik, sosyolojik olarak üzerinde uzlaşılması zor alanlardan 

birisidir. Bunun en belirgin sebebi de gençlerin homojen bir grup 

olarak değerlendirilememesidir. Türkiye’de genellikle 15-29 yaş 

dilimine ilişkin gençlik verileri sunulmaktadır. Ancak bu verile-

rin içerisinde çok farklı kategorilerde gençlik profilleri bulunmak-

tadır. Her bir kategorinin de sorun alanları, ilgileri, beklentileri ve 

politik eğilimleri farklıdır. Araştırmaların çoğu güncelliğini yi-

tirmiştir. Bu çalışmada görece güvenilir araştırmalara dayalı veri-

ler, değerlendirmelerde dikkate alınmıştır.  

KONDA’nın 2006 yılının Eylül ve Ekim aylarında yaptığı “Biz 

Kimiz” başlıklı araştırması kapsamında, tüm Türkiye’yi temsil 

etmesi için toplam 47.958 kişi ile yüz yüze görüşme yapılmıştır. 

Araştırmanın örneklem büyüklüğü, araştırmaya katılan 18-28 yaş 

aralığındaki gençlere (toplam 6.603 kişi) dair bazı veriler sunmak-

tadır. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de tek bir genç tipinden 

bahsetmek mümkün değildir (Pultar, 2008; Akt: Gür, vd., 2012: 17). 

Diğer bir ifadeyle, Türkiye’de bu çalışmanın kavramsal çerçeve-
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sinde ele alındığı şekliyle beş farklı genç tipolojisi bulunmaktadır. 

Bunlar Okuyan Gençlik, Okuyan ve Çalışan (Part time) Gençlik, 

Çalışan Gençlik, İşsiz Gençlik ve Dijital Gençliktir.  

Gençlik kategorileri içerisinde yer alan Dijital Gençlik, diğer 

gençlik kategorileri gibi homojen bir gençlik değildir. Dijital Genç-

lik, diğer gençlik kategorilerini de içerisine alan ve günümüzün 

gençliğinin ortak ilgi alanları arasında değerlendirilmektedir. Do-

layısıyla KONDA’nın “Biz Kimiz” başlıklı araştırmasından farklı 

olarak çalışmanın seçmen kitlesi bağlamındaki verileri genel itiba-

riyle dört gençlik kategorisi üzerinde oluşturulmuştur.  

Dijital Kuşak olarak da tarif edilen Z Kuşağı’nın dijitalleşme ol-

gusu karşısındaki tutum ve davranışları üzerinde durulmuştur. 

Özellikle sosyal medyanın kullanımında sergiledikleri yaklaşımlar, 

gün içerisindeki vakitlerinin önemli bir kısmını da bu içerikleri 

kullanmakla geçirdiği düşünüldüğünde propaganda bağlamında 

seçmen stratejilerinde bu özelliklerinin önemli ölçüde dikkate 

alınmasını gerektirmektedir. 

Çalışmanın hedef kitlesini oluşturan dört gençlik kategorisine 

ilişkin tahmini seçmen sayı ve oranları oluşturulmuştur. Buna göre 

herhangi bir iş alanında sigortalı çalışmayan Okuyan Gençlik ka-

dın ve erkek toplam 2.224.683 kişidir. Genel seçmen kitlesinin yak-

laşık %3,9’unu oluşturmaktadır. 15-24 yaş arasında olup da her-

hangi bir eğitim kurumunda bulunmayan ve sigortalı bir işte bu-

lunan Çalışan Gençliğin Türkiye’de tahmini olarak 4 milyon oldu-

ğu düşünülmektedir. Bu sayı seçmen kitlesi bağlamında 18-24 yaş 

arasında düşünüldüğünde yaklaşık 3,5 milyon civarında olduğu 

tahmin edilmektedir. Genel seçmen kitlesi içerisinde de yaklaşık 

olarak %4,9’dur. Hem okuyan hem de sigortalı bir işte çalışan 

gençlik yaklaşık olarak 263 bin civarında olduğu tahmin edilmek-

tedir. Bu sayı genel seçmen kitlesinin yaklaşık %0,46’sıdır. 15-24 

yaş arasında olup da herhangi bir eğitim kurumunda bulunmayan 

ve aynı zamanda sigortalı herhangi bir işte çalışmayan gençlik 
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olarak tanımlanan İşsiz Gençlik yaklaşık 941 bin olduğu tahmin 

edilmektedir. Bu sayı seçmen kitlesi bağlamında 18-24 yaş arasında 

düşünüldüğünde tahminen 800 bin civarındadır. Genel seçmen 

kitlesinin de yaklaşık olarak %1,4’ünü oluşturmaktadır. Gençlik 

kategorileri içerisinde oluşturulan bu dört seçmen kitlesi, genel 

seçmen kitlesinin yaklaşık %10,5’ini meydana getirmektedir. Genç-

lik kategorilerinin seçmen kitlesi içerisindeki oranları Grafik 2’de 

gösterilmiştir. 
 

Grafik 2: Gençlik Kategorilerinin Genel Seçmen Kitlesi İçerisindeki Oranları 

 

Grafik 2’ye göre, gençlik kategorileri içerisinde genel seçmen 

kitlesinin yaklaşık %51’ini “çalışan gençlik”, %32’sini “Okuyan 

Gençlik”, %11’ini “İşsiz Gençlik” ve %4’ünü “Okuyan ve Çalışan 

(Part Time) Gençlik” oluşturmaktadır. Yaklaşık %2’lik bir gençlik 

ise askerlik veya yurt dışında bulunmadan dolayı oy kullanama-

maktadır. 

Yapılan araştırmalarda elde edilen sonuçlara göre, gençlerin ai-

le ve çevresine ilişkin sosyal uyum düzeylerinin düşük olduğu 

görülmektedir. Ayrıca genel itibariyle sosyal uyumlarında saldır-

gan yaklaşımlar önemli bir yer tutmaktadır. Gençler genel itibariy-
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le siyasal ve sosyolojik sorunları konuşmaktan kaçındıkları ve bu-

na karşın daha çok sanal kimlikler inşa ederek duyarsızlaştıkları 

görülmektedir. Dolayısıyla yapılan araştırmalar gençlerin giderek 

bireyselleştiğini ortaya koymaktadır. Buradaki gençlerin bireysel-

leşmeleri, yalnızlaşmak bağlamında algılanmamalıdır. Akran 

grupları ile birlikte vakit geçirdikleri dikkate alındığında, toplum-

sal olay ve olgulara karşı duyarsızlaşma söz konusudur. Z Kuşağı 

tek başına yaşayan bir kuşak değildir. Tam tersi sosyal veya sanal 

hayatın içerisinde sürekli etkileşim içerisindedir. Ancak ilgi alanla-

rı, önceki kuşaklardan oldukça farklıdır. Bu da Z Kuşağının birey-

selleşmesi olarak değerlendirilmektedir. Daha çok kendi ilgilerine 

odaklanmakta; bunu akran gruplarıyla gerçekleştirmektedir.  

