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GG‹‹RR‹‹fifi

Siyaseti, "toplumun farkl› kesimlerinin ve güç odaklar›n›n ortak bir
zeminde uzlaflt›r›lmas›" fleklinde tan›mlad›¤›m›zda, iletiflimi de  "ortak
semboller oluflturma ve bunlar üzerinde tart›flarak bir anlaflmaya varma
süreci" olarak ifade edebiliriz. Yani icraatlar siyaset taraf›ndan yap›l-
makta, siyaset ise iletiflim arac›l›¤›yla yürütülmektedir. Bu nedenle si-
yaset ve iletiflim süreçleri aras›nda çok yak›n bir iliflki bulunmaktad›r. 1

‹nsanlar aras›nda ileti al›flverifliyle ortakl›k sa¤lama amac› güden
iletiflim, "insanlar›n sahip olduklar› bilgi, düflünce ve tutumlar›n›, çeflit-
li yollarla baflka kiflilere aktararak toplum içinde benzeflme ve birlik
sa¤lamay›" amaçlamaktad›r."Haberin, bilginin ve kültürün topluma da-
¤›t›m› olgusu" olarak da ifade edilen iletiflim, insanlar ve gruplar ara-
s›nda meydana gelmekte ve sosyal bir çerçevede gerçekleflmektedir.
‹letiflimde amaç  sadece "bilgi vermek" de¤ildir, iletiflim ayn› zamanda
"yönlendirmeyi, iknay› ve duygulara hitap etmeyi" de içermektedir. ‹le-
tiflimin siyasetle olan ba¤lant›s› da burada ortaya ç›kmakta; Toplumu
yönetmeye talip siyasi partiler ve onlar›n temsilcileri, hedef kitlelerine
mesajlar›n› iletiflim kanallar›n› kullanarak vermektedirler.

Kitle iletiflim araçlar›, küreselleflme sürecinin beraberinde getirdi¤i
teknolojik geliflmeyle birlikte çok daha büyük bir önem kazanm›flt›r.
Demokratik sistemin aktörleri aras›nda da önemli bir yer tutan kitle ile-
tiflim araçlar›, siyasi kadrolar›n mesajlar›n› halka iletmede kulland›kla-
r› bir araç oldu¤u gibi, ayr›ca siyasi sistemi denetleme ifllevini de üst-
lenmektedir. Kitle iletiflim araçlar› ayn› zamanda siyasal bilgi edinme
ve siyasal ilgi düzeyini art›rmaya da katk› yapmaktad›r. Özellikle seçim
dönemlerinde kitle iletiflim araçlar›n›n tafl›d›¤› siyasal malzeme yükü
ço¤almakta, kitlelere verilen siyasal mesajlar›n oran› artmaktad›r. Kit-



le iletiflim araçlar›, siyasal kat›l›m› art›r›c› bir rol de oynamaktad›r. 

Küreselleflme süreci, kaç›n›lamayacak bir olgu olarak sürekli gelifl-
mekte ve yayg›nlaflmaktad›r. Küreselleflme süreci yayg›nlafl›rken, de-
mokrasiye de ihtiyaç duymakta, demokratikleflme olmadan bu sürecin
sa¤l›kl› bir flekilde ifllemesi mümkün gözükmemektedir. Siyasal ileti-
flim de hem küreselleflme sürecinden hem de demokrasiden etkilen-
mekte,  her ikisiyle de çok yak›n bir iliflki içinde bulunmaktad›r. De-
mokrasi olmadan nas›l küreselleflme sürecinin sa¤l›kl› bir flekilde iflle-
mesi mümkün de¤ilse, iletiflim olmadan da hem küreselleflmenin hem
de demokrasinin geliflip pekiflmesi mümkün de¤ildir.

Siyasetin, siyasal iletiflim ile yak›n iliflkisi  modern demokrasilerin
ikinci dünya savafl› sonras›nda yeniden infla edilmeye bafllanmas›yla
kurulmufltur. Demokrasiler yeniden infla edilirken, toplumun düflünme
ve inanma biçimlerini, etkilenme tarzlar›n› ve karfl› koyma tutumlar›n›
aç›¤a ç›kartabilmek için kamuoyunun yeniden ama bu defa bilimsel
olarak tan›mlanmas› ihtiyac› do¤mufltur. ‹flte bu ihtiyaca cevap veren
de, siyaset ve iletiflim biliminin kulland›¤› teknik ve yöntemleri alarak
yeni bir form oluflturan siyasal iletiflim olmufltur. 2

Siyasal iletiflimi, siyasetin "bilimselleflmeye" bafllamas› süreciyle
paralel olarak da düflünmek gerekmektedir. Max Weber’in ifadesiyle,
ça¤dafl devletin geliflimiyle birlikte önce politik araçlara el koyan dev-
let, 20. yüzy›l›n bafl›ndan itibaren de "profesyonel politikac›lar" arac›-
l›¤›yla siyasal iktidar› tekeline alm›flt›r.  Profesyonel politikac›lar  da
meflruluk kazanmak için bilimsel uzmanl›k bilgisine baflvurma ihtiyac›
duymufllar, böylece siyasetin bilimselleflmesiyle birlikte siyasal iletifli-
min de temelleri at›lmaya bafllanm›flt›r. 3

Siyasetin bilimsel bir çerçeveye oturtulmak istenmesiyle birlikte si-
yasal iletiflim de akademik ilgi alan› olarak öne ç›km›fl, Habermas’›n da
dikkat çekti¤i gibi "yönlendirilebilir ve düzenlenebilir siyasal toplum
anlay›fl›n›n" benimsenmesi ile de siyasal iletiflim  önemli görevler üst-
lenmeye bafllam›flt›r. 4

‹letiflim, siyasetin ana damar›n› oluflturan unsurlar›n bafl›nda gel-
mektedir.. Siyaset, t›pk› iletiflim gibi, tek bafl›na yap›labilen bir eylem
de¤ildir. Her iki kavram›n ortak özelli¤i de kitlelere seslenmeleridir.
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Siyaset, amaçlar›n› gerçeklefltirmede iletiflim olgusundan önemli ölçü-
de yararlanmaktad›r.

Çal›flmam›z,  siyaset ile iletiflim aras›ndaki iliflkiyi incelenerek, et-
kin bir siyasal iletiflim uygulamas› için yap›lmas› gerekenlere dikkat
çekmektedir. 

Siyasal iletiflim faaliyetleri ülkemizde y›llard›r uygulan›yor olsa da,
bunlar›n bilimsel temele dayanan, neyi, niçin yapt›¤›n› bilen, sonuçla-
r›n› öngören çal›flmalar oldu¤unu söylemek imkans›zd›r. El yordam›y-
la yap›lan siyasal iletiflim faaliyetlerinin, siyasal iletiflime akademik il-
ginin artmas›, bu alanda yap›lan bilimsel çal›flma, araflt›rma ve incele-
melerin ço¤almas›yla birlikte, zaman içinde bilimsel bir temele otura-
ca¤› ümit edilmektedir. K›s›tl› da olsa baz› üniversitelerin iletiflim fa-
kültelerinde siyasal iletiflim konusunun ders olarak okutulmaya bafllan-
mas›n› da sevindirici bir geliflme olarak kaydetmek gerekmektedir.
Ama seçmen davran›fl›, siyasal kat›lma, siyasal kültür, ikna, karar ver-
me ve kamuoyu gibi siyasal iletiflimin temel konular›nda yeterince
araflt›rma yap›ld›¤›n› söylemek zordur. Bu araflt›rmalardan elde edile-
cek bilgiler, sa¤l›kl› iletiflim faaliyetleri yapmak için zorunludur. Somut
verilere dayanmayan ve araflt›rma sonuçlar›yla desteklenmeyen siyasal
iletiflim faaliyetlerinin baflar›l› olmas› mümkün de¤ildir. Bu nedenle
yukar›da sayd›¤›m›z temel alanlarda daha fazla araflt›rma yapma, so-
mut verilere ulaflma ve elde edilen verileri do¤ru de¤erlendirmeye ihti-
yac›m›z vard›r.

Türk Asya Stratejik Araflt›rmalar Merkezi bünyesinde kurulan “Si-
yasal ‹letiflim Enstitüsü” bu amaca hizmet edecek olmas› bak›m›ndan
önemli bir bofllu¤u dolduracakt›r

Bu çal›flma hem üniversitelerin iletiflim fakültelerinde siyasal ileti-
flimi ders olarak okuyan ve ilerde bu alanda çal›flacak olan kiflilere hem
de siyasal iletiflimin de¤iflik alanlar›nda uygulamac› olarak görev ya-
panlara önemli bir kaynak olma amac› tafl›maktad›r. Siyaset ve iletifli-
min hayat›m›zdaki derin anlam›n› fark eden ve bu konuda okuma ihti-
yac› hissedenler de bu çal›flmadan yararlanma imkan› bulacaklard›r.

Giriş 11
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II..  BBÖÖLLÜÜMM

‹‹LLEETT‹‹fifi‹‹MM‹‹NN  SS‹‹YYAASSEETTTTEEKK‹‹  RROOLLÜÜ

11..  SS‹‹YYAASSEETT OOLLGGUUSSUU

Siyaset kavram› üzerine pek çok de¤erlendirme yap›lmakta, siyase-
te de¤iflik aç›lardan bak›larak çeflitli yorumlarda bulunulmaktad›r. Bu
bak›fl aç›lar›ndan birine göre siyaset, toplumdaki farkl› sosyal s›n›flar,
ç›karlar ve taleplere sahip bireyler aras›ndaki paylafl›m ve bölüflüm mü-
cadelesidir. Siyasetin temelini farkl› ç›kar ve düflünce odaklar›n›n çe-
kiflmesinden do¤an "çat›flma" oluflturmaktad›r. Toplumdaki de¤erlerin
ve k›t kaynaklar›n paylafl›lmas› çabas› bu çat›flman›n nedenini olufltu-
rurken, paylafl›m› kolaylaflt›rman›n yolu ise iktidara sahip olmaktan
geçmektedir. 1

Siyaseti "de¤erlerin paylafl›lmas›na hizmet eden bir araç" olarak
görme yaklafl›m›n› benimsemeyenler ise, siyasetin toplumda uzlaflma-
y› ve bütünlü¤ü sa¤lad›¤›n› belirterek, "siyaset kiflisel ç›karlara karfl›
genel yarar› ve insanlar›n ortak iyili¤ini gerçeklefltirme hedefi gütmek-
te, herkesin yarar›na bir toplum düzeninin kurulmas› için çaba harca-
makta" görüflünde birleflmektedirler. 2

Kuflkusuz her iki yaklafl›m›n da bugün günlük hayatta karfl›l›¤› var-
d›r. Siyaseti paylafl›m arac› olarak gören, siyasal rant elde etmek için
çaba harcayan, kiflisel ç›karlar›n› her fleyin üstünde tutan siyasal parti-
ler ve siyasetçiler oldu¤u gibi, siyaseti toplumun ortak yarar› için araç
olarak gören, iyili¤in ve güzelli¤in peflinde koflan siyasetçiler ve siya-
sal partiler de bulunmaktad›r. 

Siyaset bilimci Van Dyke de siyaseti "kamuyu ilgilendiren sorunlar-
da kendi tercihlerini kabul ettirmek, uygulatmak, baflkalar›n›n tercihle-



rinin gerçekleflmesini engellemek üzere çeflitli aktörlerin yürüttükleri
bir mücadele" olarak görmektedir. Dyke’in tan›m› dikkat edilirse siya-
setin yaln›zca "çat›flma" boyutuna vurgu yapmakta, uzlaflma ve iflbirli-
¤i boyutlar›n› göz ard› etmektedir. 3

Siyasal bilimlerin bir di¤er önemli ismi David Easton göre ise siya-
set "maddi ve manevi de¤erlerin otoriteye göre da¤›t›lmas› sürecini"
ifade etmektedir. 4

Bu tan›mlardan da anlafl›laca¤› üzere siyaset öncelikle kamusal bir
olayd›r. Siyaset insanlar›n toplum içinde yaflamas›na ba¤l› olarak belir-
mektedir. Çok say›da insan›n bir arada yaflamas› tek bafl›na siyasetin
varl›¤›n› aç›klamaya yetmemektedir. Sözedilen, çok say›da insan›n
rastgele bir arada bulunmas› de¤il, bunlar›n çeflitli ba¤larla birbirine
ba¤lanm›fl olmas›, etkileflimde bulunmas›, di¤er benzer birimler karfl›-
s›nda  üyelerinin kendilerinin ayr› bir kimli¤e sahip olduklar›n› alg›la-
malar›d›r. 5

Toplumun her niteli¤i, siyasetin aç›klanmas›nda ayn› ölçüde yararl›
olmamaktad›r. Toplumun siyaseti saptayan boyutlar›n› belirlemeye
kalkt›¤›m›zda ilk gördü¤ümüz fley; toplumun organik bir bütün olmas›-
na ra¤men karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k içinde olan çok say›da alt toplulu¤un
varl›¤›d›r. Burada karfl›m›za toplumun belirgin bir özelli¤i ç›kmaktad›r:
Farkl›laflma... Toplumsal farkl›laflma çeflitli nedenlere dayanmaktad›r.
‹lk akla gelen farkl›laflma örne¤i, gelir farkl›laflmas›d›r; meslek, din, et-
nik köken, bölge ve benzeri etkenler de farkl›laflman›n boyutlar›n› olufl-
turmaktad›r. Her toplum, varl›¤›n›n devam›, bütünü ilgilendirdi¤i düflü-
nülen sorunlar›n çözümü, baz› hizmetlerin sa¤lanmas› gibi nedenlerle
bir yönetim örgütlenmesi göstermektedir. Bu örgütlenme, büyük ve
farkl›laflman›n yayg›n oldu¤u toplumlarda “devlet” ad›n› al›rken, daha
küçük ve ilkel görünümlü toplumlarda baflka isimlerle adland›r›lmakta-
d›r.  Toplumu yöneten ve ad›na “siyasal sistem” denilen bu örgütü, top-
lumdaki di¤er örgütlerden ay›ran en önemli unsur, ald›¤› kararlar›n tüm
toplum üyelerini ba¤lamas›d›r. Bireylerin, siyasal sistemin kararlar›
karfl›s›nda bunlara uyup uymama diye bir tercihleri bulunmamakta ve
uymay› kabul etmeyenler yapt›r›mlarla cezaland›r›lmaktad›r. 6

Siyasal sistemin üretti¤i kararlar, kapsamlar› aç›s›ndan evrensel ol-
makla birlikte, gerek yap›mlar›nda rol oynayan etkenler, gerekse toplu-
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mun çeflitli alt topluluklar›na getirdi¤i yükler ve zorunluluklar aç›s›n-
dan evrensel olmayabilmektedir. Hangi toplumsal farkl›laflmalar›n si-
yasal oldu¤unu belirlemek de pek mümkün gözükmemektedir. fiu ya da
bu farkl›laflma nedeninin,  siyasete konu olabilmesi için ayn› konudaki
ç›karlar›n› farkl› alg›layan, farkl› tutumlar benimseyen topluluklar bu-
lunmas› ve bunlar›n siyasal sistemden de¤iflik kararlar üretmesini bek-
lemeleri gerekmektedir. Farkl›l›flma, toplumca uyulmas› zorunlu karar-
lara iliflkin çat›flmalara yol açt›¤› için siyasetin vazgeçilmez bir koflulu-
nu oluflturmaktad›r. Her farkl›laflma siyasal sonuç  do¤urmamaktad›r;
hangilerinin siyasal nitelik kazanaca¤›, her toplumun kendi koflullar›y-
la belirlenmektedir. Toplumlarda farkl›laflma sonucu beliren görüfl ve
ç›karlar›n uyumsuzluk göstermesi de do¤al karfl›lanmal›d›r. E¤er her
görüfl ve ç›kar›n k›s›tlanmadan tatmin edilmesi mümkün olsayd›, siya-
set olgusu ortaya ç›kmazd›. 7

‹‹lleettiiflfliimmiinn  SSiiyyaasseett  SSüürreecciinnddeekkii  YYeerrii

‹nsanlar aras›nda ileti al›flverifliyle ortakl›k sa¤lama amac› güden
iletiflim, “insanlar›n sahip olduklar› bilgi, düflünce ve tutumlar›n›, çeflit-
li yollarla baflka kiflilere aktararak toplum içinde benzeflme ve birlik
sa¤lamay›” hedeflemektedir. ‹letiflim, “haberin, bilginin ve kültürün in-
san topluluklar›na da¤›t›m› olgusu” olarak da ifade edilmektedir. 8

Siyaset bilimci Dan Nimmo, iletiflimi “insanlar›n davran›fllar›na te-
mel teflkil eden, dünyaya iliflkin imajlar›n› oluflturan anlamlar›n meyda-
na getirildi¤i ve bu imajlar›n semboller yard›m›yla de¤ifl  tokufl  edildi-
¤i sosyal bir eylem süreci” olarak tan›mlamaktad›r. Nimmo’ya göre ile-
tiflim herhangi bir duruma reaksiyon olarak ortaya ç›kan ve karfl›l›kl›
bir etkileflime dayanan bir süreç  olmaktan ziyade, insan›n kendi amaç-
lar›n› gerçeklefltirmek için çeflitli durumlara iliflkin anlamlar üretti¤i  ve
kendi bak›flaç›s›n› yükledi¤i bir eylem biçimidir. 9

Buna göre iletiflim, insanlar ve gruplar aras›nda meydana gelmekte
ve sosyal bir çerçevede gerçekleflmektedir. ‹letiflimde amaç  sadece
“bilgi vermek” de¤ildir, iletiflim ayn› zamanda “yönlendirmeyi, iknay›
ve duygulara hitap etmeyi” de kapsamaktad›r. 

‹flte bu süreçte iletiflimin siyasetle olan ba¤lant›s› ortaya ç›kmakta-
d›r. Toplumu yönetmeye talip siyasi partiler ve onlar›n temsilcileri, ile-
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tiflim kanallar›n› kullanarak hedef kitlelerine mesajlar›n› verebilmekte-
dirler. 

Kitle iletiflimi, kifliler aras›nda olmayan ve mesaj› veren ile alan›n
yüzyüze olmad›¤› bir ortamda gerçekleflen bir iletiflim süreci olarak ta-
n›mlanmaktad›r. Kitle iletiflim sürecinin temel özelli¤i, mesaj birden
fazla al›c›ya yani kalabal›k kitlelere iletiflim araçlar›yla ulaflt›r›l›rken
iletiflim sürecinin “tek yönlü” ifllemesidir. 10

Demokratik sistemin aktörleri aras›nda siyasi kadrolar ve kitle ileti-
flim araçlar› önemli yer tutmaktad›r.  Kitle iletiflim araçlar›, siyasi kad-
rolar›n mesajlar›n› halka iletmede kulland›klar› bir araç oldu¤u gibi ay-
r›ca siyasi sistemi denetleme ifllevine de sahiptir. Siyasal iktidar›n yap-
t›¤› yanl›fl uygulamalar›, halk›n ç›kar›na olmayan icraatlar› ve yasalara
ayk›r› kararlar› elefltirmek, do¤rusunun yap›lmas› için çaba harcamak
ve bu bilgileri kamuoyu ile paylaflmak kitle iletiflim araçlar›n›n bafll›ca
görevleri aras›nda yer almaktad›r. 

Kitle iletiflim araçlar› ayn› zamanda siyasal bilgi edinme ve siyasal
ilgi düzeyini de art›rmaktad›r. Özellikle seçim dönemlerinde bu olgu
yo¤un olarak gözlenmektedir. Seçim zamanlar›nda kitle iletiflim araç-
lar›n›n tafl›d›¤› siyasal malzeme yükü ço¤almakta, kitlelere verilen si-
yasal mesajlar›n oran› artmaktad›r. Yap›lan araflt›rmalar da siyasal kam-
panyalara ilgi gösteren, siyasal mesajlara aç›k olan kiflilerin, di¤erleri-
ne oranla daha fazla kat›l›mc› olduklar›n› göstermektedir. 11

Kitle iletiflim araçlar›n›n siyaset ve toplum üzerindeki etkisini anlat-
mak için Amerikal› siyaset bilimci Fagen’in verdi¤i flu örnek oldukça
çarp›c›d›r: “E¤er 2 bin kifliyi kitle iletiflim araçlar›nda kilit noktalara
yerlefltirebilecek bir düzenbazl›k flebekesi kurabilme imkan› olsa, Ame-
rika’n›n tümünü ve dünyan›n büyük bir k›sm›n› ABD Baflkan›n›n öldü-
¤üne inand›rmak içten bile de¤ildir...” 12

Bu örne¤in verdi¤i mesaj oldukça aç›kt›r: Kitle iletiflim araçlar›, kü-
reselleflme sürecinin de etkisiyle art›k hayat›m›z›n çok önemli bir par-
ças›d›r. Ayr›ca bu önemli güç e¤er yanl›fl ellerde, farkl› amaçlar için
kullan›lmak istenirse, buna da imkan vermektedir. Manipülasyonlara
aç›kt›r, kitleleri istenildi¤i gibi yönlendirmek mümkündür. 

Küresel rekabette söz sahibi olmak isteyen ülkelerin yapt›klar› ya-
r›flta da kitle iletiflim araçlar› etkin olarak kullan›lmaktad›r. Baflta siya-
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si ve ekonomik güç  dengelerinde söz sahibi olmak isteyen geliflmifl  ül-
keler, özellikle geliflmekte olan ve az geliflmifl ülkeler üzerinde kitle ile-
tiflim araçlar› vas›tas›yla hegemonya kurman›n peflinde koflmaktad›rlar.
Kültürel küreseelleflmenin bafl aktörü de kitle iletiflim araçlar›d›r. Çin’e
bile McDonalds’› sokan zihniyet, dünyan›n tek bir kültür ve tek bir güç
taraf›ndan yönetilmesini arzulamaktad›r. Bu hakim güç de elbette Ame-
rikan siyaseti, kültürü ve ekonomisidir. Az geliflmifl kimi ülkelerde ya-
p›lan askeri darbelerin haz›rl›k aflamas›nda da kitle iletiflim araçlar›n›n
kullan›ld›¤› bilinmektedir. Kamuoyunu yanl›fl  yönlendirmek, istenilen
kifli hakk›nda olumlu ya da olumsuz imaj oluflturmak kitle iletiflim
araçlar›yla mümkün olabilmektedir.

Kitle iletiflim araflt›rmac›s› Berelson, “kitle iletiflim araçlar› kamusal
sorunlar hakk›nda halk›n dikkatini çekerek ilgi uyanmas›na yard›mc›
olurlar” derken; kitle iletiflim araçlar›n›n siyasal ilgi uyand›r›rken ayn›
zamanda “duyumsamazl›¤a” da neden olabilece¤inin alt›n› çizmekte-
dir. 13

Berelson’a göre, kitle iletiflim araçlar›n›n kolay izlenebilmesi, e¤-
lendirici yönünün ön plana ç›kmas›, ayn› zamanda siyasal ilginin azal-
mas›na da neden olabilmektedir. Kitle iletiflim araçlar›n›n ciddi olma-
yan içeri¤i, siyasal sorunlar bak›m›ndan dikkati baflka yöne sevkedebil-
mektedir. Kitle iletiflim araçlar› sunduklar› kapsaml› ve karmafl›k siya-
sal sorunlarla bireyleri bo¤makta, onlar›n kendi kiflisel sorunlar›na dön-
melerine zemin haz›rlayarak, kendi kabuklar›na çekilmelerine neden
olabilmektedir. 

Lazarsfeld ve Merton’un “kitle iletiflim araçlar›n›n uyuflturma etki-
si” ad›n› verdikleri tezleri de Berelson’un görüflünü desteklemektedir.
Lazarsfeld ve Merton, kitle iletiflim araçlar›n›n “uyuflturma” etkisini
flöyle aç›klamaktad›rlar: “Kitle iletiflim araçlar› çok fazla  siyasal bilgi
sunarak art›k b›kk›nl›k verecek flekilde toplumda siyasal duyumsamaz-
l›¤a neden olmaktad›r. Siyasete ilgi duymayan ve b›kk›nl›k gösteren bi-
reyler de siyasete aktif olarak kat›lmamaktad›r. Böylece kitle iletiflim
araçlar›, siyasal kat›l›m› azalt›c› yönde olumsuz bir rol oynamaktad›r-
lar...” 14

Kitle iletiflim araçlar›n›n “siyasal kat›lmay› azalt›c› etkileri olabilir”
görüflünü paylaflmayan Lane, “duyumsamazl›¤a” yol açt›¤› yönündeki
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elefltirilere de kat›lmamaktad›r. Lane’e göre, “duyumsamaz olanlar›n
siyasal bilgi edinme ihtiyac› yoktur. Zaten kitle iletiflim araçlar›n›n ya-
n›na yaklaflsa, bunlarla karfl›laflacakt›r. Bu durumu iki flekilde göstere-
bilmek mümkündür: Birincisi,  kamusal nitelikli haberler e¤lence  mal-
zemesinin karfl›s›nda s›ralanm›fllard›r. ‹kincisi ise, kitle iletiflim araçla-
r› halk›n istedi¤inden fazla kamusal nitelikli bilgiler iletmektedir. Bu
durum ilgi düzeyini yükseltti¤i gibi  siyasal tart›flmalar› art›rarak siya-
sal bilgi edinme düzeyini de yükseltmektedir. Böylece kitle haberleflme
araçlar›n›n yay›nlar›na daha aç›k ve daha ilgili olmak da beraberinde
gündeme gelmektedir...” 15

Lane, siyasal tart›flma ve siyasal bilgi edinmeyi, siyasal kat›lman›n
ilk ad›m› olarak görmektedir.  Kitle iletiflim araçlar› elbette e¤lenceye
ve birtak›m ciddiyetten uzak bilgilere de yer vermektedirler ama bun-
lar›n yan›nda baflta güncel siyasal geliflmeler olmak üzere, siyasal bilgi
edinme kapsam›nda de¤erlendirilecek pekçok yay›n da yapmaktad›r. 

Kitle iletiflim araçlar›n›n, belki dar kapsamda siyasete yönelik birta-
k›m olumsuz etkileri olsa da, siyasal bilgi edinme, siyasal tart›flma mal-
zemesi sa¤lama konular›ndaki etkisi tart›fl›lmazd›r. Kitle iletiflim araç-
lar›n›n siyasal kat›lmay› uyard›¤›, kat›l›m› art›rd›¤› da genel kabul gör-
mektedir. 

Kitle iletiflim araçlar› olmaks›z›n, art›k kapsaml› ve kitlelere yöne-
lik bir siyaset yapmak da neredeyse imkans›z hale gelmifltir. Mesajla-
r›n do¤ru ve h›zl› bir flekilde kitlelere ulaflt›r›lmas› ve etkilerinin ölçül-
mesinde kitle iletiflim araçlar›ndan yararlan›lmaktad›r. Televizyon ve
yaz›l› bas›n›n yan›s›ra art›k geliflen teknolojinin sundu¤u internet, GSM
teknolojisi gibi imkanlar da, siyasetin hem h›z›n› ve kalitesini art›rmak-
tad›r hem de siyasete flimdiye kadar kat›lma imkan› bulamayan ya da
kat›lma ihtiyac› hissetmeyen kiflileri de siyasete aktif olarak kat›lmaya
teflvik etmektedir. 

‹letiflim, siyasetin ana damar›n› oluflturmaktad›r. Siyaset, t›bk› ileti-
flim gibi, tek bafl›na yap›labilen bir eylem de¤ildir. Her ikisinde de bir-
den fazla kifliye ihtiyaç vard›r. Her iki kavram da kitlelere seslenmek-
tedir.  Siyaset, iletiflimi bir araç olarak kullanmakta, amaçlar›n› gerçek-
lefltirmek için ondan yararlanmaktad›r. 
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22..  KKÜÜRREESSEELL SSÜÜRREEÇÇ,,  DDEEMMOOKKRRAASS‹‹  VVEE SS‹‹YYAASSAALL
SS‹‹SSTTEEMM‹‹  NNAASSIILL EETTKK‹‹LL‹‹YYOORR??

Küreselleflen dünyada art›k demokratikleflme taleplerinden kaç›n-
mak imkans›z hale gelmekte, küresel dinamikler, ideolojik ve bask›c›
rejimleri dönüfltürmektedir. Demokrasi ve insan haklar› talepleri ulusal
çerçevede giderek yo¤unlafl›rken uluslararas› alanda da bu taleplerin
desteklendi¤i görülmektedir. ‹nsan haklar›na dayanan, demokratik bir
yönetim biçimi, art›k uluslaras› meflruiyetin koflulu say›lmaktad›r. 16

KKüürreesseelllleeflflmmee  ssüürreecciinniinn  yyeennii  ddeemmookkrraassii  aannllaayy››flfl››

Küreselleflme sürecinde yer almak, bu sürecin aktörlerinden biri
olabilmek için demokratikleflmesini tamamlam›fl, demokrasi kültürüne
sahip bir ülke olmak gerekmektedir.

Küresel sürecin beraberinde getirdi¤i yeni demokrasi anlay›fl›; dev-
letlerin egemen eflitli¤ine sayg›y›, tehdit ve kuvvete baflvurmamay›,
uyuflmazl›klar›n bar›flc› yollardan çözümünü, temel özgürlüklere sayg›-
y› ve devletleraras› iflbirli¤ini esas almaktad›r. 17

Birleflmifl Milletler de demokratik toplumu bireyin geliflimi ve hak-
lar›n kullan›lmas› için vazgeçilmez bir unsur olarak kabul etmektedir.18

Küreselleflme sürecinde  art›k ekonomik ve siyasal iliflkileri de, de-
mokrasi ve insan haklar›ndan ba¤›ms›z ele almak mümkün de¤ildir.
Demokrasi, ekonomik ve siyasal istikrar›n ve geliflmenin de en güveni-
lir dayana¤›n› oluflturmaktad›r. 19

Küreselleflmenin altyap›s›n› demokratikleflmenin haz›rlad›¤›n› ifade
eden Thomas Friedman, “dijitalleflmeyle teknoloji demokratikleflti, fi-
nans piyasalar›n›n oluflmas›yla finans demokratikleflti ve fiberoptik
kablolarla da bilgi demokratikleflerek küreselleflmenin geliflmesi için
uygun bir ortam haz›rland›” yorumunu yapmaktad›r. 20
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Friedman’a göre demokrasi ayn› zamanda küresel sistemin iflletim
sistemi görevini de görmektedir. “Ça¤dafl hukuk sistemi, iyi kurumlar
ve etkin yönetiflim olmadan küresel sistemi iflletmek mümkün de¤ildir”
yorumunu yapan Friedman, bütün bunlara sahip olmak için de öncelik-
le demokratik bir yönetime sahip olmak gerekti¤inin alt›n› çizmekte-
dir.21

TTüürrkkiiyyee’’ddee  DDeemmookkrraassiinniinn  GGöörrüünnüümmüü

Demokrasinin bir ülkede sa¤l›kl› bir flekilde iflleyebilmesi için ön-
celikle özel bir çevrenin bulunmas›, halk›n sorumlu ve e¤itilmifl olma-
s› ve ekonomik olarak da belirli bir geliflmifllik düzeyinin tutturulmas›
gerekli görülmektedir. Ayr›ca seçimlerin serbestçe yap›lmas› ve sonuç-
lar›na herkesin r›za göstermesi, yönetimin sorunsuz bir flekilde devre-
dilmesi de demokrasinin sa¤l›kl› iflledi¤inin göstergesi say›lmaktad›r. 22

Demokratik bir ülkede öncelikle egemenlik halka ait olmal›;  temsilci-
lere verilen yetki s›n›rl› olmal› ve her an geri al›nabilmelidir. Farkl› al-
ternatifler aras›ndan bir seçim yapma imkan› tan›nmal›d›r. Kanunlar›n
üstünlü¤ü sa¤lanmal›, halkta vatandafll›k bilinci gelifltirilmeli, ço¤ulcu-
luk günlük hayatta da kendini hissettirmelidir. Demokrasi için geliflmifl
bir toplum yap›s› ve dengeli bir büyümeye sahip olunmal›, güvenlik,
kiflisel özgürlükler zedelenmeden sa¤lanmal›d›r. 23

Demokrasinin bir ülkede yerleflebilmesi için demokratik bir sürecin
yaflanmas› ve flartlar›n oluflmas› da gerekmektedir. Ayr›ca milli birlik,
iç bar›fl, ekonomik taban ve kültürel birikimin demokratikleflmedeki
önemi de unutulmamal›d›r. 24

Bütün bu de¤erlendirmeler gözönünde bulundurularak Türkiye’de-
ki demokrasi uygulamas›na bak›ld›¤›nda çok önemli eksikliklerin va-
roldu¤u  görülmektedir. Hem yap›sal hem de uygulamaya dönük bu so-
runlar›n bafl›nda demokrasiyi yaflatacak olan bireylerin kiflilik özellik-
leri gelmektedir. Demokrasi “özgür ve ba¤›ms›z” kiflilik modeline sa-
hip bireyler isterken, Türkiye’de bireylerin “kifli egemenli¤ine ba¤›m-
l›” hale geldikleri görülmektedir.  Bu ba¤›ml› kiflilik modeli kapal› bir
toplumun oluflmas›na yolaçarak siyasal partilerin örgütlenmesinden se-
çim sonuçlar›na kadar pekçok alanda olumsuzluklara neden olmakta-
d›r.  Kifli egemenli¤ine ba¤›ml› bir iliflki modeli geliflti¤i için ülkemiz-
de baflar›n›n yerini “iliflki gücü” almakta, devletin temelini oluflturan
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hukuk ilkeleri gözard› edilerek keyfili¤e prim verilmektedir. Demokra-
sinin ihtiyac› olan özgür ve ba¤›ms›z kiflilik modelini gelifltiremedi¤i-
miz için toplumumuzda demokrat insan ve demokratik davran›fllar da
s›n›rl› kalmakta, yayg›nlaflma imkan› bulamamaktad›r. 25

Demokrasiyi tüm kurum ve kurallar›yla hayata geçirebilmek için
öncelikle devletin buna uygun biçimde örgütlenmesi ve iflletilmesi ge-
rekmektedir. Yani demokrasinin yerleflebilmesinin ilk koflulu, devletin
demokratik olmas›d›r. 26

Türkiye’de demokrasinin geliflememesi ve demokrasi kültürünün
oluflamamas›n›n temel nedeni de devletin demokratik bir biçimde ör-
gütlenememifl olmas›d›r. Devlet, demokratik bir biçimde örgütleneme-
yince, toplum da bundan olumsuz etkilenmekte; ço¤unlukla demokra-
tik ülkelerde rastlanmas› mümkün olmayan uygulamalar  ortaya ç›k-
maktad›r. Hak ve özgürlüklerin k›s›tlanmas›, insan haklar› ihlalleri gi-
bi uygulamalar toplumu yaralarken, devletin demokratik olma özelli¤i-
ni yitirmesine de neden olmaktad›r. 

Siyasal sistemin iflleyiflinde yaflanan sorunlar, lider sultas›na zemin
haz›rlayan siyasal parti sistemi ve adaletsizli¤e prim veren seçim siste-
mi Türkiye’de demokratikleflmenin önündeki ciddi engellerden bafll›-
calar›d›r. 

TTüürrkkiiyyee’’nniinn  SSiiyyaassaall  SSiisstteemmiinniinn  YYaapp››ss››

Türkiye’nin siyasal sisteminin iflleyifline bak›ld›¤›nda temel baz›
hastal›klar›n oldu¤u ve geçmiflte çözülmeyen sorunlar›n birikerek daha
büyük sorunlara yolaçt›¤› görülmektedir.

Siyasal sistemimizin en önemli sorunu, icraat yapabilen ve bu icraa-
t›n sorumlulu¤unu tafl›yabilen yönetimlerin eksikli¤idir. Türkiye uzun
vadeli düflünemeyen, gelecek vizyonu olmayan, toplumun önüne ciddi
bir hedef koyamayan iktidarlar yüzünden y›llar›n› kaybetmifltir.  ‹stik-
rars›z bir siyasal ortamda, yetersiz ve yeteneksiz iktidarlar›n elinde h›r-
palanan Türkiye, bu nedenle bugün hiç de haketmedi¤i bir yerde bulun-
maktad›r. 

Siyasal parti sisteminin parçalanm›fll›¤›, merkez sa¤ ve merkez sol
partilerin zay›flamas›, istikrars›z ve etkin olmayan koalisyon hükümet-
leri, parlamentod›fl› güçlerin siyasal sürece müdahaleleri ve ülkemizin
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gelece¤i için önemli olan reformlar›n siyasi partilerin k›sa vadeli poli-
tik maliyet kayg›lar›yla ertelenmesini de mevcut siyasal sistemimizin
iflleyiflini olumsuz etkileyen unsurlar aras›nda saymak mümkündür. 27

Türkiye’de parlamenter sistem sadece anayasal kurallarla  iflletilme-
ye çal›fl›lmaktad›r. Oysa Parlamenter rejimin sa¤l›kl› ifllemesi, Mec-
lis’deki ço¤unluk olgusuna ba¤l› oldu¤u kadar, partiler ve seçim siste-
mine, geçerli siyasal davran›fl özelliklerine, hukuksal düzenlemeler d›-
fl›ndaki birçok siyasal, sosyal ve kültürel faktörün birarada olmas›na da
ba¤l›d›r. Bu faktörler eksik oldu¤u zaman parlamenter sistem sa¤l›kl›
bir flekilde ifllememektedir.

Türkiye’deki siyasal sistemin tek merkezli yap›s› da sistemin sa¤-
l›kl› ifllemesine engel olmaktad›r. Siyasal iktidar yönetim gücünü bafl-
kalar›yla paylaflmaktan kaç›nmakta, sivil toplum örgütleri etkisiz kal-
maktad›r. Parlamentonun oluflumunda siyasal parti liderleri tek belirle-
yici olmakta, onlar›n belirledi¤i kifliler Meclis’e girmektedir. Siyasal
partiler ayr›ca kendi içlerinde de demokratik olmayan esaslara göre yö-
netilmektedir. Türkiye’de devlet ile toplum aras›ndaki iliflkilerin tutar-
l› bir temele dayand›r›lamamas› da siyasal sistemin iflleyiflini olumsuz
etkilemektedir. 28

Türkiye’nin siyasal sistemindeki eksiklikleri düzeltebilmesinin tek
yolu demokratikleflmeden geçmektedir. Türkiye kendisine “anayasal
demokrasi” modelini örnek alarak siyasi kurumlar›n› fleffaf ve hesap
sorulabilir hale getirmelidir. 29

Türkiye’de siyaset bir rant arac› olmaktan ç›kar›lmal›, sistemden
beslenme zihniyeti sona ermeli, ülkenin vizyonunu geniflletecek, ufku-
nu açacak genç siyasetçilere f›rsat verilmelidir. 
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33..  SS‹‹YYAASSAALL ‹‹LLEETT‹‹fifi‹‹MM  KKAAVVRRAAMMII

Siyasal ‹letiflim, demokrasiyle yak›ndan ilgili bir kavramd›r. Siyasal
iletiflim, genel oy hakk›n›n kitlelere verilmesiyle bafllam›fl, kitle ileti-
flim teknolojisinin geliflmesiyle de günümüzdeki anlam›na ulaflm›flt›r.
Siyasal iletiflim kavram› ve uygulamas›, ikinci dünya savafl› sonras›
Amerika Birleflik devletleri’nde do¤up geliflmifl, 1960’l› y›llarda da Ba-
t› Avrupa ülkelerinde yayg›n bir flekilde kullan›lmaya bafllanm›flt›r. 30

Siyasal iletiflim, de¤iflik flekillerde tan›mlanmaktad›r. Kavrama ge-
nel bir bak›flaç›s› getiren bu tan›mlardan biri fludur: “Bir siyasal görüfl
ya da organ›n, etkinlikte bulundu¤u siyasal sistem içinde kamuoyu gü-
venini ve deste¤ini sa¤lamak, dolay›s›yla iktidar olabilmek için, zaman
ve konjonktürün gereklerine göre reklam, propaganda ve halkla iliflki-
ler tekniklerinden yararlanarak sürekli bir biçimde gerçeklefltirdi¤i tek
veya çift yönlü iletiflim çabas›d›r.” 31

Mahmut Oktay da, Siyasal ‹letiflimin, bir yönüyle siyasette denetim
ve fleffafl›¤› sa¤lad›¤›n›, di¤er yönüyle de  siyasetçilerin seçmenleri de-
mokratik ikna metodlar›yla etkilemelerine yard›mc› olan bir araç göre-
vi gördü¤ünü belirtmektedir. 32

‹letiflimin, siyasal konular›, kamusal bilgiyi, inançlar› ve eylemi et-
kileyecek flekilde stratejik kullan›mlar› siyasal iletiflim alan›n›n gelifl-
mesinde temel oluflturdu¤una dikkat çeken Mutlu, siyasal iletiflimi “si-
yasal süreçlerle, iletiflim süreçleri aras›ndaki iliflkileri ele alan araflt›r-
malardan oluflan, disiplinleraras› akademik bir alan” olarak ifade et-
mektedir. 33

Kentel’in siyasal iletiflime yaklafl›m› daha özlüdür: “Siyasal ileti-
flim, siyasal arenada birbirini anlama ve anlatma biçimidir.” 34

Siyasal iletiflimin bu yaklafl›m›n› Türkiye özeline indirgeyen Kentel,
1980 öncesi yaflanan fliddet olaylar›n›n, 1980 sonras›nda  yerini ‘anla-
ma ve anlatma’ya b›rakt›¤›n› belirterek, siyasal iletiflimin toplumsal ba-
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r›fla ve huzura yapt›¤› katk›lara da dikkat çekmektedir. Birbirini anla-
yanlar, kendini anlatmada baflar›l› olanlar, fliddet ve kavgan›n yerine ifl-
birli¤ini tercih etmektedirler. Zaten 1980 öncesinde karfl›t cephelerde
yer alan, birbirini düflman diye niteleyen siyasi partilerin, bugün ayn›
çat› alt›nda koalisyon hükümeti kurabilmesi de bunun örne¤ini olufltur-
maktad›r. Siyasal iletiflimin “anlama ve anlatma” ifllevi bu noktada çok
önemli bir fonksiyon üstlenmifltir. K›s›r çekiflmeleri, anlams›z kavgala-
r›, fliddeti bir kenara b›rakan siyasiler, karfl›s›ndakinin ne dedi¤ini anla-
maya bafllay›nca asl›nda benzer pekçok yanlar›n›n bulundu¤unu farket-
mifllerdir. Farkl›l›klar›n› de¤il, ortak yönlerini ön plana ç›karmay› ve
bunlar üzerinde bir iflbirli¤ine gitmeyi baflaran siyasi partiler, ülke so-
runlar›nn› çözümüne de önemli katk›lar sa¤lamaya bafllam›fllard›r. 

Siyasal iletiflimi, “iletiflim olgusundan” ayr› düflünmenin mümkün
olmad›¤›n› belirten Batmaz, “siyasal iletiflim hayat›m›z›n pekçok ala-
n›nda yer almaktad›r. Coca Cola’n›n içinde bile siyasal iletiflim vard›r”
demektedir. Siyasal iletiflimi “yerel ve ulusal siyasal iletiflim” ve “ev-
rensel siyasal iletiflim” diye ikiye ay›ran Batmaz, yerel ile evrenselin
birbiriyle s›k› bir al›flverifl  içinde oldu¤una dikkat çekmekle birlikte yi-
ne de “siyasal iletiflimin mutlaka yerel renkleri, yerel tarz› ve yerel me-
sajlar› tafl›mas› gerekti¤ini” belirtmektedir. Batmaz, siyasal iletiflimde
evrensel uygulamalardan al›nan örneklerin mutlaka yerel kültüre uyar-
lanmas› gerekti¤ini belirterek, aksi halde baflar› flans›n›n azalaca¤› sap-
tamas›n› yapmaktad›r. 35

Siyasal iletiflimi tan›mlaman›n zorlu¤una dikkat çeken Atabek ise,
akademisyenlerin “seçmen ikna paradigmas›” olarak tan›mlad›klar› si-
yasal iletiflimin, bu kavram›n iflaret etti¤i süreç ve aktörlerin tümünü
kapsamaktan uzak oldu¤unu vurgulamaktad›r. Atabek, siyasal iletiflim
literatürünün “seçim iletiflimi” e¤emenli¤inde oldu¤unu belirtmektedir.
Aristo’nun “retorik” isimli kitab›n› siyasal iletiflimin temel bir baflyap›-
t› olarak niteleyen  Atabek, “ne yaz›k ki günümüzde  retori¤in siyasal
iletiflimin özünü oluflturdu¤u fleklinde bir mutabakat olmad›¤› gibi si-
yasal iletiflim çal›flmalar›nda retorik, bir altbafll›ktan öteye geçememek-
tedir” elefltirisini yöneltmektedir. 36

Görüldü¤ü gibi siyasal iletiflim kavram›na  farkl› aç›lardan yaklafl›l-
makta, pekçok tan›m› yap›lmaktad›r. Ama hepsinin de ortak yan›, siya-

24 SSiiyyaassaall  ‹‹lleettiiflfliimm  SSttrraatteejjiilleerrii



sal iletiflim kavram›n›n demokrasiyle olan yak›n iliflkisine vurgu yap›l-
mas›d›r. Demokrasi kültürünün yerleflmesinde siyasal iletiflimin ikna
etme, anlama ve anlatma fonksiyonlar› önemli görevler üstlenmektedir.
Küreselleflme sürecinin ön plana ç›kard›¤› iflbirli¤i ve uzlaflma prensi-
binin yerleflmesinde de siyasal iletiflim önemli katk›lar sa¤lamaktad›r.

SSiiyyaassaall  ‹‹lleettiiflfliimmiinn  FFoonnkkssiiyyoonnllaarr››

Siyasal iletiflim üç temel fonksiyonu yerine getirmektedir. Siyasal
iletiflimin birinci fonksiyonu, "ortaya ç›kan siyasal problemlerin tan›m-
lanmas›na yard›mc› olmas›", ikinci fonksiyonu, "bu problemlerin siya-
sal tart›flma ortam›na girerek meflruiyet kazanmas›n› sa¤lamas›"d›r.
"Art›k  tart›flma konusu olmaktan ç›km›fl, ortak bir görüflbirli¤ine var›l-
m›fl konular› gündemden düflürmek" de siyasal iletiflimin üçüncü fonk-
siyonu olarak say›labilir. Siyasal iletiflimin ilk fonksiyonu olan siyasal
problemlerin tan›mlanmas›nda siyasetçiler ve medya temel rolleri üst-
lenirken, ikinci fonksiyonda kamuoyu araflt›rmalar›, üçüncü fonksiyon-
da ise yine medya ön plana ç›kmaktad›r. 37

Siyasal iletiflim fonksiyonlar› daha genifl bir çerçevede ele al›nd›-
¤›nda   yedi temel özellik üzerinde durulmakta ve üretilen siyasalar ile
iletilen mesajlar›n etkinli¤inin sa¤lanmas› için mutlaka siyasal iletiflim
yöntem ve tekniklerinin kullan›lmas› gerekmektedir: 38

a. Siyasal Mesajlar›n ‹letilmesi: Siyasi partiler; siyasal semboller,
etik de¤erler, normlar, ideolojik argümanlar, toplumsal sorunlara çö-
züm önerileri, siyasi hedefler ve siyasalar üreterek bunlar› bir mesaj ha-
line getirip topluma iletmek zorundad›r.  ‹letilen mesajlar›n toplumun
tüm kesimleri taraf›ndan anlafl›labilir biçim  ve içerikte olmas› gerekli-
dir. Bu mesajlar›n gerekti¤i gibi iletilmesinde en etkili araç, siyasal ile-
tiflim yöntemleridir.

b. Mesajlar›n Etkinli¤inin Ve Kal›c›l›¤›n›n Art›r›lmas›: Siyasal süreç
içerisinde mesaj üretmek ve bunlar› topluma iletmek yeterli olmamak-
tad›r.  Baflar›l› olmak için iletilen mesajlar›n etkinli¤inin ve kal›c›l›¤›-
n›n sa¤lanmas› da gereklidir. Bunu sa¤lamak için de siyasal iletiflim
yöntemleri kullan›lmal›d›r. Siyasal iletiflim, bünyesinde bulundurdu¤u
ikna, demokratik olma, dürüst ve güvenilir yöntemler kullanma, halk›n
tepkisine göre siyasal faaliyetlerine yön verme ve bunlar› yaparken de
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siyasal hareketin ba¤›ms›zl›¤› ile temel esaslar›ndan taviz vermeme
özellikleri sayesinde mesajlar›n etkinlik ve kal›c›l›¤› sa¤lanmaktad›r. 

c. Kamuoyu Beklentilerinin Ölçümlenebilmesi: Bir siyasal parti si-
yasa üretirken ideolojik ve politik tercihleriyle birlikte kamuoyunun
hem siyasal sistemden hem de siyasi organ olarak kendisinden neler
beklendi¤ini dikkate almal›d›r. Çünkü üretilen siyasalar toplumun bek-
lentilerine cevap vermelidir. Kamuoyu beklenti ve taleplerinin ölçüm-
lenmesi, siyasal partilerin daha sa¤l›kl› kararlar almas›na yard›mc› ola-
cakt›r. Kamuoyu beklentileri, dolayl› ve dolays›z iletiflim yöntemleriy-
le ölçümlenebilmektedir. Bu yöntemlerle elde edilecek veriler dikkate
al›narak partinin toplumun beklentilerine tam olarak cevap verebilecek
bir flekilde yap›lanmas› sa¤lanmal›d›r. Siyasal iletiflim, siyasi partilerin
politikalar› ile kamuoyunun taleplerini ortak bir noktada buluflturma
fonksiyonu görmektedir. 

d. Geri Besleme Kanallar›n›n Tesisi: Siyasal partiler taraf›ndan üre-
tilen siyasalar›n ve iletilen mesajlar›n topluma ulaflt›r›lmas› sürecinde
siyasal iletiflim yöntemleri kullan›ld›¤›nda, çift yönlü bir iletiflim ger-
çeklefltirilmektedir. Siyasal iletiflim yöntemleriyle halk›n talepleri dik-
kate al›narak “toplumsal talep/siyasal arz” dengesi daha sa¤l›kl› kurul-
maktad›r. Parti siyasas› ve mesajlar›yla karfl›laflan halk›n ne düflündü-
¤ünü ö¤renmek için seçim sonuçlar›n› beklemeye gerek yoktur. Ka-
muoyu araflt›rmalar›yla halk›n siyasalara ve mesajlara verdikleri tepki-
ler al›n›p, ona göre yeniden bir de¤erlendirme yap›labilir. Siyasal ileti-
flimin bu geri besleme kanallar›n› çal›flt›rmas›, siyasal partilerin baflar›-
s›nda çok önemli bir rol üstlenmektedir. 

e. Kanaat Önderlerinin Etkilenmesi: Kanaat önderleri kavram›, yö-
resel ölçülerde toplumu etkileme gücüne sahip kiflileri, genellikle flehir-
lerde organize olabilen bask› gruplar› liderlerini, topluma farkl› konu-
lardaki düflünce ve yorumlar› sunan gazeteci, yazar, ayd›n ve entellek-
tüelleri kapsamaktad›r. Kanaat önderleri ile sürekli ve sistemli bir ilifl-
ki kurman›n yolu da siyasal iletiflim yöntemlerini kullanmaktan geç-
mektedir. Parti taraf›ndan organize edilecek etkinliklere kanaat önder-
lerinin  davet edilmesi, siyasal mesajlar›n ülke genelinde yay›lmas›na
yard›mc› olacakt›r. Ayr›ca kanaat önderlerinin iletilen siyasal mesajlar
üzerine yapt›klar› yorum ve de¤erlendirmeler, toplumun gözünde me-
sajlar›n güvenilir ve kabul edilebilirli¤ini de art›racakt›r. 
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f. Gündem Oluflturabilme Yetene¤inin Art›r›lmas›: Siyasal partiler
mesajlar›n› etkin bir flekilde topluma sunabilmek için sürekli olarak
gündem oluflturabilmelidirler. Gündem oluflturmak için de siyasal ileti-
flim yöntemleri kullan›lmal›d›r. Siyasal partiler, siyasal iletiflim yön-
temlerini kullan›p gündem oluflturmay› baflard›klar›nda, parti mesajla-
r›n› ve sorunlara getirdikleri çözüm önerilerini genifl bir kitleye ulaflt›r-
ma imkan› bulabilirler. Ayr›ca bir siyasal parti sürekli olarak gündem
oluflturabildi¤inde toplumun bilincinde partiye yönelik olarak “çok
güçlü” ve “sorun çözme ehliyetine sahip” imaj› da oluflabilecektir. 

g. Siyasal Rakiplere Karfl› Avantaj Sa¤lanmas›: Günümüzde siyasal
rakiplerine üstünlük sa¤lamay› ve iktidar› hedefleyen bir parti, mutla-
ka demokratik yöntemleri benimsemek zorundad›r. Demokratik yön-
temler çerçevesinde ise kullan›labilecek en önemli araç siyasal iletiflim
yöntemleridir. 

Mesajlar›n hedef kitleye tasarland›¤› gibi ulaflmas› isteniyorsa, siya-
sal iletiflimin fonksiyonlar› iyi tan›nmal› ve etkin kullan›lmal›d›r. Siya-
sal iletiflimin yöntem ve teknikleri do¤ru kullan›ld›¤› zaman mesajlar
toplumun tüm kesimleri taraf›ndan istenilen flekilde alg›lan›r, mesajla-
r›n etkinli¤i ve kal›c›l›¤› da sa¤lanm›fl olur.

SSiiyyaassaall  ‹‹lleettiiflfliimmiinn  AAkkttöörrlleerrii

Siyasal iletiflimi, “farkl› aktörler taraf›ndan dile getirilen ve medya
taraf›ndan aktar›lan siyasal söylemlerin üretimi ve de¤iflimine iliflkin
akla gelebilecek herfley” olarak niteleyen Wolton, “kamuoyu araflt›rma-
lar›n›, kitle iletiflim araçlar›n›, siyasal pazarlamay› ve siyasal reklamc›-
l›¤›” siyasal iletiflimin ögeleri aras›nda saymaktad›r. 39

Wolton, politikac›lar›, gazetecileri ve nab›z yoklamalar› arac›l›¤›yla
kamuoyunu, kamu önünde siyaset üzerine fikir belirtmeleri meflru olan
üç aktör olarak nitelemekte ve bu üç aktörün çeliflkili söylemlerinin si-
yasal arenada mübadele edildi¤ini belirtmektedir.  Wolton, bu süreçte
yaflanan çat›flma ve sürtüflmeleri de do¤al karfl›lamakta ve siyasal ileti-
flimin gere¤i olarak görmektedir. 40

Kat›l›mc› demokrasilerde sadece sistemce meflru kabul edilen siya-
sal örgütler de¤il,  siyasal süreç içinde  güçlerini kabul ettirmeye çal›-
flarak siyasal bir meflruiyet kazanmaya u¤raflan tüm kifli ve kurumlar,
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siyasal iletiflimin aktörleri olarak kabul edilmektedir. Bunlar›n aras›nda
siyasal partiler, kamu yarar›na çal›flan örgütler, sivil toplum kuruluflla-
r›, bask› ve menfaat gruplar›, medya kurulufllar›, merkezi ve yerel hü-
kümetler ile vatandafllar yer almaktad›r. 41

SSiiyyaassaall  ‹‹lleettiiflfliimmddee  ““BBeennzzeeflflmmee””  FFaakkttöörrüü

Siyasal iletiflim uygulamalar›nda görülen benzeflme ve tekdüzelik
dikkat çekmektedir. Dünyadaki de¤iflik ülkelerin siyasal, kültürel ve
sosyal aç›dan farkl›l›klar›na ra¤men benzer siyasal iletiflim teknik ve
uygulamalar›n› kullanmalar›n›n alt›n› çizen Oktay, "siyasal reklamlar›,
seçimlerde Televizyon vas›tas›yla oluflturulan imajlarla aday›n öne ç›k-
mas›n›, medyan›n seçimlerde birinci dereceden önem kazanmas›n›, ar-
tan kampanya masraflar›n›, siyasal iletiflim dan›flmanlar›n›n profesyo-
nelleflerek seçim ve aday stratejilerinin belirlenmesinde vazgeçilmez
hale gelmelerini" bu benzeflmeye örnek olarak vermektedir.  Oktay, bu
tekdüzelik ve benzeflmeyle ilgili olarak flu saptamay› yapmaktad›r:
"Farkl› seçim sistemleri, farkl› siyasal ve kültürel yap›lar ve farkl› ta-
rihsel geçmifllerine ra¤men hemen hemen tüm ülkelerdeki siyasal ileti-
flim uygulamalar›nda, medya teknolojilerinin geliflmesiyle birlikte, "si-
yasetin Amerikanlaflmas›" sürecine girildi¤i görülmektedir…" 42

Siyasetin ve beraberinde iletiflimin Amerikanlaflmas› olgusunda
kuflkusuz küreselleflme sürecinin büyük rolü vard›r. Çünkü ABD, küre-
selleflme sürecinin bafl aktörü rolüne oynamakta, bu sürecin geniflleyip
yay›lmas›nda etkin görev üstlenmektedir. ‹letiflim teknolojilerindeki
geliflmeler de yine ABD’de üretilip tüm dünyaya yayg›nlaflt›r›lmakta,
dünyadaki pekçok ülke bu teknikleri Amerika’daki uygulamalar›ndan
taklit ederek kendi ülkesine uyarlamaktad›r. 

Amerikan demokrasisinin özgürlüklere müdahale etmeyen tavr› ya-
n›nda, kitle iletiflim araçlar›n›n toplum üzerindeki büyük etkisi de siya-
setin iletiflim ile uyum içinde geliflmesine yard›mc› olmaktad›r. Siyasal
iletiflimin temel uygulamalar›n›n en yayg›n ve yo¤un olarak Ameri-
ka’da kullan›lmas›, beraberinde ABD’de tart›flma konusu olan pekçok
sorunun da baflka ülkelere ihraç edilmesine neden olmaktad›r.

Sadece siyasal iletiflim uygulamalar›n› de¤il, kendi siyasal sorun ve
tart›flmalar›n›n büyük bir k›sm›n› da baflka ülkelere ihraç eden Ameri-
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ka, dünyada pekçok ülkede benzer siyaset ve iletiflim süreçlerinin ya-
flanmas›na neden olmaktad›r. Bu süreç de hem siyasetin hem de iletifli-
min "Amerikanlaflmas›na" bir ölçüde katk›da bulunmaktad›r. 

KKiittllee  ‹‹lleettiiflfliimm  AArraaççllaarr›› VVaass››ttaass››yyllaa  ““AAmmeerriikkaannllaaflfltt››rrmmaa!!......””

Siyasette ve iletiflimde yaflanan "benzeflme" faktörünün yayg›nlafl-
mas›nda kitle iletiflim araçlar› çok büyük rol oynamaktad›r. Amerika
Birleflik Devletleri’nin kitle iletiflim araçlar›n›n en yayg›n ve etkin ola-
rak kullan›ld›¤› yer oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda, "Amerikan kültürünün"
iletiflim a¤lar› vas›tas›yla tüm dünyaya yay›ld›¤› daha iyi görülecektir.
Bugün hem siyasette hem de iletiflimde temel baflvuru kayna¤› olan in-
ternetin de ç›k›fl yerinin ABD oldu¤u hat›rlan›rsa, "Amerikanlaflman›n"
h›z› daha iyi anlafl›lacakt›r.

Mesajlar›n topluma kitle iletiflim araçlar› vas›tas›yla verilmesi ve
süreklilik arzetmesi, benimsenmesine yard›mc› olmaktad›r. Bu nedenle
Amerikan kültürünün dünya üzerinde etkinlik sa¤lamas›nda televiz-
yonlar›n, radyolar›n, gazete ve dergi gibi yay›n organlar›n›n önemi bü-
yüktür. Amerikan kültürünün, d›fl etkilere oldukça kapal› olarak bilinen
Avrupa ülkelerine girebilmek için kitle iletiflim araçlar›n› seçmesi de
tamamen bilinçli bir tercihi ifade etmektedir. 

Amerikan kültürünün kitle iletiflim araçlar›n› kullanarak Avrupa’da
yayg›nl›k kazanma iste¤inin örneklerinden biri Fransa’da yafland›.
Fransa’n›n ünlü Le Monde Gazetesi,  Amerika’n›n önde gelen gazete-
lerinden “The New York T›mes”› hafta sonu eki olarak ücretsiz verme-
ye bafllad›. 43

Frans›zca yay›nlanan bir gazete’nin, Fransa gibi bir yerde, ingilizce
bir gazeteyi “hafta sonu eki” olarak vermesi elbette flafl›rt›c›yd›. Hele
Frans›zlar›n kendi dillerine gösterdikleri titizlik gözönüne al›nd›¤›nda,
Le Monde okurlar›n›n nas›l bir tepki gösterecekleri de merak konusuy-
du.

The New York T›mes gazetesi ek olarak verilmeye baflland›ktan k›-
sa bir süre sonra, Le Monde’a yo¤un elefltiriler gelmeye bafllad›. “San›-
r›z  The New York T›mes da Le Monde’u Frans›zca yay›nlamaya bafl-
layacakt›r” türünden alayl› elefltiriler oldu¤u gibi; “siz oturdu¤unuz da-
l› kesti¤inizin fark›nda m›s›n›z?” diye soran okuyuculardan tutun da Le
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Monde yetkililerine “böyle davranarak ‹ngilizce’yi iyi anlay›p konufla-
mayan milyonlarca insan› d›fllamaya  ne hakk›n›z var?” diye atefl püs-
küren okuyucular›n say›s› hiç de az›msanacak gibi de¤ildi.

As›l can al›c› elefltiri ise ABD kökenli bir gazetenin Fransa’da ingi-
lizce olarak yay›nlanmas›n› kültürel yozlaflma olarak görenlerden geli-
yordu. Onlar böyle bir davran›fl› “Fransa’n›n Amerikanlaflt›r›lmas›”
olarak de¤erlendiriyorlard›. Peki Le Monde yetkilileri bu elefltirileri
nas›l karfl›l›yorlar ve yapt›klar› bu yeni uygulamay› hangi gerekçelerle
savunuyorlard›?

Le Monde yetkilileri öncelikle dünyan›n sayg›n bir gazetesinden
önemli haberleri okurlar›na ücretsiz olarak sunduklar›n›n alt›n› çiziyor-
lar ve bu yolla okurlar›na önemli bir hizmet sunduklar›n› vurguluyor-
lard›. Gazete yetkilileri ayr›ca 600 kiflilik bir okuyucu kitlesi üzerinde
yapt›klar› ankete dayanarak flu bilgileri veriyorlard›: Okurlar›n yüzde
34’ü eki “çok çekici” bulmufllard›, yüzde 25’i “oldukça ilgi çekici” bul-
mufltu, yüzde 16’s› “fazla ilgi çekici” de¤il derken, “hiç  ilgi çekici de-
¤il” diyenlerin oran› da yüzde 25 idi. Yani okurlar›n yar›s›ndan fazlas›
ingilizce bir gazetenin Fransa’da yay›nlanmas›n› “ilgi çekici” buluyor-
lard›.

Le Monde gazetesinin ingilizce ek vermesi uygulamas›na , küresel-
leflme perspektifinden bak›ld›¤›nda, ço¤u L e Monde okurunun paylafl-
t›¤› endifleyi paylaflmamak mümkün de¤il: “Fransa, Amerikanlaflt›r›l›-
yor!...”

Küreselleflme, t›bk› pekçok ülkede oldu¤u gibi Fransa’da da kültü-
rün k›lcal damarlar›ndan s›z›yor. Frans›zlar kendi dillerine ve kültürle-
rine özen gösterseler, korumaya çal›flsalar da, küreselleflmenin hakim
kültürü olan Amerikan kültürü, baflka kültürleri kendine benzetmeye,
tek tiplefltirmeye devam ediyor. Fransa’da yaflanan Le Monde gazetesi
örne¤i, bunun en taze göstergesidir. Le Monde okurlar› ne kadar diren-
seler de, ‹ngilizce ek verilmeye devam edilecek, zamanla da daha da
yayg›nlaflarak Frans›z toplumunun kültürel kanallar›na yerleflecektir.
Bugün ‹ngilizce ö¤renmeye ihtiyaç duymayan Frans›zlar, bir süre son-
ra ingilizce gazeteleri okumak için kendilerini ingilizce ö¤renmek zo-
runda hissedecekler. Hatta bu bir “ihtiyaç” haline gelecektir...
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DDüünnyyaa’’yyaa  ‹‹hhrraaçç    EEddiilleenn  EEnn  BBüüyyüükk  GGüüçç::  ““AAmmeerriikkaann  KKüüllttüürrüü......””

Amerika, “kültür ihrac›nda” dünyan›n en önde gelen ülkesi duru-
munda bulunuyor. “Kitle kültürü, demokratik toplumumuzun ve onun
serbest giriflim ekonomisinin do¤rudan bir ürünüdür” diyen  ABD D›-
fliflleri Bakanl›¤›’n›n önde gelen isimlerinden Graham Fuller, Amerikan
kültürünün yay›lmac›l›¤›n› flöyle ifade etmektedir: “Sistemimizin üret-
ti¤i kitle kültürünün öncülü¤ünü yapt›ysak, sistemimizden kaynakla-
nan sosyal ve siyasal ikilemlerin de öncülü¤ünü yap›yoruz. Bizim ge-
lece¤imiz, dünyan›n geri kalan›n›n büyük bir bölümünün de birçok ba-
k›mdan gelece¤idir...” 44

Graham Fuller, Amerikan kültürünün tüm dünyay› istila etti¤ini
aç›kca ifade etmektedir. “Amerika, uzun zamandan beri kendi kültürü-
nü denizafl›r› kitlelere zorla kabul ettirmekte, ola¤anüstü zenginli¤i ve
gücü dünyan›n geri kalan k›sm›n› etkilemesini kolaylaflt›rmaktad›r” di-
yen Fuller, “Amerikan kültürü, dünyan›n dört bir yan›ndaki kitleler ta-
raf›ndan kah buyur edilmifl, kah suçlanm›flt›r. Ayd›nlar bu kültüre tarih
aç›s›ndan alayla dudak bükerken, kitleler ço¤u zaman çekicili¤ine ka-
p›lm›fllard›r. Amerikan modalar› ve tutkular› uluslararas› alanda an›nda
kabul edilmifl, ço¤u kez yerel kültürleri safd›fl› b›rakm›flt›r” saptamas›-
n› yapmaktad›r.

