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İ&D DERGİSİNİN YAYIN İLKELERİ ve YAZARA NOTLAR

	Yazılarda İngilizce ve Türkçe öz/abstract (en fazla 250 kelime) ile yazıya uygun 
Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler/keywords (en fazla 10 kelime) yazının 
ba şına eklenmelidir. Yazıların ve özetlerin üzerinde, sadece yazının başlığı 
bulun malıdır.

	Yazılarda kaynak gösterme yöntemi olarak APA yöntemi kullanılmalıdır (De-
taylar için www.iletisimvediplomasi.com  adresine bakınız).

	Yazılar Times New Roman karakteriyle, 12 puntoda ve 1.5 satır aralıklı A4 
boyu tunda (5000-7000 kelime) olarak yazılmalıdır. Başlıklar ve ara başlıklar 
kısa ve be lirgin olmalıdır. 

	Yazılar yaygın olarak kullanılan bir kelime işlemci programı ile yazılmalıdır. 

	Yazılar iletisimvediplomasi@byegm.gov.tr adresine e-posta ile gönderilebilir. 

	Kongre, toplantı, sempozyum gibi etkinliklerde bildiri olarak sunulmuş ça-
lışmalar ve alana katkı sağlayacağı düşünülen tercümeler de İ&D’ de yayın-
lanabilir. Bun ların dışında kitap eleştirisi, akademik yorum ve değerlendir-
me, bildiri, çeviri ve benzeri yazılara da yer verilebilir. Yazılar, daha önce bir 
toplan tıda/sempoz-yumda tebliğ edilmiş ise, toplantının adı, tarihi ve yeri be-
lirtilmelidir.

	Tüm çalışmalar, önce Yayın Kurulu’nca incelenir ve daha sonra konularına 
göre iki kişilik Danışma/ Hakem Kurulu’na gönderilir.

	Gönderilen çalışmaların başka bir yayın organında yayınlanmamış olması ya 
da yayınlanma aşamasında olmaması ve orijinal çalışmalar olması gerekmek-
tedir. Danışma/ Hakem Kurulu tarafından yayınlanması uygun bulunan çalış-
maların telif hakkı BYEGM’ye aittir; başka bir yerde yayınlanamaz. 

	Yayınlanmaya değer görülen makalelerin yayınlanabilmesi için telif devir 
formu nun doldurulup imzalanarak İ&D yönetim yeri adresine ulaştırılması 
gerekmek tedir.

	Danışma Kurulu tarafından düzeltme istenen yazıların, yayın takvimine uy-
gun şekilde editörlüğe tekrar gönderilmesi gerekmektedir. Makale yazım sü-
reci içinde geri gönderilmeyen yazılar, İ&D’nin daha sonraki sayılarında ye-
niden değerlen dirilmek üzere kabul edilebilir. Ancak, tematik yayın yapması 
nedeniyle bu du rum İ&D’nin taahhüdü anlamını taşımaz.

	Yayınlanması uygun görülen veya görülmeyen çalışmalar hakkında yazar(lar)a 
bilgi gönderilir.

	Dergide yayınlanan makaleler BYEGM’nin resmi görüşünü yansıtmaz, yer 
alan görüş ve düşüncelerden yazarları sorum ludur.

	İ&D’ de çalışmaları yayınlanan yazarlara katkı verdikleri sayılardan ikişer 
adet gönderilecektir.

	Yayınlanan makaleler için 1000 tl telif ücreti ödenecektir.

Editörün Notu...
Siyasal iletişim, iletişim bilimlerinin öne çıkmasıyla birlikte ayrı bir disiplin olarak 
yükselen bir alan. 19. yüzyılda sosyoloji böyle bir öneme sahipti, 20. yüzyıldan 
sonra ise bir bakıma tahta iletişim oturdu. Elbette sosyolojinin önemini yitirdiği 
iddiasında değiliz. Nitekim birçok sosyal bilim alanı iletişim ile izdivaca girdi ve 
ilham verici yeni mecralar teşekkül etti. Bugün ekonomiden sosyolojiye çeşitli 
şubelerin başına iletişimi getirdiğinizde, hayatı anlamak isteyen insan aklının 
önüne yeni yolların açıldığını görüyoruz. 

Siyaset, toplum içindeki her tür farkın hayat verdiği ilişkiler bütünü. Siyasal 
düzlem bu farklılıklardan kaynaklanıyor ve onların yeniden nasıl üretileceğine 
cevap arıyor. O yüzden hem soylulukta hem de soysuzlukta siyasetin eline su 
dökecek başka bir alan mevcut değil. Etkisi, herkese yönelik. Siyaset denildiğinde 
dudak bükenler, kirli bir ilişkiler ağından bahsediliyormuş gibi yüzünü ekşitenler, 
hemen bir adım sonra kendilerinin, gruplarının ya da bir bütün olarak toplumun, 
insanlığın geleceğine ilişkin fikirlerini ortaya koyduklarında aslında siyaset 
yaptıklarını genellikle ıskalıyorlar. Bazı tartışmalarda muhatabının saplantılı 
fikirler dile getirerek gerçekliği tahrif ettiğini iddia etmek isteyen kişinin de 
“siyaset yapmayalım,” diye ikaz ettiğini görürüz. Bu kişinin de atladığı, tam da 
bu hitabıyla birlikte kendisinin de siyaset yaptığıdır. Kısaca, siyasetin olmadığı 
alan yoktur.

Böylesine geniş ve kucaklayıcı ilişkiler ağının, süreçlerin, iktidar, ideoloji, 
egemenlik ilişkilerinin nasıl oluştuğu mühim. Rejimin niteliği ne olursa olsun her 
hâlükârda iktidarın tayin edici en temel unsurlarından biri, siyasal iletişimdir. 
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N. Bostancı: Editörün Notu

Diktatörler halkına sevimli, iyicil, babacan görünmek isterken ya da demokratik 
rekabette rakiplerinin önüne geçmek isteyen partiler seçmenin niçin kendilerini 
tercih etmeleri gerektiğini ortaya koyarlarken siyasal iletişime başvururlar. İslam 
geleneğinde iktidar sahiplerine cömert, adil, şefkatli ve merhametli olmaları 
gerektiğine ilişkin öğütler çeşitli tekniklerle aktarılır. Amaç, bir yandan iktidarın 
tebaaya karşı davranışını kontrol etmek, diğer yandan ise iktidar sahibine 
başta kalma bilgileri sunmaktır. Zalim padişahların felaketlerle karşılaşması 
hikâyeleri, siyasal iletişimin o döneme has içeriği olarak görülmelidir. Çin’de 
Konfüçyus öğretileri, Hint’te Upanişatlar, Mısır’da Amon Ra kültü, bugün bile 
ilgi çeken piramitler, eski Yunan’daki canlı siyasal alan –ki vatandaşların en soylu 
görevlerinden biridir - Avrupa Ortaçağında kilisenin egemen retoriği, Rönesans, 
reform, hümanist, laik, akılcı akımlar… gerçekte hepsi siyasal iletişimin ilgi alanı 
içindedir. 

Siyasal iletişimde modern zamanların geleneksel dünyadan farklı olarak çok 
daha baskın bir şekilde öne çıkmasının nedenleri vardır; yüzyüze ilişkiler yerini 
dolaylı ilişkilere bırakmış, toplumsal birimlerin tıpkı ekonomide olduğu gibi 
ölçeği değişmiştir. Yeni iletişim teknolojileri Anderson’un dediği gibi “hayali 
cemaatler” in oluşumuna güç kazandırmıştır. En önemlisi ise artık hem “kitleler 
çağı” söz konusudur hem de bu kitleler demokratik gelişmeler neticesinde oy 
hakkı üzerinden siyasetin - tartışmalı bir şekilde de olsa- özneliğine yükselmiştir. 
Güç ve iktidar isteyenlerin bunu devşirecekleri yer, kitlelerin dünyasıdır. Bunun 
kolay bir iş olmadığı muhakkak. G. Le Bon’un, Canetti’nin kitlelere atfettiği 
anlamlar hatırlandığında aradaki bağı oluşturan her tür sözün, eylemin, jestin, 
gösterinin sadece rasyonel bir düzlemde oluşması asla beklenemez. Bireyin 
kitleler içinde kayboldukça hayli irrasyonel eğilimler gösteren kolektif bilincin bir 
parçası haline gelme süreci, siyasal iletişimi de esinleyici, ayartıcı, baştan çıkartıcı 
bir alana sürüklemektedir. İki kere iki dört eder kesinliği nasıl siyasal taraftarlığa 
izin vermezse, siyasal taraftarlığın söz konusu olduğu ilişkilerde de iki kere iki 
dördün kesinliği aranamaz. Bu durum, insanların gerçek maddi şartları kadar 
önemli olan “hayali ilişkiler” dünyasının kompozisyonu demek olan siyasal 
iletişimi profesyonellik mertebesine yükseltir. 

Türkiye altmış küsur yıldır demokrasiyi tecrübe ediyor. Her seçimde partiler 
afişlerle, sloganlarla, ateşli konuşmalarla, zamanın imkânlarını kullanarak 
kitleleri etkilemeye, oylarını artırmaya çalışıyorlar. 30 Mart seçimleri için de aynı 
durum söz konusu. Dergimizin bu sayısında, aslında ortak gündemimizin her 
zaman asli bir parçası olan siyasal iletişimi konu olarak aldık. Partiler bu seçime 
nasıl hazırlandılar, rakiplerini nasıl görüyorlar, uzmanlar bu konulara ilişkin 
“sıcağı sıcağına” ne tür değerlendirmelerde bulunuyorlar? Siyasal kararın nasıl 
oluştuğuna dair meraklı olanlar, süreçlerin nasıl işlediğini öğrenmek isteyenler 

bu sayımızın içeriğinden hayli faydalanacaklardır. Ancak yine de akılda tutmakta 
yarar var; siyasal kararın teşekkülüne ilişkin çok çeşitli araştırmalar yapılabilir, 
görüşler geliştirilebilir fakat “insanların nasıl etkilendikleri” konusu tartışmalı 
niteliğini muhafaza etmeye devam edecektir. Çünkü etki meselesi iletişimin en 
netameli konularından biridir ve kanıtlanması hayli zordur. Unutmayalım ki, en 
başta bireyin kendisi, bilincindeki değişime dair bize yeterli bilgiyi vermekten 
uzak olacaktır. Hepimiz bu deneyi yapmışızdır: Gece yattığımızda uyanıklıktan 
uykuya geçme anını yakalamak! Ama bunu yakalayabilen insan olduğunu 
sanmıyorum. Bilinç kendini kaybettiği an gözlemci niteliğini de yitirdiği için 
tespit yapamaz. Tıpkı siyasal kararın tayin edici unsurlarını fark etmek gibi. Yine 
de insana ilişkin her tür çalışmanın yaptığı gibi, siyasal iletişimin bulguları da en 
az sonsuza uzanan gökyüzü gibi bilinmezliklerle dolu “yanıbaşımızdaki insan” 
hakkında bize değerli bilgiler sunmaya devam edecektir.

Prof. Dr. Naci BOSTANCI



 ÖZET 

Yeni anlaşılmaya başlayan siyasal iletişim, iletişimin en önemli alanlarından biridir. 
Siyasal iletişim önceleri siyasal söylem ve propagandaya indirgeyerek algılanırken, 
daha sonraları çoğunlukla seçimler, seçim kampanya ve propagandaları, siyasal tu-
tum ve davranışlar, oy verme olarak algılanmaya başlanmıştır. Bu nedenle bu alanda 
etkin olan çalışmaların çoğu da bu yönde yoğunlaşma eğilimi taşımaktadır. Böyle bir 
anlayışın sonucunda, siyasal iletişim de doğal olarak hep seçim süreci ile ilişkilendi-
rilmiş bir alan yörüngesine girmiş disiplin görüntüsünden bir türlü kurtulamamıştır. 
Bu bakımdan siyasal iletişim çalışmalarında, hâlâ varlığını sürdüren bir “kapsam” ve 
“yaklaşım” sorunu bulunmaktadır.

Oysa, siyasal iletişim yalnızca seçim süreçleri iletişimi ile sınırlı değildir. Aksine, 
iktidar ekseni doğrultusunda toplumsal yaşamın her anını kapsamaktadır: Ülke içi 
siyasal sistem ve bu sistem içindeki çıkar gruplarının oluşturmuş olduğu iletişim 
biçimleri; ekonomik alt yapının desteklenmesi; üst yapıda kendini gösteren iletişim 
biçimleri; üst yapının alt yapıyla bütünleşmesi; kitle iletişimi ve eğitim gibi, devletin 
ideolojik yapılanması ile ilgili tüm eylemler; hep siyasal iletişimin çalışma alanın 
kapsam ve yaklaşımı içindedir.

Son zamanlarda siyasal iletişim alanındaki yapıtlarda gözle görülür bir artış ol-
duğu gözlenmektedir. Bununla birlikte; siyasal iletişim çalışmalarında hâlâ bir “kap-
sam” ve “yaklaşım” sorunu varlığını sürdürmektedir. Bu çalışmanın amacı, bu soruna 
dikkat çekmek, bu noktada bir tartışmayı başlatabilmektir. 

Anahtar Kelimeler: Siyasal İletişim, Retorik, Propaganda, Siyasal Davranış, 
Yaklaşım Sorunu.

SİYASAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARINDA

KAPSAM ve YAKLAŞIM SORUNSALI 

Doç. Dr. Necdet EKİNCİ
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GİRİŞ

Toplumsal iletişimin (Zıllıoğlu, 1996, s. 62)1 siyasal boyutunu oluşturan siyasal 
iletişim, yeni anlaşılmaya başlamakla birlikte, iletişimin en önemli alanların-
dan biridir. Siyasal iletişimin bir disiplin olarak ortaya çıkmasında, siyasetçi-
lerden iş adamlarına dek uzanan geniş bir etki alanı oluşturmasında iletişim 
teknolojilerindeki hızlı gelişme önemli bir rol oynamıştır. Siyasal ve kültürel 
içerikli küçücük bir ekolden yola çıkarak, siyasal iktidarların en önemli uğraşı 
durumuna gelen iletişim, toplumsallaşma sürecinin her aşamasında, günlük 
gazetelerin konu ile ilgili sütunlarında, siyasal basının doğmasında, siyasal 
içerikli sinema ve televizyon programlarında, son olarak da internetin orta-
ya çıkmasıyla, aracı bir güç, yeni bir kültür olgusu, aynı zamanda felsefi ve 
ideolojik bir taşıyıcı olarak, çok geniş uzmanlaşma gerektiren bir alan özelliği 
taşımaktadır. 

Bu çalışma alanında etkin olan kimi iletişimci, siyasal iletişimi önceleri, siya-
sal söylem ve propagandaya indirgeyerek algılarken, günümüzde kimi iletişim-
ci de çoğunlukla seçimler, seçim kampanya ve propagandaları, adayların ve 
partilerin iletilerinin etkili olması, siyasal tutum ve davranışlar, oy verme ve 
aday seçme olarak algılamaktadır. Dolayısıyla çalışmalarını da genellikle bu 
yönde yoğunlaştırma eğilimini taşımaktadırlar.

Bu olumsuz durum yalnızca ülkemizle sınırlı değildir. Örneğin, iletişim 
alanında oldukça saygın bir yeri bulunan Philippe Riutort’ un bile, “Siyasal 
İletişim Sosyolojisi” adlı kitabının “Siyasal İletişimin Doğuşu” na ayrılmış ikinci 
bölümünde, siyasal iletişimin ABD’de doğduğunu söyleyerek son derece cı-
lız, yalnızca seçim iletişimi eksenli bir siyasal iletişim tanımına ulaşmış olması, 
bize, üzerinde önemle durulması gereken bir sorunun varlığını göstermekte-
dir. Riutort’ a göre: “Çağdaş anlamda, siyasal iletişim, medya tarafından su-
nulan belirli yolları kullanarak, profesyonel siyasetçiler ve onların seçmenleri 
arasında bağ kurmayı hedefleyen uygulamalar kümesidir” (Riutort, 2007).

Bu tür örnekleri çoğaltmamız mümkündür. Böyle bir anlayışın sonucunda, 
siyasal iletişim de doğal olarak, hep seçim süreci ile ilişkilendirilmiş bir disip-

1  İletişimin psikolojik, bireysel, sosyo-psikolojik vb. boyutlarının yanı sıra, bir başka önemli bir 
boyutunun da toplumsallık olduğu ve bu nedenle, litaratürde toplumsal iletişim kavramının kul-
lanıldığı görülmektedir. Toplumsallığın, iletişim olgusunun doğal niteliklerinden biri, belki de en 
önemlisi olduğunun altını çizmekte yarar vardır. Toplumsal iletişim kavramı ile iletişimin toplum, 
toplumsal yapı, toplumsal yaşam, toplumsal kurumlar ya da toplumsal ilişkiler bağlamında ele 
alınışı söz konusu edilmektedir. Kısaca toplumsal iletişim kavramı, iletişim olgusunun toplumsal 
boyutunu/niteliğini vurgulamaktadır. Somutlayıcı olması açısından bir tanım vermek gerekirse; 
toplumsal iletişim, “bir toplumun üyelerinin ortak maddi ve manevi etkinlikleri dolayısıyla arala-
rında oluşan bağlantıları doğrudan ve dolaylı yollarla, göreceli olarak toplumun bütününde ger-
çekleştirdikleri süreçlerin tümü”dür.

lin görüntüsünden kurtulamamıştır. Bir anlamda siyasal iletişim seçim süreci 
içine hapsedilmiştir. Oysa siyasal iletişim yalnızca seçim süreçleri iletişimi ile 
sınırlı değildir. Aksine, iktidar ekseni doğrultusunda toplumsal yaşamın her 
anını kapsamaktadır: Bir ülkenin siyasal rejimi ve devletin ideolojik yapılan-
ması ile ilgili tüm eylemler; hep siyasal iletişimin çalışma alanının (Erdoğan, 
1997, s. 190 ) kapsam ve yaklaşımı içindedir.

Siyasal iletişim çalışmalarında, yetersiz olsa da, gözle görülür bir artış olduğu 
fark edilebilmektedir. Buna karşılık; siyasal iletişim çalışmalarında, hâlâ varlığı-
nı sürdüren bir “kapsam” ve “yaklaşım” sorununun bulunmadığını söylemek de 
mümkün değildir. İşte bu çalışmanın amacı, konu ile ilgili olanların dikkatlerini 
bu soruna çekmek, bu noktada tartışmaya zemin hazırlayabilmektir.

TARİHTEN GÜNÜMÜZE ULAŞAN EN BÜYÜK SORUN: 
İLETİŞİM 

İletişim ve enformasyon bilimleri, gerçek anlamıyla İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra ortaya çıkmıştır. Bu bilimler içinde yer alan iki sözcük, iletişim ve siya-
set, günümüzün iletişim alanının en coşkulu, bilimsel ve entelektüel kargaşa-
sını temsil etmektedir (Bateson - Ruesch, 2006, s. 11). 

Ünlü Fransız iletişimci Dominique Wolton’ un da vurguladığı üzere, “Yirmi 
birinci yüzyıl dünyasının en başta gelen bilimsel ve siyasal sorunu, iletişimdir.”

Buna koşut olarak karşılıklı hoşgörü daha da zorlaşmaktadır. Bilimsel ve 
teknolojik gelişmeler, bir yandan ülkeler arasındaki coğrafi uzaklıkları yok 
edip bireyleri ve toplumları birbirlerine yaklaştırırken, diğer yandan kültürel 
farklılıkların daha hissedilir duruma gelmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla 
bireylerin, toplumların ve devletlerin birbirlerine tahammül etmek, hoşgörü-
lü olmak yönünde güçlü bir istek sergilemeleri gerekmektedir (Wolton, 2001, 
s. 309-326).

Siyasal iletişim uzun yıllardan beri, içine kapalı bir disiplin olarak öne çık-
mamış, kendi halinde, son derece mütevazı bir biçimde gelişim göstermiştir. 
Yukarıda sözünü etmiş olduğumuz teknik ve bilimsel gelişmelerin birlikte 
getirdiği sorunlara koşut olarak, özellikle Paul Lazersfeld ve arkadaşlarının 
çalışmaları sayesinde, 40’ lı yıllardan başlayarak varlığından söz ettirmiştir. 
Bu arada, ampirik bir özellik taşıyan, medya gücü sorununun keşfedilmesi, 
rastlantı değil, bir gereksinimin ortaya çıkardığı bir gelişmenin sonucudur. 
Buna karşın, gerçek anlamda, siyasal iletişim çalışmalarının Avrupa’da ve 
Türkiye’de ortaya çıkması için, 80’li yılların ortalarını beklemek gerekmiştir.

Zamanla iletişimin, enformasyon uygulamalarının, kurumların ve med-
yanın önemli ölçüde gelişmesi karşısında, siyasal iletişim de sonuçta, siyasal 
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usçuluğun2 bilimsel alanlarından biri gibi algılanmaya başlamıştır (Mercier, 
2001, ss. 355-363).

İletişim teknikleri tarihi göstermektedir ki, çoğulcu siyasal felsefenin ortaya 
çıkıp gelişmesi, eski Yunan sitesindeki yurttaşlık hakları, tutum sergilemeleri-
nin getirmiş olduğu sorunlar ve düşünce değişimleri geçmişten günümüze 
süzülerek gelmiş, kamusal alanı belirleyip, öne çıkarmıştır.

Kamusal alanı, daha önceden bilinen, ancak unutulmaya yüz tutmuş 
bu kavramı, 1962 yılında akademik ortama taşıyan Habermas olmuştur. 
Habermas, kendi adıyla özdeşleşmiş efsane yapıtında, Fransız Devrimi’ni ha-
zırlayan kamusal tartışmaların yapıldığı yerleri, onlarca yıl geriye dönerek, 
göz önüne serdi ve söz konusu bu kavramı tekrar ortaya attı ve bilimsel tar-
tışmaların baş teması haline getirdi (Habermas, 1999).

Habermas için kamusal alan, yurttaşların karşılaştığı, tanıştığı, siyasal dü-
şüncelerini birlikte hazırladıkları, kamusal tartışmayı gerçekleştirdikleri, de-
mokrasinin oluşumunu sağlayan mekânların tümü olarak belirlenmişti.

Bu koşullarda kamusal alan, siyasal iletişimin türlü olgularının doğrudan 
gerçekleştiği, dolayısıyla, siyasal iletişimin olgularını aldığı mekânların tümü 
olmaktadır. Kamusal alan, siyasal olayın oluşumlarını ve tanıtımlarını bulduğu 
ve bunlara anlam verdiği, kurumsal yaşam ve toplumsal eylemler içinde ak-
törlerce benimsenip uygulandığı bir dünyadır.

Günümüz dünyasında yeniden önem kazanmaya başlayan kamusal alana ko-
şut olarak enformasyon içerik çözümlemelerinin öne çıkması, ardından gaze-
tecilik çalışmalarının bunu izlemesi, siyasal yayın çalışmaları, sayıları gittikçe 
artan araştırma akımları, hem geleceğin bilgi toplumunu sorgulayan, hem de 
siyasal iletişim çalışma alanının kapsam ve yaklaşımını temelden değiştiren yay-
gın temalar olmuştur. Ancak bu yaklaşımlar, mevcut çoğu disiplinler içinde ile-
tişim unsuru, her zaman güçlü bilimsel bir meşruiyete dayanmasa da iletişim ve 
enformasyon bilimlerinin bu yeni disiplini (siyasal iletişim), doğal olarak bunun 
dışında melez bir oluşum olarak varlık kazanmıştır (Mercier, 2001, ss. 355 - 363).

İLETİŞİM ve SİYASET KÖRDÜĞÜMÜ

Günümüz orta yaş kuşağı, önce “Sanayi toplumu”, ardından “Bilgi toplumu” adı 
altında kendini gösteren uluslararası bir anlayış ve hayal ile karşı karşıya kaldı. 
Şimdi de, değişen dünya koşullarına uygun olarak, görkemli bir biçimde kapita-
list ekonominin yeniden inşasına tanık olmaktadır. “Bilgi toplumu”, enformasyon 
2   Çağdaş düşüncede, siyasetin akılcı bir yapısı olduğu kabul edilmektedir. Nasıl ki, ekonomik bir 
akılcılık bulunmaktaysa, buna koşut olarak siyasal bir akılcılık da söz konusudur. Nasıl ki ‘homo 
economicus’ en son aşamada en akılcı tercihi başarıyorsa; onun siyasetteki karşılığı olarak zoon 
politikon da aynı doğrultuda varlık gösterecektir.

dünyası ekonomisinin, ideolojik giysisi midir ya da tüm dünya için demokratik 
bir toplumun ideali midir? Bu iki soruya verilecek her yanıt bir anlamda, yanıt-
layanın dünya görüşüne göre değişim göstermekle birlikte, günümüz iletişim 
sorununun da kaynağını oluşturmaktadır. Daha açık bir deyişle, her yerde yay-
gınlaşan enformasyon ve küresel iletişim, adil, eşitlikçi ve iletişimsel bir toplum 
sağlamada yetersiz kalmaktadır (Wolton, 2001, ss. 309 - 326).

Siyasal iletişimin önem kazanıp öne çıkma sürecinin başlangıç noktası da 
bu sorunsallık içinde yer almaktadır. Siyasal iletişim bu özelliği ile, toplumun 
her anında ve alanında kendini hissettirmektedir. Ülke içi siyasal yapı ve bu 
yapıda beliren güç ve çıkar çatışmaları, bu çatışmaların sonunda ortaya çıkan 
iletişim biçimi, kitle iletişimi ve eğitim gibi siyasal sistemi ve siyasal katılımı 
içeren, siyasal toplumsallaşmaya dönük tüm eylemler, siyasal kalkınma, dev-
letleştirme ya da özelleştirme ve ücret siyasaları ile bunları kitlelere sunum 
biçimleri, kitlelerin bu siyasalar karşındaki tutumu, çıkar ve güç odaklarının 
kitle iletişim araçları ile olan ilişkileri (Erdoğan, 1997, s. 190) gibi çeşitli konu-
lar bunlardan bazılarıdır.

Siyasal iletişimin uluslararası boyutuna bir göz atarsak, çok değişik konu-
larla karşılaşırız: uluslararası diplomatik ilişkiler ve bu ilişkiler içinde iletişim 
biçimleri, ülkelerin karşılıklı çıkarları, birbirleri üzerinde egemenlik kurma 
siyasaları, dünya egemen güçleri, küreselleşme ve bunun kitle iletim araçla-
rına etkileri, uluslararası kamuoyu yaratma ve lobicilik etkinlikleri (Erdoğan, 
1997, s. 190) de siyasal iletişimin içine girmekte, kendine akademik bir alan 
oluşturmaktadır (Atabek, 1999, ss. 7 - 11).

Tarihsel gelişim sürecinin her düzey ve aşamasında siyaset, kendini gö-
rünür kılabilmek, bulunduğu konumu güçlendirmek, egemenliğini pekiştir-
mek için, iletişime sürekli bir biçimde gereksinim duymuştur. Kitle iletişim 
araçlarının gelişmesinden çok daha önce, iletişim ve siyaset birbiri içine girip, 
“kördüğüm” olmuş; kendilerine yakın olan boyutları içine alarak, kendi yapı-
larına özgü ilişkiler yumağı inşa etmiştir. Tarihsel anlamda, siyasal iktidarın 
oluşumu ve gelişiminin her aşamasında, siyaset ve iletişim birlikteliği kendi-
ni göstermiş, içinde yer aldıkları konumu karşısındakine ya dayatmış ya da 
onaylatmıştır. Birbiri içine geçmiş, kördüğüm olmuş bu ikili, gereksinim duy-
duğu durumlarda muhataplarını ikna etmek için tüm unsurlarını harekete 
geçirmekten de geri kalmamıştır. Bu ikilinin ‘meşruiyet’ zemininde, üstlendiği 
bu birlikte hareket bağlantıları doğrultusunda, hem bir şeyleri değiştirebilme 
gücünü göstermekte hem de kapasitesini ortaya koymaktadır. Bu özelliği ile 
iletişim, adeta bir gölge gibi tarihsel sürecin her anında iktidarı, dolayısıyla 
siyaseti izlemektedir (Mercier, 2001, ss. 355 - 363). 
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Görüldüğü üzere, siyasal iletişimin geçmişi siyaset kadar tarihin eski dö-
nemlerine dayanmaktadır. Site adı verilen ilk kent devletlerinin ortaya çık-
ması, kentin kuruluşu ve gelişmesi ile birlikte (Ekinci, 2005) kent sakinlerinin 
kendi aralarında, kentin işlerine ve birlikte var olmaya dönük ilk karşılıklı de-
ğişim ve işbölümü ile her türlü toplumsal, ekonomik, ve siyasal ilişkiden doğ-
muştur. Bu olayları hızlandıran, gelişmesini sağlayan kentin en soylu ve önde 
gelen seçkinlerinin ortaya çıkmasında katkısı olan, büyük olasılıkla Yunan ve 
Latin retorikleri olmuştur. Ancak bu iki sözcüğü içeren, siyasal iletişim kav-
ramının şimdiki anlamıyla ortaya çıkmasını son dönemlere dek beklememiz 
gerekecektir.

Bununla birlikte, çok daha önce pek çok sözcük, siyasal iletişim adına, bu 
etkinliğe kendini vermiş, kendi döneminin siyasal söylemlerinin değişimi 
içinde ama biraz da övücü çağrışımlarla anlam katmış, bunları belirlemiştir. 
Ama, siyasal iletişim kavramına gerçek anlam ve kimliğini veren, onu pro-
paganda ile özdeşleştiren, XX. yüzyıldan başlayarak, özellikle Komünizm ve 
Nazizim önemli bir dönüm noktası oluşturmuştur. Siyasal söylem açısından söz 
konusu bu kuşku, zaten bundan çok daha eskilere dek uzanarak varlığını sür-
dürmüştür (Walton, 1989, s. 27).

Tarihsel geçmişindeki bu özelliği nedeniyle siyasal iletişim, retorik ya da 
propaganda kavramlarına indirgenerek, uzun zaman bunlarla özdeş olarak al-
gılanmıştır. Siyasal olaya yansıma ve araştırma kaygısı içinde olan bu yakla-
şım, hem onun değerini düşürmüş hem de siyasal iletişimden olumsuzca söz 
edilmesinde en önemli etken olmuştur.

Sanki eylem, her zaman kendini siyasetin onurlu bir görevlisi olarak ka-
bul etmiş, onu izlemiştir. Burada simetrik bir konumda olan söylem, kendisi 
bir alternatif ya da aynı biçimde doğalı olmasa bile ne bu durumdan ne de 
bu meşruiyetten hiçbir zaman yararlanma yoluna gitmemiştir. Söylemin daha 
yakınında yer alan siyasal iletişim de bu özelliği nedeniyle sanki siyasetin 
bozulmuş bir biçimi olmuştur (Mercier, 2004, s. 70).

ÇELİŞKİLİ ve KARMAŞIK BİR ALAN

Siyasal iletişim, Philippe Breton’un da belirtmiş olduğu gibi, ”baş etmek zorunda 
kaldığı önemli sorunlarına karşın, günümüzde, henüz oturmuş bir disiplin görünü-
mü sergilememektedir: Biraz kaba bir görüntü sergilediği ifade edilebilmiş olmasına 
karşın, bu alanda yürütülen araştırmaların önemi ve kalitesi göz önüne alındığında, 
siyasal iletişim bilimleri hâlâ kısmi bir kuruluş içindedirler”(Breton, 1995, s. 324 
- 334; Mercier, 2001, ss. 355-363). Şimdiye dek siyaset biliminin bir alt disip-
lini olarak varlık gösteren siyasal iletişim, Batı‘da ve Türkiye’ de aynı bilim 
dalı içinde ele alınmıştır. İletişim bilimlerindeki bu patlama (Breton, Proulx, 

2012), birçok disipline yakın olması, çoklu disiplinler arasında ona gerçek ye-
rini almasını sağlamıştır. 

Michel Mathien, medya çalışmalarında disiplinler arası gereklilikten söz et-
mektedir. Tanımı gereği, benzer biçimde siyasal iletişim, iletişimden daha dar 
bir alana sahip olsa bile, “nesnel disiplinler arası” özelliğini sürdürmektedir Ama 
bu özellik, siyasal iletişime entelektüel güç kattığı kadar, kurumsal bir kırılgan-
lık da yaratmaktadır. Bu, siyasal iletişim çalışmalarına zarar verebilecek nite-
likte bir kırılganlıktır. Çünkü siyasal iletişimin sorunları, enformasyon medyası 
ve iletişim kalıplarının patlaması sonucunda, toplumlarımızın teknik doğası ve 
karmaşası nedeniyle, çağdaş toplumun işlerliğinin tam ortasında yer almakta-
dır (Mathien, 1995, ss. 77 - 88; Mercier, 2001, ss. 355 - 363). Yalnızca teknik bir 
yaklaşım yetersiz kaldığı için, ruhbilimsel koşullar üzerinde geniş bir yansıma-
nın bütünleşmesi, siyasal iletişime belki de karmaşık özelliğini veren çok farklı 
üç boyut daha eklenmiştir: Düşsellik, simgesellik ve gerçek (Lacan, 2005).

Bu üç kavramı geliştirip ortaya atan, ruhbilim ve ruh çözümleme alanında 
bir uzman olan Jacques Lacan, ruhbiliminin ve bilinçaltının anlaşılmasını sağ-
lamıştır (Lacan, 1966). Siyasal iletişimin her uygulama ve her olgusu içinde 
de bu üç kavram kendini gösterebilmektedir. Bu durumda gerçek, zorlamadır. 
Siyasal aktörlere var olmanın koşullarını benimsetmektir. Son olarak diyebi-
liriz ki, gerçek tümüyle özgürlüğümüzü sınırlamaktadır. Ama bu koşullarda 
gerçek, aynı zamanda siyasal aktörün üzerinde taşımakta olduğu diğer aktör-
lerin müdahalelerini sınırlayan bir iktidar biçimidir.

Simgesellik, tanıtımların ve söylem içinde, siyasete kaydedilen anlatımların 
birlikteliğidir. Simgesellik, siyasete bir anlam yüklemekte ve ona yorumlanabi-
lir bir özellik katmaktadır. Ama en basite indirgenmiş biçimiyle, yurttaşlar ve 
siyasal aktörler için kendini ortaya koymaktır. Simgesellik, siyasal alana kat-
mış olduğumuz anlamdır. 

Düşsellik, kısaca, gerçek içinde var olmayan ama bize uygun var olabile-
cek şeydir. Siyasal alanda temel iki düşsellik söz konusudur: Ütopya ve korku; 
Ütopya, siyasal söylemin düşsel bir parçasıdır. İdeal toplumu belirleyen, tasa-
rımların, düşüncelerin birlikteliğidir. Korku, aksine toplumumuz için isteme-
diğimiz ama mümkün olduğunca inandığımız anlatımlar birlikteliğidir.

Gerçek, simgesellik ve düşsellik, siyasal olayı algılama yetilerimizi kurup 
geliştiren üç oluşumdur. Siyasal iletişim, tanıtımların ve siyasal simgeselliği 
kuran, ona anlaşılabilir ve yorumlanabilir bir anlam veren anlatımların bir-
likteliğidir.

Bu üç olgunun en iyi izlenip görünebildiği yer medyadır. Bu nedenle, kitle 
iletişim araçlarının toplumsal ve antropolojik kullanımı, kaçınılmaz bir bi-
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çimde ortaya çıkmaktadır. Bu durum, kuşkudan uzak bir gerçektir. Siyasal 
iletişim çalışmalarında ve akademik alanda yer alan uzmanların önemli bir 
çoğunluğu, doğal olarak bu görüşe katılmaktadır. Bu durum da, ivedi bir 
biçimde siyasal iletişimin temellerini güçlendirmek gereğini ortaya çıkarmış 
görünmektedir. Burada öncelikli sorulması gereken, bu temeller nelerdir? so-
rusudur (Mercier, 2001, ss. 355 - 363). Öncelik sırasına göre, elbette ki siyasal 
ve toplumsal temellerdir.

KAMUOYU, KAMUOYU YOKLAMALARI ve                         
SİYASAL İLETİŞİM

Jacques Gestlé, “Siyasal İletişim” adlı ünlü yapıtında; “Siyaset zorunlu olarak 
iletişimle ilişkilendirilmeli midir?” diye sorduktan sonra; siyasal iletişimin genel 
olarak bakıldığında birbiriyle çelişen kuram ve teknikler bütünü olduğunu 
vurgulamaktadır. Gestlé göre; medya ile iç içe geçmiş bir siyasal yaşam, pazar-
lama, kamuoyu yoklamaları ve veri tabanlarının ağırlıklı olarak kendini gösterdi-
ği, bu yeni iletişim teknikleri, kamusal alanı daha görünür kılmaktadır. Bu du-
rum gitgide daha düzenli, artan bir biçimde daha belirgin hale gelmektedir. 
Bir anlamda, görsel-işitsel kitle iletişim araçlarının gelişimi siyasal iletişimin 
işleyişini temelden değiştirmektedir. Siyasal iletişim, çatışmaların çözümün-
de bir araç olması gerekirken, bu işlevini daha çok bir “tahakküm stratejisi” ne 
dönüştürerek karşımıza çıkmaktadır (Gestlé, 2008, s. 8). 

Kitle iletişim araçlarının ve kamuoyu yoklamalarının gelişmesi ile son elli 
yıldan beri önemli bir konum elde etmiş bulunan siyasal iletişim, siyasetçile-
rin medya ile olan ilişkilerini değiştirmeye, onları daha iyi tepkilerin alınması 
konusunda ve kamuoyunun beklentilerini göz önünde tutmaya zorlamakta-
dır. Günümüzde, kamuoyu yoklamaları ve medya olmaksızın bundan böyle 
siyasetin de olamayacağı öngörülmüştür. Kimileri de daha ileri giderek, siya-
setin iletişim ile sınırlı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Siyaset, yalnızca iletişim 
ile sınırlı olmasa bile, geleneksel uygulamalarının önemli ölçüde değişikliğe 
uğratılmış olduğu da bir gerçektir. Siyasetin, siyasal alanda daha çok görünür 
kılınması bakımından, kamuoyu yoklamalarının radyoda ve özellikle, önce-
likle televizyonda sürekli olarak vurgulanması sayesinde olmuştur. Geçmişte 
siyaset, iki aktör, yani siyasetçi ve medya arasında birinden diğerine karşılıklı 
bir biçimde gerçekleşirken, günümüzde araya üçüncü bir aktör daha girmiş-
tir. Siyaset, bu kez siyasetçi, medya ve kamuoyu yoklamaları arasında biçimlenir 
olmuştur. Üç aktör arasındaki çıkar ilişkilerdeki durum, siyasal iletişimin en 
önemli sorunlarından birini oluşturmuştur (Wolton, 1989, ss. 165 - 179). 

Siyasal iletişimin; biri güçlü bir donanım, diğeri bir kuşkunun eşlik ettiği, 
söz ile eylem arasındaki bir ayırımın bulunduğu iki özelliği göze çarpmakta-

dır. Bu da siyasal söylemin, dolayısıyla siyasetin bir diğer yüzün de yalan umut-
lar ve ideolojiler gizlemekte olduğu gerçeğinin bir sonucudur. Bu çalkantılı ta-
rihte çağdaş dönem, iletişim ile ilgili olarak hem söylemlerin değişim düzeyi ve 
medyanın rolü hem de günümüz kamuoyunun keskin düzeyi siyasal iletişimde 
adeta yeni bir çığır açmış (Gestlé, 2008, s. 8), alanla ilgili çalışmalarda kapsam 
ve yaklaşımı genişletmiş, yeni bakış açılarını gerekli kılmıştır.

İletişim alanındaki bu gelişmeler, özellikle siyasal iletişimin de ortaya çık-
ması da dahil olmak üzere, evrensel oy eşitliği, medyanın ve iletişim araştırma-
ların egemenliği ile toplumun çağdaşlaşması ve kitle demokrasilerinin öne çıkıp 
özellik kazanmasıyla kendini göstermiştir. Sezgisel olarak, farklı aktörlerce 
düzenlenen ve medya tarafından yansıtılan siyasal söylemlerdeki üretim ve 
değişim ile ilgili her şey, siyasal iletişime yeni boyutlar eklenmesine neden ol-
muştur. Siyasal iletişimin, işgal etmiş olduğu yadsınamaz bu yere karşın, ola-
ğanüstü bu temsil durumundan her zaman yararlandığı söylemek çok güç-
tür. Kitle demokrasisi, evrensel oy, iletişim araştırmaları ve hatta televizyon gibi 
kurumlar, kendi kimlik bilgilerini birer birer elde etmeyi başardıkça, siyasal 
iletişim de bu kazanımlarını sürdürdükçe, kendi ilkelerinden gittikçe uzak-
laşan kötü bir basın kendini göstermektedir. Çünkü siyasal iletişim, çağdaş 
siyasette önce yoğunlaştırıp sonra istediği kıvama getirdiği her şeyi eleştire-
bilmektedir. Siyasal iletişim, kitle iletişim araçlarının enformasyonu ve kamu-
oyu yoklamaları içinde varlık kazanmıştır. Bu siyasal düzen için de önemli bir 
değişim (Gestlé, 2008, s. 28) olduğu kadar, aynı zamanda üzerinde durulması 
gereken önemli bir sorundur.

SİYASAL İKTİDAR ve SİYASAL İLETİŞİM

Siyaset biliminin eksenini iktidar kavramı oluşturmaktadır (Duverger, 1999, 
ss. 57 - 58). Bu anlayış doğrultusunda, siyasal iletişim de iktidar olgusunun 
insanlık tarihinin ilk belirmiş olduğu anda kendini göstermiş, iktidarın ol-
duğu her yerde onunla birlikte varlığını sürdürmüştür. Bir tarafta iktidarın 
merkezinde ya da kıyısında yer alan aktörler olarak nitelendirilen yöneticiler, 
diğer tarafta bu cephenin karşısında yer alan aktörler, yani yönetilenler sürekli 
bir çatışmanın içindedirler. Yönetenler, öncelikle hem iktidarda elde ettikleri 
konumlarını korumak hem de bu konumlarının sınırlarını genişletmek için 
siyasal alanda etkinliklerini artırırken, yönetilenler cephesinin aktörleri de bir 
yandan siyasal iktidarın sınırlarını öncelikle kendi çıkarları doğrultusunda 
daraltmak, kendi hareket alanlarını genişletmek, diğer yandan da siyasal ik-
tidarı ele geçirmek için sürekli siyasal eylemler içindedirler. Siyasal iletişimin 
tüm tekniklerini kullanarak kendilerini daha görünür kılmak için çaba harca-
maktadırlar (Ekinci, 2010, ss. 57 - 88). 
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Siyasal iletişim, siyaset içinde iletişimin önemine vurgu yapmaktadır. Bu du-
rum, günümüz demokrasilerinde iletişimsel yöntem üzerine kurulmuş olan her 
siyasal olguda kendine özgü kaçınılmaz bulunan çatışmanın varlığını daha da 
belirgin duruma dönüştürmektedir. Son olarak bu, bir anlamda siyasal alanda 
ötekinin belirlenmesi ve tanınması demektir (Gestlé, 2008, s. 28). Bu birleştirici 
özellik içinde, çeşitli disiplinlerin kavşak noktasında yer alan siyasal iletişim, 
bu biçimde çeşitli bilimleri de bünyesinde toplamış, kendine özgü bir araştırma 
alanı oluşturmuştur (Gerstle, 2001, ss. 175-192; Mercier, 2004, s. 70). 

Buraya kadar söylediklerimizi özetlersek; toplumsal iletişimin siyasal bo-
yutunu, siyasal iletişim oluşturmaktadır. Nasıl ki, her bilim dalının bir konusu 
bulunuyorsa; örneğin tıp biliminin konusunu insan vücudu, sosyolojinin ko-
nusunu toplum, biyolojinin konusunu canlı varlıklar oluşturduğu gibi, siya-
sal iletişimin konusunu siyasal iktidar oluşturmaktadır. 

SİYASAL SİSTEM ve SİYASAL İLETİŞİM

Siyasal iletişimin etki gücü, bir ülkenin kültürel, ekonomik ve teknolojik ge-
lişmişliği ile doğrudan ilgilidir. Kültürel ve teknolojik gelişmesini tamamla-
mış olan ülkeler, diğer ülkelere oranla çok daha güçlü ve etkili kitle iletişim 
araçlarına sahip oldukları için “medya toplumu” patlamasının tüm koşulla-
rını da taşımaktadırlar. Durum böyle olunca kitle iletişim araçları, toplumu 
daha kolay kontrol altına alabilmekte, siyasal doğal oluşumu derinden et-
kileyebilmektedir. Bu da göstermektedir ki, kitle iletişim araçları ile siyasal 
sistem arasında sıkı bir ilişki vardır ve bir ülkede kitle iletişim araçları özgür 
olmadan demokratik- özgür bir toplum yaratmak, bir bakıma olanaksız hale 
gelmektedir (Yetkin, 2002, s. 18).

Bu nedenle siyasal iktidarlara karşı, önce Batı dünyasında başlayan hak ve 
özgürlük savaşımının üzerinde durduğu en önemli konulardan biri, iletişimin 
dokunulmazlığı ve özgür olması idi. Burjuva sınıfının feodal aristokratlara 
karşı bu savaşımı başarıya ulaştıkça, burjuva hak ve özgürlüklerini tanıyan 
devletler ortaya çıktı. Bu devletlerin en önemli özelliği kitle iletişim araçla-
rının devlet tekelinde olmaması ilkesinin benimsenmiş olmasıydı. Bugün de 
tüm demokratik düşüncelerin ifade ettiği gibi; kitle iletişim araçları devlet 
tekelinde olduğu zaman, iletişim özgürlüğü büyük darbe yemektedir. Doğu’ 
da eski Sovyetler Birliği, Batı’ da Hitler Almanya’sı ile Mussolini İtalya’sının 
tüm iletişimi denetim altına almaları ve iletişim araçları üzerinde devlet tekeli 
kurmaları bu görüşü doğrulamaktadır (Yetkin, 2002, s. 18)3.

3  Bu görüşe, Fransa’nın da, radyo, televizyon gibi elektronik medya üzerinde uzun yıllar, devlet 
tekelini sürdürmüş olduğu gerekçesi ile itiraz etmek mümkündür. Ancak unutmamak gerekir ki, 
Fransız Devleti de burjuvazinin devletidir. Burjuvazi, karşıtı olduğu siyasal iktidara karşı, kendi 
çıkarları doğrultusunda kitle iletişim araçlarının özgür olmasını savunmuştur. Ancak iktidarı ele 

Tüm siyasal sistemler temelde hangi ideolojiyi benimserlerse benimsesinler; 
toplumun düşünce, değer yargısı ve inançlarıyla organik bağlar kurmak zorun-
dadırlar. Bu aracılık işlevi de, ancak siyasal iletişim ile mümkün olabilmektedir.

SİYASAL İLETİŞİM ve İLETİŞİM BİLİMLERİ

Kimi durumda siyasal iletişim, kuramların ve tekniklerin uyumsuz bir bütü-
nü gibi görüntü verebilir. Fakat işlevi gereği tüm siyasal uygulamaları içer-
mekte, siyasal yaşamda rol almış tüm aktörlerin konumlarına göre farklılıklar 
gösteren strateji ve davranışlara esin kaynağı olmaktadır. Siyasal iletişim, ile-
tişimin diğer kollarına göre oldukça yeni bir alandır. Kapsamı ise; kuramlar 
ya da tekniklere göre değerlendirildiğinde, belirsiz bir durum sergilemekte, 
tartışmalara neden olmaktadır. Bu belirsizlik bağlamında ortaya çıkan sorun-
ların farklılıklar göstermesi, konuya çok yönlü yaklaşımı getirmekte ve si-
yasal iletişime çok disiplinli bir nitelik kazandırmaktadır. Siyasal iletişimin, 
siyasetin günümüzde ulaştığı dönüşümlere koşut olarak bir teknik ya da tek-
nikler toplamı olarak algılanmasını zorunlu kılan yapay pazar koşulları, bu 
alanın kuramsal özelliğini oluşturan tarihsel ve felsefi birikimin çoğu kez gör-
mezlikten gelinmesine neden olmuştur (Köker, 1998, ss. 9 - 10). 

Bu alanda çalışanlar çoğu kez, sosyoloji başta olmak üzere; filoloji, antropoloji, 
hukuk, tarih, sosyal psikoloji, felsefe, semiotik4 gibi bilim alanları ile karşı karşıya 
gelmektedir (Lazar, 2001, ss. 37 - 48). Siyaset bilimini kendilerine temel tutarak, 
birbiriyle zaman zaman çelişen örneklere karşı durarak, onları bu bilimin kendi-
ne özgü yöntemleriyle bütünleştirmeye çalışmaktadırlar (Aziz, 2007, ss. 7 - 11).

Siyasal iletişim bu özellikleriyle; inandırmak, ikna etmek, yönlendirmek, 
bilgilendirmek, kumanda etmek, görüşmek, tüketmek gibi değişik siyasal öne-
rilere ulaşır. Tüm bunların yanında siyasal iletişim, iletişimde egemen ve siya-
sal iktidarı paylaşan zümrenin siyasal düzenlemeleri içinde aldığı biçimlerle 
sınırlı olsaydı, onun bu siyasal olma niteliği, salt yönetenlerin taktik ve stra-
tejileri ile sınırlandırılabilirdi. Oysa çağdaş toplumlarda egemenliğin dışında 
ya da kıyısında kalanların, yönetilenlerin, yönetenlerin yani siyasal iktidarın 

geçirdikten sonra, iktidarını korumak için en baskıcı, en devletçi önlemleri almaktan da çekinme-
miştir. İtalyan Faşizmi ve Alman Nazizmi’nde de iktidarı ele geçirip, diktatörlüğünü ilan eden 
İtalyan ve Alman burjuvazisidir. Gerek Avrupa’daki, gerek Rusya’daki bu oluşumları, o dönemin 
dünyasının siyasal konjonktürü, dünya düzeni çerçevesinde ele alıp değerlendirmemiz gerekir.
4 Göstergebilim anlamına gelen semiologie ya da semiotique (semiotics) terimlerinin kökeni 
Yunanca semeiondur ve gösterge anlamına gelir. Gösterge ise bir anlam yükleme olgusudur. Bu 
açıdan yalnızca yerleşik göstergelerin değil, üretilebilecek göstergelerin genel ilkelerini, yani anlam 
yüklemenin genel ilkelerini de araştırır göstergebilim (Yalçın, 1991, s. 147). “Gerek sözlü gerekse 
sözsüz gösterge sistemlerinin ve bu sistemlerin anlamın kurulmasında ve yeniden kurulmasındaki 
rollerini konu alan bilim dalı. R. Barthes, göstergebilim bir biçimler bilimidir, çünkü anlamlarını 
içeriklerinden ayrı olararak inceler demektedir (Mutlu, 1994, s. 142; Guiraud, 1994). 
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sınırlarını daraltma, bir araya gelme ve kendilerini ifade etme veya iktidarı ele 
geçirme eylemleri de bu alanda kendini göstermektedir (Köker, 1998).

SİYASAL İLETİŞİM ve SİYASAL PAZARLAMA

Son zamanlarda siyasal iletişimden uzaklaşma eğilimleri ortaya çıkmıştır. Bir 
küreselleşme fırtınasının yaşandığı son yıllarda, bu yapılanmaya uygun olarak, 
yeni birçok kavram siyasal literatüre girmiş bulunmaktadır. Bunlardan biri 
de “siyasal pazarlama” dır.

Pazarlama yönetim sürecinde ve pazarlama karması kararlarında önem-
li bir değişken olan tüketici, siyasal pazarlama içerisinde seçmen olarak de-
ğerlendirilmektedir. Ticari alanda tüketicinin sahip olduğu rol aynı biçimde 
seçmenler için de geçerlidir. Parti, program, lider vb. nitelenen siyasal ürünün 
tasarlanmasında da pazar koşullarının, beklentilerinin ve pazar boşluklarının 
iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Seçmenlerin beklentilerini belirleyemeyen 
siyasal partiler, liderler, seçmenleri ile doğru bir pazarlama iletişimi de kura-
mayacaklardır. Siyasal partilerin siyasal rekabet içerisinde ideolojik konumları 
ve sundukları temel vaatleri açısından farklılaşmalarının önemini yitirmesi, 
siyasi adayların kişilik özelliklerini ifade eden aday imajının, bir rekabet un-
suru olarak öne çıkartılmasını gerekli kılmıştır (Okumuş, 2007, ss. 157 - 172). 
Bir anlamda, siyasal pazarlama, seçmenleri birer müşteri olarak görmektedir. 
Bu anlayışa göre, siyasal pazarlama seçim kampanyaları ve siyasal propaganda 
etkinliklerinin, serbest pazar ekonomisi ilke ve kavramlarının geçerli olduğu, 
şirket mantığına dönüştürülmesi anlamına gelmektedir. Her şeyden önem-
lisi; uluslararası aktörlerin ortaya koyduğu küreselleşme felsefesine uygun 
ve bilinçli bir biçimde seçilmiş kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Siyasal 
pazarlama kavramının kapsamı içinde ele alınan seçim kampanyaları, siyasal rek-
lam, siyasal propaganda gibi konular, gerçekte siyasal iletişimin ana temalarını 
oluşturmaktadır (Ekinci, 2005). 

Bu temalar, siyasal iletişimde o denli önemlidir ki, kimi zaman bu disipli-
nin diğer işlevlerinin önüne geçebilmekte, onları gölgede bırakabilmekte, bu 
alanda bir kapsam ve yaklaşım sorununa neden olabilmektedirler. O halde ne-
den siyasal iletişim değil de, siyasal pazarlama kavramı seçilmiştir? Konumuzun 
daha iyi anlaşılabilmesi ve kavram kargaşasına meydan vermemek için, bu 
soruya yanıt bulmak gerekir.

Daha önce de vurguladığımız üzere, siyasal iletişim iktidar ekseninde ikili 
bir ilişkiye dayanmaktadır. Siyasal iletişim, yönetenler, yani iktidarda olan-
lar ile yönetilenler arasında iktidara bağımlı olarak kendini göstermektedir. 
Yönetenler, bir taraftan egemenliklerini pekiştirmek ve etki sınırlarını geniş-
letmek için yönetilenleri biçimlendirmeye çalışırken, diğer taraftan da dış ege-

menliklere karşı kendi egemenliklerini korumak ve güçlendirmek zorunda-
dırlar. Yönetilenler ise, iktidarı elinde tutan yönetenlerin egemenlik alanlarını 
sınırlandırmak, iktidarı ele geçirebilmek için sürekli bir mücadele içindedir-
ler. Yönetenler ve yönetilenler hem kendi içlerindeki güç odaklarına dönük ola-
rak, hem de karşılarındaki muhataplarını etkiyebilme ve bu yönde bir ka-
muoyu yaratabilme, bundan da kendi çıkarları doğrultusunda yararlanma 
eğilimi taşımaktadırlar (Ekinci, 2005).

Oysa siyasal pazarlama kavramında tek taraflı bir ilişki söz konusu olduğu 
için, gerçek anlamda bir iletişimden söz etmek olanaksızdır. Çünkü pazar-
lama kavramı, bir ürünü alıp pazarına uygun duruma getirmek, tüketiciye 
tanıtmak, rakipleriyle arasındaki farklılığı ortaya koymak ve en az masrafla, 
satıştan elde edilecek kazancı en yüksek düzeye getirmek için, yararlanılan 
tekniklerin tümü olarak tanımlanmaktadır.

Bu tanımı siyasete uyarladığımız zaman, bir lideri, bir siyasal partiyi, bir 
ülkenin siyasal yaşamına, geleneğine uygun olmasa bile, uygun gösterip, 
daha doğrusu seçmenlerin aldanmasını sağlamak için, gerekli tüm teknikleri 
kullanıp, en az masrafla iktidarı ele geçirmek anlamı çıkmaktadır. 

Bunun bir başka anlamı da, siyasal iletişimin baş aktörü dediğimiz, ger-
çek bir demokrasinin var olabilmesi için siyasal katılımlarını öngördüğümüz 
seçmenlerin, bundan böyle, oy verme dışında tüm bu belirleyici, yönlendirici 
işlevlerinden soyutlanmış birer figürandan başka bir şey olmadığıdır. Çünkü 
küreselleşmenin güç odakları için bu zorunludur. Yeni dünya düzeninin küresel 
güçleri kendi çıkarları doğrultusunda, tek yönlü çalışan bir çark kurmak zo-
rundadır. Bu öyle bir çarktır ki, kendilerinin belirledikleri yöneticilerin ikti-
dara gelmesi, yönetilenlerin de oy verme dışında hiçbir haklarının bulunma-
dığı, demokratik olmayan yeni bir siyasal düzene işaret etmektedir. 

Başta medya olmak üzere, her şeyin uluslararası sermayenin kontrolü altın-
da olduğu dünyada, siyasal iktidarlar da denetim altına alınmalı, onu biçim-
lendiren siyaset ve siyasetçiler de, adı küreselleşme olan yeni dünya düzeninin, 
pazar ekonomisinin piyasa koşullarına uygun olarak pazarlanabilmelidir. 

Yönetilenlerin görevi de, siyasal iktidarın egemenliğinin sınırlarını azaltmak 
ya da en kötüsü, onu ele geçirmek değil, kendisine medya tarafından sunulan, 
daha doğrusu pazarlanan siyasetçilere oy vermek olmalıdır (Ekinci, 2005).

Küreselleşme ile kendisinin egemen olduğu tüm ülkelere uyarlamaya ça-
lıştığı, bizim de henüz tanımaya başladığımız bu yeni siyasal anlayışı, 1952 yı-
lından bu yana ilk reklam ajanslarının ABD’ de kendini göstermiştir. Reklam 
ajanslarının, Eisenhower’in kampanyasına başvurmasıyla birlikte, seçim 
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kampanyalarında siyasal pazarlama, gittikçe artan bir biçimde rol oynamaya 
başlamıştır. Böylece, seçim kampanyalarında pazarlama teknikleri devreye 
girmiş, siyasal iletişimde bir değişim, yeniden tanımlama süreci ortaya çık-
mıştır (Achache, 1989, s. 103). Siyasal pazarlama, kimilerine göre siyasal ileti-
şimden daha başarılı, daha çok etkili bir oluşum olarak kendini göstermiştir 
(Bouchillou, 2011, s. 89). Ardından, 60’lı yıllarda bunu John Kennedy (White, 
2009), daha sonra Nixon (White, 2010) ve diğer başkanların seçim kampanya-
ları (White, 1969) izlemiştir. ABD, kendi demokrasisinde bundan böyle siya-
sal pazarlama tekniklerini tümüyle benimsemiş durumdadır. Bill Clinton’ın 
başkanlık seçimlerinde daha da belirginleşmiş biçimde kendini göstermiştir 
(Newman, 1994). Örneğin, uluslararası şirketlerin bu konudaki yapıtları ne-
deniyle pek yakından tanıdığı Theodore White ve Joe Mc Ginnis gibi siyaset 
pazarlamacıları, Nixon’nın başkan seçilmesi sürecinin bir oluşum değil, bir 
pazarlamanın ürünü olduğunu, başkanın bazı pazarlama uzmanları ve rek-
lamcılar tarafından paketlenerek bir tüketim malı gibi pazarlandığını (Ginnis, 
1969) açıkça ifade etmekten çekinmemektedir.

Şimdi, uluslararası sermaye ve onun uzantısı şirketlerin biçimlendirdi-
ği küresel bir dünyada, piyasa ekonomisinin egemen olduğu, medyanın te-
kelleştiği her ülkede, kendi buluşu olan bu siyasal pazarlama yöntemleriyle 
ABD, istediği her siyasetçiyi iktidara taşıyabileceğini görmüş ve bunları ken-
di çıkarları doğrultusunda kullanabileceğini anlamış durumdadır. Bu, siyasal 
iletişimden sapıp siyasal pazarlamaya yönelmesini isteyen küresel bir anlayı-
şın ortaya çıkardığı olumsuz bir durumdur.

KAPSAM ve YAKLAŞIM BÜTÜNLÜĞÜNE DOĞRU
Siyasal iletişim, iletişimin diğer kollarına göre oldukça yeni bir alandır. Kapsamı 
ise; kuramlar ya da tekniklere göre değerlendirildiğinde, belirsiz bir durum 
sergilemekte ve tartışmalara neden olmaktadır. Bu belirsizlik bağlamında or-
taya çıkan sorunların farklılıklar göstermesi, konuya çok yönlü yaklaşımı ge-
tirmekle beraber, siyasal iletişime çok disiplinli nitelik kazandırmaktadır.

Bazen bir disiplin, bazen bir yöntem olarak kabul edilen siyasal iletişimin 
içinde her türlü işe yarayan bir alet kutusunu andırdığı söylenir. Bu, bir ba-
kıma doğrudur. Çünkü uygun aletin kullanımı, işin cinsine, ustanın becerisi-
ne göre değişim göstermektedir. Bu yönü ile siyasal iletişimin pragmatik bir 
özellik taşıdığı da söylenebilir. 

Bu anlayış ve yaklaşımın temsilcilerinden biri olan Bernard Lamizet göre; 
Siyasal iletişim; “siyasal olguyu ortaya çıkaran, anlaşılabilir, akılcı, kendine özgü bir alan 
oluşturan kapsamlı yapısı ile siyasal uygulamalarımızın ve stratejilerimizin gerçekleş-
mesinde etkili olan işlevleri, iktidarları, olguları, birinden diğerine aktaran ve taşımakta 
olduğumuz kimlikleri oluşturan bir tanımlar birliğidir” (Lamizet, 2003, ss. 2 - 3).

Şimdi aynı yaklaşım ve anlayışın ışığı altında, siyasal iletişimin bir anlam-
da kapsamını da belirleyebilecek kendimize özgü oluşturmuş olduğumuz 
yeni tanımımızı5 burada bir kez daha yineleyecek olursak;

“Siyasal iletişim: Yöneten ve yönetilen kesimlerin aktörlerince, bulundukları ko-
numları gereği var olan iktidarları iç ve dış güç odaklarına karşı güçlendirmek ya da 
etkisini azaltmak veya ele geçirmek üzere yeni siyasal olgular yaratmak, var olanları 
değiştirmek amacıyla siyasal alanda ortaya koydukları, sonuçta kimlikleri ve siya-
sal kültürü ortaya çıkaracak, siyasal yapıyı biçimlendirecek olan kamuoyu ve tanıtı-
ma dönük her türlü eylem, strateji, teknik ve uygulamalar bütünüdür”, diyebiliriz 
(Ekinci, 2010, s. 41).

Daha açık bir deyişle; bu tanım, süreç içinde siyasetin kuramsallığını ve 
toplumsal ölçütünü belirleyen ve siyasal özneleri bize mal eden bir yaklaşım 
biçimidir. Bizler, bulunduğumuz durum ve anda kendimizi, siyasal kültürün 
bize sağladığı sözcüklerle, birinden diğerine yüklenen anlamlarla tanımla-
makta ve iletişim kurabilmekteyiz. Bu kuramsal yaklaşım bize siyasal yapı-
mızı kazandırmaktadır. 

Bu iki tanımın ortak birlikteliğinde olguların değişimi ve dolaşımının be-
lirlediği bir anlam olarak nitelenen iletişim, konumuzu yakından ilgilendiren 
birçok yönü ve işlevi ile karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada, siyasal iletişimin 
tüm yöntem ve tekniklerini olayda ortaya çıkan koşullara uygun olarak kul-
lanması söz konusudur. Siyasal iletişimin çalışma alanını biçimlendiren kap-
sam ve yaklaşımını bütüncül olarak kavrayan işlevlerini şu noktalarda toplayıp 
ele alıp belirleyebiliriz (Lamizet, 2002; Lamizet, 1992; Lamizet, 1998; Lamizet, 
2003, s. 2);

Birincisi; siyasal olayın ortaya koyduğu anlamdır: Siyasal olay, yalnızca 
simgesel bir sistemin, bir söylemin kuruluşunda, zihnimize kaydoluş koşulu 
içinde anlam kazanabilir. Siyasal olayın anlam kazanabilmesi, onu algılayıp ve 
tümüyle uygulamaya koyabilmemiz için siyasal iletişimin ona bir anlam yük-
lemesi gerekir ki, biz onu tanıyıp anlayabilelim. Siyasal olayın anlamı, yurttaş-
lar ve bizim için tümüyle bir tanıtım olayıdır. Bu anlamla birlikte siyasal olay, 
tümden simgesel bir boyut kazanmakta, bizim yorumlarımızla birlikte olu-
şum sürecine girmektedir. Siyasal olayı yorumlamakla, siyasete anlam yükle-
yip simgesel bir alanda onun kurulmasını ve düşünülmesini sağlamaktayız. 
Siyasal iletişim, siyasal olaya bir anlam vermek, mümkün olduğunca yorum-
lamak, bunun da ötesinde, kamusal alanın aktörlerini var etmek için oradadır.

5 Bir tanım eskilerin deyimi ile “Efradını cami, ağyarını mani” olmalıdır. Yani, kendinden olmayan-
ları dışarıda bırakırken, kendinden olanları da bünyesinde toplamalıdır. Fakat, bir alet kutusunu 
andırdığı söylenen siyasal iletişimin tanımını yaparken, bunun ne kadar mümkün olduğunu konu 
ile yakından ilgilenenler daha iyi bilirler.
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İkincisi, siyasal aktörlerin kimliğidir: Kimlik, siyasal bir aktörün kamu-
sal alanda tanınmasını sağlamaktadır. Kimlik, aynı zamanda siyasal aktörün 
kişisel olarak kurduğu, kendine özgü tekil boyut ile toplumsallaşmasını ve 
aidiyeti ile ortak kuruluş boyutu arasında oluşan bir aracılık işlevidir. Siyasal 
aktörün oluşumcu bu iki boyutu arasında kimlik, diğerlerini ona tanıtırken, 
aynı zamanda kendisinin de bu tanınma yükümlülüğünün tümüyle bilin-
cinde olmasını, birbiri ardına gelen siyasal uygulamaları bu yükümlülükle 
ortaya koymasını sağlamaktadır. Bu koşullarda kimlik, siyasal aktörleri ken-
dine özgü duruma getiren, kamusal alanın diğer aktörlerini, anlatım araç ve 
gereçlerini vererek uygulamaları ve eylemlerini kurup bir yükümlülüğü dile 
getirerek, kendilerinden ayırt edilmelerini sağlayan siyasal iletişim tarafın-
dan doğrudan hazırlanmaktadır.

Üçüncüsü, siyasal zamanın yapılanmasıdır: İletişim, siyasal alanda siyasal 
zamanı da kurmaktadır. Antik kent devleti döneminde, birbiri ardına gelen si-
yasal içerikli olayların ortaya koyduğu deneyim, siyasal aktörlerin iktidarlarını 
ve erklerini kurumsal bir duruma getirdiğinde, siyasal zamanı bir malzeme gibi 
kullanan siyasal iletişim de birer taşıyıcı olan yurttaşların anlatım olgularını 
daha anlaşılır kılmaktadır. Siyasal iletişimin bu boyutunda medya uygulama-
larının rolü önemlidir. Siyaset üzerinde tartışma ve enformasyon mekânlarını 
oluşturan medya, siyasal zamanın kendine özgü simgesel boyutunu da ha-
zırlamaktadır. Özellikle medya, siyasal takvim süreç ve anlarını anımsatarak 
siyasal zamanı yurttaşlar için daha anlaşılır bir duruma getirmektedir.

Dördüncüsü, siyasal bellektir: Siyasal zamanın kuruluşunda iletişim, siyasal 
belleği hazır duruma getirmektedir. Bu, yurttaşların siyasal iletişimim uygula-
maları, söylem ve olguları ile edinmiş oldukları yurttaşlıklarının bir parçası olan 
ortak bir bellektir. Paylaşılan bu belleğin oluşmasıyla siyasal zaman, siyasal olayı 
oluşturan medyanın bir öğesi olmaktadır. Bu belleği zamana ekleyerek, kimlik-
lerimizin tarihi ve geçmişine özgü bilgileri ortaya sermektedir. Fakat bu biçimde 
siyasal bellek kurulduğunda, bu boyut üzerinde iletişim de yurttaşlığın mantıksal 
oluşumlarından biri gibi kurumsallaşmaktadır. Bir kültürde, iletişim olguları ile 
siyasal bellek hazırlanıp yayılmaz ise, ortak anlatım olgularından hiçbirine dayan-
mayan yurttaşlık da söz konusu olmayacak, doğal olarak ortaya çıkmayacaktır.

Beşincisi, tasarım, ütopyalar ve kurgudur: Sonunda siyasal iletişim, olgu 
ve anlamlarını her birimizin taşıyıcısı olduğu siyasal düşselliğe vermektedir. 
İletişim bu düşselliğe, taşıyıcısı olduğumuz siyasal düşselliğin dünyasal gerçek-
çiliğine dayanan bilincimizi ekleyerek ona bir güvenirlilik kazandırmaktadır. 
Tasarılar, bu düşselliğin gözle görülür olgularıdır. Bu tasarılar içinde siyasal 
aktörler, yükümlülüklerini ve kimliklerini kuran düşselliğe bir güvenirlilik 
kazandırmaktadırlar. Ütopyalar, nesnellikle kimlikleri belirleyen ideal siyase-

tin olgularıdır. Gerektiğinde, gerçekliğin ortaya serdiği durumlarla karşılaşıp 
zorlanmaktadırlar. Böyle bir durumda, siyasal aktörlerin birinden diğerine 
ayırt edilmesini sağlayan, düşselliklerle kimliklerini dile getiren o denli gü-
venilir, gerçek uygulamalar olduğunu söyleyebilmek çok zordur. Sonunda 
kurgu, sanatsal yapıtlar ve tablolarda, film ve tiyatro oyunlarında, edebi yapıt-
larda siyasallığı ortaya koyan tanıtımların birlikteliğidir. Kurgu, ideal siyaseti, 
başka bir dünyayı, gerçek bir dünyada tanıtım dünyasında anlatım biçimidir.

Altıncısı, (belki de en önemlisi), siyasal iletişimi anlamaktır: Siyasal iletişimi 
ilk beş işlevi ile ele alıp bütüncül olarak düşünmek, siyasal iletişimi anlamak de-
mektir. Çünkü siyasal iletişim, görüleceği gibi aktörlerin ve kendine özgü olguların 
üzerine kurulu karmaşık bir dünyadır. Siyasal iletişimi düşünmek ve anlamak aynı 
zamanda, oluşum ve çözümleme araç ve kavramlarıyla onu yorumlamanın yanı 
sıra, uygulama ve bilgi tekniklerini kullanma yeteneğine sahip olmaktan başka bir 
şey değildir. Böylece, bir tutku içinde yükümlülüklerimize ve kamusal alan uygulama-
larımıza bir anlam kazandırıp, bizi siyasal iletişimi anlamaya yöneltmektedir. Bu, 
çağdaş dünyanın karmaşıklığında ivedilikle yerine getirilmesi gerekli bir görevdir.

SONUÇ 

Yirmi birinci yüzyıl dünyasının en başta gelen bilimsel ve siyasal sorunu, ile-
tişimdir. Her yerde gelişip yaygınlaşan enformasyon ve küresel iletişim, adil, 
eşitlikçi ve iletişimsel bir toplum yaratmada yetersiz kalmaktadır. Siyasal ile-
tişimin günümüzde önem kazanıp, öne çıkma sürecinin başlangıç noktası da 
bu sorunsallık içinde yer almaktadır.

Bu bağlamda yeni anlaşılmaya başlayan siyasal iletişim, önceleri siyasal 
söylem ve propagandaya indirgeyerek algılanırken, daha sonraları daha çok se-
çimler, seçim kampanya ve propagandaları, siyasal tutum ve davranışlar, oy verme 
süreci olarak algılanır olmuştur. Bu nedenle, bu alanda etkin olan çalışmala-
rın çoğu da bu yönde yoğunlaşma eğilimi taşımaktadır. Böyle bir anlayışın 
sonucunda, siyasal iletişim de doğal olarak, hep seçim süreci ile ilişkilendiril-
miş bir alan yörüngesine girmiş disiplin görüntüsünden bir türlü kurtulama-
mıştır. Bu bakımdan siyasal iletişim çalışmalarında, hâlâ varlığını sürdüren 
bir kapsam ve yaklaşım sorununu bulunmaktadır.

Ne var ki, siyasal iletişim yalnızca seçim süreçleri iletişimi ile sınırlı de-
ğildir. Aksine, iktidar ekseni doğrultusunda toplumsal yaşamın her anını 
kapsamaktadır: Ülke içi siyasal sistem ve bu sistem içindeki çıkar gruplarının 
oluşturmuş olduğu iletişim biçimleri; ekonomik alt yapının desteklenmesi; üst 
yapıda kendini gösteren iletişim biçimleri; üst yapının alt yapıyla bütünleş-
mesi; kitle iletişimi ve eğitim gibi, devletin ideolojik yapılanması ile ilgili tüm 
eylemler hep siyasal iletişimin çalışma alanın kapsam ve yaklaşımı içindedir.
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Özellikle kamusal alanın önem kazanmasıyla birlikte, siyasal iletişimin 
türlü olgularının doğrudan gerçekleştiği, siyasal iletişimin olgularını alıp bi-
çimlendiği, bir anlamda iletişim ve siyasetin kördüğüm olduğu, siyasal olayın 
oluşumlarını ve tanıtımlarını bulduğu ve bunlara anlam yüklediği, kurumsal 
yaşam ve toplumsal eylemler içinde aktörlerce benimsenip uygulandığı çeliş-
kili ve karmaşık bir dünya kendini göstermiştir.

Çünkü siyasal iletişimin sorunları, enformasyon medyası ve iletişim kalıp-
larının patlaması sonucunda, toplumlarımızın teknik doğası ve karmaşası ne-
deniyle çağdaş toplumun işlerliğinin tam ortasında yer almaktadır. Yalnızca 
teknik bir yaklaşım yetersiz kaldığı için, ruhbilimsel koşullar üzerinde geniş 
bir yansımanın bütünleşmesi, siyasal iletişime belki de karmaşık özelliğini 
veren çok farklı üç boyut daha eklenmiştir: Düşsellik, Simgesellik ve Gerçek.

Siyasal iletişim, aktörlerin ve toplumsal ve siyasal olguların üzerine kurulu 
karmaşık bir dünyadır. Bu noktada siyasal iletişimin tüm yöntem ve teknik-
lerini siyasal olayda ortaya çıkan koşullara uygun olarak kullanması söz konu-
sudur. Siyasal iletişimin çalışma alanını biçimlendiren kapsam ve yaklaşımını 
bütün olarak kavrayan işlevleri kabul edilen siyasal olayın ortaya koyduğu an-
lam; siyasal aktörlerin kimliği; siyasal zamanın yapılanması; siyasal bellek; tasarım, 
ütopyalar ve kurgu gibi olgu ve kavramların yanı sıra, en önemlisi olarak kabul 
edilen siyasal iletişimi anlamaktır. Siyasal iletişimi düşünmek ve anlamak aynı 
zamanda, oluşum ve çözümleme araç ve kavramlarıyla onu hem yorumlamak 
hem de uygulama ve bilgi tekniklerini kullanma yeteneğine sahip olmaktır.

Siyasal iletişim konusunda, bilimsel yapıtlarda az da olsa, bir artış kayde-
dildiği bir gerçektir. Ama buna karşın, siyasal iletişim çalışmalarında henüz 
aşılamamış, bir kapsam ve yaklaşım sorunu bulunmaktadır. İşte bir anlamda bu 
çalışmanın amacı, bu noktada akademik bir tartışmayı başlatabilmektir. 

Son Not:

Doç. Dr. Necdet EKİNCİ, İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, 
Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi.
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SOSYAL MEDYANIN TÜRKİYE’DE YENİ ÖZGÜRLÜK 
ALANLARINI BELİRLEMEDEKİ ETKİSİ ve YEREL 
SEÇİMLERDE SİYASAL İLETİŞİMLE KOLEKTİF KİMLİK 
OLUŞUMUNDAKİ ROLÜ

Doç. Dr. Soyalp TAMÇELİK

ÖZET
Bu araştırmanın konusu, Türkiye’de sosyal medyanın siyasal iletişimdeki rolü ve ko-
lektif kimlik oluşumundaki etkileridir. Temel amaç ise Türk halkında kolektif kimlik 
inşa etme, siyasal ritüel geliştirme ve kimlik belirleme mekânı olarak sosyal medya-
nın etkisini belirlemektir.

Bu çalışma, Marshall McLuhan’ın ‘Global Köy’ kavramı ile ilişkilendirilen kuram-
sal çerçeveye dayandırılmıştır. Araştırmanın kapsamı 17 Aralık 2013 ile 30 Mart 2014 
tarihleri arasındaki seçim süreciyle sınırlandırılmıştır. 

