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Editörün Notu...
Türkiye siyasetinde az görülür ortak görüşlerden birisi, 30 Mart mahalli seçimle-
rinin önemi üzerine oldu. Bu hem genel düzeyde partiler tarafından dile getirildi, 
hem de seçmenlerin davranışlarında kendini açığa vurdu. Sandık başına giderek 
oy veren seçmen sayısı %89.1 e ulaştı ki, bu son yirmi yıl içinde elde edilen en 
yüksek katılım oranı olarak tarihe geçti.  

30 Mart seçimlerini bu kadar önemli kılan nedenler nasıl sıralanabilir? Bunların 
herhalde en başında geleni dört ay sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri 
için bir prova olarak görülmesidir. Başbakan Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adayı 
olacağını düşünen muhalefet, ön alıcı bir atakla seçimlerdeki başarısını yükselt-
mek istedi. Ak Parti için ise hedef Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin favorisi oldu-
ğunun altını çizmekti. Hemen belirtelim, Cumhurbaşkanlığı seçimleri her zaman 
önemli ve gerilimli oldu, ancak bu seçimleri daha da hayati kılan başkanlık siste-
mine yönelik arayışların turnusolu olarak bu seçimlerin değerlendirilmesiydi. 

Seçimleri önemli kılan ikinci neden, siyasal dilin sertleşmesine bağlı olarak 
kazanmanın daha derin, daha hayat mematla ilişkili anlamları yankılamasıydı. 
Bugün kaybetmek gitgide daha fazla geleceği de kaybetmek anlamına gelmeye 
başladı. Siyasetteki bu dramatikleşmenin mücadeleye de derinlik kazandırdığı-
nı söyleyebiliriz. Üçüncüsü ise, on iki yıllık AK Parti iktidarı karşısında biriken 
muhalif enerjinin kendisine sandıkta bir çıkış yolu aramasının getirdiği iklimdir. 
Muhalefet saflarının bir kısmında görülmeye başlayan “sandıkla olmuyor” düşün-
cesine karşı sandıktan yana tavır koyan kahır ekseriyet başarı için hayli arzuluydu. 
Dördüncüsü, iktidar ve muhalefet arasındaki mücadeleye siyaset dışı bir aktörün 
“paralel yapı” denilen ve bağlantılarının yurt dışında olduğuna dair çeşitli gö-
rüşler ortaya konulan bir çevrenin müdahil olmasıydı. Özellikle yargı ve emniyet 
üzerinden kimi girişimlerle kamuyonu etkilemeye, bir siyasal mühendeslik olarak 
da okunabilecek skandallar doğurmaya çalışan bu çevre muhalefetin siyasal dili 
üzerinde de etkili oldu. Onların sağladıkları gündem, seçim mücadelesinin temel 
alanlarından birisini oluşturdu. 
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30 Mart seçimlerinden sonra, her seçimde olduğu gibi “kim kazandı?” soru-
suna cevap arandı. Eğer konu sadece aritmetik olsaydı, iki kere iki dört kesinliği 
içinde kimin kazandığı belli olur, herhangi bir tartışma da yaşanmazdı. Fakat si-
yaset tabiatı gereği farklı okumalara müsait olduğu için kazanan konusunda da 
aritmetik verilerin ne kadar ilginç ve değişik okunabileceğini gördük. Fakat her 
tür tartışmadan vareste bir şekilde açık ara 1. Parti Ak Parti olarak bir kez daha 
ortaya çıktı. Ana muhalefet CHP ve MHP yerlerini korudular, BDP ise kendi kul-
varında yürümeye devam etti. Bu aritmetik durumun yorumu konusunda ise parti 
sözcülerinin ilham verici beyanatlarına bakılabilir. 

İletişim ve Diplomasi dergisi, siyasetin kendisi de baştan sona bir iletişim süre-
ci olduğu için bu özel sayısını 30 Mart seçimlerine ayırdı. Akademisyenlerin konu-
ya ilişkin değerlendirme makalelerinin yanısıra dergimizin bu özel sayısında parti 
sözcülerinin seçimlere ilişkin yorumlarını ve nihayet seçim öncesinde ne söyledik-
lerine belki biraz kuşkuyla fakat fazlasıyla kulak verilen araştırma merkezlerinin 
analizlerini de bulacaksanız. Yazılan her kelime elbette sahiplerini bağlar. Bizim 
buradaki rolümüz bu tarihi seçimin nasıl görüldüğü, üzerine neler söylendiği ko-
nusunda tanıklığı zamana kalacak bir sayı hazırlamak. Ümit ederiz ki, hepsi bir 
arada okunduğunda Türkiye’nin seçim haline ilişkin daha sahih bir resim elde 
edilir. 

Prof. Dr. Naci BOSTANCI
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30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNDE SİYASİ PARTİLERİN 
MEDYADAKİ GÖRÜNÜRLÜK ANALİZİ

Uzm. Mehmet DUMAN

ÖZET

Siyasal reklamlar, en önemli siyasal iletişim yöntemlerinden biridir. Seçim kam-
panyalarında reklam tekniklerinin kullanılmaya başlaması ve seçim kampanyaları-
nın ‘mal ve hizmet’ tanıtım kampanyalarına dönüştürülmesi, propaganda ve reklam 
kavramlarının daha da yakınlaşarak ‘siyasal reklam’ kavramının ortaya çıkmasına yol 
açmıştır. Medyada yer ve zaman satın alınarak üretilen siyasal reklamlar, seçimler 
üzerinde önemli etkilerde bulunmaktadır. İmaj oluşturma, ikna etme, tutumları et-
kileme işlevlerinin yanında, siyasal reklamlar, siyasal partilerin siyasal problemleri 
nasıl gördüklerini ve daha önemlisi nasıl göstermek istediklerini yansıtan araçlardır.

Bu çalışma, siyasal kampanyalar ve bu süreçte yer alan siyasal reklamcılık olgu-
sundan hareketle, siyasi partilerin, liderlerinin ve belediye başkan adaylarının, 2014 
yerel seçimleri öncesi 01-30 Mart 2014 tarihleri arasındaki dönemde, yoğun olarak 
kullandıkları basın ilanları ve televizyon reklamlarının medyadaki görünürlüklerinin 
analiz edilmesine yönelik bir incelemedir.  

Anahtar Kelimeler: Siyasal İletişim, Siyasal Reklam,  Siyasal Kampanya,  Seçimler, 
Partiler. 
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GİRİŞ

Çok partili rejimlerin varlık sebebi olan modern demokratik sistemlerde ik-
tidara sahip olma noktasında serbest seçimler, siyasal katılmanın bir parça-
sıdır. Bu durumda yönetilecek kitlelerin desteğinin kazanılması büyük önem 
taşımaktadır. Çok partili rejimlerin doğal sonucu olarak seçimlere birden çok 
siyasal partinin katılması politik rekabeti artıracağından, kitlelerin desteğinin 
kazanılabilmesi için onları etkileyebilmek ve ikna edebilmek daha da önemli 
hale gelmiştir. Bu noktada siyasi partilerin misyon ve vizyonlarını, program-
larını ve adaylarını tanıtabilmek gibi amaçlarla, siyasal iletişim araçları ve bu 
araçlar içinde de özellikle günümüzde en çok siyasal reklamlar oldukça etkin 
ve etkili kullanılmaya başlanmıştır.

Siyasal reklamların, siyasi partilerin seçim kampanya giderleri arasında en 
büyük kalemlerden biri haline gelmesine karşın, hedef kitlenin siyasal rek-
lamlara yaklaşımını inceleyen yeterli sayıda araştırma yoktur. Bu çalışmanın 
birinci bölümünde siyasal reklam hakkında kısaca bilgi verilecek ve ikinci 
bölümünde ise özellikle 30 Mart 2014 Mahalli İdareler seçimlerinde, siyasi 
partiler, liderler ve belediye başkan adaylarınca, kitleleri etkilemek amacıyla 
ulusal ve yerel medyada 01-30 Mart 2014 tarihleri arasında yayınlamış olan si-
yasal reklam türlerinden olan basın ilanları ve televizyon reklamlarının med-
yadaki görünürlüklerinin analizi yapılmaya çalışılmıştır.

SİYASAL İLETİŞİMİN BİR BOYUTU: SİYASAL REKLAM

“İçeriği siyasal olan reklam türü (…)” (Seçim, 2013, s. 92) olarak dar anlamda 
tanımlanan siyasal reklamın geniş tanımı “seçmenlerin siyasal inançlarını, tu-
tumlarını veya davranışlarını etkilemek amacıyla bir siyasal parti veya aday 
tarafından politik pazarlama uzmanlarına hazırlatılan siyasi mesajların, kitle 
iletişim araçlarında yer ve zaman satın alınarak yayımladığı kontrollü bir si-
yasal iletişim biçimi” (Ergen, 2013, s. 22) olarak tanımlanabilmektedir. Siyasal 
reklamcılık, “yasal ve kampanya sınırlılıkları içinde çeşitli medyalar özelin-
de; görsel-işitsel araç olarak televizyon-sinema, işitsel bir araç olarak radyo, 
basılı araç olarak gazete-dergi, açık hava (afiş, poster, billboard), internet 
vb. başlıklar altında” (Çona, 2009, s. 92),  siyasi partiler tarafından kitlelere 
partilerinin ideolojik siyasi mesajlarını ileten en önemli siyasal iletişim araç-
larından biridir. Aynı zamanda siyasal amaçlar gözetilerek yapılan reklam; 
“seçmenlerin siyasal partiler ve aday/lar ile ilgili olarak bilgilendirilmesi, al-
gılamalarının geliştirilmesi ve diğer parti veya aday(lar)dan farkındalık oluş-
turmaları için kullanılan önemli bir tutundurma aracıdır” (İnal ve Karabağ, 
2010, s.43). Gerçekten de günümüzde siyasal partiler, iktidarda olsunlar ya da 



7

M. Duman: 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Siyasi Partilerin Medyadaki Görünürlük Analizi

olmasınlar, yaptıkları ve yapacakları tüm faaliyetlerin kitleler tarafından bili-
nirliğinin/farkındalığının artırılması ve takdir edilmesi için siyasal reklamları 
oldukça etkin kullanmaya başlamışlardır. 

Seçimlerin olmadığı zamanlarda “parti kongreleri gibi etkinliklerin duyu-
rulması ve yapılan icraatların anlatılması gibi amaçlarla kullanılan”(Sancar, 
2008, s. 57) siyasal reklamcılık faaliyetleri, özellikle seçime yakın dönemlerde 
seçmenler üzerinde daha etkili olacağı düşüncesiyle daha da hız kazanarak 
artmaktadır. Siyasal reklamların seçimlere yakın dönemde hız kazanmalarının 
temelinde ise “pahalı olmaları, uzun süre yayınlanırlarsa kanıksanabilmeleri 
ve kısa vadede etkili olmaları” (Can, 2012, s. 745) gibi bir düşünce yatmaktadır. 

Bu dönemde, yani seçimlere yakın dönemlerde, iktidarı hedefleyen siyasi 
partilerin ve adayların, seçmenlerine götürecekleri hizmetleri nasıl sunacak-
ları ve sunulan bu hizmetlerin, algılama düzeyleri birbirinden oldukça farklı 
kişilerce nasıl anlaşılacağı konusundaki çabaları, siyasal reklamcılığın daha 
da önemli hale gelmesine sebep olmuştur. 

Reklamcılık sektörünün ayrım gözetmeksizin “herkese seslenebilir olma 
yolunda kazandığı tecrübeyi siyasal alana kaydırmakla birlikte; siyasal kam-
panyalar profesyonel ekipler tarafından hazırlanan ve yönetilen” (Balcı, 
2006a, s.140)  profesyonel bir uğraşı/meslek alanı haline gelmiştir. Pek çok ül-
kede olduğu gibi günümüz Türkiye’sinde de sıkça kullanılan siyasal reklam-
lar seçim kampanyalarının vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Siyasal 
reklamlar, seçim kampanyaları sürecinde sadece seçmenlerin davranışlarını 
değiştirmekle kalmayıp aynı zamanda seçmenlerin oy kullanmaya aktif ka-
tılımlarını sağlayan ve böylece katılımcı demokrasinin yerleşmesine de yar-
dımcı olan profesyonel faaliyetler olarak değerlendirilmektedir.

Siyasal Reklamın Amacı

Siyasi reklam faaliyetleri, “oy sayısını artırmak ve ya desteklemek, siyasi aday 
ya da partinin farkındalığını artırmak, kimliğini geliştirmek, tutumlara etki 
etmek ve eğitmek” (Cirit, 2004, s. 6) gibi amaçlarla yapılmaktadır. Siyasi rek-
lamların amaçları dönemsel olarak farklılık gösterebilmektedir. Örneğin se-
çim dönemlerinde, siyasal reklam faaliyetleri, demokratik değerlerin toplum-
da benimsetilmesine ve demokrasinin işlerlik kazanmasına yönelik olarak 
seçimlere mümkün olan en fazla siyasal katılımı sağlamaya çalışan bir etken 
iken; siyasal reklamlarda asıl öncelik “siyasi partinin, liderin, adayların me-
sajlarını seçmenlere ileterek onların oylarını kazanmak” (Erdinç, 2010, s. 55) 
yani siyasal parti ya da adayın seçmenlerce fark edilmesini sağladıktan sonra, 
çoğunluğun desteğini kazanarak iktidara sahip olmaktır. Reklamlar sayesin-



8

İletişim ve Diplomasi / 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri

de seçmenlerde farkındalık oluştuktan sonra “siyasal partinin rakipler arasın-
dan sıyrılması ve oluşan farkındalığın oy olarak geri dönmesi” (Sancar, 2008, 
s. 57) böylece daha da kolaylaşmış olacaktır. Seçimler öncesi veya sonrasında, 
yani yönetim sürecinin yoğun yaşandığı dönemlerde ise yasal ya da kurumsal 
düzenlemeleri etkilemek amacıyla siyasal reklamlar kullanılabilmektedirler. 
Siyasal reklamcılık faaliyetleri açısından asıl önemli olan “siyasal partinin 
rasyonel ve duygusal motiflerinin toplumun düşünceleri ile kaynaşmasını” 
(Çona, 2009, s. 94) sağlamaktır. Yani siyasal partiler ya da adayları toplumun-
dan kopuk olmadıklarını, toplumun isteklerinin kendi istekleriyle örtüştü-
ğünü, toplumun kültürüne, örfüne, adetlerine, inançlarına, hayat tarzlarına 
saygılı olduklarını siyasal reklamlar yoluyla vurgulamaya çalışmaktadırlar.

Siyasal Reklamın İşlevleri

Kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle günümüzde siyasi partiler ya da aday-
larınca yaygın bir şekilde kullanılan siyasal reklamlar, “bir fikrin tanıtılması, 
açıklanması ve topluma yayılmasında işlevsel bir öneme sahipken aynı za-
manda ideolojik bir araç olarak; meşrulaştırma, örtme, doğrulama, kınama, 
rasyonalize etme, ötekileştirme, yandaş kazanma ve yol gösterme gibi bazı 
işlevleri de yerine getirmektedir” (Ergen, 2013, s. 21). 

Siyasi partilerce ya da adaylarınca özellikle seçime yakın dönemlerde sıkça 
gerçekleştirilen siyasal reklamların, “adaya ya da partiye karşı kamuoyunda ilgi 
oluşturma, isimlerinin tanıtılmasını sağlama, partizan eğilimleri destekleme, ka-
tılımı artırma, tartışmalı konularda bilgi edinmelerini sağlama, kararsız seçmen-
lerin oylarını etkileme” (Eroğlu Yalın, 2006, s. 176) gibi işlevleri bulunduğu gibi, 
“adayın/partinin özelliklerinin ve yeteneklerinin sergilenmesi, (…) seçmenlerin 
ilgili partiye/adaya oy olarak desteğinin sağlanması” (Eroğlu ve Bayraktar, 2010, 
s. 191) “parti üyesi seçmenleri parti propagandası ile uyumlu davranmaya yö-
neltmek (…) ve seçmenlerin tartışmalı konular hakkında bilgilenmelerini sağla-
mak” (Eroğlu Yalın, 2006, s. 176) gibi işlevleri de bulunmaktadır.

Siyasal Reklamın Türleri

Erdinç (2010) siyasal reklamcılığı “daha çok adayın/liderin kişilik ve yetenek-
leri üzerinde duran ve seçmenlerin olumlu duygular edinmesini sağlamayı 
amaçlayan imaj reklamları ve adayın/liderin siyasal konular karşısında aldığı 
tavrı açıklayan ve vatandaşların ekonomik ve toplumsal sorunları ile ilgili 
mesajları içeren konu reklamları” (s. 57) olmak üzere ikiye ayırmaktadır. 

Çona (2009) siyasal reklamcılık türlerini “kendi içinde karşılaştırmalı ve 
muhalif olarak ikiye ayrılan negatif reklam ve pozitif reklam” (s. 93) olmak 
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üzere ikiye ayırmaktadır. Daha çok “çamur atma terimiyle eş anlamlı hale ge-
len”(Garramone, 1985, s. 147, aktaran: Balcı, 2006b, s. 186), “rakip parti/par-
tilerin seçmen algısında güvenini azaltmaya, kuşku oluşturmaya ya da rakip 
adayın kendisini tehdit altında hissetmesine yönelik reklamlar” (Eroğlu Yalın, 
2006, s. 173) negatif siyasal reklamlardır. Bu tür siyasal reklamlar “açık veya 
gizli biçimde, alay, ironi ya da saldırganlık içeren mesajlara sahip” (İnal ve 
Karabağ, 2010, s. 43) reklam türlerindendir. Pozitif siyasal reklamlar ise, adayın 
konular karşısında takındığı tavır, elde ettiği başarılar yani geçmiş dönemde 
yaptığı icraatları ön plana çıkaran ve adayın ideal kişisel liderlik özelliklerinin 
algılanmasını geliştirmek için düzenlenen” (Balcı, 2006b, s. 171) reklamlardır.

Uztuğ (2007) ise siyasal reklam türlerini, içerikleri açısından şöyle sınıflan-
dırmıştır: 

Parti konumu ve kimliğini vurgulayan reklamlar; lider imajlarını geliştir-
meyi hedefleyen reklamlar; adayın partililik bağını, partiye olan bağlılığını 
vurgulayan reklamlar; adayların sahip oldukları özellikleri işleyen, kişisel 
özelliklerini ya da devlet deneyimlerini, başarılarını öne çıkaran reklamlar; 
iktidarın kendi icraatlarını öven, vurgulayan (olumlu reklamlar) ya da muha-
lefet açısından iktidarın icraatlarını yeren, küçümseyen reklamlar (olumsuz 
reklamlar); özel toplumsal katmanları ya da demografik grupları doğrudan 
hedef alan reklamlar (318-319).

Uztuğ’un sınıflandırmasına baktığımız zaman, “ideolojik geçmişi ve ka-
rarlı bir seçmen grubu olan partilerin parti kimliğini; yeni bir partinin veya 
varlığını liderine bağlamış bir partinin lider imajını öne çıkaran; iktidar parti-
lerinin olumlu, muhalefetin ise olumsuz türden”(Can, 2012, s. 76) reklamları 
vereceklerini söyleyebilmek mümkün olacaktır.

Siyasal Reklam Araçları

Günümüzde niteliği her ne olursa olsun iletinin geniş kitlelere duyurulabil-
mesi, kitle iletişim araçlarının daha önceden belirlenmiş hedefler doğrultu-
sunda, sistemli bir biçimde kullanılabilmesi ile doğru orantılıdır. Siyasi par-
tilerce düzenlenen “siyasal kampanya süreçlerinde kullanılan kitle iletişim 
araçlarının gücü, kullanılan araca göre değişebilmekle birlikte, tüm bu araçla-
rın seçmen üzerinde az veya çok bir etkiye sahip olduğu” (Balcı, 2006b, s. 148) 
bilinen bir gerçektir. Siyasal reklam denilince akla ilk gelen iletişim araçları, 
televizyon, radyo, sinema, gazete ve dergilerdir. Ayrıca billboardlar ve di-
ğer açık hava uygulamalarından olan afişler, posterler, el ilanları, broşürler, 
seçim bültenleri, bildiriler gibi basılı araçların yanında, CD’ler,  cep telefonu 
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ve elektronik posta mesajları ve internet, sosyal medya gibi iletişim teknoloji-
lerinin sunduğu yeni ürün ve medyalar da siyasal reklamın araçlarındandır. 

Seçim (2013) kitle iletişim araçlarına oranla daha avantajlı bir yöntem ola-
rak, mitingler ve seçmen ziyaretleri şeklinde gerçekleştirilen yüz yüze iletişim 
çalışmalarını da, siyasal reklam araçları arasında belirtmiştir (118-119). 

Bu zamana kadar literatürde açıklamaları sıklıkla yapılmış olan siyasal 
reklam araçlarından uzun uzadıya bahsetmek yerine Erdinç’in (2010) yuka-
rıda zikredilen siyasal reklam araçlarını özetlediği aşağıdaki tabloyu vermek 
yeterli olacaktır: (s. 92).

Tablo 1. Siyasal Reklam Araçları

Not. [Tablo 1’deki veriler] İbrahim Ethem Erdinç’in Yayımlanmamış yüksek lisans tezi olan 
“Siyasal İletişim Boyutuyla Siyasal Reklam: Üniversite Öğrencilerinin Oy Verme Davranışına 
Yönelik Bir Araştırma” (2010, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tez no: 273712) 
adlı çalışmasından alınmıştır.

Reklam aracı Üstünlükler Zayıflıklar 

Gazete 

Esnek olması, zaman tercihi ver-
mesi, iyi konumlandırmaya fırsat 
tanıması, geniş kitlelerce izlenebil-
mesi, yüksek inandırıcılığa sahip 
olması 

Reklam kalitesinin baskı kalitesine 
bağlı olması, kısa sürede okunması 
ve unutulabilmesi, gözden kaçırıl-
maya açık olması, çöpe atılabilmesi 

Dergi 

Heterojen hedef kitlelere uygun 
olması, kaliteli baskıya fırsat ver-
mesi, uzun süreli ve kalıcı olması, 
uzun sürede okunması ve daha sık 
göze çarpması, güvenirliliği ora-
nında imaj oluşturması 

Uzun reklamların satın almayı za-
mana yayması, çöpe atılabilmesi, 
yüksek maliyetler nedeniyle isteni-
len konumlandırma fırsat verme-
mesi 

Radyo 

Aynı anda kitlelere hitap edebil-
mesi, yerel ya da özel hedef kitlesi 
olan radyolar aracılığıyla heterojen 
bölümlere ulaşabilmesi, düşük ma-
liyetli olması. 

Sadece sözlü olması ve kısa sürede 
unutulabilmesi, televizyona göre 
daha az dikkat çekici olması. 

Televizyon 

Ses, görüntü ve hareketi bir arada 
sunabilmesi, duyulara hitap ede-
bilmesi, yüksek dikkat oluşturabil-
mesi, oldukça zengin görüntülere 
fırsat vermesi 

Çok yüksek maliyetli olması, dü-
zensiz aralıklarla yayınlanması, kısa 
sürede unutulabilmesi, heterojen 
kitlelere hitap etme fırsatı verme-
mesi 

Açık Hava 
Esnek olması, tekrarlanabilmesi, 
belirli bir süre hatırlatıcı etkiye sa-
hip olması, düşük maliyetli olması 

Sınırlı sayıda izleyiciye ulaşabil-
mesi, sınırlı mesaj ve görüntüye 
fırsat vermesi 

 

Doğrudan Posta Kişisel olması, esnekliği, aynı ka-
nalda rekabetin olmaması 

Göreceli olarak yüksek maliyetli 
olması, çöpe gitme olasılığının yük-
sek olması 

İnternet 

Oldukça seçici olması, etkileşime 
fırsat vermesi, kullanımının kolay 
olması ve gittikçe artması, göreceli 
olarak düşük maliyetli olması 

Az gelişmiş ülkelerde henüz yete-
rince kullanılmaması, artan mesaj-
ların okunmama ve çöp kutusuna 
atılma olasılığının yüksek olması, 
rekabetin hızla artması 
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30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNDE SİYASİ PARTİLERİN 
REKLAMLARININ GÖRÜNÜRLÜĞÜ

Bu çalışmada 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi olan 01-30 Mart 
tarih aralığındaki bir aylık süreçte, medya takip ajanslarından olan Medya Takip 
Merkezinin (MTM) medya taraması sonucu hazırlamış olduğu Seçimin Medya 
Karnesi raporu verileri ışığında, siyasal partiler, liderler ve belediye başkan aday-
larının, medyadaki görünürlükleri yerel, ulusal ve genel olmak üzere üç farklı bi-
çimde incelenmeye ve analiz edilmeye çalışılacaktır. Bu doğrultuda araştırmanın 
evreni; siyasi partilerin, liderlerin ve belediye başkan adaylarının seçim dönemle-
rinde yaygın olarak basına verdikleri reklamlardan oluşmaktadır. Örneklem ise 30 
Mart 2014 Mahalli İdare Genel Seçimlerinde belirli bir seçmen tabanı olan ve aynı 
zamanda siyasal reklam araçlarını kullanan siyasi partiler ve liderler ile medya-
da siyasal reklam araçlarını etkin kullanarak ön plana çıkmış olan belediye başkan 
adaylarının, ulusal ve yerel düzeyde yazılı basına vermiş oldukları ilanlar ile ulusal 
düzeyde televizyonlara (TV) vermiş oldukları reklamlardan meydana gelmektedir.

Araştırma, söz konusu siyasal reklam araçlarından olan yazılı basın ilanları 
ile TV reklamlarının, medya takip ajanslarından olan MTM’nin medya tarama-
sı sonucu hazırlamış olduğu rapor verileri ışığında, medyadaki görünürlükle-
rinin analiz edilmesine yönelik bir incelemedir. Bu sebeple yapılan analizler, 
yazılı basın ilanları ve TV reklamlarının içeriklerinin çözümlenmesi analizi ol-
madığı gibi, partilerin, liderlerinin ve adaylarının medyadaki reklamlarının bir 
durum tespiti de değildir. Ayrıca siyasi partilerin, liderlerin ve belediye başkan 
adaylarının, 01-30 Mart 2014 tarihleri arasındaki seçim kampanyaları sırasında 
kullanmış oldukları radyo, dergi,  açık hava medyası, el ilanı, broşür, doğrudan 
postalama, internet vb. gibi reklam araçları inceleme dışında tutulmuştur. 

Ulusal ve Yerel Basında Siyasal Reklamların Görünürlük Analizi1

Tablo 2 verilerine göre, ulusal basında en çok ilan veren parti Adalet ve 
Kalkınma Partisi (AK Parti) olurken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ikinci 
sırada ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) üçüncü sırada yer almıştır. 

Yerel basına bakıldığında da, ilk sıranın değişmediği, AK Parti’nin yerel 
basına verdiği 3.911 ilanla ilk sırada bulunduğu görülmektedir. Ulusal ba-
sında listenin üçüncü sırasında yer alan MHP’nin, yerel basına verdiği 2.090 
ilan adedi ile listede ikinci sırada yer aldığı,  CHP’nin ise 1.993 ilanla listede 
üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir.

1  Medya Takip Merkezinin medya taraması sonucu hazırlamış olduğu Seçimin Medya Karnesi 
raporu verilerinden yararlanılmıştır. http://www.medyatakip.com.tr/secimin-medya-karnesi/de-
vami/ (Erişim Tarihi: 15.04.2014)
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Tablo 2. Ulusal ve Yerel Basına İlan Veren Partiler

Kaynak: Medya Takip Merkezi

Reklamlarında Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ı öne çıkartan AK 
Parti, Tablo 3’te görüleceği üzere, ulusal basına 379 ilan verirken; 90 ilan veren 
MHP’nin ikinci, 65 ilan veren CHP’nin ise üçüncü sırada yer aldığı görülmek-
tedir. Yerel basın ilanlarında da AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep 
Tayyip ERDOĞAN, öne çıktığı  144 ilan ile en fazla ilan veren lider olmuştur. 
CHP’nin, Genel Başkanları Kemal KILIÇDAROĞLU için 55 ilan verdiği yerel 
basına, MHP de Genel Başkanları Devlet BAHÇELİ için 50 ilan vermiştir. 

Tablo 3. Ulusal ve Yerel Basına İlan Veren Siyasi Parti Liderleri

Kaynak: Medya Takip Merkezi

Medya Takip Merkezi’nin aynı araştırmasına göre, 30 Mart yerel seçim 
sürecinde belediye başkan adaylarının da yazılı basın ilanlarını yoğun kul-
landığı görülmektedir. Tablo 4’e baktığımızda yazılı basın ilanlarını en fazla 
kullanan aday 167 ilan adedi ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan 

ULUSAL BASIN YEREL BASIN 

No Marka Adet No Marka Adet 

1 Adalet ve Kalkınma Partisi 1.053 1 Adalet ve Kalkınma Partisi 3.911 

2 Cumhuriyet Halk Partisi 695 2 Milliyetçi Hareket Partisi 2.090 

3 Milliyetçi Hareket Partisi 469 3 Cumhuriyet Halk Partisi 1.993 

4 Demokratik Sol Parti 103 4 Saadet Partisi 477 

5 İşçi Partisi 58 5 Büyük Birlik Partisi 179 

6 Saadet Partisi 56 6 Demokrat Parti 144 

7 Barış Ve Demokrasi Partisi 24 7 Barış Ve Demokrasi Partisi 123 

8 Büyük Birlik Partisi 16 8 Demokratik Sol Parti 69 

9 Bağımsız Türkiye Partisi 16 9 İşçi Partisi 40 

10 Özgürlük ve Dayanışma Partisi 13 10 Bağımsız Türkiye Partisi 32 

 

ULUSAL BASIN YEREL BASIN 

No Marka Adet No Marka Adet 

1 Recep Tayyip ERDOĞAN 379 1 Recep Tayyip ERDOĞAN 144 

2 Devlet BAHÇELİ 90 2 Kemal KILIÇDAROĞLU 55 

3 Kemal KILIÇDAROĞLU 65 3 Devlet BAHÇELİ 50 
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Adayı Mustafa SARIGÜL olurken,  İzmir Konak Belediye Başkanı Adayı 
Hakan TARTAN 85 ilan ile listede ikinci sırada,  AK Parti Çankaya Belediye 
Başkan Adayı Barış AYDIN ise 84 ilan ile listenin üçüncü sırasında yer almış-
tır. Ulusal basında en çok reklam veren üç adayın da ortak noktası seçimi 
kazanamamaları olmuştur. 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ikinci kez seçilen Recep ALTEPE, 
144 ilan adedi ile yerel basında en çok ilan veren başkan adayı sıralamasın-
da ilk sırada yer alırken,  AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı 
Burhanettin ÇOBAN 128 ilan adedi ile ikinci,  AK Parti’ li Eskişehir Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı Harun KARACAN ise 108 ilan adedi ile üçüncü sırada 
yer almışlardır. Yerel basını tercih eden üç adaydan sadece Harun KARACAN 
seçimi kaybederken, diğer iki aday seçimleri kazanmıştır.

Tablo 4. Ulusal ve Yerel Basına İlan Veren Belediye Başkan Adayları

Kaynak: Medya Takip Merkezi

Siyasal partilerin ilan vermek için en çok hangi gazeteleri tercih ettiğini gös-
teren Tablo 5’e bakıldığında AK Parti, ulusal basında Posta, Sabah, Hürriyet 
ve Milliyet’i; yerel basında ise Karadeniz’in Sesi, Haberdar, Karadeniz’de Son 
Nokta ve Karadeniz’den Güne Bakış gazetelerini tercih ettiği görülebilir.

 ULUSAL BASIN YEREL BASIN 

No Marka Adet No Marka Adet 

1 Mustafa SARIGÜL 167 1 Recep ALTEPE 146 

2 Hakan TARTAN 85 2 Burhanettin ÇOBAN 128 

3 Barış AYDIN 84 3 Harun KARACAN 108 

4 Binali YILDIRIM 68 4 Hakkı ALTUNTAŞ 106 

5 Macit ÖZCAN 68 5 Menderes TÜREL 104 

6 Mehmet KOCADON 57 6 Fatih ÇETİNKAYA 91 

7 Menderes TÜREL 48 7 Yıldıray ARIKAN 89 

8 Mehmet DANİŞ 40 8 Mustafa DÜNDAR 85 

9 Hüseyin SÖZLÜ 35 9 Erdoğan TOK 78 

10 Mansur YAVAŞ 34 10 Tahir AKYÜREK 73 
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Tablo 5. AK Parti’nin En Çok İlan Verdiği Gazeteler

Kaynak: Medya Takip Merkezi

CHP ulusal basında Posta, Hürriyet, Milliyet ve Zaman gazetelerine ilan 
verirken; yerel basında Haberdar, Gazete İstanbul, Gerçek ve Karadeniz’den 
Güne Bakış gazetelerine ağırlık verdiği görülmektedir.

Tablo 6. CHP’nin En Çok İlan Verdiği Gazeteler

Kaynak: Medya Takip Merkezi

MHP ise ulusal basında Ortadoğu, Zaman, Posta ve Hürriyet; yerel basın-
da ise Yeni Haber, Kuzey Ekspres, Yenigün ve Hakimiyet gazetelerini tercih 
etmiştir.

 ULUSAL BASIN YEREL BASIN 

No Marka Adet No Marka Adet 

1 Posta 169 1 Karadeniz'in Sesi 172 

2 Sabah 136 2 Haberdar 105 

3 Hürriyet 116 3 Karadeniz'de Son Nokta 100 

4 Milliyet 116 4 Karadeniz den Güne Bakış 97 

5 Yeni Asır 73 5 Trabzon Kuzey Ekspres 85 

6 Türkiye Gazetesi 50 6 Taka 67 

7 Star 49 7 Türk Sesi 64 

8 Akşam 44 8 Gerçek 58 

9 Yeni Şafak 36 9 Karadeniz 58 

10 Güneş 33 10 Urfa Star 53 

 ULUSAL BASIN YEREL BASIN 

No Marka Adet No Marka Adet 

1 Posta 182 1 Haberdar 88 

2 Hürriyet 117 2 Gazete İstanbul 80 

3 Milliyet 72 3 Gerçek 64 

4 Zaman 50 4 Karadeniz'den Güne Bakış 54 

5 Habertürk 40 5 Kuzey Ekspres 43 

6 Sabah 38 6 Yeni Vizyon 40 

7 Cumhuriyet 32 7 Yeni Haber 35 

8 Vatan 14 8 Haber Manşet 32 

9 Bugün 13 9 Fethiye Gazetesi 29 

10 Agos 13 10 Taka 28 
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Tablo 7. MHP’nin En Çok İlan Verdiği Gazeteler

Kaynak: Medya Takip Merkezi

Siyasi parti liderlerinin öne çıktığı reklamlara baktığımızda AK Parti Genel 
Başkanı Recep Tayyip ERDOĞAN 523 ilanla listede ilk sırada yer alırken, 140 
ilan ile MHP Genel Başkanı Devlet BAHÇELİ ikinci, 120 ilan veren CHP Genel 
Başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU ise üçüncü sırada yer almışlardır.

Tablo 8. Siyasi Parti Başkanlarının Öne Çıktığı İlanlar

Kaynak: Medya Takip Merkezi

Partileri genel olarak ele aldığımızda, ulusal ve yerel basında ilk sırada 
yer alan AK Parti’ nin genel sıralamadaki yeri değişmediğini, 4.964 adet ilan 
ile ilk sırada yer aldığını,  CHP’nin 2.688 ilan ile ikinci ve 2 bin 559 ilan veren 
MHP ise üçüncü sırada yer aldıkları görülmektedir.

 ULUSAL BASIN YEREL BASIN 

No Marka Adet No Marka Adet 

1 Ortadoğu 227 1 Yeni Haber 56 

2 Zaman 83 2 Kuzey Ekspres 48 

3 Posta 63 3 Yenigün 46 

4 Hürriyet 41 4 Hakimiyet 44 

5 Sabah 16 5 Konya’nın Sesi 43 

6 Habertürk 7 6 Hedef Halk 42 

7 Milliyet 6 7 Haber Gazetesi 39 

8 Anayurt 4 8 Memleket 39 

9 Taraf 3 9 Yeni Haber Gazetesi 39 

10 Akşam 2 10 Merhaba 38 

 

No Marka Adet 

1 Recep Tayyip ERDOĞAN 523 

2 Devlet BAHÇELİ 140 

3 Kemal KILIÇDAROĞLU 120 

4 Haydar BAŞ 21 

5 Doğu PERİNÇEK 19 
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Tablo 9. En Çok İlan Veren Siyasi Partiler (Genel)*

Kaynak: Medya Takip Merkezi

* Genel tablo, ulusal, yerel, Kıbrıs, Avrupa ve bölgesel yayınlar ele alınarak 
elde edilmiştir.

Belediye Başkan adaylarının ilanları Tablo 10’da incelendiğinde ise, CHP 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa SARIGÜL’ ün 174 
ilan ile ilk sırada bulunduğu görülmektedir. Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’na ikinci kez seçilen Recep ALTEPE 171 ilanla ikinci,  Antalya 
Büyükşehir Başkanlığına seçilen Menderes TÜREL ise 152 ilan ile üçüncü sı-
rada yer almıştır.

Tablo 10. En Çok İlan Veren Belediye Başkan Adayları (Genel)*

Kaynak: Medya Takip Merkezi

* Genel tablo, ulusal, yerel, Kıbrıs, Avrupa ve bölgesel yayınlar ele alınarak 
elde edilmiştir.

No Marka Adet 

1 Adalet ve Kalkınma Partisi 4.964 

2 Cumhuriyet Halk Partisi 2.688 

3 Milliyetçi Hareket Partisi 2.559 

4 Saadet Partisi 536 

5 Büyük Birlik Partisi 195 

6 Demokratik Sol Parti 172 

7 Demokrat Parti 160 

8 Barış Ve Demokrasi Partisi 155 

9 İşçi Partisi 99 

10 Bağımsız Türkiye Partisi 48 

 

No Marka Adet 

1 Mustafa SARIGÜL 174 

2 Recep ALTEPE 171 

3 Menderes TÜREL 152 

4 Burhanettin ÇOBAN 128 

5 Yıldıray ARIKAN 122 

6 Harun KARACAN 108 

7 Hakkı ALTUNTAŞ 106 

8 Mustafa DÜNDAR 94 

9 Fatih ÇETİNKAYA 91 

10 Hakan TARTAN 90 
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Siyasi partilerin, siyasal reklamları ne ölçüde kullandığına yönelik, 01- 28 
Mart 2014 tarihleri arasında MTM’nin, 13 TV kanalı üzerinden yaptığı araştır-
ma için tablo 10’a baktığımızda, AK Parti 4.035 reklam adedi ile en çok reklam 
veren siyasi parti olurken, 2 bin 725 reklam veren CHP ikinci, 136 reklam 
veren MHP de üçüncü sırada yer almıştır.

Tablo 11. Televizyonlarda En Çok Siyasal Reklam Veren Partiler

Kaynak: Medya Takip Merkezi

Tablo 12’de siyasal partilerin en çok tercih ettiği kanallardan olan NTV’nin 
1.348 siyasal reklam aldığı ortaya çıkmaktadır. Siyasi partilerce en çok tercih 
edilen NTV’yi 752 adet siyasi reklam alan Kanal D’nin ve 737 siyasal reklam 
ile Star TV’nin izlendiği görülmektedir.

Tablo 12. En Çok Siyasal Reklam Alan TV Kanalları

Kaynak: Medya Takip Merkezi

Tablo 13’ te 01 - 28 Mart 2014 tarihleri arasında toplamda 49 saati aşkın 
ekranlarda yer alan AK Parti’nin ilk sırada tercih ettiği NTV’ye 774 reklam 
verdiği; TGRT Haber’e 536 ve Kanal 24’ e 485 siyasal reklam verdiğini görül-
mektedir.

No Marka Adet Süre(Sn) 

1 Adalet ve Kalkınma Partisi 4.035 176.615 

2 Cumhuriyet Halk Partisi 2.725 86.326 

3 Milliyetçi Hareket Partisi 136 2.204 

4 Halkların Demokrat Partisi 296 2.320 

5 Büyük Birlik Partisi 88 2.043 

6 Saadet Partisi 30 315 

 

No Marka Adet Süre(Sn) 

1 NTV 1.348 44.544 

2 Kanal D 752 29.258 

3 Star TV 737 28.836 

4 CNNTürk 713 16.085 

5 TGRT Haber 653 26.796 

6 Kanal 24 517 23.191 

7 TRT 1 495 23.935 

8 Habertürk 481 14.377 

9 ATV 456 20.560 

10 Kanal 7 371 17.248 
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Tablo 13. AK Parti’nin En Çok Reklam Verdiği TV Kanalları

Kaynak: Medya Takip Merkezi

Tablo 14’e göre toplamda 23 saatin üzerinde reklam veren CHP’nin de ilk 
tercihi NTV olmuştur. CHP’nin 412 siyasal reklamının yayınlandığı NTV’yi 
391 reklam ile CNN Türk ve 378 adet reklamla Kanal D izlemiştir.

Tablo 14. CHP’nin En Çok Reklam Verdiği TV Kanalları

Kaynak: Medya Takip Merkezi

Yazılı basın ilanlarını aktif ve etkili kullanan MHP’nin TV reklamlarını 
bu kadar aktif kullanmadığı Tablo 15’e bakıldığında anlaşılabilir. Buna göre, 
MHP’nin en fazla reklam verdiği TV kanalı 92 reklam ile CNN Türk olurken; 
bu kanalı 32 reklam ile NTV ve 11 reklam ile Habertürk izlemiştir.

No Marka Adet Süre(Sn) 

1 NTV 1.348 44.544 

2 Kanal D 752 29.258 

3 Star TV 737 28.836 

4 CNN Türk 713 16.085 

5 TGRT Haber 653 26.796 

6 Kanal 24 517 23.191 

7 TRT 1 495 23.935 

8 Habertürk 481 14.377 

9 ATV 456 20.560 

10 Kanal 7 371 17.248 

 

No Marka Adet Süre(Sn) 

1 NTV 412 13.019 

2 CNN Türk 391 12.378 

3 Kanal D 378 12.923 

4 Habertürk 352 11.427 

5 Star TV 332 10.175 

6 Show TV 243 7.567 

7 STV 241 8.197 

8 FOX 233 7.135 

9 TGRT Haber 112 3.102 

10 ATV 17 221 
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Tablo 15. MHP’nin En Çok Reklam Verdiği TV Kanalları

Kaynak: Medya Takip Merkezi

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Teknolojilerin baş döndürücü bir hızla geliştiği, iletişim ağının yaygınlaşma-
sıyla her şeyin öğrenilmesinin mümkün kılındığı, bu sebeple dünyanın küçük 
bir köy meydanı haline geldiği günümüz dünyasında kitle iletişim araçları, 
toplumsal ve ekonomik tercihleri etkilediği gibi siyasal tercihleri de etkileye-
rek yönlendirebilmektedir. Bu sebeple siyasal partilerin, liderlerinin ve aday-
larının seçmen kitleleri üzerinde olumlu tercihler oluşturabilmeleri için, bu 
araçları doğru ve etkin bir biçimde kullanmaları gerekmektedir. Siyasi par-
tilerin, özellikle seçim dönemlerindeki siyasi kampanyalara destek amacıyla 
yapmış oldukları siyasal reklam çalışmaları, siyasal iletişimin en etkili kalem-
lerinden olup, özellikle iktidarı hedefleyen siyasal aktörlerin propaganda ara-
cı haline gelmiştir. 

Siyasal reklam faaliyetleri, siyasal tercihlerin oluşması ve/veya yönlendi-
rilmesi yanında, bir partinin, liderinin ya da adayının vizyonunun, misyo-
nunun, programının, amaçlarının anlatılmasında ve imajlarının oluşturul-
masında da önemli bir yere sahiptir. Özellikle seçmenlerin, siyasilere olan 
güvenlerinin azalmaya başladığı ve sandık başına gitme eğilimlerinin azaldı-
ğı dönemlerde, siyasal aktörlerin amaçları doğrultusunda hazırlanan siyasal 
reklamcılık faaliyetleri, seçmenlerin bilgilendirilmesi ve aynı zamanda siya-
sal katılım düzeyinin olabildiğince artırılması açısından önem arz etmektedir. 

Siyasal reklamların, seçmenler üzerinde önemli düzeyde belirleyici bir et-
kiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu kapsamda MTM’nin raporu verileri 
ışığında göze çarpan bir husus, bu teoremi destekleyici nitelikte ele alınabilir. 
Buna göre siyasi partilerin ulusal ve yerel basına vermiş olduğu yazılı basın 
ilanları ve TV’lerdeki reklamlarının, seçim sonuçları ile paralellik göstermiş 
olduğu açıkça görülebilmektedir. Ulusal ve yerel basına en çok ilan veren par-
tileri gösteren Tablo 2 ile Tablo 9’a ve TV’lerde en çok siyasal reklam veren 
partilerin gösterildiği Tablo 11’e baktıldığı zaman, ilk üç partinin sırasıyla AK 
Parti, CHP ve MHP olduğu görülmektedir. Aynı şekilde, 30 Mart 2014 yerel 

No Marka Adet Süre(Sn) 

1 CNN Türk 92 1.246 

2 NTV 32 630 

3 Habertürk 11 278 

4 Show TV 1 50 
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seçimlerinde aldıkları oy oranları bakımından da ilk üç sırayı yine aynı parti-
lerin aldığı görülebilir.

Kuşkusuz siyasal reklam faaliyetleri tek başına seçim sonuçlarını belirleyi-
ci bir faktör de değildir elbette. Siyasal reklamlar, özellikle seçmenlerin bilgi 
düzeyleri, adaylara ilişkin algılamaları ve oy tercihleri üzerinde önemli etki-
lere sahiptir. Ancak siyasal iletişim açısından siyasal reklamlar her ne kadar 
etkili birer kalem olsalar da, seçimlerde seçmen tercihlerinin değişmeme ih-
timalini de göz önünde bulundurmak gerekecektir. Örneğin seçmenler siya-
sal reklam mesajlarına karşı bilinçli olarak direnç gösterebilir veyahut siyasal 
reklam mesajlarını aşırı partizanlık duygusu ile izleyebileceklerinden, veril-
meye çalışılan mesaj bir kulaktan girip ötekinden çıkabilecektir. 

Nitekim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında Tablo 4’te de 
görüleceği üzere, CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mustafa 
SARIGÜL yazılı basın ilanlarını en fazla kullanan aday olmasına rağmen, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını yazılı basına hiç ilan vermeyen 
Kadir TOPBAŞ’ın kazandığını görüyoruz. Yine İzmir Konak Belediyesi’nin 
mevcut başkanı olan Hakan TARTAN, 85 ilan ile listede ikinci sırada yer alır-
ken, 30 Mart yerel seçimlerinden sonra koltuğunu CHP’den Sema PEKDAŞ’a 
bırakmıştır. Ulusal basına en çok ilan veren bir diğer başkan adayı olan AK 
Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Barış AYDIN’ın durumu da farksız 
değildir. Verilen tüm bu örneklere rağmen siyasal reklamcılık, bir pazarla-
ma tekniği olarak Türk siyasi hayatı ve kültürüne yeni bir boyut getirmiş, 
Türkiye’de iktidara gelebilmek amacıyla siyasi partilerce, her geçen gün artan 
ivmeyle kullanılmaya devam edilen bir alan haline gelmiştir.