Gençlerin sosyalleşmelerinin önündeki en büyük engel olarak 

maddi imkânlardaki yetersizlikler öne çıkmaktadır. Özellikle 

Gençlik Merkezlerinin faaliyetlerine katılanların önemli bir kısmı-

nın sosyoekonomik yetersizlikleri dikkati çekmektedir. Aynı şekil-

de gençlerin sosyoekonomik yetersizliklerinin yanında gelecek 

kaygısı da önemli sorun alanları arasında görülmektedir. Gençler 

için en temel gereksinim, iyi bir eğitim ve geleceğe ilişkin kariyer 

planlamasıdır. Gençler kendilerini ister muhafazakâr, ister modern 

olarak tarif etsinler, bütün bu yaklaşımların ana noktasında eko-

nomik kaygılar öne çıkmaktadır. Bireyselleşme, akran dayanışma-

sı, ekonomik yetersizlikler, gelecek kaygısı birlikte ele alınması 

gerekmektedir. Dolayısıyla Z Kuşağı ile ilgili politika üretilecekse, 

gençleri tek başına değil, akran grupları ile birlikte değerlendirmek 

gerekmektedir. Yapılan birçok araştırma da Z Kuşağının akran 

gruplarıyla birlikte hareket ettiğini göstermektedir.  

Bir konuyu tekrar vurgulamak için ifade etmek gerekir ki, Z 

Kuşağının bireyselleşmesi, tek başına hareket etmesi demek değil-

dir. İlgileri ve konuştukları konular, takip ettikleri akran grupları 

içerisinde ortaktır. Sivil toplumun gençler arasındaki katılımının 

da oldukça az olduğu dikkate alındığında, bu akran gruplarının 

etkisinin günümüzde giderek arttığı görülmektedir. 
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Gençlerin politik eğilimlerini etkileyen birçok sebep öne sürüle-

bilir. Örneğin Nazlı Tutku Kalfa (2019)’nın “Gençlik Dönemi İnanç 

Gelişimi ve Eğitiminde Etkili Olan Faktörler Üzerine Nitel Bir Araştır-

ma” adıyla yapmış olduğu nitel araştırmaya dayalı yüksek lisans 

tezinde gençlerin inanç gelişimi ve eğitimini olumlu ya da olumsuz 

yönde etkileme potansiyeli bulunan faktörlere ilişkin şu tespitlerde 

bulunmuştur: Aile, bireyin içinde doğduğu kültür, çevre, ortam ve 

toplum hareket psikolojisi, dışlanma korkusu, sosyal kabul arzusu, 

arkadaş, okuldaki dersler, öğretmenler ve ortam, üniversitede seçi-

len bölüm, okunan kitaplar, izlenilen filmler, sosyal medya mace-

raları, karşılaşılan farklı fikirdeki insanlar, ölüm, kaza vs. gibi duy-

gusal travmalar, çevreden edinilen kazanımlar, bilişsel gelişiminde 

yaşanan gelişmeler, zorlanılan sorular, dinî grup ve cemaatler, 

cami ve Kur’an kursları olduğunu öne sürmüştür. 

TEAM (2021)’in “Gençlerin Siyaset Algıları, Siyasetten Beklenti-

leri” başlıklı araştırma raporunda çalışmasın en temel bulgusu 

homojen, tek tip bir gençlik algısının gerçekten çok uzak olduğu 

yönündedir. Siyasal, ekonomik, sosyal ve hatta psikolojik birçok 

farklı değişkenin rol oynadığı siyasal tercihlerin oluşum sürecini 

tek bir kategoriyle açıklamak hem indirgemeci hem de yanıltıcı 

olmaktadır. Bununla birlikte, her jenerasyonun benzer oranda tec-

rübe ettiği ortak siyasal, ekonomik ve sosyal tecrübeleri bulunmak-

tadır. Dolayısıyla, gençlerin aynı kuşağa ait olmalarından kaynaklı 

benzerlikleri gözlemlenebilmektedir. Bu doğrultuda, raporun ge-

nel yaklaşımını iki temel gözlemle özetlemek mümkündür. Türki-

ye’deki gençler tecrübe ve algılarında birtakım temel benzerlikleri 

barındırmakla beraber yönelim ve tercihlerinde önemli ayrışmalar 

göstermektedir. Rapor, bu benzerlik ve farklılıkları ana hatlarıyla 

tespit etmektedir.  

Araştırmanın 10-20 Temmuz 2020 arasında, 1.457 kişilik bir ör-

neklem üzerinde yapıldığı görülmektedir. Katılımcıların cinsiyet 

dağılımı Türkiye’yi temsil edecek şekilde %48,7 kadın ve %51,3 

erkek olarak örneklendirilmiştir. Benzer bir şekilde yaş grupları 
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Türkiye demografisinin dağılımı ile paralellik göstermektedir. 15-

19 yaş grubu örneklemin %31,5’ini, 20-24 yaş grubu, %37,8’ini ve 

25-29 yaş grubu %30,7’sini oluşturmaktadır. Örneklemin 20-24 yaş 

grubu oranı, %37,8, Türkiye’nin 20-24 yaş grubu ortalamasından 

(%34,3) kısmen yüksektir. Araştırma bulgularından elde edilen 

sonuçlara bakıldığında dünyada gençlerin siyaseti özgürlükçü bir 

yönde dönüştürme potansiyelleri yüksek olsa da, gençlerin siyase-

te ve kurumsallaşmış nizama mesafeli duruşu bulunduğu savu-

nulmaktadır.  

Özgürlükçü, siyasete mesafeli fakat anti-demokratik yöntemle-

re açık bir nesil olarak tarif edilmektedir. Buna göre gençlerin siya-

set algıları özgürlükçü, endişeli, sosyal sorunlara duyarlı ve siyase-

te mesafeli durmaktadır. Gençlerin siyasete mesafeli olmalarının 

nedenlerinden biri olarak siyaseti kirli bir alan olarak görmelerin-

den kaynaklanmaktadır. Siyaset denilince akıllarına kavga, çatış-

ma, yalan, karmaşa, rant ve yolsuzluk gibi olumsuz kavramlar 

gelmektedir. Tüm ana talepleri ya ekonomik durumla ya da yaşam 

tarzıyla ilintilidir. Gençlerin adalet talepleri de genel itibariyle bu 

durumlarıyla ilişkili olarak değerlendirilmektedir. Gençler hak 

ettikleri refaha ve hayat kalitesine ulaşmalarını kayırmacılık, torpil, 

adaletsizlik gibi problemlerden şikâyet etmektedirler. 

Kalfa (2019: 139)’nın yaptığı araştırma sonucunda, gençlik dö-

neminin üniversiteye tekabül eden yıllarının, inanç gelişimi açısın-

dan “dinî tutumların belirginlik kazanması” olarak bilinen nere-

deyse son aşama olması hasebiyle, gençlerin bağımsız kişilik geliş-

tirme ve kendilik bilinci kazanma evrelerinde olmaları ve kendi 

karar mekanizmalarını yönetir konuma gelmelerine bağlı olarak 

inanç gelişimlerinde de kendilerini bir özne olarak görme eğili-

minde oldukları fark edilmiştir. Dolayısıyla gençlik döneminin bu 

gelişim özelliklerini göz ardı eden bir din eğitimi anlayış ve uygu-

lamasının sağlıklı bir inanç gelişimi ve eğitimi açısından başarılı 

sonuçlar vermeyeceği sonucuna varılmıştır. 
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Özellikle geçtiğimiz on yıl içerisinde genç nüfusun eğilimleri 

ve vakit geçirdiği aktivitelere yönelik birçok değişiklik meydana 

gelmiştir. Örneğin dijitalleşmenin sunduğu imkânlar doğrultu-

sunda televizyon izleme oranlarının düştüğü görülmektedir. Bu-

nunla birlikte geçen on yıl içerisinde Netflix, HBO, Disney Plus, 

Amazon Prime, Exxen vb. gibi birçok dijital platformlar ortaya 

çıkmış ve bu platformların önemli izleyici kitlesini de gençler 

oluşturmaktadır. Bunların yanında sosyal medya ağlarındaki 

çeşitliliğin artması da önemli etkenler arasındadır. Özellikle sos-

yal medyada Youtuber gibi içerik üreticiler ortaya çıkmıştır. Bu 

alanlar genç nüfusun ilgisini çekmekte ve gençler açısından kısa 

zamanda yüksek gelir elde edebileceği bir alan olarak da değer-

lendirilmektedir.  