Sosyal medyanın dinamik, akıcı, değişken, kontrolsüz ve sürekli güncellenen si-
yasal bir alanda ne gibi etkileri olabileceğine yönelik problematiğe cevap aranırken, 
araştır¬manın temel varsayımı ise; sosyal medyanın Türk siyasetinin ve kültürel kim-
liğinin yeniden inşa sürecinde önemli rol oynadığıdır. 

Sosyal medyaya ait sınırların genişliğinin, Türkiye’deki siyasal ve kültürel alanda 
özgürlüklerin genişlemesine katkıda bulunduğunu, ancak tehdit algısını da bu nis-
pette geliştirdiğini göstermektedir. Bundan hareketle ‘devlet’ olarak Türkiye, ‘birey’ 
olarak Türk insanı sosyal medya ile birlikte büyük bir hızla evirilmeye başlamış ve 
mahremiyeti kalmamış yeni bilgi sisteminin kuşatması altına girmiştir.

Araştırma sonucunda AK Parti’nin sosyal medya kaynaklı krizlere karşı gösterdiği 
tepkinin veya algılama biçiminin, henüz üstesinden gelecek ölçüde olmadığını gös-
termiştir. AK Parti, sosyal medyanın siyasetle olan yeni ilişkisini göz ardı etmekte, bu 
ilişkiyi sadece parti faaliyetlerini tanıtmakla ve savunma mekanizmasını çalıştırmak-
la sınırlandırmıştır. Bu konuyla ilgili olarak partinin yapabileceği şey, güçlü bir medya 
stratejisini yeniden planlamaktır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Sosyal Medya, AK Parti, Siyasal Ritüel, Kimlik, Twiplomasi. 
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GİRİŞ

Günümüzde sosyal medyanın kitle iletişim aracı olarak kullanılması, Web 
2.0’ın hizmete sunulmasıyla başlamıştır (Dale, 2009, s. 2). Bu andan itibaren 
geleneksel medyadaki tek yönlü bilgi paylaşımı, artık yeni sistemle çift yönlü, 
simetrik ve eş zamanlı olarak gerçeklemeye başlamıştır. Medyadaki yeni sistem 
anlayışı, zaman içinde sosyal medyaya dönüşmüş ve kişilerin internet üzerin-
den özgürce birbirleriyle diyaloga geçmesine ve paylaşımlarının artmasına 
yol açmıştır. Bu sayede bireylerin paylaşımları, sanal dünyada birer değere 
kavuşmuş ve bu değer de yeni özgürlük alanına dönüşmüştür. Bu yönü ile 
sosyal medya, bireylerin yeni egemenlik ve iletişim şekli olarak ortaya çıkmıştır.

Kaplan ve Haenlein’in (2010, ss. 59-60) tespitine göre sosyal medya “…
ideolojik ve teknolojik içeriklerin, …kullanıcı merkezli… olarak üretilmesine ve ge-
liştirilmesine izin veren internet tabanlı uygulamaların bütününe” verilen ad şek-
linde tanımlanmıştır. Esasında sosyal medyanın bu kadar popüler olması, 
geleneksel medyadan farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Zira geleneksel 
medyada, bilgi başka kaynaklarca/odaklarca hazırlanmakta, izleyiciler/kul-
lanıcılar tarafından da tüketilmektedir. Bundan hareketle geleneksel medya, 
üreten-tüketen veya etken-edilgen (Bostancı, 2014) olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Hâlbuki sosyal medyanın içeriği, genellikle tüketenlerden oluşmaktadır. Bu 
nedenle çift yönlü bir iletişim örgüsü bulunmaktadır (Kaplan, 2012, s. 133). 
Buna karşın örgünün, interaktif bir nitelik taşıdığını da söylemek mümkün-
dür. Günümüzde sosyal medyanın, geleneksel medyadan bir diğer farkıysa 
göreceli olarak masrafsız olması ve herhangi bir yerel otoriteden zorunlu izin/
lisans almadığı bir iletişim platformuna dönüşmesidir (Benkler, 2006, ss. 23-
24). Sosyal medyanın, etkiye/aksiyona karşı tepkisel/reaksiyon davranışları 
anında gösterebilecek olması, geleneksel medyayla kıyaslanamayacak şekilde 
avantaj sağlamaktadır. Ancak geleneksel medya ile sosyal medya arasındaki 
belki de en önemli fark, özgürlük alanında ortaya çıkmıştır. Geleneksel medya, 
hükümetlerin ve güç odaklarının baskısı altındayken, sosyal medya, herkesin 
kolayca erişebildiği ve görüşünü sınırsızca savunabildiği genel bir özgürlük 
alanına dönüşmüştür (Johnson, 2005, ss. 76-79).

Sosyal medya platformu ise bireylerin, ortak ilgi alanları çerçevesinde 
birbiriyle bağlantı kurduğu ve internet üzerinden çalıştığı bir alan olarak 
görülmüştür. Bu alan üzerinden birtakım bilgi, mesajlaşma, interaktif etkin-
lik, yorum ve içerik paylaşımı geliştirilmiştir (Surowiecki, 2005, ss. 41-42). 
Dolayısıyla sosyal medya platformları siyasal mesajların, simgelerin, imgele-
rin, olayların, kimliklerin, retoriklerin, vb. hususların sınırsız paylaşılmasına 
imkân veren yeni bir alan olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle bu platformun 

uluslararası nitelikteki sosyal medya ağlarına entegre olması, ister istemez 
uluslararası aktörleri, güç odaklarını, istihbarat servislerini vb. kurum ve ku-
ruluşları da sisteme dahil etmesine yol açmıştır.

Bu amaçla çalışma, iletişim kuramları arasında en çok dikkati çeken 
Marshall McLuhan’ın ‘Global Köy’ (The Global Village) kavramıyla ilişkilen-
dirilmiştir. İlk kez McLuhan tarafından oluşturulan bu kavram, dünyanın kü-
resel köye dönüşeceği üzerine kurgulanmış, zaman içindeyse siyasal kültürü, 
toplumsal yapıyı, iletişim örgüsünü ve özgürlük alanlarını yeniden yapılan-
dırmaya başlamıştır. 

Çalışmada, 17 Aralık 2013 ile 30 Mart 2014 tarihleri arasında yaşanan süreç 
ele alınmıştır. İfade edilen zaman sınırlılığı içinde sosyal medyadaki siyasal 
ve kültürel içerikli retorik çeşitlemesine bakılmış ve bu söylemlerin hangi sa-
ikten hareketle ifade edildiğine McLuhan’ın kullanıcı-odaklı kamu etkileşi-
minin yolunu açan yeni özgürlük alanı yaklaşımıyla değerlendirmeler yapıl-
mıştır. Araştır manın temel varsayımıysa sosyal medyanın Türk siyasetinde ve 
kültürel kimliğinde önemli rol oynadığıdır. 

Geleneksel medyadan yeni medyaya geçiş sürecinde McLuhan, pozitif an-
lamda bir küreselleşmeden bahsetmiş ve yeni bilişim teknolojileri sayesinde 
siyasal, sosyal ve kültürel iletişimle insanların yeniden dokunma ve duyma 
duyularının ön plana çıktığını ifade etmiştir. İşte bu dokunuş ve hissetme du-
yuları, bireyin ve toplumların yeni özgürlük alanı olarak var olma bilincini 
geliştirmiştir. Bundan dolayı Türkiye, ‘devlet’ olarak, Türk insanıysa ‘birey’ ola-
rak sosyal medyayla birlikte büyük bir hızla ve çok yaygın bir şekilde evrilmiş 
ve hiçbir gizemin kalmadığı yeni bilgi sisteminin kuşatması altında girmiştir. 

Bu sürece paralel olarak Türkiye’deki siyasal nitelikli kolektif kimliğin 
inşasında ve siyasal ritüellerin belirlenmesinde sosyal medyanın rolü bü-
yüktür. Bu çalışmada, siyasal kimliklerin sabit veriler olmadığı, ‘inşa edilmiş 
gerçeklikler’ olduğu yaklaşımından hareketle Türkiye’de siyasal kimlik ve 
onun inşa ediliş sürecinde sosyal medyanın rolü ele alınmıştır. Bunun yanı sıra 
Türkiye’nin 30 Mart yerel seçimleri sürecinde AK Parti’nin, sosyal medyayı 
algılama ve uygulama biçimine, yerel seçim sonrasında kazanımlarına ve sos-
yal medyayla olan yeni ilişki örgüsüne de bakılmıştır. 

Bundan hareketle Türkiye’de ‘özgürlüklerin’ yeni alanı olarak tarif edilen 
sosyal medyanın dinamik, akıcı, değişken, kontrol edilemez ve sürekli gün-
cellemelerle (Tapscott ve Williams, 2006, s. 79) ne gibi sorunlar yaratabileceği-
ne yönelik problematiğe bakılmıştır.

Çalışma boyunca, Türkiye’de 17 Aralık’tan 2013’ten itibaren sosyal med-
yada yayımlanan siyasal ritüel içerikli haberlerin niteliksel analizi yapılmaya 
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çalışılmıştır. Bunun yanı sıra 30 Mart seçimlerine katılan partilerin seçim be-
yannamelerine, söylemlerine, internet haberciliğine, partilerin ve bazı millet-
vekillerinin sosyal paylaşım adreslerine ve siyasal içerikli blogların verilerine 
bakılmış ve konularına göre tasnif edilerek incelenmiştir. 

YENİ ÖZGÜRLÜK ALANI OLARAK SOSYAL MEDYANIN 
ÖNEMİ ve SİYASET ALANINDAKİ TESİRLERİ

Sosyal medyanın ortaya çıkmasıyla birlikte bireyin ve toplumların hayatın-
da birçok şey değişmiştir. Her şeyden önce sosyal medyada var olan ortam 
gereği kullanıcı/tüketicinin, yaratıcılığını maksimum düzeyde kullanması-
na neden olmuştur. Buna göre egemen sistemin külli iradesine, bireyin cüzi 
iradesinin entegre olduğu katılımın yeni çağı demek mümkündür (Bhuiyan, 
2014). Bu oluşuma bağlı olarak değişim ve erişim hızı artmış ve bireylerde ye-
nilikçilik özelliği önem kazanmıştır. Buna karşın ‘gerçekler’ değil, ‘fikirler’ öne 
çıkmış, ‘nesnel’ olmaktan ziyade ‘samimi’ olmak değer görmüştür.

Aslında sosyal medya, takma ismin vermiş olduğu özgüvenle, bireylere mu-
azzam bir ifade özgürlüğü bahşetmiştir. Böylece sosyal medyayla birey, yük-
sek duvarlar arasında sıkışıp kalmaktan kurtulmuştur.1 Buna karşın mahremi-
yet duygusu da ciddi bir şekilde yara almıştır.2 Bu yüzdendir ki Time Dergisi, 
Aralık 2006’da yılın kişisini seçerken bir ironi yaparak, herhangi ünlü biri ki-
şiyi tercih etmemiş, klavyenin başındaki “bireyi” seçmiştir (Graffy, 2009, s. 11). 
Aslında derginin bu yaklaşımı, ciddi bir ironi örneğidir. Gerçekten de kişilerin 
kendi ismiyle yer aldığı Facebook, gerçek yaşamla, sanal yaşamı birleştiren en 
önemli sosyal paylaşım sitelerindendir. Bu yönüyle hızla büyüyen Facebook, 
bilginin çok hızlı bir şekilde paylaşılmasına yardımcı olmuştur (Barış, 2014). 
Twitter ise bilgi paylaşım hızını olabildiğince hızlandırmış ve 3G bağlantısının 
hizmete girmesiyle birlikte bilgiyi anlık olarak paylaşıma açmıştır. 

Aslında sosyal medyanın siyaset alanındaki önemi, 2008 ABD Başkanlık 
seçimlerinde ortaya çıkmıştır. Başkanlık seçimlerinde ipi göğüsleyen Barack 
Obama, 16 milyon dolarlık seçim bütçesinin 8 milyon dolarını sosyal medya-
ya ayırmıştır. Bu da göstermiştir ki Obama, aldığı oyların %8’ini sosyal med-
ya üzerinden kazanmıştır.3 2012 seçimlerindeyse Obama’nın sosyal medya 
ekibi, Twitter üzerinden 32 milyon içerik paylaşımı yaparak bir rekor kırmış 
(Şenkaya, 2014) ve sosyal medyanın önemini ortaya koymuştur.

1 Daha ayrıntılı bilgi için bkz… “Toward Security 3.0: New Futures for Human Capaital 
Development”, http://www.slideshare.net/moravec/society-3-0-presentation.
2 Bunun için bkz… “Sosyal Medya Mahremiyeti Yok Ediyor”, http://www.milligazete.com.tr/ha-
ber/Sosyal_medya_mahremiyeti_yok_ediyor/277771#.U0lcKFV_uxo
3 “Obama ABD’nin 44. Başkanı”,  http://www.bbc.co.uk/turkish/indepth/cluster/2008/01/080104_
us_election.shtml

Sosyal medya, siyasal alanda kullanıcılarına aracısız, filtresiz ve doğrudan 
iletişim imkânı sağlamakla birlikte, interaktif olması nedeniyle belirli bir gru-
bun hakim olmasını veya tekel konuma gelmesini engellemiştir. Özellikle sos-
yal medyanın düşük maliyetli olması, hızlı çalışması, büyük kitlelere erişme 
imkânı sağlaması, cazip hale gelmesini daha da kolaylaştırmıştır. Dolayısıyla 
dünyada sosyal medya, hemen hemen her alanda etkili ve yönlendirici nite-
likte bir araç olarak bireyin özgürce üretici/tüketici olmasına imkân sağlamış-
tır. Ancak sosyal medyada içerikler, siyasal dengeler, fikirler, retorikler de 
hızla değişebilmektedir.

Bu yönüyle sosyal medya, siyasal iletişimde ‘ortaya çıkaran sebep’ olmaktan 
ziyade daha çok ‘kolaylaştırıcı’ veya ‘şekillendirici’ rolüyle dikkati çekmektedir. 
Özellikle sosyal medya stratejilerini uygulayan ulus-devletlerin, hedef kitle-
ye erişip erişemediği ise ciddi bir tartışma konusudur. Bunun başlıca sebebi 
sosyal medya kullanımında içerik ekleyen her bireyin, diğerleriyle eşit olma-
sıdır. Bu sayede sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarına yönelik diğer 
‘bağımsız kişilerin’ yaptığı yorumlarla yeni bir sosyal etkileşim alanı doğmuş ve 
kısa bir süre sonra bu ortamın sanal toplumlar haline gelmesine yol açmıştır 
(Chatfield, 2014). Bu durum, sosyal medyanın en tartışmalı konularından bi-
ridir. Zira birey, farkında olmadan özel hayatını sosyal medyaya açmış, “özel 
hayatın röntgenlenmesinin” sıradan ve kabul edilebilir bir hâl aldığını ve ile-
tişimdeki bu yeni halin “kimliksiz kişilikleri” (Chatfield, 2014) oluşturmakta 
olduğunu kabul etmiştir. 

Ne var ki siyasal kurumlar, sosyal medyanın anlık iletişim aksiyonuna ge-
rekli uyumu sağlayamadığı için ağır hareket etme durumunda kalmışlardır 
(Wallin, 2013, s. 3). Dolayısıyla Wallin’ın (2013, s. 12) da belirttiği gibi sosyal 
medyada kullanılan siyasal dilin pek gelişmediği açıktır.

Buna rağmen kişiler, kurumlar, siyasal partiler, sivil toplum grupları, vb. 
topluluklar siyasal alanda Twitter’ı sosyal iletişim aracı olarak kullanmaktan 
kaçınmamışlardır. Özellikle SMS kadar kısa ve internet kadar etkili olması ve 
halkla ilişkiler görevini görmesi sebebiyle Twitter’in kullanıcısı önemli ölçüde 
artmıştır (Dale, 2009, s. 9). Dolayısıyla Twitter’in, en popüler sitelerden biri 
olması boşuna değildir. 

Kısacası sosyal medya, XXI. yüzyılın ilk çeyreğine damgasını vurmuş 
sosyal bir olgudur. Bu olgu, haberleşmeden iletişime, markalaşmadan pa-
zarlamaya, siyasi karar alma süreçlerinden ekonomik düzenlemelere, kimlik 
oluşumundan propagandaya ve daha birçok alana sirayet etmiş önemli bir 
durumdur. Sırf bu yüzden siyasal kurumlar, karar alma ve ikna etme süreç-
lerinde sosyal medyayı kullanmak zorunda kalmışlardır (Kartal, 2013, s. 164).
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Bu bağlamda Türkiye’de de sosyal medya giderek güçlenmektedir. Ancak 
sosyal medya uygulamalarının daha çok gençler arasında yaygın olduğu gö-
rülmüştür (Kartal, 2013, s. 163). Türkiye’de internet kullanıcısının 35 milyon 
civarında ve kullanım yaşının ortalama 28.5 olduğu gerçeği birçok şeyi ifade 
etmektedir (Yıldız, 2013, s. 2). Buna göre 53 milyon seçmenin %60’ı yeni med-
ya kullanıcısı konumundadır. Bu da gösteriyor ki siyasal alanda sosyal med-
yayı ihmal etmek ciddi bir risktir. Gerçi Türkiye’de siyasal ve sosyal yapıda 
yaşanan birtakım değişiklikler, geleneksel medyanın da değişmesini zorunlu 
kılmıştır. Böylece iletişim, fiziksel sınırlara bağımlı kalmadan yeni bir yapıya 
dönüşmüştür (Graffy, 2009, s. 78). Özellikle bu mecradaki değişiklikler, Türk 
insanını gerçek anlamda etkilediği açıktır. Ne var ki Türkiye’de, yeni medya 
içinde belirgin bir kuşak çatışmasının da yaşandığı ortadadır. Bu yüzden se-
çim atmosferindeki adayların pek çoğu, yapay iletişim aracı olarak gördüğü yeni 
medya araçlarını kendilerinin yumuşak karnı olarak değerlendirmişlerdir. 

Hâlbuki Türkiye’deki genç kuşak, yeni medyayı hızlıca benimsemiş ve kendi 
yaşam alanlarına dahil etmiştir. Ancak Türkiye’de sosyal medyanın manipülasyo-
na, dezenformasyona ve kaos ortamına dönüşebileceği de görülmüştür. Özellikle 
Türkiye’de ciddi iddialar ortaya atılırken, bunların kontrolsüz bir şekilde konu-
şulduğu ve savunulduğu şüphesizdir. Bu iddialar, bütün kurumları ve bunlara 
bağlı hukuk manzumesini de temelden sarsabilecek niteliktedir. Dolayısıyla yeni 
medya uygulamaları, yeni bir muhalefet alanını da beraberinde getirmiştir.

Esasında bu muhalefet alanı, kendisine ulaşılması ve ikna edilmesi gere-
ken yeni bir mecradır (Graffy, 2009, s. 33). Artık günümüzde siyasilerden te-
rör gruplarına kadar hemen herkes, güncel konuları takip etmekte ve izleyici 
kitlesiyle anında ve sürekli etkileşim halinde olmaktadır (Dale, 2009, s. 1). 

Özellikle Türkiye’de sosyal medyanın nasıl bir duruma geldiğinin en cid-
di göstergesi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın çalışma odasından yapılan 
gizli dinlemelerin sosyal medya üzerinden sızdırılmasıyla ortaya çıkmıştır. 
Türkiye’de politik kişilerin, sosyal medyanın siber saldırısına maruz kalabi-
leceği görülmüştür (Kartal, 2013, s. 163). Artık Türkiye’de sosyal medyanın 
sınırlılıkları, hukukîliği ve özgürlüğü yeniden tartışılmaya başlamıştır.

Bu nedenle sosyal medya, Türkiye’deki seçimlerin etkilenmesi, ülke istik-
rarının bozulması, ahlâki değerlerinin zedelenmesi ve güven bunalımının 
oluşması açısından yeni bir saldırı silahı olarak görülmüştür. Hatta bazı si-
yasilerce ‘siber savaş’ teknikleriyle sosyal ve siyasal silaha dönüştüğü ifade 
edilmiştir. Dolayısıyla çeşitli sosyal medya gruplarının, doğrudan AK Parti’yi 
ve Başbakan Erdoğan’ı hedef alması boşuna değildir. Hâlbuki dünyada siya-
sal partiler, hedef kitlesine ulaşmak için internet fenomenini bir vasıta olarak 

kullanmaya çalışırlarken (Graffy, 2009, s. 17), Türkiye’de tam tersine sanal or-
tamın bizzat hedefi haline gelmiştir.

Bu nedenle Türkiye’de 30 Mart seçimleri, Türk siyasi hayatında sosyal 
medyanın ilk kez müdahale ettiği yeni bir mücadele alanı haline gelmiştir. 
Buna göre Türk siyasi hayatındaki seçimlerde yeni bir değer olarak ortaya 
çıkan sosyal medya, olumlu ve olumsuz yönleriyle sınavını vermiştir. 

Türkiye’de sosyal medyayı etkin ve iyi kullanan politikacıların yanı sıra 
doğru kullanamayan ya da kullanmayı tercih etmeyenlerin sayısı da pek çok-
tur. Zira 30 Mart yerel seçimi, sosyal medyanın sınavı olduğu kadar, bunu et-
kin kullanan veya kullanamayan adaylar için de yeni bir sınav alanı olmuştur. 

Özellikle Judith McHale, etkili ve yaratıcı bir şekilde kullanıldığında yeni 
teknolojinin büyük değişimlere neden olabileceğini, iletişimdeki gelişmeler 
sayesinde insanların doğrudan katılımının sağlanmasının ve birbirleriyle ile-
tişim kurmalarının, geleneksel iletişimi daha da artırmaya yönelik fırsatlar 
sunacağını belirtmiştir (Dale, 2009, s. 4). Bu yüzden Türkiye’de seçmen kitlesi-
ni etkilemek ve yapılan sanal saldırıları önlemek için AK Parti, stratejik hamle 
olarak teknolojinin bütün imkânlarından istifade ederek ve siyasal retoriğini 
yüksek perdeden dile getirerek karşı koymaya çalışmıştır. Bu gelişmeden kısa 
bir süre sonra AK Parti’nin karar alıcıları, sosyal medyayı daha aktif kullana-
rak Türk seçmeni üzerinde halkla ilişkiler tekniklerini uygulamaya başlamışlar-
dır. Özellikle her seviyeden partilinin katılımına izin vermiş ve adeta ‘sanal 
cevap orduları’ kurulmasına imkân tanımıştır. Ardından AK Parti’ye, doğru-
dan veya dolaylı olarak bağlı sosyal medya siteleri, halkla ilişkiler portalı gibi 
çalışmaya başlamıştır. Bu ortamda Başbakan Erdoğan’ın yaşam tarzı, bakış 
açısı, sözleri ve faaliyetleri hakkında bilgi verilmiş ve aktif kullanıcıların gö-
rüşleri dile getirilerek sosyalleşebildiği ve mesajlaşabildiği bloglar, videolar, 
Youtube, Twitter, Facebook ve 3G sanal dünya gibi tüm interaktif medya için 
bir platform hizmeti haline gelmiştir. 

Görünen odur ki AK Parti ve Başbakan Erdoğan, bundan sonra sosyal 
medyayı ve sanal ortamı daha da aktif kullanacaktır. Başbakan Erdoğan 
TBMM parti grubunda yaptığı konuşmada, kendisine sosyal medyadan ya-
pılan saldırılara karşı aynı ortamda ve aynı tondan cevap vereceğini de dile 
getirmiştir. 

Bu gelişmelere paralel olarak AK Parti’ye yakın birtakım sosyal paylaşım si-
telerinin hedef olarak belirledikleri çeşitli yaş, sosyal tabaka ve bölgesel mekân-
da yaşayan gruplara hitap edilerek, AK Parti’nin ve Başbakan Erdoğan’ın ta-
şıdığı misyonu ve ülke için yaptıkları hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. 
Bunun için de “Yeni Türkiye Yolunda Daima İleri”, “Daima Millet, Daima Hizmet”, 
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“AK Belediyelerle Mutlu Hizmet” gibi siyasal retorik geliştirilerek değişime ve 
yeniliğe vurgu yapılmaya çalışılmıştır. Bunun yanı sıra Cumhuriyet değerle-
rine de vurgu yaparak Atatürk-Menderes-Özal-Erdoğan dörtlemesine dikkat çe-
kilmiştir. Özellikle sosyal medyada yayımlanan ‘telefon konuşma kayıtlarının’ 
yasadışılığına vurgu yapılarak demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, milli ira-
deye ve bağımsızlığa işaret edilmiştir. Dolayısıyla AK Parti, çok sıcak bakma-
masına rağmen değişen koşullar ve sanal saldırlar gereği sosyal medyayı daha 
aktif olarak kullanma ihtiyacı hissetmiş ve ‘yukarıdan aşağıya’4 doğru sosyal 
medyayı kullanarak, kısa sürede değişen olaylara yönelik tepki verilmesini 
sağlamıştır. Bununla ilgili olarak Egemen Bağış’ın, İsmail Safi’nin ve benzeri 
AK Parti milletvekillerinin sosyal medya hesaplarındaki ifadelerine bakmak 
yeterlidir. Böylece AK Parti, yaygın bir şekilde sosyal medyayı kullanarak ya-
pılan propagandaya, karşı propagandayla cevap vermiş ve bir ölçüde “Twitter 
diplomacy”sini (twiplomasi) kullanmaya çalışmıştır. 

TÜRKİYE’DE SİYASAL NİTELİKLİ KOLEKTİF KİMLİK 
OLUŞUMUNDA SOSYAL MEDYANIN ROLÜ

Türkiye’de modern sermaye ve kapitalist üretim koşullarıyla tanımlanan mo-
dern toplumsal yapının sosyal ilişkiler ağı karmaşıklaştıkça, ‘çoğulcu yaşantı-
ya’ (Hall, 1994a, s. 201) daha çok baskı yapıldığı görülmüştür. Özellikle ‘ço-
ğullaşmış’ bu halin, Türkiye’deki toplumsal dünyayı ‘kolektif tasarımlar’ (Hall, 
1994a, s. 203) olarak kuşatması, modern medyanın yeniden sorgulanmasına 
neden olmuştur. Aslında bu sorgulamanın ardından Türkiye’de modern med-
yanın işlevsel boyutu, farklı toplumsal bilgi tiplerinin sınıflandırılmasını ve 
düzenlenmesini gerektirmiştir. 

Modernleşmeyle birlikte toplumsal bütünlüğün artan parçalanma tehdidi 
karşısında yeni medyanın işlevi, toplumsalı bir bütün olarak kavrayabilecek 
şekilde yeniden inşa etme ve kullanılabilecek ortak sembollerin üretimini gün-
deme getirmedir. Türkiye’de olduğu gibi ortak sembollerin insanlara belli bir 
anlam kazandırmakta araç olması (Anderson, 1993, s. 50), Türkiye’deki mo-
dern insanın kimliğini bulmasını mümkün kılar gibi görünmektedir. 

Schlesinger (1994, ss. 28-32) ve Hobsbawn’ın (1995, ss. 55-56) da ifade ettiği 
gibi bireyin birden çok kimliği olduğu, kabul edilen bir görüştür. Özellikle 

4 Hâlbuki sosyal medyanın yeni dinamikleri gereği yukarından aşağıya değil, aşağıdan yukarı gi-
den bir yolun takip edilmesi gerekir. Bu yöntem, üst yönetimin alttakileri yönettiği bir düzen yeri-
ne, alttakilerin üst yönetimi denetlediği, uyardığı ve sürekli geliştirmeye çalıştığı, bu yüzden düz-
gün yönetim için alttakilerin sürekli izlenmesi gerektiği bir bilişim çağı düzenidir. Pek tabiî ki bu 
durum, demokrasinin tam anlamıyla işlediği ülkelerde geçerlidir. Bunun için bkz… “Sosyal Medya 
Nedir? Globalleşme ve Sosyal Medya’nın Yakın İlişkisi”, http://www.sosyalmedyacci.com/2012/01/
sosyal-medya-nedir-globallesme-ve-sosyal-medyanin-yakin-iliskisi.html#sthash.fHSZrc2w.dpuf

sosyal kişilikler, roller ve statüler bunlardan bazılarıdır. Ancak kimlik, kişiden 
kişiye ve toplumdan topluma zamanla değişebilmektedir. Özellikle gelenek-
sel toplumlarda kimlik bir sorun teşkil etmemektedir. Zira töreler, gelenekler, 
görenekler vb. hususlar kişilerin kimliğini belirlemektedir. Bu noktadan ha-
reketle geleneksel ve küçük toplumlarda yaşayan insanların kimliklerinden söz 
edilse de kimlik sorunlarından söz etmek doğru değildir (Bozkurt, 1994, s. 5). 

Buna göre zaman ve mekân içerisinde toplumların kimliklerinin oluşma-
sında ve sürdürülmesinde sosyal medyanın oynadığı rol yeni bir tartışma alanı 
olarak öne çıkmaktadır. Özellikle Türkiye’de olduğu gibi kolektif kimliklerin 
inşası, sosyal medyayla yeniden tanzim edilmeye çalışılmaktadır.5 

Aslında Türkiye’de kolektif kimliklerin ele alındığı dönemin hakim sos-
yal medya çatışmalarının paradigmasının, sabit ve özcü6 bir kimlik kuramıyla 
taban tabana zıt olduğu görülmektedir. Özellikle bu zıtlık, sosyal medyanın 
kitle iletişim aracı olarak tarafsızlık ilkesiyle ve bireysel haklar mitinin ‘özgür-
leşme’ nosyonuyla çatışmaktadır (İnal, 1995, s. 23). Kaldı ki sosyal medyada ve 
bireysellikte yaşanan sınırsızlık ideolojisi, hegemonya, güç, iktidar vb. kavram-
larla kışkırtılmakta (Hall,1994b; Hardt, 1994) ve ‘özel kişi’ ile ‘tüzel kişiliğin’ ça-
tışmasına neden olmaktadır. Aslında bu çatışmanın ana kaynağı, kitle iletişim 
araçlarının güç/iktidar sahiplerinin söylemleri çerçevesinde ürettiği tüzel kişi-
likle ilgili ürettiklerini özel kişilerin tüketmeye zorlanmasıdır (Van Dijk, 1994, 
ss. 276-277; İnal, 1995). Dolayısıyla Türkiye’de üretenin ve tüketenin yapısal 
ve yanlılık ilişkisi ciddi bir şekilde bozulmuş ve ilişkiler örgüsü yeniden inşa 
edilmeye çalışılmıştır.

Ne var ki Türkiye’de kimlik inşasını dinamik bir süreç olarak ortaya koyan 
bu yaklaşım kolektif kimliklerin, özelde de ulusal kimliğin inşasında oluştu-
rucu unsurların, “sıradan insanlar” (Hobsbawn, 1995; Gellner, 1992) olmadığı 
konusundaki genel kabule ters düşmektedir. Aslında Türkiye’deki kolektif 
kimlik oluşumunda sosyal medya “biz”liği oluşturmak veya bunu istemek 
iddiasında değildir. Sosyal medyanın iletişim ağındaki önemi “biz”liğin ve 
“biz”lik iddiasında bulunanların niteliğinin tarihsel süreç içindeki değişimi-
nin tespit edilebileceği bir kimlik mekânı olmasından kaynaklanmaktadır. 

Öte yandan Türk halkında siyasal ritüellerin mekânsal sınırlamaları göz 
önüne alındığında, yeniden üretimin sosyal medyayla yaygınlaştırılmadığı 
zaman oldukça sınırlı kalacağı sağlayacağı açıktır. Aslında Türkiye’de siya-
sal ritüel alanında seçilen anlamların meşruluk kazanması için toplumsal güç 
sahiplerinin söylemlerinin yeniden tesis edildiği yer olan sosyal medyanın 

5 Bu konuyla ilgili olarak bkz… Anderson, 1993: 50; Morley ve Robins, 1997: 21-22.
6 Bunun için bkz… Van Dijk, 1994.
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rolü tartışılmazdır. Hall (1978, s. 78), toplumsal güç/iktidar sahiplerini, haber 
metinlerinin birincil kaynak olarak tanımlarken, bu avantajlı konumlarından 
kaynaklanan durum gereği, sosyal medyanın da haber metinlerini yeniden 
inşa etme yetisine sahip olduğunu iddia etmektedir. Özellikle sosyal medyada 
haber metinlerinin kapalı olduğunu ortaya koyan çalışmalardan ve profesyo-
nel gazetecilik ideolojisinin akredite haber kaynaklarına yapısal bağımlılıkla 
sonuçlandığından hareket edildiği zaman toplumsal güç/iktidar sahiplerinin 
durum tanımlarının sosyal medyayla yeniden üretildiği sonucuna varılmıştır. 

Bu nedenle Türkiye’de siyasal ritüellerin, toplumsal yapısındaki güç/ikti-
dar dağılımından bağımsız ele alınamayacağı görülmektedir (Sezer, 1972, s. 
97). Aynı durum sosyal medya metinlerinde de geçerlidir. Buna göre sosyal 
medya aracılığıyla siyasal ritüellerin yeniden üretim ihtiyacı vardır. Esasında 
sosyal medya aracılığıyla kurulan siyasal iletişimin, sürekli yenilenmesi ge-
rekmektedir. Buna karşın siyasal ritüel, her zaman geleneği öne sürmekte 
ve tüm çekiciliğini bir şekilde geleneğe gönderme yaparak saptamaktadır 
(Abélés, 1998, s. 153). Bu yönüyle Türkiye’de siyasal ritüeller, sosyal medya-
da şekil ve usul değişse de içerik yönünden eskiye veya bir önceki duruma 
referans yapmaktadır. Bu duruma dikkat çeken Abélés de modern siyasal ile-
tişimin bireyselliği pekiştirme eğiliminde olduğunu, ancak siyasal ritüellerin 
tam tersine, bireyselliği geride bıraktığını, hatta kapsayıcı bir kolektif tarihe 
dahil olunarak, yeniden canlandırılan değerler ve simgeler sisteminin öne 
çıkardığına vurgu yapmıştır (Abélés, 1998, s. 153). Dolayısıyla AK Parti’nin 
yerel seçimlerle ilgili beyannamenin başında “Büyük Medeniyet Yolunda…” re-
toriğinin seçilmesi bundandır. 

AK PARTİ’NİN SOSYAL MEDYAYI ALGILAMA BİÇİMİ ve 
UYGULAMALARI

 Türkiye’de son yıllarda vuku bulan gelişmelerin tesiriyle kolektif kimlik, siyasal 
ritüel ve kimlik mekânı olarak sosyal medya üçleminin bir araya gelmesi boşu-
na değildir. Bu kavramların birlikteliğinden doğacak yeni açılımların neler 
olabileceğiyse ciddi bir araştırma konusudur. 

Özellikle AK Parti yönetimi, toplumsal olan her şeyi söylem kabul ederken, 
maddi dinamikleri göz ardı etmenin iyi bir tercih olmadığından hareket et-
mektedir. Örneğin AK Parti’de karar alıcılar arasında sosyal medyadaki uy-
gun mesaj belirlenerek, oluşturulmak istenen kolektif kimliğin temel koşu-
lu olduğu görüşü oldukça yaygındır. Ancak bu görüş, Hall’un (1998, s. 174) 
kolektif kültürel kimliğin tek, paylaşılan kültürün salt, gerçeğin tek benlik 
olduğu ve bunun ortak tarihle beslendiği ifadesiyle çatışmaktadır. Hâlbuki 
AK Parti’nin karar alıcıları, geçmişten söz ederken, daha çok belirleyici olan 

kolektivitenin bugüne ve yarına yönelik projesine ağırlık vermişlerdir. AK 
Parti’nin bu tercihi, geçmişten bugüne ve yarına yönelik işlevsel olan yönleri-
ni ön plana çıkarması ve yarından ziyade, dünü yeniden kurgulamasıdır. Bu 
düşünce sistematiğinin bir gereği olarak AK Parti, dünü yeniden anlamlan-
dırmış ve geleceği, bunun üzerine inşa etmeye çalışmıştır.

Bu süreçte AK Parti, seçmenlerine kendini yeniden ‘tanımlama imkânı’ 
(Della Fave, 1991) vermiş ve bunu, siyasal ritüellerle işlevsellik kazandırarak 
yapmaya çalışmıştır. Bu yöntemle AK Parti, 30 Mart seçimleri için geliştirdi-
ği siyasal ritüel sistemine binaen bireylerin aidiyet duygularını teyit etmiş, 
grup üyesi olarak tanımlamış, bunu siyasal davranışa dönüştürmesini ve AK 
Parti’ye bağlı grup olma duygusunu öne çıkarmıştır. Bu uğurda AK Parti’nin 
ve Başbakan Erdoğan’ın ortaya koyduğu siyasal simgelerle ve ritüellerle, bi-
reyi aşan ve kendilerini aktif bir parçası olarak hissettikleri temel varlıkla (AK 
Parti) ‘özdeşleştirmekten’ (Guibernau, 1997, s. 141) kaynaklanan bir duygu yo-
ğunluğu yaşamasına neden olmuştur. 

Ancak 2001 yılından beri dinsel kimliğe yönelik retorik ve ritüeller kul-
lanan AK Parti’nin, 17 Aralık 2013 tarihinde yaşanan bir dizi adli vakadan 
mütevellit olarak söylemsel kırılma yaşadığı görülmüştür. Bu kırılma, AK 
Parti’nin ve Başbakan Erdoğan’ın, giderek dinsel kimlikler yerine daha çok 
millî ve hukuki aidiyete yönelik söylemelerin ön plana çıkmasına yol açmıştır. 
Dolayısıyla AK Parti’nin ve Başbakanın resmi ve siyasal ritüelleri, milli ege-
menlik, bağımsızlık ve tehdit algısı üzerine inşa ettiği görülmüştür. Ancak 
inşa edilen bu değerler, yeni toplumu inşa modelinden ziyade daha çok 
ulus-devletin tehdit algısına yöneliktir. Bir ölçüde AK Parti, ‘eski Türkiye’nin 
değerleri olarak ifade ettiği ‘devletçiliği’ referans göstererek ‘millî güvenliği’ 
öne çıkartmıştır. Hâlbuki daha önceki seçim stratejilerinde AK Parti; değişim, 
yeni ahlak ve kültür toplumu üzerinden yeni medeniyet inşasını ve manevi 
değerler algısını geliştirmiştir. Lakin AK Parti’nin yerel seçim atmosferinde 
daha çok eleştirmiş olduğu devletçilik algısına yönelik siyasal retorik ve ritüel 
geliştirdiği görülmüştür. 

Aslında AK Parti’nin 2004 yılından itibaren sosyal medyaya önem verdiği ve 
onu yaygın bir şekilde kullanmaya çalıştığı bilinmektedir. Özellikle dinî gün-
lerin, birer kimlik mekânı olarak gazetelerde önemini yitirmiş olsa da sosyal 
medyada yeniden ön plana çıkarılmıştır. Böylece milliyetçi ve mukaddesatçı 
söylemlerin inşasında elitlerin ateşleyici unsur olduğu ve dinî retoriğin halk kit-
leleri nezdinde kabul gördüğü yeni bir dönemin yaşanmasına neden olmuştur. 

Bu dönemde sosyal medyada dinî referansların artmasına, manevi ve 
İslami terminolojilerin daha çok kullanılmasına ve Türk halkının dinî ve siya-
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si örgütlenmesine yol açmıştır. Böylelikle kimlik mekânı olarak sosyal med-
ya söylemlerinin, gazete söylemlerinden farklı olarak kendi başına, bağımsız 
ve özerk bir söylem alanı oluşturmaya başladığı görülmüştür. Özellikle bu 
dönemde sosyal medya söylemleri yeniden üretilmiş ve yaygınlaştırılmış-
tır. Aslında Türkiye’de sosyal medyanın en büyük başarısı, karar alıcılarının 
her türlüsünün tek yönlü mesaj iletmesine son vermiş olmasıdır. Bu yüzden 
Türkiye’de seçenlerle seçilenlerin sosyal medyayla birlikte yeni bir siyasal di-
yalog içine girdiği görülmüştür.

Türkiye’de ortaya çıkan bu durum, dinî ve siyasi örgütlenmenin hız ka-
zanmasına, söylemlerde laiklerle rekabetçi bir yaklaşımın gelişmesine ve za-
man içinde hâkimiyet kurmasına neden olmuştur. Bu dönemin siyasal ritü-
ellerinde, bir yandan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu ideolojisiyle özdeşlik 
kurulurken, diğer yandan da laiklerle rekabetçi ve farklılıkları ön plana çıka-
ran bir dil kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle AK Parti’nin devletin siyasi 
ritüellerini sahiplenerek icra etmesi, ‘mütedeyyin Müslümanlar’ için devletle 
özdeşleşmeleri ve laiklerle de uzlaşmaları açısından önemli bir pratik olarak 
değerlendirilmiştir.

Ancak Türkiye’de sosyal medyada durum biraz daha farklı gelişmiştir. 
Zira bu dönemde ötekilik ve özdeşlik kavramlarını bir araya getiren ve içerik 
bakımdan siyasal olan birtakım ritüeller, ortaklık bağı iddiasında bulunur-
ken, bir yandan da farklılıkları ön plana çıkarmıştır. Böylece Türkiye’de yeni 
bir farklılık örgüsü inşa edilerek “bizden olmayanlar” veya “ötekiler” şeklinde 
tesis edilmeye başlanmıştır. Özellikle bu görüşle Türkiye’de siyasal içerikli 
resmi ritüeller kısmen olsa da ötelenmiştir. Özellikle 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 
Ağustos resepsiyonu vb. millî günlerdeki törenlerin icra şeklinin değişikliğe 
uğraması ve bu ritüellerin icrasıyla ilgili haberlerin sosyal medyadaki tem-
sili, bu açıdan dikkat çekici bir işlevi yerine getirmiştir. Örneğin İstanbul’un 
fethiyle, AK Parti’nin iktidara gelmesi, eski ve yeni değerlerin birlikte kut-
lanması boşuna değildir. Dolayısıyla her iki ritüel, sosyal medyada birlikte 
verilmiştir. Esasında siyasal içerikli ritüellerin aynı anda verilmesi, geçmiş ve 
yeni Türkiye arasında doğrudan bir birlik, tarihsellik ve manevi değerlerle 
bağlantı inşa edilmesine neden olmuştur. Bundan hareketle AK Parti, hakim 
ve geleneksel tarih söylemiyle uyum içindedir. AK Parti’deki hakim tarih söy-
leminin özü, İslamiyet’in ahlak öğretileri ile Osmanlı’nın cihanşümul anlayışı-
nın bir terkibidir. Yine hakim olan bu tarih söylemine göre AK Parti, kültür 
ve medeniyet merkezlidir; mihenk taşı Anadolu coğrafyasıdır ve etnisiteyi de 
reddeder mahiyettedir. 

Aslında bu türdeki siyasal ritüeller, Türkiye’deki katı modernist bakış açısı-
nı da ezen bir yaklaşımdır. Dolayısıyla tarih söyleminin, eskiyle yeni arasında 

farklılığı göstermek için kullanıldığı görülmüştür. Özellikle bu konuda gelişti-
rilen siyasal ritüellerin anlamsal çerçevesi, İslâmî akideye ve tarihî geçmişe önem 
vermekte, buna karşı çıkanları tarihsel farklılık ilişkisi içinde konumlandırmak-
tadır. Esasında AKP’nin, Osmanlı dönemini tarihsel, İslami akideyi de dinsel 
‘olumlayarak’, Türk siyasal hayatındaki meşruiyetini destekleyen yeni ve özgün 
bir argüman geliştirdiği söylenebilir. Ancak Türkiye’de bunu kabul edenlerle 
karşı çıkanların arasında ciddi bir ayrışmanın yaşandığı da bir gerçektir. 

Sosyal medyanın bu durumdan etkilenmemesi mümkün değildir. Örneğin 
önceki dönemlerde, AK Parti’ye ait siyasal ritüellerde dinî cemaat önderleri 
veya taraftarları ön plandayken, bunların şimdiki konumları oldukça geriye 
düşmüştür. Ancak sosyal medyaya yönelik söylem analizi, sadece ritüellerle 
ele almak doğru bir yaklaşım değildir. 

Görünen odur ki, siyasal ritüel olarak AK Parti destekli sosyal medyada 
hakim söylemin “ötekinin zulmü”, muhalif söylemin ise “gericiliğin azabı” şek-
linde tanımlaması, geçmişle geleceğin belirli tahayyüllerle yorumlandığı-
nı göstermektedir. Muhalif söylemin anlatı yapısının temel mantığı, çağdaş 
Türk kimliğinin ve algısının her şeyin üzerinde olduğuna dayanmaktadır. 
Sömürüsüz ve eşitlikçi bir toplum tahayyülünden beslenen bu söylem, es-
kiyle olan bağlarını öteleyerek, eskiden var olan farklılıkların yok edilmesine 
veya bastırılmasına çalışmıştır. 

Buna göre Türkiye’deki sosyal medyanın hakim söyleminin yeniden üre-
tilmesinin yapısal yanlılık meselesi olduğunu ortaya koyan çalışmalarda da 
belirtildiği gibi, sosyal medya, söylemler arası hakimiyet mücadelesinde ritü-
ellerin temsil edildiği önemli kimlik mekânlarından biri olarak görülmüştür. 

AK PARTİ’NİN YEREL SEÇİM SONRASI KAZANIMLARI 
ve SOSYAL MEDYAYLA OLAN YENİ İLİŞKİ ÖRGÜSÜNÜN 
ÖZELLİKLERİ 

AK Parti, siyaset sahnesine çıktığından bu yana tek başına iktidara gelmiş ve 11 
yıldan beri iktidarda kalan siyasal bir parti olarak damgasını vurmuştur. Parti, 
siyasal felsefesini ‘muhafazakâr demokrasi’ (Akdoğan, 2003, s. 23) olarak belir-
lediğinde, siyasete ahlâk kazandırmak ve yeni bir politika üretmek iddiasıyla 
ortaya çıkmıştır. Weber’ in karizmatik lider figürüne istinaden yeni bir kitle 
partisi olarak örgütlenen AK Parti, siyasete taşıdığı yeni yüzlerle çekim merke-
zi haline gelmiştir. Dolayısıyla AK Parti’nin tek başına iktidara gelişi, ulusal ve 
uluslararası aktörlerce, yeni bir gelişme olarak değerlendirilip desteklenmiştir. 

Ancak AK Parti üzerindeki bu geniş mutabakat, gerek içteki gerekse dış-
taki güç odakları açısından uzun süreli olmamıştır. Özellikle 28 Mart 2004 
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yerel seçimlerindeki başarısının ardından AK Parti’nin alternatifsiz kalması 
nedeniyle bu gücün dengelenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Kaldı ki bu al-
gılayış, 30 Nisan 2014 yerel seçimlerinden önce de yoğun bir şekilde hissedil-
miştir. Bundan hareketle kaygı merkezlerinden birinin sosyal medya olması 
boşuna değildir. Twitter’ ın ve diğer sosyal medya araçlarının siyaset alanını 
tehdit etme potansiyeline sahip olması, Karl Marx’ın üretim araçlarına sahip 
olanın gerçek gücün de sahibi olduğu fikrini doğrular nitelikte davranışlar 
göstermesi, belki de bundandır (Altun, 2014). Özellikle günümüzde sosyal 
medya araçlarına sahip olmak, gücün tek kaynağı olmasa bile yine de önemli 
kaynaklarından biri olarak dikkati çekmektedir. 

Buna rağmen sosyal medyada ortaya çıkan bireysel muhalefetin, AK 
Parti’nin kurmay kadrosunun hukuk ve ahlak dışı davrandığını, dolayısıyla 
meşru bir siyasal güç olmadığını belirten bir algı geliştirmeye çalıştığı görül-
müştür. Özellikle 17 Aralık’la birlikte ortaya çıkan AK Parti karşıtlığı, sos-
yal medyada başlayan ve toplumsal alanda örgütlenmeye çalışılan karşıtlık 
durumuyla gelişmiştir. Sosyal medyada bu pozisyonu paylaşan bireysel ve 
toplumsal aktörler, siyasal havanın bütünüyle kendi lehlerine döndüğünü 
düşünerek, AK Parti yönetiminin yasallığını kaybettiğini ve totaliter rejime 
dönüştüğünü belirterek, ağır suçlamalara ve eleştirilere başlamıştır. Hatta 
Gezi eylemleri Cumhuriyet tarihinin sokağa dökülmüş en büyük toplumsal 
muhalefeti, 17 Aralık operasyonu da Cumhuriyet Hükümeti’nin karşılaştığı en 
ciddi sanal saldırı olarak nitelendirilebilir.7

Bir yönü ile sosyal medya, Türkiye’de işlevselliğiyle dikkati çekerken, yeni 
iletişim ve ilişki ağının post-modern havasından da kurtulamamıştır. Bu yüz-
den bireyin yeni var olma alanı olarak sosyal medyanın, Türkiye’de de var 
olma mücadelesi verdiği söylenebilir. Toplumsal ve siyasal hiyerarşiyi, sınırla-
rı, etiği ve üniteleri yok sayan yapısıyla anarşizmin zevklerinden azami şekil-
de istifade eden sosyal medya kullanıcısı, bu fırsatı sonuna kadar kullanmayı 
tercih etmiştir. Sosyal medyanın bu durumunun, önümüzdeki yıllarda huku-
ki, ahlaki ve felsefi tartışmaların konusu olacağı açıktır. Ancak o zaman kadar 
Türkiye’de de de facto krizlerin her zaman için var olacağı tahmin edilmektedir.

Bu sürece ek olarak ‘Paralel Yapı’ denilen emniyet kuvvetlerinden bir kıs-
mı, yargı sisteminden de birtakım hakimlerin müdahil olması, Türkiye’deki 
siyasal atmosferi etkilemiş ve sosyal medyadaki muhalefetin daha da ölçü-
süz, kontrolsüz ve hukuksuz davranmasına neden olmuştur. Özellikle sos-
yal medyada organize olmuş yapılanmalardan destek alan muhalefetin AK 
Parti’ye, Başbakan Erdoğan’a ve hükümete karşı sandıkta kazanma yerine, 

7 Bunun için bkz… Ete, Erişim: 10.4.2014

toplumsal eylemlerle ve ses tapeleriyle devirme işlemine girişmiştir. Ancak 
siyasal mücadelenin meşruiyet zeminini kaybetmesi üzerine seçmen, AK 
Parti’ye yönelik eleştirileri, daha önemli bir ilke uğruna, şimdilik ertelemiş ve 
AK Parti/Başbakan Erdoğan’a destek vermeyi tercih etmiştir.8

Aslında 30 Mart seçimleri sonrasında ortaya çıkan bu tablo, gerek sosyal 
medyadaki, gerekse siyasal hayattaki muhaliflerin beklentilerini boşa çıkart-
mıştır. AK Parti, seçimlerde aldığı %45 oy oranıyla tartışmasız bir galibiyet 
elde etmiştir. Aslında bu galibiyetin nedenlerini tartışmak, bir ölçüde sosyal 
medyanın geleceği açısından da önemlidir. 

Buna göre AK Parti’nin seçimlerdeki başarısı, önemli oranda geleneksel 
devletçi zihniyetine, ulusal güvenlik algısına, siyasetteki yargı vesayetine, pa-
ralel devlet yapılanmasına ve toplumsal gerilim üreten politikalara duyulan 
tepkiden beslenmiştir (Altun, 2009, s. 6). Ne var ki burada AK Parti’nin özne 
olarak konumunun nötralize edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. 

AK Parti’nin yüksek oy almasının temelinde 17 Aralık’ta başlayan bir dizi 
siyasi/adli olayla gelişen ve sosyal medyadan da destek alınarak toplumsal algı 
yönetimine yol açılmasının ve Türkiye’nin siyasal hayatının dizayn edilmesinin 
büyük bir rolü vardır (Bilgin, 2014). Ancak 30 Mart seçimleriyle ortaya çıkan 
sonuçla bunun sekteye uğradığı görülmüştür.9 Ancak AK Parti’nin başarısı mağ-
duriyet söylemiyle değil, mücadele söylemiyle gerçekleşmiştir. Bir başka deyişle, 
AK Parti’nin paralel devlet karşısındaki hızlı ve radikal tepkisi, onun Türkiye’de 
siyaset alanını genişleten bir siyasal aktör olduğunu gösterdiğinden oyların bü-
yük bir kısmını almıştır. Buna karşın muhalefetin kazanamamasının en önemli 
nedeni, siyasi partilerin cari pozisyonlarını revize edememeleridir (Ete, 2014). 

Özellikle Gülen Cemaati’nin AK Parti’ye ve Başbakan Erdoğan’a karşı baş-
lattığı itibarsızlaştırma siyaseti, yeni bir tartışmaya neden olmuş ve Türk siya-
sal hayatının askerî vesayetten ziyade paralel devlet vesayetine girip girmeyeceği 
konuşulur olmuştur. 

Vesayetçi siyasetten uzak durması ve paralel yapılanmaya ciddi bir şekilde 
savaş açması, AK Parti’nin uğraş alanını temelden değiştirmiştir.10 Bu çerçevede, 
AK Parti yönetiminin dile getirdiği milliyetçi söylem, seçmenin büyük bir kesimi 
tarafından desteklenmiştir. Bu nedenle AK Parti’nin siyasal retoriğinin, dinsel ve 
ulusal değerleri öne çıkartan bir yapıya dönüştüğünü söylemek mümkündür. 

8 Daha fazla bilgi için bkz… Ete, Erişim: 10.4.2014.
9 Daha geniş bilgi için bkz… Yanık, Erişim: 10.4.2014.
10 Vedat Bilgin bu konuda “…Türkiye’nin muhafazakâr unsurlarının, siyaseti demokratikleştirirken, ken-
disinin de dönüşüme ‘patrimonyal kültüründen’, demokrasiye doğru geçiş olarak…” tanımlamaktadır. 
Bunun için bkz… Bilgin, Erişimi: 10.4.2014.
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30 Mart seçimleriyle ortaya çıkan bir diğer durumsa Türk siyasal polarizas-
yon tablosunda AK Parti ve diğerleri olarak teşekkül etmesidir. Bu, salt AK 
Parti’nin politik vizyonu ile Başbakan Erdoğan’ın üslubuyla açıklanabilecek bir 
durum değildir. Türkiye’de ortaya çıkan sorunların pek çoğunun yapısal oldu-
ğu ve devlet aygıtının işlevsel boyutundaki sistemsel arızalardan kaynaklandığı 
açıktır. Dolayısıyla 30 Mart seçimleriyle muhalefetin ortaya koyduğu Başbakan 
Erdoğan mahreçli bütün tartışmalar amaca ulaşamadan bitmiştir (Doruk, 2014). 
Esasında bu durum, Türkiye’deki muhalefet anlayışının politik miyopluğunun 
bir tezahürü olarak da görülebilir. Zira muhalefet cephesi, 30 Mart yerel seçim-
lerini genel seçimler havasına sokarak ve Başbakan Erdoğan merkezli propa-
ganda yaparak sistemsel meselelerin tartışılmasını engellemiştir. 

Buna karşın AK Parti’nin görsel ve sosyal medyaya yansıyan tapeler-
le sistematik yolsuzlukla suçlanması ciddi bir tartışmaya neden olmuştur. 
Sistematik yolsuzluğu, AK Parti’nin savunması kolay bir durum değildir. 
Nitekim yolsuzluğun sistematikleştirilmiş gibi gösterilmesi ve mahkeme ka-
rarları tescil edilmeden sosyal ve görsel medyada ifşa edilerek mutlak suçlu 
gibi ilan edilmesi, hukukun en temel prensibi olan ‘suçsuzluk karinesine’ aykı-
rıdır. Özellikle bunda Gülen Cemaati’ne yakın medyanın öncü rol alması, bir 
ölçüde dershaneler konusunda ortaya çıkan düzenlemelerin rövanşını alma 
gibi değerlendirilmiştir. Ancak işin seyri daha sonra değişmiş ve ulusal gü-
venliği tehdit eden bir duruma dönüşmüştür. Bu bağlamda Gülen Cemaati, 
AK Parti tarafından “paralel yapılanma/örgüt” (Bilgin, 2014) olarak tanımlan-
mış ve lanse edilmiştir. 

Aslında ‘korku’ ve ‘tehdit’ temelli siyasal bir kültür üreterek algı yönetimini 
elinde bulundurmak isteyen birtakım illegal yapılanmaların, Türkiye’deki si-
yasal kompozisyonu yeniden dizayn etmenin uğraşı içinde olduğu, evvelden 
beri bilinen bir gerçektir. Bir diğer gerçekse, AK Parti’nin yasal olmayan siya-
si yapılanmaların tehdidine maruz kalmış olmasıdır. Dolayısıyla bu durum 
AK Parti’nin, başından beri yasal olmayan yapılanmalar karşısında hassas 
olmasına neden olmuştur. Özellikle AK Parti’nin, paralel yapının hukuk dışı 
dinlemeleriyle oluşan “montajlanmış ses kayıtlarının” sosyal medya üzerinden 
paylaşılması ciddi bir krize yol açmıştır. Ancak bu süreçte AK Parti’nin söz 
konusu krizi sağlıklı bir şekilde yönettiğini söylemek pek de mümkün değil-
dir. Bu noktada AK Parti’nin sosyal medya kaynaklı manipülasyonlarla inşa 
edilen krize karşı henüz kapsamlı bir kriz yönetimine sahip olmadığı açık-
tır. AK Parti, özellikle sosyal medya ve siyaset ilişkisinin aldığı yeni boyutu 
göz ardı etmekte, sosyal medyayla ilişkisini sadece parti faaliyetlerinin tanı-
tımıyla ve savunma mekanizması olarak kullanmasıyla sınırlandırmıştır. AK 
Parti’nin sosyal medyanın kapatılmasına, idari tedbirlerle sınırlandırmasına 

veya aleyhine kampanyalar düzenlenmesine yönelik stratejiler belirlemesi, 
sosyal medyaya yönelik algılayışı ve konumlandırmayı yeterli düzeyde kav-
rayamadığını göstermektedir. 

SONUÇ

Türkiye’de sosyal medya eksenli siyaset tartışmaları, Gezi olaylarıyla birlikte 
başlamıştır. Bu süreçte medyanın siyasete müdahil olma ve onu şekillendirme 
çabası görünür hale gelmiş ve biçim değiştirerek, yerel seçim öncesinde de 
etkinliğini sürdürülmüştür.

Bu yönüyle Türkiye’de sosyal medyadan sonra bireyin hayatında birçok 
şey değişmeye başlamıştır. Özellikle sosyal medyada var olan içerik önem ka-
zanmış ve Türkiye’de bireyin katılımcı çağı yeniden inşa edilmeye başlanmıştır. 
Böylece yeni Türkiye’de sosyal medyada üreten ve tüketen arasındaki ayrım 
giderek azalmaya başlamıştır. 

Sosyal medyaya bağlı olarak Türkiye’de yeni ilişkiler ağı ve iletişim jargo-
nu da gelişmiştir. Bir ‘nickname’in arkasına saklanmanın verdiği özgüvenle 
bireylere muazzam bir ifade özgürlüğü verilmiş ve bu, yeni özgürlük alanla-
rının doğmasına yol açmıştır. Bu yüzden Türkiye’deki sosyal medya bilgiyi, 
söylemi, haberi ve içerikle ilgili alışkanlıkları temelden değiştirmiştir. Hatta 
sosyolojinin, psikolojinin, politikanın ve teknolojinin aynı potada erimesiyle 
iletişim şeklinin monologdan, diyaloga dönüştüğü, yeni ilişkiler ağının ku-
rulduğu bir duruma dönüşmüştür.

Dolayısıyla sosyal medyanın kontrol edilemeyen bir mecra olması, kurum-
ların ve yetkililerin imajlarını zedeleyebilecek veya mesajlarını çarpıtabilecek 
sahte hesap/sayfaların oluşturulması riskini her zaman taşımaktadır.11 

Türkiye’de bütün eksikliklerine rağmen sosyal medyayı başarılı bir şekilde 
kullanan kurum ise başta AK Parti olmak üzere siyasal partilerdir. Özellikle 
siyasal partilerin, sosyal medyayı Türkiye’nin gündemine, buna dair yorum-
lara, halkla ilişkilere, proje ve aday tanıtımına yönelik kullandığı görülmüş-
tür. Bu türden uygulamalar hem Türkiye’nin kamuoyunu etkilemesi, hem de 
bireyin/sosyal grupların bilgilendirilmesi açısından önemli olduğu için bir 
ölçüde twiplomasi yapmaktadır.

Aslında bütün bunlar Türkiye’de yeni medya uygulamalarının yeniden 
tanımlanmasını zorunlu kılmaktadır. Zira ‘sihirli bir araç’ gibi değerlendiri-

11 Örneğin Türkiye’de Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, sahte hesaplarla mücadele etmek ve 
manipülasyonların önüne geçmek amacıyla bakanlıkların resmî ve bakanların şahsî hesaplarını 
gözden geçirerek bazı güncellemeler yapma ihtiyacı hissetmiştir. Böylece bu konuda bir çeşit dijital 
diplomasi icra ettiği söylenebilir. Bunun için bkz… Dönmez, 2013. 
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len sosyal medyanın, Türkiye’ye yönelik etkilerinin başta siyasal alan olmak 
üzere hemen hemen her alanı kapsayacağı tahmin edilmektedir. Ancak sosyal 
medyanın Türkiye’de siyasal ve sosyal alandaki etkilerini tespit edebilmek 
için bir sonraki adım olarak daha önceki kullanıcı profillerini, davranışlarını, 
beğenilerini, tepkilerini, beklentilerini vb. hususları takip etmek ve bilginin 
en doğru şekilde sunulduğu semantik web kavramının her alana yayılması 
gerektiği düşünülmektedir. Aksi takdirde bilginin, teknolojinin, hızın ve pay-
laşım arzusunun birleştiği günümüz dünyasında, sosyal medyanın yeniden 
tanzim edeceği düşünülen ilişkiler örgüsünde ulusal ve uluslararası siyaseti 
yeniden dizayn etmesi kaçınılmaz olacaktır. Buna göre ulusal hükümetleri, 
kimlikleri, etnisiteleri, retorikleri, algıları yönlendirmesine açık ve muazzam 
entegrasyon şemasıyla, her şeyi birbirine bağlayan yeteneğiyle ciddi bir teh-
dit algısı oluşturabileceği kuşkusuzdur. 

Son Not:

Doç. Dr. Soyalp TAMÇELİK, Gazi Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Öğretim Üyesi.  
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SİYASAL İLETİŞİM ve SİYASAL PAZARLAMA 
PERSPEKTİFİNDEN 2013 KKTC ERKEN GENEL SEÇİMİ’NE 
KATILAN PARTİLERİN YÜRÜTTÜKLERİ 
SEÇİM KAMPANYALARI*

Doç. Dr. Elif Asude TUNCA 
Öğr. Gör. Nurten AVTÜRK KOLDAŞ

ÖZET

Bu çalışmada siyasal iletişim ve siyasal pazarlama kavramları çerçevesinde Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 28 Temmuz 2013’te yapılan Erken Genel Seçimi’ne katı-
lan siyasal partilerin (Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi - Birleşik 
Güçler (CTP-BG), Demokrat Parti - Ulusal Güçler (DP-UG), Toplumcu Demokrasi 
Partisi (TDP) ve Birleşik Kıbrıs Partisi - Toplumsal Varoluş Güçleri (BKP-TVG)) seç-
menlere yönelik yürüttüğü seçim kampanyaları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 
Çalışma çerçevesinde partilerin iletişim kampanyaları (ve parti politikalarının) seç-
menlerin üzerindeki etkisi seçim sonuçlarının niceliği boyutuyla değerlendirilmiştir. 

Yani seçimlere katılan partilerin ve yürüttükleri seçim kampanyalarının genel bir 
durum değerlendirmesi yapılarak kampanyalarının etkisi ve başarısı, seçim sonuç-
larından elde ettikleri yüzde ve meclisteki milletvekili sayılarıyla ve bir önceki genel 
seçimlerdeki yüzdeleriyle karşılaştırılarak ele alınmıştır. 

Bu genel amaç ve çerçeve açısından çalışmayı değerlendirdiğimizde, 2013 KKTC 
Erken Genel Seçimlerinde mücadelenin daha çok sağ iki parti arasında yoğunlaştığı 
ve umut vadeden, seçmene olumlu mesajlar gönderen, korku ve tehditten kaçınan 
partinin seçimlerden daha olumlu kazanımlarla çıktığı gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Siyasal İletişim, Siyasal Pazarlama, KKTC 2013 Erken Genel 
Seçimi, KKTC 2009 Genel Seçimi, UBP, CTP-BG, DP-UG, TDP, BKP-TVG.

* Bu makale, 21 – 23 Kasım 2013 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi’nce düzenlenen 1. Uluslararası 
Siyasal İletişim Demokrasi ve Yeni Süreçler Sempozyumu’nda sunulmuş olup herhangi bir yerde 
basılmamıştır. 
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GİRİŞ

Siyasal pazarlama, pazarlama ve siyasal iletişim çalışmaları içinde özel-
likle son yıllarda ön plana çıkmış bir çalışma alanıdır. Günümüzde siyasal 
aktörlerin pek çoğu pazarlama stratejilerini siyasal iletişim süreçlerine uyar-
lamaya ve seçmenlerine yeni siyasal pazarlama araçlarıyla ulaşmaya çalış-
maktadırlar. Bu bağlamda siyasal ürün sağlayıcısı durumunda olan siyasal 
aktörler, siyasal anlamda müşteri olarak görmeye başladıkları seçmenlerin 
müşteri memnuniyetini sağlama ya da siyasal reklamlarla onları etkileyerek 
yönlendirme yollarıyla seçmenlerden aldıkları siyasal destekleri arttırmaya 
çabalamaktadırlar. Nitekim örneğin Harrop’a (1990) göre siyasal pazarlama 
yalnızca siyasal reklamdan ve partilerin siyasi söylevlerinden ibaret olmayıp 
seçim pazarında partinin bütünsel konumlanışını ve bu konumlanışın siyasi 
tüketiciye aktarımını kapsamaktadır. Kavanagh (1996) ise siyasal pazarlama-
yı bir seçim propagandası ya da kampanyası olarak görür, kamuoyunu seçim 
kampanyası döneminde ve öncesinde takip ve yönlendirme için geliştirilmiş 
araç ve stratejilere odaklandığını savunur. Benzer bir görüşü ortaya koyan 
Scammell aynı zamanda siyasal pazarlama ile ilgili bir zorluğa da dikkat çek-
mektedir. Scammell’e (1999) göre alandaki hızlı değişimler ve farklılaşmalar 
siyasal pazarlamanın tanımı üzerinde bir uzlaşmanın sağlanmasını zorlaştır-
maktadır. Öyle ki siyasal pazarlama bir yandan tarih yöntemlerini ve kuram-
larını kullanarak siyasi liderlerin hareketlerini açıklamaya ve pazarlanabilir-
lik içinde nasıl kullanılacağını belirlemeye çalışırken bir yandan da siyaset 
bilimi yaklaşımlarından yararlanarak siyasi süreçleri, siyasal iletişim yöntem 
ve anlayışlarından faydalanarak da siyasi ikna süreçlerini anlamlandırmaya 
çalışmaktadır (Scammell, 1999). 

Siyasal pazarlama literatürünün gerek kuramsal gerekse alan çalışmalarıy-
la geliştiği dönemde bu çalışmanın amacı literatürdeki temel kavramsallaştır-
ma ve modelleme çalışmalarını alandaki bir örneğe yansıtarak kuram-pratik 
bağlantısına katkı sağlamaktır. Bu çerçevede çalışma, şimdiye kadar siyasal 
pazarlama ile ilgili yapılan çalışmalara atıfta bulunarak Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde 28 Temmuz 2013’te yapılan Erken Genel Seçimi’ne katılan 
beş partinin siyasal pazarlama stratejilerini karşılaştırmaktadır. Bu karşılaş-
tırma yapılırken çalışmanın ilk bölümünde siyasal pazarlama tanımı ve siya-
sal pazarlama üzerine çalışmalar ilgili literatür doğrultusunda ele alınacaktır. 
Çalışmanın ikinci bölümü siyasal pazarlama öğelerinin kategorik bir şekil-
de incelenmesine ayrılacak ve ardından KKTC örneklerine yer verilecektir. 
Çalışmanın takip eden bölümünde ise; siyasal pazarlama araçları tartışılır-
ken UBP, CTP-BG, DP-UG, TDP ve BKP-TVG’nin hangi araçları nasıl kulla-
narak siyasal pazarlama süreçlerini yürüttükleri incelenecektir. Çalışmanın 

dördüncü ve son bölümünde siyasal pazarlama süreci Nowak ve Wärneryd 
modeline (McQuail & Windahl, 1993, s. 185) göre incelenip bu modelin KKTC 
örneğine uygulanabilirliliği tartışılacaktır. Çalışmanın siyasal pazarlama ça-
lışmalarının gerek kavramsal gerekse pratik çözümleme yaklaşımlarına katkı 
sağlaması beklenmektedir. 

SİYASAL PAZARLAMA TANIMI ÜZERİNE

En genel tanımıyla pazarlama “bir ürünü pazarına uygun hale getirme, tüke-
ticiye tanıtma, rakipleriyle arasındaki farklılığı ortaya koyma ve en az masraf-
la satıştan elde edilecek kârı en yüksek düzeye ulaştırmak için kullanılacak 
tekniklerin tamamıdır” (Ünnü, 2009, s. 1254). Bu tanım siyasete uyarlanıp bir 
siyasal pazarlama tanımı oluşturulacak olursa siyasal pazarlamayı “bir siyasi 
parti ya da adayın potansiyel seçmenlere uygunluğunu sağlamak, siyasi par-
tiyi ya da adayı en yüksek sayıdaki seçmen kitlesinin ve bu kitledeki her bir 
seçmenin tanımasını sağlamak, rakiplerle farkını ortaya koymak ve en az mas-
rafla seçimi kazanmak için gerekli olan oy sayısını elde etmek amacıyla kulla-
nılan tekniklerin tümü” şeklinde tanımlamak mümkündür (Tan, 2002, s. 19). 

Değişim ya da mübadele, geleneksel pazarlama tanımlarının önemli bir 
unsurudur. Pazarlama süreci içinde ürünü satın alan tüketici ile bir mübadele 
söz konusudur. Siyasal pazarlamada ise mübadele tüketici konumunda olan 
seçmenler ile ürün konumunda olan siyasal parti ve/veya adaylar arasında 
gerçekleşir. Seçmenler, kullandıkları oy ve bunun için ayırdıkları zamana 
karşılık siyasal partinin kendi yaşamlarına sunacakları refah, huzur ve sos-
yo-ekonomik güvencelere yönelik yasama kararlarını (yasal düzenlemeleri) 
elde ederler. Bu durum kararların uygulanması sonrasında siyasal tüketiciler 
arasında memnuniyet veya pişmanlık yaratacak ve değişik geri dönümlerle 
beslenen bir değiş-tokuş sürecini oluşturacaktır (Ünnü, 2009, s. 1254). Böyle 
siyasal içerikli bir “değiş-tokuş”un niteliği, şekli, değerlendirilmesi ve yapı-
landırılması ile ilgili bir çerçeve Baines tarafından geliştirilen değiş-tokuş mo-
delinde detaylı bir şekilde sunulmuştur. 

Baines’e (2002) göre:

“Pazarlama değişim (mübadele) ile ilgilidir. Politik pazarlamada değişim 
süreci temelde seçmenden politik adaylara vaatleri ve önerileri karşılığında 
verilen oylardır. Propaganda süreci işte bu adımda durur. Vaatler ve yardım-
lar verilir, oylar atılır. Oysa politik pazarlamada seçmenlerden bilgi toplanır, 
onlarla iletişim kurulur. Eğer seçmenlerinizi anlamak için araştırma yapmı-
yorsanız seçim süreci zorluklar içerir. Yapılacak bu araştırma kalitatif olabilir, 
odak gruplarıyla yapılabilir ya da kantitatif olabilir. Yani bir çok türde olabi-
lir” (Baines, 2002).
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Bu anlayıştan hareketle Baines aşağıdaki şemada ifade edilen bir siyasal 
pazarlama değişim sistematiğini ifade eder (Şema 1):

Şema 1: Siyasal Pazarlamada Değişim (Mübadele)

(Kaynak: Baines, 2002).

Siyasal pazarlama üzerine yapılmış kuramsal ve kavramsal çalışmalar ge-
nel olarak siyasal pazarlamanın yapısı ve nasıl geliştiği üzerine olmakla bir-
likte büyük çoğunluğu bu pazarlama çeşidinin öğeleri ve bunların pratikte 
nasıl kullanıldığı üzerine yapılmıştır. Bu çerçevede siyasal pazarlama; pazar-
lama kavramları, ilkeleri ve yaklaşımlarının politik konularda bireyler, grup-
lar, örgütler ve uluslar tarafından uygulanması olarak tanımlanırken ve bu 
tanımın içine pazarlama süreci içinde yer alan bireyler, gruplar, siyasi partiler 
örgütler, lobiciler ve ulusların gerçekleştirdikleri faaliyetlerin analiz, planla-
ma, uygulama, değerlendirme ve denetimi de eklenmiştir (Butler ve Collins, 
1994, s. 21).

Siyasal pazarlama aslında iki bilimsel disiplinin yani siyaset bilimi ve pa-
zarlama kesişim kümesinde oluşan bir araştırma alanıdır. Bu bağlamda her 
ne kadar birçok farklı yaklaşımı içerse de temelde yukarıda da belirtildiği 
gibi “siyasi aktörlerin ticari pazarlama kavram ve tekniklerini siyasi amaçları 
gerçekleştirmeye yönelik siyasi faaliyetlere uyarlamasını” ifade eder (Men-
sah, 2007, s. 97). Butler ve Collins değişik kaygılarla (siyasetin ticarileşmesi 
vs.) istese de istemese de pazarlamanın zaten doğası itibariyle politikacıların 
açıkça ya da üstü kapalı olarak meşgul olduğu sürekli ve gerekli bir politik 
işlev olduğunu belirtmişlerdir (1994). Maarek (1995) ise; siyasal pazarlamayı, 
“siyasal mesajların tasarlanması ve aktarımı için ortaya konmuş özgün siyasal 
iletişim ilkeleri ve stratejik küresel yaklaşımın bir bütünü” olarak betimlemiş-
tir. Bu anlamda Maarek siyasal pazarlamanın daha çok siyasal iletişim bileşe-
nine odaklanmış ve promosyon ve pazarlama yapıları içine yerleştirilmiş bir 
iletişimi pazarlama karışımının bir aracı olarak düşünmüştür. 

İletişimi pazarlamanın bir aracı olarak gören yaklaşım bu konuda çalışma-
lar yapan diğer düşünürler tarafından daha da geliştirilmiş, örneğin Smith 
ve Saunders (1990) siyasal pazarlamanın bileşenleri üzerinde durarak imaj 
oluşturma, konu takibi, seçmen hedeflemesi ve seçim zamanlaması gibi bi-
leşenlerin siyasal pazarlama sürecindeki önemine değinmişlerdir. Tent ve 
Friedenberg’in (1991) “Siyasal Kampanya İletişimi” siyasal ürünün başarılı 
bir şekilde pazarlanabilmesi ve seçim başarısı için siyasi söylem, televizyon 
tartışmaları ve siyasi reklamın önemini vurgularken Tan (2002) seçim süreci-
ni bir reklam kampanyası olarak kavramsallaştırmış ve bu pazarlama süreci 
içinde reklam materyalleri ve reklam içeriklerinin önemini ön plana çıkarmış-
tır (Yaşın, 2006, s. 632).

Bununla birlikte siyasal pazarlama literatürü zaman içinde gelişmiş ve 
özellikle pazarlama sürecini ilgilendiren yönetişimsel ve örgütsel konuların 
yanı sıra sürecin planlamasına ve aşamalarının kontrolüne yönelik çalışmalar 
ve pazarlamada ekonomik kaynak yaratma, kampanyalarda gönüllü seferber-
liği ve seçmene yönelik diğer siyasal pazarlama faaliyetlerini inceleyen alan 
çalışmalarıyla daha da zenginleşmiştir. Lock ve Harris (1996) siyasal pazarla-
manın hedef kitle olan seçmenlerle olduğu kadar siyasi parti üyeleri, medya 
ve olası finansal destek kaynakları gibi diğer paydaşlarla da gerçekleştirilecek 
iletişimi incelemesi gerektiği üzerinde durarak siyasal pazarlama aktörlerinin 
çokluğuna dikkat çekerler. Okumuş (2007) ise bu çalışmaların ışığında siyasal 
pazarlamanın temel bileşenlerini ve değişkenlerini şöyle özetlemektedir:

“Pazarlama yönetim sürecinde ve pazarlama karması kararlarında önem-
li bir değişken olan tüketici, siyasal pazarlama içerisinde seçmen olarak de-
ğerlendirilmektedir. Ticari alanda tüketicinin sahip olduğu rol aynı şekilde 
seçmenler için de geçerlidir. Siyasal ürünün (parti, lider, program v.b.) tasar-
lanmasında da pazar koşullarının, beklentilerinin ve pazar boşluklarının iyi 
tahlil edilmesi gerekmektedir. Seçmenlerin beklentilerini iyi tespit edemeyen 
siyasi partiler, liderler, seçmenleri ile doğru bir pazarlama iletişimi kurama-
yacaklardır. Siyasi partilerin siyasal rekabet içerisinde ideolojik konumları ve 
sundukları temel vaatleri açısından farklılaşmalarının önemini yitirmesi, siya-
si adayların kişilik özelliklerini ifade eden aday imajının, bir rekabet unsuru 
olarak öne çıkartılmasını gerekli kılmıştır”.