Fuller’in bu saptamalar›na kat›lmamak mümkün de¤ildir. Tüm dün-
ya Amerikan kültürünün istilas› alt›ndad›r. Ne yaz›k ki, yerel kültürler
de bu yo¤un istila karfl›s›nda fazla dayanacak gücü kendilerinde bula-
mamakta, Amerikan kültürü karfl›s›nda yok olup gitmeye mahkum ol-
maktad›r.

Fuller, Amerikan kültür istilac›l›¤›n›n sanattan, kültüre, müzikten
yiyecek içecek kültürüne kadar pekçok alanda nas›l iflledi¤ini örnekler-
le anlatmaktad›r. Fuller’in çarp›c› tesbitleri, Amerikan kültür istilas›n›n
gerçek boyutunu da tüm aç›kl›¤›yla ortaya koymaktad›r:

“Dünya onlarca y›ldan beri ‘Disney edebiyat›na’ sahiptir: Miki fare
Çin’de en az›ndan Baflkan Mao kadar iyi tan›nmakta, bu tan›fl›kl›k ise
daha da kal›c› olaca¤a benzemektedir... Cezayir’de çad›r köylerinde
oturan berberiler, bugün Dallas dizisini büyülenme derecesinde bir il-
giyle seyrediyorlar. Frans›zlar, bir ara ‘Susam Soka¤›’n›, bir Frans›z
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benzerini yerine oturtmak amac›yla yasaklamay› düflünmüfllerdi. ‘Bat-
man’ uluslararas› bir heyecan oda¤› olmufltur. Amerikan filmleri sine-
ma düflkünleri için genellikle sanat aç›s›ndan de¤ilse de, popülerlik ala-
n›nda dünya standard›n› saptam›flt›r ve sürekli olarak yabanc› yönet-
menlerin çal›flmalar›n› yönlendirmektedir.  ‘Rambo’ da flimdi uluslara-
ras› politika sözcü¤üne girmifltir. Övgünün en içten bir flekli ise, Ame-
rikan Western filmlerinin yayg›n olarak taklit edilmesi, bu arada ‘Spag-
hetti Western’ denilen özel türün oluflturulmas›na yol açmas›d›r. Ame-
rikan sinema y›ld›zlar›n›n herhangi bir yerdeki kral ailesi üyeleri kadar
genifl uluslararas› taraftarlar› vard›r. 

Müzik de sinema kadar etkilidir. Elvis’in dünyan›n pop  müzi¤i kül-
türünde sars›lmaz bir yeri vard›r. Salt bir Amerikan fenomeni olan caz,
dünya müzi¤ini büyük ölçüde etkilemifltir ve flimdi gerçekten çok yete-
nekli baz› yabanc› cazc›lar vard›r. Rock and Roll’un da kökeni Ameri-
kan ritm ve blues’lar›na dayanmaktad›r. Bu türün ‹ngiliz versiyonu,
Amerikan müzik stilini büyük ölçüde taklit etmifltir. 

Amerikan kültür istilas›, kulaklar kadar mideleri de etkilemifltir. Al-
bay Senders’in dünyan›n dört bir köflesinde, hatta Bali adas›nda bile,
canl› bir ifl alan› vard›r. Hem de Kentucky hardal›, Bali’nin ac› k›rm›z›
biberinin eline su dökemedi¤i halde... Her yerde mantar gibi biten
McDonald’s restoranlar› bir zamanlar›n mütavazi hamburgerini daha
da zenginlefltirilmifl halde dünyan›n aç kitlelerine sunmaktad›r. Ameri-
kan hamburgerinin en büyük zaferi ise, yak›n zaman önce komünizmin
kalesini fethetmesi olmufltur: ‘Beeg Meks’ler Moskova’n›n kalbinde
müflterilerine sunulmaktad›r. Lenin buna ne derdi acaba? Pizza Hut gü-
nümüzde baflka pek az fleyi paylaflan iki baflkentte, Pekin ve Mosko-
va’da, hemen hemen ayn› anda ma¤azalar›n› açm›flt›r. Coke ve Pepsi
rekabetlerini ve gizli flurup savafllar›n› d›flar›ya yans›tarak, tan›nmam›fl
üçüncü dünya pazarlar›na e¤emen olmaya çal›flmaktad›rlar. Günümüz
Lawrence’ine ferahlat›c› bir dinlenme sunmayacak hiç bir çöl vahas›
kalmam›fl  denilebilir. Amerikan hamburgeri, her ne kadar L’Escoffier
için bir tehdit oluflturmasa da, belki de günümüzün en özgün ve zengin
mutfa¤› olan  California yemekleri, Asya, Meksika, Hindistan, Ortado-
¤u ve Avrupa’n›n mutfak kültürünü ustal›kla harmanlayarak,  yeni ye-
mekler oluflturmada tüm etnik mutfak kavram›n›, hatta Paris’te bile, ta-
mamen de¤ifltirmektedir. 
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Amerikan kültür istilas› dil de de gözlenmektedir. Herkesce ra¤bet
edilen Amerikan ingilizcesi, flimdi tüm dünyada yabanc› dil kurslar›n›n
ingilizcesine örnek olmufltur. Amerikan medyas›, Amerikan lehçesinin,
dünyan›n her yerinde en geçerli uluslararas› dil olmas›na katk›da bu-
lunmaktad›r. ‹ngiliz lehçesi, bugün BBC’de bile art›k kullan›lmamaya
bafllanm›flt›r. Dünya nüfusunu giydiren üniforma bile Amerika’n›n ese-
ridir. Amerika’n›n Levis’› (kot pantolon) dünyan›n dört bir yan›nda ter-
cih edilen uluslararas› bir giysi olmufltur.Uluslararas› reklamc›l›k da
ürünlerinin promosyonu için flu ya da bu flekilde ‘Amerikan imaj›’ndan
yararlanmaktad›r. Çünkü Amerikan imaj› güçlüdür ve ürünün sat›lma-
s›n› sa¤lamaktad›r...” 45

Peki, Amerikan kültürünün tüm dünyay› böylesine istila etmesinin
alt›nda yatan gerçek nedir? Amerika’n›n gücü ve zenginli¤i mi, kültü-
rünün dünyay› istila etmesini sa¤lamaktad›r yoksa, uygulanan pazarla-
ma teknikleri mi? 

Bu önemli sorunun cevab›n› yine Fuller, kendi gözlemlerine daya-
narak  flu flekilde veriyor: 

“Amerikan kültürünün Amerika d›fl›nda böylesine heyecan verici
bir baflar› kazanmas›n›n nedeni, ‘Amerikan’ de¤il ‘kitle kültürü’ oluflu-
dur. Kitle kültürünü icat eden Amerika de¤ildir ama Amerika onu kefl-
fetmifltir. Kitle kültürü, t›bk› yirmi yafl›ndan küçük gençlik kavram› gi-
bi, geliflimin belirli sosyo ekonomik evrelerinden do¤mufl bir fenomen-
dir. Pekin’deki, Zagrep’teki, Lima’daki, Amsterdam’daki, Mara-
kefl’deki ve Lagos’daki kitleler, Amerikan kitle kültürünün özü  ve do-
¤as› itibar›yla evrensel olan bir niteli¤e cevap vermekte, bunu tüket-
mek, sonra da taklit etmek ihtiyac› duymaktad›rlar...” 46

Kitle kültürünü keflfeden Amerika, dünyadaki yerel kültürleri topla-
makta, iflleyerek tekrar uluslararas› arenaya sürmektedir. Tabii bu yerel
kültürleri ifllerken de Amerikan kültürünün ana damarlar›n› buralara
s›zd›rmaktad›r. Japonlara özgü Sufli’nin bile Amerika arac›l›¤›yla tüm
dünyaya tan›t›lmas›, Amerika’n›n kitle kültürünü nas›l kulland›¤›na iyi
bir örnektir. Türkiye’ye özgü köftenin, Amerikan kitle kültürüyle tan›fl-
t›ktan sonra nas›l McDonal’s olarak bize geri döndü¤ü de bir gerçektir.
Amerikan kitle kültürü, yerel kültürleri iflledikten sonra onu korkunç
bir pazarlama ve promosyon deste¤i ile yaymaktad›r. Marka olufltur-
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makta, cilal› bir imajla gerçek fiyat›n›n çok üzerinde satarak müthifl
kârlar elde edilmektedir. 

Amerika,  kitle kültürü arac›l›¤›yla dünyaya kendi kültüründeki so-
runlar› da yaymaktad›r. “Amerikan tarz› hayat” fleklinin dayat›lmas›y-
la pekçok ülkede kültürel çat›flmalar yaflanmakta, kuflaklar aras› anlafl-
mazl›klar artmaktad›r.  Genç  nesil kitle iletiflim araçlar›n›n etkisiyle
daha çok Amerikan hayat tarz›n› yaflamak istemekte, ama içinde bulun-
du¤u koflullar böyle bir hayat tarz›n› yaflamaya elvermedi¤i için, büyük
bir ç›kmaz›n içine girebilmektedir. 

Fuller, Amerikan kültür tarz›n›n ve yaflam biçiminin dünya genelin-
de yay›lmas›n›n ayn› zamanda “Amerika’y› niteleyen daha yeni sosyal
ve ekonomik kuramlar›n özlemi ve beklentisini “ de temsil etti¤ini be-
lirtmektedir. Fuller’e göre, Amerikan kültürünün önemi de buradad›r;
Amerikan kültürü embriyon aflamas›nda uluslararas› kültürdür!...” 47

Bu saptamay› yapan Fuller, önemli bir tehlike olan “kültürlerin bi-
rörnekleflmesine” de dikkat çekmektedir. Kültürün, Amerikan tarz›nda
olsun ya da olmas›n bir örneklefltirilmesi, yerel kültürleri tehdit etmek-
te, zamanla onlar›n ortadan kalkmas›na neden olmaktad›r. Küresellefl-
me sürecinin de etkisiyle bu tehlike giderek büyümekte, yerel kültürler,
hakim Amerikan kültürünün karfl›s›nda tutunamamaktad›r. 

Siyasal iletiflim uygulamalar›nda da "Amerikan tarz›n›n" yo¤un et-
kilerine rastlamak mümkündür. Amerikan tarz› siyasal iletiflim kam-
panyalar›nda imaj faktörü çok öne ç›kmakta, medya, seçim kampanya-
lar›nda birinci derecede önem kazanmakta, siyasal iletiflim dan›flman-
lar› seçim ve aday stratejilerinin belirlenmesinde vazgeçilmez hale gel-
mekte, siyasal reklamlar›n etkinli¤i artmaktad›r. 48

Siyasal iletiflim etkinliklerindeki Amerikan tarz› uygulamalar küre-
selleflme sürecinin de etkisiyle h›zl› bir flekilde yayg›nlaflmakta, bugün
pekçok ülkede kullan›lmaktad›r. Özellikle siyasal iletiflim uygulamala-
r›nda imaj faktörü öne ç›kart›lmakta, kitle iletiflim araçlar›n›n yan›s›ra,
reklam ve halkla iliflkiler faaliyetlerinden de seçim kampanyalar›nda
yo¤un olarak yararlan›lmaktad›r.

Türkiye’de de seçim kampanya dönemlerinde Amerikan tarz› ileti-
flim stratejilerine s›kl›kla rastlanmaktad›r. Örne¤in, 3 Kas›m 2002 tari-
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hinde yap›lan genel seçimlerde Genç Parti’nin uygulad›¤› seçim strate-
jisi tamemen bir "imaj kampanyas›" üzerine kurulmufltur. Seçimden sa-
dece üç ay önce kurulan bu parti, reklam ve halkla iliflkiler faaliyetleri-
nin yo¤un olarak kullan›lmas› yan›s›ra, halkla direkt temas imkan› sa¤-
layan 150’ye yak›n meydan mitingi düzenleyerek de oy oran›n› art›r-
may› baflarm›flt›r. Yine ayn› flekilde seçimden birinci parti olarak ç›kan
Adalet ve Kalk›nma Partisi de kendisine "yenilikçi" imaj› çizerek, seç-
meni ikna etmeyi baflarm›flt›r. Dünyan›n de¤iflik yerlerindeki seçim
kampanyalar› incelendi¤inde görülecektir ki, pek ço¤unda Amerikan
tarz› iletiflim stratejilerinin izi ve imaj faktörünün büyük etkisi vard›r.
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IIII..  BBÖÖLLÜÜMM

KK‹‹TTLLEE  ‹‹LLEETT‹‹fifi‹‹MM  AARRAAÇÇLLAARRIINNIINN  SS‹‹YYAASSAALL
DDAAVVRRAANNIIfifiAA EETTKK‹‹LLEERR‹‹  VVEE  SS‹‹YYAASSAALL KKÜÜLLTTÜÜRR

OOLLGGUUSSUU

44.. SS‹‹YYAASSAALL DDAAVVRRAANNIIfifi  VVEE  KK‹‹TTLLEE  ‹‹LLEETT‹‹fifi‹‹MM  
AARRAAÇÇLLAARRII

Kitle iletiflim araçlar›n›n siyasal davran›fla etkilerini inceleyen arafl-
t›rmac›lar, uyar›/tepki modeline dayanan psikolojik yaklafl›m›n üzerin-
de durmaktad›rlar. Bu yaklafl›ma göre; kitle iletiflim araçlar› yay›nla-
d›klar› mesajlarla uyar›lar meydana getirmekte, aç›k bir davran›fl veya
tav›r ise tepkiyi oluflturmaktad›r. Bu yaklafl›m› uygulayarak yap›lan
araflt›rmalar, genellikle seçim kampanyas› s›ras›ndaki kitle iletiflim
araçlar›n›n yay›nlar›na aç›k olma sonucu al›nan oy verme kararlar› üze-
rinde durmaktad›r.

Sosyo kültürel de¤iflkenleri dikkate alan yaklafl›m ise kitle iletiflimi-
nin kiflilerce alg›lanmas› ve kullan›lmas› bak›m›ndan küme üyeli¤inin
ve kültürel de¤erlerin üzerinde durmaktad›r. Bu yaklafl›mda siyasal
kampanyan›n kiflisel oy verme  davran›fl›n› etkilemesinden uzaklafl›ld›-
¤› görülmektedir. Sosyo kültürel de¤iflkenlerin dikkate al›nd›¤› yakla-
fl›mda  seçmenin kendisi yerine siyasal sistemin bütünü incelenmekte-
dir. 1

Kitle iletiflim araçlar›n›n, kamuoyuna sunduklar› haber ve bilgilerle
bireylerin siyasal davran›fllar›n›n oluflum aflamas›na önemli katk›lar
sa¤lad›klar› belirtilmektedir. Klapper, “kitle iletiflim araçlar›n›n olgula-
r› ulaflt›rd›¤›n›, yeni fikirlerin oluflumuna katk› sa¤lad›¤›n› ve siyasal



anlamda karars›z olan kiflilerin bir karara varmas›na yard›mc› oldu¤u-
nu” vurgulamaktad›r. 2

Kitle iletiflim araçlar›, siyaset ve kamusal sorunlar hakk›nda da ge-
nel bir ilginin oluflmas›nda önemli rol oynamaktad›r. Kitle iletiflim
araçlar›n›n yayd›¤› siyasal bilgiler kamusal sorunlar bak›m›ndan tart›fl-
maya yön vermekte, tart›flma daha fazla bilgi edinmeye zemin haz›rla-
maktad›r. Siyasal aç›dan daha fazla bilgilenen bireyler, siyasal davra-
n›fllar› konusunda daha seçiçi  olmaktad›rlar. Bilerek, ö¤renerek seçim
yapan bireyler, destekledikleri görüflü, düflünceyi de daha iyi savun-
maktad›rlar. 3

Kitle iletiflim araçlar›, siyasal davran›fl› olumlu etkiledi¤i gibi siya-
sal kat›lman›n oran›n› da  yükseltmektedir. Kitle iletiflim araçlar›n›n
üretti¤i haber, yorum ve siyasal bilgilerle donanan bireyler,  bu bilgile-
re sahip olmayan kiflilere oranla çok daha fazla siyasal kat›lma yönün-
de e¤ilim göstermektedirler. 4

KKiittllee  ‹‹lleettiiflfliimm  AArraaççllaarr››nn››nn  FFoonnkkssiiyyoonnllaarr››

Kitle iletiflim araçlar›, toplumda belli fonksiyonlar üstlenmekte ve
üstlendi¤i bu fonksiyonlar arac›l›¤›yla toplumun flekillenmesinde rol
oynamaktad›r. McQuail, kitle iletiflim araçlar›n›n toplumsal fonksiyon-
lar›n› “enformasyon”, “korelasyon”, “devaml›l›k”, “e¤lence” ve “sefer-
berlik” olarak befl ana bafll›k alt›nda toplamaktad›r. 5

Kitle iletiflim araçlar›n›n enformasyon fonksiyonu, “toplum ve dün-
yada olan olaylar hakk›nda bilgi sa¤lamas›, güç iliflkilerine iflaret etme-
si, yenilik, uyum ve ilerlemeyi kolaylaflt›rmas›” olarak ifade edilmek-
tedir. Kitle iletiflim araçlar›, olay ve bilgilerin anlam›n› aç›klay›p yo-
rumlayarak, kurulu otorite ve normlar için destek sa¤layarak, sosyal-
leflmeye yard›mc› olarak ve paylaflmaya katk›da bulunarak korelasyon
fonksiyonu’nu yerine getirmektedir. 

Devaml›l›k fonksiyonu, “hakim kültürün ifade edilmesi, alt kültürle-
rin ve yeni kültürel geliflmelerin tan›nmas› ve de¤erlerin yayg›nlaflt›r›l-
mas›” olarak ifade edilirken; e¤lence fonksiyonu, “oyalanma, zevk ve
rahatlama sa¤layarak sosyal tansiyonun düflürülmesini” amaçlamakta-
d›r. Kitle iletiflim araçlar›n›n› seferberlik fonksiyonu ise “toplumsal he-
defler için çal›flmay›” iflaret etmektedir. 
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McQuail, kitle iletiflim araçlar›n›n bireyler aç›s›ndan fonksiyonlar›-
n› ise flöyle s›ralamaktad›r: “Kitle iletiflim araçlar› bireyler için enfor-
masyon, kiflisel kimlik, entegrasyon, sosyal etkileflim ve e¤lence fonk-
siyonlar›na hizmet etmektedir. Bireyler kitle iletiflim araçlar›na, dünya
hakk›nda bilgi edinme, problemlerin çözümünde ve karar aflamas›nda
tavsiye alma, merak ve ilgiyi tatmin etme, kendini e¤itme, davran›fl
modelleri bulma, bireysel de¤erleri pekifltirme, baflkalar›yla özdefllefl-
me ve sosyal empati gibi nedenlerle yönelmektedirler...” 6

“‹letilerin kamusal, dolayl›, tek yönlü teknik bir araç  sayesinde  da-
¤›n›k bir kitleye iletildi¤i süreç” olarak ifade edilen kitle iletiflim süre-
ci, oldukça karmafl›k bir yap›ya sahiptir. 7

Kitle iletiflim sürecinin bu karmafl›k yap›s›n› De Fleuer ve Dennis,
basit bir anlat›mla flöyle ifade etmektedirler: 8

“Profesyonel iletiflimcilerin haz›rlad›klar› de¤iflik içerikli iletiler,
mekanik araçlar arac›l›¤›yla h›zl› ve sürekli bir flekilde da¤›t›l›r ya da
yay›nlan›r. Söz konusu ileti çok say›da, de¤iflik ve çeflitli izleyici kitle-
ye ulafl›r. Kitle içindeki bireyler, iletiyi kendi deneyimlerindeki anlam-
lara göre yorumlarlar ve sonuçta da bireyler flu ya da bu biçimde etki-
lenirler...”

Kitle iletifliminin temel özellikleri ise ana bafll›klar halinde flöyle s›-
ralanmaktad›r: 9

* Amaçlara Yönelik Özellikler: Kitle iletifliminde temel amaç, ileti-
nin uzak mesafelerdeki genifl kitlelere ulaflmas›d›r. Özelde ise duruma
yönelik amaçlar, içeri¤e yönelik amac› belirlemektedir. Bu amaçlar
“bilginin fikir, kültür ve bilgi formunda üretilmesi ve da¤›t›lmas›na ka-
r›flmak, gönderenlerden al›c›lara, bir izleyici kitlesinden di¤erine, top-
lumdaki herkese ve toplumun kurumlar›n› oluflturan kanaat önderleri-
ne, di¤er insanlara nakletmek ve onlar› etkilemek için kanallar haz›rla-
mak, hemen hemen yaln›zca halk sahas›na etki etmeyi istemek, sosyal
yükümlülük ve zorlama olmaks›z›n kurulufla dinleyici ya da izleyici
olarak gönüllü kat›l›m sa¤lamak” fleklinde ifade edilmektedir.

* Kayna¤a Yönelik Özellikler: Kitle iletifliminde kaynak, genellikle
bir kurum, kurulufl ya da organizasyondur. Buna ‘kurumlaflm›fl kimlik’
de denilebilir. Bu kimlik; kitle iletiflim arac›n›n muhabirleri, editörleri,
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sermaye sahipleri ve onlar›n sa¤lad›¤› toplumun belirli kesimleri ile
olan ba¤lar ve yak›nl›klar ile kullan›lan teknolojinin düzeyi, kurumun
kendi içindeki meslek ahlak›n›n ve ticarileflmesinin derecesi ile ölçül-
mektedir.

* Kitle ‹letiflim Araçlar›na Yönelik Özellikler: Kitle iletiflim araçla-
r›, kaynaktan uzakta bulunan, birbirlerinden ayr› konumlanm›fl çok sa-
y›da insanla ayn› anda iliflki kurabilen teknolojik ortamlard›r. Türdefl
olmayan kitlelere, mekansal ba¤ olmaks›z›n seslenebilen kitle iletiflim
araçlar›, istenilen heryerde, ayn› zamanda bulunabilme ve olay› an›nda
aktarabilme özelli¤ine sahiptir. Halk›n ço¤u taraf›ndan kolayca elde
edilebilirler, ucuz, sürekli ve düzenlidirler. Öte yandan kurumsal bir
kimlik tafl›yan bu araçlar, istihdam sa¤layan, mal ve hizmet üreten, il-
gili yan endüstrileri besleyen, büyüyen ve de¤iflen bir endüstridirler.
Ayn› zamanda kendi içinde de kurumlar bar›nd›r›rlar ve kurumu toplu-
ma ve di¤er toplumsal kurumlara ba¤layan kendi kural ve normlar›n›
gelifltirirler.  Kitle iletiflim araçlar›, sahibinden ayr› görülmemesi gere-
ken birer güç kayna¤›d›r. Bu ba¤lamda da bir kontrol arac›  niteli¤i ta-
fl›rlar.

* ‹letiye Yönelik Özellikler: Kitle iletifliminde ileti, gönderen ku-
rumsal kiflilik taraf›ndan belirli  amaçlara yönelik biçimde kitlesel ola-
rak, genel ilgi format›nda üretilir. Ço¤alt›labilir nitelik tafl›yan bu ileti,
al›c›lar taraf›ndan yeniden üretilerek belirli bir anlama kavuflturulur.

* Al›c›lara Yönelik Özellikler: Kitle iletifliminde al›c›, farkl› toplum-
sal kümelerden gelen, farkl› niteliklere sahip insanlardan oluflan, hete-
rojen bir yap› sergileyen, kimliksiz bir topluluktur. Kaynak ve al›c› ki-
flisel olarak birbirini tan›mazlar. Al›c› kitlenin istekleri, gönderenin he-
defini oluflturabildi¤i gibi, kayna¤›n amaçlar› da bu içeri¤i belirleyebil-
mektedir. Öte yandan yerel ve fiziksel olarak birbirinden ayr›lm›fl bu-
lunan al›c› kitlesi, toplu flekilde hareket etme gücüne sahip de¤ildir. An-
cak al›c›lar, gelen mesajlar› seçme özgürlü¤üne sahiptirler. Mesaj› gör-
mezden gelebilir ya da ondan sak›nabilirler.

* Geribildirime Yönelik Özellikler: Bireyler aras› iletiflim sistemle-
rine oranla, kitle iletiflim sistemlerinin geribildirim mekanizmalar› çok
daha zay›ft›r. Büyük kitlelere iletinin gönderilmesinden sonra, hemen
ya da k›sa sürede tepki al›nmas› sözkonusu de¤ildir. Gecikmeli olarak
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iflleyen bu geribildirim mekanizmas› sonuçlar›n›n genellefltirilmesi ha-
tal› olabilmektedir. Bu aç›dan kitle iletiflimi, ço¤unlukla geri dönüflü ol-
may›p, tek yönlüdür. Al›c›n›n ayn› anda cevap verme imkan› fiilen yok-
tur. Bu yüzden de iletiflim sisteminde göndericiyle al›c› aras›nda keskin
bir kutuplaflma sözkonusudur.

Kitle iletiflim araçlar›n›n temel özelliklerinin iyi bilinmesi, siyaset
sürecinde etkin kullan›lmas› aç›s›ndan önemlidir. Siyasal mesajlar›n
kamuoyuna kitle iletiflim araçlar› vas›tas›yla iletildi¤i gözönüne al›n›r-
sa, mesajlar›n do¤ru hedef kitleye ulaflmas›nda kitle iletiflim araçlar›
büyük bir görev üstlenmektedir.

KKiittllee  ‹‹lleettiiflfliimm  AArraaççllaarr››nn››nn  ‹‹flfllleevvlleerrii

Kitle iletiflimini yaln›zca haber ve mesaj de¤iflimi olarak de¤il ayn›
zamanda düflünce, olgu ve veri iletim ve de¤ifliminin tamam›n› içine
alan bir unsur olarak de¤erlendiren UNESCO, haz›rlad›¤› “iletiflim ve
Toplum” raporunda kitle iletifliminin ifllevlerini flöyle s›ralamaktad›r: 10

* Haber Ve Bilgi Sa¤lama ‹fllevi: Kitle iletiflim araçlar› bireysel,
toplumsal, ulusal ve uluslararas› konular› ak›lc› bir biçimde kavramak
ve gerekli kararlar› alabilmek için haber  ve bilgi aktar›rlar.

* Toplumsallaflt›rma ‹fllevi: Kitle iletiflim araçlar›, insanlar›n toplum
içinde varl›klar›n› sürdürebilmeleri için gerekli olan toplumsallaflman›n
sa¤lanmas›na yard›mc› olurlar.  Toplumun maddi ve manevi temelleri
kitle iletiflim araçlar› vas›tas›yla topluluk üyelerine aktar›l›r, onlar tara-
f›ndan ö¤renilmesi sa¤lan›r.

* Motivasyon: Kitle iletiflim araçlar›, toplumun amaçlar›na ulaflma-
s›nda özendirici bir rol oynarlar.  Bireyin toplum yaflam›nda oldu¤u gi-
bi, bu amaçlar›n gerçekleflmesine de katk›da bulunmas›n› sa¤lama iflle-
vi görürler.

* Tart›flma Ve Dialog ‹fllevi: Kitle iletiflim araçlar› tart›flma ortam›
oluflturarak, kamusal ç›kar konusunda var olan sorunlar›n aç›¤a ç›kma-
s›na yard›mc› olduklar› gibi dialog yoluyla uzlaflma sa¤lanmas›na da
katk›da bulunurlar. Kitle iletiflim araçlar› yoluyla ulusal ve uluslararas›
sorunlarda tart›flma ortam›na toplumun tüm kesimlerinin kat›lmas› sa¤-
lanarak, en uygun çözümün bulunmas› sa¤lan›r.
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* E¤itim ‹fllevi: Kitle iletiflim araçlar› haber ve bilgi aktar›rken, do-
layl› olarak da toplumun e¤itim seviyesinin yükselmesine yard›mc›
olur. Kitle iletiflim araçlar› ayr›ca bireylerin yetenek ve beceri düzeyle-
rinin geliflmesinde de önemli rol oynar.

*Kültürel Geliflme ‹fllevi: Kitle iletiflim araçlar› sanatsal yap›tlar› ya-
yarak kültürün geliflmesine katk›da bulundu¤u gibi geçmiflin miras›n›
korumada da  önemli bir rol üstlenmektedir.

* E¤lendirme ‹fllevi: Kitle iletiflim araçlar› bireylere e¤itim ve kül-
türün yan›s›ra e¤lence imkan› da sunmaktad›r. Bireyler, kitle iletiflim
araçlar› vas›tas›yla hoflça vakit geçirebilmektedirler.

* Bütünlefltirme ‹fllevi: Kitle iletiflim araçlar› bir toplumdaki birey-
lerin birbirlerinin koflullar›n› tan›malar›na yard›mc› oldu¤u gibi farkl›
toplumlar›n da birbirlerine yak›nlaflmalar›nda önemli bir rol üstlen-
mektedir. Kitle iletiflim araçlar› farkl›l›klar içinde birlikte yaflamak ve
ço¤ulculuk ilkesine de katk›da bulunmaktad›r.

UNESCO’nun kitle iletiflim araçlar›n›n ifllevlerine yönelik detayl›
s›n›flamas›n›n yan›s›ra, bir baflka yaklafl›m kitle iletiflim araçlar›n›n ifl-
levlerini “toplumsallaflt›rma ifllevi, siyasal ifllev, ekonomik ifllev ve en-
formasyon ifllevi” olarak dört temel kategoride toplamaktad›r: 11

* Kitle ‹letiflim Araçlar›n›n Toplumsallaflt›rma ‹fllevi: Kitle iletiflim
araçlar›n›n ana ifllevi toplumsallaflt›rmad›r. Karmafl›k bir toplumda in-
sanlar›n bir arada yaflayabilmelerinin sa¤lanmas›nda esas görev kitle
iletiflim araçlar›na düflmektedir. Çünkü toplumsallaflma, insan›n kendi-
ne uygun insanca davran›fllar› ö¤renmesi süreci, yani kiflinin toplum
içindeki yerini alma sürecidir. Kitle iletiflim araçlar› bu süreçte, özellik-
le düflünceyi yönlendiren norm ve de¤er sistemleri ile örnek kimselerin
tan›t›lmas›nda,  yaflam› kolaylaflt›ran düflünce ve davran›fl  flekillerinin
aktar›larak sosyal sistemin süreklili¤inin korunmas›nda önemli roller
oynamaktad›r. 

* Kitle ‹letiflim Araçlar›n›n Siyasal ‹fllevi: Demokratik bir düzende
kitle iletiflim araçlar›n›n en temel ifllevi, kamuoyunun oluflturulmas›d›r.
Kitle iletiflim araçlar›, toplumdaki mevcut görüfl ve fikirleri ayr›m yap-
maks›z›n duyurma ve inceleme sorumlulu¤uyla kamuoyunu oluflturur-
ken , çevreden gelen girdilere cevap vererek siyasi düzenin korunmas›
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yönünde de bir ifllev görürler. Siyasi sistemi alg›lanabilir bir flekle in-
dirgemek ve böylece siyasi bilinçlenmeyi sa¤lamakla da yükümlü gö-
rülen kitle iletiflim araçlar›, bu arada elefltiri ve kontrol görevini de üst-
lenmektedir. Bu da kitle iletiflim araçlar›na toplumsal dengelerde yasa-
ma, yürütme ve yarg› güçlerinden sonra “dördüncü güç” olma imkan›-
n› sa¤lamaktad›r.

*Kitle ‹letiflim Araçlar›n›n Ekonomik ‹fllevi: Ekonomik ifllevler,
do¤rudan ya da dolayl› olarak kâr sa¤lamaya yönelik ifllevlerdir. Bu
çerçevede en önemli ifllev, ürün/para iliflkisinin daha da canl›l›k kazan-
mas›na yard›mc› olmakt›r. Bu da ço¤unlukla reklam sayesinde gerçek-
leflmektedir. 

*Kitle ‹letiflim Araçlar›n›n Enformasyon ‹fllevi: Enformasyon, al›c›-
n›n sübjektif bilgisini art›ran, bilgi eksikli¤ini gideren bir unsurdur. Bir
ifadenin enformasyon olarak nitelendirilebilmesi için sözkonusu kifli
ya da kifliler için önceden bilinmeyen bir konunun ayd›nl›¤a kavufltu-
rulmas› gereklidir. Bu ba¤lamda kitle iletiflim araçlar›, sosyal, siyasi ve
ekonomik sistemler için enformasyon ifllevini yerine getirerek bireyle-
re enforasyon aktarmaktad›r. 

Kitle iletiflim araçlar›n›n temel özelliklerine ve bafll›ca ifllevlerine
bak›ld›¤›nda; kitle iletiflim araçlar›n›n bireylerin tutum ve davran›fllar›-
n›n flekillenmesinde, verecekleri kararlar›n oluflmas›nda önemli roller
üstlendikleri görülmektedir.  

Kitle iletiflim araçlar›n›n, haber ve bilgi verme fonksiyonlar›n›n d›-
fl›nda toplumsal ifllevleri de bulunmaktad›r. Kitle iletiflim araçlar›n›n si-
yasal sistemin alg›lanmas›, siyasal bilgi edinilmesi ve siyasal kat›l›m›n
art›r›lmas› yönündeki ifllevleri de alt› çizilmesi gereken unsurlar aras›n-
da yer almaktad›r.

KKiittllee  ‹‹lleettiiflfliimm  AArraaççllaarr››nn››nn  GGüünnddeemm  BBeelliirrlleemmee  ÖÖzzeellllii¤¤ii

‹nsanlar, dünyada olup bitenleri kitle iletiflim araçlar› vas›tas›yla ö¤-
renmektedirler. Kitle iletiflim araçlar›n› takip etmeyenler de, medya ile-
tilerine maruz kalanlarla iletiflim içine girmekte ve bir flekilde medya
içeriklerinden haberdar olmaktad›r. Medya iletilerine aç›k kalmakla
bafllayan medya etkilerinin ilk halkas›n› “haberdar olma” aflamas›
oluflturmaktad›r. Ard›ndan fark›na var›lan konu ya da sorun hakk›nda
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daha fazla bilgi edinme ihtiyac› duyulmakta ve “bilgi” ya da “biliflsel
etkiler” aflamas›na geçilmektedir. Daha sonra da edinilen bilgiler ›fl›-
¤›nda önce “tutum de¤iflikli¤i”ne gidelmekte, ard›ndan da  “davran›fl
de¤iflikli¤i” aflamalar›na geçilmektedir. 12

Gündem belirleme yaklafl›m›n›n ç›k›fl noktas›n›, medya etkilerinin
ilk basama¤› olan “haberdar etme” aflamas› oluflturmaktad›r. ‹nsanlar
kitle iletiflim araçlar›n› ya da genel ad›yla medyay› izleyerek “neler
olup bitti¤ini” ö¤renmekte; hangi konular›n gündemin üst s›ralar›nda
yer ald›¤›n›, olaylar›n önem s›ras›n› görebilmektedir. 13

Gündem belirleme yaklafl›m›, “medyan›n haberleri sunufl biçimiyle
halk›n düflündü¤ü ve konufltu¤u konular› belirledi¤i” tezini ileri sür-
mektedir. Kamu gündemini belirleyen medya, siyasal gündemi de etki-
lemekte, böylece ortaya zincirleme bir etkileflim ç›kmaktad›r. Medya-
n›n insanlara “ne hakk›nda” düflüneceklerinin yan›s›ra, “ne düflünecek-
lerini” de söyledi¤i ifade edilmektedir. Medya kamunun zihinsel s›ra-
lamas›na kendi istedi¤i bilgileri yamamakta ve toplum gündemindeki
konular› yine kendi istedi¤i gibi düzenlemektedir. Medya böylece top-
lumun “eflikbekçili¤i” rolünü üstlenmektedir. Bir mesaj, medyadan bi-
reysel izleyici ya da dinleyicilere geçerken bu mesaja müdahale eden-
lere “eflikbekçisi” denilmektedir. Eflikbekçisinin ana ifllevi, bireyin al-
d›¤› mesajlar› süzgeçten geçirmek, belli mesajlar›n geçmesine izin ve-
rirken, di¤erlerini engellemektir. 14

Günlük gazete haberleri izlendi¤inde eflikbekçilerinin oynad›¤› rol
daha iyi anlafl›lacakt›r. Ayn› olay, de¤iflik gazetelerde ço¤u zaman fark-
l› biçimlerde  yer almaktad›r. Kimi gazeteler, olay› manfletten verirken,
kimileri iç sayfalarda küçük bir haber olarak kullanmakta, hatta baz›
gazeteler ise yay›n politikalar› gere¤i haberi “görmezden gelmeyi” ter-
cih edebilmektedirler. Tabii, bu tür yaklafl›mda gazetelerin izledikleri
yay›n politikalar› öne ç›kmaktad›r. 

Özellikle siyasi haberlerde, bir k›s›m gazeteler iktidara mensup si-
yasi partilerin haberlerini büyülterek birinci sayfalar›ndan verirken,
muhalefet partilerinin haberlerini çok küçülterek kamuoyunun dikka-
tinden kaç›rmay› tercih etmektedirler. Siyasal iktidar/medya aras›ndaki
ç›kar iliflkileri burada da kendini göstermekte, iktidardan teflvik ve kre-
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di gibi parasal menfaat sa¤layan baz› medya organlar›, iktidar partileri-
nin haberlerini büyülterek yay›nlad›klar› gibi onlar hakk›nda olumsuz
hiçbir haber yay›nlamamaya da özel gayret göstermektedirler. Kendi
ç›karlar› için siyasal iktidar lehine gündem oluflturan bu yay›n organla-
r› asl›nda kamuoyunun yanl›fl yönlendirilmesine de ön ayak olmakta-
d›rlar. 

Siyasal iktidar›n yanl›fl uygulamalar›n› görmezden gelen, onlar›
elefltirmeyen, kamuoyuna duyurmayan medya organlar›, bir süre sonra
kamuoyunun durumun fark›na varmas›yla birlikte güvenilirliklerini de
büyük ölçüde yitirmektedirler. Ellerindeki medya gücünü kendi kiflisel
ç›karlar› için kullanmaktan çekinmeyen medya sahipleri, belki kendile-
rine menfaat sa¤l›yorlar ama ülkenin ba¤›ms›z, güvenilir ve güçlü med-
yadan mahrum olmas›n›n da zeminini haz›rl›yorlar.

Medyan›n güvenilirli¤ini yitirdi¤i ortamlarda demokrasi de zarar
görmektedir. Güdümlü kamuoyu oluflturarak kitleleri yanl›fl tercihlere
yönlendiren medya, siyasetin kirlenmesine, siyasetin rant kap›s› haline
getirilmesine de neden olmaktad›r. Bireylerin siyasal tutum ve davra-
n›fllar›n›n yanl›fl  yönlere kanalize edilmesi, ço¤u zaman ciddi ekono-
mik krizleri, sosyal çalkant›lar› ve ça¤›n gerisine düflme tehlikesini de
beraberinde getirmektedir.  

fifieekkiill  11  ::  McCombs Ve Shaw’›n Gündem Belirleme Modeli

KKaayynnaakk:Yüksel, aa..gg..ee, s. 26
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McCombs ve Shaw, “kitle iletiflim araçlar›n›n bir konuya verdikleri
önem ile izleyenlerin ayn› konuya verdikleri önem aras›nda bir paralel-
lik oldu¤unu” ifade etmektedirler. 

Medya gündemiyle kamuoyu gündemi aras›ndaki paralelli¤i bir
model arac›l›¤›yla aç›klayan McCombs ve Shaw, kitle iletiflim araçlar›-
n›n belirli bir konuya ay›rd›¤› yer ya da zaman miktar›n›n ölçülmesi ile
elde edilen verilerin, kamuoyunun ayn› konuya gösterdi¤i ilgi miktar›-
na çok yak›n oldu¤unu belirtmektedirler. Yani medyada büyük yer tu-
tan konular, kamuoyu gündeminde de önemli konulard›r. 15

Kamu gündemini oluflturan medyan›n, siyasi gündemi de etkisi alt›-
na ald›¤› görülmektedir. Birer kamuoyu üyesi olan ve kamuya hizmet
için karar mekanizmalar›nda bulunan siyasiler, medya iletilerine ciddi
anlamda ba¤›ml› durumdad›rlar. Medyan›n siyaset üzerindeki etkisi sa-
n›ld›¤›ndan da büyüktür. Hükümetlerin medyan›n bask›s› nedeniyle ba-
z› kanunlar› ç›karmakta çekingen davrand›¤› ya da medyan›n bask›s›
nedeniyle istemeyerek de olsa kimi yasalar› ç›kard›¤› bilinmektedir. 

Bu durumun en çarp›c› örne¤ini May›s 2002’de Radyo Televizyon
Üst Kurulu Kanunu’nda yap›lan de¤ifliklik oluflturmaktad›r. Bilindi¤i
gibi daha önceki RTÜK yasas›, medya sahiplerine kamu ihalelerine gir-
me yasa¤› getiriyordu. Ayr›ca bir kifliye televizyon kanal›n›n tümüne
sahip olma olana¤› vermiyordu. 

Medyan›n yo¤un bask›s›yla iktidar, RTÜK yasas›nda bir de¤iflikli¤e
gitme karar› ald›. Kanun de¤iflikli¤i tasar›s› Meclis komisyonuna geldi-
¤inde kamuoyunda deyim yerindeyse k›yamet koptu. Sivil toplum ör-
gütleri aya¤a kalkt›. RTÜK yasas›ndaki de¤iflikliklerin kartelleflmeye,
tekelleflmeye yol açaca¤› belirtildi. Ayr›ca yay›n organlar›na getirilen
fahifl derecedeki para cezalar›n›n yay›n özgürlü¤üne darbe vuraca¤›,
yerel medyan›n sonunun gelece¤i ifade edildi. 

Tüm bu söylemler, iktidar kanad›nda hiçbir etki yapmad›. Yasa,
Meclisten baz› medya sahiplerinin istedi¤i flekilde geçti. Ancak Cum-
hurbaflkan› yasay› onaylamayarak hükümete geri iade etti. ‹ade eder-
ken de baz› düzeltmelerin yap›lmas›n›n flart oldu¤unu, mevcut düzen-
lemenin hukuka ayk›r› oldu¤unu ifade etti. 

48 SSiiyyaassaall  ‹‹lleettiiflfliimm  SSttrraatteejjiilleerrii



Sivil inisiyatif bu aflamada bir kez daha devreye girdi. Hükümeti
uyard›, Cumhurbaflkan›n›n alt›n› çizdi¤i de¤iflikliklerin hiç olmazsa ya-
san›n ikinci görüflmelerinde düzeltilmesini istedi. Ama medya sahiple-
ri, yasan›n oldu¤u gibi ç›kmas›nda ›srar ediyorlard›.

Nitekim öyle de oldu. Siyasal iktidar, medya bask›s›na deyim yerin-
deyse boyun e¤di. Hukuka ayk›r› oldu¤u Cumhurbaflkanl›¤› taraf›ndan
ifade edilen yasa Meclis’ten tekrar geçirilerek kanunlaflt›r›ld›.

Türkiye’de RTÜK yasas›nda medya bask›s›yla yap›lan yeni düzen-
leme, medyan›n siyaseti yönlendirdi¤i iddialar›n› güçlendirecek bir ol-
gudur. Kamuoyu gündemini siyasal iktidar›n ifline gelecek flekilde olufl-
turan medya, karfl›l›¤›nda da kendi kiflisel ç›karlar›na hizmet edecek
yasalar›n Meclis’ten geçirilmesini siyasal iktidardan isteyebilmektedir.
Bu durum, kamuoyu vicdan›n› rahats›z eden, demokratik hiçbir top-
lumda rastlanmayacak bir durumdur. Çünkü siyasal iktidar medyan›n
de¤il, kamuoyunun sesini dinlemekle görevlidir.

fifieekkiill  22  ::  Gündem Belirleme Sürecinin Bafll›ca Unsurlar›

KKaayynnaakk:: Yüksel, aa..gg..ee, s. 29

Gündemin belirlenme sürecine bak›ld›¤›nda birbiriyle iliflkili üç ay-
r› gündemin oldu¤u görülmektedir: “Siyasal ya da di¤er ilgi gruplar›-
n›n sahip oldu¤u siyasal gündem, haber önemlili¤i ve alg›lanan izleyi-
ci performans›yla  yap›land›r›lan ve etkilenen medya gündemi ve med-
yan›n da etkilendi¤i tahmin edilen kamu gündemi.” 16
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Rogers ve James’›n oluflturduklar› modelde, süreç içerisinde haber
de¤erleri ya da izleyenlerin tercihleriyle fark edilen medya gündemi-
nin, kamu gündemini ve onun da siyasal ya da bask› gruplar›n›n belir-
ledi¤i siyasal gündemi etkiledi¤i belirtilmektedir. Yine ayn› flekilde,
medya gündeminin siyasal gündemden, siyasal gündemin de medya
gündeminden etkilendi¤i ifade edilmektedir. Modele göre, bu gündem-
lerin her biri, di¤erlerini etkilemeye uygun konumda ve etkileflimde bu-
lunmaktad›r. 17

fifieekkiill  33::  Gündem Belirleme Sürecinin Geniflletilmifl Bir Modeli

KKaayynnaakk:: Yüksel, aa..gg..ee, s.52

Gündem belirleme yaklafl›m› üzerine çal›flan bir baflka isim olan
Soroka ise, gündem belirleme sürecini “konular›n niteli¤ine göre” in-
celemifltir.  Soroka, Kanada’da yapt›¤› çal›flmada “1985/1995 y›llar›
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aras›nda do¤rudan ö¤renilen ya da deneyimlenen enflasyon, daha faz-
la medya ba¤›ml›l›¤› içerdi¤i için dolayl› ö¤renilen çevre sorunlar› ve
hem do¤rudan hem de dolayl› ö¤renilen bütçe aç›¤›” konular›n› ele al-
m›flt›r. Çal›flma sonucu, medyan›n çevre ve bütçe aç›¤› konular›nda da-
ha güçlü etkilere sahip oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. Bu çal›flma sonucu bir
model gelifltiren Soroka, gündem belirleme dinamiklerinin, konular›n
önem ya da büyüklü¤ü çerçevesinde yön de¤ifltirdi¤ine iflaret etmekte-
dir. 18

“Bir konuyu medyan›n gündemine yerlefltiren unsurlar nelerdir?”
sorusunun pekçok cevab› bulunmaktad›r. Kimilerine göre güçlü serma-
ye gruplar›n›n medyan›n gündemini belirlemede önemli etkileri vard›r,
kimilerine göre de gazete sahibi ve yay›n politikas›ndan sorumlu yay›n
müdürü  medyan›n gündemini belirlemede en baflta gelmektedir.

Kuflkusuz sözü edilen gruplar›n medyan›n gündeminin belirlenme-
sinde etkileri vard›r ama gündeme etki eden unsurlar bunlarla s›n›rl› de-
¤ildir. Medya gündemini belirleyen unsurlar flu flekilde s›ralanmakta-
d›r: 19

* Medya Çal›flanlar›ndan Kaynaklanan Etkiler: Bireysel etkiler dü-
zeyi de denilen bu etkiler; medya çal›flanlar›n›n kiflisel özelliklerini, tu-
tumlar›, de¤erleri, inançlar›, mesleki birimlerini ve rollerini kapsamak-
tad›r. Olay› ilk elden yeniden kurgulayan ve ürün ya da haber haline dö-
nüflünceye kadar geçen süre içerisindeki insan unsurundan kaynakla-
nan etkiler, bu düzeyde ele al›nmaktad›r. 

* Çal›flma Düzeninden Kaynaklanan Etkiler: Medya rutinleri düze-
yi  de denilen bu düzeyde; yay›n periyodu, zaman k›s›tl›l›¤›, yer s›n›r-
lamas›, haber yaz›m kurallar›, haber de¤eri, objektiflik ve haber kayna-
¤›na  ba¤l›l›ktan do¤an etkiler incelenmektedir.  

* Kurumsal Amaçlardan Kaynaklanan Etkiler: Kitle iletiflim araçla-
r›n›n sahip olduklar› amaçlara yönelik etkilerdir. Kurumsal ve ekonomi
politik yaklafl›m olarak iki temel grupta incelenmektedir. Kurumsal
yaklafl›m, medya kurumlar›n› analiz birimi olarak ele alan çal›flmalar-
dan oluflmaktad›r.  Örgüt kuram›ndan hareket eden bu çal›flmalar, med-
ya kurumlar›n›n da di¤er kurumlar gibi hiyerarfli yap›lar›n›n bulundu-
¤unu, kurum içi ifl bölümünün gerçeklefltirildi¤ini, kurumlar›n ekono-
mik amaçlar› do¤rultusunda faaliyette bulunduklar›n› belirtmektedir.
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Ekonomi politik yaklafl›m ise, medya kurumlar›n›n gücü üzerinde dur-
maktad›r. Buna göre medya içeri¤ini as›l belirleyen unsur,  ekonomik
ç›karlar ve medya kurumlar›n›n mülkiyet yap›lar›d›r. Bu çal›flmalarda
da medyadaki yo¤unlaflmalar ve tekelleflme e¤ilimleri üzerinde durula-
rak, medya sahiplerinin ve medyay› denetleyenlerin sözcülü¤ü rolü ne-
deniyle medyan›n güç  arac› haline getirildi¤ine iflaret edilmektedir. 

* Kurum D›fl›ndan Gelen Etkiler: Daha çok haber kaynaklar› anla-
m›nda bask› gruplar›n›n belirli bir içerik için yürüttükleri lobi faaliyet-
leri ile medyada yer alabilmek için yapt›klar› çal›flmalar ve yasal an-
lamda hükümetin bask›lar›n›n do¤urdu¤u etkiler bu grupta toplanmak-
tad›r. Kurum d›fl›ndan gelen etkilerin as›l amac›, medyada yer alan ha-
berin içeri¤inin kendi istedikleri yönde flekillenmesi ya da kendileri
aleyhine ç›kabilecek olumsuz bir haberin ç›kmamas› için çaba harcan-
mas›d›r. 

* ‹deolojik E¤ilimlerin Etkileri: Kitle iletiflim araçlar›n›n bir ideolo-
jiye olan yak›nl›¤›, medya içeriklerinin belirlenmesinde di¤er unsurlar-
dan çok daha önde gelmekte ve as›l belirleyici olmaktad›r. ‹deolojik et-
ki, haberlerin üretilmesinden kamuoyu gündeminin oluflturulmas›na
kadar çok genifl bir süreçte etkili olmaktad›r. Bir ideolojiye yak›nl›k du-
yan kitle iletiflim arac›nda, bu ideolojinin aleyhine herhangi bir yay›n›n
yap›lmas› neredeyse imkans›zd›r. Kitle iletiflim arac›n›n yapt›¤› yay›n-
lar›n hemen hemen tümü, bu ideolojik düflünce çerçevesinde gerçeklefl-
tirilir. 

Medyan›n siyasal gündemi belirleme konusunda da önemli etkileri
bulunmaktad›r. Medyan›n bir konuya gösterdi¤i ilgi, ayn› konunun si-
yaset gündemine de tafl›nmas›na neden olmaktad›r. Yani medya, do¤ru-
dan siyasetin de gündemini etkilemekte, yönlendirmektedir. 

Medyan›n siyaset gündemini oluflturma konusunu inceleyen araflt›r-
mac›lar, medya ile siyaset seçkinleri aras›nda bir “güç  oyunu” oynan-
d›¤›na dikkat çekmektedirler. Bu güç oyununda amaç, kendi gündem-
lerini belirlemeye çal›flmak ve birbirlerinin gündemlerini etkilemektir.
Smith, bu çetin güç oyununda ço¤unlukla siyasetçilerin üstün geldi¤i-
ni belirterek, “siyasetçiler genellikle siyasal gündemin üst s›ralar›na
yükselmesini istedikleri  olaylar konusunda haber dosyalar› haz›rlaya-
rak medyan›n önüne koymaktad›r” demektedir. 20
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Siyasetçilerin kendilerine empoze etti¤i, bilgi s›zd›rd›¤› konularla
ilgili haber yapan medya mensuplar›, kamuoyunu ayd›nlatma görevini
yerine getirirken, asl›nda siyasetçinin gündem belirleme oyununa da is-
temeden alet olmaktad›r.  Siyasetçiler, özellikle sat›fl› yüksek kitle ga-
zetelerine gazetecinin kendi çabas›yla ulaflmas› mümkün olmayan bil-
gileri s›zd›rarak, bir anda ülkenin gündemini de¤ifltirebilmektedirler.
Gazeteler ya da televizyon kanallar› için bu tür s›zd›rma bilgilerin öne-
mi büyüktür çünkü sat›fl ve reyting sa¤lamak için bulunmaz malzeme-
lerdir. Medya kurulufllar›, siyasetçilerden gelen bilgi ve belgeleri ya-
y›nlarken “acaba kiflisel ç›karlara alet olur muyuz?” sorusunu pek ken-
dilerine sormazlar. Bu karfl›l›kl› bir iliflkidir: Siyasetçi, medyaya bilgi
vererek ülke gündeminde yer almas›n› istedi¤i konular› medya arac›l›-
¤›yla üst s›ralara tafl›r. Medya organlar› da gazetesinin okunmas›n›, te-
levizyon kanal›n›n izlenmesini sa¤layacak bilgileri yay›nlayarak sat›fl›-
n› ya da reytingini art›r›r. 

Ama bazen bu karfl›l›kl› iliflki, siyasetçinin arzu etmedi¤i bir flekil
de  alabilir. Verdi¤i özel bilgilerle siyasal gündemi belirleyen siyasetçi,
medya organlar›n›n verilen bilgileri “kendi istedikleri flekilde” kullan-
mas› halinde zor durumda kalabilir. Gündem belirlemeyi amaçlayan si-
yasetçinin mesaj› kamuoyuna çok baflka bir flekilde aktar›labilir. Bu du-
rumda da siyasetçinin medya organlar›na tepki göstermekten baflka ya-
pabilece¤i  pek fazla birfley yoktur.  
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55..  SS‹‹YYAASSAALL ‹‹KKTT‹‹DDAARRIINN  MMEEDDYYAA ‹‹LLEE  ‹‹LL‹‹fifiKK‹‹LLEERR‹‹ VVEE  
TTÜÜRRKK‹‹YYEE’’DDEEKK‹‹  DDUURRUUMM

Demokratik toplumlarda medya “dördüncü güç” olarak kabul edil-
mektedir. Yasama, yürütme ve yarg› erkinden sonra kamuoyu ad›na de-
netim görevini yüklenen medyan›n bu görevini yerine getirirken özgür,
ba¤›ms›z, fleffaf ve kamu yarar›n› herfleyin üstünde tutan bir yap›da ol-
mas› kaç›n›lmazd›r.

Ama uygulamaya bak›ld›¤›nda, bunun hiç de böyle olmad›¤›n› aç›k-
ca görüyoruz. Özellikle siyasal iktidar ile medya aras›ndaki iliflkilerde,
pekçok ülkede önemli sorunlar yaflanmakta, medya kamuoyu ad›na de-
netim yapma görevini tam olarak yerine getirememektedir. 

Siyasal iktidar ile medyan›n iliflkisi karfl›l›kl› bir iletiflime dayan-
maktad›r. Siyasiler mesajlar›n› medya arac›l›¤›yla topluma iletirlerken,
toplum  da dilek ve istekleri medya arac›l›¤›yla politikac›lara iletmek-
tedirler. Medyan›n “kontrol gücü” özelli¤i burada ön plana ç›kmakta-
d›r. 21

Medya hem siyasilerin topluma verdikleri mesajlar üzerinde, hem
de halk›n siyasilere gönderdikleri mesajlarda denetim ve kontrol gücü-
nü elinde tutmaktad›r. ‹flte medya tam da bu özelli¤i nedeniyle siyasal
iktidarlar taraf›ndan devaml› olarak “kontrolleri” alt›na al›nmak isten-
mekte, medyan›n “kontrol gücü” denetim alt›nda tutulmak hedeflen-
mektedir. 

Demokrasi kültürünün kurumsallaflt›¤› yerlerde siyasal iktidar ile
medya aras›ndaki iliflkinin çerçevesi hukuki düzenlemelerle çizilmifltir.
Hatta baz› konularda hukuksal bir düzenleme olmasa bile sorumluluk
anlay›fl› çerçevesinde hareket edilerek iliflkiler karfl›l›kl› anlay›fl ve say-
g› çerçevesinde yürütülmektedir.

Ancak demokrasiyi bir kültür olarak içsellefltirememifl (buna Türki-
ye de dahildir) ülkelerde ne yaz›k ki, siyasal iktidar ile medya aras›n-
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daki iliflkide karfl›l›kl› ç›karlar ön plana geçmifl ve kamu ç›kar› ikinci
plana itilmifltir. 

Siyasal iktidar medyay›, kendi iktidar›n›n ç›karlar› için kullanmaya
bafllam›fl, medyan›n  özgür ve ba¤›ms›z kimli¤ini  yoketmifl, kredi ve
teflvik uygulamalar›yla “ba¤›ml› bir medya” ortaya ç›karm›flt›r.  Med-
ya, ekonomik olarak ba¤›ml› hale geldi¤i için de siyasal iktidar› eleflti-
rip yanl›fllar›n› söyleyemez olmufl,  gerçek kimli¤ini kaybeder bir du-
ruma gelmifltir

Kamuoyu üzerinde büyük etkileme gücü bulunan medya ile siyasal
iktidar›n birbirlerinin güçlerini k›skand›¤›n› ifade eden Burton, flu il-
ginç saptamay› yapmaktad›r: “Hükümet, temsil etti¤i insanlar ad›na
medyan›n istedi¤ini söylemesi ve yapmas›n› frenlemeye çal›fl›rken,
medya da insanlar› temsil etti¤ini ve bu bask›c› güçten kurtulmak iste-
di¤ini söylemektedir...” 22

SSiiyyaassaall  ‹‹kkttiiddaarr //  MMeeddyyaa  ‹‹lliiflflkkiilleerriinniinn  TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii  DDuurruummuu

Siyasal iktidar ile medya aras›ndaki iliflkinin ülkemizdeki durumu-
na bak›ld›¤›nda hiç de içaç›c› fleyler söylemek mümkün de¤ildir. Özel-
likle son y›llarda bu iki kurum aras›ndaki iliflkinin iyice yozlaflt›¤› gö-
rülmektedir. Yay›n organlar›n›n, belli dönemlerde siyasal iktidarlar ile
ç›kar iliflkilerine girdikleri, çeflitli imtiyazlar elde ettikleri bilinmekte-
dir. 

Halk›n sorunlar›n› gündeme getirece¤i yerde, siyasi iktidar›n hoflu-
na gidecek yay›nlar› yapmay› tercih eden baz› medya kurulufllar›, kar-
fl›l›¤›nda da iktidardan birtak›m teflvik ve krediler almaktad›r. Ekono-
mik olarak siyasi iktidara ba¤›ml› hale gelen medya,  halk›n gündemin-
den kopmakta, iktidara flirin görünmek u¤runa as›l görevi olan denetim
görevini yapamaz hale gelmektedir.

Çeflitli yay›n organlar›nda kendi sorunlar›yla ilgili yay›nlar göreme-
yen halk da bir süre sonra bu yay›nlar›n güvenilirli¤ini sorgulamakta,
gerçeklerin üstünün örtüldü¤ü endiflesi tafl›maktad›r. Yay›n organlar›
maddi olarak siyasal ikitdara ba¤›ml› hale gelince, tarafs›z olma özel-
liklerini de yitirmekte, “sahibinin sesi” gibi yay›n yapmak zorunda kal-
maktad›rlar. Bu tür yay›nlar›n da ne inand›r›c›l›¤› ne de itibar› bulun-
maktad›r.
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Ülkemizde siyasal iktidarlar›n medyay› kullanmak istemelerinin al-
t›nda di¤er pekçok ülkede oldu¤u gibi “kontrol gücünü” ele geçirme
hedefi yatmaktad›r.  Bu büyük gücü denetimi alt›na ald›¤›ndan emin
olan siyasal iktidar›n daha pervas›z hareket edece¤i aç›kt›r. 

Medyan›n ülke genelindeki yayg›nl›¤› da siyasal iktidar›n medyay›
kontrolü alt›na alma çabalar›nda önemli bir rol oynamaktad›r. Bugün
Türkiye’de  12 milyon hane bulunmakta ve her hanede ortalama 5 kifli
yaflamaktad›r. Bu veri ile gazete sat›fllar› de¤erlendirildi¤inde, hanele-
rin yüzde 34’ünün sürekli olarak gazete sat›n ald›¤› görülmektedir. Bu-
nun yan›nda yaklafl›k her iki haneden birinde radyo, hepsinde de tele-
vizyon bulunmaktad›r. Türkiye’deki televizyon izleme oran›n›n da Av-
rupa ülkelerinden fazla oldu¤u bilinmektedir. 23

Medyan›n Türkiye genelindeki bu yayg›nl›¤›  siyasal iktidar›n iflta-
h›n› kabartmaktad›r. Çünkü siyasal iktidar hem kendi verdi¤i mesajla-
r›n “kontrollü medya” arac›l›¤›yla çok genifl kitlelere ulaflmas›n› iste-
mekte hem de halktan gelecek tepkilere medyay› kalkan olarak kullan-
may› amaçlamaktad›r. 

Medyan›n büyük gücünü kullanmay› baflaramayan siyasal iktidarlar
ise bu gücü “s›n›rlayarak” hem kendilerinden uzak tutmaya çal›flmak-
ta, hem de “flerlerinden” emin olmak istemektedirler. Son y›llarda çe-
flitli ülkelerde gazetecilere ve yay›nlar›n içeri¤ine yönelik birtak›m k›-
s›tlama ve yasaklamalar›n getirildi¤i, hatta bunlar›n kanunla düzenlen-
di¤i de bilinmektedir. 24

SSiiyyaassaall  ‹‹kkttiiddaarr››nn  HHaavvuuçç  vvee  SSooppaa  PPoolliittiikkaallaarr››

Siyasal iktidarlar, medyay› kontrolleri alt›na almak için çeflitli poli-
tikalar uygulamaktad›rlar. Bu uygulamalar,  “havuç” ve “sopa” politi-
kalar› olarak iki gruba ayr›lmaktad›r. Medyay› yasalarla s›n›rlama, san-
sür uygulama ve fliddet kullanma “sopa politikalar›n›” olufltururken,
medyaya ekonomik destek sa¤lama, teflvik ve kredi vermek de “havuç
politikalar›”n›n bafl›nda yeralmaktad›r. 25

Ülkemizdeki duruma bak›ld›¤›nda siyasal iktidarlar, medyan›n ya-
y›nlar›ndan rahats›z olduklar› dönemlerde “sopa politikalar›n›” uygula-
y›p yay›n organlar›n› yasak ve sansürle köfleye s›k›flt›rarak görevlerini
yapamaz duruma getirmifllerdir. Medya ile iliflkilerini “s›cak” tutmak
istedikleri dönemlerde ise “havuç politikalar›” devreye girmifl, ak›lal-
maz teflvik ve çok uzun vadeli kredilerle birk›s›m yay›n organlar› ade-
ta beslenmifltir.
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Siyasal iktidar›n medyaya karfl› uygulad›¤› “sopa ve havuç” politi-
kalar›n›n her ikisinin demokratik sistemde yeri yoktur. Siyasal iktidar
ne ba¤›ms›z yay›n organlar›na yasak ve sansür getirmeli, ne de onlara
baflkalar›na sa¤lamad›¤› birtak›m imtiyazlar sa¤lamal›d›r. ‹ktidardan
imtiyaz elde eden yay›n organlar›, bir süre sonra görevini yapamaz ha-
le gelecek, iktidar›n yapt›¤› yanl›fl uygulamalar› kamuoyuna duyur-
maktan çekinecektir. Bu da kamuoyunun medyaya olan güvenini kö-
künden sarsacak bir durumdur.

Geçmifle bak›ld›¤›nda hem sopa, hem de havuç politikalar›n›n pek-
çok örne¤ini görmek mümkündür. Demokrasinin kesintiye u¤rad›¤› dö-
nemlerde “sopa politikas›”n›n daha çok kullan›ld›¤› görülmektedir.
Medyaya getirilen k›s›tlama ve yasaklar›n amac› medyay› sindirmek ve
siyasi iktidar›n istedi¤i yönde yay›n yapmaya zorlamakt›r. Türkiye’de
halen medyan›n özgürce yay›n yapmas›n›n önünde engel oluflturan  40
tane kanun ve yönetmelik bulunmaktad›r. 26

Türkiye’de son 10 y›lda ise siyasal iktidar taraf›ndan medyaya kar-
fl› “havuç politikalar›n›n” daha çok uygulanmaya baflland›¤› gözlen-
mektedir.  Özel Televizyon kanallar›n›n kurulmaya bafllanmas›yla bir-
likte siyasal iktidar›n medyay› denetimi alt›na alma iste¤i de artm›fl, si-
yasal iktidar hem görsel ve yaz›l› medyan›n elefltirilerinden korunmak
hem de medyada “pembe tablolar” çizdirmek için havuç politikalar›n›
tercih etmeye bafllam›flt›r.

Siyasal iktidar havuç politikas› kapsam›nda “pembe tablolar” çiz-
meleri için medyaya “teflvik” da¤›tm›fl, teflvi¤i alan  gazete ve televiz-
yonlar›n yay›n politikalar›n›n “benzeflti¤i” de dikkatlerden kaçmam›fl-
t›r.