Günümüzde daha kolay yollardan gelir elde etmek isteyen bir-

çok gencin dijitalleşmenin ortaya çıkardığı iş dallarına ilgisinin 

olduğu yönünde çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Murat Şahin 

(2021)’in “Yeni Eğlence Mekânı Olarak Dijital Platformlardan Net-

flix’in Kullanım Nedenlerinin İncelenmesi” başlıklı nitel araştırma-

sında katılımcıların önemli bir kısmını üniversite öğrencileri oluş-

turmaktadır. Dijitalleşmenin tesir ettiği alanların içinde bulunan 

medyatik içerikler olarak tanımlanan özellikle film, dizi, belgesel 

gibi içerikleri bünyesinde bulunduran “dijital platformlar” bu araş-

tırmanın temel odak noktasını oluşturmaktadır. Günümüzde Tür-

kiye’deki popülaritesini ispatlamış belli başlı dijital platformlar 

vardır. Bunlardan birkaçı; Netflix, Amazon Prime, PhuTv, BluTV, 

Gain, Exxen ve Bein Connect’dir. Bu platformların da ana kullanı-

cısını gençler ve özellikle de Okuyan Gençlik oluşturmaktadır. 

Son dönemlerde yapılan kapsamlı araştırmalardan birisi Ni-

san 2021 tarihinde YADA Vakfı tarafından yapılmıştır. “Türki-

ye’de Ne Eğitimde Ne İstihdamda (NEET) Gençlerin İhtiyaçları, Prob-

lemleri, Gelecekten Beklentileri” başlıklı çalışmasında gençlere iliş-

kin önemli bulgular sunmaktadır. Bunlar içerisinde öne çıkan 

hususlar şunlardır: 
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• Gençler ayrımcılıktan, sosyal hakların zayıf olmasından, be-

ceri ve tecrübe eksikliğinden şikâyet etmektedirler. Bu fak-

törlerin iş bulmalarını zorlaştırdığını düşünmektedirler. 

• Gençlerin özellikle meslekî eğitim ve yabancı dil eğitiminin 

gereğinin farkında olduğu görülmektedir. Bu ihtiyaçlarını 

karşılayacak eğitim hizmetleri talep etmektedirler. Geliştir-

mek istedikleri beceriler büyük oranda hizmet sektörüne ya 

da el becerisine dayanan işlere yönelik olduğu anlaşılmakta-

dır. 

• Gençlerin önemli bir kısmı kendilerini temsil edebilen ve ih-

tiyaçlarını gören bir siyasî parti olmadığı görüşündedir. Bu 

anlamda gençler, siyasetten gençlerin ihtiyaçları ve özellikle 

işsizlik sorununa yönelik çözüm önerileri beklemektedirler. 

 Ülkemizde en son ve kapsamlı gençlik profili üzerine yapılan 

çalışma Kasım 2021 tarihinde İstanbul Ekonomi Araştırma ve Da-

nışmanlık A.Ş (İEA) tarafından hazırlanan ve yayınlanan “Türki-

ye’nin Geleceğine Genç Bakış” başlıklı çalışmadır. Araştırmanın 

hedef kitlesini 18-30 yaş grubu gençler oluşturmaktadır. Araştır-

manın örneklemi 81 ilde ve 26 NUTS 2 bölgesinde toplam 3000 

kişidir. Çalışma sonuçlarının öne çıkan kısımları şunlardır: 

• Genç nüfusun %54’ü hemen hemen her gün gelecek planla-

rıyla meşgul görünmektedir. Bu durum gençler açısından 

çözülmesi zor bir problem olarak hayatlarında yer edinmiş 

durumdadır. Ancak gençlerin büyük çoğunluğu gelecek ile 

ilgili planlarını aile veya öğretmen gibi onlara yol gösterecek 

kişilerle değil, yaşıtlarıyla paylaşmaktadırlar. 

• Genç nüfusun gözünde siyasî partiler, anlamını yitirme se-

viyesinde ve güvenilmez olarak görülmektedir. Siyasete ve 

siyasetçilere büyük oranda güvenilmemekte; onlar için en 

güvenilir kurumların silahlı kurumlar ve sivil toplum oldu-

ğu görülmektedir. 
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• Geçim sıkıntısıyla yüzleşen 18-30 yaş arası vatandaşlarımız 

için siyasetin umut vermediği görülmekte, Türkiye’nin belir-

sizliği ve güvensizliği “gelecek kaygısı” olarak değerlendi-

rilmektedir. Gelecek 5 yıl için, çoğu gencin hedefi kariyerine 

odaklanmak, sevilir ve güvenilir bir iş bulmaktır. 

• 18-30 yaş arası katılımcılar arasında en yaygın ikinci hedef 

ise “kendi işini kurmak” olarak öne çıkmaktadır. Bu “giri-

şimci azınlık” için risk almaya daha yatkın oldukları çıkarı-

mını yapmak mümkündür. Bununla birlikte Türkiye’deki 

çalışma koşulları ve çalışan haklarının olumsuz durumu da 

etkili olabilmektedir. 

• Araştırma sonuçlarına göre, gelecekte daha iyi bir toplumda 

yaşamak adına “göç etmek” seçeneği genç nüfusun %61’i ta-

rafından; “Kişisel gelişim ve yatırım” tercihi ise genç nüfu-

sun %81’i tarafından tercih edilmektedir.  

• Gençlerin prensipte “siyasete karşı mesafeli” veya “apolitik” 

olduklarını söylemek mümkün değildir. Aynı şekilde, siya-

sette kendilerine bir kimlik/anlam arayışı içinde olmadıkları 

da söylenememektedir. Bununla birlikte geleneksel siyaseti 

ve onun geleneksel yöntemlerini benimsemedikleri değer-

lendirilebilir. 

• Kendini dindar olarak tanımlayan ve dinin gerekliliklerini 

uygulama niyetinde olan gençlerin oranı oldukça yüksektir. 

Dindarlık gençler arasında yaygındır fakat hepsini aynı dini 

inanç çatısı altında genellemenin doğru olmadığı öne sürül-

mektedir. Nitekim, 18-21 yaş grubundaki dindarlık, 22-26 ve 

26-30 yaş gruplarına göre daha az yaygındır. Yani yaş arttık-

ça kendini dindar gören nesil oranı artmaktadır. 

• Araştırma sonuçları, ifade özgürlüğü ve inançların, en az 

demokrasi talebi kadar gençlerin çoğunun önem verdiği ko-

nular arasında olduğunu göstermektedir. İfade ve inanç öz-
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gürlüğü Türkiye’deki gençler için demokrasiyi tarif edebile-

cek kavramlar olarak değerlendirilmektedir. 

• Araştırmaya katılan gençlerin %56’sı 2018 genel seçimlerin-

de yaşı tutmadığı için oy kullanmamıştır. Bu kesim önü-

müzdeki seçimlerde ilk defa oy kullanacaktır. 