Buradan hareketle siyasal pazarlamada siyasal ürün, siyasal yapılanma ve 
liderlik kadrosu olurken; tüketici konumunda bulunanlar ise seçmenlerdir. 
Bu iki ana unsur arasındaki siyasi, ticari iletişimi etkileyen değişik paydaş ve 
bileşenler de söz konusudur. Nitekim Butler ve Collins’e göre politik pazar-
lama ile ilgili yaklaşımlar; bireyler, gruplar, siyasi partiler, örgütler, lobiciler 
ve uluslar tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerinin analiz, planlama, uygu-
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lama, değerlendirme ve denetimini içereceğinden (Butler ve Collins, 1994, s. 
21) bu bileşenlere ve süreçlere değinmeden yapılan analizler, eksik analizler 
olacaktır. Aşağıda daha detaylı bir şekilde tartışılacak olan bu bileşenleri içi-
ne alan bütünleşik bir analiz, örnek olayların değişik yönleriyle incelenmesi 
açısından da gerekli ve önemlidir. 

SİYASAL PAZARLAMANIN BİLEŞENLERİ (ÖĞELERİ)

Siyasal Pazarlamada Müşteri/Tüketici: Seçmen

Seçmen, siyasal pazarlamacılara göre siyasal pazardaki tüketicidir. Pazar-
lama sürecindeki siyasal reklamlarda dile getirilen vaatlerin muhattabı ve 
sunulacak olan siyasal ürün ve hizmetlerin en son kullanıcısıdır. Pazarlama 
terimleriyle ifade etmek gerekirse arzu edilen hizmet seviyesi, seçmenlerin al-
mayı ümit ettikleri hizmet seviyesi, uygun hizmet seviyesi müşterilerce “kabul 
edilebilir” hizmet sınırı; tolerans sınırı ise müşteriden müşteriye veya işten işe 
farklılık gösterebilen hizmet sınırıdır. Siyasal hizmetler açısından ifade edile-
cek olursa uygun hizmet seviyesi, belli bir oranda ekonomik, sosyal ve siyasi 
katılımları sağlayacak hizmettir. Hizmet sunan siyasal ürün sağlayıcının ikna 
ediciliğini devam ettirebilmesi için bu sınırın altına inmemesi gerekir. Aksi 
takdirde, seçmenler bu asgari seviyeyi sağlayacak veya sağlayacağını vaat 
eden diğer ürün sağlayıcılara doğru yönelebilirler (Okumuş, 2007). 

Limanlılar siyasal pazarlamadaki müşterileri üç kategoride inceler (Li-
manlılar, 1991, s. 35): partiye üye yapılacaklar, parti yandaşları, sempatizanlar ve 
parti yandaşları olmadıkları halde başka seçenek bulamayanlar. Limanlılar’a göre 
partiye üye yapılacaklar kendiliğinden partinin bir parçası olmak üzere par-
tiye başvuran ya da aile fertleri veya tanıdıkları vasıtasıyla partiyi tanıyan ve 
onun bir parçası ya da destekçisi olmak isteyen kişilerden oluşmaktadırlar. 
Bunlar partiyle bir bağ kurma konusunda istekli olan ve bu anlamda siyasal 
pazarlama mesajlarını bu mesajlara zıt okuma getirmeyecek şekilde okumaya 
elverişli kişilerdir. 

Parti yandaşları, sempatizanlar partiye inanan, güvenen, kazanılmış seç-
menlerdir. Bu müşterilere yönelik pazarlama stratejileri daha çok bu müşte-
rileri kazanmaktan ziyade varolan bağı pekiştirmek ve zıt iletişim araçlarının 
bu kişilerin kafasında soru işareti yaratmalarına izin vermeyecek iletişimsel 
önlemleri almak üzerine odaklanacaktır. Ayrıca gerekli durumlarda bu tür 
müşteriler arasında eylemliliğin arttırılması ve marka imajının desteklenme-
sine yönelik pazarlama stratejileri geliştirmek mümkün olabilecektir. 

Parti yandaşları olmadıkları halde başka seçenek bulamayanlar ise siyasal 
ürünler konusunda net bir fikirleri olmayan ya da bu ürünlerden hangisini se-
çecekleri konusunda kararsız kalmış müşterilerdir. Bu tür müşteriler siyasal 
ürünle bir bağ yaratılmadığı sürece bir kerelik müşteri olarak kabul edilirler. 
Birçok ülkede bu kapsamın içinde incelenebilecek, hangi partiye ya da kişiye 
oy vereceklerini daha önceden bilmeyen müşteriler bulunmaktadır. Siyasal 
pazarlama stratejistleri özellikle seçim dönemlerinde, sessiz çoğunluk diye 
de adlandırılan bu tür müşteri topluluklarını kazanmak için tutundurma ça-
baları göstermekte ve değişik pazarlama stratejilerini uygulamaya koymaya 
çalışmaktadırlar (Ünnü, 2009, s. 1255).

Siyasal Pazarlamada Ürün

Siyasal ürün kavramı çok boyutludur ve lider, aday, parti unsurlarını içerir. Ti-
cari üründe olduğu gibi siyasi üründe de gruplandırma yapmak gerekir. Bütün 
ideoloji ve siyasi görüşlere açık bir siyasal ürünün siyasal pazarlama açısından 
yeterince ikna edici ve pazarlanabilirlik yönünden gerçekçi olduğu söylenemez. 
Ancak daha fazla seçmen kitlesinin desteğini alabilmek ve pazarlanabilirliğini 
arttırmak için daha büyük siyasal müşteri kitleleri tarafından kabul edilebile-
cek bir ideoloji ya da düşünsel konum belirlenebilir. Örneğin, etnik ya da dini 
kimlik üzerine sürdürülebilecek bir siyasi söylem ya da propaganda ancak bu 
etnik ve/veya dini gruba hitap edebileceği için, pazarlanabilirliği o etnik ya da 
dini toplulukla sınırlı olacaktır (Ünnü, 2009, s. 1255).

Divanoğlu siyasal ürünü oluşturan unsurlarla ilgili çalışmaları şu şekilde 
derlemiştir: 

“Siyasal ürünü oluşturan unsurlarla ilgili farklı görüşler bulunmakta-

dır. Bir partinin ürününün tanımlanması ile ilgili olarak; Harris (2001, s. 46), 

parti imajı, lider imajı, politik vaatler; Less Marshment (2001, s. 1079), lider, 

aday, üyeler, gönüllüler, ücretli çalışan personel, semboller, parti politikaları; 

Wring (2002, s. 288) ve O’Shaughnessy (2001, s. 1051), parti imajı, lider imajı 

ve politik programlar; Limanlılar (1991, s. 30), partilerin ürettikleri fikirler ve 

politikalar, ülke sorunlarına ve yerel sorunlara çare olarak ürettikleri çözüm-

ler; Reid (1988, s. 38), politikalar paketi, liderlik stili, politik değerlerin belir-

tilmesi; Tan (2002, s. 47), lider, parti programı, adaylar, siyasi partinin yapısı, 

ideolojik görüşü ile ülke sorunlarına ilişkin çözüm önerileri gibi farklı sıra-

lamalar yapılmıştır. Bu farklılıklar seçmen ve coğrafi özelliklerden kaynak-

lanmış olabilir. Sıralama nasıl olursa olsun, siyasal ürünlerin her biri seçmen 

tercihleri üzerinde etkilidir” (Divanoğlu, 2008, ss. 106-107).
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Bu derlemeden de anlaşılacağı üzere siyasal ürün değişik bileşenlerden 
oluşmaktadır ve bu bileşenler ürünün pazarlanabilirliğinde önemli rol oyna-
maktadırlar. Ancak tüm bu bileşenler göz önünde bulundurulduğunda bile 
başarılı bir pazarlama stratejisi geliştirilemeyebilir. Çünkü bunlarla birlikte 
seçmenlerin ürünle ilgili algılamaları da önemlidir. Nitekim siyasal tüketici 
olarak adlandırdığımız seçmenlerin siyasal ürün hakkındaki algılamaların-
da muğlâklıklar olabilir. Bu algılamaları etkileyen birçok etmen vardır. Bu 
etmenlerden bazıları seçmenin psiko-sosyal durumu, seçmenin yaşadığı böl-
genin nitelikleri, seçmenin ideolojik arka planıdır. Bu yüzden başarılı bir pa-
zarlama stratejisi için siyasal ürünün temel unsurları olan lider, aday ve parti 
programlarını kamuoyunun bu algılamalarındaki farklılıkları değerlendirile-
rek şekillendirilmesi gerekmektedir.

Ürün, siyasal pazarlama karmasının merkezinde olduğu için pazarlama 
stratejileri ancak bu merkezin temel unsurları üzerinde yoğunlaşarak ve bu 
unsurların değişik boyutlarını göz önünde bulundurararak geliştirilebilir. Si-
yasal ürün, aday imajı, lider imajı, parti programı olmak üzere üç anahtar unsu-
ru bir araya getiren bir değişkenler karmasıdır. Bu yüzden ürün kavramını 
tartışırken bu üç unsura da değinmek gerekmektedir. Siyasal pazarlama kar-
masındaki ürün kavramı üç temel başlık altında incelenebilir:

Parti Lideri ve Lider İmajları

Lider, başkalarını belirli bir amaç yönünde davranmaya yönelten kişidir. Li-
derlik ise, belirli şartlar altında belirlenen amaçları (kişisel ve grup amaçlarını) 
gerçekleştirmek, bir kimsenin başkalarının faaliyetlerini etkilemesi ve yönlen-
dirmesi sürecidir. Buna göre liderlik sürecinin özünü, bir kişinin başkalarını 
etkileyebilmesi oluşturmaktadır. Bu etkilemede dış görünüş ve davranışlar 
önemli bir bileşen olmakla birlikte lider imajı yalnızca dış görünüşe indirgen-
memelidir. Her ne kadar vatandaşlar liderlerin dış görünüşlerinden ve davra-
nış biçimlerinden hareketle belirli fikirleri oluştursalar da, siyasal pazarlama 
sürecinde lider imajını oluşturan başka unsurları da göz ardı etmemek gerekir.

Lider imajları siyasal pazarlamanın önemli unsurlarından biridir. Aslında 
siyasi parti liderlerinin siyasi iletişimin ana teması olarak kullanılması, büyük 
ölçüde modern siyasal pazarlamanın kaynağı olan ABD’den ihraç edilmiş bir 
uygulamadır. Ancak parti yapılanması ve bu yapılanmayla seçmen ilişkisi, 
seçmenlerin günlük yaşamlarını belirleyen ekonomik refah, güvenlik kaygı-
ları gibi unsurlar da siyasal pazarlamanın, yalnızca lider imajının oluşturul-

ması ve hedef kitleye etkin bir şekilde ulaştırılmasının başarıyı tek başına et-
kilemediğini ortaya koymaktadır (Lock ve Harris, 1996, s. 17). 

Bunun yanı sıra, lider imajının pazarlanabilirliğini etkileyen başka bir nok-
ta da liderin bu imajla temsil ettiği parti ve genel olarak siyasal ürün arasında-
ki tutarlılıktır. Çünkü bir liderin imajıyla liderlik ettiği partinin imajı arasında 
önemli bir bağ söz konusudur. Bu nedenle renkleri, sembolleri, tavırları, stil-
leri, sözleri, görüntüleri, sloganları ile oluşturulacak olan tutarlı bütünleşik 
imaj, özellikle parti programları benzer ise liderin pazarlamasında önemli bir 
rol oynar (Divanoğlu, 2008, s. 108; İslamoğlu, 2002, s. 120).

Lider ve liderin parti görsellerinde kullanımı, hem genel olarak lider ima-
jının oluşmasında hem de lider imajı kanalıyla seçmen algısı üzerinde par-
ti başkanına yönelik soyut bir kavram oluşturması açısından önemlidir. Bu 
açıdan değerlendirdiğimizde CTP-BG’nin Özkan Yorgancıoğlu’nun “1 Parti 
Var” ve DP-UG’nin Serdar Denktaş’ın fotoğrafının “Başınıza Değil Ayağınıza 
Geleceğiz” sloganı ile birlikte tek kullanıldığı ve çok sınırlı sayıdaki reklam 
çalışması dışında; bölgelerdeki adayları ile toplu fotoğrafları birlik, parti içi 
dayanışma, dostluk, arkadaşlık, destek gibi somut birçok niteliğin görselleş-
tirilmiş yansımasıdır. 

CTP-BG Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu
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DP-UG Genel Başkanı Serdar Denktaşlı Reklam Çalışması

Öte yandan TDP Genel Başkanı Çakıcı’nın; önde iki çocukla el ele, arkasın-
da ise partisinin milletvekili adayları ve onların da arkasında Kıbrıs halkının 
yer aldığı “Zamanı Geldi” sloganlı görselleri ise partisinden ve seçmenlerden 
uzaklaşan bir algı yarattığı şeklinde yorumlanarak tepki almıştır.

TDP Genel Başkanı Mehmet Çakıcılı Görsel

KKTC Temmuz 2013 Erken Genel Seçimi incelendiğinde lider imajlarının 
pazarlanması konusunda genel olarak tüm partiler (yukarıda belirtilen ve 

kampanyalarının başında yer verdikleri görüntüler dışında) parti liderlerini 
ön plana çıkarmak yerine, partilerinin felsefe ve vaatlerini vitrinde tutma ça-
baları göze çarpmaktadır. Bunda CTP-BG’nin erken genel seçimlerden dolayı 
ileri bir tarihe ertelediği parti kurultayı, UBP’nin zaten erken genel seçimlere 
gidilmesine sebep olduğu ifade edilen parti başkanı ve kadrosu arasındaki 
çekişmeler ve parti başkanının karizmatik olmadığı düşünülen dış görüntü-
sünde yaptığı değişiklikler de birer etken olarak ifade edilebilir. Özellikle se-
çimlerden birkaç gün önce ortaya çıkan; CTP-BG’nin bir sonraki yıl yapılacak 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri için muhtemel adayı olarak ismi geçen Talat’ın 
kasetleri partinin “toparlayıcı” olarak bu ismi ön plana çıkarmasından ka-
çınmasına da sebep olmuştur. Yani bu çerçeveden bakıldığında KKTC’nin 
bir önceki seçimlerinde olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı için Derviş Eroğlu ve 
Mehmet Ali Talat çekişmesi arka planda sürmüş olabilmekle birlikte erken 
genel seçim kapsamında seçmenlere yansıtılmamıştır. Bununla beraber, se-
çim kararı alınmasının hemen ardından iktidarı geçici hükümete bırakmak 
zorunda kalan UBP Genel Başkanı İrsen Küçük’ün saçlarını boyatması, bir 
nevi değişen, yeni bir lider imajı çizme çabası gibi algılanabilecekken, toplum 
tarafından çok antipatik bulunarak alay konusu olmuştur. Gerek yeni görün-
tüsü gerekse eski görüntüleriyle olsun UBP’nin görsellerinde Küçük’e yer ve-
rilmemiş, lider imajı olarak ön plana çıkartılmamıştır. Öte yandan, TDP Genel 
Başkanı Mehmet Çakıcı’nın belki kadraj probleminden olduğu ifade edilebi-
lecek bir afiş tasarımında önde iki çocukla elele tutuşmuş, arkasında ve uzak 
bir mesafede ise; önde adaylar adayların arkasında da kalabalık halk görseli, 
“almış başını giden, partisinden ve halkından uzaklaşan bir parti lideri” imajı 
olarak algılanmış ve TDP Başkanı’nın çok eleştirilmesine neden olmuştur. Bu 
açıdan değerlendirdiğimizde, DP-UG Başkanı Serdar Denktaş’ın tek başına 
görüntü verdiği tek bir afiş tasarımı dışında; tüm reklam ve afiş - bilboard 
tasarımlarında ve özellikle CTP-BG Başkanı Özkan Yorgancıoğlu’nun bölge-
lerdeki adayları ile olan toplu fotoğraflarının yer aldığı reklam - afiş tasa-
rımlarında birlik, parti içi dayanışma, dostluk, arkadaşlık, destek gibi somut 
birçok niteliğe vurgu yapılmıştır. 

Partinin Adayı

Bir partinin bir seçimde gösterdiği adaylar onun (partinin) kimliği, imajı, ide-
olojisi ve vitrini hakkında fikir verir. Parti tercihlerinde adaylar da önemli 
bir rol oynamakla birlikte bu durum bazen değişebilmektedir. Yani seçmen, 
tek bir adayı olan partiyi seçerken belki de bu adaya güven duymuyordur 
veya belki de kişisel olarak bu adaya sempati duymuyordur ancak tercih 
ettiği parti için onu seçmektedir. Öte yandan belli bir adayın fikirlerini be-
ğeniyor olmasına rağmen, bu adayın partisinin iktidara gelmesini veya ülke 
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yönetiminde etkin bir rol oynaması fikrini beğenmediği için adayı da tercih 
etmeyebilmektedir. Tam tersi, partiyi beğenmeyip sırf adayı beğendiği için de 
seçmen adaya oy verebilmektedir. 

Siyasal pazarlamacıların sunduğu ürün, bir adayın seçilmesi durumunda 
seçmenlere vaat edilen ve birçok potansiyel yararın sağlanacağına inanılan 
bir kombinasyondur. Adayın partisi tarafından da vaat edilen bu temel fay-
dalar resmi olarak zikredilir. Seçim propagandası sürecinde de reklamlar ve 
medya tarafından halkın önüne çıkması sağlanır. Burada adayın geçmişi, kişi-
sel özellikleri de seçmenin potansiyel fayda beklentilerini etkiler. Öte yandan 
partinin imajı da aday üzerinde önemli bir rol oynar.

Bir ürünün hedeflenen pazara uydurulması için biçimlendirilme işini ürün 
yönetimi yapar. Siyasal pazarlamada ise bu rolü siyasi danışmanlar üstlenir. 
Kampanya yönetimi, anketler, pazarlama, reklamlar ve halkla ilişkiler faali-
yetlerini içeren aday hizmetleri paketi siyasi danışmanlar tarafından sunulur. 
Yine siyasi danışmanların araştırmaları ışığında aday imajına uyumlu ve et-
kili bir yön verilir. Diğer yandan adayın parti içindeki imajı ve partililer, parti 
üyeleri tarafından destek görmesi de önemli bir unsurdur. Böylelikle, adayın 
seçiminde yönetici kadrolar, parti üyeleri ve partili seçmenler de etkili ol-
maktadır. Hangi yöntemlerle belirlenirse belirlensin, adayın seçmen tercihini 
etkileyebilecek genel niteliklere sahip olduğunun, yöntemlerin belirlenmesi 
sürecinde göz önünde tutulması gereklidir. 

Parti Programları ve Bildirileri

Parti adı ve bu adın siyasal tüketicinin/müşterinin kafasında çağrıştırdıkları-
nın pazarlama stratejileri açısından nasıl kullanılabileceği, siyasal pazarlama-
da marka yönetiminin odaklandığı ana konulardan biridir. Bu anlamda parti 
adının niteliği partinin ideolojik duruşuyla birlikte parti tüzük ve programla-
rında belirtilen ilke ve amaçlarıyla da daha belirgin hale gelir. Bu bağlamda 
bir adayın veya siyasi örgütün siyasi programı (seçim programı, parti progra-
mı), parti adıyla markalaşan siyasi ürünü önemli ölçüde etkileyen unsurların 
arasında yer alır. Baines’in aşağıdaki tanımından hareket edildiğinde bildiri-
lerin niteliği ve işlevleri hakkında da ipuçları elde etmek mümkündür:

“Parti bildirileri de (partinin neleri iddia ettiğini ortaya koyan kitapçıklar) 
insanların parti politikalarını açıkça görmelerini sağlayan faydalı bir araçtır. 
Parti bildirileri iki fonksiyona sahiptir. Sadece partinin ne olduğuna ve neleri 
başarmak istediğine yönelik detayları vermekle kalmaz, aynı zamanda parti-
nin farklı insanlara, farklı şeyler söylememesini sağlar. Partiler sürekli farklı 
kimselere farklı şeyler (bir başka deyişle duyulmak isteneni) söylemezler. Bu 
konu çok önemlidir. Politik bir partinin tutarlı mesajlar iletmesi gerekir. Parti 

bildirisi de farklı gruplara, partinin farklı mesajlarının aslında birbirleri ile tu-
tarlı olduğu güvencesini verir” (Baines, 2002).

Siyasi bildirilerde ve programlarda özetlenen ya da geniş bir şekilde ifade 
edilen siyasal programlar siyasal ürünün pazarlanabilirliği açısından önemli-
dir. Ancak bu önem seçmenin (müşterinin) genel olarak pazar bilinci özelde 
ise marka bilinci ile doğru orantılıdır. Bir başka deyişle, eğer seçmen satın alı-
yor olduğu üründen beklentileri konusunda belli bir bilince sahipse ve diğer 
ürünlerle karşılaştırmasını yalnızca reklamların yönlendiriciliği ile değil, bu 
beklentilerini karşılayabilirlikleri açısından yapabiliyorsa parti programları 
daha etkin olabilir. Nitekim Divanoğlu’nun da Schröder’e atıfla belirttiği gibi 
şahsiyet yönlendirmesinin [parti lideri, aday, vs.] hâkim olduğu ülkelerde si-
yasi programlar, siyasal ürünün önemsiz bir parçasını oluşturmaktadır. 

Her ne kadar kuramsal anlamda siyasi örgütlerde, parti veya örgütlerin 
siyasi programlarının siyasal ürünü şekillendirdiği varsayılsa da, bu varsa-
yım parti programlarının çok da okunmadığı ve daha çok lider veya adayın 
söylemlerine itibar edildiği toplumlarda pek geçerli olmamaktadır (Schröder, 
2004, s. 52; Akt. Divanoğlu, 2008, s. 109). Bu anlamda parti bildiri ve prog-
ramlarının siyasal pazarlama çerçevesindeki etkinliği toplumların siyasal bi-
linci ve eğitim düzeyleri ile doğru orantılıdır, denilebilir. Nitekim toplumla-
rın siyasal bilinci ve eğitim seviyeleri yükseldikçe parti ve/veya aday prog-
ramlarını okuma inceleme ve kendi beklentilerini de tartarak ona göre karar 
verme olasılığının artacağı öngörülebilir. Böyle kitleler için parti program ve 
bildirilerini önemli atıf kaynakları olarak kabul etmek mümkündür. Bu gibi 
toplumlarda parti programı pazarlamanın hedef kitlesini ikna edebilmek için 
ciddi ve bilimsel araştırmalar üzerine oturmalıdır. Çünkü sorunları iyi tespit 
edememiş, seçmenin (siyasal tüketicinin) taleplerine ciddi bir şekilde atıfta 
bulunmayan, sorunlara ikna edici çözüm önerileri oluşturmayan program ve 
bildiriler siyasal pazarlama açısından etkin araçlar olarak kullanılamazlar.

KKTC örneğine bakıldığında DP-UG, zaten çok uzun zaman önce “Geli-
yoruz” manifestosuyla parti programını detaylı bir şekilde ortaya koymuş, 
her bölgeye özel yapılacaklarını internet sayfasında duyurmuştur. Seçime 
özel olarak da bu programı seçim bölgelerine göre bastırarak dağıtmıştır. Se-
çimlerin hemen öncesinde programını, adaylarıyla birlikte açıklayan CTP-BG 
“Bugünden Yarına Hazır 1 Parti Var!” diyerek, hedeflerini, parti programını 
ilan etmiş ve adaylarıyla birlikte parti programını kitapçıklar halinde basarak 
seçmenlere dağıtmıştır. UBP ise, “En Büyük Gücümüz Birliğimiz” diyerek 
seçmenlerine “Oyunu bozmak için davana sahip çık” çağrısında bulunmuş 
ve iktidardayken yaptığı icraatları vurgulayarak bunların devamına dönük 
hedeflerini ortaya koymuştur. TDP de, somut hedeflere dayalı olan yapacak-
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larını “Zamanı geldi” temasıyla vurgulamıştır. BKP - TVG ise; “Seninle varız” 
diyerek Kıbrıs’ın birleşmesini ön planda tutan seçim bildirgesinin ana tema-
sını yansıtmış ve bastırdığı broşürler, yaptığı tek miting ve çoğunlukla tercih 
ettiği mahalli ziyaretler kanalıyla seçmenlerle paylaşmıştır.

Siyasal Pazarlama Araçları ve Pazarlamada Öne Çıkarılan Konular

Siyasal Reklam

Siyasal reklamlar siyasal pazarlamanın en önemli öğelerinden biridir. Siyasal 
reklamı temel olarak “aday ya da parti tarafından medyadan yer ve zaman sa-
tın alınarak, seçmenlerin tutum ve davranışlarını söz konusu aday veya parti 
lehine oluşturmak amacıyla geliştirilen mesajların hazırlanması ve yayınlan-
ması ile ilgili bir siyasal kampanya iletişim faaliyeti” (Uztuğ, 1999, s. 122) 
şeklinde tanımlamak mümkündür. Siyasal reklam, bir politik yapılanmanın 
ya da siyasi bireyin amaçlarının hedef kitleye anlatılmasında ve imajının ya-
ratılmasında önemli bir konuma sahiptir. Siyasal pazarlama stratejistlerinin 
önemli araçlarından biri olan siyasal reklam olabildiğince kısa sürede, olabil-
diğince çok kişi üzerinde, olabildiğince fazla etki yaratmayı hedefler. Bu süre 
genellikle çok kısa olduğu kabul edilen seçim kampanyası dönemidir (Balcı, 
2003, s. 154).

Siyasal reklamcılığın önemli işlevlerinden biri de imaj yaratımı yani “seç-
mende adayı başarıya ulaştıracak algı potansiyelini oluşturabilmek [için] rek-
lam ajanslarının siyasal partilerle eşgüdümlü çalıştıkları kampanya faaliyet-
leri”dir (Erzen, 2008, s. 75). Ancak siyasal reklamın işlevleri bununla sınırlı 
değildir. Siyasi partinin, ürün tanıtımı ve pazarlama amacı doğrultusunda 
reklam, siyasal ürün hakkında bilgilendirme, imaj yaratım sürecinde etkin 
olarak hedef kitlenin imaja bağımlılığını arttırma, siyasal ürün hakkındaki 
yanlış bilgilendirmeyi önleyecek bilgileri seçmene aktararak seçmen kaygı-
larını giderme, siyasal ürünle ilgili yenilikleri tanıtma, kişisel propaganda ile 
ulaşılamayan kişilere ulaşmayı sağlayarak tüm hedef kitleyi siyasal ürünü 
destekleyecek şekilde siyasal katılıma teşvik etmek gibi işlevleri de yerine ge-
tirir (Divanoğlu, 2008, s. 115).

KKTC Temmuz 2013 Erken Genel Seçimi’ne katılan tüm partiler bütçeleri 
oranında gazetelere reklam vermiş ve bu reklamlar kanalıyla; gerek partileri-
nin seçim programlarını ve temalarını gerekse yapacakları mitingleri gazete 
ve televizyonlar aracılığıyla seçmenlere duyurma yolunu seçmiştir ( Tablo 1).

Tablo 1: KKTC 2013 Erken Genel Seçiminde Partilerin Kampanya Bütçeleri *

*(http://www.yeniduzen.com/Haberler/siyaset/ctp-bg-secim-butcesini-acikladi/6120)http://

www.kibrispostasi.com/index.php/cat/35/news/109522/PageName/KIBRIS_HABERLERI ) 

Burada temel belirleyici partilerin bütçeleriyle parti yanlısı gazetelerin tu-
tumları olmuştur elbet. Bu anlamda, oldukça sınırlı bir bütçeye sahip BKP 
hariç diğer 4 partinin reklam ve duyurularını tüm gazete sayfalarında ama 
özellikle CTP-BG’nin reklamlarını ve duyurularını yoğun bir şekilde Yeni Dü-
zen, UBP’nin reklam ve duyurularını ise Güneş gazetesinde görüyoruz. Ga-
zete reklamları kanalıyla partiler seçim bildirgelerine daha detaylı yer verme 
imkânı bulmuşlardır. Bu çerçevede CTP-BG, “Kafası karışanlar baksın diye 
Akıl Defteri”, DP-UG; “Güçlü bir gelecek için ülkemde iş kurmak, yarınla-
ra güvenle bakmak ve geleceğimi bu topraklarda şekillendirmek istiyorum. 
Geleceği seçiyorum!”, TDP; “65 bin Sosyal sigortalının haklarını gasp eden 
yasalar meclise getirildiğinde, Yasaların geçmemesi için mecliste 13 saat ko-
nuştuk, yasalar 2 ay ertelendi. Aynı yasalar 2 ay sonra yeniden getirilince, bu 
kez kürsüyü işgal ettik, büyük bir direniş gerçekleştirdik. Sizler dışarıda mü-
cadele ederken biz de mecliste kavga verdik” diyerek meclis görüntülerinden 
fotoğraflarla verdiği bu reklamı “çalışanların hakları ancak güçlü TDP iktida-
rıyla korunabilir” diyerek seçmenlerine kendi adreslerini ifade etmektedir-
ler. BKP ise az sayıda verebildiği gazete reklamında, o dönemde denize akan 
petrol atığı haberlerine gönderme yaparak; (bir tam sayfa petrol atığı ve baca 
dumanı görseli üzerinde) “KKTC’yi petrol adası yapacağız diyenlerin oyu-
nunu gördük!!! Bağımsız, özgür ‘Yeşil Ada’ için Seninle Varız!” demektedir.

Siyasal Pazarlamada Ön Plana Çıkarılan Konular

“Siyasal reklamların içeriği açısından bakıldığında değişik konuların ön pla-
na çıkarıldığını gözlemlemek mümkündür. Bunlardan biri korku çekiciliği-
dir. Korku çekiciliği “insanlara, mesajlarda ileri sürülen tavsiyelere uyma-
dıklarında başlarına gelecek olumsuz sonuçları işaret ederek; onları korku 
yoluyla ikna etmeye çalışan bir tekniktir” (Balcı, 2007, s. 73). Daha çok negatif 
siyasal reklamcılıkta kullanılan ve seçmenlerin iknasında etkili bir konu sı-

Parti Adı Meblağ/ TL 

CTP-BG 1,020,364.95 

UBP 1 milyon 

DP-UG 1,5 milyon 

TDP 500 bin 

BKP 16,434.42 
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ralama yöntemi olan korku çekiciliğinin iki türü bulunmaktadır: “Beklenen 
ya da geleceğe ait korku çekiciliği”; adayın parti pozisyonuna (konular ve so-
runlar karşısında takındığı tavıra) bağlı olarak, onun gelecekte muhtemelen 
ne yapacağını veya ne yapmayı amaçladığını ön plana çıkarararak seçmen 
üzerinde bir korku psikolojisi yaratmaya çalışır. Bu anlamda örneğin göre-
vi başında olan adaylar, yeni seçilmek isteyen ya da geçmiş siyasi tecrübesi 
olmayan rakiplerinin kampanya söylemlerini analiz ederek, onlara yönelik 
korku oluşturmaya çalışmaktadırlar. Cartee ve Coplan’ın üzerinde durduk-
ları “geçmişle ilgili korku çekiciliği” ise; bir partinin ya da adayın geçmişte ne 
yaptığına vurgu yaparak seçmenler arasında bir korku yaratmayı amaçlar. 
Bu yaklaşım genelde önceden siyasi makamda bulunmuş adaylar veya halen 
görevi başındakilere karşı kullanılmaktadır. Çünkü bunların eleştirel olarak 
incelenip saldırılabilecek bir sicilleri ve ülkede bırakmış oldukları bir iz var-
dır (Balcı, 2007, ss. 80-81).

Türkiye örneğinde korku çekiciliği yaklaşımı değişik dönemlerde kulla-
nılmıştır. Örneğin 1991 Genel Seçimleri’nde Doğru Yol Partisi, aynı kulvarda 
yarıştığı rakibi Anavatan Partisi’ne (ANAP) yönelik korku çekiciliği strateji-
sini uygulamaya koymuş, DYP lideri Demirel konuşmalarında, kendileri ye-
rine ANAP’a oy verildiği takdirde ülkeyi sömürmeyi sürdüreceğini ve yeni 
zamlar yapacağı korkusunu seçmenler arasında oluşturmaya çalışmıştır. Yine 
1995 Genel Seçimleri’nde DYP lideri Tansu Çiller ve diğer bazı siyasi parti 
liderleri Refah Partisi’ne oy verildiği takdirde ülkenin karanlığa gömüleceği, 
laikliğin son bulacağını, insanların inandığı gibi yaşayamayacağı, modern-
leşmenin duracağı yönünde mesajlar vererek seçmenler arasında korku ya-
ratmaya çalışmışlardır. 3 Kasım 2002 Genel Seçimleri’nde de ANAP, korku 
çekiciliği mesajlarına siyasal pazarlama çalışmalarında yer vermiş ve özellikle 
gazete reklamlarında, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)’nin simgesi olan 
“ampul”ü kararmış bir şekilde kullanarak verdiği AK Parti’nin toplumun ha-
yatını karartacağı ve ülkeyi belirsizliğe götüreceği mesajlarıyla seçmenlerde 
korku duygusunu uyandırmayı amaçlamıştır (Balcı, 2007). 

KKTC Temmuz 2013 Erken Genel Seçimi’nde iktidardan yeni düşmüş 
UBP, bir önceki seçimlerde; yani 2009 Genel Seçimi’nde CTP-BG’nin “toplum-
sal hafızanın UBP’nin karanlık dönemini hatırlaması” için sarfettiği çabayı 
bu kez kendisi göstermiş, “Oyunu bozmak için davana sahip çık” sloganıyla 
bir yerde korku çekiciliği yaparak özellikle UBP’den ayrılarak DP’ye geçen ve 
DP-UG’nin kurulmasını sağlayan muhaliflere ve DP’nin iktidara gelmesine 
gönderme yapmıştır. Bu anlamda UBP daha çok Cartee ve Coplan’ın üzerin-
de durdukları “geçmişle ilgili korku çekiciliği” yaklaşımını uygulamaya koyma-
ya çalışmış ve UBP’den ayrılanlara ve erken genel seçime gidilmesine sebep 

olmalarına yönelik bir politika izlemiştir. UBP’nin “Devam” diyerek iktidar-
ları döneminde yapılan icraatların devam edeceğini vurgulayan reklamların-
da çoğunlukla iktidardaki partilerin izlediği; icraatlarına vurgu yapan temayı 
da işlemiştir. Buna karşılık CTP-BG, 2009 seçimlerinde izlediği yöntemden ve 
kullandığı korku çekiciliğinden vazgeçerek, umut vaadeden, hiçbir partiye 
gönderme yapmaksızın seçmenlerin ağzından “Başımı dik tutacak”, “Sesimi 
duyan”, “Özgürlüğümü savunan”, “Toplumsal cinsiyet eşitliğine inanan”, “1 
Parti Var” demektedir. Buna karşılık TDP, “Hesap sorulacak”, “Peşkeş çekilen 
kurumlar geri alınacak” diyerek aslında seçmenin istemediği bir şeyi; kavga 
ve çekişmeyi vurgulamaktadır. DP-BG ise partiler arasında birden fazla kri-
teri göz önünde tutarak dengeye dayalı bir tema izlemiştir. Bir yandan UBP 
ile aynı tabana seslenmekte, bir yandan kavgadan uzak durmaya çalışmakta 
bir yandan da umut vaat etmeye çalışmaktadır, “Ben de Buradayım!”, “Biz 
Buradayız!” diyerek DP-UG’yi seçenlerin ağzından diğer seçmenlere mesaj 
göndermektedir ve “Geleceği seçiyorum!” diyerek geleceğin adresini göster-
mektedir. 

Afişler, Sloganlar, Sokak Gösterileri ve Siyasal Tutundurma

Siyasal pazarlamada tutundurma çalışmalarının odağında siyasal propagan-
da bulunmaktadır. Siyasal iletişimde propaganda, siyasi partilerin ve aday-
ların siyasi ürün konusunda hedef kitlenin beğenisini kazanıp oy oranını ar-
tırma ve seçim süreci sonunda siyasi tüketici olan seçmenlerden en yüksek 
oyu alma amacına yönelik olarak yaptıkları reklam, etkileme ve yönlendirme 
faaliyetleridir (Ünnü, 2009, s. 1257). Şentürk’e göre (2007, s. 71; Akt. Ünnü, 
2009, s. 1257) siyasal propagandanın başarıya ulaşabilmesi için geliştirilmiş 
temel kurallar basitlik, cazibe, sentez, tekrar, tek düşman, birlik ve yayılma, 
yoğunlaşma, abartı, simge kullanımı, karikatürize etme, benzetme, hedef kü-
çültme ve şahsileştirmedir. 

Çiftlikçi ise (1996, s. 157; Akt. Ünnü, 2009, s. 1257) politik pazarlamada 
tutundurmanın odak noktasının siyasal tüketiciyi inandırmak ve ikna etmek 
için geliştirilen pazarlama karması araçları olduğunu ifade etmektedir. Bu 
araçların analizi ve etkilerinin incelenmesi tutundurmanın başarısı konusun-
da da bize fikir verebilecektir. 

Tutundurma çeşitlerine bakıldığında ise tutundurmanın kişisel propogan-
da, reklam, tanıtım-halkla ilişkiler ve seçmenlere hediye verme, bayramlaşma, 
basın toplantıları gibi faaliyetleri içerdiği görülür (Ünnü, 2009, s. 1257). Bu fa-
aliyetler siyasal pazarlama bakımından ürünün tanıtımı, promosyonu ve tü-
ketici ile ilişkilerin geliştirilmesi ya da pekiştirilmesi açısından çok önemlidir. 
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KKTC Nisan 2009 Genel Seçimi ile kıyaslandığında Temmuz 2013 Erken 
Genel Seçimi’nde partilerin promosyon dağıtımı yoluna gitmedikleri gözlem-
lenmiştir. Ancak araçların konvoy yaparak şehir içinde dolaşmalarındaki ya 
da bölgelerdeki mitinglere gidişlerindeki yakıt harcamaları partilerin kasa-
sından ödenmiştir. 

2013 Erken Genel Seçimi’nde partilerin yürüttükleri tutundurma çalışmaları-
nın en önemlisini bastırdıkları parti hedef ve ilkelerini içeren kitapçıklar ile afiş-
ler ve outdoor reklamlar oluşturmuştur. CTP-BG her seçim bölgesindeki adayla-
rın toplu fotoğraflarının yer aldığı bilboard reklamlarında “1 Parti Var” sloganı-
nı kullanmış, çözümün adresini kendi partileri ve adayları olarak göstermiştir.

CTP-BG Billboard Tasarımı

UBP seçimler süresince 2 temel konsept işlemiş, “Devam” olarak başlattığı 
iletişim kampanyasını ve onu destekleyen reklam ve afiş çalışmalarını, seçim-
lere bir hafta kala; yapılanların güvencesi, teminatı anlamında “Tamamdır” 
sloganı ile devam ettirmiştir.

UBP Seçim Afiş ve Billboard Tasarımları 

DP-UG de UBP’nin hamlesine benzer şekilde 2 temel konseptle cevap ver-
miş; “Biriz, beraberiz, tek yüreğiz! Biz geleceğiz” olarak başlattığı reklam ve 
afiş çalışmalarını, “Ben de buradayım”, “Babam da burada, Biz buradayız, Biz 
geleceğiz” diyerek sürdürmüştür.

 

DP-UG Seçim Afiş Örnekleri

CTP-BG’ nin afişlerinde “1 Parti Var” sloganı tüm iletişim kampanyası 
süresince aynen devam etmiş ve tüm afiş ve reklam tasarımlarında kullanıl-
mıştır. TDP de tüm afişlerinde ve billboardlarda yer verdiği tasarımlarında 
“Zamanı geldi” sloganını kullanmıştır. 
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TDP Seçim Afişi

Sınırlı bütçesinden dolayı billboardları diğer partiler kadar yoğun kulla-
namayıp sadece belediyelerin ücretsiz sağladığı panolardan yararlanan BKP 
- TVG afiş tasarımlarında “Seninle varız” sloganını kullanmıştır.

 

BKP Seçim Afişi

Partilerin afiş ve billboard tasarımlarında dikkati çeken bir diğer nokta da, 
bu araçların kullanımıyla oluşan yarışın özellikle UBP, CTP-BG ve DP-UG 
arasında geçtiği ve ülkenin ana arterlerinde peş peşe yer alacak şekilde her 
üç partinin afiş ve billboard tasarımlarının kullanıldığıdır. Bu yarışa çok az 
miktarda da olsa TDP de katılmaya çalışmıştır.  

2013 Erken Genel Seçimi’nde, 2009 seçimlerinde gördüğümüz mizah unsu-
runu içeren afişlere ise hiç rastlanmamaktadır. 

İnternet 

Siyasal pazarlama stratejilerinin önemli tekniklerinden biri de internettir. Si-
yasal tüketicinin bilgilendirilmesi ve ikna edilmesi sürecinde parti ve aday-
ların web sayfaları, anlık güncellemeleri hem seçmenlere hem de parti teşki-
latlarına hızlı ve ilk elden ulaştırabilmektedirler. Ayrıca web sitesinin siyasal 
tüketiciyle etkileşime imkân veren iletişim özelliği, potansiyel siyasal tüketi-
cilerden/müşterilerden gelecek tepkilerin ölçülmesine ve onların geri dönüm-
leri doğrultusunda yeni siyasal pazarlama stratejileri geliştirilebilmesini de 
sağlamaktadır. Web sayfaları, siyasal ürün olarak değerlendirilen parti, lider 
ve aday ile ilgili en güncel haber ve gelişmeleri seçmenlere aktarırken, hem 
kurumsal ve bireysel kimlik üzerinden bir marka imajı oluşturmakta hem de 
bu ürünün tanıtımına önemli ölçüde hizmet etmektedir. Toruk’un da ifade 
ettiği gibi bu tanıtım işlevi çok boyutludur:

“Siyasi partilerin web sayfalarında genellikle partinin tarihi, misyonu gibi 
kendi kurumsal kimliğine yönelik bilgi ve açıklamalar bulunmaktadır. Yine 
seçmenle olan ilişkilere buradan sağlanan e-mail ve iletişim kanalları çözüm 
olmaktadır. Kurumsal kimliğin oluşmasında ve seçmenin kafasında yerleş-
mesinde sitede bulunan logo, slogan ve diğer kurumsal sembollerin sunumu 
önem kazanmaktadır.” (Toruk, 2008).

Siyasal pazarlama stratejistleri, özellikle internetin toplumsal iletişim için-
de önemli bir araç olarak kullanıldığı ülkelerde web sayfalarını ve internet 
reklamlarını pazarlama sürecinde etkin olarak kullanmaktadırlar. Bu tür ül-
kelerde internet bir taraftan parti ya da aday taraftarlarını sürekli bir eylem-
lilik içerisinde tutarak destekleri hakkında anlık geri bildirimler almak hem 
de yeni seçmenler bulmak açısından önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. 
Norris’in de ifade ettiği gibi:

“İnternetteki parti veya aday web sayfalarını genelde parti sempatizanı 
olan kişiler partilerine veya adaylara olan desteklerini pekiştirmek, siyasal 
kampanyalarda aktif olarak rol almak için kullanmakla birlikte özellikle ka-
muoyu ve tarafsız seçmenler adaylar ile partiler hakkında bilgi edinmek ve 
parti açıklamalarını ilk kaynağından öğrenmek maksadıyla ziyaret edilmek-
tedirler. Norris, siyasal kampanya web sayfalarının esasen ilgisiz seçmenlere 
ulaşmaktan ziyade seçmenler arasında aktif olanları daha fazla aktifleştirme 
amacına hizmet ettiklerini belirtmektedir” (Akt. Toruk, 2008).

Bu kullanımda tanıtım ve eylemliliğin teşviki ön plana çıkarken, özellik-
le ABD gibi ülkelerde internet sayfaları partinin ya da adayın seçim kam-
panyalarına finansal destek sağlamak amacıyla da kullanılabilmektedir. Her 
ne kadar KKTC örneğinde henüz bu gerçekleşmemiş olsa da, partilerin web 
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sayfaları yoluyla çeşitli gelişmeleri potansiyel siyasal müşteriye yani seçmene 
aktardıklarını gözlemlemek mümkündür. Öte yandan, iki partinin internet 
üzerinden yaptığı siyasal pazarlama değerlendirildiğinde hem CTP-BG’nin 
hem de UBP’nin kendine ait bir seçim sayfası olduğu ve bu sayfalardan siya-
sal pazarlamayı yürüttüğü görülmektedir (Şema 2). 

Şema 2: Siyasal Pazarlama Süreci ve KKTC Örneği

Bu şemada (Şema 2) bileşenleri Nowak ve Wärneryd’in görüşleri (McQu-
ail & Windahl, 1993) ve Balcı’nın (2003) değerlendirmeleri ışığında aşağıdaki 
şekilde tanımlamak ve tartışmak mümkündür. 

Amaçlanan etki: Siyasal pazarlama süreçlerinde uygulanan kampanya-
ların kısa vadede amaçladığı en önemli etki pazarlanan siyasal ürün (parti, 
aday, lider, vs.) lehinde görüş ve davranışları değiştirerek ya da (olumluysa) 
pekiştirerek ilgili parti veya adayın en çok oyla seçilmelerini sağlamaktır. Bu 
amaca yönelik, çeşitli siyasal pazarlama stratejileri, temalar, özel mesajlar ve 
sloganlar kullanılarak seçmenlerin oy verme davranışında etki oluşturmak 
amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda kampanya çerçevesinde verilen ilanlar, afiş-
ler, sokak gösterileri gibi değişik pazarlama araçları kullanılarak seçmenler 
üzerinde en yüksek seviyede etkinin yaratılması hedeflenir. Yine kampanya-
nın temasının ve kullanılan sloganların kalitesinin orijinalliği, hedef seçmen 
kitleleri etkileyen diğer unsurlar arasındadır. 

Temmuz 2013 KKTC Erken Genel Seçimi’nde partilerin siyasal pazarlama 
süreçlerinde uyguladıkları kampanyaları amaçlanan etki çerçevesinde şöyle 
değerlendirilebilir: BKP haricinde hiçbir parti, iki toplum arasındaki görüş-
melere ya da birleşmeye yönelik bir yorumu iletişim kampanyalarına taşıma-
mıştır. 

CTP-BG, ülkede biriken sorunları, parti çekişmelerinin ötesinde ülkeye 
hizmet etme ekseninde örtüştürerek çözme gücüne sahip olduğunu vurgu-
lamıştır. Genel seçimlerden çok kısa bir süre önce Lefkoşa Türk Belediyesi 
seçimlerini de kazanmış olmanın rüzgârını arkasına alarak seçimlere giren 
CTP-BG, Annan Planı ya da iki toplumun görüşmeleri ya da birleşmeye yöne-
lik bir vurguyu reklam tasarımlarına yansıtmaktan kaçınmıştır.

KKTC Erken Genel Seçimi örneğinde gerek CTP-BG gerekse UBP amaçla-
nan etkiyi en üst düzeye çıkarabilmek için gerekli girişimleri gerçekleştirme-
ye çalışmışlardır. 

Ülkenin en eski siyasi partisi olan CTP, 1970 yılında merkez sol bir parti 
olarak kurulmuştur. İki toplumlu, iki bölgeli, siyasal eşitliğe dayalı, bağımsız, 
toprağı bütün, AB üyesi, Federal bir Kıbrıs’ı hedeflemektedir. Parti, 2003 yılın-
da, aday listelerini merkez sağ, sosyal demokrat ve liberal kesimlere de açarak 
Cumhuriyetçi Türk Partisi – Birleşik Güçler olarak yeniden yapılanmıştır. 

Seçim manifestosunu “yenilenmenin akıl defteri” ve “1 Parti Var” sloga-
nıyla açıklayan ve umut çekiciliğini kullanan CTP-BG, kampanyasını profes-
yonel bir ajansla yürütmüştür. 

1992 yılında UBP’ den ayrılan 9 milletvekili tarafından merkez sağda ku-
rulan Demokrat Parti (DP), 2012 sonu ve 2013 yılının başında UBP’nin içeri-
sinde yaşanılan ve 8 milletvekilinin ihracı/istifası ile sonuçlanan siyasal kriz 
neticesinde 7 milletvekilinin partiye eklenmesi ile yeni bir oluşuma girmiş ve 
Demokrat Parti - Ulusal Güçler adını almıştır. Nitekim bu milletvekillerinin 
UBP’den ayrılıp DP’ye geçmeleri ile ülke 2013 yılı Temmuz’unda erken genel 
seçime gitmiştir. 

“Geleceğin yol haritası” adı altında 2013 erken genel seçim bildirgesini 
oluşturan DP-UG, “yeni bir gelecek için biz geleceğiz” diyerek mesajların-
da kararlılık, güven ve birlik-beraberlik vurgusu yapmış, “biriz, beraberiz, 
tek yüreğiz, biz geleceğiz” diyerek umut ve güven unsurunu çekicilik unsuru 
olarak seçmenlerine sunmuştur. DP-UG, daha önce UBP ile çalışan reklam 
ajansıyla yola devam ederken, reklam filmi çekimleri için Türkiye’den gelen 
profesyonellerle de çalışmıştır. 

1975 yılında, halkın kendi kaderini tayin etme hak ve yetkisini kullanarak 
KKTC’nin varlığını; ulusal ve toplumsal birlik ve beraberliğini ve ülke bütün-
lüğünü sağlamayı amaç edinerek sağ bir parti olarak kurulan UBP ise; erken 
genel seçimde, iktidar partilerinin çoğunlukla kullandıkları stratejiyi takip 
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ederek, iktidardayken yaptığı icraatlara atıfta bulunmuş ve seçim bildirgesini 
“Devam...” diyerek açıklamıştır. UBP de seçimlerde profesyonel yardım alan 
partilerden olmuştur. 

2013 Erken Genel Seçimi’ne katılan partilerden bir diğeri de 2007 yılında, 
Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP), Halk Partisi (HP) ve Barış ve Demokrasi 
Hareketi (BDH)’ nin birleşmesi ile merkez sol bir parti olarak kurulan TDP 
olmuştur. Geçmiş dönemlerin icraatının hesabını soracağını belirten TDP, 
“zamanı geldi” diyerek polis nakil tüzüğünü değiştirecekleri, peşkeş çekilen 
kurumların geri alınacağı gibi vaatlerde bulunmuştur.

“Seninle varız” diyen BKP ise; “toplumsal varoluş mücadelesinde Kıbrıs 
ve Kıbrıs halkıyla var olduğunu ifade etmekte, birlikte hareket etme ve var 
olma mesajı göndererek seçmenin duygularını tetiklemeye çalışmaktadır. 
2013 Erken Genel Seçim kampanyasında iki toplum arasındaki görüşme ve 
birleşmeye somut olarak atıfta bulunan tek parti BKP olmuştur. 2002 yılında 
CTP’den ihraç edilenlerce kurulan BKP 2013 KKTC erken seçimine Baraka 
Kültür Merkezi ve Devrimci Komünist Birlik ile birleşerek BKP- Toplumsal 
Varoluş Güçleri adı altında girmiştir.

Rekabet edilen iletişim: Rekabet edilen iletişim, pazarlanacak siyasal ürü-
nün pazarlama süreci içinde rekabet içinde bulunacağı ürünlerle ilgili yapılan 
zıt pazarlama iletişimini ifade eder. Bir başka deyişle örneğin seçim sürecinde 
bir aday ya da siyasi parti seçilebilmek için mesajlarını aktarırken başka aday 
ya da partilerin ortaya koydukları alternatif okumayla ya da karşıt mesajlar 
içeren pazarlama araçlarıyla kesintiye uğratılabilirler. Bu nedenle seçim sü-
reçleri aslında ana siyasal aktörlerin ve kişiliklerin siyasal ürünün pazarlan-
ması noktasında değişik kitle iletişim araçlarını da kullanarak çatıştığı süreç-
lerdir. Buradaki çatışmanın temelinde birbiriyle rekabet halinde olan siyasi 
aktörler tarafından yürütülen siyasal iletişim kampanyalarında aktörlerin 
siyasal tüketiciyi ikna edebilmek açısından kendi mesajlarını kesintiye uğra-
tabilecek zıt iletişimi etkisiz hale getirme kaygısı yatmaktadır. 

2013 KKTC Erken Genel Seçimi’nde bu kaygının en somut şekilde DP-UG 
ve UBP arasında yaşandığına tanık olmaktayız. UBP’nin “Devam...”, “En Bü-
yük Gücümüz Birliğimiz” diye başlattığı seçim bildirgesini, seçime bir hafta 
kala “Tamamdır” a dönüştürmüş ve “Oyunu Bozmak İçin Davana Sahip Çık” 
diyerek korku çekiciliğini net bir ifadeyle ön plana çıkarmıştır.

  

UBP’nin “Tamamdır” lı Billboard Tasarımı

DP-UG buna; “ben de buradayım”, “babam da burada”, “bir daha kan-
mam”, “dava nedir ben bilirim” ile cevap vermiştir. Ve kelime oyunları yapa-
rak “‘Oyun’la değil, ‘Oy’unla geleceğe!” demiştir.

 

DP-UG’nin “Ben De Buradayım!”, “Ben Da Buradayım!” lı Afiş Tasarımları
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 DP-UG’nin Kelime Oyunları Üzerine Dayandırdığı Afiş Tasarımı

Rekabet edilen iletişimin KKTC örneğinde incelenmesinde erken seçim 
öncesinde televizyonlarda gösterilen reklam filmleri, şarkılar, radyo spotları, 
özellikle CTP-BG, UBP ve DP-UG arasındaki yarışta fazlasıyla gözlemlenmiştir.

UBP, TDP ve BKP açısından bakıldığında temel rekabet unsurlarının DP-
UG ve CTP-BG yanlısı yayın yapan medya kuruluşları ve yine DP-UG ve CTP-
BG etkinliklerini gündemine taşıyan ana akım kitle iletişim araçları olduğu 
görülmektedir. Bununla birlikte CTP-BG ve DP-UG tarafından kullanılan el 
ilanları ve billboard tasarımları, afişler ve internet araçları da UBP’nin rekabet 
içinde bulunduğu iletişim alanları olarak göze çarpmıştır. Bunlara karşı UBP 
de KKTC’deki tüm kitle iletişim araçlarında etkin bir siyasal reklam kampan-
yası yürütmüş ve medya kuruluşlarının büyük bir kısmında reklamlarını ya-
yınlatmıştır. Afiş ve billboard reklamlarından yeterince faydalanamayan tek 
parti BKP olmuştur.

Hedef Nüfus/Alıcı Grup: Siyasal pazarlama stratejilerinin amaçlanan etkiyi 
yaratmak üzere zıt iletişimlerle rekabet ettiği ve kendisinden oy ve/veya des-
tek beklenen siyasal tüketici kitlesinin tümüdür. Bu kitlenin siyasal anlamda 
tüketici niteliği taşıyabilmesi için oy verme yaş ve yeterliliğine sahip olması 
gerekmektedir. Bununla birlikte siyasal kampanyalar çerçevesinde yürütüle-
cek olan siyasal pazarlama stratejilerinin başarıya ulaşması için bu kitlenin 
sosyo-ekonomik ve kültürel özelliklerinin, yaşam standartları ve şekillerinin, 

siyasal yaklaşım ve davranışlarının iyi bilinmesi ve söz konusu stratejilerin 
bunlara uygun bir biçimde geliştirilmesi gereklidir. Siyasal aktörler ve siyasal 
pazarlama yürütücüleri bu kitleye ait bilgileri siyasal kampanya çalışmaları 
çerçevesinde kampanya başlamadan gerçekleştirdikleri kamuoyu araştırma-
ları yaparak ve bu kitlenin cinsiyet dağılımı, etnik yapısı, ekonomik durum ve 
davranışları, eğitim düzeyi gibi kitleyi tanımak için gerekli olan tüm verileri 
değerlendirerek siyasal pazarlama stratejilerini belirlerler. Bu değerlendirme-
ler yapılmadan hangi pazarlama stratejilerinin ne şekilde ve hangi zamanla-
ma ile uygulanacağını tespit etmek çok güç olacaktır. 

KKTC Erken Genel Seçimi örneğinde hedef nüfus veya alıcı grup sayıları 
172 bin 803 kayıtlı seçmendir. Seçimlere katılan partiler, bir önceki seçimler-
de olduğu kadar etkin şekilde anket yaptırıp etkin bir şekilde kullanmaktan 
uzak kalmışlardır. Bunun en önemli sebebinin partilerin, erken seçim olma-
sından dolayı seçim programlarını dar bir zamana yaymak durumunda kal-
maları olduğunu söylemek mümkündür. Bağımsız kuruluşların ve daha çok 
da sokaktaki seçmenlerin genel kanılarının gözlemlenmesiyle görülen; seçim-
lerden bir koalisyonun çıkacağı şeklinde olmuştur. Bu gözlemin ilginç tarafı 
ise partilerin hatta tutucu seçmenlerinin bu durumu kabullenmiş olmalarıdır. 

Bu çerçevede 2013 KKTC Erken Genel Seçimi’nde özellikle aynı seçmen 
kitlesine (tabanına) hitap ediyor olmaktan dolayı DP-UG ve UBP arasında 
hedef nüfusu – alıcı grubu etkilemek için yoğun örtülü mesaj gönderimlerine 
de tanık olunmuştur. Özellikle DP-UG’nin Kıbrıs ağzıyla ifade edilen “ben 
da buradayım” mesajları, UBP’den ayrılmayı düşünenleri yüreklendirmeyi 
hedeflemiştir.

Kanal: Siyasal pazarlamanın gerçekleşmesinde merkezi unsur olan siyasal 
ürün ile siyasal tüketici arasındaki mesaj alışverişinin sağlanmasında başvu-
rulan siyasal iletişim araçlarıdır. Aday ve partiler, başta medya olmak üze-
re değişik iletişim araçlarını içeren bu kanalları kullanarak (Aziz, 2003: 78) 
siyasal ürün imajını yaratıp ya da pekiştirip değişik pazarlama stratejilerini 
uygulamaya koyar ve zıt iletişim araçlarıyla da rekabet ederek hedef kitle 
üzerinde amaçlanan etkiyi yaratmaya çalışırlar. Bu doğrultuda söz konusu 
kanallar içinde gerek gündem belirleme gerekse mesajların siyasal tüketiciye 
etkin bir şekilde ulaştırılması için televizyon, radyo, dergi, gazete ve interne-
tin yanısıra mesaj içeriklerinin taşındığı bilboardlar, broşürler, el ilanları ve 
afişler de bu kanallar arasında sayılabilecek medya seçenekleridir. Ayrıca bu 
kitle iletişim araçları dışında mitingler, mahalle gezileri, esnaf ziyareti parti 
merkezi ile bürolarda seçmenle yüzyüze görüşme gibi doğrudan iletişim ka-
nalları da adayların seçmenleri etkileme noktasında yararlandıkları araçlar 
olarak göze çarpmaktadır (Balcı, 2003).
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Temmuz 2013 Erken Genel Seçimi’nde partilerin yürüttükleri iletişim stra-
tejileri çerçevesinde, UBP’nin parti organı görüntüsündeki Güneş Gazetesiy-
le; DP-UG’nin Demokrat Bakış Gazeteleri doğrudan kendi davalarını yansı-
tan partilerinin görüş, reklam, miting vs. haberlerini kapsamlı işlerken diğer 
partilerin reklam ya da iletişim program ve kampanyalarına yer vermemiştir. 
Diğer tüm partiler, ülkede basılan diğer gazeteleri önemli iletişim kanalları 
olarak değerlendirmişlerdir.

Partiler, bu kitle iletişim araçlarının dışında mitingler, mahalle gezileri, es-
naf ziyaretleri ve parti merkezi ile bürolarda seçmenle yüzyüze görüşme gibi 
doğrudan iletişim kanallarını da etkin bir şekilde kullanmışlardır. Öyle ki ge-
rek adaylar gerekse parti başkanları KKTC’nin her ilçesinde mitingler ve alan 
gezileri düzenlemişler ve halkla bire bir iletişime geçerek siyasal pazarlama-
yı bizzat yürütmüşlerdir. Bu geziler ve mitingler sırasında siyasal ürün olan 
parti liderleri, adaylar, parti programları ve bildirileri siyasal tüketiciyle ilk 
elden buluşturulmuştur. Bu anlamda partilerin web sayfaları da seçmenlerle 
iletişimde kullandıkları önemli iletişim kanallarından olmuş, partiler seçim 
bildirgelerine ve parti programlarına web sayfalarında da yer vermişlerdir. 
Seçim yasaklarına girilmeden bir gece önce TDP’nin Genel Başkanı Mehmet 
Çakıcı, BKP’nin Genel Başkanı İzzet İzcan ve DP-UG’nin Genel Başkanı Ser-
dar Denktaş ülkenin ulusal kanalı BRT’de 3 gazetecinin sorularını cevaplamak 
üzere hazır bulunmuş, ancak CTP-BG ile UBP’nin Genel Başkanları bu açık 
oturuma katılmamışlar ve hem katılan genel başkanlarca hem de televizyon 
ekranında kararlarını şekillendirmek üzere bekleyen kararsız seçmenlerce 
tenkit edilmişlerdir.

Etki: Balcı’nın da ifade ettiği üzere etki bilişsel, duygusal ve kuvvete ait 
genel tavır değişimidir. Bir politik kampanyanın en önemli etkisi seçmenin 
istenilen yönde oy verme davranışında bulunması, yani kampanyası yapılan 
aday ya da partinin fikirlerini kabul ederek, onları desteklemesidir. Bunun 
yanında partizan seçmen ve destekçilerin parti ile ilgili görüş ve bağlarının 
daha fazla pekiştirilmesini sağlamak ve rekabet halindeki diğer siyasal ak-
törler ve siyasal ürünler hakkında bunları destekleyen kitlelerin kafalarında 
soru işaretleri yaratarak söz konusu ürün ve aktörlere yönelik güven ve talebi 
sarsmak veya azaltmak da siyasal pazarlama kampanyalarının etkileri arasın-
da yer almaktadır (Balcı, 2003, s. 150). 

Etki bileşeni KKTC 2013 Erken Genel Seçimi örneğinde incelendiğinde 
katılımın yüzde 69,61 oranında gerçekleşip bir önceki seçimlerin altında bir 
katılım gösterilmesinin nedeni olarak YKP (Yurtsever Kıbrıs Partisi) ve “To-
parlanıyoruz Hareketi”nin seçimleri boykot etmesinin ve seçmenleri de boy-
kot etmeye yönlendirmesinin etkisi olarak düşünülebilir. Seçimde oyların % 

38.38’ini alan CTP-BG seçimlerden birinci çıkan parti olmuştur. CTP-BG’yi bir 
önceki seçimlerdeki oy oranı göz önünde tutulduğunda büyük bir oy kaybıy-
la; % 27.33 ile UBP izlemiştir. Her ne kadar seçimlerden üçüncü parti olarak 
çıkmış olsa da seçimin gerçek galibi olarak görülen DP-UG’nin oy oranı % 
23.16 olmuştur. TDP, oy oranı % 7.41 ile seçimlerden 4. Parti olarak çıkarken, 
BKP % 3,15 ile seçimlerden sonuncu parti olarak çıkmış ve meclise vekil gön-
derememiştir. Temmuz 2013 KKTC Erken Genel Seçimi’nin en ilginç sonucu 
ise; Lefkoşa’da birinci sırada seçime giren UBP Genel Başkanı İrsen Küçük’ün 
Cumhuriyet Meclisi’ne girememiş olmasıdır (Tablo 2). 

Tablo 2: 2009 ve 2013 Erken Genel Seçimlerinin Karşılaştırmalı Sonucu 

Bu anlamda diğer etkenler de göz önünde bulundurulduğunda KKTC seç-
meninde bir önceki seçimlere nazaran bilişsel, duygusal ve kuvvete dair genel 
tavırda bir değişimin olduğunu belirtmek mümkündür. Ancak bu değişimin 
ne kadarının seçim kampanyası tarafından gerçekleştirildiğini ölçmek kolay 
değildir. Bu anlamda seçim kampanyası özellikle istatistiksel açıdan bakıl-
dığında diğer etmenlerle birleşerek seçmenin belirleyici bir kısmının siyasal 
yönünü değiştirmesine katkıda bulunmuştur. 

SONUÇ

Bu çalışmada KKTC’nin önemli siyasi partilerinden olan ve 2013 Erken Genel 
Seçimi’ne katılan beş partinin siyasal pazarlama stratejilerinin nasıl işletildi-
ği karşılaştırmalı olarak genel hatlarıyla belirtilmiştir. Bu çerçevede öncelikle 
pazarlama stratejisi içinde odaklanan konulara bakıldığında bir önceki se-
çimlerin aksine bu kez; UBP ve TDP’nin korku çekiciliği temelinde hareket 
ederek “Devam” ve “Zamanı Geldi” sloganlarıyla seçmenin, DP-UG ya da 
CTP-BG’nin (ya da TDP için UBP’nin de) iktidar olması sonucunda ortaya 

 

 

Parti Adı 

 

2009 Erken Genel Seçimi 

 

2013 Erken Genel Seçimi 

( Katılım - % 69,61 ) 

% Sayı/Milletvekili 

 

% 

 

Sayı/Milletvekili 

CTP-BG: 29,26 15          38,38 21 

UBP: 44,04 26          27,33 14 

DP-UG: 10,65  5          23,16 12 

TDP: 6,87               2            7,41 3 

BKP: 2,42            3,15  

 



78 79

E. A. Tunca - N. A. Koldaş: KKTC Erken Genel Seçimi - Partilerin Seçim Kampanyalarıİletişim ve Diplomasi / Siyasal İletişim

çıkabilecek olumsuz durumlara dikkatini çekmeye çalışırken, CTP-BG ve DP-
UG olumlu mesajların bulunduğu ve geleceğe umut taşıyan sloganlarla pozi-
tif bir yaklaşım ortaya koymuştur.

Siyasal pazarlamayı değişik bileşenlerinden biri olarak lider ve lider imajı 
açısından KKTC seçimleri örneğinde incelediğimizde bir önceki genel seçim-
lerde UBP’nin Derviş Eroğlu’nu güçlü bir lider imajı olarak sergilerken, bu 
seçimlerde partilerin liderlerini ya da liderlerinin imajını çok fazla ön plana 
çıkarmaktan çekindikleri görülüyor. Siyasi partiler bunun yerine adaylarına 
ve parti politikalarına vurgu yapmayı tercih etmişlerdir.

Parti programları ve bildirileri açısından KKTC örneği ele alındığında UBP 
seçim bildirgesini “En Büyük Gücümüz Birliğimiz” - “Oyunu Bozmak için 
Davana Sahip Çık” başlığı altında yayımlayarak vizyonunun “son dönemde 
elde edilen toplumsal kazanımların, ilerleme ve yatırımların sürmesi” yönün-
de olduğu mesajını vermiştir. CTP-BG’nin parti bildirilerinde ön plana çıkan 
tema ise; olumlu işleri yapabilecek tek “1 Parti Var” şeklinde olmuştur. 

KKTC Temmuz 2013 Erken Genel Seçimi’nde siyasal reklama bakıldığında 
CTP-BG, DP-UG ve UBP’nin gerek kendi parti yayın organı gibi olsun gerekse 
diğer gazete ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarında olsun reklamlarını 
görmekteyiz. Özellikle; UBP yanlısı Güneş Gazetesi’nde ve DP-UG yanlısı 
Demokrat Bakış Gazeteleri’nde kendi partilerinin dışındaki partilerin rek-
lamlarının yayımlanmadığı görülmektedir. 

Siyasal pazarlamada ön plana çıkarılan bir başka önemli konu da “geçmiş-
le ilgili korku çekiciliği” yaklaşımıydı. “Devam” sloganıyla korku çekiciliği 
yapan UBP, CTP-BG ve DP-UG’nin yeniden iktidara gelmesinin toplum için 
bir tehdit oluşturacağına vurgu yapmaya çalışmıştır. UBP’nin buradaki ba-
şarısızlığı korku çekiciliğinin dozunu ayarlayamamış olmakla birlikte parti 
içerisinde yaşanılan problemlerin ve Genel Başkana muhalif kesimin partiden 
ihraç edilmesi - istifa etmeleri ile birlikte hükümetin düşmesi şeklinde ale-
niyete dökülen ve tüm ülke gündemini meşgul eden durumlardan kaynak-
lanmıştır. İşin bir diğer ilginç noktası da bu çekiciliğe UBP’nin kendisinin de 
kapılmış olmasıdır. Öyle ki UBP aktivistleri bile partiden ayrılan/ihraç edilen 
önemli isimlerin geçtiği DP-UG’nin tek ya da CTP-BG ile koalisyona giderek 
iktidara gelebileceği kaygısını yaşamaya başlamışlar, bu da UBP’nin kadrola-
rında seçimlerin sonuçlarına yönelik bir inançsızlığa ya da zaman zaman ey-
lemsizleştirici bir kaygı paniğine yol açabilmiştir. Ön plana çıkartılan konular 
açısından bakıldığında CTP-BG’nin ve DP-UG’nin daha çok pozitif mesajlarla 
umut vaat ederek UBP gibi ya da TDP gibi korku çekiciliğine başvurmadığı 
gözlemlenmiştir. 

Afişler ve sloganlara bakıldığında yine korku çekiciliğinin baskın oldu-
ğunu görmek mümkündür. Nitekim “Devam”, “Oyunu bozmak için davana 
sahip çık” ya da “Hesap sorulacak, Zamanı geldi” gibi tehditkâr sloganlarla 
bunun ön plana çıkarıldığını görmek mümkündür. CTP-BG ile DP-UG ise 
daha çok birleştirici sloganlar üzerinde durmuş, “Biriz, Beraberiz, Biz Ge-
leceğiz”, “Bugünden Yarına Hazır 1 Parti Var” diyerek toplumsal anlamda 
birlikteliğe atıfta bulunmuşlardır. Bununla birlikte BKP adanın birleşmesi yö-
nündeki parti politikasını “Seninle Varız” sloganı ile el ilanı ve broşürlerine 
yansıtmıştır. 

Nowak ve Wärneryd’in modeli her ne kadar bize KKTC örneğinde par-
tilerin stratejik iletişim açısından siyasal pazarlamayı nasıl kullandıklarını 
bütünüyle açıklamasa da bu süreci anlamak için kullanılabilecek en yetkin 
modellerden biridir. 

Bu çalışmanın içeriksel anlamda zenginleştirilmesi, bu partilerin pazarla-
ma stratejisi bileşenlerinin tek tek içerik, söylem analizlerine tabi tutulması ve 
aynı zamanda parti lider ve pazarlama stratejistlerinin seçimler öncesi etkin-
liklerinin niteliksel ve niceliksel yöntemlerle incelenmesiyle mümkün olacak-
tır. Bu anlamda bu konu, disiplinler arası çalışmaların odaklanacağı önemli 
bir konu olmaya devam etmektedir. 

Son Not:

Doç. Dr. Elif Asude TUNCA, UKÜ İletişim Fakültesi, Reklamcılık ve Halkla İlişki-
ler Bölümü Öğretim Üyesi. 

Nurten AVTÜRK KOLDAŞ, UKÜ İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü Öğretim 
Görevlisi.
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SİYASAL İLETİŞİM BAĞLAMINDA ÇÖZÜM SÜRECİ 
HABERLERİNİN ANALİZİ

Yrd. Doç. Dr. Ali KORKMAZ

ÖZET 

Basın kuruluşları toplumsal alanda haber üretimi ve dolaşımını sağlamakla birlikte 
çeşitli düşünce ve ideolojilerin gelişimini ve yayılımını da gerçekleştirmektedir. Bu 
açıdan bakıldığında, gündemde yer alan bir konuya basın kuruluşları farklı bakış 
açılarıyla yaklaşmakta veya gündem konusu aracılığıyla kendi ideolojilerini kitle-
lere aktarmaktadırlar. Basın kuruluşlarının olaylara sadece kendi pencerelerinden 
bakmaları veya bu olaylar üzerinden ideolojilerini topluma aktarmaları nedeniyle, 
haberin doğru ve yorumsuz aktarılması kuralına gereken ölçüde uyulmamaktadır. 
Konuya yanlı ve ideolojik yaklaşım yazılı basının köşe yazılarında tam olarak görül-
mektedir. 

Bu çalışmada, 2013 yılının ilk yarısı itibariyle basının en fazla gündeminde olan 
ve Türkiye’nin son otuz yıldır en büyük sorunlarının başında yer alan ‘Terör Soru-
nunun’ çözümü çalışmalarının ve bu konudaki gelişmelerin yaygın gazetelerin köşe 
yazılarında ele alınışı içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. 

Yapılan çalışmada, süreci en fazla Star gazetesinin desteklediği anlaşılmıştır. Star 
gazetesinde sürece yönelik hiçbir olumsuz köşe yazısına rastlanmadığı görülmekte-
dir. Zaman gazetesi sürecin desteklenmesi konusunda Star’dan sonra ikinci sırada 
yer alırken, Hürriyet gazetesi üçüncü sıradadır. Cumhuriyet gazetesi ise süreci en az 
destekleyen gazete olarak son sırada yer almıştır.

Anahtar Kelimeler:  Çözüm Süreci, Barış, Yaygın Basın, İçerik Analizi.
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GİRİŞ

Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki en büyük sorunlarından olan terörün 
çözülmesinin ülkenin refahı, huzuru ve geleceği için ne kadar büyük bir önem 
arz ettiği aşikârdır. Diğer taraftan basının haber dolaşımını sağlamanın dı-
şında gündem oluşturma veya gündemdeki konuları derinlemesine işleyerek 
kendi görüşleri doğrultusunda okuyucu kitlesini yönlendirebilme özelliği de 
bilinen bir gerçektir. Toplumsal bir olayda başarının sağlanmasının en büyük 
koşullarından biri de toplum desteğinin sağlanmasıdır. Herhangi bir konuya 
toplum desteğinin sağlamasında veya mevcut desteğin yitirilmesinde basın 
birincil rol oynamaktadır. 

Şiddet kullanmaya başladığı 1984 yılından günümüze kadar Türkiye’nin 
en büyük sorunlarının başında gelen ve basının ana gündem konuları arasın-
da yer alan terör sorununun çözümü için 2013 yılında başlatılan ‘Çözüm Sü-
reci’nin yaygın basının köşe yazılarında ele alınışı çalışmanın ana konusudur.

SİYASAL İLETİŞİM KAVRAMI

İletişim, insanlığın var olmasıyla birlikte ortaya çıkan bir gereksinimdir. İleti-
şimin geçmişi insanlığın tarihiyle eş zamanlıdır. İlkel insanlar iletişim ihtiyaç-
larını karşılayabilme adına sözel olmayan farklı iletişim yöntemlerine başvur-
muşlardır. İletişim, katılanların, bilgi/sembol üreterek birbirlerine ilettikleri 
ve bu iletileri anlamaya, yorumlamaya çalıştıkları bir süreçtir. İletişimin temel 
amacı başkalarını etkilemek ve aynı zamanda onlardan etkilenmektedir. Gü-
nümüz iletişim çağı, bilgi çağı  olarak adlandırılmaktadır. Günümüz dünyası-
nın tamamen iletişim üzerine kurulduğu söylenebilir (Fidan, 2014, ss. 26-27).

‘Siyasal İletişim’ nedir? sorusuna verilecek yanıt birden fazladır. Bu ta-
nımların fazlalığı, gerçekte kavramın karmaşık olmasından ya da belirsiz-
liğinden değil, siyasal iletişim kavramının geniş kapsamlı olmasından kay-
naklanmaktadır (Aziz, 2003, s. 3).