Siyasal iktidar taraf›ndan verilen teflvikler; gümrük muafiyetinden,
katma de¤er vergisi istisnas›na, yat›r›m indiriminden, arsa tahsisine,
vergi ve harç istisnas›ndan enerji deste¤ine kadar pekçok alan› kapsa-
maktad›r. Hazine müsteflarl›¤›n›n verilerine göre son 20 y›lda Türki-
ye’de siyasal iktidar taraf›ndan medya sektörüne tam 787 adet teflvik
belgesi verilmifltir. 27

AAcc››  GGeerrççeekk::  HHaallkk  MMeeddyyaayyaa  GGüüvveennmmiiyyoorr

Siyasal iktidar›n sa¤lad›¤› teflvik ve kredilerle beslenip büyüyen,
gerçek görevi olan kamuoyunu ayd›nlatma ifllevini yerine getiremeyen
medya, bugün çok önemli bir güven bunal›m› yaflamaktad›r.
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Medyan›n gündemi ile ülkenin gündemi aras›nda da¤lar kadar fark
vard›r.

Halk›n sorunlar›n›n medyada yer almad›¤› konusunda görüflbirli¤i
mevcuttur. Halk da içinde kendisinin olmad›¤› ya da çok az yer ald›¤›
gazeteyi almamakta, televizyonu izlememektedir. Gazetecilik ve ya-
y›nc›l›k yaparak yeterli maddi imkan› elde edemeyen medya patronla-
r› ise ya bankac›l›k yapmakta ya da baflka alanlara yat›r›m yapmakta-
d›rlar. 

Yay›nc›l›k ifli d›fl›nda baflka alanlarda yat›r›m› olan medya patronla-
r› bu defa siyasal iktidara daha fazla ba¤›ml› hale gelmekte, siyasal ik-
tidar›n hofluna gidebilmek için yay›n organlar›n› kendi kiflisel ç›karlar›
do¤rultusunda kullanabilmektedirler. 

Bu k›s›r döndü de sonunda medyay› yaralamakta, kamuoyunun gö-
zü önünde olan biten bu çarp›k iliflkiler medyaya olan ilgi ve güveni
sarsmaktad›r. 

Medyan›n kamuoyunda güvenilirli¤ini yitirdi¤i, yap›lan kamuoyu
araflt›rmalar›yla da art›k aç›¤a ç›km›flt›r. Piar/Gallup taraf›ndan yap›lan
bir kamuoyu araflt›rmas›na göre, halk medyay› “güvenilmez, ç›karc›,
yalanc› ve tarafl›”bulmaktad›r. Bu araflt›rmada medyan›n güvenilirli¤i
%30.3 olarak ç›km›flt›r. Bu oran medya için  kayg› verici bir durumdur.
Ayr›ca bir baflka araflt›rma da bu sonucu do¤rulamaktad›r. ZED araflt›r-
ma flirketi taraf›ndan 7264 kifliyle yap›lan araflt›rmada medyaya güven-
meyenlerin oran› %69.9 olarak  saptanm›flt›r. Yani ülkemizde her üç ki-
fliden ikisi medyaya karfl› güvenini kaybetmifltir. Kamuoyu ad›na dene-
tim görevi yapmakla yükümlü olan medya, böyle bir güven erezyonuy-
la acaba bu görevini nas›l  yerine getirecektir? 28

Demokrasi kültürümüzün geliflebilmesi için medya mutlaka, siyasi
iktidar ile iliflkilerini demokratik sistemin koydu¤u kurallar çerçevesin-
de yürütmelidir. Medya ile siyasal iktidar aras›ndaki mevcut çarp›k ilifl-
ki son buldu¤u takdirde ülkemizde bugün anormal olarak nitelendirilen
pekçok uygulama da normalleflecek, demokratik iflleyifl çal›flmaya bafl-
layacakt›r.
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66..  SS‹‹YYAASSAALL ‹‹LLEETT‹‹fifi‹‹MM‹‹NN  fifiEEKK‹‹LLLLEENNMMEESS‹‹NNDDEE
SS‹‹YYAASSAALL KKÜÜLLTTÜÜRRÜÜNN  RROOLLÜÜ

Her siyasal sistemde, toplum üyelerinin siyasal sisteme iliflkin
inançlar› ve tutumlar› oldu¤u gibi, siyasete iliflkin davran›fl  kurallar› da
bulunmaktad›r. Bunlar›n tümü de “siyasal kültürü” oluflturmaktad›r. 

"insanlar›n içinde yaflad›klar› toplumun yönetimiyle ilgili alg›, ilgi,
bilgi, de¤er ve eylemleri ile bunlar› etkileyen maddi ve manevi flartla-
r›n bütünü" olarak tan›mlanan siyasal kültür, ayn› zamanda “bütünsel
kültürün siyasal yönleri” olarak da ifade edilmektedir. 29

‹lter Turan, siyasal kültürün siyasal süreç  aç›s›ndan iki temel iflle-
vi oldu¤unu belirtmektedir. Birincisi; kültür, baz› inanç ve davran›fl ku-
rallar›n›n standartlaflmas› yoluyla siyasal sürecin iflleyiflini kolaylaflt›r-
maktad›r. ‹kincisi de; siyasal kültür, mevcut siyasal sistemin benimsen-
mesini, yönetmekte hakl› görülmesini ve dolay›s›yla devaml›l›¤›n› sa¤-
layan bir araç  niteli¤ini tafl›maktad›r. 30

Bir toplumun siyasal kültürü, toplum üyelerinin siyasal nesneler
karfl›s›ndaki de¤er ve yönelimleri ile siyasal semboller hakk›ndaki
inançlar›ndan oluflmaktad›r. Siyasal kültür hem kamusal olaylardan
hem de özel tecrübelerden beslenmektedir.  Siyasal kültür, ayn› zaman-
da bir toplumun temel siyasal de¤erlerine de flekil vermektedir. 31

SSiiyyaassaall  KKüüllttüürrüünn  BBooyyuuttllaarr››

“Bir toplumda siyaset ve siyasal sistemle ilgili inançlar, de¤erler ve
davran›fl kurallar› nas›l belirlenir, nereden gelir?” sorusuna yan›t aran-
d›¤›nda karfl›m›za çok boyutlu bir yap› ç›kmaktad›r. Öncelikle toplu-
mun de¤erlerinin, o toplumun maddi ve manevi ihtiyaçlar›ndan soyut-
lanamayaca¤› gerçe¤i bilinmelidir. Siyasal kültür, toplumsal kültürün
di¤er ögelerinden ve uluslararas› kültür hareketlerinden ayr› tutulamaz;
onlar› etkiler ve onlardan etkilenir. Siyasal kültürü, siyasal sistemi yön-
lendiren kadrolar›n düflünceleri ve eylemleri de biçimlendirmektedir.
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Ayr›ca somut tecrübeler de siyasal kültürü etkilemektedir. Sonuç olarak
siyasal kültür; bir toplumun maddi koflullar›, toplumsal kültürün di¤er
boyutlar›, siyasal sistemi yönetenlerin tercihleri ve toplumsal olaylar ve
tecrübeler taraf›ndan etkilenmektedir. 32

Siyasal kültür; “bilme, alg›lama, inanma boyutu”, “duygusal bo-
yut” ve “de¤erlendirme boyutu” olmak üzere üç boyutta ele al›nmak-
tad›r. 33

Birey içinde yaflad›¤› toplumun siyasal kurumlar› hakk›nda asgari
bir bilgiye sahiptir. Bu kurumlarda siyasal rolleri oynayanlar›n kim ol-
duklar›n›, siyasal partilerin içeriklerini ve tutumlar›n› bilmektedir. Bi-
reyin ülkesindeki siyasal yap› hakk›nda bilgi sahibi olmas›, siyasal kül-
türün “bilme, alg›lama ve inanma boyutunu” oluflturmaktad›r.

Birey, bilme, tan›ma aflamas›n›n ötesinde etraf›ndaki siyasal yap›y›,
olaylar› ve kiflileri duygusal planda alg›lamaktad›r. Herhangi bir olay
karfl›s›nda heyecan, hoflnutluk ya da korku duyabilmektedir. Birey bir
politikac›dan nefret edebildi¤i gibi ayn› zamanda onu sevip ba¤lanabil-
mektedir. Bireyin siyasal yap›ya ve siyasal aktörlere karfl› gösterdi¤i bu
alg›lama siyasal kültürün “duygusal boyutunu” oluflturmaktad›r. Siya-
sal kültürün “de¤erlendirme boyutunu” ise bireyin siyasal olgular hak-
k›nda, daha önceden de sahip oldu¤u de¤erlere at›fta bulunarak bir yar-
g›ya varmas› oluflturmaktad›r. 

Siyaset bilimciler üç ayr› siyasal kültür türü bulundu¤unu belirt-
mektedirler: Bireylerin ilgisinin asla ulusal seviyeye ulaflamad›¤› “ma-
halli kültür”, bireylerin siyasal sisteme karfl› pasif bir tutum içinde ol-
duklar› “tabiyet kültürü” ve bireylerin siyasal sistemi etkileyebilecek-
lerine dair inanç ve sisteme ait bilgilerle donanm›fl olduklar› “kat›l›m-
c› kültür. 34

Siyasal kültürün, demokrasi kültürü ile de çok yak›n bir iliflkisi bu-
lunmaktad›r. Demokrasi kültürünün geliflmesi için uygun bir siyasal
kültür ortam›n›n bulunmas› zorunludur. Ülkemizdeki demokrasi soru-
nunun temelinde de asl›nda siyasal kültür eksikli¤i yatmaktad›r. 
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TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii  SSiiyyaassaall  KKüüllttüürr OOrrttaamm››

“Ülkemizde nas›l bir siyasal kültür ortam› var?” diye bakt›¤›m›zda
karfl›m›za evrensel de¤erlerden uzak, uzlaflmac› de¤il çat›flmac›, mer-
keziyetci, farkl›l›klara tahammül edemeyen ve seçkincilik anlay›fl›na
mahkum olmufl bir yap› ç›kmaktad›r. 

Siyasal kültürümüzün kendine has özellikleri bulundu¤unu ve bu
nedenle evrensel demokratik de¤erler ile iliflki kurmakta zorland›¤›n›
ifade eden ‹lter Turan, Türkiye’deki siyasal kültür ortam›n›n özellikle-
rini flöyle s›ralamaktad›r: 35

* Toplumumuz  kendi içinde yeterince farkl›laflmam›flt›r. Herkes ki-
flili¤ini topluluk içinde buldu¤u, topluluk d›fl›nda alg›layamad›¤› bir
bütün olarak görmektedir. Bu durum da siyaset alan›n› yak›ndan etki-
lemektedir. Farkl›laflman›n ifadesi güçleflmekte, farkl›laflman›n dile ge-
tirilmesi bölücü bir eylem olarak de¤erlendirilmektedir. Düflünce üze-
rine s›n›r koyma e¤ilimleri de artmaktad›r.  

* Toplumumuz ortalamadan sapan davran›fl ve görüfllere karfl› hofl-
görülü de¤ildir.  Toplumumuzdaki dayan›flmac› cemaat anlay›fl› ortala-
madan ayr›lanlar› toplumun d›fl›na itmektedir. 

* Siyasal kültürümüz bireysellikten çok toplumsall›¤a önem ver-
mekte, toplumun bireyin önünde oldu¤u kabul edilmektedir.

* Toplumsal hayat›n bütün alanlar› siyasetle ilgili görüldü¤ü için ül-
kemizde siyasetin müdahale alan› çok genifllemifltir.  Toplumda siyase-
tin s›n›r› da  belli de¤ildir. Vatandafl hertürlü iste¤inin devlet taraf›ndan
karfl›lanmas›n› beklerken, devlet de kendisinde her alana s›n›rs›z müda-
hale hakk›n› görmektedir. Hertürlü iste¤in devlet taraf›ndan karfl›lan-
mas›n›n beklenmesi beraberinde herfleyin siyaset arac›¤›yla elde edile-
bilece¤i  düflüncesini de getirmektedir.  Bu da ülkemizde demokrasinin
iflleyiflini zorlaflt›rmaktad›r. 

* Toplumumuzdaki  özerk kurum ve topluluklar›n say›s› yeterli de-
¤ildir. Devlet, kendisini say›lar› zaten az olan kurulufl ve topluluklar
karfl›s›nda kay›ts›z bir üstünlü¤e sahip olarak görülmekte, bunlar dev-
lete tabi olmas› gereken birimler olarak de¤erlendirilmektedir. Toplu-
mun yönetim sürecine örgütlü bir flekilde kat›lmas› engellenmektedir.
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* Siyasal kültürümüzde uzlaflma de¤il, çat›flma ön plana ç›kmakta-
d›r. Toplumsal anlay›fllar›m›zdan ödün vermek bir zaaf belirtisi olarak
görülmektedir. Uzlaflma rejimi olarak tan›mlanan demokrasiyle, uzlafl-
mac› olmayan kültür aras›nda sürekli bir gerilim yaflanmaktad›r.

* Siyasal kültürümüzdeki "siyasal seçkincilik" anlafl›y› da mutlaka
alt› çizilmesi gereken bir unsurdur. Belirli niteliklere haiz kiflilerin top-
lumu yönetmekte özel hak sahibi oldu¤unu varsayan  siyasal seçkinci-
lik anlay›fl›nda,  do¤runun, iyinin ve güzelin sadece baz› kifliler taraf›n-
dan bilindi¤i kabul edilmektedir. Türkiye’de özellikle bürokrasinin
böyle bir anlay›fla sahip oldu¤u görülmektedir. Bu anlay›fla sahip kifli-
ler devleti kutsamakta, toplumu ve bireyi ikinci plana itmektedirler. 

Siyasal kültürümüzün özellikleri hakk›nda önemli ipuçlar› veren
Türkiye De¤erler Araflt›rmas›’n›n sonuçlar›na göre de siyasal kültürün
çok önemli bir unsuru olarak görülen "güven" konusunda ülkemizde
ciddi bir sorun yaflanmaktad›r. 1990 ve 1997 Türkiye De¤erler Araflt›r-
mas›’nda toplumun bireylerinin birbirine duydu¤u güveni ölçmek için
sorulan;" Sizce, genelde insanlar›n ço¤una güvenilebilir mi? Yoksa
baflkalar›yla herhangi bir iliflki kurarken veya ifl yaparken hiçbir zaman
dikkati elden b›rakmamak m› gerekir?"sorusuna 1990 y›l›nda "genelde
insanlar›n ço¤una güvenilebilir" cevab›n› verenlerin oran› yüzde 10
iken, bu oran 1997 de yüzde 6.5’a kadar gerilemifltir. 36

Birbirine güvenmeyen insanlar›n ço¤unlu¤u oluflturdu¤u bir top-
lumda ne paylaflma duygusunun geliflmesi mümkündür ne de hoflgörü
ile biradada yaflama ve ortak hedeflere birlikte yürüme iste¤inin olufl-
mas›... Kifliler aras›ndaki bu güvensizlik duygusu, siyasal alana da yan-
s›makta, Türk siyaseti bunun a¤›r faturas›n› y›llard›r ödemektedir. 

Dünya De¤erler Araflt›rmas›’ndan ç›kan sonuç da karamsar tabloyu
tamamlamaktad›r. Araflt›rma sonuçlar›na göre "güven" konusunda Tür-
kiye araflt›rmaya kat›lan 43 ülke aras›nda sondan ikinci s›rada yer al-
maktad›r. Peki birbirine güvenmeyen insanlar›n oluflturdu¤u bir toplu-
mun, elele vererek sorunlar›n› çözmesini beklemek mümkün müdür?
Türkiye’nin öncelikli olarak güven sorununu çözmesi ve toplumsal gü-
veni yeniden infla etmesi gerekmektedir. 
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SSiiyyaassaall  KKüüllttüürrüünn,,  SSiiyyaassaall  ‹‹lleettiiflfliimm  SSiisstteemmiinnee  EEttkkiilleerrii

Siyasal kültür, siyasal unsurlara yönelik olarak, toplumun genifl bir
bölümünce  paylafl›lan tutum, düflünce ve davran›fl kal›plar›n› ifade et-
mektedir. Siyasal kültür, kamu politikalar›n›n oluflturulmas›ndan, siya-
sal anlaflmazl›klar›n çözümlenmesine ve siyasal iletiflimin biçim ve içe-
ri¤ine kadar birçok unsuru kapsayan psikolojik atmosferi de olufltur-
maktad›r. Siyasal kültür, toplumun siyasal objelere iliflkin bilgi ve bi-
linçlenme derecesi ile toplumun siyasal objelere iliflkin duygu ve heye-
canlar›ndan oluflmaktad›r.37

Toplumsal sistemin üretti¤i siyasal kültür, kitle iletiflim araçlar›n›n
siyasal rolüne ve siyasal iletiflim sistemine etki etmektedir. Siyasal kül-
tür; siyasal tart›flma gündemini, toplumsal kesimlerden gelen taleplerin
flekil ve üslubunu, ifade özgürlü¤ünün s›n›rlar› ile iletiflim sisteminin
kurallara ba¤lanma fleklini belirlemektedir.38

Siyasal kültürün, siyasal iletiflim sistemine etkileri üzerinde duran
araflt›rmac›lar, partilere ba¤›ml› bir medya sisteminin, tek tarafl› bir si-
yasal içerik do¤urdu¤u uyar›s›n› yapmaktad›rlar. Medya sistemi, siya-
sal kadrolara haber için ne kadar ba¤›ml›ysa, politikac›lar›n mesajlar›-
n› istedikleri yönde yay›nlatma flans› da o kadar yüksek olmaktad›r.
Medya özerk oldu¤u ve ba¤›ms›zl›¤›n› korudu¤u ölçüde de dengeli ve
objektif bir siyasal içerik sunabilmektedir.39

Partilere ba¤›ml› medyan›n, kamuoyunu nas›l tek yanl› yönlendirdi-
¤inin ve  tek tarafl› bir siyasal içerik sundu¤unun en çarp›c› örnekleri-
ni, ülkemizdeki yay›n organlar›ndan izlemek mümkündür. Özellikle ik-
tidarda olan siyasal partilere yak›n duran kimi yay›n organlar›, tüm ya-
y›n politikalar›n› o siyasal partiyi övmek, propagandas›n› yapmak üze-
rine kurmaktad›r. Bu yay›n organlar› övüp destekledikleri siyasal parti-
nin kimi olumsuzluklar›n› da ne yaz›k ki ya görmezden gelmekte, ya da
kamuoyuna önemsiz birfleymifl gibi sunmaktad›rlar. Oysa medyan›n
görevi halk› do¤ru bilgilendirmek, taraf tutmamak ve kamuoyunun ger-
çeklerden haberdar olmas›n› sa¤lamakt›r. Bir siyasal partiye angaje
olan yay›n organlar›, bir süre sonra asli görevlerini yapamaz hale gel-
mekte, kamuoyuna karfl› olan sorumluluklar›n› yerine getirememekte-
dirler. Ayr›ca medya arac›l›¤›yla kamuoyuna tek yanl› ve tarafl› bilgiler
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aktar›ld›¤› için de kitleler yanl›fl yönlendirilmekte, kiflilerin karar ver-
me ve seçme davran›fllar›na olumsuz etki edilmektedir.  

Demokratik sistemlerde  siyasal iletiflim, herkesin anlayabilece¤i si-
yasal söylemler kullan›r, toplumun büyük k›sm› taraf›ndan paylafl›lan
de¤er yarg›lar› ve siyasal sembollerle kitlelere seslenir. ‹letiflimin önün-
deki engeller demokratik sistemlerde en aza indirilmifl, iletiflim araçla-
r›na ulaflma kolaylaflt›r›lm›fl, bilgi edinmenin yollar› aç›lm›flt›r. Siyasal
kültürü geliflmifl demokratik toplumlarda siyasal iletiflimin hacmi ve
yo¤unlu¤u fazla oldu¤u gibi çift yönlü bir özelli¤e de sahiptir. 40

Siyasal kültür, siyasal iletiflimin flekillenmesinde öncü bir rol oyna-
maktad›r. Siyasal kültürü geliflmifl, demokrasi kültürü yerleflmifl ülke-
lerde siyasal iletiflim tüm unsurlar›yla uygulan›rken, siyasal kültürü ge-
liflmemifl ülkelerde siyasal iletiflim ya kendine hiç yer bulamamaktad›r
ya da bask› ve dayatmayla karfl› karfl›yad›r. Çünkü siyasal kültürün ge-
liflmedi¤i ortamlarda özgür, ba¤›ms›z ve güçlü kitle iletiflim araçlar›
yoktur. Demokratik ortam olmad›¤› için özgür siyaset yapmak müm-
kün de¤ildir. Siyasal mekanizmalar›n sa¤l›kl› çal›flmas› da olas› de¤il-
dir. Siyasetin özgür olmad›¤›, ba¤›ms›z kitle iletiflim araçlar›n›n bulun-
mad›¤›, siyasal sürecin sa¤l›kl› ifllemedi¤i ortamlarda elbette siyasal
iletiflim fonksiyonlar›n›n olmas› gerekti¤i gibi çal›flmas› da beklene-
mez. Bu nedenle, sa¤l›kl› bir siyasal iletiflim fonksiyonu için, demok-
ratik ço¤ulcu bir sistem ve geliflmifl bir siyasal kültür kaç›n›lmazd›r.
Ancak böyle bir ortamda siyasal iletiflim tüm fonksiyonlar›n› icra ede-
bilir, demokrasiye katk›da bulunabilir.

Konuya Türkiye aç›s›ndan bak›ld›¤›nda ise, karfl›m›za öncelikle si-
yasal kültürümüzün eksiklikleri ve "kendine özgü" birtak›m özellikleri
ç›kmaktad›r. Siyasal kültürümüz, t›bk› demokrasimiz gibi azgeliflmifl
ve yaral› bir görünüm arzetmektedir. Siyasal kültürümüzün kendine has
hastal›klar›, ne yaz›k ki sürmektedir. Bu da ancak demokrasi kültürü
gelifltirilerek tedavi edilebilir. Baflta özgürlükler ve insan haklar› olmak
üzere ülkemizin ça¤dafl demokratik ülkeler seviyesine ç›kmas›na engel
olan konularda sa¤lanacak bir toplumsal mutabakat ve at›lacak ciddi
ad›mlar, demokrasimizin gelece¤i için hayati önem tafl›maktad›r. De-
mokrasi kültürümüz gelifltikçe, buna paralel olarak siyasal kültürümüz
de geliflecek ve eksikliklerinden ar›nacakt›r.
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Türkiye’de demokrasi ve siyasal kültürümüzün geliflip pekiflmesine
yönelik çabalar mevcuttur ve özellikle sivil toplum kurulufllar›n›n bu
yönde yapt›klar› çal›flmalar umut vericidir. Toplumsal talebin de bu
yönde bask› yapmas›, at›lacak ad›mlar›n daha h›zl› at›lmas›n› sa¤laya-
cakt›r. Siyasal iletiflim, elbette mevcut siyasal kültürümüz içinde ken-
disine bir yer edinmifl ve y›llard›r mevcut yap› içinde faaliyetlerini sür-
dürmektedir. Ama siyasal kültürümüzden kaynaklanan birtak›m olum-
suzluklar, do¤rudan siyasal iletiflim faaliyetlerine de yans›maktad›r. Bu
nedenle, siyasal kültürümüzdeki olumlu geliflmelerin,  siyasal iletiflim
çal›flmalar›na da yans›mas› beklenmelidir.
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IIIIII..  BBÖÖLLÜÜMM

SS‹‹YYAASSEETTEE  KKAATTIILLMMAA,,  OOYY VVEERRMMEE  DDAAVVRRAANNIIfifiII
VVEE  SS‹‹YYAASSAALL PPAARRTT‹‹LLEERR

77..  TTÜÜRRKK  SS‹‹YYAASSEETT‹‹NNDDEE  SS‹‹YYAASSAALL KKAATTIILLMMAANNIINN  
KKAAPPSSAAMMII,,  BB‹‹ÇÇ‹‹MM‹‹  VVEE  DDÜÜZZEEYY‹‹

Siyasal kat›lma, baflta oy verme davran›fl› olmak üzere, seçim kam-
panyalar›nda çal›flma, siyasal tart›flmalara girme, siyaset adamlar›yla
iliflki kurma ve benzeri flekildeki pekçok davran›flsal faaliyetleri içer-
mektedir. 1

Verba ve Nie de siyasal kat›lman›n çerçevesini “oy verme, kampan-
ya faaliyetleri, yöresel topluluklarla iliflkili faaliyetler ve devlet me-
murlar›yla bireysel iliflkiler” fleklinde çizmektedirler. Ayr›ca Verba ve
Nie’a göre siyasal kat›lma, vatandafllar›n, devlet personelinin seçimine
ve giriflecekleri eylemleri etkileme amac›na yönelik faaliyetlerden
oluflmaktad›r. 2

AAnnaahhttaarr KKaavvrraamm::  SSiiyyaassaall  KKaatt››llmmaa

Halk›n kendini yönetecek kiflileri seçmesi klasik demokrasi anlay›-
fl›n›n temelini oluflturmaktad›r. Halk, egemenlik hakk›n› kullanarak
temsili demokrasinin gere¤i olarak genel ve eflit oyla temsilcilerini seç-
mektedir. Klasik demokrasi anlay›fl›ndan ayr› olarak bir de “kat›l›mc›
demokrasi yaklafl›m›” vard›r. Do¤rudan demokrasi araçlar›n› içeren ka-
t›l›mc› demokrasi anlay›fl›nda ise,  halk›n çeflitli yollardan siyasete en
genifl anlamda kat›lmas› esast›r. Kat›l›mc› demokrasinin özünde herke-
si ba¤layan ve ilgilendiren karar süreçlerine halk›n kat›l›m› vard›r. Si-
yasal kat›lma, bu noktada demokrasi kavram›yla özdefllefltirilen anah-
tar bir kavram haline gelmektedir. Demokrasiyi üstün k›lan, halk›n si-



yasal sisteme kat›l›m› ve denetimi olmaktad›r. Kat›l›m, bütün siyasal
konularla iliflkilidir. Kat›l›m›n amac›, siyaseti ve yönetimi etkilemektir. 3

KKaatt››ll››mmcc››  DDeemmookkrraassiinniinn  ÜÜssttüünnllüü¤¤üü

Kat›l›mc› demokraside, bireylere kendileriyle ilgili kararlara kat›la-
bilme imkan› tan›nmaktad›r. Bu özellik de, kat›l›mc› demokrasiyi tem-
sili demokrasiden ay›ran en temel nitelik olarak öne ç›kmaktad›r. Ayr›-
ca “ortak karar alman›n seçimler d›fl›ndaki yöntemlere de baflvurmay›
gerektirmesi” ile “siyasal olmayan kararlara kat›l›m›n bireyleri e¤itici
bir nitelik tafl›mas›” da kat›l›mc› demokrasiyi, temsili demokrasiden
ay›ran unsurlar aras›nda say›lmaktad›r. 4

Demokrasinin temel de¤erleri olan halk egemenli¤i, özgürlük, eflit-
lik gibi kavramlar da siyasal kat›lma olgusuyla yak›ndan ilgilidir. Öz-
gürlük, siyasal düflüncenin merkezinde yer almaktad›r. Kat›lma davra-
n›fl›, demokraside bireyin kendini gerçeklefltirmesi ve özgürlü¤ünü ko-
rumas›n›n da bir arac›d›r. Özgürlük herfleyden önce, egemen devlet kar-
fl›s›nda ya da birey üzerinde egemenlik kurmak isteyen oluflumlar kar-
fl›s›nda özgür davranabilmektir. Bireysel özgürlük, bireyin devlet ku-
rumlar› karfl›s›nda korunmas› de¤il, ayn› zamanda bireyin devlet etkin-
liklerine kat›lmas› ve oluflumuna katk›da bulunmas›d›r. Kat›l›m, birey-
sel özgürlü¤ün güçlenmesini sa¤layan önemli bir araçt›r. Birey siyasal
kat›l›mla, siyasal erk karfl›s›nda güçsüz ve çaresiz olmad›¤›n›n bilinci-
ne varmaktad›r.  Özgürlük, bilinçli karar verebilme gücü, toplumun çe-
flitlili¤i,  düflüncelerin ve ç›karlar›n çoklu¤u gibi de¤erlerle birlikte ya-
flamaktad›r. Özgürlü¤ün bireysel sorumlulukla birlikte varolaca¤› da
unutulmamal›d›r. 

Demokrasinin temel de¤erlerinden olan eflitlik ilkesi, demokratik
toplumun meflruluk olanaklar› ve hukuksall›k niteli¤iyle yak›ndan ilgi-
lidir. Bu nedenle siyasal kat›l›m, halk egemenli¤i ilkesini hayata geçi-
ren ve eflitli¤i sa¤layan bir araç  olarak görülmektedir. Eflitlik ilkesiyle
farkl› toplumsal kesimler siyasal yaflama eflit bir biçimde kat›lma imka-
n› bulabilmektedirler. Demokrasi de gücünü bu eflitlik ilkesinden al-
maktad›r.

SSiiyyaassaall  GGüüccüünn  KKaayynnaa¤¤››::  HHaallkk  eeggeemmeennllii¤¤ii

Halk egemenli¤i, demokrasilerde siyasal gücün kayna¤›n› olufltur-
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maktad›r. Halk›n temsilciler seçmesi, bu egemenli¤inden vazgeçmesi
anlam›na gelmemektedir. Ancak kat›l›m, halk egemenli¤inin somutlafl-
t›r›lmas› bak›m›ndan ayr› bir de¤er tafl›maktad›r. Bu egemenlik, belli
bir s›n›f›n, ›rk›n ya da toplumsal hareketin egemenli¤i de¤ildir. Birey-
lerin, kamusal amaçlar›n belirlenmesi ve gerçeklefltirilmesi sürecine
kat›labilmesi, egemenli¤in olabildi¤ince tek tek bireylerce kullan›lma-
s›, belli bir toplumsal tabakan›n ya da ç›kar grubunun egemenlik kur-
ma tehlikesini önlemektedir. 5

Kat›l›mc› demokraside halka da önemli görevler düflmektedir. “De-
mokratik vatandafll›k” kavram›yla ifade edilen yaklafl›mda halk›n göre-
vinin seçimlere kat›lmakla bitmedi¤i belirtilerek “vatandafll›k toplum
içinde yaln›z bir statü olarak de¤il, eflit bir biçimde etkin ve kat›l›mc›
boyutuyla varsa anlaml›d›r” de¤erlendirmesi yap›lmaktad›r. 6

Benjamin Barber de “güçlü demokrasi”nin seyirci vatandafllarla de-
¤il, siyaseti bir yaflam biçimi olarak gören etkin vatandafllarla gerçek-
lefltirilebilece¤ine dikkat çekmektedir. 7

SSiiyyaassaall  KKaatt››llmmaann››nn  KKaappssaamm››

Siyasal iktidar gücünü yönetilenlerden almaktad›r. Sanayi devri-
minden sonra yönetimden etkilenenler, giderek toplum ad›na uyulmas›
zorunlu kararlar alma ifllemine kat›lma iste¤i göstermifller, birçok top-
lumda uzun, hatta kanl› çat›flmalar meydana gelmifltir. Sonuçta tüm yö-
netilenlerin siyasal sürece kat›lma hakk›na sahip olduklar› anlay›fl› ge-
liflmifl ve bu anlay›fl zamanla yerleflmifltir. Bugün modern siyasal top-
lumlarda, siyasal kat›lma veri olarak benimsenmekten öteye geçmifl,
iyi vatandafl›n kat›l›mc› bir vatandafl  oldu¤u düflüncesi egemen olmufl-
tur. 8

Siyasal kat›lma; hükümetin kararlar›n› etkilemeye yönelik bütün ça-
balar› kapsamaktad›r. Hükümet kararlar›n› etkilemek üzere yaln›zca
aktörün kendisince tasarlanm›fl eylemler de¤il, aktörden baflka biri ta-
raf›ndan hükümet kararlar›n› etkilemek amac›yla tasarlanm›fl  eylemler
de siyasal kat›lma içine girmektedir. Bunlardan ilkine “özerk”, ikinci-
sine ise “mobilize” kat›lma ad› verilmektedir. Siyasal kat›lma flekilleri
toplumlara göre de¤iflse de , genel olarak oy vermeyi, di¤er seçim fa-
aliyetlerini, hükümet kararlar›n› etkilemeye yönelik kollektif lobicilik
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çabalar›n›, örgütsel faaliyetleri ve  özel temaslar› içine almaktad›r. Si-
yasal kat›lma ço¤u zaman bir grup eylemidir; genellikle sosyal s›n›f,
menfaat grubu, cemaat veya siyasal parti temeli üzerinde örgütlenmek-
tedir. Siyasal kat›lman›n genel düzeyi, toplumdan topluma büyük ölçü-
de de¤iflti¤i gibi, belli bir toplumda da zaman içinde de¤iflim göster-
mektedir. 9

SSiiyyaassaall  DDaavvrraann››flfl  GGöösstteerriissii

Siyasal kat›lmay› “siyasal bir davran›fl gösterisi” olarak tan›mlayan
Tokgöz, siyasal kat›lman›n ayr›ca bir karar verme ifllemini de içerdi¤i-
ni  ifade etmektedir. Siyasal kat›lman›n, bir davran›fl gösterisi olarak in-
san davran›fllar›n›n tabi oldu¤u genel düzene uygun olarak iflledi¤ine
vurgu yapan Tokgöz, insan›n genel olarak davran›fllar›n›n tafl›d›¤› özel-
liklerin, siyasal davran›fllar için de söz konusu oldu¤unu belirtmekte-
dir: 10

“Davran›fllar, organizman›n belli uyar›lar karfl›s›nda  gös-
terdi¤i tepkilerdir. Çevreden gelen uyar›lar, organizman›n al-
g›lama süzgecinden geçtikten sonra davran›fl› etkiler. Orga-
nizman›n ise, kat›lma, ö¤renme ve toplumsallaflma yoluyla
çevreye ba¤l› iki kolu vard›r.  Organizmadaki inançlar, tav›r-
lar ve ihtiyaçlar ise, baz› önyönelimler fleklinde ortaya ç›ka-
rak,  alg›lanm›fl uyar›larla birlikte davran›fla yol açmaktad›r.
Gerçekleflen davran›fl ise, bu kez geriye dönerek hem çevreyi
de¤ifltirebilir hem de organizmay› tatmin ederek ya da s›k›n-
t›ya sokarak etkileyebilir. Böylece, davran›fl  sadece organiz-
man›n kapal› bir birim fleklinde kendi içinde iflleyiflinin bir
sonucu de¤il, organizma ile çevre aras›ndaki karfl›l›kl› etkile-
flimin ortaya ç›kard›¤› bir üründür. Tepki gösterme,  organiz-
ma için bir karar vermeden baflka birfley de¤ildir. Oy verme-
de bir karar verme ifllemi olarak organizman›n gösterdi¤i tep-
kidir. Bu bak›mdan, kiflinin genel olarak davran›fllar›n›n tafl›-
d›¤› özellikler, siyasal davran›fllar için de söz konusu olmak-
tad›r...”

SSiiyyaassaall  SSüürreeccii  EEttkkiilleemmee  ÇÇaabbaallaarr››

“Yayg›n siyasal kat›lman›n gerçekleflmesinde hangi etkenler rol oy-
namaktad›r?” sorusuna ‹lter Turan, siyasi tarihin k›sa bir analizini ya-
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parak  cevap vermektedir. “Siyasal demokrasinin geliflmesi incelendi¤i
zaman, toplumlarda siyasal düflüncelerin ve kurumlar›n iktisadi ve sos-
yal geliflmelerden ba¤›ms›z ya da soyutlanm›fl olarak ortaya ç›kmad›¤›
hemen dikkat çekmektedir” diyen Turan, özellikle üretim tekniklerinde
meydana gelen geliflmelerin, iktisadi örgütlenmeyi ve toplum yap›s›n›n
çeflitli boyutlar›n› etkiledi¤ini ifade etmektedir. Sanayileflme ve ticari-
leflmenin toplum yap›lar›n› ençok etkileyen iki önemli geliflme oldu¤u-
nun alt›n› çizen Turan, tarihi perspektiften siyasal kat›lman›n gerçek-
leflme sürecini flöyle yorumlamaktad›r: 11

“Sanayileflme; mal üretmek, ticarileflme ise; bir yandan
sanayi için hammadde üretmek, di¤er yandan s›nai ürünlerin
da¤›t›m›n› gerçeklefltirmek ile ilgilidir. Bu iki olgu sonucun-
da kendi kendine yeterli olmak üzerine kurulmufl  olan eko-
nomik düzen de¤iflmifl, insanlar emeklerini satarak elde ettik-
leri geliri ihtiyaçlar›n› karfl›lamakta kullanm›fllard›r. Bu sü-
reçte flehirleflme geliflmifl, haberleflme ve okuryazar oran› art-
m›flt›r. Ayn› türden ifller yapan, ayn› yaflama biçimini payla-
flan ve di¤er topluluklardan farkl› ihtiyaç  ve ç›karlar› oldu¤u-
nu alg›lamaya bafllayan insan topluluklar›n›n belirmesiyle,
toplumsal tabakalaflma ve s›n›flaflma olgusu da geliflmifltir.
Sosyal tabaka ve s›n›flar›n siyasal sistemi kendi lehlerine et-
kileme ve denetleme çabalar›na giriflmeleri, iktidar sahipleri
taraf›ndan bafllang›çta direniflle karfl›lanm›flsa da, çeflitli mü-
cadelelerden sonra, iktidar›n herkesce paylafl›laca¤› anlay›fl›
yayg›nlaflm›flt›r. Ça¤dafl sosyo ekonomik bask›lar, siyasal ka-
t›lman›n yayg›nlaflmas›nda destekleyici bir rol üstlenmekte-
dir. ‹ktisadi kalk›nma yolundaki ülkelerde kat›l›mc› e¤ilimler,
k›smen iktisadi/sosyal nedenlere ba¤l› olarak biçimlenirken,
k›smen de geliflmifl ülkelerden gelen etkilerle güçlenmekte-
dir. Geliflmifl ülkelerin kendilerinde de farkl›laflma artmakta,
çeflitli gruplar siyasal sistemi kendi istekleri yönünde etkile-
menin yolu olarak kat›lmay› görmektedirler. Devletin giderek
artan ifllevleri, bireyin yaflant›s›n› daha yo¤un etkilemekte,
her bireyin ve toplulu¤un siyasal sürece daha fazla ilgi duy-
mas›na neden olmaktad›r. Bu yak›n ilgi de siyasal süreci etki-
leme çabalar›n› art›rmaktad›r.” 
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Geleneksel toplum ile modern toplum aras›ndaki en önemli fark, si-
yasal kat›lma konusunda ortaya ç›kmaktad›r. Daniel Lerner’›n ifadesiy-
le geleneksel toplum kat›l›mc› olmayan bir toplumdur. Oysa modern
toplum aksine kat›l›mc›d›r. Siyasal kat›l›m›n alan› ve yo¤unlu¤u, gele-
neksel toplum ile modern toplumun aras›ndaki fark› aç›kca ortaya koy-
maktad›r. 12

SSoossyyoo  EEkkoonnoommiikk  GGeelliiflflmmee  VVee  SSiiyyaassaall  KKaatt››llmmaa

Siyasal kat›lma düzeyinin, ekonomik geliflme düzeyi ile iliflkisine
bak›ld›¤›nda, genelde bu iki unsurun paralel bir seyir izledikleri; bir
toplumda sosyo ekonomik geliflme düzeyi ne kadar yüksek ise, siyasal
kat›lma oran›n›n da o kadar yüksek oldu¤u görülmektedir. Sosyo eko-
nomik geliflmeyle siyasal kat›lma aras›ndaki bu paralelli¤in nedenleri
flöyle s›ralanmaktad›r: 13

* Bir toplumda siyasal kat›lma düzeyi, sosyo ekonomik statüye ba¤-
l› olarak de¤iflme e¤ilimindedir. Daha fazla e¤itim görmüfl olanlar, da-
ha yüksek gelir sahipleri ve yüksek statülü mesleklerde çal›flanlar, ge-
nellikle fakir, e¤itimsiz ve afla¤› statülü mesleklerde çal›flanlara oranla
daha kat›l›mc›d›rlar. Gelirle siyasal kat›lma aras›nda kuvvetli bir iliflki
mevcuttur. Siyasal kat›lman›n e¤itim ile iliflkisi ise daha da kuvvetlidir.
Çeflitli araflt›rmalar, yüksek statü ile siyasal etkinlik ve yeterlik duygu-
lar› aras›nda iliflki oldu¤unu, siyasal etkinlik duygusuna sahip olanlar›n
da olmayanlara oranla siyasete kat›lmalar›n›n daha olas› oldu¤unu gös-
termektedir.

* Sosyo ekonomik geliflme, örgüt ve derneklerin ço¤almas›na ve da-
ha çok kiflinin bu gruplara kat›lmas›na yol açarak da siyasal kat›lmay›
art›rmaktad›r. Geliflmifl toplumlarda iflveren örgütlerine, çiftçi dernek-
lerine, iflçi sendikalar›na ve cemaat örgütlerine daha fazla rastlanmak-
tad›r. 

* Ekonomik ve sosyal modernleflme, sosyal gruplar aras›nda gergin-
lik ve çat›flmalara neden olur; yeni gruplar do¤ar, yerleflik gruplar teh-
ditlerle karfl›lafl›r, afla¤› statülü gruplar durumlar›n› iyilefltirebilecek im-
kanlar elde ederler. Sonuç olarak, sosyal s›n›flar, bölgeler ve cemaat
gruplar› aras›nda çat›flmalar artar. Sosyal çat›flmalar›n yo¤unlaflmas›
ço¤u zaman bir grup bilincini de ortaya ç›kart›r. Grup bilinci de, gru-
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bun taleplerini baflka gruplar karfl›s›nda savunmak için kollektif eyle-
me giriflme ihtiyac› hissederek siyasete yönelir… Yo¤un veya sürekli
çat›flmalar ya da grubun varl›¤›na yönelik tehditler, grup bilincini güç-
lendirebilir ve sürekli siyasal kat›lmaya yönlendirebilir.

* Ekonomik geliflme,  devlet fonksiyonlar›n›n önemli ölçüde artma-
s›na yol açmaktad›r. Devletin faaliyet alan›, toplumun egemen siyasal
de¤erleri ve ideolojilerinin yan›s›ra, toplumun ekonomik geliflme düze-
yinden daha çok etkilenmektedir. Devletin faaliyetleri toplumsal grup-
lar› ne kadar çok etkilerse, bu gruplar devlet yönetiminin kendi hayat-
lar› aç›s›ndan tafl›d›¤› önemi aç›kca görmekte ve  hükümet kararlar›n›
etkileyebilmek için daha aktif çaba göstermektedirler. Ço¤u zaman
gruplar, hükümetin kendilerinden vergi, hizmet ve yeni düzenlemeler
konusunda daha fazla talepte bulunmas›n› önlemek için de siyasal ka-
t›l›ma yönelmektedirler. 

TTeekknnoolloojjii  VVee  SSiiyyaassaall  KKaatt››llmmaa

Küreselleflme sürecinin iletiflim teknolojilerinde meydana getirdi¤i
önemli de¤iflimler, siyasete de olumlu yans›maktad›r. Teknolojinin ge-
liflmesine paralel olarak, siyasal kat›lman›n yeni flekillerinin ortaya ç›k-
t›¤› görülmektedir. Örne¤in elektronik ortamda oy kullan›lmas›, inter-
net arac›l›¤›yla baz› hizmetlerin sunulmas›, kamu yönetiminin sanal a¤-
larla birbirine ba¤lanmas› ve vatandafllar›n istedikleri bilgiye ve hizme-
te çok daha kolay ulaflmalar›n›n sa¤lanmas› gibi uygulamalar, teknolo-
jinin siyasal kat›lma üzerindeki olumlu etkileri aras›nda say›labilir. Ay-
r›ca küreselleflme sürecinin sonuçlar›ndan biri olan bilginin çok h›zl›
bir flekilde yay›lmas›, tüketilmesi ve halk›n bilinçlenmesi de siyasal ka-
t›lmaya olumlu yönde etki etmektedir. Bilinçlenen insanlar, sadece ko-
nuflmak ya da elefltirmekle yetinmemekte, demokrasilerde sorunlar›n
tek çözüm yeri olan siyasete daha etkin bir flekilde kat›lmaya bafllamak-
tad›r. 

Ülkemizde de iletiflim teknolojilerinin yayg›nlaflmaya bafllamas›yla
birlikte bilginin kolay ulafl›labilir hale gelmesi, genç nüfusta siyasete
olan ilgi ve kat›l›m oran›n› art›rm›flt›r. Gençler, internetin sundu¤u bü-
yük imkanlar› da kullanarak hem siyasal partileri daha yak›ndan tan›-
ma imkan› bulabilmekte, hem de siyasal bilgilerini art›rarak ülke so-
runlar›na karfl› daha duyarl› hale gelmektedirler.
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3 Kas›m 2002 genel seçimleri sonucunda  milletvekili seçilen kifli-
lerin yafl profiline bak›ld›¤›nda, geçmifl y›llarda görev yapan milletve-
killerine oranla daha genç olduklar› görülecektir. Bu da göstermektedir
ki, ülkemizde art›k gençler siyasete ve siyasal kat›lmaya büyük ilgi
göstermekte, siyasette aktif rol almak için çaba harcamaktad›rlar.

Sonuçta, geliflen teknoloji, siyasal kat›lmaya olumlu etkiler yap-
makta, kat›lmay› art›rmaktad›r.

SSiiyyaassaall  KKaatt››llmmaa  MMooddeellii

Ersin Kalayc›o¤lu’nun alt›n› çizdi¤i siyasal kat›lma modeli; “siya-
sal kaynaklar, siyasal f›rsat yap›s›, siyasal güdü ve siyasal bilgi” unsur-
lar›ndan oluflmaktad›r. 14

Ersin Kalayc›o¤lu, siyasal kaynaklar› “bir birey taraf›ndan di¤er bi-
rey ya da bireylerin tutum veya eylemlerini, kendi istedi¤i siyasal yö-
ne yöneltebilmek amac›yla kullan›labilecek nesnel veya öznel herfley”
olarak tan›mlamaktad›r.  Gelir veya servet, siyasal deneyim, önemli bir
makama kimin gelece¤ini tayin yetkisi, sayg›, toplumda yüksek bir
mevki sahibi olmak gibi nitelik veya özellikler siyasal kaynak olarak
kabul edilmektedir.  Siyasal kaynaklar aras›nda kitle iletiflim araçlar›n›
da sayan Kalayc›o¤lu, “özellikle kula¤a ve göze hitap eden kitle ileti-
flim araçlar› fazla bir e¤itim görmemifl olan genifl kitlelerde e¤itim ka-
dar etkili olabilecek bir toplumsal ve siyasal ilgi ve bilgi kayna¤› olufl-
turmaktad›r” demektedir. Ayr›ca kitle iletiflim araçlar›, siyasal parti li-
derlerinin, siyasal yorumcu ve kamuoyu yap›mc›lar›n›n siyasal yaflama
kat›lmak için propagandalar›n› yayan araçlar olmaktad›r. Bu yay›nlar
etkili olduklar› ölçüde, bireyleri teflvik ederek siyasal kat›lmay› da ar-
t›rmaktad›r. 15

Siyasal kat›lma modeli’nin ikinci unsuru olan “siyasi f›rsat yap›s›”
siyasal otoriteye etkide bulunabilecek bireylerin kimler olacaklar›, han-
gi nitelikleri tafl›yacaklar› konusunda yasal, toplumsal ve siyasal dü-
zenlemeler ve kurallar›n  bütününü içermektedir.  Siyasi f›rsat yap›s›-
n›n çerçevesini, baflta anayasa olmak üzere, siyasi partiler, oy hakk› ve
dernekler ile ilgili yasalar çizmektedir. 16

Siyasal kaynaklar›n ve siyasal f›rsat yap›s›n›n bireyin siyasal yafla-
ma kat›lmas›n› aç›klamaya yetmeyece¤ini ifade eden Kalayc›o¤lu, “si-
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yasal kat›lma modeli”nin üçüncü unsuru olarak “siyasal güdü”ye dik-
kat çekmektedir.  “Bireylerin siyasal yaflama kat›labilmeleri için hem
siyasal güdü hem de siyasal yaflama kat›lma f›rsat›n›n varl›¤› ile ilgili
yeterli bilgiye sahip olmalar› gerekir” diyen Kalayc›o¤lu, “bireyin, sa-
hip oldu¤u siyasal kaynaklar› siyasal f›rsat yap›s›n›n elverdi¤i koflullar-
da seferber edebilmesi için,  siyasal sistem hakk›nda yeterli bilgiye sa-
hip olmas›, siyasal sistemdeki geliflmeleri düzenli olarak izlemesi ve si-
yasal eylemin kendisinin arzulad›¤› sonucu do¤uraca¤›na inanmas› ge-
rekti¤ini” belirtmektedir. Kalayc›o¤lu, “bireyin siyasal kaynaklar›n›
karfl›laflt›¤› siyasal f›rsat yap›s› içinde  de¤erlendirmesini sa¤layan yö-
nelim, e¤ilim, beklenti ve tutumlar›n›n tümünü siyasal güdü” olarak ta-
n›mlamaktad›r. Siyasal kaynak ve f›rsat yap›s› siyasal kat›lma için “ge-
rekli koflul” olarak nitelenirken, siyasal güdü “yeterli koflul” fleklinde
ifade edilmektedir. Siyasal ilgi ve siyasal etkinlik duygusu da siyasal
kat›lma için yeterli koflul say›lan siyasal güdü içinde yer almaktad›r. 17

Siyasal kat›lma modeli’nin dördüncü unsuru olan siyasal bilgi, ey-
leme geçebilmenin temel koflulu say›lmaktad›r. Siyasal kat›lma için si-
yasal sistemin yap›s› ve iflleyifli hakk›nda gerekli bilgilere sahip olun-
mal›d›r. Bireyin siyasal bilgisi artt›kça, baflvurabilece¤i siyasal kat›lma
araçlar›n›n türü ve say›s› da artmaktad›r.  Kalayc›o¤lu’nun "siyasal ka-
t›lma modeline" göre; siyasal kaynaklar› oluflturan "cinsiyet rolleri, yafl
ve kuflaksal çat›flma, kentsel yaflam, e¤itim, meslek statüsü, kitle ileti-
flim araçlar›n› izleme ve örgütlenme" ba¤lamsal koflullar› teflkil etmek-
tedir. Modele göre siyasal kaynaklar, nitelik ve çeflit aç›s›ndan birbirle-
riyle iliflki içinde olmal›d›r. Siyasal kaynaklar›n ne tür bir siyasal f›rsat
yap›s›yla s›n›rland›r›ld›klar› da bilinmelidir. 18

Görüldü¤ü gibi siyasal kat›lmay› art›rman›n bafll›ca unsurunu "bil-
gi" oluflturmaktad›r. Siyasal bilgi artt›kça, hem siyasal kaynaklar çeflit-
lenmekte hem de siyasal kat›l›m artmaktad›r. Siyasal sistemin yap›s› ve
iflleyifli hakk›nda bilgiye sahip olmadan, etkin bir siyasal kat›lmada bu-
lunmak mümkün de¤ildir. 

SSiiyyaassaall  KKaatt››llmmaa  BBiiççiimmlleerrii

Siyaset bilimciler siyasal kat›lma biçimlerini "al›fl›lagelmifl" ve
"ola¤and›fl›" olmak üzere iki grupta toplamaktad›rlar. 19
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AAll››flfl››llaaggeellmmiiflfl  SSiiyyaassaall  KKaatt››llmmaa

Al›fl›lagelmifl siyasal kat›lma biçimlerinde akla ilk olarak "oy kul-
lanma" gelmektedir. Demokrasilerde seçimlerde kullan›lan oy, hangi
siyasal partinin  iktidara gelece¤ini belirledi¤i gibi, iktidar olan parti-
den neler beklendi¤inin de ipuçlar›n› vermektedir.

Yüksek düzeyde kat›lmay› içeren al›fl›lagelmifl kat›lma biçimlerin-
den biri de seçim kampanyalar›d›r. Sadece seçim dönemlerine mahsus
olmakla birlikte, siyasi partilerin seçim faaliyetlerine emek ve maddi
aç›dan kat›l›mlar yo¤un olmaktad›r.

Siyasetle ilgilenmek, siyaset konuflmak ve tart›flmak da yayg›n ve
sürekli kat›l›m biçimlerinin bafl›nda gelmektedir. Siyasetle ilgilenmek
kendi bafl›na siyasal sistemin ç›kt›lar›n› etkilemeye yeterli olmasa da,
daha yo¤un biçimlerde kat›l›m için önemli bir yol açmaktad›r. 20

Al›fl›lagelmifl siyasal kat›lma biçimleri aras›nda kuflkusuz siyasal
partiler arac›l›¤›yla siyasete kat›lmay› da saymak gerekmektedir. Siya-
sal partilerden kendi düflünce ve görüfllerine uygun herhangi birine üye
olan, onun faaliyetlerine kat›lan, seçimlerde o partinin adaylar›n›n ka-
zanmas› için demokratik yollardan çaba harcayan kifliler, siyasete etkin
kat›l›m›n yan›nda ayn› zamanda sivil toplum örgütlerinin geliflmelerine
de katk›da bulunmaktad›rlar. Ayr›ca dernekler, meslek odalar›, birlikler,
sendikalar gibi kurulufllar arac›l›¤›yla da siyasete kat›l›m sözkonusu-
dur. 21

Bireylerin siyasal sistemde yer alan kiflilerle bire bir görüflmeleri,
bakan, milletvekili ya da parti görevlilerine dertlerini anlatmalar›, so-
runlar›n› iletmeleri de siyasal kat›l›m›n bir baflka türüdür. Bu da al›fl›la-
gelmifl bir yöntemdir. Bu yöntem ço¤u kere de ifle yarar, özellikle mil-
letvekilleri kendi seçim bölgelerinin sorunlar›n› çözmek için çaba har-
car ve seçim zaman› da bunlar› bir dönem daha milletvekili seçilebil-
mek için malzeme olarak kullan›r. 22

""OOllaa¤¤aanndd››flfl››""  SSiiyyaassaall  KKaatt››llmmaa

Al›fl›lagelmifl siyasal kat›lma biçimlerinden ayr› olarak bir de "ola-
¤and›fl›" siyasal kat›lma biçimleri vard›r. Bireyleri, ola¤and›fl› siyasal
kat›l›ma zorlayan sebebler aras›nda, " siyasal sistemden beklenilenlerin
gerçekleflmemesi, sistemin baflar›s›zl›¤›, toplum katlar›n›n isteklerinin
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ba¤daflt›r›lmayacak kadar z›dlaflmas›, belirli topluluklar›n kendini sis-
temden yabanc›laflm›fl görmesi ya da ola¤an yollardan siyasete kat›l-
may› becerememek" say›labilir. Siyasal kat›lman›n ola¤and›fl› yollar›,
ola¤an yollar› bilmeyen ya da yeterli bulmayan çeflitli topluluklarca
kullan›lmaktad›r. Ola¤and›fl› siyasal kat›lma biçiminin bafl›nda bildiri
yay›nlamak, gösteri yürüyüflü yapmak, miting düzenlemek gelmekte-
dir. 23

Ola¤and›fl› siyasal kat›lma, bir tür "sivil itaatsizlik" eylemleri olarak
da tan›mlanabilir. ‹ktidar›n uygulamalar›ndan rahats›z olan, kendilerine
haks›zl›k yap›ld›¤›na inanan, toplumsal bar›fl› ve huzuru bozmaya yö-
nelik uygulamalar›n artt›¤›n› düflünen topluluklar, tepkilerini gösteri
yürüyüflleri yaparak, bildiri yay›nlayarak ya da daha genifl kat›l›ml› mi-
tingler düzenleyerek göstermektedirler. fiiddete baflvurulmad›¤›, kamu
mal›na zarar verilmedi¤i ve baflkalar›n› rahats›z etmedi¤i sürece bu tür
eylemler demokratik toplumun bir gere¤i say›lmal›d›r. Bat›da oldukça
yayg›n olan bu tür sivil itaatsizlik eylemlerinin etkileri de giderek art-
makta, özellikle çevrecilerin ve hayvanseverlerin eylemleri ses getir-
mektedir. Siyasi iktidarlar da art›k sivil toplum örgütlerinin bu tür ey-
lemlerle gündeme getirdi¤i konularla daha yak›ndan ilgilenme ihtiyac›
duymakta, toplumun sivil itaatsizlik eylemlerine deste¤i de gün geçtik-
çe büyümektedir.

SSiiyyaassaall  KKaatt››llmmaann››nn  FFaarrkkll››  KKaatteeggoorriilleerrii

Siyasal kat›lmay› sekiz ayr› kategoride ele alan yaklafl›mlar da mev-
cuttur. Siyasal kat›lmay› daha ayr›nt›l› ele alan bu s›ralamaya göre, si-
yasal kat›lma biçimleri flunlard›r: 24

* Aktif Ve Pasif Kat›lma: Baz› kifliler, di¤erlerine oranla daha çok ve
yo¤un olarak siyasal sisteme kat›l›rlar. Baz›lar› ise bu konuda pasiftir.
Yine de bu konuda pasif bir tutum izleyen kifliler de kendilerini ilgilen-
diren olaylar sözkonusu olunca  aktif duruma geçerler.

* Aç›k/Gizli Kat›lma: Bireylerin siyasal eylemlerinden baz›lar› aç›k
ve kamuoyu önünde gerçekleflirken, baz›lar› kifliye özgü gizlilik tafl›-
maktad›r

* Zorunlu/Ba¤›ms›z Kat›lma: Yasalar gere¤i, vergi ödemek zorunlu
bir siyasal kat›l›md›r. Oysa baz› siyasal eylemler, bireyin kendi verdi¤i
kararlar ile gerçekleflir.
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* Sürekli/ Süreksiz Kat›lma: Oy verme, sadece seçim zaman› sözko-
nusu olan bir eylemdir ve sürekli de¤ildir. Oysa örne¤in bir siyasal par-
tiye üyelik sürekli bir eylemdir. 

* Siyasal Sisteme Veren Ve Alan Kat›lma: Örne¤in oy verme davra-
n›fl› siyasal sisteme katk›da bulunan bir davran›flt›r. Oysa siyasal sis-
temden hizmet talep etmek (okul, hastane, yol vs...) sistemden birfley-
ler al›r niteliktedir. 

* Aç›klay›c›/Araçsal Kat›lma: Bu ayr›m› kesin olarak yapmak güç
de olsa,  bir kifli için aç›klay›c› olan siyasal kat›lma, bir di¤eri için
‘araçsal’ nitelik tafl›yabilmektedir. Aç›klay›c› siyasal kat›lman›n kendi-
si bir amaçt›r. Oysa araçsal siyasal kat›lma, bir amaca yönelik olup
onun bir parças›n› oluflturmaktad›r. 

* Sözlü/Sözsüz Kat›lma: Siyasal bir konuyu panel, konferans, aç›ko-
turum gibi ortamlarda tart›flmak sözlü siyasal kat›l›md›r. Protesto yürü-
yüflü, miting, gösteri, bildiri yay›nlamak gibi eylemler ise “sözsüz” si-
yasal kat›l›m olarak de¤erlendirilmektedir. 

* Sosyal/Sosyal Olmayan Kat›lma: Siyasal kat›lma, toplumun di¤er
kiflileriyle birlikte olursa ve belirli bir grup dinami¤ini içerirse sosyal
bir nitelik kazan›r. Aksi durumda ise ancak bireysel bir kat›l›mdan sö-
zedilebilir. Her eylem, asgari düzeyde bir sosyal iliflkiyi içerse de, ka-
t›l›mda bunun yo¤unlu¤u önemlidir. Örne¤in, mektup yazarak siyasal
kat›lmada bulunma eyleminde bu yo¤unluk az iken, bir mitinge kat›l-
ma eyleminde sosyallik oldukça yo¤undur. 

SSiiyyaassaall  KKaatt››llmmaann››nn  AAflflaammaallaarr››

Siyasal kat›l›m eyleminin yo¤unluk derecesi gözönünde bulunduru-
larak yap›lan hiyerarflik bir s›ralamada ise ilk s›ray› “gözlemci eylem-
ler” almaktad›r. 

Gözlemci eylemler; Siyasal uyar›lara aç›k olmak, oy kullanmak, tar-
t›flmalara kat›lmak, baflkalar›n› belirli bir yönde oy kullanmaya ikna et-
mek, rozet takmak” olarak s›ralanmaktad›r.

“Arac› eylemler” aras›nda “siyasal bir liderle temas kurmas, bir
partiden aday olmak ya da aday olan birine parasal destek sa¤lamak, si-
yasal bir mitinge kat›lmak” say›lmaktad›r.
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“Siyasal mücadeleye yönelik eylemler” ise flunlard›r: “Seçim kam-
panyas›nda çal›flmak, aktif parti üyeli¤i yapmak, stratejilerin belirlen-
di¤i toplant›lara kat›lmak, siyasal fonlar toplamaya çal›flmak, siyasal
bir makam için aday olmak ve siyasal bir mevki sahibi olmak...” 25

“Gözlemci eylemler” siyasal kat›lman›n en basit örneklerini içerir-
ken, siyasal kat›lman›n en üst düzeyini “siyasal mücadeleye yönelik
eylemler” oluflturmaktad›r. Bu üç kat›lma eylemi de birbirini izleyen
aflamalard›r. Bu aflamalar›n flekli ve yo¤unlu¤u ise kuflkusuz toplumdan
topluma de¤iflmektedir. 

Siyasal kat›lman›n toplumsal uzlaflmaya önemli katk›lar› oldu¤unun
da mutlaka alt› çizilmelidir. Siyasal kat›lma, çeflitli toplum kesimlerine
temsil imkan› sa¤layarak, toplumda belirli bir dengenin ve uzlaflman›n
oluflmas›na yard›mc› olmaktad›r.  Kat›l›m›n  artmas›, siyasal istikrar›n
sa¤lanmas›na da yard›m etmektedir. Toplumdaki baz› kesimler e¤er ka-
t›l›m imkan› bulamazlarsa o zaman da karfl›m›za “kat›l›m bunal›m›”
ç›kmaktad›r. Siyasal kat›l›m›n d›fl›nda kalan kesimler, kendilerine güç-
leri oran›nda etkin olma f›rsat› tan›mayan sisteme karfl› cephe alabil-
mektedirler. Bunun örnekleri geçmifl y›llarda dünyan›n pekçok yerinde
yaflanm›flt›r. 26

SSiiyyaassaall  KKaatt››llmmaaddaa  SSiiyyaassaall  ‹‹lleettiiflfliimmiinn  RRoollüü

Siyasal kat›lma konusunda iki z›t düflüncenin öne sürüldü¤ünü be-
lirten Mahmut Oktay, bu görüfllerden birinin; “halk›n kat›l›m›n› seçim
dönemlerine indirgeyen ve politikan›n uzman siyasal kadrolar taraf›n-
dan yürütülmesi gereken bir ifl  oldu¤unu ve halk›n görevinin sadece
seçimden seçime oy kullanarak yönetici kadrolardan birini  seçmek ve
pro¤ramlar›n› meflrulaflt›rmak” oldu¤unu belirtmektedir. Bu ‘elitist’ gö-
rüflün karfl›s›nda ise ‘kat›l›mc› demokrasi’ taraftarlar› yer almaktad›r.
Bu görüflü savunanlar, “dar bir siyaset ve kadrolaflma fikrine karfl› ç›k-
makta, siyasal hayat›n sokaktaki adam› da içine alacak flekilde geniflle-
mesi ve kitlelerin, sosyal hayat›n tüm aflamalar›nda kendilerini ilgilen-
diren kararlara kat›lmalar›” görüflünü savunmaktad›rlar.

SSeeççiimmlleerr AAmmaaçç  DDee¤¤iill,,  AArraaççtt››rr

Halk›n kendisini ilgilendiren kararlara kat›lmas› ve idareyi denetle-
yebilmesi ise ancak, siyasal kadrolar›n vatandafllarla sa¤l›kl› bir ileti-
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flim içinde olmas›,  icraatlar› ve yapacaklar› çal›flmalar konusunda do¤-
ru bilgiler iletmesiyle mümkündür. Seçim dönemlerinde en üst düzeye
ç›kan bu siyasal iletiflim kanal›, dürüst ve aç›k oldu¤u, gerçek bir dene-
time yönelik fleffafl›k sa¤lad›¤› ölçüde, seçmenlerin ak›lc› ve do¤ru ka-
rarlar vermelerine yard›mc› olacakt›r. Aç›kl›k ve fleffafl›k demokrasi-
lerde büyük önem tafl›maktad›r. ‹nsanlar herfleyi aç›kca anlayabilme ze-
mini bulabilirlerse, daha iyi denetleme imkan›na kavuflacaklard›r. 27

Siyasal kat›lma arac› olan seçimler, ayn› zamanda siyasal iletiflimin
yo¤un olarak kullan›ld›¤› bir aland›r. Seçimler  amaç  de¤il “araç”t›r ve
halk›n ihtiyaçlar›n› karfl›layabilecek ve onlara karfl› sorumluluk duygu-
suyla hesap verebilecek kadrolar› iflbafl›na getirebildi¤i ölçüde gerçek
bir demokrasinin ölçüsü olarak kabul edilmektedir. Seçimlerin hür ol-
mas› kadar seçim döneminde seçmenlerin kanaatlerinin oluflma ortam›-
n›n da hür olmas› gereklidir. 