• Sonuçlara göre Facebook gençlere ulaşmak için çok doğru 

bir platform değildir. Başta Instagram olmak üzere, Twitter 

ve Youtube gençlere ulaşmak için uygun olan platformlar 

olarak değerlendirilmektedir. Politika ve gündem hakkında 

bilgi sahibi olmak için güvenilir bilgi kaynaklarına ihtiyaç 

vardır. Özellikle Türkiye’de medyanın son derece kutuplaş-

tığı hesaba katıldığında, gençler için sosyal medya çok kritik 

bir role sahiptir. 

• Instagram tüm eğitim seviyesi gruplarında genel olarak en 

çok kullanılan sosyal medya platformudur. Eğitim seviyesi 

yükseldikçe Instagram ve WhatsApp arasındaki fark açıl-

makta ve WhatsApp’ın yerini Twitter almaktadır. Instagram 

ve WhatsApp’tan sonra en çok kullanılan platform Youtu-

be’dur. 

• 18-30 yaş arası kadınlar daha düzenli TV izlemekte, daha 

çok WhatsApp ve Instagram kullanmaktadırlar. 18-30 yaş 

arası erkekler, kadınlara göre daha fazla Twitter ve Youtube 

üzerinden gündem ve politika takip etmektedirler. 

• Dindarlık seviyesi yükseldikçe haberleri ve gündemi What-

sApp üzerinden takip etme alışkanlığı artmaktadır. Diğer bir 

ifadeyle, dindarlık yükseldikçe kendini tekrar eden fi-

kir/yankı odalarına rağbet artmaktadır. Dindarlık seviyesi 

yükseldikçe haberleri ve gündemi Twitter üzerinden takip 

etme sıklığı azalmaktadır. Karşıt fikirlerle, farklı inançlarla 

karşılaşma ihtimali de böylece azalmaktadır. 

• Dindarlık arttıkça tarikat ve cemaat yapılarına güven biraz 

artmakta ama kendilerini oldukça dindar olarak tanımlayan 
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gençlerin %72’si bu tür yapılara güvenmediğini göstermek-

tedir. 

• Dindarlık seviyesi yükseldikçe güçlü ve otoriter liderlik tale-

bi de artmaktadır. Buna rağmen, TEAM (2021)’in “Gençlerin 

Siyaset Algıları, Siyasetten Beklentileri,” başlıklı araştırma-

nın aksine İEA (2021) tarafından hazırlanan “Türkiye’nin 

Geleceğine Genç Bakış” çalışmasına göre kendini dindar ola-

rak tanımlayan gençlerin %61’i katılımcı demokrasiyi sa-

vunmaktadır. 

 Kamuoyu araştırma şirketi KONDA, 15-29 yaş arası gençlerin 

hayata bakışlarında ve yaşam şekillerinde son 10 yılda neler değiş-

tiğine dair bir rapor yayımlamıştır. Bu raporda 18-29 yaş arası din-

darlığın son on yılda azaldığı belirtilmektedir. Kendini dindar gö-

renlerin sayısı 2008’de %55 iken, 2018’de bu sayı %51’e gerilemiş-

tir. Dijitalleşme, sürekli erişilebilirlik, davetsiz bildirimler, sanal 

gerçeklik zihinlerin gerçeğe odaklanmasını güçleştirmektedir. 

Teknolojiyle büyüyen gençler, dağınık bir zihin durumu yaşamak-

tadırlar. Bu durum gençlerin sosyal ilişkilerine de yansımaktadır. 

Düşünmeyi, tefekkür etmeyi, zikri, uzun uzun kendimizi dinleme-

yi, sükut-u nefsin kaybedildiğini söylemek mümkündür. Kısaca 

toplumun manevi dünyası giderek erozyona uğramaktadır. Bunun 

en önemli nedeni olarak da aile bağlarının zayıflamasında görül-

mektedir. Bu anlayışa göre artık aile, bir çocuğun gelişimi ve eği-

timi için çevresel faktörlerde sadece birisi olarak görülmektedir. 

Çocuğun ve gencin yetişmesinde okul, arkadaş çevresi ve sosyal 

medya artık eskisinden daha fazla rol oynamaktadır. Dünyada 

bunun radikalleşen örnekleri bulunmaktadır. Örneğin Yeni Zelan-

da saldırganında görüldüğü gibi internet üzerinden dolaşan bin-

lerce genç bulunmaktadır. Gençler yalıtılmış mekânlarda yaşamak-

tadırlar (Demir, 2019). Dolayısıyla gençlere yönelik bakış açısının 

değiştirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda vasatı (orta yolu) tercih 

eden gençler giderek azalmaktadır. Marjinalleşmek adına, ya selefî 
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akımlara ya da modernizmin dayattığı değer ve millî kültürden 

yoksun ortamlara kendilerini kaptırmaktadırlar.  

Genç nüfus içerisinde yanlış odaklarca yönlendirilen, marjinal-

leşen ve millî kültürden yoksun ortamlara kendilerini kaptıranlar, 

içerisine düşürüldükleri yanlış yollardan kurtarılmalıdır. Milliyetçi 

Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, 23 Şubat 2021 

tarihinde TBMM Grup Toplantısında gençliğe ilişkin şu ifadeleri 

dile getirmiştir:  

“Merhum hocamız Prof. Dr. Ali Fuad Başgil’in kaleme aldığı 

“Gençlerle Başbaşa” isimli koleksiyon niteliğindeki başucu kitabı-

nın ilk cümlesi şöyle başlamaktadır: ‘Yetişme ve muvaffak olma yo-

lunun genç yolcusu! Bil ki tuttuğun yolda birçok tehlikeli geçitle-

rin ve yol kesen düşmanların vardır… Bu düşmanlar, senin gibi 

hayatın henüz eşiğindeki tecrübesiz masumlara musallat olmayı 

çok sever…’ 

Türk gençliği, millî ve manevi değerlerle teçhiz edilirse, anasının 

ve babasının hayır duasıyla yoluna devam ederse hiçbir kötülük 

semtine dahi uğrayamayacaktır.   

Hayatını Türk kültürüne adayan, Türk tezhip ve minyatür üstadı 

Prof. Dr. Süheyl Ünver, 1918-1922 dönemine rast gelen gençlik 

döneminde; mütareke yıllarında ezilen ruhunun sükûna ermesi 

için ecdad yadigarı eserleri, camileri, mescitleri, çeşmeleri şadır-

vanları dolaşırmış. İstanbul’u tarih çizgisinde yakalamak istermiş 

ve sonra da şunları söylemiş: ‘Bizlere hadiselerin aşıladığı Türk 

medeniyet tarihi ve kültürü yolunda adımlarımızı sıklaştırmamız 

sayesinde gençliğimde bunalım ve kötülüklerden uzak kalabildik.’ 

Merhum hocamız Prof. Dr. Erol Güngör, totaliter tek hakikat fik-

rini kararlılıkla reddetmişti. Örf ve adetlerine bağlı gençlik yetişti-

rilmesinin önemine kuvvetle temas etmişti.  

Onlar bizim her şeyimizdir, ne oy kaygısına, ne siyasî tartışmalara 

ne de basit çıkar hesaplarına hapsedilmeyecek mümtaz değerleri-
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mizdir. Gençlik, hür istikbalimizin mimarı, mihmandarı, mirasçısı 

ve mihrabıdır.  

Türkiye’nin genç nüfus oranı, AB ülkelerinin genç nüfus oranla-

rından çok daha fazladır. Bu tablo, Türkiye’nin potansiyel, muka-

yeseli ve stratejik gücünün apaçık delilidir. Türk gençliğinin aklını 

bulandırmaya, arayışlarını budamaya, duruşunu bozmaya, gelece-

ğini karartmaya çalışan iç ve dış mihrakların ana gayesi bu güçten 

çekinmelerinden dolayıdır.” 

