
İVN ERÜ SK İTU EF SU İ

UFUK	ÜNİVERSİTESİ

I.	ULUSLARARASI	SOSYAL
BİLİMLER	KONGRESİ

BİLDİRİ	ÖZETLERİ	KİTABI
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BĠR POLĠTĠK ÖZNE OLARAK YAġLILAR:  

YAġLILARIN OY VERME DAVRANIġLARI ÜZERĠNE BĠR ÇALIġMA 

 

   

 

ÖZET 

 

Kaba doğum hızının azalması, tıp ve ilaç endüstrisinde meydana gelen geliĢmeler ortalama 

ömrün uzamasına ve buna bağlı olarak yaĢlı nüfusun artıĢına yol açmıĢtır.,. Dünya genelinde 

yaĢlı nüfusun hızlı artıĢının ekonomik, kültürel, sosyal ve politik pek çok izdüĢümü 

bulunmaktadır. Tüm bu alanları etkileyebilecek örneklerden biri de toplumlarda 65 yaĢ üstü 

bireylerin siyasi parti tercihleri ve oy verme davranıĢlarında görülmektedir. BaĢta 2016‘daki 

ABD‘deki baĢkanlık seçimleri ve 2018‘de BirleĢik Krallık‘taki Brexit oylamalar olmak üzere 

dünya genelinde yaĢlıların muhafazakâr partilere ve adaylara oy verme eğilimde olması ve 

söz konusu parti ve adayların zaferi, seçmen genelinde yaĢlıların sayısal gücünün artıĢı ile 

iliĢkilendirilmektedir. Dolayısıyla yaĢlı nüfus artıĢı ile muhafazakâr partilerin yükseliĢi 

arasında bir bağlantı olduğu düĢüncesi yaygınlaĢmaktadır. Bu çalıĢma politik tercihler ve yaĢ 

grupları arasındaki iliĢkiyi 65 yaĢ üstü bireylerin oy verme davranıĢları temelinde analiz 

etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca ulaĢmak için Pierre Bourdieu‘nün ―habitus‖ ve ―sermaye‖ 

kavramları ile DehĢet Yönetimi Kuramının kesiĢiminden yararlanılacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Politik DavranıĢ, YaĢlılık, DehĢet Yönetimi Kuramı, Siyaset Sosyolojisi 

 

 

ELDERLY AS A POLITICAL SUBJECT:  

A STUDY ON THE VOTING BEHAVIOR OF THE ELDERLY PEOPLE 

 

ABSTRACT 

 

The decrease in the rate of crude birth and the developments in the medical and 

pharmaceutical industry lead to prolonged life expectancy and, accordingly, an increase in the 

elderly population. There are many economic, cultural, social, and political projections of the 

rapid increase of the elderly population worldwide. One of the examples that can affect all 

these areas is seen in the political party preferences and voting behaviors of individuals over 

65 years of age. The tendency of the elderly to vote for conservative parties and candidates 

around the world, especially the presidential elections in the USA in 2016 and the Brexit 

voting in the UK in 2018, and the victory of the parties and candidates are associated with the 

increase in the numerical power of the elderly among voters. Therefore, the idea that there is a 

connection between the increase in the elderly population and the rise of conservative parties 

is becoming widespread. This study aims to analyze the relationship between the political 

preferences and age groups on the basis of voting behavior of individuals over 65. To achieve 

this goal, the intersection of Pierre Bourdieu's ―habitus‖ and ―capital‖ concepts and the Terror 

Management Theory will be used. 
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