BBaa¤¤ll››ll››kk  KKaall››ppllaarr››  OOyy  VVeerrmmeeyyii  EEttkkiilliiyyoorr

“Seçmenin kanaatlerinin manipulasyona dayanan ve dürüst olma-
yan bir siyasal iletiflim ortam›nda olufltu¤u bir seçimin sonucunun ne
derece meflru olaca¤› sorusu kadar, vatandafllar›n oy kullan›rken ne öl-
çüde rasyonel; akla, mant›¤a ve kavray›fla dayal› bir biçimde oy kullan-
d›¤› da önemli bir sorundur” diyen Sartori, oy verme davran›fllar› üze-
rine flu  ilginç  de¤erlendirmeyi yapmaktad›r: 28

“Seçmenlerin oy verme davran›fllar›n› inceleyen çeflitli
araflt›rmalar, ço¤unlu¤u oluflturan ortalama vatandafllar›n, sa-
dece pasif bir dinleyici kitlesinden ibaret oldu¤unu ortaya
koymaktad›r. Ortalama vatandafl, siyasal tart›flmalarla ilgilen-
medi¤i gibi, bu tart›flmalarda etkili de de¤ildir. Ço¤u kifli; ai-
le, yafl grubu, mensup oldu¤u s›n›f, parti ba¤lar› gibi içiçe ge-
çen ba¤l›l›k kal›plar›yla önceden oluflmufl kanaatlere göre oy
kullanmaktad›r. Kamuoyu, birbiriyle irtibatl›, bilgili ve rasyo-
nel uygulamalar yapabilen bir kitle olmaktan çok, farkl› alg›-
lama sistemlerine mensup çeflitli gruplardan oluflan bir temel
talepler demeti ve bir tav›rlar kal›b› durumundad›r...” 
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SSiiyyaassaall  BBiillggii  AAççll››¤¤››

Siyasal iktidar› belirlemek için sand›¤a giden seçmenlerin en çok
ihtiyaç duyduklar› konuyu “siyasal bilgi” oluflturmaktad›r. Siyasal bil-
giyi de ancak sa¤l›kl› bir siyasal iletiflim ile elde etmek mümkündür.
Ancak ne var ki, siyasal kadrolar ço¤unlukla, kendileri ve icraatlar›yle
ilgili bilgileri denetimleri alt›nda tutma e¤ilimi göstermekte ve halka
yeterli bilgi aktar›m› yapmadan halk›n tutumlar›n› ve oylar›n› kendi
lehlerine yönlendirmek istemektedirler.  Wright Mills, baflta Amerika
olmak üzere dünyan›n pekçok ülkesindeki yönetici kadrolar›, “olaylar›
kamuoyu önünde sorumluluk yüklenmekten çekinmeden tart›flmaya
yanaflmayan, halkla iliflkiler tekniklerinden yararlanarak kitleleri flaflk›-
na çevirmeyi ye¤leyen kifliler” olarak tan›mlamaktad›r. 29

PPoolliittiikkaacc››  GGöözz  BBooyyuuyyoorr

Siyasal kat›lman›n en önemli araçlar›ndan biri olan ve siyasal ileti-
flimin s›kl›kla kullan›ld›¤› seçimlerin her zaman gerekti¤i gibi yürütül-
medi¤i, seçim kampanyalar›n›n içtenlikli olmad›¤› ve sorunlar›n aç›k-
l›k ve dürüstlük içinde ortaya konulmad›¤› yönündeki elefltiriler yo¤un
olarak yap›lmaktad›r. 30

Bu konuda siyasi partilere ve politikac›lara da ciddi elefltiriler yö-
neltilmektedir. Politikac›lar›n seçim nutuklar›nda gerçekci olmad›klar›,
seçmenin ihtiyaç duyaca¤› bilgilerden çok göz boyamaya yönelik,
abart›l› konuflmalar›n yap›ld›¤› ifade edilmektedir. 31

Oysa seçimler, ülkeyi yönetecek kiflileri belirlemekte, deyim yerin-
deyse ülkenin kaderini tayin  etmektedir. Böylesine önemli bir konuda
karar verecek seçmenlerin yeterli bilgiye sahip olmadan sand›k bafl›na
gitmeleri, ne yaz›k ki halk›n tercihinin sand›¤a do¤ru yans›mas›n› ço¤u
zaman engellemektedir. 

Bu konuda siyasal iletiflime büyük görevler düflmektedir. Halk›n
do¤ru, tarafs›z ve yeterli bilgilendirilmesi konusunda siyasi partiler ve
temsilcileri siyasal iletiflimin fonksiyonlar›ndan yararlanmal›d›r. Ancak
bu flekilde sa¤l›kl› bir siyasal kat›l›m sa¤lamak mümkün olacakt›r.
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88..  OOYY VVEERRMMEE  DDAAVVRRAANNIIfifiII  VVEE  SS‹‹YYAASSAALL ‹‹LLEETT‹‹fifi‹‹MM

Siyasal kat›l›m› etkileyen koflullar, kat›l›m›n en önemli biçimlerin-
den biri olan seçimleri de etkilemektedir. Demokratik rejimlerde se-
çimlerin ne kadar büyük bir önem tafl›d›¤› gözönüne al›n›rsa, oy verme
davran›fl›n›n önemi daha iyi anlafl›lacakt›r. 

Oylar›yla siyasi iktidar› belirleyecek olan seçmenleri sand›k bafl›na
götüren ya da oy vermekten vazgeçiren hangi etkenlerdir? Bu sorunun
cevab›n› siyaset bilimciler flöyle vermektedir: 32

*Hükümetin izledi¤i siyaset bir toplumsal grubun ç›karlar›n› ne ka-
dar yak›ndan etkiliyorsa, o toplum kesimindeki oy verme e¤ilimi o ka-
dar artmaktad›r. Bu konuda kamu görevlileri örnek gösterilebilir. Çün-
kü iktidara gelenler, bir bak›ma kamu görevlilerinin iflvereni olmakta-
d›r. 

* Hükümet kararlar›n›n kendisiyle ilgili sonuçlar› konusunda bir
toplum kesimi ne kadar çok bilgi sahibiyse, o toplum kesimindeki oy
verme e¤ilimi de o kadar artmaktad›r. Hükümet kararlar›n›n neden ola-
ca¤› sonuçlar›n aç›k olup olmamas›, toplum kesimlerinin onlar› kavra-
yabilmeleri için gerekli e¤itim ve deneyim düzeyleri ile o toplum kesi-
mindeki bireylerin birlikte de¤erlendirme yapma olana¤›na sahip olup
olmamalar› gibi koflullar bu konuda belirleyici olmaktad›r. 

* Bir toplum kesimi üzerinde, siyasal kat›l›m yönündeki bask›lar ne
kadar fazlaysa, o toplum kesimindeki oy verme e¤ilimi de o kadar art-
maktad›r. Ama bu bask›lar›n birey üzerindeki etkisi, bireyin üyesi oldu-
¤u toplum kesimiyle olan iliflkilerinin yo¤unlu¤una ba¤l› olmaktad›r. 

* Grup üzerindeki bask›lar ayn› yönde oldu¤unda siyasal kat›lma
e¤ilimi ve oy verme davran›fl› artarken, z›t yönlerde oldu¤unda kat›l›m
e¤ilimi azalmaktad›r. 
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K›fllal›, sand›k bafl›na giden seçmeni “güvenlik iste¤i”, “sayg›nl›k
iste¤i”, “duygusal ba¤l›l›k” ve “dinsel/siyasal inançlar›n” etkiledi¤ini
belirtmektedir. 33

Güvenlik iste¤i kiflileri “istikrar aray›fl›na” itmektedir. Düflük ama
düzenli bir gelire sahip kifliler, mevcut siyasal iktidar›n devam› yönün-
de oy kullanmaktad›rlar. Bu tür seçmen gruplar›, gelirini art›racak, da-
ha iyi koflullar sa¤layabilecek partilere seçimlerde pek itibar etmemek-
tedirler. Onlar risk almak yerine, ellerindekini koruma yönünde hareket
etmektedirler.  

Toplumda yeterince sayg› görmedi¤ine, kendilerine ayr›m uygulan-
d›¤›na inanan kesimler ise oy verirken, “güvenlik iste¤i” ile hareket
eden seçmenlerin aksine, “de¤iflimden” yana oy kullanmay› tercih et-
mektedirler. Çünkü onlar›n mevcut siyasal iktidardan bir menmuniyet-
sizli¤i  vard›r ve belki alternatif bir siyasal partinin iktidar›nda ikinci s›-
n›f insan muamelesi görmekten kurtulma flanslar› oldu¤unu düflünmek-
tedirler. 

Bir partiye veya onun liderine duyulan “duygusal ba¤l›l›k” da oy
verme davran›fl› üzerinde etkili olmaktad›r. Zaman içinde duygusal ola-
rak ba¤lan›lan siyasal parti, kiflinin görüfllerine ayk›r› tutumlar sergile-
se de duygusal ba¤l›l›¤›n derinli¤i kifliyi yine bu partiye  oy vermeye
sevk edebilmektedir. 

Dini veya siyasi inançlar da, t›bk› duygusal ba¤l›l›k gibi, kiflilerin
oy verme davran›fl› üzerinde etkili olabilmektedir. Kifliler, maddi ç›kar-
lar›n›n ötesinde bir partiye yak›nl›k duyabilmektedirler. Ayn› inanc›
paylaflt›¤›, ayn› düflünceyi savundu¤u insanlarla birlikte olmay› isteyen
kifliler, seçimlerde de oy verirken bu duyguyla hareket etmektedirler. 

Oy verme davran›fl›n› etkileyen faktörlerin yan›nda bir de verilen
oyun “yönünü” belirleyen de¤iflkenler bulunmaktad›r. K›fllal›, oyun yö-
nünü belirleyen etkenleri flöyle s›ralamaktad›r: 34

* Tar›ma dayal› yar› kapal› geleneksel toplumdan, endüstriye daya-
l› aç›k ça¤dafl topluma geçildikçe, oy vermedeki yöresel ve bölgesel et-
kiler azalmakta, toplumsal s›n›flar›n etkisi artmaktad›r. Bu yeni top-
lumsal iliflkiler içinde kiflinin yükselme imkanlar› ne kadar çoksa, tutu-
cu e¤ilimler o ölçüde güçlenmektedir. Kiflinin içinde bulundu¤u koflul-
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lar› iyilefltirme umutlar›n›n azl›¤› ölçüsünde ise düzen de¤iflikli¤i istek-
leri gündeme gelmektedir. Ayn› flekilde toplumdaki eflitsizlikler artt›k-
ça, siyasal kat›lma düzeyi de yükselmektedir. 

* Sanayileflmenin ilk aflamalar›nda kitleler hayat flartlar›n›n iyilefl-
mesinden etkilenip tutuculaflabilmektedirler. Ama zamanla kendi ko-
flullar› ile di¤er toplum kesimlerinin koflullar›n›n karfl›laflt›r›lmas› önem
kazanmaktad›r. Kendi koflullar› iyileflirken baflkalar›n›n koflullar› çok
daha h›zl› iyilefliyorsa, bu durum hoflnutsuzluk oluflturabilmektedir. 

* Gecekondu bölgeleri ile az geliflmifl yörelerin seçmenleri genellik-
le mevcut düzenin devam› yönünde oy kullan›rken, sanayileflmifl ve
kentleflmifl yerlerin seçmenleri, e¤er mevcut düzenden memnun de¤il-
seler, alternatif siyasi partilere daha kolay yönelebilmektedirler. 

* Güncel siyasi geliflmeler, özellikle karars›z seçmenlerin üzerinde
etkili olmaktad›r. Örne¤in fliddet olaylar›n›n artmas›n›n oluflturdu¤u
korku, aray›fl içinde olanlar› istikrara, güçlü görünene do¤ru yönelt-
mektedir. 

OOyy  VVeerrmmee  DDaavvrraann››flfl››nnaa  SSoossyyoolloojjiikk  YYaakkllaaflfl››mm

Siyaset bilimcilerin "oy verme davran›fl›" üzerine gelifltirdikleri
yaklafl›mlar "sosyolojik", "psikolojik" ve "rasyonel tercih" olmak üze-
re üçlü bir s›n›flamaya tabi tutulmaktad›r. 35

Seçmen tercihine sosyolojik aç›dan yaklaflanlar, ekonomik ve psi-
kolojik yaklafl›m›n özellikle vurgulad›¤› bireyselcili¤i reddetmekte ve
grup temelleri konusuna e¤ilmektedir. Sosyolojik yaklafl›mda kiflilerin
tutum ve de¤er sistemleri oy verme davran›fl›nda önem arzetmemekte,
bu yaklafl›mda daha çok din, sosyo ekonomik statü, yaflan›lan co¤rafya
parças› ve mensup olunan grup gibi faktörler önplana ç›kmaktad›r. Sos-
yolojik yaklafl›m›n temel konusunu seçmenler de¤il, gruplar ve partiler
oluflturmaktad›r. Sosyolojik yaklafl›m "niçin oy veriyorlar?" sorusuna
cevap aramaktad›r. 36

Gruplar›n bafll›ca özelliklerinden birisi normlar›n›n bulunmas› ve
bunlara uyulmad›¤› takdirde üyelerinin çeflitli flekilde cezaland›r›lmas›-
d›r. Bu nedenle birey oy verme davran›fl›nda grup normlar›na ters düfl-
memek ve belirtilen cezai müeyyidelerle karfl›laflmamak için çaba har-
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camaktad›r. ‹flte sosyolojik yaklafl›m›n belli bafll› varsay›mlar›ndan bi-
rini bu yaklafl›m oluflturmaktad›r ve "niçin" sorusuna böyle bir genelle-
meyle cevap verilmektedir. 37

Amerika’da Baflkanl›k seçimlerinde halk›n tercihini inceleyen ve
sosyolojik yaklafl›m›n temelini oluflturan ilk araflt›rma sonras›nda flu
genellemelere var›lm›flt›r: 38

*Birey sosyal olarak politikleflir. Sosyal özellikler parti tercihlerini
belirlemektedir.

* Oy verme, temel olarak bir grup deneyimidir. Birlikte çal›flan ve
yaflayan insanlar›n ayn› adaya oy vermeleri muhtemeldir.

* Politik e¤ilimler indeksi; sosyo ekonomik statü derecesi, dini ba¤-
l›l›k ve ikamet üzerine temellenmifltir. Bu üç faktör, bireylerin karar
vermelerinde büyük rol oynamaktad›r. Özellikle din ba¤l›l›¤›, bireyle-
rin evlilik ve meslek tercihlerini de etkilemektedir. 

* Oy vermede ailenin önemli bir rolü bulunmaktad›r. Özellikle efl-
ler, birbirlerinin tercihlerine çok yak›n oy kullanmaktad›r. Çocuklar›n
tercihleriyle anne ve babalar›n tercihleri de büyük ölçüde benzeflmek-
tedir.

* Seçimlere gösterilen ilgi, karar verme zaman›n› etkilemektedir.
Yüksek ilgili bireyler daha erken karar vermektedir.

* Bireyler, mensup olduklar› gruplar do¤rultusunda oy vermeye
e¤ilimli olmakta ve bu süreçte çapraz bask›lar önemli rol oynamakta-
d›r. 

Frans›z seçmenleri üzerine yap›lan bir araflt›rma da, Fransa’da seç-
menin "sosyal s›n›f›" dikkate alarak oy verdi¤ini ortaya koymufltur. 39

Dikkat edilirse Türkiye’de de geçmifl dönemlerde seçmenin sosyo-
lojik yaklafl›ma uyan tercihlerde bulundu¤u görülecektir. Örne¤in, Ön-
ce Adalet Partisi, sonra da onun devam› olan Do¤ru Yol Partisi, genel-
likle Anadolu’nun k›rsal yörelerinde yaflayan seçmenlerden oy alm›flt›r.
Hatta DYP gelene¤i için "köylü partisi" tan›mlamas› bile yap›lm›flt›r.
DYP Genel Baflkanl›¤›ndan önce Baflbakan, sonra da Cumhurbaflkan›
olan Süleyman Demirel’in "benim köylüm!, "benim çiftçim!.." diye
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bafllayan sözleri, siyasi tarihimizdeki yerini çoktan alm›flt›r. Ayr›ca Mil-
li Nizam, Milli Selamet, Refah Partisi ve sonra da Fazilet Partisi ve
Saadet Partisi gelene¤inden gelen "Milli Görüfl" zihniyetinin de muha-
fazakar ve dindar seçmenlerin oyunu almas›, sosyolojik yaklafl›m›n bir
di¤er örne¤ini oluflturmaktad›r. 

OOyy  VVeerrmmee  DDaavvrraann››flfl››nnaa  PPssiikkoolloojjiikk  YYaakkllaaflfl››mm

"Partiyle özdeflleflme modeli" olarak da an›lan seçmen davran›fl›na
psikolojik yaklafl›m, seçmenin bir partiye duydu¤u sevgi ve ba¤l›l›¤›
ifade etmektedir. Bu ba¤l›l›k, bir taraftar›n futbol tak›m› tutmas› gibi de
de¤erlendirilmektedir. Bireyin partisiyle özdeflleflmesi için herhangi
hukuki bir ba¤›n›n bulunmas› da flart de¤ildir. 

Partiyle özdeflleflme modelinin iki temel yenili¤i de beraberinde ge-
tirdi¤i belirtilmektedir: Bunlardan birincisi, ahlaki vaazlardan çok dav-
ran›flla ilgili kurallar› sunmas›; ‹kincisi de, sosyolojik yorumu reddet-
mesidir. 40

Partiyle özdeflleflme modelini ortaya koyan siyaset bilimcilerin te-
mel varsay›m›, seçmenin partizan tercihlerinin, bir psikolojik güçler sa-
has›n› kapsayan unsurlar›n yönü ve gücüne ba¤l› oldu¤udur.Tutumlar›n
yönü ve yo¤unlu¤unun ölçülmesi, ço¤u seçmen davran›fl›n› hesap et-
mede kullan›labilmektedir. Partiyle özdeflleflme modelini benimseyen
siyaset bilimciler, adaylar, konular, grup etkileri gibi konular üzerine
e¤ilmifller ve psikolojik güçleri modellerinde temel olarak alm›fllard›r.
Bu psikolojik güçler içerisinde ise tutumlar merkezi bir rol oynamakta-
d›r. Özellikle tutumlar›n yo¤unlu¤u, baz› insanlar›n niçin oy verdi¤ini,
di¤erlerinin ise niçin vermedi¤ini aç›klamada yard›mc› olmaktad›r. Oy
veren için tutumun ahengi, bir kiflinin niçin kendisine uygun bir parti-
ye oy verdi¤ini belirlemektedir. Tutumlar›n partizan yönü ve fliddeti
ise, her bir seçmenin rakip adaylar aras›nda yapaca¤› tercihin nedenini
aç›klamaktad›r. Bu modele göre, kifli oy verme yafl›na gelmeden önce
politik u¤rafllara do¤ru yönelmekte ve onun bu yönelimi kendi sosyal
çevresini güçlü bir flekilde yans›tmaktad›r. Partiyle özdeflleflme çok kü-
çük yafllarda aile içerisinde gerçekleflmekte ve politikayla çok yo¤un il-
gilenen ailelerin çocuklar›nda belli bir partiye karfl› daha güçlü psiko-
lojik ba¤l›l›klar oluflmaktad›r. 41
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Partiyle özdeflleflme modelinin temel varsay›mlar› flöyle s›ralan-
maktad›r: 42

* Ço¤u seçmen, mevcut oy verme niyetinden farkl› olabilen bir par-
tiye, önceden var olan bir ba¤l›l›k hissetmektedir. 

* Önceden mevcut olan bu ba¤l›l›k, ailedeki sosyalleflmeyle olufl-
maktad›r. 

* Ço¤u seçmen, hayat› boyunca ayn› partiye ba¤l› kalmaktad›r.

* Ebeveyn ba¤l›l›¤›n›n yoklu¤u veya çok zay›fl›¤›, ailesinin veya
kendisinin ilk ba¤l›l›¤›n›n referans gruplar›ndan farkl› olmas› gibi se-
beblerle baz› sapmalar ortaya ç›kmaktad›r.

*  Bir partiye daha çok ba¤l› olan bir seçmenin, seçimlerde ba¤›m-
s›z olarak oyunu o partiye kullanmas› kuvvetle muhtemeldir. 

Bu varsay›mlardan ç›kart›lan sonuçlar ise flu  flekildedir:

* Herhangi bir seçimde, seçmenlerin hepsi parti ba¤l›l›klar› do¤rul-
tusunda oy kullan›rlarsa, ço¤u seçmenin ba¤l› hissettiklerini belirttikle-
ri parti seçimi kazanacakt›r.

*  Bir seçimler dizisinde, ço¤u seçmenin güçlü ba¤l›l›k hissettikle-
rini söyledikleri parti, ortalaman›n üzerinde oy alacakt›r.

* Siyasal sistem içerisinde, farkl› partiler aras›nda  karars›z kalan
seçmen kitlesinin büyüklü¤ü, partilere ba¤l›l›klar›n›n zay›f oldu¤unu
ifade eden seçmenlerin oran›yla daha da artacakt›r. 

* Bir partiye ba¤l›l›¤›n›n güçlü oldu¤unu söyleyen ve sürekli olarak
oy vermeyen seçmenlerin gelecek seçimde ayn› partiye oy kullanmas›,
partiye ba¤l›l›¤›n›n zay›f oldu¤unu söyleyen ve sürekli oy vermeyen
seçmenlerden daha fazla muhtemeldir.

Türk seçmeninde de bir siyasal partiyle "özdeflleflme" modeli yay-
g›nd›r. Özellikle bir k›s›m ayd›nlar›n ve bürokratik çevrelerin Cumhu-
riyet Halk Partisi’nden baflka bir partiye oy vermemesi, partiyle özdefl-
leflme yaklafl›m› için iyi bir örnektir. 

Bu çevreler, partileriyle öylesine özdeflleflmifllerdir ki, kendisini
"demokratik sol" ya da "sosyal demokrat" diye tan›mlayan ve hemen
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hemen ayn› idealleri paylaflan  partilere bile oylar›n› vermemeye özen
göstermektedirler. CHP gelene¤i, Türk siyasal hayat›nda, kökleri derin-
lerde olan bir harekettir ve takipcileri herfleye ra¤men partilerini seçim
sand›klar›nda desteklemektedirler. 

Küreselleflme sürecinin dayatt›¤› de¤iflim ve dönüflüm ihtiyac›, ça-
¤›n getirdi¤i yeni yaklafl›mlar ve yeni sorunlar bile partisiyle özdeflle-
flen bu kiflileri, baflka partilere yöneltmeye yetmemektedir.

OOyy  VVeerrmmee  DDaavvrraann››flfl››nnaa  RRaassyyoonneell  TTeerrcciihh  YYaakkllaaflfl››mm››  

Seçmenin kendi ç›karlar›n› iyi bilmesi, bu ç›karlara en iyi flekilde
hizmet edecek aday veya partiyi de¤erlendirerek oyunu ona göre kul-
lanmas›, rasyonel tercih yaklafl›m› olarak tan›mlanmaktad›r. Bu yakla-
fl›mda kiflinin amaç ve istekleri ön planda tutulmaktad›r. 43

Rasyonel tercih yaklafl›m›, "kiflinin hat›r için herhangi bir partiye oy
kullanmas›n›n söz konusu olmamas›, seçmenin politik amaçlar›n›n üze-
rinde odaklanarak sosyal çevreyi fazlaca dikkate almamas› ve seçme-
nin kullanaca¤› oy ile ilgili daha çok politik bilgilere sahip olmak iste-
mesi" gibi özellikleri bak›m›ndan partiyle özdeflleflme modelinden ay-
r›lmaktad›r. 44

Rasyonel tercih yaklafl›m›yla ilgili varsay›mlar flöyle özetlenmekte-
dir: 45

“Rasyonel bir vatandafl, ücretsiz ve tam olarak bilgilendirildi¤inde,
oy verme ile ilgili kararlar›n› flu flekilde almaktad›r: Mevcut hükümetin
uygulamalar›nden elde ettikleri ile muhalefetteki partilerin hükümette
olmas› durumunda sa¤layabilece¤i hizmetleri karfl›laflt›racak aradaki
fark› bulacakt›r. Bu fark da kiflinin rakip partiler aras›ndaki tercihini
oluflturacakt›r. ‹ki partili sistemde seçmen, tercih etti¤i parti için oy kul-
lanacakt›r. Çok partili sistemde ise seçmen, di¤er seçmenlerin tercihle-
ri konusunda tahminde bulunacak ve flu flekilde davranacakt›r: E¤er
destekledi¤i partinin kazanma flans› varsa, o partiye oy verecektir. Yok
e¤er destekledi¤i partinin kazanma flans› yoksa, en sevmedi¤i partinin
kazanmas›n› engellemek için di¤er bir partiye oy verecektir. E¤er seç-
men uzun vadeli düflünüyorsa, destekledi¤i partinin hiç kazanma flans›
olmasa bile, gelecek seçimlerdeki alternatiflerini gelifltirebilmek için
yine bu partiye oy verecektir.” 
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Rasyonel tercih yaklafl›m›nda seçmenler, gelece¤i de¤il, geçmifli
sa¤duyu ile de¤erlendirerek oyunu kullanmaktad›r. Seçmenler, özellik-
le iktidar partilerinin geçmiflte yapt›klar› icraatlar›n genel bir de¤erlen-
dirmesini yapmakta, bu icraatlardan kendisinin ne kadar yararland›¤›n›
tartarak ona göre bir karar vermektedir. Seçmen vaadlerle, cilal› sözler-
le ilgilenmemekte, sonuçlara bakmaktad›r. ‹ktidar partisi ya da partile-
rinin seçim zaman›nda yapt›klar› propaganda ve di¤er seçim faaliyetle-
rini de bu gözle de¤erlendiren seçmenler, e¤er iktidarda iken yap›lan
icraatlardan menmun de¤illerse, seçim dönemindeki "ikna" çal›flmala-
r›ndan etkilenmemektedirler.

Türkiye’de de son y›llarda seçmenlerin dikkate de¤er bir bölümü-
nün rasyonel tercih yaklafl›m›yla hareket etti¤i gözlenmektedir. Parti
ba¤l›l›klar› olmayan bu seçmen kitlesi, "ülkeye kim daha iyi hizmet
edecekse, benim insan gibi yaflayacak koflullara kavuflmama hangi si-
yasal parti olanak sa¤layacaksa ve çocuklar›m›z›n gelece¤ini hangi li-
derler güvence alt›na alacaksa seçimlerde oyumu ona verece¤im…"
düflüncesinden hareket etmektedir. Nitekim son 10 y›lda yap›lan seçim-
lerden kamuoyu araflt›rma flirketlerinin anketlerinde çok küçük yüzde-
lerle ifade edilen partilerin, sand›ktan oy patlamas› yaparak ç›kmas› da
bu yaklafl›m›n önemli bir taraftar kitlesi buldu¤unu göstermektedir.

De¤iflen dünya dengeleri ve insanlar›n bireyselleflme yönünde katet-
tikleri büyük mesafe, hem siyasal parti ba¤›ml›l›klar›n› çözmekte, hem
de sadece belli bir düflünceye saplan›p kalma, alternatif düflüncelere
gözünü, kula¤›n› kapama devrinin art›k tarihe kar›flt›¤›n›n ipuçlar›n›
vermektedir. ‹nsanlar art›k geçmifl dönemin söylemleriyle hareket et-
miyorlar, de¤iflim ve dönüflüm dinamiklerinin ça¤r›lar›na kulak vere-
rek, bilimsel geliflmelerden, teknolojik ilerlemelerden geri kalmak iste-
miyorlar. Hayat›n sundu¤u nimetlerden  hem sonuna kadar yararlan-
mak arzusu tafl›yorlar hem de mutlu ve güven içinde yaflamak istiyor-
lar. 

Böyle bir yaflam alan› içinde hareket eden ve hayata bu perspektif-
ten bakan insanlar da seçim zaman› sand›¤a gittiklerinde, kendilerini
kim daha iyi yönetecekse, kim daha mutlu, huzurlu ve refah içinde ya-
flatacaksa onu seçmeyi tercih ediyorlar. Böyle bir yaklafl›m geliflip yay-
g›nlaflt›kça, bu sinerji siyasal partileri de mutlaka kapsama alan› içine
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alacak ve partiler de iyi yönetim, dürüstlük, aç›kl›k, güven ve mutluluk
için birbirleriyle rekabet halinde olacaklard›r.

‹flte o zaman siyaset de rant bölüflüm alan› olmaktan ç›kacak, kamu
mal›n›n ya¤maland›¤›, partizanl›¤›n kol gezdi¤i, vurgunun, soygunun,
hortumculu¤un sonunun gelmedi¤i günler tarihe kar›flacakt›r. O zaman,
siyaset topluma hizmet edecektir, partilere ve onlar›n  yandafllar›na de-
¤il…

EEkkoonnoommii  PPoolliittii¤¤iinn  OOyy  VVeerrmmee  DDaavvrraann››flfl››  ÜÜzzeerriinnddeekkii  EEttkkiissii

Oy verme davran›fl›n› etkileyen pekçok faktörden birisi de ekonomi
politikalar›d›r. Ekonomik beklentilerin, seçmenlerin oy verme davran›-
fl› üzerindeki etkileri siyaset bilimcileri taraf›ndan da uzun süredir in-
celenmektedir.

Goodhart’›n ‹ngiltere’de, Kramer’in de ABD’de yapt›¤› araflt›rma-
lar, iktidar partilerinin oylar›nda görülen dalgalanmalar›n büyük ölçü-
de izlenen ekonomik politikalar›n baflar›s›na ya da baflar›s›zl›¤›na göre
de¤iflti¤ini ortaya koymufltur. 46 /47

Daha sonralar› ekonomik faktörlerin seçmen davran›fl› üzerindeki
etkileriyle ilgili araflt›rmalar derinlefltirilerek "ekonomik oy verme" di-
ye tan›mlanan teoriye dönüfltürülmüfltür. Siyaset Bilimci Key taraf›n-
dan formüle edilen ve "sorumlu seçmen" düflüncesine dayanan terori-
nin özü fludur:

“Seçmenler, ülke ekonomisinin performans›ndan iktidardaki partiyi
ya da partileri sorumlu tutarlar ve bu sorumluluk bilincine göre oy ve-
rirler. E¤er bu önerme do¤ruysa, yani ülkede cereyan eden ekonomik
koflullar vatandafl›n parti seçimi üzerinde güçlü etkiye sahipse, iktidar
partisinin kaderinin önemli ölçüde ekonomideki baflar›s›na ba¤l› olma-
s› gerekir. Buna göre ülkedeki genel refah›n art›fl›n› izleyen dönemler-
de yap›lan seçimlerde, seçmenlerin iktidardaki partinin adaylar›na da-
ha fazla destek vermesi, genel refah›n azald›¤› dönemlerde ise iktidar›n
deste¤ini çekerek cezaland›rmas› beklenir…" 48

Kiwit ve Rivers da, ekonomik temelli oy verme davran›fl›yla "seç-
menin geçmifle yönelik bir de¤erlendirme yapt›¤›n›" belirterek, seç-
menlerin iktidar partisi merkezli bir düflünceyle hareket ettiklerini ve
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izlenen ekonomi politikalar›n›n sonuçlar›n› de¤erlendirdiklerini ifade
etmektedirler. 49

Baflta ABD ve ‹ngiltere olmak üzere pekçok ülkede yap›lan araflt›r-
malar ekonomi politi¤in seçmen davran›fl›yla do¤rudan bir ilgisinin ol-
du¤unu ortaya koymufltur. Acaba Türkiye için durum nedir? Türki-
ye’de de seçmenler, sand›k bafl›na giderken, iktidardaki partinin uygu-
lad›¤› ekonomi politikalar›na göre mi oy kullan›yorlar? Ya da bir bafl-
ka deyiflle, ekonomi politikalar›n›n oy verme davran›fl› üzerindeki etki-
si ne kadard›r?

Bu konuya geçmeden önce fierif Mardin’in Türk siyasal sistemi için
yapt›¤› flu de¤erlendirmeye vurgu yapmakta fayda vard›r: 50

"Türk siyasal sistemi bir yanda kendi içinde tutarl› ve or-
ganize olmufl siyasal elit (merkez), öte yandan kendi içinde
çeflitli, hetorejen ve da¤›n›k gruplar›n toplam›ndan (çevre)
oluflan ikiye bölünmüfl bir yap› arz etmektedir. Siyasal siste-
min dinamikleri bu iki rakip grubun karfl›l›kl› etkileflimi so-
nucu belirlenmektedir. 1946'da çok partili siyasal hayata ge-
çildi¤inde bu iki rakip güçten "merkez" CHP etraf›nda topla-
n›rken, CHP'ye karfl› olmak ortak paydas›nda birleflen da¤›-
n›k gruplar (çevre) Demokrat Parti etraf›nda bütünleflmifltir.
1980'e kadar seçmenlerin büyük ço¤unlu¤u bu iki partiden
birine kendini yak›n hissetti ve oyunu ona göre kulland›. 12
Eylül sonras› ise Türk seçmeni için yeni bir dönemdir. Bütün
partiler kapat›lm›fl ve yeni bir bafllang›ç yap›lmak istenmifltir.
1987 seçimlerine gelindi¤inde ise art›k Türkiye'de merkez sa-
¤› ve solu temsil eden dolay›s›yla "merkezin ve çevrenin" ak-
tif halde en az ikifler partisi vard›r. 1990'larda ise partiler sis-
temi daha da parçalanm›flt›r…" 

Türkiye’de seçmen davran›fllar›n›n, ekonomi politik ile ilgisini in-
celeyen Birol Akgün, ilginç sonuçlara ulaflm›flt›r. Akgün, Türkiye’de
ekonomik faktörlerin kollektif seçmen davran›fllar› üzerinde önemli öl-
çüde belirleyici oldu¤unu belirtmektedir. Akgün, bu saptamas›na daya-
nak olarak, Türkiye’de geçmifl y›llarda yap›lan seçimlerin sonuçlar›n›
göstermektedir. Akgün’ün bu konudaki de¤erlendirmesi flöyledir: 51
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"Yarg›ç güvencesinde yap›lan ilk özgür seçim olan 1950
seçimlerinde yeni kurulmufl olan DP, toplumda CHP'nin 27
y›ll›k tek parti yönetimine karfl› oluflan tepkiyi kendi lehine
oya tahvil ederek oylar›n yüzde 53'ünü ve meclisteki sandal-
yelerin de yüzde 83'ünü elde etti. DP'nin ilk dört y›ll›k döne-
mi ekonomik büyüme ve bolluk y›llar›d›r. Bu refah art›fl›, is-
ter baz›lar›n›n iddia etti¤i gibi yaflanan olumlu iklim flartlar›
ve CHP'nin biriktirdi¤i dövizlerin harcanmas› sonucu, isterse
DP'nin izledi¤i bilinçli ekonomi politikalar› sonucu sa¤lan-
m›fl olsun, sonuçta genifl anlamda halk›n al›m gücü ve refah›
artm›flt›r. Ekonomik oy verme modelinin öngördü¤ü gibi
1954 y›l›nda yap›lan seçimlerde halk DP'yi ödüllendirerek
oyunu yüzde 57'ye, sandalye oran›n› da yüzde 91'e ç›karm›fl-
t›r. Fakat DP'nin ikinci dönemi olan 1954/57 y›llar› aras›nda
ise tersi geliflmeler vard›r; büyüme yavafllam›fl, döviz rezerv-
leri tükenmifl ve TL devalüe edilmifltir. Bu olumsuz flartlarda
girilen 1957 seçimlerinde DP'nin oy oran› yüzde 47'ye düfler-
ken CHP önemli ölçüde oy kazanm›flt›r. E¤er 1960 askeri mü-
dahalesi olmasayd› yaflanan kötü ekonomik koflullar nedeniy-
le DP'nin oy kayb› daha da h›zlanacak, belki de CHP tekrar
iktidara gelecekti. 1970'lerde yaflanan siyasal kar›fl›kl›klar,
Turgut Özal'›n 1980'lerdeki yükselifl ve düflüflü ile RP'nin
1990'larda küçük bir parti konumundan birincili¤e yükselme-
si, ekonomik alandaki geliflmeler gözönüne al›nmadan aç›k-
lanamaz…"

"Ekonomik büyüme, iktidar partilerinin seçimlerde oy tabanlar›n›
geniflletmesi yönünde etki ederken, yüksek enflasyon ve reel gelirdeki
düflüfl hükümetteki partilerde oy kayb›na neden olmaktad›r" görüflünü
savunan Akgün, ekonomik krizin kronikleflmesi durumunda siyasal sis-
temin da zarar görece¤i uyar›s›n› yapmaktad›r: 52

"Sürüp giden ekonomik krizler, yayg›n fakirlik ve toplum-
da yaflanan afl›r› gelir da¤›l›m› bozukluklar› sadece iktidarda-
ki partileri etkilemekle kalmaz, siyasal sistemin kendisine de
zarar verir. Halk›n sistemden beklentileri azald›kça rejimin
meflruluk temeli de zay›flar. Bu gibi süreçler afl›r› gruplar, po-
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pülist liderler ve partiler için bulunmaz f›rsatlar oluflturur. So-
nuç olarak, e¤er kötü ekonomik durum bir toplumda uzun sü-
re devam ederse siyasal fliddetin, ideolojik kutuplaflman›n ve
istikrars›z bir siyasal hayat›n yaflanmas› muhtemeldir. De-
mokrasinin çökmesi, otoriter yönetimlerin ve dönemlerin gel-
mesi, ki genellikle askeri müdahale fleklinde tezahür eder, ar-
d›ndan yeniden demokratik rejimin kurulmas› fleklinde geli-
flen siyasal istikrars›zl›k fasit dairesinin sonu gelmez…"

Seçmenler "öç alma ya da ödüllendirme" duygusuyla hareket et-
mektedirler. Halk, ekonomik geliflmelerden direkt olarak etkilendi¤i
için, olumlu ya da olumsuz geliflmelerden de do¤rudan hükümeti so-
rumlu tutmaktad›rlar. Olumlu ekonomik geliflmeleri halk sand›kta
oyuyla ödüllendirirken, olumsuz geliflmeleri de yine oylar›yla cezalan-
d›rmaktad›r. Türkiye ba¤lam›nda, Akgün’ün yapt›¤› araflt›rmadan ç›kan
sonuç ilginçtir: 53

“Türkiye ile ilgili bulgular göstermektedir ki, hükümette-
ki partilerin oyu ekonomideki fiyat hareketlerine (enflasyo-
na) ba¤l› olarak önemli ölçüde de¤iflmektedir. Ekonomik bü-
yüme hükümetlere siyasal deste¤ini devam ettirmede avantaj
sa¤lamaktad›r ama bunun etkisi nispeten azd›r. Bunun bize
ö¤retti¤i gerçek fludur; Seçmen negatif ekonomik göstergele-
re pozitif ekonomik geliflmelerden daha güçlü biçimde duyar-
l›l›k göstermektedir. Daha çok cezaland›rmakta, daha az
ödüllendirmektedir. Bunun bir nedeni olarak flu iddia edilebi-
lir: Ekonomik çöküntüler ve özellikle enflasyonist ortam ay-
n› anda daha çok insan› etkilerken, ülkenin genel ekonomik
koflullar›ndaki pozitif geliflmelerin (ekonomik büyüme gibi)
neden oldu¤u zenginlik k›sa dönemde halka ayn› ölçüde yan-
s›mamaktad›r. Belki tam aksine, çarp›k ekonomik büyüme
zengin ve fakir aras›ndaki uçurumu geniflletmekte ve sonuç
olarak siyasal çat›flmay› yo¤unlaflt›rmaktad›r…”

Siyasal partiler, seçimlere girerken, ülkenin içinde bulundu¤u eko-
nomik koflullar› mutlaka dikkate almal›d›r. Çünkü, ekonomi politik,
seçmen davran›fllar›n› do¤rudan etkilemektedir. Özellikle ülkemizde
bu saptama, daha da fazla geçerlidir. Türkiye’nin ekonomisindeki istik-
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rars›zl›k, siyasal sistemine de yans›maktad›r. Siyasal iletiflimin iktidar
partileri aç›s›ndan fonksiyonu burada birkez daha öne ç›kmaktad›r. O
da ekonomik koflullar›n "neden" bu kadar kötü oldu¤unun halka anlat›-
larak "ikna" edilmeleridir. Araflt›rmalar, halk›n ekonomideki kötüye gi-
diflin tek sorumlusu olarak iktidar› gördü¤ünü göstermektedir. ‹ktidar
partisi ya da partileri en az›ndan halka "ellerinden geleni yapt›klar›n›"
anlatabilirlerse, seçmenlerin sand›kta "cezaland›rma" oranlar›nda bir
düflüfl görülebilir. 
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99..  BB‹‹RR  SS‹‹YYAASSAALL ‹‹LLEETT‹‹fifi‹‹MM  OORRTTAAMMII::
SS‹‹YYAASSAALL PPAARRTT‹‹LLEERR....

Siyasal partileri bir organizasyona benzetmek mümkündür. Bu or-
ganizasyonun üyeleri vard›r, bu insanlar› biraraya getiren ortak amaç-
lar sözkonusudur. Bu amaçlara ulaflmak için seçimlere girmek gibi
meflru araçlar kullan›l›r. Meflru araçlar› kullanarak iktidara gelmeyi
amaçlayan siyasal partiler, ülke yönetiminde etkili olmak isterler.  

Siyasal partiler, demokratik siyasi hayat›n vazgeçilmez unsurlar›n-
dan birisidir. Kamuoyunun siyasal sistemle ba¤lant›s›n› kurmada
önemli bir rol oynayan siyasal partiler, bu önemli ifllevlerinden dolay›
da siyasal sistemin iflleyiflindeki problemlerden, ekonomik ve sosyal
sorunlara kadar pekçok konuda sorumlu tutulmaktad›r. Toplumu s›k›n-
t›ya sokan tüm sorunlar›n çözümü siyasal partilerden beklenmekte, on-
lara çok büyük sorumluluk yüklenmektedir. 54

PPaarrttiilleerriinn  ÖÖrrggüüttlleennmmee  MMooddeellii

Siyasal partiler, ulusal parlamentolar›n ve seçme hakk›n›n yayg›n-
laflmas›na paralel bir geliflme göstermektedirler. Siyasal sürecin iflleye-
bilmesi için gerekli bilgilerin etkin bir biçimde sa¤lanabilmesi ancak
örgütlenme ile mümkün olunca, siyasal partiler bu örgütlenme sorunu-
nu çözmek amac›yla ortaya ç›km›fllard›r. Siyasal partiler hem “içsel”
hem de “d›flsal” örgütlenme modeli gelifltirmifller; parlamentoya seçil-
mifl kifliler bu durumlar›n› sürdürebilmek için gerekli iliflkileri kurum-
sallaflt›r›rken, parlamentoda temsil edilmeyenler de kendi seslerini du-
yurabilmek için örgütlenme yolunu seçmifllerdir.  ‹çsel örgütlenme yo-
luyla oluflan partilerde yerel seçim komiteleri öne ç›karken, d›flsal ör-
gütlenmeyle kurulan partilerde bu ifllevi sivil toplum örgütleri üstlen-
mektedir. ‹çsel örgütlenme yoluyla kurulan partiler genellikle kadro
partisi niteli¤i tafl›makta, üyelerini tan›nm›fl kifliler oluflturmakta, parti
faaliyetlerinin finansman›n› da partiyi destekleyenler sa¤lamaktad›r.
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D›flsal örgütlenme yoluyla kurulan partiler ise zamanla “kitle partisi”
niteli¤i kazanarak yayg›n bir üyelik profiline sahip olmakta, partinin fi-
nansman› ise üyelerin küçük katk›lar› ile sa¤lanmaya çal›fl›lmaktad›r.55  

SSiiyyaassaall  PPaarrttii  TTüürrlleerrii

Tek bir siyasal parti örgütlenmesinden sözetmek mümkün de¤ildir.
Bir amaç etraf›nda toplan›p siyasal parti kimli¤i ile bu amaçlar›n› ger-
çeklefltirmek isteyen her toplulu¤un izledi¤i yol ve yöntem, ayn› za-
manda partinin özelli¤i hakk›nda da bize bilgi vermektedir.  Siyasal
partileri özelliklerine göre dörde ay›rmak mümkündür: 56

a. Homojen Partiler: Ayn› siyasal görüflü paylaflan üyelerin olufltur-
du¤u bu tür partilerde istikrar ön plandad›r ve pro¤ramlar›nda pek de-
¤ifliklik görülmez. Parti içinde fraksiyonlara pek rastlanmaz, farkl› gö-
rüfl ortaya ç›kt›¤›nda ise ço¤unlukla o görüflü savunanlar partiden ayr›l-
mak zorunda kal›rlar. Çevreci partiler, etnik temelli partiler ve komü-
nist partileri homojen parti yap›lanmas›na örnek olarak gösterebiliriz.

b. Homojen olmayan partiler: Baflka gruplar›n kat›l›m›na aç›k olan
parti türüdür. Homojen parti yap›lanmas›na göre daha esnektir ve bire-
bir ayn› görüflü savunmasalar da di¤er partilerden kifliler bu tür partile-
re rahatl›kla kat›labilirler. 

c. Fraksiyon Partileri: Bu tür partiler her konuda hemfikir olmayan
gruplar›n biraraya gelmesiyle oluflurlar. Bu tür partiler, sanki küçük
partilerin biraraya gelmesiyle kurulmufl görüntüsü verirler. Bu partiler
fraksiyonlar›n liderlerinden oluflan bir komite taraf›ndan yönetilir. 

d. Yerel örgüt partileri: Yerel örgütlerin biraraya gelmesiyle olufltu-
rulan parti türüdür. Bu tür partilerin temsilcilerinin davran›fllar›nda
önemli farkl›l›klar görülebilir. Partilerin kendi kimliklerini yitirmeden
belirli bir amaç u¤runa bir süreli¤ine birlikte hareket etmeleri s›kça
rastlanan bir durumdur. Seçim zaman› yap›lan ittifaklar, bunun en gü-
zel örne¤idir. 

SSiiyyaassii  PPaarrttiilleerriinn  YYaaflflaadd››¤¤››  SSoorruunnllaarr

Siyasi partiler, ülkemizde çeflitli sorunlarla içiçe yaflamakta ve bu
sorunlar siyasal sistemin iflleyiflini de olumsuz etkilemektedir. Siyasi
partilerin sorunlar›n›n bafl›nda örgütlenme biçimleri gelmektedir. Siya-
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si Partilerde partiçi demokrasi kavram› geliflmedi¤i için demokratik bir
örgütlenme modeli kurulamamaktad›r. Parti lideri, partide hemen her-
fleye hakim bir konumda bulunmakta, son sözü devaml› o söylemekte-
dir. 

TTaabblloo  11::  Siyasi Partilerin Yaflad›¤› Sounlar

KKaayynnaakk:: TÜS‹AD Seçim sistemi ve Siyasi Partiler Araflt›rmas›

Siyasi partilerin kamuoyu nezdindeki güven ve itibarlar› da herge-
çen gün azalmaktad›r. Özellikle son y›llarda kimi siyasal yolsuzluklara
baz› siyasi partilerin ve yetkili kiflilerinin ad›n›n kar›flmas› kamuoyu-
nun güvenini iyice sarsm›flt›r. Yap›lan tüm kamuoyu araflt›rmalar›nda
siyasi partilere ve milletvekillerine güvenin giderek azald›¤› görülmek-
tedir. Ayr›ca siyasi partilerin ülke sorunlar›na çözüm üretmekte zorlan-
malar›, uzlaflmadan çok çat›flmac› bir tav›r sergilemeleri ve kamu kay-
naklar›n› kullanmada ve denetlemede baflar›l› olamamalar› da bu güven
erezyonunun bafll›ca nedenleri aras›nda yer almaktad›r. 57

TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii  SSiiyyaassaall  PPaarrttiilleerriinn  ÖÖzzeelllliikklleerrii

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakf›'n›n (TESEV) ülkemiz-
deki siyasi partileri inceleyen araflt›rmas›n›n sonuçlar› oldukça çarp›c›-
d›r. Araflt›rma sonuçlar›, bugün yaflanan pekçok sorunun kayna¤›na da
›fl›k tutmaktad›r. 58

TESEV’in araflt›rma bulgular›na göre Türkiye’de parti sistemi, sos-
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yal bölünmeler ve çat›flmalardan çok geleneksel olarak lider kontrolü
alt›nda flekillenmifltir. Türkiye’de yaflanan üç ayr› askeri müdahale si-
yasal partileri olumsuz etkilemifl, partiler kal›c› ve istikrarl› bir taban
oluflturma f›rsat› bulamam›fllard›r. ‹stikrarl› bir siyasal taban olufltura-
mayan partiler, kurum kültürlerini de gelifltirememifllerdir. 

Türkiye'de yasakç› bir siyaset anlay›fl›n›n egemen olmas›, siyasal
hayat› düzenleyen yasalar›n pekçok yasak içermesi, siyasal partileri de
do¤rudan etkilemifl, partiler yasaklarla mücadele etmekten yorgun düfl-
müfllerdir. 

Toplumsal farkl›laflman›n ürünü olan partiler ülkemizde ne yaz›k ki
bu farkl›l›klar›n› ortaya koyacak zemin ve imkan bulamam›fllard›r.
Bunda Siyasi Partiler Kanunu’nun  partilerin tek tip örgütlenmesini ön-
görmesinin de büyük pay› vard›r. 

Parti örgütleri patronaj oluflturulmas› ve da¤›t›m› temelinde çal›fl-
makta, parti içi demokrasinin iflletilmesi yerine k›s›tl› bir elit grup ve
özellikle parti lideri, örgüt çal›flmalar›n›n her aflamas›nda a¤›rl›kl› rol
oynamaktad›r.  Ayr›ca partilerin içinde de üyeden genel merkeze, genel
merkezden üyeye karfl›l›kl› iletiflim ve etkileflim eksikli¤i hissedilmek-
tedir. 

TESEV’in yapt›¤› siyasal partiler araflt›rmas›, partilerin, toplumla
ba¤lar› büyük ölçüde kopuk oldu¤unu aç›k bir flekilde ortaya koymak-
tad›r. Toplumla iletiflime geçecek örgütlenmesi zay›f olan partiler, ken-
dilerini ve kadrolar›n› yenileyememekte, toplumun çeflitlenen ve artan
sorunlar›na ayr›nt›l› çözümler üretememektedirler.  Toplumla ba¤ kura-
mayan siyasal partiler, iktidara geldiklerinde de toplumun sorunlar›n›
yak›ndan bilmedikleri için çözümü için yeterli çabay› da göstermekten
aciz kalmaktad›rlar. 

SSiiyyaassaall  PPaarrttii  SSiisstteemmiinniinn  ‹‹flfllleeyyiiflflii

Kurumsallaflm›fl bir parti sisteminin varl›¤›, istikrarl› demokratik si-
yasal hayat›n vazgeçilmez unsuru say›lmaktad›r. Parti sisteminin ku-
rumsallaflmas› için de partiler aras›ndaki siyasal rekabetin düzenli ol-
mas›, parti kimliklerinin devaml›l›¤›n› sürdürebilmesi ve parti örgütle-
rinin liderden ba¤›ms›z olarak varl›klar›n› koruyabilmesi gereklidir. Bu
esaslar çerçevesin de Türkiye’deki parti sistemine bak›ld›¤›nda maale-
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sef kurumsallaflm›fl bir yap› görmek mümkün de¤ildir. Ülkemizdeki
parti sistemini “kutuplaflm›fl ço¤ulculuk” diye niteleyen Akgün, bu ya-
p›y› flöyle de¤erlendirmektedir:59

“Siyasal elitler aras›nda yaflanan gerilim ile toplumda  derinleflen
ayr›l›klar sa¤l›kl› bir demokrasinin en temel gereklerinden biri olan as-
gari düzeyde toplumsal uzlaflman›n sa¤lanmas› flart›n› ortadan kald›r-
maktad›r. Toplumda genel olarak siyasete ve siyasal kurumlara, özel
olarak da siyasal partilere yönelik bir güven erozyonu yaflanmaktad›r.
Bunun sonucu olarak, son y›llarda yap›lan seçimlerde partiler aras›nda
yüksek oranda oy kaymas› yaflanmakta, bir taraftan marjinal, popülist
partilerin oyu artarken öte yandan geleneksel sa¤ ve sol partiler oy kay-
b›na u¤ramaktad›r. Yap›lan anketler seçmenler aras›nda en büyük par-
tinin ‘karars›zlar’ grubu oldu¤unu göstermektedir. Siyasal partiler sis-
teminin afl›r› parçal› yap›s› bir yandan demokrasiyi yönetemez hale ge-
tirirken, öte yandan artan ekonomik ve sosyal sorunlar› daha da a¤›rlafl-
t›rmaktad›r. Siyaset, çözüm üretme arac› iken kendisi sorun olmaya
bafllam›flt›r...”

TESEV’in yapt›¤› araflt›rma Türkiye’deki siyasal partilerin yap›sal
ve örgütsel sorunlar›na dikkat çekerken TÜS‹AD’›n yapt›¤› araflt›rma
halk›n gözünde siyasal partileri sorguluyor.
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Halk›n siyasal partiler hakk›ndaki düflünceleri çok önemli çünkü, si-
yasal partiler iktidar olabilmek için seçimlerde halk›n oylar›n› talep
ediyorlar, iktidara geldiklerinde de halk› yönetiyorlar. 

TÜS‹AD'›n yapt›rd›¤› "seçim sistemi ve siyasi partiler" araflt›rmas›-
n›n ortaya ç›kard›¤› gerçek flu: Halk siyasi partiler sisteminin genel ifl-
leyiflini be¤enmiyor... Araflt›rma sonuçlar›na göre "siyasi partiler siste-
mi çok kötü iflliyor" diyenlerin oran› yüzde 54, "kötü iflliyor" diyenle-
rin oran› da yüzde 30'dur. 60

TÜS‹AD’›n araflt›rmas›na göre, halk siyasi partilerin gerçek ifllevi-
ni yerine getirdi¤ine inanm›yor. Yüzde 53 gibi büyük bir ço¤unluk, si-
yasi partilerin yaln›zca partiye yak›n kiflilerin ç›karlar›n› savunarak ifl
takibi yapt›¤›na ve halk› temsil etmedi¤ine inan›yor. Bu sonuç, siyasi
partilerin halktan kopuk oldu¤u saptamas›n› da güçlendiriyor. 

Halk, siyasi partilerin iç iflleyifllerini de elefltiriyor, partiiçi demok-
rasinin eksikli¤ine dikkat çekiyor. Halk›n yüzde 84'ü siyasi partilerde
parti içi demokrasinin olmad›¤›n› belirtiyor, yüzde 78'i de partilerin ba-
fl›nda hep ayn› liderlerin olmas›n› önemli bir sorun olarak görüyor.

Araflt›rma sonuçlar›, mevcut siyasi parti sistemiyle Türkiye’nin de-
mokratikleflme yönünde ciddi mesafeler alamayaca¤›n› ortaya koy-
maktad›r. Siyasal partilere güven duymayan halk, siyasal sisteme de
güvensizlik beslemektedir. Siyasete duyulan bu güvensizlik, insanlar›
kolayl›kla demokrasid›fl› aray›fllara itebilecek bir tehlike tafl›maktad›r. 

Araflt›rma bulgular›, Türkiye’nin siyasal parti sistemini yeni bafltan
organize etmesi gerekti¤ine vurgu yapmaktad›r. Siyasal parti sistemi-
nin demokratik bir yap›ya kavuflturulmas› için flu önerilerde bulunul-
maktad›r 61

* Düflünce, inanç, ifade ve örgütlenme özgürlü¤ü önündeki tüm en-
geller kald›r›lmal›,  siyasal hayat normallefltirilmelidir.

* Siyasi Partiler Kanunu  yasaklardan ar›nd›r›lmal›, partiler tüzük-
lerinde yaz›ld›¤› gibi örgütlenebilmelidir. Herkes siyaset yapabilmeli,
istedi¤i siyasi partiye üye olabilmelidir.

* Üyeler örgütteki tüm çal›flmalara ve seçimlere eflitçe kat›labilme
olanaklar›na sahip olmal›, yönetim organlar› belirli sürelerle düzenli
olarak yenilenmeli ve üyelerce etkin biçimde denetlenebilmelidir.  
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* Parti üyeli¤i sürekli olmal›d›r. Partilerde ve parti içi demokraside
'üyeli¤in devaml›l›¤›' çok önemlidir. Üyeler 'partiden ihraç'la, yönetim-
ler 'görevden al›nma' korkusuyla hareket ederlerse o partide özgür tar-
t›flma, canl›l›k ve geliflme olamaz. Türkiye'de üyeli¤in devaml›l›¤›n›
sa¤layacak düzenlemelere ve bu anlay›fl› benimseyen partilere ihtiyaç
vard›r.   

TTaabblloo  33::  Siyasi Partilerde Partiiçi  Demokrasi Eksikli¤i

KKaayynnaakk:: TÜS‹AD Seçim Sistemi ve Siyasi Partiler Araflt›rmas›

* Partilerimizde kongreler yönetim güdümünde yap›lmakta, kon-
grelere parti üst yöneticileri baflkanl›k etmektedir. Oysa, üyeler, kon-
greler ve yönetim birbirinden ba¤›ms›z olmal›d›r.

* Sadece siyasal partiler yasas›nda, tüzüklerde, yönetmeliklerde de-
¤ifliklik de parti içi demokrasiyi sa¤lamaya yetmez. Demokrasiyi, par-
ti içinde de ülkede de etkin k›lmak için yeni bir yönetim anlay›fl›na ve
yönetim yap›s›na ihtiyaç vard›r. Yeni yönetim anlay›fl›; halka güvenen,
insanlar›n kendi çözümlerini üretecek yetkinlikte oldu¤unu kabul eden,
sivil topluma dayal› kat›l›mc› demokrasiyi egemen k›lmak isteyen,  ye-
rinden demokratik yönetime a¤›rl›k veren bir anlay›fl olmal›d›r. 
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Türkiye bu yeni yönetim anlay›fl›na çok büyük ihtiyaç duymaktad›r.
Ülkenin tüm kurum ve kurulufllar›n› kapsayacak bir demokratik yöne-
tim anlay›fl›, ülkemizin içinde bulundu¤u ç›kmazdan kurtulmas› için
tek sa¤l›kl› reçete olarak görülmektedir. 
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IIVV..  BBÖÖLLÜÜMM

SSEEÇÇ‹‹MMLLEERR,,  SSEEÇÇ‹‹MM  KKAAMMPPAANNYYAALLAARRII  VVEE
TTÜÜRRKK SSEEÇÇMMEENN‹‹NN‹‹NN  ÖÖZZEELLLL‹‹KKLLEERR‹‹

1100..  SSEEÇÇ‹‹MM  SS‹‹SSTTEEMMLLEERR‹‹  VVEE  ÖÖZZEELLLL‹‹KKLLEERR‹‹

Günümüzde milletvekili genel seçimlerinde pekçok de¤iflik sistem
uygulanmaktad›r. Bu seçim sistemlerini “ço¤unluk esas›na dayanan
sistemler, nispi temsil esas›na dayanan sistemler ve karma sistemler”
olarak üç bölümde toplamak mümkündür. 1

ÇÇoo¤¤uunnlluukk  EEssaass››nnaa  DDaayyaannaann  SSeeççiimm  SSiisstteemmlleerrii

Ço¤unluk esas›na dayanan seçim sistemleri kendi içinde, “tek turlu
dar bölge ço¤unluk sistemi, blok oy, alternatif oy ve iki turlu ço¤unluk
sistemi” olmak üzere dörde ayr›lmaktad›r. Ço¤unluk esas›na dayanan
seçim sistemlerinin kendilerine has özellikleri ve iflleyifl flekilleri flöy-
ledir: 2

‹ki turlu dar bölge ço¤unluk seçim sisteminde ülke her biri tek aday
ç›karan küçük seçim bölgelerine bölünür. Her seçim çevresinden ençok
oyu alan aday, milletvekili seçilir. Seçilebilmek için mutlak ço¤unluk
aranmaz, göreli ço¤unluk yeterli say›l›r. “Tek parti hükümetlerinin ku-
rulmas›n› sa¤lamas›, partilerin genifl tabanl› olmas›na imkan vermesi,
seçmenlerin partilerin de¤il adaylar›n aras›ndan seçim yapmas›na ola-
nak tan›mas› ve seçmenler ile milletvekilleri aras›nda güçlü bir ba¤
kurmaya yard›m etmesi” bu seçim sisteminin avantajlar› aras›nda say›l-
maktad›r. “Küçük partilerin Meclis’te adil bir flekilde temsillerine im-
kan tan›mamas›, büyük partilerin ald›klar› oydan daha fazla milletveki-



liyle Meclis’te  temsil edilmesine yol açmas› ve bofla giden oy say›s›-
n›n çok fazla olmas›” ise bu sistemin olumsuzluklar› aras›nda s›ralan-
maktad›r. 

Blok oy sistemi, her seçim çevresinden birden çok kiflinin seçilme-
sine imkan tan›r. Aday esasl› blok oy  sisteminde seçmenler partiler ye-
rine adaylara oy verirler. De¤iflik partilerin adaylar› aras›ndan karma
liste yaparak oy kullanmak da mümkündür. Partiye dayal› blok oy sis-
teminde ise adaylara de¤il partilere oy verilir. Birinci gelen parti o se-
çim çevresindeki tüm milletvekillerini kazan›r.

Alternatif oy sisteminde her seçim çevresinden yaln›zca bir aday se-
çilir. Seçmenlerden o seçim çevresinde seçime kat›lan adaylar› birden
bafllayarak s›ralamalar› istenilen alternatif oy sisteminde, seçilebilmek
için yüzde 50 oy oran›n› aflmak gereklidir. Alternatif oy seçim sistemi,
seçmenlerin ilk tercihlerinin yan›s›ra di¤er tercihlerini de gözönünde
bulundurmaktad›r.

‹ki turlu ço¤unluk seçim sisteminde her seçim çevresinden tek bir
aday seçilmekte, ilk turda yüzde 50 ço¤unluk aranmaktad›r. E¤er hiç-
bir aday bu ço¤unlu¤u sa¤layamazsa, ikinci tur seçim yap›lmakta; bu
turda seçilmek için ise ençok oyu almak yeterli olmaktad›r. ‹ki turlu ço-
¤unluk sistemi seçmenlerin yaln›zca ilk tercihlerini de¤il, di¤er tercih-
lerini de¤erlendirmesi aç›s›ndan dikkat çekmektedir.

NNiissppii  TTeemmssiill  EEssaass››nnaa  DDaayyaannaann  SSeeççiimm  SSiisstteemmlleerrii

Nispi temsil esasl› seçim sistemi, “liste usulü nispi temsil sistemi,
karma üyeli nispi temsil ve aktar›labilir tek oy” olmak üzere üç ayr› fle-
kilde uygulanmaktad›r. 3

Liste usulü nispi temsil sisteminde, seçmenler partilere oy verirler,
adaylar da partilerin ald›klar› oylarla orant›l› bir biçimde milletvekili
seçilirler. Bu sistemde ülke birden çok milletvekili ç›karan seçim çev-
relerine bölünür. Liste usulü nispi temsil sisteminde partilerin oy oran-
lar› ile kazand›klar› milletvekili say›lar› aras›nda genellikle adil bir da-
¤›l›m gözlenir. Küçük partilere de Meclis’te temsil edilebilme imkan›
tan›n›r. Ancak bu sistemden ço¤unlukla tek parti iktidar› yerine koalis-
yon hükümetleri ç›kmaktad›r. Bölünmüfl bir parti sistemine yol açmas›
da bu seçim sisteminin olumsuzluklar› aras›nda yer almaktad›r. Türki-
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ye’de de seçim sistemi olarak “yüksek barajl› liste usulü nispi temsil
sistemi” uygulanmaktad›r.

Karma üyeli nispi temsil sisteminde Meclis’in bir k›sm› dar bölge-
lerden ço¤unluk esas›na göre, bir k›sm› da ülke genelinden nispi tem-
sil esas›na göre seçilmektedir. Seçmenler hem dar bölge adaylar› hem
de ülke genelinde partiler için oy kullanmaktad›rlar. Bu sistemde ülke
genelindeki nispi temsil esasl› seçim, dar bölgelerde uygulanan ço¤un-
luk sisteminin ortaya ç›kard›¤› dengesiz da¤›l›m› düzeltmek için yap›l-
maktad›r. Sonucu partilerin ülke genelinde ald›klar› oy oranlar› belirle-
mektedir.

Aktar›labilir tek oy seçim sistemi, en karmafl›k sistem olarak bilin-
mektedir. ‹rlanda’n›n çok uzun zamand›r uygulad›¤› bu sistemde seç-
menlerden adaylar› tercihlerine göre birden bafllayarak s›ralamalar› is-
tenmekte, belirlenen seçilme kotas›n› geçen adaylar kazanm›fl say›l-
maktad›r. Seçilme kotas›ndan fazla oy alan adaylar›n oylar› di¤er aday-
lara da¤›t›lmakta, bu ifllem tekrar edilerek seçmenlerin di¤er tercihleri
belirlenmektedir. 

TTaabblloo  44:: Dünyada Kullan›lan Seçim Sistemleri

KKaayynnaakk::  TÜS‹AD’›n Seçim Sistemi ve Siyasi Partiler Araflt›rmas›

KKaarrmmaa  SSeeççiimm  SSiisstteemmlleerrii

Bu seçim sisteminde hem ço¤unluk hem de nispi temsil sistemleri
birlikte kullan›lmaktad›r. Toplam milletvekili say›s›n›n ne kadar›n›n
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ço¤unluk esas›na, ne kadar›n›n da nispi temsil sistemine göre belirlene-
ce¤i her ülkeye göre de¤iflmektedir. Rusya bu oran› yüzde 50/50 olarak
uygularken, Tunus’da milletvekillerinin yüzde 88’i ço¤unluk, yüzde
12’si de nispi temsil esas›na göre seçilmektedir. Dar bölgede yap›lan
seçimin tek ya da iki turlu olmas› da yine ülkelerin uygulamalar›na gö-
re farkl›laflmaktad›r. Örne¤in, ‹ngiltere, Japonya, Güney Kore ve Rus-
ya dar bölgede tek turlu sistemi kullan›rken, Gürcistan, Arnavutluk ve
Azerbaycan dar bölgelerde iki turlu ço¤unluk sistemini kullanmaktad›r.
Partiler, karma seçim sistemlerinde biri ülke seçim çevresi için di¤eri
de dar bölge seçim çevreleri için  olmak üzere iki ayr› listeyle seçimle-
re girmektedirler. 