 Görüldüğü gibi Türk gençliğinin tarihî köklerine bağlı olarak 

çok yönlü ve nitelikli yetiştirilmesinin önemi vurgulanmaktadır. 

Bu doğrultuda gençlik iç ve dış mihrakların oyunlarına gelmeme-

li, millî kültürüne bağlı bir istikamette ilerlemelidir.  

Genç nüfusun içerisinde bulunduğu yaşam koşulları ve kaygı-

sı, geçim problemleri, psikolojik baskı ve kariyer hedeflerinden 

uzak işlerle, beklentilerinden düşük ücretlerle hayatlarını idame 

ettirmelerine yönelik sorunlar, gençlerin penceresinden öne çıkan 

problemlerdir. Bununla birlikte işverenin penceresinden mesele 

ele alındığında çeşitli mecralarda, bazı iş kollarında işverenlerin 

kalifiye personel bulamadıklarına yönelik çeşitli eleştiriler dile 

getirilebilmektedir. Bu çerçevede ele alındığında çeşitli üniversite 

bölümlerinin, o alanda çalışacak personele ihtiyaç duymadığı 

halde öğrenci alarak eğitime devam ettiği, çeşitli meslek kolların-

da ise eğitim gören genç nüfusun yeterli sayıda olmadığı yönün-

de çıkarım yapmak mümkün olabilmektedir. Hatta bazı üniversi-

te bölümleri, piyasanın ihtiyacının çok üzerinde öğrenci almakta-

dır. Bu doğrultuda genç nüfusun istihdamının sağlanmasına yö-

nelik olarak ihtiyaç duyulan meslek kollarında çalışabilecek kali-

fiye personelin yetiştirilmesi amacıyla “zanaat” kazandırma an-

layışına dayalı okul ve eğitimlerin arttırılması için çeşitli strateji-

ler geliştirilebilir.  

Meslekî eğitime ağırlık verilmesi, sağlıklı bir eğitim-istihdam 

ilişkisi kurulması, bu stratejilerden önemli arz edenlerdir. Bu 
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anlamda demografik fırsat penceresinin 2050’lere kadar açık ka-

lacağı düşünüldüğünde, Türkiye’nin ekonomik büyüme, eğitim 

odaklı beşerî refah yatırımları, Ar-Ge kapasitesinin artırılması 

içinde önemli bir döneme girdiği görülmektedir. Öngörülen bu 

büyümenin daha iyi planlanması ve yönetilebilmesi için ise mev-

cut durumun bütün ayrıntılarıyla, derinlemesine bir şekilde ana-

liz edilmesini gerekli kılmaktadır.  

Sonuç olarak gençliğin politik eğilimlerinde başta kaliteli eği-

tim, gelecekte iyi bir gelir getiren istihdam alanlarının oluşturul-

ması, yakın sosyal çevresi içerisinde arkadaşlarıyla birlikte dikka-

te alınmasını gerekli kılmaktadır. Gençlerin bireyselleşmeleri, ilgi 

alanlarından kaynaklanmaktadır. Gençlerin ilgi alanları içerisin-

de bilgi ve deneyimler önemli bir yer tutmaktadır. Bunun yanın-

da kurumsal aidiyetler, genel olarak gençler açısından olumsuz 

değerlendirilmektedir. Ancak akran gruplarıyla oluşturdukları 

sosyal gruplar, gençler arasında önemli bir yer tutmaktadır. Hatta 

gençler için akran grupları, en yakın sosyal çevreden bile daha 

önemlidir. Akran grupları içerisinde ise sosyal medyayı kullanan-

lar veya sosyal medya içerisinde edindiği sosyal gruplarla vakit 

geçirmek önemli bir yer tutmaktadır. Gençlerin saldırgan eğilim-

lerinin yüksek olduğu, siyasî ve sosyal olaylara karşı ise mesafeli 

oldukları görülmektedir. 
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5. BÖLÜM 

ÖNERİLER

 

  



98  Murat Şahin 

 

Çalışmanın bu kısmında gençlik üzerine yapılan çalışmalar, orta-

ya konulan raporlar ve istatistiki veriler birlikte değerlendirildi-

ğinde gençliğe yönelik politik çalışmalar için öneriler oluşturul-

muştur. Ortaya konulan öneriler, alanyazında ele alınan yakla-

şımlara, araştırma bulgu ve sonuçlarına, araştırmacının gözlem 

ve deneyimlerine dayanmaktadır. 

Türk gençliği, toplumun geneli için olduğu kadar toplumun ge-

leceği adına da önemli bir kesimi teşkil etmektedir. Bununla birlik-

te bazı tespitleri de yerinde ifade etmekte yarar bulunmaktadır. 

Türkiye’de yaşlı insanlar genelde oldukları yerde hayatlarını sür-

dürmektedirler. Gençler ise çoğunlukla ya kentlerde yaşamaktadır 

ya da kentlere göç etme eğilimindedir. Günümüzde kırsal alanlar-

da yaşlı nüfus artışı belirgin hale gelmiştir. Bu olgu da gençlik so-

runları ile birlikte ele alınıp değerlendirilmesi gereken bir alan 

olarak görülmektedir. Gençlik sorunları bağımsız değildir. Kent-

leşme, göç, eğitim, istihdam, bölgesel ve kırsal kalkınma gibi konu-

larla birlikte bütüncül bir politika uygulanması, sağlıklı sonuç elde 

edilmesini sağlayacaktır. Aksi takdirde gençlerin çoğu hiçbir fırsa-

ta kavuşamadan büyüyecek ve kentlerdeki sosyal huzursuzluğun 

ana kaynaklarından biri hâline gelebilecektir. Bütün bunların ya-

nında Türkiye’nin nüfus artış hızı yavaşlamış olmakla birlikte, 

önümüzdeki uzun yıllar boyunca toplam nüfus içinde çocukların 

ve gençlerin oranı “gelişmiş” ülkelere göre çok daha büyük olmaya 

devam edecektir. Bu durum, gençlere daha fazla yatırım yapılma-

sını gerekli hale getirmektedir. 

Türkiye’de gençliğe ilişkin birçok kurum ve kuruluş faaliyette 

bulunmaktadır. Gençlik politikalarının belirlenmesi sürecinde 

çok paydaşlı bir çalışma alanında, koordinasyon güçlüğü ve işbir-

liği yetersizliği bulunduğu açıktır. Söz konusu politikaların ço-

ğulcu bakış açısı içinde şekillendirilmesi önem kazanmaktadır. 