Bu çalışmanın sınırlılıkları içinde yer alan analizler, 30 Mart 2014 yerel se-
çimleri döneminde yazılı basın ve TV’lerdeki siyasal reklamlar için geçerlidir. 
Elbette ki siyasi partilerin, liderlerin ve belediye başkan adaylarının, bu dö-
nemde seçim kampanyaları sırasında kullanmış oldukları radyo, dergi,  açık 
hava medyası, el ilanı, broşür, doğrudan postalama, internet vb. gibi kitle 
iletişim araçlarında da reklamları bulunmaktadır. Teknolojinin bunca geliş-
mesine rağmen MTM’nin verileri ışığında, siyasal reklamcılıkta hâlâ yazılı 
basın ve TV’lerin baskın bir rol üstlendiklerini söyleyebiliriz. Özellikle gü-
nümüz siyaset arenasında internet ortamında sosyal medyanın oldukça aktif 
kullanılmaya başladığı ve kararsız seçmenlerin sayısının da oldukça yüksek 
olduğu Türkiye’de, seçmenlerin büyük bir çoğunluğunun gazete ve TV’leri 
yüksek oranda takip ettiklerini MTM’nin verilerinden de görebilmekteyiz.
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Teknolojik gelişmenin oldukça hızlı olduğu günümüz dünyasında, özel-
likle sosyal medya üzerinden yapılan siyasal reklamcılık faaliyetlerinin et-
kisi gün geçtikçe artmasına rağmen, gazete ve TV’ler, siyasal reklamcıların 
en işlek durağı olmaya devam edecektir. Çünkü halen yazılı ve görsel basın 
Türkiye’de kamuoyu oluşturucu olarak halen ağırlıklı konumunu korumak-
tadırlar. Sonuç olarak siyasal reklamcılık faaliyetlerinde baskın rolü hangi si-
yasal iletişim aracı üstlenirse üstlensin, sosyal, kültürel ve ekonomik değişim-
lerin çok hızlı yaşandığı Türkiye’de kararsız, aradaki gel-git seçmenlerin sa-
yısı fazla olacağından, siyasal reklamcılık faaliyetlerinin ve bu alanda faaliyet 
gösteren uzmanların işlevleri artan oranda önemli olmaya devam edecektir. 

Son Not:

Mehmet DUMAN, Çekmeköy Belediye Başkanlığı, Kentleşme ve Çevre Sorunları 
Uzmanı.
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KODLAMA-KODAÇIMI BAĞLAMINDA AK PARTİ                          
30 MART 2014 YEREL SEÇİM REKLAMLARININ İZLEYİCİLER                   
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK ALIMLAMA ANALİZİ: 
NEVŞEHİR ÖRNEĞİ 

Uzm. Mustafa İŞLİYEN

ÖZET

Bu çalışmada, 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri sürecinde televizyonlarda yayınla-
nan Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AK Parti) ait siyasal reklamların izleyiciler 
üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğu ve hatırda kalıcılığı alımlama analizi yön-
temiyle ortaya konulmaya çalışılmıştır. İzler kitlenin medya metinleri karşısında 
sergilediği duruş, Stuart Hall’ün “Kodlama-Kodaçımı” yönteminden hareketle 
incelenmiştir. Alıcı kitlenin üç farklı okuma biçimi sergilediğini söyleyen Hall, 
bu okuma biçimlerini baskın-hegemonik, müzakereci ve muhalif okuma olarak 
belirlemiştir. Çalışmada AK Parti’ye ait 132 reklam filmi, farklı yaş, cinsiyet, sınıf-
sal konum, eğitim düzeyinden 15 kişi üzerinde derinlemesine görüşmeler yapıla-
rak analiz edilmiştir. Katılımcıların verdikleri cevaplar, Hall’ün ortaya koyduğu 
okuma biçimlerine göre irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: AK Parti, Siyasal Reklam, Alımlama Analizi, Kodlama-Ko-
daçımı, İzleyici.
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GİRİŞ

İnsanlık tarihi boyunca iktidar adayları, etki alanlarını genişletmek ve sahip 
oldukları gücü devam ettirebilmek adına çeşitli yöntemlere başvurmuşlardır. 
Bir yöneten ve yönetilen sorununu ortaya koyan bu durum, topluluk halinde 
yaşayan insanları yönetebilme çabası olan siyasetin gelişmesini sağlamıştır. 
Toplumdaki değerlerin dağıtımı ile ilgili bir görüş ve çıkar çatışması, özünde 
bir iktidar mücadelesi ve aynı zamanda bir uzlaşma faaliyeti olan siyasetle 
(Kapani, 2012, ss. 19–21) yönetime talip olanlar, iktidarı elde edebilmek adına 
günümüzde etkin kampanya ve iletişim tekniklerine başvurmaktadırlar. 

Siyasal iktidarların yönetilenler eliyle şekillendiği çok partili demokratik 
sistemlerde seçmenlere istenilen doğrultuda mesaj verebilen, istenilen rolü 
oynayabilen ve etkili kampanyalar yapabilen siyasal partiler, daha başarılı 
olmakta ve iktidarı elde edebilmektedir (Kalender, 2005, s. 1). Günümüzün 
bir bilgi, propaganda, medya ve pazarlama çağı olduğunu (Çobanoğlu, 2007, 
s. 45) göz önünde bulunduran siyasal partiler, bu araçları ve yöntemleri et-
kin bir şekilde kullanarak iktidar yolunda seçmenleri etkilemeye çalışmakta-
dır. Özellikle seçim dönemlerinde siyasal partilerin ve adayların tanıtımında 
önemli bir etmen olan siyasal reklamlar ve propaganda, siyasetçilerin başarı-
larının vurgulanması ya da bulundukları konumu pekiştirmek adına etkin bir 
şekilde kullanılmaktadır. 

Propaganda, bireyler ve gruplar aracığıyla diğer grupların düşüncelerini, 
görüşlerini ve davranışlarını iletişim araçlarını kullanarak propagandacının 
istekleri doğrultusunda etkileme, değiştirme veya kontrol altında tutmaya 
yönelik bilinçli bir davranış olarak tanımlanabilir. Bu açıdan bir eylemin pro-
paganda sayılabilmesi için kanı ve görüşleri denetlemeye yönelik bilinçli bir 
davranışın sergilenmesi gerekmektedir (Özsoy, 2009, s.  69).

Neredeyse insanlıkla yaşıt olan ‘propaganda’ kavramı farklı yüzyıllarda, 
farklı şekillerde kullanılmıştır. Ancak bugünkü anlamında ilk olarak 18. yüz-
yılın sonunda kullanılmaya başlanmıştır. Propaganda, Roma Katolik Kilisesi 
tarafından sosyolojik anlamda kullanılmış ve “fikirlerin yayılması” deyimin-
de ifadesini bulmuştur (Çiçek, 2007, s. 95). Propaganda kavramı, 18. yüzyılda 
genel kullanıma girinceye kadar hep kilise tarafından kullanılmıştır. Siyasal 
propaganda gerçek anlamıyla Fransız İhtilali’nden sonra başlamıştır. İlk pro-
paganda söylevleri, ilk propaganda görevlileri devrim komitelerinden, dev-
rim kulüplerinden ve devrim meclislerinden başlamıştır (Bektaş, 2000, s. 146). 

Endüstrileşmenin 20. yüzyılda hız kazanmasıyla birlikte yüzyıllardır bir-
çok amaç için kullanılan propaganda, farklı bir boyut kazanmıştır. Bu yeni 
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boyut, gelişen bazı kitle iletişim araçlarının sadece propaganda için kullanıl-
ması şeklinde kendini göstermiştir. I. Dünya Savaşı’nı da kapsayan bu yeni 
dönemde ülkeler, propagandayı vatandaşlarını dış tehlikelere karşı harekete 
geçirebilmek için etkin bir araç olarak kullanmışlardır. Kitle iletişim araçları-
nın desteğiyle sürdürülen propaganda faaliyetleri, özellikle halkın moralini 
yüksek tutmak ve ülke bütünlüğünü sağlamak için kullanılan ikna edici bir 
yöntem olmuştur. Ancak I. Dünya Savaşı’nın ardından propaganda yeni bir 
boyut daha kazanmıştır. Bu süreçte Nazi Almanyası’nda ve Faşist İtalya’da 
“toplumsal dayanışma” boyutundan “ideoloji yayma” boyutuna geçilmiştir 
(Tokgöz, 2010, ss. 113–116). İdeoloji yayma boyutundan ötürü propagandaya 
pejoratif anlamlar yüklenmiştir. Ancak olağanüstü durumlarda vazgeçilmez 
bir araç olarak kullanılan propaganda, devlet ve toplumların kriz yönetimin-
de kullandıkları bir araç olarak kendini göstermektedir (Ayhan, 2007, s. 79). 

Uzun yıllar boyunca birçok yol ve yöntem, propaganda yapmak amacıyla 
kullanılmıştır. Kapı kapı dolaşma, kitap, gazete, dergi ve bildiri yayınlama 
bu yol ve yöntemlerden bazılarıdır. Tiyatro, sinema ve özellikle de televizyon 
ise propagandanın en etkin araçları olmuştur (Özkan, 2007, s. 16). Bu nedenle 
yöneticiler, seçimler öncesinde çoğunlukla televizyonu bir propaganda aracı 
olarak kullanmışlardır.   

Siyasi partiler, seçim dönemleri dışında da kamuoyunu etkileme çalışma-
ları gerçekleştirmektedir. Bunun için geleneksel propaganda metotlarını kul-
lanmaktadırlar. İktidarda bulunan parti, genellikle icraatlarının haklılığını 
göstermeye çalışırken muhalefet partileri, iktidar partisini eleştiren nitelikte 
propaganda yapar ve bu durum genellikle muhalefetin propagandasına sal-
dırgan ve olumsuz bir nitelik kazandırır (Bektaş, 2000, s. 172). 

Bu çalışmada 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri için televizyon kanallarında 
yayınlanan AK Parti reklamları irdelenmiş, reklamların izleyiciler üzerinde 
bıraktığı etki ve reklamların izleyiciler tarafından alımlanması, onların söy-
lemleri çerçevesinde analiz edilmiştir. Söz konusu reklamlar Şubat ayından 
itibaren televizyonlarda yayınlanmaya başlanmış ve Yüksek Seçim Kuru-
lu’nun propaganda yasağı getirdiği 29 Mart 2014 tarihine kadar reklamların 
yayını devam etmiştir. 

PROPAGANDA TÜRLERİ

Propaganda işlevlerine, uygulama şekline, konularına, kapsamına ve saha-
sına göre birçok farklı şekilde sınıflanabilmektedir. Ancak bu çalışmada, AK 
Parti seçim reklamları ile paralellik göstermesi kıstas alınarak belirli propa-
ganda türlerine yer verilecektir.  
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Modern toplumlarda işlevlerine ve kullanım alanlarına göre propaganda 
üçe ayrılmaktadır:

Savaş Propagandası: Özellikle I. Dünya Savaşı esnasında uygulanmaya baş-
layan savaş propagandası, ülke halkının savaşa desteğini arttırmak, düşman 
ülkelerin ise moral değerlerini düşürmek amacı ile yapılmaktadır.

Sosyolojik Propaganda: Hâkim ideolojinin meşruiyetini ve iktidarını güçlen-
dirmek ve bireylerin söz konusu otoriteye rıza göstermelerini sağlamak amacı 
ile yapılan ikna yöntemidir. 

Politik Propaganda: Demokratik rejimlerde uygulanabilen propaganda tü-
rüdür. Özellikle seçim dönemlerinde uygulanan politik propaganda, seçmen-
lerin istenilen yönde kararlarını etkileme amacını taşır (Göker ve Alpman, 
2010, s. 35).  

İşlevlerine ve kullanım alanlarına göre sınıflandırılan propaganda türleri 
dikkate alındığında AK Parti seçim reklamlarını politik propaganda kapsa-
mında değerlendirebiliriz. 

Uygulama şekillerine göre ise propaganda beyaz, gri ve siyah olmak üzere 
üçe ayrılmaktadır: 

Beyaz/Açık Propaganda: Kaynağın resmi ve güvenilir olduğu propaganda 
türüdür. Bilgi kaynağı bellidir ve kitlelere yansıtılan bilgiler tümüyle gerçeğe 
dayalı olmak durumundadır. Çünkü gerçeklerden en ufak bir ayrılma dahi 
güvensizlik ortamının oluşmasına yol açmaktadır. 

Gri/Bulanık Propaganda: İsminden de anlaşılacağı gibi beyaz ve siyah pro-
paganda arasında kalan bir yöntemdir. Dolayısıyla bu propaganda türünde 
gerçek ile yalan iç içe geçmiştir. Bu nedenle bilgi kaynağı gizlidir.

Siyah/Sinsi Propaganda: Genellikle gerçeği çürütmek ve kaos ortamı yarat-
mak için başvurulan bir propaganda yöntemidir. Kaynak her zaman gizlidir. 
Siyah/sinsi propagandada kaynak ne denli gizli olursa o denli başarı sağlan-
mış olur. Bilgilerin doğruluğu oldukça şüphelidir (Özsoy, 1998, s. 20-22).

AK Parti seçim reklamlarını uygulama şekillerine göre sınıflandırılan pro-
paganda türleri açısından değerlendirdiğimizde partinin reklamlarında, be-
yaz/açık propagandayı tercih ettiği görülmektedir.

Kapsamı bakımından propaganda türleri ise genel propaganda, sınırlı 
propaganda ve kişisel propaganda olmak üzere üçe ayrılmaktadır. 

Genel Propaganda: Büyük halk kitlelerini ve kalabalıkları hedef alan propa-
gandadır. Bu propaganda biçiminde kitle iletişim araçları, kitaplar, broşürler, 
resimler, karikatürler ve tiyatro gösterileri etkin bir şekilde kullanılmaktadır. 
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Sınırlı Propaganda: Bir ülkenin belli bir bölgesinde ortaya çıkan memnuni-
yetsizlikleri gidermek veya o bölgedeki kitleyi belli bir hedefe kanalize etmek 
için yapılan propaganda türüdür. 

Kişisel Propaganda: Kişilere yönelik olarak bireylerle tek tek konuşmak, 
muhatabını ikna etmek veya kapı kapı dolaşarak yapılan propaganda şeklidir 
(Çiçek, 2007, ss. 106-107).

Kapsamı bakımından propaganda türleri açısından AK Parti seçim rek-
lamları, genel propaganda olarak değerlendirilebilir. 

SİYASAL REKLAMLARDA PROPAGANDA

Propaganda ve reklam tanımlarının günümüzde özel anlamda birleşimi bü-
tün dünyada ve özellikle propaganda kelimesinin olumsuz çağrışımlar do-
ğurduğu, otoriter ve totaliter rejimleri anımsattığı batı demokrasilerinde si-
yasal reklam kavramının benimsenmesine sebep olmuştur. Aslında siyasal 
reklam bir yanıyla propaganda ile özdeş anlamlıdır (Bektaş, 2000, s. 173). 

Seçim dönemlerinde en sık başvurulan enstrümanlardan biri olan siyasal 
reklam,  bir partinin veya adayın kitle iletişim kanallarında zaman ve yer sa-
tın alarak seçmenlerin tutumlarını, davranışlarını ve siyasal inançlarını etki-
lemek bakımından siyasal mesajlar vermek için gerçekleştirilen bir iletişim ve 
kampanya faaliyetidir. Siyasal reklamcılık tanımında dikkat edilmesi gereken 
nokta, siyasal reklamın paralı olmasıdır.  (Tokgöz, 2010, s. 172).  Bu durum da 
reklamın üretiminde reklam yapıcının üretim aşamasını denetlemesini doğur-
maktadır. Yapılan araştırmalar siyasal reklamların seçmenleri seçimler, aday-
lar, partiler ve gündeme ilişkin çeşitli konular hakkında bilgilendirdiği ortaya 
koymuştur (Balcı, 2006, ss. 138-141). Böyle bir bilgilenme sürecinde de bilgi 
akışı tek taraflıdır, yani reklamı üreten odağın elindedir. Dolayısıyla siyasal 
reklam, siyasi arenada kullanılan son derece gerekli bir propaganda aracıdır.  

Siyasal partilerin, seçmenin oyunu almak adına iki şeyi yapması gerek-
mektedir. İlk olarak seçmenin kendilerine neden oy vermeleri gerektiğini an-
latmak; ikinci olarak ise diğer parti veya adayları neden desteklememeleri  
gerektiği konusunda onları ikna etmektir. Rakip parti ya da adaya oy verme-
meleri noktasında seçmen kitleleri etkilemenin en kolay yollarından biri şüp-
hesiz siyasal reklamlardır (Balcı, 2007a, s. 74). Önemli bir propaganda aracı 
olan siyasal reklamcılık, politik hedefler doğrultusunda reklamcılık teknikleri 
kullanılarak hedef kitleyi istenilen yönde etkilemeyi amaç edinmektedir. Bir 
bakıma ticari kurumlar tarafından kullanılan reklamcılık ürünlerin pazarlan-
masını amaçlarken; siyasi gruplar tarafından kullanılan reklamcılık, fikirlerin 
hedef kitle tarafından kabul görmesini hedeflemektedir (Göker ve Alpman, 
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2010, s. 36). Özellikle seçim dönemlerinde etkin bir şekilde kullanılan siyasal 
reklamların, bazı işlevleri yerine getirmesi amaçlanmaktadır: Adayın ya da 
partinin kamuoyunda yeterince tanıtılması, özelliklerinin ve yeteneklerinin 
sergilenmesi, adaya ve partiye karşı seçmende ilgi uyandırılması, seçmenlerin 
siyasal katılıma teşvik edilmesi, kamuoyunda tartışılması istenen sorunların 
medya aracılığıyla gündeme getirilmesi ve seçmenlerin ilgili partiye ya da 
adaya oy olarak desteğinin sağlanması, siyasal reklamlar aracılığıyla amaçla-
nan işlevlerdir (Eroğlu ve Bayraktar, 2010, s. 191).

Günümüzde siyasal reklamcılık siyasi partilerin göz ardı edemeyeceği 
kadar önemli bir unsur haline gelmiştir. Siyasal reklamcılık, kullanılmaya 
başlandığı ilk yıllarda partilerin ideolojilerinin ve programlarının tanıtımına 
ağırlık verirken, zamanla lider ve aday imajını ön plana çıkaran bir gelişim 
seyri göstermiştir (Özkan, 2007, s. 22). II. Dünya Savaşı’nın ardından Ameri-
ka Birleşik Devletleri’nde siyasal reklamın öneminin fazlasıyla vurgulanma-
sı 1952 ABD başkanlık seçimlerinde Başkan Adayı Dwight D. Eisenhower’in 
televizyonda siyasal amaçlı 60 saniyelik paralı reklam spotları kullanmasıy-
la başlamıştır, denilebilir (Tokgöz, 2010, s. 171). Türkiye’de ise televizyonun 
propaganda amacıyla kullanılmaya başlaması, 1970’li yıllardan itibaren TRT 
ile mümkün olmuştur. Parti liderleri, TRT’nin yayın ilkeleri ve -Yüksek Seçim 
Kurulunca belirlenen ölçülere göre- seçmene ulaşmaya başlamışlardır (Öz-
kan, 2007, s. 45). Basında yer alan siyasal reklamların yanında televizyonda 
siyasal partilerin reklamlarının yapılması 1987 seçimlerine denk gelmektedir 
(Tokgöz, 2010, s. 178). 

Genellikle seçim dönemlerinde tercih edilen siyasal reklamcılık, pozitif ve 
negatif olarak iki şekilde gerçekleştirilmektedir. Negatif siyasal reklam, raki-
bin kendisi ya da partisine veya adayın işlediği konulara yönelik saldırıları 
içermektedir. Bu reklamlarda genellikle eleştiri unsuru ön plandadır (Balcı, 
2007b, s. 124). Açık veya gizli biçimde, alay ya da ironi içeren mesajlara sahip 
olan negatif siyasal reklamlar, rakiplerin özel yaşantılarının eleştirilmesi, dil 
sürçmesi gibi geçici ve istem dışı durumlarının alay konusu yapılması ya da 
rakiplerin vaatlerinde görülen tutarsızlıklara vurgu yapılması gibi içeriklere 
sahiptir (İnal ve Karabağ, 2010, s. 43). Pozitif siyasal reklam ise siyasal parti 
ya da adayın kendi icraatlarını, vaatlerini iyimser bir gelecek teması içinde 
seçmenlere sunan reklamlardır. Bu reklamlar partinin ya da adayın iyi özel-
liklerine vurgu yapacak şekilde hazırlanmaktadır (Balcı, 2007b, s. 124). Po-
zitif reklamlar, partinin ya da adayların yaşlılar, özürlüler için yaptıklarını, 
adayların aileye bağlılıklarını, ihtiyaç sahiplerine yardımlarını ve seçmenler 
üzerinde olumlu etki oluşturabilecek diğer benzer özelliklerini konu edin-
mektedir (İnal ve Karabağ, 2010, s. 43).
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AK PARTİ SEÇİM REKLAMLARININ ALIMLAMA ANALİZİ

AK Parti’nin 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’ne yönelik seçim reklamları, 2014 
Şubat ayından itibaren bütün yaygın televizyonlarda gösterilmeye başlan-
mıştır. Reklamların, kampanya başlangıcında ve daha sonra yayınlananlarla 
birlikte parti liderini, parti vizyonunu, partinin icraatlarını tanıtıcı ve olum-
layıcı bir üslupla ekrana taşıdığı bulgulanmıştır. AK Parti, kısa aralıklarla “İl 
İcraat Reklam Filmleri” başlığında 85, “Lafa Değil İcraata Bakarım Reklam Filmle-
ri” başlığında 28, “Yeni Türkiye Yolunda Daima İleri Reklam Filmleri” başlığında 
15, “Bayrak Reklam Filmi” başlığında 1 ve 2. versiyonu olmak üzere 2, “Suskun 
Dünyanın Hür Sesi” başlığında 1 ve “Teşekkürler Türkiye” başlıklarında 1 olmak 
üzere toplam 132 reklam filmi hazırlamıştır (www.akadaylar.com). Çalışma-
ya 132 reklam filminin tümü konu edilmiştir. Bu nedenle sorular, reklamların 
geneli dikkate alınarak hazırlanmıştır. Reklamların sayıca fazla olmasından 
ve akılda kalıcılığının saptanmaya çalışılmasından ötürü analizin gerçekleş-
tirildiği katılımcılar ile birlikte izlenmesine gerek görülmemiştir. Dolayısıyla 
analiz için veriler gözlem tekniği dışarıda bırakılarak sadece soru yöntemiyle 
elde edilmiştir. Çalışmada yapılan analiz, alımlama analizinin önemli kıstas-
ları dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu noktada alımlama analizine iliş-
kin kısa bir bilgi vermek yerinde olacaktır. 

Kodlama-Kodaçımı ve Alımlama Analizi

İngiliz Kültürel Çalışmalar ekolünün öncülerinden olan Stuart Hall, ortaya 
koyduğu Kodlama-Kodaçımı yaklaşımı ile iletişim araştırmalarına yeni bir 
boyut kazandırmıştır. Kodlama-Kodaçımı ile izleyiciler medya iletileri karşı-
sında özne olarak konumlandırılmakta ve etkin bir pozisyonda yer almakta-
dır. Hall’e göre egemen paradigmanın iletişim modeli gönderen-mesaj-alıcı 
doğrusallığıyla kurulmuş ve yalnızca mesaj alışverişi boyutunda yoğunlaş-
mıştır. Ona göre iletişim süreci farklı momentler (üretim, dolaşım, dağıtım/
tüketim yeniden üretim) içinde üretilen ve süre giden bir yapıdır (Hall, 2003, 
s. 309). Hall’ün ortaya koyduğu bu modelde diğer iletişim kuram ve modelle-
rinin aksine alıcı kitle aktif kılınmaktadır. Bu nedenle Hall, medya tarafından 
gönderilen anlam ile alıcı kitlenin anladığı anlamın her zaman örtüşmeyebi-
leceğini savunmaktadır. Bu anlamda alıcı kitle sadece medya iletilerinin öner-
diği anlamlara sıkışıp kalmamakta, söz konusu iletilere kendi bakış açısını 
yansıtmakta, kendine uygun olan anlamı çıkarmakta ve bu doğrultuda anlam 
üretmektedir (Mutlu, 2005, s. 132). 

Hall, alıcı kitlenin medya tarafından gönderilen iletiler karşısında gerçek-
leştirebileceği farklı okuma süreçlerini “baskın-hegemonik okuma”, “müza-
kere edilmiş okuma” ve “muhalif okuma” şeklinde kategorilendirmektedir. 
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Hall, Baskın-hegemonik okuma biçiminin gönderilen mesajların izleyiciler 
tarafından istenilene uygun bir şekilde alımlanması durumunda gerçekleşe-
ceğini belirtir. Bu okuma biçimi Hall’e göre “kusursuz şeffaf iletişim’in ide-
al-tipik bir örneğidir ya da ‘tüm pratik amaçlar için’ ulaşmamızın beklendiği 
yerdir” (2003, ss. 322-323). Baskın-hegemonik okumada izleyici mesajın tüm 
anlamlarını kabul etmektedir. Müzakere edilmiş okuma biçiminde izleyiciler 
medya metinlerinin vermek istediği mesajın ne olduğunun farkındadır. İzle-
yici, mesajların belli kısımlarını kendi görüşlerine uygun bulup kabul eder-
ken belli kısımlarına karşı çıkmaktadır. Müzakere edilmiş okumayı içeren bir 
kodaçımı, hem kabul edilen hem de reddedilen unsurları bir arada barındırır 
(Hall, 2003, s. 324). Muhalif okuma biçiminde ise iletilen metinlerde bulunan 
bütün anlam ve yan anlamlar, izleyici tarafından çözümlenerek bu metinlere 
karşıt bir tutum belirlenir. İzleyici mesajın bütünlüğünü bozarak alternatif bir 
referans çerçevesi içinde mesajın anlamını kendine göre yeniden kurar (Hall, 
2003, s. 325). Bu anlamda muhalif okumada kodlanan mesajın kişi tarafından 
bozulmasının yanında karşıt kodla başka bir mesaj üretilmesi söz konusudur 
(Hall, 2005, s. 97). 

Kodlama-Kodaçımı ile paralellik gösteren alımlama analizi ise medya içe-
riklerine ideoloji ve sembollerle örülü kapatılmış söylemler olarak yaklaşmak-
tadır (Şeker, 2009, s. 106). Alımlama analizi, alımlama sürecini anlayabilmek 
için medyanın kendi ideolojik duruşu doğrultusunda oluşturduğu söylemler 
aracılığıyla izler kitlenin söylemlerini karşı karşıya getiren okuma biçimidir. 
Alımlama analizi, izler kitlenin gerçekleştirdiği okuma biçiminde kişilerin 
içinde bulunduğu toplumsal yapıyı ve diğer kültürel ve siyasal konumlarla 
ilişkisini de göz önünde bulundurmaktadır (Akt. İrvan, 1994, s. 206). 

Alımlama analizi medya aracılığıyla gönderilen mesajları kültürel ve ge-
neli kapsayan şekilde kodlanmış söylemler olarak ele alır. Bu noktada alımla-
maya dair yapılan çalışmalar medya söylemleri ile izleyici tarafından üretilen 
söylemlerin ampirik çözümlemesini yaparken sosyo-kültürel yapıya gönder-
mede bulunmaktadır (Jensen ve Rosengren 2005: 66). Bu nedenle izler kitle-
nin anlam üretimindeki ve alımlamarındaki farklılıklar bireysel olduğu kadar 
toplumsal faktörler de göz önünde bulundurularak değerlendirilir (Hoijer 
2005: 105-106).

Stuart Hall’ün geliştirdiği kodlama-kodaçımı yaklaşımı, izleyiciyi edilgen 
bir konumdan etken bir konuma taşıyan birçok farklı araştırmaya ilham kay-
nağı olmuştur. Özellikle David Morley’in Hall’ün kodlama-kodaçımı yak-
laşımını ampirik olarak test ettiği ‘Nationwide’ adlı televizyon programına 
yönelik yaptığı çalışma ilk önemli araştırmalardandır (Stevenson, 2008, s. 
134). Morley,  bu çalışmasında tek bir olayın okunuşunu araştırmak için çe-
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şitli toplumsal kesimlerden yirmi altı odak grup üzerinde (farklı eğitim, yaş, 
cinsiyet ve meslek grupları) verilen mesajların nasıl alımlandığını araştırmış-
tır (Smith, 2007, s. 234). Araştırma sonucunda izleyicilerin sınıfsal konumla-
rı ile medya mesajlarının anlamlandırmaları arasında doğrudan bir ilişkinin 
olmadığını saptamış ve bu metinlerin çoklu okumalara açık olduğunu ortaya 
koymuştur (Yaylagül, 2010, s. 136). Morley bu çoklu okumaları, Hall’ün kate-
gorilerini izlemek suretiyle baskın-hegemonik, müzakereli ve muhalif olmak 
üzere üç başlık altında toplamıştır. Şayet izleyicilerin bir kesimi baskın-he-
gemonik okumaya göre yanıt veriyorsa bunlar toplumda baskın olan değer-
lere, tutumlara ve inançlara göre hareket etmiştir. Muhalif okuma yapanlar 
ise baskın-hegemonik okumayla çelişen bir düşünme biçimini kullanmıştır. 
Müzakereli okumayı kullanan izleyici kümesi ise ne muhalif ne de baskın-he-
gemonik olan okuma biçimini kullanmakla birlikte inanmaksızın veya kabul 
etmeksizin baskın değerlerle birlikte var olabilecek bir anlam sistemine sahip 
olarak görülmüştür (Mutlu, 2005, s. 137). 

Yine Morley daha sonra farklı konumlardaki 18 aile ile gerçekleştirdiği 
‘Family Television’ adlı programa yönelik analizde, medya tarafından üreti-
len anlamın farklı şekillerde oluşabileceği ve bu oluşumun sınıf temelinden 
bağımsız şekillendiği yönündeki görüşü ampirik olarak desteklemiştir (Sel-
çuk ve Şeker, 2012, s. 40). 

Alımlama analizine ilişkin gerçekleştirilen önemli çalışmalardan biri de 
Hoijer’in ‘Asit Ortamında Yaşam ve Ölüm’ adlı programın izleyiciler tarafın-
dan nasıl anlamlandırıldığını ortaya koymak için gerçekleştirdiği çalışmadır. 
14 kişi üzerinde uyguladığı bu çalışmada Hoijer, kişilerin izlediklerini kendi 
bilişsel haritaları doğrultusunda yorumlama eğilimi gösterdiklerini sapta-
mıştır. Buna göre bazı izleyiciler program tarafından üretilen mesajları de-
neyimleri ile ilişkilendirerek, bazıları ise önceki bilgilerini de kullanarak yeni 
anlamlar üretmiştir (Hoijer, 2005: 113-126). 

YÖNTEM 

Bu çalışmanın örnek olayını AK Parti’nin yukarıda sözü edilen reklam filmle-
rinin tümü oluşturmuştur. Çalışmanın ana sorunsalı AK Parti seçim reklam-
larının seçmenin oy verme davranışı üzerinde ne gibi bir etkisi olduğu ve söz 
konusu reklamların izler kitle tarafından nasıl alımlandığıdır. Bu bağlamda 
çalışmada araştırmaya katılan grup üyelerinin reklam filmlerine yönelik ka-
naatleri ve reklamların kodlarını nasıl çözdükleri saptanmaya çalışılmıştır. 
Çalışmaya amaçlı örneklem esas alınarak Nevşehir ilinde ikamet eden farklı 
yaş, cinsiyet, sınıfsal konum ve eğitim düzeyinden 15 kişi katılmıştır. Analize 
tabi tutulan kişilerin tamamı oy kullanma hakkına sahip, 21–56 yaş gurubun-
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dadır. Eğitim düzeyleri 3’ü lise 1’i ön lisans,7’si lisans; 4’ü yüksek lisans me-
zunu şeklindedir. Katılımcılar farklı meslek gruplarından olmakla birlikte 3’ü 
akademisyen, 2’si mühendis, 3’ü işçi, 4’ü memur, 2’si öğrenci ve biri emekli 
öğretmendir. Katılımcıların farklı sosyo-demografik özellikte olmalarına dik-
kat edilmiştir. Bunun temel sebebi izler kitlenin ürettiği anlam ile sosyal ko-
numları arasında bir ilişkinin olup olmadığının saptanmaya çalışılmasıdır. 

Katılımcıların 4’ü kadın 11’i erkektir. Analiz katılımcıların ev ortamların-
da derinlemesine görüşme şeklinde gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde alımlama 
çalışmalarının bir gereği olarak katılımcıların sorulara rahat bir şekilde cevap 
vermeleri sağlanmıştır. Kişilerin birbirlerinin verdiği yanıtlardan etkilenme-
meleri için her biri ile ayrı görüşmeler yapılmış ve her katılımcıya yapılan-
dırılmış görüşme formuyla hazırlanan 11 soru yöneltilmiştir. Sorular, tüm 
reklam filmleri dikkate alınarak hazırlanmış ve bu şekilde soruların seçim 
reklamlarının bütününe genellenebilir olması sağlanmıştır. 

Analiz 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’nden iki hafta sonra 12 ve 13 Nisan 
2014 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Analize katılan kişilerin 14’ü, 30 Mart 
2014 Yerel Seçimleri’nde oy kullandığını, 1 katılımcı ise kaydının başka bir 
ilde olduğu gerekçesiyle oy kullanamadığını belirtmiştir. Analizde yer alan 
görüşlerin tümü, herhangi bir müdahale olmaksızın katılımcıların ağzıyla ve-
rilmiştir. Katılımcıların isimleri gizli tutularak ad ve soyadlarının baş harfleri 
ile kodlama yapılmıştır. Alımlama analizi yoluyla elde edilen bulguları daha 
büyük bir popülasyona genellemek uygun değildir. Her ne kadar genelleştiri-
lebilir değilse de alımlama analizi, görüşülen kişilerin araştırılan konuya yö-
nelik algı düzeylerinin ve görüşlerinin derinlemesine ölçülmesi noktasında en 
uygun yöntemlerden biridir. Alımlama çalışmalarındaki esas amaç zaten araş-
tırmanın genelleştirilebilir olmasından çok bireysel anlam üretimi aracılığıyla 
çoğul anlam ve kavrayışlar üretmeye imkân sağlamaktır (Jensen, 2005: 136). 

BULGULAR ve YORUM

AK Parti seçim reklamlarına yönelik yapılan bu çalışmada elde edilen bul-
gular, dört ana başlık altında toplanmıştır. Başlıklar, sorulara verilen cevap-
lar doğrultusunda oluşturulmuştur. İlk olarak izleyicilerin reklamlara ilişkin 
genel kanaatleri, ikinci olarak reklamların hatırlanma düzeyi, üçüncü olarak 
AK Parti reklam filmlerinin diğer parti reklamları ile karşılaştırılması ve son 
olarak ise seçim reklamlarının katılımcıların oy verme davranışı üzerindeki 
etkisi sorgulanmıştır.



M. İşliyen: Seçim Reklamlarının İzleyiciler Üzerindeki Etkileri

35

Reklamlara İlişkin Kanaatler 

AK Parti seçim reklamlarına yönelik bütün katılımcıların belirli kanaatlere sa-
hip oldukları gözlenmiştir. Reklamlara ilişkin kanaatlerini sergileyen katılım-
cıların farklı siyasi yönelimlere sahip olmalarına rağmen tamamına yakınının 
-1 katılımcı dışında-  ortak bir kanaate sahip olduğu saptanmıştır. 

Alıcı Kitlenin Reklamlara Bakışı 

Çalışmada elde edilen veriler değerlendirildiğinde AK Parti’nin 30 Mart 2014 
Yerel Seçimleri’ne yönelik hazırladığı reklam filmlerini tüm katılımcıların iz-
lediği saptanmıştır. AK Parti seçim reklamları katılımcılarda büyük çoğun-
luğu olumlu olmak üzere birtakım kanaatler oluşturmuştur. Reklamlar, ka-
tılımcılar tarafından genel olarak başarılı ve amacına uygun bulunmuştur. 
Katılımcılar, reklamların yapılan icraatlara dönük hazırlandığını ve bu ne-
denle işlenen temaların gerçeği yansıttığını belirtmişlerdir. Bu bağlamda AK 
Parti’nin seçim reklamlarında propaganda türlerinden ‘beyaz/açık propagan-
dayı’ kullandığı sonucuna varılabilir. Bilindiği gibi söz konusu propaganda 
türünde bilgi kaynağı bellidir ve kitlelere aktarılan bilgilerin tümüyle gerçeğe 
dayalı olması gerekmektedir. 

F.İ. : Kesinlikle başarılı buluyorum. Çünkü seçim sürecinde yayınlanan 
siyasal reklamların amacı o kısacık sürede seçmene ulaşmak ve onu etkile-
mektir. Bu anlamda AK Parti reklamlarının hemen izleyiciyi yakaladığını ve 
vermek istediği mesajı kısa ve öz şekilde verdiğini söyleyebilirim.

D.Y. : Evet başarılı buldum çünkü samimi geldi bana.

E.K.: Halkı gerçekten etkileyen reklamlar yapıldığını düşünüyorum. Sos-
yal hayatın içinden özellikle derin konular seçilerek -hastalar, yaşlılar, çocuk-
lar gibi- reklam filmleri çekilmesi tercih edilmiş.

M.C.: Başta hızlı tren projesi, yeni havaalanı, yeni köprü olmak üzere parti-
nin neredeyse bütün hizmet verdiği alanlarda o hizmete özgü reklamlar üre-
tilmiş. Bitlis Kuskunduran Tüneli’nin anlatıldığı reklam filmi, Doğu Anadolu 
bölgesindeki seçmeni etkilerken, Bolu Dağı Tüneli Karadeniz bölgesindeki 
seçmeni olumlu yönde etkiliyor bence. Diğer bir filmde ise baş örtüsü yasa-
ğından dolayı yurt dışında tıp okuyan ve 2013’teki düzenlemeden sonra Tür-
kiye’ye dönerek hizmet etmeye başlayan doktorun ‘Ben başörtü yasağını kal-
dırana bakarım’ şeklinde verdiği mesaj çok önemliydi. ‘’Ben lafa değil icraata 
bakarım’’ şeklindeki sihirli sözün etrafında şekillenen onlarca reklam filmi-
nin her birinin amaca ulaşmada son derece başarılı olduğunu düşünüyorum.

M.K.: Somut bir şeyler gösterip yani yaptıklarını gösterip yapabileceklerini 
vaat ediyor.
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Katılımcıların tamamına yakınının AK Parti’nin başarılı bir reklam stra-
tejisi ortaya koyduğu noktasında hemfikir olduğu gözlenmiştir. Fakat bazı 
katılımcılar reklamları başarısız ve gerçeklikten uzak olarak değerlendirmiş-
lerdir. 

M.N.C.: Başarısız. Gerçekleri çarpıtıp olmadık şeyleri olur gösterip halkın 
zayıf noktasından vurmaya çalışan reklamlar yaptı. Reklamlarda milliyetçili-
ği vurgularken insanları, bayrağımızı ve dini kullandılar.

T.V.: Öncelikle milliyetçilik dev bayrakla kurtulamaz. Birlik beraberlik te-
ması açısından değerlendirildiğinde de çok abartılı buluyorum. Daha makul; 
mesela referandumdaki gibi bir türkü halka daha çok hitap ederdi. Dombra 
şarkısının kullanımını ise İmralı Açılımı ile tezat buldum. Bir de seçim ya-
saklarına iktidar partisinin reklamında bayrak kullanarak uymaması ve bunu 
haklı göstermeye çalışması olumsuz bir durum. Ben lafa değil icraata baka-
rım reklamlarını ise kendimi çok zorlayınca hatırladım. Onlara dair, slogan 
haricinde çok az görsel hatırlıyorum, kamyon şoförlü ve tünelli olana dair 
görsellerde sadece. Diğerleri silinmiş.

Katılımcıların yorumları değerlendirildiğinde genelinin AK Parti reklamla-
rının amacına uygun bir şekilde hazırlandığı ve somut verilerle oluşturulduğu 
doğrultusunda kanaat belirttikleri görülmüştür. Dolayısıyla partinin vermek 
istediği mesajla alıcı kitlenin aldığı mesaj, örtüşmektedir. Bu da “baskın-he-
gemonik okumanın” gerçekleştiğini göstermektedir. Bununla birlikte kimi ka-
tılımcılar, AK Parti’yi desteklemediklerini belirtmelerine rağmen reklamların 
gerçeği yansıttığını ifade ederek müzakereci bir okuma gerçekleştirmiştir. T.V. 
ve M.N.C. adlı katılımcıların ise reklamlara yönelik “muhalif okuma” biçimini 
sergilediği ve ideolojik bir kapanma gerçekleştirdiği gözlenmiştir.

Alıcı Kitlenin Reklamlarda Çizilen Parti ve                                                                                                   
Lider İmajına Yönelik Görüşleri

Çalışma kapsamında görüşülen kişilere reklamlarda işlenen temaların parti 
liderini mi yoksa parti ve icraatlarını mı öncelediği sorulmuştur. Buna göre 
katılımcıların büyük çoğunluğu reklamlarda hem partinin hem de lider profi-
linin ön planda olduğunu düşünmektedir. Bazı katılımcılar ise lider imajının 
reklamların başat belirleyeni olduğunu ifade etmiştir. İki katılımcı ise reklam-
ların parti icraatlarına yönelik hazırlandığını belirtmiştir. 

F.İ.: Tüm reklamlar parti ve partinin gerçekleştirmiş olduğu icraatların al-
tını çiziyor. Ancak sonuçta tüm bu faaliyetler, Recep Tayyip Erdoğan’ın genel 
başkanlığı döneminde gerçekleştirildiği için bu partinin olduğu kadar liderin 
de başarısı. Ve reklamlarda alt mesaj olarak bu da veriliyor.
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E.K.: Aslında ikisi birlikte işlenmeye çalışılmış. Liderliğin yanında partinin 
icraatları da yer alıyor.

M.K.: Parti icraatlarını yöneten bir lider profili ortaya çıkıyor. Yani her ikisi 
de ön planda.

S.K.: Yapılan icraatlar kadar bunların yapılmasında büyük rol oynayan li-
der profili de ortaya konuluyor.     

T.V.: Lider profili. Kadir Topbaş ve Gökçek’in reklamları çok az hatırımız-
da.

M.N.C.: Daha çok lider profili oluşturuldu. Bu seçimlerde öyle olmasaydı 
zaten işleri zordu bence.

P.V.: Bence Tayyip Erdoğan harika bir hatip. Çok insan ona sadakat için 
oy veriyor. Olay ne olursa olsun onun çıkarına sonuçlanmasını sağlıyor. Bu 
nedenle lider profili ön plandaydı. 

M.G.: Parti ve icraatlarına yönelik bir imaj çizilmişti.

AK Parti Reklamlarının Hatırlanma Düzeyi 

Bu çalışma, Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim yasağı getirdiği 29 Mart 2014 
tarihinden iki hafta sonra gerçekleştirilmiştir. Bu da reklamların hatırlanma 
durumunun seçmenler üzerinde bıraktığı etki bağlamında önemli verilerin 
toplanmasını sağlamıştır. Reklamların yayınlanmasının üzerinden belirli bir 
süre geçmiş olmasına rağmen AK Parti seçim reklamlarının önemli bir bö-
lümünün katılımcılar tarafından hatırlandığı saptanmıştır. Şüphesiz hatır-
lanma düzeyine etki eden etmenlerin başında görselliğin ön planda olması 
ve anlatılanların görsellikle uyumlu bir şekilde desteklenmesi gelmektedir. 
Nitekim görsel kullanımı sunulan fikirleri güçlendirmekte, berraklaştırmakta 
ve açıklığa kavuşturmaktadır (Özsoy, 2009, s. 112). AK Parti reklamlarının 
hatırlanma düzeyinin ölçüldüğü sorularda katılımcıların sözel öğelerden çok 
görsel öğeler üzerinde durması da söz konusu durumu örnekler niteliktedir.  

Akılda kalan reklamların dağılımına bakıldığında “Bayrak Reklamı”nın 
hatırlanma düzeyi en yüksek reklam olduğu dikkat çekicidir. Nitekim propa-
gandanın kullandığı yöntemlerin başında da çağrışımları kuvvetli olan sem-
boller gelmektedir. Bu semboller tarihsel ve toplumsal bağlamlarıyla birlikte, 
toplum tarafından benimsenmiş, bireylere gündelik yaşamlarında ve değerle-
rinde yeri olan anlamlarla seslenmektedir (Göker ve Alpman, s. 34 ). Bu nok-
tada “Bayrak Reklamı”nın dikkat çekmesi ve bu denli hatırlanıyor olması da 
bunun somut bir göstergesidir. Nitekim 17 Aralık süreci ile birlikte yaşanan 
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gelişmelere bağlı olarak “millî iradeye” yönelik bir tehdidin olduğuna yöne-
lik unsurlar Bayrak Reklam filmiyle izleyicilere sunulmuştur. 

E.K.: Millet Eğilmez isimli reklam. O reklamın teması güzeldi. Bayrağımı-
za ve milletimize uzanmaya çalışan hain ellere verilecek en güzel cevaplar-
dan birisi verilmiş. Milletin birlik ve beraberlik içinde olması hedeflenmiş. 
AK Parti’nin de bunun savunucusu olduğu vurgulanmış.

F.İ.: Türk Bayrağı’nın düşmekten son anda kurtulup insanların çabaları ile 
göndere çekilmesi… Hakkâri Hava alanına ilişkin reklamın ilk etapta tarama-
lı tüfek ile başladığı yanılsamasının verilmesi ve birden olayın bambaşka bir 
boyuta taşınması çok etkileyiciydi.

D.Y.: Bayrağın düşmeden kaldırılması, Dombra, şarkı söyleyen halk.

S.Ş.: Bayrağın yere düşmesini engelleme amacıyla insanların bayrak dire-
ğine doğru koşmaları, daha sonra Türk Bayrağı yerine AK Parti Bayrağı’nın 
konulması en çok aklımda kalan görüntü.

M.A.: İstiklâl Marşı’nın okunduğu reklam hatırımda kalmış. İstiklale sa-
botaj teması ile başlayan reklam milletin istiklali yeniden inşası ile bitiyordu. 

P.V.: Sarı rengin kullanılması, İstiklâl Marşı’nın okunması, bayrağı çizen 
el, insanların bir araya toplanması aklımda kalanlar.

M.G.: Türk Bayrağının kimliği belirsiz kişi ya da ülke tarafından indirilme-
si çok dikkat çekiciydi. Bu Türkiye üzerinde oynanan oyunları gösteriyor. Bir 
de yapılan hizmetlerin il il hatırlatılması ilgimi çeken reklamlardı. 

E.G.: Kız öğrenciyle çekilen hızlı tren reklamı hatırımda kalan. Konya’da 
yaşadığım için Ankara-Konya arası hızlı tren çalışmalarından dolayı aklım-
da yer edinmiş olabilir. Bunun yanında hastanelerle ilgili yapılan çalışmaları 
konu eden reklamlar da aklımda kalmış. 

M.C.: Dombra şarkısının bulunduğu ve Recep Tayyip Erdoğan için hazır-
lanan reklam filminin lider profili oluşturulmasında son derece başarılı oldu-
ğunu düşünüyorum. Şarkının sözleri de Erdoğan’ın gerek liderliği hakkında 
gerek yaptığı icraatlar anlamında birçok mesajı barındırıyor. Diğer yandan 
milliyetçi kanat başta olmak üzere her kesimden seçmenin adeta damarından 
girdiği Bayraklı reklam filmi oldukça etkiliydi.

M.K.: İstiklâl Marşı ve bayrak reklamının etkili olduğunu söyleyebilirim. 
Millî duyguları harekete geçiren bir tür sihir kullanmış diyebilirim. 

M.N.C.: Aklımda bir sürü şey kaldı, bakılacak olursa. Ama en önemlisi en 
son çıkartılan bayrak reklam filmiydi. Birinci reklam telif hakları yönünden 
sakıncalı. Bu film de aslında bir oyun fragmanından esinlenilmişti ve milliyet-
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çiliğin aşırı derece sömürüldüğü bir reklam filmiydi. İkincisi ise yapılmayıp 
yapımına başlanmamış ama lafta olan şeylerin seçimlerden bir ay öncesinde 
temel atmaları ve biz bunları yapacağız demeleri. 

R.G.: En son İstiklâl Marşının okunduğu reklam manevi yönden çok vuru-
cu ve akılda kalıcıydı.  

S.K.: Özellikle önceki seçimlerde kullanılan vaatler yerine ‘Hayaldi Gerçek 
Oldu’ sloganları adı altında yapılan reklamlar çok dikkatimi çekti.   

T.V.: Bayrak reklamında, siyah deri eldivenli bir şahsın direğe sabotajı Ka-
bataş vakasına atıf olabilir mi diye çok düşünmüşümdür. Mesajlardan çok 
görüntüler şu an aklımda. Bir de Başbakan’ın okuduğu İstiklâl Marşı. Güzel 
okudu vesselam. Adana AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan’ının reklamı 
da yapmacıktı ama bir o kadar da sempatikti.  