Dünyada hangi ülkelerin hangi seçim sistemlerini kulland›¤›n› sap-
tamak için 1998 y›l›nda 211 ülke aras›nda yap›lan araflt›rma sonuçlar›-
na göre ; 113 ülke ço¤unluk sisteminin bir türünü, 76 ülke nispi temsil
sisteminin bir türünü, 22 ülke de ço¤unluk ve nispi temsil sistemini bir-
likte kullanmaktad›r. Araflt›rma sonucuna göre günümüzde en yayg›n
olarak kullan›lan seçim sisteminin “dar bölgeli tek turlu ço¤unluk sis-
temi” oldu¤u görülmektedir.  Liste usulü nispi temsil sistemi ile iki tur-
lu ço¤unluk sistemi de ençok kullan›lan di¤er seçim sistemleri aras›n-
da yer almaktad›r. 4

TTüürrkkiiyyee’’ddee  SSeeççiimmlleerr VVee  SSeeççiimm  SSiisstteemmlleerrii

Türkiye’nin çok partili sisteme geçti¤i  1945’ten bugüne kadar tam
15 tane genel seçim yap›lm›flt›r. Milletvekili seçimleri için en son 3 Ka-
s›m 2002 tarihinde sand›k bafl›na giden Türk halk›, çok partili sistemin
ilk seçimini de 21 Temmuz 1946 tarihinde yapm›flt›.  

Çok partili sistemin ilk seçimine Cumhuriyet Halk Partisi ile De-
mokrat Parti kat›ld›. Seçimlerden sadece 6 ay önce kurulan Demokrat
Parti, 16 ilde seçimlere hiç kat›lamad›. Seçimlerden CHP büyük bir za-
ferle ç›karken, seçimlere hile kar›flt›r›ld›¤› iddialar› ortaya at›ld›. Türki-
ye’nin çok partili sistemi geçiflinden sonra yap›lan ilk seçimi, tarihimi-
ze flaibeli bir seçim olarak geçti.

1946 seçimlerinde “liste usulü basit ço¤unluk” sistemi uyguland›.
Bu seçimlerde partilere de¤il, adaylara oy verildi. 1946 seçim sonuçla-
r›na göre 465 milletvekilli¤inden 397’sini CHP, 61’ini DP ve 7 tanesi-
ni de ba¤›ms›zlar kazand›. 5
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1950 y›l›nda yap›lan çok partili sistemin ikinci seçimi Türkiye’de
yeni bir dönemin de bafllang›c› oldu. CHP iktidar› dönemi sona erer-
ken, Demokrat Parti dönemi bafllad›. 1950 seçimlerine, seçimlere yar-
g› denetimini getiren ve gizli oy, aç›k say›m ilkesini benimseyen yeni
bir yasayla gidildi. Aday esasl› blok oy sisteminin uyguland›¤› 1950 se-
çimlerinde, seçmenler oylar›n› bofl bir ka¤›da istedi¤i adaylar›n isimle-
rini yazarak kullanabildi¤i gibi bas›l› oy pusulalar›ndaki adaylar üze-
rinde de istedi¤i de¤iflikli¤i yapma hakk›na sahipti. Seçmenler ayn› an-
da birden çok partinin  aday›na oy verebiliyor, karma bir liste olufltura-
biliyordu. Seçim sonucunda DP 416, CHP 69, ba¤›ms›zlar 1, Millet
Partisi’de 1 miletvekili ç›karm›flt›.

1954 seçimlerine Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Cum-
huriyetçi Millet Partisi ve Türkiye Köylü Partisi kat›ld›. 1950 y›l›ndaki
seçim sistemiyle gidilen seçimden de Demokrat Parti galip ç›kt›. DP,
ülke genelinde yüzde 56.6 oy alarak 505 milletvekilli¤i kazan›rken
CHP yüzde 34.8 oyla 31 milletvekili ç›kartabildi. CMP 5, ba¤›ms›zlar
da 1 milletvekiline sahip oldular.

Türkiye 1957’de ilk erken genel seçim ile tan›flt›. Türkiye daha son-
ra s›kça karfl›laflaca¤› bu erken seçime, seçim yasas›nda yap›lan yeni
birtak›m düzenlemelerle birlikte gitti. Yeni seçim yasas›yla, siyasal par-
tilere teflkilatland›klar› bütün seçim bölgelerinde seçime kat›lmak ve
seçilecek milletvekili say›s› kadar aday göstermek zorunlulu¤u getiril-
di. Buna uymayan siyasal partiler, ülke genelindeki bütün seçim çevre-
lerinde seçime kat›lma haklar›n› kaybetmifl say›l›yorlard›. Ayr›ca bir si-
yasal partiye adayl›k için baflvuran kimseye, o partinin aday listesinde
yer alamasa bile baflka bir yerden aday olma yasa¤› getiriliyor-
du.1957’deki erken genel seçimde DP yüzde 47.3 oy ald› ve 424 mil-
letvekilli¤i kazand›. CHP’de yüzde 40.6 oyla 178 milletvekili ç›kar›r-
ken, seçimlere kat›lan Hürriyet Partisi ile Cumhuriyetçi Millet Partisi
de 4’er milletvekili kazand›lar. 

1957 y›l›ndaki erken genel seçimlerin üzerinden üç y›l geçmiflti ki,
demokrasiyi kesintiye u¤ratan 27 May›s 1960 askeri müdahalesi yaflan-
d›. On’ar y›l arayla iki kez daha, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980’de ya-
flanacak olan askeri müdahaleler, Türkiye’nin demokratikleflmede geri
kalmas›n›n ana nedenlerini oluflturmaktad›r.
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27 May›s askeri müdahalesinden yaklafl›k bir y›l sonra 26 Nisan
1961’de kurucu meclis, seçimlerin temel hükümlerini ve seçmen kü-
tüklerini belirleyen bir kanunu kabul etti. Milletvekilli¤i seçimleri tek
dereceli ve nispi temsil esas›na dayal› olarak yap›lacakt›. 450 milletve-
kili seçilecek ve her il bir seçim çevresi olarak düzenlenecekti. Üst
Meclis görevi görecek Cumhuriyet Senatosu’nun üyeleri ise 150 kifli-
den oluflacak ve Senatör seçimlerinde ço¤unluk sistemi uygulanacakt›. 

9 Temmuz 1961’de yeni anayasa yürürlü¤e girdi. Yeni anayasas›na
kavuflan Türkiye, flimdi de yeni bir seçim yapacakt›. Seçim zaman› ola-
rak 15 Ekim 1961 tarihi saptand›. 1961 seçimlerine Cumhuriyet Halk
Partisi, Adalet Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ve Yeni Tür-
kiye Partisi kat›ld›. Seçim sonucunda CHP yüzde 36.7 oy oran›yla 173,
AP yüzde 34.8 oy oran›yla 158, CKMP yüzde 14 oy oran›yla 54 ve
YTP de yüzde 13.7 oy oran›yla 65 milletvekilli¤i kazand›. Senato se-
çim sonuçlar› da flöyleydi: AP 71, CHP 36, YTP 27 ve CKMP de 16 se-
natör. 

Türkiye 1965 seçimlerine “milli bakiye” usulü nispi temsil seçim
sistemiyle girdi. Bu sistem tek bir oyun dahi bofla gitmesini önlüyor ve
siyasal partilerin ald›klar› oy oranlar› ile kazand›klar› milletvekili oran-
lar›n›n hemen hemen birbirine eflit olmas›n› sa¤l›yordu. 1965 seçimle-
rine 6 siyasal parti kat›ld›. AP yüzde 52.9 oy oran›yla 240 milletvekili
ç›kard›. CHP 134, MP 31, YTP 19, T‹P 15, CKMP de 11 milletvekilli-
¤i kazand›lar. 

1969 seçimlerine gidilirken, Türkiye’de seçim sistemi de¤ifltirildi.
Adalet Partisi milli bakiye sistemini yürürlükten kald›rd›, yerine
1961’de uygulanan bölge barajl› d’Hondt sistemini getirdi. Anayasa
Mahkemesi serbestlik ilkesini zedeledi¤i gerekçesiyle baraj uygulama-
s›n› iptal edince seçimlere barajs›z d’Hondt sistemiyle gidildi. Bu se-
çimlerden Adalet Partisi birinci ç›kt›.  Oylar›n yüzde 46.5’ini alarak
256 milletvekiline sahip oldu. Bu seçimlerde de CHP 143, Cumhuriyet-
çi Güven Partisi 15, MP 6, MHP 1, Türkiye Birlik Partisi 8, T‹P 2, YTP
6, ba¤›ms›zlar da 13 milletvekilli¤i kazand›lar. 

1973 seçimlerinde de barajs›z d’Hondt sistemi uyguland›. Bu se-
çimlerden bu kez CHP birinci parti olarak ç›kt›. Oylar›n yüzde
33.3’ünü alarak 185 milletvekili kazand›. AP 149, Demokratik Parti 45,
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Milli Selamet Partisi 48, CGP 13, MHP 3, TBP 1, ba¤›ms›zlar da 6 mil-
letvekilli¤i kazand›lar. 

1977 seçimlerine de barajs›z d’Hondt sistemiyle gidildi. Bu seçim-
lere de sekiz parti kat›ld›, CHP yine birinci parti oldu. CHP 213, AP
189, MSP 24, MHP 16, CGP 3, DP 1 ve ba¤›ms›zlar da 4 milletvekilli-
¤i kazand›lar. 

1980 y›l›nda yaflanan askeri müdahale, Türkiye’de demokratik ya-
flam› bir süreli¤ine aksatt›. 12 Eylül rejimi, gerçek bir siyasal partiler
ço¤ulculu¤u yerine, iki partili bir sistem öngörüyordu. Biri merkez sa¤-
da, di¤eri de merkez solda olacak bu iki partiyle “siyasal istikrar›n”
sa¤lanmas› amaçlan›yordu. 1983’de yap›lan seçimlere sadece Milliyet-
çi Demokrasi Partisi, Halkç› Parti ve Anavatan Partisi’nin kat›lmas›na
izin verildi. 1983 seçimlerinde çifte barajl› nispi temsil yöntemi uygu-
land›. Birinci baraj ülke baraj›yd›, partilerin milletvekilli¤i kazanabil-
mesi için geçerli oylar›n en az yüzde 10’unu almas› gerekiyordu. ‹kin-
ci baraj ise seçim çevresi baraj›yd›. Seçim çevresinde kullan›lan geçer-
li oylar›n toplam›n›n milletvekili say›s›na bölünmesiyle elde edilecek
say›n›n üzerinde oy almay› gerektiren bu baraj, kimi yerlerde yüzde
50’ye kadar ç›k›yordu. 1983 seçimlerinden ANAP zaferle ç›kt›, oylar›n
yüzde 53’ünü ald›, 212 milletvekili ç›kard›. HP 117, MDP’de 71 mil-
letvekili ç›kard›. 

1987 seçimlerine gidilmeden önce anayasada milletvekilli¤i seçim
yasas›nda önemli de¤ifliklikler yap›ld›. Milletvekili say›s› 400’den
450’ye ç›kar›ld›, seçim çevreleri yeniden düzenlendi, alt›dan fazla mil-
letvekili ç›kartacak iller, birden fazla seçim çevresine bölündü. Ayr›ca
bu seçimlerde bir yenilik daha yap›larak kontenjan milletvekilli¤i uy-
gulamas› konuldu. Ülke genelindeki yüzde 10’luk baraj ile seçim çev-
resi baraj› ise aynen korundu. 1987 seçimlerinde “tercihli oy” sistemi
uyguland›. Seçimlerden sadece üç parti baraj› aflarak meclise girmeyi
baflard›. ANAP 292, Sosyal Demokrat Halkç› Parti 99, Do¤ru Yol Par-
tisi’de 59 milletvekilli¤i kazand›. 

Türkiye 1991’de birkez daha erken seçime gitti. Bu seçimde ülke
baraj› korunurken, seçim çevreleri baraj› yeniden düzenlendi. Bu se-
çimlere pekçok parti baraj› aflabilmek için ittifak yaparak girdi. ‹ttifak-
lar meyvas›n› verdi ve bu kez Meclis’e befl parti girdi. DYP birinci par-
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ti olarak 178 milletvekili kazan›rken, ANAP 115, SHP 88, Refah Parti-
si 62 ve Demokratik Sol Parti de 7 milletvekilli¤i kazand›. 

1995 seçimleri de zaman›ndan bir y›l önce yap›ld› ve yine seçime
gidilirken seçim yasas›nda birtak›m düzenlemeler yap›ld›. Her siyasal
iktidar seçimlere gitmeden önce kendisine avantaj sa¤lamak için seçim
yasas›yla istedi¤i gibi oynuyordu. 1995 seçimlerinden önce milletve-
killi¤i say›s› 450’den 550’ye yükseltildi. Yap›lan de¤ifliklikle tercihli
oy uygulamas› kald›r›ld›, 1987 ve 1991 seçimlerinde uygulanan kon-
tenjan milletvekilli¤i yöntemine son verildi. Seçim çevrelerinin daral-
t›lmas› uygulamas›ndan da vazgeçildi. 1995 seçimlerinden birinci par-
ti olarak Refah Partisi ç›kt›. Oylar›n yüzde 21.4’ünü alan RP 158 mil-
letvekili kazand›. ANAP 132, DYP 135, DSP 76, CHP de 49 milletve-
killi¤ine sahip oldular. 

1999 y›l›nda yap›lan seçimlere 1995 y›l›nda uygulanan seçim siste-
mi ile gidildi.  DSP birinci parti olarak ç›kt›¤› seçimlerde 136 milletve-
kiline sahip oldu. MHP 129, Fazilet Partisi 111, ANAP 86, DYP de 85
milletvekilli¤i kazand›. 

2002 y›l›nda yap›lan seçimler ise Türkiye için büyük bir sürpriz ol-
du. Y›llard›r Türkiye’nin siyasal gündeminde ve ülke yönetiminde yer
alan pekçok parti , bu seçimlerde çok düflük oylar alarak Meclis d›fl›
kald›lar. 2002 seçimlerinden Adalet ve Kalk›nma Partisi birinci olarak
ç›kt›. 34.2 oran›nda oy alan AKP 363 milletvekili ç›kard›. CHP ise 19.3
oy oran›yla Meclis’e giren ikinci parti oldu. Türkiye y›llardan sonra sa-
dece iki partinin yer ald›¤› bir Meclis ile karfl›laflt›. 2002 seçimleri Türk
siyasal hayat›nda pekçok aç›dan dönüm noktas› oluflturacak önemli ni-
telikler tafl›maktad›r.
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1111..  SSEEÇÇMMEENN  TTEERRCC‹‹HH‹‹NN‹‹  EETTKK‹‹LLEEYYEENN  ‹‹LLEETT‹‹fifi‹‹MM  
FFAAKKTTÖÖRRÜÜ::  SS‹‹YYAASSAALL SSEEÇÇ‹‹MM  KKAAMMPPAANNYYAALLAARRII

Seçim, yönetilenlerle yöneticiler aras›nda bir iletiflim biçimi olarak
ifade edilmektedir. Gelifltirilecek ve uygulanacak siyasalar›n onay›n›n
halk taraf›ndan verilmesi sürecinde temel bir rol oynayan seçimlerde,
seçenekleri de¤erlendirecek seçmenlerin bilgiye ihtiyaçlar› vard›r. Seç-
menler kararlar›n› oluflturmada çeflitli kaynaklardan gelen bilgileri de-
¤erlendirirler. Bu bilgiler, seçim döneminin öncesinden bafllayarak se-
çim dönemine kadar uzanan genifl bir bilgilendirme a¤›ndan seçmenle-
re ulaflmaktad›r. Seçimler s›ras›nda kullan›lan bilgilerin önemli bir ara-
c› da “siyasal seçim kampanyalar›” d›r. Siyasal kampanyalar arac›l›¤›y-
la gerçeklefltirilen iletiflim, adaylar›n amaçlar› ile seçmenlerin davran›fl-
lar› aras›nda bir ba¤ oluflturmakta ve seçmenlerin umutlar›, hayalleri ile
adaylar›n faaliyetleri aras›nda bir köprü görevi görmektedir. 6

Seçmenlerin tercihini etkileyen ve onlar›n belirli bir parti veya ada-
ya motive olmas›n› sa¤layabilen iletiflim faktörlerinden biri olan seçim
kampanyalar›, özellikle parti ba¤l›l›¤› zay›f veya karars›z seçmenlerde
daha etkili olmaktad›r. Siyasal parti ba¤l›l›klar›n›n giderek çözüldü¤ü
günümüzde, kitle iletiflim araçlar›n›n etkin olarak kullan›lmas›yla bir-
likte seçim kampanyalar›n›n önemi de artm›flt›r. Seçmenlerin etkiye da-
ha aç›k hale gelmesi de seçim kampanyalar›n›n baflar›s›nda önemli bir
rol oynamaktad›r. 7

SSiiyyaassaall  SSeeççiimm  KKaammppaannyyaallaarr››nn››nn  AAmmaaçç  VVee  FFoonnkkssiiyyoonnllaarr››

Siyasal seçim kampanyalar›n›n üç temel amac› bulunmaktad›r:
“Bilgi verme, ikna etme ve kamu seferberli¤i...” Bir seçim kampanya-
s›nda seçmenlere; partiler, adaylar, uygulanan ve uygulanmas› gereken
politikalar, gündemdeki konular hakk›nda aday ve partilerin tutumlar›
ve muhalefet partilerinin yapt›klar› olumlu ve olumsuz faaliyetler gibi
konularda bilgiler verilmekte, karar verirken ihtiyaç duyacaklar› hemen
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hemen tüm veriler sa¤lanmaktad›r. Bilgi verme amac›n›n yan›nda se-
çim kampanyalar›nda seçmenler, çeflitli ikna ve mesaj teknikleriyle
herhangi bir aday veya parti lehine cezbedilmeye çal›fl›lmaktad›r. Ayr›-
ca siyasal seçim kampanyalar›yla seçmenlerin oy verme motivasyonla-
r› da harekete geçirilmekte, parti veya aday lehine hertürlü çal›flma için
seferber olmalar› amaçlanmaktad›r. 8

Siyasal seçim kampanyalar›n›n fonksiyonlar›n› ise flu flekilde s›rala-
mak mümkündür: 9

*Siyasal seçim kampanyalar›, seçmen tercihlerini de¤ifltirme ve tu-
tumlar› pekifltirme fonksiyonun yan›s›ra, seçmenleri oy vermeye ve
kampanyaya yard›mc› olmaya da teflvik etmektedir. 

*Siyasal seçim kampanyalar›, hertürlü görüflün tart›fl›lmas›n› ve ara-
lar›ndaki farkl›l›klar›n seçmenlerce fark edilmesini sa¤lamaktad›r.

* Kampanyalar, yeni liderleri kamuoyuna tan›tmakta ve onlar›n
meflrulaflt›r›lmas›na zemin haz›rlamaktad›r.

* Kampanyalar, seçmenlerin siyasal sisteme ba¤lanmalar›n› sa¤la-
makta, uzlaflma ortam›n›n sa¤lanmas›na katk›da bulunmakta ve de-
mokrasi kültürünün yayg›nlaflmas›na arac›l›k etmektedir.

* Kampanyalar, adaylar aras›ndaki kiflisel farkl›l›klar›, özelliklerini
ve uslüplar›n› seçmenlere tan›tmakta, onlar›n tercih yapmalar›n› kolay-
laflt›rmaktad›r.

* Kampanyalar bir tür e¤itim ifllevi de görmektedirler. Kampanya
sürecinde haber medyas› ülkenin temel sorunlar›n› gündeme getirerek
seçmenlerin bunlar›  ö¤renmesini sa¤lamaktad›r.

* Kampanyalar ayr›ca siyasi rakipleri destekleyen seçmenlerde flüp-
he uyand›rmay›, kendi adaylar›n› ve partilerini olumlu bir kimlikle öz-
defllefltirmeyi de amaçlamaktad›r. 

SSiiyyaassaall  SSeeççiimm  KKaammppaannyyaallaarr››nnddaa
KKiittllee  ‹‹lleettiiflfliimm  AArraaççllaarr››nn››nn  ÖÖnneemmii

Siyasal kampanyalar›n hemen hepsi, kitle iletiflim araçlar›n›n ihti-
yaçlar›na ve ilgisine yönelik olarak düzenlenmektedir. Kampanya içe-
rikleri, zengin görsel unsurlardan ve medyan›n dikkatini çekerek gün-
demine girecek yapay olaylardan oluflmaktad›r. Düzenlenen etkinlikler,
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hem fotojenik unsurlar tafl›makta, hem de bilinçli olarak medyan›n ha-
ber de¤erleri ile uyuflmaktad›r. Siyasal seçim kampanyalar›, adaylar›n
medya pazar›nda bir medya kuruluflundan di¤erine dans etti¤i ve topla-
yabildi¤i tüm dikkat ve ilgiyi seçim ç›karlar› için kulland›¤› birer are-
na olarak ifade edilmektedir. Ça¤dafl teknolojinin çeflitli imkanlar› da
bu etkinlikler içinde çok farkl› seçenekler sunmaktad›r. 10

Kitle iletiflim araçlar›ndaki müthifl geliflme, seçim kampanyalar›n›n
çehresini de¤ifltirmifl,  ayn› zamanda seçmen tercihini etkilemede kam-
panyalar son derece önemli bir rol üstlenmeye bafllam›flt›r. Özellikle te-
levizyonun yayg›nlaflmas›yla  modern seçim kampanyalar›, “kitle ileti-
flim araçlar›n›n seçimleri” olmaya bafllam›flt›r. Partiler ve adaylar, mil-
yonlarca seçmenle kitle iletiflim araçlar›n›n a¤lar›yla iletiflim kurmakta
ve ulusal kampanya faaliyetleri genellikle televizyonla yap›lmaktad›r.
Ayr›ca kampanya etkinliklerindeki yeni tekniklerin geliflmesi ve kitle
iletiflim araçlar›n›n önem kazanmas›, reklam, halkla iliflkiler, siyasal
iletiflim ve kamuoyu araflt›rmalar› uzmanlar›na olan ihtiyac› da art›r-
maktad›r. Seçim kampanyalar›nda hem kitle iletiflim araçlar›ndan en
üst seviyede yararlanma hem de yeni teknikleri uygulama konusunda
Amerika Birleflik Devletleri, di¤er ülkelere nazaran,  hep önde gitmek-
tedir. “Amerikan modeli seçim kampanyas›” fleklinde de isimlendirilen
Amerikanvari kampanyalar›n özellikleri özetle flöyle s›ralamak müm-
kündür : 11

* Amerikan seçim kampanyalar›nda tek yönlü konular artmakta ve
daha çok aday merkezli kampanyalar yo¤unlaflmaktad›r. Bunun neden-
leri olarak da siyasal partilere olan ba¤l›l›¤›n azalmas›, kampanya ma-
liyetlerinin artmas› ve ulusal partilerde görülen zay›flama e¤ilimi gös-
terilmektedir. 

* Amerikan seçim kampanyas› modelinde para çok ön plana ç›k-
maktad›r. Özellikle Baflkanl›k seçimlerinde bu gerçek iyice kendisini
göstermekte, medyan›n reklam tarifesi afl›r› derecede yükselmektedir.
Bu nedenle pekçok siyasal aday, pahal› olmas› nedeniyle medyay› kul-
lanamamakta, seçmenlere “do¤rudan postalama” yoluyla ulaflmaya ça-
l›flmaktad›r.

* Amerikan seçim kampanyalar›nda dan›flmanlar›n büyük bir önemi
vard›r. Gerek reklam ve halkla iliflkiler dan›flmanlar›, gerekse de ka-
muoyu araflt›rmas› dan›flmanlar› kampanyan›n süresi ve maliyeti konu-

SSeeççiimmlleerr,,  SSeeççiimm  KKaammppaannyyaallaarr››  vvee  TTüürrkk  SSeeççmmeenniinniinn  ÖÖzzeelllliikklleerrii 119



lar›nda çal›flmakta, geliflen teknolojilerden en verimli flekilde yararlan-
man›n yollar›n› aramaktad›rlar. 

Kitle iletiflim araçlar›n›n geliflmesine paralel olarak günümüzde ya-
p›lan seçim kampanyalar›n›n geçmiflteki kampanyalara oranla önemli
de¤ifliklikler gösterdi¤i bilinmektedir. ‹letiflim aç›s›ndan seçim kam-
panyalar›ndaki dört temel de¤ifliklik flunlard›r: 12

* Seçim kampanyalar›nda art›k a¤›rl›k, partidan adaya kaymaya
bafllam›flt›r. 

* Aday›n ön plana ç›kmaya bafllamas›yla birlikte, parti örgütlerinin,
profesyonel uzmanlar›n ve kampanya dan›flmanlar›n›n konum ve ifllev-
leri de farkl›laflmaya bafllam›flt›r. 

* Seçim stratejileri de de¤iflmeye bafllam›fl, siyasal parti ve aday, ra-
kip parti ve adaylar ile seçimler gibi kampanya de¤iflkenlerine iliflkin
sistematik araflt›rmalara daha fazla a¤›rl›k verilir olmufltur. Bununla
birlikte eskiden bilgi toplaman›n tek kayna¤› olan parti örgütlerinin ye-
rini seçmen ve kamuoyu araflt›rma sonuçlar› alm›flt›r. 

* Kitle iletiflim araçlar› ve özellikle televizyon, seçim kampanyala-
r›nda parti ve adaylar›n imaj›n› oluflturmada oldukça öne ç›km›fl, kifli-
sel iletiflim yöntemleri böylece yerini kitlesel iletiflim yöntemlerine b›-
rakm›flt›r. 

SSiiyyaassaall  SSeeççiimm  KKaammppaannyyaallaarr››nnddaa  SSeeççmmeenn  TTiipplleerrii

Siyasal seçim kampanyalar›n›n herhangi bir aday, parti veya gün-
dem konusuyla ilgili çeflitli enformasyonlar› seçmenlere ileterek onla-
r›n karar verme süreçlerini etkileyip parti veya aday lehine oy verme
yönündeki motivasyonlar›n› güçlendirdi¤i ortak bir görüfl olarak kabul
edilmektedir. Siyasal seçim kampanyalar›n›n etkileri üzerine çal›flan
araflt›rmac›lar›n ulaflt›klar› sonuçlara göre, siyasal kampanyalar s›ras›n-
da üç tür seçmen tipi ortaya ç›kmaktad›r: “fiekillenenler, yüzergezerler
ve parti de¤ifltirenler..” .fiekillenen seçmen tiplerinin bafllang›çta oy
verme niyeti yoktur ama seçim kampanyas› sürecinde düflünceleri ol-
gunlafl›r ve sonuçta bir partiye oy verirler. Yüzergezer seçmen tipleri
ise bafllang›çta bir partiye oy verme niyetiyle yola ç›kan ama sonra ora-
dan uzaklaflan, daha sonra ise orijinal seçimine geri dönen seçmenlen-
dir. Bir k›s›m seçmenler ise siyasal kampanya sürecinde oy verdikleri
partileri de¤ifltirebilmektedirler. 
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‹flte siyasal seçim kampanyas› haz›rlan›rken bu üç seçmen tipinin
davran›fllar› çok iyi analiz edilmelidir. Seçim kampanyas›n›n stratejisi,
karars›z seçmenleri ikna etme, oy verme niyeti olmayan seçmenlerin
düflüncelerini flekillendirme ve oy verdikleri partilerini de¤ifltirme ola-
s›l›¤› olanlar› etkileme üzerine kurulmal›d›r. 13

Siyasal seçim kampanyalar›n›n etkileri üzerine çal›flan araflt›rmac›-
lar›n saptamalar›na göre, ço¤u seçmen kampanya bafllang›c›ndan seçim
gününe kadar oy verme niyetini de¤ifltirmemektedir. Bir kampanya s›-
ras›nda de¤iflen seçmen, ayn› zamanda kampanyalar aras›nda da de¤ifl-
mektedir. Partizanl›k kampanya s›ras›nda artmakta, kitleler kitle ileti-
flim araçlar›n›n etkilerine kampanya süresince daha çok maruz kalmak-
tad›r. Kitle iletiflim araçlar›n›n mesajlar›n› dikkatli takip edenler, do¤ru
bilgi edindikleri için seçimlerde daha gerçekci davranmaktad›r. 14

SSiiyyaassaall  SSeeççiimm  KKaammppaannyyaallaarr››nn››nn  AAflflaammaallaarr››  VVee  ‹‹lleettiiflfliimm  TTaarrzzllaarr››

Siyasal seçim kampanyalar›; “Araflt›rma ve haz›rl›k, planlama ve
örgütlenme, stratejinin gelifltirilmesi, iletiflim ve de¤erlendirme” olmak
üzere dört aflamadan oluflmaktad›r. Siyasal kampanyan›n haz›rl›k afla-
mas›nda partinin güçlü ve zay›f yanlar›, rakiplerin durumu, seçmenle-
rin tutum veistekleri araflt›r›lmal›, stratejik planlama için tüm bilgiler
toplanmal›d›r. Gerekli personelin belirlenmesinden sonra örgütlenme
ve iflbölümü gerçeklefltirilmelidir. Stratejinin gerektirdi¤i çal›flmalar bir
takvime ba¤lanarak uygulama ve iletiflime geçilmelidir. Son aflama ise,
seçim sonuçlar› ve bunlar›n de¤erlendirilmesidir. Seçim sonuçlar› de-
¤erlendirilirken, strateji yenibafltan gözden geçirilir ve bir sonraki se-
çim için planlamada gerekli de¤ifliklikler yap›l›r. 15

Siyasal kampanyalarda iki temel iletiflim tarz›ndan sözedilmektedir:
“‹ktidar olma tarz› ve meydan okuma tarz›...” Seçime iktidar partisi s›-
fat›yla giren parti ve adaylar iletiflim söylemi olarak “iktidar olma tar-
z›n›” seçmektedirler.  ‹ktidar olman›n avantaj›n› ve imkanlar›n› seçim-
lerde kullanan bu parti ve adaylar, devaml› olarak “baflar›l› icraatlar›-
na” vurgu yaparlar. Ayr›ca devletin imkanlar›n› elinde bulundurarak se-
çimlere giren bu parti ve adaylar, iktidar olman›n sembolik avantajlar›-
n› sonuna kadar kullan›rlar. 16

Muhalefet partileri ise seçim kampanyalar›nda “meydan okuma tar-
z›” bir iletiflim söylemi benimsemektedirler. Meydan okuma tarz›nda
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iktidar partisinin yapt›¤› icraatlar elefltirilmekte, ülkenin sorunlar›na
dikkat çekilerek bunlar› ancak kendilerinin çözebilece¤i ifade edilmek-
tedir. Meydan okuma tarz›nda rakiplere yönelik bir sald›r› ve karalama
kampanyas› mevcuttur. De¤iflim iste¤inin alt› çizilmekte, gelecek gün-
lerin eski günlerden çok daha ayd›nl›k ve güzel olaca¤› vaadi verilmek-
tedir. Ayr›ca muhalefet partileri kendi politikalar›n›n geleneksel de¤er-
leri koruyaca¤›n› özellikle ifade etme gere¤i hissetmektedirler. 17

Ülkemizde de siyasal seçim kampanyalar›nda iktidar partisi ile mu-
halefet partileri aras›nda önemli gerginlikler yaflanmaktad›r. ‹ktidar
partisi ya da partileri, ellerinde bulundurduklar› iktidar gücünü ve ni-
metlerini pervas›zca sonuna kadar kullanmaktan kaç›nmamakta,  adeta
milletin kaynaklar›n› kendi siyasi ç›karlar› için har vurup harman sa-
vurmaktad›rlar. Muhalefet partileri de, kendi fikir ve görüfllerini aç›k-
lama, iktidara geldiklerinde neyi nas›l yapacaklar›n› anlatma yerine,
tüm iletiflim politikalar›n› neredeyse iktidar partisini “kötüleme” üzeri-
ne kurmaktad›rlar.

Böyle olunca da ortaya adete bir kör dö¤üflü ç›kmakta, kimin ne de-
di¤i anlafl›lamamakta, fikirler tart›flalaca¤› yerde kifliliklere sald›r›l-
maktad›r. Böyle bir ortam, ço¤u kez iktidar partilerinin ç›karlar›na hiz-
met etmekte, kör dö¤üflünden devlet nimetlerini elinde bulundurdu¤u
için sesini daha çok duyurma  imkan› bulan iktidar partileri kârl› ç›k-
maktad›r.

Oysa muhalefet partileri, iktidar› kötüleyecekleri ve seçim kampan-
yas›n› kiflisel sald›r› düzeyine tafl›yacaklar› yerde, kendilerini anlatsa-
lar, iktidar partisinden farkl›l›klar›n› ortaya koysalar ve iktidara geldik-
lerinde hangi sorunu nas›l çözeceklerini kamuoyuna duyurabilseler,
mutlaka çok daha iyi sonuçlar elde edebileceklerdir. 

Ülkemizde seçim kampanyalar› döneminde yaflanan bu karmafla ve
kaos, halk›n siyasete olan güvenini sarst›¤› gibi genç kuflaklar› da siya-
setten so¤utmaktad›r. 
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1122..  SS‹‹YYAASSAALL PPAAZZAARRLLAAMMAA VVEE  KKAAMMPPAANNYYAA
SSTTRRAATTEEJJ‹‹LLEERR‹‹

Siyasal pazarlamay›, kurumsal tan›nma ve destek kazanma amac›y-
la siyasal örgütler taraf›ndan yürütülen faaliyetler olarak tan›mlamak
mümkündür. 18

Siyasal pazarlama, demokrasinin yayg›nlaflmas› ve bilgi toplumuna
geçilmesiyle birlikte ihtiyaç duyulan önemli bir siyasal iletiflim arac›
olarak da de¤erlendirilmektedir. 19

Siyasal pazarlama seçmenlere “müflteri “ gibi yaklafl›lmas›n›; siya-
sal pazarlama eyleminin sadece seçim dönemleriyle s›n›rl› kalmamas›-
n›, seçim sonras›nda da seçmenlerle iletiflimin sürdürülmesini öngör-
mektedir. 20

Siyasal pazarlama, seçmenin bilgilendirilmesinde de önemli rol oy-
namaktad›r. Seçmenin kendi olanaklar›yla siyasal partiler ve adaylar
hakk›nda yeterli bilgiye eriflmesi güçtür. Siyasal pazarlama seçmenlere
ihtiyaçlar› olan bilgileri aktar›rken, ayn› zamanda seçmenlerden de  on-
lar›n istek ve taleplerini ö¤renme imkan› bulabilmektedir. Karfl›l›kl› bir
iletiflim içinde gerçekleflen bu süreç, ayn› zamanda siyasal pazarlama
faaliyetlerinin eksik ve yanl›fl yönlerinin saptanarak düzeltilmesine de
olanak tan›maktad›r. 21

Siyasal pazarlama arac›l›¤›yla seçmen kitlesinin bilgilendirilmesi,
siyasal kat›lmay› da art›rmaktad›r. Genifl kitlelerin siyasete ilgisinin çe-
kilmesi, ayn› zamanda ülke sorunlar›na toplumun genifl bir kesimi tara-
f›ndan sahip ç›k›lmas›n› da sa¤lamaktad›r. Siyasal pazarlama siyasetçi-
lerin de daha teknik ve ayr›nt›l› bilgiye sahip olmas›na olanak tan›mak-
ta, bu da ülke yönetimine gelen siyasetçilerin sorunlar› daha yak›ndan
ö¤renerek çözüm bulmalar›n› kolaylaflt›rmaktad›r. 22

Siyasal pazarlama ayr›ca toplumda kabul görmeyen baz› grup, fikir
ve ideolojilerin d›fllanmas›n› engelleyen bir ifllev de görmektedir. Ken-
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dilerini toplumla tam olarak bütünleflmemifl olarak hissedenler,  siyasal
pazarlama arac›l›¤›yla kendilerini ifade edebilme imkan› bulabilmekte-
dirler. Pazarlama prensiplerine uygun olarak bu tür kitlelere güven ve-
rici mesajlar gönderen siyasal partiler, onlar›n kendilerini anlatmalar›-
na yard›mc› olabilmektedirler. 23

SSiiyyaassaall  PPaazzaarrllaammaann››nn  TTiiccaarrii  PPaazzaarrllaammaaddaann  FFaarrkk››

Ticari hayatta pazarlama kavram›na bakt›¤›m›zda, pazarlanan bir
ürün, bu ürünün bir fiyat›, ürünün sat›laca¤› bir müflteri kitlesi ve bir sa-
t›fl stratejisi bulunmaktad›r. Ticari hayattaki pazarlama kavramlar›n› si-
yasi hayata aktard›¤›m›zda ise karfl›m›za “ürün” olarak siyasetçiler ç›k-
maktad›r. Siyasetçilerin savunduklar› fikirler, gelifltirdikleri projeler,
ülke için yapmak istedikleri ve imajlar› ürünün unsurlar›n› oluflturmak-
tad›r. Siyasal ürünün hedef kitlesi ise “seçmenler” dir. Siyasette ticari
hayatta oldu¤u gibi bir “fiyatland›rma” sözkonusu de¤ilse de, oylar›na
talip olunan seçmenlere verilen sözler bir “de¤er” ifade etmektedir. Si-
yasetçiler fikirlerini topluma “satmaya” ve toplumu  kendi vizyonlar›-
n› sat›n almaya ikna etmeye çal›flmaktad›rlar.  24

Market segmentasyonu, ticari pazarlamada oldu¤u gibi siyasi pazar-
lamada da büyük önem tafl›maktad›r. Ticari pazarlamada, farkl› kiflile-
rin ihtiyaçlar› belirlenmekte,  ürünün üstün yanlar› öne ç›kar›lmakta,
sonra da bu ürün hedef kitleye sunulmaktad›r. Siyasal pazarlamada da
öncelikle hedef kitlenin yap›s› belirlenmeli, saptanan hedef kitleye yö-
nelik mesajlar oluflturulmal› ve verilen mesajlarda siyasetçinin di¤erle-
rinden üstün olan yanlar› öne ç›kar›lmal›d›r. Market segmentasyonu
stratejisi Amerika’da Jimmy Carter’›n 1976 y›l›ndaki seçim kampanya-
s›nda baflar›yla uygulanm›fl, sonra da hemen hemen tüm baflkanl›k se-
çimlerinde baflvurulan bir yöntem olmufltur. 25

Siyasal pazarlama ile ticari pazarlama aras›nda benzerlikler bulunsa
da “pazarlama felsefesi” aç›s›ndan farkl›l›klar vard›r. Ticari pazarlama-
da hedef para kazanmak iken siyasal pazarlamada hedef demokrasinin
baflar›l› bir flekilde iflletilmesidir. ‹kinci bir fark ise, ticari pazar araflt›r-
malar›n›n sonuçlar› hemen uygulamaya konulabilmektedir. Ama siya-
sette bu zaman almakta, siyasetçinin kiflisel özelliklerine ba¤l› kalmak-
tad›r. 26
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Siyasal pazarlamay›, propaganda ile kar›flt›rmamak, ikisi aras›ndaki
temel ayr›m› iyi görmek gerekmektedir. Propaganda tek kaynaktan ç›-
kan bilgilerin karfl› tarafa aktar›ld›¤› ve geri bildirimin beklenmedi¤i
bir uygulamad›r. Oysa siyasal pazarlamada hedef kitle ile karfl›l›kl› bir
etkileflim ve verilen mesajlar›n ölçümlenmesi sözkonusudur. Halk ile
siyasal adaylar aras›nda da baflta mitingler olmak üzere, seçim kampan-
yas› süresince devaml› olarak  bir iletiflim bulunmaktad›r. 27

HHeeddeeff  KKiittlleenniinn  BBeelliirrlleennmmeessii

Siyasal pazarlama, sürekli olarak araflt›rmay› gerektiren, de¤iflimin
dinamik h›z›n› yakalamay› zorunlu k›lan bir aland›r. Siyasal pazarlama-
da baflar›n›n yolu öncelikle seçim kampanyalar›nda hedef kitlenin do¤-
ru saptanmas› ve belirlenen hedef kitleye uygun mesajlar›n üretilme-
sinden geçmektedir. Do¤ru kitleye, do¤ru mesajlar, do¤ru iletiflim araç-
lar›yla ulaflt›r›ld›¤›nda, baflar›n›n da beraberinde gelmesi kaç›n›lmaz
olacakt›r. 

Siyasal pazarlamada do¤ru mesajlar›n, do¤ru belirlenmifl hedef kit-
leye, do¤ru iletiflim kanallar›yla ulaflt›r›ld›¤›nda baflar›n›n da kendili-
¤inden geldi¤ine en iyi örnek, ABD eski Baflkan› Clinton’un yürüttü¤ü
seçim kampanyalar›d›r. Amerikan halk›n›n gerçekte ne istedi¤ini ve ne-
ye ihtiyac› oldu¤unu iyi saptayan Clinton’un seçim ekibi, siyasal pazar-
lama stratejilerini halk›n talepleri üzerine kurmufllard›. Mesajlar›n› hal-
k›n talepleri do¤rultusunda flekillendiren Clinton’un siyasal pazarlama
uzmanlar›, baflta kablolu televizyonlardaki flov pro¤ramlar› olmak üze-
re toplumun genifl kesimlerine ulaflmalar›n› sa¤layacak iletiflim kanal-
lar›n›n tümünü  kullanarak seçimlerden baflar›yla ç›kmay› bilmifllerdi.
Ayn› fleyi ‹ngiltere’de Blair, ‹talya’da ise Berlusconi yapm›fl; pazarla-
ma stratejilerini ideolojik kal›plara göre de¤il, seçmenlerin isteklerine
göre flekillendirerek iktidara gelmeyi baflarm›fllard›r. Türkiye’den bafla-
r›l› siyasal pazarlama uygulamas›na en iyi örnek ise Genç Parti’dir. 3
Kas›m 2001’deki genel seçimlerden çok k›sa süre önce kurulan Genç
Parti, reklamc›lar›n deste¤i, siyasal pazarlama uzmanlar›n›n stratejile-
riyle seçimlerden hiç kimsenin ummad›¤› bir sonuçla ç›kmay› baflar-
m›flt›r. Mitinglerde kullan›lan k›sa ve vurucu söylemler, siyasal parti li-
derinin bir ürün gibi düflünülerek imaj›n›n oluflturulmas›, iletiflim ve
ulafl›m olanaklar›ndan sonuna kadar yararlan›larak genifl kitlelere ula-
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fl›lmas›, Genç Parti’nin seçimlerden baflar›l› bir sonuçla ç›kmas›na yar-
d›mc› olmufltur. 

Siyasal pazarlamada hedef kitlenin do¤ru olarak belirlenmesi insan,
para ve zaman gibi önemli kaynaklardan tasarruf edilmesini sa¤laya-
cakt›r.  Hedef kitlenin belirlenmesi makro ve mikro düzeyde yap›labi-
lir. Geleneksel modeli temsil eden makro hedef belirlemede, çok bili-
nen al›fl›lagelmifl araflt›rma teknikleri kullan›l›r, belirli bir bölge veya
grup hedef kitle olarak seçilir. Mesajlar›n iletilece¤i hedef olarak der-
nek, vak›f, sendika gibi üyeli¤e dayanan organizasyonlar seçildi¤inde,
üyelere yönelik yap›lacak çal›flmalar›n yan›s›ra organizasyon liderle-
riyle de görüflmeler yap›labilir. Mikro düzeyde hedef belirlemede ise
mesajlar›n iletimi için aile ve bireyler hedef seçilmektedir. Siyasal
kampanyay› yöneten uzmanlar bireylerin kiflisel nitelikleri hakk›nda ne
kadar çok bilgiye sahip olurlarsa, mesajlar›n amac›na ulaflmas› ve kifli-
lerin ikna edilmesi de o kadar kolaylaflmaktad›r. 28

Siyasal pazarlama uygulamalar›nda hedef kitle belirlenirken nüfus
ve seçmen yap›s› dikkate al›nmakta; seçim bölgelerindeki nüfusun ka-
rakteristik özellikleri incelenerek hangi bölgelerin seçim kampanyas›n-
da verilecek mesajlar› almaya uygun oldu¤u saptanmaktad›r. Seçim ya-
p›s› gözönüne al›narak yap›lan hedef kitle belirlemesinde de, belirli
bölgelerde seçmenlerin geçmiflte verdikleri oylar analiz edilmekte, oy
verme davran›fllar› incelenmekte ve bu verilere bak›larak o bölgenin
öncelikli hedef kitle içinde yer al›p almayaca¤›na karar verilmektedir. 

KKaammppaannyyaa  SSttrraatteejjiissiinniinn  OOlluuflflttuurruullmmaass››

Hedef kitle belirlendikten sonraki en önemli aflama siyasal pazarla-
ma kampanyas›n›n stratejisini belirlemektir. Stratejisi do¤ru kurulma-
m›fl hiçbir seçim kampanyas›n›n baflar›l› olmas› mümkün de¤ildir.
Çünkü yanl›fl yol ve yöntemle do¤ru ifl yapmak olanaks›zd›r. 

Kitle iletiflim araçlar›n›n yayg›nlaflmas›yla birlikte eskiden parti ve
ideoloji odakl› olan siyasal seçim kampanyalar›, art›k kampanya ve
aday odakl› hale gelmifltir. 

Baflar›l› bir siyasal seçim kampanyas›, öncelikle siyasal partinin gö-
rüfllerini aç›k ve net bir flekilde kamuoyuna duyurmal›, sorunlara öner-
di¤i çözüm önerilerini ve projelerini anlafl›l›r bir dille anlatmal›d›r. 
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Siyasal pazarlama kampanyas›n›n stratejisi, “seçmen bizi niçin ter-
cih etmeli?” sorusuna cevap vermeli, farkl›l›klar ön plana ç›kart›lmal›-
d›r. Farkl›l›klar üzerine kurulacak bir kampanya stratejisinin ikna etme
kabiliyeti daha yüksek olacakt›r. Strateji belirlenirken aday›n nitelikle-
ri de önem tafl›maktad›r. Aday›n seçmenleri ikna etmeye yarayacak
özelliklerine vurgu yap›lmas› mesajlar›n etkinli¤ini art›racakt›r. 

Kampanya stratejileri belirlenirken gerçekci olmak, verilen mesaj-
lar›n siyasal partinin kimli¤i ile uyuflmas›na dikkat etmek de büyük
önem tafl›maktad›r. Seçmeni aldatmak mümkün de¤ildir, seçmen ger-
çekd›fl› mesajlar› çok çabuk alg›lamaktad›r. 29

Siyasal kampanya çal›flmalar›nda mesaj›n bir temaya dayand›r›larak
verilmesi baflar›l› olmak için kullan›lan en yayg›n yöntemlerden biridir.
Kampanyada kullan›lacak temalar belirlenirken ülke sorunlar›n›n çok
iyi bilinmesi, gündemin çok yak›ndan takip edilmesi ve halk›n s›k›nt›-
lar›n›n fark›nda olunmas› zorunludur. Kampanya temalar› s›n›rl› olma-
l› ve seçmenlere verilecek mesajlar da bu temalar kullan›larak aktar›l-
mal›d›r. Mesajlarda  sorunlara dikkat çekilirken, çözüm yollar› da öne-
rilmelidir. Seçim kampanya temalar›n›n bafl›nda ekonomik kriz, iflsiz-
lik, enflasyon, e¤itim, sa¤l›k, vergiler, Avrupa Birli¤i, IMF ve d›fl poli-
tika gibi temel konular gelmektedir. 30

Siyasal kampanyada tema ve mesaj›n etkili bir biçimde vurgulan-
mas› için slogan kullan›lmas› gereklidir. Seçmenlere kampanyan›n
vurgulad›¤› hususlar› hat›rlatan ve dikkatlerini içeri¤e  yönelten slogan-
lar k›sa ve özlü olmal›, kolay hat›rlanabilir bir niteli¤i bulunmal›d›r.
Pekçok siyasal seçim kampanyas› haf›zalarda kullan›lan sloganlarla
kalm›fl, aradan uzun y›llar geçmesine ra¤men sloganlar hala hat›rlana-
bilmifltir. 1950 y›l›nda Demokrat Parti’nin kulland›¤› “Yeter! Söz mil-
letin!” slogan› buna en güzel örneklerden biridir. Aradan yar›m as›r
geçmesine ra¤men seçim slogan› denilince bu söz hat›rlanmaktad›r. 31

Siyasal pazarlamada kitle iletiflim araçlar›n›n kullan›m› da büyük
önem tafl›maktad›r. Kampanya mesajlar›n›n hedef kitleye iletilmesin-
deki en etkili araç olan televizyon, radyo, gazete, dergi gibi iletiflim
araçlar›nda kullan›lacak mesajlar›n tutarl› olmas›na, etkili bir biçimde
haz›rlanmas›na, verimli kullan›lmas›na ve zamanlamaya çok dikkat
edilmelidir. 32
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Bu esaslara uyularak haz›rlanan mesajlar, her yay›n kuruluflunun
yay›n politikas› ve hedef kitlesi dikkate al›narak seçmenlere ulaflt›r›ld›-
¤›nda siyasal pazarlama hedeflerinin baflar›ya ulaflmas›na yard›mc› ola-
cakt›r. 
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1133..  SS‹‹YYAASSAALL ‹‹LLEETT‹‹fifi‹‹MMDDEE  ‹‹KKNNAA FFAAKKTTÖÖRRÜÜ

‹nsanlar› belirli bir davran›fla yönlendirmenin en geçerli yolunu ik-
na oluflturmaktad›r. Kitle iletiflim araçlar›n›n geliflmesi iknan›n önemi-
ni daha da art›rm›fl, iknaya farkl› anlamlar ve hedefler kazand›rm›flt›r. 

‹knaya özgü üç temel kavram›, “bilinçli niyet, davran›fl de¤ifltirme
ve mesaj nakli” olarak belirten Bettinghaus, iknay› “bir bireyin, mesaj
nakli arac›l›¤›yla baflka bireylerin ya da birey gruplar›n›n davran›fllar›-
n› de¤ifltirmeye yönelik bilinçli giriflimler” olarak tan›mlamaktad›r. 33

‹kna kavram›n›n temel flartlar› aras›nda, “bilinçli bir niyet ya da gi-
riflimin bulunmas›, motivasyon, bireyin hareketinin yönünü tayin etme
ya da manipülasyon, davran›fl› de¤ifltirme, biçimlendirme ya da etkile-
me ile tüm bunlar› gerçeklefltirebilecek mesajlar›n nakledilmesini” say-
mak mümkündür..  

‹kna kavram› için flöyle genel bir tan›m yapmak mümkündür: “‹k-
na, davran›fllar›n, niyetlerin, duygular›n, kanaatlerin de¤ifltirilmesi ya
da de¤ifltirilmemesine yönelik olarak iletiflim unsurlar›ndan yararlan›-
lan psikolojik süreçtir...” 34

‹knaya iliflkin tüm tan›mlar›n ortak paydas›n›n “iletiflim” oldu¤una
dikkat çeken An›k, bu konuda flu de¤erlendirmeyi yapmaktad›r: “Bi-
linçli giriflimin davran›fl de¤iflikli¤i ya da motivasyon veya  manipülas-
yon oluflturmas›n›n arac› iletiflimdir. ‹kna konusu, büyük ölçüde iletifli-
min inceleme alan› olarak ortaya ç›kmaktad›r. Bu inceleme alan› flu üç
aç›dan oluflmaktad›r:“Medyan›n yap›s›, mesaj›n içeri¤i ve iletiflim etki-
si...”Birinci aç›, sosyolojik ve politik bir yaklafl›md›r. Baz› gruplarca
bilginin yay›lmas›, ne tür bilginin medya taraf›ndan kullan›laca¤› ve
bilginin nas›l kontrol edilebilece¤i konular›n› kapsamaktad›r. ‹kinci
aç›, mesaj›n içeri¤i ile ilgilenmektedir. Aç›k ve gizli anlamlarla, iletile-
rin sahip oldu¤u de¤erlerle, sembol veya sinyallerin ak›fl›yla ve kültü-
rel antropoloji, semiotik, semantik, dilbilim çal›flmalar›n›n yeniden
grupland›r›lmas›yla ilgilenmektedir. Üçüncü aç› ise, iletiflim etkileri gi-
bi çok daha genifl bir alan› kapsamaktad›r.” 35
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‹‹kknnaa  SSüürreecciinniinn  AAflflaammaallaarr››

‹letiflim süreci ile ikna sürecinin paralellik gösterdi¤i görülmektedir.
Çünkü ikna konusu, iletiflim sürecinin içinde yer almaktad›r. ‹kna ile
iletiflim aras›ndaki temel fark› ise “niyet” oluflturmaktad›r. Niyet, ikna-
da merkezi bir rol üstlenmektedir. Niyet kavram› olmadan iknadan söz
etmek neredeyse mümkün de¤ildir.  ‹kna, iletiflimin ikna edici özelli-
¤iyle ilgilidir ve ikna edici iletiflimle örtüflmektedir. 

‹kna sürecinin hangi aflamalardan olufltu¤unu inceleyen araflt›rmac›-
lar, kuram ve uygulama temelli yaklafl›mlar gelifltirmifllerdir. ‹kna süre-
cinin alt› aflamas› flu flekilde ifade edilmektedir: 36

“‹kna sürecinin ilk aflamas›n› ileti sunumu olmuflturmaktad›r. ‹kna
aç›s›ndan bu aflamada önemli olan hedefin ilgisini çekmektir. Sunulan
iletiyle, hedef kitlenin ilgisi çekilemedi¤i takdirde iknan›n gerçeklefl-
mesi ihtimali yoktur. ‹kinci aflama iletiye dikkat edilmesini sa¤lamak-
t›r. Bu aflamada amaç, olabildi¤ince fazla say›da kifliyi uyarmak ya da
onlar taraf›ndan tercihi, seçilmeyi sa¤lamakt›r. ‹kna sürecinin üçüncü
aflamas›nda kavrama önem kazanmaktad›r. ‹letinin, hedef kitlenin ilgi-
sini çekmesi ve dikkatleri üzerine toplamas› yeterli de¤ildir. Kendini
kavratmas› da gereklidir. Bu aflamada kifli, ilgisini ve dikkatini çeken
iletinin görsel veya iflitsel olarak anlam›n› çözümleyebilmelidir. Dör-
düncü aflama, içeri¤in kabul ya da reddedilmesini kapsamaktad›r. Be-
flinci aflama, bir önceki aflamada al›nan kanaat do¤rultusunda yeni bir
karar ya da tutumun biçimlenmesi durumunu kapsamaktad›r. Bu afla-
mada önemli olan yeni tutum ya da kanaatlerin süreklili¤idir. Çünkü
ileti sunumu sonras› sa¤lanan de¤iflim geçicidir ve hedef kitle bir süre
sonra eski tutumuna geri dönmektedir. ‹kna sürecinin alt›nc› aflamas›
ise harekettir. Son aflamada bir eylem, davran›fl  ya da tepki ortaya ç›k-
maktad›r. ‹kna süreci motivasyonel ve manipülatif son aflamayla ta-
mamlanmaktad›r...” 

‹kna sürecinin bu alt› aflamas›, birbirini takip eden ve birbirleriyle
ba¤lant›l› bir yap› oluflturmaktad›r. Biri ihmal edildi¤inde ya da süreç-
te kopma meydana geldi¤inde, ikna istenilen etkinli¤e sahip olamaya-
cakt›r.  

‹kna edici iletiflimin al›c›n›n zihninde varolan kavramlarla ba¤lant›-
lar kuracak flekilde yap›land›r›lmas› büyük önem tafl›maktad›r. Ba¤lan-
t›lar ne kadar fazla olursa, iletinin kavranma ihtimali de o kadar yüksek
olmaktad›r. 37
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fifieekkiill  44::  ‹kna Sürecinin De¤iflkenleri

* fiekil,iletiflim süreci ile ikna sürecinin karfl›laflt›r›labilece¤i alanlar›
göstermektedir. Bu kavramsal taslak, ba¤›ms›z de¤iflkenin belirli bir
özelli¤i, niteli¤i ya da geçirdi¤i de¤iflikli¤e göre ona ba¤l› de¤iflkenin
de de¤ifliklik geçirece¤ini öngörmektedir. ‹kna edici iletiflimin ögeleri,
iknan›n baflar›l› ya da baflar›s›zl›¤›n›n sebebleri olmaktad›r. 
KKaayynnaakk: An›k, aa..gg..ee, s. 40
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‹‹kknnaa  EEddiiccii  ‹‹lleettiiflfliimmiinn  ÖÖzzeelllliikklleerrii

‹kna edici iletiflim, iflarete yüklenen anlamla, alg›lanan anlam ara-
s›nda ne kadar çok say›da ilmik at›lmas›n› sa¤layabiliyorsa, o kadar ba-
flar›l› kabul edilmektedir. ‹letiflimde iletiyi; en az simgeyle, en fazla an-
lam›, en k›sa kanaldan, en etkili araçla hedef kitleye ulaflt›rmak esas ol-
du¤u için hem sözel ve görsel, hem de yaz›l› iletiflime büyük özen gös-
termek gerekmektedir. ‹knac›, ikna edilecek kiflilerin kavramsal çerçe-
veleri hakk›nda yeterli bilgiye sahip olmal›, onlar›n bildi¤i, tan›d›¤›
kodlar› kullanmal›d›r. Ayr›ca kullan›lan dilin toplumun genel kabul gö-
ren de¤erlerini, üstü örtük biçimde yans›tmas› iknan›n baflar›s›n› art›r-
maktad›r. Farkl› anlamlar oluflturmak için sözsüz iletiflim de kullan›l-
maktad›r. Sözsüz iflaretler, uyumlu biçimde kullan›ld›¤› zaman sözlü
iletiflimi desteklemektedir. Kullan›lan argümanlarda, savunulan görü-
flün yan›s›ra, karfl›t görüfle de yer verilmesi, hedef kitlenin ikna edilme-
sine katk› sa¤layabilmektedir. 38

fifieekkiill  55::  Sosyo Kültürel Çevre Ortam›nda Kabul Süreci

KKaayynnaakk: Jean Kapferer, LLeess  CChheemmiinnss  DDee  LLaa  PPeerrssuuaassiioonn, Paris, Bor-
das, 1978, s.3 Bkz.  An›k, aa..gg..ee, s. 52
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‹kna edici iletiflimde kiflinin verilen mesaj› kabul sürecine bakt›¤›-
m›zda karfl›m›za flöyle bir tablo ç›kmaktad›r: “Önce kifli kendisine ge-
len mesaj› aç›mlamaktad›r. Bu kod, her duruma ve kifliye göre de¤ifl-
mektedir. Kifli çözümledi¤i koda, zihinsel bir cevap aramakta, bu içeri-
¤in zihnindeki karfl›l›¤›n› bulmaya çal›flmaktad›r. Zihinsel yap›, bu ara-
da kanaat, tutum ve inançlar›n› gözden geçirmekte, bu yap› sürme, art-
ma ya da durma de¤iflikliklerine maruz kalmaktad›r. Bu sürecin sonun-
da kifli karar›n› vermektedir...” 

Verilen mesajlar›n, sosyo kültürel çevreyi de içine alacak flekilde
kabul sürecine bak›ld›¤›nda ise, ikna edici iletiflimin kiflide “kabul ya
da red, zihinsel cevap kayd› ve iletinin kayd›” etkilerini yapt›¤› görül-
mektedir. Bu sonuçlar, iknac› için iletiflim etkinli¤ini yeniden düzenler-
ken dikkate alaca¤› temel verileri sunmaktad›r. 39

Mc Quail, iletiflim sürecinin aflamalar›n› bir piramite benzetmekte-
dir. Ona göre, iletiflim süreci bireyden topluma do¤ru ilerlemektedir.
Piramidin en alt›nda “içsel iletiflim” vard›r. Onun üzerinde “kifliler ara-
s› iletiflim”, sonra “grup iletiflimi” ve “örgütsel iletiflim” gelmektedir.
Piramidin en sivri tepesinde ise “kitle iletiflimi” bulunmaktad›r. 40

‹çsel iletiflim, kifliyi harekete geçiren biyolojik/psikolojik unsurlar›
kapsamaktad›r. Kiflinin bir etkiyle veya kodunu aç›mlad›¤› bir iletiyle
ilgili zihinsel cevap aray›fllar› ve karar düzenlemeleri birer içsel ileti-
flim olarak ifade edilmektedir. 

Kifliler aras› iletiflim, iki ya da daha çok kifli aras›nda, sözel ya da
sözsüz simgesel etkileflime dayanmaktad›r. Taraflar›n do¤rudan birbir-
lerinin davran›fllar› üzerinde etkide bulunabildikleri kiflisel iletiflim, ik-
na sürecinde ençok kullan›lan iletiflim türüdür. Ancak kiflisel iletiflimde
hedef kitlenin çok iyi tan›nmas› esast›r. 

Grup iletiflimi, grup içi iliflkileri düzenleyen, grubu koordine eden
ve grup normlar›n› belirleyip yayan bir iletiflim türüdür. Grup iletifli-
minde kifliler aras› iletiflim, en etkili bir biçimde ifllemektedir. Çünkü
bu tür iletiflim aile içi, arkadafll›k gruplar›, okul, ifl gibi genelde birincil
gruplarda görülen iletiflim türüdür. Bu sayede bireyler aras›nda koordi-
nasyon sa¤lanmakta, otorite ve normlar tan›mlanmakta, çevreyle veri
al›flverifli gerçeklefltirilmektedir. Grup iletiflimi, bireyin ikna edilmesi
aç›s›ndan dikkate al›nmas› gereken önemli bir iletiflim türüdür. 
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Örgütsel kurumsal iletiflim, örgütsel yap›n›n iflleyiflini düzenlemek-
te, örgüt içindeki insan iliflkilerini belirleyip gelifltirmektedir. “Bilgi
edinmek ya da baflkalar›na bilgi vermek, karar alma sürecini iflletmek,
iflin ve iflgücünün sevk ve idaresini sa¤lamak, çevreyi etkilemek ve ör-
gütsel amaçlar›n gerektirdi¤i hertürlü iliflkilerin kurulmas›n› ve sürdü-
rülmesini sa¤lamak” bu iletiflim türünün fonksiyonlar› aras›nda say›l-
maktad›r. Örgütsel iletiflimle kendilerine olumlu imaj oluflturmufl ve bu
imaj› sürekli gelifltirmifl örgütlerin ikna edici iletiflim etkinlikleri daha
kolay kabul görmektedir.  

Kitle iletiflimi ise “enformasyon, düflünce ve tutumlar›n genifl bir
kitleye teknik ayg›tlarla iletilmesi süreci” olarak tan›mlanarak, ikna sü-
recinde çok önemli bir rolü oldu¤u belirtilmektedir. Mesaj›n kabul sü-
reci aç›s›ndan kitle iletiflimin gücü flöyle yorumlanmaktad›r: “Sürecin
iletiflim yönündeki kitle iletifliminin kayna¤›, iletisi ve içeri¤i, olufltu-
rulmak istenilen etkiye göre çok belirgin k›l›nabilir ya da son derece
belirsizlefltirebilir. Örne¤in kaynak güvenilir ise, etkiyi art›rmak için
belirgin olarak kullan›labilir. Aksi takdirde kayna¤›n kimli¤i bulan›k-
laflt›rabilir. Zira kitle iletifliminde haber kaynaklar›ndan, sosyal, siyasal,
ekonomik sisteme hatta yasal düzenlemelere kadar kitle iletifliminin
kayna¤›n› da¤›tmak mümkündür...” Al›c› aç›s›ndan bak›ld›¤›n da ise,
kitle iletiflimi kiflilere kimlik ve kiflilik empoze etmekte, onlar›n zihin-
sel yap›lar›n› flekillendirmektedir. 41

‹‹kknnaa  EEddiiccii  ‹‹lleettiiflfliimmddee  AAllgg››llaammaa

‹kna konusunda “alg›lama” da önemli bir rol üstlenmektedir. Alg›-
lamayla, geçmifl yaflant›n›n izlerinin depoland›¤› bellek ile ifllevsel bir
ba¤lant› kurulmaktad›r. ‹kna edici ileti, bir yandan ilgi toplayabilmeli,
di¤er yandan da inanç ve düflünceleri al›c›n›n zihnine yerlefltirebilme-
lidir. ‹leti ne kadar hat›rlan›yorsa, o kadar etkileyici olmaktad›r. Alg›la-
man›n fonksiyonel olarak seçici olmas›n›n yan›s›ra, sosyal çevre ve de-
neyimleri bireye standart alg› kal›plar› da sunmaktad›r. Mesela dilin
sosyal anlam›, bireye alg› kal›plar› sunan bir tür haf›za olarak ifllev gör-
mektedir. ‹kna edici ileti, bireyin bu haf›zas› ile mutlaka s›k› bir ba¤
kurmal›d›r. Bu ba¤ kurulmad›¤› takdirde alg› iflleminin gerçekleflmesi
mümkün de¤ildir. 
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fifieekkiill  66:: ‹nsan Belle¤i Modeli

Bu modelde insan belle¤indeki kay›t süreci, alg› için seçilen bir çevre-
sel varl›¤a iliflkin uyar› ile bafllamaktad›r. Bu varl›k, öncelikle duyusal
kay›ttan geçerek alg›lanmaktad›r. Alg›yla birlikte insan zihni alg›lad›¤›
içeriksel karfl›l›¤›n› geri ça¤›rmakta ve varl›¤a iliflkin geçmifl kay›tlar›-
na dayal› bir tan›m ortaya koymaktad›r. Bu tan›mdan sonra varl›k, o
zaman ve mekandaki haliyle kayda al›nmaktad›r. 
KKaayynnaakk: Klatzky Roberta, HHuummaann  MMeemmoorryy  SSttrruuccttuurreess  AAnndd  PPrroocceess--
sseess, Second edition, New York: W.H. Freeman and company, 1980,
Bkz. An›k,  aa..gg..ee, s. 67

‹stenilen biçimde alg›lanan iletinin kaydedilmesi ve depolanarak
saklanmas› da iknac› aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r. Bellek, ileti-
flim ak›fl›n› iflleten ve bilgiyi saklayan bir depo görevi görmektedir. Bel-
lek, geçmiflteki deneyimleri , bugünkü deneyimlere ba¤layan bir fonk-
siyon icra etmektedir. 