İnsanlar arasındaki her türlü ilişkinin temeli olan iletişim siyasetin teme-
lini de oluşturur. Maigret’e (2011) göre siyasal iletişim kavramı, kamuoyu 
kendiliğinden doğamayacağı için vardır. Kusurlarına rağmen siyasal iletişim, 
siyasal işleyişin önemli bir şartıdır. Siyasal iletişim, temel düzeyde ele alın-
dığında ‘Siyasal aktörlerin belli ideolojik amaçlarını, belli gruplara, kitlelere, 
ülkelere ya da bloklara kabul ettirmek ve gerektiğinde eyleme dönüştürmek, 
uygulamaya koymak üzere çeşitli iletişim tür ve tekniklerinin kullanılarak 
yapılması’ şeklinde tanımlanmaktadır (Aziz, 2007). Lileker (2007), Siyasal ile-
tişimde Anahtar Kavramlar (Key Concepts in Political Communication)’da 
alfabetik olarak yer verdiği bazı maddeler incelendiğinde, gündem-kurma, 

alıcılar, kitle iletişim araçları ve süreçleri, küreselleşme, ideoloji, hegoman-
ya, rıza üretimi, imaj, kampanya sivil toplum, bilgilendirme, seçimler, haber 
yönetimi, retorik, gazetecilik kavramları, siyasal reklam, pazarlama, siyasal 
kültür gibi sürecin merkezinde yer alabilecek konulara yer vermiştir. McNa-
ir (2005) ise siyasal iletişimi siyasal örgütler, kitle iletişim araçları ve vatan-
daşlar arasındaki bir ilişki olarak değerlendirmektedir (Damlapınar ve Balcı, 
2014, ss. 31-33).

İletişim sistemi ile siyasal sistem arasındaki ilişkiler öteden beri sorgula-
nagelmektedir. Yapılan çalışmaların temelinde, iletişim sisteminin siyasal sis-
temden etkilenerek, siyasal sisteme göre şekillendiği olgusu yatmaktadır (Işık, 
2005, s. 77). Siyasetin bilimselleşmesi ile iktidarın rasyonelleşmesi sürecinde -ki 
bu süreç siyasal iletişimin de doğuş evresi olarak kabul edilebilir- modern de-
mokrasilerde bilim adamları ile kamuoyu arasındaki ilişkileri ve iletişim örün-
tülerini tartışan Jürgen Habermas, gerek siyasetin bilimselleşmesinin gerekse 
iktidarın rasyonelleşmesinin olgusal bir karşılıktan çok, bir eğilim, ancak güç-
lenen bir eğilim olduğunu belirlemektedir (Habermas, 1993; Köker, 2007, s. 26).

Siyasal iletişimin en önemli aktörü,  kitle iletişim araçlarıdır (haber med-
yası) (Uztuğ, 2007, s. 20). Siyasetin yüz yüze iletişimden ağırlıklı olarak kitle 
iletişimine kayması, bu mecraları iktidar mücadelesinin de stratejik araçları 
haline getirmiştir (Bostancı, 2010). Öyle ki siyasal partiler ve adaylar, geniş 
seçmen kitlelerine ulaşmada bir yöntem ve teknik olarak bu araçlardan sık-
lıkla yararlanmaya başlamıştır (Aziz, 2003). Her ne kadar yüz yüze iletişim 
başta olmak üzere pek çok geleneksel teknik yöntemden siyasal iletişim ça-
lışmalarında yararlanılıyor olsa da siyasal parti ve adayların, geniş kitlelere 
ulaşmanın bir yolu olarak kitle iletişim araçlarından yoğun bir şekilde fay-
dalandıkları görülmektedir. Siyasal partiler ve adaylar, geniş seçmen kitle-
lerine seslenirken bir yandan seslenecekleri hedef kitlenin sosyo-demografik 
özelliklerini dikkate almak, diğer yandan mesajlarını iletecekleri kitle iletişim 
araçlarının niteliklerini göz önünde bulundurmak durumundadırlar  (Balcı,-
Tarhan ve Bal, 2013, ss. 18-19).

İDEOLOJİ KAVRAMI

İdeoloji teriminin Destutt de Tracy, Cabanis ve arkadaşları tarafından yara-
tıldığı bilinir. Bu terimle düşüncelerin (ideo-) oluşuna ilişkin kuramı (-loji), 
yani ideolojiyi anlatmak istemişlerdir (Althusser, 2003, s. 75). Türk Dil Kuru-
mu Sözlüğü ideoloji’yi şu şekilde tanımlamaktadır: Siyasal ve toplumsal bir 
öğreti oluşturan, bir hükümetin, bir partinin, bir grubun davranışlarına yön 
veren politik, hukuki, bilimsel, felsefi, dinî, moral, estetik düşünceler bütünü 
(www.tdk.gov.tr).
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İdeolojinin tek ve yeterli  bir tanımı yapılamamıştır. İdeoloji teriminin kul-
lanışlı ama birbiriyle bağdaşamaz nitelikte olan anlamı olmasından kaynak-
lanmaktadır. Dolayısıyla bu anlam zenginliğini tek ve kapsayıcı bir tanıma sı-
kıştırmaya çalışmak, mümkün olsaydı bile pek yararlı olmazdı. Diyebiliriz ki, 
‘ideoloji’ kelimesi farklı kavramsal liflerle bir doku halinde örülmüş metindir. 
Bu anlam çeşitliliğini gösteren, günümüzde kullanılan bazı ideoloji tanımları 
şu şekildedir (Eagleton, 1991, ss. 17-18):

(a)  Toplumsal yaşamda anlam, gösterge ve değerlerin üretim süreci;

(b)  Belirli bir toplumsal grup veya sınıfa ait fikirler kümesi;

(c)  Bir egemen siyasi iktidarı meşrulaştırmaya yarayan fikirler;

(d)  Bir egemen siyasi iktidarı meşrulaştırmaya hizmet eden yanlış fikirler;

(e)  Sitematik şekilde çarpıtılan iletişim;

(f)  Özneye belirli bir konum sunan şey:

(g)  Toplumsal çıkarlar tarafından güdülenen düşence biçimleri;

(h)  Özdeşlik düşüncesi;

(i)  Toplumsal olarak zorunlu yanılsama;

(j)  Söylem ve iktidar konjonktürü;

(k)  Bilinçli toplumsal aktörlerin kendi dünyalarına anlam verdikleri ortam 
(medium);

(l)  Eylem amaçlı inançlar kümesi;

(m)  Dilsel ve olgusal gerçekliğin birbirine karıştırılması;

(n)  Anlamsal (semiotic) kapanım;

(o) İçinde, bireylerin, toplumsal yapıyla ilgili olan ilişkilerini yaşadıkları 
vazgeçilmez ortam;

(p) Toplumsal yaşamın doğal gerçekliğe dönüştürüldüğü süreç.

ÇÖZÜM SÜRECİ

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Terör ve Şiddet Olayları Kapsa-
mında Yaşam Hakkı İhlallerinin İncelenmesine Yönelik Kurulan Alt Komis-
yon’un Ocak 2013 tarihli Taslak Raporuna göre, son 29 yıl içerisinde Türk 
Silahlı Kuvvetleri ile bakanlıkların verdiği toplam şehit sayısı 7918’dir. Aynı 
raporda Emniyet ve Jandarma bölgelerinde terör nedeniyle meydana gelen 
toplam sivil ölümleri ile ilgili rakamlara da yer verilmiştir. Buna göre, Emni-
yet bölgesi için 16.05.1987-29.10.2011 tarih aralığında 1.633 ve Jandarma böl-

gesi için 1984 yılından 09.10.2012 tarihine kadar 3.924 olmak üzere toplam 
5.557 sivilin terör olayları nedeniyle yaşamını yitirmiş olduğu görülmektedir 
(İnönü, 2013, s. 5). 

Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili ve 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükü-
meti Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan terör örgütünün neden olduğu doğru-
dan maddi kaybın ise 300 ile 400 milyar dolar arasında olduğunu açıklamak-
tadır  (www.haberler.com, 2013). Terör örgütünün neden olduğu doğrudan 
maddi kayıpların yanında yatırımlar, dış ticaret, yabancı sermaye yatırımları, 
turizm, büyüme, tarım ve hayvancılık üzerindeki etkileri gibi dolaylı olarak 
neden olduğu maddi kayıplar da vardır. Diğer yandan toplum üzerinde oluş-
turduğu baskı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki halkı zoraki 
göçe zorlaması gibi nedenlerden dolayı toplumda yaşanan travmaların ise 
maddi kayıplar gibi hesaplanması mümkün değildir.

Zaman içinde küçük, farklı girişimler olsa da Türkiye, maddi ve manevi 
kayıplarına sebep olan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sorunlarından terör 
ile mücadeleyi 2009 yılına kadar çoğunlukla askeri alanda yürüttü ve ola-
ya terör sorunu olarak yaklaştı. 2009 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 
Kürt Açılımı politikası çerçevesinde başlattığı süreç ile soruna Kürt sorunu 
bağlamında yaklaşıldı ve sorunun siyasi zeminde halledilmesi için girişimler 
başlatıldı.

Bu aşamada terör örgütünün silahsızlandırılması ve barış ortamının oluş-
turulması amacıyla karşılıklı anlaşma sağlandı. Yurt dışındaki Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşı olan militanların silah bırakarak Türkiye’ye giriş yapma-
ları ve adalete teslim olmaları şeklinde yürütülecek olan süreç, tarihe Habur 
Süreci olarak geçti. 19 Ekim 2009’da Kuzey Irak’tan Türkiye’ye giren bir grup 
militan Habur’da oluşturulan geçici mahkemede yargılandı ve daha önce suça 
karışmadıklarının tespiti üzerine serbest bırakıldı. Başlatılan barış sürecinin 
ilk aşaması olan Habur süreci başarısızlıkla sonuçlandı.

2011 yılına geldiğimizde ise Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti terörün 
siyasi zeminde ve barışla sonlandırılması için ikinci girişimi başlattı. Millî İs-
tihbarat Teşkilâtı (MİT)’nın üst düzey yöneticileri ve terör örgütü temsilcile-
ri arasında Norveç’in başkenti Oslo’da görüşmeler başladı. Sorunun siyaset 
zemininde halledilmesi girişimlerinden olan Oslo görüşmeleri Eylül 2011’de 
tarihinde basına sızdı ve gerek tarafların anlaşmazlıkları gerekse de basının 
baskıları sonucu süreç sonuçsuz bir şekilde sona erdi. 

2013 yılı başında ise terör sorununun barışçıl ve siyasi yollarla çözümü için 
Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti tarafından üçüncü ve Türkiye’nin terör-
le mücadele süreci tarihine geçen en etkili girişim başlatıldı. Terör örgütünün 
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silah bırakması, militanların Türkiye’yi terk etmeleri, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’ne karşı taleplerini siyasi yolla dile getirmeleri ve her türlü sorunun 
barışçıl yollarla halledilmesi aşamalarından oluşan çözüm süreci, 2013 yılının 
ilk günlerinde başladı. Başlatılan süreç kapsamında, örgütün çeşitli tarihler-
de kaçırdığı ve alıkoyduğu sekiz kamu görevlisini 13.03.2013 tarihinde hiçbir 
pazarlık talebinde bulunmadığı ve şart koşmadığını belirterek serbest bırak-
ması, çözüm sürecinin ilk somut sonucudur. İlerleyen zamanlarda gerek Tür-
kiye Cumhuriyeti Hükümeti yetkililerinin gerekse Kürt kökenli siyasetçilerin 
de çözüm sürecine karşı barışçıl dil kullanmaya dikkat ettikleri ve sürecin 
başarıyla sonuçlanması için gerekli bütün çalışmaların yapılacağı mesajları-
nı verdikleri görüldü. 21 Mart 2013 Nevruz Bayramı’nda, İmralı cezaevinde 
tutuklu olan terör örgütünün kurucusu ve lideri Abdullah Öcalan’ın okunan 
mesajında silahlı mücadelenin sonlandırılacağını belirtmesi, kardeşlik ve ba-
rış vurgusu yapması çözüm sürecinin ikinci somut göstergesi oldu. Örgüt mi-
litanlarının 8 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye’yi terk etmeye başlaması, çözüm 
sürecinin üçüncü somut göstergesidir.

Çözüm sürecinin başladığı 2013 yılının ilk günlerinden bu çalışmanın ya-
pıldığı 20 Mayıs 2013 tarihine kadar geçen süreçte örgüt hiçbir şiddet eylemi 
uygulamadı, ülkede terörden kaynaklanan hiçbir can ve mal kaybı yaşan-
madı. Başlatılan diğer çözüm çabalarında olduğu gibi bu çözüm sürecine de 
farklı basın kuruluşları farklı görüşlerle ve iddialarla yaklaşmaktadır. Düzen-
li okur kitlesine sahip köşe yazarlarının yorumları, sürece karşı fikirleri de-
ğiştirebilecek potansiyeldedir. Bu nedenle, Çözüm Süreci gündeminin yaygın 
basının köşe yazılarında nasıl yer aldığı sorusu, araştırmanın problemi olarak 
ele alınmıştır. 

ARAŞTIRMANIN AMACI

Çalışmanın amacı, okur kitlelerini etkileme ve yönlendirme özelliği bulunan 
köşe yazarlarının, ‘Çözüm Süreci’ konusunda yazdıkları yazıların analizidir. 
Bu yazıların analizi ile köşe yazarlarının ‘Çözüm Süreci’ni destekleyip-des-
teklemedikleri belirlenmeye çalışılacaktır. Süreci destekleme ve sürece karşı 
çıkma sebeplerinin incelenmesi çalışmanın temel amacıdır. Bu amaçla aşağı-
daki sorulara cevap aranacaktır.

•	İncelenen gazetelerde belirlenen süreçte toplamda kaç köşe yazısı yayım-
landı, kaç tanesi çözüm süreciyle ilgilidir?

•	Çözüm süreciyle ilgili yazılan yorumların kaç tanesinde süreç desteklen-
di, kaç tanesinde sürece karşı çıkıldı?

•	Söz konusu gazetelerin köşe yazılarında süreçle ilgili tarafsız (nötr) kaç 
köşe yazısı yer aldı?

•	 Süreci destekleyen yorumlarda hangi sebeplerden dolayı süreç destek-
lendi?

•	 Sürece karşı çıkılan yorumlarda hangi sebeplerden dolayı sürece karşı 
çıkıldı?

•	 Çözüm sürecine olumlu ve olumsuz yaklaşan köşe yazılarının işledikleri 
temalar nelerdir?

•	 Sorunun kaynağı, sürecin ismi, sürecin tarafları, sürece karşı endişeler 
belirtilirken en fazla hangi kelimeler ve isimler kullanıldı? 

Bu soruların cevaplandırılabilmesi için yapılan frekans analizleri ve kate-
gori analizleri ile köşe yazarlarının sürece bakış açıları, sürece dair endişeleri, 
süreç sonrası olası gelişmelerdeki öngörüleri, bu görüş ve öngörülerini belir-
tirken en fazla kullandıkları sözcükler tespit edilmiştir. 

ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ

Bu çalışmada, işlenen konunun Türkiye için çok büyük öneme sahip olduğu, 
basının konuyu ele alış biçimine göre süreci olumlu veya olumsuz yönde etki-
leyebileceği gerçeğinden yola çıkılmaktadır. Çalışma, sürece karşı çıkanların 
hangi sebeplerden dolayı karşı çıktıklarının, süreci destekleyenlerin ise hangi 
sebeplerden dolayı süreci desteklediklerinin, gazetelerin ideolojik görüşleri 
ile sürece yaklaşımlarının paralellik gösterip göstermediğinin saptanması 
yönünden önemlidir. Öyle ki bundan önce başlatılan, Habur Süreci ve Oslo 
Süreci olarak bilinen iki çözüm girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasında 
basının etkin rolü dikkate alındığında çalışmanın önemi ortaya çıkmaktadır.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Bu çalışmada, incelenecek metin sayısının fazlalığı ve çeşitliliğinden dolayı 
iletişim bilimi araştırmalarında kullanılan yöntemlerden çalışmaya en uygun 
olduğu düşünülen içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Gazeteler ele alınır-
ken ‘Çözüm Süreci’ ile ilgili en çok köşe yazısının yer aldığı dört gazete in-
celenmiştir. Bu gazeteler Hürriyet, Cumhuriyet, Zaman ve Star gazeteleridir. 

EVREN ve ÖRNEKLEM

Yaygın basından fikir gazetesi kategorisinde yer alan, farklı ideolojik görüş-
lere sahip ve farklı sahiplik yapısında olan gazetelerden Cumhuriyet ve Za-
man, kitle gazetesi kategorisinde yer alan ve farklı sahiplik yapısında olan 
Hürriyet ve Star gazeteleri örneklemin ana birimleridir. Söz konusu gazete-
lerin köşe yazıları çalışma kapsamına alınmıştır. Örnekleme alınan gazetele-
rin 15.03.2013 ve 15.04.2013 tarihleri arası otuz ikişer sayıları, toplamda 128 
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gazete sayısında yer alan ve çözüm sürecini işleyen köşe yazıları incelendi. 
Farklı bir konu işleyen ve konu kapsamında birkaç cümleyle çözüm sürecine 
değinen köşe yazıları araştırma kapsamına alınmadı. Ana konusu çözüm sü-
reci olan köşe yazıları değerlendirmeye alındı. Belirlenen zaman aralıklarında 
gazetelerde yer alan toplam köşe yazılarının tespiti esnasında, spor bölümle-
rinde yer alan köşe yazıları dikkate alınmamıştır.

İÇERİK ANALİZİ

İçerik analizini sistematikleştiren Bernard Berelson’dur. Berelson 1952 yılın-
da yayımladığı “İletişim Araştırmalarında İçerik Analizi” isimli kitabıyla bu 
araştırma yönteminin kurallarını belirlemiştir (Gökçe, 2006). Berelson içerik 
analizini, iletişimin görünen içeriğinin nesnel, sistematik ve nicel yollardan 
betimlenmesi şeklinde tanımlamaktadır. İçerik analizi iletişimin görünen içe-
riğiyle ilgilenir, yani içerik analizi iletişimin yazıya aktarılan yönüyle, metinle 
ilgilenir. Nesnellik içerik analizinin en temel özeliğidir (Bilgin, 2006, ss. 2, 13). 
Belirli bir öğenin yoğunluğunu ve önemini anlamayı sağlayan, mesaj öğele-
rinin hangi sıklıkla görüldüğünün tespit edilmesi şeklinde ilerleyen Frekans 
Analizi bu tekniklerin en eskisidir. Bir mesajın önce birimlere bölünmesi ve 
ardından birimlerin, belirli kriterlere göre kategoriler halinde gruplandırıl-
ması şeklinde işleyen Kategorisel Analiz de frekans analizi ile birlikte kullanı-
lan en eski tekniklerden ve en sık kullanılanıdır (Bilgin, 2006, ss. 18-26). İçerik 
analizinde her teknik farklı bir araştırma türü için uygundur. Bu çalışmada, 
incelenecek metin sayısının fazlalığı ve çeşitliliğinden dolayı çalışmaya en uy-
gun olan Frekans Analizi ve Kategorisel Analiz teknikleri kullanılacaktır. 

Frekans analizi kapsamında seçilen gazetelerin toplam köşe yazısı sayısı, 
süreçle ilgili olan köşe yazısı sayısı ve süreçle ilgili köşe yazısının yer almadığı 
gün sayısı alınarak söz konusu gazetelerin süreci işleyiş yoğunlukları belirle-
necektir. Ayrıca sürecin mantığına uygun olarak seçilen anahtar sözcüklerin 
frekanslarının sayımıyla da yorumcuların soruna, çözüme ve sürecin tarafla-
rına yaklaşım özellikleri saptanacaktır. Bu amaçla sürecin ismine dair belirle-
nen anahtar sözcükler: Barış Süreci, Çözüm Süreci, İmralı Süreci, Pazarlık Sü-
reci, Açılım Süreci, Diyalog Süreci ve Müzakere Süreci’dir. Çözülmek istenen 
sorunun isimlendirilmesine yönelik seçilen anahtar kelimeler: PKK Sorunu, 
Terör Sorunu, Kürt Sorunu, Demokrasi Sorunu ve Türk Sorunudur. Sürecin 
taraflarına yönelik anahtar kelimeler: Abdullah Öcalan-Recep Tayyip Erdo-
ğan, İmralı–Başbakan, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP)–Hükümet, [İktidar, 
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)], PKK–Devlet, Kürt–Türk şeklindedir. Ay-
rıca sürece ilişkin endişelerin veya umutların belirtildiği kelimelerden: Savaş 
(şiddet, çatışma), barış, zafer, başarı, başarısızlık, sorun (problem, mesele), 

çözüm, ödün, gizli, şeffaf pazarlık, ABD, özerklik, Kürdistan, başkanlık gibi 
kelimelere rastlanmaktadır.

Kategori analizinde ise sürece olumlu yaklaşan süreci destekleyenler, sü-
rece karşı olanlar, süreci eleştirenler ve sürece tarafsız, nötr yaklaşanlar şek-
linde üç ana kategori belirlenmiştir. Ana kategoriler alt kategorilere ayrılmış 
ve kodlama bu şekilde yapılmıştır. Ana kategoriler arasında yer alan ‘taraf-
sızlık’, tarafsız olarak aktarılması gereken haberlerde dahi tam anlamıyla sağ-
lanamadığı, haber yazımındaki insan faktöründen dolayı mutlaka kişinin bir 
tarafta yer aldığı eleştirilerine maruz kalmaktadır. Bu açıdan kişisel yorum-
ların aktarıldığı köşe yazılarında tarafsız kategorisinin yer alması ilk etapta 
yanlış bulunabilmekle birlikte yapılan ön incelemenin ardından kategori-
ye dâhil edilebilecek oranda tarafsız köşe yazısına rastlanmış ve kategoriye 
alınmıştır. Süreçle ilgili gelişmelerin kişisel yorum katılmadan haber aktarır 
şeklinde aktarıldığı, sürece ilişkin ikinci veya üçüncü kişilerin görüşlerinin 
veya açıklamalarının aktarıldığı, yorumu yapılan başka bir konu kapsamında 
sürecin yorumsuz olarak işlendiği köşe yazıları tarafsız kategorisinde kodlan-
mıştır. (Tarafsız, Nötr: Çözüm sürecine ilişkin kişisel görüşün, yorumun yer 
almadığı fakat çözüm sürecinin işlendiği köşe yazısı).

BULGULAR

İçerik analizinin tekniklerinden frekans analizi ve kategorisel analiz sonucu 
elde edilen veriler sayısal ve tablo halinde yüzdesel olarak bu bölümde veri-
lecektir. 

Frekans Analizi

Bu bölümde bir aylık inceleme süresince örnekleme alınan gazetelerin top-
lamda ve süreçle ilgili olarak yayımladıkları köşe yazılarının frekansları ile 
frekans analizi kapsamında belirlenen anahtar sözcüklerin kullanılma sıklık-
ları ve bu anahtar sözcüklerin gazetelere göre dağılımı verilecektir. 

Süreçle İlgili Köşe Yazıları

Tablo 1: Süreçle İlgili Köşe Yazısı Sayıları

Gazeteler Toplam Sürecin İşlendiği % Boş gün 

Cumhuriyet 452 111 24,55 0 

Zaman 343 72 20,99 3 

Hürriyet 357 67 18,76 6 

Star 360 93 25,83 2 
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Zaman gazetesinin 15.03.2013 ile 15.04.2013 tarihleri arası yayımlanan sa-
yılarında toplamda 343 köşe yazısı yer alırken 72 köşe yazısının süreçle ilgili 
olduğu tespit edilmiş ve incelemeye alınmıştır. Aynı tarihler arasındaki 32 
günlük sayıda Zaman’ın 3 sayısında süreçle ilgili köşe yazısına rastlanma-
dı. Aynı tarihler arasında incelenen Cumhuriyet gazetesinde toplamda 452 
köşe yazısı yer alırken süreçle ilgili köşe yazısının 111 olduğu ve 32 günlük 
sürede sürecin işlenmediği sayı olmadığı saptandı. Aynı zaman aralıklarında 
incelenen Hürriyet gazetesinde toplamda 357 köşe yazısı yer alırken sürecin 
işlendiği köşe yazısı sayısı ise 67’dir. Bir aylık sürede Hürriyet’in 6 sayısında 
süreçle ilgili köşe yazısına rastlanmadı. Son olarak aynı tarih aralıklarında 
incelenen Star gazetesinde toplamda 360 köşe yazısı yer alırken süreçle ilgili 
93 köşe yazısı ve süreçle ilgili herhangi bir köşe yazısına rastlanmayan 2 sayı 
tespit edilmiştir. Süreçle ilgili köşe yazılarının toplam köşe yazılarına oranla-
rına bakıldığında Cumhuriyet ile Star’ın, Zaman ile Hürriyet’in birbirlerine 
yakın denebilecek yoğunlukta süreci işledikleri görülmektedir. 

Anahtar Sözcüklerin Gazetelere Göre Dağılımı

Zaman Gazetesi

Zaman gazetesinde, sürece dair belirlenen 72 köşe yazısında sürecin ismine 
yönelik belirlenen anahtar kelimelerden; Çözüm Süreci 56, Barış Süreci 48, 
Müzakere Süreci 15, Barış ve Çözüm Süreci 7, İmralı Süreci 6, Demokrasi Sü-
reci de 1 defa kullanılmıştır. Anahtar kelimeler arasında yer alan; Pazarlık 
Süreci, Zaman gazetesinde hiç kullanılmamıştır. Sürecin taraflarına yönelik 
belirlenen anahtar kelimelerden Abdullah Öcalan 120 (Bölücü başı 1, Bebek 
katili 2), Recep Tayyip Erdoğan 56, İmralı 28, Başbakan 48, BDP 46, Hükü-
met-İktidar 83, AKP 67, PKK 166, Devlet 121, Kürt 313, Türk 125 kez kullanıl-
mıştır. Sorununun kaynağına yönelik isimlendirmelerde ise; Kürt sorunu 125, 
Türk sorunu 12, Kürt hareketi 11, Terör sorunu 10, PKK sorunu 4, Demokrasi 
sorunu 1 defa kullanılmıştır. Sürece dair umutların, endişelerin ve sürecin ko-
nusuna uygun olarak değerlendirilebilecek anahtar kelimelerden; Çözüm 223, 
Sorun 154, Barış 230, Savaş 123, Başarı 18, Başarısızlık 2, Gizli 9, Şeffaf 4, Zafer 
3, Başkanlık 19, Pazarlık 3, Kürdistan 14, Özerklik 15, ABD 2 kez kullanılmıştır.

Cumhuriyet Gazetesi

Ana konusu çözüm süreci olan 111 köşe yazısı yayımlayan Cumhuriyet ga-
zetesinde frekans ölçümleri yapılan anahtar kelimeler aşağıdaki şekildedir:

Süreci isimlendirmede; Çözüm süreci 69, Barış süreci 43, İmralı süreci 19, 
Müzakere süreci 5, Pazarlık süreci 1, Açılım süreci 1 defa kullanılmıştır. Sü-
recin taraflarına yönelik; Abdullah Öcalan 252 (Terörist başı 14, Bebek katili 

1), Recep Tayyip Erdoğan 50 (RTE 100), İmralı 104, Başbakan 119, BDP 101, 
Hükümet-İktidar 127, AKP 127, PKK, 190, Devlet 52, Kürt 227, Türk 162 kez 
kullanılmıştır. Sorunun kaynağına bakış yönünden; Kürt sorunu 47, Terör so-
runu 10, Kürt hareketi 10, Türk sorunu 1, Demokrasi sorunu 1, PKK sorunu 
1 defa kullanılmıştır. Sürece dair umutların, endişelerin ve sürecin konusuna 
uygun olarak değerlendirilebilecek anahtar kelimelerden; Çözüm 115, Sorun 
74, Barış 277, Savaş 129, Başarı 21, Başarısızlık 2, Gizli 15, Şeffaf, 17, Zafer 2, 
Başkanlık 44, Pazarlık 45, Kürdistan 33, Özerklik 13, ABD, 71, Taviz 18 kez 
kullanılmıştır.

Hürriyet Gazetesi

Bir aylık dönemde incelenen sayılarında konusu çözüm süreci olan 67 köşe 
yazısı yayımlayan Hürriyet gazetesinde; Çözüm süreci 28, Barış süreci 18, 
Açılım süreci 7, İmralı süreci 6, Pazarlık süreci 2, Demokrasi süreci 1 defa 
kullanılmıştır.

Sürecin taraflarının belirtildiği anahtar kelimelerden Abdullah Öcalan 172 
(Terörist başı 1), Recep Tayyip Erdoğan 71, İmralı 42, Başbakan 27, BDP 55, 
Hükümet-İktidar 72, AKP 36, PKK 156, Devlet 16, Kürt 104, Türk 54 defa kul-
lanılmıştır. Sorunun kaynağına yönelik Kürt sorunu 30, Kürt hareketi 8, PKK 
sorunu 2 kez kullanılırken Terör sorunu ve Türk sorunu ifadeleri kullanılmış-
tır. Sürece dair düşüncelerin, umutların ve endişelerinin aktarılması esnasın-
da sık kullanılan kelimelerden; Çözüm 71, Sorun 51, Barış 66, Savaş 24, Başarı 
12, Başarısızlık 5, Gizli 9, Şeffaf 1, Zafer 4, Başkanlık 6, Pazarlık 14, Kürdistan 
6, Özerklik 3, ABD 12 defa kullanılmıştır.

Star Gazetesi

Konusu çözüm süreci olan 93 köşe yazısını incelediğimiz Star gazetesinde 
frekans analizleri yapılan anahtar kelimeler aşağıdaki şekildedir. 

Süreci isimlendirmede; Çözüm süreci 75, Barış süreci 20, İmralı süreci 10 
defa kullanılırken Pazarlık süreci kullanılmamıştır. Sürecin taraflarının me-
tinlerde kullanılma sıklığı Abdullah Öcalan 141, Recep Tayyip Erdoğan 54, 
İmralı 40, Başbakan 22, BDP 47, Hükümet-İktidar 85, AKP 55, PKK 160, Devlet 
53, Kürt 178, Türk 94 şeklindedir. Sorunun kaynağına yönelik Kürt sorunu 
74, Terör sorunu 12, Kürt hareketi 8, Türk sorunu 7, Demokrasi sorunu 2 defa 
kullanılmıştır. Sürece dair belirlenen diğer anahtar kelimelerden; Çözüm 245, 
Sorun 150, Barış 111, Savaş 76, Başarı 36, Başarısızlık 9, Gizli 3, Zafer 3, Baş-
kanlık 11, Pazarlık 14, Kürdistan 3, Özerklik 9, ABD 11, Taviz 1 defa kullanıl-
mıştır. 
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Gazetelerin Süreci İsimlendirmeleri 

Sürecin isimlendirilmesine yönelik yaptığımız incelemede her dört gazetenin 
de en sık kullandıkları isimler olarak “Çözüm süreci” ve “Barış süreci” öne 
çıkmaktadır. Çözüm süreci tabiri dört gazetenin de en fazla kullandığı isim 
olmasına karşın, en fazla kullanan 75 kullanımla Star gazetesidir. Barış süreci 
tabiri ise 48 kullanımla en fazla Zaman’da yer almıştır.

Tablo 2: Gazetelerin Süreci İsimlendirmeleri

Sorunun Kaynağının Belirtilmesi 

Sorunun kaynağına yönelik seçilen anahtar sözcüklerden “Kürt sorunu” 
her dört gazetenin de en sık kullandığı tabir olarak öne çıkmaktadır. Zaman’ın 
125 kullanımla “Kürt Sorunu” tabirini en fazla kullanan gazete olduğunu gö-
rülmektedir. Türk Sorunu tabirinin de 12 kullanımla en fazla Zaman’da yer 
aldığı görülmektedir. 

Tablo 3: Sorunun Kaynağının Belirtilmesi

     

Sürece Dair Sık Kullanılan Sözcükler 

Sürece karşı endişelerin dile getirildiği sözcüklerden; Pazarlık, Kürdistan, 
Başkanlık, ABD ve Gizli sözcükleri en fazla Cumhuriyet’te kullanılmıştır. 
Özerklik sözcüğü Zaman’da 15, Cumhuriyet’te 13 kez kullanılmıştır. Seçilen 
anahtar sözcüklerin hangilerinin en fazla kullanıma sahip olduğu dikkate 
alındığında Zaman ve Cumhuriyet’in en fazla “Barış”, Hürriyet ve Star’ın da 
“Çözüm” sözcüklerini yoğun olarak kullandıkları görülmektedir. 

Tablo 4: Sürece Dair Sık Kullanılan Sözcükler

       

Sürecin Taraflarının Frekans Sıklıkları 

Sürecin taraflarına yönelik seçilen anahtar sözcüklerin frekanslarına dikkat 
edildiğinde Zaman ve Star’ın PKK’yı, Cumhuriyet ve Hürriyet’in ise Abdullah 
Öcalan’ı daha sık kullandıkları görülmektedir. Diğer taraftan Zaman “Dev-
let” sözcüğünü, Star ve Hürriyet de “Hükümet-İktidar” sözcüklerini daha 
yoğun kullanırken; Cumhuriyet “Recep Tayyip Erdoğan” ismini daha yoğun 
kullanmıştır. Hürriyet gazetesinin “Hükümet-İktidar” ile “Recep Tayyip Er-
doğan” isimlerini kullanım sıklığı birbirine çok yakındır. Burada frekansları 
ölçülen Türk ve Kürt isimleri, söz konusu süreçten dolayı çok sık kullanıma 
sahip olmakla birlikte direkt süreci yürüten taraflar değildir.   

 

Süreci 

İsimlendirme 

 
Zaman 

 
Cumhuriyet 

 
 

 
Hürriyet 

 
 

 
Star 

Sayı/ % Sayı % Sayı % Sayı/ % 

Çözüm süreci 56 44,44 69 50 28 45,16 75 71,42 

Barış süreci 48 38,09 43 31,15 18 29,03 20 19,04 

İmralı süreci 6 4,76 19 13,76 6 9,67 10 9,52 

Müzakere süreci  15 11,90 5 3,62 0 0 0 0 

Pazarlık süreci 0 0 1 0,72 2 3,22 0 0 

Açılım süreci 0 0 1 0,72 7 11,29 0 0 

Demokrasi 

süreci 

1 0,79 0 0 1 1,61 0 0 

 

Sorunun Kaynağı Zaman Cumhuriyet Hürriyet Star 

Kürt Sorunu 125 47 30 74 

Terör Sorunu 10 10 0 12 

Türk Sorunu 12 1 0 7 

PKK Sorunu 4 1 2 0 

Demokrasi Sorunu 1 1 0 2 

Sık Kullanılan Kelimeler Zaman Cumhuriyet Hürriyet Star 

Sorun 154 74 51 150 

Çözüm 223 115 71 245 

Savaş 123 129 24 76 

Barış 230 277 66 111 

Pazarlık 3 45 14 14 

Kürdistan 14 33 6 3 

Özerklik 15 13 3 9 

Başkanlık 19 44 6 11 

ABD 2 71 12 11 

Gizli 9 15 9 3 
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Tablo 5: Sürecin Taraflarının Frekans Sıklıkları

Kategorisel Analiz

Bu bölümde köşe yazılarının ‘Çözüm Süreci’ne yönelik tutumları ve en 
fazla işledikleri temalar kategorisel analiz sonucu elde edilen veriler ışığında 
aktarılacaktır. 

Çözüm Sürecine Yönelik Tutumlar

Tablo 6: Çözüm Sürecine Yönelik Tutumlar

Cumhuriyet gazetesinin 15–03–2013 ile 15–04–2013 tarihleri arasında ya-
yımladığı 452 köşe yazısından 111’i çözüm süreciyle ilgilidir. 111 köşe yazı-
sından 5’inde çözüm sürecine olumlu yaklaşılırken ve süreç desteklenirken, 
85 köşe yazısında çözüm süreci eleştirilmiş ve sürece karşı çıkılmıştır. 21 köşe 
yazısında ise süreç tarafsız olarak işlemiş, süreçle ilgili herhangi bir kişisel 
yoruma yer verilmemiştir.

Zaman gazetesinin 15–03–2013 ile 15–04–2013 tarihleri arasında yayımla-
nan sayılarında toplamda 343 köşe yazısından 72 köşe yazısının ana konusu 

çözüm süreciyle ilgilidir. 72 köşe yazısından 51’inde çözüm sürecine olumlu 
yaklaşıldı ve süreç desteklendi. 3 köşe yazısında çözüm süreci eleştirilmiş ve 
sürece olumsuz yaklaşmıştır. 18 köşe yazısında ise sürece tarafsız yaklaşılmış 
ve süreçle ilgili köşe yazarının kişisel görüşü yer almamıştır.

Aynı tarihler arasında Hürriyet gazetesi toplam 357 köşe yazısı yayımlar-
ken 67 köşe yazısının ana konusunun süreçle ilgili olduğu tespit edilmiştir. 67 
köşe yazısından 31’inde çözüm sürecine olumlu yaklaşılmış ve süreç destek-
lenmiştir. 14 köşe yazısında ise çözüm sürecine olumsuz yaklaşılırken, süreç 
eleştirilmiştir. 22 köşe yazısında ise çözüm sürecine tarafsız olarak yaklaşıl-
mıştır. Tarafsız köşe yazılarında yazarın kişisel kanaatine yer verilmezken 
üçüncü kişilerin görüşleri aktarılmış veya süreç haber aktarımı şeklinde yo-
rumsuz olarak aktarılmıştır.

Star gazetesinin aynı tarih aralıklarında yayımlanan sayılarında toplamda 
360 köşe yazısı yayımlanırken, 93 köşe yazısının çözüm süreciyle ilgili oldu-
ğu saptanmıştır. 93 yorumdan 81’inde çözüm sürecine olumlu yaklaşılmış ve 
süreç desteklenmiştir. Star gazetesinin bir aylık süreçte incelenen sayılarında 
süreçle ilgili yer alan 93 köşe yazısında, çözüm sürecine ilişkin olumsuz her-
hangi bir yorum yer almamış ve süreç eleştirilmemiştir. 93 köşe yazısından 
12’sinde Çözüm Süreci tarafsız kategorisinde yer alabilecek şekilde yorumsuz 
olarak işlenmiştir. 

Tablo 7: Çözüm Sürecine Yönelik Tutumların Yüzdesel İfadesi

Çözüm sürecine olumlu yaklaşan köşe yazılarının süreçle ilgili toplam 
köşe yazılarına oranlarına bakıldığında; Star gazetesinin yüzde 87,10 ile sü-
rece en fazla olumlu yaklaşan gazete olduğu görülmektedir. Star gazetesini 
yüzde 70,83 oranla Zaman ikinci sırada takip ederken; yüzde 46,27 ile Hür-
riyet üçüncü sırada yer almıştır. Sürecin işlendiği 111 köşe yazısından 5’inde 

Sürecin tarafları  Zaman Cumhuriyet Hürriyet Star 

Abdullah Öcalan 121 267 173 141 

İmralı 28 104 42 40 

PKK 166 190 156 160 

BDP 46 101 55 47 

Recep Tayyip Erdoğan 56 150 71 54 

Başbakan 48 119 27 22 

Hükümet-İktidar 83 127 72 85 

AKP 67 127 36 55 

Devlet 121 52 16 53 

Türk 125 162 54 94 

Kürt 313 227 104 178 

 

Gazeteler Sürecin İşlendiği Köşe Yazıları Olumlu Olumsuz Tarafsız 

Zaman 72 51 3 18 

Cumhuriyet 111 5 85 21 

Hürriyet 67 31 14 22 

Star 93 81 0 12 

 

 

Gazeteler 

 
Sürecin 

İşlendiği Köşe 
Yazıları 

 

Olumlu 

 

Olumsuz 

 

 

Tarafsız 

Toplam 

Sayı 

Sayı % Sayı % Sayı % 

Zaman 72 51 70,83 3 4,17 18 25 

Cumhuriyet 111 5 4,51 85 76,58 21 18,91 

Hürriyet 67 31 46,27 14 20,89 22 32,84 

Star 93 81 87,10 0 0 12 12,90 
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sürece olumlu yaklaşılan Cumhuriyet’te bu oran 4,51 olarak tespit edilmiştir. 
Çözüm sürecine olumsuz yaklaşımın hâkim olduğu köşe yazılarının süreç-
le ilgili toplam yorumlara oranlarına bakıldığında ise Cumhuriyet’in yüzde 
76,58 ile sürece en fazla olumsuz yaklaşımın yer aldığı gazete olduğu görül-
mektedir. Cumhuriyet’i yüzde 20,89 oranla Hürriyet takip ederken, Zaman’da 
bu oran yüzde 4,17’dir. Gazetelerin incelendiği bir aylık süreçte çözüm süreci-
ne olumsuz yaklaşılan köşe yazısı Star gazetesinde yer almamıştır. 

Çözüm sürecinin olumlu veya olumsuz oluşu hakkında köşe yazarlarının 
kendi görüşlerine yer vermedikleri, süreci eleştirmedikleri veya yüceltmedik-
leri yani süreci tarafsız denebilecek şekilde işledikleri köşe yazılarının oran-
larına bakıldığında Hürriyet’in %32,84 ile bu kategoride ilk sırada olduğu 
görülmüştür. %25 ile Zaman ikinci sırada yer alırken Cumhuriyet %18,91 ile 
tarafsız kategorisinde üçüncü sırada yer almıştır. Star gazetesinde ise bu oran 
%12,90 olarak saptanmıştır. 

Yorumlarda İşlenen Temalar

Bu bölümde, sürece olumlu, olumsuz ve tarafsız yaklaşımlar şeklinde belirle-
diğimiz ana kategorilerin alt kategorileri aktarılacaktır. Bir köşe yazısında, alt 
kategorilerden sadece bir tanesi işlendiği gibi birden çok alt kategori de köşe 
yazısının teması olabilmektedir. İncelenen bir yorumda birden çok temanın 
yer alması durumunda, konunun bütünlüğü dikkate alınarak en fazla değini-
len tema kodlanmaktadır.

Zaman Gazetesi

Tablo 8: Zaman Gazetesinde İşlenen Temalar.1

İncelenen tarihler arasında süreçle ilgili 72 köşe yazısı tespit edilen Za-
man’da 51 köşe yazısında çözüm süreci olumlu olarak işlenmiştir. Zaman’ın 
51 köşe yazısından 24’inde, süreçle birlikte terör ve çatışmalar sonucu ölüm-
lerin ve yaralanmaların sona ereceği, ülkede huzurun hâkim olacağı, barışın 
1 İşlenen temaların tablo halinde gösterilmesi esnasında en fazla yoğunluğa sahip temaların hangi 
kategoride yer aldığı, tablo öncesi açıklamada belirtilmekle birlikte tabloda yer alan “diğer” 
seçeneğinde olumlu ve olumsuz kategoriler karışık olarak verilmektedir.  

iyi bir şey olduğu temaları işlenmiştir. Tablo şeklinde gösterimlerde biz bu alt 
kategoriyi terörün bitmesi açısından süreci koşulsuz destekleyenler şeklinde 
belirteceğiz. Sürecin desteklendiği köşe yazılarından 12’sinde ise çözüm sü-
recine karşı olan MHP, sürece olan tavrından dolayı CHP ve sürece karşı olan 
aydınlar ve gazeteciler eleştirilmiştir. 51 köşe yazısından 7’sinde sürecin des-
teklendiği ancak kalıcı barış için ülkede demokrasinin tam anlamıyla yerleş-
mesi gerektiği fikri savunulmuştur. Sürece olumlu yaklaşan 3 köşe yazısında 
Kürtlerin haklı talepleri olduğu, bugüne kadar bu haklarının verilmediği ve 
bu hakların verilmesi gerektiği fikri savunulmuştur.

Çözüm sürecinin ekonomik açıdan değerlendirildiği, sağlanacak barışın 
Türkiye’yi hızlı bir kalkınma sürecine sokacağı fikrinin aktarıldığı köşe yazı-
sı sayısı da 2 olarak tespit edilmiştir. Süreci destekleyen 51 köşe yazısından 
2’sinde ise PKK’ya güvenilmemesi gerektiği fikri aktarılmaktadır. Süreç açı-
sından olumlu köşe yazılarından 1’inde ise süreç sonunda gelecek olası baş-
kanlık sistemine karşı çıkılmıştır.

Zaman gazetesinde yer alan 3 olumsuz köşe yazısının 1’inde süreç sonun-
da Kürt halkının herhangi bir kazancının olmayacağı, kazancı olan kesimin 
Kürt siyasetçiler olacağı fikri savunulmuş ve bu açıdan sürece karşı çıkılmış-
tır. Diğer olumsuz köşe yazılarından bir diğerinde Başbakan Erdoğan’ın sü-
reci başkanlık sistemine geçiş için kullandığı, süreci de bu amaçla başlattığı 
fikri savunulmuş ve sürece karşı çıkılmıştır. Zaman gazetesinde süreçle ilgili 
son olumsuz köşe yazısında ise terör örgütü lideriyle müzakere yapılmasının 
yanlış olduğu fikri savunulmuş ve bu açıdan sürece karşı çıkılmıştır. Zaman 
gazetesinde en fazla değinilen temalar olumlu kategorisinde yer almaktadır. 

Cumhuriyet Gazetesi

Tablo 9: Cumhuriyet Gazetesinde İşlenen Temalar

Bir aylık süreçte çözüm süreciyle ilgili 111 köşe yazısı yayımlayan Cum-
huriyet gazetesi 85 yorumunda sürece karşı çıkarken ve süreci eleştirirken, 5 

Temalar Frekans % 

Terörün Bitmesi Açısından Sürecin Koşulsuz Desteklendiği Yorumlar 24 33,33 

CHP, MHP ve Sürece Karşı Olanların Eleştirildiği Yorumlar 12 16,66 

Kalıcı Barışın Demokrasinin Geliştirilmesine Bağlandığı Yorumlar 7 9,72 

Kürt Halkının Hak Taleplerinin Karşılanmasını Savunan Yorumlar 3 4,16 

Diğer 26 36,11 

 

Temalar Frekans (%) 

Başkanlık Konusunun İşlendiği Yorumlar 19 17,11 

Türkiye’nin Bölüneceğinin ve “Kürdistan”ın Kurulacağının İddia Edildiği 
Yorumlar 

15 13,51 

Çözüm Sürecinin ABD’nin Ortadoğu Planının Bir Aşaması Olduğunun 
İddia Edildiği Yorumlar 

14 12,61 

Gizli Pazarlıkların Olduğunun İddia Edildiği Yorumlar 14 12,61 

İslam Kardeşliği İfadelerinin Eleştirildiği Yorumlar 10 9,00 

Diğer 39 35,13 
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yorumunda süreci desteklemiştir. Sürecin desteklendiği 5 yorumdan 3’ünde 
terörden kaynaklanan can kayıpları ve yaralanmaların bitmesi, barışın sağ-
lanması konuları işlenerek sürece destek verilmiştir. Olumlu kategorisinde 
yer alan 2 yorumda ise süreç sonunda ülke bütünlüğünün bozulmaması şar-
tıyla sürece destek verilmiştir. Çözüm sürecine olumsuz yaklaşan köşe yazı-
larından 19’unda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın süreci başkanlık hede-
fine ulaşmak için başlattığı fikri savunulmuş ve bu gerekçeyle sürece karşı 
çıkılmıştır. Sürece karşı çıkılan 15 köşe yazısında süreç sonunda Türkiye’nin 
bölüneceği ve Kürdistan kurulacağı tezi savunulmuştur.

Sürecin eleştirildiği 14 köşe yazısında, çözüm sürecinin ABD’nin oyunu 
olduğu ve Büyük Ortadoğu Projesi planları arasında yer aldığı iddia edilmiş-
tir. Olumsuz kategorisinde yer alan diğer 14 köşe yazısında ise PKK, Öcalan 
ve AK Parti Hükümeti arasında gizli pazarlıkların olduğu ve bunların açık-
lanması gerektiği konusu üzerinde durulmuştur. Sürece olumsuz yaklaşan 
13 yorumda AK Parti Hükümeti ve Erdoğan’ın genel politikaları eleştirilmiş-
tir. Bu köşe yazılarında ana tema, barışın bu hükümet ile mümkün olmadığı 
şeklindedir. Son olarak sürece karşı olan 10 yorumda değinilen tema İslam 
kardeşliğidir. Gerek sürecin başından beri AK Parti Hükümeti yetkilileri ve 
Başbakan Erdoğan tarafından gerekse de 21 Mart Nevruz kutlamaları esna-
sında mesajı okunan Abdullah Öcalan tarafından dile getirilen İslam kardeşli-
ği ifadesi, bu köşe yazılarında eleştirilmiştir. Barışın, İslam kardeşliği fikrinin 
benimsenmesiyle mümkün olmayacağı iddia edilmiştir. Cumhuriyet gazete-
sinde en fazla işlenen temalar olumsuz kategorisinde yer almıştır.

Hürriyet Gazetesi

Tablo 10: Hürriyet Gazetesinde İşlenen Temalar

Bir aylık inceleme süresinde çözüm süreciyle ilgili 67 köşe yazısı yayımla-
yan Hürriyet gazetesinin 31 köşe yazısında süreç desteklenmektedir. 31 yo-
rumdan 15’inde terörün bitmesiyle ölümlerin sona ereceği, ülkede huzurun 
artacağı, barışın iyi bir şey olduğu temaları üzerinde durulmakta ve süreç 
bu amaçlarla desteklenmektedir. Süreci destekleyen 9 köşe yazısında çözüm 

sürecine karşı olan MHP, sürece olan tavrından dolayı CHP ve sürece karşı 
olan kesimler eleştirilmektedir. Olumlu kategorisinde yer alan 5 köşe yazısın-
da barışla birlikte demokratikleşmenin artacağı, demokrasinin artmasıyla da 
barışın kalıcı olacağı fikirleri üzerinde durulmuştur. Sürece olumlu yaklaşan 
1 köşe yazısında süreç sonunda oluşturulacak olası başkanlık sisteminden en-
dişe edilmektedir. Son olarak olumlu kategorisinde yer alan 1 köşe yazısında 
ise PKK’ya güvenilmemesi gerektiği fikri savunulmuştur. Çözüm sürecine 
olumsuz yaklaşılan 14 köşe yazısından 3’ünde süreçte gizli hesapların olduğu 
ve kamuoyuna açıklanmadığı fikri savunulmuş ve bu açıdan sürece karşı çı-
kılmıştır. Olumsuz köşe yazılarından 2’sinde sürecin Başbakan Erdoğan tara-
fından başkanlık sistemine geçilmesi amacıyla başlatıldığı öne sürülmüştür. 
Diğer olumsuz köşe yazılarından 2’sinde Öcalan’ın meşrulaştırıldığı iddia 
edilerek sürece karşı çıkılmıştır. Olumsuz köşe yazılarından diğer 2’sinde ise 
süreç sonunda Kürdistan’ın kurulacağı fikri gerekçesiyle sürece karşı çıkıl-
mıştır. Olumsuz kategorisinde yer alan diğer yorumlarda genel olarak AK 
Parti Hükümeti ve Başbakan’ın politikaları ile sürecin ilerleyen aşamasında 
sürece dâhil olan Akil İnsanlar heyeti eleştirilmiştir. Hürriyet’te süreçle ilgili 
köşe yazılarında en fazla işlenen temaların ilk üçü olumlu kategorisinde yer 
alırken dördüncü sırada yer alan tema olumsuz kategorisinde yer almıştır.

Star Gazetesi

Tablo 11: Star Gazetesinde İşlenen Temalar

15 Mart ile 15 Nisan 2013 tarihleri arasında yayımlanan sayılarını inceledi-
ğimiz Star gazetesinde çözüm süreciyle ilgili 93 köşe yazısı tespit edilirken 81 
köşe yazısında çözüm sürecinin olumlu olarak işlendiği gözlenmiştir. Sürece 
karşı olumsuz yaklaşımın bulunmadığı Star’ın 36 köşe yazısında çözüm sü-
recine karşı olan MHP, sürece olan tavrından dolayı CHP ve çözüm sürecine 
karşı olan ve süreci eleştiren kesimler eleştirilmiştir. 29 köşe yazısında terö-
rün sona erdirilmesiyle birlikte Türkiye’nin yıllardır bitmeyen en büyük so-
runundan kurtulacağı, ülkede huzurun artacağı, artık anaların ağlamayacağı 
gibi temalar işlenmiştir. İncelen yorumların 4’ünde barış sayesinde demokra-

Temalar Frekans % 

Terörün Bitmesi Açısından Sürecin Koşulsuz Desteklendiği Yorumlar 15 22,38 

CHP, MHP ve Sürece Karşı Olanların Eleştirildiği Yorumlar 9 13,43 

Kalıcı Barışın Demokrasinin Geliştirilmesine Bağlandığı Yorumlar 5 7,46 

Sürecin Gizli Şekilde Yürütüldüğü ve Kamuoyunun Bilmesi Gereken Gizli 
Pazarlıkların Olduğunun İddia Edildiği Yorumlar 

3 4,47 

Diğer 35 52,23 

 

Temalar Frekans % 

CHP, MHP ve Sürece Karşı Olanların Eleştirildiği Yorumlar 36 38,70 

Terörün Bitmesi Açısından Sürecin Koşulsuz Desteklendiği Yorumlar 29 31,18 

Sağlanacak Barış İle Ülkede Demokrasinin Daha Rahat Gelişeceği Fikri 
Savunulan Yorumlar 

4 4,30 

PKK ve Öcalan’a Güvenilmemesi Gerektiği Fikrinin Aktarıldığı Yorumlar 3 3,22 

Diğer 21 22,58 
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sinin gelişeceği fikri etrafında barıştan, demokrasiden ve insan haklarından 
söz edilmiştir. Sürece ilişkin 3 köşe yazısında ise PKK ve Öcalan’a güvenil-
memesi gerektiği, tarihte bunun örnekleri olduğu, tedbirin elden bırakılma-
ması gerektiği fikirleri aktarılmıştır. İncelenen diğer köşe yazılarında barışın 
ülkeyi kalkındıracağı, Abdullah Öcalan’ın Nevruz bayramında okunan mesa-
jı, sürecin ilerleyen safhasında oluşturulan Akil İnsanlar Heyeti gibi konular 
üzerinden süreç olumlu olarak işlenmiştir.

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Türkiye’nin son otuz yılının en büyük sorunlarının başında gelen terörün çö-
zümü amacıyla başlatılan ‘Çözüm Süreci’nin yaygın basından seçilen Hür-
riyet, Zaman, Cumhuriyet ve Star gazetelerinin köşe yazılarında yer alışı, 
içerik analizine dayalı bir incelemeyle cevaplanmaya çalışılmıştır. Örnekleme 
alınan gazetelerin 15.03.2013 ve 15.04.2013 tarihleri arasında yayımlanan sa-
yıları içerik analizinin frekans analizi ve kategorisel analiz teknikleri ile ince-
lenmiştir. Frekans analizi ile gazetelerin çözüm süreciyle ilgili yayımladıkları 
köşe yazılarının toplam köşe yazılarına oranı tespit edilmiştir. Bu inceleme ile 
Star gazetesinin süreci en yoğun işleyen gazete olduğu görülmüştür. Çözüm 
Süreci’nin işlenme yoğunluğunda Star’ı Cumhuriyet gazetesi takip ederken 
Zaman üçüncü, Hürriyet de son sırada yer almıştır.

Ayrıca frekans analizi kapsamında çalışmaya uygun olarak seçilen anahtar 
sözcüklerin frekans ölçümleri yapılmış ve bu inceleme ile sürecin isimlendi-
rilmesine yönelik anahtar sözcüklerden Çözüm Süreci ve Barış Sürecinin her 
dört gazete tarafından da en sık kullanılan isimlendirmeler olduğu görülmüş-
tür. Sorunun kaynağına yönelik seçilen anahtar sözcüklerden edinilen veriler 
sonucu her dört gazetenin de soruna Kürt Sorunu bağlamında yaklaştığı dik-
kat çekerken bu isimlendirmeyi en fazla Zaman gazetesi kullanmıştır. Ayrıca, 
Kürt aydınlar tarafından sıkça dile getirilen ve terör sorununun kaynağının 
Türklerin Kürtlere haklarını vermemelerine dayandıran bu açıdan problemin 
asıl kaynağının Türkler olduğu tezine dayanan “Türk Sorunu” tabiri de en 
fazla Zaman gazetesi tarafından kullanılmıştır. Sürece olan endişelerin dile 
getirildiği Başkanlık, Kürdistan, Pazarlık, Gizli ve ABD gibi anahtar sözcük-
ler en fazla Cumhuriyet’te kullanılmıştır. Sürecin taraflarından adı geçenlerin 
kullanılma sıklıklarına bakılınca Cumhuriyet ve Hürriyet’in Abdullah Öcalan 
ismini daha sık kullandıkları, Zaman ve Star’ın ise PKK isminde yoğunlaş-
tıkları görülmektedir. Diğer taraftan Zaman, Star ve Hürriyet; Devlet, Hü-
kümet-İktidar isimlerini sık kullanırken, Cumhuriyet; Recep Tayyip Erdoğan 
isminde yoğunlaşmaktadır. Sürecin taraflarının kullanılma sıklıklarında Hür-
riyet’in Hükümet-İktidar ve Recep Tayyip Erdoğan isimlerini kullanma sıklı-

ğı birbirine çok yakındır. Bu incelemelerle Cumhuriyet ve Hürriyet’in sürecin 
taraflarını daha özele indirgeyerek kişiler bağlamında ele aldığı dikkat çeker-
ken, Zaman ve Star’ın kurumlara yönelik vurgusu öne çıkmaktadır.

Kategorisel analiz kapsamında yapılan incelemeler sonucu köşe yazıların-
da en fazla değinilen temalar tespit edilmiştir. Sürece yaklaşımların araştı-
rıldığı inceleme sonucu süreci en fazla Star gazetesinin desteklediği ortaya 
çıkmış ve Star gazetesinde sürece yönelik hiçbir olumsuz köşe yazısına rast-
lanmadığı görülmüştür. Zaman gazetesi sürecin desteklenmesi konusunda 
Star’dan sonra ikinci sırada yer alırken, Hürriyet üçüncü sırada, sürece karşı 5 
olumlu köşe yazısının tespit edildiği Cumhuriyet ise süreci en az destekleyen 
olarak son sırada yer almıştır.

Cumhuriyet gazetesi sürecin işlendiği 111 köşe yazısından 85’inde süre-
ce olumsuz yaklaşarak incelenen gazeteler arasında sürece en fazla olumsuz 
yaklaşan gazete olmuştur. Cumhuriyet’i 14 olumsuz yorum ile Hürriyet takip 
ederken Zaman’da süreci eleştiren 3 olumsuz köşe yazısı yer almıştır. Star 
gazetesinde sürece karşı olumsuz köşe yazısı yer almamıştır.

Sürecin işlendiği köşe yazılarında en fazla işlenen temalar incelendiğinde 
Zaman ve Hürriyet’in kanın durması, şehit annelerinin artık ağlamaması, ba-
rışın ülkeye huzur getirmesi gibi barış ve kardeşlik üzerine yorumlar yaptığı 
ve bu amaçla süreci destekledikleri görülmektedir. Bu iki gazetenin en fazla 
işledikleri ikinci konu ise sürece karşı olanların ve muhalefet partilerinden 
CHP ve MHP’nin eleştirilmesidir. Star gazetesinin süreçle ilgili köşe yazıla-
rında çoğunlukla sürece karşı olan kesimler ve muhalefet partilerinden CHP 
ile MHP eleştirilmiştir. Star’da ikinci olarak en fazla işlenen tema ise barış ve 
kardeşlik vurgusunun yapıldığı, süreç ile ülkenin büyük bir sorundan kur-
tulacağı, barışın ülkeye huzur getireceği gibi sürecin koşulsuz desteklendiği 
konulardır. Cumhuriyet gazetesinde en fazla başkanlık sistemi teması işlenir-
ken, en fazla bu gerekçeyle sürece karşı çıkılmaktadır. Bu gerekçede başkanlık 
sisteminin Türkiye’ye uygun olmadığı ve tek adam yönetimine geçilmesinin 
ülkeyi diktatörlüğe götüreceği, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın çözüm 
sürecini başkanlık hedefine ulaşmak için başlattığı tezi savunulmaktadır. 
Cumhuriyet’de ikinci olarak en fazla işlenen ise süreç sonunda Türkiye’nin 
bölüneceği ve Kürdistan’ın kurulacağı temasıdır. Bu gerekçeyle Cumhuriyet 
gazetesinin köşe yazılarında sürece karşı çıkılmaktadır. 

İncelenen dört gazetede de tarafsız kategorisinde köşe yazıları kodlan-
mıştır. Tarafsız kategorisinde en fazla Hürriyet gazetesinin köşe yazıları yer 
almıştır. Sürece dair köşe yazarının yorumunu içermeyen tarafsız köşe yazıla-
rında çoğunlukla süreç, haber aktarımı şeklinde yorumsuz olarak aktarılmış, 
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sürece dair yapılan röportajlar yayımlanmış, sürecin ilerleyen aşamasında 
devreye giren ‘Akil İnsanlar’ heyetine değinilmiştir. Genel olarak incelenen 
gazetelerin sürece karşı tutumları dikkate alındığında, sağ görüşün hâkim 
olduğu fikir gazetelerinden Zaman’ın, kitle gazetelerinden de sağ görüşlü 
olan Star’ın süreci en fazla destekleyen gazeteler olduğu görülmektedir. Kitle 
gazeteleri arasında yer alan ve liberal bir çizgide olduğu söylenebilecek olan 
Hürriyet’in süreci desteklemekle birlikte diğer gazetelere göre daha tarafsız 
bir duruş sergilediği söylenebilir. Sol görüşlü fikir gazetelerinin başında ge-
len Cumhuriyet ise incelenen gazeteler arasında sürece en şiddetli şekilde 
karşı çıkan gazetedir. 

Son Not: 

Yrd. Doç. Dr. Ali KORKMAZ, Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik 
Bölümü Öğretim Üyesi.
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ÖZET

Siyasal iletişimde kitle iletişim araçlarının yeri büyüktür. Yöneten yönetilen ilişki-
lerini ve seçim dönemi çalışmalarını kapsayan siyasal iletişim, medya aracılığıyla 
gerçekleştirilmektedir. Siyasal iletişimin gerçekleşmesini sağlayan medya sektörü 
içinde gazete, dergi, radyo, televizyon, internet medyası, yeni medya, sosyal med-
ya, mobil ortamlar vb. sayılmaktadır. Günümüzde tartışma konusu, hangi medya 
tekniğinin siyasal iletişimde daha etkin olduğudur; televizyon mu, gazete mi, yeni 
medya mı? Genel olarak bir değerlendirme yapılırken bu listeye medya sektörünün 
en büyük haber tedarikçisi olan haber ajansları da dahil edilmelidir. Özellikle ulu-
sal veya uluslararası etkinliği olan haber ajanslarının siyasal iletişimin altyapısını 
oluşturduğu unutulmamalıdır. Medyanın “haber toptancıları” olan haber ajansları, 
genellikle kısa isimleri ya da logoları ile tanınmaktadır.  Türkiye’de ise siyasal iletişi-
min en etkili haber kanallarından biri Anadolu Ajansı’dır (AA). 

Ulusal çapta yayın yapan diğer özel haber ajanslarından AA’yı ayıran temel özel-
lik, kamusal bir kuruluş olması, bir asra yaklaşan tarihsel kesitinde ve günümüzde 
siyasal iletişime önemli katkı sağlamasıdır. Bu nedenledir ki; daima kurumsal ay-
rıcalıklarla donatılmış ve korunmuştur. AA, 1925 yılında kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk tarafından resmi statünün dışına çıkarılıp, Türk Anonim Şirketi’ne dönüş-
türülmüştür. Böylece AA’nın siyasal iletişimdeki rolü aktifleştirilmiştir. Günümüzde 
ise Anayasal “özerklik ve tarafsızlık” statüsünün yanı sıra 2014’te yürürlüğe giren 6518 
Sayılı Kanun ile devletin birçok denetim alanından çıkarılmıştır. Bu düzenlemelerle 
AA’ya devlet, parlamento, hükümet ve siyasi partiler yönünden, siyasal iletişimin 
merkezinde bir pozisyon verilmiş; Ajans, hükümet ve bürokrasiye karşı güçlendiril-
mek istenmiştir. 

Siyasal iletişimde AA’nın varlığı ve rolünün saptanması çalışmanın konusunu 
oluşturmaktadır. Bu çalışmada, siyasal iletişim kavramından ziyade haber ajansları 
ve ağırlıklı olarak AA’nın siyasal iletişime katkısı üzerinde durularak konunun çer-
çevesi çizilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Siyasal İletişim, Medya, Haber Ajansları, Anadolu Ajansı, 
Anadolu  Ajansı’nın Siyasal İletişimdeki Rolü, AA. 

SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI’NIN ROLÜ

Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ŞAHİN
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GİRİŞ

Siyasal iletişim; siyasal süreçlerle iletişim süreçleri arasındaki ilişkileri ele 
alan araştırmalardan oluşan, disiplinler arası bir akademik alandır. İletişimin 
siyasal konular hakkındaki kamusal bilgiyi, inançları ve eylemi etkileyecek 
şekilde stratejik kullanımları, siyasal iletişim alanının gelişmesindeki temel 
soruyu oluşturmuştur (Mutlu, 1995, s. 304). 

Siyaset, “toplumun farklı kesimlerinin ve güç odaklarının ortak bir zeminde 
uzlaştırılması”, iletişim ise “ortak semboller oluşturma ve bunların üzerinde 
tartışarak bir anlaşmaya varma süreci” olarak ifade edilebilir. Yani siyaset, icra-
at üretmekte ve iletişim aracılığıyla yürütülmektedir. Bu nedenle siyaset ve ile-
tişim kavramı arasında çok yakın bir ilişki bulunmaktadır (Oktay, 2002, s. 12).

Bugün, yöneten yönetilen ilişkisi bağlamında demokrasi bilincinin hayata 
geçmesinden, seçim kampanyalarına kadar uzanan çok geniş bir yelpazede 
iletişim olgusu siyasetin merkezine yerleşmiştir. Günümüzde haber medyası, 
internet, sosyal medya gibi kavram ve olgular toplumsal hayatın içindeki işle-
vini artırdıkça siyasetin fikri ve uygulama biçimleri de değişmiştir. Bu açıdan 
bakıldığında iletişimin yönetilmesi ve sürdürülmesi, siyasetin ayrılmaz bir 
parçası haline gelmiştir (Uzuntuğ ve Özgün, 2012, iv). 

Siyasal iletişim genellikle medya üzerinden gerçekleştirilmekte olup; me-
sajların aktarılmasında kitlesel ve bireysel iletişim teknikleri kullanılmakta-
dır. Bu nedenle medya, sahip olduğu tekniklerle siyasal iletişim için etkin 
bir aracıdır. Medya endüstrisindeki gelişim ve iletişim teknolojilerinin hızla 
yayılması, günümüzde medyayı daha da güçlü hale getirmiştir. Medya insan-
ların yaşam biçimini eğlence anlayışını ve kültürel değerlerini değiştirerek, 
yaşamlarında söz sahibi olmaya başlamıştır. Bilgilendirme, yönlendirme ve 
eğitme gibi işlevleri olan medya, siyasal ya da toplumsal değişim dönemlerin-
de de önemli rol sahibidir (Avşar, 2014, s. 6). 

Medya sektörü içinde haber ajanslarının nicel ve nitel haber etkinliği gi-
derek artmaktadır. Medyanın toptan haber tedarikçisi olan haber ajansları, 
siyasal iletişimin akışkanlığına, modern altyapısıyla hizmet vermektedirler. 
Türkiye piyasasına yönelik olarak yerli ve yabancı haber ajanslarının günlük 
genel bülten haber üretimi yaklaşık 5500 adede ulaşmıştır  (Şahin, 2013, s. 
205). Bu üretimin yüzde 13’ü doğrudan siyaset kategorisinde iken; ekonomi, 
dış politika, diplomasi, güvenlik kategorilerinin dolaylı içerikleri ile haber 
ajanslarının siyasal iletişime katkı oranı yüzde 50’lere yaklaşmaktadır. Ulusal 
çapta yayın yapan gazetelerin haber sayıları incelendiğinde, ajans haberleri, 
rumuzlu olarak yüzde 16’lık bir yer işgal etmektedir. Haber ajanslarının adı 

belirtilmeden, doğrudan veya alıntılı kullanılan haberlere bakıldığında bu 
oran yüzde 70’lere çıkmaktadır (Şahin, 2013, s. 206).  

Dünya genelinde, medya sektörü üzerinde haber etkinliği sağlayan beş bü-
yük haber ajansı AP, Reuters, AFP, Itar-Tass ve Xhin-Hua’dır.1 Türkiye’de ise 
başta Anadolu Ajansı (AA) olmak üzere, Cihan Haber Ajansı (Cihan), Doğan 
Haber Ajansı (DHA) ve İhlas Haber Ajansı (İHA) etkin ajanslardır.  AA’yı di-
ğer haber ajanslarından ayıran temel özellik, tarihsel misyonu, kamusal bir 
kurum olması ve Anayasal tarafsızlık, özerklik kimliğidir.

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından, 
toptan haber satın alma yöntemi ile finansmanının büyük bir kısmı sağlanan 
AA’nın (Hazine Müsteşarlığı, 2013)  ulusal ve yerel çaptaki gazetelerde ya-
yımlanan haberlerinin yüzde 8’ini siyasi haberler oluşturmaktadır (Işık, 2006, 
s. 128). Diğer; genel, güvenlik, ekonomi, dış-diplomasi haberlerindeki dolaylı 
siyasal iletişim payı da dikkate alındığında bu oran yüzde 50’ye yaklaşmakta-
dır. AA, siyasal iletişime ulusal çapta katkı sağlamanın yanı sıra son yıllarda 
uluslararası açılımı ile ülke dışına yönelik siyasal iletişim kanallarını da etkin-
leştirme çabasına girmiştir.

Bu çalışmanın amacı, tarihsel misyonundan hareket ederek, günümüz si-
yasal iletişiminde AA’nın rolünü tespit etmektir. Ayrıca AA’nın, siyasal ile-
tişime kaynaklık eden haberlerine ilişkin sayısal bilgi verilerek, değerlendir-
meleri ortaya koymaktır. Aynı zamanda, AA’nın siyasal iletişimde medya için 
taşıdığı önemi somut olarak göz önüne sermektir.   

SİYASAL İLETİŞİM KAVRAMI ve MEDYA

Siyasal iletişim, temelde bir ikna sürecidir. Siyaset bilimindeki birçok terim 
gibi, siyasal iletişimi de tanımlamak zor olmuştur. Cevaplarla ortaya konulan 
tanımların fazlalığı, gerçekte kavramın karmaşık olmasından ya da belirsizli-
ğinden değil, “siyasal iletişim” kavramının geniş kapsamlı olmasından kay-
naklanmaktadır. Sözcük olarak tek başına “siyasal” kavramını tanımlamak ne 
kadar güç ise bir de buna “iletişim” gibi çok geniş kapsamlı ve tek bir tanımı 
yapılamayan ikinci bir kavramın eklenmesiyle ortaya çıkan “siyasal iletişim” 
kavramının tek bir tanıma sığdırılması da o denli güçtür (Aziz, 2013).

Siyasal iletişim, çoğunlukla siyasetçilerin seçim dönemlerinde yaptığı ile-
tişim çalışmaları olarak dar kapsamlı bir şekilde algılanmaktadır. Bunun ya-
nında siyasal iletişimi günlük hayatımızın hemen hemen her alanına nüfuz 
eden bir kavram olarak düşünmek, hem yaşadığımız dünyayı hem de toplu-
mu anlamlandırmamız için önemli bir adımdır. Tabii ki 21. yüzyılda siyasal 

1 Yeni Çin Haber Ajansı
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iletişim konusunu ele almaya çalıştığımızda, medyayı da göz ardı etmeme-
miz gerekmektedir. Çünkü medya, siyasal aktörlerin geniş kitlelere ulaşmak 
için kullandıkları en önemli araçtır ve siyasal iletişim çalışmalarının büyük 
bir kısmı medya üzerinden yürütülmektedir (Onay, 2012, s. 31). 

Toplum ve toplumu yöneten kurumlar arasındaki iletişim, siyasal siste-
min temelinde yatan kavramlardır. Demokrasilerde siyasal iletişim ise devlet 
ile vatandaşların birbiriyle olan bağını hissetmeleri ve toplumun inşası için 
çok önemlidir. Bu nedenle, siyasal iletişim harekete geçirici bir rol oynamak-
tadır. Demokratik siyasi sistemler elitlerin ya da yönetenlerin topluma buy-
ruklar verdikleri bir sistem değil, vatandaşların da fikirlerinin dinlendiği ve 
demokratik katılımın desteklendiği oluşumlardır. Siyasal sistemin ve baskı 
gruplarının dışında, yazılı ve görsel basından oluşan “medya”, siyasi düzenin 
bir diğer önemli aktörüdür.  Medya bir taraftan bir ülkedeki farklı grupla-
rın siyasi görüşlerini ulaştırırken bir taraftan da siyasi aktörlerin yaptıkla-
rını kontrol eden bir takipçi görevi görmektedir. Medya sektöründekilerin 
toplumdaki rolü; akademisyenler, siyasetçiler ve gazeteciler tarafından sıkça 
tartışılmıştır. Bazılarına göre medya öyle güçlü bir hale gelmiştir ki; bazen 
çoğulcu demokrasinin ilkelerine aykırı gündemler öne sürebilmektedirler. 
Diğer bir görüşe göre ise medya toplumda demokrasinin ve çoğulculuğun 
güçlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır (Lilleker, 2006/2013, s. 11).  Başka 
bir düşünceye göre ise medya, siyasi kontrol altına girmek suretiyle taraflı bir 
bakış açısı temsil ederek, çoğulculuk kültürünü zayıflatabilir. Medyanın rolü 
hakkındaki bu görüşler, neyin gündeme gelip gelemeyeceğine ve halkın ne-
lerden haberdar olup olamayacağına karar vermesi yönüyle, medyanın gücü-
ne işaret etmektedir. Bu nedenle medya, siyasi görüş ve bilginin dağıtımında 
oynadığı önemli rolden dolayı siyasal iletişimi konu alan birçok çalışmanın 
merkezinde yer almaktadır (Lilleker, 2006/2013, 12). 

Siyasal iletişim yayıncı ve taşıyıcılarının tipik örneği siyasi partilerdir. 
Siyasal katılımın aracı kurumları olan siyasal partiler, yurttaşlarla devlet, yö-
netilenlerle yönetenler arasında vazgeçilmez ve bugüne kadar daha iyisi bulu-
namamış bir bağlantıdır. Yurttaşların dilek, beklenti ve taleplerini derlemek, 
formüle etmek, somut gereksinimler ve programlar olarak iktidara iletmek, 
iktidar ya da muhalefet olarak bu programın şu ya da bu oranda gerçekleştiril-
mesine çalışmak, siyasal partilerin iletişimsel işlevleridir.  Daha çok ilkel ya da 
geleneksel toplumlarda bu iletişim kanalı, aracısız, yüz yüze temas temeline 
dayanır. Siyasal gelişmenin, siyasal kurumlardaki yetkinleşmenin de iletişimin 
biçimi ve özü üzerine belirleyici etkisi vardır. İletişim ağ ve yapılarının siyasal 
yapı karşısındaki bağımsızlıkları ya da görece özerklikleri, söz konusu sistem-
lerin demokratikleşme derecelerini, bir başka deyişle rejimin liberal, otoriter 

ya da totaliter bir kimlik taşıdığını belirlemede temel göstergelerden biridir. 
Öncelikleri ve siyasal rejimleri ne olursa olsun bir aygıt olarak devlet toplum-
sal talep ve beklentileri siyasal eyleme dönüştürmek üzere vardır ve bunun 
için de uyanık durmak, yurttaşların sesine, titreşimlerine kulak vermek, duy-
gularını paylaşmak, gereksinimlerini kavramak zorundadır. Toplumu yatay 
ya da dikey olarak etkileyen akımları anlamak, gerçekleri yakalamak, onlara 
uyum sağlamak devletin görevidir; bunun için de bilgilendirecek ve bilgile-
necektir. Toplumun nabzı dediğimiz titreşimler, alttan alta insanları belli bek-
lenti ve hareketlere yönlendiren derin kıpırdanmalar, belli uyarıcılar yoluyla 
‘zamanında’ iktidara ulaşmalıdır ki; bu ana kadarki yörüngede uyarlamalar ve 
değişiklikler yapılabilsin. Kısaca, bir siyasal sistemin, bir rejimin yaşayabilirli-
ği, sahip olduğu iletişim devrelerinin güvenilirliğine bağlıdır. 