Vatan ve bayrak, siyasal reklamlarda en çok vurgulanan temalar arasında-
dır (Çobanoğlu, 2007, s. 190). Çünkü seçmenler, tarafından bu tema oldukça 
yüksek düzeyde ilgi görmektedir. AK Parti’nin “Bayrak Reklam Filmi”nin 
seçmenler tarafından en çok hatırlanan reklam olması, bunun somut bir ör-
neğidir. Katılımcıların büyük bir bölümü reklamı oldukça etkileyici ve başa-
rılı bulmuştur. Akılda kalıcılık noktasında bayrak temalı filmlerden birincisi 
daha çok hatırlanmış; sadece S.Ş. adlı katılımcı söz konusu reklam filminin 
ikinci versiyonuna da değinmiştir. 

Söz konusu reklamın “millî duygulara sesleniyor olması”, katılımcıların 
genelinin beğenisini kazanmıştır. Bu da verilmek istenen mesajın doğrudan 
alımlandığını göstermekte ve baskın-hegemonik bir okumanın gerçekleştiril-
diğini ortaya koymaktadır. Fakat katılımcıların küçük bir bölümü, bu reklamı 
“millî duyguların sömürülmesi” şeklinde değerlendirmiş ve reklamı sakınca-
lı bulmuştur. Bu durum ise söz konusu katılımcıların reklam filmlerinde ve-
rilmek istenen mesaja karşı ideolojik bir kapanmaya gittiklerini ve gönderilen 
mesajın muhalif okuma biçimiyle kodaçımladığını göstermektedir.   

Yapılan yorumlar incelendiğinde S.K. adlı katılımcının “Hayaldi Gerçek 
Oldu” sloganına yer vermesi oldukça dikkat çekmektedir. Nitekim bu slogan 
2011 Genel Seçimlerinde kullanılan reklamlarda yer almıştır. Bu veri, slogan-
ların akılda kalıcılığını göstermesi bakımından önemlidir. Katılımcıların bir 
kısmı bayrak temalı reklam dışında başka reklam filmlerine de değinmişler-
dir. E.G. adlı katılımcının görüşlerinden hareketle katılımcıların reklamlarla 
kurduğu yakınlılık etmenleri ile reklamları hatırlama düzeyi arasında bağlan-
tı olduğu yorumu yapılabilir.  
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Seçim Reklamlarının Oy Verme Davranışı Üzerindeki Etkisi

Seçim reklamları genel anlamda seçmenlerin kararlarını etkilemek ve oy ora-
nını arttırmak için kullanılan önemli propaganda stratejilerinden biridir. Bu 
görüşten hareketle AK Parti seçim reklamlarının katılımcıların oy verme dav-
ranışı üzerindeki etkisi sorgulanmış ve reklamlar ile oy verme davranışı ara-
sında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı saptanmaya çalışılmıştır. 

F.İ.: Reklamlar seçim sürecinde kararsız seçmenleri etkileyebilir. Ancak bir 
partide karar kılan kişilerin hafızasını tazeler diye düşünüyorum. AK Parti 
reklamları da bunu yapıyor.

T.V.: Yerel seçimde partiye değil kişiye oy veririm. O yüzden parti reklam-
ları yerel seçimde bana pek işlemez. 

S.K.: Algım ve düşüncelerimde fazla bir değişiklik olmadı. Çünkü yapılan 
icraat ve çalışmaları bildiğim için takdir ediyorum.

M.G.: AK Parti reklamlarında yapılan hizmetleri gördükçe AK Parti sem-
patizanlığım daha çok arttı diyebilirim. 

M.N.C.: Hiçbir değişiklik olmadı görüşümde ve şunu savunan bir insanım: 
Bir insanın görüşünü değiştirmek o kadar kolay değildir bence, değişmesi de 
çok saçma. Sen bir reklam filmi ile oyunu değiştirebiliyorsan hiç yaşama. Her 
önüne gelen seni kandırır bence.

P.V.: Reklamlarla [AK Parti’yi kastediyor] daha sempatik buldum. Son 
olaylardaki antipatim ortadan kalktı. Parti tercihimde değişiklik olmadı. Çün-
kü yerel seçimde kişiye oy verilir mantığı ile düşündüm.  

M.K.: Reklamlar çocuk aldatan şeker çikolata gibidir, biz o yaşı çoktan geçtik. 

Yapılan yorumlar dikkate alındığında genel anlamda AK Parti yerel seçim 
reklamları ile katılımcıların oy verme davranışı arasında anlamlı bir ilişki ku-
rulamamıştır. Katılımcı görüşlerinden hareketle bunun başlıca sebebi yapılan 
seçimlerin genel değil yerel seçim olması ve buna bağlı olarak partiye değil 
kişiye oy verileceği düşüncesinin hâkim olmasıdır. Ancak son zamanlarda 
yaşanan olaylarla AK Parti arasında ilişki kurmaya çalışan P.V.’nin yorumu, 
reklamların karar alma sürecinde olmasa bile genel manada kanaat değişik-
liğine sebep olduğu yönünde ortaya çıkan önemli bir veridir. M.G.’nin yoru-
mu ise konuya farklı bir bakış açısı kazandırması açısından dikkate değerdir. 
Buna göre kişiler bağlı oldukları partiye reklamlar aracılığı ile daha fazla bağ-
lanabilmekte dolayısıyla algı ve kanaatlerinin derecesinde bir artış meydana 
gelebilmektedir.  Benzer şekilde katılımcı F.İ.’nin yorumları da M.G.’yi des-
tekler nitelik taşımaktadır. Bu noktada AK Parti seçim reklamlarının AK Parti 
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seçmenlerinin hafızasını tazelediğini söylemek mümkündür. Fakat reklamlar, 
araştırmaya katılan kişilerin oy verme davranışına doğrudan etki etmemiştir. 

AK Parti Reklam Filmlerinin Diğer Parti Reklamları İle Karşılaştırılması

Katılımcılardan AK Parti seçim reklamlarını diğer siyasi partilerin seçim rek-
lamları ile karşılaştırmaları istenmiştir. Buna göre reklamların içerik, üslup ve 
gönderilen mesaj anlamında birbirleri ile kıyaslanarak ortak ve ayrılan yönle-
ri katılımcılar tarafından ortaya konmaya çalışılmıştır.  

S.Ş.: AK Parti’nin reklam filmlerini içerik, üslup ve gönderilen mesaj anla-
mında CHP ile karşılaştırdığımda daha gerçekçi geldi bana. Üstelik MHP’nin 
reklamlarını televizyon kanallarında hiç görmedim. 

P.V.: Sarıgül’ün reklamları güçlüydü. MHP veya CHP’nin reklamlarını be-
ğenmedim. Hep birlikte şarkı söylemekle birlik olunduğu kanıtlanamaz. 

M.G.: CHP ve MHP sanki halkın bir bezginliği varmış imajı veriyor. Bir de 
bu partiler, reklamlarını sanki yerel değil de genel seçim varmış gibi hazırlamış. 

E.G.: AK Parti dışındaki diğer parti reklamlarını hiç hatırlamıyorum. 

D.Y.: Diğer partileri samimi bulmadığım için reklam filmlerine de bakmadım.

E.K.: [AK Parti’yi kastediyor] İçerik olarak daha geniş kitlelere hitap edil-
miş, üslup halka yakın yani anlayabileceği şekilde görseller çok kullanılmış 
ve dolayısıyla gönderilen mesajlar daha etkili olmuş.

F.İ.: AK Parti reklam filmleri partinin şimdiye dek yapıp ettiklerini anla-
tıyor. Ve seçmene “yaptığımız yapacaklarımızın teminatıdır“ mesajını veri-
yor. Bu son derece pozitif bir yaklaşım. Fakat muhalefet partilerinin yapmış 
olduğu reklamlar daha çok negatif. Çünkü orada partilerin vaatlerinden çok 
AK Parti’yi kötüleyici temalar seçilmiş. Örneğin CHP’nin yaptığı ayakkabı 
kutularının olduğu reklam filmi, seçmenlerin AK Parti’ye neden oy vermeme-
si gerektiğini anlatmaya çalışmış. Hâlbuki burada CHP’nin yapması gereken 
seçmenlerin kendilerine neden oy vermesi gerektiğini anlatan reklamlar üret-
mek olmalıydı. 

M.A.: Uzun yıllar iktidar olma ve eserler ortaya koymuş olma  bağlamında 
daha kendine güvenli ve pozitif üslup var gibi. Diğerleri muhalefette olma ve 
esersizlik sıkıntısı yaşıyor. Çoğu iletiler bu yüzden negatif yüklü gibi.

M.C.: MHP gerek çalışmalarında gerek reklam filmlerinde sadece milli-
yetçilik teması ve AK Parti karşıtlığı üzerine yoğunlaşırken, CHP ulusal kim-
lik ve Atatürkçülük gibi söylemler üzerine uğraş vermiş. CHP, her ne kadar 
dindar kesime karşı adım atıyor gibi görünse de başarılı olduğu söylenemez. 
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Yine aynı şekilde Kürt seçmene karşı bir türlü samimiyeti kuramadığını da 
parantez içinde belirtebiliriz. AK Parti’nin üslup ve içerik kısmı daha gerçekçi 
ve samimi. CHP ve MHP’nin bu samimiyeti bir türlü hissettiremediği belli. 

T.V.: Daha agresif bir üslup. Burada Başbakan’ın üslubu ile reklamlarınki-
ni karıştırıyor olabilirim. O da reklamlardan çok Başbakan’ın katıldığı prog-
ramları izlememdendir. Ama iktidar ve icraat avantajı olduğu için içerikleri 
daha realist. Yine icraata dayalı güvencesi olduğu için mesajları daha net. An-
cak Sarıgül’ün “Oyum Sarıgül’e” diyen teyzesi çok daha sempatikti.

Katılımcıların AK Parti seçim reklamları ile diğer partilerin seçim reklam-
larını karşılaştırdığı yorumlar dikkate alındığında, AK Parti reklamlarının 
icraata dayalı olması sebebiyle daha gerçekçi bulunduğu görülmüştür. Tüm 
bu yorumlar katılımcıların önemli bir kısmının reklam metinlerini baskın-he-
gemonik bir çerçevede okuduğunu göstermektedir.  Muhalefet partilerinin 
yapmış olduğu reklamlar ise genellikle “negatif anlamlar taşıdığı” gerekçe-
si ile birçok katılımcı tarafından eleştirilmiştir. Bu bağlamda negatif siyasal 
reklamcılığın kodlarını taşıyan reklam filmlerinin genel olarak izler kitle ta-
rafından olumsuz karşılandığı sonucunu çıkarmak mümkündür. Dolayısıyla 
negatif siyasal reklamcılığın ana temalarından biri olan ‘korku çekiciliğinin’ 
katılımcılar bazında “yapılan icraatlar”ın dikkate alınmasından ötürü bir kar-
şılığının olmadığı saptanmıştır. Söz konusu reklamlarla gönderilen mesajlara 
karşı katılımcılar ‘direnç’ göstermiş ve izledikleri olguları kendi tecrübeleri 
doğrultusunda anlamlandırarak yeni ve karşıt bir mesaj üretmişlerdir. Bu da 
muhalif bir okumanın gerçekleştirildiğini göstermektedir. 

P.V. adlı katılımcının CHP ile CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kan Adayı Mustafa Sarıgül’ün reklamlarını ayrı olarak ele aldığı görülmek-
tedir. P.V.’nin CHP reklamlarını “beğenmemiş” olmasına rağmen Sarıgül’ün 
reklam filmlerini “güçlü” bulması dikkat çekici bir ayrıntı olarak görülebilir. 

Yapılan değerlendirmeler arasında D.Y’nin görüşü de yine araştırma için 
önemli bir veri sunmaktadır. D.Y.’nin “diğer partileri samimi bulmadığı için 
reklam filmlerini izlemediğini” belirtmesi seçici kaçınmanın1 bir örneği ola-
rak görülebilir. D.Y.’nin siyasi görüşü muhalefet partilerinin görüşleri ile ör-
tüşmediği için söz konusu partilerin reklamlarından da bilinçli bir şekilde 
kaçındığı görülmektedir. Bu anlamda D.Y. AK Parti reklamlarını ‘baskın-he-
gemonik’; diğer parti reklamlarını ise ‘muhalif’ şekilde okumuştur.

1 Seçici kaçınma, bireylerin kendi düşünce ve tutumlarına ters düşen bilgiden uzak durmaya 
çalışmasıdır (Sakallı, 2006: 20). 
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SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

AK Parti tarafından 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri için hazırlanan ve yaklaşık 1 
buçuk ay boyunca televizyonlarda yayınlanan reklamların tamamı düşünül-
düğünde söz konusu reklamların, yerel seçimler için hazırlananlardan çok 
genel bir seçim için yapılan reklamları anımsattığı söylenebilir.  

“İl İcraat Reklam Filmleri” başlığı altında sunulanlar ise daha çok şehirlerde 
yapılan hizmetleri konu edindiği için yerel seçime yönelik reklamlar olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bunun dışında “Suskun Dünyanın Hür Sesi”, “Bayrak 
Reklam Filmi”, “Lafa Değil İcraata Bakarım Reklam Filmleri”, “Yeni Türkiye Yolun-
da Daima İleri Reklam Filmleri” ve “Teşekkürler Türkiye” başlıkları altında sunu-
lan reklamlar, AK Parti’nin hükümet olarak Türkiye genelinde eğitim, sağlık, 
ulaşım, baş örtüsü, savunma sanayi, barınma gibi alanlarda gerçekleştirdiği 
icraatları konu edindiği için genel seçime yönelik reklamları anımsatmakta-
dır. Bunda 30 Mart öncesi yaşanan 17 Aralık sürecine bağlı oluşan siyasi at-
mosferin etkisinin olduğu yadsınamaz bir gerçektir. 

AK Parti’nin son reklam filmleri partinin ve Başbakan Erdoğan’ın yetenek-
lerini ve icraatlarını sergileyecek biçimde hazırlanmış ve bunun bir uzantısı 
olarak da seçmenlerin AK Parti’ye oy olarak desteklerinin sağlanması amaç-
lanmıştır. Bu bağlamda söz konusu reklam filmlerinde ‘pozitif siyasal reklam-
cılığın’ uygulandığını söylemek mümkündür. 

Araştırma kapsamında görüşülen katılımcıların değerlendirmeleri dikkate 
alındığında reklamların izler kitle üzerinde olumlu bir etki bıraktığı saptan-
mıştır. Bu anlamda AK Parti seçim reklamlarının başarılı bir reklam stratejisi 
izlediği söylenebilir. 

Siyasal reklamların seçmende karşılık bulması ve başarıya ulaşması için 
reklam içeriklerinde bazı etkin mesaj öğelerine yer verilmesi gerekmektedir. 
Bunlardan ilki mesaj dilinin hedef kitlenin diline uygun olmasıdır (Çobanoğ-
lu, 2007, s. 198). Çünkü ancak bu şekilde hedef kitle ile sağlıklı bir iletişim 
kurulabilir. AK Parti seçim reklamları bu açıdan değerlendirildiğinde reklam-
ların önemli bir bölümünün seçmenlerin ağzından hedef kitleye ulaştırılmış 
olmasıyla söz konusu reklamların insanlar tarafından daha kolay kabul gö-
rülmesini sağlamıştır.

Siyasal reklamların akılda kalıcılığını arttırarak amacına ulaşmasını sağ-
layan etkin öğelerden biri de reklamlarda verilmek istenen mesajın yeterli 
düzeyde tekrar edilmesidir. Ancak tekrarların bıktırıcı olmamasına azami bir 
şekilde özen gösterilmelidir (Çobanoğlu, 2007, s. 198). Bu bağlamda AK Parti 
seçim reklamları vermek istediği mesajı sıklıkla tekrar etmiş “ben lafa değil 
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icraata bakarım”, “daima millet, daima hizmet” gibi sloganlarla farklı temalar 
aracılığıyla çeşitlendirerek seçmene ulaştırmıştır. 

Analize katılan kişilerin üzerinde Stuart Hall’un ileri sürdüğü üç okuma 
şeklinin etkileri de saptanmıştır. Daha önce de belirtildiği üzere bu okuma bi-
çimleri “baskın-hegemonik”, “müzakereci” ve “muhalif” okumalardır. Tüm 
veriler analiz edildiğinde baskın-hegemonik okumanın diğer okuma şekil-
lerine göre daha yoğun olduğu saptanmıştır. Bu anlamda çalışmanın örnek 
olayını oluşturan AK Parti seçim reklamlarının kodlandığı şekliyle alıcı kit-
le tarafından alımlandığı bulgulanmıştır. Yine bu okuma biçiminde katılım-
cılar, verilen mesajları belli bir değerlendirmeye tabi tuttuktan sonra kabul 
etmişlerdir. Katılımcılardan bazıları müzakereci bir okuma gerçekleştirerek 
reklamları önce sorgulamış ardından kodlanan iletileri ya olduğu gibi kabul 
etmiş ya da bir kısmını kabul ederek bazı iletileri dışarıda bırakma eğilimi 
göstermiştir. Bazı katılımcılar ise yayınlanan seçim reklamlarını tümüyle red-
dederek ideolojik bir kapanma gerçekleştirmiştir. 

Son Not: 

Uzman. Mustafa İŞLİYEN – Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlük Basın 
ve Halkla İlişkiler Birimi.



M. İşliyen: Seçim Reklamlarının İzleyiciler Üzerindeki Etkileri

45

KAYNAKÇA

AYHAN, B. (2007).  Millî Mücadele’de Basın (Olağanüstü Durumlarda Propaganda), Kon-
ya: Tablet Kitabevi.

BALCI, Ş. (2006). Negatif Siyasal Reklamlarda İkna Edici Mesaj Stratejisi Olarak Korku Çe-
kiciliği Kullanımı, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış 
Doktora Tezi. 

              , (2007a). “Negatif Siyasal Reklamlarda İkna Edici Mesaj Stratejisi Olarak Korku 
Çekiciliği Kullanımı”,  Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 
73-106.

, (2007b). “Türkiye’de Negatif Siyasal Reklamlar: 1995, 1999 ve 2002 Genel Seçim-
leri Üzerine Bir Analiz”, Selçuk İletişim, Sayı 4 (4), s. 122-142. 

BEKTAŞ, A. (2000). Kamuoyu, İletişim ve Demokrasi, 2. Baskı, İstanbul: Bağlam Yayınları.

ÇİÇEK, C. (2007). İknanın Yapısı Süreç, Amaç ve Yöntemleriyle, Konya: Tablet Kitabevi.

ÇOBANOĞLU, Ş. (2007). Suskunluk Sarmalı ve Siyasal İletişim, İstanbul: Fide Yayınları. 

EROĞLU, A. H. & BAYRAKTAR, S. (2010). Siyasal Pazarlama Uygulamalarının Seçmen 
Tercihleri Üzerine Etkileri –İzmir İli Örneği-, Süleyman Demirel Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2010/2, Sayı:12, 187-207.

GÖKER, G. & ALPMAN, S. P. (2010). “İktidarın Yeniden Üretiminde İdeolojik Bir Araç 
Olarak Siyasal Reklamcılık”,  E-Journal of New World Sciences Academy, I. (5).

HALL, S. (2003). Kodlama ve Kodaçım, (Hzl. Zeynep Özarslan, Barış Çoban), Söylem ve 
İdeoloji Mitoloji, Din, İdeoloji, İstanbul: Su Yayınları.

HALL, S. (2005). “Kodlama, Kodaçımı”, Medya ve İzleyici/Bitmeyen Tartışma, Der: Şahin-
de Yavuz, Ankara: Vadi Yayınları.

HOIJER, B. (2005). “İzleyicilerin Televizyon Programlarını Alımlayışı: Kuramsal ve Meto-
dolojik Değerlendirmeler,” Der: Şahinde Yavuz, Ankara: Vadi Yayınları. 

http://www.akadaylar.com/reklamfilmleri.asp

İNAL, E. M. & KARABAĞ, Ö. (2010). 29 MART 2009 Yerel Seçimlerinde Siyasal Partilerin 
Niğde Yerel Basınında Yer Alan Reklamlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi, Niğde 
Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, s. 41-56.

İRVAN, S. (1994). Eleştirel Yaklaşımlarda İzleyici Araştırmaları: Bir Yöntem Olarak Alımla-
ma Çözümlemesi, İLEF Yıllık 94, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, 
Ankara.

JENSEN, K. B. (2005). “Sosyal Kaynak Olarak Haberler: Danimarka Televizyon Haberleri 
Hakkında Nitel Ampirik Bir Çalışma”, Medya ve İzleyici Bitmeyen Tartışma, Der: 
Şahinde Yavuz, Ankara: Vadi Yayınları. 

JENSEN, K. B. ve ROSENGREN, K. E. (2005). “İzleyicinin Peşindeki Beş Gelenek”, Medya 
ve İzleyici/Bitmeyen Tartışma, Der: Şahinde Yavuz, Ankara: Vadi Yayınları. 

KALENDER, A. (2005). Siyasal İletişim -Seçmenler ve İkna Stratejileri-, Konya: Çizgi Ki-
tabevi.



İletişim ve Diplomasi / 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri

46

KAPANİ, M. (2012). Politika Bilimine Giriş, 30. Baskı, Ankara: Bilgi Yayınevi. 

MUTLU, E. (2005).  Globalleşme, Popüler Kültür ve Medya, Ankara: Ütopya Yayınevi.

ÖZKAN, N. (2007). Seçim Kazandıran Kampanyalar, 3. Baskı, İstanbul: MediaCat Kitap-
ları. 

ÖZSOY, O. (1998).  Geçmişten Günümüze Yöntem ve Uygulamalarıyla Propaganda ve Ka-
muoyu Oluşturma, İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.

, (2009). Seçim Kazandıran Siyasal İletişim, İstanbul: Pozitif Yayınları. 

SAKALLI, N. (2006) Sosyal Etkiler/Kim Kimi Nasıl Etkiler, 2. Baskı, Ankara: İmge Kitabevi.

SELÇUK, A. & ŞEKER, M. (2012). Danıştay Saldırısı Haberlerinde Söylem ve İdeoloji, An-
kara: Nobel Yayın Dağıtım.

SMITH, P. (2007).  Kültürel Kuram, Selime Güzelsarı İbrahim Gündoğdu (Çev). 2. Baskı, 
İstanbul: Babil Yayınları.  

STEVENSON, N. (2008). Medya Kültürleri Sosyal Teori ve Kitle İletişimi, Göze Orhon ve 
Barış Engin Aksoy (Çev). Ankara: Ütopya Yayınevi.

ŞEKER, T. (2009). 5N1K Haber Programının Alımlama Analizi, Selçuk İletişim, 5(4), s. 105-
117. 

TOKGÖZ, O. (2010). Seçimler Siyasal Reklamlar ve Siyasal İletişim, Ankara: İmge Yayınevi.

YAYLAGÜL, L. (2010).  Kitle İletişim Kuramları Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar, Ankara:  
Dipnot Yayınları.



M. İşliyen: Seçim Reklamlarının İzleyiciler Üzerindeki Etkileri

47

EK 1: Kodlama-Kodaçımı Bağlamında AK Parti 30 Mart 2014 Yerel                   
Seçim Reklamlarının İzleyiciler Üzerindeki Etkilerine Yönelik 
Alımlama Analizi’nin Yapılandırılmış Soru Formu 

 
1. Adınız?

2. Yaşınız?

3. Eğitim durumunuz?

4. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde oy kullandınız mı?   

•	 Kullanmadıysanız neden kullanmadınız?

5. AK Parti seçim reklamlarını izlediniz mi; izlediyseniz seçim reklamları-
nı nasıl değerlendiriyorsunuz?

•	 Başarısız ve amacından uzak mı buluyorsunuz? 

•	 Başarılı ve amacına uygun mu buluyorsunuz; neden?

6. AK Parti seçim reklamlarından aklınızda kalanları anlatabilir misiniz 
(Reklamlara dair zihninizde kalan mesaj, görüntü vs.)?

7. AK Parti seçim reklamlarında işlenen konuları nasıl değerlendiriyorsu-
nuz?

•	 Gerçekçi mi buluyorsunuz?

•	 Gerçek dışı mı buluyorsunuz; neden?

8. AK Parti reklamlarında en çok ilginizi çeken seçim reklamı hangisi; ne-
den?

9. Sizce AK Parti reklam filmlerinde lider profili mi ön plana çıkarılıyor 
yoksa parti ve icraatlarına yönelik bir imaj mı çiziliyor?

10. Reklamların yayınlanmaya başlamasından önceki AK Parti algınız ile 
reklamların yayınlandıktan sonraki AK Parti algınızda bir değişiklik oldu 
mu? 

•	 Reklamlar parti tercihinizde bir değişikliğe sebep oldu mu?

11. AK Parti’nin reklam filmlerini diğer siyasal reklam filmleri ile karşılaş-
tırdığınızda içerik, üslup ve gönderilen mesaj anlamında karşınıza nasıl bir 
tablo çıkıyor?





POPÜLERLEŞEN SİYASET, SİYASALLAŞAN MÜZİK:

30 MART 2014 YEREL SEÇİM ŞARKILARI  

ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Arş. Gör. Onur ÖNÜRMEN 
Arş. Gör. Faruk TEMEL

ÖZET

Kitle iletişim araçlarının çoğalması ile birlikte siyasal propaganda teknikleri de 
çeşitlenmiş, mecraya uygun içerik üretimi önem kazanmıştır. Bu bağlamda seçim 
kampanyalarında kullanılan şarkılar da bu tanıtım teknikleri içinde yer almaktadır. 
Çalışmada, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde siyasi partilerin ve 
adayların seçim şarkılarında seçmene ne tür mesajlar ilettikleri incelenmiştir. Söz 
konusu şarkıların biçim ve içerik bakımından incelenmesi sonucu ortaya çıkan veriler 
doğrultusunda basit, akılda kalıcı sözlerle adayların kişisel özelliklerine, milli, dini ve 
kültürel değerlere sıklıkla vurgu yapıldığı anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Seçimler, Müzik, Siyasal Kampanyalar.
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GİRİŞ

Meşruiyetini yalnızca soy, askeri güç veya sınıfsal birtakım ayrıcalıkları sa-
yesinde sağlayan devlet modeli geride kaldıkça kitlelerin rızasını sağlamak, 
yönetenler için zaruri bir durum haline gelmiştir. Bu bağlamda iktidara talip 
olan her görüş, kitlenin desteğini almak için çeşitli yöntemler uygulamak-
tadır. Kısaca propaganda adı altında incelenebilecek bu yöntemler, özellikle 
kitlenin tercihlerinin somut olarak belirleneceği seçimler öncesinde yoğunluk 
kazanmaktadır. Bu propagandaların halka ulaşmasındaki en büyük yardımcı 
ise kuşkusuz kitle iletişim araçlarıdır. Zamanın ve teknolojinin de ilerlemesi, 
kitle iletişim araçlarına ulaşımın kolaylaşması, mecraların çeşitlenmesi, bera-
berinde siyaseti sadece belirli kişilerin bir uğraşısı olmaktan çıkarmış, halkın 
da katılımını ve onayını gerektiren bir biçime dönüştürmüştür. Yine bununla 
birlikte kitlelerin rızasını sağlamak amacıyla yapılan bu propaganda faaliyet-
leri siyaseti adeta bir show business1 haline getirmiş, gösteri mekanizmalarının 
kurallarına uygun söylem ve yöntem belirlemek zorunda bırakmıştır (Baud-
rillard, 1999, s. 29). Bu bağlamda siyaset de pazarlanabilir bir alana dönüşmüş 
ve deyim yerindeyse yeni bir sektör olarak ortaya çıkmıştır. Ancak siyasal 
iletişimi yalnızca seçim dönemlerinde ortaya çıkan bir süreç olarak değerlen-
dirmemek gerekir zira hayatın her alanında ortaya çıkabilen siyasal tercih ve 
söylemler farklı zaman dilimleri içerisinde de kendilerine yer bulabilmekte-
dirler (Kılıçaslan, 2008, s. 10).

Bununla birlikte seçim dönemlerinde özellikle kitle iletişim araçları vası-
tasıyla gerçekleştirilen siyasal iletişimin yoğunluğu artış göstermektedir. Bu 
doğrultuda siyasetçiler kitlelere ulaşabilmek, seslerini daha fazla duyurabil-
mek için propaganda yapılabilecek her alanı değerlendirmiş ve yeni propa-
ganda alanları ile araçları geliştirmişlerdir. Giderek daha planlı ve stratejik 
hale gelen seçim propagandası, siyasetçilerin yerine profesyonel reklamcıla-
rın, kamuoyu yoklamalarının ve medyanın etkin biçimde şekillendirdiği bir 
süreç haline gelmiştir (Sandıkçıoğlu, 2012, s. 17). Böylelikle siyaset ve siyaset-
çiler medyatik bir hale gelmiş ve siyasal iletişim süreçlerinde izlenen yöntem-
lerde de Amerikan tarzı etkili olmaya başlamıştır (Tokgöz, 2008, s. 419).

Bu çerçeveden yaklaşıldığında; siyasetin neden-sonuç ilişkilerine bağlı, gi-
rift ve stratejik bir takım meselelerinin, kitle iletişim araçları vasıtasıyla toplu-
mun genelinin anlamlandırabileceği bir düzeyde ve gündelik yaşantısı içinde 
daha aşina olduğu bir terminoloji ile dile getirilmesi gerektiği sonucu ortaya 
çıkmaktadır. Çünkü günümüzde kitle iletişim araçlarının çoğu, aynı zaman-

1 Show business: Gösteri işi
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da ticari işletme olarak da faaliyet göstermektedir. Bu nedenle kitle iletişim 
araçlarının bu ticari koşullara uygun olarak geliştirdiği, izleyiciye/okuyucuya 
aşina olan bir takım hazır iletim formları mevcuttur. Bu formlar kitle iletişim 
aracının türüne, yayın politikasına ve hedef kitlesine göre farklılıklar göste-
rebilmektedir. Kimi zaman siyasi mesajlar; söyleşiler, tartışmalar ve açık otu-
rumlar yoluyla iletilirken, kimi zaman da haber veya reklam biçiminde de 
medyada yer bulmaktadır. Özellikle seçim dönemlerinde siyasi partiler ve 
adayların da kitleye doğrudan ulaşabilmek için miting, toplantı ve diğer yüz 
yüze iletişim teknikleri ile birlikte bu alana da daha çok önem verdikleri göz-
lemlenen bir durumdur. Çünkü siyasi iddiaların seçmene benimsetilmesinin 
en etkin yolu, tekrarlanmasıdır. Tekrarlanan iddialar bir süre sonra gerçeklik 
haline gelir ve bu durumun seçmen kitlesi tarafından da kolayca benimsene-
bilmesi sağlanır (Le Bon, 1997, ss. 112-113). 

Bu bağlamda siyasi söylemin, sınırlarını kitle iletişim araçları vasıtasıyla 
yapılan reklam ve pazarlama tekniklerinin belirlediği şartlar çerçevesinde or-
taya çıktığı görülmektedir. Bu duruma yönelik geçmişte yapılan çeşitli çalış-
malarda bir propaganda unsuru olarak genellikle isimlerinden bahsedildiği 
seçim şarkılarının kapsamlı bir incelemeye tabi tutulmadığı tespit edilmiştir. 
Bu amaçla, söz konusu çalışmada 30 Mart 2014 tarihinde Türkiye sathında 
gerçekleştirilen yerel seçimlerde siyasi partilerin kullandıkları seçim şarkıları 
analiz edilmiş, siyasi partilerin ve adayların süreç boyunca bu yolla hangi 
mesajları seçmene ilettiği saptanmaya çalışılmıştır.

SİYASAL REKLAM KAVRAMI 

Genellikle seçim dönemlerinde, siyasi parti ve adayların ideolojileri ve hedef-
leri doğrultusunda sistemli bir biçimde hazırlanan propaganda faaliyetleri 
olarak da adlandırabilecek siyasal reklamın birçok farklı tanımı mevcuttur. 
Örneğin Aysel Aziz siyasal reklamı, partilerin seçim dönemlerinde oylarını 
arttırmayı amaçlayan çeşitli mesajların profesyonel reklamcılar tarafından çe-
şitli mecralar için hazırlanması olarak nitelendirmektedir (Aziz, 2007, s. 120). 
Bir diğer tanımlama ise Lynda Lee Kaid tarafından getirilmiş ve genellikle 
siyasi bir kaynağın (aday veya parti) izleyicilerin siyasi tutum inanç ve davra-
nışlarını etkileme amacıyla kitlesel medyadan fırsatlar (yayın zamanı ve yeri) 
satın alması olarak açıklanmıştır (Kaid, 2008). Yine konuyu ticari pazarlama 
bakış açısıyla ilişkilendirerek değerlendiren bir başka yaklaşıma göre ise seç-
men taleplerinin belirlenmesinden itibaren, siyasi tercihlere uygun politikalar 
ve politikacılar, liderleri ürün olarak ele alıp geliştirilmesini, bunlara yönelik 
talep yaratılarak siyasi satın alma faaliyetinin (oya dönüşümün) ortaya çık-
masını sağlamaktadır. Bu süreç içinde vaatler, uygulanamayan veya uygu-
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lanacak olan icraatların seçmenlere çeşitli profesyonel pazarlama teknikleri 
kullanarak anlatılması da siyasal reklam vasıtasıyla gerçekleşmektedir (Üste, 
Yüksel & Çalışkan, 2007, s. 213). 

SİYASAL REKLAM ve TELEVİZYON

Yayıncılık teknolojisinin gelişmesi ile birlikte siyasal iletişimin de mecraları 
artmış, yöntemleri çeşitlenmiştir. Özellikle seçim zamanlarında yoğun bir bi-
çimde kullanılan siyasal reklamcılık, dünya ile paralel olarak Türkiye’de de 
gelişme göstermiştir. Bu bağlamda şüphesiz en etkili kitle iletişim aracı tele-
vizyondur. Günümüzde yazılı materyallerden daha etkili olması bakımından 
görsel-işitsel bir araç olan televizyon, siyasal reklamcılıkta daha fazla tercih 
edilen bir araç haline gelmiştir. Televizyon aracılığıyla yürütülen siyasal rek-
lam çalışmaları diğer mecralara göre nispeten daha maliyetlidir ancak büyük 
kitlelere ulaşması bakımından siyasal partilerin öncelikli mecralarındandır. 
Bu anlamıyla televizyon simgesel anlamlar vasıtasıyla seçmenin kolayca algı-
layabileceği, değerlendirme yapabileceği, yalın, akılda kalıcı biçim ve içerikte 
mesajların üretildiği bir mecradır (Değirmenci, 2003). Bununla birlikte inter-
net üzerindeki sosyal medya ve video paylaşım siteleri de, siyasal reklamcılık 
bakımından televizyonun yanı sıra her geçen gün daha fazla ilgi gösterilen 
mecralardan biri haline gelmektedir. Zira internet üzerinde zaman kısıtlama-
sı ve yüksek maliyet endişesi olmadan bu tür propaganda faaliyetleri rahat-
lıkla gerçekleştirilebilmektedir.  Ancak yine de televizyon hem geleneksel bir 
mecra olması, hem de yaygınlığı açısından siyasal partilerin ve adayların yo-
ğun olarak tercih ettiği bir mecradır. 

Televizyonda gerçekleşen siyasal reklamların ilk örneklerinin görüldüğü 
ABD’de, II. Dünya Savaşı’nın ardından 1952 yılında düzenlenen başkanlık 
seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı D. Eisenhower’ın kampanyasını yürü-
tenler, iki reklam ajansı ile anlaşarak, adayın farklı konular hakkındaki dü-
şüncelerini ifade ettiği 30 saniyelik reklamları televizyonlarda yayınlatmışlar-
dır. Böylelikle Amerikan seçmenine daha çok ulaşabilen Eisenhower seçimin 
galibi olmuştur (Özkan, 2002, s. 277). İzleyen yıllarda ABD ile birlikte yine 
İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde de siyasetçilerin halkın geniş kesimine ulaş-
mak için televizyonu benzer biçimde tercih ettiği gözlemlenmiştir. 

Türkiye’de ise 1977 seçimlere katılan siyasi partiler Yüksek Seçim Kuru-
lu’nun (YSK) belirlediği oran doğrultusunda televizyonu kullanarak mesaj-
larını seçmene iletebilmişlerdir (Özkan, 2002, s. 45). 1980 Askeri Darbesi’nin 
ardından gerçekleştirilen 1983 seçimlerinde TRT adaylarla ilgili tanıtıcı ya-
yınlar hazırlamış, tartışma programları düzenlemiştir (akt. Değirmenci, 2003, 
s. 55). 1980 sonrasında siyasi partiler de reklam alanına daha ciddi bir biçimde 



O. Önürmen - F. Temel: Popülerleşen Siyaset, Siyasallaşan Müzik

53

eğilmiş ve seçim dönemlerinde profesyonel ajanslarla işbirliğine gitmişlerdir. 
Bu bağlamda 1991 seçimlerinde, uydu üzerinden yayın yapan diğer radyo 
ve televizyon kanallarının da artmasıyla siyasal reklamların önemi artmıştır. 
Ancak televizyon, geniş kitlelere ulaşabilmesine rağmen pahalı bir mecradır. 
Özel televizyon kanallarının artmasıyla birlikte süre ve yer sıkıntısı olmadan 
seçmene/izleyiciye ulaşmak siyasi partiler açısından eskiye nazaran daha ko-
lay ancak maliyetli bir hal almıştır. Böylelikle siyasal iddiaları kısa zamanda, 
akılda kalıcı ve anlaşılır biçimde kitleye ulaştırmak için seçim şarkıları önemli 
bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda Anavatan Partisi (ANAP) o 
dönem oldukça popüler bir şarkı olan Sezen Aksu’nun “Hadi Bakalım Kolay 
Gelsin” isimli şarkısının sözlerini değiştirip, video-klip yaparak, kendi siya-
sal söylemine uygun hale getirmiştir. Demokratik Sol Parti ise aynı zaman-
da ana sloganı olan “Gözün Aydın Türkiye, Ak Güvercin Geliyor” adlı şarkı 
ile kitlelere ulaşmaya çalışmıştır. (hurhaber.com, 2007) Takip eden yıllarda 
Doğru Yol Partisi (DYP), Refah Partisi (RP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) gibi 
siyasi partiler de kampanya süreçlerinde bu tür seçim şarkılarına özel önem 
vermişler ve bu konuda her seçim döneminde, o dönemin koşullarına vurgu 
yapan farklı çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Tıpkı popüler müzik albümle-
rinde olduğu gibi video-klipler eşliğinde televizyonlarda gösterilen bir ana 
şarkı dışında mitinglerde, törenlerde kullanmak amacıyla başka şarkılar da 
kullanmışlardır.

TÜRK SİYASETİNDE SEÇİM ŞARKILARI

Bu yönüyle seçim şarkıları Türk Siyasi Tarihi’nde, çok partili sisteme geçtik-
ten sonra günümüze kadar dikkate değer bir olgu olarak karşımıza çıkmıştır. 
1965 yılında Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Tülay German tarafından seslendi-
rilen “Yarının Şarkısı” adlı çalışması bu alandaki ilk örneklerden biridir. 1977 
seçimlerinde Adalet Partisi (AP) için hazırlanan ve Öztürk Serengil’in ses-
lendirdiği “Zühtü”, yine aynı yıl CHP için hazırlanan Ünol Büyükgönenç’in 
seslendirdiği “Yeni Bir Türkiye” isimli çalışmalar ön plana çıkmaktadır. 1980 
sonrası dönemde yapılan ilk genel seçimlerde ANAP’ın seçim şarkısı “Arım, 
Balım, Peteğim” olmuştur (Derci, 2014). Bu noktadan bakıldığında ANAP, 
1983 yılından itibaren her seçim döneminde farklı ve popüler bir şarkı ile 
siyasal kampanyasına yön vermiştir. 1995 yılındaki seçimlerde ise DYP lideri 
Tansu Çiller adına dönemin popüler bir şarkısı olan “Bu Kız Beni Görmeli” 
uyarlanarak “Kararlısın Çiller’im” adıyla seçime girilmiştir. Aynı yıl RP “Re-
fah’ın Vakti Geldi” adlı şarkıyla, MHP de “Türkeş Gelecek” adlı şarkıyla pro-
paganda çalışmalarını gerçekleştirmiştir. 1999 yılındaki seçimlerde ise DYP 
yine o dönemin popüler bir grubu olan Ayna’nın “Ceylan” isimli şarkısını ve 
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“Caney Caney” isimli halk müziği eserini, söylemine uygun biçimde uyarla-
mıştır. ANAP ise Özcan Deniz’in “Hadi Hadi Meleğim” isimli şarkısını “Hadi 
Anavatan, Önce Vatan” adıyla kullanmıştır. DSP önceki seçimlerde kullan-
dığı “Gözün Aydın Türkiye’m” şarkısını tercih ederken, MHP ise Mustafa 
Yıldızdoğan’ın “Ölürüm Türkiye’m” isimli eserinde karar kılmıştır (hurha-
ber.com, 2007). 2002 yılında siyaset sahnesine çıkan AK Parti, Uğur Işılak’ın 
“Haydi Anadolu” isimli şarkısını kullanmıştır. Ancak aynı dönemde Işılak, 
şarkıyı CHP’ye de vermiştir. Çeşitli tartışmalar sonrasında şarkıyı CHP kul-
lanabilmiştir. (haberdar.com, 2014) ANAP ise Sertab Erener’in bestesi olan 
“Yeni Bir Neden Lazım” isimli şarkıyı “ANAP Lazım” adıyla seçime uyarla-
mıştır. 2007 Genel Seçimleri’nde CHP Edip Akbayram’ın “Güzel Günler Gö-
receğiz” şarkısını orijinal haliyle kullanırken, Ak Parti Özhan Eren’in “ Her 
Şey Millet Bu İçin” ve “Yeniden” isimli şarkılarında karar kılmıştır. Demokrat 
parti (DP) ise pek çok şarkıcının seslendirdiği “Olmadı Yar” isimli şarkının 
nakarat bölümünü kullanmıştır (haberler.com, 2007) 2011 seçimlerinde ise Ak 
Parti “Haydi Bir Daha” adlı şarkıyla, CHP “Geliyor Kılıçdaroğlu” adlı şar-
kıyla katılırken, MHP rap müzik altyapısıyla hazırlanmış “Ses Ver Türkiye”, 
BDP ise hem Türkçe, hem de Kürtçe seslendirdiği “Özgür Yarınlara” adlı şar-
kıyla seçimlere girmiştir.

YÖNTEM

Çalışmada 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’ne katılan ve mecliste grubu bulu-
nan siyasi partilerin seçim şarkıları ve seçim öncesi medyada sıkça kendine 
yer bulan Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkan adaylarının seçim 
şarkıları nicel ve nitel içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Bazı siyasi par-
tilerin ve adayların seçimler için birden fazla şarkı yaptırdığı tespit edilmiştir. 
Bu bağlamda çalışmada TV reklam müziği olarak kullanılan, medyada daha 
çok yer bulan, parti mitinglerinde seslendirilen ve video paylaşım sitelerinde 
en çok izlenen Ak Parti’nin “Recep Tayyip Erdoğan”, CHP’nin “Haydi Şimdi 
CHP İle”, MHP’nin “Başka Çare Arama” ve BDP’nin “Biji Biji BDP” adlı şarkı-
ları incelenmiştir. BDP’nin seçim şarkısının orijinal hali Kürtçe söylendiği için 
şarkı sözleri Türkçe çevirisi üzerinden değerlendirilmiştir  (bianet.org, 2014).

Adaylar bağlamında bakıldığında ise BDP’nin parti politikası gereğince 
İstanbul ve Ankara’nın da dahil olduğu bazı bölgelerde, yeni kurulan Halk-
ların Demokratik Partisi (HDP) adaylarına destek verdiği belirlenmiştir. Bu 
bağlamda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sırrı Süreyya Önder’in 
seçim şarkısı incelenmiştir. Diğer yandan AK Parti İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkan adayı Kadir Topbaş ve HDP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan 
Adayı Salman Kaya’nın kendileri için özel bir seçim şarkısı hazırlatmadıkları 
saptanmıştır. Bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmışlardır.
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Ankara’da CHP adayı Mansur Yavaş’ın “Yavaş Gardaşım Yavaş”, AK Parti 
adayı Melih Gökçek’in “Ankara’nın Başkanısın” ve MHP adayı Mevlüt Ka-
rakaya’nın “Başkent Ankara, Başkan Karakaya” adlı şarkıları; İstanbul’da ise 
CHP adayı Mustafa Sarıgül’ün “Zamanı Geldi”, MHP adayı Rasim Acar’ın 
“Rasim Acar’ı Seçmek Lazım”, HDP adayı Sırrı Süreyya Önder’in “Şehir Se-
nin” adlı şarkıları incelenmiştir. Şarkıların tümü, nakarat kısımları da dahil 
olmak kaydıyla, bütün olarak değerlendirilmiştir. 

Bu doğrultuda, değerlendirmeye alınan partilerin ve söz konusu belediye 
başkan adaylarının seçim şarkılarının sözleri incelenmiş ve altı kriter üzerin-
den kodlama gerçekleştirilmiştir. Kodların belirlenmesinde günümüzde si-
yasal reklam üzerine yapılan çalışmalarda vurgulanan lider imajı, ideolojik 
duruş, negatif söylem gibi çeşitli kategoriler göz önüne alınmıştır. Lider imajı 
kavramı özellikle 1990’lı yıllarla birlikte Amerikanvari siyasal kampanyaların 
ülkemizde etkili olması sonucu üzerinde daha fazla konuşulan bir kavramdır.  
Böylece siyasi liderler aynı zamanda fiziksel olarak inşa edilen karakterler ha-
line gelmişlerdir. Liderin fiziksel özellikleri, giyim kuşamı, konuşması, vücut 
dili gibi görünen özelliklerinin yanı sıra lakapları, kendilerine atfedilen sıfatlar 
da profesyonelce oluşturulmaya başlanmıştır (Kılıçaslan, 2008, s. 77). İdeolojik 
duruş ise bir adayın veya partinin toplumsal sorunların çözümüne, kalkınma-
ya ve dünyayı nasıl anlamlandırdığına dair görüşlerinin kaynağı, aynı zaman-
da seçmen kitlesinin oluşturduğu ortak paydayı temsil etmektedir. Negatif 
söylem ise partinin veya adayın seçmene rakipleriyle kendisini karşılaştırması 
ve siyasal tutumunu sorgulaması bakımından bir fırsat sunmaktadır (Balcı, 
2007, s. 138). Partilerin veya adayların sosyal politikaları, yaşlılar, engelliler, 
kadınlar, çevre vb. konularda geçmişte yaptıkları hizmetleri ve buna benzer 
çalışmalarına yer verdikleri bir propaganda türü olarak pozitif siyasal reklam-
cılık ise icraat, vaat ve projeler kategorisi içinde değerlendirilmiştir (Tan, 2002, 
s. 88). Diğer yandan kültür, dil ve işaretler yoluyla taşınan ve anlamlandırılan 
bir kavramdır. Bu nedenle kültürü taşıyan sembollerin de ideolojik bir anlamı 
mevcuttur (Yaylagül, 2006, s. 123). Bu durumda siyasi partiler ve adaylar da 
içinden gelmiş oldukları toplumun milli, dini ve kültürel değerlerine ilişkin, 
onlarla olan bağlarını vurgulayan söylemlere sıkça başvurmaktadırlar. Bunla-
rın dışında siyasal reklamlarda, ülkelerin karşılaştıkları güçlükler, krizler, sa-
vaşlar gibi olağanüstü durumlarda işsizlik, terör, ayrımcılık, baskı gibi kronik-
leşen kimi toplumsal sorunların çözümünde ya da halkın geleceğe dair bek-
lentilerini karşılayabilmek amacıyla kimi zaman barış, huzur, birlik, kardeşlik 
evrensel kavramlara yönelik mesajlar da kullanılmaktadır.