‹nsan belle¤i, sürekli yeni bilgileri kay›t alt›na al›rken bir yandan da
kay›tl› baz› bilgileri silmektedir. Baz› bilgiler çok çabuk unutulurken,
baz› bilgiler ise uzun süre saklanmaktad›r. Çabuk unutulan bilgiler “k›-
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sa süreli belle¤e”, uzun süreli saklanan bilgiler ise  “uzun süreli belle-
¤e”kaydedilmektedir. K›sa süreli bellek d›fl etkilere daha aç›kken, uzun
süreli bellek daha dirençlidir. K›sa süreli beklekte unutulan bilginin ha-
t›rlanmas› neredeyse imkans›zken, uzun süreli bellekte saklan›lan bil-
gileri hat›rlamak daha kolay olmaktad›r. 42

‹kna edici iletiflim için iknac›, “kodlama, hat›rda tutma, saklama,
depolama ve bellekten ça¤›rma” aflamalar›n›n eksiksiz  tamamlanmas›-
n› temin etmelidir. ‹kna edici ileti, öncelikle al›c›n›n belle¤indeki kod-
lama  mekanizmas›n› iflletebilmeli, onda zihinsel haritalar ve alg›sal
çerçeveler oluflturabilmelidir. ‹kna edici iletiflim, al›c›n›n zihninde va-
rolan ö¤renilmifl kavramlarla ne kadar çok ba¤lant› kurabiliyorsa, o ka-
dar çabuk ve kolay kavranacakt›r. Sunulan bilginin depolanmas› ve ha-
t›rda tutulmas› da sa¤lanmal›d›r. Bunun için iknac›, mesaj›n›n çok
önemli oldu¤unu al›c›ya gösterebilmeli ve hissettirebilmelidir. Depola-
man›n yan›s›ra mesaj canl› olmal› ve tekrar edilmelidir. Hat›rlamay›
kolaylaflt›rmak da önemlidir. Kiflilerin ö¤renmedi¤i ve depolamad›¤›
bilgileri hat›rlamas› ve geri ça¤›rmas› mümkün de¤ildir. Bu nedenle
mesajlar al›c›lara, hat›rlanmay› kolaylaflt›rmak için sözlü, görsel, çeflit-
li semboller kullan›larak ve sosyo kültürel ipuçlar›yla zenginlefltirilerek
sunulmal›d›r. 43

‹‹kknnaa  EEddiiccii  MMeessaajj  SSttrraatteejjiilleerrii

‹kna edici mesaj stratejileri, propaganda ve iletiflim çal›flmalar›n›n
seçmen tercihinde etkili olmas› aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r. Et-
kili ve ikna edeci mesajlar, seçmenleri herhangi bir aday ya da siyasal
partiye motive edebilmekte, özellikle karars›z seçmenlerin kararlar›
üzerinde olumlu etkiler yapmaktad›r. 44

Siyasal kampanyalarda iki kavram ön plana ç›kmaktad›r: “Kampan-
ya stratejileri” ve “kampanya taktikleri...” Kampanya stratejileri, bir
seçim kampanyas›n›n ayr›nt›lar›n› içermektedir. Bunlar aras›nda, çal›fl-
malarla etkilenmesi çok muhtemel seçmenlerle ilgili kararlar, önem ve-
rilecek konular, kaynak aktar›m›, adaylar›n ay›raca¤› süreler, kampan-
ya organizasyon ve yönetimiyle ilgili kararlar, muhalefetin zay›f görü-
nen noktalar›n›n seçimi gibi konular yer almaktad›r. Kampanya taktik-
leri ise, bas›n toplant›lar›nda sorulacak sorular›n cevaplar›n›, muhale-
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fetle tart›flmalar›, toplant›, kokteyl gibi çeflitli etkinlikleri ve konuflma-
larda kullan›lacak sembolleri içermektedir. 45

‹kna edeci mesaj  stratejileri uygulan›rken hedeflerin ve etkileflim
boyutlar›n›n ortaya konulmas› gereklidir. Öncelikle hedeflerin de¤iflimi
ve ç›karlar›n türleri belirlenmeli sonra ikna çal›flmalar›na bafllan›lmal›-
d›r. Hedeflerin türleri bilgi verme, ikna ve davran›fl de¤iflimini, ç›karla-
r›n türleri ise kampanyan›n kime daha fazla fayda sa¤layaca¤›n› ifade
etmektedir. 46

Seçmenlerin ikna edilmesinde as›l hedefi, “oy vermek için harekete
geçirmek” oluflturmaktad›r. Ancak insanlar›n harekete geçebilmeleri
için öncelikle de ikna olmalar› gerekmektedir. Seçmenler oy verecek-
leri parti ya da aday hakk›nda tüm bilgilere sahip olmal›d›rlar. Kifliler,
sahip olduklar› bilgileri muhakeme edecekler, di¤er parti ve adaylarla
k›yaslayacaklar ve sonunda bir karar vereceklerdir. Verilen bu karar›n
olumlu olmas›nda ikna edici mesaj stratejilerinin çok büyük önemi bu-
lunmaktad›r. E¤er mesajlar do¤ru kanal ve do¤ru zamanlamayla gerçek
hedef kitleye ulaflt›r›labilirse, seçmenler oy vermek için harekete geçi-
rilir ve ikna konusunda da baflar›l› olunur.  

‹kna stratejileri “mesaj temelli” ve “tutum temelli” olmak üzere iki
ayr› yaklafl›mla  ele al›nmaktad›r. ‹kna stratejileri ya mesaj yoluyla tu-
tumlar› do¤rudan etkilemeyi amaçlamakta ya da birtak›m stratejiler
arac›l›¤›yla davran›fl oluflturarak dolayl› olarak tutumlar› etkilemeye
çal›flmaktad›r.  Mesaj temelli ikna ile tutum temelli ikna aras›ndaki
fark, tutumlar için temel sa¤layan ilk bilgi kayna¤›ndan oluflmaktad›r.
Tutum de¤iflimi veya oluflumu ya bir kaynaktan gelen mesaja dayan-
makta ya da al›c›n›n kendi tecrübeleri sonucunda gerçekleflmektedir.  

Mesaj temelli stratejilerde mesaj ve kayna¤›n özellikleri önplana
ç›kmakta, öncelikle tutumlar›n etkilenmesi ve bunun sonucunda da
davran›fl de¤iflikli¤inin oluflmas› hedeflenmektedir. Tutumlar› hedef
alan stratejiler ise do¤rudan bir davran›fl gerçeklefltirmeyi amaçlamak-
ta, bu davran›fl›n sonucunda kiflide olumlu tutumlar›n oluflmas› beklen-
mektedir. 47

‹kna stratejilerini “rasyonel” ve “duygusal” olarak ele alan yakla-
fl›mlar da mevcuttur. Kiflilerin rasyonel e¤ilimlerine mi, yoksa duygu-
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sal ihtiyaçlar›na m› seslenen mesajlar›n daha ikna edici oldu¤u tart›fl›l-
maktad›r. Her iki yaklafl›m›n da  savunucular› vard›r. Rasyonel e¤ilim-
lere seslenen mesajlar›n daha ikna edici oldu¤unu belirtenler, “insanla-
r›n rasyonel argümanlar yerine duygusal argümanlarla karfl›laflt›klar›n-
da iyi haz›rlanm›fl mesajlara daha çok tepki göstereceklerini” savun-
maktad›rlar. Duygusal ihtiyaçlara seslenmek gerekti¤i fikrini savunan-
lar ise, insanlar›n duygusal oldu¤unun kabul edilmesini isteyerek, duy-
gu yüklü mesajlar›n daha fazla ikna edici oldu¤unu belirtmektedirler. 48

‹kna çal›flmas›nda asl›nda her iki yaklafl›m›n birarada kullan›lmas›;
gerekti¤inde akla, gerekti¤inde de duygulara seslenerek mesajlar›n ile-
tilmesi baflar›l› sonuçlar al›nmas›nda önemli rol oynayacakt›r. 

‹kna edici mesaj stratejilerinde yayg›n olarak flu üç teknik kullan›l-
maktad›r: “Korku çekicili¤i, kap›y› aralama tekni¤i ve mesaj tekra-
r›...”49

Korku çekicili¤i, daha çok duygusal ögelere hitap eden, ancak kul-
lan›m durumuna göre rasyonel yönler de içeren tutum temelli bir ikna
tekni¤idir.  Bu teknikle insanlar bir fleye ikna edilirken korku uyand›-
r›lmaya çal›fl›lmakta ve belli bir davran›fl› yapmas› sonucunda ortaya
ç›kabilecek zararlar s›ralanmaktad›r. Özellikle seçim dönemlerinde
seçmenlerin iknas›nda korku çekicili¤i tekni¤i s›kl›kla kullan›lmakta,
rakip partinin seçimi kazanmas› halinde ülkenin felakete sürüklenece-
¤i mesaj› verilmeye çal›fl›lmaktad›r. 

Kap›y› aralama tekni¤i, insanlar›n küçük bir iste¤in yerine getiril-
mesine raz› edildikten sonra, daha büyük bir iste¤i ileride yapabilecek-
leri varsay›m›na dayanmaktad›r. Bu yolla al›c›larda ad›m ad›m bir öz-
deflleflme süreci oluflturulmaya çal›fl›lmakta, iste¤in büyüklü¤ü giderek
art›r›lmaktad›r. Örne¤in, siyasal alanda sevmedi¤i bir siyasal partinin
toplant›s›na kat›lmaya ikna edilen kiflinin, kat›lmayanlara oranla kendi
partilerine oy verme ihtimalinin daha yüksek oldu¤u ifade edilmekte-
dir. Kap›y› aralama tekni¤inin temeli davran›fla dayanmaktad›r. Kifliler
belli bir davran›fl› gerçeklefltirdi¤i zaman, bu yönde olumlu tutumlar
kazanacak ve bu tutumlar do¤rultusunda tekrar ayn› davran›flta buluna-
caklard›r. 

Mesaj tekrar› tekni¤i ise, iknan›n baflar›l› olabilmesi için mesaj›n
devaml› olarak tekrar edilmesini esas almaktad›r. Tekrar yoluyla mesaj-
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lar insanlar taraf›ndan daha iyi anlafl›lmakta ve haf›zada daha iyi yer al-
maktad›r. Mesaj›n devaml› olarak tekrar edilmesi alg›lamay› da kolay-
laflt›rmakta, iletinin seçilmesine yard›mc› olmaktad›r. 

MMoottiivvaassyyoonneell  ‹‹kknnaa  SSttrraatteejjiilleerrii

Motivasyon, “bireyin eylem yönünü, gücünü ve öncelik s›ras›n› be-
lirleyen iç ve d›fl bir uyar›c›n›n etkisiyle harekete geçmesi” olarak ta-
n›mlanmaktad›r. 50

Motivasyon kavram›, insan davran›fl›n›n temelinde yatan hareket et-
tirici güçlerin ne oldu¤unu gözlemlemek için gelifltirilmifl bir kavram-
d›r. Motivasyon kavram›, “ayn› zaman dilimindeki, ayn› yetenek ve ay-
n› çevresel koflullar içindeki  iki insan›n davran›fl›n›n neden farkl› oldu-
¤u, çevresel koflullar organize edildi¤inde bireyin davran›fl›n›n nas›l bir
yön alaca¤›” konular›na aç›kl›k kazand›r›lmas›na da katk› sa¤lamakta-
d›r. Motivasyon, hareketin yönünü, gücünü ve ›srar›n› do¤rudan etkile-
mektedir.  Motivasyon süreci, “ihtiyaçlar veya beklentiler/davran›fl/ he-
defler ve geri besleme” unsurlar›ndan oluflmaktad›r. Motivasyon süre-
cine bak›ld›¤›nda flöyle bir kavramsal düzenek ortaya ç›kmaktad›r:
“Öncelikle bireyin davran›fl›na kaynakl›k eden ve birbirleriyle etkile-
flim içindeki gerilim ve itici güç kavramlar›n› dikkate almak gerekmek-
tedir. ‹kinci olarak, bireyin iletiflim/etkileflim a¤› kurdu¤u ve geri bes-
leme sa¤lad›¤› çevresel ortam faktörleri gündeme gelmektedir. Üçüncü
olarak da bireyin davran›fl›n›n amac›na yönelik olarak bir hedefinin bu-
lunmas› gerekmektedir...” 51

Motivasyon ile ikna, “hareketin yönünü, gücünü ve ›srar›n› belirle-
mek” noktas›nda ortak bir paydada buluflmaktad›r. Siyasal motivasyon,
ikna konusunun bir bölümünü oluflturmakta ve merkezi bir konumda
bulunmaktad›r. Motivasyonel güç içermeyen hiçbir ikna çal›flmas›n›n
baflar›ya ulaflma imkan›n›n bulunmad›¤› gözönüne al›n›rsa, ikna ile
motivasyon aras›ndaki iliflki çok daha iyi anlafl›lacakt›r. 

Motivasyonel ikna stratejileri, “tan›ma, tan›tma/ imaj oluflturma ve
varl›k koruma” bafll›klar› alt›nda toplanmaktad›r. 52

Tan›ma, etkili iletiflim için gerekli bilgilerin toplanmas›n›, araflt›rma
ve planlama yap›lmas›n› ifade etmektedir. Hedef kitle tüm yönleriyle
tan›nmadan yürütülen ikna çal›flmalar› baflar›l› olamaz. Bu nedenle he-
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def kitleyle ilgili tüm bilgiler toplanmal›, araflt›rmalar yap›lmal›, topla-
nan bilgilerden yola ç›k›larak bir planlama ortaya konulmal›d›r. Ayr›ca
tan›ma, iletinin kavranmas›na da yard›mc› olaca¤› için baflar›l› bir ikna
çal›flmas› için de yol gösterici olacakt›r. 

Tan›tma ve imaj infla etme yoluyla, ikna için hedef kitlenin dikkati
çekilmekte ve mesaj›n kabul görmesi sa¤lanmaktad›r. Tan›tmada kay-
na¤›n güvenilir olmas› büyük önem tafl›maktad›r. Ayr›ca dürüstlük, ger-
çekcilik, samimi olmak gibi olumlu özelliklerin bulunmas› seçmenlerin
iknas› için gereklidir.  Siyasi partilerin ve temsilcilerinin kendilerine
olumlu bir imaj oluflturmalar›, oy verme davran›fl› üzerinde de etkili
olabilmektedir. Seçmenler, ne dedi¤i belirsiz olan, kendisini tan›tama-
yan, temel konular hakk›ndaki fikirlerini bilmedi¤i partileri  ve siyasi-
leri de¤il; kendini anlatan, politikalar›n› aç›k yüreklilikle kamuoyuna
sunan, güvenilir ve dürüst bir imaj çizen parti ve siyasetçileri tercih et-
mektedir.  

Varl›k koruma stratejisiyle siyasi partiler, kendi varl›klar›n› koruya-
bilecek faaliyetler ortaya koymay› hedeflemektedirler. Siyasi partiler
de¤erlendirme çal›flmalar›yla daha yayg›n ve daha kal›c› bir biçimde
çevrelerini etkileyebilmek için çevrenin en az antipatik bulaca¤› yap›-
ya sahip olmay› amaçlamaktad›rlar. Siyasi partiler bu amaca yönelik
çal›flt›klar› takdirde varl›klar›n› koruyabilmektedir.

Motivasyonel ikna stratejilerinin genel uygulama amac›, halkla ilifl-
kiler ve tan›t›m faaliyetleri çerçevesinde kurumlar›n kamular›n›, kamu-
lar›n kurumlar›n› tan›malar›n› temin etmek ve birbirlerini etkileme yol-
lar›n› tesbit ederek; ortak amaç ve hedefler etraf›nda onlar› bütünleflti-
recek taktik, strateji ve politikalar› üretmektir. 

Motivasyonel ikna stratejilerinin uygulama modelinde,  kurumlar›n
kamular›, kamular›n kurumlar› benimseyip kabullendikleri meflruiyet
alanlar› gösterilmektedir. Bu modelde, tehlike arz eden durum, siya-
sal/yönetsel kurumlarla onlar›n kamular›n›n ortak dayan›flma alanlar›-
n›n son derece kritik bir dengede bulunmas›d›r. Bu durum siyasal ku-
rumlar›n toplumsal düzlemde ciddi bir meflruiyet sorunu ile karfl› kar-
fl›ya olduklar›n› göstermektedir. Böyle bir durum tam tersine çevrilme-
lidir. Siyasal/yönetsel kurumlarla kamular›, dayan›flma ve etkileflim içi-
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ne çekilmelidir. Bunun için, siyasal/yönetsel kurumlar›n de¤er ve ç›-
karlar›yla, kamular›n de¤er ve ç›kar alanlar› buluflturulmal›d›r. Siya-
sal/yönetsel kurumlar ile kamular› birbirlerini tan›mal›d›r. Ancak bir-
birlerini tan›rlarsa,  etkileyebilirler. Etkileflimin gerçeklefltirildi¤i alan-
lar, her iki taraf için de meflruiyet alanlar› olacakt›r. 

fifieekkiill  77::  Motivasyonel ‹kna Stratejilerinin Uygulama Modeli

Motivasyonel ikna stratejileri uygulamalar›nda as›l hedef, meflruiyet a-
lanlar›n›n tesis edilmesi ve bu alanlar›n mümkün oldu¤unca geniflletil-
mesi olmal›d›r. 
KKaayynnaakk:  An›k, aa..gg..ee, s. 251

Motivasyonel ikna stratejilerinin uygulama biçim ve araçlar›, her fa-
aliyetin içerik veya temas›na, seçim kampanyas› dönemindeki kon-
jonktüre göre de¤iflmektedir. Konjonktür sadece kayna¤› de¤il, iletiyi,
kanal›, arac› ve hedef kitleyi de etkilemektedir. 53

Özetle; etkili bir siyasal iletiflim için ikna sürecinin daha önce de-
¤indi¤imiz alt› önemli aflamas›, hiçbiri ihmal edilmeden ve atlanmadan
gerçeklefltirilmelidir. ‹letiflim sürecinin içinde yer alan ikna konusu, et-
kin iletiflim sa¤land›¤›nda baflar›l› olunacak bir unsurdur.
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Siyasal iktidar›n yolu iknadan geçmektedir. Siyasal partiler ve siya-
setçilerin, seçmeni ikna etmeden, demokratik kurallar çerçevesinde
sand›ktan ç›kmalar› mümkün de¤ildir. Seçmeni ikna etmenin yolu da
önce kendini tan›maktan, sonra kendini çok iyi anlat›p tan›tmaktan, kit-
le iletiflim araçlar›n› do¤ru kullanarak mesajlar› hedef kitleye baflar›l›
bir flekilde aktarmaktan geçmektedir.

Teknolojideki geliflmeler, bilginin çok k›sa sürede dünyan›n bir
ucundan di¤er ucuna giderek çok h›zl› bir flekilde dolafl›ma girmesini
sa¤lad›. Art›k insanlar eskiye oranla daha çok fley biliyor, araflt›r›yor,
ö¤reniyor, pekçok fleyin “fark›na” var›yor. Böyle donal›ml›, bilgili ve
sorgulay›c› insanlar› da ikna etmek, geçmifle göre daha da zorlafl›yor.
Siyasal ikna konusunda bu gerçek de mutlaka gözönüne al›nmal› ve bu-
na göre taktik ve stratejiler gelifltirilmelidir. 
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1144..  SSEEÇÇMMEENN  TTEERRCC‹‹HH‹‹NN‹‹NN  OOLLUUfifiUUMMUU::  
KKAARRAARR  VVEERRMMEE

Karar verme, insan hayat›n›n çok önemli bir parças›n› oluflturmak-
tad›r. Günlük hayatta pekçok konuda karar vermek, çeflitli alternatifler
aras›ndan birini seçmek durumunda kal›r›z. Karar verme olgusu siyaset
sürecini de kapsamaktad›r; bizi yönetecek siyasal kadrolar› seçimlerde
verdi¤imiz karar sonras›nda seçeriz. Siyasal partilerin verdi¤i mesajla-
r› de¤erlendiren bireyler, sand›¤a gitmeden önce bir seçim yaparlar. Zi-
hinlerinde oluflan bu seçim, sand›k bafl›nda da karara dönüflür ve siya-
setin flekillenmesinde büyük rol oynar. 

Karar verme, “çeflitli alternatifler aras›ndan birinin seçilmesi” ola-
rak tan›mland›¤› gibi, “istenilen bir sonucu elde etmek için mevcut se-
çenekler aras›ndan bilinçli olarak seçilen bir eylem” olarak da ifade
edilmektedir. 54

KKaarraarr VVeerrmmeenniinn  UUnnssuurrllaarr››

Kara verme bir “seçme ifllemi” gerektirmektedir. Karar›n oluflabil-
mesi için mutlaka de¤iflik alternatifler bulunmal› ve  bunlar aras›ndan
biri ya da birkaç› seçilmelidir. Karar›n amaca yönelik olmas› ve ak›lc›
yönünün bulunmas› da mutlaka gereklidir. 

Bütün kararlarda; “tabii durum, karar veren, hizmet edebilecek
amaçlar, bir tercihin yap›laca¤› faaliyetler dizisi ve ilgili alternatifler,
alternatiflerin düzenlenmesi ve bir ya da birkaç alternatifin tercih edil-
mesi” gibi ortak unsurlar bulunmaktad›r. 55

Kalender, karar vermede ortak unsurlar›n neleri kapsad›¤›n› flöyle
aç›klamaktad›r: 56

Karar vermenin ilk ortak unsuru olan tabii durum, ‘karar verenin
tercihini etkileyen çevrenin yönünü’ ifade etmektedir. Karar veren kifli,
çeflitli durumlarda çevreden olumlu ya da olumsuz etkilenmektedir.
Kararlar›n ne yönde al›naca¤› ve bunlar›n nas›l uygulanaca¤› bir ölçü-
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de  içinde bulunulan sosyal, ekonomik ve siyasal çevreyle iliflkili ol-
maktad›r. Seçmenler de bir siyasal tercihe karar verirken çevre faktör-
lerinden etkilenebilmekte; grup ba¤lar›, psikolojik ve ekonomik du-
rumlar,  gündemdeki önemli konular do¤rultusunda tercihlerini yönlen-
direbilmektedirler. 

‹kinci unsur olan karar veren, çeflitli alternatifler aras›ndan en uy-
gununu seçmeye çal›flan ve rasyonel de¤erlendirmeler yapabilen birey
veya bireylerdir. Ayr›ca her kararda, hizmet  edebilecek amaç veya so-
nuçlar bulunmaktad›r. Amaçlar veya sonuçlar; karar verenin ulaflmaya
çal›flt›¤› hedefleri ifade etmektedir. Bu do¤rultuda bir seçmen, herhan-
gi bir aday veya partiyi tercih ederken, e¤er rasyonel davran›yorsa bu
amaç veya sonuçlar› dikkate alacak, kendi de¤er ve beklentileriyle ör-
tüflen alternatifi seçebilecektir. 

‹lgili alternatiflerin bulunmas› unsuru , karar verenin bir karara ula-
flabilmesi için önünde baz› faaliyetler dizisi ve bunlarla ilgili alternatif-
lerin bulunmas›n› ifade etmektedir. E¤er çeflitli alternatifler mevcut de-
¤ilse, zaten karar verme sürecinden de sözetmek mümkün de¤ildir. Si-
yasal alanda da karar verme için seçmenin önünde de¤iflik siyasal par-
ti, aday, pro¤ram ve gündem konular›n›n olmas› gereklidir. Seçmen, si-
yasal tercihini olufltururken önündeki alternatiflerden kendi de¤er yar-
g›lar›na en uygununu seçecek ve karar›n› bu yönde kullanacakt›r. 

Karar vermede ortak olan bir baflka unsur olan alternatiflerin düzen-
lenmesi, karar verenin amaçlar› do¤rultusunda çeflitli alternatifleri be-
lirlemesi veya mevcut alternatiflerin amaçlara ne kadar hizmet  edebi-
lece¤i yönünde ön tahminler yapmas›n› içermektedir. Özellikle cazibe-
si çok yüksek ve aralar›nda seçim yap›lmas› son derece zor olan alter-
natifler, de¤iflik aç›lardan de¤erlendirilmektedir. Bu ifllemlerin sonu-
cunda, en uygun olan bir ya da birkaç alternatif seçilmektedir. Seçmen
tercihinde genellikle bir alternatifin belirlenmesi ve sadece bir aday ve-
ya partinin desteklenmesi önem kazanmaktad›r.  

DDee¤¤eerrlleerr SSiisstteemmiinniinn  ÖÖnneemmii

Karar vermede “de¤erler sistemi” de önemli bir rol oynamaktad›r.
De¤erler sistemi, insanlar›n düflünce, tutum ve davran›fllar›yla eserle-
rinde birer ölçüt olarak ortaya ç›kmakta ve toplumsal bütünlü¤ün bir
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parças›n› oluflturmaktad›r. Bireyler, içinde yaflad›klar› toplum, kültür
ve gruplar›n de¤erlerini büyük oranda benimsemekte, karar vermek
için seçme ve karfl›laflt›rma yaparken bunu kullanmaktad›rlar. 57

De¤erler sistemi, bilgi ve inanca dayanmaktad›r. Her de¤er türünde
farkl› biçimlerde bilgi ve inanç pay› bulunmaktad›r. Ahlaki ve dini de-
¤erlerde inanç  pay› yüksek iken, teknik de¤erlerde bilgi pay› daha faz-
la olmaktad›r. De¤erlerin ayr›ca bilgi, duygu ve davran›fltan oluflan üç
ögesi bulunmaktad›r. Örne¤in, eflitli¤in sa¤lanmas› siyasal bir de¤er
olarak kabul edildi¤inde; kiflinin bunun do¤rulu¤una inanmas› “bilgi”
ögesini, eflitli¤i sa¤lamaya çal›flan insanlara ve kurumlara karfl› tak›n›-
lan olumlu tav›r “duygu” ögesini, bizzat bu amaçla faaliyet göstermek
ise “davran›fl” ögesini oluflturmaktad›r. De¤erlerin bir di¤er özelli¤i ise
çift kutuplu olmas›d›r. De¤erlerin insan zihninde olumlu ve olumsuz
karfl›l›klar› bulunmaktad›r. 58

Karar verme sürecinde verilen kararlar,  ya “belirlilik veya belirsiz-
lik”  ya da “risk alt›nda” verilmektedir. Belirlilik alt›nda karar verildi-
¤inde, çeflitli alternatiflerin sonuçlar› tam ve kesin olarak bilinmektedir.
Belirsizlik alt›nda karar verildi¤inde, alternatiflerin sonuçlar›na iliflkin
kesin ve tam bir bilgiye sahip olunmamaktad›r. Risk alt›nda karar ver-
me durumunda ise, herbir alternatifin sonucunun gerçekleflme ihtimali
bilinmektedir. Ancak bu ne belirlilik durumunda oldu¤u gibi kesindir,
ne de belirsizlik durumundaki gibi tam bir bilgisizlik bulunmaktad›r.
Risk alt›nda karar vermede kifli, kendi konumunu maksimum noktaya
getirmeye çaba harcayacakt›r. Belirsizlik durumunda ise herbir alterna-
tifi, sa¤layaca¤› fayda ve zarar aç›s›ndan daha çok subjektif bir do¤rul-
tuda de¤erlendirecek ve sonuca ulaflacakt›r. Bu durumda faydal› her çe-
flit bilgi toplanmal› ve sonuca ak›lc› olarak yaklafl›lmal›d›r. Belirsizlik
alt›nda karar vermede içgüdü ve tecrübe büyük önem tafl›maktad›r. So-
nuç olarak, seçmen tercihinin belirsizlik ve risk alt›nda karar vermeye
daha yatk›n oldu¤unu söylemek mümkündür. Çünkü hangi partinin ve-
ya aday›n seçimleri kazanaca¤› kesin olarak bilinmemekte, üstelik han-
gi tür uygulamalar›n yap›laca¤› ancak partiler iktidara geldi¤inde kesin
olarak görülebilmektedir. Rasyonel seçmenlerin amac› ise, belirsizli¤i
ve riski en aza indirmek için elde ettikleri sa¤l›kl› bilgiler ›fl›¤›nda do¤-
ru kararlar vermeye çal›flmakt›r. 59
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KKaarraarr SSüürreecciinniinn  AAflflaammaallaarr››

Karar verme sürecinin unsurlar› incelenirken de¤iflik s›n›flamalar
yap›lmaktad›r. Kimi araflt›rmac›lar karar verme sürecini; “durumu an-
lama, problemi tesbit etme ve tan›mlama, seçenekleri bulma ve de¤er-
lendirme, en uygun seçene¤i tercih etme ve uygulama” fleklinde s›n›f-
land›r›rken; kimileri de karar verme sürecini “bilgi, plan ve tercih” flek-
linde ifade etmektedir. Bilgi aflamas›nda problem alg›lanarak formüle
edilmekte, plan aflamas›nda muhtemel hareket yollar› belirlenerek bir
plan yap›lmakta, tercih aflamas›nda ise, uygun hareket yollar›ndan ç›-
kan sonuçlar de¤erlendirilerek karar verilmektedir. 60

Zeleny ise karar verme sürecini, “karar öncesi, karar ve karar son-
ras›” olmak üzere üç aflamada toplamaktad›r. 61

Karar öncesi aflama, amaçlar›n ve alternatiflerin belirlenmesiyle
bafllamakta, bu süreci iflletecek enformasyonla devam etmektedir. Al-
ternatiflerin de¤erlendirilmesi daha çok sistematik olmakta, karar veren
birey, yeni alternatifler keflfetmekten ziyade mevcut olan altrenatifler
aras›ndan birini tercih etmektedir. 

Karar verme aflamas›, amaçlara en iyi hizmet edebilecek alternatif-
lerin bulundu¤u aflamad›r. Birey karar vererek, mevcut alternatifler di-
zisinden birbirine benzeyenleri ç›karmakta ve bir ölçüde z›tl›¤› azalt-
maktad›r. Bafllang›çta kifli aç›s›ndan de¤eri az alternatifler çok kolay
elenmekte, geriye kalan elternatiflerin cazibesi ise birbirine çok yaklafl-
maktad›r. Son karar verildi¤inde ise ideal alternatif, seçilen alternatif
yönünde olmufl ve karar öncesi z›tl›k tamam çözülmüfltür.

Karar sonras› aflamada ise, seçilen alternatifin amaçlara ne derece
hizmet etti¤i gözlenmekte, bir de¤erlendirme yap›lmaktad›r. Karar son-
ras› aflama ayr›ca bireylere belli tecrübeleri kazand›rmakta ve di¤er ka-
rar verme ifllemlerinde kriter olabilecek temel noktalar› sa¤lamaktad›r.  

Karar verme olgusunun siyasal iletiflim ile ilgili yönü ise seçmenle-
rin oylar›n› kullanacaklar› partiye karar verdikleri aflamada bafllamak-
tad›r. Karar verme davran›fl›n› etkileyen pekçok psikolojik ve sosyolo-
jik unsur bulunmaktad›r. Siyasal partiler, seçmenlere yönelik yapt›kla-
r› “ikna edici iletiflim” faaliyetlerinde bu unsurlar› mutlaka gözönüne
alarak mesajlar›n› vermek zorundad›rlar. Siyasal Partiler, seçmenleri
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ikna ederken, öncelikle “farkl›l›klar›n›” ön plana ç›karmal›, kendileri-
nin di¤er partilerden üstün ve farkl› yanlar›n›n alt›n› çizmelidir. Karar
verme aflamas›nda seçmenler, kendilerine sunulan alternatiflerden biri-
ni seçmeye karar verirken, öne ç›kart›lan bu farl›l›klar›n üzerinde mut-
laka duracak, kendi de¤erler sistemiyle uyumlu buldu¤u partiye oy ver-
meye karar verecektir. 

‹kna edici iletiflim faaliyeti yürüten hiçbir siyasal partinin, oy verme
davran›fl›n› ve karar verme sürecini etkileyen unsurlar› gözard› ederek
baflar›ya ulaflmas› mümkün de¤ildir. Siyasal partiler, karar verme süre-
cini çok iyi tahlil etmeli, karar sürecine etki eden faktörleri iyi anlama-
l› ve de¤erlendirmelidir. Siyasal partilerin seçimlerde baflar›l› olmalar›-
n›n bafllang›ç noktas›n› da, seçmenlerin karar verme süreçlerine yapa-
caklar› olumlu etkiler oluflturmaktad›r. 
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1155..  TTÜÜRRKK  SSEEÇÇMMEENN‹‹NN‹‹NN  PPRROOFF‹‹LL‹‹:: SS‹‹YYAASSAALL
EETTKK‹‹NNLL‹‹KK  VVEE  BB‹‹LLGG‹‹  DDÜÜZZEEYY‹‹

Siyasal iletiflim faaliyetlerinde hedef kitle olan seçmenlerin siyasal
etkinlik ve bilgi düzeylerinin ne oldu¤unun bilinmesi, baflar›l› sonuçla-
r›n al›nabilmesi için çok önemlidir. 

Siyasal iletiflim, tek yönlü bir iletiflim faaliyeti de¤ildir. Topluma
iletilen mesajlar›n ve yap›lan etkinliklerin kamuoyu taraf›ndan nas›l al-
g›land›¤› ve hangi tepkilerin verildi¤i mutlaka saptanmal›d›r. Toplum-
dan al›nan olumlu ya da olumsuz tepkiler, siyasal iletiflim stratejisinin
yön tayininde hayati önem tafl›maktad›r. E¤er al›nan tepkiler olumsuz
ise, stratejide tepkilerin içeri¤ine göre yeni bir düzenleme yap›l›r,
olumlu ise sürdürülen stratejinin aynen devam etmesi sa¤lan›r. Bu afla-
mada hedef kitlenin siyasal etkinlik ve bilgi düzeyi hakk›nda fikir sa-
hibi olunmas› da, siyasal iletiflim stratejisinin tayininde yol gösterici
olacakt›r. 

TÜS‹AD’›n yapt›rd›¤› “seçim sistemi ve siyasi partiler araflt›rma-
s›” Türk seçmenin siyasal etkinlik ve bilgi düzeyi hakk›nda önemli
ipuçlar› vermektedir. 62

Türk seçmeni üzerine yap›lan en son araflt›rmalardan biri olan bu
araflt›rma, ülkemizde yap›lacak siyasal iletiflim faaliyetleri için de ayr›-
ca k›lavuzluk yapabilecek bir nitelik tafl›maktad›r. Çünkü hedef kitle
olan seçmeni tan›madan baflar›l› bir iletiflim faaliyeti yürütmek müm-
kün de¤ildir. Türkiye’deki siyasal iletiflim faaliyetlerinde bilimsel veri-
lerden yararlanarak strateji gelifltirilmesi için de bu tür araflt›rmalar iyi
bir f›rsat oluflturmaktad›r. 

TTüürrkk  SSeeççmmeennii  SSiiyyaasseettee  ““OOyy  VVeerreerreekk””  KKaatt››ll››yyoorr

TÜS‹AD’›n “seçim sistemi ve siyasi partiler araflt›rmas›”sonuçla-
r›na göre, Türk seçmeninin en s›k kulland›¤› siyasal kat›l›m kanal›n›
“oy vermek” oluflturuyor. Türk seçmeni “her zaman” denebilecek s›k-
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l›kta  “oy kullanarak” siyasete kat›l›yor. 3 Kas›m 2002 genel seçimle-
rine  kat›l›m oran›n›n yüksek olmas› da bu sonucu do¤ruluyor.

Türk seçmeni oy kullanman›n ard›ndan “medyada siyaseti izleye-
rek” siyasete kat›l›yor. Araflt›rma sonuçlar›na göre Türk seçmeni med-
yada yer alan politik haber, yorum ve tart›flmalara büyük ilgi duyuyor
ve yak›ndan takip ediyor. Seçim dönemlerinde medyan›n traj ve izlen-
me oranlar›n›n artmas› da Türk seçmeninin medyan›n verdi¤i siyasal
mesajlara aç›k oldu¤unu gösteriyor.

fifieekkiill  88:: Türk Seçmeninin Siyasete Kat›l›m Kanallar› *

Türk seçmeni, siyasete kat›lma etkinlikleri aras›nda yer alan “siya-
set tart›flmay›, toplant›lara kat›lmay›, baflvuru ve dilekçe hakk›n› kul-
lanmay›, seçimde parti için çal›flmay›, toplu etkinliklere kat›lmay›, si-
vil toplum kurulufllar›n›n çal›flmalar›na ilgi göstermeyi ve aktif siyase-
te kat›lmay›” ya “nadiren” gerçeklefltiriyor ya da “hiç” gerçeklefltirmi-
yor. 

Sivil toplum kurulufllar›n›n çal›flmalar›na kat›l›m›n oldukça düflük
olmas›, ülkemizde sivil toplumun öneminin yeterince anlafl›lamam›fl
olmas›na ba¤lanabilir. Oysa sivil toplum örgütleri, geliflmifl ülkelerde
siyasette önemli bir etkinli¤e sahipler ve siyasal partilerin çevre, sana-
yileflme, e¤itim gibi politikalar›n›n oluflmas›nda pay sahibi olabilmek-
tedirler.
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Araflt›rmadan ç›kan ilginç bir sonuç da Türk seçmeninin aktif siya-
set yapmaya gönüllü olmamas›d›r. Siyasal iktidar› belirlemek için san-
d›k bafl›na gidip oy kullanan, medyadan siyaseti yak›ndan izleyen, si-
yaset konuflan ve tart›flan, bir siyasal parti için çal›flan, toplant›lara ka-
t›lan Türk seçmeni, s›ra aktif politikaya kat›lmaya gelince isteksiz dav-
ranmaktad›r. Türk seçmeninin bu isteksizli¤i sonucudur ki, Türk siya-
setinde y›llard›r ayn› aktörler görev bafl›ndad›r ve siyaset k›s›r bir dön-
güye girmifltir. Aktif siyasete kat›lmaman›n alt›nda elbette pekçok ne-
den yatmaktad›r. Bunlar›n aras›nda siyasal partilerdeki lider oligarflisi
ile siyasete girmenin yüksek mali külfetini saymak mümkündür. Siya-
sete girmek için y›¤›nla para harcayan pekçok kifli, siyasete girdikten
sonra da ne yaz›k ki, harcad›klar› bu paralar› yine siyasetin imkanlar›-
n› kullanarak geri alman›n peflinde koflmakta, ifl takipçili¤i yaparak ül-
ke sorunlar› için harcayacaklar› zaman›, kiflisel ç›karlar› için kullan-
maktad›rlar.

TTüürrkk  SSeeççmmeennii  ““ÜÜllkkeessiinniinn  GGeelleeccee¤¤ii””  iiççiinn  OOyy  KKuullllaann››yyoorr

Seçimlerde “niçin oy kulland›klar›” sorulan seçmenlerden yüzde
54’ü “ülkenin gelece¤inde etkili olabilece¤ime inand›¤›m için oy kul-
lan›r›m” cevab›n› vermektedir. Yani oy kullanan seçmenlerin yar›dan
fazlas› kulland›¤› oyun siyasal iktidar› de¤ifltirecek güçte oldu¤unun
fark›ndad›r. Bu nedenle de her oyun ülke gelece¤ini belirlemede önem-
li  bir rolü oldu¤unu  bilmektedir. 

fifieekkiill  99::  Türk Seçmeninin Oy Kullanma Nedenleri

Araflt›rma sonuçlar›na göre, seçmenlerin yüzde 20’si “etkili olma-
sam da belki birfleyler de¤iflir” diye oy kullan›rken, yüzde 25 gibi bü-
yük bir seçmen kitlesi ise “yasal zorunluluk” nedeniyle oy kullanmak-

150 SSiiyyaassaall  ‹‹lleettiiflfliimm  SSttrraatteejjiilleerrii



tad›r.. Her dört kifliden birinin sadece ceza almamak için oy kullanma-
s› da üzerinde düflünülmesi gereken bir sonuçtur.  Sand›k bafl›na “ka-
nun zoruyla” giden bu insanlar›n neden siyasetten böylesine so¤uduk-
lar› ve umutlar›n› kestikleri mutlaka araflt›r›lmal›d›r. 

Yine araflt›rma sonuçlar›na göre, Türk seçmeninin yüzde 63’ü “des-
tekledi¤i partinin iktidara gelmesi için” oy kullanmaktad›r. 

fifieekkiill  1100::  Türk Seçmeninin Bir Partiye Oy Verme Nedenleri

Seçmenlerin yüzde 34’ü ise “di¤er partileri daha kötü buldu¤u için”
oy verdi¤ini, yani kendisine göre “kötünün iyisini” tercih etti¤ini söy-
lemektedir. Bu sonuç her üç kifliden birinin, kendi düflüncesini temsil
eden bir siyasal parti bulamad›¤›n› göstermektedir. Bu önemli bir oran-
d›r. Siyasal partilerin seçmenlerin istek ve arzular›na daha duyarl› ol-
mas›, bu oran›n düflmesini sa¤layacakt›r. 

fifieekkiill  1111::  Türk Seçmeninin Oy Verme Önceli¤i
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TTüürrkk  SSeeççmmeennii  PPaarrttii  PPrrooggrraamm››nn››  VVee  LLiiddeerrii  DDiikkkkaattee  AAll››yyoorr

Araflt›rma sonuçlar›, Türk seçmeninin “oy verme önceli¤ini” de or-
taya koymaktad›r. Türk seçmeni öncelikle “parti pro¤ram› siyasal gö-
rüflüyle uyufltu¤u için” oy kullanmaktad›r. Daha sonra oy kullanmada
önceli¤i lidere duyulan güven ve inanç almakta, onu da partinin seçim-
lerdeki adaylar› ve yak›n çevrenin parti tercihi izlemektedir. 

Görüldü¤ü gibi parti pro¤ram› ve parti lideri Türk seçmeninin oy
kullan›rken öncelik tan›d›¤› unsurlar›n bafl›nda gelmektedir. Seçmen,
pro¤ram›na inand›¤› ve liderine güvendi¤i  partiye terüddüt etmeden
oyunu vermektedir. 

TTüürrkk  SSeeççmmeennii  SSeeççiimm  VVee  SSiiyyaassaall  PPaarrttiilleerr SSiisstteemmiinnii  BBee¤¤eennmmiiyyoorr

Araflt›rma sonuçlar›na göre, Türkiye’de her dört seçmenden ikisi,
seçim sisteminin “çok kötü” iflledi¤ini düflünmektedir.  Türk seçmeni,
siyasal partiler sisteminden de flikayet etmekte, hatta  siyasal partiler
sisteminin seçim sisteminden bile kötü iflledi¤ini ifade etmektedir. 

fifieekkiill  1122::  Türk Seçmeninin Seçim ve Siyasal Partiler Sistemine Bak›fl›

Hem seçim sistemi hem de siyasal partiler sistemi sa¤l›kl› bir seçim
yapabilmenin temel iki unsurudur. Bu iki temel unsur hakk›nda Türk
seçmeninin ço¤unlu¤u olumsuz düflünmekte, her iki sistemin de kötü
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iflledi¤ini belirterek, mutlaka de¤iflmesi gerekti¤ini vurgulamaktad›r.
Kamuoyunda seçim sistemiyle ilgili elefltirilerin bafl›nda yüzde 10’luk
ülke baraj› gelmektedir. Pekçok parti yüzbinlerce oy ald›¤› halde, yüz-
de 10 baraj›n› aflamad›¤› için Meclis’e girememektedir. Bu durum da
milli iradenin Meclis’e tam olarak yans›mas›na mani olmaktad›r. 

fifieekkiill  1133::  Partilerin Demokratikleflme Yollar›

Siyasal parti sistemiyle ilgili elefltiriler de, siyasal partiler kanunu
ile siyasal partilerin tüzük ve iç iflleyifllerinden kaynaklanan birtak›m
sorunlarda odaklanmaktad›r. Siyasal partilerde partiiçi demokrasinin
eksik oldu¤u vurgulanmakta, genel merkez bask›s›n›n yo¤un olarak ya-
fland›¤› ifade edilmektedir. Siyasal partilerin demokratikleflme sürecini,
ülkenin demokratikleflme sürecinden ayr› tutmak mümkün de¤ildir.
Türkiye’nin yaflad›¤› demokrasi sorunlar›n›, siyasal partilerimiz de ya-
flamaktad›r. Türkiye demokratikleflme yolunda ciddi ad›mlar att›kça,
bundan partilerimizde olumlu anlamda etkilenecekler, partiiçi demok-
rasiyi daha iyi sindirebileceklerdir. 

SSeeççmmeenn  ““YYaannddaaflfl  SSiiyyaasseettii””  ‹‹sstteemmiiyyoorr

TÜS‹AD’›n araflt›rmas›nda seçmenlere “Türkiye’nin yönetim so-
runlar› hangi nedenlerden kaynaklan›yor?” sorusu da sorulmufltur.
Araflt›rmaya kat›lanlar›n ço¤unlu¤una göre, “siyasal partilerin sadece
yandafllar›na hizmet etmesi” yönetim sorunlar›n›n bafl›nda gelmektedir. 
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Bu durum Türk siyasetinin en derin yaralar›ndan birisidir. ‹ktidara
gelen her siyasal parti, öncelikle devlet kadrolar›na kendi yandafllar›n›
doldurur, ehil olup olmad›¤›na bakmaks›z›n bürokraside üst düzey gö-
revlere kendi partisinin adamlar›n› yerlefltirir. Siyasal parti de¤iflti¤in-
de devlet kadrolar› de de¤iflir, bu defa yeni göreve gelen partinin yan-
dafllar› kadrolara yerlefltirilir... Sadece yandafllara hizmet etme anlay›fl›,
bugün içinde bulundu¤umuz pekçok ekonomik ve sosyal sorunun da
kayna¤›n› oluflturmaktad›r. 

“Hükümetlerin oy kaybetmemek için k›t kaynaklar› bol keseden da-
¤›tmas›, siyasal partilerin art›k halk› temsil etmemesi, siyasal partiler-
de demokratik bir iflleyiflin olmamas›, seçim sisteminin tüm kesimlerin
adil temsiline imkan vermemesi ve siyasal partilerin birbirinden fark-
s›z hale gelmesi” de Türk seçmeni taraf›ndan Türkiye’nin yönetim so-
runlar›n›n nedenleri aras›nda say›lmaktad›r. 

K›t kaynaklar›n seçim dönemlerinde popülist bir yaklafl›mla bol ke-
seden da¤›t›lmas›n›n faturas› ülkemiz aç›s›ndan oldukça a¤›r olmufltur.
Türkiye’nin iç ve d›fl borcunun bu kadar kabar›k olmas›n›n nedenleri-
nin bafl›nda politikac›lar›n fütursuzlu¤u ve plans›z pro¤rams›z harca-
malar› gelmektedir.

TTüürrkk  SSeeççmmeenniinniinn  TTeemmeell  TTuuttuumm  VVee  EE¤¤iilliimmlleerrii

TÜS‹AD’›n araflt›rmas›na göre,  Türk seçmenlerinin yar›ya yak›n›
“parti içi demokrasinin sa¤lanmas›nda” önceli¤i siyasi partiler yasas›n-
da yap›lacak düzenlemelere vermektedir. Seçmenlerin yüzde 45’i de
çözümü öncelikle partilerin “iç dinami¤inde” aramaktad›r. 

Seçmenlerin yüzde 48’i milletvekili adaylar› belirlenirken tümünün
de parti üyeleri taraf›ndan belirlenmesini istemektedir. Seçmenlerin
yaklafl›k yüzde 85’i, oy verdikleri partilerin milletvekili adaylar›n› ta-
n›may› önemli bulmaktad›r.

Seçmenlerin yüzde 55’i “çok fazla siyasal partinin” olmas›na karfl›
ç›karken, uzlaflabilen farkl› siyasal görüfllere sahip seçmenlerin ayn›
partiye oy verebilmesi gerekti¤ini düflünmektedir. Seçmenlerin yüzde
43’ü ise, her siyasal görüflün ayr› partisinin olmas› gerekti¤ine inan-
maktad›r.

Grafiklerini verdi¤imiz ve araflt›rma sonuçlar›ndan baz› önemli ke-
sitler sundu¤umuz “Türk seçmeninin siyasal etkinlik ve bilgi düzeyi”
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ile ilgili veriler, Türk seçmeninin önemli bir k›sm›n›n “parti ba¤›ml›s›”
oldu¤unu göstermektedir. Seçmenlerin önemli bir k›sm›n›n parti ba-
¤›ml›s› olmas›na karfl›n, uzlaflman›n alt›n›n çizilmesi  Türk siyaseti aç›-
s›ndan olumlu bir geliflme olarak de¤erlendirilmelidir.

fifieekkiill  1144::  Seçmenin Adaylara Yaklafl›m›

Türk seçmeninin siyasal etkinlik düzeyi, geliflen kitle iletiflim araç-
lar›n›n da katk›s›yla eskiye oranla hergeçen gün daha da yükselmekte-
dir. Türk seçmeni,  gözü kapal› oy vermek yerine, oy verdi¤i siyasal
aday› yak›ndan tan›mak istemektedir. Bu da oldukça olumlu bir gelifl-
me olarak kaydedilmelidir. Türk seçmeni, demokrasimizin geliflmesin-
de bir engel olarak gösterilen seçim kanunu ile siyasal partiler kanunu-
nun da de¤iflmesini istemektedir. Demokrasi kültürümüzün geliflmesi-
ne katk› yapacak bu taleplerin seçmenden gelmesi, halk›n büyük ço-
¤unlu¤unun daha demokratik bir Türkiye istedi¤inin de göstergesi ola-
rak de¤erlendirilmelidir.

fifieekkiill  1155:: Seçmenin Siyasal Partilerin Görüfllerine Yaklafl›m›
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Ülkemizde siyasal iletiflim faaliyetleri organize edilirken, Türk seç-
meninin siyasal ilgi ve bilgi düzeyinin artt›¤›n›n göstergesi olan bu ve-
riler mutlaka dikkate al›nmal›d›r. Bu veriler dikkate al›nmadan yap›la-
cak iletiflim çal›flmalar›ndan olumlu sonuç beklenmesi gerçekçi olma-
yacakt›r.
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VV..  BBÖÖLLÜÜMM

PPRROOPPAAGGAANNDDAA OOLLGGUUSSUU  VVEE  
KKAAMMUUOOYYUU  AARRAAfifiTTIIRRMMAALLAARRII

1166..  SS‹‹YYAASSAALL ‹‹LLEETT‹‹fifi‹‹MM  ÇÇEERRÇÇEEVVEESS‹‹NNDDEE
PPRROOPPAAGGAANNDDAA

Propaganda teriminin ilk kez 1622 y›l›nda Roma katolik kilisesi ta-
raf›ndan kullan›ld›¤› bilinmektedir. Protestan kiliselerinin ortaya ç›k-
maya bafllad›¤› zamana rastlayan bu dönemde katolik kilisesi, ö¤retile-
rine karfl› gelenleri propoganda yoluyla “yola getirmeyi” amaçl›yordu.
Galile’nin “dünya güneflin etraf›nda dönüyor” sav›n› katolik kilisesi
ö¤retilerine ayk›r› bulunca, Galile 1633 y›l›nda Engizisyon mahkeme-
sinde yarg›land› ve mahkum edildi. Galile, bu bilimsel iddias›ndan zor-
la vazgeçirildi. Propaganda’n›n “do¤ru olmayaca¤›” yönündeki genel
kan›n›n kökeninin de buraya dayand›¤› ifade edilmektedir. 1

Birinci dünya savafl›ndaki “propaganda” çal›flmalar›n› anlatt›¤› kita-
b›nda Lasswell, “anlaml› semboller ve sosyal iletiflimin tüm biçimleriy-
le düflüncenin denetim alt›na al›nmas›n›” propaganda olarak tan›mla-
maktad›r.  Lasswell’e göre propaganda “insan eylemini etkileme tekni-
¤i”dir. 2

Propaganda kavram›n›n en önemli unsurunu kamuoyu oluflturmak-
tad›r. Otoriter ve totaliter rejimlerde yönetenler ellerindeki tüm araçla-
r› kamuoyunu “tek yönde” oluflturmak için kullan›rken, demokratik re-
jimlerde kamuoyu çok yönlü etkiler alt›nda, bask› ve dayatmalardan
uzak bir biçimde oluflmaktad›r. 



Propaganda kavram› daha çok otoriter rejimlerin “inanç yayma sa-
nat›” olarak kullan›ld›¤› için olumsuz bir ça¤r›fl›m yapmaktad›r. Otori-
ter ve totaliter rejimlerde devlet, tüm anlat›m araçlar› üzerinde kesin bir
denetim kurarak e¤emen anlay›fl› pekifltirmektedir. Böyle rejimlerde
kitle iletiflim araçlar›na da devleti simgeleyen yöneticileri övme görevi
düflmektedir. 3

Totaliter rejimler propaganday›, ideolojilerini sa¤lamlaflt›racak
esasl› bir silah ve politik savafl›m arac› saymaktad›rlar. Totaliter rejim-
lerde mevcut iktidar›n zaferini engelleyecek bütün sosyal kuvvetlerin
ve tek parti egemenli¤i ile boy ölçüflebilecek bütün sosyal gruplar›n
varl›¤›na ya son verilmekte ya da bunlar etkisizlefltirilmektedir. 4

Totaliter rejimlerdeki propaganda anlay›fl› ile demokratik rejimler-
deki propaganda anlay›fl› tamamen birbirinden farkl›d›r. Totaliter re-
jimlerdeki “bask› ve dayatma” yerini, demokratik rejimlerde kamuoyu-
nu ayd›nlatmaya b›rakmaktad›r. Demokratik rejimlerde propaganda fa-
aliyetleri “halkla iliflkiler” çal›flmalar› ad› alt›nda yürütülmekte, kamu-
oyunun dikkati reklam ve tan›t›mla istenilen noktalara çekilmeye çal›-
fl›lmaktad›r. 

Onaran, demokratik rejimde, ç›kar gruplar› ile büyük ifl ve ticaret
dünyas›n›n baflvurduklar› propaganda etkinlikleriyle flu iki amaca ulafl-
mak istediklerini belirtmektedir: 5

1.Kamuoyuna yeni bilgiler sunarak onu ayd›nlatmak, belirli bir hiz-
met ya da etkinlik için uygun hava oluflturmak,

2. Ç›karlar›n› korumak amac›yla, yasa koyucuyu etkileyerek gerek-
li yasalar›n ç›kar›lmas›n› sa¤lamak, aleyhlerinde gördükleri yasalar›n
da ç›kmas›n› engellemeye çal›flmak. 

Kamuoyunu bilgilendirme amaçl› propaganda daha çok devlet tara-
f›ndan yap›l›rken, özel ç›karlar› korumay› hedef alan propaganda ise
devletin d›fl›nda yer alan kifli ve kurulufllarca yap›lmaktad›r. 

K›fllal› da, otoriter ve totaliter rejimlerin nas›l propagandaya ihtiya-
c› varsa,  demokratik ço¤ulcu rejimlerin de propagandaya ihtiyaç duy-
du¤unu vurgulamaktad›r. Her iki rejim aras›ndaki fark› ise propaganda-
n›n içeri¤i oluflturmaktad›r. Demokratik ço¤ulcu rejim, elbette demok-
ratik bir propaganday› esas almaktad›r. 6
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Propagandan›n bugüne kadar pekçok tan›m› yap›lm›flt›r. Bu tan›m-
lar aras›nda dikkat çekenlerden biri, konuya psikolojik aç›dan yaklaflan
flu tan›md›r: “Propaganda, bir toplumda belirli bir zamanda kiflilikleri
etkilemeye ve bireylerin bilimsel olmayan ya da flüpheli de¤erler ola-
rak kabul edilen amaçlara yönelik davran›fllar›n›n kontrol edilmesi için
yap›lan giriflimdir...”

Bu tan›m› yapan Doob, propaganday› “maksatl›” ve maksats›z” ola-
rak ikiye ay›rmaktad›r. Maksatl› propaganda; ‹lgili birey veya bireyler
arac›l›¤›yla ve ikna yoluyla di¤er bireylerin tav›r ve hareketlerini kon-
trol etmek ya da etkilemek iste¤iyle sistematik bir giriflimde bulunma-
y› içermektedir. Propagandac›, bu tür propaganda da yapt›¤›n›n fark›n-
dad›r. Bilerek, isteyerek ve hertürlü tekni¤i de kullanarak kamuoyunu
etkilemek istemektedir. Maksats›z propagandada ise, sadece ikna yo-
luyla bir gruptaki bireylerin tav›r ve hareketleri kontrol edilmek isten-
mektedir. Propagandac›, giriflmifl oldu¤u hareketlerin toplumsal etkile-
rinin bilincinde de¤ildir. 7

Propaganda; “bir fikri, do¤ruluk veya kesinli¤i ile ba¤lant›s›z olarak
yaymak amac›yla kamuoyunun etkin biçimde uyar›lmas›”fleklinde ta-
n›mland›¤› gibi, “belirli bir fikir ve davran›fl›n kökenini, bununla ilgili
ç›kar›, kulland›¤› yöntemleri, yaymak istedi¤i içeri¤i ve benimseyenle-
rin karfl›laflaca¤› sonuçlar› gözönünde tutarak, bu hususlardan birini,
birkaç›n› ya da hepsini gözetmek suretiyle onu yayma ve kabul ettirme
gayreti” olarak da ifade edilmektedir. 8

Propaganda tan›mlar›nda genel olarak; propagandan›n pek de hofl
olmayan bir yan›n›n bulundu¤u ve gerçek olmayan hususlar›n yay›lma-
s›na arac›l›k etti¤i, hatta insanlar› tehlikeli ya da toplumsal olmayan
inançlara inanmalar› gerekti¤i yönünde ikna etmeye çal›flt›¤› belirtil-
mektedir. Bu genellemeye kat›lmayan Bektafl, kamuoyunun denetlen-
mesi amac›yla kullan›lan bir teknik olan propagandan›n, ahlaki yönü-
nün olamayaca¤›na dikkat çekmektedir. Propaganda kendi bafl›na ne
“iyi” ne de “kötü”dür, onu nas›l kulland›¤›m›z önemlidir. Propaganda-
n›n toplumsal sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi de içinde gerçekleflti¤i or-
tam›n insanlar›n›n de¤er yarg›lar›na ve yerleflik davran›fl biçimlerine
ba¤l› olmaktad›r. Sadece bir teknik olan propaganda, amac›na ulafl›p
ulaflmamas›na göre de¤erlendirilmelidir. 9
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PP rrooppaaggaannddaann››nn  KKaayynnaa¤¤››

“Politika ve propaganda” isimli eserinde Domenach, “ reklam” ve
“politik ülkü” yü propagandan›n iki temel kayna¤› aras›nda saym›flt›r.10

Reklam ile propaganda, günümüzde art›k birbirine çok yaklaflm›fl-
lard›r. Propaganda, reklam›n kulland›¤› taktik ve stratejilerin ço¤unu
kullanarak amac›na ulaflmaktad›r. Ama ikisi aras›nda temel baz› farkl›-
l›klar da vard›r: Örne¤in reklam özel bir ürünü pazarlarken, propagan-
da ticari de¤il siyasi bir amaç gütmektedir. 

Propaganda bir bak›ma, ticari reklamc›l›¤›n siyasete uygulanmas›
olarak da tan›mland›¤› için “siyasal reklamc›l›k” deyimi ile de ifade
edilmektedir.  Domenach, propaganda ile siyasal reklam›n içeçe geç-
miflli¤ini flöyle ifade etmektedir: 11

“Tekniklerin ilerlemesi çok geçmeden reklam› yeni bir ev-
reye getirdi: ‹nand›rmaktan çok ‘sarsmaya’, aç›klamaktan
çok, ‘esinlemeye’ çal›fl›yor art›k. Slogan, yenileme, çekici gö-
rüntüler; ciddi ve kan›tlay›c› ilanlar› gölgede b›rak›yor gittik-
çe: reklam bilgilendirici olmaktan ç›karak esinleyici oluyor.
Herfleyden önce Amerikan etkisi alt›nda, yeni sunma .biçim-
leri, yeni teknikler gelifltirildi; çok geçmeden fizyoloji, ruhbi-
lim, hatta ruhçözümleyim alan›ndaki araflt›rmalardan da ya-
rarlan›ld›. Politik propaganda da bu yöntemleri benimsemek-
te gecikmedi.” 

Propagandan›n ikinci temel kayna¤› olan “politik ülkü” ise daha çok
totaliter e¤ilimli bir propaganda özelli¤i tafl›maktad›r. Taktik ilerleme-
ye s›k› s›kaya ba¤l› olan bu propaganda türü, bütün insan yeteneklerini
kapsam›na almaktad›r.  Domenach, propagandan›n ikinci temel kayna-
¤› olan politik ülkü için flunlar› söylemektedir: 12

“Politik ülkü, bir inanca ba¤lanma, fetih ve sömürge iste-
¤i olarak eyleme geçmifl politikan›n dile getiriliflidir. Bu pro-
paganda, yak›n tarihimize büyük ve fetihçi politik düflüncele-
rin girmesi ve yeni savafllarda uluslar›n ve ulus bloklar›n›n
karfl› karfl›ya gelmeleriyle yak›ndan ilgilidir. Bu politik pro-
paganda gerçek anlam›yla Frans›z devriminden sonra baflla-
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m›flt›r. ‹lk propaganda savafl› ve ilk savafl propagandas›; Pro-
paganda söylevleri, propaganda görevlileri, devrim komitele-
ri  ve devrim meclisleriyle bafllam›fl ve geliflmifltir...” 

Bu tür propaganda için “kendi bafl›na bir silah” tan›mlamas›n› kul-
lanan Domenach, “propaganda taktik bir ilerlemeye ba¤l› de¤ildir, ken-
di bafl›na bir taktikdir. Kendine özgü yasalar› vard›r. T›bk› diplomasi ve
ordu gibi kullan›lan özel bir sanat haline gelmifltir. Kendi öz gücü aç›-
s›ndan ele al›n›nca, bu sanatta gerçek bir psikolojik etkisi, vurucu de-
¤eri olan herfley kullan›l›r. Söz amac›na ulaflt›ktan sonra düflüncenin
hiçbir önemi yoktur...” demektedir. 13

‹deolojik propaganda, savafl dönemlerinde silah ile birlikte kullan›-
l›r olmufl ve stratejinin önemli bir parças› durumuna gelmifltir. Rus-
ya’da Lenin, Çin’de Mao, ‹talya’da Mussolini, Almanya’da ise Hitler
ideolojik propaganda yöntemlerini çok iyi kullanm›fllar, kitleleri peflle-
rinden sürüklemeyi baflarm›fllard›r.  Pefllerinden sürükledikleri kitlelere
de kendi düflüncelerini k›sa sürede benimseterek kurduklar› düzenin
uzun y›llar devam etmesini sa¤lam›fllard›r. 

PP rrooppaaggaannddaann››nn  AAmmaacc››  vvee  SSttrraatteejjiissii

Propaganda, belli bir amaca hizmet etmek için önceden seçilmifl ve
ay›klanm›fl bilgileri kitlelere kabul ettirme hedefini tafl›maktad›r. Bu
hedefe ulaflmak için de en etkili ve kal›c› olaca¤›na inan›lan, araflt›rma-
larla gelifltirilmifl  simgeler kullan›lmaktad›r. Propaganda sadece kitle-
lerin bir düflünceyi benimsemesiyle de yetinmemektedir, ayr›ca onlar›
aktif sürece de katmay› amaçlamaktad›r. Propaganda bireye seçenek
sunmad›¤› gibi, seçenek olas›l›¤›n› ortadan kald›rmay›, gerçek tepkiler
ve inançlar oluflturmay› amaçlamaktad›r. Bireyin akl›na ve mant›¤›na
hitap etmek söz konusu de¤ildir, daha çok duygulara yönelinmektedir. 