Bu anlayış gençlerin toplumsal sorumluluklarının farkında birey-

ler olmalarını geliştirici, bireyselliklerini güçlendirici olmalıdır. 
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11. Kalkınma Planı çerçevesinde oluşturulan Çocuk ve Gençlik 

özel ihtisas komisyonu raporunda öne sürülen öneriler şunlardır 

(T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2018):  

• Medyada gençlere yönelik bilgilendirme ve farkındalık oluş-

turmaya yönelik programlar oluşturulması 

• Toplumsal cinsiyet eşitliği, siber zorbalık ve akran zorbalığı 

konularında farkındalık geliştirmesi 

• Gençlerin sosyo-kültürel ihtiyaçlarının ulusal ve bölgesel 

çapta tespit edilmesine yönelik periyodik olarak nitel ve ni-

cel araştırmalar yapılması 

• Gençlerin kendi yetenek, ilgi ve becerilerini tanımalarına 

dönük güvenirliliği ve geçerliliği test edilmiş yerli üretim 

araçları geliştirmesi 

• Gençlerin kolektif çalışacağı ortak alanların oluşturulması 

• Kurum ve kuruluşların gençleri kendi kendilerinin üretebi-

leceği ve geliştirebileceği sistem oluşturmada desteklenmesi 

• Öğrencilere yönelik alternatif barınma ortamlarının destek-

lenmesi  

• Gençlerin öğrenim kredisi borçlarının gönüllülük esasına 

dayalı işlerde çalışılarak ödenmesine ilişkin yöntemler geliş-

tirilmesi 

• Gençleri ve gençlik dönemini sorun alanı olarak gösteren al-

gının medyada yeniden gözden geçirilmesi 

• İnternet ve sosyal medyada Türkçe içerik geliştirmeye teşvik 

ve sorumlu içerik üretmeye ve tüketmeye dönük bilinçlen-

dirme çalışmalarının yapılması 

• İnternet ve sosyal medyayı gençlerin daha verimli ve bilinçli 

kullanması üzerine çalışmalar yapılması  

 Yukarıda sunulan bulgulara ek olarak kurum ve kuruluşlar 

arasında ilişkilerin düzenlenmesi ve koordinasyonun sağlanması 

gerekmektedir.  
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Türkiye’de gençliğin sorunları, ilgileri ve beklentileri doğrultu-

sunda politik eğilimlerini belirlemek gerekmektedir. Buna göre 

Türkiye’de gençlik, bir sosyal sınıf değil ve homojen bir grup de-

ğildir. Araştırma bulgularına göre Türkiye’de Okuyan Gençlik, 

Çalışan Gençlik, Okuyan ve Çalışan (Part Time) Gençlik ve İşsiz 

Gençlik olmak üzere dört farklı kategorisi bulunmaktadır. Her bir 

gençlik kategorisinin sorunları, ilgileri, beklentileri ve politik eği-

limleri farklıdır. Bunlar içerisinde Çalışan Gençlik, genç seçmenle-

rin yaklaşık %50’sini oluşturmaktadır. Bu önemli bir orandır. Oku-

yan Gençlik ise, genç seçmenlerin yaklaşık %30’unu, İşsiz Gençlik 

ise %10’unu oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle %40’lık kesim 

çalışma hayatının dışında olduğu görülmektedir. Politik söylemler, 

Okuyan Gençliğe yönelik nitelikli eğitim ve kariyer planlaması; 

Çalışan Gençlik için daha iyi ekonomik koşullar, İşsiz Gençlik için 

ise uygun ortamlarda ve ekonomik olarak yeterli bir alanda istih-

dam edilmektir.  

Her gençlik kategorisine göre politika üretilmesi gerekmektedir. 

Her ne kadar çalışmanın odak grubunu 20-24 yaş arası gençlik 

oluşturuyor olsa da 18-29 yaş arası gençliğin önemli bir kısmının 

çalışma hayatının içerisinde olduğu unutulmamalıdır.  

Hangi kategoriyi ele alırsak alalım, gençlik için iki nokta öne 

çıkmaktadır, birincisi eğitim, ikincisi istihdamdır. Bunlardan birin-

cisi var olan duruma işaret ederken, ikincisi gelecek ile ilgili kaygı-

yı azaltmaktadır. Gençlerin eğitimlerindeki niteliği artırmaya ve 

gelecek kaygısını azaltmaya yönelik politik söylem ve vaatler, poli-

tik eğilimlerinin belirlenmesinde etkilidir. Ancak bunlar da aşağıda 

ifade edilen akran grupları ile birlikte ele alınmasını gerekli kıl-

maktadır. Buna göre politik eğilim bağlamında ele alınan gençlik 

kategorilerinin her birinin özelliklerinin ve bu gençlik kategorileri-

nin ortak ana unsurlarının neler olduğuna dikkat çekilmektedir. 

Gençlik, yeni gençlik veya Z Kuşağı olarak ifade edilen günü-

müz gençliğini idealize edilen söylemlerden ziyade var olan koşul-

lar içerisinde bir durum tespitiyle değerlendirilmesi gerekmekte-
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dir. Z Kuşağında, bireyselleşmenin daha çok öne çıktığı görülmek-

tedir. Ancak bu bireyselleşme, yalnızlaşma değildir. Siyasî ve sos-

yal tartışmalardan uzak, kendi gündemleri içerisinde ve akran 

ilişkileriyle kurgulanan bir kuşaktır. Dolayısıyla Z Kuşağının yakın 

sosyal çevresi, akranlarıdır ve bunlar stratejik güven bağlamında 

görülen aile ve yakın çevreye göre daha çok vakit geçirilen grup-

lardır. Gençliğin sosyal ilişkileri, genel olarak sosyal medya üze-

rinden gelişmektedir. Diğer bir ifadeyle sosyal medyada, akran 

gruplarını öne çıkartan, gençlere eğitim ve istihdam vaat eden, 

akranlarıyla birlikte olabileceği politik söylemler geliştirmek seçim 

stratejileri arasında değerlendirilmelidir. 

Gençlerin kurumsal kimlik taşıyan kişi veya kişilere karşı mesa-

feli veya önyargılı olduğu dikkate alınmalıdır. Gençliğe yönelik 

doğrudan politik söylemler, siyaset kurumu üzerinden yapıldığın-

da etkisi azalacağı düşünülmektedir. Bunun yerine gençliğin, ku-

rumsal kimliğe ait söylemler yerine, bilgi ve deneyimlerin öne çık-

tığı, doğru ve güvenilir kaynaklara ihtiyacı bulunmaktadır. Çünkü 

Türkiye’nin politik zemini içerisinde ortaya çıkan sonuç, siyaset 

kurumu ve siyasetle ilişkili kişilerin, sosyal güven algı düzeyleri-

nin düşük olduğudur. Bu da gençlerin siyasî ve sosyal tartışmalar-

dan uzak durmasına sebebiyet vermektedir.  

Gençlik, politik söylemlerde ayrıştırıcı dili kabul etmemektedir. 

Özellikle gençlik üzerine ayrıştırıcı söylemlerden uzak durmak 

gerekmektedir. Gençler arasında Milliyetçilik ve Türkçülük daha 

ziyade ontolojik bir kavram olarak değerlendirilmekte ve de gü-

nümüzde oldukça sahiplenilmektedir. Gençliğin millî kimlik söy-

lemleri, bir siyasî söylemden ziyade içinde yaşadığı toplumun şuu-

runda olduğunun göstergesidir. Gençliğin bu özelliğini siyasî tar-

tışma konusu hâline getirmeden, ontolojik durumunu güçlendirici 

politik söylem ve vaatler, milliyetçi siyasete yönelimi artıracaktır.  

Gençliğin gereksinimlerini, pratik yollarla karşılayabilecek poli-

tik söylem ve vaatler geliştirilmesi mümkündür. Dil öğrenmek ve 

dil becerilerini geliştirebilmek, yurt içi ve yurt dışı seyahat özgür-
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lüğü, gençlik dayanışmaları, mesleki donanımlarını geliştirebilece-

ği imkânların sunulması, kaynak kitaplara ulaşabilme imkânları, 

dijital ortamlardan maksimum şekilde faydalanabilme, beslenme 

ve barınma ihtiyaçlarının giderilmesi, toplu taşıma imkânlarından 

faydalanabilmeleri, okurken çalışabilme imkânının oluşturulması, 

mesleki yönlendirme ve kariyer planlaması için etkinliklerin yapı-

lacağına yönelik politik söylem ve vaatler dikkat çekici olabilecek-

tir. Bütün bunlara ilişkin politikalar geliştirilirken, gençleri akran 

grupları içerisinde değerlendirerek ele almak gerekmektedir. “Ar-

kadaşını al da gel”, “Arkadaşınla birlikte gez”, “Arkadaşlarınla 

birlikte seyahat et” gibi gençlerin pratik gereksinimlerini karşıla-

maya yönelik politik söylemlerin etkili olacağı düşünülmektedir. 