Türkiye gibi temsili demokrasilerde bu devreler, bu halkalar, cumhurbaş-
kanı, parlamento, hükümet, siyasal partiler, yerel meclisler gibi kamu oto-
riteleridir. Bu kurumlar herkesin gözü önünde işleyen, görünürde her şeyi 
yapan makamlardır. Parlamentonun kendisi siyasal iletişimin can damarı-
dır. Köken bilgisi olarak da “konuşulan, söylev çekilen yer” anlamına gelen 
parlamentoda toplumun tümü, yani onların sözcüleri, temsilcileri konuşur; 
halkın, yurttaşların sesini iletirler ve oradan o özlem ve beklentiler doğrul-
tusunda kararlar (yasalar) çıkarırlar. Toplumun her kesiminin etnik, dinsel, 
sınıfsal dinamiklerinin yansıdığı bir parlamento, toplumu ‘hakkiyle’ temsil 
ediyor demektir, yani meşru bir parlamentodur ve ona herkesin itaat etmesi 
de bu yüzden gereklidir. Gelişmiş siyasal sistemlerde iletişim, genel olarak 
herkesçe anlaşılır. Siyasal söylem herkes için aynıdır. Oysa gelişmekte olan, 
az gelişmiş ülkelerde siyasal söylem bir örnek değildir. Kırsal ya da kentsel 
kitleye farklı dillerde seslenilmesi gerekir. Farklı kültürel dünyaların, değişik 
eğitim düzeylerinin duyarlılıkları, dolayısıyla da algılama biçimleri farklıdır. 
Gelişmiş sistemlerde iletişimin önünde engeller yoktur; ama gelişmekte olan 
ülkelerde iletişimin nüfuz derecesi, kırsal ya da kentsel ortama göre değiş-
mektedir (Eyüboğlu, 1999, ss. 43-55).

Bu aşamada medya, toplumsal hayatta çok önemli görevler üstlenmektedir. 
Bunlar, toplumun bilgilendirilmesi, olaylardan haberdar edilmesi ve sağlıklı 
bir kamuoyunun oluşturulmasına katkıda bulunmak şeklinde özetlenebilir. 
Kamuoyunun fikir, kanaat ve eleştirilerinin yöneticilere ulaştırılması, yöneti-
cilerin mesajlarının da kamuoyuna iletilmesi açısından demokratik sistemin 
temel unsurlarından biri olan medya aynı zamanda büyük bir sorumluluk da 
taşımaktadır (Gül, 2003, s. 21).

Günümüz yönetimlerini güçlü, kitlelerin gözünde güvenilir ve saygın kı-
lan, kapalılık ve gizlilik değil açıklık ve saydamlıktır. Artık bu kavramlar, 
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dürüst bir kamu yönetiminin, demokratik katılımcılığın ve temiz toplum ya-
pısının vazgeçilmez kuralıdır (Atalay, 2003, s. 16) Medya söz konusu bu say-
damlığı ve açıklığı sağlamada önemli bir rol üstlenmiştir.

Siyasal iletişim ve medya ilişkisinde çift yönlü iletişimin varlığı ve sürek-
liliği söz konusudur. Bu şekilde, seçilmiş siyasilerle diğer organizasyonların 
halk, vatandaş ve seçmenle olan iletişimini sağlayan görsel ve yazılı medya-
nın siyasal iletişimdeki yeri merkezi bir konumdadır. (Şema 1)

Şema 1: Siyasal İletişimin Katmanları 

Kaynak: (Lilleker, 2006/2013, s. 16)

Türkiye’de, siyasi partilerin seçmenle iletişimini sağlamada, medyanın ye-
terince etkili araç olup olmadığı, tartışılan bir konudur. Bu nedenle, siyasal 
iletişime katkı sağlamak adına farklı öneriler de gündeme getirilmiştir.

Belirli bir yüzdenin üzerinde oy alan siyasi partilerin günlük, haftalık ya 
da aylık bir yayın organı çıkartması zorunlu kılınabilir. Bu, Siyasi Partiler 
Kanunu’yla ilgili bir iş olarak düşünülebilir. Bunun iki faydası olacaktır; bi-
rincisi, seçmenler çok daha uzun vadeli olarak o siyasi partilerin çeşitli konu-
larda neler söylediklerini takip edebileceklerdir; bu, resmi görüntüler üzerin-
den olacaktır. İkincisi de, böyle bir bültenin zorunlu hale gelmesi o partilerin 
politik verilerine zorunlu olarak bir derinlik kazandıracaktır ve çeşitli konu-

larda görüşlerini en azından ikna edici bir rasyonellik çerçevesinde ortaya 
koymalarına yol açacaktır (Bostancı, 2003, s. 94).

SİYASAL İLETİŞİM ve HABER AJANSLARI

Haber ajansı, hukuki statüsü ne olursa olsun, genel anlamda haberleri, ger-
çekleri gösteren ve tanımlayan, aktüalite belgelerini bulup, bunları kitle ile-
tişim araçlarına onları ikna etmenin dışında kalmak üzere yayan, yasaların 
hükümlerine, ticaret kurallarına uygun, olanak verdiği ölçüde tam ve tarafsız 
bir hizmet götüren kuruluştur (Tokgöz, 2000, s. 144)

Ajansların işlevi, haber için gerekli malzemeleri toplamak,  yazılı, görün-
tülü haber üretmek, toplanan haber malzemeleri ya da üretilen haberleri, he-
def kitle olan üyelere, paydaşlara, abonelere dağıtmak, müşterilere satmaktır 
(Girgin, 2002, s. 96). 

Haber ajansları medya sektöründeki pazar paylarını artırmak amacıyla 
yeni gelişmelere ve teknolojilere göre ürünlerinde çeşitlendirme yapmakta-
dırlar. Ajans haberleri, konularına göre kategorize edilmiş farklı bültenlerden 
oluşmaktadır. Ayrıca söz konusu bültenler abone tercihine göre alt başlıklar 
halinde düzenlenip tasnif edildikten sonra dağıtıma sunulmaktadır. Bütün 
bu farklılaştırmaların yanı sıra mahalli, bölgesel, ulusal, kıtasal ve uluslara-
rası bültenler şeklinde coğrafi alanlarına göre de tasnifler yapılmaktadır. Bir 
haber, tek bülten kategorisinde yer alabildiği gibi birden fazla bülten çeşidin-
de de yayımlanmaktadır.  

Türkiye piyasasına yönelik olarak yerli ve yabancı haber ajanslarının gün-
lük genel bülten haber üretimi, yaklaşık 5500 adede ulaşmıştır. Türkiye paza-
rına yönelik genel bülten haberlerinde yerli ajansların payı yüzde 45, yabancı 
ajansları payı yüzde 55 oranındadır (Şahin, 2013, s. 205).

Yerli haber ajanslarının yayımladığı haberlerin yüzde 13’ü doğrudan siya-
set kategorisinde iken, ekonomi, dış politika-diplomasi, güvenlik kategorile-
rinin dolaylı içerik katkıları ile haber ajanslarının siyasal iletişime katkı ora-
nı yüzde 50’lere yaklaşmaktadır. Ulusal çapta yayın yapan gazetelerin haber 
sayıları incelendiğinde, haber ajansı haberleri, ajans rumuzlu olarak yüzde 
16’lık bir yer işgal etmektedirler. Haber ajanslarının adı belirtilmeden veya 
alıntılı kullanılan haberlere bakıldığında bu oran yüzde 70’lere kadar çıkmak-
tadır (Şahin, 2013, s. 208).   

Lilleker’in siyasal iletişimin katmanlarını gösteren çizimine (Şema 1); bu-
güne kadarki haber taramaları ve 2013’te yapılan bir araştırmanın sonucuna 
göre (Şahin, 2013) bir ilave yapılması mümkündür. O da “medya” (yazılı ve 
görsel) kutucuğunu kendi içinde ikiye ayırıp, haberleri sağlayan tedarikçiler 

 Seçilmiş Siyasiler: 

Devlet Başkanı, Başbakan, Kabine, 
Ulusal ve Yerel Hükümetler, Siyasi 
Partiler 

 

Medya 

(Yazılı ve Görsel) 

Halk, Vatandaşlar ve Seçmenler 

 Seçilmiş Siyasiler: 

Devlet Başkanı, Başbakan, Kabine, 
Ulusal ve Yerel Hükümetler, Siyasi 
Partiler 

 

Medya 

(Yazılı ve Görsel) 

Halk, Vatandaşlar ve Seçmenler 

Diğer Organizasyonlar:

Baskı Grupları, İş Sektörü,
Kamu Kurumları, Terörist Gruplar
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olan haber ajanslarına yüze 50-70’lik bir pay ayırmaktır. Haber toptancıları-
nın medya sektörüne arzları her geçen gün hem nicel, hem nitel, hem de ürün 
çeşitliliği bakımından artmaktadır ki; işaret edilen bu noktada ajansların hak-
lı bir yeri olacaktır. 

AA Öncesi Osmanlı Dönemi Haber Ajansları ve Siyasal İletişim 

Dünyanın ilk haber ajansı Havas, 1835 yılında Paris’te kurulmuştur. Havas’ı 
Londra’da 1851’de kurulan Reuter izlemiş, 1855’de Berlin’de Wolf, 1857’de ise 
New York AP kurulmuştur. Esasen 1830’da Paris’teki haberleşme büroları 
yabancı gazeteleri tarayıp önemli haberleri çevirerek piyasaya satıyorlardı, 
1832’de Havas da çeviri bürosu ile yola çıkmıştır. Osmanlı İmparatorluğu 
döneminde Osmanlı Telgraf Ajansı (1909-1914), Osmanlı Milli Telgraf Ajansı 
(1914-1918) ve Türkiye-Havas-Reuter Ajansı (1920-1922) kurulmuştur (Şahin, 
2012, s. 121).

Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde, İstanbul basını dış haberle-
rini yoğunluklu olarak, Avrupa’da yeni kurulan haber ajanslarından sağla-
mıştır. Türkiye’de haber ajanslarının büroları Birinci Meşrutiyet’in ilanı önce-
sinde kurulmuştur. İstanbul’da resmi gazete Takvim-i Vekayi de dahil olmak 
üzere Ceride-i Havadis, Tercüman-ı Ahval ve Tasvir-i Efkar gazeteleri ile yine 
1876’den önce yayın hayatına başlamış olan Muhbir, Basiret ve İbret gazete-
lerinde dış haberler oldukça fazla yer kaplamaktadır. (Öztoprak, 1981, s. 29) 
Bunlar dış haberleri, genellikle haber ajanslarından almışlardır. Bu haberler 
örneğin, Takvim-i Vekayi’de ortalama olarak yüzde 15, Tercüman-ı Ahval’de 
yüzde 10-30 arasında, Tasvir-i Efkar’da yüzde 20-40 oranında yer kaplamak-
tadır. Basiret Gazetesi’nde yer alan dış haberler genellikle Havas-Reuter’den 
alınmıştır. Telgraf haber alış-verişi genişledikçe faaliyet alanları da artan ha-
ber ajanslarının ilki Havas’tır. Onun hemen arkasından Reuter ve Wolf ajans-
ları kurulmuştur. Bu ajanslar, kısa bir süre içerisinde bulundukları çevreden 
çıkarak diğer ülkeleri de kapsayan faaliyet alanlarını genişletmişlerdir. Bu, 
özellikle siyasi amaçlar güden haberlerin yayımı suretiyle hedef tutulan ülke-
lerin kamuoyunda yaptığı etki ile kendini göstermiştir. 1908-1919 döneminde 
basın organları için dış haber kaynağını oluşturan önemli haber ajanslarından 
birisi de Osmanlı Telgraf Ajansı’dır. Bu ajansın kurulmasına değin hüküme-
tin, gazetelerin, dolayısıyla halkın istihbarat kaynakları sadece yabancı ajans-
lardan oluşmaktadır. Ulusal bir ajans oluşturulması işi ancak 1911’de ele alın-
mıştır. Bu da Salih Gürcü’nün kurduğu Osmanlı Telgraf Ajansı’dır (Öztoprak, 
1981, s. 30) Bu ajans ulusal olmaktan çok ticari niteliktedir ve yabancı ajans-
ların bileşiminden oluşmuştur. Ajans, kısa bir zaman sonra niteliğinde esas-
lı bir değişiklik yapmadan Osmanlı Milli Telgraf Ajansı’na dönüşmüştür. 

Birinci Dünya Savaşından sonra Osmanlı Milli Telgraf Ajansı yayını sona er-
miş, savaş sonrası Türkiye-Havas-Reuter ajansı kurulmuştur. Ekim 1918’de 
Türkiye-Havas-Reuter faaliyete geçmiştir. Havas-Reuter tarafından kurulan 
bu örgütün Türkiye ile ilgisi sadece bir isim bağlılığından başka bir şey de-
ğildir. Bu ajansın çalışma dönemi de İstanbul’un ulusal kuvvetler tarafından 
alınmasına değin sürmüştür. Ekim 1922’de Ankara Hükümeti’nin güç kazan-
ması ile birlikte bu ajanslar 6 Nisan 1920’de kurulan Anadolu Ajansı ile haber 
alış-verişi için bir anlaşma imzalamışlardır. Yabancı sermaye ve etkinliği ile 
çalışan bu ajanslar, faaliyetlerine son verilmek zorunluluğu ile karşılaşmış 
oldukları dönemde bile yeni birtakım düzenlemelerle kendilerinin yönete-
cekleri veya hiç olmazsa denetimine karışabilecekleri bir biçimde Anadolu 
Ajansı’nı ele geçirme girişimlerinde bulunmuşlar ise de bu girişimleri önlen-
miştir (Öztoprak, 1981, ss. 37-45).

Osmanlı Telgraf Ajansı’nın hizmet verdiği dönemde, haberlerin belirli ke-
lime sayısına kadar telgraf ücreti muafiyetine dahil edilmesi isteği, Meclisi 
Mebusan’ın 25 Nisan 1911 tarihli oturumunda görüşülmüştür. Bunlar o dö-
nemde, bir haber ajansının siyasal iletişim aracı olarak ele alınışına yönelik ilk 
örneklerdir (Meclisi Mebusan, 85; İçtima, 25 Nisan, 1911):

“Fazıl Necip Bey: Bugün memleketimizde malumu alinizdir ki uzak 
yerler hayati içtimaiye noktai nazarından bizden bir ay sonra yaşıyorlar. 
Gazetelerin vüruduna intizar ederler, bir ay sonra bir ay evvel kainatta, 
dünyada şöyle bir vukuat olduğuna vakıf olurlar. Oraya ne bir telgraf ajansı 
gider ne bir haber gider. Hükümet istiyor ki memleketi bir an evvel uyandı-
racak bir vasıta bulalım, o da muhakkak telgraf ajansıdır.

Vamvaka Efendi (Sefiçe): Tabi bendeniz böyle bir ajansın tesisi aleyhin-
de bulunacak değilim.  Böyle bir ajansın tesisinin herhalde memleketimiz 
için faide bahş olacağında şüphe yoktur, fakat böyle olursa, bu muhafiyeti 
doğrudan doğruya telgrafnameler için verecek olur isek o ajans nim resmi 
sayılamaz. Adeta resmi bir ajans telakki edilecektir ve faide yerine belki bi-
zim için zararı mucip olacaktır. Bunun Avrupa’da önünü almak için böyle 
meccanen telgrafnamelerin keşide edilmesine dair müsaade bahş etmediler. 
Yalnız hükümatı mütemmedine tarafından ayrı ayrı teşkil olunan ajanslara 
bir sübvansiyon ita edilmektedir.” (Koloğlu, 1994, ss. 33, 38).   

Osmanlı döneminin son haber ajansı Türkiye-Havas-Reuter’in (THR) (1920-
1922) kuruluşunda üçlü bir idare meclisi oluşturulmuştur. Burada Türkiye’yi 
Matbuat Müdürü, Havas’ı İstanbul Müdürü (Mathu) ve Reuter’i İstanbul 
Müdürü (Ferguson) temsil etmiştir.(Şahin, 2012:125 Türk Matbuat Müdürü’nün 
toplantılara pek katılmadığı kayıtlara geçmiştir. THR’nin İstanbul’u işgal eden 
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güçlerin yanında yer alması bunun bir sebebidir. THR’den yayımlanan bazı 
haber başlıkları da bunun bir göstergesidir (Koloğlu, 1994, s. 38). 

04 Temmuz 1920: “Amerika’daki milli bayram”, “Yeni Alman Başbakanı”, 
“Alman Sanayi”, “Elçiler Toplantısı”, “Brüksel’deki Müttefikler Toplantısı”, 
“Bir Fransız Generali”, “Polonya’da Durum”.  THR’nin İstanbul’daki bazı tek-
nik altyapısı, telsizleri ve tercüman kadrosu 1922’de AA’ya intikal ettirilmiştir.

AA’nın Kuruluş Misyonu ve Siyasal İletişim

Siyasal iletişimin tek amacı destek toplamak gibi görünse de aynı zamanda bilgi-
lendirme işlevi de mevcuttur. Halk yeni kanunların kendilerini nasıl etkileyece-
ğini ve bu kanunlara nasıl uyacaklarını bu yolla öğrenmektedir. Bilgilendirmeye 
yönelik başka bir dizi iletişim biçimi olsa da bunlar ikna etmeye yönelik fakat 
siyasi amaç taşımaktan uzak olabilmektedir. Bu kategoride sosyal haklar, sağlık 
kampanyaları, tehlikelere karşı halkın uyarılması gibi halkı siyasi olarak etki-
lemekten ziyade halkı bilgilendirme amacı vardır. Tabii ki bu ikisi arasındaki 
çizgilerin silikleşmesi de söz konusudur (Lilleker, 2006/2013, s. 23).

Günümüz modern metinleri üç aktöre odaklanır. Bu üç aktörden ilki, dev-
leti ve siyasi aktörleri kapsayan siyasal alandır. Bu tür siyasal aktörlerin ama-
cı, yaptıklarını topluma anlatarak devlete meşruiyet kazandırmaktır. İkinci 
grup siyasal amaç güden bir takım kuruluşlar, holdingler ve tabii ki seçmen-
leri de içeren devlet dışındaki aktörleri kapsar. Bu kuruluş ve grupların her 
biri siyasi bir etki yaratabilme düşüncesiyle mesajlarını siyasal alana aktar-
maya uğraşırlar. Son olarak da medya organları vardır. Medya hem kamusal 
alanı hem de siyasal alanı etkilemeyi amaçlar. Özgürlükçü, açık ve çoğulcu 
bir toplumda bu gruplar birbiriyle bağımsız, fakat uyumlu bir şekilde iletişim 
kurarlar (Lilleker, 2006/ 2013, s. 12).

AA, tam da burada belirtilen üç aktör içinde veya onlara yönelik siyasal 
iletişimin merkezinde yar almaktadır ve geçmişte olduğu gibi bugün de siya-
sal iletişime önemli katkı sağlamaktadır. AA, 1607 abonesine, bültenlerinden 
günde ortalama 1434 haber, 688 fotoğraf iletmektedir. Bütçesinin ana kalemi-
ni sağlayan en büyük abonesi BYEGM’ye yaptığı haber satışı karşılığı, 2012 
yılında 130,9 Milyon TL kaynak sağlamıştır. (Hazine Müsteşarlığı, 2013) AA, 
istihdamını 2280’e yükseltmiş, bültenlerinde çeşitliliğe yönelmiş ve bütün 
bültenlerdeki haber sayısını, günlük 1800 adede çıkarmıştır. (Öztürk, 2014) 
AA’nın abone profiline bakıldığında, Türkiye geneline yayın yapan ulusal 
medyanın yanı sıra, yerel ve bölgesel medya, yabancı haber ajansları, resmi 
ve özel kuruluşlar, şirketler, elçilikler vb. geniş bir yelpazeye hizmet verdiği 
görülmektedir.

Milli Mücadele döneminin iç ve dış siyasal iletişiminin en önemli altyapı-
sı AA ile oluşturulmuştur. AA, sadece gazetelere haber iletmekle kalmamış, 
bültenleri cami duvarları ve kahvehanelere asılarak doğrudan halka, Milli 
Mücadele içindeki kitleye “mesaj” ulaştırma görevini üstlenmiştir. 

Mustafa Kemal Atatürk, ulusal davayı dünya kamuoyuna ulaştırmak ve yurt 
içinde halkı bu büyük amaca yöneltmek için, aydınlatma ve inandırma görevini 
yapacak bir örgüt kurmayı önemli işlerden biri olarak ele almış, Ankara’da TBMM 
toplanmadan önce 6 Nisan 1920’de Anadolu Ajansı’nı kurmuş ve yayımladığı bil-
diriyle de Türk ulusuna duyurmuştur. Ajans, ilk çalışmalarına Müdafa-i Hukuk 
Heyeti Temsiliyesi örgütünden ve araçlarından yararlanarak birkaç kişiden olu-
şan dar bir kadro ve şapografla başlamıştır. Anadolu Ajansı’nın TBMM’nin top-
lanmasına ve Ulusal Hükümet’in kurulmasına değin geçen ilk devredeki çalış-
maları, o günler için birinci derecede önem taşıyan iki nokta üzerinde toplanmış 
bulunuyordu; 1.Türk kamuoyunu yanlış yerlere sürükleyerek, ulusal birliği teh-
likeye düşürmek amacıyla içten ve dıştan yapılmakta olan kışkırtma ve yalanla-
ra karşı ulusu uyanık tutmak. 2. Ulusal Kurtuluş’u sağlamaya yönelik karar ve 
girişimleri halka zamanında bildirmek (Öztoprak, 1981, s. 45). 

6 Nisan 1920 tarihinde Atatürk tarafından tesis edilen ve Cumhuriyet dö-
neminin geçirdiği bütün siyasal evrelerin tarihsel tanıklığını, yazılı ve görsel 
bültenleri ile üstlenen AA’nın,  kuruluş bildirgesinde görevi açıkça yazılmıştır:

“Kalbi İslam olan Osmanlı Saltanat Merkezi’nin düşman işgaline geçmesi 
ve bütün ulus ve vatanımızın en büyük tehlikeye uğramasının sonucu ola-
rak bütün Rumeli ve Anadolu’nun giriştiği ulusal ve kutsal savaş sırasında 
halkın en doğru iç ve dış haberlerle aydınlatılması önemle göz önünde tu-
tulmuş ve burada en yetkili kişilerden kurulu bir Özel Heyet’in yönetiminde 
ve Anadolu Ajansı adı altında bir kurum kurulmuştur. Anadolu Ajansı’nın 
en hızlı araçlarla vereceği havadis ve bilgi Heyeti Temsiliyemizden de geçe-
ceği için Ajans tebliğleri (haberleri) Müdafaai Hukuk örgütümüzce de bucak 
ve köylere kadar dağıtılacak ve duyurulacaktır. Bu bakımdan acele tertibat 
alınması ve sonucun bildirilmesi önemle rica olunur.” (Topuz, 1973, s. 68;  
AA, 1945)

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Derneği Temsilciler Kurulu adına 
Mustafa Kemal AA’nın kuruluşuna ilişkin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 
sonraları şu tespitte bulunulmuştur: 

“O günlerde bizim de ajansımız var, dünyaya haber verebiliyoruz diye pek 
çalımlıydık. İstanbul’a gizli gönderiliyordu. Büyük Millet Meclisi Teşkilatı 
içinde en güç şartlar altında çalışan belki AA olmuştur. Ama çok istifadeli 
olmuştur” (Koloğlu, 1994, s. 39).
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Yine 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, bir değerlendirmesinde “ihtilalin sesi” ola-
rak nitelendirdiği AA’nın kuruluş gayesini şöyle özetlemiştir: “AA’yı Anadolu’nun 
ve ihtilalin sesi olarak kurmaya karar verdik. O zaman AA ihtilalin en büyük 
ihtiyaçlarından birisini temin etmiştir. Hem bizi, ihtilalin maksat ve gayesini, 
Anadolu’nun görüşlerini harice aksettirmiştir, hem de hariçte hakkımızda ne gibi 
bir muamele cereyan ediyor, onları bize bildirmek suretiyle iki başlı mühim bir 
vazife yapmıştır” (Koloğlu, 1994, s. 39). 

Kuruluşunda Matbuat ve İstihbarat Umum Müdürlüğü bünyesinde yer 
alan AA, 1925’te Türk Anonim Şirketine dönüştürülmüştü. Böylece resmi 
statüden çıkarılmış ve özerk bir yapıya kavuşturulmaya çalışılmıştır. Sonraki 
dönemlerde ülkedeki siyasal gelişmelerin yanı sıra dünyadaki gelişmelerden 
de etkilenen AA, siyasal sisteme yönelik müdahalelerden de nasibini almıştır. 

AA’ya 1925’te kazandırılan şirket statüsü ile ajansın çalışmaları sırasın-
da yapabileceği ve devleti sorumluluk altına sokabilecek durumları ortadan 
kaldırabilmek için ona kendi yükümlülüklerini bileceği ve ona göre davrana-
cağı bir yapı kazandırılması amaçlanmıştır  (Alemdar, 2001, s. 133). 2.Dünya 
Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan siyasal dalgalanmalar, ajansa olan müdahale-
leri de artırmıştır. 1950 ve 1960 yıllarında yönetim kurulunun hemen hemen 
tüm üyelerinin değiştirilmesi ajans üzerindeki siyasi etkinliğin arttığı izleni-
mini vermiştir. Yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra genel müdürlerin de sık 
sık değiştirilmesi de yine bu dönemde görülmüştür (Alemdar, 2001, s. 155). 

1977’den sonra yönetim sorunu üzerine hükümet ve AA arasında anlaş-
mazlıklar çıkmış, 1984 yılında Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 
(BYEGM) Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnameye, AA ile yapılacak 
haber alım sözleşmesiyle ilgili olarak bir madde eklenmiş ve BYEGM adına bir 
denetçi görevlendirilmesi kararlaştırılmıştır. 2014’te çıkarılan yasaya kadar, 
birikmiş sorunları giderecek herhangi bir hukuki düzenleme yapılamamıştır. 

AA Başbakan Yardımcılığı ile “ilişkili” bir kurum olup2, kalite politikasın-
da “güvenilir habercilik” ilkesini benimsemiştir. Yayıncılıkta savaş, çatışma, 
terör, şiddet ve afet durumlarında uyacağı yayın ilkelerini, abonelerine ve ka-
muoyuna internet sitesinde duyurmuştur. 2014 Haziran ayı itibariyle 18 böl-
ge müdürlüğü ve 51 büro müdürlüğü ile Türkiye genelinde bütün yerleşim 
alanlarında haber ağı kurmuştur. Toplam 34 ülkede temsilciliği bulunan AA, 
ayrıca dünyada yayın bölgeleri oluşturmuştur. Bunlar; Orta Doğu ve Afrika 
Haber Yayın Yönetmenliği, Avrupa Haber Yayın Yönetmenliği, Amerika 

2 www.basbakanlik.gov.tr (Görev Dağılımı)

Haber Yayın Yönetmenliği, Asya Kafkasya Haber Yayın Yönetmenliği ve 
Pasifik Haber Yayın Yönetmenliği’dir.3

AA’nın Bugünkü Statüsü ve Siyasal İletişimde Rolü 

AA, ürünlerinde çeşitliliğe giderek sektörde payını artırma çabasındadır. Genel 
bülten (ana bülten) haberlerini yayımlarken konu tasnifi yapıp haber kategori-
leri oluşturmaktadır. AA haberler tasnifi internet sayfasında şöyle yapılmıştır: 
(AA Haber Tasnifi, 2014)  Türkiye, dünya, politika, ekonomi, yaşam, eğitim, bi-
lim, teknoloji, sağlık, kültür- sanat-yaşam, spor, genel, özel haberler, kurumsal 
haberler, şirket haberleri, gündem. AA kuruluşundan bugüne kadar yasama, 
yürütme ve siyaset haberleriyle siyasal iletişime etkin katkı sağlamıştır. 2009 
yılında haber tasnifine dahil edilen yasama, yürütme, siyaset (YYS) kategori-
si, haber sayısı ve haber içeriği ile öne geçerek önemli bir siyasal iletişim sü-
reci oluşturmuştur. AA’nın, yasama (TBMM), yürütme (Cumhurbaşkanlığı, 
Başbakanlık ve bakanlıklar) ve siyaset (siyasi partiler) kategorisindeki haberle-
ri medya tarafından yakından izlenmekte ve doğrulatma mekanizması olarak 
kullanılmaktadır. YYS kategorisi için sadece Ankara’da görev yapan 45-50 mu-
habir ve redaktör, aylık 2 bin 253 (AA, 2011 üretim raporu) haber üretmekte-
dir ki bu, günlük haber üretiminin yüzde 12’sine karşılık gelmektedir. Örneğin 
TBMM’de; TBMM Başkanlığı, Genel Kurul (kanun tasarıları, kanun teklifleri, 
gündem ve gündem dışı konuşmalar, soru önergeleri, diğer denetim mekaniz-
maları), siyasi partilerin grup toplantıları, komisyonlar, iktidar-muhalefet ku-
lisleri ve milletvekilleri ile TBMM basın bürosunda yapılan basın toplantıları 
gibi faaliyetler haberleştirilmektedir. Ulusal çaptaki bir gazetenin, genellikle 
tek muhabir ile TBMM’deki tüm faaliyetleri izlemesi mümkün değildir. O ne-
denle medya TBMM’deki siyasi faaliyetlerin haber, fotoğraf ve görüntülerini te-
mel olarak AA’dan almakta ve izlemektedir. Ayrıca, 2009 yılından itibaren AA 
haberlerinde haberin yazıldığı yer olan mahreçler arasına TBMM de bir mahreç 
olarak eklenmiştir. Yasamanın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve ba-
kanlıklar olarak yürütme ve siyasi partilere yönelik haberlerde, bu kurumların 
bütün faaliyetleri, projeleri ve tanıtımlarına yer verilmektedir.  

AA genel veya ana bülten kategorisi içinde, önceleri, Parlamento’dan yazı-
lan haberler PAR kodu ile siyasi parti haberleri POL kodu ile tasnif edilirken, 
2009 yılı başından itibaren yasama, yürütme ve siyaset haberleri başlığında 
toplanıp YYS kodu ile tasnif edilmiştir. AA yıllık üretim raporlarına göre, her 
iki tasnif sistemi dikkate alındığında, siyasal iletişime katkı veren yıllık haber 
sayıları Tablo-1’de verilmiştir.

3  www.aa.com.tr (Temsilcilik, Bölge Müdürlüğü ve Bürolar)
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Tablo 1: AA, 20002-2011 Üretim Raporları

              Parlamento      Politika

 Yıl           (PAR)           (POL)

--------  ----------------- --------------

2002      4.166             Tasnif dışı              

2003      3.834             Tasnif dışı 

2004      4.448               5.888

2005      5.365               3.496

2006      5.633               3.590

2008      5.366               3.373   

Yasama Yürütme Siyaset 

                  (YYS)                                                      

               -------------  

2009          12.134                               

2010          19.609                     

2011-6 ay  13.522       

Tablo 1 incelendiğinde, 2009 yılına kadar PAR kodu ile yayımlanan TBMM 
kaynaklı haberlerin yıllık ortalama 4.802 adet olarak gerçekleştiği görülmek-
tedir. Bu süre zarfında siyasi partilerden yapılan POL kodlu haberlerin sayısı 
ise, yılık ortalama 4.086 adet olmuştur. 2009 yılında, YYS kodu ile tasnif edi-
len haber sayısı, yıllık ortalama 18.105 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu tablo 
ve tasniflerde dikkat çeken unsur siyasal iletişime yönelik haberlerin son yıl-
lardaki sayısal artışıdır.

Siyasal iletişim içinde seçim haberleri de önemli yer işgal etmektedir. Seçim 
öncesi, seçim anı ve seçim sonrası haberleri, siyasal iletişimin vazgeçilmezleri 
arasında yer almaktadır.  Halkın kime oy vereceğine karar verebilmesi için, 
seçimlere katılan adayların kendilerini seçmene en iyi şekilde ifade etmeleri 
gerekir. Seçim sonunda hangi aday ya da parti seçilirse seçilsin toplumla ileti-
şim kurmaya devam etmek zorundadır, çünkü demokrasilerde halk bilgilen-
dirilmek ister (Lilleker, 2006/2013, s.12).

Kamusal yayıncılık hizmeti veren AA’nın doğrudan siyasal iletişime en 
çok katkı verdiği anlardan biri de seçim zamanıdır. Nitekim 2014’te yapılan 
ölçümlemelere göre, AA’nın seçim haberlerinin medya tarafından kullanı-

mında yüzde 60’lık bir orana ulaşılmıştır (Erdoğan, Seçim, 2014). Bu çerçe-
vede seçim sürecine bakıldığında AA’nın aday listelerini yayımladığı, onları 
tanıttığı görülmektedir. 2014 mahalli seçimlerinde 4.343 adayın fotoğraflı öz 
geçmişleri yayımlanmıştır. AA, seçim haberlerini kadrolu muhabir ağı ve se-
çim zamanı istihdam ettiği geçici personel ile sağlamaktadır. Seçim sonuçla-
rını ise bu yapı içerisinde, yıllardan beri ilçe seçim kurullarından aldığı veri-
lerle yayımlamıştır. 2014 mahalli seçimleri sırasında bu yöntem değiştirilmiş-
tir. Seçim sonucuna ilişkin veriler ilçe seçim kurulu yerine, sandık başından 
alınarak aktarılmıştır. Bu yöntem ile AA, seçim sonucu verilerindeki yayın 
hızını artırmıştır.  

2014 mahalli seçim sonuçlarını yayımlamak üzere, 20 ulusal televizyon, 21 
ulusal gazete, 144 yerel televizyon, Google, MSN dahil 450 web sitesi seçim 
sonuçlarını AA’dan almış, Türkiye medyasının yüzde 85’i veri yayınları için 
AA ile anlaşma imzalamıştır. Seçim günü için 1500 haberci ve sandık başla-
rında 95 bin kişi görev almıştır. Seçim gününe ait hareketlilikle ilgili 3 bin 200 
Türkçe haber, 976’sı İngilizce alt yazılı olmak üzere toplam 4 bin 176 fotoğ-
raf yayımlanmış ve 600 video servis edilmiştir. Arapça, İngilizce, Fransızca, 
Boşnakça, Kürtçe, Rusça dillerine çevrilerek seçimler tüm dünyaya duyurul-
muştur (AA, Seçim Teşekkürü, 2014).

Siyasal iletişimde seçimler ve seçim sonuçları önemli bir yer tutmakta ve 
zaman zaman tartışmaya sahne olmaktadır. Bu tartışmalar Yüksek Seçim 
Kurulu’nun seçim sonuçlarını resmen açıklamasıyla sona ermektedir.

AA, genel bültenlerinde devlet, hükümet, parlamento, siyasi parti haberle-
rine yer verirken (Tablo 1), bölgesel, mahalli bültenlerde valilik, bakanlıkların 
il temsilcilikleri, kaymakamlık, belediye, belediye meclisi, il özel idaresi ve 
siyasi partilerin il ve ilçe teşkilatlarının faaliyetlerine yönelik haberleri yayım-
lamaktadır. Mahalli bültenin günlük ortalaması 1100 adettir ve bunun yüzde 
50’si söz konusu kaynaklardan yapılan haberleri içermektedir. Bu rakamsal 
verilerin yüksekliği hem merkezi yönetim hem de mahalli yönetimler açısın-
dan AA’nın siyasal iletişime yönelik önemini belirgin bir şekilde karşımıza 
çıkarmaktadır. 

Siyasal iletişime konu olan bütün aktörler AA’nın bültenlerinde haber de-
ğeri kriterlerine göre yer almaktadır. AA bültenleri, başta medya olmak üzere 
1607 aboneye iletilmektedir. AA’nın, abone dışında, halka açık internet say-
fasında4, sadece politika kategorisindeki haberlerin sayısı son bir yılda (2013-
2014) 6040’a ulaşmıştır ki; bu da AA’nın siyasal iletişimdeki fonksiyonuna 
işaret eden bir veridir. 

4 www.aa.com.tr (Politik Haberler)
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TBMM’de grubu olan veya olmayan siyasi partiler, iktidar, muhalefet par-
tileri AA tarafından sürekli olarak izlenmektedir ve bu partilerin haber değeri 
taşıyan etkinlikleri duyurulmaktadır. Her yıl TBMM’de bütçe görüşmeleri sı-
rasında, doğrudan bütçe alan bir kuruluş olmadığı halde, kamusal yayıncılığı 
nedeniyle komisyon ve genel kurulda, lehinde ya da aleyhinde söz alınarak 
AA hakkında görüş beyan edilmektedir.5 Bu beyanlar dahi AA’nın siyasal ile-
tişim içindeki rolünün ifadesidir.   

Geçmişte olduğu gibi bugün de siyasi liderlerin AA için yaptığı güncel değer-
lendirmeler, kurumun siyasal iletişimdeki önemine dair tespitler içermektedir: 

“Büyük Atatürk’ün talimatlarıyla bağımsızlık savaşının ilk yıllarında 
kurulan Anadolu Ajansı, bir asra yaklaşan geçmişi ve birikimiyle habercilik 
alanında köklü ve seçkin bir kuruluştur. Milli mücadele döneminde elindeki 
kısıtlı imkanlara rağmen milletimize önemli hizmetlerde bulunan Anadolu 
Ajansı, 94 yıldır aynı anlayışla çalışmalarını sürdürmekte, Türkiye’nin sesini 
dünyaya duyurmaktadır. Anadolu Ajansının, farklı dillerdeki yayınları başta 
olmak üzere gerçekleştirdiği atılımlar, yaygın haberleşme ağı ve sahip oldu-
ğu teknolojik imkanlarla hizmet etkinliğini sürekli artırması memnuniyet ve-
ricidir” (Gül, AA Yıldönümü Mesajı, 2014).

Yine AA konusunda bir başka tespit şöyledir: 

“AA, milli mücadele yıllarında aziz milletin gür sesini, haklı davasını 
dünyaya duyurmuştur. AA Cumhuriyet’in kuruluş sürecinde etkin rol üst-
lenmiştir. Bu bakımdan milli kuruluşumuz Anadolu Ajansı’nın varlığı, ülke-
miz, milletimiz ve demokrasimizin yanı sıra birlik ve beraberliğimiz için son 
derece hayati öneme sahiptir. Bugün de tarihi misyonundan aldığı ilhamla 
yayıncılık anlayışını sürdüren AA, kendini sürekli yenilemektedir. Yaygın 
ve güçlü haber ağı, hızlı, güvenilir, tarafsız ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla 
saygınlığını artırmıştır. Anadolu Ajansı, 30 Mart’ta gerçekleştirilen mahalli 
idareler seçimlerinde ortaya koyduğu başarılı performansla demokrasi için 
de güven kaynağı haline gelmiştir. Öte yandan geçmişte sadece Türkçe yayın 
yapan Anadolu Ajansı, hükümetimizin destekleriyle bugün 6 yabancı dilde 
haber servis etmekte, dünyanın dört bir yanında açtığı ofislerle uluslararası 
rekabet gücünü artırmaktadır” (Erdoğan, AA Yıldönümü Mesajı, 2014).

Arınç’ın AA için değerlendirmesi ise aşağıdaki gibidir: 

“AA, Büyük Atatürk’ün direktifleriyle 1920’de milli mücadelenin haklı-
lığını dünyaya anlatmak ve haber akışını sağlamak amacıyla kurulmuştur. 

5 www.tbmm.gov.tr (TBMM tutanaklarından bazıları: 24. Dönem, 4. Yasama Yılı, Birleşim 
Numaraları: 26, 27, 28, 37,53, 54, 58, 60, 65) 

Bugün aradan 94 yıl geçti. Her yılı başarılarla dolu. Özellikle son mahalli se-
çimlerde Anadolu Ajansımız, bütün muhabirlerini harekete geçirdi ve sandık 
başlarından en canlı haberleri, en doğru sonuçları aktardı. Bugün, gerçekten 
başarılı olmuş bir ajansın seçim haberlerini sandık başından ilk defa verme-
sinin gururunu taşıyoruz” (Arınç, 2014).

AA’nın 2014 mahalli seçimlerinde uyguladığı sandık başından sonuç ver-
me tekniğine yönelik olmasa da içerikler hakkında muhalefet partilerinden 
eleştiriler de yöneltilmiştir: 

“AA seçim sonuçlarını doğru açıklamamıştır, açıklanan sonuçlara güven 
duymuyoruz. Sonuçlar sonunda örtüştü (AA-Cihan), ama AA’nın belli bir 
mizansen içinde hareket ettiği konusunda haberler vardı, biz de örgütümüzü 
ona göre uyardık” (Kılıçdaroğlu, 2014).

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, 2014 mahalli seçimlerine 
ilişkin olarak TBMM’de verdiği yazılı soru önergesinde, bir siyasal iletişim 
kanalı olarak AA’nın seçim haberlerinde “taraf” olduğu iddia edilmiştir. 
Yöneltilen sorulara AA tarafından şöyle cevap verilmiştir: 

“Medyanın ihtiyaç duyduğu haberlerin çok büyük kısmını karşılayan bir 
haber ajansını, bir siyasi partinin sözcüsü olmakla itham etmek, realitenin 
yanında işin doğasıyla da çelişmektedir. AA, her zaman tüm kişi ve kurum-
lara, siyasi partilere eşit yaklaşmakta ve buralarla iş ilişkisinin dışında bir 
ilişki kurmamaktadır. AA’nın yegâne işi haber olduğu için de bu kurumla-
rı haber kaynağı olarak görmektedir. Demokratik sistemle idare edilen tüm 
devletlerde, iktidar ve muhalefet partileri vazgeçilmez haber kaynaklarının 
başında gelmektedir. Bu partilere ilişkin haber üretimleri de siyasal çalışma-
ları ile doğru orantılıdır. Mitinglerin siyasal partilerin en önemli aktivitele-
ri olduğu için haberlere konu olmamaları düşünülemez. AA, 30 Mart Yerel 
Seçimleri sürecinde iktidarıyla muhalefetiyle tüm partilerin mitinglerini aynı 
titizlikle takip etmiş ve abonelerine servis etmiştir. AA Parlamento Haberleri 
Editörlüğü tarafından 2013 yılında yapılan haberlerin partilere göre dağılımı 
CHP 1586; MHP 908; AK Parti 892 ve BDP 639 şeklindedir. AA, 1-31 Mart 2014 
tarihleri arasında abonelerine ana muhalefet partisi CHP içerikli 6 bin 921 ha-
ber, 5 bin 481 fotoğraf, 2 bin 16 video servis etmiştir. Bu rakamlar, seçim döne-
minde AA tarafından Türkiye’deki siyasi partiler içinde en fazla CHP haber-
lerinin yapıldığını ortaya koymaktadır” (AA Soru Önergesine Cevap, 2014).

AA için 2014’te yapılan yasal düzenleme, kurumu birçok resmi işlem ve 
resmi denetimden uzaklaştırmış ve diğer yasal düzenlemelerin dışında tut-
muştur. Bu gelişme tarihsel bir perspektifle bakıldığında, aslında, AA yö-
netimlerine, sistematik olarak kamusal yayıncılığı güçlendirici, siyasi karar 
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mekanizmaları ve bürokrasiye karşı özerkliği artırıcı bir altyapı sunmakta-
dır. Mustafa Kemal Atatürk, bizzat kendisinin kurduğu, kuruluşunda kısa bir 
süre de olsa editörlüğünü yaptığı (Şahin, 2012, s. 130) ajansın, resmi devlet ya-
pısı dışında tutulmasına büyük özen göstermiş ve 1925 yılında kurumu ano-
nim şirkete dönüştürmüştür. Bu özerklik için atılan ilk ciddi adımdır. Ancak, 
aradan geçen zaman içinde, kurumun yaşadığı bazı sorunlar tam olarak çö-
zülememiş, köklü bir çalışmaya gidilememiştir. Yönetsel sorunların yoğun-
laştığı dönemlerde, devletleştirilme ya da TRT gibi bir yapılanmaya gidilmesi 
önerilmiştir (Türk, 1977, ss. 87-145). 

AA’nın bugünkü yasal statüsü, geçmişte yapılan şirketleştirme amacını bir 
adım ileriye taşımıştır. Anayasada teminat altına alınan6 tarafsızlık ve özerk-
lik şemsiyesi altında, kamusal yayıncılık çerçevesi oluşturulmuş, bugün ve 
gelecekte etki ve baskı oluşturabilecek siyasi veya bürokratik denetimlerden 
muaf tutularak siyasal iletişimdeki rolü güçlendirilmiştir. 2014’te kabul edi-
len 6518 Sayılı Kanunun 4. Maddesi ile AA,  TBMM ve Sayıştay denetiminin 
dışında tutulmuştur.7

SONUÇ

Günümüzde siyasal iletişim medya aracılığıyla etkinleşmekte ve siyasal algı-
lar oluşturulmaktadır. Bu bağlamda, siyasal iletişim için en etkili medya or-
ganlarının televizyon, gazete ve internet olduğuna ilişkin yaygın bir kanı var-
dır. Ancak, hem medya sektöründe hem de siyasal iletişimin taraflarındaki bu 
yaygın kanının dışında, bir de haber ajanslarının etkin rolü söz konusudur. 

Haber ajansları herhangi bir zaman kesiti içinde ele alınıp incelendiğinde, 
bu kuruluşların istikrarlı biçimde etkin bir şekilde siyasal iletişime aracılık et-

6  Madde 133: ”…Kamu tüzel kişilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ve yayınlarının 
tarafsızlığı esastır.”
7 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6518 
Sayılı Kanun, Kabul tarihi: 06.02.2014. 4. Madde:  “…8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 14/7/1965 tarihli 
ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu 
Görevlilerinin Mali   ve    Sosyal    Haklarında    Düzenlemeler    ile Bazı Kanun    ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 13/12/1983 tarihli 
ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/2/1954 tarihli ve 
6245 sayılı Harcırah Kanunu, 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 2/4/1987 tarihli ve 3346 
sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli 
ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5/1/1961 tarihli ve 237 
sayılı Taşıt Kanunu, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile bunların ek ve deği-
şikliklerine ilişkin hükümler Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi hakkında uygulanmaz.” 

tikleri görülmektedir. Bu anlamda gazete taramalarında, doğrudan veya do-
laylı ajans haberi kullanma oranının yüzde 70’lere kadar çıktığı gözlenmek-
tedir. Medyada bu kadar yüksek bir oranda ajans haberi kullanımı, siyasal 
iletişimde de standart algıların oluşumuna katkı sağlamaktadır.

Türkiye’de medya sektörünün siyasal iletişim içeriği ise önemli oranda AA 
tarafından karşılanmaktadır. Bu, sadece yazılı ve görsel haber içerikleri ile sı-
nırlı kalmamakta, devlet, parlamento, yürütme organları ve bürokrasi içerikli 
haberlerin, medyadaki kullanım sürecinde doğrulatma veri tabanı olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. AA, kamusal bir yayın kuruluşu olarak 1925 yılında Türk 
Anonim Şirketine dönüştürülmüştür. Günümüzde ise Anayasal “tarafsızlık 
ve özerklik” kimliği, 6518 Sayılı Yasa ile korunaklı hale getirilmiştir. Böylece, 
siyasal iletişimin en etkin kanalları arasında yer alan AA’nın temel fonksiyo-
nu güçlendirilerek sürdürülmektedir. 

AA, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık, hükümet ve bürokrasi kay-
naklı haberlerde, yani yöneten ve yönetilen ilişkisinde, çift yönlü siyasal ileti-
şime hizmet etmektedir. Yönetenlerden vatandaşa, seçmene yönelik iletiler ile 
yönetilenlerin değerlendirmeleri her iki tarafa da aktarılmaktadır. Siyasiler, si-
vil toplum kuruluşları, sosyal organizasyonlar, dernekler, sendikalar ve birey 
kaynaklı mesajlar haber değeri kıstaslarına göre yayımlanmaktadır.  AA’nın 
siyasal iletişimdeki rolü sadece siyasi iktidarlar açısından ele alınmamalıdır. 
Geleceğin iktidar adayı olan siyasi partiler de bugün için AA kanalından etkin 
biçimde yararlanmaktadırlar. Bunun en belirgin örneği, AA’nın TBMM’den 
yayımladığı parlamento haberlerinde, muhalefet partilerinden yapılan haber-
lerin iktidar partisi haberlerine göre daha fazla olmasıdır. TBMM’de bir soru 
önergesine AA tarafından verilen cevapta, 2013 yılı içinde, iktidar partisi ile 
ilgili 892 haber yapıldığı, muhalefet partileri hakkında ise,  3.133 haber ya-
yımlandığı açıklanmıştır. Tüm veriler, AA’nın kamusal yayıncılık hizmeti ile 
siyasal iletişime olan katkısını artırarak sürdürdüğünü göstermektedir.        

Son Not:

Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ŞAHİN, Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik 
Bölümü Öğretim Üyesi.
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ÖZET

Biri ya da birilerinin yerine karar verme, eylemde bulunma şeklinde tanımlanabilen 
siyasal temsil kavramının, birden çok anlamı vardır. Bu anlam kargaşası ise tarihsel 
süreçte siyasal temsilin farklı evrelerden geçmesinden kaynaklanmaktadır. 

Nitekim aydınlanma öncesi dönemde mutlak olan dindi. Haliyle siyasal temsil, 
din eksenli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktaydı. Aydınlanma döneminde ise 
mutlak olanı belirleyen “din”in yerini “evrensel akıl” aldı. Aydınlanma sonrası dö-
neme gelindiğinde, artık mutlak doğrunun olmadığı, her şeyin izafi olduğu bir an-
layış hâkim olmaya başladı. Artık temsil kavramını evrensel akıl bireye göstermiyor 
aksine birey zihin dünyasında sorgulayarak bu kavramı şekillendirmeye başlıyordu.

Türkiye için temsil algısındaki değişim, Cumhuriyet’in kuruluşu ile başladı. Bu 
Cumhuriyet batı modernleşmesinin temel parametreleri üzerine yoğunlaştı. Evren-
sel akıl (merkez akıl) bireyin nasıl ya da ne konuşacağını, giyineceğini, inanacağı-
nı, yazacağını, yaşayacağını, düşüneceğini belirleme yetkisinin kendinde olduğunu 
iddia ediyordu. Bu argümanın Özal’la çatladığı ve AK Parti hareketiyle yavaş yavaş 
kutsal olanın, dokunulmaz denilenin sorgulanmaya başlamasıyla, kırıldığı görül-
mektedir. Yani siyasal temsilin ne ya da nasıl olduğunu belirleyen evrensel akıl yok 
olmuş, artık siyasal temsil birey yorumuyla şekillenmeye başlamıştır.

Bu çalışmada, bireyin siyasal kavramları şekillendirdiği, tanımladığı, merkeze bu 
tanımlamayla yön verdiği bir dönemde, Van halkı için siyasal temsilin ne ifade ettiği, 
nasıl olması gerektiği, temsilcilerin kime ve neye karşı sorumlu oldukları gibi konu-
lar, araştırma kapsamının izin verdiği ölçüde tetkik edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Temsil, Siyasal Temsil, Demokrasi, Egemenlik, İktidar, Sözleş-
me, Van.

* Bu makale, İnönü Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde 2010-2012 yılları 
arasında “Sosyo-Politik Parametreler Açısından Van’daki Siyasal Temsil Anlayışı: İl Merkezi 
Üzerine Bir Araştırma” başlıklı Yüksek Lisans çalışmasının kısaltılmış halidir.  
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GİRİŞ

Özellikle siyaset biliminin alanına giren kavramların (demokrasi, temsil, 
adalet, eşitlik, özgürlük, azınlık vb.) birçoğu, Gallie’nin (Gallie, 1955, ss. 167-
198) “esasen tartışmalı” dediği kavramlar taifesindendir ve böyle oldukları 
için de anlamları ve tanımları üzerinde bir mutabakat söz konusu değildir. 
Zaman zaman bir monark, diplomat, bayrak ve hatta seçilmiş bir yasama tara-
fından karakterize edilebilen “temsil” de bu kavramlardandır. Ancak “esasen 
tartışmalı” bir kavram olmasından ötürü, kavramla ilgili tanımlarda doğal 
olarak büyük bir çeşitlilik göze çarpmaktadır. 

Dolayısıyla siyasal temsil, birçok pratik ve teorik konuyla kuşatılmıştır: 
temsilciler kime ya da neye karşı sorumludur? Kendilerini destekleyenlere 
mi, tüm seçim bölgelerine mi, partilerine mi, yoksa kamu yararına mı? Temsil 
geleneksel seçim bölgelerine, partilere, işlevsel gruplaşmalara, yoksa sayılara 
(bir insan, bir oy) göre mi olmalıdır? Eğer bölgeler geleneksel olarak belirle-
nirse, adil bir paylaştırmayı oluşturan şey nedir? Siyasal temsilde en önemli 
şey nedir; temsilcilik (yasamanın ulusa benzemesi, azınlıkların oransal varlı-
ğı); aracılık (seçmenler tarafından yönlendirilen ve idare edilen temsilciler); 
karar verme (bağımsız temsilcilerin düşünceleri ve bağımsız kararları); ya da 
lidere, siyasaya veyahut siyasal partiye bağımlılık mı?  (Miller,1995, s. 360) ve 
en nihayetinde bütün bu söylenenler ışığında bu konunun Van ili örneğinde 
önemini daha da arttırmaktadır. 

Van demografik, coğrafi, kültürel, ekonomik ve sosyo-politik açıdan ifade 
etmekte olduğu önem nedeniyle, sürekli olarak aktüel siyasal gündemin mer-
kezinde yer alan bir Doğu ilidir. 30 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde, iki siya-
sal partinin (Ak Parti ve BDP) bu ilde belediye başkanlığını kazanabilmek için 
çok önceden hazırlıklara başlamasının ve en güçlü adayla seçime girmek için 
“kılı kırk yararcasına” uzun tetkikler sonucunda aday belirlemesinin nedeni 
de budur. Bu nedenle, Van’ın siyasal temsil noktasında nasıl bir görünüm 
ve karakter arz etmekte olduğunu tespit etmek çok büyük önem taşımakta-
dır. Hele hele bu görünüm ve karakterin zaman içerisinde nasıl bir değişim 
gösterdiğini izlemek çok daha önemlidir. Bunlardan hareketle, her dönemde 
farklı yollarla aranan gerçekliğin, siyasal temsil kavramının gerçekliğine ulaş-
ma noktasında acaba kozmopolit bir şehir olan Van’ın, siyasal temsil de na-
sıl bir prototipe sahip olduğu ve sahip olduğu siyasal temsil anlayışının Van 

halkı üzerinde nasıl bir algıya neden olduğunu, bu kavramı nasıl ele aldığını 
yapmış olduğumuz araştırma neticesinde irdelenmeye çalışılmıştır. 

SİYASAL TEMSİL KAVRAMI

Temsil kavramı, günümüzde olduğu kadar, geçmişte de üzerinde önemle du-
rulan bir konu olmuştur. Çeşitli sebeplerle kişilerin kendi adına ve/veya çıka-
rına ait hukuki bir işlem yaptırabilmesi için gerekli ortamın oluşturulmasıyla 
birlikte temsil kavramından söz edilmeye başlanmıştır. Bir şeyi o şeyin yoklu-
ğunda ikame etme, o yokluğu giderme girişimi olan temsil sözcüğü Romalıla-
rın “repraesentare” teriminden ortaya çıkarılmış olabileceği söylenebilir. Öte 
yandan Arapça’da “misal” sözcüğünden türetilmiş olabileceğini düşünenler 
de vardır (Güzel, 2001, s. 28; Örs, 2006, ss. 2-3; Gültekin, 2006, s. 9). Ancak bu 
terimin o dönemdeki anlamı ile bugün kullanılan anlamları arasında farklı-
lıklar vardır. Nitekim o dönemde var olmayan bir şeyin yazılı olarak meyda-
na getirilmesi veya soyut olan bir şeyin somut nesnede kullanılması şeklinde 
kendini göstermiştir (Örs, 1997, s. 25). Latincede kullanıldığı anlamıyla daha 
önce var olmayan bir şeyi ortaya çıkarmak veya bir soyutlamanın bir nesne 
içinde vücut bulması demek olan temsil, bir zorunluluk olarak ortaya çıkmış-
tır (Sartori, 1996, ss. 77-78). Yani temsil ister somut olsun ister soyut olsun, bir 
varlığın mecazi anlamda yeniden bir yerde bulunması şeklinde de tanımlana-
bilir. En nihayetinde bu kavram bir dizi toplumsal ilişkiyi düzenleyen karar 
verilemez bir oyunun adıdır, ama bu oyunun işleyişi ebediyen tek anlamlı bir 
mekanizma altında sabitlenemediği gibi akılcı bir düzlemde de kavranamaz. 
(Laclau, 2003, ss. 153-155; Türköne, 2003, s. 255).

Siyasal teoride temsili önemli, özellikli ve öncelikli kılan şey, onunla ilgili 
hayati ehemmiyetteki bazı soruların hâlâ en uygun cevabı bekliyor olmasıdır. 
Mesela, bir varlık hangi anlamda ve hangi koşullarda diğerinin yerine geçe-
bilir ve hangi zeminde temsil olduğu ya da olmadığı söylenebilir? Bir kişi bir 
başkasını nasıl temsil eder, temsil uygulamaya nasıl konur? Temsilciler kime 
ya da neye karşı sorumludur? Siyasal temsilciler, toplumsal eyleyenlerin 
(temsil edilenlerin) çıkarlarını ve tasarılarını hangi koşullarda temsil ederler? 
Temsilciler kendilerini destekleyenleri mi, tüm seçim bölgelerini mi, partileri-
ni mi,  yoksa kamu yararını mı esas almalıdır? Temsil geleneksel seçim bölge-
lerine, partilere, işlevsel gruplaşmalara, yoksa sayılara (bir insan bir oy) göre 
mi olmalıdır? Siyasal temsilde en önemli şey nedir; temsilcilik  (yasamanın 
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ulusa benzemesi, azınlıkların oransal varlığı); simgesel anlamlılık (insanlarda 
dâhil oldukları ya da önem verdikleri duygusunun yaratılması kapasitesi); 
aracılık (seçmenler tarafından yönlendirilen ve idare edilen temsilciler); karar 
verme (bağımsız temsilcilerin düşünceleri ve bağımsız kararları); ya da lidere, 
siyasaya veyahut siyasal partiye bağımlılık mı? Bu belirsizlikler karşısında 
herkesin kabul göreceği bir temsil tanımı yapılabilir mi? (Bogdanor, 2003, s.  
399; Heywood, 2007, s. 323; Miller, 1995, s. 360; Touraıne, 1997, s. 80). Böyle 
“etrafını cami, ağyarını mani”, herkesin mutabık olacağı bir tanıma kavuştu-
rulmadığı sürece, siyasal temsil “tartışmalı” bir kavram olarak kalmaya de-
vam edecek gibi gözükmektedir.

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI

Bu araştırma, 2011-2012 yılları arasında Van ili kent merkezinde örnekleme 
yöntemiyle seçilen 500 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı 
Van ili kent merkezinde temsil vasfına sahip olanların toplumsal, kültürel, si-
yasal ve ekonomik eğilimlerini siyasal temsil anlayışı ile ortaya koymak ve bu 
anlayışla ilişkilendirdikleri siyasal beklentilerinin sonucunu tespit etmektir. 
Soruların hazırlanmasında, anket uygulamadaki zorluklar dikkate alınarak, 
sade ve anlaşılır bir dil tercih edilmiş ve soru sayısı da 61 ile sınırlandırılmış-
tır. Araştırmanın evreni olarak Van ili kent merkezi seçilmiştir. Sosyal araştır-
ma yönteminin önemli kavramlarından biri olarak ‘örneklem’, belli kurallara 
göre belli evrenden seçilmiş ve seçildiği evreni temsil yeterliliği kabul edilmiş 
olan küçük kümedir (Karasar, 2005, ss. 110-111). Bu araştırmadaki örneklem 
sayısı, Van ili kent merkezinde temsil vasfı taşıyan, amaçlı ve kota örnekleme 
ile 369’u erkek, 131’i kadın, toplam 500 kişidir. 

Araştırma için hazırlanmış anket ile uygulama sonucu alınan veriler daha 
önceden altyapısı hazırlanan SPSS programına ham bilgi olarak aktarılmış 
ve bu program yoluyla frekans dağılım ve çapraz tabloları çıkartılmıştır. 
Kay-Kare testi (Chi-Square), bazı verilerin analiz edilmesi için uygun görül-
memiştir. Çünkü bu testin kullanılabilmesi için beklenen değerin beşten kü-
çük olan kategorik sayısının, toplam kategori sayısının %20’sini aşmaması ve 
tüm kategorilerde bu değerin birden büyük olması (sd>1) gerekir (Büyüköz-
türk, 2004, s. 142). 

ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ

Bu araştırmanın temel hipotezleri şunlardır:

- Şehir halkı, siyasal temsilcilerinin varlığına rağmen, kendilerinin siyasal 
ve sosyal olarak temsil edilmediklerini düşünmektedirler;

- İkamet edilen yerlere göre bireylerin siyasi temsil anlayışlarında farklı-
lıklar vardır;

- Dünya görüşü, dini inanç, felsefi düşünce ve yaşam tarzı, bireyin siyasi 
temsil anlayışında önemli bir rol oynamaktadır;

- Anadili Kürtçe ve Zazaca olduğunu ifade edenlerin, kendilerini gerçek 
anlamda temsil eden bir siyasal kurum hal-i hazırda mevcut değildir;

- Vanlı olmayıp, dışarıdan Van’a göç edenlerle diğerleri arasında temsil 
anlayışında önemli farlılıklar vardır;

- Van ili kent merkezinde yaşayan yoksul bireyler, kendilerini daha çok 
muhafazakâr partilerin temsil ettiğini düşünmektedirler;

- Erkeklerle karşılaştırıldığında, kadınların siyasi temsil anlayışı belirgin 
bir şekilde dindar/muhafazakârlığa meyletmektedir;

- Karizmatik liderler ile şehir halkının temsil anlayışı paralellik göstermek-
tedir;

- Eğitim düzeyi yüksek olanların siyasi temsil anlayışı daha çok ideolojik 
boyuttadır;

- Yaşça büyük olanların, genç kuşağa nazaran kendilerini temsil edenler-
den beklentileri nitelik olarak farklılık, nicelik olarak da artış göstermektedir.

BULGULAR ve TARTIŞMA

Bu araştırmada elde edilen bulgular, örneklemin genel nitelikleri (doğum 
yeri, anne, baba mesleği, aylık gelir, meslek, vb.) ve cinsiyet değişkenine göre 
“Sosyo-demografik Arka Plan”; etnik köken, ideoloji, eğitim durumu, kimlik ve 
siyasal tercih/aktör değişkenlerine göre “Siyasal Temsil ve Demografik İlişki”; 
temsiliyet duygusu, siyasi partiler, siyasi aktörler, anadil, doğum yeri ve yaş 
değişkenlerine göre “Siyasal Temsil ve Kültürel-Siyasal Farklılıklar”; siyasi tem-
sil, siyasal aktör/siyasetçi, eğitim durumu, devlet politikaları, oy verme, ika-
me ve doğum yeri-cinsiyet değişkenlerine göre ise “Siyasal Temsil ve Tercihler” 
başlıkları altında dört alt bölümde ele alınmıştır.
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Sosyo-Demografik Arka Plan    

Tablo 1: Cinsiyet

“Sosyo-politik Parametreler Açısından Van’daki Siyasal Temsil Anlayışı: İl Mer-
kezi Üzerine bir Araştırma” başlığı altında yapılan bu araştırmada temsilci seçe-
bilme niteliğine sahip 500 bireye ulaşılmış,  bunların (%75,8’lik oranla) 369’u 
erkek, (%26,2’lik oranla) 131’i kadın olarak belirlenmiştir (Tablo 1).

Tablo 2: Cinsiyet - Yaş İlişkisi

Tablo 2’de görüldüğü gibi, (%69,1’lik oranla) 103’ü erkek, (%30,9’luk oran-
la) 46’sı kadın olmak üzere toplam 149 kişi ile araştırmaya en fazla katılım 
“18-25” yaş aralığı genç nüfustan olmuşken, bunu takip eden (%75,4’lük 
oranla) 101 erkek ve (%26,6’lık oranla) 33 kadından oluşan “25-30” yaş grubu 
olmuştur. Ankete en az (%42,6’lık oranla) 6’sı erkek, (%57,1’lik oranla) 14’ü 
kadından oluşan “60 ve üzeri yaş” grubu katılmıştır. 

Tablo 3: Cinsiyet - Doğum Yeri İlişkisi

Her şeyden önce şu hususu gözden kaçırmamak gerekir ki, her ne kadar 
Tablo 3’te daha çok (%74,7’lik oranla) 295 erkek ve (%25,3’lük oranla) 100 ka-

Yaşınız 
Cinsiyet 

Erkek Kadın Toplam 

18-25 
Sayı 103 46 149 

Yüzde 69,1 30,9 100,0 

25-30 
Sayı 101 33 134 

Yüzde 75,4 24,6 100,0 

30-39 
 

Sayı 101 24 125 
Yüzde 80,8 19,2 100,0 

40-49 
 

Sayı 45 11 56 
Yüzde 80,4 19,6 100,0 

50-59 
 

Sayı 13 9 22 
Yüzde 59,1 40,9 100,0 

60 ve üzeri 
 

Sayı 6 8 14 
Yüzde 42,9 57,1 100,0 

Toplam 
Sayı 369 131 500 

Yüzde 73,8 26,2 100,0 
 

Doğum Yeri 
Cinsiyet 

Erkek  Kadın  Toplam  
F % F % F % 

Van  295 74,7 100 25,3 395 100,0 
Mardin  2 50,0 2 50,0 4 100,0 
Manisa  1 100,0 0 0 1 100,0 
Kırıkkale  0 0 2 100,0 2 100,0 
Hakkâri 20 80,0 5 20,0 25 100,0 
Erzurum 1 33,3 2 66,7 3 100,0 
Konya  1 33,3 2 66,7 3 100,0 
Ağrı  2 100,0 0 0 2 100,0 
Muş  6 85,7 1 14,3 7 100,0 
Bingöl  0 0 1 100,0 1 100,0 
Iğdır  2 100,0 0 0 2 100,0 
Bitlis  5 83,3 1 16,7 6 100,0 
Batman 3 75,0 1 25,0 4 100,0 
Yozgat  0 0 3 100,0 3 100,0 
Şırnak 6 75,0 2 25,0 8 100,0 
Siirt 6 75,0 2 25,0 8 100,0 
İzmir  1 100,0 0 0 1 100,0 
Mersin  3 100,0 0 0 3 100,0 
Kayseri  1 100,0 0 0 1 100,0 
Ankara 1 100,0 0 0 1 100,0 
Antalya  1 100,0 0 0 1 100,0 
Adana  1 100,0 0 0 1 100,0 
Rize  1 100,0 0 0 1 100,0 
Adıyaman  0 0 1 100,0 1 100,0 
Kars  2 66,7 1 33,3% 3 100,0 
Kastamonu  0 0 1 100,0% 1 100,0 
İstanbul  2 100,0 0 0 2 100,0 
Aydın  1 100,0 0 0 1 100,0 
Elazığ 1 100,0 0 0 1 100,0 
Trabzon  1 100,0 0 0 1 100,0 
Diyarbakır  2 40,0 3 60,0 5 100,0 
Bursa  1 50,0 1 50,0 2 100,0 
Toplam  369 73,8 131 26,2 500 100,0 

 

Cinsiyet  Yüzde (%) 

Erkek 369 73,8 

 131 26,2 

Toplam 500 100,0 
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dın ile toplam 395 kişinin kendini Van doğumlu olduklarını belirtmiş olsalar 
da Van merkezde yaşayan halkın önemli bir kısmı çeşitli sebeplerle çevre il-
lerden göç etmişlerdir. Aynı zamanda diğer bölgelerden gelenlerin çoğunun 
ya atama (iş icabı) ya da evlilik sebebiyle geldikleri görülür. Nitekim bu duru-
mu araştırma verilerinin elde edildiği “Van’a başka bir yerden göç ettiniz mi” 
sorusu incelendiğinde toplam 500 kişiden “evet” diyen (%36,6’lık oranla) 184 
kişiden (%36,9’luk oranla) 136 erkek ve (%36,6’lık oranla) 48 kadın bulunur-
ken, (%63,2’lik oranla) 316 kişiden (%63,1’lik oranla) 233 erkek ve (%63,4’lük 
oranla) 83 kadın “hayır” yanıtını vermişlerdir.

Tablo 4: Cinsiyet - Meslek İlişkisi

Araştırmaya katılanların “mesleğiniz nedir” sorusuna daha çok Tablo 4’te 
görüldüğü üzere %94,9’luk oranla 74 erkeğin, %5,1’lik oranla 4 kadının top-
lam 78’inin “serbest meslek” ve %65,7’lik oranla 46 erkeğin ve %34,3’lük oran-
la 24 kadının “işsiz” cevabı verdikleri görülürken, en az ise  %100’lük oranla 3 
erkeğin doktor olduğu görülür. Tabi burada özellikle kendi mesleğini serbest 
meslek olarak belirtenlerin ekseriyetle sabit bir işi olmadığı için ya da tablo 
5’de de görüldüğü üzere, asgari ücret veya altında bir maaş almaları nedeniy-
le, bu topraklarda yaşayan insanların en önemli probleminin iş sorunu oldu-
ğu sonucu çıkarmak mümkündür. Nitekim bu sonuç, bu araştırmada “Van’ın 
en önemli sorunu nedir” sorusuna daha çok (%46,3’lük oranla 171’inin erkek-
lerden ve %50,4’lük oranla 66’sının kadınlardan toplam) 237 kişi “ekonomik 
sorunlar/ işsizlik” cevabını vermişlerdir. Öte taraftan (erkeklerden 38’inin 
%10,3’lük oranla kadınlardan ise 15’inin %11,5’lik oranla) toplam 53 kişinin 
vermiş oldukları yanıtlardan Van’ın diğer en önemli sorunu ise “etnik sorun-
lar” olduğu görülür.

Tablo 5: Cinsiyet - Aile Aylık Net Gelir İlişkisi

Yukarıda da değinildiği gibi, ilin en önemli sorunları arasında yer alan 
işsizlik ve ekonomik temelli problemin yansımalarını Tablo 5’te de görmek 
mümkündür. Nitekim (erkeklerden 48’inin %13’lük oranla, kadınlardan 22’si-
nin %16,8‘lik oranla) toplam 70 kişi,  “0-499 TL” arası aylık geliri olduğunu 
söylemiştir. Ayrıca, tablo 5’ten, Van halkının çok büyük bir oranının asgari 
ücret ve altında bir maaşla hayatını sürdürdüğü anlaşılmaktadır.

Mesleğiniz 
Cinsiyet 

Erkek Kadın Toplam 

İşsiz 
Sayı 46 24 70 

Yüzde 65,7 34,3 100,0 
Serbest Meslek             
(Esnaf-tüccar) 

Sayı 74 4 78 
Yüzde 94,9 5,1 100,0 

Memur 
Sayı 51 7 58 

Yüzde 87,9 12,1 100,0 

İşçi 
Sayı 59 1 60 

Yüzde 98,3 1,7 100,0 

Çiftçi 
Sayı 7 1 8 

Yüzde 87,5 12,5 100,0 

Avukat 
Sayı 4 0 4 

Yüzde 100,0 0 100,0 

Polis 
Sayı 2 2 4 

Yüzde 50,0 50,0 100,0 

Doktor 
Sayı 3 0 3 

Yüzde 100,0 0 100,0 

Hemşire 
Sayı 3 5 8 

Yüzde 37,5 62,5 100,0 

Ev Hanımı 
Sayı 3 56 59 

Yüzde 5,1 94,9 100,0 

Akademisyen 
Sayı 23 1 24 

Yüzde 95,8 4,2 100,0 

Öğrenci 
Sayı 42 20 62 

Yüzde 67,7 32,3 100,0 

Öğretmen 
Sayı 34 10 44 

Yüzde 77,3 22,7 100,0 

Mühendis 
Sayı 8 0 8 

Yüzde 100,0 0 100,0 
Diğer                    
(Emekli, Özel sektör) 
 

Sayı 10 0 10 

Yüzde 100,0 0 100,0 

Toplam 
Sayı 369 131 500 

Yüzde 73,8 26,2 100,0 
 

Cinsiyet 
Aile Aylık Net Geliri 

0- 499 500-999 1000-1999 2000-2999 3000-3999 4000 TL 
ve üzeri Toplam 

Erkek 
 

Sayı 48 105 125 55 22 14 369 
Yüzde 13,0 28,5 33,9 14,9 6,0 3,8 100,0 

Kadın 
 

Sayı 22 39 44 21 5 0 131 
Yüzde 16,8 29,8 33,6 16,0 3,8 0 100,0 

Toplam 
Sayı 70 144 169 76 27 14 500 

Yüzde 14,0 28,8 33,8 15,2 5,4 2,8 100,0 
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Tablo 6: Cinsiyet - Öğrenim Durumu İlişkisi

Daha önce de belirttiğimiz gibi deprem nedeniyle gençlerin ankete katılı-
mının yoğunlukta oldukları eğitim ve öğretim durumlarından da anlaşılabilir. 
Araştırmaya katılanların Tablo 6’de görüldüğü gibi en çok (%75,4’lük oran-
la 107 erkeğin, %24,6’lık oranla 35 kadının toplam) 142 kişinin “orta öğretim 
(lise)” mezunu oldukları görülür. Bunu takiben (%78,6’lık oranla 88 erkek ve 
%21,4’lük oranla 24 kadın) toplam 112 kişi de “lisans” mezunu olduğu görü-
lürken en az (%100’lük oranla) 4 erkeğin “doktora” mezunu oldukları görülür. 
Ankette okuryazar şıkkını işaretleyen %72,7 ile kadınların 32’si okuma ve yaz-
mayı ekseriyetle askerde öğrenmişken diğerleri ise aileden birinin yardımı ya 
da kendi çabasıyla öğrenmiştir. Öte yandan okuryazar olan %27,3 ile kadınla-
rın 12’si ise daha çok kendi çabaları ve aile bireylerinin yardımı ile öğrendik-
lerini belirtmişlerdir. Öğrenim düzeyinin çalışma hayatına katılma üzerinde 
olumlu bir etkisinin olduğu da tablo 6’nın sunduğu bir diğer veridir. 

Tablo 7: Cinsiyet - Bir Aşirete Mensubiyet İlişkisi

Daha önce de belirttiğimiz gibi deprem nedeniyle gençlerin ankete katılı-
mının yoğunlukta oldukları eğitim ve öğretim durumlarından da anlaşılabilir. 
Araştırmaya katılanların Tablo 6’de görüldüğü gibi en çok (%75,4’lük oranla 
107 erkeğin, %24,6’lık oranla 35 kadının toplam) 142 kişinin “orta öğretim 
(lise)” mezunu oldukları görülür. Bunu takiben (%78,6’lık oranla 88 erkek 
ve %21,4’lük oranla 24 kadın) toplam 112 kişi de “lisans” mezunu olduğu 
görülürken en az (%100’lük oranla) 4 erkeğin “doktora” mezunu oldukları 
görülür. Ankette okur-yazar şıkkını işaretleyen %72,7 ile kadınların 32’si 
okuma ve yazmayı ekseriyetle askerde öğrenmişken diğerleri ise aileden 
birinin yardımı ya da kendi çabasıyla öğrenmiştir. Öte yandan okuryazar 
olan %27,3 ile kadınların 12’si ise daha çok kendi çabaları ve aile bireylerinin 
yardımı ile öğrendiklerini belirtmişlerdir. Öğrenim düzeyinin çalışma 
hayatına katılma üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu da tablo 6’nın sunduğu 
bir diğer veridir.

Öğrenim Durumu 
Cinsiyet 

Erkek Kadın Toplam 

Okuryazar 
Sayı 32 12 44 

Yüzde 72,7 27,3 100,0 

Okuryazar değil 
Sayı 14 15 29 

Yüzde 48,3 51,7 100,0 
İlköğretim                   
(İlkokul-Ortaokul) 

Sayı 50 26 76 
Yüzde 65,8 34,2 100,0 

Orta öğretim (Lise) 
Sayı 107 35 142 

Yüzde 75,4 24,6 100,0 

Önlisans 
Sayı 43 14 57 

Yüzde 75,4 24,6 100,0 

Lisans 
Sayı 88 24 112 

Yüzde 78,6 21,4 100,0 

Yüksek Lisans 
Sayı 31 5 36 

Yüzde 86,1 13,9 100,0 

Doktora 
Sayı 4 0 4 

Yüzde 100,0 0 100,0 

Toplam 
Sayı 369 131 500 

Yüzde 73,8 26,2 100,0 
 

Cinsiyet 
Bir Aşirete Mensup Musunuz? 