Propaganda süreci; “propagandac› ve iletti¤i mesaj”, “kullan›lan
iletiflim araçlar› ve teknikleri” ile ”etkilenmeye çal›fl›lan kifliler ve
gruplar” olmak üzere üç etkenden oluflmaktad›r. 14

Propagandan›n tekni¤ini, amaca varmak için uygulanacak strateji
ve taktikler belirlemektedir. Örne¤in bir siyasi parti için propaganda
yap›lacaksa, yap›lmas› gerekenleri Bektafl flöyle s›ralamaktad›r: 15
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“Parti propagandas›nda, propaganda stratejisi amaca göre
saptan›r. Temel strateji partinin olumlu bir imaj›n›n oluflturul-
mas›d›r. Di¤er partilerin kamuoyundaki görünümleri ise el-
den geldi¤ince kötülenir. Partinin pro¤ram› da propaganda
stratejisiyle uyumlu olmak zorundad›r. Stratejiyi oluflturacak
ilkeler ço¤unlukla pro¤ramlarda yer al›r. Partinin temel siya-
sal simgelerini topluma kabul ettirmek temel propaganda
stratejisidir. Genel strateji çerçevesinde güncel propaganda
taktikleri saptan›r. Parti önderlerinin karizmas› oluflturulur.
Çevrelerinde olumlu bir efsane meydana getirilir. Propagan-
dada kullan›lacak simgeler, sloganlar, kal›plaflm›fl tutumlar
saptan›r. Karfl› propaganda kaynaklar› hakk›nda güvensizlik
yayg›nlaflt›r›l›r. Taraftarlar›n övülüp karfl› taraf›n ne denli ye-
rilece¤i, elefltirilece¤i de, önemli bir taktik sorunudur. Kendi-
lerini hakl›, karfl› taraf› haks›z gösterme yayg›n bir taktikdir.
‹ktidar baflar›lar›n›, ilerlemeyi vurgularken;  muhalefet bafla-
r›s›zl›klardan, pahal›l›ktan, özgürlüklerin k›s›tlanmas›ndan ve
bask›dan yak›n›r. Ancak propagandan›n fazla yo¤un olmama-
s›na da dikkat edilmelidir,  yoksa ters etki yapma ihtimali de
vard›r. ”

Propaganda stratejisi üzerine genelleme yapmak zor olsa da Childs,
prapaganda stratejisinin dört temel yaklafl›m› oldu¤unu belirtmekte-
dir:16

1. Alenilik Stratejisi: Propagandan›n mevcut tüm iletiflim araçlar›n-
da yay›lmas›

2. Organizasyon Stratejisi: Propagandac›ya öneri kampanyas›n›n
uygulamas›nda yard›mc› olacak bir organizasyonun oluflturulmas›

3. Tez Stratejisi: Propagandac›n›n davas›n› rasyonellefltirmesi ve iz-
leyici kitlesini amaçlar›n›n meflrulu¤u konusunda mant›ksal tart›flma
yoluyla ikna etmesi

4. ‹nand›rma Stratejisi: Propagandac›n›n izleyici kitlesini duygula-
ra hitap ederek ikna etmek için gayret göstermesi... 

Doob ise propaganda stratejini flu üç temel s›n›flamada ele almakta-
d›r: 17
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1. Propagandac›n›n ya da sponsorunun kimli¤inin ve propagandac›-
n›n  amaçlar›n›n izleyici kitleye aç›kça belirtildi¤i aç›¤a vurucu propa-
ganda

2. Propagandac›n›n amaç, kimlik ve sponsorunun izleyici kitleye
aç›klanmad›¤› örtülü propaganda

3. Propagandac›n›n kimlik ve amac›n›, kendisi ya da sponsorlar›
toplumsal sayg›nl›k kazanana kadar aç›klamad›¤› gecikmifl aç›¤a vuru-
cu propaganda

Propagandan›n stratejisi ne olursa olsun, ço¤ulcu demokratik top-
lumda düflüncelerin özgürce ifade edilmesi, hiçbir bask› ve dayatmay-
la karfl›laflmamas› esast›r. Propagandan›n elbette bir “karfl› propaganda-
s›” olacakt›r. Bu da do¤al karfl›lanmal›d›r. Kendi görüfllerini yaymak is-
teyenler di¤er yandan da karfl›t görüflleri çürütmeye çal›flmak için çaba
harcayacakt›r. Özellikle siyaset sahnesinde bu tür propagandaya çok
s›k rastlanmaktad›r. Burada temel kural; Fikirlerin karfl›l›kl› buluflmas›
sa¤lanmal›, kimin görüflü a¤›r basar destek bulursa, onun baflar›l› say›l-
mas› olmal›d›r. Asla kifliliklerle u¤rafl›lmamal›, hakaret ve onur k›r›c›
davran›fllardan uzak durulmal›d›r.  

Özellikle ülkemizde halk›n siyasetten uzaklaflmas›n›n, so¤umas›n›n
bir nedeni de seçim dönemlerinde siyasi partilerin birbiri aleyhine y›p-
rat›c› propaganda yapmalar›d›r. 

Halka,  iktidara geldi¤inde “kendisinin neler yapaca¤›n›” anlataca¤›
yerde rakibinin zaaflar›n› gündeme getiren, onlar› durmadan kötüleyen
siyasi partiler, toplumda siyaset kurumuna karfl› bir güvensizli¤e neden
olmaktad›r. Karfl›l›kl› suçlamalar, kamuoyunu sarsan iddialar, hatta
yolsuzluk ve usulsüzlük suçlamalar› toplumda “bunlar›n birbirlerinden
fark› yok, hepsi flaibeli” duygusunu uyand›rmaktad›r. Böyle olunca da
propaganda yapt›¤›n› sanan siyasal partiler, asl›nda kendi kuyular›n›
kazd›klar›n›n fark›na varamamakta, bunun ac› faturas›n› da seçim san-
d›klar›nda ödemektedirler. Marjinal diye nitelenen partilerin son y›llar-
da sand›ktan yüksek oy oranlar›yla ç›kmalar›n›n nedenlerinden birini
de bu gerçek oluflturmaktad›r. Seçim dönemlerinde yaflanan karfl›l›kl›
suçlamalarda ad› geçmeyen, daha do¤rusu kitle partileri taraf›ndan cid-
diye al›nmayan, böylece de “suçlanmayan” marjinal ya da küçük parti-
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ler, kamuoyu nezdinde “temiz parti” imaj›na sahip olmakta ve seçme-
nin tercihinde ön s›ralarda yer almaktad›r. 

Propaganda stratejileri ve taktiklerinin baz› önemli nitelikleri ana-
hatlar›yla flu flekilde özetlenebilir: 18

* Propagandan›n etkisi, s›n›rl›d›r. Propaganda, temel nesnel gerçek-
leri de¤ifltiremez ve kesinlikle siyasalar›n amaç ve kararlar› yerine ge-
çemez. Bir ülkenin toplumsal gerçeklerinden kaynaklanan talepler, di-
¤er toplumsal çerçevelerde gerçekleflen olgu ve de¤erlerin propaganda-
s› ile anlat›lamaz.

* Demokratik ortamlar ile bask›c› yönetimlerde propagandan›n ba-
flar›s› farkl›l›klar gösterir.  Bask›c› rejimlerde ve propaganda bakanl›¤›
arac›l›¤›yla yap›lan propagandalar›n baflar› flans› daha yüksektir.

* Propaganda mesajlar›n›n al›nmas›, kamunun ruh haliyle de yak›n-
dan ilgilidir. Bu ruh hali, al›c›lar›n bask›n kiflisel niteliklerine dayan-
maktad›r. Örne¤in, bilgili, tecrübeli ve e¤itimli kiflilere daha farkl› pro-
pagandalar yap›lmal›d›r. 

* Propagandalar, kiflilerde gizli kalm›fl hislerin aç›¤a vurulmas›n› ve
böylece rahatlan›lmas›n› sa¤larlar. Ayr›ca  yeni durumlara uyulmas›na
da yard›mc› olurlar. 

*Propagandac›lar, belirgin bir flekilde hedefleri olan kiflilerin hisle-
rine hitap ederler. Kitlesel propagandalar›n ço¤u hissi baflvurulara da-
yan›r. Propagandac›, düflmana duyulan nefreti, hükümet siyasalar›ndan
kaynaklanabilecek kaosdan duyulan korkuyu harekete geçirebilir. 

* Propagandac› bir yalanc› haline gelebilir. Çeflitli hikayeler uydu-
rabilir,  istatistikleri sapt›rabilir, dedikodular üretebilir. Bu, özellikle sa-
vafl dönemlerinde bir ülkenin ulusal propagandas› esnas›nda s›k görü-
lebilir. 

*  Propagandac› tarafs›z veriler toplamakla ilgilenmez. Onun bir
amac› vard›r ve amac›na hizmet edecek verileri toplamaya çal›fl›r. 

* Kamuoyunu yönlendirebilecek en eski araçlardan biri olan “laf›
çevirmek”, bir propagandac› için çok de¤erli bir araçt›r. Yüzyüze ko-
nuflma s›ras›nda tart›fl›lan bir kimseye karfl› baflar› kazanman›n basit
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yollar›ndan biri de, konuyu baflka bir tarafa sapt›rarak kendi amac›na
do¤ru çekmektir.

* Propagandac› tezlerini, sonsuz kere tekrar eder. Bu durum ise te-
zinin alg›lanmas› ve kabulü  üzerinde etkili olur. Propagandac› basit,
aç›k ve net olmal›, tart›flmadan kesinlikle kaç›nmal›d›r. 

PP rrooppaaggaannddaa  KKuurraall,,  AArraaçç  VVee  TTeekknniikklleerrii

Propagandan›n kendine göre bir iflleyifl kurallar› bütünü bulunmak-
tad›r. Politik propaganda üzerine çal›flan Domenanch, bu kurallar› flöy-
le s›ralamaktad›r: 19

* Yal›nl›k ve tek düflman kural›: Propaganda bütün alanlarda herfley-
den önce yal›nl›¤› sa¤lamaya çal›fl›r. Ö¤retisini, kan›tlamas›n› elden
geldi¤ince aç›k bir biçimde basitlefltirerek herkes taraf›ndan anlafl›lma-
s›n› sa¤lar. Ayr›ca tek bir temel hedef üzerinde yo¤unlafl›r ve karfl›s›n-
da ‘tek bir düflman’ bulunacak flekilde hareket eder. 

* Büyütme ve bozma kural›: Kendi ifline gelen haberlerin büyütül-
mesi propaganda bas›n›n›n çok s›k yapt›¤› bir kurald›r. Ayr›ca politika-
c›lar›n demeçlerinden al›nan parçalar, baflka bir bütünün içinde ustal›k-
la kullan›larak aleyhte yay›nlar yap›labilir. Büyütme, fliflirme, Hitlerci
propagandan›n baflvurdu¤u bir yöntemdir. Hitlerci propagandan›n bu
konudaki yaklafl›m› fludur: “Hertürlü propaganda, düflünce düzeyine
seslendi¤i kiflilerin en kal›n kafal›s›n›n anlama yetene¤ine göre ayar-
lanmal›d›r. Düflünce düzeyi ne kadar afla¤› olursa, inand›raca¤› insan
kitlesi o kadar genifl  olur...” 

* Düzenleme kural›: ‹yi bir propagandan›n ilk koflulu, belli bafll› iz-
lekleri b›k›p usanmadan tekrarlamakt›r. Goebbels’in ‘katolik kilisesi
ikibin y›ld›r hep ayn› fleyleri tekrarlad›¤› için ayakta duruyor’ sözü dik-
kat çekicidir. Ancak, kuru kuruya tekrar bir süre sonra b›kk›nl›k getire-
bilir. Bu nedenle bir yandan ana izlek inatla sürdürülürken, di¤er yan-
dan da onu de¤iflik görünüfller alt›nda sunmak gerekir. Propaganda az
say›da düflünceyle s›n›rlanmal› ve bunlar b›k›p usanmadan yinelenme-
lidir. Kitle, en basit düflünceleri bile ancak bunlar kendisine yüzlerce
kez tekrar edildikten sonra an›msar. Hiçbir zaman ö¤retinin temelinde
bir de¤ifliklik yap›lmamal›, zamanla sadece biçimde baz› düzenlemele-
re gidilmelidir. 
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* Afl›lama kural›: S›f›rdan bafllayarak bir topluma herhangi bir dü-
flünceyi ya da ürünü istenildi¤i anda kabul ettirmek oldukça zordur. An-
cak toplumun daha önce benimsedi¤i fleylerden hareketle ona baz› ye-
ni fleyler verilebilir. ‹natlaflarak, tehdit dolu bir ifade yerine, esnek ve
›l›ml› bir yaklafl›mla istenilen düflüncelerin benimsetilmesi daha kolay
olmaktad›r.

* Birlik ve bulaflma kural›: ‹nsan toplumda yaln›z bafl›na yaflama-
maktad›r. Bu nedenle çeflitli gruplar›n etkisi alt›nda kalmakta, üyesi ol-
du¤u grubun genel düflüncesine ters düflmemeye gayret etmektedir. Ka-
rars›z birey ise, ço¤unlukla bir görüflü olmad›¤› için de¤il, farkl› çevre-
lerin etkisi alt›nda kald›¤› için karars›z durumdad›r. ‹flte propaganda,
belirli yöndeki etkileri güçlendirmek ve toplumda önemli bir kesimin
de o görüflü benimsedi¤i inanc›n› yayma amac› gütmektedir. Ço¤unlu-
¤a uyma ve ondan etkilenme e¤ilimi, genel ve güçlü bir e¤ilimdir.  

Propaganda araçlar› da oldukça çeflitlidir. “Propaganda analizi ens-
titüsü”nün belirledi¤i ençok kullan›lan propaganda araçlar› flunlardan
oluflmaktad›r: 20

* Ad takma: Genel olarak sevilmeyen bir etiketin kullan›lmas›n› ifa-
de etmektedir. Ad takma kullan›m›, günümüzde politikada oldukça
yayg›nd›r. 

* Gösteriflli genelleme: Genel olarak “iyi” kabul edilen bir deyimin
kullan›lmas›d›r. Bu tür genelleme kullan›m›  o kadar yayg›nd›r ki, güç-
lükle fark›na var›l›r. Reklamc›l›kta s›kl›kla kullan›l›r: “Coca Cola hayat
katar” ifadesi bunun en güzel örneklerinden birisidir. Gösteriflli genel-
leme, politikada da kolayl›kla kullan›labilir: Örne¤in, bir yasa tasar›s›,
genelleme yap›larak ‘çal›flma hakk›’ yasas› olarak nitelendi¤inde bunun
kanun haline gelmesi daha kolay olabilir. 

*Transfer: Genel olarak sayg› duyulan sembollerin kullan›lmas›d›r.
Transfer, ça¤r›fl›m süreciyle ifllemektedir. Ça¤r›fl›m yoluyla ‘hayranl›k’
duyurmay› amaçlamaktad›r. Transfer bazen iki insan›n sadece birlikte
görünmesiyle de gerçekleflebilir. Örne¤in önemli bir kifliyle çektirilen
bir foto¤rafla bazen kitlelere ulaflmak ve etkinlik sa¤lamak mümkün
olabilmektedir. 
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* Tan›kl›k: Sayg›n kiflilerin deste¤ini kullanmay› kapsamaktad›r. Ta-
n›kl›k, özellikle reklamc›l›kta ve siyasal kampanyalarda ençok kullan›-
lan propaganda araçlar›ndan biridir. Ünlü ve sayg›n kiflilerin deste¤inin
propagandaya etkinlik sa¤lad›¤› düflünülmektedir. 

* Halktan biri: ‹zleyicilerle ayn› gruptan olan bir bireyin ortalama
bir kifli oldu¤unu vurgulamakt›r. Özellikle politikada kullan›lan bu araç
ile siyasi kiflilerin “halktan biri” oldu¤u vurgulanarak seçmen ile yak›n-
l›k kurulmas› amaçlanmaktad›r. 

*Ka¤›t derme: Tamemen inand›r›c› bir tezi ortaya ç›karmak için
yanl›fl olgu ve fikirleri seçmektir. Propaganda araçlar›ndan biri olan ka-
¤›t derme arac›; bir düflünce, pro¤ram ya da kiflinin en iyisi ya da kötü-
sü oldu¤unu ortaya koymak amac›yla gerçeklerin ya da yalanlar›n,
mant›kl› ya da mant›ks›z ifadelerin seçimini ve kullan›m›n› kapsamak-
tad›r. 

* Herkes yap›yor: Propaganda araçlar›ndan sonuncusu olan ‘herkes
yap›yor’ yaklafl›m›, evrensel destek temas›n›n vurgulanmas›n› içermek-
tedir.  Propagandac›, hedef kitlesine, herkesin kabul etti¤i birfleyi, “her-
kesten” ayr› düflmemek için kendilerinin de kabul etmesi gerekti¤i fik-
rini yerlefltirmeye çal›flmaktad›r. 

Propagandan›n tekniklerinin neler oldu¤una gelince; Domenach,
bunlar› s›n›rlaman›n do¤ru olmayaca¤›na dikkat çekerek, kitleye ulafla-
bilen hertürlü tekni¤in propaganda etkinli¤inde kullan›labilece¤ini vur-
gulamaktad›r. En baflta kitap, gazete ve dergiyi propaganda teknikleri
için en uygun araçlar aras›nda sayan Domenach, konuflmay›, elefltiri
yapmay›,gösteriyi, resmi, tiyatroyu, sinemay› ve sanat›n de¤iflik kolla-
r›n› da propaganda tekniklerinde kullan›lan araçlar aras›nda belirtmek-
tedir. 21

PP rrooppaaggaannddaann››nn  EEttkkiinnllii¤¤ii

Propaganda hizmet etti¤i siyasan›n lehine davran›fl de¤ifliklikleri
oluflturabildi¤i ölçüde etkin say›lmaktad›r. Etkin bir propaganda için flu
dört flart›n gerekli oldu¤u belirtilmektedir: 22

1.Kitlelerin dikkati sa¤lanmal›,

2. Kitlelerin güveni sa¤lanmal›,
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3. Kitlelerin e¤ilimleri gözönünde tutulmal› ve propagandan›n olufl-
turmak istedi¤i de¤ifliklikler, kitlelerin içinde bulundu¤u anda besledi-
¤i umut ve bekleyifller karfl›s›nda bile hofl görünen alternatifler olarak
sunulmufl olmal›,

4. Kitlerin içinde bulundu¤u ortam, bekleyifl yap›s›ndaki de¤iflme-
nin getirece¤i eylem yönünde harekete geçmeye elveriflli olmal›d›r. 

Lerner, etkin bir propaganda için yukar›daki flartlar›n sa¤lanmas›
gerekti¤ini vurgulayarak flu de¤erlendirmeyi yapmaktad›r: “Bir insana
yapmas›n› istedi¤imiz fleyi yapt›rmak için önce bize kulak vermesini
sa¤lamal›y›z. Bize kulak verdikten sonra e¤er mesaj›m›z› ciddiye al›-
yorsa, bu defa da söyledi¤imiz fleyin do¤rulu¤una inanmas› gerekir.
Karfl›m›zdaki insan bize güven duyduktan sonra, söyledi¤imiz fleyin
karfl›m›zdaki insan›n beklentileriyle ters düflmemesi de gerekir. Ancak
bu flartlar gerçeklefltikten sonra propagandadan etkin bir sonuç al›nabi-
lir...” 23

Etkin bir propaganda için propagandac›n›n nitelikleri de büyük
önem tafl›maktad›r. Bu niteliklerin bafl›nda “inan›l›r” olmak gelmekte-
dir. ‹nan›l›r olmak için propagandac›n›n sayg›n ve güvenilir bir yap›da
olmas› flartt›r. Yüksek sayg›nl›¤› olan bir kaynaktan gelen mesaj›n he-
def kitle taraf›ndan daha kolay kabul edildi¤i bilinmektedir. Kayna¤›n
güvenilir olmas› da hedefin etkilenmesi aç›s›ndan büyük önem tafl›-
maktad›r. Propagandac› ne kadar uzman olursa olsun, karfl›s›ndaki ki-
fliye güven telkin etmiyorsa, yeterli etki sa¤lanamayacakt›r. 

Propagandac›n›n sevilen bir kifli olmas› da etkinli¤i art›ran bir di¤er
niteliktir. Propagandac›n›n kiflileri etkilemeye çal›flt›¤› aç›kca belli olsa
da, sevilen, be¤enilen bir kifli olmas›, hedefleri bu etkiyi severek kabul
etmeye, hatta belki de onu menmun etmek ister gibi davranmaya yönel-
tebilecektir. Bir propagandan›n etkinli¤i hitap edilen kitlenin e¤itim se-
viyesi ve konuya karfl› bafllang›ç tutumu gibi bireyin mesaj alma özel-
liklerine de ba¤l›d›r. Bu faktörler ayn› zamanda bireyin görüflünden
farkl› bir görüfle sahip olan grup içinde ittifak olup olmad›¤› gibi du-
rumsal özellikleri de içermektedir. Ayr›ca propagandan›n ikna edici gü-
cünü etkileyen önemli bir etken de hedefin görüflünden ne kadar farkl›
bir görüflün ileri sürüldü¤üdür. Propagandan›n iddias› ile hedefin tutu-
mu aras›ndaki fark ne kadar büyükse, ortaya ç›kan tutars›zl›k da o ka-
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dar büyük olacakt›r. ‹letiflimin çift ya da tek yönlü oluflu da propagan-
dan›n etkinli¤inde önemli bir unsurdur. Tek yönlü iletiflimde sadece ile-
ri sürülen görüfl aç›klan›r, ayk›r› bir görüfle yer verilmez. Çift yönlü ile-
tiflimde ise, karfl› tezin görüflünden de sözedilir ve bu karfl› tez çürütül-
meye çal›fl›l›r. Çift yönlü iletiflimin propagandan›n etkinli¤inde daha
baflar›l› bir yol oldu¤u belirtilmektedir. Çünkü karfl›t görüfllerin iddiala-
r›na yer verildi¤inde iletiflimin propaganda niteli¤i daha da azalmakta-
d›r. Propagandan›n hedefe ne kadar yak›n oldu¤u ve onu ne derece il-
gilendirdi¤i de etkinlikte önemli bir rol oynamaktad›r. Kifliler ancak
kendilerini ilgilendiren konularda duygusal olabilmekte ve duygusall›k
da etkinli¤i art›rmaktad›r. 24

Propagandan›n bir de olumsuz etkileri vard›r. Propagandan›n olum-
suz etkilerinden korunmada kuflkusuz e¤itim çok büyük önem tafl›mak-
tad›r. E¤itimli bireyler, kendi de¤er yarg›lar›yla hareket ederek kendi-
leri için en iyi olan› seçmede daha dikkatli davranmaktad›r. E¤itimli bi-
reyleri, kitle psikolojisinin sürekleyici girdab›nda istenilen yere kanali-
ze etmek, yönlendirmek, bir görüflü dikte etmek kolay de¤ildir. E¤itim-
li birey karar  verirken bilimin ›fl›¤›ndan, akl›n ve sa¤duyunun flaflmaz
ölçüsünden hareket etmektedir. Cahil b›rak›lm›fl ya da az e¤itimli kifli-
ler propagandan›n olumsuz etkilerinin a¤›na kolayca düflerken, e¤itim-
li insanlar, istedikleri, be¤endikleri ve kendi de¤erlerine yak›n bulduk-
lar› görüflleri kendi özgür iradeleriyle benimsemektedir. E¤itimli insa-
n›n ikna edilmesi belki zordur ama,  ikna edildikten sonra, e¤itimsiz in-
sanlara oranla çok daha etkin bir sonucun al›nmas› mümkündür. 

SSiiyyaassaall  ‹‹lleettiiflfliimmddee  PPrrooppaaggaannddaann››nn  YYeerrii

Siyasi partilerin baflar›l› olmak için yapt›klar› faaliyetlerin bafl›nda
yer alan siyasal propaganda, özellikle seçim dönemlerinde ön planda
yer almaktad›r. Siyaset sahnesinde yer almak isteyenler, ça¤dafl  ileti-
flim yöntemlerinin kullan›ld›¤› bir seçim propagandas›yla baflar›l› so-
nuçlar alabilmektedirler. Siyasi partilerin tan›t›m› yan›s›ra “kiflilerin ta-
n›t›m›”n›n yayg›nlaflmas› da beraberinde siyasal reklamc›l›¤›n geliflme-
sini getirmifltir. 25

Siyasal pazarlama, “halk taraf›ndan gerek duyulan pro¤ramlar› ve
hizmetleri gerçeklefltirmek, kurumsal tan›nma ve destek kazanma ama-
c›yla siyasal örgütlerce yürütülen faaliyetler” olarak tan›mlanmaktad›r. 26
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Siyasal pazarlaman›n özelli¤i, “fikir pazarlamas›” olmas›d›r. Siyasal
pazarlaman›n ögeleri aras›nda; “bir siyasal partiye üye olmak, siyasal
parti faaliyetlerine kat›lmak, ülke sorunlar›na yönelik parti politikalar›
üretmek, üretilen bu politikalar› yaymak” gibi faaliyetler yer almakta-
d›r. 

Siyasal pazarlaman›n ana eksenini siyasal partiler oluflturmaktad›r.
Çünkü siyasal partiler arac›l›¤›yla bu tür faaliyetler yap›lmaktad›r. Si-
yasal partiler fikirlerini pazarlarken karfl›lar›nda bunu aktarabilecekleri
üç tür hedef kitle bulmaktad›rlar: 27

* Partiye üye yap›lacaklar (Bunlar da kendi aralar›nda, “kendili¤in-
den partiye üye olanlar, üyelerin tan›d›klar› arac›l›¤›yla üye olanlar ve
partiye üye getirmekle görevli olanlar” diye üçe ayr›lmaktad›r.)

* Parti yandafllar› ve sempatizanlar›

* Partiye oy veren seçmenler

Siyasal pazarlama, herhangi bir siyasal olay›n de¤iflimini ortaya
koymay› hedeflemektedir. Burada esas olan, siyasal kavram ve hizmet-
leri, halk›n talepleri do¤rultusunda kaliteli olarak sunmakt›r. Siyasal
pazarlamada, halk› partilerin fikir ve düflünceleri etraf›nda tutmaktan
çok, bu fikir ve düflünceleri olanlar› kazanma çabas› bulunmaktad›r.
Halk›n dönemler itibariyle görüfllerinin de¤iflmesi, siyasal pazarlamay›
halk aras›nda k›sa süreli iliflkiler yerine, uzun vadeli ve etkili bir iliflki
kurmaya götürmüfltür.28

Her siyasal parti, sadece seçim dönemlerinde de¤il, di¤er zamanlar-
da da kamuoyunu etkilemektedir. Bunun için de geleneksel propagan-
da metodlar›n› kullan›rlar. Yaz›l› bas›n, televizyon gibi kitle iletiflim
araçlar› baflta olmak üzere, afifl, film, broflür, toplant› gibi iletiflim yön-
temlerinden yararlan›rlar. 

Seçim dönemlerinde iktidar› oluflturan siyasal partiler, hükümetin
yapt›¤› icraatlar› savunan, onlar› hakl› gösteren propagandalar yapar-
ken; muhalefet partileri iktidar›n yapt›¤› icraatlar› elefltiren, halk›n ya-
rar›na olmad›¤›n› kan›tlamaya çal›flan olumsuz propaganda yaparlar. 

Siyasal reklamc›l›kta kitle iletiflim araçlar›n›n yo¤un olarak kulla-
n›lmaya bafllanmas›, siyasal iletiflimin geliflmesine de önemli katk›lar-
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da bulunmufltur. Seçim dönemlerinde tüm siyasal partiler ve onlar›n
adaylar›, halka ulaflmak, mesajlar›n› onlara iletmek için kitle iletiflim
araçlar›ndan yararlanmaktad›rlar. Siyasal iletiflim faaliyetlerinin düze-
yi, sa¤l›kl› bir seçim yap›lmas›n› da do¤rudan etkilemektedir. 29

Siyasal partiler, kitle iletiflim araçlar›n›n etkileme ve yönlendirme
gücünü keflfettikten sonra bu araçlar› daha yo¤un olarak kullanmaya
bafllam›fllar; hatta iktidardaki siyasal partiler kamunun maddi imkanla-
r›n› medya organlar›na ‘teflvik ve kredi’ ad› alt›nda sunarak kendi leyh-
lerinde yay›n yap›lmas›n› sa¤lamaya çal›flm›fllard›r. Özellikle ülkemiz-
de bu durum çok yayg›n olarak yaflanmaktad›r. Medya ile siyasal ikti-
dar aras›ndaki iliflkinin “olmas› gerekenden” çok daha yak›n ve içiçe
olmas›, demokratik toplumlarda garipsenecek uygulamalar›n ortaya
ç›kmas›na neden olmaktad›r. Siyasal iktidar›n maddi kaynaklar›ndan
beslenen medya, seçim dönemlerinde iktidar partilerinin yapt›¤› olum-
suz icraatlar› kamuoyuna yans›tmamakta, hatta bir anlamda örtmeyi
tercih etmektedir. ‹ktidar›n devaml› olumlu yönlerini ön plana ç›kartan,
öven ve imaj›n› cilalayan medya, asl›nda halk›n seçme özgürlü¤üne de
büyük darbe vurmaktad›r. Çünkü sa¤l›kl› bir seçim için do¤ru bilgilere
sahip olamayan, bu bilgileri kitle iletiflim araçlar›ndan elde edemeyen
seçmenler, sand›¤a kendi iradelerini yeterince yans›tamamaktad›rlar.
Medyan›n manipülasyonu etkisinde kalan ço¤u kifli de karar›n› medya-
n›n yay›nlar› do¤rultusunda oluflturmakta, kendi ç›kar›na olmayan bir
iktidar›n devam› yönünde oy kullanabilmektedir. Tarafs›z, objektif,
halk›n ç›kar› yönünde yay›n yapan bir medyan›n varl›¤›, hem demok-
ratik de¤erlerin korunmas› hem de ülkeyi yönetecek siyasal iktidar›n
sa¤l›kl› belirlenmesi için büyük önem tafl›maktad›r. 
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1177..  SS‹‹YYAASSAALL ‹‹LLEETT‹‹fifi‹‹MM  VVEE  KKAAMMUUOOYYUU

Kamuoyu kavram›, siyaset biliminin temel konular›ndan biri oldu-
¤u gibi siyasal iletiflimle de yak›ndan ilgilidir. Çünkü kamuoyu tutum
ve  davran›fllar› siyasan›n oluflumunda çok önemli rol oynamakta-
d›r. Kamuoyu kavram›yla pekçok bilim dal› yak›ndan ilgilenmektedir.
Dolay›s›yla kamuoyu kavram›na  yaklafl›mlar› da bu çerçevede farkl›-
l›k arzetmektedir. Sosyal psikologlar kamu kanaatlerine ‘kiflisel’, sos-
yologlar ‘grup olay›’ olarak yaklafl›rken, siyaset bilimciler kamu kana-
atlerini ‘bir kitle olay›’ olarak alg›lamaktad›rlar. 

Kamuoyu kavram›n›n, üzerinde ittifak edilen bir tan›m› olmasa da
genel kabul gören pekçok tan›m› mevcuttur. Örne¤in, kamuoyu; “ayn›
toplumsal gruplara üye olanlar›n belirli bir olay karfl›s›nda gösterdikle-
ri ortak tutumlar” olarak tan›mlanmaktad›r. 30

Childs, kamuoyunu “kanaatlerin toplam›” olarak tan›mlarken, grup
içi ve gruplararas› etkileflim ve iletiflimin de mutlaka gözönünde bulun-
durulmas› gerekti¤ini belirtmektedir. 31

Kapani de kamuouyunu, “belli bir zamanda, belli bir tart›flmal› so-
run karfl›s›nda, bu sorunla ilgilenen kifliler grubuna veya gruplar›na ha-
kim olan kanaat” olarak ifade etmektedir. Kapani, “hakim kanaat” ta-
n›mlamas›n›n iki unsuru oldu¤una dikkat çekmektedir: Biri say›sal ço-
¤unluk, di¤eri de  yo¤unluk ve etkinlik...Kapani, say›sal ço¤unlu¤un
her zaman hakim kanaat için yeterli olmad›¤›n› belirtip, “az›nl›¤›n ka-
rarl› bir flekilde benimsedi¤i bir görüfl, ço¤unlu¤un gevflek olarak be-
nimsedi¤i bir görüflü geride b›rakabilir” diyerek, as›l olan›n “yo¤unluk
ve etkinlik” oldu¤unu vurgulamaktad›r. 32

Kamuoyunu, “halk›n herhangi bir konuda ço¤unlukla birleflen dü-
flüncesi” olarak ifade eden Hançerlio¤lu, “kamuoyu, toplumsal yafla-
m›n olay ve olgular› konusunda toplumsal kümelerin ya da toplumun
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ortaklafla yarg›s›n› yans›tan düflünce ve kavramlar›n toplam›d›r” de-
mektedir. 33

Kamuoyunu “fikirlerin ve kanaatlerin kamu içerisinde ifade edilme-
si” olarak ifade eden Bauer, kamuoyunun “statik” ve “dinamik” olmak
üzere iki ayr› yönünün oldu¤unu belirtmektedir. Kamuoyunun statik
yan›n› “adetler, gelenekler ve teamüller” olufltururken, dinamik yan›n›
ise “ikna  ve propaganda” oluflturmaktad›r. 34

Kamuoyu kavram›, yukar›daki tan›mlardan da anlafl›laca¤› gibi
“halk›n fikir ve kanaatleri” olarak aç›klanmaktad›r. Kamu, burada
“halk” yerine kullan›lmakta, “oy” kelimesi de “kanaat, inanç ve yakla-
fl›m” anlamlar›na gelmektedir. Peki bütün bir kamunun ayn› kanaatte
birleflmesi mümkün müdür? Bu noktada tek bir kamuoyunun varl›¤›n-
dan sözetmek mümkün de¤ildir. Kamuoyu, ya ço¤unlu¤un tercihidir ya
da birden fazla birbirinden farkl›l›klar gösteren kamuoylar› vard›r. 35

Abadan da tek bir kamuoyunun olmad›¤›na dikkat çekerek, de¤iflik
sorunlar karfl›s›nda oluflan kamuoyunun da çeflitlilik gösterebilece¤ini
belirtmektedir. 36

Bektafl, kamuoyu kavram›na siyaset bilimcilerin hangi bak›flaç›la-
r›yla yaklaflt›¤›n› flöyle de¤erlendirmektedir: 37

“Siyaset bilimciler kamuoyunu tan›mlamaya çal›fl›rlarken
kanaatlerin toplanmas›n› veya aç›¤a ç›kmas› olay›n›, seçim-
ler, seçim sonuçlar› ya da  kamu siyasas›n›n ço¤unlu¤un iste-
¤i do¤rultusunda belirlenmesi ile aç›klamaktad›rlar. Di¤er
sosyal bilimcilerin odak noktas› ise, kanaatlerin biçimlendi-
rilmesi, nitelikleri, yo¤unlu¤u ve etkisidir. Dolay›s›yla sosyal
psikoloji uzmanlar›na göre kanaatler, kiflilerin d›fl çevrelerin-
den ald›klar› etkilere gösterdikleri psiflik tepkilerden ibarettir.
Sosyologlar, kamuoyunun oluflumunda kamuoyu önderleri-
nin büyük bir önem tafl›d›¤› konusunda birleflmektedirler.
Sosyologlar, kanaatlerin kifliler ve gruplar aras›ndaki toplum-
sal iliflkiler ve etkileflimler sonucu ortaya ç›kt›¤› görüflünü sa-
vunmaktad›rlar. Toplumsal iletiflim (yüzyüze temas) sonucu
ortaya ç›kan kanaatler ise kamuoyunu oluflturmaktad›r”

Kamuoyunun bizim konumuzu ilgilendiren k›sm›, siyasal bir anlam

PPrrooppaaggaannddaa  OOllgguussuu  vvee  KKaammuuooyyuu  AArraaflfltt››rrmmaallaarr›› 175



tafl›mas›d›r. Kamuoyu, seçimlere kat›larak “karar alma süreçlerinin”
içinde yer almaktad›r. Kamuoyu, siyasal kat›lmayla kendisini yöneten-
leri denetleme ifllevine sahip olmaktad›r. Yine ayn› kamuoyu, seçimler-
de memnun olmad›¤› siyasal iktidar›n görevine son vermekte, yerine
yeni bir siyasal iktidar› iflbafl›na geçirmektedir. Bütün bunlar da de-
mokratik bir sistem içinde yürütülmektedir. 

Kamuoyunun bu siyasal süreç içindeki fonksiyonunu ele alan siya-
set bilimciler, kamuoyu için “hükümet d›fl› özel çevrelerden hükümete
do¤ru yönelen ve hükümetçe göz önünde bulundurulmas› do¤ru olan
kanaatler” ifadesini kullanmaktad›rlar. 38

Bir k›s›m siyaset bilimcilerin kamoyunu “seçmenlerin oyu” fleklin-
de tan›mlad›¤› da görülmektedir. Bu yaklafl›ma göre seçmenler, siyase-
ti ve hükümet faaliyetlerini yönlendirmektedirler. Siyasal iktidar›n,
seçmenlerin oluflturdu¤u kamuoyunu dikkate almadan bir icraat yap-
mas› oldukça zordur. Ço¤unlukla da siyasal iktidardan seçmenin hoflu-
na gidecek, onlar›n ç›kar›na olan icraatlar› yapmas› beklenmektedir.

KKaammuuooyyuu  VVee  SSeeççmmeenn  DDaavvrraann››flfl››  

Kamuoyu davran›fl›yla seçmen davran›fl› birbirinin benzeri midir,
yoksa farkl›l›klar tafl›rlar m›? Yani kamuoyu yoklamalar›yla elde edilen
bilgilerin benzerinin sand›ktan da ç›kmas› beklenebilir mi? 

Hülya Tufan, kamuoyu davran›fl›yla, seçmen davran›fl›n›n birbirin-
den farkl› oldu¤unu ifade ederek, bu görüflünü flöyle temellendirmekte-
dir: 39

“Kamuoyu yoklamas› çerçevesinde görüfl beyan etme du-
rumunda olan kifli, elbette kendi görüflünün bilinmesine, ka-
muya duyurulmas›na önem veriyorsa, büyük bir sorumluluk-
la onu en iyi biçimde aktarmaya çal›flacakt›r. Ancak bunun
sonuçta somut ve do¤rudan bir yapt›r›m›n›n da olmad›¤› ke-
sindir. Herhangi bir ‘yeterince düflünülmemifl’ fikir ya da hat-
ta yanl›fl beyan, geri dönülmez sonuçlar oluflturmayacakt›r.
Dahas›, sorulan soruya iliflkin oluflmufl  bir kanaati olmayan
kifli, hele de içinde bulundu¤umuz ‘imaj’ ça¤›nda, geçerli ol-
du¤unu düflündü¤ü normlar do¤rultusunda herhangi bir ‘top-
lumsal olarak meflru’ görüfl beyan edebilecektir. Ama gerçek
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oy kullanma söz konusu oldu¤unda, durum farkl›d›r. Toplu-
mun bireyleri o toplumun ifllerli¤ini do¤rudan etkileyecek ka-
rarlar› alacak kifli ve merciileri seçimlerle belirlemektedir. Bu
davran›fllar›yla, yaln›zca kendilerinin de¤il, tüm toplumun
yaflam›n› etkileyebileceklerini bilme durumundad›rlar.” 

Kamuoyu yoklamalar›nda bireylerin verdi¤i yan›tlarla, seçim so-
nuçlar›n›n ço¤u kere çak›flmad›¤›n›, hatta aralar›nda önemli farkl›l›kla-
r›n oldu¤unu, ülkemizde yap›lan seçimlerden sonra ortaya ç›kan tablo-
lardan da gözlemlemek mümkündür. 

Kamuoyu yoklamalar›nda birinci parti olarak  gösterilen siyasi par-
tilerin, seçim sonras›nda üçüncü, hatta dördüncü parti bile ç›kt›¤› ol-
mufltur. (Örne¤in 1999 genel seçimlerinde ANAP, pekçok kamuoyu yok-
lamas›nda en çok oyu alabilecek partilerden biri olarak gösteriliyor,
MHP’ye ise çok az flans tan›n›yordu. Ancak seçimlerden MHP oy pat-
lamas› yaparak ikinci parti olarak ç›karken, ANAP kamouyu yoklama-
lar›nda gösterilen oy oranlar›n›n çok alt›nda oy alarak ancak üçüncü
parti olabilmiflti.) 

Seçmen davran›fl›n›, kamuoyu yoklamalar›n›n sonuçlar›yla ölçmek
yan›lt›c› olabilmektedir. Kamuoyu yoklamalar› elbette seçmen davran›-
fl› hakk›nda bir fikir vermektedir ama asla sonucu tayin edeci bir nite-
li¤i yoktur. Hatta ço¤u kere oldukça yan›lt›c› olabilmektedir. Tabii bun-
da kamuoyu yoklamalar›n›n yap›l›fl  flekli, kimin yapt›¤›, hangi amaca
hizmet etti¤i de önemli rol oynamaktad›r. Bir partinin güdümünde olan
araflt›rma flirketlerinin yapt›klar› kamuoyu yoklamalar› genellikle ka-
rars›z seçmenleri yönlendirme amac› tafl›maktad›r. Ba¤›ms›z araflt›rma
flirketlerinin az say›da kifliyle yapt›klar› yoklamalar da genel bir fikir
vermekten uzak kalabilmektedir.  

KKaammuuooyyuunnuu  OOlluuflflttuurraann  UUnnssuurrllaarr

Kiflinin siyasal de¤er, inanç ve tutumlar› zaman içinde oluflmakta,
kendisi de bu süreçte önemli bir rol oynamaktad›r. Kifli bir anlamda,
içinde yaflad›¤› siyasal kültürün içerdi¤i de¤er yarg›lar›, anlay›fllar,
davran›fl kurallar› çerçevesinde ‘siyasal bir insan’ olarak flekillenmek-
tedir. Birey, do¤ufltan sahip olmad›¤› siyasal de¤er yarg›lar›n›, inançla-
r›n› ve tutumlar›n› bir ö¤renme süreci içinde zamanla gerçeklefltirmek-
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tedir. Kiflinin toplumun bir üyesi haline gelmesine “toplumsallaflma”,
bu ö¤renme sürecine ise “siyasal toplumsallaflma” denmektedir. Siya-
sal toplumsallaflma, siyasal kültürün aktar›lmas› ya da siyasal yaflam›n
yeniden üretilmesi süreci olarak ifade edilmektedir. 

Siyasal toplumsallaflmayla kifli, siyasal sistem hakk›nda geçerli de-
¤erler ve görüfller edinmektedir. Bunu da çevresiyle kurdu¤u toplumsal
ve siyasal iliflkiler sayesinde elde etmektedir. ‹flte kamuoyunun oluflu-
mu da bu süreç  içinde siyasal toplumsallaflmayla gerçekleflmektedir.
Siyasal toplumsallaflma, kamuoyu oluflumunda önemli roller oynayan
siyasal de¤erlerin ve kan›lar›n biçimlenmesinde de büyük önem tafl›-
maktad›r. 40

Kamuoyunu oluflturan unsurlara bak›ld›¤›nda; kiflisel tutumlar›n,
çevresel etkenlerin, ideolojinin, nüfusun, kültürün, yasal ve siyasal ku-
rumlar›n, dinin, toplumsal gruplar›n ve kitle iletiflim araçlar›n›n etkin
roller tafl›d›¤› görülmektedir.                                                                

Kamuoyunun oluflumunu aç›klayan çok çeflitli yaklafl›mlar mevcut-
tur. Konunun daha iyi anlafl›lmas› aç›s›ndan bu yaklafl›mlardan birini
vurgulamak yararl› olacakt›r. Buna göre kamuoyunun oluflumunda bi-
rinci aflama; “kitle davran›fl›” dönemidir. Kanaatler bu dönemde birin-
cil gruplar içinde oluflmaktad›r. ‹kinci aflama, “kamusal tart›flmalar ve
çeliflkiler” dönemidir. Bu dönemde biçimlenen kanaatler ikincil grup-
lara aktar›lmaktad›r. Son aflama ise, “kurumsallaflm›fl karar verme” afla-
mas›d›r. Bu aflama sonucunda da olumlu ya da olumsuz bir eylem orta-
ya konulmaktad›r. 41

Bu üç  aflama, kamuoyunun oluflumunu sa¤larken flu flekilde bir yol
izlemektedir: 42

* Bireyler tek tek sorunlarla ilgilenirler ve çeflitli kaynaklardan top-
lad›klar› bilgileri özümserler.

* Bir örgütlü grup, soruna bir çözüm önerir ve bu çözüm çerçeve-
sinde bir kamu oluflur. 

* Daha sonra ise örgütlenmifl bir karfl›t görüfl oluflur.  

* Karfl›t görüfller örgütlenmelerini tamamlad›ktan sonra tarafs›zlar›
kendi yanlar›na çekmeye çal›fl›rlar. 
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* Bu yolda yap›lan tart›flma ve çeliflkiler kamuoyunu oluflturur.

* Kamuoyu oluflunca, devlet kurumlar› eyleme geçme durumunda
kal›rlar. 

* Sorumlular, yetkililer eyleme geçerler ve kamuoyunun e¤limi
do¤rultusunda sorunu çözebilecek kararlar› al›rlar. 

Kamuoyunu oluflturan unsurlar iyi bilindi¤i takdirde, siyasal ileti-
flimde çok önemli bir yere sahip olan kamuoyunun etkilenmesi konu-
sunda da baflar›l› sonuçlar elde etmek mümkün olacakt›r. 

KKaammuuooyyuu  VVee  KKiittllee  ‹‹lleettiiflfliimm  AArraaççllaarr››

Kamuoyunun oluflumunda birey ve gruplar›n yan›s›ra, kitle iletiflim
araçlar› da büyük rol oynamaktad›r. Bireyler, kitle iletiflim araçlar› va-
s›tas›yla siyasal olaylar hakk›nda bilgi sahibi olabilmektedirler. Kitle
iletiflim araçlar› siyasal olarak da büyük önem tafl›makta; halk, politi-
kac›lar› ve onlar›n icraatlar›n› kitle iletiflim araçlar› arac›l›¤›yla izleye-
rek siyasal kararlar›n› olgunlaflt›rmaktad›r. 

Kamuoyunun iletiflim ve toplumsal etkileflim süreci içinde olufltu¤u
dikkate al›n›rsa, kitle iletiflim araçlar› vas›tas›yla görülen, iflitilen, oku-
nan mesajlar›n, kanaatlerin oluflumunda etkin bir rol oynad›¤› görüle-
cektir. Kitle iletiflim araçlar›ndan siyasal içerikli mesajlar› alan birey,
mesaj›n içeri¤ine göre ya sahip oldu¤u kanaati pekifltirmekte ya da e¤er
karars›z bir durumda ise karar vermesi kolaylaflmaktad›r. Çünkü kitle
iletiflim araçlar›yla tüm siyasal partilerin mesajlar› kitlelere ulaflmakta,
tercih yapma imkan› böylelikle daha da kolay olmaktad›r.

Kitle iletiflim araçlar› bir yandan özellikle siyasal mesajlar›n özgür
ve do¤ru olarak kitleye iletilmesi görevini üstlenirken, di¤er yandan da
kitlenin, siyasal seçkinlere duydu¤u ilgiyi art›rmak, kamuoyunun fikir,
kanaat ve faaliyetlerini aç›klamak, dolay›s›yla toplumu oluflturan birey-
lerin etkilenmelerini sa¤lamak ifllevi görmektedirler. Modern sanayi
toplumlar›nda kitle iletiflim araçlar› halka yönetim ve siyaset hakk›nda
bilgi aktarmak, yönetimin dördüncü kuvveti olmak, kriz an›nda kitlele-
ri h›zla uyarmak, bireylerin rahatlamas›na ve onlar›n bofl zamanlar›n›
de¤erlendirmelerine yard›mc› olmak gibi çok say›da ifllevi de yerine
getirmektedirler. 43
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Kitle iletiflim araçlar›n›n “gündem oluflturma” gücü de kamuoyunun
oluflumunda etkilidir. Kitle iletiflim araçlar› “istedikleri” haberleri
önemseyip büyütmekte, yine “kendi istedikleri” haberleri de küçülterek
“önemsizlefltirmektedirler.” Kitle iletiflim araçlar›n›n bu politikas›, ka-
muoyunun yönlendirilmesinde, etkilenmesinde s›kça kullan›lan bir
yöntemdir. 

Ülkemizde de bunun örnekleri siyasi tarihimizde s›kça görülmüfltür.
Ülkemizin ilk kad›n Baflbakan› olan Tansu Çiller, kitle iletiflim araçla-
r›n›n “gündem oluflturma” yöntemiyle kamuoyuna sunulmufl ve günler-
ce sayfalar dolusu haber, yaz› ve yorumlarla desteklenerek siyasette
kendisine bir yer bulabilmesi sa¤lanm›flt›r. Yine ayn› kitle iletiflim araç-
lar›, iliflkileri bozulunca, daha önce övdükleri Çiller’i çok sert bir bi-
çimde elefltirmifl, kamuoyunu da bu yönde yönlendirerek seçimlerden
beklenilenin alt›nda bir oy almas›na neden olmufltur. Siyasal gündem
oluflturan kitle iletiflim araçlar›, yapt›klar› yay›nlarla kamuoyunun bü-
yük bir k›sm›n› kendi görüflleri do¤rultusunda yönlendirebilmektedir-
ler. 

Kitle iletiflim araçlar›n›n bu yönlendirme fonksiyonlar›na “baflar›s›z
bir örnek” ise, ünlü ifladam› Cem Boyner’in kurdu¤u Yeni Demokrasi
Hareketi ‘dir. Bu siyasi parti, kitle iletiflim araçlar›nda aylarca kendisi-
ne çok genifl yer bulmufltur. Medyan›n yo¤un deste¤ini alan YDH’n›n
seçimlerde önemli bir baflar› elde  edece¤i san›l›yordu. Ama sonuç tam
bir fiyasko oldu. Yüzde 1 bile oy alamayan YDH, sonunda siyaset sah-
nesinden de silinmek zorunda kald›. Görüldü¤ü gibi kitle iletiflim araç-
lar›n›n yönlendirmeleri bazen de ters etki yapabilmektedir. 

Elisabeth Neumann, kamuoyu ile kitle iletiflim araçlar› aras›ndaki
iliflkiyi incelerken, “suskunluk sarmal›” prensibinden sözetmektedir.
Suskunluk sarmal›; “anonim bir toplumda ba¤l›l›¤›n, de¤erler ve hedef-
ler üzerindeki yeterli bir anlaflma düzeyi arac›l›¤›yla sürekli olarak sa¤-
lanmak zorunda oldu¤u varsay›m›” üzerine kuruludur. 

Bu “anlaflmay›”, kamuoyu olarak ifade eden Neumann, suskunluk
sarmal›’n›n kapsam›n› ve iflleyiflini flöyle ifade etmektedir: 44

“Bu tür bir anlaflma sadece siyasal konularda de¤il, gele-
nekler ve moda gibi d›fl etkenler aç›s›ndan da aranmaktad›r.
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Suskunluk sarmal› kuram›, yaln›zca üyelerinin birbirlerini ta-
n›d›klar› gruplar›n de¤il, toplumun da uzlaflman›n d›fl›nda ka-
lan bireyleri tehdit  etti¤i varsay›m›na dayanmaktad›r. Top-
lum bunlar› d›fllama ve ihraç ile tehdit etmekte, bireyler de
belki genetik olarak belirlenen bilinçalt› bir d›fllanma korku-
su tafl›maktad›r. Bu d›fllanma korkusu, insanlar›n çevrelerin-
de hangi fikirlerin ve davran›fl biçimlerinin benimsendi¤ini
ya da reddedildi¤ini ve hangi fikirlerin ve davran›fl biçimleri-
nin taraftarlar›n›n artt›¤›n› ya da azald›¤›n› düzenli olarak
kontrol etmelerine yol açmaktad›r. Suskunluk sarmal› kuram›
bu tür de¤erlendirmeleri yapmakta kullan›lan istatistik benze-
ri bir duyunun varl›¤›n› da kabul etmektedir. Bu de¤erlendir-
melerin sonuçlar›, insanlar›n kamu önünde konuflma ve dav-
ran›flta bulunma isteklerini etkilemektedir. E¤er insanlar ken-
di fikirlerinin kamuoyundaki uzlaflma içinde yer ald›¤›na ina-
n›rsa, özel ve kamusal tart›flmalarda yüksek sesle konuflma
cesaretine sahip olurlar. Ama insanlar az›nl›kta olduklar›n›
hissederlerse, suskun ve temkinli davran›rlar. Böylece kamu
önünde kendi taraflar›n›n zay›fl›¤› hakk›ndaki izlenim daha
da pekiflir. Bu durum, geçmiflten gelen de¤erlere s›k› s›k›ya
sar›lan kararl› bir az›nl›k d›fl›nda, zay›f taraf›n fikirleri tü-
müyle ortadan kaybolana kadar ya da bir tabu haline gelene
kadar sürer...”

Suskunluk sarmal› kuram›, “bireylerin sürekli olarak d›fllanma kor-
kusu duydu¤u ve bu korku nedeniyle heran fikirlerini yeniden de¤er-
lendirmeye tabii tuttu¤unu” varsaymaktad›r. Bu de¤erlendirmeler so-
nucu da kifli ya fikirlerini kamuoyu önünde aç›kca ifade etmektedir ya
da gizlemektedir. E¤er bireyin fikri, kamuoyunda genel kabul görüyor-
sa, o zaman birey fikrini aç›klamakta bir sak›nca görmemektedir. An-
cak kamuoyunun genel görüflünden farkl› düflünüyorsa iflte o zaman
fikrini gizlemeyi tercih etmektedir. 

Bireyler de kendi fikirlerini olufltururken ençok da kitle iletiflim
araçlar›ndan sa¤lanan bilgi ve haberleri kullanmaktad›r. Bir yerde bi-
reyler, kitle iletiflim araçlar›n›n topluma sunduklar› bilgileri de¤erlen-
dirmekte, bu bilgilerin kamuoyunda nas›l alg›land›¤›na, kamuoyunun
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hangi yönde olufltu¤una dikkat ederek, buna göre bir pozisyon almak-
tad›rlar. E¤er kitle iletiflim araçlar›n›n oluflturdu¤u kamuoyuna ayk›r›
bir düflünceleri varsa da d›fllanma korkusuyla bu düflüncelerini aç›kla-
maktan çekinmekte, hatta ço¤u zaman hiç aç›klamamay› tercih etmek-
tedirler. Çünkü toplum, genel kabul gören düflüncelerin d›fl›nda farkl›
bir düflünceyi kabul etmekte zorlanmakta, hatta  d›fllamaktad›r. Oysa
demokratik toplumun temel unsurlar›ndan biri de farkl›l›klara sayg›
gösterilmesi ve çok sesliliktir. Baflkalar›n›n fikirlerine tahammül gös-
termek, demokratl›¤›n gere¤idir. Demokrasi kültürünün yerleflti¤i ülke-
lerde bu karfl›l›kl› sayg› ve tahammül gösterilse de azgeliflmifl ve de-
mokrasisi geliflememifl toplumlarda suskunluk sarmal› kuram› ifllemek-
tedir.  

Kitle iletiflim araçlar›n›n oluflturdu¤u ve hatta yönlendirdi¤i kamuo-
yu, toplumun büyük bir ço¤unlu¤u taraf›ndan kabul görmekte, sorgu-
lanmadan, tart›fl›lmadan oldu¤u gibi alg›lanmaktad›r. 

Bu yönlendirilmifl kamuoyunun bak›flaç›s›ndan farkl› düflünen, en
az›ndan genel kabul görmüfl fikirlere kat›lmayanlar ise, toplumun ge-
neli taraf›ndan “uyumsuz” olarak nitelenerek d›fllanmaktad›r. 
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1188..  SSEEÇÇMMEENN  TTEERRCC‹‹HH‹‹NN‹‹  EETTKK‹‹LLEEYYEENN  BB‹‹RR ‹‹LLEETT‹‹fifi‹‹MM  
FFAAKKTTÖÖRRÜÜ::  KKAAMMUUOOYYUU  AARRAAfifiTTIIRRMMAALLAARRII

Demokratik yönetimlerde siyasal iktidarlar, kamuoyunun genel e¤i-
limlerine, istek ve taleplerine uygun hareket etmek durumundad›rlar.
Kamuoyu araflt›rmalar›, halk›n nabz›n› tutmak, önemli konularda ne
düflündüklerini ö¤renmek için yap›lan çok önemli faaliyetlerdir. 

Seçim dönemlerinde yap›lan kamuoyu araflt›rmalar› ise seçmenlerin
e¤ilimlerini, kanaat ve tutumlar›n› belirleme amac›n› tafl›maktad›r. Seç-
menlerin ne düflündü¤ünü önceden ö¤renen siyasi partiler, politika ve
stratejilerinde buna göre bir de¤ifliklik yapma imkan› bulabilmektedir-
ler. 

Kamuoyu araflt›rmalar›, “alt bir grubu veya daha büyük bir grubu
genellefltirmek için kullan›lan örneklemden veya örneklemin elde etti-
¤i popülasyondan sistematik, bilimsel ve tarafs›z bilgi toplama ifllevi”
olarak tan›mlanmaktad›r. 45

Siyasal partiler ve adaylar, seçim kampanyalar›nda uygulayacaklar›
çeflitli strateji ve taktiklere temel olabilecek verileri de büyük ölçüde
kamuoyu araflt›rmalar›ndan elde etmekte, böylece seçmenleri cezbede-
cek mesajlar› iletebilmektedir. Seçmenlerin hangi siyasal tutumlara sa-
hip oldu¤unun, gündemdeki çeflitli konular hakk›ndaki tav›rlar›n›n,
mesajlara aç›kl›k veya kapal›l›k derecelerinin, liderler ve adaylara ba-
k›flaç›lar›n›n, hangi kitle iletiflim araçlar›na yo¤unlukla maruz kald›kla-
r›n›n ölçülmesi, kamuoyu araflt›rmalar› vas›tas›yla yap›lmaktad›r.  Ka-
muoyu araflt›rmalar› ayr›ca, bireylerin tutum ve kanaatlerini, çeflitli si-
yasal konulardaki görüfllerini parti ve liderlere aktarmas› nedeniyle
seçmenler aç›s›ndan da önemli bir ifllev üstlenmektedir. Kamuoyu arafl-
t›rmalar›, siyasetçilerle seçmenlerin fikirlerini uzlaflt›rmaya arac›l›k et-
mektedir. 46
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Kamuoyu araflt›rmalar› toplumun tümünün veya belirli kesimlerinin
bir sorun karfl›s›ndaki tutum ve düflüncelerini ortaya ç›karmak için ya-
p›lmaktad›r. Kamuoyu araflt›rmalar›, hangi siyasal partinin seçimi ka-
zanaca¤› konusundan d›fl politikayla ilgili hükümet uygulamalar›na,
belirli belediye hizmetlerinin tatmin edici bulunup bulunmad›¤›ndan
çevre kirlili¤i ile ilgili sorunlara kadar uzanan pekçok konuda yap›l-
maktad›r. Ancak kamuoyu araflt›rmalar› en genifl uygulama alan›n› ge-
nellikle seçimlere az bir süre kala  siyasal seçim kampanyalar› döne-
minde bulmaktad›r. Bunun da en büyük nedeni, siyasal partilerin, med-
yan›n ve genifl toplumsal kesimlerin seçim kampanyas› dönemlerinde
dikkatlerini, yo¤un bilgi bombard›man› ve oluflturulan atmosferin de
etkisiyle, seçim sonuçlar› üzerine yo¤unlaflt›rmas›d›r. 47

Kamuoyu araflt›rmalar›yla elde edilen bilgileri yerinde ve verimli
kullanan, taktik ve stratejilerini bu verilere göre ayarlayan siyasal par-
tiler ve siyasetcilerin flans› elbette di¤erlerine oranla yüksek olacakt›r.
Ayr›ca seçmenlerin sahip olduklar› siyasal tutum ve onlar› harekete ge-
çirecek siyasal motivasyon ögelerinin derinlemesine analiz edilmesi
baflar› flans›n› art›racakt›r. Özellikle tutumlar›n ölçümü gözlem yoluyla
yap›lamayaca¤›ndan, mutlaka kamuoyu araflt›rmalar›yla  incelenmeli-
dir. ‹letiflim stratejilerinin baflar›l› bir flekilde uygulanabilmesi için  seç-
menlerin siyasal parti, aday ve fikirlere karfl› tutumlar›n›n ne oldu¤u
belirlenmeli, siyasal tutum ve davran›fl  aras›ndaki  tutarl›l›k ile tutum-
lar›n güç  ve karmafl›kl›k dereceleri tesbit edilmelidir. Siyasal motivas-
yonla ilgili olarak da seçmenlerin hangi faktörlere a¤›rl›k vererek oy
kulland›klar›, hangi iletiflim ve propaganda kanal›ndan etkilendikleri,
de¤er ve beklentilerinin neler oldu¤u ortaya konulmal›d›r. De¤iflik seç-
men tipleriyle ilgili olarak da analizler yap›lmal›, bunlar›n nerelerde
birleflebilece¤i tesbit edilmelidir. 48

Seçmenlerin etkilenmesi ve ikna edilmesi için gelifltirilecek strate-
jilere temel olacak kamuoyu araflt›rmalar›n›n mutlaka güvenirlik ve ge-
çerlik niteliklerine sahip olmas› gerekmektedir. Güvenirlik; kamuoyu
araflt›rmas›nda herhangi bir gözlem arac›n›n uygulanmas›yla elde edi-
len sonuçlar›n, kararl›l›k ve tekrar edilme derecesiyle ilgilidir. Bir ölç-
me arac›n›n tutarl› sonuçlar verme kabiliyeti olarak da tan›mlanan gü-
venirlik,  kamuoyu araflt›rmalar›yla elde edilen verilerin ne derece do¤-
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ru oldu¤unun ve bunlara  ne kadar itibar edilece¤inin bilgisini vermek-
tedir. Geçerlik kavram› ise, bir kamuoyu araflt›rmas›nda  kullan›lan öl-
çe¤in, ölçmesi gereken özelli¤i gerçekten ölçüp ölçmedi¤ini belirle-
mektedir. 49

KKaammuuooyyuu  AArraaflfltt››rrmmaallaarr››nn››nn  SSeeççmmeenn TTuuttuummllaarr››  ÜÜzzeerriinnddeekkii  EEttkkii--
lleerrii

Seçim dönemlerinde yap›lan kamuoyu araflt›rmalar›, seçmen e¤i-
limlerini, kanaat ve tutumlar›n› belirleme amac› tafl›maktad›r. Seçim
dönemlerinde yap›lan kamuoyu araflt›rmalar› konusunda çeflitli tart›fl-
malar yap›lmakta ve flu sorular›n cevaplar› aranmaktad›r: “Seçimlerden
önce yap›lan, seçimleri kimin veya hangi partinin kazanaca¤›na iliflkin
kamuoyu araflt›rmalar› seçmenlerin oy verme davran›fllar›n› etkiliyor
mu? Anketler, sand›k sonuçlar›n› etkiliyor mu? Seçimleri kimin veya
hangi partinin kazaca¤›n› veya bunlar›n ne kadar oy alabileceklerini se-
çimlerden önce yap›lan kamuoyu araflt›rmalar› saptayabiliyor mu? Ka-
muoyu yoklamalar›n›n, tutarl›l›¤›, inand›r›c›l›¤› ve sayg›nl›¤› hangi dü-
zeydedir?” 

Partiler, liderler, adaylar ve özellikle medya kamuoyu araflt›rmalar›-
n›n seçmen tutumlar› üzerinde önemli etkileri oldu¤una inanmaktad›r.
Bu nedenle de her seçimde, hem siyasi parti ve adaylar› hem de medya
kurulufllar› kamuoyu araflt›rmalar› yapt›rtmakta, seçmenin nabz›n› tut-
maya çal›flmaktad›rlar. Seçim sonras›nda ise, ortaya flöyle bir tablo ç›k-
maktad›r: Seçimi kazanan adaylar kamuoyu araflt›rmalar›n›n yararl› ve
gerekli oldu¤unu vurgularken, kazanamayanlar kamuoyu araflt›rmalar›-
n›n gerçe¤i yans›tmad›¤›n› iddia etmektedirler. Üzerinde birleflilen gö-
rüfl ise, kamuoyu araflt›rmalar›n›n seçmenlerin davran›fllar›n› etkiledi¤i-
dir. 50

Kamuoyu araflt›rmalar›n›n sonuçlar›n›n yay›nlanmas›, seçmenlerin
tutumlar› üzerinde do¤rudan pekçok etkide bulunmaktad›r. Bu etkiler-
den  bafll›calar› flöyle s›ralanmaktad›r: “Gözde olana yönelme etkisi,
zay›fa destek etkisi, kamç›lanma etkisi, oyu geride görünen parti seç-
meninin sand›¤a gitme oran›n› art›rma etkisi, küçük partinin varl›¤›n›
farketme ve oy verme etkisi, baraj› geçme tehlikesi olan partiyi destek-
leme veya desteklememe etkisi...” 51
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Kamuoyu araflt›rma sonuçlar›n›n seçmenler üzerindeki etkileri ara-
s›nda “gözde olana yönelme” ve “zay›f olana destek” etkileri ön plana
ç›kmaktad›r. Gözde olana yönelme etkisi,  bir seçim yar›fl›nda  önde gö-
rünen parti ya da aday›n  seçmenler taraf›ndan desteklenme e¤ilimini
ifade etmektedir.  Zay›f olana destek ise, seçimlerde bir parti veya ada-
y›n önde gitti¤ini gösteren bir kamuoyu araflt›rmas›n›n karars›z seç-
menleri, bu aday veya partiye muhalif olanlar›n etraf›nda toplanmaya
do¤ru etmesini ifade etmektedir. 52

Bektafl, günümüzde ancak adaylar›n belirlenmesi, siyasal kampan-
yan›n haz›rlanmas› ve seçim harcamalar› için gerekli kaynaklar›n sa¤-
lanmas› aflamalar›nda kamuoyu araflt›rma sonuçlar›n›n etkilerinden sö-
zedilebilece¤ini ifade etmektedir. “Kamuoyu yoklama sonuçlar›n›n,
seçmenler üzerindeki etkisinin varl›¤›, yönü ve derecesi muhtemel top-
lumun siyasal kültürüne ve seçimlerin koflullar›na ba¤l›d›r” diyen Bek-
tafl,  bu nedenle üzerinde durulmas› gereken as›l önemli noktan›n, siya-
sal sistemin yap›lan çeflitli araflt›rmalar›n serbestçe yay›nlanmas› ve
halka iletilmesine imkan sa¤lamas› oldu¤unu belirtmektedir. Bektafl,
kamuoyu araflt›rmalar›yla saptanan  karars›z seçmenlerin nas›l etkile-
nebilece¤ini ise flu flekilde ifade etmektedir: 53

“Adaylar, seçim dönemlerinde kime oy verece¤ini bilme-
yen karars›z seçmeni, baflar›l› bir siyasal reklam kampanya-
s›yla ve kitle iletiflim araçlar› vas›tas›yla yapacaklar› propa-
gandayla önemli ölçüde etkileme imkan›na sahiptirler. Ka-
muoyu yoklamalar› medyada yay›nland›ktan sonra, seçmen-
lerin e¤ilimleri ve tutumlar› hakk›nda bilgi edinen adaylar ve-
ya partiler, propaganda stratejilerini buna göre belirlerler ve
özellikle televizyondan yararlanarak kitlelere ulaflmaya çal›-
fl›rlar. Burada liderlerin ve adaylar›n ekran karfl›s›ndaki dav-
ran›fllar›, d›fl görünümleri, konuflma yetenekleri, inand›r›c›l›k-
lar› ve konulara hakimiyetleri onlara puan kazand›ran unsur-
lar olmaktad›r. Kamuoyu yoklamalar›n›n da bu tür adaylar›
destekleyen sonuçlar vermesi, bu kimselerin karars›z seç-
menleri etkileyerek kendilerine oy vermelerini sa¤lamalar›
kolaylaflmaktad›r. “

Karars›z seçmen olgusu 3 Kas›m genel seçimlerinde de belirleyici
bir unsur olmufltur. Kamuoyu araflt›rmalar›nda yüzde 25’e kadar ç›kan
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karars›z seçmen kitlesinin büyük bir ço¤unlu¤unun seçimden birinci
parti olarak ç›kan AKP’ye oy verdi¤i bilinmektedir. Karars›z seçmen-
lerin partilere da¤›lmay›p blok fleklinde hareket etmesi, hem pekçok
partinin seçim baraj›n› aflamamas›na neden olmufl hem de AKP’yi tek
bafl›na iktidar yapm›flt›r. AKP’nin bu baflar›s›nda kuflkusuz seçim kam-
panyas› döneminde uygulad›¤› siyasal iletiflim stratejilerinin çok büyük
önemi vard›r. AKP, verdi¤i mesajlarla karars›z seçmenlerin partisine oy
vermesini sa¤lam›flt›r.