    Bu noktadan hareketle, incelenen şarkı sözleri içinde lidere/adaya yapılan 
vurgu (dürüstlük, cesurluk, fiziksel özellikleri vb.) partinin ideolojisine, (mil-
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liyetçilik, sosyalizm vb.) milli, dini, kültürel değerlere (dua, bayrak vb), ev-
rensel kavramlara (özgürlük, barış, eşitlik vb), proje, vaat ve yapılan icraatlara 
(yol yapmak, ağaçlandırmak, iş imkânı yaratmak, ulaşımı iyileştirmek vb.) ve 
rakiplere yahut mevcut düzene karşılık olan negatif söylemlere ilişkin (hırsız-
lık, yolsuzluk, zalimlik vb) altı temel kodlama kriteri belirlenmiştir. Ardından 
bu kategorilere uygun sözcüklerin şarkılarda kaç defa geçtiği saptanmıştır. 
Daha sonra elde edilen bu veriler ışığında siyasi partilerin ve adayların seçim 
döneminde bir propaganda unsuru olarak seçim şarkılarını nasıl kullandıkla-
rı, seçmene ve rakiplerine ne tür mesajlar iletmeye çalıştıkları incelenmiştir.

BULGULAR

Siyasi partilerin 30 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde kul-
landıkları seçim şarkılarında ortaya çıkan veriler aşağıdadır.

Tablo-1. Siyasi Partilerin Seçim Şarkılarının Analizi

                                 

  Tablo-1’deki veriler doğrultusunda lidere en çok vurgu yapan hâlihazırda 
iktidarda da bulunan AK Parti’dir. Söz konusu şarkı bağlamında seçim stra-
tejisinin, kamuoyunda ve medyada karizmatik liderlik özellikleriyle tanımla-
nan AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu özellikleri üzerine 
kurulduğu ve partinin başındaki güçlü liderin seçmen üzerinde yarattığı et-
kinin devam ettirilmesi istenmiştir. AK Parti’nin kullandığı seçim şarkısının 
orijinali “Dombıra” adı verilen bir Nogay ezgisidir. Bu ezgi üzerine Uğur Işı-
lak tarafından yazılan sözlerle, aynı zamanda Türk tarihinde önemli bir yeri 
olan “lider” kavramı pekiştirilerek, tarihsel bir zemine de oturtulmaktadır. 
Böylelikle merkez sağ bir parti olan AK Parti’nin milliyetçi seçmene yönelik 
mesajlar verdiği de gözlemlenmektedir. Bu kategori de AK Parti’nin ardın-
dan BDP gelmektedir. BDP’nin Kürtçe olarak seslendirilen seçim şarkısında, 
lidere vurgu bağlamında Kürt siyasi hareketinin doğal lideri olarak gördüğü 
Abdullah Öcalan’a da gönderme yapmaktadır. Terör suçlusu olarak halen ce-
zaevinde bulunan Öcalan için özgürlük taleplerini, yerel seçim şarkısında da 
dile getirmektedirler. MHP lidere yalnızca bir defa atıf yaparken, CHP ise 
lidere atıfta bulunmayan tek parti olmuştur.

 Lidere, 

Adaya 

Yapılan 

Vurgu 

Milli, Dini, 

Kültürel 

Değerler 

Proje, Vaat 

ve İcraatlar 

Partiye, 

İdeolojiye 

Vurgu 

Evrensel 

Kavramlar 

Negatif 

Söylem 

AK Parti 10 4 - - 1 - 

CHP - 6 - 6 6 - 

MHP 1 6 - 4 5 1 

BDP 4 - - 2 13 - 
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Söz konusu tabloda dikkate değer bir diğer detay da şarkı sözlerinde de-
mokrasi, özgürlük, eşitlik gibi evrensel kavramları 13 defa kullanarak, en çok 
vurgu yapan siyasi partinin BDP oluşudur. BDP’nin şarkısında bu kavramlar 
ulaşılmak istenen talepler ve hedefler olarak yer almaktadır. Şarkıda sıkça 
dile getirilen özgürlük kavramı, demokratik özerklik, Abdullah Öcalan’a öz-
gürlük, özgür kimlik gibi farklı bağlamlarda kullanılmıştır. Şarkılarda evren-
sel kavramlara BDP’nin ardından altı defa CHP ve beş defa MHP yer vermiş-
tir. CHP seçim şarkısında, özellikle varlık, birlik ve özgürlük kavramlarına 
yer vermiştir. MHP ise huzur, umut, birlik ve barış kavramlarına vurgu yap-
mıştır. Ak Parti ise evrensel kavramlara seçim şarkısında yalnızca bir defa 
vurgu yapmıştır. Bu noktadan bakıldığında muhalefet partilerinin evrensel 
kavramlar üzerinden bir seçim stratejisi geliştirdiğini söylemek mümkündür. 
İktidarda bulunan Ak Parti ise liderinin imajı üzerinden seçmenine mesaj 
iletmeyi tercih etmiştir. Ayrıca değerlendirmeye alınan partilerin hiçbirinin 
seçim şarkılarında proje, icraat veya vaatleriyle ilgili detaylara girilmemiş ol-
ması da bir başka dikkati çeken husustur.

Adaylar bağlamında bakıldığında ise Ankara Büyükşehir Belediye başkan-
lığı için saptanan veriler aşağıdadır.

Tablo – 2. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarının Seçim Şarkıla-
rının Analizi

Tablo-2’de ortaya çıkan verilere bakıldığında, AKParti adayı Melih Gök-
çek’in seçim şarkısında kendisine en çok atıf yapılan aday olduğu gözlem-
lenmektedir. Gökçek’in önceki dönemlerde de başkan olmasına gönderme 
yapılan şarkıda, “yeşili sen getirdin, yolları da sen açtın” sözlerinin yanı sıra 
“tecrübe sende başkanım” sözüyle de bu duruma vurgu yapılmaktadır. Yine 

 Lidere, 

Adaya 

Yapılan 

Vurgu 

Milli, Dini, 

Kültürel 

Değerler 

Proje, Vaat 

ve İcraatlar 

Partiye, 

İdeolojiye 

Vurgu 

Evrensel 

Kavramlar 

Negatif 

Söylem 

Melih 

Gökçek - 

AK Parti 

14 2 2 1 1 - 

Mansur 

Yavaş - 

CHP 

7 3 9 - 4 1 

Mevlüt 

Karakaya - 

MHP 

7 1 - - 2 1 
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şarkı da geçen “Tayyip Erdoğan yanında” sözüyle de partinin liderinin halk 
nezdindeki karizmasından da yararlanılmak istendiği anlaşılmıştır. Melih 
Gökçek’in ardından gelen CHP adayı Mansur Yavaş’ın seçim şarkısında ise 
yedi defa sadece ismi söylenerek kendisine atıf yapılmıştır. MHP adayı Mev-
lüt Karakaya da şarkısında kendisinin akademik geçmişine ve Ankara sev-
dasını anlatan tanımlamalarla ifade edilerek yedi defa kendisine atıf yapıl-
mıştır. Tabloda dikkat çeken bir diğer nokta da CHP adayı Mansur Yavaş’ın 
seçim şarkısında en çok projeye yer veren aday olmasıdır. Yavaş’ın şarkısında 
ulaşım ile ilgili proje çalışmalarının tamamlanmasından, kadınlara evlerinde 
maddi destek sağlayacak fonlara kadar çeşitli konularda yapılacak çalışma-
lar duyuru biçimde dile getirilmektedir. Melih Gökçek’in seçim şarkısında 
ise yaptığı icraatlar yukarıda da belirttiğimiz gibi şahsıyla bütünleştirilerek 
iki defa vurgulanmıştır. MHP adayı Mevlüt Karakaya’nın seçim şarkısında 
ise herhangi bir projeye yer verilmemiştir. Bunun yanı sıra Melih Gökçek’in 
seçim şarkısında rakiplerine karşı negatif bir söyleme rastlanmazken, muha-
lefetteki her iki adayın da, hâlihazırda dört dönemdir görevde olan Gökçek›e 
göndermelerde bulunulduğu da tespit edilmiştir. Mansur Yavaş›ın şarkısın-
da bu durum “Görmezden gelinen ilçelerin, mahallelerin, sokakların hizmet 
bekleyen sahiplerine el uzatmak için geliyor” biçiminde yer alırken, Mevlüt 
Karakaya’nın şarkısında “Bu kötü gidişe bir dur demeli” şeklinde görülmüş-
tür. Ankara adayları ile dikkat çeken bir diğer husus ise Ak Parti ve CHP 
adaylarının seçim şarkılarının sözlerinin dışında bestesinin de Ankara’nın 
yerel müzik kültürüyle de uyumlu bir biçimde, oyun havası şeklinde orta-
ya çıkmış olmasıdır. Böylelikle her iki aday da Ankara’nın yerel kültürünü 
kullanarak seçmenlerine ulaşma yolunu tercih ettiği gözlemlenmektedir. Öte 
yandan Mevlüt Karakaya da pop müzik altyapısına sahip ancak bağlama ez-
gilerini de barındıran, hareketli bir seçim müziği tercih etmiştir.

Genel olarak değerlendirildiğinde Ankara Büyükşehir Belediye başkanlı-
ğı için yarışan her üç adayın da seçim şarkılarında seçmen nazarında kalıcı 
bir etki bırakabilmek için kendilerine (adlarına, kişisel özelliklerine vb.) daha 
fazla vurgu yaptıkları belirlenmiştir. Ayrıca CHP adayı Mansur Yavaş dışın-
da proje ve icraatlara fazla önem vermedikleri de bir diğer veri olarak ortaya 
çıkmıştır.

Yapılan analiz sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için se-
çime giren adayların seçim şarkılarının incelenmesi sonucu ortaya çıkan 3. 
tablo aşağıdadır.
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Tablo – 3. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarının Seçim Şarkı-
larının Analizi

   Tablo-3’de yer alan verileri değerlendirildiğinde CHP adayı Mustafa Sarıgül 
şarkısında ismine en çok atıf yapılan aday olmuştur. Sarıgül’ün ardından MHP 
adayı Rasim Acar’ın ismine sekiz defa atıf yapılmıştır. HDP adayı Sırrı Süreyya 
Önder’in şarkısında ise kendisine doğrudan ya da dolaylı olarak bir atıf yapıl-
mamıştır. Milli, kültürel ve dini değerlere MHP adayı Rasim Acar’ın şarkısında 
“Vatan için, bayrak için yardan serden geçmek lazım”, “Hilalle yıldız barışmalı” 
gibi dizelerle yedi defa yer verilmiştir. Mustafa Sarıgül’ün şarkısında ise yal-
nızca bir kez “Hakk yazdıysa Sarıgül zamanı geldi” dizesinde yer verilmiştir. 
Sırrı Süreyya Önder’in şarkısında ise bu tür bir söyleme rastlanmamıştır. Partiye 
ya da ideolojiye yapılan vurguda “Milliyetçi Hareket’e geçmek lazım” nakara-
tı Rasim Acar’ın seçim şarkısında sekiz defa geçerken, Sırrı Süreyya Önder’in 
şarkısında son bölümde bir defa partinin adına vurgu yapılmıştır. Mustafa Sa-
rıgül’ün şarkısında ise partiye vurgu yoktur. Evrensel kavramlar bağlamında 
söz konusu eserler incelendiğinde “emek”, “aşk”,”ekmek”, “halklar” gibi söz-
cüklere şarkısında altı defa yer veren Sırrı Süreyya Önder’in ardından, “barış”, 
“yeni bir yol” ve “yürekleri açmak” gibi söylemlere beş defa yer veren Rasim 
Acar’ın seçim şarkısı gelmektedir. Mustafa Sarıgül ise “ele ele vermek”, “birlik 
olmak” “en güzele, en iyiye” gibi sözlere dört defa şarkısında yer vermektedir. 
Negatif söylem açısından bakıldığındaysa yalnızca HDP’nin seçim şarkısında, 
doğrudan diğer adayları hedef almasa bile “madrabaza bırakma”, “düzenbaza 
bırakma” sözleriyle gün ışığına çıkan bir söylemin varlığı saptanmıştır.

   İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan adayların incelenen 
seçim şarkılarına ilişkin bir başka dikkat çekici durum da adayların hiçbirinin 
seçim şarkılarında proje, vaat, öneri ya da icraatlarına ilişkin bir söylem olma-
masıdır. Öte yandan İstanbul için yapılan şarkıların biçimsel özelliklerine bakıl-
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Yapılan 

Vurgu 
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- - - 1 6 3 
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dığında Ankara›dan farklı olarak doğrudan o yöre ile özdeşleşen ezgiler kulla-
nılmamıştır. Bunun temel nedeni olarak İstanbul›un Türkiye›nin her yerinden 
göç alan bir metropol olması, dolayısıyla yalnızca bir yöreye özgü kültüre veya 
müziğe ağırlık verilmesi yerine herkesi kapsayacak bir şarkıyla seçime girmek 
düşüncesi olduğu değerlendirilebilir. Bununla birlikte her aday müzikal altya-
pıları farklı olsa bile Anadolu’ya özgü enstrümanların kullanıldığı şarkılarla seç-
menin karşısına çıkmayı tercih etmişlerdir.

SONUÇ

30 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde partilerin ve adayların 
seçim şarkıları genel olarak değerlendirildiğinde; hem biçim, hem de içerik açı-
sından siyasi partilerin siyasi duruş ve söylemlerinin kitlelere benimsetilmesi 
amacına hizmet ettikleri saptanmıştır. Biçimsel bağlamda bu durum incelendi-
ğinde, altyapıları farklı olsa bile tüm seçim şarkılarında bağlama, davul, zurna 
gibi Anadolu müzik kültürüne ait enstrümanların kullanıldığı belirlenmiştir. Bu 
durum seçmenin kültürüne, değerlerine yakın görünmek amacıyla, profesyonel 
tanıtım ve pazarlama teknikleri dahilinde yapılmış bilinçli bir tercihtir.

Seçim şarkıları aday bazında değerlendirildiğinde ise şarkıların genellikle 
adayların ismini taşıdıkları ve özellikle nakarat kısımlarında buna vurgu ya-
pıldığı görülmüştür. Nakarat kısımlarının akılda kalıcılığı ve seçmene adayın 
ismini benimsetmek amacıyla bu yola gidildiği anlaşılmaktadır. Söz konusu se-
çim şarkıları altyapı olarak farklı müzik türlerine (oyun havası, türkü, pop-rock 
vb.) ait olsalar da hepsinin hareketli, coşku verici bir ritimde ve sözlerinin basit, 
yalın, anlaşılır olduğu saptanmıştır. Kamuoyunda tanınan, liderlik imajı güçlü 
olan isimlerin seçim şarkılarında kendilerine veya kişisel özelliklerine daha çok 
atıf yapıldığı da bir başka veri olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca incelenen şarkıla-
rın geneline bakıldığında, negatif söylemlerin az olduğu, daha pozitif bir siyasal 
söylem ile seçmenin ilgisinin çekilmeye çalışıldığı anlaşılmıştır. 

Elde edilen veriler ışığında, medya kanallarının ve pazarlama tekniklerinin 
giderek çeşitlendiği, buna bağlı olarak da blok bir seçmen kitlesine ulaşmanın 
giderek güçleştiği, seçmenin birden fazla sosyal katmana ve kimliğe dağıldığı 
günümüzde; siyasi partilerin ve adayların, hem mesajlarını kısa yoldan, akılda 
kalıcı ve ikna edici bir biçimde seçmene ulaştırdığı profesyonelce hazırlanmış 
bir yöntem olarak hem de Türk siyasi tarihinden gelen bir gelenek olması bakı-
mından seçim şarkılarına özel önem verdikleri görülmektedir. 

Son Not: 

Arş. Gör. Onur ÖNÜRMEN, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi.

Arş. Gör. Faruk TEMEL, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi. 
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EK – 1. SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM ŞARKILARININ SÖZLERİ
  

AK PARTİ  

“RECEP TAYYİP 

ERDOĞAN” 

 

CHP  

“HAYDİ ŞİMDİ CHP 

İLE” 

MHP  

“BAŞKA ÇARE 

ARAMA” 

BDP  

“YAŞASIN BDP” 

Ezilenlerin gür sesidir o 
Suskun dünyanın hür 
sesidir o 
Göründüğü gibi olan, 
gücünü milletten alan,  

Recep Tayyip Erdoğan, 
Recep Tayyip Erdoğan,  
Recep Tayyip Erdoğan, 

Halkın adamı Hakkı’n 
aşığı 
O milyonların umut ışığı 
Mazlumlara sırdaş olan, 
Gariplere yoldaş olan  

Recep Tayyip Erdoğan, 
Recep Tayyip Erdoğan,  
Recep Tayyip Erdoğan, 

Oldu her zaman sözünün 
eri 
Çıktığı yoldan dönmedi 
geri 
Kararlıdır davasında, 
anaların duasında  

Recep Tayyip Erdoğan, 
Recep Tayyip Erdoğan,  
Recep Tayyip Erdoğan, 

Sözü dosdoğru yoktur 
riyası 
Zalimlerin korkulu rüyası 
İnandığı yolda giden,  
Yıllardır beklenen lider, 
Recep Tayyip Erdoğan 

 

Doğumuzla batımızla, 

Dilimizde duamızla, 

Umut dolu halkımızla 

Birlik olmak hakkımız; 

 

Gencimizle yaşlımızla, 

Bayramımız 

seyranımızla, 

Yüreği temiz 

halkımızla, 

Birlik olmak hakkımız; 

 

Haydi şimdi, Haydi 

şimdi CHP ile, 

Varlık içinde, birlik 

içinde, 

Haydi şimdi CHP ile 

Özgür biçimde 

Türkiye. 

Haydi şimdi CHP ile, 

Sevgi içinde, dostluk 

içinde 

Haydi şimdi CHP ile, 

Yarınlara Türkiye. 

Haydi şimdi CHP ile, 

Varlık içinde, birlik 

içinde 

Haydi şimdi CHP ile, 

Özgür biçimde 

Türkiye. 

Sondur bu, son 
umuttur, uyan 
Türkiyem, artık 
uyanMHP'dir son 
kalen, son liman. 

Evvelin ve ahirin, 
benim şanlı tarihim, 
milletim. 

Buna şahidim uyan. 

Ay yıldızın altında, 
kardeşiz bu vatanda. 

Zalimlere aldanma 
sandıkta. 

Amansız bu yarışta, 
Türk gençliği en başta.  

Milliyetçi hareket 
geliyor. 

Başka çare arama, 
huzur birlik ve barışta. 

Milliyetçi hareket 
geliyor. 

Devletin başına Devlet 
geliyor. 

Millet, Devlet'ine sahip 
çıkıyor. 

Karanlıklar üç hilalle 
aydınlanıyor. 

 

Kendi kendini 
yönetmek 
Özgür kimliğe doğru 
Demokratik kurtuluş 
ile 
Özgür hayata doğru 

 
Halkın Belediye 
Başkanları geldi 
Yaşasın Özgürlük 
Yaşasın Eşitlik 

Kürdistan için statü 
Önder için özgürlük 
Halkın önderine 
özgürlük 
Toplumsal özgürlük 

Eş Başkanlarımız geldi 
Yaşasın Eşitlik 
Yaşasın Özerklik 

Demokratik Modernlik 
Sistemimiz ve 
isteğimizdir 
Demokratik millet 
Hayatın rengi ve 
sesidir 

Geldi yöneticilerimiz 
Yaşasın Yaşasın BDP 
Yaşasın Yaşasın BDP 

Demokratik özerklik 
Çözümün yoludur 
Özgürlüğünüz için 
Oylarınızı kendinize 
verin 

Her taraf her taraf 
Herkes Amed'e taraf 
Her taraf her taraf 
Herkes Serhad'a taraf 
Her taraf her taraf 
Herkes Botan'a taraf 
Her taraf her taraf 
Herkes Mardin'e taraf 
Her taraf her taraf 
Herkes Urfa'ya taraf 
Her taraf her taraf 
Herkes Kürdistan'a 
taraf 
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EK – 2. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARININ  
SEÇİM ŞARKILARININ SÖZLERİ

AK Parti – 

Melih Gökçek 

“Ankara’nın Başkanısın” 

CHP – Mansur Yavaş 

“Yavaş Gardaşım Yavaş” 

MHP – Mevlüt Karakaya 

“Başkent Ankara, Başkan 

Karakaya” 

Kim geldi, kimler geçti de sen 

gibiler de geldi 

Koca Başkent ne idi de, seninle 

nere geldi 

Ankara’nın Başkanı’sın,sen 

gerçekten başkasın 

Başkent senin yanında da, yürü 

yollar açılsın 

Ankara’nın Başkanı’sın,sen 

gerçekten başkasın 

Tayyip Erdoğan senin yanında 

da, yürü yollar açılsın 

  

Yeşili der sen getirdin, yolları da 

sen yaptın 

Fakir babası oldun da, sofranı da 

sen açtın 

Ankara’nın Başkanı’sın,sen 

gerçekten başkasın 

Başkent senin yanında da, yürü 

yollar açılsın 

Ankara’nın Başkanı’sın,sen 

gerçekten başkasın 

Tayyip Erdoğan senin yanında 

da, yürü yollar açılsın 

  

Tecrübe sende başganım, koç gibi 

yürek sende 

Melih Başkan senin adın, 

oylarımız hep seninle 

Ankara’nın Başkanı’sın,sen 

gerçekten başkasın 

Başkent senin yanında da, yürü 

yollar açılsın 

Ankara’nın Başkanı’sın,sen 

gerçekten başkasın 

Tayyip Erdoğan senin yanında 

da, yürü yollar açılsın 

Yavaş gardaşım yavaş  

geliyor Mansur Yavaş 

EvelAllah elele  

huzur bulur vatandaş 

 

Mansur Yavaş geliyor 

fukaraya muhtaca destek 

olmak için geliyor 

öğrencilere katma değerli 

kaliteli iş imkanları 

oluşturmak için geliyor. 

Kadınlara evlerinde maddi 

destek sağlayacak formlarla 

geliyor. 

ihtiyacı olanlara bir değil beş 

vermek için geliyor. 

Mansur Yavaş sevgi için, 

saygı için, kardeşlik için 

geliyor. 

 

Mansur Yavaş mega 

projelerle geliyor; 

Uluslararası çalışma ofisiyle 

yapacağı metroların 

projelerini şimdiden bitirdi. 

Mansur Yavaş Ankara'ya yeni 

merkezler kazandırmak için 

geliyor. 

Görmezden gelinen ilçelerin 

mahallelerin sokakların 

hizmet bekleyen sakinlerine 

el uzatmak için geliyor. 

Mansur Yavaş gençlerin 

heyecanına asiliğine 

idealistliğine saygı duyuyor. 

Gençlik meclisleriyle 

Ankara'yı gençlerle birlikte 

yönetmek için geliyor. 

Yavaş gardaşım yavaş geliyor 

Mansur Yavaş 

Haydi Ankara değişim zamanı 

Başkent Ankara, Başkan 

Karakaya 

Yeni heyecanın geldi zamanı 

Başkent Ankara, Başkan 

Karakaya 

 

Başkanı sorana hocamdır 

dersin, 

Ankara’ma sevdalı adamdır 

dersin, 

Haber sal dört yana, duymayan 

duysun, 

Başkent Ankara, Başkan 

Karakaya 

 

Bu kötü gidişe bir dur demeli, 

Milletin hakkını millet almalı, 

Ankara’ma Mevlüt Hocam 

gelmeli, 

Başkent Ankara, Başkan 

Karakaya 

 

Başkanı sorana hocamdır 

dersin, 

Ankara’ma sevdalı adamdır 

dersin, 

Haber sal dört yana, duymayan 

duysun, 

Başkent Ankara, Başkan 

Karakaya 
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EK – 3. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARININ 
SEÇİM ŞARKILARININ SÖZLERİ

CHP – Mustafa Sarıgül 

“Zamanı Geldi” 

MHP – Rasim Acar 

“Rasim Acar’ı Seçmek Lazım” 

HDP – Sırrı Süreyya Önder 

“Şehir Senin” 

Zamanı geldi, zamanı geldi 

İstanbul’da Sarıgül zamanı geldi 

İstanbul sıra bizde  

Zamanı geldi işte 

İyi günde kötü günde 

Çare Sarıgül’de 

 

Zamanı geldi, zamanı geldi 

İstanbul’da Sarıgül zamanı geldi 

El ele verelim, birlik olalım 

İstanbul’a en güzeli sunalım 

Zamanı geldi, zamanı geldi 

Mustafa Sarıgül zamanı geldi 

 

Zamanı geldi, zamanı geldi 

Mustafa Sarıgül zamanı geldi 

Kalplerimiz seninle 

İstanbul bizi dinle 

En güzele, en iyiye Çare Sarıgül’le 

 

Zamanı geldi, zamanı geldi 

Hakk yazdıysa  

Sarıgül zamanı geldi 

 

 

Uyanmalı dağım taşım 

dik durmalı eğik başım 

ver elini arkadaşım 

yeni bir yol seçmek lazım 

 

Geçmek lazım geçmek lazım 

harekete harekete geçmek lazım 

geçmek lazım geçmek lazım 

Milliyetçi harekete geçmek lazım 

 

Hilal yıldız barışmalı 

barış için yarışmalı 

zengin fakir karışmalı  

yürekleri açmak lazım 

 

Geçmek lazım geçmek lazım 

harekete harekete geçmek lazım 

geçmek lazım geçmek lazım 

Milliyetçi harekete geçmek lazım 

ooooo yan yana yan yana 

ooooo yan yana yan yana 

şehir bizim şehrimiz, geri alcaz yan yana şehir 

bizim şehrimiz, geri alcaz yan yana  

 

yolu gazı binası hepsi senin emeğin,  

kalk ayağa sahip çık: bırakma! şehir senin 

 

ooooo yan yana yan yana,  

ooooo yan yana yan yana  

şehir bizim şehrimiz, geri alcaz yan yana   

şehir bizim şehrimiz, geri alcaz yan yana  

ooooo ekmek için aşk için,  

ooooo rengarenk günler için 

 

madrabaza bırakma sahip çık şehir senin   

düzenbaza bırakma sahip çık şehir senin  

 

suyunu ormanını beş paraya kim sattı  

gazı copu yiyen o, gülmek: halkların hakkı. 

oooo ooooo yan yana yan yana 

şehir bizim şehrimiz, geri alcaz yan yana  

oooo ekmek için aşk için,  

oooo rengarenk günler için 

madrabaza bırakma sahip çık şehir senin   

düzenbaza bırakma sahip çık şehir senin  

 

haydi yarının için sözünü söylemeye:  

emeğine sahip çık sen de gel hdp'ye 

oooo ooooo yan yana yan yana 

şehir bizim şehrimiz, geri alcaz yan yana  

oooo ooooo ekmek için aşk için,  

oooo ooooo rengarenk günler için 

madrabaza bırakma sahip çık şehir senin   

düzenbaza bırakma sahip çık şehir senin 
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İ&D: Partiniz ve lideriniz 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde nasıl bir strateji izle-
di? Kısaca anlatabilir misiniz?

Prof. Dr. Naci BOSTANCI: Ak Parti’nin stratejisi öteden beri bellidir. Mille-
timizin beklentilerini karşılayacak ve bu beklentileri siyasete tahvil edecek bir 
strateji ile 30 Mart yerel seçimlerine hazırlandık. Bu seçimlerin bir yerel seçim 
olduğu gerçeği de stratejimizin önemli bir parçasıydı. Aday oldukları il veya 
ilçelerin sorunlarını bilen, çözümleri olan ve kamuoyu önderi sıfatı taşıyan 
adaylarla 30 Mart yerel seçimlerine hazırlandık. Öte yandan 30 Mart seçimleri, 
yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri dolayısıyla ayrı bir öneme sahipti. Gay-
rimeşru yollara, sosyal mühendisliğe başvuran muhalif unsurlar oldu. Halkın 
iradesini kirli yollarla dönüştürmeye çalışanlara karşı da mücadele ettik. Hal-
kımızın irfanı bu seçimlerde ülkemizin önünü açmıştır diyebilirim.  

İ&D: Seçim kampanyasını yürütürken en çok nelere dikkat ediyorsunuz? Hedef 
kitlenize ulaşmak için nasıl bir yol izliyorsunuz; Gençler (oy kullanmayanlar), seç-
menler (oy kullananlar), partililer ve genel olarak toplumla ayrı ayrı nasıl iletişim 
kuruyorsunuz? İletişimi sağlamak için en çok hangi araçları kullanıyorsunuz? Bü-
tün bu kitlelerle iletişiminizi sağlamada aynı yönteme mi başvuruyorsunuz, yoksa 
her biri için farklı yöntemleriniz var mıdır?

Prof. Dr. Naci BOSTANCI: Seçim kampanyaları yalnızca seçmen tercihini 
ya da tutumları değiştirip pekiştirmez. Aynı zamanda seçmenleri oy vermeye 
ve kampanyaya yardımcı olmaya da teşvik eder.  Kampanyalar görüşlerin 
tartışılmasını, aralarındaki farklılığın seçmenlerce ayırt edilmesini sağlar. Bu 
nedenle siyasal kampanyalar adayların kamuoyu oluşturmasında da etkili-
dir. Elbette kampanya boyunca verilen mesajların hedef kitlelere göre fark-
lılaşması da gerekir. Ak Parti’nin seçim kampanyalarının ayırt edici özelliği; 
seçmene bir kimlik kazandırmasıdır. Yani seçmenin ortak vicdanına seslenen, 
herkesin kendisinden bir şeyler bulabildiği dil ve üslup söz konusudur. Siya-
sal çalışmaların ortak sloganlar, ortak afişler, ortak mesajlar kadar yerel kam-
panyalara da açık bir şekilde yürütüldüğüne dikkat çekmek isterim. Fakat 
hemen şu hususu belirteyim: Kampanyalarda önemli olan ne yaptığınızdan 
çok kimin adına konuştuğunuzdur. En etkili kampanya adına konuştuğunuz 
siyasetin, anlamın, liderin halktaki karşılığıdır. Ak parti 12 yıldır milletin hu-
zurunda. En büyük kampanyası bu süreçte ortaya koyduğu hismet ve gele-
ceğe ilişkin kudretli Türkiye tasavvuru. Millet laftan çok işe bakar. Kim ne 
yapıyor, ne söylüyor, yıllar içinde nasıl davranıyor, asıl belirleyici olan bu. Ak 
parti ne ise halkla onu paylaşıyor, buna herhangi bir ekleme yapmıyor, ayrıca 
böyle bir eklemeye ihtiyacı da yok.  
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İ&D: Toplumdan size gelen mesajları nasıl değerlendiriyorsunuz? Mutlaka bir 
geri bildirim söz konusudur. Peki bu geribildirimleri değerlendirmeye yönelik her-
hangi bir yöntem geliştirdiniz mi?

Prof. Dr. Naci BOSTANCI: Siyasette başarılı olabilmenin en önemli ko-
şullarından biri de hiç şüphesiz toplumla kurulan iletişimin niteliği ve sü-
rekliliğidir. Ak Parti bu konuda, toplumu okuma noktasında çok başarılıdır. 
Teşkilatları, milletvekilleri ve mahalle temsilcilerine kadar bütün organizas-
yonuyla toplumun içindedir. Ayrıca genel merkezimizde ve Başbakanlık’ta 
(BİMER) sürekli çalışan birimlerimiz mevcuttur. Vatandaşımız istediği zaman 
bizlere her konuda ve her türlü araçla ulaşabilmektedir. Zaten başarılı siyaset 
ilhamla olmaz, halkı bileceksin tanıyacaksın, sürekli çeşitli şekillerle bağlantı 
içinde olacaksın, onu temsil edeceksin, onun beklentilerini siyasal karara çe-
vireceksin. 12 yıllık sürekli yükselen bir grafikle elde edilen başarı mutlaka 
halkla bağ kurma ve onun iradesi olma konusundaki bir başarıdır. 

İ&D: Partiniz bu seçim yarışında internet ve sosyal medyadan mutlaka fayda-
lanmıştır. Sizce medyada yoğun bir şekilde yer almak ile seçim sonucu arasında bir 
bağlantı var mıdır? Olduğunu düşünüyorsanız, ne yönde olduğunu açıklayabilir mi-
siniz?

Prof. Dr. Naci BOSTANCI: İnternet ve sosyal medya çağımızın en etkili iletişim 
araçlarının başında geliyor. Doğal olarak hem genel merkezimiz hem de adaylarımız 
bu kanalları kullandılar. Medyada yoğun bir biçimde yer almak ile elde edilen sonuç 
arasında bir korelasyon olduğunu düşünmüyorum. Medyanın tercihleri belir-
leme noktasındaki rolü her zaman tartışmaya açıktır. İnsanlar sadece medya 
üzerinden edindikleri bilgilerle düşünmüyorlar, onları süzgeçten geçiriyorlar, yakın 
çevreleriyle tartışıyorlar, başka kanallardan kanaatler ediniyorlar, nihayet geldikleri 
bir kültürel zemin var. Medyanın etkisi derken bunun mutlaka doğrusal olduğu da 
sanılmasın, neyin meşru ve kabul edilebilir olduğuna dair yargılar bazen kimi medya 
organlarının yaymaya çalıştıkları kanaatlerin tersine de şekillenebilir. Söylenen 
enformasyon, yayılmaya çalışılan hüküm ne sorusu kadar, kim bunları yapıyor da 
halkın analize kattığı hususlardır. Medya ortamına bel bağlayarak sosyal mühendislik 
yapmaya çalışanlar, başka zamanlar olduğu gibi bu seçimlerde de hüsrana uğradı. 
Bunu da bir kenara not etmekte fayda var.  

İ&D: Seçim sonucu itibariyle; oy oranları ve kazanılan yerler bakımından partini-
zi başarılı buluyor musunuz? Partinizin bu seçimden başarıyla çıktığını düşünüyor 
musunuz? Başarılı buluyor iseniz, bu başarının sırrı nedir? Başarısız olarak değer-
lendiriyorsanız, sizce sebebi/sebepleri neler olabilir?

Prof. Dr. Naci BOSTANCI: 30 Mart yerel seçimleri Ak Parti açısından ol-
dukça başarılı bir seçim olmuştur. Ak Parti oy oranını 2009 seçimine göre 
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7 puan artırmıştır. 823 belediyeyi partimizin adayları kazandı. Belediyelerin 
yüzde 59’unu yine Ak Parti kazandı. 81 ilin 48’inde birinci partidir. 29’unda 
ikinci, sadece 4’ünde üçüncü olmuştur. Yedi coğrafi bölgenin 6’sında Ak parti 
birinci oldu. Sadece Ege’de 1500 oy farkıyla ikinci olduk. Tüm bu sonuçları 
birlikte okuduğunuzda, özelikle bazı büyük şehirlerde muhalefetin birbir-
lerine desteğine rağmen Ak Parti’nin açık tartışmasız bir zafer kazandığını 
görürsünüz. Ak Parti bugüne kadarki bütün siyasal partilerden farklı olarak 
elindeki oyu kaybetmeyen ve hatta artıran yegane partidir. Bu başarının bir-
çok nedeni vardır. Fakat bana göre başarının sırrı; Ak Parti’nin meşruiyetini 
sadece milletten almasıdır. Millet iradesine teslim olmasıdır. Millet iradesini 
siyasetinin merkezine koymasıdır. Bir başka husus ise, 12 yıllık iktidar sü-
resinde Ak partinin toplumsal kesimler arasındaki farkı azaltması, özellikle 
alt ve alt orta, orta kesimlere yönelik güçlü ekonomik desteği, sağlık, eğitim, 
ulaşim ve iletişimde gerçekleştidiği dev hamleler, Türkiye’nin bütünlüğü ba-
kımından hayati değerdeki projeleri yürürlüğe koyması, temel meseleler el 
atması, çözüm sürecini hayata geçirmesi başarının en önemli başlıklarıdır. 

İ&D: Sizce 30 Mart 2014 yerel seçimlerinin geçmişte yaşanan diğer seçimlerden 
farkı nedir?

Prof. Dr. Naci BOSTANCI: Her şeyden önce bu seçimler muhalefet parti-
lerinin “kaybedecekleri düşüncesi” ile meşruiyet krizi yaratmaya dönük stra-
tejilerine rağmen son derece demokratik bir ortamda cereyan etmiş, halkımız 
bu tür senaryolara prim vermemiştir. Katılım oranı çok yüksek gerçekleşmiş-
tir. Yerel seçim havasından çıkarılmak istenmesine ve hatta Ak Parti ve Sayın 
Başbakan için bir güvenoyuna dönüştürülme çabalarına rağmen partimiz her 
anlamda kazanmıştır. Hemen belirteyim, bu tür yaklaşımlar risklidir, çünkü 
iktidarı olumsuz etkilemek için çıtalar, sınırlar koyarsınız, iktidar onun üze-
rinden atlar, mutlak başarısı partisi ne olursa olsun her vicdanda tescillenir. 
Ak Parti’nin hizmet siyaseti halkımızdan destek almış, güven ve istikrarın ye-
gâne kaynağı olduğu kanaati bir kez daha açıkça, yüksek sesle toplumumuz 
tarafından ifade edilmiştir. 

İ&D: Seçim tahlilleri yaparken hangi hususların ön plana çıktığını düşünüyor-
sunuz?

Prof. Dr. Naci BOSTANCI: Tahlil yaparken nereden baktığınıza göre ön 
plana çıkan hususlar değişecektir. Biz esas olarak kazançlarımızdan çok nere-
de, neden kaybettiğimizle ilgiliyiz. Sayın Başbakan’ımız da seçim sonrası de-
ğerlendirmelerinde bu temelden hareketle tahliller yapmıştır. 30 Mart seçim 
sonuçları partimizin ilgili birimlerinde ayrıntılı olarak masaya yatırılmıştır. 
Sivil toplum kuruluşlarının ve kamuoyu önderlerinin görüşleri alınmıştır. 
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Bundan sonrası için başarımızın daha da artırılması yolunda neler yapılabile-
ceği hususunda bir yol haritası belirlenmiştir.

İ&D: Bu seçim sonuçlarının Türkiye’nin siyasal istikrarına etkisi ne olur?

Prof. Dr. Naci BOSTANCI: Ak Parti 12 yıldır iktidardır. Ülkemizin bu 12 
yıl boyunca kavuştuğu istikrar çok önemli kazanımları ve başarıları da be-
raberinde getirmiştir. Türkiye, Ak Parti ile birlikte siyasal istikrarın nasıl bir 
zenginlik ve kudret unsuru olduğunu görmüştür. 30 Mart seçimlerinde de 
milletimiz hizmetten olduğu kadar istikrardan da yana olduğunu göstermiş-
tir. Seçimler öncesinde Türkiye’deki istikrarı bozacak bütün girişimler, bu se-
çim sonuçları ile birlikte sonuçsuz kalmıştır.

İ&D: Genel bir değerlendirme yapacak olursanız, size göre 30 Mart seçimleri ile 
seçmen nasıl bir mesaj vermiştir? Türkiye’yi ne beklemektedir? 

Prof. Dr. Naci BOSTANCI: Bu seçimler muhalefet partilerinin bütün kış-
kırtmalarına, 17 Aralık’ın bütün manipülasyonlarına rağmen seçmenin sağ-
duyusunun kazandığı bir seçim olmuştur. Seçmen istikrar istediğini bir kez 
daha sandıktaki iradesiyle ortaya koymuştur. Ak Partili belediyelerin başarısı 
bir kez daha seçmen tarafından tescillenmiştir. Seçmen, gündelik politik tar-
tışmalara pirim vermediğini göstermiştir.

İ&D: 30 Mart yerel seçim sonuçları önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimini ve 
Genel Seçimleri nasıl etkiler sizce? 

Prof. Dr. Naci BOSTANCI: Milletimiz bu seçimlerde bir kez daha ve kuv-
vetli bir biçimde barıştan, istikrardan ve huzurdan yana olduğunu göster-
miştir. Hem Cumhurbaşkanlığı hem de genel seçimlerde de bu tercihler yine 
belirleyici olacaktır. Ak Parti milletten gelen bu mesajı almıştır. Umarım diğer 
partiler de kendi içlerinde sağduyulu bir değerlendirme yapma olgunluğunu 
gösterirler ve demokrasimize katkıda bulunurlar. 

İ&D: Önümüzdeki Cumhurbaşkanı seçiminde, sizin için en uygun aday kimdir? 
Ya da isim vermek istemiyorsanız, nasıl bir aday profili ortaya koyabilirsiniz?

Prof. Dr. Naci BOSTANCI: Cumhurbaşkanı seçilebilmenin şartlarına iliş-
kin hukuki bir takım kriterler vardır. Uygunluk bakımından o kriterleri tut-
turmak yeterlidir. Siyaseten uygunluk ise mümkünlük durumu ile birlikte 
düşünülür. Başbakanımız Sayın Erdoğan çeşitli istişareler, arşatırma ve so-
ruşturmalarla bir süreç yürütmektedir. Amaç, 2023 vizyonuna uygun bir yapı 
oluşturmak ve bu yapının içinde bir temel direk olarak cumhurbaşkanını dü-
şünmektir. Gönlümüzden geçen sayın Erdoğan’ın aday olmasıdır. Bu konuda 
çok yoğun bir talep söz konusudur. Haziran sonunda mutlaka adayımız belli 
olacaktır. Profil meselesine gelince, Cumhurbaşkanı olacak kişinin halktan al-
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dığı desteğe uygun, görev üstlenen, sorumluluklarını yerine getiren, farklı 
eğilimleriyle birlikte tüm halkımızı ve onların beklentilerini, iradelerini tem-
sil eden birisi olması gerektiği açıktır. Halkın seçeceği bir cumhurbaşkanının 
başkanlık sistemine ilişkin tartışmaları ve arayışları artıracağı kanaatindeyim. 

İ&D: Diğer partilere yönelik kamuoyuna akseden söyleminiz biliniyor, ancak bu 
söylemin dışında onların yaklaşımlarını ve stratejilerini değerlendirirken daha farklı 
bir bakış açınız oluşuyor mu? Bu içerden olup bitenleri gözleyen daha analitik bakış 
açısı üzerine neler söyleyebilirsiniz?

Prof. Dr. Naci BOSTANCI: Siyaset elbette dinamik bir süreçtir. Ak Parti 
hiçbir zaman diğer partilerin söylemlerine takılıp kalmamıştır. Eleştirileri el-
bette dikkate almıştır fakat kendi politikasını oluştururken esas olarak mille-
tin sesine ve vicdanına kulak vermiştir. 

İ&D: Teşekkür ederiz...
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ

Gürsel TEKİN 

Gürsel Tekin, 17 Haziran 1964’te Ardahan Göle’de doğdu. Babasının adı Na-
zim, annesinin adı Heyrat’tır.

İş Adamı; Kars Alparslan Lisesi’ni bitirdi.

Serbest ticaretle uğraştı. 1989 yılında Kadıköy Belediye Meclis Üyeliği’ne 
seçildi ve 1994-1997 yılları arasında Kadıköy Belediyesi Encümen Başkanlığı 
görevinde bulundu. 1997 yılında ise Kadıköy Belediye Başkan Vekilliği gö-
revini yürüttü. 1999 yılında yeniden seçilerek, bu görevini 2002 yılına kadar 
sürdürdü. 2004 yılında bir kez daha Belediye Meclis Üyeliği’ne seçildi ve Be-
lediye Başkan Vekilliği’nin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği gö-
revini üstlendi. Çeşitli gazete ve dergilerde makaleleri yayınlandı.

Orta düzeyde İngilizce bilen Tekin, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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İ&D: Partiniz  ve lideriniz 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde nasıl bir strateji izle-
di? Kısaca anlatabilir misiniz?

Gürsel TEKİN: Aslında yerel seçim, yerinde seçim dediğimiz yerel seçim-
lerin stratejisi çok farklıdır. Daha çok projeye, hizmete dayalı olması gerekir-
ken, maalesef 17 Aralık sürecinden sonra bir yerel seçim olmaktan çıkıp bir 
genel seçim havasına dönüştü. Doğrusu, yurttaşlarımızın bu yerel seçimden 
çok önemli beklentileri vardı; mülkiyet sorunu var, ulaşım sorunu var, alt 
yapı sorunu var, dönüşmemiş deprem sorunu var… Bütün bu sorunların çö-
zümü konusunda ne yazık ki hiçbir seçmen bilgi sahibi olamadı. Bu 17 Aralık 
sürecinin yaratmış olduğu atmosferin içinde bütün siyasi partiler kalmak zo-
runda kaldı. 

Strateji, aslında bizim başlatmış olduğumuz strateji daha çok projeye da-
yalıydı, daha çok hizmete dayalıydı, beklentiye dayalıydı… Ama onlar kamu-
oyuna çok yansımadı.

İ&D:  Seçim kampanyasını yürütürken en çok nelere dikkat ediyorsunuz? Hedef 
kitlenize ulaşmak için nasıl bir yol izliyorsunuz; Gençler (oy kullanmayanlar), seç-
menler (oy kullananlar), partililer ve genel olarak toplumla ayrı ayrı nasıl iletişim 
kuruyorsunuz? İletişimi sağlamak için en çok hangi araçları kullanıyorsunuz? Bü-
tün bu kitlelerle iletişiminizi sağlamada aynı yönteme mi başvuruyorsunuz, yoksa 
her biri için farklı yöntemleriniz var mıdır?

Gürsel TEKİN: Tabii, siyasi partilerin temel amacı, toplumun her kesimine 
seslenmektir. Yani gençler, kadınlar, farklı inanç grupları, farklı sosyal grup-
lar… Tabii ki Türkiye’nin en yoğun kesimi genç nüfustur. Daha çok genç ve 
kadındır. Kampanyamızı biraz da o çerçevede yönetmeye çalıştık. Ama doğ-
rusu tabii, biraz önce de ifade ettim, kampanya kampanya olmaktan çıkınca 
işimiz oldukça zorlaştı. Basın, medya yurttaşlarımızın en iyi iletişim kaynak-
larını oluşturuyor. Eskiden biliyorsunuz, siyasi partilerin yöneticileri onlarla 
yurttaşlara ulaşma imkanını buluyordu. Yeni dünya düzeninde teknolojinin 
hakim olduğu, sosyal medyanın hakim olduğu yerde insanlar daha çok kendi 
evinde, televizyonunda ya da internetinde bütün olup bitenleri görebiliyor. 
Biz hedef kitlemize ne kadar ulaşabildik? Tabii tam bilmiyorum. Yeterli mi? 
Elbette yeterli değildir. Özellikle bu alanda en çok yol alınan mecra, sosyal 
medya oldu.  

İ&D: Toplumdan size gelen mesajları nasıl değerlendiriyorsunuz? Mutlaka bir 
geri bildirim söz konusudur. Peki, bu geribildirimleri değerlendirmeye yönelik her-
hangi bir yöntem geliştirdiniz mi?
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Gürsel TEKİN: Ben aynı zamanda bir saha siyasetçisiyim. Türkiye’nin 81 
ilini iki kez dolaşmış bir insanım. Toplum daha çok huzur ve barış istiyor. 
Örneğin, bütün bu siyasi gerilime rağmen hiçbir sıkıntı oluşmadı. Yani, dü-
şünün; siyasal partilerin liderlerinin ilerde miting yaparken adeta bir savaş 
çığırtkanlığı yapmalarına rağmen, seçmen çok sağduyuluydu. Miting dağılır-
ken bir CHP’li bir AK Partili arkadaşına merhaba diyebilecek, bir AK Partili 
bir CHP’li arkadaşına sarılıp merhaba diyebilecek durumdaysa, müthiş sağ-
duyulu bir toplum var demek ki. Toplum, daha çok huzur, daha çok barış ve 
daha çok sorunlarının çözülmesini istiyor. Seçmenin beklentisi daha çok bun-
lar. Ötekilenmek istemiyor, ayrıştırılmak istemiyor. Farklı gruplar bir arada 
yaşamak istiyor. 

İ&D: Partiniz bu seçim yarışında internet ve sosyal medyadan mutlaka fayda-
lanmıştır. Sizce medyada yoğun bir şekilde yer almak ile seçim sonucu arasında bir 
bağlantı var mıdır? Olduğunu düşünüyorsanız, ne yönde olduğunu açıklayabilir mi-
siniz?

Gürsel TEKİN: Medya her şeye rağmen etkilidir. Ama yazılı medyanın et-
kisinin çok zayıf olduğunu biliyorum. Nüfus arttıkça, yazılı medya maalesef 
gittikçe düşüyor. Çok ciddi bir itibar sorunu var. Örneğin, bugün büyükşehir 
dediğimiz bazı illere gittiğimizde, koskoca büyük şehirde 10.000 gazete oku-
nuyorsa bu, gazetelerin bittiğini gösteriyor. İnsanlar daha çok televizyonlara 
kilitlenmiş. Televizyonlar çok etkilidir.