Evet Hayır Toplam 
Erkek 
 

Sayı 158 211 369 
Yüzde 42,8 57,2 100,0 

Kadın 
 

Sayı 46 85 131 
Yüzde 35,1 64,9 100,0 

Toplam 
Sayı 204 296 500 

Yüzde 40,8 59,2 100,0 
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Tablo 8: Bir Aşirete Mensubiyet – Aşiretin Kimliği İlişkisi Tablo 8’de görüldüğü gibi, ankete katılanlardan bir aşiret mensubu oldu-
ğunu söyleyen toplam 204 kişiden “hangi aşiret mensubusunuz” sorununa 
verilen 41 aşiret cevabı arasında 37 kişiyle “Bürükan” aşireti başı çekerken, 
onu 19 kişi ile “Butan”  ve 17 kişi ile “Pinyanişi” aşiretlerinin izlediği görül-
mektedir. Bu araştırmada,  bir aşirete mensup olan 204 kişiden 152’si  (%74,9), 
oy tercihinde aşiretinin belirleyici olmadığını söylemiştir. Bu durum, moder-
nleşme ve siyasal gelişme teorilerinin verileriyle uyumlu bir şekilde, aşiret ya-
pısının ilgili halk nezdinde önem ve ağırlığını (hatta Doğu’ya özgü toplumsal 
bir realite olarak varlığını) yitirmekte olduğunu gösteren önemli bir noktadır. 

Siyasal Temsil - Demografi İlişkisi

Siyasal ve sosyal araştırma merkezi (SAMER) tarafından 2013 yılı ekim ayın-
da Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı 2 bölgedeki 22 il kent merkezinde hazır-
lamış oldukları rapor neticesinde son dönemde Kürt sorununun çözümüne 
dönük yaklaşımları, söylemleri ve çabaları açısından siyasetteki bazı kişile-
re ne oranda güvendiğine ilişkin sorulan soruya verilen yanıtlarda daha çok 
BDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Gülten Kışanak’a olan güven 
%58,9, DTK eş başkanları Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk’a olan güven %59 ve 
Abdullah Öcalan’ın çözüme katkı sunacağına olan güven %59,3 olarak belir-
lenmiştir (SAMER, 2013). Ancak bu araştırma, SAMER’in bulgularından çok 
farklı bulgulara rastlamıştır. Mesela, “Abdullah Öcalan’ı Kürt halkının lideri 
olarak görüyor musunuz?” sorusuna verilen yanıtlara bakıldığında, araştır-
maya katılan toplam 500 kişiden (%32,8’lik oranla) 164 kişi Abdullah Öcalan’ı 
Kürt halkının lideri olarak görürken (%53,4 ile) 267 kişi Kürt halkına liderlik 
edecek ehliyet ve liyakatte görmemektedir. %13,8’lik kesim ise bir fikir beyan 
etmemiştir. Van’ın yerlisi olmayıp da ankete katılan toplam 184 kişiden daha 
çok %48,4’lük oranla toplam 89 kişi Abdullah Öcalan’ı Kürt halkının lideri 
olarak görmemekteyken %37,5’lik oranla 69 kişi Kürt halkının lideri olarak 
görmektedir. Yine Van’ın yerlisi olan toplam 316 kişiden (%56,3’lük oranla) 
178 kişi A. Öcalan’ı Kürtlerin lideri olarak görmezken, (%30,1’lik oranla) 95 
kişi Kürtlerin lideri olarak görmektedir. Yine burada da verilen yanıtların 
yüzdelik dilimlerine bakıldığında, Van’ın yerlisi ile yerlisi olmayan arasında 
kısmen de olsa bu konuda da siyasi görüş farkı olduğu görülür.

Araştırmaya katılanların “siyasal anlamda temsil edildiğinize inanıyor 
musunuz?” sorusuna verdikleri yanıtlara bakıldığında, toplam 500 örnek-
lemden 274 kişi (%54,8) siyasal olarak temsil edilmediklerini düşünürken, 
226 kişi (%45,6) temsil edildiklerini düşündüğü görülmektedir. Öte taraftan, 
Van’a başka yerden göç eden toplam 184 kişiden 95 kişi (%51,6) siyasal temsil 
sorunu yaşadığını düşünürken, 89 kişi (%48,4) bu anlamda bir sorunu olma-

Hangi Aşiret 
Mensubusunuz? 

Bir Aşirete Mensup Musunuz? 

Evet Toplam 

Sayı % Sayı % 
Butan  19 100,0 19 100,0 
Ertuşi  13 100,0 13 100,0 
Alan  9 100,0 9 100,0 
Milli  7 100,0 7  100,0 
Bürükan  37 100,0 37  100,0 
Gevdan  11 100,0 11  100,0 
Nezayi  3 100,0 3  100,0 
Bekiran 3 100,0 3  100,0 
Pinyanişi  17 100,0 17  100,0 
Xani  4 100,0 4 100,0 
Şeyhanlıoğlu 2 100,0 2  100,0 
Şemsikan  6 100,0 6  100,0 
Küresünni  5 100,0 5  100,0 
Şevi 4 100,0 4  100,0 
Celali 1 100,0 1  100,0 
Haydaran (Cemeldini) 6 100,0 6  100,0 
Remedokê  1 100,0 1  100,0 
Ehlî Heq  1 100,0 1  100,0 
Jirki  4 100,0 4  100,0 
Sason  1 100,0 1  100,0 
Memani  1 100,0 1 100,0 
Dostkî  2 100,0 2 100,0 
Milan  1 100,0 1  100,0 
Meman  1 100,0 1  100,0 
Şiran  3 100,0 3 100,0 
Gravi  8 100,0 8  100,0 
Mamxura  9 100,0 9  100,0 
Ezdinan  5 100,0 5  100,0 
Hacı Ali  1 100,0 1  100,0 
Zeydan  1 100,0 1  100,0 
Mukuri  2 100,0 2  100,0 
Goyi  1 100,0 1  100,0 
Zilan  1 100,0 1  100,0 
Xelilan  1 100,0 1  100,0 
Buduroğlu  1 100,0 1  100,0 
Kavali  1 100,0 1  100,0 
Peyanis  2 100,0 2  100,0 
Qewali 2 100,0 2  100,0 
Şığ Hasan(Aşuranlar)  3 100,0 3  100,0 
Abbasi  1 100,0 1 100,0 
Şerefhan  3 100,0 3  100,0 
Toplam  204 100,0 204  100,0 
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dığını düşündüğü dikkat çekmektedir. Aslen Vanlı olanların ise bu soruya 
179 kişi (%56,6) “hayır” yanıtını verirken, geriye kalan 137 kişi (%43,4) “evet” 
demiştir. Burada genel anlamda bir temsil sorununun var olduğundan söz 
edilebilir. Van’a başka bir ilden göç edenlerle yerliler arasındaki temsil duy-
gusu farklılığı, muhtemelen dışarıdan gelenlerin (diaspora Kürtleri tabirini 
çağrıştırır şekilde) milliyetçi duygularla hareket ederken, yerlilerin dünya gö-
rüşlerinin merkezine, daha çok dini inanç ve geleneksel düşünce kalıplarını 
yerleştirmesinden kaynaklanmaktadır. 

Seçim sistemine güvensizliğin önemli ölçüde hâkim olduğunu, yapmış ol-
duğumuz çalışmadan çıkarmak mümkündür. Bu perspektiften araştırmaya ka-
tılanlara “seçim sistemine güveniyor musunuz” sorusunu sorduğumuzda top-
lam 500 kişiden (%46,2’lik oranla) 231 kişi “evet” derken (%53,8’lik oranla) 269 
kişi “hayır” yanıtını vermiştir. Bunun nedeni hakkında bir çıkarsama yapmak 
gerekirse, güvensizlik içinde olanların temsil edilmediklerine inanmalarından 
kaynaklandığı sonucuna ulaşabiliriz. Yukarıda açıkladığımız gibi ankete katı-
lan toplam 500 örneklemden en fazla (%54,8’lik oranla) 274 kişisi siyasal olarak 
temsil edilmediklerini düşünürken (%45,6’lık oranla) 226 kişi siyasal anlam-
da temsil edildiklerini düşünmektedirler. Ya da tam tersini de düşünebiliriz. 
Yani siyasal anlamda temsil edilmediklerine inanmalarındaki önemli sebep-
ler arasında görebiliriz. Nitekim yaptığımız araştırma neticesinde “size temsil 
edilmediğinizi düşündüren neden en çok nedir” sorusunu ankete katılanlara 
yönelttiğimizde, temsil edilmediğini düşünen 274 kişiden (%11,3’lik oranla) 31 
kişi “seçim sisteminin adaletsizliği” cevabını vermişlerdir.

Yapmış olduğumuz araştırma neticesinde “ailenizin aylık net geliri ne 
kadardır” sorusuyla aylık gelirine göre kişinin kendisini nasıl tanımladığını 
incelediğimizde, toplam 500 kişiden (%33,8 ile) 169’u “1000-1999 TL arası”, 
(%28,8 ile) 144’ü “500-999 TL arası” cevabını vermişlerdir. Gelir seviyesine 
göre kişinin kendini nasıl tanımladığına baktığımızda özellikle düşük gelirli 
olanların kendilerini daha çok dindar/İslamcı, sosyalist ve muhafazakâr ola-
rak tanımladığını görürüz. Nitekim çalışmanın neticesinde kendini dindar/
İslamcı olarak tanımlayan toplam 178 kişiden (%31,5 ile) 56’sının gelir düzeyi 
“500-999 TL arası”, (%18,5 ile) 33’ünün “0-499 TL arası” ve (%26,4 ile) 47’si-
nin “1000-1999 TL arası”dır. Kendini sosyalist olarak ifade eden 36 kişiden 
(%30,6 ile) 11’inin geliri “500-999 TL arası”, (% 19,4 ile) 7’sinin geliri “0-499 
TL arası” ve (%38,9 ile) 14’ünün geliri “1000-1999 TL arası”dır. Yine kendini 
muhafazakâr olarak tanımlayan 111 kişiden (%27 ile) 30’unun geliri “500-999 
TL arası”, (%9,9 ile) 11’inin geliri “0-499 TL arası” ve (%40,5 ile) 45’inin geliri 
“1000-1999 TL arası”dır.  

“Sizi temsil ettiğine inandığınız parti/kişi kim/hangisi olabilir” sorusu-
na 500 kişiden en fazla 196 kişi “AK Parti/Recep Tayyip Erdoğan” , 93 kişi 
“hiçbiri”, 88 kişi “BDP/Selahattin Demirtaş” ve 63 kişi “BDP/PKK/Abdullah 
Öcalan” yanıtını vermiştir. Bu yanıtı verenlerin gelir düzeylerine dikkat edil-
diğinde, gelir düzeyi düşük olanların daha çok BDP/Selahattin Demirtaş (88 
kişiden aylık geliri 1000 liranın altında olan %56,8 ile 50 kişi), PKK/Abdullah 
Öcalan (13 kişiden aylık geliri 1000 liranın altında olan %46,2 ile 6 kişi), BDP/
PKK/Abdullah Öcalan (63 kişiden aylık geliri 1000 liranın altında olan %63,4 
ile 40 kişi) yanıtlarını vermişlerdir. Keza, geliri düşük olanların yoğun olarak 
vermiş olduğu yanıtlardan bir diğeri de “AK Parti/Recep Tayip Erdoğan”dır 
(196 kişiden aylık geliri 500-999 lira arası olan %20,9 ile 41 kişi, aylık geliri 
1000-1999 lira arası olan %34,7 ile 68 kişi, aylık geliri 2000-2999 lira olan %21,4 
ile 42 kişi). 

Yapmış olduğumuz çalışmada ankete katılan toplam 500 örneklemden 
“siyasal anlamda temsil edildiğinize inanıyor musunuz” sorusuna en çok 
(%54’8’lik oranla) 274 kişi “hayır” (%45,2’lik oranla) 226 kişi “evet” yanıtını 
vermişlerdir. Bunlardan toplam 369 bay’dan siyasal anlamda temsil edilmedi-
ğini düşünen %56’4’lük oranla 208 bay’dır. Siyasal anlamda temsil edildiğini 
düşünen ise %43,6’lık oranla 161 bay’dır. Yine toplam 131 bayan’dan siyasal 
anlamda temsil edilmediğini düşünen %50,4’lük oranla 66 bayan’dır. Siyasal 
anlamda temsil edildiğini düşünen %49,6’lık oranla 65 bayan’dır.

Sorulan “sizi temsil ettiğine inandığınız parti/kişi kim/hangisi olabilir” so-
rusuna Van ili kent merkezinde 500 kişiden %39,2’lik oranla 196 kişi en fazla 
“AK Parti/Recep Tayip Erdoğan” yanıtını vermiştir. Bu yanıtı verenlerin yüz-
delik oranları göz önüne alındığında %40,5’lik oranla 53 bayanın %38,8’lik 
oranla 143 baydan daha fazla İslami hassasiyetleri ön planda olan muhafa-
zakâr olarak da kabul edilen “AK Parti/Recep Tayip Erdoğan”ın kendilerini 
temsil ettiklerini düşünmektedirler. Araştırmaya katılan bayanların kendile-
rini temsil etiklerine inandıkları parti olarak Ak Parti’yi göstermelerinde özel-
likle iktidar tarafından çocuk parası olarak verilen ücretin annelere verilme 
şartının getirilmesi önemli rol oynamıştır. Öte yandan araştırmaya katılanla-
rın kendilerini en fazla temsil ettiğine inandıkları parti/kişi olarak %17,62lık 
oranla 88’i “BDP/Selahattin Demirtaş” olduğu görülür. Keza BDP ve PKK’yı 
aynı görenlerin %12’6’lık oranla 63’ü “BDP/PKK/Abdullah Öcalan” yanıtını 
ankete yansıtmışlardır.

Yapılan araştırmasında ankete katılan 500 kişiden “kendinizi nasıl tanım-
larsınız” sorusuna verilen yanıtlarda en fazla %35,6’lık oranla 178 kişi “din-
dar/İslamcı”, %22,2’lik oranla 111 kişi kendini “muhafazakâr” olarak tanım-
ladıkları görülür. Verilmiş olan bu yanıtlar göz önüne alındığında bayanların 
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erkeklere nispeten daha fazla dindar/İslamcı ve muhafazakâr olduğu anla-
şılır. Nitekim “İslamcı/dindar” yanıtını verenler (%46,6’lık oranla) 61 kadın, 
(%31,1’lik oranla) 117 erkek iken “muhafazakâr” cevabını ankete yansıtanlar 
(% 22,2’lik oranla) 82 erkek, (%22,1’lik oranla) 29 kadındır. 

Siyasal Temsil ve Kültürel-Siyasal Farklılıklar

Güncel siyaset ile ilgili tüm sorularda görüldüğü gibi, parti tercihine bağlı 
olarak bir ayrışma ve parti seçmenleri arasında bir ortak duruş ortaya çıkmak-
tadır. Nitekim 500 örneklem üzerinden yapılan anket çalışmasında “Dünya 
görüşünüz (dini inancınız, felsefi görüşünüz, yaşam tarzınız) hangi partiye 
oy vereceğiniz üzerinde etkili midir” sorusuna “evet” yanıtı veren toplam 
362 kişiden “sizi temsil ettiğine inandığınız parti kişi kim /hangisi olabilir” 
sorusuna en çok (%42’lik oranla) 152 kişi “AK Parti/Recep Tayip Erdoğan”, 
yanıtı vermiştir. Yüzdelik oranları dikkate alındığında AK Parti’yi en çok des-
tekleyenlerin “muhafazakâr demokrat” (%68,2 ile 15), “muhafazakâr” (%63,3 
ile 50), “dindar/İslamcı” (%49,6 ile 66) olarak kendini tanımlayanlardan gel-
miştir. Öte yandan “sizi temsil ettiğine inandığınız parti/kişi kim/hangisi ola-
bilir” sorusuna verilen cevaplarda Ak Parti’den sonra BDP’nin (%17,7 ile 64), 
PKK/Abdullah Öcalan’ın (%2,2 ile 8), BDP/PKK/Abdullah Öcalan’ın (%12,4 
ile 45) kendilerini temsil ettiğini düşünen azımsanmayacak bir kesim vardır. 
Burada özellikle PKK ya da Abdullah Öcalan’ın kendilerini temsil ettiğini be-
lirtenlerin ya da BDP ile PKK’yı ayırt etmeden ikisinin de kendisini siyasal 
olarak temsil ettiğini düşünen kesim, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ya-
sal olarak kabul gören bir siyasi parti olarak BDP’yi seçimlerde destekledik-
lerini belirtmişlerdir. Temsil vasfını haiz olan bu parti/kişi/ harekete destek 
verenler daha çok kendini sosyalist, milliyetçi, demokrat ve sosyal demokrat 
olarak tanımlayanlardan gelmiştir. Dünya görüşünün her hangi bir partiye oy 
verme üzerinde etkili olmadığını belirten toplam 79 kişiden “sizi temsil etti-
ğine inandığınız parti kişi kim hangisi olabilir?” sorusuna en fazla “AK Parti/
Recep Tayip Erdoğan” (%34,2 ile 27), BDP/Selahattin Demirtaş (%13,9 ile 11), 
BDP/PKK/Abdullah Öcalan (%11,4 ile 9) yanıtını vermiştir. Yüzdelik oranla-
rına bakıldığında, Ak Parti’ye en fazla desteğin “sosyalist”, “dindar/İslamcı” 
ve “muhafazakâr”lardan geldiği görülmektedir. BDP/PKK/Abdullah Öca-
lan’a ise daha çok sosyal demokratlardan, milliyetçilerden ve muhafazakâr 
demokratlardan destek yönelmektedir. Son olarak, “dünya görüşünüz hangi 
partiye oy vereceğiniz üzerinde etkili midir?” sorusuna bir fikir beyan etme-
yen toplam 59 kişiden kendilerini temsil ettiklerine inandıkları parti, kişi ya 
da hareket  “AK Parti/Recep Tayip Erdoğan” (%28,8’lik oranla 17 kişi), BDP/
Selahattin Demirtaş (%22’lik oranla 13 kişi) olduğunu belirtmiştir.

Ankette dikkat çeken bir diğer sonuç ise, Kürt kimliğine sahip olanların ve 
anadili Zazaca olanların diğerlerine oranla daha az temsil edildikleri inancını 
taşımalarıdır. Nitekim “siyasal anlamda temsil edildiğinize inanıyor musu-
nuz?” sorusuna en fazla %54,8’lik oranla 274 kişi “hayır” yanıtını vermiştir. 
Ankete verilen cevaplardan, siyaseten temsil edilmediğini düşünenlerin ekse-
riyetle Zazalar (%83,3 ile 5 kişi) ve Kürtler (%55,6 ile 200 kişi) olduğu anlaşıl-
maktadır. Nitekim “sizi temsil ettiğine inandığınız parti/kişi kim/hangisi ola-
bilir?” sorusuna “hiçbiri” yanıtı veren 93 kişiden 60 (%18,6) kişinin (360 Kürt 
kökenli vatandaştan %16,7’si) etnik kökeni Kürt olanlardan oluşması, ortaya 
çıkan araştırmanın neticesini destekler niteliktedir. Öte taraftan “sizi temsil 
ettiğine inandığınız parti/kişi kim/hangisi olabilir?” sorusuna en fazla 196 kişi 
(%39,2) “AK Parti/Recep Tayip Erdoğan”, 88 kişi (%17,6)  “BDP/Selahattin De-
mirtaş”, 63 kişi (%12,6) ise “BDP/PKK/Abdullah Öcalan” yanıtını vermiştir. 
Yüzdelik dilimlerini dikkate aldığımızda, AK Parti yanıtını verenler en fazla 
tek bir kişi ile Ermeniler ve Türkler (%56,7 ile 72 kişi) olmuştur. BDP (%21,9 
ile 79 Kürt ve %50 ile 3 Zaza) ve BDP/PKK/Abdullah Öcalan (%17,2 ile 62 Kürt 
%16,7 ile 1 Zaza) yanıtını verenler ise ezici bir çoğunlukla Kürtler ve Zazalar 
olmuştur.

Ankete katılan toplam 500 kişiden “Abdullah Öcalan’ı Kürt halkının lide-
ri olarak görüyor musunuz?” sorusuna 267 kişi (% 53,4)  “hayır”, 164 kişi 
(%32,8) “evet”, 69 kişi (%13,8) “fikrim yok” yanıtını vermiştir. “Hayır”, ya-
nıtını verenler ekseriyetle Türk’tür (%71,7). Abdullah Öcalan’ı Kürt halkının 
lideri olarak görenler ise daha çok anadili Kürtçe olanlardan (%40,3) oluş-
maktadır.  Anadilinin Zazaca olduğunu söyleyenlerde bu oranın anlamlı bir 
şekilde düşmesi (%16,7) dikkat çekicidir. 
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Siyasal Temsil ve Tercihler

Tablo 9: Mahalle - Seçimlere Katılım İlişkisi

Yandaki tabloya bakıldığında, ankete katılan toplam 500 kişiden seçimlere 
katılımın en az “Yeni Mahalle” (%35,7 ile 10 kişi) ve “Erek” (%40 ile 2 kişi) ma-
hallelerinde gerçekleştiği görülür. Seçimlere katılımın en fazla olduğu mahal-
ler ise “Buzhane” (%100 ile 5 kişi), “Hafıziye” (%100 ile 6 kişi), “Seyit Fehim 
Arvasi” (%100 ile 10 kişi), “Halilağa” (%100 ile 14 kişi), “Beyüzümü” (%100 
ile 8 kişi), “Bahçivan” (%100 ile 5 kişi), “Seyrantepe” (%100 ile 4 kişi) olduğu 
tablodan okunabilir. Öte yandan araştırmaya katılımın ise en fazla 41 kişi ile 
“Hacıbekir”, 34 kişi ile “İskele”, 28 kişi ile “Yeni Mahalle”den gerçekleşti-
ği görülür. Aynı zamanda ankete katılan toplam 500 örneklemden seçimlere 
katıldığını belirten toplam 418 kişi  “seçimlere katılmanızın en önemli sebebi 
nedir?” sorusuna 116 kişi “siyasal hakkımı kullanıyorum” cevabını verirken, 
108 kişi “vatandaşlık görevimi yerine getiriyorum” demiştir. Bunlardan “si-
yasal hakkımı kullanıyorum”, yanıtını verenlerden 9’u (%7,8) hem Hacıbekir 
hem de İskele mahallesinde ikamet etmektedir. “Vatandaşlık görevimi yerine 
getiriyorum” yanıtını verenler ise çoğunlukla (%6,5) Şerefiye mahallesinde 
oturmaktadırlar. Öte taraftan, yapmış olduğumuz araştırma neticesinde se-
çimlere katılmadığını belirten toplam 82 kişi “seçimlere katılmamanızın en 
önemli sebebi nedir?” sorusuna 20 kişi “beni temsil edecek aday bulamadım”, 
15 kişi “özgür irademi yansıtamamam”, 13 kişi ise hem “ilgisizlik” hem de 
“seçim sisteminin adaletsizliği” yanıtını vermişlerdir. En fazla “beni temsil 
edecek aday bulamadım” yanıtını veren 4 kişi (%20) “Şabaniye”, 3 kişi (%15) 
“Selimbey” mahallelerinde ikamet etmektedirler.

Van ili kent merkezinde temsil vasfına sahip 500 örneklemden “sizi tem-
sil ettiğine inandığınız parti/kişi kim/hangisi olabilir?” sorusuna en fazla 196 
kişi ile AK Parti/Recep Tayip Erdoğan cevabı verilirken 88 kişi BDP/Selahat-
tin Demirtaş, 63 kişi BDP/PKK/Abdullah Öcalan yanıtını vermiştir. AK Parti 
yanıtını verenlerin çoğunlukla “Akköprü” (%7,7 ile 15 kişi), “İskele” (%6,6 ile 
13 kişi), “Şerefiye” (%6,6 ile 13 kişi), “Abdurrahman Gazi” (%5,6 ile 11 kişi) 
mahallelerinde ikamet ettikleri görülür. Barış ve Demokrasi Partisi cevabını 
verenlerin yoğunluklu olarak “Hacıbekir” (%11,4 ile 10 kişi), “Yeni Mahalle” 
(%8 ile 7 kişi), “İskele” (%6,8 ile 6 kişi), “Karşıyaka” (%6,8 ile 6 kişi) mahal-
lelerinde ikamet ettikleri verilen yanıtlardan anlaşılmaktadır. BDP/PKK/Ab-
dullah Öcalan yanıtını verenlerin ise daha çok  “Hacıbekir” (%19 ile 12 kişi), 
“Abdurrahman Gazi” (%9,5 ile 6 kişi),   “Karşıyaka” (%6,3 ile 4 kişi), “Yeni 
Mahalle” (%6,3 ile 4 kişi), “Şerefiye” (%6,3 ile 4 kişi) mahallerinde ikamet 
ettikleri görülmektedir. Bu veriler, Van’da siyasal temsil anlayışının ikamet 
edilen mahalleye göre değiştiğini göstermektedir.  

Yine ankete katılan toplam 500 örneklemden “sizi temsil ettiğini düşün-
düğünüz adayın hangi özelliğinden etkilendiniz?” sorusuna Weber’in otorite 

Hangi Mahallede 
İkamet 

Ediyorsunuz? 

 
Seçimlere Katılıyor Musunuz? 

 
Evet Hayır Toplam 

Sayı  % Sayı % Sayı % 
Hatuniye  10 76,9 3 23,1 13 100,0 
Buzhane  5 100,0 0 0 5 100,0 
Serhat  11 91,7 1 8,3 12 100,0 
Selimbey  19 86,4 3 13,6 22 100,0 
İskele  30 88,2 4 11,8 34 100,0 
Seyit Fehim Arvasi  10 100,0 0 0 10 100,0 
Akköprü  22 95,7 1 4,3 23 100,0 
Yeni Mahalle 18 64,3 10 35,7 28 100,0 
Şabaniye 17 70,8 7 29,2 24 100,0 
Hafıziye  6 100,0 0 0 6 100,0 
Cumhuriyet 8 88,9 1 11,1 9 100,0 
İstasyon  13 81,2 3 18,8 16 100,0 
Şerefiye  23 95,8 1 4,2 24 100,0 
Karşıyaka  15 78,9 4 21,1 19 100,0 
Yalı  9 90,0 1 10,0 10 100,0 
Cevdetpaşa  11 91,7 1 8,3 12 100,0 
Vali Mithatbey  14 82,4 3 17,6 17 100,0 
Esenler  9 81,8 2 18,2 11 100,0 
Bostaniçi 6 75,0 2 25,0 8 100,0 
TOKİ Kevenli 4 80,0 1 20,0 5 100,0 
Halilağa 14 100,0 0 0 14 100,0 
Abdurrahman Gazi 17 70,8 7 29,2 24 100,0 
Alipaşa  13 81,2 3 18,8 16 100,0 
Şamranaltı 5 71,4 2 28,6 7 100,0 
Altıntepe  15 71,4 6 28,6 21 100,0 
Hacıbekir 36 87,8  5 12,2 41 100,0 
Eminpaşa  3 100,0 0 0 3 100,0 
Şemsibey 5 71,4 2 28,6 7 100,0 
Kalecik  5 83,3 1 16,7 6 100,0 
Süphan  9 90,0 1 10,0 10 100,0 
Beyüzmü  8 100,0 0 0 8 100,0 
Bahçivan  5 100,0 0 0 5 100,0 
Kültür  5 83,3 1 16,7 6 100,0 
Yalım Erez 6 100,0 0 0 6 100,0 
Erek  2 40,0 3 60,0  5 100,0 
Terzioğlu  5 83,3 1 16,7 6 100,0 
Edremit  1 33,3 2 66,7 3 100,0 
Seyrantepe 4 100,0 0 0 4 100,0 
Toplam  418 83,3 82 16,7 500 100,0 
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tiplerinden olan karizmatik liderin özelliklerinden en fazla (%35,2’lik oranla) 
176 kişi “samimi ve güvenilir olması”, (%13,4 ile) 67 kişi “projeler ve vaatler” 
( ya da ikna etme kabiliyeti) ve (%7,8 ile) 39 kişi “konuşma yeteneği” yanıtını 
vermişlerdir. Bu veriler, Van’da cari siyasal temsil anlayışında, “karizmatik” 
lider tipinin ön plana çıktığını göstermektedir. 

Araştırmaya katılan toplam 500 kişiden “siyasal anlamda temsil edildiği-
nize inanıyor musunuz?” sorusuna en fazla %54,8’lik oranla %274 kişi “ha-
yır”, %45,2’lik oranla 226 kişi “evet” yanıtını vermiştir. Keza, eğitim düzeyi 
yükseldikçe, siyaseten temsil edilmişlik inancı azalırken, bu düzey düştükçe 
mezkur inancın artması, Van’a özgür bir siyasal temsil anlayışı olsa gerektir. 
Nitekim siyasal anlamda temsil edildiğine inanan öğrenim düzeyi %25 ile 1 
kişi “doktora”, % %33,3 ile 12 kişi “yüksek lisans”, %50,9 ile 57 kişi “lisans”, 
%52,6 ile 30 kişi “Önlisans”, %39,4 ile 56 kişi “orta öğretim (lise)”, % 42,1 ile 
32 kişi “ilköğretim”, %50 ile 22 kişi  “okuryazar” oldukları görülürken son 
olarak %55,2 ile 16 kişinin ise okuryazar olmadıkları görülmektedir. 

Araştırmaya katılan toplam 500 kişiden “oy kullanırken sizin için en çok ne 
ön plandadır?” sorusuna en fazla (%34 ile) 170 kişi “ideoloji” yanıtını verirken 
(%23,8 ile) 119 kişi “parti” ve (%22,4 ile) 112 kişi “parti başkanı” cevabını ver-
miştir. Ankete katılanların vermiş oldukları yanıtlara göre Van halkı seçimlere 
giderken oy kullandığında kendileri için en fazla ideolojinin etkili olduğunu 
belirtmişleridir. Bu yanıtı verenlerin genellikle öğrenim düzeyi yüksek olduğu 
görülmektedir. Nitekim ideoloji yanıtını verenlerin en az (%20,7 ile) 6 kişinin 
okuryazar olmadığı anlaşılırken, bu yanıtı verenlerin en fazla (%52,7 ile) 59 
kişinin öğrenim düzeyi “lisans” olduğu sonucu çıkmıştır. Yine ideoloji yanıtı-
nı verenlerin öğrenim düzeyi %22,7 ile 10 kişinin “okuryazar” olduğu ankete 
yansıtılmışken %33,3 ile 12 kişinin öğrenim düzeyi “yüksek lisans” olduğu 
görülmektedir. 

“Abdullah Öcalan’ı Kürt halkının lideri olarak görüyor musunuz?” so-
rusuna temsil vasfını haiz 500 kişiden en fazla (%53,4 ile) 267 kişi “hayır”, 
(%32,8’lik oranla) 164 kişi “evet” yanıtını vermiştir. Abdullah Öcalan’ı Kürt 
halkının lideri olarak görmeyenlerin yüzdelik dilimleri göz önünde tutuldu-
ğunda, yoğunluklu olarak öğrenim düzeylerinin “yüksek lisans” (toplam 36 
kişiden %77,8 ile 28 kişi) ve “doktora” (toplam 4 kişiden %75 ile 3 kişi) olduğu 
görülür. Öte taraftan Abdullah Öcalan’ı Kürt halkının lideri olarak görenlerin 
çoğunlukla öğrenim düzeyi “ilköğretim” (toplam 76 kişiden %51,3 ile 39 kişi) 
ve “orta öğretim” (toplam 142 kişiden %38,7 ile 55 kişi) olduğu görülür. Bu 
sonuç, eğitim düzeyi yükseldikçe kişi kültünün etkisini kaybedeceği varsayı-
mını destekler niteliktedir.

“Oy verirken tercih yapmanızda en çok ne etkili oluyor?” sorusuna (%31 ile) 
155 kişi “din” cevabını verirken, (%19,8 ile) 99 kişi “aile”, (%10,2 ile) 51 kişi “et-
nisite” cevabını vermişlerdir. “Din” yanıtını verenler, ”18-25” yaş aralığı (top-
lam 149 kişiden %23,5 ile 35 kişi), “25-30” yaş aralığı (toplam 134 kişiden %30,6 
ile41 kişi) “30-39” yaş aralığı (125 kişiden % 40 ile 50 kişi), “50-59” yaş aralığı (22 
kişiden %36,4 ile 8 kişi), “60 yaş ve üzeri” (14 kişiden %35,7 ile 5 kişi) olanlardan 
oluşmaktadır. “Oy kullanırken sizin için en çok ne ön plandadır?” sorusuna an-
kete katılanların (%34 ile) 170 kişi “ideoloji” yanıtını vermişken (%23,8 ile) 119 
kişi “parti”, (%22,4 ile) 112 kişi “parti başkanı” cevabını vermiştir. “İdeoloji” ce-
vabını ankete yansıtanların yoğunluklu olarak gençlerden oluştuğu görülmek-
tedir. Nitekim “ideoloji” diyenlerin çoğunlukla “18-25”yaş aralığı (toplam 149 
kişiden %33,6 ile 50 kişi), “25-30” yaş aralığı (134 kişiden %34,3 ile 46 kişi),“30-
39” yaş aralığı (125 kişiden %36,0 ile 45 kişi), “40-49” yaş aralığı (56 kişi ile % 
32,1 ile 18 kişi), olanlardan oluşurken, “parti” yanıtı verenlerin ise 50 yaş ve 
üzeri kişilerden yani “50-59” yaş aralığı (toplam 22 kişiden %40,9 ile 9 kişi), “60 
ve üzeri” (14 kişiden %50 ile 7 kişi) olduğu dikkat çekmektedir.

SONUÇ

Van özelinde siyasal temsilin, sosyal temsil ile birlikte ele alınması gerektiğini 
belirtmek gerekir. Çünkü sosyal temsil, sembolik bir temsili de içermektedir. 
Bu sembolik temsil, en genel anlamda iki başlıklı bir yol izlemektedir. Din 
sembolizmini AK Parti temsil etmekteyken, milliyetçi sembolizmin işaretleri 
BDP’de görülmektedir. Sembolik temsillerin gündelik yaşama tahvili, sosyal 
temsilin meşruiyet sınırlarını çizmekte ve içeriğini doldurabilmektedir. Sos-
yal temsilin, demokratik sistemlerdeki yansıması da siyasal katılım ve bunun 
beraberinde getirdiği siyasal temsil olduğu için, Van özelinde siyasal temsilin, 
hem sosyal hem de sembolik bir anlamının da olduğu söylenebilir.

Bu araştırmada elde edilen bulgular ışığında şu sonuçlara varmak müm-
kün gözükmektedir: 

- Gençlerin siyasal temsil algıları yaşlılara oranla olumsuzdur; yani gençler 
siyaseten yeterli düzeyde temsil edilmediklerine inanmaktadırlar. 

- Eğitim düzeyinin yüksekliği, siyasal temsil anlayışının ideolojikleştiril-
mesi üzerinde oldukça etkili hatta belirleyicidir.

- Siyasal modernleşme teorileriyle uyumlu bir şekilde, siyasal liderlerin 
sahip olduğu özelliklerin, karizmatik lider türüyle paralellik göstermesi/ör-
tüşmesi, şehir halkının temsil anlayışı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 

- Kadınların siyasi temsil anlayışının, erkeklere oranla daha çok dindar/
İslamcı ve muhafazakâr olduğu görülmektedir.
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- Van ili kent merkezinde yaşayan yoksul bireyler kendilerini her ne kadar 
daha çok dindar/İslamcı, sosyalist ve muhafazakâr olarak tanımlasalar da ek-
seriyetle milliyetçi ve sosyalist yönleriyle bilinen BDP’nin/PKK’nın/Abdullah 
Öcalan’ın kendilerini temsil ettiğini düşünmektedirler.

- Şehir dışından Van’a göç edenlerle diğerleri (aslen Vanlı olanlar) arasında 
temsil anlayışında önemli farlılıklar görülmektedir.

- Anadilinin Kürtçe ve Zazaca olduğunu ifade edenlerin, diğerlerine naza-
ran, gerçek anlamda kendilerini temsil eden bir siyasal partinin olmadığına 
inandıkları söylenebilir.

- Dünya görüşünün (dini inancın, felsefi görüşün, yaşam tarzının) birey-
ler üzerinde göstermiş olduğu etki, siyasi temsil anlayışının şekillenmesinde 
önemli bir etkiye sahiptir. 

- İkamet edilen mahallenin, siyasal temsil ve tercih anlayışları üzerinde 
oldukça belirleyici olduğu görülmektedir.

- Mevcut siyasal parti, lider ve temsilcilerin bireylerin temsil algılarında 
önemli bir karşılığının olmadığı söylenebilir.
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“Su ve Ulaşım Ucuzlayacak”

“Yoksulluğu Gidermeye, Zenginliği Paylaşmaya                  

Geliyoruz”

 “Türkiye’nin Birleştirici Gücü”

 “Vakit Tamam; İstanbul’da Değişim Zamanı!”

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM SLOGANLARI
(30 Mart 2014 Yerel Seçimleri)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)



ÇOK PARTİLİ SİYASİ HAYAT, PARTİLERİN SEÇİM 
BEYANNAMELERİ ve PROPAGANDA GÖRSELLERİ         
(1950-2011)

Yrd. Doç. Dr. İsmail KÖSE

ÖZET

Türk siyasal sisteminde seçimler uzun bir tarihe fakat aynı oranda başarısız bir geç-
mişe sahiptir. Çok partili demokratik seçimlerin yapılabilmesi için parlamentoda 
birden fazla siyasi partinin temsil ediliyor olması ve demokratik kültür düzeyinin bu 
aşamaya ulaşması gerekir. Osmanlı’nın son on yıllarında yapılan çok partili hayata 
geçiş denemeleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Cumhuriyet’in ilk iki yılındaki çok 
partili siyasi hayat denemelerinden de beklenilen netice elde edilememiştir. 

II. Dünya Savaşının hemen sonrasına denk gelen Cumhuriyet tarihindeki üçünü 
çok partili sistem denemesinde iktidar partisi CHP, elindeki tüm devlet imkânlarını 
kullanarak seçimlerden büyük bir zafer elde etmiştir. Fakat bu seçimler aynı zaman-
da CHP’nin zaferle çıktığı son seçimler olmuştur. CHP’nin devlet imkânlarını kul-
lanması ve DP’nin çok yeni bir parti olması 1946 seçimlerinde propaganda çalışma-
larına çok fazla gerek bırakmamıştır. 1950’den 2011’e kadar 65 yıllık çok partili siyasi 
yaşam tecrübesi içinde, partilerin halkın beğenisini kazanmaya özen gösterdiği ve 
propaganda çalışmalarına yoğunlaştığı görülür.   

Anahtar Kelimeler: Çok Partili Siyasi Hayat, CHP, DP, Siyasi Partiler, Oy, Seçmenler. 
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GİRİŞ

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan ve 29 Ekim 1923 tarihinde resmen ilan 
edildikten sonra yapılan ilk girişimlerden biri, çok partili siyasi hayata geçiş 
denemesidir. Kısmen Meclis’te temsil edilen ve edilmeyen muhalefetin parti 
çatıları altında toplanmasının sağlanarak kontrol altına alınmasının amaçlan-
dığı bu girişimin diğer amacı Osmanlı Devleti’nin son elli yılında (1. deneme: 
1876 tarihli Kanun-i Esasi’deki düzenleme ile 1909 yılında; 2. deneme: Mond-
ros Ateşkesi sonrasında 1918’in son aylarında) iki defa denenen fakat başarı-
lamayan çoğulcu idarenin kurulmasını sağlamaktı. 

Fakat bu, çok kolay bir iş değildi. Çünkü Cumhuriyet’i kuran çekirdek 
kadro hızlı bir şekilde devrim niteliğinde düzenlemeler yapmak için hazırlan-
maktaydı ve muhalifler ile çekirdek kadronun, yapılması planlanan devrim-
lere yaklaşımı uzlaşılamayacak kadar farklıydı. Bu nedenle planlanan devrim 
niteliğindeki yenilikler için tek sesli bir meclise ihtiyaç vardı. Fakat Kuru-
cu Meclis unvanını elinde bulunduran Birinci Meclis’in tasfiyesi de muhalif 
seslerin susturulması için yeterli olmamıştır. (Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Zabıt Ceridesi-Gizli Celse Zabıtları [TBMMZC-GCZ]) Meclis’te, örneğin Lo-
zan görüşmeleri esnasında Başbakanlık görevini yürüten Rauf Orbay, radikal 
değişikliklere karşıydı ve Hilafetin kaldırılmasını istemiyordu.1 (Library of 
Congress Manuscript Division, The Papers of Mark L. Bristol-V [LCMD-V]) 
Bilindiği gibi Rauf Orbay, Refet Bele ve Kazım Karabekir ile birlikte daha son-
ra Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nı (TCF) kurmuşlardır. TCF’nin kurucu 
kadrosu Mustafa Kemal’in silah arkadaşlarından oluşmakla birlikte CHP’nin 
Kemalizm üzerine oturmuş olan plan ve prensiplerine muhalefet edecekleri 
ilk günden belliydi. Oysa CHP, tüm plan ve programını Kemalizm ekseninde 
yoğunlaştırmış ve “Partinin güttüğü bütün bu esaslar, Kemalizm prensipleri-
dir” şeklinde programına kaydetmiştir (C.H.P. Programı, 1935, ss. 1-3).

Bu şartlar altında çok partili hayatın yaşaması ya da yeni kurulan cumhuri-
yetin çok partili hayata adapte olması imkânsızdı. Zaten ilk deneme de büyük 
bir başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 

Söz konusu nedenler ile diğer çok sayıda iç ve dış krizlerin etkisiyle, 1930 
yılındaki kısa süreli teşebbüs hariç, 1946 yılındaki genel seçimlere kadar Tür-
kiye’de çok partili hayata geçilmesinin denenmesi mümkün olmamıştır. 1946 
yılında böyle bir denemenin yapılması büyük oranda Türkiye’nin kendisini, 
II. Dünya Savaşı sonrasında yeninden şekillenen uluslararası ortamda Batı 
Bloku ile daha yakın hale getirmek ve artan Sovyet tehdidine karşı bu Blok’la 

1 Rauf Orbay ve Refet Bele Cumhuriyet ilan edilmeden dört gün önce ABD Yüksek Komiseri Ami-
ral Bristol ile yaptıkları görüşmede bu durumu açıkça ortaya koymuşlardır. 

güvenliğe dayalı işbirliği kurmak isteğinden kaynaklanmıştır. Tamamen dış 
dinamiklerin etkili olduğu bu sürecin yaşanması kaçınılmaz bir durumdu. 
Çünkü bu döneme kadar Türkiye tek parti idaresinde, Bolşevik Rusya ile he-
men hemen hiçbir farkı olmayan bir şekilde CHP bürokrasisi ve tek adam 
yöntemi ile idare edilmişti.  

1946 seçimleri tamamen göstermeliktir ve bu seçimlerde CHP çok partili 
hayata geçilmesine henüz hazır olmadığını göstermiştir. Fakat Sovyetler mer-
kezli güvenlik kaygıları, dış dinamiklerin baskısı ve içerde idare edilemez 
hale gelmiş olan siyasi tansiyon mevcut idarenin artık sürdürülemez olduğu-
nu göstermekteydi. Söz konusu nedenlerden ötürü 1950 yılında yapılan genel 
seçimler bu sefer daha demokratik şartlar altında gerçekleşmiş ve 27 yıllık 
kesintisiz iktidardan sonra CHP seçimleri kaybetmiştir (Germen, 1955).

Bu çalışmada 1950 yılı ile 2011 yılları arasındaki dönemde siyasi partilerin 
seçimler öncesinde kullandıkları sloganlar ve bu sloganların kavramsal altya-
pısı incelenmiştir. İnceleme alanı genel seçimlerle sınırlı tutulmuş ve mahalli 
seçimler başka bir çalışmada ele alınmak üzere kapsam dışı bırakılmıştır. Ayrı-
ca, Türk siyasal sisteminde çok sayıda parti bulunduğu için seçimler sonrasında 
TBMM’ye girmeyi başarabilmiş olan partilerin sloganları ve kampanya görselle-
ri irdelenmiştir. Çalışmanın amacı, 1950 yılındaki genel seçimler ile Türk siyasi 
hayatında çok partili seçim sistemine geçildikten sonra; siyasi partilerin görsel, 
yazılı ve kısmen sözel propaganda yöntemleri ve sloganların karşılaştırmalı ola-
rak -özellikle etkinlik ve süreklilik açısından - analiz edilmesidir. Ayrıca, 1950 
yılından 2011 yılına kadar geçen sürede kullanılmış propaganda malzemeleri-
nin devamlılığı ve dönem dönem yeniden ortaya çıkması ile özellikle siyasi yel-
pazede bulunulan yerin, seçim görsellerine yansıması irdelenmeye çalışılmıştır. 

Çalışmada, siyasi partilerin öne çıkan görsellerinin, seçimler öncesinde-
ki beyannamelerinin, parti tüzük ve programlarının, dönemin gazetelerinin 
ve TBMM zabıt ceridelerinde yer alan konuşmaların karşılaştırılması, irde-
lenmesi ve propaganda çalışmalarının seçim sonuçlarına yansımalarının kar-
şılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, sonuçların tablo ortamına aktarılarak 
sayısal verilerin karşılaştırılması ve analiz edilmesi yöntemi takip edilmiş; 
çalışmada 1946, 1950, 1954, 1957, 1961, 1965, 1969, 1973, 1977, 1983, 1987, 1991, 
1995, 1999, 2002, 2007, 2011 milletvekilliği genel seçimleri ele alınmıştır.  

CUMHURİYET TARİHİ’NİN İLK ÇOK PARTİLİ                                      
SİYASİ YÖNETİM DENEMESİ 

Bilindiği gibi Cumhuriyet tarihinin daha önceki çok partili siyasal hayata 
geçme denemeleri, 1924 yılındaki Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (TCF) 
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ve 1930 yılındaki Serbest Cumhuriyet Fırkası’dır (SCF). Bunlardan, TCF İz-
mir Suikastı bahanesiyle hiçbir seçime katılamadan kapatılmışken, SCF 1930 
Mahalli İdareler Seçimleri’ne katılmış ve az bir süre sonra bu parti de kapa-
tılmıştır. Genel olarak bilinenin aksine, üçüncü çok partili siyasi hayatın ilk 
partisi DP değil, 1945 yılında Nuri Demirağ tarafından kurulan Milli Kalkın-
ma Partisi’dir (MKP). 

1946 seçimleri iki başarısız teşebbüsten sonra çok partili hayat denemesi-
nin ilk seçimleri olması nedeniyle oldukça önemlidir. Seçimler, 21 Temmuz 
1946 tarihinde gerçekleşmiştir. Cumhuriyet tarihinin ilk çok partili hayat de-
nemesi olan bu seçimlerde CHP 397 milletvekilliği, DP 61 milletvekilliği ve 
bağımsızlar 7 milletvekilliği kazanmışlardı (TÜİK, 2012, s. 4, 8, 25; Cumhuri-
yet, 1946, s. 1). Aynı tarihler Sovyetler Birliği’nin Boğazlar ile ilgili taleplerini 
içeren notanın Ankara’ya ulaştığı ve cevabın henüz verilmediği bir döneme 
rast gelmektedir. 14 Ağustos’ta Başbakan Recep Peker tarafından okunan Hü-
kümet Programı’nda Sovyet tehdidine dikkat çekilerek ve TBMM’deki çok 
partili sistemin faydalı olacağının altı çizilerek; seçimler süresince uygulanan 
antidemokratik usullerin üstünün örtülmesi hedeflenmiştir (TCRG, 1946). 

Sonuçlarından da anlaşılacağı gibi ülkeyi yaklaşık 23 yıl tek parti idaresin-
de yönetmiş olan CHP, 1946 seçimlerinde ezici bir zafer elde etmiştir. Bu ba-
şarıda, II. Dünya Savaşı sonrasındaki gelişmelerin de etkisiyle iktidarı DP’ye 
vermemek amacıyla seçimleri kazanmak için gerekli her tür yönteme başvu-
rulmuş olmasının yadsınamaz payı vardır (Anadol, 2004, s. 52). Demokra-
tik şartların işlediği bir genel seçimde CHP’nin TBMM’de hemen hemen %90 
oranında vekillik gibi elde edilmesi imkânsız oranda yüksek sandalye elde 
etmesi, hatta seçimleri kazanması olası değildi. Seçimlerdeki hile ve usulsüz-
lüklerin üstü bir türlü örtülemeyince Cumhurbaşkanı İsmet İnönü seçim so-
nuçları üzerinde tartışılmasını yasaklamıştır (Anadol, 2004, s. 53).

1946 seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı İsmet İnönü CHP ile birlikte ça-
lışmış ve erken seçim kararı alındıktan sonra, Mayıs ayından Temmuz ayına 
kadar, Eskişehir, Akşehir, Erzincan, Kars, Trabzon Halkevlerinde ve diğer 
bölgelerde yaptığı konuşmalarda halkı tek dereceli seçim sistemine çok partili 
siyasi hayatın getireceği demokratik ortama alıştırmaya yönelik konuşmalar 
yapmıştır (Albayrak, 2004, s. 33; İnönü, 2014; Cumhuriyet, 1946, s. 1). Yurt 
genelindeki konuşmalarına bakıldığında İsmet İnönü’nün demokratik bir se-
çimden yana olduğu düşünülebilir. Oysa ne İnönü ne de CHP bürokrasisi 
iktidarı devretme niyetinde değildi ve sadece Meclis’te göstermelik bir mu-
halefet partisi istiyorlardı. Öyle ki, tarafsız kalması gereken Cumhurbaşkanı 
İnönü, 10 Mayıs 1946 tarihinde CHP II. Olağanüstü Kurultayı’nda yapmış 
olduğu konuşmada “tek dereceli seçimlerin sonuçlarına alışılması gerektiğini 

ve kendisinin ölünceye kadar CHP üyesi kalacağını” söylemiştir (İnönü, 2014; 
Cumhuriyet, 1946, s. 1). 

1946 yılında CHP seçimleri kazanacağından emin olduğu için çok fazla 
siyasi propaganda yapmaya ihtiyaç duymamıştı. Cumhuriyet gazetesinin se-
çimden 15 gün önce, 6 Temmuz tarihinde yayınlamış olduğu haberden anla-
şıldığı kadarıyla 1946 seçimleri, halka vaatlerde bulunmaktan ziyade Cum-
hurbaşkanı İsmet İnönü’nün konumu etrafında şekillenmiştir (Cumhuriyet, 
1946, s. 1). Cumhurbaşkanı İnönü yurdu gezerek propaganda çalışmalarında 
CHP lehine etkin rol almış fakat bu esnada çok partili sistemin getireceği fay-
dalardan da bahsetmiştir. Buna ek olarak illerdeki devlet görevlilerinin ba-
zıları köyleri dolaşarak CHP’ye oy istemişler ve halk üzerinde baskı oluştur-
muşlardı. Bu konuda çokça şikâyet vardı (DAGMCA, 1946, ss. 1-2). Cumhuri-
yet gazetesi, seçimlerin yapıldığı 21 Temmuz günü “Tük Demokrasisi Bugün 
İmtihan Veriyor” manşeti ile çıkmıştır. Gazetenin birinci sayfasındaki diğer 
haberde ise, “seçimlerin çoktan yapılıp bittiği” başka bir deyişle CHP’nin se-
çimlere hile karıştırdığı iddiaları yer almaktaydı. Hatta seçimlere şaibe ka-
rıştırıldığı için DP adaylarının toplu olarak istifa edeceği bile söyleniyordu 
(Cumhuriyet, 1946, s. 1). 

Görüldüğü gibi 1946 seçimleri her şeye rağmen Türk Siyasi hayatında 
çok partili sistemin gerçekleştirilebildiği ilk seçimlerdir. Seçim süreci sancılı 
geçmiş ve oy verme yöntemi ile sayım işlemlerine gayrinizami müdahaleler 
olmuştur. Yine seçim sürecinde çok fazla propaganda çalışması yapılmadı-
ğı ve seçim çalışmalarının özellikle Demokrat Parti adayları tarafından daha 
çok halk ile doğrudan temas şeklinde gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Buna ek 
olarak DP adayları 1932 yılından bu yana (Cumhuriyet, 1932, s. 1), 14 yıl-
dır Türkçe okunan ezanın Arapça aslına döndürüleceğini ilan etmişlerdi. DP 
ayrıca CHP’nin ekonomi politikasını da aşırı devletçi olduğunu söyleyerek 
eleştirmiştir (Burgaç, 2013, ss. 170-172). Aslında Temmuz 1946 seçimlerinin 
yapıldığı dönem II. Dünya Savaşı sonrasında Doğu, Batı Kamplarının şekil-
lendiği ve Yalta Konferansı’nda Roosevelt ile Stalin arasında alınan kararların 
uygulamaya konulduğu bir zaman dilimine rast gelmiştir. Yalta Konferan-
sı’nda alınan kararlar ile II. Dünya Savaşı sonrasında oluşan dünya sistemi 
Türkiye’nin güvenliğini de yakından ilgilendiriyordu. 

1950 SEÇİMLERİ ve PROPAGANDA ÇALIŞMALARI 

14 Mayıs 1950 tarihindeki seçimler, ilk çok partili hayat denemesinden yak-
laşık dört yıl sonra yapılmıştır ve ciddi anlamda propaganda çalışmaları bu 
seçimler esnasında gerçekleştirilmiştir, denilebilir. Fakat CHP bu seçimlerde 
de gayrinizami usullere başvurduğu ve valilerin CHP parti görevlileri gibi 
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çalıştığı suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştır (Milliyet, 1950, ss. 1, 7). Görsel 
malzemelerin yanında radyo ve gazeteler de seçim propagandasına yönelik 
olarak kullanılmıştır (Milliyet, 1950, s. 1; Duman ve İpekşen, 2013, s. 119). İlk 
denemeden sonra geçen dört yıllık süre zarfında CHP halk üzerindeki baskıcı 
idaresini daha da artırmıştır. Bu nedenle 1950 seçimlerinde 27 yıldır süren 
tek parti idaresinden bıkmış olan halkın (Karacan, Milliyet, 1950. s. 5) des-
teğini almak için DP’nin temel sloganı “Yeter, Söz Milletindir” şeklindeydi. 
Oldukça basit bir grafik tasarım ile hazırlanmış olan DP propaganda görseli 
“dur” işareti yapan bir elden oluşuyordu ve elin alt kısmında fiyonk Türk 
Bayrağı bulunurken, üst kısımda farklı renkte yazılmış olan “Yeter!” ibaresi 
yer almaktaydı.2 DP, söz konusu sloganıyla ve el işaretiyle aynı zamanda 1946 
seçimlerinde yapılmış olan gayrinizami müdahale ve şaibelere de gönderme-
de bulunmuştu. 

CHP ise 1950 seçimlerine yine Cumhurbaşkanı İsmet İnönü merkezli ola-
rak hazırlanmış ve propaganda materyallerini buna göre düzenlemiştir (Mil-
liyet, 1950, ss. 1, 7). Nadir Nadi, “CHP’nin seçim beyannamesinde fakir halk-
tan zengin kapitaliste kadar herkese vaatlerde bulunduğunu fakat CHP’nin 
1946 yılından buyana hiçbir başarı elde edemediğini” yazıyordu. Ayrıca son 
dönemdeki yatırımların büyük kısmı Marshall yardımları ile yapılıyordu 
(Nadi, Cumhuriyet, 1950, ss. 1, 3). CHP’nin propaganda görselinde altı ok, iki 
erkekle iki kadın bulunuyordu. Görselin alt kısmında ise “Atatürk ve İnönü 
Cumhuriyet Halk Partisinin Başlarıdır, Oylarımızı Onların Partisine Verelim” 
mesajı yer almaktaydı.3 Propaganda materyalinden de anlaşıldığı gibi CHP 
karar alıcıları 1946, seçimlerindeki İnönü merkezciliğin işe yaradığını ve tek-
rar yarayacağını düşünmüştü. 

Propaganda görsellerine ek olarak, CHP ile DP arasında 1950 seçimlerin-
deki yarışta ilginç bir detay dikkat çekmektedir. Soğuk Savaş’ın ilk yılları 
diyebileceğimiz bu dönemde New York Başpiskoposu I. Athenagoras Fener 
Patriği seçtirilerek Türkiye’ye gönderilmişti. Patrik I. Athenagoras’ın ABD ta-
rafından gönderildiği herkesçe biliniyordu ve seçime çok az bir süre kalmış-
ken Patrik CHP milletvekillerinin de hazır bulunduğu bir yemeğe katılmıştı. 
Yemek için seçimlere çok yakın bir tarihin seçilmesi özellikle İstanbul yerel 
basını tarafından propaganda amaçlı bir durum olarak değerlendirilmiştir. 
Basında çıkan haberler ve tepkiler üzerine inceleme yapan ABD’nin İstanbul 
Başkonsolosluğu, İstanbul Valisi Lütfi Kırdar’ın İstanbul’daki görev süre-
si dolmadan bir yemek vermek istemiş olduğu kanaatine varmıştır (NARA, 
1949).  Patrik I. Athenagoras Amerikan Hükümeti tarafından İstanbul’a gön-

2 Bkz. DP Seçim Görseli, EK-I
3 Bkz. CHP Seçim Görseli, EK-II. 

derildiği için CHP milletvekillerinin de hazır bulunduğu bir yemeğe katılma-
sı aynı zamanda Amerika’nın CHP’ye desteği olarak da algılanmıştır. Patrik 
daha sonra söz konusu iddiaları reddetmiştir (NARA, 1949). 

1950 seçimlerini DP ezici bir zaferle kazanmış, böylece Türk Siyasi haya-
tındaki tek parti dönemi sona ermiştir. Seçimler sükûn içerisinde yapılmış ve 
1946 seçimlerinin aksine bu sefer sandık başlarında üniformalı devlet memur-
ları bulunmamış, parti müşahitleri ise rozet ya da pazubent takmamıştır (Faik, 
1950, ss. 1, 5; Cumhuriyet, 1950, s. 1). Seçimlerde DP 416 milletvekilliği kaza-
nırken CHP 55 milletvekilliği kazanabilmiştir4 (TÜİK, 2012, ss. 4, 25; Milliyet, 
1950. s. 1). Kazanılan milletvekilliği sayıları arasındaki uçurumun en önemli 
nedeni CHP’nin uygulamakta olduğu seçim sistemiydi. Seçimlerden sonra, 
ilk olarak 22 Mayıs’ta Celal Bayar TBMM’de yapılan oylamada 387 oy alarak 
Cumhurbaşkanlığına seçilmiştir. Diğer İstanbul Milletvekili Adnan Menderes 
ise hükümeti kurmakla görevlendirilmişti (Milliyet, 1950, s. 1; İpekşen, 120).  

2 Mayıs 1954 tarihinde yapılan seçimlerde DP yine milletvekilliklerinin 
ekseriyetini kazanmış fakat oylarında bir miktar gerileme yaşanmıştır. 1954 
seçimlerinde CHP oylarında artış yönünde bir seyir gözlemlenmiş, fakat bu 
artış elde edilen milletvekilliği oranlarına yansımamıştır. Seçimlerde DP 502, 
CHP 31, Osman Bölükbaşı liderliğindeki Cumhuriyetçi Millet Partisi (CMP) 5, 
Bağımsızlar 3 milletvekilliği kazanmışlardı5 (Milliyet, 1954, ss. 1, 7). 

1954 seçimlerinde siyasi partilerin daha önceki iki seçimden farklı olarak 
yoğun bir propaganda faaliyeti yürüttüğü gözlemlenir. Seçim sonuçlarına da 
yansıdığı gibi DP iktidarının ilk dört yılında beklenilen ekonomik düzelme 
sağlanamamıştı ve bu başarısızlık seçmen tercihlerini etkilemişti. Umut ya da 
vaat edilen ekonomik düzelmenin başarılamamasının CHP’nin seçim kampan-
yasına da ilham kaynağı olduğu görülmektedir. Aynı yıllar Türkiye’nin NA-
TO’ya üye olduğu yıllardır. DP, ekonomik başarısızlığını, milletlerarası ilişki-
lerde kurmuş olduğu başarı ve ittifaklarla telafi yoluna giderek, 1954 yılında 
“Yapa Yalnızdık Bugün Cihan Bizimledir” görseli ile dengelemek istemiştir.6

Özellikle ekonomik sorunlar nedeniyle 1957 yılında erken seçim gündeme 
gelmişti ve bu seçimler aynı zamanda yedi yıllık DP iktidarının testi niteli-
ğindeydi. 1957 seçimlerine gidilirken Türk dış politikasının karar alıcılarının 
önünde iki önemli sorun vardı. Bunlardan ilki Soğuk Savaş’a doğru evrilen 
uluslararası ortamdaki kutuplaşmaydı ve Türk Devleti tarafını Batı Blo-
ku’ndan yana seçmişti. Diğer önemli sorun Kıbrıs sorunuydu. İngiltere’nin 

4 Bkz. Tablo-I. 
5 Bkz. Tablo-I.
6 Bkz. Seçim görselleri EK-III. 
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Ada’dan çekilmesinden sonra Rum tedhiş hareketleri önlenemez bir hal al-
mıştı ve EOKA önderliğindeki yeraltı çalışmaları neticesinde 1950 yılından 
itibaren artarak devam ediyordu. Tedhiş hareketlerine karşı mücadele vermek 
üzere Türkiye’nin desteği ile Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) kurulmuştu. 
Söz konusu dönem içerisinde EOKA’ya ihanet ettikleri gerekçesiyle 400 Rum, 
200 Türk ve 100 İngiliz katledilmiştir (Souter, 1984, s. 660). Bunlara ek olarak 
6.000 Türk, köyünü terk ederek göçmen durumuna düşmüştür. 1957 yılından 
sonra, yaşanan olaylar neticesinde Türk dış politikasının karar alıcıları, Kıb-
rıs konusunda uzlaşmacı tutumun sonuç vermeyeceğini görmüştür. Bu tarih-
ten itibaren Kıbrıs politikasında strateji değişikliği yapılarak taksim (adanın 
Rumlar ve Türkler arasında bölünmesi) savunulmaya başlanmıştır. 

Ayrıca 1955 yılından itibaren iç siyasette de bunalımlı bir dönem yaşanı-
yordu ve bozulan ekonomi bir türlü düzeltilemiyordu. Ekonomiyi düzelte-
meyen DP, otoriter uygulamaları yürürlüğe koymaya başlamıştı (TBMMZC, 
1954, ss. 430-432). Anti demokratik yaklaşımlara tepki olarak DP’den ayrılan 
19 milletvekili Hürriyet Partisi’ni (HP) kurmuştu. Dış ve iç politikadaki söz 
konusu gelişmeler altında 27 Ekim 1957 tarihinde çok partili siyasi hayatın 
üçüncü seçimleri yapıldı. Seçimlerden yaklaşık bir buçuk ay önce yaşanan 
6-7 Eylül olayları var olan istikrarsızlığı ve iç barıştan uzaklaşma durumu-
nu daha da artırmıştı.7 Bu seferki seçimlerde renkli bir propaganda dönemi 
yaşanmış ve yine dikkat çekici görseller hazırlanmıştır. 1957 seçimlerinde 
CHP’nin en etkili görseli belki de kahve ile ilgili olandır. Çünkü 1955 yılında 
kötüleşen ekonomik durum neticesinde kahve ithalatı kısıtlanmış ve sebep 
sonuç ilişkisi içerisinde bu kadim alışkanlığa sınırlama gelmişti. Belirtilen du-
rumu değerlendirmek isteyen CHP, “Kahve Gitti Adı Kaldı Yadigâr” şeklin-
de bir seçim görseli hazırlamıştı.8 CHP’nin diğer seçim görseli “Ne Yazık ki 
Traktörü Öküzle Çekiyoruz” şeklindeki kara mizahtan oluşuyordu. CHP’nin 
görselleri ekonomik krize ve bulunamayan temel ara mallara yoğunlaşmıştı.9 

Demokrat Parti’den ayrılarak kurulmuş olan HP ise her ne kadar çok yakın 
bir tarih olsa da 6-7 Eylül olaylarını gündeme taşıyan bir görsel tercih etmişti. 
HP’nin seçim görseli “6-7 Eylül Olaylarına Karşı İnsan Hakları” şeklindeydi.10  

DP’nin en önemli görsellerinden bir tanesi arka planında büyük harfler-
le “1950” ve “1957” yazan, “1950-Geri Kalmış Bir Devlettik, 1957-İleri Bir 

7 6-7 Eylül Olayları ile ilgili olarak bkz. M. Hulus Dosdoğru, 6-7 Eylül Olayları, Bağlam Yayınları, 
İstanbul 1993. 
8  Bkz. CHP Seçim Görseli EK-III. 
9 Bkz. Seçim görselleri EK-V. 
10 Bkz. Seçim görselleri EK-V.

Dünya Milleti Olduk” şeklindeki slogandır.11 Diğer görselde ise ekonomik 
krize dikkat çekilerek CHP döneminin daha kötü olduğu vurgusu yapılmıştı. 
Görseldeki slogan; “Pahalılık Var Diyorlar Şekerin Kilosunu 5 Liraya Yedird-
iklerini Unutma” şeklindeydi. DP’nin seçmen kitlelerine yönelik görsellerinin 
diğer iki tanesi; “Demokrat Parti Yedi Yılda Türkiye’yi Büyük Devlet Yapan 
Parti, 5 Misli Artan Sanayi, 1 Misli Artan Ekim Sahası, 5 Misli Artan İşçi, 3 
Misli Artan Elektrik” ve “Başlanan İşlerin Bitmesi Lazım, Kalkınmaya De-
vam” şeklindeydi.12 

Yoğun bir propaganda döneminden sonra yapılan seçimlerde DP’nin oy 
oranı %49’a gerilerken, CHP’ninki %41’e çıkmıştı. Böylece DP; 424, CHP; 178, 
CMP; 4, HP; 4 milletvekilliği kazanmışlardı. Bir önceki seçimde DP’nin oy 
oranı %58 ve CHP’ninki ise, %35’ti13 (TÜİK, 2012, ss. 4, 25). Üç yıl içinde DP 
oyları 10 birimlik sert bir düşüşle yaklaşık %5 oranında gerilemişti. 1957 se-
çimleri aynı zamanda DP’nin katılmış olduğu son seçimlerdir. Seçimlerden 
üç yıl sonra Türk demokrasi tarihinde bıraktığı tesir ve oluşturacağı askeri 
vesayet geleneği ile militarizmin etkileri on yıllarca aşılamayacak olan 27 Ma-
yıs Darbesi yapılmış ve Türk siyasal sistemi büyük bir savrulma yaşamıştır. 

İKİ DARBE DÖNEMİ ARASINDA SEÇİM                                     
BEYANNAMELERİ ve PROPAGANDA FAALİYETLERİ                                                
(27 MAYIS 1960-12 EYLÜL 1980)

1957 seçimlerinde DP’nin oylarında nispi bir gerileme yaşandığı gözlenir. Bu 
gerileme, seçimlerden sonra gerilime dönüşmekte gecikmemiştir. Gerilimle-
rin, CHP’nin takip etmekte olduğu tahrik siyasetinin sokağa yansıyan etkileri-
ni ve DP’nin yasakçı politikalarını bahane eden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 
yönetime el koyma zamanının geldiğine karar vermiştir (Türkiye, 1990). 

27 Mayıs Darbesi seçimlere bir yıl kala yapılmıştır ve Cumhuriyet kurul-
duktan sonra Türk Demokrasi tarihindeki ilk fiili askeri müdahaledir. Sol eği-
limli bir darbe olduğu için bu görüşü temsil edenler tarafından “ilerici bir 
müdahale” ve “kaçınılmaz bir gereklilik” olarak değerlendirilmiş, “27 Mayıs 
Müdahalesi” veya “27 Mayıs İhtilali” şeklinde isimlendirilmesi uygun görül-
müştür (Başar, 1964, ss. 258-261; Cumhuriyet, 1960, s. 1). Oysa Türk siyasi 
hayatında 2010’lu yıllara kadar devam edecek askeri vesayetin 27 Mayıs Dar-
besi ile başladığını söylemek yanlış olmayacaktır. Anti demokratik militarist 
ve faşizan uygulamaları beraberinde getiren bu yaklaşımın ne demokratik 
geleneklerle ne de çok partili işleyişle bir alakası yoktur. Ayrıca 27 Mayıs 

11 Bkz. DP Seçim Görseli EK-IV.
12 Bkz. Seçim Görselleri EK-V.
13 Bkz. Tablo-I.
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darbesi seçimlere bir yıl gibi kısa bir zaman kalmışken gerçekleştirilmiştir. 
Şayet darbe yapılmasaydı ekonomiyi bir türlü düzeltemeyen ve özgürlükleri 
kısma yolunda ilerleyen DP büyük ihtimalle seçimleri kaybedecekti. 27 Ma-
yısçılar Başbakan Adnan Menderes’i suçlamak için delil ararken o kadar ileri 
gitmişlerdir ki, Fener Patriği Athenagoras’ı Başbakana karşı şahitlik yapmak 
üzere Yassıada’ya davet etmişlerdir. 25 Ekim 1960 tarihinde Athenagoras Yas-
sıada’ya giderek şahitlikte bulunmuş ve kendisine 6-7 Eylül olayları ile ilgili 
daha önce gündeme getirdiği iddiaları sorulduğunda, “planlamanın nerede 
yapıldığını bilmediğini” söylemiştir (Walz, New York Times, 1960, s. 10).

27 Mayıs Darbesi’nden sonra ilk seçimler 15 Ekim 1961 tarihinde yapılmış-
tır. Milli Birlik Komitesi’nin hazırlatmış olduğu 9 Temmuz 1961 Anayasası ile 
artık yasama gücü, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi olmak üzere iki 
meclisli bir yapıya dönüştürülmüştü (TCRG, 1961, ss. 4641-4657). 1961 yılı se-
çimlerinden sonra Türk siyasi hayatına büyük kısmı dönem dönem TBMM’de 
temsil imkânı bulan çok sayıda siyasi partinin temsil edildiği yeni bir gelenek 
oluşmuştur. 

15 Ekim 1961 tarihinde yapılan seçimler, 27 Mayıs Darbesi’nin izlerini si-
lecek bir fırsat olarak değerlendirilmiştir. Seçimlere, CHP, CKMP, DP’nin de-
vamı olarak kurulmuş iki partiden bir tanesi olan Adalet Partisi (AP) ve diğeri 
Yeni Türkiye Partisi (YTP) katılmıştı. Yelpazenin bu kadar genişlemesinde ve 
temsilin geniş oranda tabana yayılmasında 1961 Anayasası’nın getirmiş oldu-
ğu özgürlükçü ortamın etkisi büyüktü. Bununla birlikte seçimlerin propagan-
da çalışmaları Milli Birlik Komitesi yönetimindeki askeri vesayetin gölgesi 
altında geçmiştir.  

1961 seçimlerinde CHP %4’lük bir düşüş yaşamasına rağmen tekrar iktida-
rı ele geçirmeyi başarmıştır. CHP’nin propaganda görsellerinde, “Devlet Ge-
misine Tecrübeli Kaptan-CHP”, “Düşmanlık Yok Kardeşlik Var CHP”, “Köye, 
Su, Yol, Işık, Okul, Refah…CHP” sloganları yer almıştı.14 Propaganda görsel-
lerinde de görüldüğü gibi CHP, darbe sonrası dönemde yeniden kurulmaya 
çalışılan demokratik sistemde halka güven vaat etmeyi ve halkı ekonomik 
sorunları halledeceğine inandırmayı amaçlamıştı. DP’nin devamı niteliğin-
deki iki partiden biri olan YTP, “Milletin Yüzünü Güldürmek İstiyoruz” ve 
“Hedef İktisadi Zafer” yazılı görseller kullanmıştı.15 Seçim sonuçları CHP’nin 
umduğu gibi olmamış ve DP’nin devamı niteliğindeki iki partiden biri olan 
AP, CHP’ye yakın oy almıştı. Seçimlerde, CHP; 173, AP; 158, CKMP; 54, YTP; 
65 milletvekili çıkartmıştır16 (TÜİK, 2012, s. 4, 25; Milliyet, 1961, s. 1). 

14 Bkz. Seçim Görselleri EK-VI. 
15 Bkz. Seçim Görselleri EK-VI. 
16 Bkz. Tablo I. 

AP, seçimlerden sonra yaşanan hükümet buhranıyla ilgili olarak 1963 yı-
lında TBMM’ye sunmuş olduğu Parti Görüşü’nde, içinde bulunulan buhrana 
dikkat çekerek, “kurulamayan toplum nizamının nedenini Doğu-İslam gele-
neklerinden uzaklaşılmış olmasına” bağlamıştır. AP’ye göre; “çözüm, eski de-
ğerlere dönüş, ilim, hürriyet ve hukuk fikirlerinin hâkim hale gelmesi ile müm-
kün olacaktı”. Benzer söylemler AP’nin kuruluş tüzüğünde de yer almaktaydı 
(AP’nin Ana Görüşü, 1963, ss. 52-61). AP, bu söylemi ile artık kimlik bulmaya 
başlayan merkez sağ seçmenin oylarını kendi çatısı altında toplayarak, 1961 
seçimlerinde elde etmiş olduğu yükseliş trendini sürdürmeyi amaçlıyordu. 

1961 seçimlerini kazanmakla birlikte CHP’nin iktidardaki süresinin uzun 
olmayacağı AP’nin almış olduğu yüksek oylardan belliydi. Dört yıl sonra 15 
Ekim 1965 tarihinde yapılan seçimlerde AP oyların %52’sini alarak DP’nin 
1954 seçimlerindeki oy oranına yaklaşmıştır.17 1965 seçimlerine altı parti ka-
tılmıştı. CHP, 1965 seçimlerinde tüm dünyayı etkileyen petrol krizinin etki-
lerini dikkate alarak; “Milli Petrol” sloganını kullanırken, AP “Su ve Yol Ana 
Davalarımızdandır” sloganını tercih etmişti.18 1961 anayasası ile artık özgür 
bir şekilde seçimlere katılabilen sol partilerden Türkiye İşçi Partisi (TİP), üst 
kısımda bir makine dişlisi ve buğdaydan oluşan propaganda görselinde “Göz 
Nuru Alın Teri” sloganını tercih etmişti.19 TİP’in Parti Programı’nda ise, Türk 
halkının yüzyıllardır süregelen yoksulluğuna dikkat çekilerek “emekçilerin 
iktidara geçerek sömürüye son vereceği” yazılmıştı. Seçim Beyannamesi’nde 
ise “yurttaki yabancı hâkimiyetinin sona erdirilmesinin gerekliliğinden” bah-
sedilmişti (Türkiye İşçi Partisi Programı, 1964, ss. 13-15; Türkiye İşçi Partisi 
Seçim Bildirgesi, 1963, ss. 4-6).

Seçim sonuçlarında, AP: 240, CHP: 134, MP: 31, YTP: 19, TİP: 14 ve CKMP: 
11 milletvekilliği almıştır (TÜİK, 2012, ss. 4, 25; Seçim Sonuçları, 2014). Seçim-
lerde CHP’nin dört yıl önceki oylarında büyük kayıp yaşanırken, AP umul-
madık bir sıçrama gerçekleştirmişti.20

1965 ile 1969 yılları arasındaki dönem Türk siyasi hayatında istikrarın bir 
türlü kurulamadığı bir dönemdir. Bahse konu zaman aralığında, Soğuk Sa-
vaş döneminin cephe ülkesi olmanın getirmiş olduğu tüm olumsuzlukların 
ve ideolojik kamplaşmaların yaşandığı görülür. 12 Ekim 1969 tarihinde ya-
pılan seçimlerde AP’nin oyları yaklaşık altı birim düşüşle %47’ya gerilemek-
le birlikte, iki birim düşüşle %27 oy alan CHP iktidar olmaktan çok uzaktı. 
Seçim öncesinde kullanılan görsellerde, CHP, istikrarsızlığa dikkat çekerek; 

17 Bkz. Tablo I.
18 Bkz. Seçim Görselleri EK-III ve EK-V. 
19 Bkz. Seçim Görselleri EK-V.
20 Bkz. Tablo I.



166 167

İ. Köse: Çok Partili Siyasi Hayat, Partilerin Seçim Beyannameleri ve Propaganda Görselleri İletişim ve Diplomasi / Siyasal İletişim

“Bozuk Düzene Son, Ortanın Solunda Halkın Yolunda” sloganını kullanmıştı. 
CKMP lideri Alparslan Türkeş, 1966 yılında, seçimlerden üç yıl önce yapmış 
olduğu radyo konuşmasında, 27 Mayıs sonrasındaki gelişmeleri ve MBK’nin 
faaliyetlerini anlatmış ve istikrarsızlıktan CHP’yi sorumlu tutmuştu (Türkeş, 
1966. s. 2014). CHP ise 12-13 Ekim 1968 tarihinde yapmış olduğu İstanbul İl 
Kongresi’nde bir yıl sonraki seçimlerde halkın sosyal ve iktisadi sıkıntılarına 
değinilmesini kararlaştırmıştı. CHP görselleri olarak, “İşsizlik ve Sefalet Bir 
Kader Değildir”, “Süt Meselesi ve İç Yüzü” ve “Bozuk Düzene Son, Ortanın 
Solunda Halkın Yolunda”21 benzeri sloganların kullanılması kararlaştırılmıştı 
(C.H.P. İstanbul İl Kongresi 1968, ss. 8-9). CHP’nin 1969 yılında açıklanan 
Parti Programı’nda da “büyük çoğunluğu köylü olan halkın iktisadi kalkın-
masına” vurgu yapılmıştı (C.H.P. Programı, 1969, s. 17). GP’nin Seçim Beyan-
namesi’nde, “Komünizm en önemli düşman olarak ilan edilmiş ve Atatürk 
Milliyetçiliği’ne” vurgu yapılmıştı (GP Seçim Beyannamesi, 1969, ss. 5-10). 