Genç nüfusun gelecek tasarımında en belirleyici olan unsurların 

başında istihdam alanlarının oluşturulması gelmektedir. Özellikle 

Okuyan Gençlik açısından değerlendirildiğinde, çalışma alanları-

nın sahip oldukları meslek alanları ile ilişkili olması öne çıkmakta-

dır. Ancak Türkiye’de mezun olup da, sahip olduğu diploma veya 

meslek alanı dışında çalışanların sayısı yadırganmayacak kadar 

yüksek olduğu görülmektedir. Bunlar, piyasa koşullarını dikkate 

almayan, plansız yükseköğretim sürecinden kaynaklanmaktadır. 

Bunların yanında kalifiye personel yetiştirememe gibi problem 

alanları ile karşılaşılmaktadır. Özellikle piyasada ara eleman sıkın-

tısı yaşandığı bilinmektedir. Buna göre göre piyasa koşul ve ihti-

yaçlarını dikkate alan bir ortaöğretim ve yükseköğretim planlama-

sı yapılması gerekmektedir. Bu yönde aileler ve gençler arasındaki 

farkındalık artırılmalıdır. Genç nüfusun istihdamının sağlanması 

ve piyasada çalışacak kalifiye personelin yetiştirilmesi amacıyla 

meslekî okul ve eğitimlerin artırılması gerekmektedir.  

Okuyan Gençlik içerisinde çalışmak durumunda olan öğrenci-

ler için devletin, uygun kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli iş 

kolları yaratılmasına yönelik projeler geliştirilebilir. Bu tür projeler 

üniversite gençliğinin hem zararlı ortam ve alışkanlıklardan da 

uzak durmasını hem de Okuyan Gençlik için bir istihdam alanı 
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oluşturabilir. Ancak burada Okuyan Gençliği, akademik formas-

yonuna uygun alanlara yönlendirilmesi önemlidir. 

Üniversite mezunu birçok genç, işsizlik ödeneği ile ilgili bilgisi 

bulunmamaktadır. Mezun olan genç nüfusa ilk etapta belirli oran-

da destek sağlanması için işsizlik ödeneği ile ilgili düzenlemelere 

gidilmesi veya konu ile ilgili bilgilendirilmesi yönünde çeşitli ça-

lışmaların yapılması önerilebilir. Örneğin üniversite son sınıf öğ-

rencilerine okudukları üniversitelerde, farkındalık sağlayamaya 

yönelik bilgilendirme toplantıları yapılabilir, rehberlik ve danış-

manlık hizmetleri kurumsal hale getirilebilir.  

Gençlerin ilgi ve yeteneklerini geliştirebileceği imkânlar oluştu-

rulması da önemlidir. Sosyal, sportif ve kültürel anlamda her genç 

kendi yeteneklerini keşfetmek veya geliştirmek istemektedir. Böy-

lece akranlarıyla sosyal uyum düzeyleri artacak, sosyal sorumlu-

luk projelerinde akranlarıyla birlikte aktif olarak görev alabilmeleri 

sağlanmalıdır. Araştırmalar, Z Kuşağının gerçek veya sanal or-

tamdaki akran ilişkilerinin, oldukça kuvvetli olduğunu göstermek-

tedir. Bu nokta politik söylem ve vaatlerde dikkat edilmesini ge-

rektiren bir unsur olarak dikkat çekmektedir.  

Z Kuşağı gençlik, doğuştan dijital kuşak olarak tarif edilmekte-

dir. Dijitalleşme, bağlantılı düşünmeyi gerektirmektedir. Bağlantı-

lar arası düşünmeyi gerektiren bir durum söz konusu değildir. Bu 

durum, gençlerin gündelik yaşam pratiklerini de etkilemektedir. 

İma edilen ifadeler gençler tarafından kabul görmemektedir.  

Dolayısıyla Z Kuşağı gençler için, sözlerin ehemmiyetinden zi-

yade, davranışlar anlamlı görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, politik 

söylemlerden ziyade, söyleyenlerin tavır ve davranışları, gençler 

nezdinde dikkat çekici olmaktadır. Gençlerin, özel alanlarına 

müdahale edilmediği sürece, karşısındaki kişi veya kişilerin dav-

ranışlarına daha çok önem vermektedirler. Kendilerine müdahale 

edilmesinden, yargılanmaktan ve akranlarının sorgulanmasından 

hoşlanmamaktadırlar. Ancak kendi hayatlarını kolaylaştırıcı vaat-

ler, akranlarıyla birlikte vakit geçirebilme imkânları sunuldu-
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ğunda, eğitim, istihdam ve gelecekleri ile ilgili somut öneriler 

getirildiğinde daha sempatik hale gelebilmektedirler. 

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçları-

na göre gençlerin en az %95’i interneti ve sosyal medyayı etkin 

kullanmaktadır. Gençlere yönelik tanıtım, proje ve reklamlarda 

sosyal medyanın etkin bir şekilde kullanılması önem arz etmek-

tedir.  Facebook, Twitter, Instagram, Youtube gibi sosyal medya 

kanallarından gençlere daha rahat ulaşılabilmektedir. 

Netflix kullanımından ziyade diğer platformlara da değinil-

meli devamında da dijital platformların bütününü kapsayacak 

daha çok araştırma yapılmalıdır. Ancak bu şekilde dijital plat-

formların olumlu veya olumsuz etkileri bütünüyle tespit edilebi-

lir. Aksi halde toplumdaki birçok bireyi etkisi altına alan ve ken-

dine bağlayan dijital platformlar kullanıcılar tarafından yeterince 

tanınamaz. Kullanıcıların erişim sağladıkları uygulamayı, kendi-

lerine ve çevrelerine olan etkilerini bilmemeleri zaman zaman 

problem çıkarma potansiyelindedir. Bu bağlamda daha çok araş-

tırmanın ortaya konulması bu tür sorunların çözümü için bir yön-

tem olarak değerlendirilmelidir.  

Yakın siyasî tarihimiz incelendiğinde siyasî kültür ve tercih açı-

sından en önemli unsurlardan birisi olarak aile ve çevre öne çık-

maktaydı. Ancak günümüz gençliği veya Z Kuşağı için sosyal 

medyanın etkisi giderek artmaktadır. Genç nüfusun sosyal medya 

ile giderek aile bireylerinden farklı bir siyasî tutum, kültür ve ideo-

lojiye sahip olmaları yönünde eğilimler gelişebilmektedir. Bu çer-

çevede sosyal medyanın genç nüfus üzerindeki etkisi dikkate alın-

dığında sosyal medyada gerçekleşen dezenformasyonların ve pro-

vokasyonların önlenmesi ve doğru bilgiye ulaşımın önemi giderek 

artmaktadır. Ayrıca siyasî eğilimlerin yanında sosyal medyanın 

radikalleşme sürecindeki etkisi ve özellikle psikolojik bunalım 

içerisindeki gençlerin terör örgütlerine katılımında önemli bir rol 

oynamaktadır. Günümüzde DEAŞ bunun en canlı örneği olmuş-

tur. Dolayısıyla genç kuşağı, sosyal medya ağları içerisinde doğru 
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ve güvenilir bilgiye ulaşabilmeleri noktasında nitelikli bir medya 

okuryazarlığı derslerinin verilmesi gerekmektedir.   