İ&D: Seçim sonucu itibariyle; oy oranları ve kazanılan yerler bakımından partini-
zi başarılı buluyor musunuz? Partinizin bu seçimden başarıyla çıktığını düşünüyor 
musunuz? Başarılı buluyor iseniz, bu başarının sırrı nedir? Başarısız olarak değer-
lendiriyorsanız, sizce sebebi/sebepleri neler olabilir?

Gürsel TEKİN: Her seçim iki şey kazandırır; Birincisi, demokrasiyi güç-
lendirir. İkincisi, bu aynı zamanda bir sınavdır. Örneğin, üniversite sınavına 
giriyorsun. Birincisinde girdiğinde çok ciddi sıkıntı çekiyorsun ama iki, üçten 
sonra daha da profesyonelleşiyorsun. Seçim, siyasi partiler için bir sınavdır. 
Her seçim sonrası başarılı ve başarısız bütün siyasi partilerin kendilerini göz-
den geçirmesi gerekiyor, analiz etmeleri gerekiyor. Maalesef halen Türkiye’de 
bu demokratik gelenek oluşmuş değildir. Bu, iktidar için de öyledir, muhale-
fet için de öyledir. 

Elbette her demokratik ülkede seçim olur. Seçim gününe kadar yarış olur. 
Olabildiğince nazik kurallar içerisinde olur. Zaman zaman o çerçeve aşılabilir. 
Ama ne zamana kadar? Seçim gününe kadar. Seçim günü bittikten sonra kim, 
hangi parti olursa olsun, ister belediye başkanı, ister başbakan, ister bilmem 
ne olursa olsun, seçildiği günden itibaren ertesi gün bütün yurttaşların baş-
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bakanıdır, bütün yurttaşların belediye başkanıdır. Türkiye’de bu gelenek ha-
len oturmuş değildir; ayrıştırıcı bir üslup var. Mesela ben, bütün bu gerilimli 
bir hava içerisinde Başbakanın balkon konuşmasında daha farklı konuşma 
bekliyordum. Şok oldum! Yani, seçim bitmiş… Seçim gününe kadar amenna, 
her şey söyleyebilirsiniz. Bu, son derece doğaldır. Tabii, mümkünse çok ağır 
cümleler olmamak kaydıyla. Ama çıkıp “Bunu şöyle yapacağım, bunu şöyle 
edeceğim… ” şeklinde konuşup bütün farklı grupları tehdit etmesi gerçekten 
çok üzücüydü. 

Ben izlerken üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Siz 76 milyonun Başba-
kanısınız. Ben farklı düşüneceğim. Ben farklı bir siyasal yapının içindeyim. 
Benim güvencem kim olacak? Bu, Türkiye’de ciddi bir eksikliktir. Bu dil, bu 
anlayış doğal olarak Türkiye’deki demokratikleşme konusunda ciddi bir en-
geldir. 

Elbette siyasi partiler için başarının sınırı yoktur;  %60, %70 vs. bir başarı 
grafiğini önüne koymak doğru değildir. İktidar olmaktır başarı. İktidar ola-
mazsanız, bir yerde bir eksik vardır. Elbette bu eksiklerimizi biz de gidermeye 
çalışacağız. Nerede ne yanlış yaptık, ne hata yaptık, onları beraber konuşup 
gidereceğiz.

 İ&D: Sizce 30 Mart 2014 yerel seçimlerinin geçmişte yaşanan diğer seçimlerden 
farkı nedir?

Gürsel TEKİN: Çok fark var. Kutuplaştırıldı bir kere. Örneğin, bir önce-
ki seçimlere baktığımızda Türkiye’de yerel seçim ile genel seçim hiç birbirine 
denk düşmemiştir. Mesela, herhangi bir şehir örnek veriyorum. O şehirde geç-
miş dönemde ANAP ya da Demokrat Parti birinci parti konumunda ama her 
dönem CHP belediyeleri iktidar olmuştur. Yerel dinamikler ve genel dinamik-
ler çok farklıdır. Vatandaş daha çok hizmete dayalı oy veriyor. Örneğin, bugün 
bir gazetede de okudum, galiba Muğla’nın bir ilçesinin belediye başkanı MHP’ 
den Demokrat Parti gibi zayıf bir partiye ihraç edilip tekrar aday olmuş, %60 
oy almış. Hizmete dayalı olduğu için, yurttaşlarımız daha çok bu beklentilere 
doğru cevap verebilecek adayları tercih ediyorlar. Bu, biraz referanduma dö-
nüştürülünce doğal olarak o mecradan da çıkılmış oldu. 

İ&D: Seçim tahlilleri yaparken hangi hususların ön plana çıktığını düşünüyor-
sunuz?

Gürsel TEKİN: Birçok husus var. Tabii bir tek pencereden bakmak müm-
kün değil. Bir kere Türkiye’nin temel bir sorunu, entegrayon sorunudur. Ha-
len laik - antilaik, Kürt, Alevi, Sünni, farklı inanç grupları… Bunların hiçbirisi 
entegre olabilmiş değildir. Bu, Türkiye’nin önümüzdeki günlerde yaşanacak 
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en büyük sorunlarından bir tanesidir. Belki şu anda çok fark edilemeyebilir 
ama bu kadar entegre edilmemiş, birbirinden ayrıştırılmış toplumlar aynı za-
manda her an tehlikeye de dönüşebilecek bir durumu işaret ediyorlar. 

Bunların mutlaka kısa süre içerisinde çözülmesi gerekir. Bu, bütün siyasi 
partiler için geçerlidir, sadece CHP için değil. Ayrıştırıcı değil, bütünleştiri-
ci bir dille bunları bütünlemeliyiz. Hem iktidarın kullanmış olduğu dil hem 
muhalefetin kullanmış olduğu dil doğrusu, toplum sağduyulu olmasa her an 
içinden çıkılamayacak durumlara yol açacak bir dildir.

İ&D: Bu seçim sonuçlarının Türkiye’nin siyasal istikrarına etkisi ne olur?

Gürsel TEKİN: Ben, bütün bu olup bitenlerinin seçimle kamufle edilme-
sinin siyasal istikrarını biraz zorlaştırdığını düşünüyorum. Bu iktidarın özel-
likle, yurttaşımızın %1, %5, %10’nun kafasında bu soru işaretleri, bu kaygı 
varsa bunu gidermesi gerekiyor. “Efendim, gidermeyeceğim. %43 aldım, %45 
aldım, sandıkta bu işi bitirdim…” demek mümkün değildir. Bu, hukuken de 
vicdanen de dinen de kabul edilecek bir anlayış değildir. Sonuç itibariyle or-
tada bir sorun var. Bu sorunla ilgili yönetenlerin hesap vermeleri gerekiyor, 
aklanıp gelmesi gerekiyor. 

İ&D: Genel bir değerlendirme yapacak olursanız, size göre 30 Mart seçimleri ile 
seçmen nasıl bir mesaj vermiştir? Türkiye’yi ne beklemektedir?

Gürsel TEKİN: Yapılan bütün araştırmalara da baktığınızda, seçmenin 
%80’i belediye başkanlıklarında daha çok hizmete dayalı oy vermiştir. “Efen-
dim, şu partinin lideri çok iyi, şu partinin lideri çok kötü, bu çok iyi konuştu, 
bu çok kötü konuştu” ile ilintili değildir. Birçok yerlerde de görüyorsunuz, 
ufak ufak partiler çok ciddi oylar almıştır. Geçmiş dönemde çok ciddi hizmet-
leri olan belediye başkanları tekrar tercih edilmiştir. 

Daha çok hizmete dayalı olduğu için, burada genel bir sonuç çıkarmak çok 
zordur. Elbette ki, bütün bu olup bitenler konusunda, kamuoyuna yansıyan-
lar konusunda partinin, AK Parti’nin almış olduğu oy oranı çok kıymetlidir 
bence.   

İ&D: 30 Mart yerel seçim sonuçları önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimini ve 
Genel Seçimleri nasıl etkiler sizce? 

Gürsel TEKİN: Çok etkiler. Kusuruma bakmasınlar; akşamları bazen te-
levizyondan izliyorum, gazeteciler hayatlarında hiç sahaya inmemiştir. Plaz-
malarında oturuyorlar, ertesi gün televizyonlara çıkıp Türkiye ile ilgili analiz 
yapıyorlar. Cumhurbaşkanlık seçimi çok farklı, belediye seçimleri çok farklı, 
genel seçimler… Bunları birbirine karıştırıp bazen “işte… orada %5 vardı, % 
bilmem kaç vardı…”. Siyaset hiçbir zaman iki çarpı iki, dört etmez. Bunları 
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herkesin bilmesi lazım. Ben, Cumhurbaşkanlık seçimi konusunda çok farklı 
sonuçların çıkabileceği inancı içindeyim.

İ&D: Önümüzdeki Cumhurbaşkanı seçiminde, sizin için en uygun aday kimdir? 
Ya da isim vermek istemiyorsanız, nasıl bir aday profilini ortaya koyabilirsiniz?

Gürsel TEKİN: Vallahi, kim olursa olsun, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı ol-
sun isterim. 76 milyon yurttaşımızın güven duyabileceği, hangi siyasal anla-
yışta gelirse gelsin hepimizin Cumhurbaşkanı olabileceği bir Cumhurbaşkanı 
arıyorum. İnşallah Türkiye’de öyle biri çıkar, ben de oy veririm.  

İ&D: Diğer partilere yönelik kamuoyuna akseden söyleminiz biliniyor, ancak bu 
söylemin dışında onların yaklaşımlarını ve stratejilerini değerlendirirken daha farklı 
bir bakış açınız oluşuyor mu? Bu içerden olup bitenleri gözleyen daha analitik bakış 
açısı üzerine neler söyleyebilirsiniz?

Gürsel TEKİN: Tabii, daha çok lokal yerlerde yerel siyaset üzerinde ko-
nuşuyorsak, orada çok farklı argümanlar kullanılıyor. Türkiye’nin hiçbirimi-
zin belki çok göremediği bir başka özelliği var. Örneğin, Güneydoğu’da si-
yasi partiler stratejisini çok farklı götürüyor. Mesela, MHP dahil bir sürü şey 
kendi araçlarında Kürtçe şarkılarla propaganda yapıyor. Türkiye’nin geldiği 
fotoğrafa bakın… Orta Anadolu’da daha farklı bir üslup kullanılıyor. Biraz 
önce entegrasyonun yapılmamasının tehlikesini onun için ısrarla altını çizerek 
anlattım. Bu kadar parçalanmış, ayrıştırılmış bir toplumsal yapı ile karşı karşı-
yayız. Karadeniz’de çok farklı şeyler kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Bütün 
bu stratejiler tabii sembolik olarak siyasi parti genel başkanlarının öncülüğün-
de olduğu için, onların söylediği her cümleden sonra sizin stratejinizin hiçbir 
anlamı kalmıyor. Mesela, bir tanesi bir şey söylüyor, öbürü ona cevap vermek 
zorunda kalıyordur. Doğal olarak, sizin kurmuş olduğunuz strateji ya da kur-
muş olduğunuz o proje neyse, ikinci ya da üçüncü planda kalmış oluyor.  

İ&D: Çok teşekkür ederiz.

Gürsel TEKİN: Ben teşekkür ediyorum. 
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İ&D: Partiniz ve lideriniz  30 Mart 2014 yerel seçimlerinde nasıl bir strateji izle-
di? Kısaca anlatabilir misiniz?

İsmet BÜYÜKATAMAN:  MHP, 24 Ocak 2013 günü Bilecik Söğüt Belediye 
Başkan Adayı’nı ilan ederek seçim çalışmalarını başlatmış, daha sonra ise ilki 
29 Eylül 2013 tarihinde Ankara’da, ikincisi 08 Kasım 2013 tarihinde Kayse-
ri’de ve üçüncüsü 08 Aralık 2013 tarihinde İstanbul’da olmak üzere üç etapta 
adaylarını açıklamış ve vatandaşla buluşmalarını sağlamıştır.  Bu yönüyle de 
adaylarını kamuoyuna ilk açıklayan ve Mahalli İdareler Seçim çalışmalarını 
başlatan parti olmuştur. 

MHP, 30 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’ni çok önemsemiş ve bu seçim-
lere özel anlamlar yüklemiştir. Bu seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için bir 
kader seçimi olduğunu ifade etmiş, bu çerçevede Sayın Genel Başkanımız se-
çim çalışmalarında olağanüstü bir gayret ortaya koyarak Türkiye’yi il il, ilçe 
ilçe gezmiştir. Bu kapsamda 45 il, 246 ilçe ve 15 beldede toplam 306 program 
gerçekleştirmiştir. Bununla beraber pek çok küçük çaplı toplantı ve konuşma 
da tertip edilmiştir.

Bu çalışmaların yanı sıra Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz, milletve-
killerimiz, her kademedeki parti yöneticilerimiz ve adaylarımız topyekun bir 
seferberlik anlayışı içerisinde bu çalışmaların içerisinde yer almışlardır. 

İ&D: Seçim kampanyasını yürütürken en çok nelere dikkat ediyorsunuz? Hedef 
kitlenize ulaşmak için nasıl bir yol izliyorsunuz; gençler (oy kullanmayanlar), seç-
menler (oy kullananlar), partililer ve genel olarak toplumla ayrı ayrı nasıl iletişim 
kuruyorsunuz? İletişimi sağlamak için en çok hangi araçları kullanıyorsunuz? Bü-
tün bu kitlelerle iletişiminizi sağlamada aynı yönteme mi başvuruyorsunuz, yoksa 
her biri için farklı yöntemleriniz var mıdır?

İsmet BÜYÜKATAMAN: Milliyetçi Hareket Partisi, Türk siyasi hayatının 
temel taşı bir parti olmasının yanında toplumsal merkezdir. Ülkücü Hareket 
yalnızca seçim odaklı bir çalışmanın içerisinde yer almadığı için sürekli top-
lumun içindedir ve 7’den 77’ye toplumun nabzını tutmakta, ihtiyaç ve beklen-
tilere göre projelerini üretmektedir.

Toplumsal merkez olmamız nedeniyledir ki pek çok dernek, vakıf, sendika 
vb. yapı ile kopmaz bağlara sahibiz. Görsel ve yazılı medyada Hareketimi-
zin dinamiklerini canlı tutan faaliyetlerle, yayınlarla yer bulmaya çalışıyoruz. 
Gençlerimiz, kadınlarımız, teşkilatlarımız sürekli bir faaliyet içerisinde, top-
lumun her kesimi ile buluşmak ve kucaklaşmak gayreti içerisindedirler.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, geleceğimizin teminatı olan gençlerimi-
zin ve kadınlarımızın Türk siyasetinde etkin rol üstlenmelerini ve katılımla-
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rını temin konusunda özel çaba sarf etmekteyiz ve bu konuyu çok önemse-
mekteyiz. 

İ&D: Toplumdan size gelen mesajları nasıl değerlendiriyorsunuz? Mutlaka bir 
geri bildirim söz konusudur. Peki, bu geri bildirimleri değerlendirmeye yönelik her-
hangi bir yöntem geliştirdiniz mi?

İsmet BÜYÜKATAMAN:  Büyük ölçüde vatandaşımıza bir geri bildirim 
yapılmaktadır. Bu temas öncelikle telefon olmak üzere, faks, sosyal medya ya 
da e-posta ile gerçekleşmektedir. Gelişen teknolojik imkânlar ölçüsünde de 
vatandaşımıza geri bildirim eskisine göre çok daha kolay yapılabilmektedir. 
7/24 çalışan MHP Çağrı Merkezimiz’de ise her gün binlerce vatandaşımızla 
bire bir iletişim sağlanmaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin seçmeni oldukça bilinçli, neden oy verdiği-
ni bilen, verdiği oyun da hesabını soran bir seçmendir. Bizim oylarımızda 
diyebiliriz ki bir tane dahi tesadüfî oy yoktur. Hâl böyle olunca Genel Mer-
kez’e gelip fikir alışverişinde bulunan vatandaşlarımız olduğu gibi bize kadar 
gelmeyip ilçelerimizde ve illerimizde düşüncelerini aktaran, olumlu-olumsuz 
görüş bildiren pek çok insanımız var.

İnsanımız AKP iktidarının kendisini yıprattığının farkındadır. Milliyetçi 
Hareket Partisi’nin çözüm önerileriyle tanıştıkça da partimize bakışı olumlu 
yönde değişmektedir. Bizim intibamız şudur ki ilk genel seçimde halkımız, an-
ketlerin yönlendirmeye çalıştığının aksine partimize büyük bir teveccüh göste-
recektir. Zaten halkımızın yerel seçimlerdeki eğilimi de bunu göstermektedir.

İ&D: Partiniz bu seçim yarışında internet ve sosyal medyadan mutlaka faydalan-
mıştır. Sizce medyada yoğun bir şekilde yer almak ile seçim sonucu arasında bir bağ-
lantı var mıdır? Olduğunu düşünüyorsanız, ne yönde olduğunu açıklayabilir misiniz?

İsmet BÜYÜKATAMAN: Seçim öncesi medyada yer alan “Alo Fatih” 
skandalı herkesin malumudur. “Alo Fatih” aysbergin sadece görünen yüzü-
dür. Maalesef medya MHP’ye yeteri kadar yer vermemektedir. Televizyonlar 
neredeyse sabahtan akşama kadar iktidar partisinden hatta sadece Başba-
kan’dan başka haber vermemektedir. Ancak partimiz sosyal medyayı en iyi 
şekilde kullanmakta ve vatandaşımıza sosyal medya marifetiyle ulaşmakta-
dır. Malumunuzdur, iktidar buna da tahammül gösteremeyerek seçim öncesi 
bazı sosyal medya sitelerini kapatmış, bu siteler mahkeme kararıyla açılmış, 
ancak Başbakan buna saygı duymadığını ifade etmiştir. İktidarın özgürlük ve 
hukuk anlayışlarını bu birkaç misal yeterince ortaya koymaktadır.

İ&D: Seçim sonucu itibariyle; oy oranları ve kazanılan yerler bakımından partini-
zi başarılı buluyor musunuz? Partinizin bu seçimden başarıyla çıktığını düşünüyor 
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musunuz? Başarılı buluyor iseniz, bu başarının sırrı nedir? Başarısız olarak değer-
lendiriyorsanız, sizce sebebi/sebepleri neler olabilir?

İsmet BÜYÜKATAMAN: Yandaş medya gerçekleri örtmek, yanlışları giz-
lemek, ihanet ve melanetleri saklayabilmek amacıyla âdeta geceyi gündüze 
katmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi devletin her türlü imkânını pervasızca 
kullanmış, kamu kaynaklarını keyfince siyasi faaliyetlerine seferber etmiştir. 
Basının seçimden sonra yaptığı en büyük manipülasyon MHP’nin aldığı oy 
oranıyla alakalıdır. Malum yayın organlarında MHP’nin oy oranı dahi olan-
dan daha düşük söylenmektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin seçim ve tercihine saygı duymak-
tadır. 30 Mart seçimleri enine boyuna incelenecek ve analiz edilecektir. Bu 
seçimlerde de millî iradenin vermiş olduğu mesaj dikkatle değerlendirilecek-
tir. Yaşanan çok sıkıntılı siyasi süreçler ve imkânların kısıtlılığı göz önüne 
alındığında Milliyetçi Hareket Partisi önemli sayılabilecek bir başarıya imza 
atmıştır. Bilhassa büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlıklarında ya 
kazanmış ya da kazanmanın eşiğine gelmiştir. Bu bizim açımızdan olumlu bir 
gelişme, gelecek için de ümitvar bir tablodur.

İ&D: Sizce 30 Mart 2014 yerel seçimlerinin geçmişte yaşanan diğer seçimlerden 
farkı nedir?

İsmet BÜYÜKATAMAN: Türkiye, çok partili siyasi hayata geçildiğinden 
bu tarafa 18. yerel seçimini 30 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirmiştir. 2002 
Genel Seçimlerinden sonra; özellikle 2009 yerel seçimleri ve 2014 yerel se-
çimleri tamamıyla genel seçim atmosferi içerisinde geçmiştir. Bu, R.T Erdo-
ğan’ın bilerek uyguladığı siyasi bir taktik olarak karşımıza çıkmaktadır. 2007 
yılı seçimleri ile birlikte uygulamaya konan bu taktikle; toplumun belirli bir 
kesimini dışlayan, aşağılayan bir tutum ile ötekileştiren, kamplaştıran bir si-
yaset anlayışı içerisine girilmiştir. R.T. Erdoğan 2007 seçimlerinden itibaren 
30 Mart 2014 yerel seçimleri de dahil olmak üzere yapılan tüm seçimleri ve 
seçim kampanyasını bir referandum havasına sokup, her seçimde kendisini 
halka onaylatmıştır. 

Bu seçimler, son 10 yılın en geniş katılımlı seçimleri olmuştur. Yolsuzluk, 
rüşvet, hırsızlık iddiaları altında, genel seçim havasına dönüştürülen 30 Mart 
2014 Yerel Seçimleri neticesinde milletimizin iradesi tecelli etmiştir. 2007 yılın-
dan bu yana - özellikle iktidar nifaklı - partimize yönelik her seçim döneminde 
asılsız iddialar ve algı operasyonları, bu yerel seçimde de sürdürülmüştür.  

İ&D: Seçim tahlilleri yaparken hangi hususların ön plana çıktığını düşünüyor-
sunuz?
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İsmet BÜYÜKATAMAN: Gerçekleştirmiş olduğumuz yerel seçimde gö-
rülmüştür ki belediyecilikte iflas eden AKP iktidarı, illerde ve ilçelerdeki ka-
liteli, bölgesinde karşılığı olan, sevilen adaylarımız karşısında güçlü adaylar 
çıkaramamıştır. Bu nedenledir ki AKP, seçim stratejisini toplumda gerginlik 
yaratmak, kutuplaşma ve kamplaşmaya vesile olacak bir dil kullanmak üzeri-
ne bina ederek bir algı operasyonu yürütmüştür. AKP hükümetine ve Başba-
kan’a bir darbe teşebbüsü söylemiyle “Başbakan’a sahip çıkma” algısı oluş-
turulmaya ve seçim bu eksende yürütülmeye çalışılmıştır. Bununla beraber 
mahalli seçimlerle alakası olmamakla birlikte, il ve ilçelerde “Hastanelerde 
sıra beklemiyoruz”, “Bolu Tüneli’ni biz açtık”, “Başörtüsü ile öğretmenlik 
yapabiliyorum” gibi argümanlarla toplum uyutulmaya çalışılmış, “17 Aralık 
Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu”nun üzeri örtülmek istenmiştir.  Milliyetçi 
Hareket Partisi olarak bizler ise gerek anket çalışmalarımızla gerek mahalle 
ve semt teşkilatlarımızın tespitleriyle gerek uzman takviyeleriyle vatandaşı-
mızın yerel ihtiyaçlarını karşılayacak, sıkıntısını çözecek tekliflerle seçmeni-
mizin karşısına çıktık.

İ&D: Bu seçim sonuçlarının Türkiye’nin siyasal istikrarına etkisi ne olur?

İsmet BÜYÜKATAMAN: Türkiye’de siyasi istikrar tabu haline getirildi. 
Bunun başlıca sebebi, (MHP+DSP+ANAP) koalisyonu hariç, eski yıllardaki 
bazı uyumsuz ve güçsüz koalisyonların Türkiye’yi istikrarsızlığa sürükleme-
sidir. “Siyasi istikrar ekonomik istikrarı getirir” diye bir çıkarım yaptılar. Bu 
bir süre işledi. Hemen her seçim öncesinde AKP oluşturduğu “Aman istikrar 
bozulmasın” söylemiyle vatandaş üzerinde korku ve evhama dayalı bir siya-
set tarzı yürüttü. 

Bu konuyu 2014 Yerel Seçimleri açısından değerlendirdiğimizde yine ekono-
mik bazı tedirginlik ve korkuları bünyesinde taşıyan yoksul kesimler, refah artış 
beklentisi içerisinde olan dar gelirliler ile dini değerler üzerinden yönetilen si-
yasi bir sömürüye açık kesimlerin ve devlet tarafından doğrudan, bir takım sivil 
toplum örgütleri tarafından da sosyal yardım kapsamına alınan vatandaşlarımı-
zın aynı saiklerle AKP’ye destek verdiği görüldü. Ancak bütün bunlara rağmen 
içerde devam eden, AKP’nin uyguladığı politikalardan kaynaklanan hemen her 
konudaki tartışmalar; dışarıda yürütülen başarısız dış politika bütün komşuları-
mızla gerginlik yaratarak siyasi istikrarımızı tehdit altına aldı. Suriye ile savaşın 
eşiğine gelmiş durumdayız. Irak ve İran’da farklı alanlarda tartışmalarımız var. 
Kaçınılmaz olarak ekonomi ile dış politika eskisine göre birbirini fazlasıyla et-
kilemeye başladı. Bu anlayış ve yaklaşım içerisinde devam edildiği müddetçe, 
istikrarsızlığın artarak devam edeceği günler kaçınılmaz olacaktır. Kaybeden 
Türkiye ve ne yazık ki Türk insanı olacaktır.
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 İ&D: Genel bir değerlendirme yapacak olursanız, size göre 30 Mart seçimleri ile 
seçmen nasıl bir mesaj vermiştir? Türkiye’yi ne beklemektedir?

İsmet BÜYÜKATAMAN: 30 Mart’ta millî irade tezahür etmiş, tercihini yap-
mıştır. Ağır aksak da olsa, gizli veya açık engellemeler de bulunsa Türkiye’de de-
mokratik mekanizmalar işlemekte, millet egemenliği varlığını sürdürmektedir.

Her türlü olumsuzluğa rağmen bu somut gerçekler geleceğimiz adına umut 
vericidir. Bizi umutlandıran bir başka gelişme ise aziz milletimizin 30 Mart seçim-
lerine göstermiş olduğu ilgi ve yoğun katılımıdır. 52 milyon 695 bin 831 seçme-
nin yaklaşık yüzde 90’ı sandığa gitmiştir. Siyasi katılımın rekor düzeyde olması 
milletimizin egemenlik haklarına sahip çıktığının en açık, en kat’i göstergesidir.

Demokratik tercihlerin düşmanlık üretmesi ve ortaya çıkan neticelerin 
hazmedilme güçlükleri, kardeşlik ve vatandaşlık hukukunu zedeleyecek, 
toplumsal çatışmaları teşvik edecektir. Türkiye kritik günler yaşamaktadır. 
Türkiye’de artık seçim tartışmalarına son verilmeli, gerilim stratejisinden vaz-
geçilmelidir. Kutuplaşma ve cepheleşmeyi körükleyerek, taraftarlarını kes-
kinleştirme heveslerinden kaçınılmalıdır. 

Halkımız bu seçimle Milliyetçi Hareket Partisi’ne, yapılacak olan Milletvekil-
liği Genel Seçimleriyle iktidara hazır olması için göz kırpmıştır. Tercihini kendi-
sinden yana koyacağına dair kuvvetli bir yöneliş göstermiştir. İktidarın iflas eden 
politikalarının çaresini MHP’nin onarıcı ve birleştirici gücünde görmektedir.

İ&D: 30 Mart yerel seçim sonuçları önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimini ve 
Genel Seçimleri nasıl etkiler sizce? 

İsmet BÜYÜKATAMAN: 30 Mart Mahalli İdareler Seçimleri tamamlanır 
tamamlanmaz Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili görüşler de gün yüzüne çık-
mıştır. Türkiye önündeki ikinci seçim güzergâhına sabitlenmiş, siyaset ikinci 
imtihan sahasına dümen kırmıştır. 10 Ağustos’ta ilk turu yapılacak Cumhur-
başkanlığı seçimi de Türk demokrasisi için çok önemli bir sınav olacaktır.

Her seçimi kendi özel şartlarında değerlendirmek icap eder. Ancak Cum-
hurbaşkanlığı seçimi ile arkasından 7 Haziran 2015 tarihinde yapılması güçlü 
ihtimal olan 25. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri iç içe geçmiş ve birbir-
lerini doğrudan etkileyen bir organik mahiyet kazanmıştır.

Türkiye’de çok partili siyasi hayata geçilmesinden bu yana Cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinde zaman zaman sancılı süreçler yaşanmıştır. Ancak, önü-
müzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi, geçmiş örneklerine benzer şekilde bir 
krize dönüşme potansiyeli de taşımaktadır. Nitekim bu konunun aylar ön-
cesinden siyasi gündemin merkezine oturması ve yapılmakta olan siyasi ve 
hukuki meşruiyet tartışmaları bunun somut bir göstergesidir.
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Türkiye’nin huzur içerisinde geleceğini belirleyecek bu seçimlere gereken 
önem verilerek, birlik ve beraberlik içerisinde, millet iradesine saygı gösteren 
davranışlarla, geleceğimizi tekrar belirleme çabalarımız sürdürülmelidir. 

İ&D: Önümüzdeki Cumhurbaşkanı seçiminde, sizin için en uygun aday kimdir? 
Ya da isim vermek istemiyorsanız nasıl bir aday profili ortaya koyabilirsiniz?

İsmet BÜYÜKATAMAN: Cumhurbaşkanı, devletin başı olarak Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin birliğini temsil etmektedir. Bu bakımdan, 
bu yüce makama seçilecek şahsiyetin geçmişi, siyasi hüviyeti ve temsil ettiği 
zihniyet hayati önem taşımaktadır. Bu çevrede, bu şahsın her türlü şaibeden 
uzak temiz bir sicile sahip olması vazgeçilmez bir ön şarttır. Hakkında çok cid-
di iddia ve dosyalar bulunanların, geçmişlerinin hesabını vermeden ve aklan-
madan bu göreve talip olmaları düşünülemeyecektir. Cumhurbaşkanlığı ma-
kamı, bu hesaptan kurtulmak için bir sığınma limanı olarak görülemeyecektir.

Türkiye Cumhuriyeti’ne Cumhurbaşkanı olacak şahsın;

Türkiye’nin bütünlüğü ve Türk devletinin millî ve üniter yapısını temsil ve 
taşıma konusunda milletimizde tereddüt bırakmayacak bir fikri maziye,

Cumhuriyetimizin kurucu felsefesini özümsemiş, geçmişinde Cumhuri-
yetin temel değerlerine samimiyet ve sadakati hakkında kuşku bırakmaya-
cak bir milli duruşa,

Türk milletinin birlik ve beraberliğini, millet olma hasletlerini ve yük-
sek kültürünü benimseme konusunda mutlak güvenilecek ilkeli, berrak ve 
açık bir düşünce yapısına,

İlkeli, dürüst, şaibesiz ve manevî değerlere saygılı hüviyeti ile tebarüz et-
miş, demokrasinin ilkeleri konusunda tam duyarlık ve kararlılığa sahip bir 
şahsiyet olmalıdır.

İ&D: Diğer partilere yönelik kamuoyuna akseden söyleminiz biliniyor; ancak bu 
söylemin dışında, onların yaklaşımlarını ve stratejilerini değerlendirirken daha farklı 
bir bakış açınız oluşuyor mu? Bu içeriden olup bitenleri gözleyen daha analitik bakış 
açısı üzerine neler söyleyebilirsiniz?

İsmet BÜYÜKATAMAN: MHP göründüğü gibi olan ve olduğu gibi gö-
rünen bir siyasi partidir. Bu sebeple diğer siyasi partilerle ilgili görüşlerimiz 
kamuoyuna yansıdığından farklı değildir.  Her zaman ifade ettiğimiz gibi, 
bizim için “Herkes, eşittir Türkiye”dir. 

Ortak paydamız; vatan, millet ve bayrak sevgisidir. Ortak değerimiz; “Ne 
mutlu Türküm diyene” dir. Ortak noktamız; çağın ruhuna, asırların vicdanı-
na, geleceğin ufkuna Türkçe seslenebilmektir.

İ&D: Teşekkür ederiz.
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İ&D: Partiniz ve lideriniz 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde nasıl bir strateji izle-
di? Kısaca anlatabilir misiniz?

Demir ÇELİK: Barış ve Demokrasi Partisi olarak biz, seçimlerin yaklaşık 
4 ay öncesinde Türkiye’nin Batı yakasında bileşen olduğumuz Halkların De-
mokrasi Partisi (HDP) ile, Türkiye’nin Doğu yakasında ise Barış ve Demok-
rasi Partisi (BDP)’nin seçime girme stratejisini öngördük. Buna yönelik bir 
çalışma içerisinde olduk. Barış ve Demokrasi Partisi olarak bizim Doğu’da 
öngördüğümüz strateji, 14 Temmuz 2011’de ilan edilen demokratik özerkliğin 
inşasına hizmet eden bir yerel yönetim başarısı. Bu manada da İl Genel Mecli-
si başta olmak üzere, belediyelerin hem nicel hem niteli bir başarı sağlamaktı. 

Biz, Barış ve Demokrasi Partisi olarak bu strateji çerçevesinde yaklaşık 241 
yerde seçime hazırlık startı kararını verdik. Bunlardan önemli sayıda (40 ci-
varında) yerelde ön seçim yapıldı. Diğer yerellerimizde de daha çok eğilim ve 
anket yöntemleriyle seçim çalışmalarını yürüttük.  

İ&D: Seçim kampanyasını yürütürken en çok nelere dikkat ediyorsunuz? Hedef 
kitlenize ulaşmak için nasıl bir yol izliyorsunuz; Gençler (oy kullanmayanlar), seç-
menler (oy kullananlar), partililer ve genel olarak toplumla ayrı ayrı nasıl iletişim 
kuruyorsunuz? İletişimi sağlamak için en çok hangi araçları kullanıyorsunuz? Bü-
tün bu kitlelerle iletişiminizi sağlamada aynı yönteme mi başvuruyorsunuz, yoksa 
her biri için farklı yöntemleriniz var mıdır?

Demir ÇELİK: Türkiye, her şeyden önce çok kimlikli, çok kültürlü bir 
toplum. Toplumun bu çok kimlikli, çok kültürlü gerçeğine aykırı, tek tip bir 
seçim stratejisi ya da ona bağlı seçim çalışmalarını yürütmek doğru değil. 
Yerelin özgünlüğü, hassasiyetleri, dinsel, inansal, kimliksel ya da sosyal, siya-
sal duyarlıkları dikkate alınarak seçim ve seçim stratejisi yürütülmelidir. Bu 
yönüyle de bizim bölgede seçimi götürürken her ilin ya da seçimin götürece-
ğimiz, çalışmayı yürüteceğimiz her ilçeyi aynılaştırarak bir çalışma yürütmüş 
değiliz. Bu, doğru da değil. İlçenin, ilin demografik yapısı, sosyolojik ger-
çekliği, etnik, siyasal, ruhsal şekillenmesi, seçimin propagandası, propaganda 
araçları açısından önem arz ediyor. 

Biz çalışmalarımızı, bunu dikkate alarak yürütmeye çalıştık. Bu temelde 
de çağımızın iletişim çağı olması, çağımızın en nihayetinde basın ve medya-
nın öne çıktığı, bu yönüyle de insanların fikrini, düşüncesini söyleyebilme 
hakkını, özgürlüklerini sağladığı, gerçekleştirdiği bir çağ olması nedeniyle bu 
araçları azami noktada amacına uygun olarak kullanmaya çalıştık. Yeri geldi-
ğinde televizyon, gazete, görsel-işitsel basın; yeri geldiğinde de miting. Ama 
daha çok sokakta, mahallede, evde, birebir halkla temas, dokunma; onun 
özellikle taleplerini, beklentilerini alma, varsa eleştirilerini dinleme, müm-
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künse eleştirilerine de makul, somut verilere dayalı hem gerekirse özeleştiri 
yaparak, gerekirse de yanıt olma çabalarını esirgemeden yürüttük. Bu mana-
da karmaşık, çok çeşitli araçlar üzerine kurguladığımız bir seçimden bahset-
mek, bu araçlara dayalı bir seçim propagandasını yürüttüğümüzü söylemek 
mümkündür.          

İ&D: Toplumdan size gelen mesajları nasıl değerlendiriyorsunuz? Mutlaka bir 
geri bildirim söz konusudur. Peki bu geri bildirimleri değerlendirmeye yönelik her-
hangi bir yöntem geliştirdiniz mi?

Demir ÇELİK: Bizim bugünkü toplantımızın gündemlerinden biri de bu; 
seçimi tartışmak, seçim sürecini ele almak, başarı/ başarısızlık varsa bunu 
açığa çıkarmak, başarısızlıkların nedenlerini aşacak bundan sonraki strateji-
mizi belirlemek. Bu manada da yürütülen seçim çalışmaları geriye dönüktü, 
geriye dönüşü de tarafımızdan önemseniyor. Mutlaka yanlışımız, yanlış uy-
gulamalarımız, yaklaşımlarımız olmuştur. Bunu da sorgulayıp eleştirel yak-
laşmak ve netice çıkarmak bizim yapmamız gereken tek iştir. Bu çerçeveden 
de görünen o ki, önemli misyonlar yüklediğimiz 30 Mart 2014 seçimleri, bu 
misyona denk düşen bir sinerjiyle, bu sinerjinin sağladığı bir başarıdan da 
bahsetmek mümkün değil. Bir başarı var, doğrudur.  Ama bu başarı, Kürtle-
rin statüsü, Kürtlerin demokratik özerkliğin inşası ve Türkiye cephesinde de 
demokratik cumhuriyet ya da Türkiye cephesinde demokratik ortak vatanda 
birlikte yaşama iradesi olarak ifade ettiğimiz seçim %6.7’ ye, %7’ lere takılma 
olayıdır. Çünkü en nihayetinde iktidar partisinin ipranmışlığı, itibarsızlığı ve 
güvenliğini kaybettiği gibi konuların tartışma gündeminde olduğu bir süreç-
te mevcut alternatiflerinin MHP ve CHP olamayacağı, MHP, CHP üzerinden 
yeni Türkiye’nin kurgulanamayacağı, inşa edilemeyeceği gerçeğine karşın 
biz üçüncü alan, üçüncü cephe, üçüncü seçenek olarak üzerimize düşen bu 
taci ser role denk düşen bir başarıyı sağlayamadık. Ama  2009’ dan önceki 
seçimlerle karşılaştırıldığında mutlaka elde edilmiş bir başarı var. Bu başa-
rı, bizim tarihsel rolümüze denk düşen nitelikte ve düzeyde olmamıştır. Bu 
yönüyle de seçim sürecinde kullandığımız yöntemden başvurduğumuz araç-
lara, adaya yaklaşımımızdan halka yaklaşımımıza bir bütün süreci tartışıp 
eksikliklerimizi, yanlışlarımızı gidermek, bunun üzerinden cumhurbaşkanı 
seçimine, bunun üzerinden 2015 seçimlerine hazırlanmak gibi bir hedefimizi 
de belirlemiş, buna dayalı da bir kısım planlamalara da kendimizi tabi tutmuş 
bulunmaktayız.

İ&D: Partiniz bu seçim yarışında internet ve sosyal medyadan mutlaka fayda-
lanmıştır. Sizce medyada yoğun bir şekilde yer almak ile seçim sonucu arasında bir 
bağlantı var mıdır? Olduğunu düşünüyorsanız, ne yönde olduğunu açıklayabilir mi-
siniz?
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Demir ÇELİK: Medya, sanal medya, görsel-işitsel medya toplumun şe-
killendirilmesinde ya da siyasilerin, siyasal partilerin topluma mesajlarını 
iletmesinde önemli bir araçtır. Doğrudan değilse bile dolaylı noktada kişinin 
beynine, gözüne, kulağına hitap ediyor olmanız ve bu manada da aylarca, yıl-
larca emek harcasanız bile ulaşamayacağınız milyonlara bir anda, kısa sürede 
ulaşabilme olanağını sağlayan bir araç. Bu araç üzerinden kişilere, şahıslara, 
kesimlere ulaştığınızda sonuç alıcı olacağına inandığınız bir araçtır. Bu ma-
nada her seçimde olduğu gibi, 30 Mart 2014 seçimlerinde de medyayı, basını 
amacına uygun kullanmayı başarabilseydik, bugün yetersiz gördüğümüz se-
çimi daha nitelikli bir başarıya eriştirebilmemiz mümkündü. Ama biz bunu 
kullanamadığımızın yanı sıra merkez medya başta olmak üzere medyanın, 
basının da bize kapalı olduğu, bizi ötekileştirdiği, bizi seçim sath-ı mailine 
çekme noktasında gerekli pozitif yaklaşımının yeterince bulunmadığı da altı-
nı çizmek isterim. Ama buna rağmen biz koşulları zorlayabilmeliydik. Kapı-
ların kapandığını görüyor, hissediyor olsak bile bir şekilde kendi siyasal pro-
jelerimizden, üçüncü alanın, üçüncü seçeneğinin biz olduğu gerçeğini daha 
güçlü ve gür ifade etmiş olsaydık sanırım medyanın bize ilgisi daha yüksek 
olabilirdi. Bu konuda biz de biraz işi oluruna bıraktık gibi geliyor bana.

İ&D: Seçim sonucu itibariyle; oy oranları ve kazanılan yerler bakımından partini-
zi başarılı buluyor musunuz? Partinizin bu seçimden başarıyla çıktığını düşünüyor 
musunuz? Başarılı buluyor iseniz, bu başarının sırrı nedir? Başarısız olarak değer-
lendiriyorsanız, sizce sebebi/sebepleri neler olabilir?

Demir ÇELİK: Her şeyden önce, 30 Mart 2014 seçimlerinde elle tutulur, so-
mut bir başarıdan bahsetmek mümkündür. 29 Mart akşamı itibariyle yeni Bü-
yükşehir Yasası ve beldelerin nüfusunun 2000’ in altına düşmüş olmasından 
dolayı kapanan, bu manada bizim olup 31 Mart itibariyle belediye olmaktan 
çıkmış 22 belediyeyi birden kaybettik. O zamandan beri bizim 101 belediye-
miz vardı. Sayımız 79’a düşmüştü (29 Mart tarihinden itibaren). 79 belediyeyi 
şu anda, yeniden seçimin yenileneceği kararının alındığı Ağrı’yı, Güroymak’ı 
saymazsak, 101 belediyeye yeniden çıkarmak başarıdır.  Yani, 80’e bir 20’sini 
daha eklemek bu manada başarıdır. Bütün yetmezliklere, hazineden tek ku-
ruş alamamış olmasına karşın, BDP ile DTP, BDP ile BBP’ yi aynı gören eği-
timsiz kitlemizin varlığını dikkate aldığınızda bu başarı çok daha anlamlıdır. 
Çünkü birilerine (MHP, CHP, AKP) hazineden trilyonların aktığı ama sizin 
hanenize sıfır paranın aktarılmadığı gerçeği, bu manada halkın özveriyle, 
fedakârca yürüttüğü bir seçim kampanyası: Afişinizi basmaktan adayınızın 
tanıtım afişlerine, el broşürlerinin basmadan medyayı kullanmaya, her türlü 
araçtan yoksun ve dejavantajlı başlıyorsunuz. 
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Bu manada MHP, AKP ve CHP’ den çok daha negatif ve eşitlikçi olmayan 
koşullarda koşuşturduğunuz ve koşullandırıldığınız bir seçim çalışmasını 
yürütmek durumunda kalıyorsunuz. Bu özgünlükleri dikkate aldığımızda, 
önemli bir başarıdan bahsetmek mümkündür. Ama biz bunu yeterli görmü-
yoruz. Bizim öngördüğümüz, bu başarının üzerine sayımızı 110-115 gibi bir 
belediye çıkarmaktır. Niçin çıkaramadık, çıkarma şansımızın, olanağımızın 
olduğu yerellerde bunun neden başaramadık, kazanamadık ya da kaybettik? 
Bunu sorgulamak, o yönüyle de önümüzü açmak bize düşendir. Biz, bu saat-
ten sonra ona kilitleneceğiz. 3 büyükşehir belediyesini, 7 il belediye başkan-
lığını kazanmış, 60 civarında ilçe ve yine 30 civarında belde ile sayıyı 101’ e 
sayı çıkarmak bizce anlamlı ve değerlidir. Ama anlamlı ve değerli olan bu 
nicel sayıya ek olarak, bizim siyasal projemiz olan özgür demokratik yerel 
yönetimler anlayışımızın gereği demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü pa-
radigmayla topluma adil, eşitlikçi zihniyetimizi yansıtıp, toplumu bu konuda 
da ikna edebilirsek, çok daha büyük başarıları kazanmak mümkündür. O yö-
nüyle de yapacak çok işimiz var diyorum.      

İ&D: Sizce 30 Mart 2014 yerel seçimlerinin geçmişte yaşanan diğer seçimlerden 
farkı nedir?

Demir ÇELİK: 30 Mart 2014 seçimleri, öncellikle 17 Aralık operasyonunun 
sonrasında Türkiye’nin ikiye ayrıştığı, kutuplaştığı; bir yanıyla yolsuzluk, ya-
lan, talan ve rant ilişkisi, bu manada iktidarın yıpranmışlığı tartışmasını; öbür 
yanıyla da, yolsuzluk ve yalan talan üzerine çözüm üretemeyen ama statü-
koyu korumak adına onun karşıtlığı üzerinden politika geliştirenlerin birlik-
teliğini yansıtıyor. Yani bir yanda AKP, öbür yanda da CHP, MHP; sistemin 
varlığından rahatsız değiller. Sistemin var olan sorun ve probleminden hiç-
biri rahatsızlık duymayan ama birbirlerine karşı olma, birbirilerinin karşıtlığı 
üzerinden tepki geliştirme, gelişen tepkileri örgütleme gibi reaksiyonel bir 
kısım faaliyetler içerisinde bulunanlardır. Bu tam da bizim başarılı olmamız 
için önemli bir ortamdı, önemli bir objektif koşuldu. Biz, bu manada diğerle-
rinin başarısından, başarısızlığından çok bu karşıtlaşmış, kutuplaşmış, ikiye 
ayrışmış Türkiye’de üçüncü seçeneği 76 milyona, halklarımıza sunabilirdik. 
Buradan bir başarı çıkarabilirdik. Bunu çıkaramadık. Biz de, bir yanıyla ku-
tuplaşanların yörüngesinde siyaset yürütmekle kendimizi meşgul edince, 
halkta birikmiş siyasal, sosyal, ekonomik, demokratik sorunlara neşter vur-
mak, onlara çözüm projelerini göstermek yerine o çerçevede ve o yörüngede 
dönüp dolaştık. Bu manada da nitelikli bir başarı sağlayamadık. 

30 Mart 2014’ün karakteristiği, “iktidar sandıkta mahkûm edilecek” algısı 
muhalefet tarafından topluma dayatılmıştı. İktidar ve Başbakan da, bu seçi-
min kendisinin, iktidarın aklanması noktasına indirgemişti ve bu manada da 
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herkes bir yanıyla iktidara, Başbakan’ın seçime yüklediği misyona tav oldu. 
Onun belirlediği çerçevede sınırlı bir propagandayla gittiği için de AKP, tüm 
yıpranmışlığına, itibar kaybına rağmen %45’lerin altına çekilemedi.  

İ&D: Seçim tahlilleri yaparken hangi hususların ön plana çıktığını düşünüyor-
sunuz?

Demir ÇELİK: Bizim için sorulacak olursa, örgütsel bir zafiyeti gördük. 14 
Nisan 2009’ da siyasetimize yönelik yapılan siyasi soykırım operasyonlarının, 
on binlerce kadromuzun içeride tutuluyor olmasının olumsuz sonuçlarını 30 
Mart sonrası ve öncesi bir kısım çalışmalarımızda görmemiz mümkün oldu. 
Çünkü ilçe teşkilatınız, il örgütünüz yoksa, hazineden yardım alamıyorsanız, 
medyayı, basını amacına uygun kullanamıyorsanız, birebir temas ile ancak 
binlere - on binlere ulaşabilirsiniz. Hâlbuki ulaşılması gereken milyonlarca 
insan söz konusudur. Bunun açmazlığını, yetmezliğini yaşadık. Bu mana-
da, tez elden Halkların Demokratik Partisi’nin Barış ve Demokrasi Partisi ile 
arasındaki ilişkiyi nasıl kuracağız, tek partiyle mi yola devam edeceğiz, par-
tilerin mevcut bileşeni ile ilişkine nasıl bir faaliyet yürütmemiz gerektiğine 
karar vermemiz gerekiyor. Bugün Parti Meclisimiz, yarın MYK’ mız da bunu 
kararlaştırarak yolunu çok daha berrak, net görmüş olacak. Bunun dışında, 
seçimi etkileyen siyasal konjonktürel durum olmuştur, bölgesel gelişmeler ol-
muştur, küresel gelişmeler olmuştur… AKP’ yi de, bizi de etkileyen Suriye, 
Rojeva’ daki gelişmelerden, bölgesel, siyasal aktörlerin işin içerisine giriyor 
olmasının ortaya çıkardığı bir kısım parametrelerden bahsedilmektedir. O 
nedenle de, 30 Mart 2014’ ün sonuçlarını etkileyen sadece iç politikanın para-
metreleri değil, dış politika, küresel gelişmeler, bölgesel gelişmeler ve ulusal 
ölçekteki mevcut halkın soruna yaklaşımını doğru noktada okuyamamış ol-
mamızın verdiği bir kısım kriterlerden ya da bir kısım başlıklardan bahset-
mek mümkündür.  