1973 yılı seçimleri Türk Siyasi hayatındaki sekizinci seçimlerdir. 1973 se-
çimleri aynı zamanda TBMM’deki siyasi yelpazenin ilk olarak en sağdan en 
sola doğru açıldığı ve hemen hemen her görüşün temsil edildiği bir yapı oluş-
turmuştur. Teoride oldukça demokratik görülen bu yapının en büyük olum-
suzluğu hiçbir partinin tek başına iktidar olamamasıdır. Söz konusu durum, 
görüş olarak birbiri ile uyuşması zor partilerin koalisyon kurmaları gibi bir 
sonuç doğurmuştur ki, yönetimdeki bu uyuşmazlık halka istikrarsızlık olarak 
yansımıştır. Aynı yıllar Türkiye’de ve dünyadaki sosyalist hareketlerin yük-
seldiği ve Sovyetler’in komünizm ihraç faaliyetlerinin özellikle Orta Doğu’da 
yoğun destek gördüğü yıllardır. Bu yükseliş NATO’nun cephe ülkesi Türki-
ye’yi etkilemekte gecikmemiş ve Sovyet taraftarı Marksist cepheye karşı İsla-
mi Milliyetçi hareket gelişmiştir. TBMM’de İslami eğilim, Milli Nizam Partisi 
(MSP), milliyetçi eğilim ise Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından temsil 
edilmekteydi. 

Sağ, sol kamplaşmasının ve 12 Mart 1971 askeri muhtırasının başka bir 
deyişle müdahalesinin 1973 seçimlerinin propaganda çalışmalarına da yansı-
dığı görülür. MHP’nin sloganı “Kızıl Eşkıyayı MHP Ezer” şeklindeydi.22 Kızıl 
eşkıyadan kasıt, Sovyetler’in teşvik ve teşci ettiği Marksist tandanslı ve sol gö-
rüşlü hareketlerdi. MSP’nin seçim görselinde ise “Denenmiş Denenmez Sol-
cuya-Renksize Aldanma!” şeklindeki slogan tercih edilmişti.23 MSP’nin görse-
linde bir anahtar yer alıyordu ve böylece iktidarın yollarının açılacağı grafik 
üzerinde halka gösterilmek istenmişti. AP’nin 1973 seçimlerinden önceki be-

21 Bkz. Seçim Görselleri, EK-VI. 
22 Bkz. Seçim Görselleri, EK-VII. 
23 Bkz. Seçim Görselleri, EK-V. 

yannamesinde “1965-1969; 1969-1971” dönemlerinde Türkiye’nin en önemli 
tarihinin yaşandığının altı çizilerek, AP’nin başarıları gündeme taşınmıştı. 
Beyannamede, “huzur ve güven havasını devam ettirmek ve bunu teminat 
altına almak… halkın refahını özgürlük içinde ve en kısa zamanda sağlamak 
için kalkınmayı hızlandırmak amacı ile bir dört yıl için hizmete talip olundu-
ğu” belirtilmişti (AP Seçim Beyannamesi, 1973, ss. 12-16).24 1973 seçimlerinde 
ilginç slogan kullanan partilerden bir tanesi de Cumhuriyetçi Güven Parti-
si’dir (CGP). CGP, CHP’den ayrılan milletvekilleri tarafından kurulmuştu ve 
1973 seçimlerinde en önemli sloganı “Namuslu, Bilgili, Ciddi, Devlet İdaresi 
İçin C.G.P.’ye Oy Ver” şeklindeydi.25 

Yoğun bir kampanya döneminden sonra 14 Ekim 1973 tarihinde yapılan 
seçimlerde yaklaşık on yıldır ülke yönetiminde söz sahibi olan AP büyük bir 
yenilgi almıştır. CGP’nin beklenilen oy oranına ulaşamadığı bu seçimlerde 
CHP’nin oyları üç puan artmış ve bu oran CHP’yi birinci parti yapmıştır. Se-
çimlerde, CHP; 185, AP; 149, DP; 45, MSP; 48, CGP; 13, MHP; 3, TBP; 1 mil-
letvekilliği kazanmıştı26 (TÜİK, 2012, ss. 4, 25; Milliyet, 1973, s. 1). CHP’nin 
oylarındaki ani yükselişte İsmet İnönü’den sonra CHP Genel Başkanı seçilen 
Bülent Ecevit’in yadsınamaz etkisi vardı. 1973 seçim sonuçlarının oluşturmuş 
olduğu parlamento aritmetiği hiçbir partiye tek başına iktidar şansı sağla-
mamıştı (Milliyet, 1973). Aslında söz konusu yıllarda özellikle Kıbrıs’taki 
gelişmeler ve Rumların tedhiş hareketleri nedeniyle Ankara’da istikrarlı bir 
hükümet gereksinimini hayati hale getirmişti. Çünkü 1960 yılında kurulmuş 
olan Kıbrıs Cumhuriyeti, Makarios’un Enosis planlarını uygulamaya koyma 
teşebbüsleri yüzünden yıkılmak üzereydi. 

Parlamento aritmetiğinin dayatması ile önce sağ partiler daha sonra ideo-
lojik olarak birbirine taban tabana zıt sağ ve sol partiler koalisyon hükümetle-
ri kurmak zorunda kalmışlardır. Ankara’daki hükümet krizlerinin ve bitmek 
tükenmek bilmeyen koalisyon anlaşmazlıklarının ortasında; 1973 seçimlerin-
den on ay sonra, 15 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs’ta Makarios’a karşı darbe 
yapıldı. Darbe nedeniyle Makarios Kıbrıs’tan kaçmak zorunda kaldı ve Ma-
karios sonrası Kıbrıs’taki gidişat artık kontrol edilemez bir hal aldı. Lond-
ra ve Zürih görüşmelerinden bir sonuç çıkmaması nedeniyle 20 Temmuzda 
Garantör Devlet olarak Türkiye Adaya müdahale etti (Ecevit, 1999, ss. 2-24). 
“Barış Harekâtı” adı verilen müdahale, görüş olarak birbirine taban tabana 
zıt iki parti, CHP-MSP Koalisyon Hükümeti döneminde yapılmıştı (Milliyet, 
1974, s. 1). 

24 Bkz. Seçim görselleri, EK-VII.
25 Bkz. Seçim Görselleri, EK-IV.
26 Bkz. Tablo-I.
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Kıbrıs Barış Harekâtı’nın büyük bir başarı ile neticelenmiş olmasına rağmen, 
hükümet krizleri çözülememiş ve Milli Cephe hükümetleri dönemi başlamıştır. 
Aynı yıllarda Türkiye’deki ideolojik kamplaşma artık çatışma boyutuna varmış 
ve sokak olayları bir türlü kontrol altına alınamamıştır. 1977 seçimleri, belir-
tilen şartlar altında gerçekleşmiştir. Seçimlerde CHP, arka planının sol tara-
fında güvercinler sağ tarafında ise tabancalar, ortasında altı ok ile CHP yazısı 
bulunan bir görsel kullanmıştı ve slogan olarak “Silah Gidecek Barış Gelecek” 
söylemi tercih edilmişti.27 Görüldüğü gibi CHP’nin 1977 seçimlerindeki temel 
propaganda sloganı, ülkede bulunulan istikrarsızlığa ve kontrol altına alına-
mayan sağ sol kamplaşmalarına dikkat çekmek üzerine oturmuştur. MHP’nin 
sloganı ise “Komşusu Aç İken Tok Yatan Bizden Değildir” şeklindeydi.28 MHP, 
bu sloganı ile hem milliyetçi hem de mukaddesatçı seçmen kitlesinin oyunu 
almayı hedeflemişti. MSP’nin seçim sloganı ise, “Bu Zafer İnananların Zafe-
ridir” şeklindeydi.29 MSP “zafer” söylemi ile Kıbrıs Barış Harekâtı esnasında 
hükümet ortağı olmasına çağrışım yaparak, Kıbrıs’ta kazanılan zaferi oya dö-
nüştürmeyi amaçlamıştı. AP, seçim görselinde Boğaziçi Köprüsünü kullanarak 
“Asya’yı Avrupa’ya Bağladık” temasını işlemiştir. Görselin arka planında Boğa-
ziçi Köprüsünün Rumeli yakası ayağı vardı.30 TİP’in 1977 seçimleri öncesindeki 
Seçim Beyannamesi’nde “Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm için İleri” sloganı 
yer almıştır (Türkiye İşçi Partisi Seçim Bildirgesi, 1977, s. 1).

AP, yayınlamış olduğu seçim beyannamesine ise “Kervan Yürüyecektir” 
başlığını koymuştur. 39 sayfalık Beyannamede, “bir hesaplaşma ve milletin 
rejimin geleceğini ve kaderini tayin edecek bir milli tercih ortaya koyacak se-
çimlerin, istikrar getirmesi gerektiği”nin altı çizilmiştir (AP 1977 Seçim Be-
yannamesi, 1977, ss. 5-7). 

Siyasi partilerin 1977 seçimleri öncesindeki parti programlarına ya da se-
çim beyannamelerine bakıldığında, CHP’nin, 27-30 Kasım 1976 tarihleri ara-
sında toplanan 23. Kurultayı’nda alınan kararlarında ilk olarak altı oku teşkil 
eden, “milliyetçilik, cumhuriyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, devrimci-
lik [İnkılapçılık]” ilkelerine vurgu yapıldığı görülür. Bilindiği gibi 1961 Ana-
yasası’ndan sonra Türk siyasi hayatında sol partilerin söylemleri daha fazla 
yer tutmaya başlamıştı ve marjinaller dahil olmak üzere sol partiler de seçim-
lere katılıyordu. CHP, Cumhuriyet’le yaşıt, kuruluşunda merkez bir partiydi. 
1960 sonrasında CHP’nin de merkezden sola doğru kaydığı görülür, bu taban 
değiştirme Bülent Ecevit’in genel başkanlığı ile hızlanmıştır. Çünkü 1976 yılı 

27 Bkz. Seçim Görselleri, EK-IV.
28 Bkz. Seçim Görselleri, EK-VIII. 
29 Bkz. Seçim Görselleri, EK-IV.
30 Bkz. Seçim görselleri, EK-V.

programında “Cumhuriyet Halk Partisi’nin Demokratik Sol Tutumunun Da-
yandığı Temel Kurallar” başlığı yer alarak bu kurallar ve sol konumlanmanın 
gerekçeleri açıklanmıştır (C.H.P. Programı, 1976, ss. 20-33). 

1977 seçimleri, 1960 darbesinden sonra ordunun ikinci defa yönetime el 
koyduğu 12 Eylül 1980 Darbesi öncesi yapılan son seçimlerdir. 5 Haziran 1977 
tarihinde yapılan seçimlerde CHP’nin yükselişi devam ederken, AP daha 
önce kaybetmiş olduğu oyların bir kısmını geri kazanabilmiştir. CHP’nin 
yükselişinde Kıbrıs Barış Harekâtı’nın zaferle sonuçlanmasının yadsınamaz 
etkisi vardır. Seçimlerde CHP; 213, AP; 189, MSP; 24, MHP; 16,  CGP; 3, DP; 1 
milletvekilliği çıkartabilmiştir31 (TÜİK, 2012, ss. 4, 25). Seçim sonuçları mev-
cut iç çatışmaların Parlamento aritmetiğine basit bir yansımasıydı ve bu so-
nuçlar ne sokaktaki huzursuzluğa ne de parlamentodaki anlaşmazlığa çözüm 
bulabilecek bir hükümet formülü üretebilecek durumda değildi. Seçimlerden 
üç yıl sonra gerçekleşen ve çok partili Türk siyasi hayatındaki ikinci fiili mü-
dahale olan 1980 Darbesi demokratik kazanımları yok ederek, siyasi hayata 
on yıllarca sürecek militarizmi ve askeri vesayeti fiili olarak tekrar sokmuştur. 

12 EYLÜL DARBESİ’NDEN 28 ŞUBAT MÜDAHALESİNE            
KADAR GEÇEN SÜREDEKİ SEÇİM BEYANNAMELERİ ve 
PROPAGANDA ÇALIŞMALARI (1980-1997) 

1977 seçimlerinden sonra beklenilen siyasi istikrar bir türlü kurulamamış ve 
sokak olayları önlenemez bir hal almıştı. Bu gelişmeler TSK’nın 27 Mayıs gele-
neğini takip ederek yönetime el koyması için gerekli şartların oluşması anlamı-
na geliyordu. 12 Eylül 1980 Darbesi’nin ayak sesleri 27 Aralık 1979 tarihinde, 
başka bir deyişle askeri darbeden yaklaşık sekiz ay önce Cumhurbaşkanlığına 
gönderilen muhtıra nitelikli mektupta görülür. Mektuba Cumhurbaşkanı Fah-
ri Korutürk tarafından aynı gün düşülen “27.XII. 79, K.’larla birlikte görüşmek 
[görüşerek] ve ondan sonra harekete geçmeyi uygun görüyorum, 1 Ocakta 
onlarla görüşeceğim, 2.I.80 [2 Ocak 1980]” tarihli derkenar ile mektup işleme 
konulmuştur (Cumhurbaşkanlığı Tarihi, 2005, s. 222). Söz konusu derkenar 
notuna rağmen darbe niyetlerini açıkça dile getiren TSK komuta kademesinin 
asli görevlerine dönmelerini sağlamak mümkün olamamıştır. 

Bu bildiriden sekiz ay sonra, 12 Eylül 1980 tarihinde TSK, emir komuta 
zinciri içinde darbe yaparak Anayasal sistemi askıya aldı (Milliyet, 1980, s. 1). 
Darbe ertesinde bıçak gibi kesilen sokak çatışmaları, TSK’nın bu hareketleri 
kışkırttığı kuşkusunu doğurdu (Milliyet, 1980). Darbeden sonra yapılan ilk 
eylem olağanüstü hal uygulamasının yürürlüğe konulması ve siyasi partile-

31 Bkz. Tablo-I.
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rin yasaklanarak parti liderlerinin tutuklanması oldu (Hürriyet, 12/09/1980. 
s. 1). Darbecilerin, 27 Mayısçıların takip etmiş olduğu yönteme benzer olarak 
diğer ivedilikli düzenlemesi yeni bir anayasa yazımı için çalışmaların başla-
tılmasıdır. Yeni anayasa 7 Kasım 1982 tarihinde referanduma sunularak kabul 
edilmiştir (TCRG, 1982). 

12 Eylül Darbesi sonrasında ilk genel seçimler darbeden üç yıl sonra, 6 Ka-
sım 1983 tarihinde yapılmıştır. Seçimlere katılım Milli Güvenlik Kurulu (MGK) 
iznini bağlıydı. Bu nedenle Süleyman Demirel tarafından kurdurulmuş olan 
Büyük Türkiye Partisi (BTP) ve Erdal İnönü liderliğindeki Sosyal Demokrat 
Parti (SODEP) MGK tarafından veto edilerek seçimlere katılmalarına izin ve-
rilmemiştir. Seçimler, Turgut Özal liderliğinde kurulan Anavatan Partisi’nin 
(ANAP) kesin zaferi ile sonuçlanmıştır. Bu seçimlerde ANAP %45’lik oy oranı 
ile 211 milletvekilliği kazanmıştır. Turgut Özal, 24 Ocak 1980 tarihinde alınan 
ekonomik kararların teknisyen kurulunu idare etmişti. Seçimlerde ikinci par-
ti, 117 milletvekilliği kazanan Halkçı Parti (HP) ve üçüncü parti 71 milletve-
killiği kazanan Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) olmuştur.32 Her iki parti 
de ANAP ile benzer olarak 12 Eylül Darbesi sonrasında kurulmuştu. MDP, 
emekli generaller tarafından kurulmuştu ve MGK tarafından destekleniyordu 
(TÜİK, 2012, ss. 4, 93; Milliyet, 1983, s. 1). Buna rağmen merkez sağın oylarını 
almayı başarmış olan ANAP seçimlerden birinci parti olarak çıkmıştır. 

1983 seçimlerini tam anlamıyla demokratik seçimler olarak kabul etmek 
olanaksızdır. Çünkü seçimlere sadece MGK’nın izin verdiği partiler katılabil-
miş ve askeri vesayet seçimlerin her aşamasında varlığını hissettirmiştir. 1983 
seçimleri öncesinde ANAP’ın açıklamış olduğu Seçim Beyannamesi’nde, “mil-
liyetçi, muhafazakâr, sosyal adaletçi ve rekabete dayalı serbest pazar ekonomi-
sini esas alan” bir parti olduğu belirtilmiştir.  Seçim Beyannamesinde ayrıca, 
1983 seçimlerinin demokrasiye geçiş için bir fırsat olduğu da vurgulanmıştı 
(ANAP 6 Kasım Beyannamesi, 1983, ss. 9, 13). Mİlliyet gazetesinde yayınlanan 
seçim görselinde ise; “Kaşıkla Verip Kepçeyle Almak, Vatandaş Türkiye’nin 
Çözümlenemeyecek Hiçbir Sorunu Yoktur… Oyunu ANAP’a Ver” şeklin-
deydi. ANAP’ın diğer sloganı ise, “Konut Sıkıntısını Çözeceğiz” şeklindeydi 
(Milliyet, 1983, s. 7). MDP’nin seçim sloganı; “Türkiye İçin Evet, Dün Ne İçin 
Evet Dedikse Bugün de Onun İçin Evet” şeklindeydi.33 MDP, seçim görselinde 
halkın milliyetçi duygularına hitap edilerek askeri idareye onay istemekteydi. 
“Bu Devleti Kolay Kurmadık, Bu Ülkeyi Sokakta Bulmadık… MGK’ya Evet” 
MDP’nin seçim sloganları arasındaydı.34 (Milliyet, 1983, ss. 1, 8).

32 Bkz. Tablo-I.
33 Bkz. Seçim Görselleri EK-IX. 
34 Bkz. Seçim Görselleri EK-IX. 

Seçimlerden sonra Turgut Özal liderliğindeki ANAP tek başına iktidar ol-
muştur. ANAP’ın ilk döneminde askeri vesayet varlığını devam ettirmiş fakat 
ekonomide liberal uygulamalar yürürlüğe konulmuştur. Dört yıl sonra, 29 Ka-
sım 1987 tarihinde yapılan genel seçimlere bu defa MGK’nın bir önceki seçim-
de veto ettiği partiler de katılabilmiştir. 1987 seçimleri Türk siyasi hayatında 
%93.3’lük oranla katılımın en yüksek olduğu seçimlerdir.35 Seçimler sonucunda 
sadece üç parti, ANAP, SHP ve DYP Meclise girebilmeyi başarmıştır. MSP’nin 
devamı olan Refah Partisi (RP) ile MHP’nin devamı olan Milliyetçi Çalışma 
Partisi (MÇP) barajın altında kalarak Meclis’e girememiştir. Seçimlerde ANAP 
oylarını artırarak milletvekili sayısını 292’ye çıkartmıştı. SHP; 99, DYP ise 59 
milletvekilliği kazanmıştı36 (TÜİK, 2012, ss. 4, 93; Milliyet, 1987, s. 1). 

Seçim Beyannamelerine bakıldığında, 1987 seçimleri öncesinde SHP’nin 
tüzüğünde; “Atatürk devrim ve ilkeleri doğrultusunda, Türk Ulusu’nun ba-
ğımsızlığını, ülkesi ile bölünmez bütünlüğünü…” korumayı amaçladığı kay-
dı yer almaktaydı (SHP, Tüzük, 1985). DYP’nin Seçim Beyannamesinde; “Bü-
yük Türkiye Programı Hürriyet, Güvenlik ve Refah İçin El Ele” sloganı kul-
lanılmıştı (DYP Seçim Beyannamesi, 1987). ANAP’ın seçim Beyannamesinde 
ise; dört yıllık ANAP iktidarı döneminde yapılan çalışmaların altı çizilerek 
“Türkiye ANAP Döneminde Çağ Atlamıştır” sloganı kullanılmıştı (ANAP Se-
çim Beyannamesi, 1987, s. 5). Seçim öncesinde ANAP’ın seçimden bir gün 
önceki sloganlarından bir tanesi; “Yarın Çağ Atlayan Türkiye’nin Eteğinden 
Çekmelerine İzin Vermeyin” şeklinde iken, SHP’ninki; “Yarın Bu Dönemi Bi-
tirelim” şeklindeydi ve görselde limon sıkan bir el vardı. DYP’nin seçimden 
bir gün önce yayınlamış olduğu seçim görselinde “Asgari ücrete zam yapıla-
cağı, emeklilik yaşının kısaltılacağı, köylülerin borçlarının faizlerinin siline-
ceği” vaat edilmişti.37

1990’lı yıllar dünyada önemli değişimlerin yaşandığı yıllardır. Bu yılların en 
önemli gelişmesi ve dünya siyasi yapısını derinden etkileyen en önemli olayı 
Komünist Blok’un çökmesi sonrasında Soğuk Savaş’ın sona ermesidir. Kendisine 
bağlı cumhuriyetlerin bağımsızlıklarını kazanmaları ile 21 Aralık 1991’de Sovyetler 
Birliği resmen ortadan kalkmıştır. Komünist Blok’un çökmesinden sonra ulus-
lararası ortam yeniden yapılanmaya başlamıştır (Armaoğlu, bty, s. 885).

1990-2001 döneminin diğer önemli olayı 1 Ağustos 1990 tarihinde Irak’ın 
Kuveyt’i işgal etmesidir. İşgal sonrasında soruna barışçıl çözüm bulunama-
ması üzerine 17 Ocak 1991’de ABD’nin öncülüğünde I. Körfez Savaşı başlamış 

35 Bkz. Seçim Görselleri EK-IX. 
36 Bkz. Seçim Görselleri EK-IX. 
37 Bkz. Seçim Görselleri EK-IX. 
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ve Irak yoğun bombardımanlar sonucunda yenilgiye uğramıştır. Savaştan 
sonra ABD ve müttefikleri Irak’a karşı ağır ekonomik ve sosyal yaptırımları 
uygulamaya koymuşlardır. Körfez Savaşı sonrasında Tiananmen Olayları se-
bebiyle kötüleşen Çin-Batı ilişkileri düzelmeye başlamıştır.  

Dünyadaki bu gelişmelerden Türk dış politikası doğrudan etkilenmiştir. 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri ve 
akraba topluluklar bağımsızlıklarını kazanmışlar, bunun hemen akabinde 
Türkiye, yeni kurulan devletlerle yakın ilişkiler geliştirmeye başlamıştır. Tür-
kiye’nin ikinci etkilendiği alan ise, Doğu Avrupa’da bağımsızlığını kazanan 
devletler ve AB’nin bu devletlere artan ilgisi olmuştur. Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasından sonra AB, yakın çevresi Doğu Avrupa ile Soğuk Savaş süresin-
ce Sovyet idaresinde kalmış devletlerle yakın ilişkiler kurma yoluna gitmiş, 
Türkiye’yi önceliklerinin sonuna doğru itmiştir. AB’nin ilgisinin bu yeni dev-
letlere yönelmesi, AB ile ilişkilerde Türk dış politikası için olumsuz bir gelişme 
olurken, yeni kurulan Türk Cumhuriyetleri için olumlu bir gelişme olmuştur.

Söz konusu gelişmelerin etkisi altında, 20 Ekim 1991 tarihinde yapılan 12 
Eylül sonrasının üçüncü genel seçimlerinde ANAP büyük bir hezimet yaşar-
ken, DYP birinci parti konumuna yükselmiş, bir önceki seçimde Meclis dışın-
da kalmış olan RP ve DSP de Meclis’te temsil hakkı elde etmiştir. Seçim önce-
sinde renkli bir kampanya dönemi yaşanmıştı. ANAP’ın en önemli seçim slo-
ganı “Türkiye’de Hızlı Gelişmenin Devamı İçin Siyasi İstikrar Şartsa… Mesut 
Yılmaz” idi. Bilindiği gibi Turgut Özal’ın Cumhurbaşkanı olması ile ANAP 
Genel Başkanlığına Mesut Yılmaz seçilmişti. DYP’nin en önemli sloganları 
arasında “Türkiye’de İlk Kez DYP İktidarı İle Zam Değil İndirim Yapılacağı” 
belirtilmekteydi. SHP ise sol oyları bir araya toplamaya çalışarak, “Türkiye 
İçin, Sosyal Demokratlar İçin Yol Ayrımı” sloganını kullanmıştı. RP’nin seçim 
propagandası “Refahın Adil Ekonomi Düzeninde Enflasyon Yok” şeklindey-
di. DSP ise, “Ulusal Birlik İçin Evetler Güvercine” sloganını tercih etmişti.38 

Hiçbir partinin tek başına hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu sağla-
yamadığı seçimlerde, 1983 yılından buyana devam eden ANAP iktidarı sona 
ermiştir. Seçimler sonrasında DYP ile SHP arasında, DYP Genel Başkanı Sü-
leyman Demirel Başbakanlığında Koalisyon Hükümeti kurulmuştur.

1991 yılı seçimleri öncesinde siyasi partilerin yayınlamış oldukları seçim 
beyannamelerine bakıldığında, RP’nin 1991 Seçim Beyannamesi’nde; “İnsan-
lık ve Türkiye, Hak ve Batıl ve Mutluluk ve Zulüm Mücadelesinin Neresin-
dedir” sloganını kullanılmış ve seçim “asrın değil asırların en mühim olayı” 
olarak nitelenmişti. Beyanname’nin ilerleyen sayfalarında bir tarih diyagramı 

38 Bkz. Seçim Görselleri EK-IX.

çizilerek “MS. 2000 Adil Düzen” yazılmıştı (RP Seçim Beyannamesi, 1991, ss. 
3, 5). Refah Partisi söz konusu sloganı ile merkez sağ seçmenin kendi parti-
si altında toplanmasını amaçlamıştı. 1991 seçimlerinde Meclis’e girebilecek 
yeterlilikte oy aldığı dikkate alınırsa, RP’nin kamplaştırıcı sloganlarının seç-
men üzerinde etkide bulunduğu görülmektedir. SHP’nin Seçim Bildirgesi’n-
de ise, “Onurlu, Sağlıklı, Varlıklı Bir Türkiye Kurmak İçin Halkımızdan Bize 
Tek Başımıza İktidar Görevi Vermesini İstiyoruz” sloganı kullanılmıştı (SHP 
Seçim Bildirgesi, 1991, s. 3). ANAP’ın Seçim Beyannamesi’nde “Ekonomisiyle 
Dünya Rekabet Sisteminde Ben de Varım Diyen Bir Türkiye”, “Demokrasisiy-
le Balkanlara, Orta Asya’ya ve Orta Doğu’ya Örnek Bir Türkiye”, “Örnek ve 
Önder Türkiye İçin Elele” sloganları tercih edilmişti (ANAP Seçim Beyanna-
mesi, 1991, ss. 7, 8). Fakat ne bu sloganlar ne de seçimlerin bir yıl öne alınması 
ANAP’ın seçimlerde hezimet yaşamasını engelleyememiştir.39 

1991 seçimlerinin galibi, her ne kadar tek başına iktidar olamasa da Sü-
leyman Demirel liderliğindeki DYP’dir. DYP’nin Seçim Bildirgesi’nde önce 
dünyada son on yılda meydana gelen gelişmeler değerlendirilmiş ve sonra 
temel misyonun “Demokrat Büyük Türkiye” olduğu belirtilmişti (DYP Seçim 
Bildirgesi, 1991. ss. 1-19). DYP’nin 365 sayfa gibi hemen hemen diğer parti-
lerin seçim beyannamelerinin iki katı hacimdeki seçim bildirgesinde vaat et-
tikleri ve misyonu ile elde etmeyi amaçladığı oylar büyük oranda parlamento 
aritmetiğine yansımıştır. 

MUHAFAZAKÂR SAĞIN ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞİ ve              
28 ŞUBAT MUHTIRASINA GİDEN SÜREÇ 

1990’lı yıllardan sonra muhafazakâr sağın yükselişi, iktidara gelişi ve demokra-
tik olmayan usullerle, başka bir deyişle askeri ve bürokratik müdahale ile ikti-
dardan uzaklaştırılışı esnasında takip edilen metot ve bu süreç üzerinde özellik-
le durmak gerekir. Süreç aslında Kenan Evren’nin Cumhurbaşkanlığı görevinin 
sona ermesi ve askeri vesayetin en azından fiili olarak bitmesi ile başlamıştır. 

1993 yılının Türk siyaseti açısından en önemli gelişmesi Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal’ın bir kalp krizi sonrası hayatını kaybetmesi olmuştur. Özal’ın ve-
fatından sonra DYP Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel TBMM’de 
yapılan oylamada Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Demirel’in Cumhurbaşkanlığı 
görevine gelmesinden sonra Haziran ayı içerisinde yapılan DYP Kongresinde 
Tansu Çiller DYP Genel Başkanlığına seçilmiş ve SHP ile Koalisyonu devam 
ettirerek Başbakan olmuştur (Çayhan, 1997, s. 380). Tansu Çiller, Türk siyasi 
hayatındaki ilk kadın başbakandır. 5 Temmuz 1993’te TBMM’de yapılan oy-

39 Bkz. Tablo-I.
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lamada DYP-SHP Koalisyon Hükümeti 247 oyla güvenoyu almıştır  (TCRG, 
1993). DYP-SHP Koalisyon Hükümeti Kasım 1994’te SHP’nin CHP ile birleşme-
si sonucu DYP-CHP Koalisyon Hükümeti’ne dönüşmüştür. Temmuz 1992’de 
MÇP’den (1993’te adını değiştirerek MHP adını almıştır) ayrılan milletvekille-
ri 1993 Ocak ayı içerisinde Büyük Birlik Partisi’ni (BBP) kurmuşlardır. 

1995 yılına gelindiğinde Hükümet’teki koalisyonun iki ortağı DYP ve CHP 
arasındaki anlaşmazlıklar sonucunda 20 Eylül’de DYP-CHP koalisyonu sona 
ermiştir. ANAP’ın DYP ile koalisyon, DYP’nin de RP ile koalisyon kurmak is-
tememesi sonucu hükümet bunalımıyla karşı karşıya kalınmıştır. DYP lideri Tan-
su Çiller son çare olarak, DSP, MHP ve MP ile azınlık hükümeti kurmuştur. 
Azınlık jükümeti TBMM’den güvenoyu alamamıştır (TCRG, 1995, s. 1). Bunun 
üzerine DYP ve CHP 1995 tarihinde genel seçimler yapılması şartıyla yeni 
bir Koalisyon Hükümeti kurmuşlardır. 24 Aralık 1995 genel seçimlerine bu 
şartlar altında gidilmiştir. 

12 Eylül Askeri Darbesi sonrasında dördüncü genel seçimler, Darbe’den 15 
yıl sonra; 24 Aralık 1995 tarihinde yapılmıştır. Bu seçimlerin oluşturmuş ol-
duğu parlamento aritmetiğinin 12 Mart benzeri bir muhtıraya neden olacağı 
ve Türk siyasal sistemini tekrar büyük bir savruluşa iteceği, seçimler öncesin-
de tahmin edilebilen bir durum değildi. Fakat 12 Eylül sonrasında, yerleşik 
devlet bürokrasisi karşısında meşruiyet sorunu yaşayan partilerin başında 
RP geliyordu. RP’nin 1991 ve 1995 seçimlerinde artarak devam eden yükseliş 
trendi iktidarı sivillere yeni devretmiş olan ve askeri vesayeti devam ettirme 
kararlılığını sürdüren TSK için kabul edilebilir bir durum değildi. Bu nedenle 
askeri erkan siyasi yaşamı yine namlu ile düzene koyma denemesine giriş-
miştir. Bu girişimin sonuçları ciheti askeriye tarafından da öngörülemeyecek 
kadar geniş çaplı olacaktır. 

1995 Seçimlerine tüm siyasi partiler yoğun bir faaliyet ile hazırlanmışlar-
dır. 1993 yılında Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümü TBMM’deki siyasi 
partilerde de lider değişikliklerine neden olmuştu. Seçimlere bu şartlar al-
tında girilmiş fakat ANAP bir türlü eski günlerine dönmeyi başaramamıştır. 
Seçim görsellerine bakıldığında, ANAP’ın en önemli seçim sloganlarından bir 
tanesi; “Enflasyonu %150’lere Çıkartanları Süpür Gitsin” şeklindeydi.40 Slo-
gan son dönem Çiller Hükümeti’nin başarısız ekonomi politikalarını eleştir-
mekteydi. DYP’nin seçim sloganı; “Yarınlarımız İçin Ya Karanlık… DYP’ye 
Verilen Her Oy Karanlığı Kovacaktır”, şeklindeydi. RP’nin seçim sloganı, 
“Terör Yarası Refahla Sarılacak” şeklindeydi. DSP, “Ulusal Birliğin İnançla-
ra Saygılı Laikliğin Hakça Bir Düzenin Ve Güçlü Bir Türkiye’nin Güvencesi 

40 Bkz. Seçim Görselleri EK-IX. 

DSP” şeklindeydi. MHP’nin seçim sloganı ise; “Türkiye’yi Harekete Geçirece-
ğiz” şeklindeydi. CHP ise, “Hayatı -Sağa- Kaymış Bir Türkiye İstemiyorsanız 
Bütün Oylar CHP’ye” şeklindeydi.41

Seçim beyannamelerinde ise, RP, “25 Aralık Sabahı Türkiye Yeniden Do-
ğacak” sloganını tercih etmişti (RP Seçim Beyannamesi, 1995, s. 1). MHP’nin 
Seçim Beyannamesi’nde ise, “MHP Büyük Hedeflerin Partisidir MHP Türki-
ye’yi Harekete Geçirecek Parti’dir, Biz Milliyetçiyiz Sözümüzün Eriyiz, Biz 
Türkiye Sevdalısıyız” sloganı vardı (MHP Seçim Beyannamesi, 1995, s. 1). 
ANAP’ın Seçim Bildirgesi’nde, “Türkiye Bugün 21. yüzyılın Dünyasındaki 
Yerini Belirleme Aşamasındadır” şeklinde bir slogan tercih edilmişti (ANAP 
Seçim Bildirgesi, 1995, s. 5). 

Sloganların, renkli kampanyaların ve karşılıklı iddiaların neticesinde 24 
Aralık 1995 tarihinde yapılan seçimlerde beklenmedik şekilde RP birinci parti 
olmuş fakat tek başına iktidar için gerekli çoğunluğa ulaşamamıştır. Bu du-
rum, uzun süren koalisyon hükümetlerinden sonra yeni bir siyasi krizin ha-
bercisiydi. Seçim sonucunda RP; 158, DYP; 135, ANAP; 132, DSP; 76, CHP; 
49 milletvekilliği kazanmıştı42 (TÜİK, 2012, ss. 4, 93; TCRG, 1996, s. 1). Birinci 
parti olmasına rağmen hem merkez sağ hem de merkez sol partiler RP ile ku-
rulacak bir koalisyon hükümetine temkinli yaklaşıyorlardı (Milliyet, 1995, s. 
1). RP, ayrıca AB karşıtı söylemleriyle biliniyordu. 

Seçimler sonrasında ANAP ile DYP arasında, başbakanlık ANAP Genel Baş-
kanı Mesut Yılmaz ve DYP Genel Başkanı Tansu Çiller tarafından dönüşümlü 
olarak yapılmak üzere, Mart ayında Koalisyon Hükümeti kuruldu. Fakat iki li-
der arasında derin anlaşmazlıklar vardı ve yürümeyeceği baştan belli olan Ko-
alisyon Hükümeti Haziran ayı içerisinde sona erdi. ANAP-DYP Koalisyon Hü-
kümeti’nin sona ermesinden sonra DYP ve RP arasında Temmuz ayı içerisinde,  
yine başbakanlığın dönüşümlü olacağı Koalisyon Hükümeti kuruldu. RP-DYP 
Hükümeti 1997 Haziran ayı içerisinde TSK’nın dolaylı fakat fiili sayılabilecek 
müdahalesi ile sona ermiş yerine ANAP lideri Mesut Yılmaz Başbakanlığında, ANAP-
DSP-DTP Koalisyon Hükümeti kurulmuştur. Buna ek olarak 1998 Ocak ayı içerisinde 
Anayasa Mahkemesi RP’yi kapatmıştır (TCRG, 1998, ss. 17-18). 

ANAP-DSP-DTP Koalisyon Hükümeti 1998 yılı Kasım ayı içerisinde sona 
ermiştir. DSP lideri Bülent Ecevit Başbakanlığında 1999 Ocak ayı içerisinde bir 
Azınlık Hükümeti kurulmuştur. Görüldüğü gibi, askeri vesayetin en azından 
fiilen sonra ermesinden sonra Türk siyasal hayatının 1991-1999 yılları arasındaki 
on yıllık dönemi çalkantılı bir dönem olmuştur ve 1997 yılında 12 Mart Muhtı-

41 Bkz. Seçim Görselleri EK-IX.
42 Bkz. Tablo-I.
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rası’na benzer bir askeri müdahale yaşanmıştır. Bu dönemde kurulan ve yapı 
itibarıyla 1975-1980 yılları arasındaki Milli Cephe hükümetlerine benzeyen zorlama 
koalisyonlar bir türlü istikrarın sağlanmasının yolunu açamamıştır. Söz konusu şartlar 
altında erken seçim kararı alınarak 18 Nisan 1999 tarihinde genel seçimler yapılmıştır. 

18 Nisan 1999 tarihinde yapılan genel seçimlerde, DSP; 136, MHP; 129, Fa-
zilet Partisi (FP); 111, ANAP; 86, DYP; 85 milletvekilliği almıştır43 (TÜİK, 2012, 
s. 4, 93; TCRG, 1999). 18 Nisan seçimlerinde RP’nin kapatılmasından sonra 
kurucularının ağırlıklı olarak RP yöneticilerden oluştuğu FP önemli oranda ge-
rileme yaşayarak seçimlerden üçüncü parti olarak çıkmıştı. Seçimlerden sonra 
DSP-ANAP-MHP Koalisyon Hükümeti kuruldu. Siyasi yelpazenin zıt pola-
rizasyonlarında yer alan bu zorlama koalisyonun da ömrü uzun olmamıştır. 

1999 seçimleri öncesinde yapılan kampanya çalışmaları aslında 1997 Askeri Mü-
dahalesinin gölgesinde gerçekleşmiştir. Seçim öncesinde; DSP’nin en önemli sloga-
nı “Hakça Düzen İçin Demokratik Solda Köylü İşçi Girişimci El Ele” şeklindeyken, 
MHP’nin sloganı “İddiamız Büyüktür ve Talip Olduğumuz Sorumluluğun Far-
kındayız. Çünkü Hedefimiz, Lider Ülke Türkiye’dir” şeklindeydi. MHP’nin diğer 
sloganı; “Ürkek Değil, Erkek” şeklindeydi. MHP bu sloganı ile FP’nin 28 Şubat 
sürecindeki başarısızlığına gönderme yaparak, seçmeni FP’nin yapamadığını ken-
disinin yapacağına inandırmayı amaçlamıştı. FP’nin sloganı ise, “Fazilet’e Veril-
meyen Her Oy, Yolsuzluk, Haksızlık, Baskı, Rüşvet, Hayat Pahalılığı Olarak Geri 
Dönebilir!” şeklindeydi. DYP, “Devletle Milleti Barıştıracağız” şeklinde bir slogan 
kullanmayı uygun görmüştü. ANAP ise, “Yarın Kullanacağınız Oy 1 Gün İçin De-
ğil, 5 Yıl İçindir” şeklindeydi.44 Sloganlardan da kolaylıkla anlaşılabileceği gibi se-
çim öncesi kampanyalarda, ekonomik sorunlardan ziyade, meşruiyet ve kendisini 
her alanda hissettiren askeri vesayet sorununun aşılmasına önem verilmiştir. 

Seçim Beyannamelerinde ise; RP’nin yerine kurulmuş olan FP’nin sloganı 
“Gün Işığında Türkiye” şeklindeydi (FP Seçim Beyannamesi, 1999). Sloganda 
üstü kapalı olarak askeri vesayetin oluşturmuş olduğu baskıcı rejimin FP ile 
sona erebileceği anlatılmak istenmişti. DSP’nin Seçim Bildirgesi’nde, “Dürüst 
Yönetim, Hakça Düzen Ulusal Birlik, İnançlara Saygılı Laiklik” sloganı tercih 
edilmişti (DSP Seçim Bildirgesi, 1999). MHP’nin Seçim Beyannamesi’ndeki 
slogan şu şekildeydi, “Lider Türkiye’ye Doğru” (MHP Seçim Beyannamesi, 
1999). DYP’nin sloganı ise, “Yeter Hak Milletin Olacak” şeklindeydi (DYP, 
1946’dan 21. Yüzyıla II. Demokrasi Programı, 2000). Görüldüğü gibi seçim 
görsellerinin benzeri olarak seçim beyannameleri de üstü kapalı olarak askeri 
vesayetin sonlandırılmasını öncelikleri arasına almışlardı. 

43 Bkz. Tablo-I.
44 Bkz. Seçim Görselleri EK-IX.

2002 GENEL SEÇİMLERİ, İKİ PARTİLİ MECLİS YAPISI ve          
2011 SEÇİMLERİNE GİDEN SÜREÇ 

18 Nisan 1999 tarihinde yapılan genel seçimlerden sonra, DSP-MHP-ANAP 
Koalisyon Hükümeti kurulmuştu. Söz konusu hükümet aslında son on yıldaki 
zorlama koalisyonların ve 1975 sonrasındaki Milli Cephe hükümetlerinin tipik 
bir örneğiydi. Tek farkla, DSP Lideri Bülent Ecevit liderliğinde kurulmuş olan 
Koalisyon, Milli Cephe hükümetlerinin daha geniş bir politik polarizasyona 
yayılmış formuydu. Bu durum, seçmenin ilk seçimde 12 Eylül sonrasındaki ref-
lekslerini harekete geçirerek 2001 yılında kurulmuş olan Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nin (AK Parti) ezici bir çoğunlukla tek başına iktidara gelmesini sağla-
mıştır. AK Parti’nin Meclis aritmetiğini tamamen değiştiren seçim başarısında, 
%10’luk ülke barajını AK Parti ile CHP’nin geçebilmiş ve AK Parti’nin oyların 
çoğunluğunu aldığı için milletvekilliklerinin de kahır ekseriyetini elde etmiş ol-
masından kaynaklanmıştı. 2002 seçimleri ile 12 Eylül sonrası kurulan partilerin 
hemen hepsi Meclis dışında kalarak, iki yeni parti AK Parti ve CHP Meclis’te 
temsil hakkı elde etmiştir. Başka bir deyişle 2002 yılında seçmen istikrarlı ve 
özgürlükçü bir yönetim talebini sandığa başarılı bir şekilde yansıtmıştır. 

Başkanlık sisteminin uygulandığı meclis örneklerinde olduğu gibi, 1946 
sonrasında tarihinde ilk defa AKP temsilinde merkez sağ ve CHP temsilinde 
merkez sol parti olmak üzere iki partinin iktidar ve muhalefet hakkı kazandı-
ğı Meclis aritmetiğinin oluşmasında 28 Şubat sonrasında kendisini her yerde 
baskıcı bir şekilde hissettiren askeri vesayete karşı oluşan seçmen refleksleri-
nin yanında seçim kampanyalarının ve görsellerinin de etkisi büyüktür. 

AK Parti ve CHP’nin seçim bildirgelerine bakıldığında, AK Parti’nin Seçim 
Beyannamesi’nin başlığında “Her Şey Türkiye İçin” sloganının tercih edildiği 
görülür. Seçim Beyannamesi’nde ayrıca “AK Parti Demokrattır”, “AK Parti 
Muhafazakârdır”, “AK Parti Yenilikçi ve Çağdaştır” ara başlıkları tercih edil-
miş, ilerleyen sayfalarda özgürlük alanlarının genişletileceği kaydedilmişti 
(AK Parti Seçim Beyannamesi, 2002, ss. 1-21). CHP’nin Seçim Bildirgesi’nde 
ise, “Güzel Günler Göreceğiz!” başlığı tercih edilmişti.  Bu slogan Edip Ak-
bayram’a ait türkünün ilk dizesiydi. Bildirge’nin girişinde, “Türkiye’nin bir 
yol ayrımında olduğunun, 3 Kasım’da krizden çıkılacağının” altı çizilmişti 
(CHP Seçim Bildirgesi, 2002, ss. 1-3).

Seçim görsellerinde ise, AK Parti’nin en önemli sloganı “Adalet için, Kal-
kınma için, İstikrar için, Türkiye için, Tek başına İş başına” şeklindeydi. AK 
Parti’nin hemen hemen tüm görsellerinde 2002 yılında siyaseten yasaklı olan 
R. Tayyip Erdoğan’ın resmi yer almaktaydı.45 CHP’nin seçim görsellerinde de 

45 Bkz. Seçim Görselleri, EK-IX. 
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Deniz Baykal merkezli bir tema işlenmişti. Gazetelerde yayınlanan bir görsel-
de, “Ocağınıza İncir Ağacı Dikilmesin, Gizli Saklısı Olan Değil Dürüst Olan 
Kazansın”, “Çekil Aradan, Din de Bizim Devlet de Bizim Millet de Bizim” ve 
Atatürk’ün “Benim İki Eserim Vardır; Biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri, Cum-
huriyet Halk Partisi’dir” sözü yer alıyordu. Son görselde Atatürk’ün portre 
resmi kullanılmıştı.46 2002 yılı genel seçim kampanyası çok renkli bir kam-
panyadır ve partiler kampanyaları esnasında müzikler ile birlikte çok sayıda 
slogan ve görsel kullanmışlardır.

Seçimler sonucunda, AK Parti; 363 milletvekilliği; CHP; 178 milletvekilliği 
kazanmıştır. DYP, MHP, GP, DEHAP, ANAP, SP, %10’luk ülke barajının al-
tında kalarak Meclis’e girememiştir47 (TÜİK, 2012, ss. 4, 93; Seçim Sonuçları, 
2014). Seçim sonuçlarına bakıldığında kampanyaların ne kadar sandığa yan-
sıdığının tartışılabileceği bir durum ortaya çıkmıştır. Çünkü seçimlerde par-
lamentoya sadece iki parti girebilmiş, AK Parti aldığı oy oranı ile asimetrik 
çoğunlukta olabilecek sandalye elde etmiştir. 27 Mayıs Darbesi’nden sonra ilk 
defa parlamento demokratik yollarla merkez sağ ve merkez sol olmak üzere 
iki partili bir yapıya kavuşmuştur.

Uzun süre devam eden işlemez koalisyonlardan sonra kurulabilen tek par-
ti hükümetine rağmen 2002-2007 yılları arasındaki dönemde de askeri vesa-
yetin etkilerinin devam ettiği görülür. Fakat yine de ilk beş yıllık AK Parti 
iktidarı döneminde etkisi yadsınamaz bir normalleşme ile ekonomik büyüme 
ve istikrar sağlanmıştır. 2007 seçimlerine bu şartlar altında girilmiş ve bu se-
çimlerde Meclis’teki temsil yelpazesi biraz daha genişlemiştir. 

2007 seçimlerinde AK Parti’nin en önemli sloganı “Milletin Adamları” gör-
selidir. Görselde, Tayyip Erdoğan öncesindeki iki merkez sağ lider olan Ad-
nan Menderes ve Turgut Özal ile birlikte Tayyip Erdoğan’ın resmi yer almak-
taydı. Adnan Menderes’in resmi askeri vesayete karşı çıkışın bir sembolüydü 
ve Turgut Özal, Özallı yıllarda elde edilen kalkınma hamlesine bir gönder-
meydi.48 Kolaylıkla görülebileceği gibi merkez sağın diğer bir önemli figürü 
AP’nin ve daha sonra DYP’nin Genel Başkanı Süleyman Demirel AK Parti’nin 
afişinde yer almamaktaydı. Bu tercihin nedeni TSK tarafından 28 Şubat muh-
tırası verildiğinde Süleyman Demirel’in Cumhurbaşkanı olması ve 28 Şubat 
örtülü darbesini açıktan desteklemesiydi. 2007 yılında AK Parti’nin diğer en 
önemli seçim sloganı “Durmak Yok Yola Devam” ve “Yeter Karar Milletin-
dir” şeklindeydi. Kolaylıkla anlaşılabileceği gibi AK Parti ’nin Milletli sloganı 

46 Bkz. Seçim Görselleri, EK-IX. 
47 Bkz. Tablo-I.
48 Bkz. Seçim Görselleri, EK-IX.

DP’nin 1950 yılında kullanmış olduğu “Yeter, Söz Milletindir” sloganından 
yararlanmıştı. Görsellerde ise yine AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdo-
ğan’ın cephe resmi öne çıkartılmıştı.49 

CHP’nin en önemli sloganı ise, ”Cumhuriyet Kazanacak! Halk Kazana-
cak!” şeklindeydi. CHP’nin diğer sloganı yolsuzluk söylentilerine yönelik-
ti ve “CHP İktidarında Halkı Ezdirmeyeceğiz! Ülkemizi Soydurmayacağız, 
Devletimizi Böldürmeyeceğiz” şeklindeydi.50 Görselde Başbakan Erdoğan’ın 
resminin bir gemi içinde yer alarak yolsuzluk söylentilerine gönderme ya-
pılmış olması şikâyet konusu olmuş fakat YSK görselin kullanılmasına izin 
vermiştir. 2002 seçimlerinde Meclis dışında kalmış olan MHP 2007’de tekrar 
Meclis’e girebilmeyi başarmıştır. MHP’nin seçim görsellerinde işlenen ana 
tema; “Tek Başına İktidar”, “60. Hükümet Milliyetçi Hareket”, “Devletin Ba-
şına Devlet Gelecek”, “Umudunuzu Yitirmeyin MHP Geliyor” şeklindeydi.51 
Her ikisi de hemen hemen aynı tabana hitap ettiği için sloganlardan da anlaşı-
labileceği gibi 2007 seçimlerinde MHP ile AK Parti arasında seçmenin oyunu 
kazanabilmek için yoğun bir yarış yaşanmıştır. 

2007 yılında MHP’nin ve AK Parti’nin seçim kampanya ve sloganlarının 
seçmenin beğenisini kazandığını söylemek mümkündür. Çünkü 2007 seçim-
leri sonucunda MHP; 70 milletvekilliği kazanmış ve Meclis’e girebilmiştir. AK 
Parti ise oyunu %13 artırarak 341 milletvekilliği kazanmıştır. 2007 seçimle-
rinde CHP durağan bir seyir izleyerek oylarını %1 artırabilerek 112 milletve-
killiği kazanmıştır. Bunlara ek olarak 2007 seçimlerinde Meclis’e 26 bağımsız 
milletvekili girmiştir52 (TÜİK, 2012, ss. 4, 93; TCRG, 2007).

65 yıllık çok partili Türk siyasal sisteminde ele alınacak olan son seçim-
ler 2011 seçimleridir. 2007 seçimlerine AK Parti yine dört yıl süren tek par-
ti iktidarından sonra katılmıştır ve bu seçimlerde de Meclis yapısı çok faz-
la değişmemiştir. 2011 seçimlerinde AK Parti’nin merkez sağdaki tabanını 
daha geniş bir zemine yaymaya çalıştığı görülür. Bu seçimlerde kullanılan en 
önemli sloganların başında “Büyük Millet, Büyük Güç, Hedef 2023” gelmek-
teydi. Önceki seçimlerde olduğu gibi, “Durmak Yok Yola Devam” sloganı da 
kullanılmıştır.53 CHP, 2011 seçimlerine genel başkan değişikliği ile girmiştir. 
Seçimlerde kullanılan en önemli sloganların başında “Özgürlüğün ve Umu-

49 Bkz. Seçim Görselleri, EK-IX; Ayrıca bkz. DP Seçim Görseli EK-I. 
50 Bkz. Seçim Görselleri, EK-IX.
51 Bkz. Seçim Görselleri, EK-IX.
52 Bkz. Tablo-I.
53 Bkz. Seçim Görselleri, IX.
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dun Ülkesi Herkesin Türkiye’si” ve “Herkes İçin CHP” şeklindeydi.54 Son on 
yılın en renkli ve canlı seçim kampanyası 2011 yılında yaşanmıştır. MHP’nin 
ağırlıklı sloganı “Ses Ver Türkiye” şeklindeydi.55 MHP, milliyetçilik vurgusu 
yüklü bu sloganı ile 2007 yılında elde etmiş olduğu seçim başarısını daha ile-
ri, hatta tek başına iktidar düzeyine taşımayı hedeflemişti.

12 Haziran 2011 günü yapılan seçimlerde, Meclis’te temsil edilen iki parti oy-
larını artırarak AK Parti; 327, CHP; 135 milletvekilliği kazanmıştır. AK Parti’nin 
oyları ortalama %3, CHP’ninkiler ise %5 artmıştı. MHP’nin oyları ise %1 azalmıştı 
ve milletvekilliği sayısı 53’e düşmüştü. 2007’de 25 sandalye kazanan bağımsızlar 
bu sefer 35 sandalye kazanmayı başarmıştır56 (TÜİK, 2012, ss. 4, 93; TCRG, 2011). 

Sonuçlardan da kolaylıkla anlaşılabileceği gibi MHP’nin sloganları seç-
men üzerinde istenilen etkiyi yaratamamış ve MHP tabanından AK Parti’ye 
oy gitmiştir. 2007 ve 2011 seçimlerindeki diğer önemli gelişme, 2002 seçim-
lerinde %10 ülke barajını geçemediği için Meclis dışında kalan Demokratik 
Toplum Partisi’nin (DTP) 2007 seçimlerine bağımsız adaylarla katılarak Mec-
lis’te grup kurabilecek milletvekilliği elde edebilmiş olmasıdır. Etnik kökene 
dayalı bir politika takip eden ve söylemleri Kuzey İrlanda Kurtuluş Örgütü 
IRA’nın sözcülüğünü yapan Sinn Féin57 ile örtüşen DTP 2008 yılında Anayasa 
Mahkemesi tarafından kapatılmış ve 2011 seçimlerine DTP’nin yerine kuru-
lan ve aynı söylemleri devam ettiren Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) alarak 
yine bağımsız adaylarla katılmıştır.  

SONUÇ

Türk Siyasi hayatının 1946 yılı ile 2011 yılları arasındaki yaklaşık 65 yıllık 
çok partili kesitine bakıldığında seçmen üzerine uygulanan baskının sandığa 
güçlü bir sağ iktidar olarak yansıdığı görülmektedir. 65 yıllık bu kesit içinde 
Türk Silahlı Kuvvetleri iki kez fiilen (1960, 1980) ve iki kez de dolaylı yoldan 
(12 Mart 1971, 28 Şubat 1997) ülke yönetimine müdahale ederek askeri vesa-
yetin devamını garanti altına almaya çalışmış ve Türk demokrasisine olum-
suz etkileri on yıllarda giderilebilen zararlar vermiştir. Buna rağmen askeri 
darbelerden istenilen uzun erimli sonuçlar elde edilememiştir. Çünkü darbe 
sonrası yapılan seçimlerde Türk halkının kedisine dayatılmak istenilen siyasi 
konumlanmayı ve idare biçimini reddettiği görülmektedir. 

54 Bkz. Seçim Görselleri, IX.
55 Bkz. Seçim Görselleri, IX.
56 Bkz. Tablo-I.
57 IRA ve Sinn Féin ile ilgili bilgi için bkz. Kieran McEvoy, “Law, Struggle, and Political 
Transformation in Northern Ireland”, Journal of Law and Society, C. 27, No. 4 (Aralık 2000). 

Açık oy gizli tasnifin uygulandığı 1946 seçimleri dahil edilirse, 65 yıllık çok 
partili siyasi hayat dönemi içerisinde 17 genel seçim yapılmış ve 1950 yılından 
itibaren siyasi partiler seçmeni etkilemeye yönelik propaganda faaliyetleri yü-
rütmüşlerdir. 61 yıllık dönemi kapsayan bu zaman kesiti içerisinde aynı siyasi 
yelpazedeki partilerin DP ile AK Parti örneğinde bariz olarak görüldüğü gibi 
benzer sloganlar ile görselleri kullanarak seçmen reflekslerini başarılı şekilde 
hayata geçirdikleri gözlenmektedir. Seçim propaganda görselleri, sloganlar 
ve seçim beyannameleri, içinde bulunulan siyasi ve ekonomik şartlara göre 
şekillenmiş, partiler seçmene güven, istikrar ile ekonomik kalkınmaya yö-
nelik vaatlerde bulunmuşlardır. Askeri vesayetin sonlandırılacağına yönelik 
seçim propaganda görsellerinin, sloganlarının ve beyannamelerinin de üstü 
kapalı olarak seçmenin beğenisine sunulduğu görülmektedir. 61 yıllık siyasi 
hayat içinde kendisini kapalı ya da açık hissettirsin, askeri vesayetin etkinliği 
azalmakla birlikte tehdit unsuru olma durumunu 2010’lu yıllar gibi çok yakın 
bir tarihe kadar devam ettirmiştir. 

İki defa fiilen, iki defa da dolaylı olarak sekteye uğrasa da 65 yıllık çok partili 
siyasi hayatta 1973 yılında CHP’nin elde ettiği 185 sandalye sayısına ulaşan birin-
ci parti olma durumu hariç merkez sağ seçmenin askeri vesayetin aksi istikamet-
te bir tutum takındığı ve kendisini, özgürlük, ekonomik gelişmişlik ile istikrar 
sağlayacağına inandırabilen merkez sağ partileri iktidara taşıdığı görülmektedir. 

1946 yılı sonrasında çok partili Türk siyasal sistemine bakıldığında mer-
kez sağ oyları temsil eden partilerin 1950: DP, 1965: AP, 1983: ANAP, 2002: 
AK Parti, usulüne göre yapılmış adil seçimlerde hiçbir partinin ulaşamadığı 
oy oranlarına ulaşabilen bu dört merkez sağ partinin en önemli özelliği, her 
üçünün de askeri vesayet ve dikta rejimleri sonrasında %50’lere yaklaşan oy 
miktarları ile TBMM’ye girebilmiş ve muzaffer konumlarını birkaç seçim sür-
dürebilmiş olmalarıdır. Bu başarıda, seçim propaganda görselleri, sloganlar 
ve seçmenin güvenini kazanan söylemlerin yadsınamaz payı vardır. 

1946 ile 2011 yılları arasındaki 65 yıllık çok partili Türk siyasal hayatının 
en önemli iki özelliğinden biri, bu dönemde belli aralıklarla fiili ya da dolaylı 
olarak siyasete yön vermeye çalışan askeri müdahaleler ile kurulan milita-
rist vesayet rejimleridir. İkincisi ise, her askeri müdahale sonrası karizmatik 
liderler idaresindeki merkez sağ partilerin dik bir açı ile yükselen ve lider 
sonrasında yine aynı şekilde düşen başarı çizgisidir. 

Seçim kampanyaları siyasi partilerin kendilerini halka, başka bir deyişle 
seçmene beğendirmek için uyguladıkları tüm görsel, işitsel ve duygusal ça-
lışmalardan oluşmaktadır. Seçim kampanyalarında kullanılan özellikle pro-
pagandaların zaman zaman partiler tarafından farklı formlarda tekrarlandığı 
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gözlemlenmektedir. Fakat bu tekrarın her zaman aynı yelpazedeki partiler 
tarafından yapıldığı söylenemez. Yine bazen partilerin seçmenin algısını ve 
reflekslerini harekete geçirebilecek sloganlar ve görseller de ürettikleri görül-
mektedir. Her durumda seçim kampanyalarında kullanılan bildirge, beyan-
name ve sloganlar çok partili demokratik yaşamın olmazsa olmazıdır denile-
bilir ve partiler bu sayede kendilerini hedef seçmen kitlesine tanıtmakta ve bir 
bakıma seçmen tarafından beğenilmeye çalışmaktadır. 

Son Not:

Yrd. Doç. Dr. İsmail KÖSE, Erciyes Üniversitesi İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Öğretim Üyesi.
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“Evi Olmayana Bedava Arsa”

“Yapacaklarımız: Engelliler Planlama Kurulu, 

Ücretsiz Sağlık Hizmeti, Belediye Spor Okulu”

“Ankara’nın Yeni Yüzü, Yeni Gücü”

“Üretken Belediyecilik, Ayrıştıran Değil, 

Birleştiren Belediyeciliktir”

 “Artık Yeter! Şimdi Söz Senin Kadıköy”

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM SLOGANLARI
(30 Mart 2014 Yerel Seçimleri)

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)



SİYASAL İKNA ve SEÇİM MÜZİKLERİ:                             
TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Doktorant Selim ÖZTÜRK

ÖZET

Bu çalışma siyasal iletişimde toplumların hafızalarında en fazla kalıcı etki bı-
rakan seçim müzikleri ve şarkılarına odaklanmıştır. Öncelikle siyasal iletişim 
kavramı, ikna kuramlarının çeşitleri ve iletişim modelleri açıklanmıştır. Makale 
içerisinde Türk siyasi tarihine seçim müzikleri ve kampanyaları ile damgasını 
vurmuş partilerin bu kuram veya modellerden hangisine daha uygun ikna stra-
tejileri izledikleri analiz edilmeye çalışılmıştır. Makale propaganda kavramı ve 
dünyada Soğuk Savaş döneminde kullanılan propaganda müzikleri üzerinde 
kısaca durmuştur. Ardından Türkiye’deki meydanlarda kullanılmaya başlanan 
seçim müziklerini, partilerin hitap ettikleri kesimler ve oy oranlarını etkileyen 
sosyo-ekonomik gelişmeler bağlamında ele almıştır. 1980- 2000 arası dönem 
incelenirken popüler kültürün seçim stratejilerindeki etkisi üzerinde durul-
muştur. 2000 sonrası dönem incelenirken AK Parti’nin ve ana muhalefet partisi 
CHP’nin uyguladığı siyasal iletişim stratejileri karşılaştırmalı biçimde dönemin 
şartları da göz önüne alınarak analiz edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Siyasal İletişim, İkna Kuramları, İletişim Modelleri, Türk 
Siyasi Tarihi, Propaganda, Popüler Kültür, Seçim Müzikleri, Seçim Stratejileri.
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GİRİŞ

Makalenin öncelikli amacı Türkiye’nin siyasal iletişiminde kullanılan Türk 
siyasi tarihine damgasını vurmuş seçim şarkılarını tarihten günümüze teker 
teker bulup analiz etmektir. Bunun yanında partilerin seçim stratejilerini ikna 
kuramları ve iletişim modelleri çerçevesinde analiz edilmesi de amaçlanmış-
tır. Makaleye dünyadaki II. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş dönemi propaganda 
müziklerinin incelenmesi ile başlanmış; sonra da Türkiye’de meydanlarda ilk 
seçim şarkısının Türkiye İşçi Partisi tarafından kullanılmasından son 2014 yerel 
seçimlerine kadar geçen sürece odaklanılmıştır. Bu süreç içinde seçimlerden 
başarıyla çıkarak iktidar olan veya koalisyona giden bu siyasal partilerin ba-
şarılarının sosyo-ekonomik ve siyasi nedenlerinin analizi yapılmıştır. Bir an-
lamda partilerin ikna ve iletişim yöntemleri seçim müzikleri bağlamında analiz 
edilerek, bu yöntemlerin partilerin başarılarına ya da başarısızlıklarına sos-
yo-ekonomik gelişmeler neticesinde nasıl etkide bulundukları incelenmiştir.

Araştırmanın Önemi

Literatürümüzde araştırmaya benzer nitelikler taşıyan makale, kitap ve köşe 
yazıları bulunmaktadır. Bunlar genellikle siyasal iletişim, seçmenler ve ikna 
stratejileri, siyasal reklamcılık ve seçim kampanyaları alanında yazılmış aka-
demik değere sahip eserlerdir. Fakat siyasal iletişim ve seçim kampanyala-
rından ziyade sadece seçimlerde partiler tarafından kullanılmış müzikleri de 
analiz eden ve bunların seçim stratejilerindeki yerini inceleyen akademik ma-
kale niteliğinde bir çalışma yapılmamıştır. Seçim şarkıları ile ilgili literatüre 
bakıldığında Murat Meriç’in konuyla ilgili pek çok köşe yazısı ve Mehmet Ö. 
Alkan’ın ‘Tarihin Sesli Tanıkları: Plaklar’ isimli Cumhuriyetin ilk dönemin-
den itibaren topladığı plakları analizini konu alan çalışması bulunmaktadır. 
Ancak seçim müziklerinin siyasal iletişim, seçim stratejileri ve ikna modelleri 
çerçevesinde değerlendirerek sosyo-ekonomik gelişmeler bağlamında siyasi 
partilerin seçimlerden nasıl başarıyla çıktıklarını anlatması nedeniyle bu ça-
lışma diğerlerinden ayrı bir önem taşımaktadır.

Yöntem

Araştırma genel itibariyle niteliksel (qualitative) bir çalışma olup; konu üze-
rine yazılmış basılı eserlerden, kitaplardan, makalelerden, basın taraması es-
nasında ulaşılan gazete arşivlerinden yararlanılmıştır. Bunların yanında dö-
nemsel olarak partiler tarafından kullanılan marş, plak, şarkılar, parti tanıtım 
videoları teker teker dinlenerek analiz edilmiştir. Seçim propagandaları ile 
ilgili yapılmış belgeseller de incelenmiştir. Liderlerin söylemleri, demeçleri 
ve klişe konuşmaları da analiz çerçevesinde incelenmiştir. Makalenin genel 

yapısı oluşturulurken takip edilen yöntem tarihsel süreç analizidir. Dönemsel 
olarak seçim süreçleri üzerinde durulmuş ve bu süreçler kendi iç dinamikleri-
ne göre birer birer analize tabi tutulmuştur.

Siyasal iletişim, (pek çok tanımı olması ile birlikte) siyasal aktörler tarafın-
dan belirli ideolojik amaçları toplum içinde hedef kitlelere, ülkelere, bireylere 
kabul ettirmek, gerekirse eyleme geçirmek, ikna ederek uygulamaya koymak 
amacıyla çeşitli iletişim tekniklerinin kullanılması ile gerçekleştirilen iletişim 
türüne denir (Aziz, 2007, s. 3). Yine Walton’a göre siyasal iletişim ‘’ Farklı 
aktörler tarafından dile getirilen ve medya tarafından aktarılan siyasal söy-
lemlerin üretimi ve değişimine ilişkin akla gelebilecek her şey ‘’dir (Walton, 
1991, ss. 51-52). İletişimde başarılı olunabilmesi için çeşitli kampanya türleri-
ne başvurulmaktadır. Bu bahse konu kampanya türleri kavramsal olarak dört 
model altında gruplandırılmaktadır. Bunlar Yale beş aşamalı gelişim modeli, 
ürün odaklı modeller, aday ya da kişi odaklı modeller ve düşünce/ideolo-
ji odaklı modellerdir (Larson, 2007). Yale beş aşamalı gelişim modeli, ürün, 
aday ve ideoloji odaklı modeller, ikna sürecine giden yolda yer alan aşamala-
rın neler olduğunu bizlere sunmaktadır.

Yale Beş Aşamalı Gelişim Modeli: Bu model çerçevesinde özdeşleşme, 
meşruluk, katılım, yaygınlık ve dağıtım olarak beş aşamadan söz edilmek-
tedir. İkna için bir siyasi parti, lider figürü ya da ideolojinin, alıcıların yani 
seçmenin zihinde konumlandırılması gerekmektedir. Bunun için bu aşamala-
ra ihtiyaç duyulmaktadır (Larson, 2007).Türkiye’de siyasal partilerin iletişim-
de kullandıkları seçim müziği ürünlerinden örnek verilecek olursa ANAP’ın 
kullandığı ‘Arım Balım Peteğim’ ve DSP’nin kullandığı, bestesi Ecevit’e ait ‘Ak 
Güvercin Geliyor’ isimli şarkılar partinin amblemi, logosu, görsel imajı ile öz-
deşleşmiştir. Bu özdeşleşme bir şekilde seçmenin algısına ve ikna duyusuna 
da hitap etmekte ve seçmen zihninde konumlanmasına yardımcı olmaktadır. 
Meşruluk aşaması, partinin veya liderin imajının güvenilir olması ve bunun 
oluşması için parti sembolü, logosu, vaatleri, görsel simgeleri ile halkın zih-
nine yerleşmiş olması beklenir. Örneğin Larson’a göre siyasi partinin ismi-
nin kitleler tarafından tanınan yazar, oyuncu ve şarkıcılarla birlikte anılması, 
kitleleri onun meşruluğuna ikna eden bir yöntemdir. Örnek verilecek olursa 
Mahsun Kırmızıgül’ün ANAP’a, Kenan Doğulu ve Yılmaz Bingöl’ün CHP’ye, 
Murat Göğebakan’ın AK Parti’ye şarkı yapmaları gelişim modeline göre kitle 
hafızasında meşruluk yaratan bir ikna taktiğidir. Diğer aşamalar olan katılım, 
mitinglere katılan kitlelerin fazlalığını; yaygınlık, iletişim kampanyalarının 
medya ve kamuoyu gündeminde geniş yer bulmasını; dağıtım ise kampanya 
destekçilerinin ödüllendirilmesini öngörür.
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Bu modelin altında şekillenen aday odaklı ve ideoloji odaklı modelleri de 
siyasal iletişim açısında kısaca inceleyebiliriz. Aday odaklı modelde aday mer-
keze alınarak kitleyle adayın üzerinden ilişki kurulur ve kitle ikna edilmeye 
çalışılır. Buna örnek olarak 1970’lerde Ecevit adına yapılan şarkıları verebiliriz. 
Ecevit, Karaoğlan veya Kıbrıs Fatihi isimleri üzerine şarkılar yapılarak sade-
ce lider vurgulanmıştır. Yine 90’larla birlikte popüler kültürün etkili olması ile 
Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz’a atfedilen şarkıların rekabetinde benzer durumu 
görmekteyiz. İdeoloji odaklı modelde ise kitle ile ideoloji üzerinden iletişim ku-
rulur. Ancak burada toplumun veya ülkenin, ideolojiyi çok ön planda tutan bir 
rejime sahip olması veya ülke içinde ideolojik kamplaşmaya gidilmiş olması ge-
rekir. Örneğin 1970’lerde Ecevit, Demirel ve Türkeş arasındaki çekişmede kul-
lanılan müziklerde ideoloji odaklı iletişim modelinin örneklerini görmekteyiz. 
O yıllarda CHP’nin Melike Demirağ, Gülgün Alanyalı, Ünol Büyükgönenç’e 
yaptırdığı şarkılar, AP’nin Milliyetçi Zühtü plağı, MHP’nin Çırpınırdı Kara-
deniz klasiği gibi örnekler, ideoloji odaklı modele göre hazırlanan plaklardır. 

İkna kuramlarını seçim şarkıları bağlamında kısaca inceleyecek olursak, 

a) Sosyal Yargı Kuramı: Muzaffer Sherif ve arkadaşları tarafından gelişti-
rilen bu kuramda, ikna sürecinde alıcılara sunulan yeterli kanıtlarla alıcıların 
ikna edilmesi planlanır. Seçim müziklerinde kitlelerin seçmen üzerinde oluş-
turduğu etkisiyle seçmene güven duygusu vermesi ve parti ile liderin seçmen 
üzerinde güçlü imaj sahibi olduklarını kanıtlayabilmeleri, seçmeni iknada et-
kili olacaktır. Parti kampanyalarında seçmeni etkileyecek yeterli sayıda mü-
zik veya müziğin içerisinde yeteri sayıda mesaj, uyarıcı ve unsur bulunması, 
seçmenin ikna edilmesinin yolunu açmaktadır (Sherif ve Hovland, 1961).

b) Detaylandırma Olasılığı Kuramı: Petty ve Cacioppo (1983) tarafından 
geliştirilen bu kurama göre insanların siyasal mesaja karşı ya bilişsel düşünce 
bazında ya da daha otomatik duygusal yolla cevap verecekleri öne sürülmek-
tedir. Burada anlatılmak istenen, alıcıların mesajlara motive olarak bunların 
çekiciliğine kapılmalarıdır. Örneğin bazı seçmenler seçim müziklerinin nite-
liğinden ziyade bunların hangi partinin müziği olduğu ile ilgilidirler. Onlar 
için şartlanmışlık ve partiye olan bağlılık nedeniyle partinin prestiji bağla-
mında algıda seçicilik oluşmaktadır. İkna olma süreçleri ve siyasal iletişim, 
alıcılar için tercih ettikleri siyasal parti ile anlamlı ve dikkate değerdir.

c) Öykü Kuramı: Walter Fisher tarafından geliştirilen bu kurama göre ikna 
edici iletişimde en güçlü metafor drama ve hikayedir. Fisher’e göre ikna et-
mek için kurgulanan öykünün başarısı için kendi içinde tutarlı olup olma-
ması önemlidir. Müzikli siyasal iletişimde ise şarkının, partinin vaatleri ve 
sunduğu imajı ile uyumlu olup olmaması önemlidir (Fisher, 1989).

d) Sosyal Öğrenme Kuramı: Siyasal iletişim açısından liderin alıcılar tara-
fından rol model olarak kabul edilmesini ve iletişimde en önemli metaforun 
lider figürü olmasını konu alır. Burada alıcıların ikna edilmesinde lider, başlı 
başına önemli bir değerdir (Bandura, 1972).

DÜNYADA SİYASAL İLETİŞİMDE MÜZİK ve                                   
MARŞLAR (1930-1950)

İlk olarak dünyada modern anlamda müzikli siyasal iletişimin, iki savaş arası 
dönem olarak bildiğimiz Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı arasın-
da bazı ülkelerin kullandıkları müzikli propaganda metoduyla ortaya çıktığı-
nı görmekteyiz. Bu dönemde propaganda dünya güçleri arasında aktif müca-
delenin bir silahı ve parçası olması nedeniyle oldukça önemli görülmekteydi. 
Propaganda, kısaca özetlenecek olursa siyasi bir hedef doğrultusunda hâkim 
otoritenin veya gücün çıkarlarını savunan, bilerek çarpıtılmış ve saptırılmış 
bilgiye denmektedir. Propagandada amaç bir grubun isteği ve hedefi doğrul-
tusunda kitlelerin bir konu veya olayla ilgili bakış açılarını değiştirmelerini 
sağlamaktır. Genelde propaganda toplumsal ve siyasi bir amaç için yapılır 
(Oyman vd., 2012). Propagandacı bunu yaparken birçok metodu kullanabi-
lir. Özellikle sert ideolojik hükümetlerin başvurduğu bir yöntem olan propa-
ganda tarzı siyasal iletişim modelini Hitler Almanya’sında ve Sovyetler Bir-
liği’nde gözlemlemekteyiz. Hitler döneminde propaganda amaçlı kullanılan 
marşlar Badenweiler, Luftwaffe, Lili Marleen, Deutchland über alles, Erika, 
Ich Hatt’eiren Kameraden gibi Nazi SS kıtalarının zaferlerini öven ve savaş 
kahramanlıklarını anlatan marşlardır. Sovyetler Birliği, propaganda marşları 
konusunda (ideolojik propaganda alanında) belki de en başarılı ülkelerden 
biridir. Bolşeviklerin tarih sahnesine çıkışından itibaren propaganda, onlar 
için en önemli silah olagelmiştir. Krasnaya Armia Khoir (Kızılordu Korosu) 
marşları devletin de sahip olduğu ideolojik karakteristiği gereği siyasal ileti-
şimde hep etkili biçimde kullanılmıştır. ‘Kızıl Ordu Marşı’, Çar’a karşı iç savaş 
döneminde yazılan ‘’Beyaz Ordu Siyah Baron’’, ‘Polyushka Polye’, ‘Kutsal Sa-
vaş’, ‘Moldovalı Esmer Kız’ gibi marşlar dünya müzik literatürüne de geçmiş 
eserlerdir. Bu dönemde Türkiye’de ise tek parti olan CHP, II. Dünya Savaşı 
için halkı cesaretlendirmek adına ‘’Künyemi Yazdım Taşa’’ isimli propaganda 
mahiyetli plakları hazırlatarak halka dağıtmıştır (Alkan, 2003).