Türkiye’nin, 2023 yılına kadar çalışma yaşına gelecek 13 mil-

yondan fazla genç insanı için sağlayacağı eğitimin hem niceliği 

hem niteliği önemli sorun alanları arasında görülmektedir. Mev-

cut okullaşma düzeylerinin artırılmasının yanında okulların fi-

ziksel imkânlarının artırılması ve nihayetinde eğitimdeki niteliğin 

artırılmasına yönelik çalışmalar bile ek kaynaklar gerektirmekte-

dir. Bütün bunların yanında genç nüfusun zararlı olarak nitelen-

dirilen alışkanlıklar ile spor aktiviteleri arasında ilişki olduğu 

araştırmalarda ortaya çıkmaktadır. Örneğin madde kullanımı ile 

sportif faaliyetler arasında ters orantı bulunmaktadır. Yapılan 

araştırmaların veri ve sonuçları dikkate alındığında genç nüfusun 

aktif olarak spora yönlendirilmesi, olumsuz alışkanlıkların azal-

tılmasına katkı sağlayabilir. Millî Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler, 

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yerel yönetimlerin belli protokoller 

çerçevesinde organize hareket ederek, gençlik için sportif etkin-

liklerden profesyonel destek almaları sağlanabilir. Mesele sadece 

gençliğin gelişigüzel spor yapması değil, aynı zamanda sportif 

faaliyetlerde uzman desteği sunulabilmesidir. Gençlerin bu tür 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan Gençlik Merkezlerinin 

her il ve ilçe merkezlerinde açılması ve etkin hale getirilmesi ge-

rekmektedir. Günümüzde birçok ilde mevcut olan Gençlik Mer-

kezleri de etkin hâle getirilmelidir.  

Açıklamalar çerçevesinde genç nüfusun ihtiyaç ve beklentileri-

ne yönelik aşağıda belirtilen çalışma ve projeler önerilebilecektir: 

• Üniversite öğrencilerinin talep ve düşüncelerini düzenli şe-

kilde aktarabilecekleri “iletişim kanalları” kurulabilir. 

• Gençlerin kendi ayakları üzerine durabilen, katılımcı, öz-

güvene sahip bireyler olmalarının önü aile kurumunun 

kendini geliştirmesinden geçmektedir. Bu anlamda, oluştu-

rulacak gençlik politikaları gençler kadar “ailelerin güçlen-
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dirilmesine yönelik” hedefleri de içerisinde barındırmalı-

dır. 

• Türkiye’de genç girişimcilerin sayısı dünya ortalamasının 

çok altında olduğu görülmektedir. Bu konuda devlet genç 

girişimcileri desteklemeli, teşvik programlarını artırmalı ve 

teşvik programlarının reklamını iyi yaparak, tüm Türki-

ye’deki gençlere duyurulmalıdır. Girişimciliğin desteklen-

mesi, beraberinde istihdamı artıracaktır. Bu da hem ülke 

ekonomisine bir canlılık katacak hem de genç işsizlerin sayı-

sını azaltacaktır. 

• Gerek çalışma ortamları gerekse eğitim kurumları, gençlerin 

farklılaşan sağlık ve engellilik durumlarını göz önünde bu-

lundurarak esnek ve erişilebilir imkân ve pratiklerin gelişti-

rilmesi gerekmektedir. 

• Meslek liseleri ara eleman ihtiyacını karşılayacak şekilde tek-

rar ele alınmalı ve ara eleman ihtiyacı karşılanarak, genç iş-

sizliğin önüne geçilmeye çalışılmalıdır. Ayrıca, gençlerin 

meslek kazanımı için, örgün eğitimden ziyade yabancı dil ve 

mesleki becerilere yönelik kurslar veya sertifika programları 

düzenlenmelidir.  

• Gençler, üniversitedeyken iş dünyası ile tanıştırılmalıdır. 

Gençlerin iş piyasasına farkındalığı arttırılmalıdır. Gençlerin 

iş dünyasından uzak kalmasını engellemek için yeni düzen-

lemeler yapılmalıdır. Staj müessesesi geliştirilmeli ve bu sa-

yede gençler iş dünyasına hazırlanmalıdır. 

• Türkiye’de gençliğe yönelik politikaların oldukça yüzeysel 

ve dağınık olduğu, hatta yakın dönemlere kadar gençlik 

politikasına ilişkin somut bir çerçeve belge ya da düzenle-

menin bulunmadığı görülmektedir. 2013 yılının ilk ayında 

yürürlüğe giren “Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belge-

si”nin bu anlamdaki ilk somut düzenlemedir.  Güncel ve 

beklentilere cevap verebilen Ulusal Gençlik Politikası ve 

Eylem Planı oluşturulmalıdır. 



Gençlik: Eğilimler, Sorunlar, Beklentiler   107 

 

• Gençleri desteklemekten çok, onları korumayı öngören pasif 

bir gençlik anlayışını temsil eden mevcut yasal düzenleme 

yaklaşımından vazgeçilmeli ve katılımcı ve aktif bir bakış 

açısını sahiplenen modern bir gençlik politikası oluşturulma-

lıdır. 

• Partiler-üstü bir eğitim politikası oluşturulmalı ve eğitimde 

süreklilik sağlanmalıdır. 

• Türk Dünyası Üniversiteleri arasında öğrenci değişimi ya-

pılmalı ve her yıl bir ülkenin üniversitesinde Türk Dünyası 

Kültür Festivalleri düzenlenmelidir.  

• Türk Dünyası gençleri arasında tanışmayı ve dayanışmayı 

ve etkileşimi de güçlendirmek amacıyla her 4 yılda bir Türk 

Devletleri Gençlik Olimpiyatı yapılmalıdır.  

• Gençlik Politikaları Araştırma Merkezi kurularak gençlik 

için eğitim, istihdam, sanat, spor ve kültür gibi alanlarda sa-

ha çalışmaları da dâhil olmak üzere araştırmalar yapılarak 

millî projeler üretilmelidir. 

• Gençler-üniversite-sanayi işbirliğini sağlayacak yöntemler 

uygulanmalıdır.  

• Girişimci genç nüfusun desteklenmesi amacıyla genç istih-

dam fuarları ve kariyer tanıtım programları kurulmalıdır.  

• Genç nüfusun kültürel etkinliklerde yer alması amacıyla 

Ulusal Gençlik Kültür Festivalleri yapılmalıdır.  

Son olarak, gençlik toplumsal bir sınıf veya tabaka değildir. 

Toplumdaki değişimin yönünü belirleyen en önemli seçmen kitle-

sidir. Diğer bir ifadeyle gençlik, toplumsal değişimin aktif taşıyıcı-

sıdır. Dolayısıyla gençliği anlamak, sorunlarını tespit etmek, bek-

lenti ve gereksinimlerinin farkında olmak gerekmektedir. Politik 

eğilimler genel itibariyle bunlar üzerine inşa edilmektedir. Gençle-

rin gereksinimlerine somut ve pratik çözümler getiren politik söy-

lem ve vaatler, gençlerin siyasî tercihlerinde etkili olduğu düşü-

nülmektedir.  
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