İ&D: Bu seçim sonuçlarının Türkiye’nin siyasal istikrarına etkisi ne olur?

Demir ÇELİK: Hükümet sıkça ekonomik istikrardan bahseder. Ekonomik 
istikrarı da kaybetmemek adına aritmetiksel çoğunluğu, yasama faaliyetini 
mecliste var etmeyi merkezine oturtur. Bir yere kadar doğrudur. Ama bir 
toplumsal hizmet tek başına ekonomiden ibaret değildir. Toplumsal istikrar 
yoksa, siyasal istikrar yoksa ekonomik istikrarla ülkeyi bir noktaya kadar gö-
türebilirsiniz. Ama görünen o ki, 3 Kasım 2012’den bu yana hükümetin 12 yıla 
varacak olan siyasal iktidar sürecinde, ekonomik istikrar toplumun mutlulu-
ğuna neden olmuş.

Her ne kadar Dolar fırladıysa, Euro fırladıysa, borsa çöktüyse, Türk Lirası 
değer kaybına uğradıysa, görünen o ki önümüzdeki günlerde bundan hare-
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ketle elektrikten doğal gaza, gıdadan her türlü tüketim maddesine yüksek 
oranda zamların geleceği beklentisi olacaksa, bu manada da tek başına eko-
nomik istikrar yetmiyor. 10 yılı kurtarabildin, ama beraberinde siyasi istik-
rar gelmeyecekse, beraberinde toplumsal istikrar gelmeyecekse, bu anlamda 
da AKP’ nin çöküşü söz konusudur. Biz, bir bu yönüyle toplumsal istikra-
rın toplumun çok kimlikli, çok kültürlü gerçeğine uygun yeni bir siyasi idari 
mekanizmanın, idari ve siyasi projenin geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. 
Demokratik çözüm sürecinin akamete uğramadan, Kürt sorununun çözü-
müne fırsat verebilecek bir kısım adımların ertelenmeden atılması AKP’ den 
beklenmesine rağmen, atmıyor. Bu manada da, önümüzdeki günler önemli 
gelişmelere gebedir.

Siyasal istikrardan yoksun, toplumsal istikrardan yoksun, ekonomik is-
tikrar adına da ekonomik çöküşünün yaşandığı bir Türkiye büyük krizlere, 
büyük bir kaosa da gebedir. Bunu şahıs olarak, parti olarak görüyor olmamız 
yeterli değil. Bunu halka aktarılabilecek bir politik hattı çizmemiz -en azından 
2015 seçimlerine az bir zaman kalmışken- toplumsal/siyasal istikrara varacak 
bir kısım mekanizmaları devreye koymamız anlamlıdır. Bu yönüyle de, Cum-
hurbaşkanı seçimi ve Genel Seçim bizim için önemli fırsatlara da yol açacak 
gibi görünüyor.    

İ&D: Genel bir değerlendirme yapacak olursanız, size göre 30 Mart seçimleri ile 
seçmen nasıl bir mesaj vermiştir? Türkiye’yi ne beklemektedir? 

Demir ÇELİK: 30 Mart 2014 seçimlerinin temel mesajlarından biri; yok-
sul, ekmeğe muhtaç ama bir kısım sosyal güvenlik politikalarından hareketle 
AKP’ nin iktidarının devamından yana bir karar var.  Yani, kadının çocuk pa-
rası alıyor olması, engellinin bir kısım haklara kavuşuyor olması, Türkiye’nin 
dört bir tarafında - belki kapitalist modernitenin gelişmişliğinin doğasının 
sonucu olarak- ana arter yollarının açılmış olması, duble yollarının yapılmış 
olması, 81 ile değilse bile, önemli sayıda ilde (80’ e yakın ve aşkın bir yerde) 
hava yolu trafiğinin açılmış olması, toplumun 90 yıl boyunca göremediği bir 
rahatlama, bir gevşeme, bir mutluluk. Bu mutluluk pastasını AKP yıllardır 
aldı. 30 Mart’ ta da almayı başardı. Ama dediğim gibi, ekonomik istikrar adı-
na fedakârlık yaptığı, feda ettiği siyasal, sosyal, demokratik sorunlarının ol-
duğu yerde durduğu sürece bir gün şişen balon patlayacak. 

30 Mart’ ta AKP’ nin hanesine bir artı olarak yorumlanabilecek bir başarı 
vardır. Ama bu başarının, saydığım nedenlere, gerekçelere bağlanıyor olma-
sıyla birlikte insanlar sokakta mutsuz. İnsanlar sokakta huzursuz. Bir genel 
müdür Türkiye’de 20.000 TL maaş alır, ama asgari ücret 900 TL’ dir. Yoksulluk 
sınırı 3500 TL. Bu paradoks, bu çelişki hal yoluna konulmadığında, bir gün 
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çok ciddi bir toplumsal ve siyasal sorunla karşı karşıya geleceğimiz anlamına 
gelir. O anlamıyla da bizim bu sorunların çözüme kavuşturulacağı siyasal 
projelerle toplumun karşısına çıkmamız gerekiyor, diye düşünüyorum.      

İ&D: 30 Mart yerel seçim sonuçları önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimini ve 
Genel Seçimleri nasıl etkiler Sizce? 

Demir ÇELİK: 30 Mart seçimlerinden hareketle, sanırım AKP’ nin çizdi-
ği rota Başbakanın Cumhurbaşkanlık seçim yolunun açıldığı kanaatini işaret 
ediyor. Buna karşın, Cumhuriyet Halk Partisi’de, MHP de hem Başbakan’ın 
Cumhurbaşkanı olmaması adına hem de kendi seçeneklerini kazandırmak 
adına, kıyasıya bir mücadele içerisinde olacaktır. Bizimse üçüncü yol, üçüncü 
seçenek olarak ne statükodan yana militarist çizgi savunucusu olan, tek tipçi 
Cumhuriyet yanlılarından yana olmak, ne de günümüz militarist ve Kema-
list çizgisinin yeni versiyonu olan AKP’ nin otoriterizminden yana olmaktır. 
Biz her ikisini reddediyoruz. Resmiyet yerine, meşruiyete dayalı, kimliklerin, 
inançların, kültürlerin, halkların demokratik ortak vatanda bir arada yaşama-
sının iradesini savunan ve bunu siyasal projelerine sahip olan Cumhurbaşka-
nı adayımızla toplumun karşısına çıkmak istiyoruz. 

Bizi diğerlerinin seçeneği, yol haritası ilgilendirmiyor. Bizim acil çözme-
miz gereken şey şudur: Ekonomik, demokratik, sosyal, siyasal sorunlarımızın 
bizatihi adayı olan, bunun da bölgesel, siyasal özerkliğe, yerellerin de idari 
mali özerkliğine açık, bu açıklıktan kendi siyasal projelerini toplumla buluş-
turan adayla Cumhurbaşkanı seçimini başarmak. Sonrasında, 2015 seçimle-
rinde de Halkların Demokratik Partisi üzerinden demokratik cumhuriyetten 
ne anladığımızı; demokratik cumhuriyete giden yoldan demokratik ulus il-
kesiyle demokratik ortak vatanda Kürtlerin, Arapların, Çerkezlerin, Lazların, 
Alevilerin, Sünnilerin, İslam’ın, Hıristiyanlığın, tümünün (76 milyonun) eşit 
özgür vatandaş olabildiği, aynı haklardan eşit ölçüde yararlanabildikleri bir 
demokratik cumhuriyetin projesi ile halklarımızın, inançlarımızın, kültürleri-
mizin karşısına çıkıp üçüncü yolun, üçüncü seçeneğin başarısı için elimizden 
geleni, ardımıza bırakmadan bu yolun tek geçer akçe olduğunu halkımıza 
anlatmak, halkımızı ikna etmek, onları da sürece katmak olacaktır.

İ&D: Önümüzdeki Cumhurbaşkanı seçiminde, sizin için en uygun aday kimdir? 
Ya da isim vermek istemiyorsanız, nasıl bir aday profili ortaya koyabilirsiniz?

Demir ÇELİK: Biz, kişiye bağlı kalmıyoruz. Demin dediğim gibi, ülkemi-
zin tarihsel, siyasal, ekonomik, demokratik birikmiş sorunları var. Bu sorun-
ları, şekli ve sembolik bir Cumhurbaşkanı yerine, mümkünse bölgesel ve eya-
letler sistemine dayalı bir Başkanlık sistemi olmalı. Ama değilse, anayasayı, 
kanunu her şey gören değil, toplumu ve toplumun ihtiyaçlarını esas alan, 
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toplumun dinamiklerine dayalı, toplum dinamikleriyle beraberce ülkeyi yö-
netme kabiliyeti anlayışına sahip, hiç kimseyi ötekileştirmeyen, hiç kimseyi 
dışlamayan, her kişiyi, her kesimi eşit, özgür gören aday, bizim için doğru 
adaydır. Bu adayın ortaya çıkması ve seçilmesi konusunda da biz gerekli ça-
banın, gayretin içerisinde olacağız. 

İ&D: Diğer partilere yönelik kamuoyuna akseden söyleminiz biliniyor; ancak bu 
söylemin dışında, onların yaklaşımlarını ve stratejilerini değerlendirirken daha farklı 
bir bakış açınız oluşuyor mu? Bu içerden olup bitenleri gözleyen daha analitik bakış 
açısı üzerine neler söyleyebilirsiniz?

Demir ÇELİK: Bizi, diğer siyasi partilerin anlayışı, zihniyeti, programı bir 
noktaya kadar ilgilendirir. En nihayetinde birlikte yaşıyoruz, birlikte bu ül-
keyi yönetmeye kalkışıyoruz. Ama bizi diğer siyasi partilerden ayıran temel 
özelliğimiz; biz bugünü yaşıyoruz, onlarsa 19 y.y.’ın, 18. y.y. ‘ın demokratik 
olmayan yönetişim ilişkilerinde takılı kalmış ve ulus üniter devletin kutsiye-
ti üzerine politikalarını yürütüyorlar. Bize göre ise, ulus üniter devlet tarih-
sel bir kesitte yaşanması gerekendi. Yaşandı, miadını doldurdu. Şimdi ulus 
üniter devletin egemenliğinin paylaşılmazlığı ilkesini aşamadığımız sürece 
birçok sorunu aşamayacağız. Yani, Kürt sorununu, inanç sorununu egemen-
liğin paylaşılmazlığı üzerinden çözemediğiniz için çözümsüz kalmıştır. Bu 
manada; demokratik ortak vatanda, 780.000 m2 lik bir alanda birlikte yaşaya-
lım ama 780.000 m2 lik alanda kadın kadın gibi,  çocuk çocuk gibi, genç genç 
gibi, Alevi Alevi gibi, Kürt Kürt gibi, Arap Arap gibi, Türk de Türk gibi nasıl 
yaşamak istiyorsa, neye inanıp neyi düşünmek istiyorsa onun gibi yaşamak 
zorundadır. 

“Fikri, düşüncesi, vicdanı hür” söylemi Mustafa Kemal’in söylemiydi. 
Ama hürriyet var mı? Her tarafımız yasaklarla çevrilidir. Yasağın nedeni ne? 
Tek tipleştirilen insan istenmesidir. Herkes Türk, herkes İslam görüldüğü 
için. Ama bu ülkede üç Semavi din yaşıyor. Üç Semavi dinin yanında Aleviler 
denilen farklı bir inanç ya da farklı kültürler var. Bu ülkede 36 etnik kimlik 
var: Türkler, Kürtler, Araplar başta olmak üzere. Bunları aynılaştırdığınızda, 
aynılaştırılmış üzerine binayı yükseltmek istediğinizde tutmuyor, tutmaya-
cak. Bu tutkal tutmuyor. O nedenle biz, her şeyden önce diğer partilerden 
farklı olarak toplumun gerçekliği üzerinden, toplumun bu gerçekliğinin bir 
fonksiyonu olacağı üzerinden hareket edeceğiz. 

Eko-sistem, çokluğun, çeşitliğin fonksiyonudur. Toplum da öyledir. Çok 
kimlikli, çok kültürlüdür. O çokluğun sinerjisinden yararlanmak, çokluğun 
ortaya çıkardığı enerjiyi amacına uygun hareket etmek yerine karşıtlaştır-
mak, düşmanlaştırmak, düşman hukukunu uygulamak kaybettirmiştir. 90 
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yıl boyunca bunda ısrar etmek kaybettirecektir. CHP’ nin, MHP’ nin, AKP’ 
nin düştüğü hata budur. Belki onlarca yıl iktidarda kalabilirler. Ama ülke 
halkı, ülkenin ekseriyeti 76 milyonu kaybediyor, kan kaybediyor; ölerek kay-
bediyor, öldürerek kaybediyor, her gün yoksullaşarak, işsiz kalarak, sosyal 
güvelikten yoksun kalarak kaybediyor. Psikolojik travma yaşıyoruz. Siyasal 
travma yaşıyoruz… 

Yaşadığımız bu psikolojik/siyasal travmaya uygun yeni bir zihniyet, yeni 
bir siyasal proje bizi bekliyor. Biz, bu manada Barış ve Demokrasi Partisi 
olarak, Halkların Demokratik Partisi olarak diyoruz ki, bölgesel yönetim-
lere gidilmeli. Türkiye 780.000 km2 lik coğrafi büyüklüğünde 76 milyonluk 
nüfusuyla tek merkezden aynılaştırılan politikalarla yönetilemez. O nedenle 
25 civarında bölgesel yönetim olmalı. Bu bölgesel yönetimler siyasal özerk-
liğe sahip olmalı. Avrupa’da olduğuna benzer bölgesel yönetimlerin kendi 
yasama faaliyetleri olmalı. Ama aynı zamanda, bölgesel yönetimlerin de eşit 
halkalar sistemine bağlı bulundukları demokratik Cumhuriyetin demokratik 
anayasasıyla yeni bir Türkiye öngörüyoruz. Bunu, inşallah dilimizin döndü-
ğünce halkımıza anlatıp mevcut statükodan beslenen siyasi partilere rağmen 
başarmak zorundayız. İşimiz zor. Ama demokratik siyasetin görevi de zoru 
başarmaktır. Demokratik siyasetin kendisi de sorunları, meşru demokratik 
zeminde çözüm bulabilecek parametreler, anlayışlar, zihniyetler geliştirip 
siyasal formülasyonlar, toplumun ve toplulukların ihtiyaçlarını karşılayan, 
önünü açan bir noktadan sonraya yaklaşmaktır. Bunu da başaracağız.   

İ&D: Bizim sorularımız burada bitiyor. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? 

Demir ÇELİK: Ben, öncellikle çok teşekkür ediyorum. Keşke düşünceleri-
mizi her zaman ve her yerde buna benzer fırsatlar verilmiş olmasıyla birlikte 
açıklama koşulumuz ve olanağımız olmuş olsaydı. Ben büyük bir zevk aldığı-
mı ifade etmek istiyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için şahsım ve partim adı-
na sizlere teşekkür ediyorum. İleriki güzel günlerde buluşmak umuduyla…

İ&D: Teşekkür ederiz.
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Vedat Bilgin, (d. 1954, Bayburt, Türkiye) Profesör Dr., Türk akademisyen, 
bürokrat, yazar.

Ziya Gökalp’ ten Mümtaz Turhan ve Erol Güngör Çizgisi’ne, Türk Milli-
yetçiliği, Demokrasi, Sosyal Politika, Türkiye’de Bilim, Üniversite ve Moder-
nleşme Sorunu ile ilgili fikri ve bilimsel çalışmalar yapmış, sosyolog, bilim 
adamı ve yazardır.

1954’te Bayburt’ta doğan Vedat Bilgin ilk, orta ve lise eğitimini aynı şehir-
de tamamladı. 1974 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler 
Fakültesi’ne girdi. Lisans eğitimini dereceyle bitirdikten sonra İstanbul Üni-
versitesi İktisat Fakültesi’nde yüksek lisans ve doktora çalışmaları yaptı. Üni-
versite öğrenciliği esnasında Genç Arkadaş Dergisi’ni ilk kez çıkardı. 1982’de 
asistanlık sınavını kazanarak Selçuk Üniversitesi’ne Prof. Dr. Erol Güngör’ ün 
asistanı olarak girdi. 

Hocası Prof. Dr. Erol Güngör’ün vefatıyla birlikte 1984’te tekrar sınava 
girerek, Gazi Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi Bölümü’nde araştırma 
görevlisi olarak çalışmaya başladı ve devamında öğretim üyesi olarak göre-
vine devam etti. Türkiye Günlüğü Dergisi’nin kurucu yönetiminde yer aldı. 
1995’te İngiltere’de York Üniversitesi’nde post-doktora çalışması yaptı.

Gazi Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi Bölümü’nde akademik hayatı-
na devam ederken 2006 yılında misafir öğretim üyesi olarak gittiği Michigan 
Üniversitesi’nde “Ortadoğu’da Modernleşme Sorunları” konulu uluslararası 
çalışmada yer aldı.

Prof. Dr. Vedat Bilgin, 2011 yılından beri Gazi Üniversitesi İİBF Çalışma 
Ekonomisi Bölüm Başkanı olarak akademik hayatını sürdürmektedir.

Ayrıca Gazete Habertürk ve Bugün Gazetesi’nde (2005) sinde köşe yazarlı-
ğı yapmıştır. Köşe yazılarına Akşam Gazetesi’nde devam etmektedir.

Prof. Dr. Vedat Bilgin, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından belirlenen “Yılın 
Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları”nda 2013 Yılının Basın Fikir Yazarı ödülünü 
kazanmıştır.
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İ&D: Sayın BİLGİN, çok önemli bir yerel seçimi geride bıraktık. Gök kubbenin 
altında neredeyse iyi - kötü söylenmedik söz kalmadı. Partiler, liderler, adaylar bu 
süreçte kimi zaman projelerle, kimi zaman eleştirilerle, kimi zaman sloganlarla mey-
danlarda, yazılı, görsel ve sosyal medyada seçim kampanyalarını sürdürdüler. Tüm 
toz duman ortadan kalktıktan sonra, Nasrettin Hoca’nın dediği gibi, yorgan gidip 
kavga bittikten sonra bir değerlendirme yapmak gerekirse; birkaç sorumuzu yanıtlar-
mısınız?

Türkiye’deki siyaset diline ilişkin birçok eleştiri gündeme geliyor, konuşuluyor. 
Sert, kırıcı, yaralayıcı, ötekileştirici bir dil olduğu hususunda birçok görüş var: 

a. Öncelikle siz bu türden yargılara katılıyor musunuz? 

b. Siyasal dilin karakterini belirleyen arkasındaki siyasal kültüre ilişkin neler söy-
lenebilir? Türkiye’nin toplumsal ve siyasal yolculuğu bu dilin teşekkülüne ne tür bir 
katkı yapıyor? 

Prof. Dr. Vedat BİLGİN: Ben, bu siyaset dilinin sertliğine dair eleştirileri 
kısmen haklı buluyorum. Ama bu konuda çok fazla durulmasını çok anlamlı 
bulmuyorum. Çünkü siyasetteki sert üslup, dilin sertleşmesi esas itibariyle 
siyasal kutuplaşmanın ürünüdür. Siyasal kutuplaşma da, Türkiye’de yaşanan 
olayların bir parçasıdır. Türkiye’deki yaşanılan olayları dikkate aldığımız za-
man, bu dilin eleştiri dozunu yükselten bir sertlikte ifade edilen bir biçime 
dönüşmesi anlaşılabilir bir şeydir. 

Ben, siyasette belli tansiyonun yükseldiği, kutuplaşmanın sertleştiği dö-
nemlerde dilin de kaçınılmaz olarak sertleşmesini zaruri bir hal olarak görü-
yorum. Esas itibariyle Türkiye’nin yaşadığı problem, temelde demokratikleş-
me sürecidir; Yani, Türk toplumunun militer bir gelenekten demokratik bir 
topluma dönüşmesi, kapalı toplumdan açık topuma dönüşmesi, tarımsal bir 
toplumdan tarım dışı bir topluma, kentleşmeye veya modernleşmenin diğer 
parametrelerine geçmesidir. Bu kutuplaşma siyasete de belli düzeylerde yan-
sır. Yansıdığı zaman ortaya zaman zaman bir çatışma üslubu çıkabilir. Ben, 
çatışmayı demokrasinin zıdı değil, şiddete dönüşmediği müddetçe, çatışma-
yı da demokrasinin araçlarından biri olarak görüyorum. Çünkü çatışmalar, 
demokratik sistem içerisinde diğer kurumsal mekanizmalarla - ki seçim de 
bunlardan biridir – uzlaşmaya dönüştürülebilir. Dolayısıyla ben toplumsal 
teoride de yer alan çatışmacı teoriye önemseyerek bakmıyorum. Burada, ka-
muoyundaki yaygın söyleyişinin aksine biraz farklı düşünüyorum. 

İ&D: Toplumsal farklılıklar üzerinden inşa edilen ötekileştirici dilin siyasal kül-
türe hakim olmasının nedenleri nelerdir? Bu dil neden bazı kesimler tarafından kabul 
görüyor?
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Prof. Dr. Vedat BİLGİN: Biraz önce bahsettiğim sebeplerden dolayı; top-
lum bir kutuplaşma, siyasal bir kutuplaşma, toplumsal bir dönüşüm süre-
cinde eski statülerini korumak isteyenlerle yeniliği temsil edenler arasında 
değişimin yarattığı bir kutuplaşma olabilir. Bugün Türkiye’nin yaşadığı ku-
tuplaşma da, değişimi yarattığı bir kutuplaşmadır; Yani, statükonun taraftarları 
diye ifade ettiğimiz kurulu düzenin, müesses düzenin toplumsal aktörleri, 
kurumsal yapıları, ideolojileri, alışkanlıkları, gelenekleriyle bunu değiştirmek 
isteyen yenilikçi unsurların talepleri arasındaki çatışma… Bu, dile yansıyor. 
Dili tek başına, dilden hareket ederek sorunları çözemeyiz. Sorununuz sonuç-
tur, diye bakıyorum.   

İ&D: Sizce, devası olmayan bir dert midir?

Prof. Dr. Vedat BİLGİN: Değil. Demokrasi içerisinde demokratik kurum-
ların netice itibariyle yaratacağı uzlaşmalarla çözülecek bir problemdir.  

İ&D: Siyasal iletişimin demokratikleştirilmesi konusunda neler düşünüyorsunuz?

Prof. Dr. Vedat BİLGİN: Bu söylediğim şeyler bunun bir parçasıdır; Top-
lum demokratikleşmezse, kurumlar demokratikleşmezse, devlet demokratik-
leşmezse bu demokratikleşme sürecine karşı duran unsurlar güçlerini muha-
faza ederlerse, o dil demokratikleşemez. 

İ&D: Türkiye’deki siyasal kültür hakkında ne düşünüyorsunuz? Demokratik ül-
kelerdeki, özellikle Batı Avrupa ve Amerika’daki siyasal iklim ve kültür ile karşılaştı-
rarak değerlendirebilir misiniz?

Prof. Dr. Vedat BİLGİN: Biz bunlara çok teknik bakarız. Tıpkı fiziki olay-
ların açıklanması gibi, bunların açıklanması vardır. Sosyal bilimlerin böyle 
bir özelliği var, yoksa bilim olmaz zaten. O da şudur; bizim sanayileşmemiz 
Batı’dan, Amerika Birleşik Devletleri’nin neresinden bakarsanız 100 yıl son-
ra başlamış bir olaydır. 100-150 yıl hatta… İngiltere’yi örnek alırsanız daha 
fazladır. Dolayısıyla saray toplumunun çoğulcu yapısı ortaya çıkmadığı için 
bizim demokratikleşmemiz de gecikmiştir. 

Köylü toplumların efendileri kimlerdir? Bu, basit bir demokratikleşmeyi 
test etme sorumdur. Cevap bellidir; devletin içinde örgütlenmiş zümrelerdir. 
Dolayısıyla, köylü toplumun demokratikleşmesi için önce köylülüğünün tas-
fiye edilmesi lazım. Burada köylüleri kastetmediğimi biliyorsunuz. Ben, ta-
rımsal toplumun örgütlenme biçimi olarak köylülükten bahsediyorum. Onun 
tasfiye edilmesi gerekiyor. Onun efendileri, yani devletin içinde örgütlenmiş 
zümreler, bürokratlar, askerler, devlet vesayetinde büyütülmüş devletçi ka-
pitalizm, kapitalist sınıflar, onların hâkimiyeti vardır. Köylülük tasfiye edilir-
ken, bunların gücü kalır. 
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Türkiye, 2000’li yıllardan bugüne, uzun bir süre tabii, hızlı bir şekilde bu 
köylü yapıyı değiştirmeye çalışıyor. Bahsettiğim süre içerisinde, yaklaşık 20-
25 milyon insan yer değiştirmiş, kentlere gelmiş, kentlileşiyor. Dolayısıyla, 
Türkiye’nin toplumsal dönüşüm süreci, esas problem olandır. Bu süreçte eski 
iktidar blokunun içinde yer alan unsurlar; yani devletçi kapitalistler, askerler, 
militarizm ideolojisi 1960’ ta anayasal olarak devlete hakim olmuş militarizm 
ideolojisi… Bunlar direniyorlar. Bütün mevzilerini muhafaza etmek istiyor-
lar. Oysa onlar, eski toplumun mevzileri. Buradaki sorun odur. Eski toplum 
değişiyor; 25 milyona yakın insan köylerinde, küçük kasabalarında vs. ya-
şarken, tarımla uğraşan ya da mesleksiz bir toplumken, meslekli bir toplum 
haline geliyor, şehirlere geliyor, eğitim görüyorlar, üniversiteler bitiriliyor vs. 
Bütün bu değişimler çerçevesinde, Türkiye’ de fert başına düşen milli gelir 
3.000 dolardan 11.000 dolara çıkıyor. Milli gelirin içerisinde sanayinin payı 
çok küçük bir orandan (%18’den vs.) en üst düzeye çıkıyor. Yani, Türkiye sa-
nayi ihracatçısı bir ülke haline geliyor. Bütün bu rakamlar değişirken, statüler 
değişmesin demek saçma sapan bir şey olur.

Türkiye’nin demokratikleşmesi, toplumun çoğullaşmasının bir sonucudur. 
Biz böyle bakarız. Fiziğin kuralları olduğu gibi, toplumun da kuralları vardır. 
Dolayısıyla, Türk siyasal kültürü, geleneksel Türk siyasal kültürü, tarımsal 
toplumun siyasal kültürüdür. Tarımsal toplumun efendileri de bellidir. Onla-
rın hâkimiyetini üreten bir siyasal kültürdür. Otoriteryen bir kültürdür. Şim-
di o kültürün, otoriteryen kültürün tasfiye edilme zamanıdır.        

İ&D: Genel bir değerlendirme yapacak olursanız, size göre 30 Mart seçimleri ile 
Türkiye’de nasıl bir sonuç yaşanmıştır? Yerel seçim tahlilleri yaparken hangi husus-
ların ön plana çıktığını düşünüyorsunuz? Sizce 30 Mart seçimlerinin diğer seçim-
lerden farkı nedir?

Prof. Dr. Vedat BİLGİN: 30 Mart seçimleri, tarihte Türkiye’de ilk defa ma-
halli seçimlerin mahalli ölçeğin dışına çıkmış, siyasal anlamının olduğu se-
çimler olmuştur. Anlamı da şudur; toplum demokrasiye sahip çıkmıştır. Ben 
30 Mart seçimlerinin sonucunun iki hususta toplandığının düşünüyorum. 

Birincisi; demokrasiye. Daha önce askerlerden gelen darbeler ve müdaha-
leler vardı. Türk toplumu askerlere karşı, müdahalelere karşı bir şey yapamı-
yordu. Ama bir önceki darbeden, hemen sonraki seçimde cevap veriyordu. Bu 
defa darbe, sivil bir kesimden geldi; bürokrasinin, hukukun, devletin muhte-
lif kurumların içinde örgütlenmiş bürokrasiden geldi. Toplum hemen cevap 
verdi; darbe yapılmasını beklemeden, darbeye karşı direnen Başbakan’ın et-
rafında tavır aldı. Bu, tarihsel bir olaydır. Türkiye’nin demokratikleşmesi açı-
sından ileri bir aşamadır. 
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İkinci bir aşama; Türkiye’ ye karşı. Türkiye’nin Suriye ve Orta Doğu po-
litikasında, ama özellikle Suriye’de uyguladığı bir politikaya karşı düpedüz 
casusluk faaliyeti denilebilecek bir faaliyet yapıldı. Türkiye’nin önü, MİT’in 
düzenlediği yardımlara operasyon yapılarak kesildi. Türkiye’nin milli dış 
politikasına karşı bir tavır bu. Türk milleti burada da devletin yanında yer 
aldı ve devleti savundu. Devletin yaptığı işi savundu. Bence, milletin oyunda, 
iradesinde demokrasi ile devletin bir araya, iç içe girdiği tarihsel olarak ilk 
tecrübeyi yaşıyoruz. Bunun da tarihsel olarak bir dönüm noktası olduğunu 
düşünüyorum ve bu, 30 Mart seçimlerinin sonucunda olmuştur.      

İ&D: Bu seçim sonuçlarının Türkiye’deki siyasal istikrar konusunda etkisi olur 
mu? Nasıl bir etkisi olur sizce?

Prof. Dr. Vedat BİLGİN: Kesinlikle. Biraz önce onu söylemiştim, tekrar 
oradan vurgu yapayım; değişen toplumlarda çatışmalar olur, kutuplaşmalar 
olur; değişen toplumların özelliği odur. İki kutup, iki yapı; biri eski, biri yeni 
getirilmek istenen, yeni yükselen toplumsal talepleri temsil eder. Bu çatışma 
kaçınılmazdır. Bu çatışmanın sürdürülmesi istikrarsızlık yaratır. Ama çatış-
manın demokrasi içerisinde çözümlenmesi, demokrasi üzerinden sonuçlanı-
larak bu sonucun istikrar üretmesi beklenir. 

Şimdi, seçim sonuçları demokratik uzlaşmayı yarattı. Bu da istikrar ya-
ratacak diye düşünüyorum. Gerçi Cumhurbaşkanı seçimi var. Biliyorsunuz, 
bir buçuk yıl sonra genel seçimler var vs. Bunu, istikametin istikrar yönünde 
evrileceğinin göstergesi olarak değerlendirmek gerekir.   

İ&D: Sizce cemaat - hükümet kavgasının seçim sonuçları üzerinde etkisi olmuş 
mudur? Olmuş ise, nasıl bir etkisi olmuştur? Bu konuda da değerlendirmenizi ala-
bilir miyiz?

Prof. Dr. Vedat BİLGİN: Etkisi olmuştur. Milletin askeri darbeden, askeri 
çevrelerden gelen, cuntalardan askeri müdahale geleneklerinin yoğun yaşan-
dığı bir ülkede olduğumuzu hatırlarsak, o cenahtan gelen saldırılara karşı, 
tam “artık bu işler bitti” derken sivil bir cenahtan darbe gelmesi, müdahale 
gelmesi ve bu sürecin de doğrudan doğruya sivil kesimden gelen darbelerin 
ve müdahalelerin karşısına doğrudan doğruya demokratik mekanizmaların 
karşı çıkması, ilk defa hükümetin karşı çıkması, ciddi bir olaydır. Sivil ira-
denin demokratik kurumlarda, yani mecliste, hükümette, meşru kurumlarda 
ortaya çıkması milletin kararlarını motive etmiştir. Seçimlerin yüksek katılım 
oranı bunun göstergesidir.  

 İ&D: 30 Mart yerel seçim sonuçları önümüzdeki Cumhurbaşkanlık ve Genel Se-
çimler üzerinde de etkili olur mu? Olursa, nasıl bir etki öngörüyorsunuz? 
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Prof. Dr. Vedat BİLGİN: Tabii olacaktır. Bu seçim, bir defa ortaya koy-
muştur ki, AK Parti %45 oy aldığına göre, bu seçimde Başbakan, isterse ken-
disi aday olabilecektir. Bu seçim sonuçları, Başbakana “aday olabilirsin de 
biz seni destekleriz” mesajını vermiştir. Muhalefet kaybetmiştir. İktidarların 
kazanması anlaşılabilir bir şeydir. Ama muhalefetin, muhalefette kalarak sü-
rekli olarak kaybetmesi çok normal karşılanması gereken bir durum değildir. 
Bu bakımdan, önümüzdeki seçimlerde de bu bahsettiğim neticelerin tesirleri-
nin olması kaçınılmazdır.     

İ&D: Önümüzdeki Cumhurbaşkanı seçimleri için görüşlerinizi ve öngörülerinizi 
bizimle paylaşır mısınız? Sizce en uygun aday kimdir? Bir öneriniz var mı? Ya da 
uygun bir adayı nasıl tanımlarsınız?

Prof. Dr. Vedat BİLGİN: Benim buradaki bakış açım şudur; seçim sonuç-
ları Başbakanın aday olması halinde, birinci turda seçilebileceğini ortaya koy-
muştur. Ama Başbakan Sayın Erdoğan’ın aday olup olmaması konusunda bir 
tahminim yok. Çünkü bu, onun tamamen bireysel, Sayın Başbakanın özel bil-
gilerine dair ve kendi niyetine dair bir şeydir. Onu buradan tahmin etmem, 
bir çeşit niyet okuması yapmam yakışık almaz. O bakımdan, buradaki sorunu 
şöyle tanımlarım ben; Sayın Başbakan isterse, aday olduğu zaman seçilecek 
bir seçim sonucuyla, bir seçim tablosuyla karşı karşıyayken,  ortada bir durum 
var. Durum şudur; Cumhurbaşkanı statüsü zayıftır. İcra gücü olmayan, bir 
çeşit sembolik bir güçtür, sembolik bir kurumdur. Böyle bir sembolik makamı 
tercih eder mi, etmez mi, bu konuda tereddütlerim var. Bir şey söyleyemem. 
Ayrıca Sayın Başbakan, diyelim ki onu tercih etmedi, Başbakanlıkta mı kalır? 
Başbakanlıkta da 3 dönem, biliyorsunuz şartı var. Onu değiştirir mi? Bunlar, 
şu anda tahmin edilemeyecek şeylerdir. Doğrudan doğruya, biraz önce de 
vurguladığım gibi, Sayın Başbakan’ın tercihiyle ilgili bir şeydir.    

İ&D: Hocam, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Prof. Dr. Vedat BİLGİN: Yok.

İ&D: Çok teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Vedat BİLGİN: Ben teşekkür ederim.



RAPORLAR ve YORUMLAR





30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİ ANALİZİ*

ANAR ANKARA SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
İbrahim USLU - Genel Müdür
Doktorant M. Kürşad BİRİNCİ - Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Danışmanı
Meryem AY - Tasarım ve Raporlama Birimi Uzmanı

GİRİŞ 

Gergin bir siyasi dönemi takiben yapılan ve genel seçim havasında geçen 30 
Mart 2014 seçimleri yeni bir sürecin başlangıcı niteliği taşımaktadır. Yerel se-
çim tarihinde göz ardı edilemeyecek bir yeri olan AK Parti’nin yüzde 45,5’lik 
oy oranı yaşanan süreçte halkın milli iradeye sahip çıkmasının bir göstergesi 
olarak yorumlanırken, 2014 seçimleri seçim süresince birbirleriyle ve farklı 
toplumsal kitleler ile işbirliği kurma stratejisi izleyen muhalefet partileri açı-
sından ise ileriye yönelik yeni yapılanmalar için yol gösterici bir ölçüt olarak 
kendisini göstermektedir. 

Seçim sonrası başlayan yeni sürecin bir özelliği de yeni büyükşehir yasa-
sıyla belediyelerin etki alanının genişlemesinin yanı sıra hizmet sunulacak 
* 30 Mart 2014 seçimlerinin özellikle yeni büyükşehir yasası nedeni ile daha önceki yerel seçim-
lere benzemeyen bir nitelik arz etmesi umuluyordu. Ancak önce Gezi olayları daha sonra 17 ve 
25 Aralık’ta gerçekleşen hadiseler bu seçimleri mecrasından kopardı. Türkiye’nin sahip olduğu 
tüm sosyolojik, siyasal ve hatta mezhepsel karşılaşmalar bir anda bir yerel seçimin konusu haline 
geldi. Bu vakıayı tespit ile birlikte bu yazı bu karşılaşmaların analizinden çok 30 Mart seçiminin 
sonuçlarına odaklanır.
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olan nüfusun da artmış olmasıdır. Nüfus açısından bakıldığında seçimden bi-
rinci parti olarak AK Parti’nin üzerine metropol olarak İstanbul ve Ankara’nın 
da dâhil olduğu 30 büyükşehirden 18’inin alması nedeniyle ülke nüfusunun 
büyük bir kısmına yerel yönetim hizmeti sunma sorumluluğu düşmektedir. 

2014 Seçimleri sonrası yeni süreç ile ilgili en göze çarpan durumlardan biri 
de daha önceki seçimlerde kendini göstermeye başlamış olan bölgesel homojen-
liğin bozulması nedeniyle klişeleşmiş söylemlerin itibarlarını kaybetmesinden 
kaynaklı bir söylem yenileme ihtiyacının bir kez daha tasdik edilmiş olmasıdır. 
Bu seçimle özellikle seçmen desteğinin Doğu/Güneydoğu ve kıyı şeridi gibi 
bölgelerde tek bir parti etrafında toplanması efsanesi geçerliliğini kaybetmiştir. 
İlçeleri bazında bakıldığında görünen heterojen parti dağılımlarının yanı sıra 
il genel meclisi oyları dağılımlarında görülen çeşitlilik, yerel yönetimlerde pek 
çok farklı sesin kendilerine söz hakkı bulabilecek olduğunun da habercisidir.

30 Mart 2014 Pazar günü yaklaşık 47 milyon seçmen ileride Türk demok-
rasi tarihinin en gerilimli seçim dönemlerinden biri olarak nitelendirilecek 
bir kampanya sonrasında sandık başına gitti. Bir yerel seçim yarışması olması 
beklenen kampanya süreci bu hüviyetini kaybetti ve bir tür genel seçim ola-
rak karşımıza çıktı. Önce Gezi sonrasında 17 Aralık olaylarında yaşananlar 
ve oluşan kamplar seçimin tüm yerel özelliklerini sildi. Özellikle parti genel 
başkanlarının performansı bu iki olay üzerinden okunabilecek karşılaşmalara 
atıf yapar nitelikteydi. Daha lokal düzeyde iktidar partisi adaylarının yerel 
hizmet ve proje odaklı kampanya vurguları rakipleri tarafından genellikle bu 
iki büyük olayda yaşanan karşılaşmalara çekildi. Ancak bütün bunlara rağ-
men ve belki de bütün bunlar yüzünden, Batı demokrasileri için rekor sayıla-
bilecek oranda katılım neredeyse yüzde 90’ı buldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ku-
ruluşundan bu yana girdiği sekizinci seçimden de birinci parti olarak çık-
mayı başardı. AK Parti seçmenin yüzde 45,5’inin desteğini almayı başarır-
ken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 27,8’lik, Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) yüzde 15,2’lik ve Barış ve Demokrasi Partisi/Halkların Demokratik 
Partisi (BDP/HDP) de yüzde 6,1’lik1 başarılara imza atabildiler (NTV, 2014). 
Buna göre AK Parti 18’i büyükşehir olmak üzere 48, CHP 6’sı büyükşehir 
olmak üzere 14, MHP 3’ü büyükşehir olmak üzere 8 ve BDP 3’ü büyükşehir 
olmak üzere 10 il belediye başkanlığı kazandı.2 

1 Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yasal bazı sorunlar nedeni ile seçime bağımsız katıl-
mak zorunda kalan Ahmet Türk’ün kazandığı desteğin de BDP/HDP hanesine yazılması gerektiği 
ve dolayısıyla BDP/HDP Türkiye ortalamasının aslında biraz daha yüksek olduğu belirtilmelidir.
2 Ağrı ve Yalova il merkezlerinde belediye başkanlık seçimleri 1 Haziran 2014 günü tekrarlanacak-
tır. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bağımsız Aday Ahmet Türk tarafından kazanılmıştır. 
Ancak bu kenti BDP hanesine yazmanın yanlış bir tutum olmayacağı herkesin malumudur.
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İlçe belediye başkanlıklarının 609’u AK Parti, 174’ü CHP, 113’ü MHP ve 
75’i BDP tarafından kazanıldı (T24, 2014). Bazı ilçeler ise küçük partiler tara-
fından kazanıldı. Saadet Partisi (SP) 8 ilçe belediye başkanlık yarışında başa-
rılı olurken, Türkiye Komünist Partisi (TKP) adayı Tunceli’nin Ovacık ilçesin-
de, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) adayı Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde 
seçim kazanarak dikkat çekici sonuçlara imza attı.

Ankara’da son ana kadar yaşanan soluk kesici seçim yarışı, büyükşehir 
olan Hatay’ın CHP, Antalya’nın ise tekrar AK Parti adayı Menderes Türel 
tarafından kazanılması, CHP’nin Ordu ve Artvin’i AK Parti’ye kaybetmesi, 
MHP’nin dikkat çekici bir aday ile Mersin’i ve 2009’da olduğu gibi Adana’yı 
kazanması gibi gelişmeleri dışarıda bırakırsak, Mart 2014 seçimleri, Haziran 
2011’de oluşan siyasi dengelerin devam ettiğini, AK Parti’nin sadece sosyolo-
jik olarak değil, ekonomik olarak da seçmeni ile kurduğu bağı koruduğunu 
teyit eden bir seçim olarak Türk siyasi tarihindeki yerini aldı.

Tablo 1: Büyükşehirler ve İl Merkezlerinin Partilere Göre Dağılımı

     AK PARTİ      CHP       MHP       BDPHDP      BAĞIMSIZ     SEÇİM İPTALİ

Bu Sonuçlar Nasıl Hesaplanır?

30 Mart 2014 yerel seçimlerinden önce araştırma şirketlerinin birçoğu için te-
mel tartışma konularından biri de seçim öncesi yapılan kamuoyu çalışmala-
rında verilecek oy tahminlerinin nasıl hesaplanacağı idi. Ayrıca seçim gecesi 
görüldü ki bu sadece araştırma şirketlerinin değil, seçim sonuçlarını kamuo-
yuna ulaştıran ajansların da temel sorunlarından biri. TV kanallarının sandık 
sonuçlarını aldıkları ajansların menşeine göre verdikleri sonuçlar da birbirin-
den ciddi farklılıklar göstermekteydi.
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Peki, seçim tahminlerini ve sonuçların hangi tür oylar üzerinden hesapla-
nacağını sorun haline getiren nedir? Bu sorunun cevabı kısaca; 2012 Kasım 
ayında 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile yeni bü-
yükşehirlerin kurulmasıdır.3 Bu yasanın, yerel yönetim anlayışını, yine aynı 
yasa ile il sınırı büyükşehir belediyesi sınırı haline gelmiş olan 16’sı eski 30 
büyükşehirde kökünden değiştireceği açıktı.4 Büyükşehirleri merkezi yöne-
tim karşısında çok daha güçlü ve kenti ile ilgili çok daha büyük sorumluluk-
lar ile donatan bu yasa, yerel yönetimlerin demokratik ruhunu güçlendire-
cek ve kalibrelerini yükseltecektir. Ancak bu yasa, beraberinde “önemli” bir 
sorunu da getirmektedir. Bu sorun, partilerin aldıkları oy oranlarının nasıl 
hesaplanacağı ile ilgilidir. 

Yeni yasa öncesinde seçmenler kırda, kentte, büyükşehir ya da ilde yaşıyor 
olmaları fark etmeksizin her bir il için ortak bir listeye yani il genel meclisi 
listesine oy kullanmaktaydılar. Burada iki konu öne çıkmaktaydı. Birincisi, il-
deki tüm seçmenlerin müştereken oy kullandığı tek seçimdi. İkincisi ise ildeki 
tüm seçmenlerin aynı adaylar için oy kullandığı yine yegâne seçimdi. Dolayı-
sıyla seçim sonuçlarını ülke çapında anlamlı kılan, bir kentin tüm seçmenle-
rinin kendi kentlerinde tek bir listeye verdikleri il genel meclisi oylarının he-
saplanmasıydı. Oysa yeni yasa ile büyükşehirlerde il genel meclisi kaldırıldı. 
Yeni sistemde kır/kent ayrımı olmaksızın tüm seçmenlerin yaşadıkları ilçeler 
için ilçe belediye başkanı ve ilçe belediye meclisine oy kullanmaları mümkün 
hale geldi. Ayrıca yine kır ya da kent merkezi ayrımı olmadan ilde yaşayan 
tüm seçmenlerinin büyükşehir belediye başkanlığı için oy kullanmaları sağ-
landı.

Dolayısıyla büyükşehirlerde, kırda ya da kent merkezinde yaşaması fark 
etmeksizin seçmenlerin kent çapında oyladıkları tek figür olarak büyükşehir 
belediye başkan adayları kaldı. Böylece büyükşehir başkanlık pusulası, kentin 
tek ortak oy pusulası olarak seçmenlerin önüne geldi. Bu nedenle, partilerin 
büyükşehir belediye başkan adaylarının kendileri ve partileri için kazandık-

3  İlgili değişiklikler 6360 sayılı kanun olarak 6 Aralık 2012 günü Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
4 Bu yasadan sadece nüfusu 750 bini aşan kentlerde kurulan büyükşehirler değil, İstanbul ve Ko-
caeli gibi il mülki sınırı ile büyükşehir belediye sınırı ilgili yasa öncesinde de neredeyse aynı olan 
büyükşehirlerin dışındaki tüm mevcut büyükşehirler de derinden etkilendi. Dış ilçeler ve köylerin 
de artık büyükşehir belediye başkanlığı ve buna ek olarak köylerin mahalle hüviyeti kazanıp ilçe 
belediye başkanlıkları için oy kullanmalarının yanı sıra, kıyısının ve iç ilçelerinin ya da doğusunun 
ve batısının ve hatta merkezinin ve taşrasının birbirinden çok farklı olduğu sosyolojiye sahip kent-
lerde (Antalya, Mersin, Eskişehir, Adana, Hatay hatta İzmir) farklı bir seçim atmosferi yaşandı.
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ları oyu, o kentteki desteklerinin göstergesi olarak almanın5 ve diğer illerdeki6 
il genel meclisi oyları ile birlikte tahmin yapmanın daha uygun olduğunu 
söylemek mümkündür. 

KAZANANLAR, KAZANANLAR, KAZANANLAR…

Çok partili siyasi hayata geçildiğinden beri Türk siyasi tarihinin dikkat çekici 
ayrıntılarından biri de bugüne kadar yapılan onlarca yerel ve genel seçimde 
kaybeden bir partinin olmamasıdır. Türk siyasi hayatına özgü bu latife bir 
yana bırakılırsa, maalesef Türkiye’de siyasi partilerin kaybetmek ve kaybet-
menin siyasi sonuçları ile yüzleşmek konularında cesaretli olmadığı görüle-
cektir. Bu anlamda 30 Mart 2014 yerel seçimlerini de böyle değerlendirmek 
mümkündür. Seçimin galibi, bazı cenahlarda yüksek sesle ifade edilmese bile 
AK Parti’dir. Ancak kaybedeni yoktur.