Propaganda tarzı siyasal iletişim, 1960’lara kadar dünyada sadece otoriter 
rejimlerde değil kendini özgür dünya, Birinci Dünya ülkeleri, batı demokrasi-
leri diye adlandıran ülkelerde de SSCB ile yürütülmekte olan ideolojik savaş-
tan dolayı görülebilmektedir. Örneğin ABD’de Başkan Franklin Roosevelt’in 
‘’Happy Days are Here Again’’ ve Başkan Dwight Eisenhower’ın ‘’They Like 
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Ike’’ isimli şarkıları propaganda mahiyetinde Batıda Varşova Paktı ile girişil-
miş ideolojik rekabetin etkisiyle yapılmış şarkılardır. O dönemde Türkiye’de 
yeni yeni gelişmeye başlayan demokrasinin de etkisiyle (1946 yılında Demok-
rat Parti’nin kuruluşu ile çok partili hayata geçilmesi ve ardından 1950’de 
DP’nin tek başına iktidar olması) siyasal iletişimde müzik kullanımının ilk 
örnekleri görülmüştür. Ancak bunlar DP Marşı ve Adnan Menderes’in miting 
konuşmalarını içeren plaklar olup meydanlarda kitleleri coşturmak amacıyla 
kullanılan plaklar değildirler. DP ve CHP 1950, 1954, 1957 seçimlerinde mü-
zik kullanımından ziyade bastırdıkları afişler ve devlet radyosundan yapılan 
propagandaları ile seçmenlere seslerini duyurabilmişlerdir.

1960-1980 DÖNEMİ SİYASAL İLETİŞİMDE SEÇİM MÜZİKLERİ 
ve KAMPANYALAR

Siyasal İletişimde TİP ve CHP-AP Rekabeti

Türkiye’de seçim meydanlarında ilk seçim şarkısı, Mehmet Ali Aybar, Behice 
Boran ve Kemal Türkler gibi Türkiye solunun önde gelen isimleri tarafından 
kurulan Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından 1965 genel seçimlerinde kullanıl-
mıştır. Şarkı, Erdem Buri tarafından bestelenen ve Tülay German tarafından 
okunan ‘Yarının Şarkısı’ adındaki eserdir. Şarkı, ‘’bir şarkı olmalı özlemi söy-
leyen, bu koyu günlerden yarına seslenen’ dizeleri ile başlamaktaydı ve seçme-
ne yarınlara dönük umut ve farklı bir siyaset tarzı vaat etmekteydi. Şarkının 
etkisi ve TİP’ in söylemi başarılı olmuş ve TİP 15 milletvekili çıkararak par-
lamentoya girmeye hak kazanmıştır (Meriç, 2013a). Fakat TİP, 12 Mart 1971 
Muhtırası sonrasında ideolojik sebeplerle kapatılmıştır. 

1973 seçimleri Türkiye’de tam anlamıyla seçim müzikleri eksenli propa-
gandaların başladığı yıl olarak kabul edilmektedir (Meriç, 2007b). Bunun 
arka planında 1972 yılında CHP Genel Başkanlığına İsmet İnönü’yü yenerek 
oturan Bülent Ecevit’in partiye yeni bir heyecan getirmesi ve Ortanın Solu 
kavramını 12 Mart Muhtırası karşısında, halkın taleplerini öne çıkaran bir 
çizgiye çekmesidir(Akyol, 1999). Bu dönemin şekillenmesinde rol oynayan 
sosyo-ekonomik ve siyasi faktörleri özellikle analiz etmek, dönemi daha iyi 
anlayabilmek açısından önem arz etmektedir. Bu faktörler, 12 Mart Muhtıra-
sı’nın getirdiği gergin ortam, demokrasiye bulunulan müdahale, IMF ile Tür-
kiye’nin tanışması, ABD ile yaşanan afyon krizi, Kıbrıs Olayları ve ardından 
gelen Barış Harekâtı ile gelişen milliyetçi dalga, devrimci-sol görüşlü öğrenci-
lerin idam edilmeleri olarak sıralanabilir (Duman ve İpekşen, 2013, s. 123). Bu 
çalkantıların sonucu ve 1960 Anayasasının getirdiği atmosferin de etkisi ile 
Türkiye 1970’lere koalisyon partilerinden oluşan parlamenter sistemle giril-
miştir. Bu faktörler göz önüne alındığında siyasal iletişimde rekabetin önem 

kazandığını, 1960 ve 1971 askeri müdahaleleri ile travma geçirmiş olan halkın 
da siyasal iknası konusunda partilerin ciddi biçimde çalışmaya koyuldukla-
rını görmekteyiz.

1968 yılında Avrupa’da ve dünyada meydana gelen özgürlük ve sol ek-
senli dalga, fikirleri İnönü’nün devletçi tavrından ziyade daha özgürlükçü 
olan Bülent Ecevit’i 1973 seçimlerin öncesinde CHP Genel Başkanlığına ve 
ardından da seçimlerde yeni CHP’yi birinci parti konumuna getirmiştir. Bu 
süreçte, daha önce sadece TİP’ in mitinglerinde görülen seçim müziği ile halk-
la siyasal iletişim kurma yolu siyasi tarihimizde daha önce hiç görülmediği 
boyutta kullanılmaya başlanmıştır. 1977 seçimleri, seçim kampanyalarında 
reklam ajanslarından ilk kez yararlanılan dönem olmuştur. İlk kez parti lider-
leri seçim planlamalarını profesyonellere bırakmaya başlamışlardır (Duman 
ve İpekşen, 2013, s. 125). Adalet Partisi Cenajans ile çalışarak basına ilk defa 
seçim propaganda ilanı veren parti olmuştur (Topuz, 1991). CHP de duvar 
afişleri ile sokağa seslenme ve artan sokak çatışmaları karşısında barış çağrı-
sında bulunma yolunu tercih ederken ilk defa İsmail Cem’in TRT Genel Mü-
dürü olduğu dönemde televizyonda partilerin liderlerinin propaganda yap-
malarına izin verilmiştir (Özkan, 2004).

Hem CHP’nin hem de Demirel’in AP’sinin siyasal iletişim konusunda yeni 
metotlar geliştirdiği, AP’nin de CHP ile yarışabilmek amacı ile şarkı kam-
panyasına giriştiği dönem, 1977 seçimleri olmuştur. Bu seçimlerde CHP’nin 
müzik stratejisinde parti vurgusundan ziyade lider vurgusu yapan ve emek, 
barış, aydınlık gibi solun kullandığı kavramlar üzerinden yapılmış şarkılar 
etkindir. Özellikle 70’li yıllar sanat camiasının önde gelen müzisyenlerinden 
Ali Rıza Binboğa, Ünol Büyükgönenç , Dervişan Orkestrası, Gülgün Alanyalı 
gibi isimler Ecevit ve CHP için şarkı yapmışlar, plak doldurmuşlardır. Ali 
Rıza Binboğa’nın ünlü ‘Yarınlar Bizim ‘ şarkısında Binboğa ‘özgürlük ve barış, 
tüm insanların özlemi olacak yarınlarda; anam bacım kardeşim eşim dostum 
yandaşım daha da mutluyuz yarınlarda’ diyordu. Bu vesileyle meydanlarda 
CHP’nin uzun süren bir Adalet Partisi iktidarı sonrasında yarınlar için umut 
olacağı vurgulanmaktaydı. Yarınlara vurgu, TİP’in de 1965 seçimlerinde kul-
landığı slogandır. Yine Gülgün Alanyalı da Bülent Ecevit’in şiirlerinden olan 
Uyum adlı şiiri besteleyerek Ecevit’in kapak fotoğrafı olan bir plak çıkart-
mıştır. Şarkının Ecevit’in kaleme aldığı ‘boşluğa bulut, buluta yağmur, yağmura 
toprak ne güzel uymuş; gündüze güneş, güneşe tarla, tarlaya başak ne güzel uymuş’ 
güftesi Ecevit’in halk kitleleri arasında etkili olan ‘toprak ekenin su kulla-
nanın’ sloganı ile de uyumlu bir izlenim yaratmıştır. Dönemin genç kesime 
hitap eden ünlü orkestralarından Dervişan ve CHP’ye yakınlığı ile bilinen 
ünlü sanatçı Ünol Büyükgönenç tarafından zamanın seçim şarkıları arasın-
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da hit olacak olan ‘’Yeni Bir Türkiye’’ şarkısı seçimlere damgasını vurmuştur. 
Ecevit tarafından kullanılan seçim şarkılarının genel özelliği, dönemin meş-
hur CHP’ye yakın mizaçlı şarkıcılarının eserlerinden yararlanmak şeklinde 
olmuştur. Örneğin 1970’lerin ünlü sanatçısı Şenay’ın ‘Sev Kardeşim’ ve ‘Hayat 
Bayram Olsa’ gibi 70’lerin hit parçaları Ecevitli CHP’nin ilk seçimlerinde kul-
lanılmış ve halktan da büyük ilgi görmüştür (Meriç, 2007b). Yine Ertuğrul 
Özkök’e göre Şenay’ın Sev Kardeşim parçası Türk siyasetinde kullanılan en 
başarılı seçim şarkıları arasında gösterilmektedir (Özkök, 2010). 

Diğer taraftan Adalet Partisi de şiddetli geçecek olan 1977 seçimleri için 
boş durmamış plak hazırlatma ve müzikli propaganda yoluna girmiştir. Ada-
let Partisi’nin 1961’de kuruluşundan beri izlediği yol, heyecanlı anti-komü-
nizm propagandası ve muhafazakâr milliyetçiliğe dayalı bir stratejinin uy-
gulanmasıdır (Duman ve İpekşen, 2013, s. 123). AP yönetimi tarafından AP 
Genel Başkanı Demirel hakkında dönemin mizahi yönü güçlü popüler aktö-
rü Öztürk Serengil’den plak yapması talep edilmiştir. Adalet Partisi, Öztürk 
Serengil’e teklif götürerek ünlü ‘Zühtü’ türküsünü ‘Milliyetçi Zühtü’ olarak 
değiştirterek plak doldurtmuştur. ‘’AP Takdim Eder’’ başlıklı plakta Milliyetçi 
Zühtü yazısı ve AP’nin kıratının resmi bulunmaktadır. Serengil’in Milliyet-
çi Zühtü türküsünde, CHP’ye Ünol Büyükgönenç’ in yapmış olduğu şarkıda 
verdiği barış ve umut dolu yarınların Türkiye’si vurgusundan farklı olarak 
halkı uyaran ve ülkedeki iç çatışmalara ve komünizm tehdidine karşı dik-
katli olmaya çağıran bir söylem bulunmaktaydı. Serengil, türkünün AP için 
değiştirilmiş versiyonunda ‘Gariban bir vatandaşsın senin aklın Zühtü, kendini 
tanı Zühtü, Türklüğünü unutturanlara kanma Zühtü, aklını topla Zühtü, komüniste 
kanma Zühtü, ecdadının kemikleri sızlıyor da Zühtü, o şehitler olmasaydı sen var 
mıydın Zühtü’ ifadeleri ile bir bakıma 70’li yılların sonuna doğru Demirel ta-
rafından kurulacak olan Milliyetçi Cephe (AP-MHP-MSP-CGP) koalisyonuna 
atıfta bulunmakta olduğunu da söyleyebiliriz (Özkök, 2010). Şarkıda, ülkede-
ki sağ-sol çatışmasının etkileri görülmekte olup sol tandanslı örgütlere karşı 
mesafeli olan sağ kitleleri manipüle etmek ve bunun yanında CHP’nin sol 
örgütlerle bağlantısı olduğuna vurgu yapmak amaçlanmaktadır. Sağ kitleleri 
tek bir çatı altında toplayabilmek adına müzikli propaganda vasıtası ile milli-
yetçilik, komünizm karşıtlığı, Türklük, vatan ve geleneksel değerlerin vurgu-
laması yapılmaktadır. Kullanılan müzikli propagandanın türkü olması kırsal 
kesime hitap eden bir tarzı olduğunu göstermektedir. Bu da o dönemdeki AP 
seçmeninin CHP’nin aksine daha köy ve kırsal bölgelerden oy almasıyla ala-
kalıdır. Demokrat Parti’nin mirasını taşıma misyonuna sahip olan AP, CHP 
gibi metropollerdeki memur ve öğrenci kesimine hitap etmekten ziyade çiftçi 
ve esnaf zümreye hitap ediyordu. Zühtü parçası ise bu açıdan bakıldığında 
doğru bir seçimdir. 

70’ler döneminde müzikli propaganda açısından Ecevit ve CHP’si, Demi-
rel’e ve hatta diğer partilere göre daha şanslıydı. Çünkü gerek halk ozanları 
ve gerekse İstanbul’daki müzik camiası Ecevit’i desteklemişlerdir. Ecevit’in 
Kıbrıs Barış Harekâtı ile yükselen imajı ve 70’lerin başında tıkanan siyaset 
için umut olarak görünmesinden dolayı daha şanslıdır. O dönemde özellikle 
halk ozanlığı diye bilinen furyanın da oldukça etkili olmasından dolayı si-
yasal iletişim açısından özellikle taşrada halk ozanlığının etkileme dili daha 
yaygın ve güçlüdür. Ecevit’in Kıbrıs Harekâtına övgü olarak Ozan Abdul-
lah Papur’ un 1974 yılında çıkarttığı ‘’Kahraman Ecevit’’ adlı plağı, Karadeniz 
müziğinin ünlü ismi Erkan Ocaklı’ nın aynı yıl çıkarttığı ‘’Ecevit Emir Verdi 
Türk Ordusu Kıbrıs’a’’ adlı plağı Ecevit ve Kıbrıs meselesini yücelten ve öven 
parçalar olarak tarihe geçmiştir. 1976 yılında Ecevit’in ABD gezisi sırasında 
kendisine Rum asıllı Stavros Psihopedrisdes tarafından yapılan suikast üze-
rine de plak doldurmuştur. Bu olay Ecevit’i halk nazarında daha popüler bir 
hale getirirken 1977 seçimleri için de Ecevit’e puan kazandırmıştır (Sabah, 
2010). Halk ozanı Urfalı Babi’ nin doldurduğu plakta ‘’Ecevit’e silah çeken pis 
eller kırılacak, bu tertibin hesabı Rumlardan sorulacak; Amerika kucağında şımarmış 
Rum çocuğu…’’ diyerek Ecevit’e yapılan suikastı eleştirmekteydi. Bu plaklar 
70’li yıllar boyunca halk kitleleri nazarında ‘’Ecevit kültü’’ oluşturulmasına 
katkıda bulunmuştur. Bu süreç 1979 yılına yani Ecevit hükümetinin istifa et-
mek zorunda kalışına kadar sürmüştür (Aslankaya, 2006). 

AP-CHP REKABETİNE SİYASAL İLETİŞİM, İKNA KURAMLARI ve  
SOSYO-EKONOMİK AÇIDAN BAKIŞ

Siyasal iletişim içerisinde seçim müzikleri ve ikna kuramları çerçevesinde ile-
tişim kampanyalarının ikna etmeye çalıştığı kitlelerin ve gerek CHP’ye gerek-
se AP’ye oy veren toplum kesimlerinin karakteristik özelliklerini belirlemek 
önem arz etmektedir. O dönemdeki toplumun sosyo-ekonomik durumu ve 
toplumu ikna etmeye çabalayan parti liderlerinin de karakter özellikleri si-
yasal iletişimin analizinde önemli role sahiptir. Örneğin 1960’lar ve 1970’ler-
de 1960 Anayasasının verdiği imkânlarla özellikle kentlerde yeni bir sosyal 
sınıfın oluştuğunu görmekteyiz. Bu sosyal sınıf, kamuda çalışan ücretliler-
den, toplu sözleşme, sendikal dayanışma ve grev hakları elde etmiş büyük 
devlet işletmelerinde çalışan işçilerden oluşan orta sınıf özelliklerine sahip 
kesimlerdir (Sunar, 1974, s. 180). Bununla birlikte devlet bürokrasisinde ve 
küçük kentli memur diye tarif ettiğimiz yine bahse konu kamu iktisadi te-
şekküllerindeki işçilerle aynı dünya görüşünü paylaşan bir memur sınıfının 
varlığından söz edebiliriz. Bu iki sınıf Bülent Ecevit’in kişisel ideolojik bakı-
şıyla uyumluluk içindedir. Frank Tachau’ya (2001) göre Ecevit’in ideolojisi ve 



204 205

S. Öztürk: Siyasal İkna ve Seçim Müzikleri: Türkiye Üzerine Bir İnceleme İletişim ve Diplomasi / Siyasal İletişim

kişiliği bireyin değeri, üretimin önceliği ve emeğin üstünlüğü, cinsiyet eşitliği 
ve sosyal dayanışma gibi temel değerler tabanı üzerinde oturmaktadır (2001, 
s. 134). Bu sosyo ekonomik sınıfların ve değerlerin yarattığı koalisyonlar Ece-
vit’e 1973 ve 1977 seçimlerini kazandırmıştır. 

Diğer yandan AP lideri Demirel’e baktığımızda, Adnan Menderes ve DP 
geleneğinden aldığı milli irade geleneğine ve kavramına dayanan bir ideolo-
jik anlayışı vardır. Düzenli olarak Cuma namazlarına giden, inançlı olduğunu 
açıkça halk nezdinde ifade eden bir liderdir (Arat, 2001). 1960’lar ve 70’lerdeki 
MC hükümetleri sırasında ekonomide ithal ikameci modeli uygulamış, po-
pülist iktisadi politikaları sonucu bahse konu ithal ikameci sanayicileri ucuz 
kredilerle donatarak kendine has bir ekonomik sistem kurgulamaya çalışmış-
tır. Bu politikalar 24 Ocak 1980’de ekonomide revizyona gidilmesine neden 
olacak politikalardır. Ancak Demirel’in AP’sinin siyasal iletişiminde ve kam-
panyalarında hedefi içerisinde olan iki önemli sınıftan biri bu ithal ikameci 
modelle yürüyen sanayici ve tüccar sınıftır. Diğeri ise uyguladığı kültürel 
milliyetçilik, kutuplaştırma üzerine kurulu siyaset tarzı ve Anadolu kırsalın-
daki binlerce köye götürdüğü yol, su, elektrik gibi hizmetlerden memnuniyet 
duyan kırsal kesimlerdir (Arat, 2001).

İkna kuramları çerçevesinde her iki lider karşılaştırılacak olursa Bülent 
Ecevit’in kampanyaları ve seçim şarkılarında öykü kuramının ve sosyal öğ-
renme kuramının etkili olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Çünkü Bülent Ece-
vit’in kendine has hikâyesi, CHP’de İnönü ile mücadelesi, sosyal demokrat ve 
sosyal dayanışmacı kişiliği, işçi dostu profili, Kıbrıs fatihliği gibi unvanları 
onun olumlu bir hikâyeye sahip olmasını ve halkın da bunu sahiplenmesini 
sağlıyordu. Dürüst ve eğitimli bir lider imajı ve bu görüntüsünü oluşturan 
hikâyesi Ecevit’in toplumu iknasında pay sahibidir. Diğer yandan, CHP onun 
döneminde lider odaklı bir parti haline gelmiştir. Liderin karizması, partinin 
karizmasının önüne geçmiştir. İnönü döneminde CHP’nin üzerine sinen katı 
Kemalist imaj gerilemiştir. Bu da ikna kuramlarından Sosyal Öğrenme Kura-
mı’nın, yani kitlelerin liderin rol modelliği ile etkilenmesi stratejisinin CHP’yi 
o yıllarda başarılı kıldığını göstermektedir. Demirel’i ikna kuramları çerçeve-
sinde incelediğimizde ise Elaboration Likelihood (Detaylandırma Olasılığı) 
Modeli’ne daha uyumlu olduğunu görüyoruz. Çünkü bu kurama göre AP ve 
Demirel, halkın zihninde oluşmuş bir imajın üzerine gelerek onların devam 
etmekte olan gelenek ve oluşmuş alışkanlıklarına hitap etmişlerdir. Demirel, 
‘’Menderes & DemirKırat &Milli İrade’’ geleneği üzerine gelmiş genç bir mü-
hendistir. Politikada başarılıdır fakat bu geleneğin itici gücü onu kısa sürede 
önemli bir politik figür yapmıştır. 

Yale Beş Aşamalı Gelişim Modeli çerçevesinde Demirel’in imajı ve seçim 
şarkıları incelendiğinde özellikle ‘Milliyetçi Zühtü’ şarkısı önemli bir yere sa-
hiptir. Bu modelin aşamalardan ilki olarak gördüğü özdeşleşme perspektifi 
çerçevesinde incelendiğinde Demirel’in Çoban Sülü, Demir Kırat kavramla-
rının sağın en kudretli partisinin genel başkanı olmasının ve basın önünde 
yaptığı ‘bana milliyetçiler suç işliyor dedirtemezsiniz’ klişesinin onun hitap 
ettiği toplumsal sınıfların fikir dünyalarıyla siyasal ikna açısında özdeşleştiği-
ni göstermektedir. Ecevit’in durumu ise iletişim modellerinden Aday Odaklı 
Model’e daha fazla uyum göstermektedir. CHP’nin 1930’lu ve 1940’lı yıllar-
daki imajı ve 1960 ihtilalindeki tutumu nedeniyle parti imajı geriye çekilerek 
lideri merkeze alan bir kampanya yürüttüğü görülmektedir. Şarkılarda da sık 
sık liderin ismi ve Karaoğlan, Kıbrıs fatihi, Halkçı Eco gibi klişelerin kullanıl-
ması bunun göstergesidir.

Diğer yandan sağın ve solun küçük partileri TİP, MHP ve MSP (Milli Se-
lamet Partisi) gibi partilerin de İdeoloji Odaklı Model’e başvurduklarını gör-
mekteyiz. Sol marşlar, milliyetçi veya muhafazakâr vurgulu marşlar bu par-
tilerin seçim müziği stratejilerini oluşturmaktadır. Çünkü dava, kutsal hedef, 
ideoloji gibi vurgular ve kavramlar bu tür partilerin o dönemde oy aldıkları 
dar ve küçük kesimleri tutabilmek için başvurdukları tek yol olmuştur.

1980-2000 DÖNEMİ SİYASAL İLETİŞİMDE SEÇİM MÜZİKLERİ 
ve KAMPANYALAR

Turgut Özal ve ANAP’ın Siyasal İletişime Getirdiği Yenilikler

12 Eylül darbesinden sonra 60’lı ve 70’li yıllardan tanıdığımız mevcut liderler 
12 Eylül mahkemelerinde yargılanmış ve Zincirbozan hapishanesinde tutuklu 
olarak ikamete mecbur edilmişlerdir. 12 Eylül 1980 öncesi döneme ait AP, CHP, 
MSP, MHP, CGP gibi partiler kapatılarak, liderleri ile birlikte siyasetten yasak-
lanmışlardır. Darbe sonrası, askeri yönetim tarafından demokrasiye geçilmesi 
kararlaştırılınca 1983 yılında Turgut Özal tarafından Anavatan Partisi kurul-
muştur. 1980 sonrası kurulan ANAP, Adalet Partisi misyonunu devam ettiriyor 
görünse de daha kentli ve metropol partisi görünümündedir. ANAP dört eğili-
mi birleştirme amacı gütmüş ve büyük oranda ideolojik bir parti olmak yerine 
tamamen liderin karizması üzerine oturan bir oluşum görüntüsü çizmiştir.

Profesyonel anlamda kitlelerle, müzikler üzerinden siyasal iletişim sağlan-
ması bir anlamda Özallı yıllarla birlikte başlamıştır. Çünkü 70’li yıllardaki 
gibi ideolojilerin ön plana çıkarılmamasına gayret gösterilmiş bunun yerine 
daha merkezde yer alan söylem ve siyasi üslup tarzı benimsenmeye çalışıl-
mıştır. Bu da seçim kampanyalarının önemini ve etkisini bu yeni dönemde 
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artırmıştır. Özal’ın ANAP’ı ve ANAP’lı yılların Türkiye’sindeki seçim mü-
zikleri incelendiğinde en akılda kalanların başında 1983 seçimlerinde ANAP 
ile bütünleşen sözleri Mehmet Erbulan’ a, bestesi İsmet Nedim’e ait “Arım 
balım peteğim” şarkısı olmuştur (Sohtaoğlu, 2014). Şarkının sözleri ANAP 
için ‘’Arım balım peteğim, Anavatan çiçeğim bilsem ki öleceğim, yine onu seçeceğim, 
tek ümidim her şeyim, Özal benim liderim ’’ şeklinde değiştirilerek Turgut Özal 
ile uyumlu hale getirilmiştir. Arım balım Peteğim şarkısının Turgut Özal’ın 
çizdiği ANAP logosu (bal peteği halindeki Türkiye haritası üzerindeki arı) ile 
de uyumlu olması nedeniyle hem Özal ile hem de ANAP ile özdeşleşmiştir. 

1983 yılında Özal, Man Ajans adlı kampanya şirketiyle çalışmaya başla-
mıştır. Miting görüntülerini kaydeden ve bol bol kaset bastıran ajans bütün 
taşra örgütlerine bunları göndermiştir (Topuz, 1991). Man Ajans ANAP’ın 
stratejisini Turgut Özal’ın üzerine kurmuştur. Bunların yanında Özal’ın ba-
sın ve kendisinin katkısıyla kurulan özel medya ile yakın ilişkisinden dolayı 
ANAP’ın siyasal iletişim stratejisi oldukça başarılı olmuştur. Turgut Özal, eşi 
Semra Özal ile birlikte de kamuoyu ve kitlelerle siyasal iletişim kurabilen ve 
mesaj verme yolunu kullanan bir lider olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin, 
1990 yılında hazırlanan videokasette Boğaz Köprüsünü araba ile geçen Özal 
ailesi Turgut Özal’ın ‘hadi bir kaset koy da neşelenelim Semra’ klişesi çok etkin bir 
propaganda yöntemi olarak tarihe geçmiştir. Bunların yanında Semra Özal’ın 
papatyalar projesi, defileleri, magazin basınıyla iç içe olması da asker tarafın-
dan adayları çizilen ANAP’ın çağdaş parti imajı inşasına katkıda bulunmuş-
tur (Bildirici, 2012). Turgut Özal, açık oturumlara katılması ve ulusa sesleniş 
konuşmaları düzenlemesi, konuşurken eline kalem alması, başının üzerinde 
ellerini birleştirerek verdiği kucaklama ve birleştirme selamı, kıyafeti, söyle-
mi ve hobileri ile daha önceden kamuoyunun pek bilmediği bir siyasal ileti-
şim modelini Türkiye’ye taşımıştır.

Özal ve ANAP, ikna teoremleri açısından incelendiğinde direkt Lider 
Odaklı İletişim Modeline uymaktadır. Çünkü ANAP’ın iletişim ve ikna po-
litikasında tamamen Özal figürü öne çıkarılmış olup 12 Eylül rejiminin ide-
olojileri dışlama çabaları ve popüler kültürün güçlü etkisi sonucu ideolojik 
karakter taşımayan bir strateji benimsenmiştir.

Popüler Kültürün Siyasal İletişime Girişi

Özellikle Avrupa’da 1970’lerin sonlarına doğru demokrasiyle yönetilen top-
lumların büyük şirketlere, devlet kurumlarına, siyasi partilere olan güveni 
gitgide azalmaya başlamaktadır. Bu bunalımın sonucunda Soğuk Savaş döne-
minin elitleri de diyebileceğimiz yönetimler ve bunların temsil ettikleri siya-
sal akımlar etkilerini kaybetmeye başlamışlardır. Bunun sonucunda 80’lerin 

başlarında Yeni Sol, Üçüncü Yol ve Yeni Sağ gibi akımların gerek Kıta Av-
rupa’sında gerekse ABD’de gelişmeye başladığını görüyoruz. Bu güvensizlik 
ortamı sonucu popüler kültür, siyasal iletişimde toplumları tekrardan mani-
püle edebilmek amacıyla, 80’lerle birlikte hızlı bir gelişme içine giren küre-
selleşmenin (globalizasyon) de etkisiyle gündeme gelmiştir (Yetkin, 2011, s. 
30). Avrupa’da güçlenen Yeni Sağ’ı temsil eden liberal-muhafazakâr partiler, 
popüler kültürün kitleleri etkileme gücünden yararlanarak onu kullanmaya 
başlamışlar ve Soğuk Savaşın Batı’daki elitlerinin ilerici, kozmopolit ve libe-
ral-demokratikleşme vurgulu politikalarına karşı daha tepkisel popülizmi, 
tüketim kültürünü ve tutuculuğu öne çıkaran politikaları benimsemeye baş-
lamışlardır (Özkan, 2004, s. 34).

Bu gelişmelerin Türkiye’ye yansıması ANAP’ın yarattığı sinerjiyle olabil-
miştir. Yetkin (2011) ‘e göre, popüler kültür Türkiye’ye 1980’lerde arabesk ile 
giriş yapmıştır. Bu arabeskleşme siyasetin de magazinleşmesini getirmiş ve 
Türkiye 1990’lı yıllara siyasetteki magazinleşme ile beraber girmiştir (Yetkin, 
s. 33). Arabesk 1980’lerin başlarında 70’li yılların Türk ekonomisinin kötü gi-
dişatından olumsuz etkilenen kitlelerin metropollere göçü ile oluşan yeni bir 
sınıfın ortaya çıkması ile doğru orantılı olarak ortaya çıkmış ve yaygınlaşmış-
tır. Özellikle popüler kültürün Türkiye’deki iç dinamikleri göz önüne alındı-
ğında farklı ve değişik bir çeşidi olarak ortaya çıkan arabeske, tıpkı geniş halk 
yığınlarının dünya görüşleri gibi hâkim devlet elitleri tarafından tepeden ba-
kılmış ve hatta çeşitli yasaklar getirilmiştir. Resmiyette kabul edilen müzik 
türlerine uymayan arabesk, TRT dışında topluma ait mekânlarda dinlenen 
ve tercih edilen bir müzik ve tatbik edilen bir kültür oluvermiştir. İşte Özal 
ve ANAP iktidarı, 12 Eylül rejiminin de kabule yanaşmadığı bu topluma hâ-
kim kültürün devlet nezdinde de serbestiye kavuşmasını sağlamıştır. Özal’ın 
toplum içerisinde yaygınlaşmış bu müzik kültürünü serbestiye kavuşturması 
ve kendisinin de sempati duyduğunu belirtmesi, topluma vaat etmiş oldu-
ğu dört eğilimi birleştirme klişesinin de ispatı olarak algılanmıştır. 80’lerin 
Türkiye’sinin popüler kültürü olan arabeski kucaklayan Özal, dolayısıyla 
metropollerde birikmiş gecekondulaşmanın da etkisiyle, ciddi bir kitlesel güç 
haline gelmiş kesimlerin temsilcisi oluvermiştir (Yetkin, 2011; Mutlu, 2005; 
Özbek, 1998).

Bunalımlı Yıllar (1990’lar) ve Siyasal İletişimde Müzik-Kampanya

1990’lı yıllarda Mesut Yılmaz’ın ANAP’ının ve Tansu Çiller’in DYP’sinin si-
yasal iletişim yarışı, popüler kültür ve popüler şarkılar üzerinden gitmiştir. 
Her liderin ve partinin bir reklam şirketi veya kampanya şirketi olmaya baş-
lamıştır (Eski Seçim Kampanyaları Dosyası programında…). Merkez sağ par-
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tiler (ANAP ve DYP) kendi aralarındaki kıyasıya çekişmeden ötürü reklam 
temelli propagandaya yoğun rağbet göstermişlerdir. Mesut Yılmaz belki de 
Türk siyasi tarihinde bu alanda en başarılı lideridir. ANAP’ın bütün şarkı-
ları dönemin meşhur pop sanatçılarının eserlerinden oluşmaya başlamıştır. 
Yılmaz Karakoyunlu, 1991 seçimlerinde ANAP’ın hiçbir masraftan kaçınma-
yarak Fransız reklamcı Seguela ile anlaşma yapıldığını belirtmektedir. Ancak 
akabinde bu anlaşma iptal edilmiş ve kampanya Türker İnanoğlu’na verilmiş-
tir. İnanoğlu da söz yazarı Aysel Gürel’e Yonca Evcimik’in o yıllardaki ünlü 
Abone şarkısını uyarlamasını ısmarlamıştır (Karakoyunlu, 2013). Bu iki par-
ça Mesut Yılmaz’ın 15 Haziran 1991’deki kongreyi kazanarak genel başkan 
olmasının ardından ilk çıkış reklamını yapmasına yardımcı olmuştur. Sezen 
Aksu’nun şarkısı ‘’ ANAP’ımız var bir de başkanımız var ne yok; biliyor herkes 
onda başkalık buluyor ne kadar. En büyük sen! Hadi bakalım yeni baştan yılmıyoruz 
yarıştan. Yine en büyük Mesut Yılmaz sorumlu bu vatandan’’ dizeleriyle ve Yonca 
Evcimik’ in şarkısı ‘’Mesut Yılmaz güneşimiz, bu seçimde umut biziz; yine sizlerle 
el ele bir dünya düşlemeliyiz. ANAP’lıyız ANAP’lı biz farklıyız çok farklı hem güç-
lüyüz hem haklı vatan için hayırlısı’’ dizeleriyle ANAP’ın yeni genel başkanını, 
Özal kültünün altında kalmaması ve siyasi yasağı kalkmış olarak DYP’nin 
başında seçime giren Demirel’e ezilmemesi için 1991 genel seçimlerinde bü-
tün yurda tanıtmışlardır. Fakat bu seçimlerde ANAP’ın oyları %36’dan % 24’e 
düşmüştür. Mesut Yılmaz’ın reklamının yapılmasına rağmen ANAP’ın puan 
kaybı durdurulamamıştır (www.secimsonucu.com). 

1991 genel seçimlerinden ziyade 1995 genel seçimleri daha heyecanlı bir 
yarışa sahne olmuştur. 13 Haziran 1993’teki Doğru Yol Partisi Genel Başkan-
lığına, Çankaya’ya çıkan Süleyman Demirel’in yerine Tansu Çiller seçilmiştir. 
Arenadaki diğer siyasilere göre genç olan Mesut Yılmaz’ın karşına hem genç 
hem de bayan bir rakip çıkmıştır. Reklam ve propaganda yöntemi olarak se-
çim şarkılarındaki yarış daha da hızlanmıştır. DYP’nin Genel Başkanı Tansu 
Çiller ilk sınavını 1995 genel seçimlerinde verirken hazırlattığı tanıtım filmi 
‘’Haydi Türkiye’m İleri’’ ile seçmene hitap etmiştir. Aynı videokasette pop 
müziğin önde gelen ismi İzel’in ‘Biz hep böyleyiz’ şarkısı ‘’Çiller geliyor daha 
ileriye, daha ileriye haydi Türkiye’m, işte yeniden yeni bir Türkiye, Tansu Çil-
ler’le doğru hedefe’’ dizeleriyle tekrardan uyarlanmıştır. Ancak seçim kam-
panyaları ve bu partilerin reklamlara harcadıkları fahiş bedeller oylarının eri-
mesine engel olamamıştır. 1995 seçimlerinde ANAP ve DYP %19 oy oranına 
gerilemişlerdir (www.tbmm.gov.tr). Akabinde 1999 seçimlerinde ise ANAP 
%13’e ve DYP ise %12’ye gerilemiştir (www.tbmm.gov.tr). 

Merkez Siyasetin İkna Stratejilerinin Çökmesi

Türkiye’nin siyasal arenadaki bel kemiğini teşkil eden bu iki merkez sağ par-
tinin temel gerileme nedenleri siyasal iletişim ve sosyo-ekonomik altyapı ola-
rak iki başlıkta incelenebilir. Siyasal iletişim açısından incelendiğinde popü-
ler kültürün iletişim kampanyalarında haddinden fazla kullanılmış olması, 
halk kitleleri nezdinde yapay bir ikna stratejisi ve yönteminin uygulandığı iz-
lenimini yaratmıştır. ANAP ve DYP rekabetinin siyasal iletişim kampanyala-
rında halkın zihninde kalıcı iz bırakacak hiçbir mesaj yaratılamamıştır. Seçim 
müziklerinin dahi kısa süreli popülariteye sahip olması ve unutulan genel 
geçer pop müziklerinden uyarlanmış olması bahse konu merkez partilerini de 
kullandıkları pop müzikler gibi unutturmaya başlamıştır. Ayrıca her iki parti 
de Lider Odaklı İletişim Modelini kullanmayı o kadar abartmışlardır ki Me-
sut Yılmaz ve Tansu Çiller’in kendi kişisel imajları, reklamlar ve kampanya-
lar vasıtasıyla orantısız biçimde partilerinin önüne geçmiştir. Kampanyaları 
boyunca partiden ziyade isimler zikredilmiştir. Seçim şarkılarının odağında 
partiden ziyade liderin ismi vurgulanmıştır (Vural, 2007). Öte yandan gerek 
1995 ve gerekse 1999 genel seçimlerinde tüm seçim stratejisini kampanya ve 
reklamlar üzerine kuran partilerden ziyade reklam filmlerinden uzak duran, 
sipariş üzerine pop parçalarını parti propagandalarına uyarlamayan siyasi 
partiler daha kazançlı çıkmışlardır. Bunlara en iyi örnekler 1995 seçimlerinde 
Refah Partisi ve 18 Nisan 1999 seçimlerinin galipleri MHP ile DSP olmuştur.

Merkez sağın halkla iletişiminin kesilmesinde en önemli sosyo-ekonomik 
etkenleri Özal’ın ismini koyduğu ‘orta direk ’sınıfın merkez sağa desteğinin 
çökmesidir. Merkez sağ, 1980 sonrası ihracata dayalı ekonomik modelin bir 
sonucu olarak türeyen orta boy kentlerde oturan, çoğunluğu küçük veya orta 
boy işletmelerde çalışan, hem işveren hem de çalışan konumunda bulunan 
yeni orta sınıf kesim ile Demirel’e desteğini hep veregelmiş geleneksel es-
naf ve tüccar zümresinin ittifakının desteğini kaybetmeye başlamıştır. (İnsel, 
2002) Ahmet İnsel’e göre (2002) bu sınıfların koalisyonel ittifakının hangi siya-
si oluşuma destek vereceği 1995’ten 2002 yılına kadar belirsizliğini korumuş 
bu da Türkiye’deki siyasi belirsizliğin artmasına neden olmuştur. Siyasal ileti-
şim ile 90’lardaki bu tür sosyo ekonomik gelişmeler bağlanacak olursa popü-
ler kültürün kısa süreli yanıp sönen etkisi tıpkı bu toplumsal sınıfların desteği 
gibi bitivermiştir. Ekonomik bunalım, irtica tehdidi vurgusu, yolsuzluklar, 
artmakta olan terör ve partilerin birbirlerini karalamak üzerine kurdukları 
stratejiler yani negatif reklamcılık 2000’lerin başında siyaseti tıkanma nokta-
sına getirmiştir (Balcı; akt. Duman ve İpekşen, 2013).
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1990’LARIN İKİNCİ YARISI: İDEOLOJİ PARTİLERİNİN            
YÜKSELİŞİ ve SİYASAL İLETİŞİM YÖNTEMLERİ

Refah Partisi hem taşraya hem de metropollere ve özellikle varoşlara hitap 
eden, siyasal iletişimi diğer kampanya ürünü pop şarkılarından daha etkin 
sağlayan marşları ile 90’lar boyunca siyasi rüzgârı yakalayabilmiştir. Bu dö-
nemde genel ve yerel seçimlerde dini ve milli motiflerin yer aldığı marşlar 
Refah’ın repertuarını oluşturmaktaydı. Dönemin meşhur ‘Refah’ın vakti gel-
di’, ‘Türkiye’me hep Refah yağacak’, ‘İnananlar geliyor’, ‘Gülsün milletin yüzü’, 
‘Refahta birleşelim’, ‘Gel katıl bize’, ‘İnananlar geliyor’, ‘Haydi haydi ileri’ ve Yıl-
dırım Gürses’in seslendirdiği ‘Müjdeler Olsun Refah Geliyor’ marşları aslında 
Türkiye’ye Refahyol iktidarını ve Erbakan’ın başbakanlığını müjdelemişler-
dir. Refah’ın bütün marşlarında dini ve milli motifler daima ön planda olup 
birlik, adil düzen ve hizmete yönelik söylemler ön plana çıkartılmıştır. Se-
çim şarkıları ile 1995 seçimlerinde kitlelerle direkt siyasal iletişim kurabilen, 
seçim sonuçlarından da görüldüğü üzere RP olmuştur. RP, %21 ile birinci 
parti olarak seçimlerden çıkmıştır. Refah Partisi’nin seçim şarkılarına yönelik 
stratejisi 1995’te diğer popüler kültür şarkıları ile seçimlere hazırlanan mer-
kez partilerinden oldukça farklıdır. Metropol kentlerin yoksul varoşlarına ve 
kesimlerine hitap eden refah, adil yönetim ve hizmet söylemli marşların pop 
şarkılarına oranla daha fazla etkili olduğu ve halkın popun albenisine faz-
la itimat etmediği görülmüştür. Burada popüler kültürün ve popüler kültür 
üzerine ikna stratejisi benimseyen merkez sağın artık pahalı seçim kampan-
yalarının işe yaramadığı da görülmüştür. 

28 Şubat süreci sonucu Refahyol hükümetinin istifa etmesinin akabinde ya-
pılan 1999 seçimlerinden birbirine zıt iki kutup partinin çıktığı görülecektir: 
MHP ve DSP. Bülent Ecevit 12 Eylül sonrası kurduğu Demokratik Sol Parti ile 
70’li yıllardan sonra ilk defa tekrardan iktidara gelmiştir. Çıkış parçası DSP ile 
klasikleşmiş olan, sözlerini de Bülent Ecevit’in yazdığı ‘’Gözün Aydın Türkiye ’’ 
parçası olmuştur (Sabah, 2004). ‘‘Gözün aydın Türkiye ak güvercin geliyor, güçlen-
dikçe DSP halkın yüzü gülüyor’’ dizeleri ile 1999 seçimlerinin birinci partisi DSP 
olmuştur. Diğer taraftan iktidarı paylaşan %18 oy oranı ile DSP’yi takip eden 
MHP, Ülkü Ocakları sanatçısı Mustafa Yıldızdoğan’ın efsane parçası ‘’Baş koy-
muşum Türkiye’min yoluna’’ ile seçimlere girmiştir. MHP ilk defa bir resmi parti 
şarkısı ile kitleselliğe hitap etmiştir (Vural, 2007). Önceki seçim kampanyala-
rında gerek 70’li yıllarda ve gerekse 90’lı yılların başlarında daima ‘Başbuğ’ ve 
‘Ülkücü Hareket’ teması hâkimken; yeni genel başkan olmuş Devlet Bahçe-
li’nin ilk sınavını verdiği 1999 seçimlerinde farklı bir strateji izlemiştir. Böylece 
MHP, uzun yıllardan beri terörden de yorulmuş ülkeye, siyasi mesajlardan 
uzak ve birlik beraberlik vurgusu içeren, ‘Türkiyem’ şarkısı ile hitap etmiştir.

‘99 seçimlerinde reklamlara büyük bütçe ayıran partilerin oy oranları 
gerilemiş, kampanyaları ters tepmiştir. Reklamdan uzak duran oluşumlar 
süreçten daha kazançlı çıkmışlardır. Halk nazarında cafcaflı tanıtım ve mü-
ziklerden ziyade lüks olmayan bir makam aracı ve sırta giyilen iddiasız bir 
mont trilyonluk reklamların yapamadığını yapmayı başarmıştır (Eski Seçim 
Kampanyaları Dosyası programında…) Ancak diğer taraftan ikna kuramları ve 
iletişim modelleri açısından incelendiğinde uygulanagelen stratejilerin çök-
tüğü ve ideolojik partilerin birtakım sosyo-ekonomik gelişmeler neticesinde 
güç kazandığını görmekteyiz. Oylarını 1995’ten itibaren yapılan seçimlerde 
önemli derece yükselten Refah Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi gibi par-
tilerin ideolojik partiler olması, öncelikle merkez sağ ve merkez solun oluş-
turduğu ve halkın tercih ettiği geleneksel siyasi damarın artık inandırıcılığını 
kaybettiğinin ispatıdır. 1980 sonrası ortaya çıkan ve ANAP’ı tek başına iktida-
ra taşıyarak gelecek süreçte de iktidarı belirleyebilecek potansiyele sahip orta 
sınıf, ülkenin içine girdiği ekonomik-siyasi ve güvenlik bunalımından ötürü 
boşlukta kalmış ve eklemlenecek adres bulamamıştır. Bu da ideolojik temelli 
partilerin ülkenin bazı sorunlarına yönelik vaatlerde bulunmalarından dolayı 
yükselişe geçmelerine neden olmuştur.

İdeolojik bir parti olarak RP’nin ikna kuramları açısından incelendiğin-
de Sosyal Yargı Kuramına başvurduğu görülmektedir. İkna edilmek istenen 
kitleye yönelik verdiği mesajların içerisinde pek çok uyarıcı bulunmaktadır. 
Özellikle kampanyalarında kullandığı Refah ve Milli Görüş marşları topluma 
yönelik adil düzen, eşit bölüşüm, sosyal adalet, temiz siyaset, din ve vicdan 
özgürlüğü gibi birçok konuda çok sayıda mesajı iletmektedir. İletişim model-
leri açısından incelendiğinde Refah’ın kampanyalarının İdeoloji Odaklı Mo-
del’e uygun olduğu görülmektedir. Milli Görüş fikri de lideri ile bütünleşmiş 
bir ideoloji olarak sunulmaktadır. Bundaki neden Milli Görüş ideolojisinin 
teorisyenin bizzat Necmettin Erbakan’ın olmasıdır. RP’den farklı bir stratejisi 
olan ve 99 seçimlerinde iktidara gelen MHP de ülkedeki güvenlik sorunu, 
artan terör ve PKK lideri Öcalan’ın yakalanması arifesinde oylarını önemli 
derece artırarak iktidara ortak olabilmiştir. Burada MHP’nin Detaylandırma 
Olasılığı Kuramına göre ikna kampanyası yürüttüğü görülmektedir. Çünkü 
‘teröre karşı mücadele edebilecek parti’, ‘teröre karşı sert tavır koyabilecek 
parti’ imajı ve geleneği MHP ile yıllardır bütünleşmiş bir olgudur. MHP’nin 
çıkışındaki diğer bir önemli nokta ise DYP ve ANAP tarafından boşaltılan 
merkez sağa alternatif görülmüş olmasıdır.
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2002-2014 SÜRECİNDE AK PARTİ İKTİDARI: 
SİYASAL İLETİŞİMDE SEÇİM MÜZİKLERİ ve KAMPANYALARI

2002 yılı müzikli siyasal iletişim ve propaganda yöntemlerinde Türkiye’de 
pek çok ilkin yaşandığı bir dönemdir. Pek çok partinin Türk siyasal yaşamın-
dan silineceği bu dönem, yeni kurulan partilerin başvurdukları yöntemlerle 
ilginç çıkışlar yaptıkları bir dönem olmuştur. 2001 yılında kurulan ve bir yıl 
içerisinde hazırlanarak seçimlere giren 2002’nin favori partisi Adalet ve Kal-
kınma Partisi, ilk resmi parti şarkısı olan ‘Haydi Anadolu’ ile seçmene hitap 
etmiştir. Parti, Arter Ajans ile reklam kampanyasını yürütmüştür. 2002 yı-
lındaki seçim kampanyasını, 40 günde 68 miting yapılmasını, hatta partinin 
ampul logosu ve seçmenin aklında kalıcı olan ‘AK Parti’ isim markasını bu 
Ajans belirlemiştir (Duman ve İpekşen, 2013, s. 132). Uğur Işılak’ın şarkısı 
olan ‘Haydi Anadolu’ ilk başta Işılak tarafından CHP lideri Deniz Baykal’ a 
armağan edilmiştir. Fakat şarkının dizlerinin AK Parti ile daha uyumlu ol-
masından dolayı şarkıyı AK Parti de kullanmaya başlamış ve bu durumun 
Uğur Işılak tarafından onaylanması, şarkının AK Parti ile bütünleşmesini sağ-
lamıştır. “Çatık kara gözün, namustur her sözün, senin alın yüzün, Ak Ak Ak! 
Kalk doğrul tez elden-Ayrılma güzelden-Yardımcın ezelden-Hak, hak, hak. 
Haydi Anadolu-Yol kardeşlik yolu-Şahlansın ne varsa-Edirne’den Kars’a.” dizeleri 
ile hem melodik yapısı gereği hem de sözleri ile AK Parti’ye daha uygun bir 
şarkı olarak kitlelerin zihninde yer edinmiştir (Vural, 2007). Aslında AK Parti 
kuruluşundan itibaren imaj ve reklam stratejilerine belki de ANAP’tan sonra 
en fazla ilgi gösteren parti konumundadır.

AK Parti’nin iktidara gelişinin hem sosyo-ekonomik hem de siyasal ileti-
şim ve ikna stratejileri açısından pek çok nedeni bulunmaktadır. Sosyo eko-
nomik açıdan incelendiğinde en önemli faktör, AK Parti’nin merkez partilerin 
etkilerini yitirmeleriyle birlikte siyasetin merkezine oturabilmesi ve merkez 
sağın desteğini kaybettiği orta sınıfın taleplerine cevap verebilecek yeni olu-
şum olarak görülmesidir. Bu orta sınıf, Ahmet İnsel (2002)’in tespitlerine göre 
düşünce dünyası açısından kültürel olarak muhafazakâr, siyasal olarak ılımlı 
otoriter ve milliyetçi, iktisadi alanda ise serbest girişimci karakteristiğe sa-
hiptir. En önemli özellikleri ise geleneksel cumhuriyet elitizmine karşı tepkili 
olmalarıdır. Bu siyasal damar, aslında İdris Küçükömer’in de tarif ettiği gibi 
DP-AP geleneğini temsil etmektedir (Küçükömer, 2001). Ayrıca kişisel özel-
likleri bakımından AK Parti lideri Tayyip Erdoğan bu çevre ile benzer özel-
liklere sahiptir. Bir kere devlet dışı gelişen orta sınıfın rahatlıkla benzerlik ve 
aidiyet ilişkisi inşa edebileceği bir siyasi figürdür (İnsel, 2002). Kendisi devlet 
elitizminden gelmemektedir ve daha önceki lider örneklerinde olduğu gibi 
bürokratik bir geçmişe de sahip değildir. En yalın haliyle yeni orta sınıfın 

elitini temsil etmektedir. Bu merkez sağdan devralınan orta sınıfla birlikte 
bu sınıfa atlamaya çalışan emekçi kesimlerin de Tayyip Erdoğan’ın etrafında 
birleştiğini ve sınıfsal koalisyon oluşturduğunu görmekteyiz (İnsel).

İkna teoremleri açısından incelendiğinde AK Parti, Anadolu motifli bütün 
seçim şarkılarında 2002-2014 arası dönemde hitap ettiği kitlelere Anadolu par-
tisi imajı vermeye gayret göstermiştir. 2014’e kadar hiçbir seçim parçasında 
ismi geçmese de güçlü lider imajı, AK Parti’yi ayakta tutan en önemli unsur 
olmuştur. Bu özellikleri ile Sosyal Yargı Kuramı’nın AK Parti’nin seçim stra-
tejisinde kullanıldığı sonucuna varabiliriz. Seçmene her daim güven vermesi, 
güçlü bir parti ve liderlik üzerine inşa ettiği imaj ile uzun iktidar dönemi içeri-
sinde kitlelerin zihninde ‘kaybetmeyen ve belirli bir oy oranının altına düşme-
si mümkün olmayan parti’ görünümü yaratmıştır. Sosyal Yargı Kuramı’nın da 
öngördüğü gibi parti ve liderin bahse konu imajı alıcıların zihninde gelenek-
selleşmiş ve kalıcılık kazanmıştır. AK Parti, ideolojik söylemden uzak Ürün 
(yani Parti olarak nitelendirebiliriz) ve Lider Odaklı Modelleri’ni siyasal ileti-
şiminde örnek alan bir parti olmuştur. Halka verilmeye çalışılan mesaj ‘ekono-
mik ve siyasal istikrarın devamı’ olmuştur. Bu da orta sınıfın iktidarı belirledi-
ği Türkiye’de AK Parti’yi başarılı kılmaktadır. Çünkü orta sınıfın tercih ettiği 
ikna ve iletişim dilinin temel anahtarı ‘ekonomik ve siyasi istikrar’ dır.

AK Parti’nin 2002 yılında uyguladığı taktik daha sonra 2007 ve 2011 genel 
seçimlerinde ve 2004 ile 2009 yerel seçimlerinde de devam etmiş, lider mer-
kezli söylem hiç kullanılmamıştır. ANAP ve DYP ‘nin propaganda şarkıları 
rekabetinde görmeye alıştığımız liderin öne çıkarılma stratejisine, AK Parti’de 
2002 yılından 2014 yılına kadar (2014 yerel seçimleri bu açıdan bir istisna ol-
muştur) hiç başvurulmamıştır. Bunda belki de liderin isminin ve karizması-
nın partinin önüne geçmiş olması ve bu yüzden gerek duyulmaması etkilidir. 
Çünkü DYP ve ANAP gibi partilerde gerek Tansu Çiller ve gerekse Mesut Yıl-
maz kurucu genel başkanlar değillerdir. Turgut Özal ve Süleyman Demirel’in 
gölgesinde kalma ve partiyi oluşturan gelenek ile parti tarihinin, mevcut lider 
unsurundan daha güçlü faktörler olarak öne çıkması durumu, bu taktiği zo-
runlu kılmıştır. Bu nedenle liderler, kendileri odaklı reklamı daha fazla tercih 
etmişlerdir. AK Parti’yi diğer merkez partilerden ayıran başka bir nokta ise 
ANAP ve DYP’nin genellikle yükselen pop kültüre meyledip pop şarkıları 
kullanmasına rağmen AK Parti’nin kent müziği ile bağını koparmayan Ana-
dolu halk müziğini kullanmayı tercih etmiş olmasıdır (Vural, 2007). 2002 ge-
nel seçimleri ve akabindeki 2004 yerel seçimleri incelendiğinde Ak Parti’nin 
müzikli iletişim stratejisi iki ana müziğin üzerine kurulmuştur. Bunlardan 
biri yukarda uzunca bahsedilen Işılak’ın ‘Haydi Anadolu’su ve diğeri ise Mu-
rat Göğebakan’ın 2004 yılında çıkan Yaralı adlı albümündeki ‘Efsane’ şarkı-
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sının melodisidir. Bu dönemde AK Parti’nin müzikleri diğer partilere oranla 
daha akılda kalıcı ve kitleler nazarında etkileyici olmuştur. 

Ana Muhalefet Olarak 2002-2014 Arası CHP’nin Siyasal İletişimi

Seçim şarkıları ve şarkıların siyasal iletişime etkisi bakımından incelendiğin-
de CHP, Deniz Baykal döneminde pek de merkez partiler kadar başarılı ola-
mamıştır. 12 Eylül öncesi partilerin isim yasaklarının 1992 yılında kalkması 
ile tekrardan açılan CHP, en büyük oy sıçramasını 2002 seçimlerinde yap-
mıştır (Öymen, 2013). %19 oy alarak ikinci parti olmuş ve DSP’nin de çökü-
şü ile tüm solun oyunu almıştır(secimsonucu.com). Bu tarihten sonra CHP 
de reklam ve siyasal iletişim tekniklerine daha dikkat eder olmuştur. Deniz 
Baykal, CHP ve kendi için popüler sanatçılara şarkılar hazırlatmış ve yeni 
kampanyalar düzenlemekte AK Parti’den geri kalmamaya özen göstermeye 
başlamıştır. Bunun ilk örneği de 2004 yerel seçimlerinde CHP’nin seçim şar-
kısının Kenan Doğulu’ya ısmarlanması olmuştur. Kenan Doğulu, Baykal için 
‘’Adaylar içinden biz seni seçtik, oyları sana CHP’ye verdik’’ diyecektir. Yine 2007 
genel seçimlerine Cumhuriyet Mitingleri, e-muhtıralar gibi kasvetli bir or-
tamda gidilirken CHP’nin kullandığı şarkılar Şimdi CHP Zamanı, Sarı Saçlım 
Mavi Gözlüm ve tabi ki CHP’nin vazgeçilmezi 10.Yıl Marşı olmuştur. Ancak 
Baykal döneminde gerek toplumun taleplerine cevap verememe gerekse si-
yasal ikna stratejileri açısından 90’ların taktiklerine bağlı kalınmadan dolayı 
CHP umduğu başarıyı yakalayamamıştır. CHP’ye 2002’den bu yana oy veren 
kesimlerin profiline baktığımızda, bu kesimler rejimin tehlikeye maruz kaldı-
ğından endişe duyan, laiklik ve cumhuriyet konularında hassasiyet sahibi ve 
genelde metropollerde yaşayan belirli gelir düzeyine sahip kesimlerdir. CHP 
bu kesimlerin dışındaki kitlelere hitap edemeyerek %19 bandında kalmıştır. 

2009 yerel seçimlerinin siyasal iletişim açısından CHP için önemi iki bü-
yük önemi vardır. İlki Kemal Kılıçdaroğlu’ nun İstanbul belediye başkanlığı 
adaylığı olması ve diğeri çıkış parçasının genel başkan olduktan sonra Kılıç-
daroğlu’nun seçim şarkılarını yazacak olan Onur Akın’ın ‘’Geliyor Kılıçdar, 
Kılıçdaroğlu’’ parçası olmasıdır. Dikkatlice incelendiğinde AK Parti için Uğur 
Işılak ne ise CHP için de Onur Akın odur. 2010 yılında CHP Genel Başkanlığı-
na oturan Kılıçdaroğlu’ nun resmi seçim şarkılarının bir numaralı ismi Onur 
Akın’dır. Özgün müzik sanatçısı ve aktivist olan Onur Akın 2011 yılındaki 
genel seçimlerde ‘Bir Islık Da Sen Çal’ adlı slogan-marş türü parçayı CHP’ye 
kazandırmıştır. Kılıçdaroğlu ile birlikte Baykal dönemindeki pop kültür ağır-
lıklı parti müzikleri yerini özgün müziğe ve daha slogan türü marşlara bı-
rakmıştır. 2011 seçim sonuçlarına bakıldığında CHP % 26 civarında oy al-
mıştır (www.secimsonucu.com). Bu seçimde küçük sol partilerin oylarının da 
CHP’de toplandığı yorumları yapılmış ve CHP’nin böylelikle %26’yı bulduğu 

iddia edilmiştir. CHP’de 2011 seçim şarkıları slogan ve özgürlükçü sol motif-
leri ağır basan özelliklere sahiptir. Buna mukabil 2011 seçimlerinden %49’la 
oy arttırarak galip çıkan Ak Parti ise ‘Aynı Yoldan Geçmişiz Biz, Aynı Sudan 
İçmişiz Biz Haydi Bir Daha’ ve ‘Yeniden Türkiyem, Daha Güçlü Yeniden’ parçala-
rıyla parti, lider ve ideolojik vurgular içermeyen şarkılarla seçime girmiştir. 
AK Parti 2002’den beridir devam eden stratejisini bozmamış ve müziklerinde 
birlik, bütünlük, kitleselliğe ve genele hitap etmeye özen göstermiştir. 2011 
şarkıları ile ekonomik istikrara ve 10 yıllık AK Parti iktidarının olumlu kar-
nesine vurgu yapılarak yeniden devam mesajı verilmeye özen gösterilmiştir. 

30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNDE SEÇİM STRATEJİLERİ 
ve MÜZİKLERİ

2014 yerel seçimlerinde AK Parti ilk defa strateji değişikliğine gitmiş ve hiç 
yapmadığının aksine resmi şarkısında ‘lidere vurgu’ öne çıkartılmıştır. Bu AK 
Parti’nin seçim stratejisinde bir ilk olmuştur. 2002 yılında kullanılan Haydi 
Anadolu parçasının sahibi olan Uğur Işılak’a yazdırılan ve aslen Kazak sa-
natçı Arslanbek Sultanbekov’a ait olan Dombra parçası Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın ismiyle birlikte siyasal iletişime uyarlanmıştır. Şarkı, güç gösterimi 
ve vurgusu içermekte olup sözleri ‘Ezilenlerin hür sesidir o, suskun dünyanın 
hür sesidir o; göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan’’ 
dizelerinden oluşmaktadır. Dombra’nın yanında ‘’30 Mart Yerel Seçimleri’’ 
isimli dokuz şarkılık liste de hazırlanmıştır. Uğur Işılak, Savaş Barkçın, Hayri 
Uzun ve Serkan Çağrı tarafından seslendirilen şarkıların içinde en etkilisi ise 
tasavvuf müziği tonları ağır basan Savaş Barkçın’ın ‘Daima Aşk Daima Millet’ 
isimli şarkısıdır (Haber7, 2014). AK Parti’nin çalışmasının CHP’den ayrılan 
yönü müziklerin parti merkezince belirlenmiş ve teşkilatlara sunulmuş ol-
masıdır. CHP ise daha farklı bir taktik izlemiştir. Özellikle beli başlı adaylar 
kendi seçim şarkılarını hazırlatmışlar ve CHP ismini öne çıkarmamışlardır. 
Örneğin İstanbul Büyükşehir adayı Mustafa Sarıgül ve Ankara Büyükşehir 
adayı Mansur Yavaş kendi isim ve imajlarını ön plana çıkaran şarkıları daha 
ağırlıklı kullanmışlardır. Mustafa Sarıgül, ‘İstanbul’da Sarıgül zamanı geldi’ 
ve Gülben Ergen’in ‘Durduramazsın beni’ şarkısından uyarlanan ‘Durduramaz-
lar bizi, susturamazlar bizi, çare Sarıgül geliyor’ isimli parçalarla, Mansur Yavaş 
da ‘Yavaş Gardaşım yavaş, geliyor Mansur Yavaş’ isimli çıkış parçasıyla yerel 
seçimlere hazırlanmıştır. 

AK Parti 2014 yılına kadarki seçim stratejilerinde ikna kuramları açısından 
Sosyal Yargı Kuramına daha uygun bir yol haritası izlerken bir bakıma son 
dönemde Sosyal Öğrenme Kuramına yöneldiği tespitini yapabiliriz. Çünkü 
bu ana dek başvurulan, lider ve parti bütünlüğünün kitlelerin hafızasında 
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yarattığı güçlü imaj, hükümet politikalarının sağladığı ekonomik ve siyasal 
istikrarın seçmene verdiği güven duygusu gibi etmenlerin vurgulanarak seç-
mene mesaj verilmesi stratejisi, yerini ‘güçlü lider ve güçlü Türkiye’ strateji-
sine bırakmıştır. Bu da ancak güçlü liderin rol modelliğinin ikna sürecinde 
vurgulandığı Sosyal Öğrenme Kuramı ile açıklanabilir. Örnek vermek gere-
kirse, Dombıra şarkısı bunun en önemli kanıtıdır. Tabii ki böyle bir taktik 
değişikliğinin nedeninin 30 Mart seçimlerinden önce yaşanılan ve devletin 
güvenliğini de tehdit eder boyuta ulaşmış istihbarat ve dinleme krizleri ol-
duğu ve bu nedenle AK Parti’nin bu süreçte hiç olmadığı kadar var gücüyle 
seçim kampanyasına yoğunlaştığı söylenebilir.

SONUÇ

Çalışmada öncelikle çıkarttığımız sonuç, müziğin dilinin her alandaki gibi 
siyaset alanında da farklı olduğudur. Seçim ikna stratejilerinde liderlerin ko-
nuşmaları, demeçleri, parti afişleri, mitingleri, kampanyaları ayrı bir önem 
taşımakta ve inceleme alanı olmakla birlikte müziğin büyüsü ve farklılığı 
kullanılarak yapılan seçim kampanyaları apayrı bir inceleme konusunu teşkil 
etmektedir. Çalışmada bir anlamda bunun yapılmasına gayret gösterilmiştir. 
Önceki bazı araştırmalar sonucunda varılan gelen kanı, sağ partilerin iletişim 
dilinin tek adam/lider üzerine kurulu olduğu, buna karşın sol partilerin daha 
fazla halk teması ve ideoloji vurgusu yaptığıdır. Fakat müzik ve şarkılar ara-
cılığı ile Türkiye’deki partilerin ikna yöntemleri ve stratejileri incelendiğinde 
bunun geçişken bir durum olduğu, sağ veya sol partilerin gerektiğinde lider 
odaklı gerektiğinde de parti odaklı iletişim modellerine gayet doğal biçimde 
başvurabildikleri görülmüş ve analiz edilmiştir. Araştırmada tespit ettiğimiz 
diğer önemli bir bulgu, popüler kültürün dünya ve ülke gündemine girme-
sinden sonra toplumların siyasi kültür ve siyasal müzik tarihinin, popüler 
kültür öncesi ve sonrası olarak iki döneme ayrılmasıdır. Bunların yanında 
her ne kadar seçim müzikleri ve kampanya türlerinin seçmen ve alıcılar nez-
dinde etkili olduğu makalede ispatlanmaya çalışılsa da; bu müziklerin veya 
ikna stratejilerinin etkide bulunduğu kitlelerin dinamik biçimde yıllara göre 
değişen sosyo-ekonomik ve kültürel özelliklerinin partilerin düşüş ve yükse-
lişlerinde en önemli faktör olduğu da analizlerle belirtilmiştir.

Son Not: 

Selim Öztürk, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bölge Ça-
lışmaları Ana Bilim Dalı’nda Doktora Öğrencisi.
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 THE ABSTRACTS

THE PROBLEMATICS OF CONTENT AND APPROACH IN THE STUDY 
OF POLITICAL COMMUNICATION

Necdet EKİNCİ

Political communication, which recently became comprehensible, is one of the 
important fields of communication. While political communication was previ-
ously recognized as political expression and propaganda, later on it started to be 
recognized as elections, election campaigns and propagandas, political approach 
and behaviors, and to vote. Therefore, any work that is effective in this field has 
got the potential to focus on this way of understanding. As a result of this type 
of understanding, political communication could not have been released from 
the vision of a discipline within the orbit of a field that is always related to elec-
tion phase. Accordingly, political communication works still have “scope” and 
“approach” problems.

However, political communication is not limited to election phase of commu-
nication. On the contrary, it covers every moment of social life in the direction of 
power axis; activities related to ideological structuring of the government such 
as in country political system and communication methods formed by the inter-
est groups existing within this system; supporting economic infrastructure; com-
munication methods observed at the superstructure; integration of infrastructure 
and superstructure; mass media and education, are all included in the scope and 
approach of the work field of political communication.

Recently, it can be stated that, even though not adequate, there is a visible in-
crease in the political communication related works. However, it is not possible 
to say that there are no “scope” and “approach” issues within political commu-
nication works. In other words, purpose of this work is to pull the attention of all 
political communication related persons to this issue and to start a discussion at 
this point. 

Keywords: Political Communication, Rhetoric, Propaganda, Political Behavior, 
Approach Issue.
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THE INFLUENCE OF SOCIAL MEDIA IN DETERMINING NEW                  
AREAS OF FREEDOM IN TURKEY AND ITS ROLE IN THE FORMATION 

OF  POLITICAL COMMUNICATION AND COLLECTIVE IDENTITY 
DURING MUNICIPAL ELECTIONS

Soyalp TAMÇELİK

The subject of this research is the role of the social media in the political commu-
nication and its effects on the formation of the collective identity and the main 
purpose is to determine the social media’s effect as a place of building a collective 
identity, political rituals and identification on Turkish people.

This study is based on the theoretical frame related to Marshall McLuhan’s the 
global village concept. The coverage of the study is limited to the dates between 
17th of December 2013 and 30th of March 2014.

While searching for an answer to the question about what kind of effects could 
the social media have on a political area that is dynamic, fast-moving, unstable, 
unregulated  and constantly updated; the main hypothesis of the research is that 
Turkish politics and cultural identity have important roles in the process of re-
building.

It is indicated that the broadness of the social media’s borders contributes to 
the evolvement of the political and cultural freedoms however it is also indicated 
that its  perception as a threat is evenly evolved. As a result Turkey as a govern-
ment and Turkish people as individuals have started to evolve rapidly with social 
media and they are surrounded by a new information system without privacy.

The research has shown that AK Party’s perception and its reaction to the so-
cial media based crisis indicates that it is not ready to cope with this kind of cri-
ses. AK Party is ignoring social media’s new relationship with politics, restricting 
this relationship to only introducing the party’s activities and running its defence 
mechanism. What the Party can do about this situation is to re-plan a powerful 
media strategy.

Keywords: Turkey, Social Media, AK Party, Political Ritual, Identity, Twitter Di-
plomacy.

THE ELECTION CAMPAIGNS CONDUCTED BY POLITICAL PARTIES 
PARTICIPATED IN 2013 TRNC EARLY ELECTIONS FROM THE 

PERSPECTIVE OF POLITICAL COMMUNICATION AND                                     
POLITICAL MARKETING

Elif Asude TUNCA - Nurten AVTÜRK KOLDAŞ

In this study, within the frame of political communication and political market-
ing, the political communication campaigns of UBP (National Unity Party), CTP-
BG (Republican Turkish Party-United Forces), DP-UG (Democratic Party – Na-
tional Forces), TDP (Commonal Democracy Party) and BKP-TVG (United Cyprus 
Party – Communal Existance Forces) which were carried out on 28th July, 2013 
Early Elections in TRNC will be compared.

Within this context the impacts of the communication campaigns of the politi-
cal parties on the voters will be evaluated quantitatively.

Keywords: Political Communication, Political Marketing, July 2013 TRNC Early 
Elections, 2009 TRNC Elections, UBP, CTP-BG, DP-UG, TDP, BKP-TVG.

 ANALYSIS OF NEWS ABOUT THE SOLUTION PROCESS IN THE 
CONTEXT OF POLITICAL COMMUNICATION

Ali KORKMAZ

Press institutions not only produce and disseminate news in the social arena but 
also help advance of various ideas and ideologies. Because of that various press 
institutions handle the same events through different means and point of views or 
they reflect their ideology to their target mass by means of agenda inputs. Press 
institutions only transfer  their own views and ideologies, press institutions haven’t 
been observed to prepare an objective news item and to transfer the news impartial-
ly, because of that the news don’t reflect the reality. By inoculating ideology, press 
intitutions are holding a side at the written mass media. At this topic “Terrors Prob-
lem“, which has been one of the biggest matters fort he last 30 years in Turkey and 
which has been on the agenda of common press for the first six months of 2013. Solu-
tion process and relevant developments has been analyzed through content analysis 
method to provide information on how the press reports distort reality.

In this study, it has been found out that the process is supported mostly by 
Star newspaper.  It has been seen that in this newspaper there are not any neg-
ative article about the process.  Zaman newspaper is the second one which also 
supports the process and Hürrüyet newspaper is the third one.  Nevertheless, 
Cumhuriyet newspaper is the last and least one which supports the process.

Keywords: Solution Process, Peace, Common Press, Content Analysis.
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THE ROLE OF ANADOLU AGENCY IN THE                                                   
POLITICAL COMMUNICATION

Muzaffer ŞAHİN

Mass media is an essential factor in political communication. Facilitating the re-
lationship between the governing bodies and the public as well as covering the 
works in election period, political communications are carried out through vari-
ous media channels. Newspapers, magazines, radio, television, internet, the new 
social media and mobile media are some of the broadcasting channels through 
which political communication is conveyed. One of the debates today is on which 
particular media channel is the most successful in conveying political communi-
cation by its technique; is it the television, the newspaper, or the social media? It 
should be noted that aside from all above media channels, news agencies are crit-
ical to the supply chain of news media for both domestic and international news 
distribution. As major suppliers of the domestic and international news broad-
casting, news agencies are fundamental to the political communication. Consid-
ered as major suppliers of the media news, news agencies are also described as 
‘global news wholesalers’ and are generally known by their short names or lo-
gos. In Turkey, one of the most effective political communication channels is the 
Anadolu Agency (AA). The fact that AA has served as a public agency for almost 
a century now is a fundamental characteristic that distinguishes AA from the 
private news agencies that are active domestically. Thus, since its establishment 
AA has been granted institutional privileges and protected by the government. 
In 1925, its founder Mustafa Kemal Atatürk transformed AA’s official status into 
a joint-stock company, which has contributed to the Agency’s strength on politi-
cal communication. With the new legislation no.6518 brought in 2014, the state’s 
control over the work of Anadolu Agency has been largely relinquished to further 
AA’s existing constitutional status of ‘autonomy and impartiality’ all of which 
have created its freedom supported by substantial legal framework. With the con-
stitutional support, AA has been central to the political communication of the 
Turkish government, the parliament, state and political parties but yet endorsed 
to stand against bureaucracies and the governmental influence. 

This study is based upon defining the role and presence of Anadolu Agency 
in the political communication. Rather than focusing on the term political com-
munication itself, this article emphasizes the function of news agencies in po-
litical communication, particularly the AA and its contributions to the political 
dialogues.

Keywords: Political Communication, Media, News Agencies, Anadolu Agency, AA.

THE PERCEPTION OF POLITICAL REPRESENTATION IN VAN IN 
TERMS OF SOCIO-POLITICAL PAREMETERS: A STUDY ON VAN CITY 

CENTER

Hüseyin BAL -  Selahaddin BAKAN - Yunus KOÇ

Political representation concept which can be defined as deciding for one or more 
individual has more than one meaning. The most important reasons for this 
meaning chaos is the fact that the political representation has experienced differ-
ent stages throughout history.

Indeed the absolute truth was religion before the enlightenment period. Thus 
the political representation has encountered as a religion-based concept. During 
the enlightenment period “universal reason” replaced the “religion” as the de-
terminer of absolute truth. In the post enlightenment period the idea that there 
is no absolute truth and that everything is relative, became dominant. Now, the 
universal reason does not show the representation concept to the individual, and 
the person himself was beginning to shape this term in his mind by questioning it.  

The change for perception of representation has begun in Turkey with the 
foundation of the Republic. This republic focused on basic western moderniza-
tion parameters. The universal reason (central sense) was claiming that it has the 
authority to determine what and how an individual must speak, dress, believe, 
write, live and think. We witness that this argument was cracked by Özal period 
and broken by AKP movement by a process in which the sacred and the invio-
lable began to be questioned. The universal reason which was determining what 
and how the political representation was, disappeared and the political represen-
tation began to be shaped by individuals’ comment. 

In this work, the topics such as what the political representation means for Van 
people, how should it be, and to whom and what the representatives are responsi-
ble were analyzed  in a period that the individual shapes, defines and directs the 
center by this definition.

Keywords: Representation, Political Representation, Democracy, Sovereignty, 
Potency, Social Contract, Van.

MULTI-PARTY POLITICAL LIFE, POLITICAL PARTIES’  ELECTION   
DECLARATIONS AND PROPAGANDA POSTERS (1950-2011)

İsmail KÖSE

In Turkish political system elections had a long but unsuccessful past. To have 
multiparty democratic elections at least two political parties must be represent-
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ed in the parliament and also the democratic culture must be matured in this 
level. There were some attempts to transform Turkish Parliament into a multi-
party system during last decades of Ottomans but none of those had any suc-
cess. Moreover, two attempts after the foundation of Turkish Republic also could 
not result in the expected success.

After the end of WWII in Turkish Political system the third attempt for a mul-
tiparty system was put in force but People’s Republican Party (CHP), using all 
state means, achieved a great success and this was in fact the last big success of 
CHP in the multiparty political life. Because CHP had used state means and DP 
was a new party there was no need for a comprehensive election campaign. Af-
ter the elections of 1950 to the year of 2011, during the 65 years multiparty polit-
ical life to receive voters’ vote political parties day by day paid more and more 
attention to propaganda affairs.     

Keywords: Multi Party Political Life, RPP, DP, Political Parties, Ballot, Voters. 

POLITICAL PERSUASION AND CAMPAIGN MUSIC:                                  
A REVIEW ON TURKEY

Selim ÖZTÜRK

This study focused on music and songs used in political campaigns which made 
the most permanent effect in the minds of societies. Firstly, political communica-
tion, persuasion theories and communication models were explained. The types 
of strategies of persuasion pursued among these theories and models by the 
parties that greatly influenced Turkish political history through music and cam-
paigns were analyzed within the article. The article briefly overviewed propa-
ganda concept and propaganda music used during the Cold War. Then, political 
campaign music used are evaluated in terms of the masses the parties address to 
and socio-economic developments influencing the voting. The effect of popular 
culture on elections strategies are elaborated while reviewing the era of 1980-
2000. While reviewing the era of post-2000, political communication strategies, 
implemented by AK Party and CHP, are analyzed comparatively by taking the 
periodical conditions into consideration.

Keywords: Political Communication, Persuasion Theories, Communication Mod-
els, Turkish Political History, Propaganda, Popular Culture, Campaign Music, 
Campaign Strategies.