AK Parti 2009 yerel seçimleri ile karşılaştırıldığında oylarını belirgin şekil-
de arttırmıştır. Kazandığı 45,5’lik seçmen desteği 1980 sonrası yapılan yerel 
seçimler için bir rekorudur. 2009’da 45 olan il belediye başkanlığı sayısını 48’e 
çıkartmıştır. Ülkenin neredeyse tamamında yarışın içinde olarak ve kaybetti-
ği yerlerde bile önemli oy potansiyeli ile seçimi tamamlamıştır. AK Parti Bitlis 
ve Mardin’i BDP ye; Burdur ve Hatay’ı CHP’ye; Kars’ı MHP’ye kaptırmıştır. 
Buna karşın Antalya, Ordu7 ve Artvin’i CHP’den; Uşak, Balıkesir, Kastamonu 
ve Gümüşhane’ yi MHP’den almıştır.8 Öte yandan AK Parti Ankara ve İstan-
bul’da karşısında büyük ve güçlü bir ittifak olmasına rağmen kaybetmemiştir.

CHP 2009 ile karşılaştırıldığında oylarını arttırmıştır. 2009 yerel seçimle-
rinde 23,1’lik bir desteğe sahip olan CHP bugün 26,8’lik bir noktaya ulaşmış-

5 Bu yöntem dışında illerde il genel meclisi oylarının büyükşehirlerde ilçe belediye meclis oyları-
nın toplandığı bir hesaplama yöntemi de önerilmiştir. Ancak her ilçede belediye meclis üyelerinin 
değişmesi ve dolayısıyla farklı ilçelerde yaşayan seçmenlerin farklı listeler için oy kullanması, bele-
diye meclislerinde verilen oylardan hareketle il ortalamasının hesaplanmasını imkânsız kılmakta-
dır. Büyükşehirlerde partilerin il ortalamasını en iyi yansıtan seçim türü büyükşehir belediye baş-
kanlığıdır. Bizim tercih ettiğimiz hesaplama yöntemi mesela Ankara’da MHP’nin ilçe meclisinde 
aldığı oy ve büyükşehir belediye başkanlığında aldığı oylar arasındaki 10 puanlık fark nedeni ile 
eleştirilebilir. Ancak Ankara’da tüm seçmenlerin aynı adaylar için oy kullandığı büyükşehir bele-
diye başkanlığı seçimleri dururken 25 ayrı ilçenin birbirinden tamamen farklı belediye meclis üye 
listeleri için kullanılan oyları toplayarak Ankara genelinde partilerin oy oranlarını belirlemekten 
her halükarda daha doğru bir yöntemdir.
6 30 büyükşehir dışında kalan 51 ilde oy verme pratiklerini değiştirecek bir düzenleme getirilme-
miştir. Daha önce olduğu gibi belediye sınırları içinde yaşayan seçmen ilçe (ya da merkez ilçe) 
belediye başkanlığı ve il genel meclisi için oy kullanmaya devam etmektedir. İl mülkü sınırları için-
de fakat belediye alanı dışında yani kırda yaşayan seçmen ise il genel meclisi için oy kullanmaya 
devam etmektedir.
7 Ordu eski belediye başkanı 2009’da DSP’den seçilmiştir.
8 Bunlara ek olarak AK Parti Sivas ve Şanlıurfa’da da kazanmıştır. 2009’da Sivas’ta BBP, Şanlıurfa’da 
ise bağımsız aday ipi göğüslemiştir.
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tır. Ancak bu oy artışında özellikle bazı büyükşehirlerde, büyükşehir belediye 
başkanlığı yarışında CHP lehine eriyen MHP oylarının varlığı dikkat çekici 
bir noktadır. CHP Hatay, Burdur’u AK Parti’den alırken, Ordu, Antalya ve 
Artvin’i AK Parti’ye ve Mersin’i ise MHP’ye kaybetmiştir. 2009’da DSP’den 
seçilen Eskişehir ve Ordu ile birlikte 15 olan il belediyesi sayısı bugün 13’tür.9

MHP 2009’a nispetle küçük de olsa bir oy kaybı yaşamıştır. 2009’da 16,1 
olan oy oranı bugün 15,2’dir. MHP Mersin’i kazanma başarısını göstermiş 
ancak Balıkesir, Uşak, Kastamonu ve Gümüşhane illerini AK Parti’ye kaybet-
miş, buna karşın Kars’ı aynı partiden kazanmıştır. 2009’da 10 olan il belediye 
başkanlığı sayısı bugün 8’dir. Öte yandan İstanbul ve Ankara’da büyükşehir 
belediye başkanlığı yarışında aldığı son derece düşük oy oranları10 dikkat çe-
kicidir. 

BDP ise 2009’a nispetle oyunu küçük de olsa arttırmış ve yüzde 6’nın üzeri-
ne çıkmıştır. BDP, üçü büyükşehir olmak üzere 10 kenti (Mardin dâhil olmak 
üzere) kazanabilmiştir. 2009’da 8 olan il belediye başkanlığı sayısını bugün 
10’a yükseltirken Mardin ve Bitlis’i AK Parti’den almıştır. BDP bu performan-
sı ile bir bölge partisi olma hüviyetini11 devam ettirirken AK Parti ile birlikte 
kazandığı il sayısını arttıran iki partiden biridir.

YİNE, YENİDEN, ESKİ EZBERLER…

Seçim sonuçlarından yola çıkılarak yapılan analizlerden duymaya alışkın ol-
duğumuz ezber çoktur. Kıyıların CHP tarafından kazanılması, özellikle Ak-
deniz ve Ege’de insanların hayat tarzlarına sahip çıktıkları iddiası, AK Par-
ti’nin bir orta Anadolu partisi olduğu gibi. Oysa kazanılan başkanlık sayıları 
üzerinden değil, bölgeler ve hatta il ve ilçeler düzeyinde kazanılan oy oran-
larına bakıldığında başka türlü analizler yapmanın mümkün olduğu, ilgili 
ezberlerin ardına takılmanın lüzumsuzluğu görülebilir.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinin bir kez daha gösterdiği en açık sonuç, Tür-
kiye’nin lider ve yaygın partisinin (diğer ifadesi ile kitle partisinin), bölgele-
ri aşarak ülkenin tamamında politika ve kampanya üretebilme/yürütebilme 
gücüne sahip tek örgütünün AK Parti olduğudur. Büyükşehirler açısından 
baktığımızda AK Parti’nin sadece üç kentte yüzde 30’un altında kaldığı görü-
lecektir; Aydın, Muğla ve Mersin.12 Diğer 27 büyükşehirde ise AK Parti yüzde 

9 CHP’nin küçük bir farkla kazandığı Yalova’da seçimler YSK tarafından alınan karar ile 1 Haziran 
2014’te yeniden yapılacaktır.
10 İstanbul’da MHP yüzde 4’lük oy oranı ile HDP’nin gerisinde kalmıştır.
11 Bölge partisi olmanın sadece BDP’ye özgü olmadığı belirtilmelidir. Bazı açılardan 2009 yerel se-
çimleri CHP’nin performansını bu şekilde değerlendirmeye müsait veriler ortaya koymaktadır.
12 AK Parti’nin bu üç kentteki oy oranı sırasıyla 29,1, 29,1 ve 27,9’dur.
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30’un üzerinde bir seçmen desteğine sahiptir. AK Parti hiçbir büyükşehirde 
CHP’nin Türkiye ortalamasının altına düşmemektedir. 

AK Parti, kaybettiği büyükşehirler olan Hatay’ı 40, Adana’yı 32, İzmir’i 36, 
Manisa’yı 37, Diyarbakır’ı 35, Mardin’i 37, Van’ı 42, Eskişehir’i 39 ve Tekir-
dağ’ı 37 puanlık seçmen destekleri ile kaybetmiştir. Bu anlamda sadece bü-
yükşehir belediye başkanlığını hangi partinin kazandığı üzerinden yapılacak 
hayat tarzına sahip çıkma izahları boşa çıkmaktadır. Sadece İzmir özelinde 
AK Parti’nin 1 milyona yakın oy almış olması, CHP’nin kalesi olarak nitelen-
dirilebilecek bir yerde bile ne ölçüde güçlü olduğunu göstermektedir. 

İller bazında bakıldığında ise 51 ilin il genel meclisi sonuçlarına göre AK 
Parti’nin hiçbir yerde yüzde 10’un altında kalmadığı görülmektedir. Dahası, 
AK Parti sadece Şırnak (yüzde 19) ve Tunceli (yüzde 14) illerinde il genel mec-
lisi oyları açısından yüzde 20’in altına düşmektedir. Rize gibi kentlerde aldığı 
yüksek destek bir yana bırakılsa bile kuzeyden güneye ve doğudan batıya 
ülkenin tamamında varlık gösterebilen tek siyasi yapı AK Parti’dir. Buna ek 
olarak AK Parti, merkez belediye başkanlığını kaybettiği Çanakkale, Burdur, 
Isparta, Zonguldak, Giresun, Sinop ve Bitlis’te birinci partidir (Tablo 3).13 AK 
Parti’nin bu başarısı, diğer bütün partilerin renkli Türkiye haritaları üzerinde 
bölge partileri olarak görülmesine neden olmaktadır.

13 Benzer şekilde CHP il merkezi BDP tarafından kazanılan Tunceli’de, BDP ise merkezi AK Parti 
tarafından kazanılan Muş’ta il genel meclisi oylarının birinci partisidir.
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Tablo 2: Dört Partinin 30 Büyükşehirde Aldıkları Oylar

PARTİLERE GÖRE BÜYÜKŞEHİRLERİN OY DAĞILIMI 

SIRA  BÜYÜKŞEHİR AK PARTİ CHP MHP BDP/HDP 
1 Adana 32,0 25,0 33,6 7,3 
2 Ankara 44,8 43,8 7,8 0,9 
3 Antalya 36,4 34,8 24,3 2,2 
4 Aydın 29,2 43,8 21,6 3,1 
5 Balıkesir 39,8 25,2 31,8 0,7 
6 Bursa 49,6 28,7 15,3 1,7 
7 Denizli 45,3 38,8 11,9 1,2 
8 Diyarbakır 35,3 1,2 0,6 55,0 
9 Erzurum 59,1 1,6 29,4 5,6 
10 Eskişehir 39,1 45,3 11,2 0,7 
11 Gaziantep 54,7 21,5 11,9 6,2 
12 Hatay 40,5 41,2 15,3 1,4 
13 Mersin 28,0 28,5 31,9 9,7 
14 İstanbul 48,0 40,1 4,0 4,9 
15 İzmir 36,0 49,5 7,9 3,4 
16 Kayseri 59,1 8,9 26,9 0,3 
17 Kocaeli 50,7 26,2 14,1 2,4 
18 Konya 64,5 5,7 18,4 2,0 
19 Malatya 61,8 17,9 7,7 1,6 
20 Manisa 36,7 18,3 40,2 2,4 
21 Kahramanmaraş 59,1 6,0 30,5 1,3 
22 Mardin 37,5 0,9 0,9 52,0 
23 Muğla 28,7 49,4 18,1 1,6 
24 Ordu 54,5 34,3 8,2 0,2 
25 Sakarya 58,1 9,3 26,9 0,8 
26 Samsun 54,9 15,9 25,3 0,2 
27 Tekirdağ 37,2 45,8 12,7 1,7 
28 Trabzon 59,6 25,0 11,3 - 
29 Şanlıurfa 62,1 0,8 2,3 30,4 
30 Van 42,0 0,7 0,7 52,9 
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CHP ise kaybettiği 24 büyükşehrin sadece 4’ünde yüzde 30’un üzerine çıka-
bilmektedir.14 Bazı kentlerde ise neredeyse silinmektedir; Şanlıurfa, Mardin, Di-
yarbakır ve Erzurum’da CHP’nin sahip olduğu seçmen desteği sırasıyla binde 8, 
binde 9, yüzde 1,2 ve yüzde 1,6’dır. CHP Kahramanmaraş, Sakarya, Kayseri ve 
Konya’da ise yüzde 10’un altında kalmaktadır. 30 büyükşehir dışında kalan illere 
bakıldığında da CHP için özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 
önemsenmesi gereken bazı sonuçlar olduğu görülecektir. Bazı illerde alınan so-
nuçlar bir kenara bırakılırsa CHP, bölge genelinde neredeyse yoktur. Bu perfor-
mansı ile CHP, bir zümrenin ya da sosyolojik anlamda birbirine çok benzeyen 
bir grubun partisi olma yolunda görünmektedir. CHP’nin özellikle Ege kıyıla-
rındaki performansı BDP’nin Güneydoğu Anadolu bölgesindeki performansına 
benzemektedir. Bu anlamda sadece BDP’nin değil, CHP’nin de bir Türkiye parti-
si olma yolunda ilerleyebilmesi Türk demokrasisi için önemli bir adım olacaktır.

Öte yandan, CHP’nin Ankara ve Hatay’da gösterdiği adaylar ile Ankara’da 
büyükşehir belediye başkanlığı oyunu 10 puan arttırmasının ve Hatay’da bir 
bakana karşı seçim kazanmasının dikkat çekici performanslar olduğu açıktır. 
CHP’nin bu tür karar ve girişimleri parti içinde çıkış arayan bir grup olduğu-
na işaret eder ya da aklın da göstergesidir. Hâlâ Doğu ve Güneydoğu Ana-
dolu bölgelerinde bir karşılığı olmasa da CHP, bu iki ilde hapsolduğu sosyo-
lojik sınıfın sınırlarını zorlayan adımlar atmış ve bunun karşılığını da almış 
görünmektedir. Ancak sağ kökenli adaylar ile kazanabiliyor olması da ayrı 
bir handikap olarak CHP’nin önünde durmaktadır. Yelpazenin solunda olan 
bir partinin sağcı adaylar ile kazanabilmesi, aynı zamanda parti ideolojisi ve 
yerleşik kadroları için bir tehdit de içermektedir.

MHP ve BDP/HDP’nin bazı kentlerde, BDP’nin özellikle Güneydoğu Ana-
dolu bölgesinde, dikkat çekici başarılara imza attığı görülmektedir. Ancak 
her iki partinin de Türk siyaseti içinde başat bir aktör konumuna yakın zaman 
içinde erişemeyecekleri görünmektedir. Kürt hareketi HDP adayları ile Ba-
tı’da istediği sonuçları alamazken, MHP de özellikle İstanbul ve Ankara’daki 
büyükşehir belediye başkanlığı performansı ile hayal kırıklığı yaratmıştır.

Siyasi analizlere soyunanların bir başka ezber noktası ise yine hayat tarzı-
na yaptıkları vurgu ile kazanılan il ve büyükşehir belediyeleri üzerinden kıyı/
çağdaş/CHP ve taşra/iç/geri/AK Parti dikotomisidir. Bahsi geçen kıyı kentle-
rinde AK Parti’nin kaybederken bile ne ölçüde büyük bir desteğe sahip ol-
duğunu ifade etmiştik. Öte yandan Antalya ve Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanlıklarının kazanılması yanı sıra AK Parti, sahil şehirlerinde birçok ilçe 
kazanarak, bu analizcilerin çok sevdiği “sahil fetişizmi”ni aşmıştır. 

14 Bu iller İstanbul, Ankara, Denizli ve Antalya’dır.
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Bunun da ötesinde kaybettiği bazı illerde ise Muğla’da Köyceğiz; İzmir’de 
Menderes ve Selçuk; Hatay’da Erzin, Payas, İskenderun; Çanakkale’de Ayva-
cık, Ezine ve Edirne’de Enez AK Parti’nin kazandığı kıyı ilçeleri olarak öne 
çıkmaktadır. Ayrıca AK Parti Muğla’da bir olan ilçe belediye başkanlığı sa-
yısını 3’e yine İzmir’de bir olan ilçe belediye başkanlığı sayısını 6’ya yükselt-
miştir.

Tablo 3: 30 Büyükşehir Başkanlığına ve 51 İl Genel Meclisine Göre Türkiye 
Dağılımı

        AK PARTİ                    CHP                     MHP                   BDP/HDP

30 MART SONUÇLARI BİZE NE SÖYLÜYOR?

Her seçimde olduğu gibi 30 Mart yerel seçimlerinden sonra da yukarıda bah-
sedilen sahil/hayat tarzı analizlerinin çokça tekrar edildiği görülecektir. Öte 
yandan milli iradeye ya da barış sürecine sahip çıkan seçmen profili de bir di-
ğer tarafça çokça başvurulan bir analiz biçimi haline gelmektedir. Oysa seçim 
sonuçları belki de en çok, iktidar partisinin birçok badireye rağmen kendi sos-
yolojik tabanı ile kurduğu ilişkinin hâlâ sahici bir ilişki olduğunu göstermekte-
dir.15 CHP içinde bazı gelişmeler görünse de, bu sosyolojik tabana yaklaşabilen 
ve AK Parti kadar sahici bir ilişki kurabilen bir siyasi yapının yokluğu, seçmeni 
iktidar partisi etrafında toplanmaya itmektedir. Bu nedenle sadece sandık so-
nuçları üzerinden barışa, milli iradeye sahip çıkıldığı iddialarının aslında bir 
sahil/hayat tarzı analizlerinde olduğu gibi bir tür “wishfull thinking” olduğu 
açıktır. Diğerinden farkı ise içinde daha yüksek bir iyi niyet barındırmasıdır. 

15 AK Parti ve tabanı arasında kurulan bu sahici ilişkinin büyük oranda Recep Tayyip Erdoğan’ın 
şahsı üzerinden sağlandığı ifade edilmelidir.
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Ayrıca barış süreci ile ilgili yapılan bütün araştırmalarda, sürece verilen deste-
ğin AK Parti ve BDP/HDP oylarının çok üzerinde olduğu bilinmektedir.

Ancak 30 Mart seçim sonuçlarının AK Parti ve seçmeni açısından çok açık 
bir sonucu olduğu görülmektedir. AK Parti seçmeni büyük oranda 17 Aralık 
operasyonu ile başlayan şantaj ve tehdit ile siyaseti dizayn etme çabalarına 
prim vermemiş ve partisini desteklemeye devam etmiştir. Bu anlamda hiçbir 
siyasi partinin genellikle seçim “kaybetmediği” siyasi iklimimizde, çok açık 
bir mağlup ortaya çıkmış ve Gülen Hareketi, aynı sosyolojik tabana hitap et-
tiği AK Parti ile girdiği yarışı şüphesiz bir biçimde kaybetmiştir. Gülen Hare-
keti, aldığı bu yeni pozisyon ile MHP’nin geçmişte merkez/çevre dikotomisi 
içinde yüklendiği, çevrenin istek ve beklentilerini merkezin arzu ve istekleri 
doğrultusunda dizayn etme görevini üstlenmiş ve kendisine yeni yol arka-
daşları edinmiştir.16 Ancak sağ/muhafazakâr17 seçmenin gösterdiği reaksiyon, 
üniversite hocası/gazeteci/aydın olması bir tür “twitter trollüğüne” soyunan 
birçok ismi şaşırtmıştır.

30 Mart yerel seçimlerinin ne söylediği ile ilgili olarak sosyolojik tahlilden 
daha somut ve şaşırtıcı olan neticelere geçtiğimizde ise birkaç noktaya temas 
etmek gerekecektir; 30 büyükşehir belediye başkanının seçildiği bu seçimde 
18 büyükşehir belediye başkanlığı AK Parti tarafından kazanılmıştır. Bu 30 
büyükşehirde yaklaşık 60 milyon insan yaşamaktadır ve bu sayı toplam Tür-
kiye nüfusunun neredeyse yüzde 80’nine denk düşmektedir. AK Parti kazan-
dığı büyükşehirler ile 41 milyonluk bir nüfusun kentsel ihtiyaç ve taleplerine 
hizmet edecekken, bu rakam CHP için 9 milyon, MHP için 5 milyon ve BDP 
için yaklaşık 3,5 milyondur.

Tablo 4: 30 Büyükşehrin Partilere Göre Dağılımı ve Nüfusları

* Mardin’de belediye başkanı seçilen Ahmet Türk BDP içinde değerlendirilmiştir.

16 Öte yandan Gülen Hareketi’nin bütün argümanlarına şüphesiz sahip çıkan muhalefet, gerçek an-
lamda muhalefetsizliğimizin başka bir örneğidir. 30 Martı görmeden Erdoğan’ın siyasetten çekile-
bileceğini ifade eden Umut Oran bu konuya açık bir misal olarak görülebilir. http://siyaset.milliyet.
com.tr/chp-li-oran-erdogan-30-mart-a/siyaset/detay/1855807/default.htm
17 Ve diğerlerinden daha özgürlükçü 

PARTİLERE GÖRE BÜYÜKŞEHİR ve NÜFUS DAĞILIMI 

PARTİ BÜYÜKŞEHİR (#) NÜFUS (#) NÜFUS (#) 
AK PARTİ 18 41202055 69,8 
CHP 6 9125961 15,5 
MHP 3 5214497 8,8 
BDP* 3 3457288 5,9 
TOPLAM 30 58999801 100,0 
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Bu oranlara göre, AK Parti büyükşehirlerde yaşayanların yüzde 70’inin 
kentsel hizmet ve beklentilerinin yöneticisi konumundadır. Bu oran, CHP için 
yüzde 15,5; MHP için yüzde 8,8 ve BDP için yüzde 4,6’dır. AK Parti sadece 
kazandığı büyükşehirlerde bile Türkiye nüfusunu yarısından fazlası ile yerel 
yönetim konusunda temas edecektir. Bu anlamda Türkiye’yi yerel hizmet ve 
icraatlar konusunda 2023 hedeflerine taşıyacak olan büyük oranda yine AK 
Parti olmuştur.

Tablo 5: Partilerin Büyükşehirlerde Yönetecekleri Nüfusların Oranı

30 Mart seçimin bir diğer dikkat çekici sonucu ise, bazı illerde tulum diye 
tabir edilen sonuçlara imza atılmış olmasıdır. AK Parti, Kocaeli, Adapazarı ve 
Ordu’da büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıklarının tümünü kazanmıştır. 
Ayrıca Tokat, Düzce ve Kilis illerinin tercihi de (merkez ve ilçelerin tamamı 
dâhil olmak üzere) AK Parti olmuştur. Benzer bir başarıyı CHP Tekirdağ bü-
yükşehir ve tüm ilçeleri kazanarak, BDP de Hakkâri merkez ve tüm ilçeleri 
kazanarak göstermiştir.

Kazanılan belediye başkanlıklarına ilçe bazlı olarak bakıldığında AK Par-
ti’nin tüm Orta Anadolu’da, Doğu Anadolu’nun bir kısmında, Karadeniz böl-
gesinin tamamında, İç Ege’de, Doğu ve Güney Marmara’da ve Antalya’da son 
derece başarılı bir performans gösterdiği anlaşılmaktadır. Ayrıca AK Parti, 
Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa hattında dikkat çekici bir başarı kazanmıştır. 
CHP ise özellikle Muğla, Aydın, İzmir’in önemli bir kısmında ve Trakya’da 
çok başarılıdır. MHP ise ilçeler bazında özellikle Adana, Osmaniye ve Mersin 
ve bir ölçüde de Manisa’da belirgin bir üstünlük kurmuştur. BDP ise Irak ve 
İran sınırının tamamında ve Batman-Diyarbakır hattında büyük bir başarıya 
imza atmıştır. Bölge’de BDP dışında varlık gösterebilen tek parti AK Parti’dir.

BÜYÜKŞEHİR NÜFUSUNA GÖRE PARTİ DAĞILIMI



İ. Uslu - M. K. Birinci - M. Ay: 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri Analizi

123

Ayrıca AK Parti Kocaeli, Adapazarı, Düzce, Balıkesir ve Bursa’da18 son de-
rece başarılı bir performans ortaya koyup ve İstanbul’da büyükşehir ve ilçe-
lerin büyük kısmını kazanarak Türkiye gayri safi milli hasılasının neredeyse 
3’te birini üreten bir havzayı da kontrol eder hale gelmiştir.19

SONUÇ YERİNE

30 Mart yerel seçimleri, seçim öncesinde olmadık beklentiler içine girmiş bir-
çok kesimi şaşırtıcı nitelikte bir siyasi denge ortaya çıkarmıştır. Aslında, daha 
doğru bir ifade ile bu, yerel seçimin bir tür genel seçim havası yakalamış ol-
ması nedeni ile 2011 genel seçimlerinde oluşan siyasi dengelerin korunduğu 
bir sonuçtur. Oluşan dengelere şaşıranların, genelde manipülatif eylemlerin 
odağı olan kimseler, pek çok araştırma şirketinin üzerinde ittifak ettiği tah-
minleri görmezden gelenler olduğu ifade edilmelidir. Dolayısıyla bu seçim 
boş beklentileri bir kez daha açığa düşüren bir seçim olarak tarihi kayıtlara 
geçmiştir. Son 12 yılda mutad olduğu üzere bu seçimi de bir kez daha AK 
Parti kazanmıştır.

Seçim sonrasında Gülen Hareketi’nin kendisini içinde bulduğu durum ise 
hayal kırıklığıdır. Tüm yayın organları, yazarları ve düşünürleri ile öncelikle 
AK Parti seçmenine hücum etmiş olsalar da AK Parti seçmeni kendilerine çok 
büyük oranda itibar etmemiştir. Bu hayal kırıklığının bir adım ötesi, halkı 
kendilerini anlamamak ile itham etmek ve siyasi analizleri “Hassolar, Mem-
molar oy verirse, bu olur” düzeyine indirmektedir. Seçim öncesinde muhale-
fet ile kurduğu yakın ilişki, bu düzeyin Gülen Hareketi için çok da uzak ol-
madığını göstermektedir. Ancak Gülen Hareketi adına hareket eden stratejik 
aklın bu seçimde yaşanan tüm olayları yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimine 
taşımaları olası bir durumdur. Öte yandan bu tutum, AK Parti adayını yüzde 
50 üzerinde bir oy ve ilk turda kolayca kazanmaya itecek bir faktör olarak da 
işlev görebilir.

30 Mart yerel seçimlerinden geriye kalan bir başka konu ise Batı demokra-
sileri için rekor olarak nitelendirilebilecek olan katılım oranıdır. 52 milyon ka-
yıtlı seçmenin 47 milyonu, yani neredeyse yüzde 90’ı sandık başına gitmiştir. 
Bu, Türk demokrasisi adına ve seçmenin hangi partiden olduğuna bakmak-
sızın sandığa duyduğu güveni göstermesi nedeni ile son derece önemlidir. 
Ancak kullanılan oyların neredeyse 1,7 milyonu geçersiz sayılmıştır. Bu oran 
yaklaşık yüzde 4’lük bir oya tekabül etmektedir. Bu oran son derece yüksektir. 

18 AK Parti Bursa’da sadece Mudanya ve Nilüfer ilçelerini kaybetmiştir.
19 Büyük kamu yatırımlarının neredeyse tamamı bu bölgededir: İzmit Körfez Köprüsü, İstanbul – 
İzmir Otoyolu,  Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. Havalimanı, Kanal İstanbul, Ankara – Bursa, Bursa 
– İzmir, İzmir – İstanbul Hızlı Tren vs.
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İptal edilen oyların 30 Mart 2014 seçimleri üzerinde direkt ve dolaylı olarak 
iki sonucu olduğu ifade edilmelidir. Bunlardan ilki, seçim yarışının kıran kı-
rana geçtiği Ağrı, Yalova, Kastamonu, Zonguldak gibi illerde ve birçok ilçede 
iptal edilen oyların kazananı değiştirecek bir büyüklüğe sahip olmasıdır. Bu 
illere Ankara, Antalya ve Adana gibi büyük kentleri eklemek de mümkündür.

İptallerin yerel seçim üzerindeki dolaylı sonucu ise, iptal edilen oyların 
büyük bir oranda düşük eğitim seviyesi ve yüksek yaş grupları içinde olma-
sından kaynaklı olarak, bu grupların siyasi tercihlerinin ve kent ile ilgili bek-
lentilerinin sandıklara nispeten daha düşük düzeyde yansımasıdır.

Seçim güvenilirliğini arttırmak, sonuçlar üzerindeki şüpheleri en aza in-
dirmek için ve toplumun tüm kesimlerinin kanaatlerinin en yüksek seviyede 
sandığa yansımasını sağlamak adına oy verme sürecinin güvenlikten ödün 
vermeden basitleştirilmesi gerekir. Dünyada elektronik oy verme uygulama-
larından, hem elektronik hem de sandığın bir arada kullanıldığı uygulama-
lara kadar farklı modeller olduğu bilinmektedir. Siyasi düşüncesi ne yönde 
olursa olsun, kendi dünya görüşü çerçevesinde sandığa sahip çıkan, sandığa 
güvenen ve sandığa giden seçmenin kanaatlerinin en yüksek şekilde seçim 
sonuçlarına yansımasını sağlamak demokratik bir devlet için en öncelikli ko-
nulardan biri olmalıdır. Bu durum, son 12 yıldır kazanan ve kaybedenlerin 
değişmediği bir siyasi aritmetik içinde belki de 30 Mart seçimlerinin en açık 
sonuçlarından biri olarak karşımızda durmaktadır.



İ. Uslu - M. K. Birinci - M. Ay: 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri Analizi

125

EK: 1

PARTİLERE GÖRE İL MERKEZLERİN OY DAĞILIMI 

SIRA  BÜYÜKŞEHİR AK PARTİ CHP MHP BDP/HDP 
1 Adıyaman 56,5 21,8 12,8 5,3 
2 Afyonkarahisar 49,4 5,3 42,5 - 
3 Aksaray 56,9 6,5 34,3 - 
4 Amasya 43,5 16,7 36,4 0,2 
5 Ardahan 34,3 33,7 6,9 10,8 
6 Artvin 46,3 36,9 14,1 - 
7 Bartın 26,7 24,6 45,9 - 
8 Batman 31,0 0,7 0,5 55,9 
9 Bayburt 52,1 0,9 38,3 - 
10 Bilecik 39,7 27,8 30,4 - 
11 Bingöl 58,4 0,6 1,6 25,8 
12 Bitlis 40,6 1,0 1,5 43,9 
13 Bolu 49,6 37,7 9,9 0,4 
14 Burdur 35,1 44,4 17,4 0,3 
15 Çanakkale 35,9 54,4 7,3 1,1 
16 Çankırı 54,3 1,3 41,7 - 
17 Çorum 50,7 34,4 11,8 0,3 
18 Düzce 54,5 4,0 37,7 0,5 
19 Edirne 29,9 36,9 18,3 1,1 
20 Elazığ 55,8 7,0 29,1 2,6 
21 Erzincan 54,7 12,0 30,1 0,7 
22 Giresun 39,1 46,3 11,9 0,2 
23 Gümüşhane 57,5 3,6 36,3 - 
24 Hakkâri 26,1 1,4 2,3 66,8 
25 Iğdır 10,9 0,7 42,4 44,2 
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EK: 1 Devamı

PARTİLERE GÖRE İL MERKEZLERİN OY DAĞILIMI 

SIRA  BÜYÜKŞEHİR AK PARTİ CHP MHP BDP/HDP 
26 Isparta 39,9 10,0 44,5 0,6 
27 Karabük 42,8 2,6 51,8 - 
28 Karaman 52,4 14,5 26,5 - 
29 Kars 25,0 25,1 28,4 19,3 
30 Kastamonu 45,7 7,2 45,3 - 
31 Kırıkkale 44,3 2,7 30,0 - 
32 Kırklareli 35,0 38,0 24,4 0,7 
33 Kırşehir 42,2 23,4 31,0 1,8 
34 Kilis 50,8 3,1 39,6 0,8 
35 Kütahya 48,9 1,6 46,0 - 
36 Muş 48,5 1,2 2,5 40,8 
37 Nevşehir 52,5 1,9 42,7 0,3 
38 Niğde 41,1 20,8 34,2 0,6 
39 Osmaniye 37,4 9,9 47,3 2,6 
40 Rize 67,9 4,9 4,2 - 
41 Siirt 42,1 0,6 0,6 49,4 
42 Sinop 37,4 54,3 6,3 - 
43 Sivas 58,3 4,7 3,8 0,1 
44 Şırnak 29,3 1,5 3,2 59,6 
45 Tokat 56,2 1,4 38,2 - 
46 Tunceli 9,3 30,8 1,4 42,4 
47 Uşak 43,3 22,8 31,0 0,7 
48 Yozgat 56,2 1,4 38,2 - 
49 Zonguldak 38,6 39,9 17,7 0,4 
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KAYNAKÇA

http://secim.ntv.com.tr/2014-yerel-secimleri/canli-sonuc  adresinden 15 Nisan 2014 tarihin-
de erişildi..

http://t24.com.tr/haber/81-il-ve-923-ilcede-secimi-hangi-parti-kazandi/254929  adresinden 
15 Nisan 2014 tarihinde erişildi.





AK PARTİ’ NİN KAZANMASININ NEDENİ:                
MEMNUNİYET ve İSTİKRAR

A&G ARAŞTIRMA ŞİRKETİ
Adil GÜR - Başkan

30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’nin kazananı AK Parti, kaybeden ise cemaat 
oldu. Yerel seçimlerde pek çok kişinin beklediği gibi bir sürpriz çıkmadı. 
Sürpriz çıkmayacağını uzunca bir süredir yaptığımız araştırmalarda görmüş 
ve zaman zaman da kamuoyu ile paylaşmıştık. Kazanan AK Parti oldu. Çün-
kü bu seçimlerde %40’ların altına düşeceği sıkça dillendirilmiş, cemaat ta-
banının desteğiyle muhalefetin büyük başarı sağlayacağı söylenmişti. Hatta 
muhalefet partileri seçim kampanyalarında kazanmak için proje üretmek, 
söylem geliştirmekten daha çok Gülen Cemaati ile Hükümet kavgasında ik-
tidar partisinin kaybedeceğini öngörmüş ve neredeyse tüm seçim stratejisini 
bunun üzerine kurmuştu. Bu nedenle muhalefet, bu seçimleri yerel seçimden 
daha çok bir genel seçim, hatta bir referandum havasında götürdü.

Hâlbuki yerel seçimlerde kutuplaşmaya rağmen ülkenin genel ekonomik 
konjonktürünün, istikrar vurgusunun, başarılı yerel adayların hatta kampan-
yalarda ve mitinglerde yerel temaların etkisinin farkına varamadılar. Gezi sü-
reci ve 17 Aralık etkisine rağmen seçmen davranışında büyük değişiklikler 
olmamasının 3 temel nedeni var:
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1. Kutuplaşma nedeniyle oy verenler: 17 Aralık’tan itibaren kutuplaşan 
muhalefet seçmeni çıkan her şeyi doğru kabul ettiği gibi iktidar yanlısı seç-
menler ise hiç sorgulamadan, her şeyi komplo olarak değerlendirdi. Yani seç-
men tamamıyla aidiyet duygusuyla hareket etti. Partisinin tavrı doğrultusun-
da konum belirledi, dolayısıyla siyasi tercihini değiştirmedi. 

2. Ekonomiden ve gündelik yaşamdan memnuniyet: Dünyanın her ta-
rafında olduğu gibi ülkemizde de genel seçmen davranışını belirleyen ana 
tema ekonomi ve çıkar ilişkisidir. İşler yolunda giderken seçmen oy verme 
davranışını kolay kolay değiştirmez. Bu, her zaman böyle olmuştur. Elbette 
ki ülkemizde etnik, mezhepsel veya ideolojik nedenlerle oy veren seçmenler 
vardır. Ancak bunların toplamının her 100 seçmenden 35-40’ından daha faz-
lasını oluşturmadığını araştırmalarda görüyoruz. Seçmenin büyük çoğunlu-
ğu cebine bakarak karar veriyor. Böyle olmasaydı 2009’da Snayın Başbakan’ın 
Davos’taki “One minute” çıkışına rağmen AK Parti oyları %38,4’e düşmezdi. 
Çünkü “teğet geçti geçmedi” tartışmalarına rağmen 2009 Mart ayında Türki-
ye ekonomisi hızla küçülmüş, işsizlik oranları rekor seviyelere yükselmişti. 
Özetle, yaşadığımız seçim sürecinde döviz ve faizdeki yükselişlere rağmen 
ekonomide ciddi kırılmalar olmamış, vatandaş hayatından şikâyet eder hale 
gelmemiştir. Sağlık, ulaştırma, eğitim gibi alanlarda hükümet icraatlarından 
memnuniyet hâlâ devam etmektedir ve bu memnuniyet oya tahvil olmuştur.

3. Başarılı yerel yönetimler ve adaylar: Bilindiği gibi AK Parti 1994 yılında Re-
fah Partisi ile başlayan başarılı yerel yönetimler geleneğinin temsilcileri tarafından 
kurulmuş ve belediyecilikte vatandaş memnuniyetini ön planda tutan politikalar 
izlemiştir. Bu nedenle seçim sonuçlarına bakıldığında AK Partili belediyelerin ol-
duğu yerlerde AK Parti oyları düşmemiş hatta bazı yerlerde aksine artmıştır. 

Ak Parti’nin kazanma nedenleri arasında pek çok etken sayılabilir. Ama 
ben başarının altında yatan 3 ana etkenin bunlar olduğunu düşünüyorum. 
CHP laik, demokrat ve Atatürkçü olduğu için iktidar olamıyor veya AK Parti 
de dindar olduğu için iktidar oluyor değil. Yerel seçimler ideolojik saflaşma-
lardan çok iktidarın ve yerel yönetimlerin çalışmalarına göre şekilleniyor. AK 
Parti’ye oy verenlerin yüzde 80’i hayatından ve AK Parti’nin icraatlarından 
memnun olduğu için oy veriyor. ‘Cemaate karşı Başbakan’a sahip çıkmak için 
oy verdim’ diyenlerin oranı sadece yüzde 14. Bugün Türkiye’de halkın yüzde 
80’inin borcu var. Ne borcu var? Ev borcu, araba borcu, kredi borcu, kredi 
kartı borcu vs. Şimdi böylesi bir ortamda seçmen huzursuz olmak istemez. 
Eğer muhalefet partileri burada ekonomideki temel dengelerin bozulmaya-
cağı mesajını verseydi seçmeni rahatlatabilirdi. İktidarla sürekli kavga etmek 
yerine, seçmene iktidarın ve onun belediyelerinin yaptığı işleri kendisinin na-
sıl daha iyi yapabileceğini anlatsaydı durum farklı olurdu.
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MHP ve BDP yerel seçimlerde kısmen başarılı olmuşlardır. “Seçimlerin tek 
kaybedeni ana muhalefet partisidir.” AK Parti’nin oylarının yüzde 40’ın al-
tına düşeceği beklentisinde olanlar yanıldı. Bu nedenle en başarılı parti, AK 
Parti’dir. Seçimin ikinci kazananı MHP’dir. Yüzde 17.5-18 oy aldılar. Eğer ta-
banı İstanbul ve Ankara’da kendi partisine oy verseydi, bu oran yüzde 20’le-
rin üzerine çıkabilirdi. MHP, 2011’e göre oylarını yüzde 30 artırdıysa, bunun 
sebebi 17 Aralık değil, çözüm sürecidir. 

Üçüncü kazanan ise oy oranında ciddi artış görülmese bile belediye sayı-
sını arttıran BDP’dir. 

Toparlayacak olursak; seçmen “ekonomik olarak hayatımdan memnunum, 
istikrar devam etsin” dedi. AK Parti, her ne kadar seçim çalışmalarını genel 
seçim veya referandum havasında yürüttüyse de meydanlardaki söylemle-
rinde icraatlarını ve yapacaklarını anlattı. Söyleminin bir kısmında cemaat ve 
muhalefeti eleştirmek olsa da ağırlıklı olarak her ilde yapılacak projelerinden 
bahsetti. Yani kamuoyunda genel seçim havasında kampanya yürütüyor gö-
rünse de bunu şehirlerde yerelleştirmesini bildi. Muhalefet partileri ise bu 
seçimi sadece kutuplaşma üzerinden götürmeye çalıştı. 17 Aralık operasyonu 
üzerinden seçim kampanyası yaptı. Onun haricinde “kötüler” dedi ama ken-
disi geldiğinde ne yapacağını halka anlatmadı sorun burada.

Şimdi önümüzde 4 ay sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 2015’te yapılacak 
milletvekili genel seçimleri var. Dilerim ülkemiz daha fazla kutuplaşmaz, si-
yasetçiler kutuplaştırmak için çaba göstermez. Bir söz vardır: “Halkımız kav-
ga seyretmeyi sever ancak kavga edenleri sevmez”. Çünkü her kavga halkın 
cebinden bir şey götürüyor. 17 Aralık’tan bu yana faiz ve dövizdeki yükse-
lişler ortada. Yaşananların seçmen davranışları üzerinde etkisi fazla olmasa 
da ekonomi üzerindeki etkisi aşikar. Hepimiz aynı gemide seyahat ediyoruz. 
Gemi su almaya başlarsa, hangi partiye mensup olursak olalım hepimiz bir-
likte zarar göreceğiz.

Kutuplaşmanın olmadığı, meydanlarda nefret değil, sevgi söyleminin hâ-
kim olduğu seçim dönemleri yaşamamız dileğiyle....

 





HER SEÇİM BİR İNŞADIR!

DİCLE TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
Av. Sedat YURTDAŞ - Başkan Yardımcısı

İddialı bir başlık olduğunun farkındayım. Bu nedenle, bir parça açmam ge-
rekecek. Türkiye gibi sosyolojik gerçekliği ile uyumlu siyasal ve idari yapısı-
nı oluşturamamış, düşünce, etnik ve inanç mozaiği ile devlet yapılanma ve 
geleneği arasında derin çelişkiler bulunan ülkelerde, -böyle ülkeler de çok 
kalmadı ya- ister bir devamlılık şeklinde gerçekleşmiş olsun, ister yeni bir 
başlangıç şeklinde kendini ortaya koysun, gerçekten de her seçim kendi ça-
pında bir “inşa”dır. Diğer bir deyişle, “devrim” değil ancak açık seçik bir 
“evrim” niteliğindedir. 

Beslendiğim sol söylemden aldığım kavramlara bakarak, toplumun gelişi-
minin “sol seyir izleyeceği” şeklinde bir yaklaşıma sahip olduğum anlaşılma-
sın. Kavramlarla vurgulamak istediğim şey, beğenelim ya da beğenmeyelim, 
değişimin rutin dışı, köklü, radikal olduğudur. Cumhuriyetin kuruluşundan 
bu yana, -Kürtler kadar değil elbette- sistemden üvey evlat muamelesi gören 
İslami kesimlerin, AKP iktidarı ile birlikte giderek devlete egemen hale gel-
melerinin, merkeze yerleşmelerinin izlediği seyir, kanımca tam da budur. 

Normal koşullar altında, yurttaşların temel hizmetlerinin karşılanmasına 
dönük, -hizmet kalemleri giderek çeşitlenmekte de olsa- yöneticilerin belir-
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lenmesi demek olan “yerel seçimler”, bu kez gerçekten de hem bir genel se-
çim havasında geçti, hem de bir genel seçim kadar etkili sonuç doğurdu. Oy 
dağılımı, farklı oranlarda olsaydı, belki daha sarsıcı sonuçlar doğurmuş ola-
caktı! Bu itibarla bu seçimleri öğretici, dersler çıkarıcı tarafları çoktur. Kimi 
yazarların satırlarına yansıyan açık zafer sevincinin de, hayal kırıklıklarının 
da nedeni budur. 

Sonuçlar, seçime giren bütün partiler AKP (Ak Parti), CHP (Cumhuriyet 
Halk Partisi), MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) BDP (Barış ve Demokrasi Par-
tisi) /HDP (Halkların Demokratik Partisi), SP (Saadet Partisi) vd. ile “partisiz” 
ancak seçimin “Erdoğan/Hükümet/AKP karşıtlığı CHP-MHP destekçiliği” 
üzerinden tarafı haline gelmiş olan “Fethullah Gülen Cemaati” açısından da 
çok önemli sonuçlar, inşai sonuçlar doğurmuştur. Bunun işaretleri sıklıkla ve 
abartılı bir şekilde verilmeye devam edilmektedir. 

Bu itibarla seçim, bazı konularda nihai hükmünü vermiş, bazı konularda ise 
nihai hüküm verilinceye kadar, okuyabilene görev ve sorumluluklar yüklemiştir. 

Seçimlerde ortaya çıkan en genel sonuç, 2009 yerel seçimlerine oranla, oy 
kullanma oranının %4,27 artarak %89,46 gibi oldukça yüksek bir orana ulaş-
mış olmasıdır. Bu durum, sandığın giderek daha önemli hale geldiğinin açık 
bir işaretidir.  

İkinci bir genel sonuç, seçmen tercihlerinin dört partide yoğunlaştığıdır. 
AKP  %45.6, CHP %27.8, MHP %15,2 BDP %4.2, SP %2, HDP %1.9 ile top-
lamda % 95’i bulan oy oranı ile (http://secim.haberler.com/2014/) seçmenin 
tercihini kalın bir çizgi ile sınırlandırmış olduğudur. Seçmenlerin, oy verdiği 
partinin vaadini nicelik olarak da gerçekleştirmesini hedeflediği söylenebilir. 
Bundan sonraki seçimlerde, istisnalar saklı kalmak kaydıyla, küçük partilerin 
şansının azalacağını söylemek herhalde isabetli olacaktır. 

AKP’nin aday gösterilmeyen kimi küskünlerinin SP listesinden aday ol-
maları AKP’ye gidecek belki % 1’ler civarındaki bir oyun da % 95’e eklenme-
si düşünülebilir. Yine, BBP’nin (Büyük Birlik Partisi) ambleminin, kapatılan 
DTP (Demokratik Türkiye Partisi) ile benzeşmesi ve oy pusulasında 21. sırada 
bulunan BTP’ nin (Bağımsız Türkiye Partisi) 20. sıradaki BDP ile isim benzer-
liği sebepleriyle, Kürt seçmenlerin yanlışlıkla her iki partiye oy verdiği açık-
tır. Böylece dört parti dışındaki partiler için kullanılan oyun % 5’in altında 
olduğu açıklık kazanmıştır. (http://www.haberdiyarbakir.com/bdpnin-oyla-
ri-bbp-ve-btpye-mi-gitti-62770h/ ) 

Geçmişte derin devletle bağlantılı bir şekilde, PKK ile kanlı çatışmala-
rın bir tarafı olarak adı korkuyla anılan “Hizbullah”ın devamı kabul edilen 
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HÜDA-PAR’ın (Hür Dava Partisi) aldığı oy ise bir seçenek olmaktan henüz 
oldukça uzaktır. Ancak Batman’da % 7, Diyarbakır’da % 5.2, oranında aldık-
ları oylar şüphesiz önemli toplumsal bir realite olarak dikkate alınmaları ge-
rektiğini göstermiş oldu. Ayrıca % 10 seçim barajı düşünüldüğünde, mevcut 
haliyle Batman’dan değil ama Diyarbakır’dan bir milletvekili çıkarabilmeleri 
konusunda cesaretlendikleri akılda tutulmalıdır. 

HÜDA-PAR’ ın Batman ve Diyarbakır’da aldığı oylar ilerisi için cesaret-
lendirici olsa da, gerek her iki ilde gerekse genelde umdukları oyun çok al-
tında kaldıklarını kaydetmeliyim. Geçmişte yapılan ve yapılmakta olan Kutlu 
Doğum Haftası etkinliklerindeki kalabalıkların HÜDA-PAR’ a oy verenlerle 
sınırlı olmadığı da böylece aydınlığa kavuşmuş oluyor.

Oy oranının azlığında, Suriye krizi ile birlikte, El-Kaide, El- Nusra ve İŞID’ 
ın özellikle Müslüman olan PYD’ ye (Partiya Yekitiya Demokrat) karşı yürüt-
tüğü faaliyetler/katliamların seçmenler de caydırıcı bir etki yarattığı düşün-
cesindeyim.

Her seçimin kazananları yanında kaybedenleri de var. Kazananlarını sıra-
larsak: 

Şüphesiz ilk kazanan; içeriden dışarıdan yapılan bütün eleştirilere, 17 Ara-
lık 2013’te başlatılan “büyük yolsuzluk ve rüşvet” operasyonuna, takiben in-
ternet sitelerinde yer alan çok sayıda “tape” ye, seçim sürecinde kapatılan ve 
yoğun bir eleştiri konusu olan “Twitter” ile “Youtube” a rağmen, Başbakan’ın 
bizzat yürüttüğü seçim kampanyasıyla, sadece yerel yönetimler anlamında 
değil, Hükümet olarak da güçlü bir destekle güven tazeleyen bir oy oranına 
ulaşmış olan Ak Parti’dir. Başbakan Erdoğan’dır. 

Gezi süreci, giderek otoriterleşen Erdoğan, 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk 
operasyonu ve sonrasında ortaya saçılanlar, “sağır oda” görüşmelerinin de-
şifre edildiği tapeler gibi, oyları düşürecek faktörlere rağmen, “en iyi savun-
manın saldırı” olduğunu düşünen Erdoğan o günden beri, seçim kampanya-
sı boyunca, hatta bugün, ama yanlış ama doğru, duruşundan taviz vermeden 
başarıya imza atmış oldu. Elbette Erdoğan’ın dili, tutumu ve gelecek tahayyü-
lünün, şimdiye kadar kendisine ve partisine kazandırmış olması, yarın kay-
bettirme nedeni olarak kendisine dönmeyeceği anlamına da gelmez. 

Kanımca, seçimin ikinci kazananı BDP’dir. Seçime girdiği 22 il itibariyle 
3’ü büyükşehir 11 il belediye başkanlığı, 68 ilçe ve 23 belde belediye başkan-
lıklarıyla arzuladıkları hedeflere ulaşamamış olsalar da çok önemli bir başarı 
elde etmişlerdir. Ancak Diyarbakır, Batman ve Hakkâri gibi illerde; sırasıyla 
2009 yerel seçimlerine kıyasla; %65,6’dan %55,1’e,  %59,7’den 55,9’a,  %80,2’den 
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%66,8’e inmiş olmasına rağmen, bu illerden verilen uyarıların dikkatle de-
ğerlendirilmesi görevi de şüphesiz kendilerinindir. Semen, adaylar nedeniyle 
mi, hizmet politikaları nedeniyle mi yoksa genel politik çizgi nedeniyle mi oy 
vermekten, ya da sandığa gitmekten kaçınmıştır! Bu hususlar açıklama muh-
taç olarak durmakta olsa da, BDP ikinci kazanan partidir. 

HDP adıyla seçime girilen illerde ise BDP’nin seçime girdiği yerlerde al-
dığı oy oranının çok gerisinde kalındığı açıktır. Bu yüzden rakamların ortaya 
koyduğu gerçeği doğru okuyabilmek adına, bütün sebepler gözetilerek yeni 
bir değerlendirme yapılmalıdır. Yani yola BDP çatısı altında mı devam edil-
meli, yoksa HDP ile devam kararı mı uygulamaya sokulmalı? Bu satırların 
yazıldığı sırada HDP ile devam kararı alındığı ve yapılacak Kongre öncesinde 
BDP’deki milletvekillerinin istifa ederek geçecekleri bilgisi yer almış durum-
da. Bu projenin zannedildiğinin aksine katkı sağlayacağı kanaatini taşıma-
yanlardanım.  

Nedenlerden biri, BDP’nin eksiği gediğiyle, politika ve kadrolarıyla otur-
ma sürecinde daha ileride bir yerde durması; diğer neden de “sol” söylemin 
sanıldığının aksine, Batı’daki seçmende de çekim gücünün zayıf olmasıdır. 
Bu itibarla söyleyebileceğimiz şey, zamanın doğrulamasının beklenmesidir. 
Kürtlerin hiç olmazsa bir bölümünün BDP’nin ardından ikinci partileri olarak 
HDP’den çok AKP’yi görmeleri vakıası üzerinde durulmalıdır.

Yani genel yargı, eğer BDP bütün Türkiye’de kendi adıyla seçimlere girmiş 
olsa idi, İstanbul dahil, HDP adına seçime girilen bütün illerde daha yüksek 
oy alacağı şeklindedir. 

Seçimin kaybedenlerini sıralarsak:

CHP’nin oylarını %5 oranında arttırmış olsa da; İstanbul, Ankara ve Der-
sim’de kazanamamış olması, hele Antalya ve Mersin gibi önemli iki ili kay-
betmesi, “Gezi’nin ruhu”, “Cemaatin tape desteği” yer yer “MHP’ den al-
dıkları oy desteği”, “Dersim’ den sesleniyorum barış süreci kimsenin teke-
linde değildir!” gibi, sürece sahip çıkma eğilimi dikkate alınınca sadece yerel 
seçimler anlamında değil, bir tarihi dönemeci fırsata döndüremediği için de 
kaybettiği ortadadır. 

Herhalde iktidarı hedeflemesi için gerçek anlamda bir program ve proje-
lerle birlikte, gerçek bir yenilneme kaçınılmaz görünüyor. 

Öyle, dolaylı da olsa “Cemaat” adına bir tür “vekalet savaşı” vermenin 
kimseye, başta da kendilerine yarar sağlamayacağı anlaşılmalıdır. 

MHP, seçim sürecinde sokağa inmeyerek, özellikle gençlere ısrarla sandı-
ğı işaret ederek kendisi de, Türkiye de kazanmıştır. Ancak seçimlerde çeşitli 



S. Yurtdaş: Her Seçim Bir İnşadır!

137

kombinezonlar, -Cemaat ve CHP’nin oy desteği gibi- sayesinde aldığı beledi-
ye başkanlıkları ve oy hesaba katılsa da milliyetçi oylarla sınırlı kaldığından, 
kalmaya mahkum bir politika izlendiğinden, oyunu genel olarak arttıran bir 
parti de olsa, kaybetmiştir. 

Elbette en büyük kaybı, seçimlere doğrudan girmese de, işe “beddualarla 
başlayarak” tapelerle kavgasını sürdürmüş, “abiler-ablalarla” AKP karşıtlı-
ğı üzerinden CHP-MHP blokuna destek vermiş, Dışişleri Bakanlığının “sağır 
odası”ndan aktarılan görüşme kaydıyla, inandırıcılık ve güvenirliğinde dra-
matik bir seviye yitirmesine benzer şekilde, “en büyük kaybeden” olmuştur. 

Kaybedenler listesine, toplu halde İşçi Partisi’ne (İP) geçen bir kısmı tu-
tuksuz yargılanan emekli generalden yüzbaşıya, seçim deklarasyonu yayın-
layanlar da eklenebilir.

Partiler dışında kazanan ise İmarlı-Kandil-BDP üzerinden yürütülen, ça-
tışmanın ölümün olmadığı bir coğrafyanın, barışçıl çözümün mümkün oldu-
ğunu gösteren “çözüm/barış süreci” olmuştur. Türkler, Kürtler, Lazlar Çer-
kezler ve bütün etnik yapılarıyla herkes kazanmıştır. STK’ lar kazanmıştır. 
Umut kazanmıştır. 

Seçimin bir önceki paragrafta sözünü ettiğimiz genel kazanımları yanında, 
genel kayba yol açan/açacak önemli gediklerin de yara berenin de oluştuğunu 
açıklıkla belirtelim. 

Seçim sürecinde, başta Başbakan Erdoğan ve Ana Muhalefet Lideri olarak 
Kılıçdaroğlu olmak üzere, kullanılan her zamankinden çok daha “sert dil”in 
etkisi seçim süreci ile sınırlı kalmadı. Aynı sert dil, Başbakan’ın “kucaklayı-
cı-kapsayıcı” olması beklenen “balkon konuşması”nda olduğu gibi, Kılıçda-
roğlu ve Bahçeli’nin değerlendirmelerinde de sürdürüldü/sürdürülmekte. 

Yine herhalde ilk defa 40 yerleşim biriminde yaşanan ve bir kısmı neredey-
se aleni denilebilecek, seçime karışan “şaibe”nin etkisinin bugünden yarın 
geçmeyeceği gerçeği. Hatta kararlar kesinleşse de içten içe bir ciddi sıkıntının 
süreceği gerçeği. Şaibe iddialarının bir kısmının spekülatif olması mümkün. 
Ancak Ağrı, Norşin, Viranşehir ve Ceylanpınar’da olduğu gibi ciddi bir şekil-
de yaşanan “şaibe”li yerlere ilişkin iddialar daha çok tartışılacak gibi. 

Bütün bu yargıların sonucu, toplumda özellikle Başbakan’ın söylemi çer-
çevesinde oluşan, belki bir dereceye kadar yarar getiren fazlası ciddi bir risk 
olan genel “kutuplaşma”.

Seçim süresince dillendirilen, balkon konuşmasıyla tekrar edilen ve bir tür 
peşin cezalandırma hükmü içeren “inlerine gireceğiz!” sözleriyle süren “sı-
cak takip”.
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“Twitter” ve “Youtube” yasaklarını, Anayasa Mahkemesinin Twitter yasa-
ğını kaldırması kararını, sonrasında Başbakan’ın “saygı duymuyorum” şek-
lindeki sözleriyle, bir kısım bakan ve parti yetkililerinin Anayasa Mahkemesi 
ve Başkanını hedefe koyan demeçleri, son zamanlarda AİHM (Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi) ile uyumlu kararlarla yargıda çığır açan kararlara da set 
çekmek anlamına gelecektir. 

Aslında bu yeni kavga, Başbakan’ın, AKP’nin HSYK krizinde olduğu gibi, 
12 Eylül Referandumu’nun olumlu sonuçlarından biriyle bir kez daha çatışa-
cağı anlamına gelir. Zaten daha şimdiden Anayasa Mahkemesi ve oy birliğiy-
le karar verenlerinin tutumu “gayri milli” ilan edilmiş durumda. Dolayısıyla 
iktidar, sıcak takibin yapılacağı kişi ve kurumlara sıklıkla yenilerini eklemeye 
devam edecek gibi. Çatışmanın bir anlamda genişleyerek süreceğini söyle-
mek hiç de kehanet olmayacaktır. 

Oysa seçimin en değerli sonuçlarından “barışı inşa için verilen destek” 
üzerinden bütün toplum kesimlerini kapsayacak bir çalışma hiç zaman yi-
tirmeden yapılmalıyken, çatışma esası üzerinden tanımlama ve mevzilenme 
sürdürülüyor. 

Oysa “inşai” sonucu, 10 Ağustos’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı se-
çimi ile birlikte kendini doğrudan ortaya koyacaktır. Unutulmasın ki, seçim 
öncesinde Başbakan Erdoğan’ın neredeyse imkansız hale gelen Cumhurbaş-
kanlığı adaylığı, bugün için istemesi halinde, en sonuç alıcı bir seçenek haline 
gelmiştir. Bu husus her gün biraz daha doğrulanmakta, AKP içinde neredeyse 
biricik bir seçeneğe dönüşmektedir. 

Bu biricikliğin sakıncası ise Başbakan’ın referandum ile seçilmesi halinde, 
“yetkilerimi kullanırım” sözleriyle Özal’la başlayan; Demirel, Sezer ve Gül 
ile devam eden Çankaya’nın yetkilerinin şimdiye kadarki kullanımdan çok 
farklı bir kullanım ile yönetici kurumlar arasında “yetki” kavramı üzerinden, 
kıyasıya bir rekabetin hatta çatışmanın doğabileceği ihtimalinin kuvvetle be-
lirmesidir. 

10 Ağustos’ta ilk turu yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikici 
tura kalmadan sonuç almanın önemli koşullarından biri BDP’nin desteğinin 
kazanılmasıdır. Bu desteğin verilmesinin kuvvetle muhtemel olmasına karşın 
bir anlamda “çantada keklik” olarak değerlendirilmesinin çok yanlış olacağı 
görülmelidir. Kürt siyasi çevreleri bu konuda seçeneksiz değiller. 

Hatırlanırsa, 19. Dönem TBMM’de Turgut ÖZAL’a Cumhurbaşkanlığı se-
çimlerinde HEP-DEP olarak tereddütsüz bir destek vermişken, Özal’ın ölü-
mü/öldürülmesinden sonra yerine geçen Süleyman Demirel’in seçilmesi sı-
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rasında aynı destek verilmemiş, aday olunamamasına karşın 20’ye yakın oy 
Siirt Milletvekillerimizden birine verilmişti. 

BDP’nin mecliste grubu bulunduğu dikkate alınır ve herhangi bir yarışta 
büyük ses getirecek bir çalışmanın yapılabileceği hesaplanırsa, BDP’nin oy 
desteği için çıtasının çok düşük olmayacağını hesap etmek akılcı olacaktır. 

Diğer taraftan yaşadığımız bölge, ülke ve siyasal atmosfer, inanılmaz sert-
lik, kırılganlık ve kaymalarla doludur. Sadece bugün için değil, geçmişte de 
hesaplanmamış bir adım, bir anda beklenmedik bir handikapa, bir tuzağa, bir 
karşı hamleye çok rahatlıkla dönüşebilir. Buna, yanlışlığı gün gibi ortada po-
litikalar, ittifaklar ve el yordamı düzeltme çabaları da eklenince tam bir mayın 
tarlasında yüründüğü gerçeği ile karşılaşılabilir. 

Seymour Hersh’ in, saygın bir İngiliz gazetesinde yayımlanan uzun maka-
lesi ve aynı iddiaları destekleyen Robert Fisk’ in yazısı, tam da bu dedikleri-
mizi doğrular nitelikte. 

Oysa her şey çok iyi gidiyordu! 

Dünyada sır olmadığını, kalmadığını en iyi bilenlerin Türkiyeli politikacı-
lar olması gerektiği tartışmasız. Bu itibarla gerek ABD’den gerekse de Anka-
ra’dan yapılan yalanlama, “dua edilsin ki” doğru çıksın. Aksi halde, kabus 
da kaos da kaçınılmaz gibi. “Sarin gazı”, “kimyasal”, “kitlesel ölüm”, buna 
bağlı olarak “savaş”, “açlık”, “hastalık”, “yokluk-yoksunluk” maalesef 
Kürtlerin şahsında bu coğrafyanın çok iyi bildiği “sebep ve sonuçlar”. 

Belki de kontrol edilebilir hale gelecek/bitecek bir savaşın akılda kalan gü-
nahlarının yükleneceği “bir adres” aranıyordur! 

Elbette bütün bu çerçevedeki tartışmalar henüz bir iddia üzerinden yürü-
tülüyor. Ancak bu iddialara gelinceye kadar kat edilen mesafeler, iddiaları 
tartışmaksızın yabana atacak türden değil.

Suriye’de 3 ay içinde savaşı kazanarak Emevi Camii’nde namaz kılma ha-
yalleri; Suriye Kürdistan’ ında/ Rojava’da “tampon bölge” kurma hayalleri; 
her bir gücün kendisine “vekaleten sürdürdüğü” savaştan Esad’ın kalma-
sı üzerinden yapılan “ehveni şer” hesaplardan bugüne… Yani “tampondan 
kanton”a uzun ve sancılı bir yol!  

Bu tablo belki de bize, “tape” savaşlarının derinlerinde yatan ilişkiyi ve 
hedefleri açıklıyordur! “Devletin sırlarının dinlendiği ve uluslararası güçle-
rin ellerinde olduğu” yargısı sadece bir “kötücül” tahminden ibaret değildir. 
Öyleyse, seçimin bütün kazandırıcı ve inşai sonuçlarına rağmen, devamının 
gelmesini beklemek hiç de şaşırtıcı olmayacak. 
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Evet. Erdoğan liderliğindeki AKP 2002’den bu yana kazandığı seçimler-
le birlikte inşai yönüyle düzenlemeler yapmakta ve pratiği de geçmiştekinin 
aksine, demokratik yönü yer yer tartışılsa da hiç olmazsa geçmişte her işe 
müdahale hak ve yetkisini kendilerinde görenler tarafında da olağan görül-
mekte. 

Bu noktada çocuk, genç ve kadınların eğitim, kültür ve kimliklerinde oldu-
ğu gibi, kentlerin de kimliklerinde önemli değişiklikler yapıldı, yapılmakta. 
Demokrasinin dayanılmaz albenisi de bu! Yoksa, en azından ana muhalefetin 
3. köprüye de, 3. havaalanına da, dershanelerin kapatılmasına ve daha pek 
çok sayıdaki yasal düzenlenmeye de karşı oldukları sır değil. 

Bu açıdan sert dilden, kutuplaştırıcı siyasetten, vekalet savaşlarından, sı-
cak takipten, sıcak yargıdan belki çok gecikmeden dönülmelidir. Seçim sonu-
cu inşai de olsa, tek başına her şey değildir. Oy dışında da alanlar, süreçler ve 
yapılar var. Bölge ve Dünya var. Uluslararası meşruiyet, adalet ve vicdan var. 
Belki bir parça “öfke kontrolü” gerekir.   

Seçimin kazananlarından BDP’ nin inşai yaklaşımları da bu süreçte son 
derece önemli olacaktır. Atacağı adımlar çerçevesinde toplumsal şekillenme 
ve inşa derinleşeceği gibi, gerilimler ve kırılmalara da yol açabilecektir. 

BDP, aslında seçim öncesinde, sırasında ve sonrasında yani şimdi ina-
nılmaz bir tarihsel fırsatlar dizisini yakalamıştır. BDP’ nin hata yapmaması 
halinde, her durumda kazanabilecek bir pozisyon elde etmiş olduğu açıktır. 
Tarihsel, toplumsal ve güncel değerler açısından haklı olmanın, örgütlü ve 
durumlara göre hazırlıklı olmanın getirdiği bu Kürtçedeki ifadesiyle “Çeqû-
berk” hali, moral üstünlük hali, dikkatli ve verimli değerlendirilmelidir. 

Çeqûberk de ne ola ki? Kürtçe sözlüklerdeki karşılığı “dama” olarak ya-
zılsa da  esasında dokuz taşla oynandığından adı “Nehberk” olan oyunun, 
oyunculardan birinin, her hareketiyle kazanması, karşı tarafın bir taşını yut-
ması varyantına denir. 

Şöyle bir bakalım..

AKP ile Oslo’nun tahripkar tecrübeleri sonrasında başlayan çözüm süre-
cinin olmazsa olmaz tarafı olarak, ateşkesin sağlanmasına, barış umudunun 
büyümesine ve gerçek çözüme katkı sunan taraf olarak bu sürecin haklı ka-
zananı durumunda. 

17 Aralık’la başlayan “paralel devlet”in “büyük rüşvet ve yolsuzluk” ope-
rasyonu sonrasındaki AKP ve Cemaat arasında savaşın tarafı olmadan her iki 
tarafın haklı yanları üzerinden söz söyleme, politika geliştirme hak ve özgür-
lüğü. 
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“Rüşvet ve yolsuzluğa asla fırsat verilmemeli! Müsamaha gösterilmeme-
li, yargı önüne çıkarılmalıdır!” 

“Paralel Devlet’in –ki Türkiye’deki isim babası Abdullah Öcalan’dır- 
devleti ele geçirmesine asla izin verilmemeli, en sert mücadele edilmeli-
dir!” 

“Gezi’yle başlayan otoriteye karşı demokratik tepki haklı ve yerindedir. 
Ethem Sarısülük’ten Berkin Elvan’a öldürülen 14 kişi ile kör bırakılan 50 
kişiye uygulanan Polis şiddetinin sorumlusu iktidardır!” 

“Roboski’ yi aydınlanmadan gerçek demokrasi de barış da mümkün de-
ğil!” şeklindeki bütün söylemler bir kazanma zincirini, sarmalını ortaya koy-
maktadır.





AK PARTİ: EGEMEN PARTİ ve YENİ TÜRKİYE

Prof. Dr. E. Fuat KEYMAN 

GİRİŞ

30 Mart 2014 Yerel Seçimleri, yerel seçim olmanın ötesinde, Türkiye siyasi 
tarihinin en gerilimli seçimleri olarak yaşandı. 17 Aralık 2013 günü,  yerel 
seçimler yerel seçim olmaktan çıktı. AK Parti Hükümeti bakanlarının bazıları-
nı ve oğullarını içeren yolsuzluk iddialarıyla başlayan süreç, hızla, Başbakan 
Erdoğan/AK Parti ve Fetullah Gülen Hizmet Hareketi arasında “iktidar sava-
şı”na dönüştü. Türkiye, yolsuzluk iddiaları- paralel devlet yoluyla iktidara 
müdahale etmek iddiaları arasında yaşanan bir seçim sürecinden geçti.

Yerel seçimler, genel seçime, hatta Başbakan Erdoğan için güvenoyuna dö-
nüştü.  Seçim mitinglerinde belediye başkan adaylarından daha fazla, hatta 
ağırlıklı olarak parti liderlerini gördükk ve dinledik. Yerel yönetim sorunları, 
adayların bu sorunları nasıl çözeceği, vizyon ve projelerinden çok daha fazla,  
yolsuzluk, darbe ve otoriterlik konuşuldu. Seçim meydanlarının, yurt içi ve 
yurt dışı medyanın, gösterilerin ve kamusal tartışmanın odağı, Başbakan Er-
doğan oldu. “Erdoğan-odaklı” bir yerel seçim dönemi yaşandı.
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Medya ikiye bölündü. Türkiye halkı, iddialar, tapeler, dedikodular bom-
bardmanına tutuldu. Emniyet ve yargıda yer değiştirmeler büyük boyutlara 
ulaştı. Türkiye’nin güvenliğini riske sokan dinlemeler servis edildi. Tüm dün-
ya, üst düzey karar vericilerin Türkiye’nin güvenliğiyle ilgili toplantı konuş-
malarını dinledi. Türkiye, kabul edilemez bir süreçten geçti. Arkasından, You 
Tube ve Twitter kapandı.     

Parti başkanlarının söylemleri sertleşti, çok sert üslup ve tavırlarla birbir-
lerini suçladılar. Her parti kendi tabanını tutmak ve genişletmek için sert, ku-
tuplaştırıcı, hatta cepheleştirici bir seçim stratejisi uyguladı. Ve sonunda, 30 
Mart 2014 günü geldi. Seçmen sandıklara gitti; görevini, %90’lık bir katılımla 
başarıyla tamamladı. Bu kabul edilemez sürece son noktayı koydu.

Bu çalışmada, 30 Mart’ın sonuçlarını değerlendireceğim.  Bu değerlendir-
me de, 30 Mart’ın AK Parti’nin seçim kazanmasının çok daha ötesinde sonuç-
ları olduğunu vurgulayacağım. Bu anlamda seçimlerin, AK Parti’nin Türkiye 
siyasetinde bir ilk olan “egemen parti” konumunu pekiştirdiğini; “Yeni Tür-
kiye” terimine de bir ütopya değil, aksine “tamamlanmaya yakın bir gerçek-
lik” niteliği kazandırdığını önereceğim. 

30 MART YEREL SEÇİMLERİ: GENEL DEĞERLENDİRME

30 Mart, hiç şüphesiz, genelde AK Parti’nin, özelde de Başbakan Erdoğan’ın 
zaferiyle sonuçlandı.  AK Parti,  %45.5 oyla seçimleri açık ara birinci parti bi-
tirdi. Bu oyla 2004, 2009’dan sonra, oylarını arttırarak üçüncü kez arka arkaya 
yerel seçim kazanan parti oldu. 2011 Genel Seçimleri’ne göre belli oranda iki 
milyon civarında oy kaybetmiş olsa da, 2009 Yerel Seçimleri’nde aldığı %39 
oyu 6 puan yükseltmiş oldu. Bu sonuç, yukarıda belirttiğimiz 30 Mart öncesi 
siyasi ve seçim atmosferi temelinde çok önemli bir başarıydı. AK Parti, muha-
lefet partileriyle arasındaki büyük oy farkını koruyarak seçimin galibi oldu. 

AK Parti, 81 il içinde 49 ili kazandı; Metropol, il, ilçe ve belde düzeyinde 
Türkiye’nin %71’ini yönetiyor konuma geldi; Türkiye’nin tüm illerinde varlı-
ğını korudu; kazanamadığı çoğu ilde ikinci parti oldu. 2004 ve 2009’dan sonra 
AK Parti, 30 Mart Yerel Seçimleri’ni de kazanarak “yerel yönetimlerde Tür-
kiye’yi yöneten aktör” konumunu korudu. 

2002, 2007 ve 2011 Genel Seçimleri’ni de AK Parti kazanmıştı. Bu, AK Par-
ti’nin “Türkiye’yi yöneten güçlü hükümet” konumunu yaratmıştı. Türkiye, 
merkezi ve yerel ölçeklerde AK Parti tarafından yönetiliyor. 30 Mart, bu ko-
numun devam edeceğini gösterdi. AK Parti, seçim olmasa da sandık içeren 
2010 Anayasa Değişiklik Referandumu’nu da kazanmıştı. Değişikliği destek-
leyen AK Parti, %58 “Evet” oyuna en büyük katkıyı veren aktördü.  AK Par-
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ti, 2007’de Cumhurbaşkanı’nı halkın seçmesinin oylandığı referandumu da 
kazanmıştı. 30 Mart’la birlikte AK Parti, sekizinci arka arkaya seçim zaferini 
kazandı. Bu, Türkiye siyasi tarihinde ilk defa görülen bir durum.       

30 Mart, aynı zamanda 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ve 
muhtemelen Haziran 2015 Genel Seçimleri’ni de AK Parti’nin kazanacağını 
gösterdi. Böylece AK Parti, on kez arka arkaya seçim kazanmış bir parti olarak 
rekora imza atacak; dördüncü kez arka arkaya genel seçim kazanmış olacak; 
halk tarafından seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı da AK Parti’den çıkacak; ya Baş-
bakan Erdoğan ya da Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye’nin yeni Cumhurbaşkanı 
olacak. Bugün ibre Erdoğan’dan yana. 

Halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı’nın kimin olacağı kararı ağırlıklı olarak 
Başbakan Erdoğan tarafından verilecektir. Çünkü; kabul edelim, 30 Mart’ın 
en önemli galibi Başbakan Erdoğan oldu.  Başbakan Erdoğan, seçim sonuçla-
rıyla birlikte sadece kendi seçmeni ve partisi üzerindeki değil, aynı zamanda 
Türkiye ve yurt dışındaki “güçlü lider konumu ve algısını” da pekiştirdi. 
30 Mart seçimlerini, kendisine ve ailesine yapılan tüm yolsuzluk ve otoriter-
leşme iddialarına rağmen, “paralel devlete karşı ulusal güvenliği koruma” 
söylemiyle ekonomik istikrar ve topluma hizmeti anlayışını birleştiren seçim 
stratejisiyle kazanan aktör oldu.  AK Parti seçmeninin %70 yolsuzluk iddiala-
rının oylarını etkilemediğini, %20’si de partileriyle bağlarını güçlendirdiğini 
söylediler (İPSOS, Sandık Sonrası Kamuoyu Araştırması).  Başbakan Erdo-
ğan, 30 Mart gecesi Gülen Hizmet Hareketi’ni yenen, hem Cumhurbaşkanlığı 
hem de 2015 Genel Seçimleri’ni de kazanmış bir lider özgüveni içindeydi.   
AK Parti gibi, Başbakan Erdoğan da tüm girdiği seçimleri yüksek oy oranıyla 
kazanan lider olarak, Türkiye siyasi tarihinde bir ilke imza attı. Seçim ka-
zanmada, seçmenini pekiştirmede ve stratejide rakipsiz olduğunu 30 Mart’la 
kanıtlamış oldu. Bu bağlamda da Başbakan Erdoğan ve AK Parti için seçimler 
başarıyla geçilmiş önemli bir eşik olarak sonuçlandı.     

30 Mart’la AK Parti, daha önce bir çalışmamda kullandığım ve “seçim he-
gemonyası” dediğim seçim ve sandık yoluyla: (a) meşruiyet kazanma; (b) 
siyasi güç arttırma ve iktidar pekiştirme; (c) rakiplerine karşı alternatifsiz 
olma; (d) kendisine karşı darbe, parti kapatma ya da paralel devlet türü 
müdahaleleri püskürtme; daha da önemlisi, (e) Türkiye’yi siyasi, ekono-
mik, kültürel olarak dönüştürme gücünü bir kere daha sergiledi. Sandık, bir 
kere daha Başbakan Erdoğan ve AK Parti’ye meşruiyet ötesi güç ve iktidar 
artırımı ve Türkiye’yi dönüştürme kapasitesi kazandırdı. Bu anlamda da 
seçimlerin ve sandığın Başbakan ve AK Parti için seçim başarısının ötesinde 
“güç ve iktidar ekseninde bir hegemonya inşa aygıtı” olduğunu 30 Mart se-
çimleriyle bir kere daha gördük (Keyman, 2008; Baç ve Keyman, 2011).  
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Daha önce seçimler yoluyla askeri vesayet rejimini bitiren AK Parti, bu 
sefer de Gülen Hizmet Hareketi’nin siyasi, yargısal ve bürokratik etkisine bü-
yük bir darbe vurmuş oldu. Bu anlamda da, 30 Mart’ın ilk kaybedeni Gülen 
Hizmet Hareketi oldu. Hareketin nasıl kendisini toplayacağını, nasıl bir yön-
tem izleyeceğini ya da kendini toparlama başarılı olup olamayacağını göre-
ceğiz. Ama seçimler sonrası yargı, emniyet ve bürokrasi içinde restorasyon 
olacağı açık. Askeri vesayetin bitiminden sonra yargı da bu seçimlerden sonra 
yeniden yapılanacak. Başbakan Erdoğan ve AK Parti, artık kendi dışındaki 
kesimlere gereksinim duymayacak bir biçimde güçlü konumda.

ÇÖZÜM SÜRECİ

30 Mart’ın ikinci kazananı, Kürt sorununun çözümünde ve toplumsal barışın 
inşasında çok önemli bir girişim olan, fakat hassas dengelerde hareket eden 
Çözüm Süreci oldu.  Çözüm Süreci’nin devam edeceği, şiddetsizlik ortamı-
nın süreceği ve 2015’e kadar siyasetin ilişkilerin odak noktası ve temel yönte-
mi olacağı beklentisi 30 Mart ile güçlendi. Çözüm Süreci’nin iki ana aktörü, 
AK Parti ve BDP seçimlerden kârlı çıktılar.  AK Parti, sürece şüpheyle bakan 
yerlerde oylarını arttırırken ya da korurken (Ege, Trakya, Akdeniz bölgeleri) 
ve Kürt sorununun yaşandığı Güney Doğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde 
de BDP ile birlikte tek aktör olma konumunu korurken, BDP ise oy oranı-
nı %26.5’ e yükseltirken, bu bölgelerdeki belediye başkanlıklarının çoğunu 
kazandı. Ağrı seçimleri, 1 Haziran’da tekrarlanacak. Bu seçimleri BDP tek-
rar kazanırsa, il belediye başkanlık sayısını 11’ e yükseltmiş olacak.  BDP’nin 
Tunceli ilini CHP’nin elinden alması ve AK Parti hükümetinin yaptığı tüm 
yatırımlara rağmen Van ilini koruması da,  bu noktada vurgulanmalı.   

BDP, Kürt sorununun kilit aktörü olduğunu ve seçimleri şiddet ortamı 
olmadan da kazanabileceğini 30 Mart’la gösterdi. Çözüm Süreci, “silah ve 
şiddetin bitmesi, siyasetin başlaması ve oyunun tek kuralı olması” anlamına 
geliyor (Keyman, 2013). BDP, siyasetle kazanacağını bu seçimlerde de gördü. 
Eğer bölgedeki başarısını Türkiye geneline yayabilirse, BDP’nin başarısının 
artacağını ve yaygınlaşacağını söyleyebiliriz. 30 Mart’tan sonra Cumhurbaş-
kanlığı Seçimleri ve 2015 Genel Seçimleri, BDP’nin Türkiye siyasetindeki yeri-
ni belirginleştirecek. BDP, “siyasi etkisi güçlü olan etkin muhalefet partisi” 
konumuna gelebilir.

MHP ve CHP

MHP, 30 Mart Genel Seçimleri’nden oylarını ve özellikle ilçe düzeyinde be-
lediye başkanı sayısını arttıran parti olarak çıktı.  AK Parti’nin, 2011 Genel 
Seçimleri veri alınarak söylenen iki milyonluk oy kaybının bir kısmı da Saadet 
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ve Büyük Birlik partileri gibi, MHP’ye gitti (%15.2). MHP, Çözüm Süreci’ne 
şüpheyle bakanlardan da oy almış gözüküyor. Bu sonuç, MHP için başarı. Fa-
kat bu başarının kalıcı ve yükselme trendi içeren bir başarı mı yoksa dönemsel 
mi olduğunu bugün bilmiyoruz. Cumhurbaşkanlığı ve 2015 Genel Seçimleri 
bizlere MHP hakkında daha kesin veri sağlayacak.  Bununla birlikte, Başbakan 
Erdoğan’ın 30 Mart sonrası dile getirdiği seçim sistemi değişiklik olasılığı ve 
2015 seçimlerinin “tek turlu barajsız dar bölge ya da %5 ülke barajlı ve her böl-
gede 5 ya da 6 milletvekilli daraltılmış bölge seçim sistemleri”yle yapılması-
nın, MHP’ye meclisteki milletvekili sayısı temelinde ciddi zarar vereceğini gö-
rebiliyoruz (Ağırdır,  Erdem, Keyman, 2013). 30 Mart sonrası MHP’nin seçim 
başarısına rağmen kendisi için riskli olacak bir sürece girdiğini söyleyebiliriz.      

30 Mart CHP’de ciddi bir ikilem yarattı: bir taraftan CHP, seçimlerde oyla-
rını arttırdı (%27.8); diğer taraftansa, güçlü olduğu yerlerde oylarını arttıran, 
kazandığı kıyı illerine sıkışan, bazı önemli illeri kaybeden (Antalya, Tunceli, 
Artvin gibi), Orta, Kuzey, Güney Doğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden iyice 
çekilen ve sonuçta Türkiye’nin geneline yayılmış “kitle partisi” olma özelliğini 
giderek kaybeden bir CHP görüntüsü de, seçim sonuçlarıyla giderek güçlendi. 
30 Mart, bu ikilemin işaretini net olarak verirken, CHP’yi de seçimlerin kaybe-
deni konumuna koydu. CHP kitle partisi olmaktan uzaklaşıyor mu? Bu soru, 
CHP içinde de, kamusal söylemde de sorulmaya ve tartışılmaya başlandı.  

Dahası, tüm seçim stratejisini, yolsuzluk iddiaları ve tapelere indirgeyen 
CHP, Gülen Hizmet Hareketi’yle işbirliği içinde olan bir parti algısını yarattı. 
Bu stratejinin hatalı olduğu, CHP’ye oy kaybettirdiği ve CHP’nin merkez sol 
imajını zedelediği, seçimlerden sonra CHP’ye yakın yorumcular tarafından 
bile dile getirildi (Derviş, 2014). Dahası, başta Ankara olmak üzere, bazı iller-
de MHP oylarının CHP’ye gitmesi de  CHP kimliği üzerine soruların ortaya 
çıkmasına yol açtı.  30 Mart sonrası CHP algısı, kimliği muğlak, kitle partisi 
olmaktan uzaklaşan ve AK Parti’ye karşı seçim kazanacak güçlü muhalefet 
yapamayan bir parti olma noktasına iyice kaydı. CHP’nin, Cumhurbaşkanlığı 
Seçimleri’nde de AK Parti adayına güçlü alternatif aday çıkartamaması da bu 
algıyı güçlendirecek gibi gözüküyor. 30 Mart sonrası CHP’nin işi zor gözü-
küyor; 2015 Genel Seçimleri için bugün iddiası kalmayan partinin, tekrardan 
kendi içinde kimlik, konum ve strateji  tartışmasına dönme riski yükseliyor.  

30 MART’IN ESAS SONUÇLARI: İKİ GELİŞME,  DÖRT SORUN

Tüm bu genel değerlendirmelerin ötesinde, 30 Mart Genel Seçimleri’nin öne-
mini simgeleyen iki sistem-dönüştürücü gelişmenin olduğunu söyleyebiliriz. 
30 Mart’ın, Türkiye’nin bundan sonraki en az beş yılını ve büyük olasılıkla 
2023’ü de içeren iki kritik sonucunun olduğunu düşünüyorum:
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Birincisi, 30 Mart’la AK Parti’nin Türkiye siyasetindeki “egemen parti” 
konumu güçlenmiş oldu. AK Parti, güçlü çoğunluk hükümeti olmanın ötesin-
de, her girdiği seçimi kazanan, bundan sonrasi seçimleri de kazanarak Türki-
ye’yi en az 2019, hatta 2023’e kadar yönetecek olan egemen parti konumunu 
30 Mart’la pekiştirdi.

İkincisi, Başbakan Erdoğan ve AK Parti’nin seslendirdiği “Yeni Türkiye” 
söylemi, 30 Mart’la gerçeklik kazandı.  Türkiye’nin dönüşümünü simgeleyen 
Yeni Türkiye, artık sadece bir söylem değil; aksine, toplumsal yaşamda “yay-
gınlaşan ve derinleşen bir toplumsal ve tarihsel gerçeklik” konumuna gelmiş 
durumda. Artık karşımızda algı ve gerçeklik düzeylerinde yaygınlaşan ve de-
rinleşen bir Yeni Türkiye olgusu var.   

Bununla birlikte, bu iki kritik gelişmenin üzerinde durmadan, 30 Mart’ın, 
Türkiye’nin seçimle çözümlenmeyecek dört temel sorununun çözümü için 
bize ipucu vermediğini de belitmeliyiz.  Bu sorunlar, “kutuplaşma”, “de-
mokrasi eksiği ve sınırlı demokrasi tuzağı”, “orta gelir tuzağı ve ekonomik 
büyümede duraklama” ve “aktif dış politikanın çıkmazı ve Batı’yla kötüle-
şen ilişkiler”.  

30 Mart, bu sorunlardan kutuplaşmanın 2014 ve 2015 seçimlerinde de de-
vam edeceğini gösterdi.  Bunun iki nedeni var: Birincisi, Başbakan Erdoğan 
ve AK Parti, kutuplaşmayı çözümünün değil, aksine derinleşmesinin ken-
dilerine seçim kazandırdığını görüyorlar. AK Parti, kutuplaşma oldukça se-
çimlerde kazanıyor; kendi seçmen tabanını konsolide ediyor. Bu anlamda da, 
kutuplaşma bugün AK Parti için yararlı ve işlevsel. İkincisi, laiklik, muha-
fazakar-milliyetçilik ve etnisite temelli kimlik politikalarının gücü, Türkiye 
siyasal sosyolojisinde seçimle çözülmeyecek bir kutuplaşma ya da gettolaşma 
yaratıyor. Bu kimliklere yakın partiler de CHP ve BDP, kendi seçmen tabanla-
rını koruyabiliyorlar. Bu bağlamda da siyaset, kimlik siyasetine indirgeniyor 
(Ağırdır, 2014).  

Fakat kimlik siyaseti, Türkiye’nin demokrasi karnesine olumlu değil, 
olumsuz etki ediyor. Özellikle haklar ve özgürlükler alanında ve yasama-yü-
rütme-yargı arasındaki zayıf denge ve denetleme ilişkisi ekseninde yaşanan 
düşük demokrasi performansı, kutuplaşmış Türkiye’de devam edecek gibi 
gözüküyor. Türkiye, 2014’de yoluna “sınırlı demokrasi” ile devam edecek. 
Benzer sorunun ya da durumun ekonomide yaşanan orta gelir tuzağının de-
vamında, dolayısıyla “kişi başına 10.700 Dolar gelir” etrafında duraklama-
sında da yaşanacağını söyleyebiliriz. Aynı şekild Suriye krizi ve Mısır Darbe-
si’yle birlikte ve Gezi Direnişi’nden 17 Aralık Operasyonu’na, son dönemde 
iç politikanın çok önemli olması nedeniyle, “aktif dış politika çıkmazı” so-
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runu yaşanıyor. Türkiye’nin etrafı, Ukranya ve Kırım sorunu da gösteriyor 
ki, tektonik gelişmelere gebe. Bu gelişmeler, Türkiye’yi yakından ve birebir 
ilgilendiriyor. Türkiye tekrardan aktif ve etkili dış politika yapabilecek mi? 
Bu soruya bugün yanıt vermek zor.   

Kutuplaşma, sınırlı demokrasi, orta gelir tuzağı ve dış politika çıkmazı 
alanlarında yaşanan sorunlar Türkiye’nin 2023 Vizyonu’na ciddi meydan 
okumalar olarak devam edecekler. Bu meydan okumalarına, Başbakan ya da 
- eğer Cumhurbaşkanı olursa-  Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve AK Parti’nin 
nasıl yanıt vereceği, Türkiye’nin geleceğini belirleyecek. Türkiye, Cumhur-
başkanlığı Seçimleri’nden sonra içerde ve dışarıda nasıl yönetilecek? Bu soru, 
seçim kazanmakla yanıt verilemiyecek, aksine, yanıtı iyi ve adaletli yönetimi 
gerekli kılan bir soru. Bu soruyu başka bir çalışmada etraflıca tartışacağız. Ça-
lışmanın bundan sonraki kısmında, 30 Mart’ın sonuçlarına dönerek, “egemen 
parti” ve Yeni Türkiye üzerinde durmak istiyorum.

EGEMEN PARTİ

Siyaset biliminde bir partinin “güçlü hükümet” ötesi bir güce sahip olması ve 
gelecek için alternatifsiz konumuna gelmesine “egemen parti” diyoruz.  Çok 
sık ortaya çıkmayan bir durum bu. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Japon-
ya’da Liberal Demokrat Parti ya da İsveç’te Sosyal Demokrat Parti ve biraz da 
İtalya’da Muhafazakar Parti egemen partiye verilen örnekler. 

Üç kıstas, bu bağlamda kullanılıyor: (a) bir partinin en az üç ya da dört kez 
arka arkaya genel seçimleri kazanması; (b) partiler arası oy farkının çok açıl-
ması; ve (c) diğer partilere oy veren seçmenlerin oy verdikleri partinin seçimi 
kazanamayacağını bilmeleri ve diğer bir partinin seçimleri kazanmaya devam 
edeceği algısında olmaları (Gümüşçü, 2012). 

AK Parti, 30 Mart’la egemen parti konumunu pekiştirmiş oldu. Artık kar-
şımızda gelişmekte olan değil; konumunu pekiştirmiş bir egemen parti var 
ve büyük bir kriz olmazsa Türkiye, en azından 2019’a kadar, AK Parti güçlü 
hükümetiyle ve AK Parti’den çıkmış güçlü Cumhurbaşkanı ile yönetilecek. Bu 
saptamayı gerçekçi bir öngörü sayabilir ve 2023 Vizyonu’nun ütopya değil, 
gerçekleşme şansı olan bir proje olduğunu söyleyebiliriz. 

Egemen parti, aynı zamanda zayıf muhalefet sorununun da devam edece-
ği anlamına geliyor. Bu, Türkiye’de muhalefetin biteceği anlamına gelmiyor. 
Ancak muhalefet partilerinin, BDP hariç,  zayıf konumlarını sürdüreceklerini 
ifade ediyor.

AK Parti’nin egemen parti olduğu bir Türkiye’de yaşamaya 12 Haziran 
2011’den beri başlamıştık. 30 Mart’la bu durum netleşti ve pekişti (Keyman ve 
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Gümüşçü, 2014). “Egemen Parti-Güçlü Lider-Zayıf Muhalefet + Post-Askeri 
Vesayet” denkleminde siyasi alanı şekillenen,  güçlü yürütmeye dayalı bir 
Türkiye tablosu var karşımızda.  

YENİ TÜRKİYE

Bu Türkiye tablosu, “Yeni Türkiye” olarak tanımlanıyor. Yeni Türkiye bir 
gerçeklik olarak karşımızda. 30 Mart’la, askeri vesayetten sonra, Gülen Hiz-
met Hareketi ve bu hareketten kaynaklanan yargı vesayeti de bitme sürecine 
girecek.  AK Parti-Asker-Yargı arasında organik bağlar gelişiyor. Bu anlamda 
da, yeni devlet aygıtı ve iktidar bloğu olan bir Türkiye tablosu ortaya çıkıyor. 
Başbakan Erdoğan’nın gücünü pekiştirdiği ve arttırdığı, güçlü liderli ve ege-
men partisi olan bir Türkiye, yeni Türkiye. Yeni Türkiye’de, yeni orta sınıflar, 
yeni medya ve yeni sivil toplum güçleniyor (Keyman ve Gümüşçü, 2014). 

Yeni Türkiye; devlet merkezci seküler-laik modernliğe karşı toplum-mer-
kezci muhafazakar modernliğin güçlü olduğu bir Türkiye. 1950’den bugüne 
süren devlet-merkezci seküler-laik modernlik ve toplum-merkezci muhafa-
zakar modernlik rekabeti ya da çatışması, 30 Mart seçimleri sonucu ikincinin 
kazanması ile birlikte yeni bir evreye, belki de tamamlanma evresine girmiş 
oldu. Yeni Türkiye, yeni devleti, yeni iktidar bloku ve yeni sınıfsal, kimliksel 
ve modernlik diyalektiğiyle karşımızda. Bu değişim, demokratik bir laiklik 
anlayışı olan, çoğulcu, çok kültürlü, farklılıklar içinde eşit vatandaşlık teme-
linde ortak dili ve birliği olan bir Türkiye de olabilir. Bununla birlikte Yeni 
Türkiye, kutuplaşmış, sınırlı demokrasiye sahip ve orta gelir tuzağını aşmada 
zorlanacak bir Türkiye olarak da kalabilir. 

Yeni Türkiye, egemen parti ve güçlü liderle siyasette belirlilik derecesi 
yüksek olan ama toplum yönetiminde kutuplaşmış, farklı kimlikler arasında-
ki güveni çok az ve demokraside sorunlarını aşmak zorunda olan toplumsal 
yaşamı içeriyor.

Yeni Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız; bu noktada bir şüphe yok. Ama 
Yeni Türkiye nasıl gelişecek? Bu soruya bugün net yanıt veremiyoruz. 10 
Ağustos Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve “nasıl bir Cumhurbaşkanlığı” tartış-
ması, bu yanıtın önemli bir ayağı olacak.  

Tartışmaya devam edeceğiz....      
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MEDIA VISIBILITY ANALYSIS OF POLITICAL PARTIES IN THE 
MUNICIPAL ELECTIONS OF MARCH 30, 2014

Mehmet DUMAN

Political advertising is one of the leading methods of political communication. 
Utilization of advertising methods and turning the election campaigns into ad-
vertisements of ‘goods and services’ make the concepts of propaganda and ad-
vertising to get closer and result in the emergence of ‘political advertising’ as a 
concept. Political advertisements that are produced by purchasing place and time 
in the media, seriously affect political elections. Apart from building an image, 
persuading and shaping attitudes, political advertisings are instruments which 
reflect how political parties see the political problems and more importantly how 
they want to show them.

This study is an analysis of political campaigns and the fact that political ad-
vertising is located in this process, political party’s leaders and candidates for 
mayor, before 2014 local elections period between 01-30 March 2014, observation 
of the intensive use as press ads and visibility of television commercials in the 
media.

Keywords: Political Communication, Political Advertising, Political Campaign, 
Elections, Parties. 

 

A RECEPTION ANALYSIS AIMED AT DETERMINING THE                       
EFFECTS OF AK PARTY’S ADVERTS DURING THE MARCH 30 2014 

MUNICIPAL ELECTIONS ON AUDIENCES IN THE CONTEXT OF                                          
ENCODING-DECODING 

Mustafa İŞLİYEN

The purpose of this study is to reveal through the reception analysis method 
what kind of effects the political adverts belonging to the Justice and Develop-
ment Party (AK Party) broadcasted on televisions during the process of March 
30 2014 local elections had on audiences, and their memorability. The stance the 
viewing mass exhibited in the face of media texts was investigated using Stuart 
Hall’s “Encoding-Decoding” method. Saying that the receiving mass displayed 
three different forms of reading, Hall defined these reading forms as dominant 
reading, the negotiated reading and the oppositional reading. In this study, 132 
commercial films belonging to AK Party were analyzed by conducting in-depth 
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interviews with 15 people from different ages, genders, classes and educational 
levels. The responses that the participants gave were analyzed according to the 
reading methods identified by Hall.

Keywords: AK Party, Political Advert, Reception Analysis, Encoding-Decoding, 
Audience.

 POPULARIZATION OF POLITICS, POLITICIZATION OF MUSIC:
A STUDY ON MUNICIPAL ELECTION SONGS 30 MARCH 2014

ONUR ÖNÜRMEN – FARUK TEMEL 

With the increase of mass media, political propaganda techniques are also diver-
sified, and content production that is fit to the media has gained importance. In 
this context, the songs used in election campaigns are located in these promotion-
al techniques. In this study, the local elections held on March 30, 2014 political 
parties and candidates, the selection of songs, what kind of messages they convey 
to voters were examined.It is seen in the result of an examination in terms of 
form and content that the songs in question stres the characteristics, the national, 
religious and cultural values of the candidates through simple and catchy words. 

Keywords: March 30, 2014 Municipal Elections, Music, Political Campaings.