MMeeddyyaann››nn  KKaammuuooyyuu  AArraaflfltt››rrmmaallaarr››nnddaakkii  FFoonnkkssiiyyoonnuu  

Yap›lan kamuoyu araflt›rmalar›n›n sonuçlar›, kitle iletiflim araçlar›
vas›tas›yla kamuoyuna duyurulmaktad›r. Bu aç›dan medya,  çok önem-
li bir ifllev tafl›makta, kitlelerin do¤ru bilgi almas›n› sa¤layan bir kay-
nak görevi görmektedir. Kamuoyu araflt›rmalar› ancak medya taraf›n-
dan yay›nland›¤›nda kitlelere ulaflabilmekte, önemli hale gelmekte ve
sonuçlar›  de¤erlendirmeye tabi tutulmaktad›r. Bu nedenle “Kamuoyu
araflt›rmalar›/Medya ve Kamu” iliflkisi “kanaat üçgeni” olarak da ta-
n›mlanmaktad›r. 

Medya, kamuoyu araflt›rmalar›n› yay›nlarken, kitleleri bilgilendir-
me görevinin yan›s›ra kendi ticari ç›kar›n› da ön planda tutarak araflt›r-
ma sonuçlar›na haber gözüyle bakmaktad›r. Çünkü kamuoyu araflt›rma
sonuçlar› okuyucu ve izleyicilerin oldukça fazla ilgisini çekmekte, sa-
t›fl ve reytingleri art›rmaktad›r. Hatta medya kamuoyu araflt›rma sonuç-
lar›n› kamuoyuna sunarken bazen öylesine ölçüyü kaç›rmaktad›r ki, so-
nuçlar› ticari baflar› elde edebilecek flekilde  (kamuoyunun ilgisini da-
ha fazla çekecek sonucu büyüterek) sunmaktan kaç›nmamaktad›r. 54

Medyan›n araflt›rma sonuçlar›n› yay›nlarken do¤rudan taraf tuttu¤u
da ço¤u kez iddia edilmektedir. Özellikle kamuoyu araflt›rmas›n› med-
ya organlar›n›n finanse etti¤i durumlarda bu iddia daha fazla geçirlilik
kazanmaktad›r. Çünkü paras›n› kendisinin verdi¤i araflt›rmay› medya
organ›, istedi¤i biçimde yay›nlayabilmektedir. Medya organlar›n›n kâr
amac› güden birer ticari iflletme olduklar› da gözönüne al›nd›¤›nda, bu
gerçek daha iyi anlafl›lacakt›r. Özellikle siyasal iktidar/medya iliflkile-
rinin rahats›z edici boyutlarda oldu¤u ülkelerde, yay›n organlar› kendi
yapt›rd›klar› kamuoyu araflt›rmalar›n› iktidar partilerinin lehine olacak
flekilde yay›nlayabilmektedirler. Medya organlar›n›n yay›n politikalar›
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da araflt›rma sonuçlar›n› etkileyen bir unsur olmaktad›r. Baz› medya
kurulufllar›, kendi yay›n politikas›na uymayan araflt›rma sonuçlar›n› ya
hiç yay›nlamamakta ya da kamuoyunu yanl›fl yönlendirecek flekilde ya-
y›nlayabilmektedir. Bu elbette ne medya ahlak›yla, ne de demokratik
de¤erlerle ba¤daflmaktad›r. Ama medyan›n kamuoyu araflt›rmalar›n›n
sonuçlar›n› yay›nlamalar› konusunda herhangi bir düzenleme ve k›s›t-
lama olmad›¤› için, zaman zaman kamuoyunun yanl›fl yönlendirilmesi
de mümkün olabilmektedir. Ayr›ca medyan›n kamuoyu araflt›rma so-
nuçlar›n› do¤ru yorumlayamamas› da araflt›rma sonuçlar›n›n kitlelere
yanl›fl veya eksik yans›mas›na neden olmaktad›r. Araflt›rma sonuçlar›n›
de¤erlendirmek ayr› bir uzmanl›k alan› oldu¤u halde medyada bu gö-
revi bu konuda yeterli bilgi ve tecrübesi olmayan gazeteciler yapmak-
tad›r. 55

Hem kendisinin yapt›rd›¤› hem de baflka kurulufllar taraf›ndan yap›-
lan araflt›rmalar›n yay›nlanmas› konusunda medyaya önemli elefltiriler
yöneltilmektedir. Bu elefltirileri üç grupta toplamak mümkündür: 56

* Medyada yay›nlanan kamuoyu araflt›rmalar› ço¤unlukla kamunun
yaln›zca yüzeyde görünen cephesini göstermektedir. Özellikle seçim
dönemlerinde medya, “at yar›fl› gazetecili¤i” yapmakta, önemli siyasal
konular ve olaylar geri planda kal›rken, medyan›n istedi¤i belirli aday-
lar ön plana ç›kmaktad›r. Medya olaylar›n ayr›nt›s›na girmedi¤i gibi
ço¤u araflt›rma sonucunu da yanl›fl yorumlamakta, bulgular pekçok tek-
nik hata içermektedir. 

* Medyan›n yap›sal baz› sorunlar› da kamuoyu araflt›rma sonuçlar›-
n›n istenilen flekilde yay›nlanmas›n› engelleyebilmektedir. Günlük ru-
tin medya iflleyifli, zaman bask›s›, h›z, yetiflmifl  eleman azl›¤› gibi un-
surlar, araflt›rma sonuçlar› üzerinde derinlemesine düflünme, analiz et-
me imkan›n› k›s›tlamaktad›r. Ayr›ca medyan›n kendi yapt›rd›¤› araflt›r-
malara ay›rd›¤› k›s›tl› maddi imkanlar da, araflt›rmadan sa¤l›kl› sonuç-
lar›n ç›kmas›n›n önünde engel teflkil etmektedir. 

* Medya organlar›n›n kamuoyu araflt›rmalar›n› kendilerinin yapma-
s› ya da yapt›rmas› ortaya flöyle de bir sonuç ç›karmaktad›r: Bu medya
organlar›, kendileri d›fl›ndaki kamuoyu araflt›rmalar›n›n yay›nlanmas›-
na so¤uk bakmakta, araflt›rman›n kamuya duyurulmas›nda s›n›rlamalar
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getirebilmektedirler. Medya organlar›, kendileri d›fl›nda yap›lan araflt›r-
ma sonuçlar›n›n kendi yapt›klar› araflt›rma sonuçlar›yla çeliflti¤i du-
rumlarda ise elbette kendi sonuçlar›n› tercih etmekte, di¤er araflt›rma
sonuçlar›ndan ise genellikle hiç sözetmemeyi ye¤lemektedirler. Bu du-
rum ise kamuoyunun tek yanl› bilgilendirilmesine yol açmakta, kamu-
oyunun haber alma hakk› engellenmektedir. Bu nedenle medyan›n ken-
di kontrolünde yapt›rd›¤› kamuoyu araflt›rmalar›na endifleyle yaklafl›l-
mal› ve yönlendirme ihtimali gözard› edilmemelidir. 

Ülkemizde de medyan›n yay›nlad›¤› kamuoyu araflt›rmalar›na karfl›
bir önyarg› mevcuttur. Geçmiflte yaflanan kimi olaylar bu önyarg›y›
hakl› ç›kartacak niteliktedir. Özellikle seçim dönemlerinde baz› medya
organlar›nda yay›nlanan yönlendirme kokan araflt›rma sonuçlar›n›n,
gerçek seçim sonuçlar›yla taban tabana z›t olmas›, kamuoyunda med-
yaya duyulan güvenin de zedelenmesine yol açm›flt›r. Kimi medya or-
ganlar›, siyasal iktidar ile olan yak›n iliflkilerini ne yaz›k ki, yay›n po-
litikalar›na alet etmekte, seçim dönemlerinde siyasal iktidar› oluflturan
parti ya da partilerin lehine gerçekleri yans›tmayan  kamuoyu araflt›r-
malar› yay›nlamaktad›rlar.
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VVII..  BBÖÖLLÜÜMM

33  KKAASSIIMM  22000022  GGEENNEELL SSEEÇÇ‹‹MMLLEERR‹‹NN‹‹NN
AANNAALL‹‹ZZ‹‹

1199..  SS‹‹YYAASSAALL ‹‹LLEETT‹‹fifi‹‹MM  PPEERRSSPPEEKKTT‹‹FF‹‹NNDDEENN 33  KKAASSIIMM
GGEENNEELL SSEEÇÇ‹‹MMLLEERR‹‹  VVEE  DDEE⁄⁄EERRLLEENNDD‹‹RRMMEESS‹‹

Türkiye fiubat 2001 ekonomik kriziyle birlikte ekonomik, sosyal ve
siyasal olarak büyük bir sars›nt› geçirdi. Ülkeyi düze ç›kartaca¤› ifade
edilen IMF pro¤ram› çöktü, mali dengeler alt/üst oldu. Halk da bu eko-
nomik krizden en a¤›r bir flekilde etkilendi.

Türkiye çok a¤›r bir ekonomik tabloyla karfl› karfl›ya kald›. ‹ktidar-
daki koalisyon hükümeti (DSP/ANAP/MHP), bu ekonomik krizden
ç›kmak için flimdiye kadar pek denenmemifl bir yolu tercih etti ve Dün-
ya Bankas› Baflkan Yard›mc›s› olarak görev yapan Kemal Dervifl’i Tür-
kiye’ye davet ederek, ekonomiden sorumlu Bakan olarak atad›.1

Kemal Dervifl, tahmin edildi¤i gibi IMF ile yeniden bir ekonomik
pro¤ram üzerinde mutabakata vard›. Ama bunun karfl›l›¤›nda da hükü-
metin önünde yapmas› gereken uzun bir liste vard›. IMF, siyasi iktida-
r›n ekonomi üzerindeki varl›¤›na son verilmesini, ekonominin özerk
kurulufllarla yönetilmesini istiyordu. IMF, yeniden para musluklar›n›n
aç›labilmesi için kendi istedi¤i düzenlemelerin yap›lmas›n› flart koflu-
yordu. Kemal Dervifl’in de hükümete bu yönde telkinlerde bulunmas›y-
la birlikte Türkiye yeni bir sürece girmifl oldu. 2

“15 günde 15 yasa” slogan›yla yola ç›kan Kemal Dervifl, k›sa süre-
de IMF’nin istedi¤i yasalar›n ço¤unu meclisten geçirdi. Birbiri ard›na
özerk kurullar kuruldu: fieker kurulu, kamu ihale kurulu, elektrik piya-
sas› düzenleme kurulu ve tütün, tütün mamülleri ve alkollü içkiler pi-



yasas› düzenleme kurulu. Bu düzenlemeler yap›l›rken, kamuoyundan
yo¤un bir flekilde ekonomik pro¤ram›n sosyal yönünün ihmal edildi¤i
elefltirileri yükselmeye bafllad›. 3

3 Kas›m seçimleri böyle bir ekonomik ve sosyal atmosfer içinde ya-
p›ld›. Kas›m 2000 ve fiubat 2001 ekonomik krizlerinden ma¤dur olan
genifl halk y›¤›nlar›n›n, krizlerden sorumlu tuttu¤u partilere seçimde
oylar›yla tepki göstermeleri bekleniyordu. Nitekim 3 Kas›m seçim so-
nuçlar›n› de¤erlerin siyaset bilimciler ve uzmanlar›n ortak yorumu da,
halk›n tepkisinin sand›¤a yans›d›¤› yönündedir. Koalisyon hükümetini
oluflturan DSP, ANAP ve MHP’nin baraj›n alt›nda kalarak Parlamento-
ya girememesinin alt›nda yatan neden de iktidar partilerine duyulan bü-
yük tepkidir. Çünkü halk, ekonomik krizlerin sorumlusu olarak iktidar
partilerini görmektedir. Halk, hükümetin sorunlar› çözmekte yetersiz
kald›¤›na inanmaktayd›. Bu yarg›n›n yanl›fl  olmad›¤› da 3 Kas›m se-
çimleriyle tescil edildi. 4

SSiiyyaassii  PPaarrttiilleerr SSeeççiimmlleerree  NNaass››ll  HHaazz››rrllaanndd››,,
HHaannggii  SSttrraatteejjiilleerrii  KKuullllaanndd››??

3 Kas›m seçimleri çok k›sa bir takvim içinde yap›ld›¤› için, seçim
kampanyalar› geçmifl  seçimlerde oldu¤u gibi pek renkli geçmedi.
RTÜK ve YSK’n›n siyasi partilerin reklamlar›n› radyo ve televizyon-
larda yay›nlanmas›n› yasaklamas› nedeniyle de siyasi partilerin slogan
ve söylemleri yeterince yayg›nlaflamad›. Zaman›n s›n›rl› olmas›, siyasi
partilere hizmet veren reklam ajanslar›n› da zorlad›, geçmifl dönemler-
de oldu¤u gibi ses getiren projeler ortaya ç›kmad›. 5

Siyasi Partiler 3 Kas›m seçimlerine flöyle haz›rland›lar: 6

AAddaalleett  VVee  KKaallkk››nnmmaa PPaarrttiissii:: Seçim kampanyas› döneminde Arter
Reklam Ajans› ile çal›flan AKP, “Herfley Türkiye için” slogan›n› kullan-
d›. Kampanya döneminde 137 tane meydan mitingi yapan AKP, bilbord
ve afifl çal›flmalar›na da kampanyas›nda genifl bir yer ay›rd›. AKP mey-
dan mitinglerinde 36 metrekare ekrana sahip iki tane de TIR kulland›.
Böylece meydan›n heryerinden konuflmac›n›n tüm yüz ifadesinin ve
mimiklerinin görülmesi sa¤land›. Seçim kampanyas›n› partinin genel
baflkan› Recep Tayyip Erdo¤an üzerine odaklayan parti, kamuoyunun
Erdo¤an’a gösterdi¤i sevgi ve sempatiden yararlanmay› amaçlad›. Er-
do¤an mitinglerde  yapt›¤› konuflmalarda halk›n içinden biri oldu¤unun
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alt›n› çizmek için s›kl›kla argo olarak tabir eden ifadeler kulland›. AKP,
seçim döneminde partinin di¤er kurmaylar›n› pek öne ç›kartmad›.

CCuummhhuurriiyyeett  HHaallkk PPaarrttiissii:: Seçim kampanyas› döneminde Kangu-
ru ve ‹RA reklam ajanslar›yla çal›flan CHP, toplumun tüm kesimlerine
ulaflmay› hedefledi. ‘Sorunlar›n sa¤› solu yok’ mesaj›yla her kesime,
sorunlar› ve sorumluluklar› olan herkese hitap etmeyi amaçlayan CHP,
kampanyas›nda Kemal Dervifl  ile Yaflar Nuri Öztürk’e de yer verdi.
“Önce Türkiye” slogan›yla halka seslenen CHP, uzlaflmac› ve iflbirli¤i-
ne aç›k bir parti izlenimi verdi. CHP, gazete ilanlar› ve bilbordlar›n ya-
n›s›ra seçim kampanyas›nda sanal ortam› da kulland›. 20 internet site-
sine siyasal içerikli ilan verdi. 

AAnnaavvaattaann  PPaarrttiissii:: Terminal Reklam Ajans›yla seçim kampanyas›-
n› yürüten ANAP, kampanyas›n›n ana eksenine Türkiye’nin Avrupa
Birli¤i’ne üyeli¤ini koydu. AB’ye üyelik için iktidarda olmalar› gerek-
ti¤ine vurgu yapan ANAP, özellikle ilk defa oy kullanacak 8 milyon
genç seçmenin oyunu almak için  kampanyas›nda gençlere yönelik me-
sajlar verdi. ANAP, gazete ve bilbordlar›n yan›s›ra ‹nternet ortam›n› da
siyasal kamyanyas›nda kulland›. 

DDoo¤¤rruu  YYooll  PPaarrttiissii::  DYP’nin seçim kampanyas›n› Cenajans yürüt-
tü. Ayr›ca Ufuk Söylemez baflkanl›¤›nda bir “Seçim ‹letiflim Merkezi”
oluflturuldu. DYP bu merkezle siyasal mesajlar›n› di¤er partilerden da-
ha etkin bir flekilde seçmene ulaflt›rmay› amaçlad›. DYP’nin seçim
kampanyas›nda Türkiye’nin sorunlar›na planl›, pro¤raml› ve yap›c› çö-
zümlerin ortaya konulmas› benimsendi. Bu amaçla broflürler, bilbord
afiflleri, gazete ilanlar›, pro¤ram kitapç›klar› ve gazete ilanlar› haz›rlan-
d›. ‹nternet sitelerinden ve cep telefonu hatlar›ndan da yararlan›ld›. 

DDeemmookkrraattiikk  SSooll  PPaarrttii:: Klan Reklam Ajans›yla seçim kampanyas›-
n› yürüten DSP’nin slogan› “Sessiz Devrim” idi. DSP Lideri Bülent
Ecevit’in iktidarda yapt›¤› icraatlar› halka anlatmay› amaçlayan kam-
panyada iddial› söylemlerden kaç›n›ld›. DSP seçim kampanyas›nda
teknolojiden de yararland›, “e Türkiye projesi” diye tan›mlanan proje
GRPS teknolojisini kullanan sekiz adet bilgisayar ve bir gösterim mer-
keziyle donat›lm›fl “bilgi toplumu otobüsü” ile kamuoyuna tan›t›ld›.
DSP, baz› partilerin kulland›¤› SMS mesaj servisini kiflileri rahats›z et-
memek için özellikle kullanmad›¤›n› aç›klad›. 
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MMiilllliiyyeettççii  HHaarreekkeett  PPaarrttiissii:: Advise Reklam Ajans› ile seçimlere ha-
z›rlanan MHP, “dürüstlük” ve “siyasette ilkeli olma” söylemlerini ön
plana ç›kard›. Kampanya süresince “belli bir kesime de¤il, herkesime
seslenme” ilkesiyle hareket eden MHP, yo¤un olarak bilbordlar› ve ga-
zete ilanlar›n› kulland›. Parti,  internet ortam›n› hemen hemen hiç kul-
lanmazken SMS mesaj servislerinden de seçim kampanyas› dönemin-
de yararlanmad›. MHP bu seçim kampanyas› döneminde bir ilke imza
att› ve National Georgraphic dergisine siyasal ilan verdi. 

GGeennçç  PPaarrttii:: Reklamc› Ali Taran ile seçimlere haz›rlanan Genç Par-
ti, seçimlerden k›sa süre önce kurulmas›na karfl›n yo¤un bir reklam ve
tan›t›m kampanyas›yla halk›n karfl›s›na ç›kt›. GP, bu seçimlerde ençok
miting düzenleyen parti oldu. Kampanya Genç Parti Genel Baflkan›
Cem Uzan üzerine kuruldu, mitinglerde giyim ve mimikleriyle dikkat
çeken Uzan TRT’nin propaganda imkan›n› da kullanmad›. Kendi sahi-
bi oldu¤u televizyon, gazete, radyo, dergi ve cep telefonu flebekesini
yo¤un bir biçimde seçim kampanyas› sürecinde kullanan Uzan, miting-
lerinde de flark›c›lara konser verdirmesi, halka yemek da¤›tmas›yla dik-
kat çekti. Genç Parti’nin seçim kampanyas› reklamc›lar ve siyaset bi-
limciler taraf›ndan baflar›l› olarak nitelenirken, seçimlerden ald›¤› yüz-
de 7.2’lik oy oran› da GP’nin kampanyas›n›n amac›na ulaflt›¤›n› ortaya
koymaktad›r. 

3 Kas›m seçimlerine kat›lan di¤er partilerde, seçimlere bütçe ola-
naklar›n›n elverdi¤i ölçüde haz›rland›lar. Bu partilerde özellikle duvar
afiflleri dikkat çekti. Türkiye Komünist Partisi  afifllerinde di¤er parti-
lerden farkl› olarak karikatür kulland›. Bilbordlar›n yayg›n olarak kul-
lan›lmas› da bu seçimlerin dikkat çekici bir baflka yan›yd›. Ayr›ca par-
tiler ucuz ve etkili olmas› nedeniyle mesajlar›n› iletmede el ilanlar›n› da
s›kça kulland›lar. Partiler YSK ve RTÜK’ün koydu¤u yasak nedeniyle
televizyon  ve radyolara siyasal reklam veremediler. Gazete reklamlar›
da geçmifl seçim dönemlerine göre nisbeten bu seçimlerde daha az kul-
lan›ld›. 

AAKKPP’’yyii  BBaaflflaarr››yyaa  GGööttüürreenn  ‹‹lleettiiflfliimm  SSttrraatteejjiissii

Siyasal Partilerin seçim kampanyas› döneminde kulland›klar› strate-
jiler, seçim sonuçlar›na önemli etkilerde bulunmaktad›r. Bu nedenle si-
yasal partiler mesajlar›n› hedef kitleleri olan seçmenlerine do¤ru belir-
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lenmifl bir iletiflim strateji ile ilettikleri zaman istedikleri sonuca daha
kolay ulaflabilmektedirler. 

3 Kas›m seçimlerinin sonuçlar› da bu gerçe¤i do¤rulam›fl, do¤ru be-
lirlenmifl bir iletiflim stratejisinin baflar›l› sonuç elde etmedeki önemini
birkez daha vurgulam›flt›r. 

3 Kas›m seçimlerinden tek bafl›na iktidar olarak ç›kan Adalet Ve
Kalk›nma Partisi’nin seçimlerde izledi¤i iletiflim stratejisine bak›ld›-
¤›nda ana unsurunun “halkla bütünleflme” ideali oldu¤u görülmektedir. 

AKP’nin seçim kampanyas›n› yürüten Arter Reklam Ajans›’n›n sa-
hibi Erol Olçak, seçim kampanyas›nda Genel Baflkan Recep Tayyip Er-
do¤an’› “Siyasal bir Marka” ve “halk›n kabulüne en aç›k lider” olarak
gördüklerini belirterek,  kampanyan›n omurgas›n› bu iki temel üzerine
kurduklar›n› belirtmektedir. 7

Seçim kampanyas›nda ilk ifllerinin AKP’nin kurumsal kimli¤ini pa-
zarlamak oldu¤unu söyleyen Olçak, “öncelikle partinin kurumsal kim-
li¤inin dizayn›n› sa¤lamakla ifle bafllad›k. Partinin iletiflimindeki bütün-
lük ilk günden itibaren bafllad›. Ankara’daki parti tabelas› ile Beytüflfle-
bap’taki parti tabelas› ve bayra¤›n›n ayn› format› tafl›mas› çok anlam-
l›yd›. Bunda da yüzde 95 oran›nda baflar›l› olduk...” diyerek iletiflim
stratejilerindeki bütünlü¤e dikkat çekmektedir. 

Reklam Ajans›, AKP’nin seçim kampanyas›nda iletiflim stratejisinin
oda¤›na genel baflkan Erdo¤an’› oturtmufltu. Halka yak›n duran kiflili¤i
ve kamuoyunda Erdo¤an’a olan yo¤un ilgiden de yararlanmak istedik-
lerini belirten Ajans Baflkan› Erol Olçak, uygulad›klar› stratejiyi flöyle
ifade etmektedir: 8

“Bu kampanyan›n baflar›s› için üç temel unsuru kulland›k.
Birincisi halkla bütünleflmifl bir lider, ikincisi iyi bir pro¤ram,
üçüncüsü iyi bir ekip...AKP bunlara fazlas›yla sahipti. Özel-
likle yeni kurulan bir partinin söyleminin ve biçimsel forma-
t›n›n tutmas› çok önemlidir. Toplumun alg›s›, liderin mesaj›-
na aç›kt›. Stratejik iletiflim plan›m›z›n ikinci ögesi, liderin
kendisiydi. Erdo¤an çok yüksek bir siyasal marka ve toplu-
mun kabulüne aç›k bir lider. AKP’nin kurumsal iletiflimi, bu
flemsiyenin alt›nda gerçekleflti...”
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AKP’nin iletiflim strateji içinde yer alan ögelerden birini de sald›r›-
lara asla cevap vermeme ve kampanyay› negatif bir zemine çekmeme
ilkesi oluflturmufltur. “Herfley Türkiye için” slogan›n› kullanan AKP,
tart›flma ve polemi¤e girme yerine kendini halka anlatmaya, neyi nas›l
yapaca¤›n› vurgulamaya özen göstermifltir. 

AKP’nin 3 Kas›m seçim kampanyas›n› de¤erlendiren Ali At›f Bir de
Erdo¤an hakk›ndaki hukuki tart›flmalar›n, AKP’nin “ekme¤ine ya¤ sür-
dü¤ünü” belirtmektedir. Erdo¤an’›n “haks›zl›¤a u¤rad›¤›n› düflünen”
kifliler, bu seçimlerde “mazlumun” yan›nda yer almay› tercih etmifller-
dir. AKP’nin reklam kampanyas›nda bas›n› hiç kullanmamas›na dikkat
çeken Bir, seçimlerde bilbordlar› en etkin kullanan partinin de AKP ol-
du¤unu belirtmektedir. 9

Toplumda mevcut yönetime karfl› oluflan öfke ve afl›r› tepkiyi seçim
kampanyas› döneminde iyi organize eden ve kendisini bir “umut” ola-
rak pazarlayan AKP, izledi¤i bu stratejiyle karars›z seçmenlerin büyük
ço¤unlu¤undan da oy almay› baflarm›flt›r. Yüksek Seçim Kurulu’nun
partinin Genel Baflkan› Recep Tayyip Erdo¤an’›n seçimlere kat›lmas›-
na yasal engel oldu¤una karar vermesini de iletiflim stratejisi içinde
kullanan AKP,  iktidara geldiklerinde yasaklar›n kald›r›lmas› ve huku-
kun üstünlü¤ü için çaba harcayacaklar›na vurgu yaparak toplumun ada-
let duygusuna seslenmifltir. 

Kamuoyunun Recep Tayyip Erdo¤an’›n flahs›na yönelik sevgi ve
sempatisini do¤ru bir iletiflim stratejisiyle bütünlefltiren AKP, 3 Kas›m
seçimlerinden birinci parti olarak ç›kmay› baflarm›flt›r. 

SSeeççiimm  VVaaaaddlleerriinniinn  DDee¤¤eerrlleennddiirriillmmeessii

3 Kas›m seçimleri, daha önceki seçimler gibi partilerin birbirinden
ilginç vaadlerine de sahne oldu. Seçmenleri kendi partilerine oy verme-
ye ikna etmek ve karars›z seçmenleri etkilemeye çal›flmak için seçim
meydanlar›nda iktidara geldiklerinde yapacaklar› icraatlar›n vaadlerini
veren siyasi parti liderlerinin ne kadar inand›r›c› olduklar›n› görmek
için seçim sonuçlar›na bakmak gerekiyor. 

3 Kas›m seçimlerinde meydanlarda ençok vaadde bulunan üç parti
olan DYP, Genç Parti ve AKP’den sadece bir tanesi baraj› geçebildi.
AKP d›fl›ndaki iki parti, meydanlarda vaad ettikleriyle seçmenleri ikna
edemedikleri için parlamento d›fl› kald›lar. 
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Seçimlerdeki vaat yar›fl›nda "Sözümü tutmazsam namerdim" diyen
Genç Parti Genel Baflkan› Cem Uzan ile DYP Genel Baflkan› Tansu
Çiller bafl› çekti. Daha önceki seçimlerde 'herkese bir ev, bir araba' vaa-
di haf›zalardan silinmeyen Çiller, bu kez ç›tay› 'her mahallede 100 tril-
yoner'e yükseltti. IMF ile iliflkileri derhal kesece¤ini söyleyen Uzan ise
'il say›s›n› 250' ye ç›karma', 'Her aileye 200 metrekarelik arsa ve 30 y›l
vadeli kredi', 'bedava ders kitab›', 'Her ile fabrika', 'vergi d›fl› b›rak›lm›fl
asgari ücret', 'vergi indirimi', 'yiyecekten KDV kalkacak' vaatleri ile
dikkati çekti. Tüm partilerin ortak vaadleri aras›nda ise 'iflsizli¤i azalt-
ma', 'üniversite say›s›n› art›rma', 'sa¤l›k hizmetlerini iyilefltirme', 'vergi
indirimi yapma' ve 'konut sorununa çözüm bulma’ yer ald›. 10

Seçimlerde seçmene en fazla vaadde bulunan iki partiden biri olan
DYP’nin iktidara geldi¤inde yapmaya söz verdi¤i taahhütleri flunlard›:

*Her mahallede 100 trilyoner meydana getirilecek. 

* Herkese foto¤rafl› mavi kart da¤›t›lacak. Bu yolla 11 milyon kifli
özel sa¤l›k sigortas›na kavuflacak. ‹steyen mavi kartla istedi¤i hastane-
de istedi¤i gibi tedavi olabilecek. 

* Halk Bankas› esnafa, Ziraat Bankas› çiftçiye devredilecek. 

* Çiftçi ve esnaf›n Halk Bankas› ve Ziraat Bankas›'na borçlar›n›n
faizleri silinecek, bu borçlar uzun vadeli ödeme plan›na ba¤lanacak. 

* Her köylüye bir traktör verilecek

* Asgari ücret vergi d›fl› b›rak›lacak.

* 4 y›l içinde enflasyon yüzde 4, büyüme h›z› yüzde 7 olacak. 

* Befl y›lda 225 milyar dolarl›k kaynak oluflturulacak.

* Her ile bir üniversite kurulacak, üniversitesi olan illere yenileri
aç›lacak. 10 y›l içinde Türkiye 60 yeni üniversiteye kavuflacak. 

DYP’nin seçim meydanlar›nda seçmene verdi¤i bu vaadlerin mali-
yetine bak›ld›¤›nda ortaya ciddi rakamlar ç›kmaktad›r. DYP lideri Tan-
su Çiller'in dedi¤i gibi 52 bin mahallenin her birinde,  100 de¤il 1 tril-
yoner olmas› halinde 52 katrilyon liral›k de¤er oluflturmak gerekiyor.
SSK aç›¤›n›n 7.5 katrilyon liraya ulaflt›¤› Türkiye'de, 11 milyon kiflinin
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özel sa¤l›k sigortas› kapsam›na al›nmas›n›n maliyeti 5 katrilyon liraya
ulafl›yor. Her bir yeni üniversitenin maliyetinin 50 trilyon lira civar›n-
da oldu¤u düflünülürse, yaln›zca üniversitesi olmayan 41 ile üniversite
kurman›n maliyeti 2 katrilyon liray› afl›yor. Ortalama bir traktörün 30
milyar lira oldu¤u göz önüne al›n›rsa, 2 milyon çiftçinin traktör sahibi
olmas›n›n maliyeti de 60 katrilyon liraya ç›k›yor. 11

Seçim meydanlar›nda ençok vaadde bulunan bir baflka parti olan
Genç Parti’nin vaadleri aras›nda ise flunlar yer al›yordu:

* ‹l say›s› 250'ye ç›kar›lacak. 

* Her aileye Hazine arazilerinden 200 metrekare arsa verilecek. 

* Her aileye 30 y›l vadeli konut kredisi verilecek. 

* Her ile fabrika kurulacak, herkese ifl verilecek. 

* ‹lk ve ortaö¤renimde ders kitaplar› bedava da¤›t›lacak. 

* Öncelikle yiyecek maddelerinden KDV kald›r›lacak. 

* Asgari ücret vergi d›fl› olacak. 

* Vergiler indirilecek. 

* Çiftçinin ürünü yüksek taban fiyatlar›yla al›nacak. 

* Her ile bir üniversite kurulacak. 

Genç Parti’nin vaadlerinin maliyeti kabaca hesapland›¤›nda da t›b-
k› DYP’nin vaadlerinde oldu¤u gibi büyük bir maddi kayna¤a ihtiyaç
oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. 

Genç Parti il say›s›n›n 250’ye ç›kart›lmas› vaadinde bulunmufltu.
Bir ilin kuruluflu en az 250 trilyon lira olarak hesapland›¤›nda, yeni ku-
rulacak 169 il için 42 katrilyon 250 trilyon lira gerekiyor. Altyap›s› ha-
z›r 200 metrekarelik arazinin maliyeti ortalama 10 milyar lira olarak
hesapland›¤›nda, en az 1 milyon aileye arsa verildi¤i düflünülürse, kre-
di hariç maliyeti 10 katrilyonu buluyor. Yaklafl›k 15 milyon ö¤rencinin
ö¤renim gördü¤ü ilk ve orta dereceli okullara bedava kitap da¤›t›m›
için y›lda en az 100 trilyon lira gerekiyor. Bir üniversitenin kuruluflu
için de en az 50 trilyon, mevcut her üniversite için y›lda 1 trilyon lira
ödenek ay›rmak gerekiyor.  Asgari ücretin vergi d›fl› b›rak›lmas›n›n ma-
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liyeti, y›ll›k 2 katrilyon, yiyecekten KDV al›nmamas›n›n maliyeti ise
y›ll›k 4 katrilyon olarak hesaplan›yor. GP’nin ‘vergiler inecek’ vaadine
bak›ld›¤›nda ise ortaya flöyle bir tablo ç›k›yor: Türkiye'nin y›ll›k vergi
geliri, yaklafl›k 58 katrilyon lira. Bundan yüzde 5 indirim yap›lsa, bu-
nun Türkiye'ye maliyeti 2.5 katrilyonu buluyor. Di¤er vaadlerle  birlik-
te Genç Parti’nin vaat paketinin maliyeti, Türkiye'nin vergi gelirlerine
denk düflüyor. 12

AKP’nin seçim vaadleri aras›nda öne ç›kan vaadi 15 bin kilometre-
lik duble yol yapma projesiydi. AKP Genel Baflkan› Recep Tayyip Er-
do¤an, duble yol projesiyle Türkiye’nin çok önemli bir sorunu olan tra-
fik kazalar›n›n önüne geçilebilece¤ini savunuyordu. AKP ayr›ca iktida-
ra gelirse herkesi kira öder gibi ev sahibi yapaca¤›n› vaad ediyordu. 

Di¤er partilere göre oldukça mütavazi ve çok az vaadde bulunan
AKP’nin seçimlerden birinci parti olarak ç›kmas›, halk›n oy kullan›r-
ken verilen vaadleri ne kadar dikkate ald›¤› sorusunu birkez daha tar-
t›flmaya açt›. Geçmifl seçimlerde ençok vaadde bulunan siyasi partile-
rin ayn› zamanda ençok oyu da ald›¤› gözönünde bulundurulursa, 3 Ka-
s›m seçimlerinde seçmenin oy verme davran›fl›nda seçim meydanlar›n-
da verilen vaadlerin pek etkili olmad›¤› söylenebilir. 

AKP’nin seçim vaadlerinin maliyetine bak›ld›¤›nda, 15 bin kilo-
metrelik duble yolun maliyeti 37.5 katrilyon, 2 milyon aileyi ev sahibi
yapman›n maliyeti ise 20 katrilyon olarak hesaplan›yor. 13

CHP Genel Baflkan› Deniz Baykal ise seçim meydanlar›nda vaad
vermek yerine tek bafl›na iktidara gelmeleri halinde oluflaca¤›n› iddia
etti¤i iyimser ve olumlu ortam›n alt›n› çizmeye özen gösterdi. Baykal
tek bafl›na iktidara gelmeleri halinde faiz oranlar›n›n yüzde 40/45'e ine-
ce¤ini, bunun da ekonomide ortalama 20 milyar dolarl›k rahatlamaya
neden olaca¤›n› söyledi. 

Siyasi partilerin seçim meydanlar›nda halka vaad ettikleri fleylerin
say›ca fazla olmas›, art›k sand›ktan oy olarak geri dönmüyor. 3 Kas›m
seçimleri bu gerçe¤i aç›kca ortaya koymufltur. Seçimlerin ençok vaad-
de bulunan iki partisi olan DYP ve Genç Parti de baraj alt›nda kalarak
Parlamentoya girememifllerdir. Halk›n art›k seçim meydanlar›ndaki va-
adlere göre oy kullanmalar› dönemi kapanm›fl gibi gözükmektedir.
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Halk daha inand›r›c› buldu¤u partilere yönelmekte, kuru vaadte bulu-
nanlara de¤il, yapaca¤› icraatlar›n maddi kayna¤›n› da gösteren partile-
re itibar etmektedir. Çünkü art›k halk, seçim meydanlar›nda popülistce
verilen vaadlerin faturas›n› yine kendisinin ödedi¤ini geçmifl tecrübele-
rinden oldukça iyi bilmektedir.

33  KKaass››mm  SSeeççiimmlleerriinnddee  KKaammuuooyyuu  AArraaflfltt››rrmmaallaarr››  

Seçim dönemlerinde ençok konuflulan konulardan biri de kamuoyu
araflt›rmalar›d›r. Kamuoyu araflt›rma flirketleri taraf›ndan, seçim kam-
panyas› döneminde gerçeklefltirilen araflt›rmalar, seçmenlerin e¤ilimini
belirlemeye yöneliktir. Bu araflt›rma sonuçlar›n›n medyada yay›nlan-
mas›n›n karars›z seçmenler üzerinde önemli bir etkisinin oldu¤u ifade
edilmektedir. Hangi partiye oy verece¤i konusunda bir fikir sahibi ol-
mayan karars›z seçmenlerin, ço¤unlukla kamuoyu araflt›rmalar›nda bi-
rinci parti olarak gösterilen partiye yöneldikleri vurgulanmaktad›r. 

3 Kas›m seçimlerinin kampanya döneminde de pekçok araflt›rma
flirketi taraf›ndan, seçmenlerle anketler yap›lm›fl ve al›nan sonuçlar de-
¤erlendirilerek kamuoyunun bilgisine sunulmufltur.

Kamuoyu araflt›rmalar›nda en merak edilen konular›n bafl›nda, yap›-
lan bu araflt›rmalar›n seçim sonuçlar›yla ne kadar örtüfltü¤ü gelmekte-
dir. Seçim sonuçlar›na yak›n oranlarda tahminlerde bulunan araflt›rma
flirketleri kamuoyu nezdindeki itibarlar›n› art›r›rken, sonuçlar› tahmin
etmekte zorlanan araflt›rma flirketleri ise büyük güven erezyonuna u¤-
ramaktad›r. 

3 Kas›m seçimleri döneminde seçim sonuçlar›n› tahmin etmeye yö-
nelik pekçok araflt›rma yap›lsa da, biz burada kamuoyunun yak›ndan
tan›d›¤› büyük flirketlerin yapt›¤› belli bafll› araflt›rmalara yer verece-
¤iz: 14

SONAR flirketi 3 Kas›m seçimlerinin sonuçlar›na yönelik son ka-
muoyu araflt›rmas›n› 25 Ekim tarihinde 2655 kifliyle yapt›. Araflt›rma-
n›n iki bant aras›ndaki sonuçlar› flu flekildedir: 

AKP: En az yüzde 31, en çok yüzde 35, CHP: %18,5  22, GP: %9
12, DEHAP: % 8 11, MHP: % 6,5 10, DYP:% 4,5 7,5, ANAP:% 2,5
4,5, SP:% 2 4, DSP:% 1 2. 
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SONARK flirketinin 16/21 Ekim tarihleri aras›nda yapt›¤› ve 'seçim
tahmini' olarak yay›nlad›¤› rakamlar flöyledir: AKP:% 29.2, CHP:%
20.1, GP:% 14,2, MHP:% 7.0, DEHAP:% 6.7, ANAP :%3.5,  DSP:%
3.1, BBP:% 2.0, YTP:% 2.0, SP:% 1.7, LDP:% 1.2.

Stratejik Araflt›rma Merkezi'nin (SAM) seçim öncesindeki son an-
ketinde baraj› üç parti aflmaktad›r: AKP:% 29.6, CHP:% 15.7, GP:%
10.9, DYP:% 8.4, MHP:% 7.1, DEHAP:% 4.4, ANAP:% 3.6,
YTP0%1.3, SP:% 1.2, BBP:% 1.2, DSP:% 1.0.

VERSO araflt›rma flirketinin,  21/25 Ekim tarihleri aras›nda 5424 ki-
fliyle yapt›¤› son araflt›rman›n sonuçlar› flunlard›: AKP:%28.41,
CHP:%18.58, MHP:% 9.46, GP:%9.25, DEHAP:%9.17, DYP:%5.23,
SP:%4.49, DSP:%3.03, YTP:%2.75, YP:%1.79, BBP :%1.00, LDP:%
0.65

AKART araflt›rma flirketinin 21 Ekim tarihli araflt›rma sonuçlar›na
göre iki parti Meclis'e  girerken, iki partinin de baraj s›n›r›nda oldu¤u
görülmektedir: AKP: %29.5, CHP:% 17.4, MHP:% 9.2, ANAP:% 9.0,
DYP:%8.5, BBP:% 2.0, DEHAP:% 6.2, DSP:% 3.0, YTP:% 2.0,  SP:%
2.6, BBP:% 1.8, LDP:% 1.0.

ANAR araflt›rma flirketinin seçimden sadece 48 saat önce yapt›¤›
kamuoyu araflt›rmas›n›n bulgular› ise flöyleydi: AKP:% 34.2, CHP:%
21.7, GP:% 10.1,  DEHAP:% 6.4, MHP:% 6.2, DYP:% 6.1, ANAP%
3.4, SP:% 2.9, YTP:% 2.1,  ÖDP:% 1.1, DSP:% 1.1.

3 Kas›m seçimi öncesinde yap›lan bu kamuoyu araflt›rmalar›n›n bel-
li bafll›calar›na yer verdikten sonra flimde de Yüksek Seçim Kurulu’nun
aç›klad›¤› kesin seçim sonuçlar›na bakal›m: 15

AKP:% 34.2, CHP:%19.3, DYP:% 9.5, MHP:% 8.3, GP:%7.2, DE-
HAP:% 6.2, ANAP:%5.1, SP:% 2.5, DSP:% 1.2, YTP:% 1.1, YP:%
0.9, BBP:%1.0, LDP:% 0.2, MP:%0.2, BTP:%0.4, ÖDP:%0.3,
TKP:%0.1, ‹P:%0.5,  Ba¤›ms›z:%0.9

Seçim öncesinde yap›lan kamuoyu araflt›rmalar›n›n sonuçlar› ile 3
Kas›m seçiminin sonuçlar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda flu benzerlikler ortaya
ç›kmaktad›r:
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a.Kamuoyu araflt›rma sonuçlar›n›n hepsi de Adalet ve Kalk›nma
Partisi’nin seçimden birinci parti olarak ç›kaca¤›n› tahmin etmifltir. 

b. Kamuoyu araflt›rmalar› CHP’nin ikinci parti olaca¤›n› tahmin et-
mifl ve bu tahmin de gerçe¤e uygun ç›km›flt›r. SONARK, SAM ve
ANAR araflt›rma flirketleri hariç, di¤er flirketlerin yapt›klar› kamuoyu
araflt›rmalar›nda baraj› sadece AKP ile CHP’nin geçebilece¤i do¤ru
tahmin edilmifltir. Di¤er flirketler Genç Parti’nin de baraj› geçebilece¤i
öngörüsünde bulunmufllar ama GP, yüzde 7.2 gibi yüksek bir oy alma-
s›na ra¤men baraj› aflamam›flt›r.

c. Yukar›da yapt›klar› araflt›rmalar›n sonuçlar›na yer verilen flirket-
lerinin tümü de iktidar partilerinin (DSP, MHP ve ANAP) baraj›n alt›n-
da kalacaklar›n› tahmin etmifller ve bu tahmin do¤ru ç›km›flt›r. Özellik-
le DSP ve ANAP’ta büyük bir oy erimesinin yaflanaca¤› öngörüsü de
seçim sonuçlar›yla do¤rulanm›flt›r. Geçen seçimlerden birinci parti ola-
rak ç›kan DSP, bu seçimlerden sadece yüzde 1.2 oy alabilmifltir.
ANAP’ta oylar›n›n yar›dan fazlas›n› baflka partilere kapt›rm›fl ve yüz-
de 5.1 oyla yetinmek zorunda kalm›flt›r. 

d. Tüm araflt›rma flirketlerinin dikkat çekti¤i “Genç Parti” fenome-
ni, sand›ktan da sürpriz bir sonuçla ç›kmay› baflarm›flt›r. Baz› araflt›rma
flirketlerinin yüzde 10’luk ülke baraj›n›n›n bile üzerinde oy alaca¤›n›
tahmin etti¤i GP, bu kadar oy alamasa da yine de yüzde 7.2’lik oy ora-
n›yla iktidar partilerinden bile fazla oy almaya baflarm›flt›r. Seçimden
sadece üç ay önce kurulan bir partinin böyle bir baflar› elde etmesinin
nedenlerinin bafl›nda iktidar partilerine duyulan büyük öfkenin geldi¤i
belirtilse de, bu baflar› yine de  detayl› olarak analiz edilmeye muhtaç-
t›r. 

e. Saadet Partisi’ni kamuoyu araflt›rmalar›nda yüzde 2 ile 4 aras›n-
da gösteren flirketler, bu öngörülerinde de yan›lmad›lar. Saadet Partisi,
savundu¤u Milli Görüfl zihniyetinin siyasi tarihinde yüzde 2.5’lik oy
oran›yla belki de en baflar›s›z seçim sonucunu ald›. Araflt›rma flirketle-
ri, SP’nin oylar›ndaki büyük düflüflü, seçmen taban›n›n AKP’ye kayma-
s›na ba¤lamaktad›rlar. 

f. DEHAP’›n bu seçimlerde oy patlamas› yapaca¤› hatta baraj› bile
aflabilece¤i ifade ediliyordu. Ama araflt›rma sonuçlar› bu iddiay› do¤ru-
lam›yordu. Yukar›da yer verdi¤imiz sonuçlardan da görülebilece¤i gi-
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bi, kamuoyu araflt›rmalar› DEHAP’›n oylar›n› yüzde 6 ile 8 aral›¤›nda
gösteriyordu. DEHAP seçimden yüzde  6.2 oy alarak araflt›rma flirkte-
lerini do¤rularken, ‘oy patlamas› yapacak’ iddialar›n› bofla ç›kard›. 

g. DSP’den ayr›lan milletvekillerinin ‹smail Cem önderli¤inde bü-
yük umutlarla kurduklar› Yeni Türkiye Partisi için kamuoyu araflt›rma-
lar› yüzde 1 ile 3 aras›nda bir flans tan›yorlard›. YTP Baflkan› Cem, se-
çim kampanyas› döneminde anketlerin gösterdi¤inden çok daha fazla
oy alacaklar›n› iddia etmiflti. Ama seçimlerden ald›klar› yüzde 1.1’lik
oy oran›yla araflt›rma sonuçlar›n› teyit ettiler. 

Sonuç olarak denilebilir ki, 3 Kas›m seçimleri belki de kamuoyu
araflt›rma flirketlerinin sonuçlar› böylesine yak›n tahmin ettikleri beli
bafll› seçimlerden biri oldu. 

AKP’nin seçimden aç›k ara önde, hatta tek bafl›na iktidar olarak ç›-
kaca¤›n›, CHP’nin ikinci parti olaca¤›n›, ülke baraj›n› sadece iki parti-
nin aflaca¤›n› do¤ru tahmin eden araflt›rma flirketleri, bu seçimlerde çok
iyi bir s›nav verecek kamuoyunun büyük güvenini kazand›lar. 

EEkkoonnoommiikk  KKüürreesseelllleeflflmmee  AAçç››ss››nnddaann
SSiiyyaassaall  PPaarrttiilleerriinn  EEkkoonnoommii  PPrrooggrraammllaarr››  

3 Kas›m seçimlerinin kampanya döneminde kamuoyunun öncelikli
gündemi ekonomi idi. Çünkü geçim s›k›nt›s› halk›n gündeminde birin-
ci s›rada yer al›yordu. Siyasal Partiler, seçim bildirgelerini haz›rlarken,
ekonomi konusuna özel bir yer ay›rd›lar. Hemen bütün partilerin bildir-
gelerinde, ekonomik s›k›nt›lar›n çözüm yollar› s›ralan›yor ve iktidara
geldiklerinde yapacaklar› icraatlara yer veriliyordu.

Siyasal Partilerin ekonomik pro¤ramlar›n› analiz etmeden önce, se-
çime kat›lan  partilerden bildirgelerini kamuoyuna aç›klayan 7 partinin
ekonomi konusundaki temel yaklafl›mlar›n› ele almak yararl› olacakt›r.
Siyasal partilerin ekonomi konusunda seçim bildirgelerinde yer alan
vaadleri özetle flöyleydi: 16

AAddaalleett  VVee  KKaallkk››nnmmaa  PPaarrttiissii::

Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin seçim bildirgesinde ekonomik ko-
nularda özetle flu vaadler yer alm›flt›r:
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* Devlete olan güven yeniden infla edilecek. Denetim ve düzenle-
melerle, serbest piyasa sisteminin iflleyiflindeki aksakl›klar giderilecek.
Böylece sistemin kötüye kullan›lmas›n›n önüne geçilecek. 

* Sermaye hareketleri konusundaki temel yaklafl›m yasaklay›c› ve
süreci tersine çevirici yönde olmay›p, piyasa mekanizmas› içinde
olumsuz etkileri en aza indirecek flekilde düzenlenecek. 

* Türkiye'nin uluslararas› rekabet gücünü art›racak tedbirler al›na-
cak. 

* Avrupa Birli¤i'ne (AB) tam üyelik öncelikli hedefi olacak. 

* Sürdürülen ekonomi program›n›n reel sektör sorunlar›na yaklafl›-
m› ve sosyal politikalar› üzerindeki yetersizlik giderilecek. 

* Enflasyonun ve kamu borç stokunun t›rmanmas›na izin verilme-
den yüksek ve kal›c› büyüme hedeflenecek. 

* Büyümenin temel kaynaklar›, verimlilik art›fl› olacak. At›l üretim
faktörlerinin harekete geçirilmesi, uluslararas› rekabet do¤rudan ya-
banc› sermaye girifliyle mümkündür görüflüyle hareket edilecek. 

* Faiz d›fl› fazla borç stokunun sürdürülebilirli¤ini sa¤layacak bir
yap› oluflturmak için çal›fl›lacak. Bu hedef içinde kal›narak ekonomik
aktiviteyi canland›racak vergi indirimlerine gidilebilecek. 

* Merkez Bankas›'n›n ba¤›ms›zl›¤› korunacak. Merkez Bankas› fi-
yat istikrar›yla çeliflmemek kayd›yla büyüme ve istihdam›n sa¤lanma-
s›n› dikkate alacak. 

* Dövizde dalgal› kur politikas›n›n uygulanmas›na devam edilecek. 

* Kamu yeniden yap›land›r›lacak, özellefltirme sürdürülecek, yat›-
r›m ortam› iyilefltirilecek mali sektör ve sosyal güvenlik sistemi ›slah
edilecek. 

* Enflasyon ve reel faiz oranlar›nda düflüfl sa¤lanmas› için çal›fl›la-
cak. 

* Kamu bankalar› özellefltirilinceye kadar ticari esaslar dahilinde
çal›flt›r›lacak. 

* Vergi oranlar› tedricen indirilecek. Yeni vergiler ihdas edilmeyecek.
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* Vergide ak sayfa aç›lacak. Matrah art›r›m›, stok ve demirbafl aff›
yoluyla kay›tl› ekonomiye geçilecek. Mali milat ve nereden buldun en
az üç sene ertelenecek. 

* Damga vergisi ve harçlar gibi iflleme dayal› vergilerin ço¤u kald›-
r›lacak. 

* Kamu harcama reformunun gerçekleflmesine öncelik verilecek. 

CCuummhhuurriiyyeett  HHaallkk  PPaarrttiissii::

Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçim bildirgesinde ekonomik konu-
larda özetle flu vaadler yer alm›flt›r:

* Enflasyon iki y›l içinde, yani 2004 y›l› sonunda tek haneli rakam-
lara inecek. 

* En geç 5 y›l içinde Maastricht performans kriterlerine ulafl›lmas›-
na çal›fl›lacak. 

* Merkez Bankas›'n›n ba¤›ms›zl›¤› korunacak.

* Enflasyon hedeflemesine geçilecek. 

* Esnek kur rejimi temel al›nacak. 

* Y›lda bir milyon kifliye istihdam imkan› sa¤lanacak. 

*  Enflasyon muhasebesine geçilecek. 

* Bütçe aç›¤› 5 y›l içinde gayri safi milli has›lan›n yüzde 3'üne in-
dirilecek. 

* Zorunlu tasarruf yat›r›m fonu olacak. 

* Mali milat yeniden düzenlenecek ve 2003 ile s›n›rl› olmak kayd›y-
la kay›tl› ekonomiye aktar›lacak her türlü sermayeden kesinlikle sorgu-
lama yap›lmayacak. 

* Stratejik K‹T'ler özerklefltirilecek. 

*  Sosyal güvenlik tek çat› alt›nda toplanacak, özerk yap›ya kavufl-
turulacak. 
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DDoo¤¤rruu  YYooll  PPaarrttiissii::

Do¤ru Yol partisi’nin seçim bildirgesinde ekonomik konularda özet-
le flu vaadler yer alm›flt›r:

* Tüm K‹T'ler özellefltirilecek. Bireysel giriflimcili¤in önündeki en-
gelleri kald›rmak için düzenlemeler yap›lacak. 

* ‹stihdam ve üretim teflvik edilecek. 

* ‹hracat ve yabanc› sermaye girifli teflvik edilecek. Yerli sermaye-
nin uluslararas› sermaye ile entegrasyonu sa¤lanacak. 

* Arztalep dengesi ve fiyat istikrar›n›n piyasa güçleri taraf›ndan
oluflturulmas› için çal›fl›lacak. 

* Üretim üzerinde bask› yapan maliyet unsurlar› olan Sosyal Sigor-
talar Kurumu primleri, vergi, enerji fiyatlar› dünya ile rekabet edilebi-
lecek seviyeye çekilecek. 

* Yabanc› sermaye girifli önündeki tüm engeller kald›r›lacak. 

MMiilllliiyyeettççii  HHaarreekkeett  PPaarrttiissii::  

Milliyetçi Hareket Partisi’nin seçim bildirgesinde ekonomik konu-
larda özetle flu vaadler yer alm›flt›r:

* ‹stikrarl› ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme yap›s› ile adil bir
gelir bölüflümü tesis edilmeye çal›fl›lacak. 

* Asgari ücret üzerinden vergi al›nmayacak. 

* Özellefltirme tamamlanacak: K‹T'lerin özellefltirme ve tasfiye ifl-
lemleri etkin ve saydam bir flekilde sonuçland›r›lacak. 

* Serbest döviz kuru politikas› uygulanmaya devam edilecek. 

* Yoksulluk, iflsizlik ve yolsuzlukla mücadele için milli seferberlik
bafllat›lacak. 

* Harcamalarda israf ve verimsizli¤in önüne geçilmek üzere müca-
dele edilecek. 

* Vergi oranlar› art›r›lmaks›z›n verginin tabana yay›larak vergi ge-
lirleri art›r›lacak. 
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* Herkesin mali gücüne göre vergi ödedi¤i adaletli vergi sistemi uy-
gulamaya konulacak. Vergi kanunlar› yeniden ve tümüyle gözden geçi-
rilecek. Vergide uygulamada basitlik ve etkinlik sa¤lanacak. 

* Do¤rudan yabanc› sermayeye her türlü kolayl›k sa¤lanacak. 

* KOB‹'ler desteklenecek. S›n›r ticareti yeni düzenlemeyle kontrol-
lü olarak gelifltirilip, il ekonomilerine katk› sa¤lanacak. 

* Bölgeleraras› geliflmifllik farklar›n›n azalt›lmas› gündeme gelecek.
Özel sektörün güçlendirilmesi, giriflimcilik ve rekabet ruhunun geliflti-
rilmesi amac›yla illerde 'Bölgesel Kalk›nma Ajanslar›' kurulacak. 

AAnnaavvaattaann  PPaarrttiissii::

Anavatan Partisi’nin seçim bildirgesinde ekonomik konularda özet-
le flu vaadler yer alm›flt›r:

* Ba¤›ms›z para politikas›, enflasyonla mücadele kararl›l›kla uygu-
lanacak. 

* Büyümenin itici gücü ihracat olacak. 

* Enflasyon muhasebesine geçilecek. 

* Do¤rudan yabanc› yat›r›ma öncelik verilecek 

* Bankac›l›k sektöründe geri dönmeyen krediler sorunu çözülecek. 

* Sermaye piyasalar›n›n gelifltirilmesi için halka aç›lma teflvik edi-
lecek. 

DDeemmookkrraattiikk  SSooll  PPaarrttii::

Demokratik Sol Parti’nin seçim bildirgesinde ekonomik konularda
özetle flu vaadler yer alm›flt›r:

* Kal›c› ve hakça büyüme hedefi için yabanc› sermaye girifli özen-
dirilecek. Maliyetler benzer ülkelerle ayn› seviyeye çekilecek. 

* Vergi oranlar› ekonomik faaliyetleri engellemeyecek düzeye indi-
rilecek. Hayat standart› uygulamas› kald›r›lacak. 

* Kay›t d›fl› faaliyetlerle oluflmufl varl›klar yat›r›mlara yönelirken ek
yükümlülükle karfl›laflmayacak. Tüm kesimler, geçmiflle hesaplaflma-
dan gelece¤i güvence alt›na alacak yasal düzenlemelere kavuflacak. 
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* Verginin nerede kullan›ld›¤› kamuoyuna aç›klanacak. En k›sa sü-
rede harcama reformuna geçilmesi için çal›fl›lacak. 

SSaaaaddeett  PPaarrttiissii::

Saadet Partisi’nin seçim bildirgesinde ekonomik konularda özetle
flu vaadler yer alm›flt›r:

* Kamu hesaplar› tek bir havuzda toplanacak, devletin gelir/gider
dengesi kurulacak.

* Borç alma politikas› terkedilecek, milli kaynaklardan yararlan›la-
cak.

* IMF ile yap›lan anlaflmalar yeniden gözden geçirilecek, ekonomi-
nin çarklar›n›n IMF yard›m›na ihtiyaç duymadan dönmesi için çaba
harcanacak

* ‹sraf ve yolsuzluk önlenecek.

* Vergilendirmede yeniden düzenleme yap›lacak, adaletli vergi sis-
temi getirilecek

* Devlet imkanlar›yla yap›lan spekülasyonlarla rant kesimine akta-
r›lan haks›z kazançlar önlenecek

Siyasal Partilerin seçmenlerin ana gündemini oluflturan ekonomi
konusunda yapmay› taahhüt ettikleri icraatlar› bak›ld›¤›nda pekçok
benzer yönün bulundu¤u görülmektedir. Özellikle ülkemizde çok yük-
sek oranda olan enflasyonla daha etkin mücadele edilmesi, bütçe aç›¤›-
n›n kapat›lmas›, adaletli gelir da¤›l›m›n›n sa¤lanmas›, verginin tabana
yay›lmas› ve oranlar›nda indirime gidilmesi, kay›t d›fl› ekonominin ka-
y›t alt›na al›nmas› ve özellefltirmenin biran önce tamamlanmak isten-
mesi gibi taleplerin tüm partilerce öncelikli sorun olarak tesbit edilme-
si sevindiricidir.

Çünkü ekonomimiz iyileflti¤i ve büyümeye bafllad›¤› oranda demok-
rasimiz de zaaflar›ndan kurtulmaya bafllayacakt›r. Ekonomi ile demokra-
si  aras›nda s›k› bir ba¤ mevcuttur: Ekonomisi geliflmifl ülkelerin, demok-
rasilerinin de geliflmifl olmas›, ekonomisi kriz içinde olan ülkelerin ayn›
zamanda demokrasilerinin de kriz içinde olmas› asla tesadüf de¤ildir.
Türk demokrasisinin eksikliklerinden kurtulmas›n›n bir yolu da ekono-
mik olarak güçlenmesi ve kendine yeter hale gelmesinden geçmektedir.
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Siyasal Partilerin ekonomik konularda yapmay› taahhüd ettikleri
vaadler aras›nda küresel yönetim anlay›fl›na uygun vaadlerin bulunma-
s› da ülkemizin gelece¤i aç›s›ndan ümit vericidir. Örne¤in, hemen tüm
siyasal partilerin "bütçe aç›¤›n›n kapat›lmas›n›" bildirgelerine almalar›
anlaml›d›r. Demokrasisi geliflmifl ülkelerde ülkemizde oldu¤u gibi yük-
sek oranl› bütçe aç›¤› asla kabul görmemektedir. Çünkü bütçe aç›¤›, kö-
tü yönetim demektir. Kaynaklar›n etkin ve verimli kullan›lmad›¤›n›n
iflaretidir. Küresel yönetim anlay›fl›nda ise giderlerin gelirlere eflit ol-
mas› büyük önem tafl›maktad›r. 

Yabanc› sermayenin ülkeye girifli önündeki engellerin kald›r›lmas›,
ba¤›ms›z merkez bankas›n›n korunmas›, esnek kur rejiminin devam›,
özellefltirmenin h›zla tamamlanmak istenmesi, enflasyon muhasebesi-
ne geçilmesi, vergi oranlar›n›n indirilmesi ve Maastricht performans
kriterlerine ulaflmak için çaba harcanmas›, Türk ekonomisini geliflmifl
Bat› ekonomilerinin seviyesine ç›kartacak önlemlerdir. Ekonomik kü-
reselleflme, serbest piyasa ekonomisini temel almakta, dalgal› kur reji-
mini benimsemekte, özellefltirmeyi teflvik etmekte, üretim ve tüketimi
körüklemektedir. 

Türkiye de ekonomik küreselleflmeden pay alabilmek için öncelikle
üreten bir ülke olmak zorundad›r. Üretimin önündeki engellerin kald›-
r›lmas› konusunda siyasal partilerin söylemleri sevindiricidir. Serbest
piyasa ekonomisinin kurallar›na göre kendini yeniden organize edebi-
lecek bir Türkiye, ekonomik alanda küreselleflme sürecinden geri kal-
mayacakt›r. Siyasal Partilerin küreselleflme sürecindeki de¤iflim ve dö-
nüflümlerinin fark›na vard›klar›, Türkiye’nin mevcut ekonomik yap›s›
ve anlay›fl›yla küresel ça¤da istedi¤i yeri alamayaca¤›n› anlad›klar› se-
çim bildirgelerindeki ifadelerinden anlafl›lmaktad›r. 

fiimdi Türkiye, 3 Kas›m seçimlerinin galibi olan iktidar partisi AKP
ile muhalefet partisi CHP’den Türkiye’yi küresel sürece dahil edecek
ekonomik ad›mlar› iflbirli¤i içinde atmalar›n› beklemektedir.

PPaarrttiilleerriinn  OOrrttaakk  ÖÖzzlleemmii:: ““AAvvrruuppaa  BBiirrllii¤¤ii  ÜÜyyeessii  BBiirr TTüürrkkiiyyee””

Türkiye 3 Kas›m seçimlerine çok önemli d›fl politika konular›n›n
gündemde oldu¤u bir dönemde girdi. Baflta ABD’nin Irak’a yapmay›
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düflündü¤ü ve muhtemelen bizden de destek isteyece¤i askeri operas-
yon tüm dikkatleri bu konuya çevirdi. Ayr›ca Avrupa Birli¤i’ne girmek
için çaba harcayan Türkiye’nin müzakere masalar›nda önüne getirilen
K›br›s sorununda da taviz vermeye zorlanmas›ndan endifle edilmekte-
dir. 

Seçime kat›lan partilerin seçim bildirgelerine bak›ld›¤›nda marjinal
sol görüfllü küçük partiler d›fl›nda tüm partilerin Türkiye’nin Avrupa
Birli¤i’ne girmesine taraftar oldu¤u gözlenmektedir. Partiler, seçim bil-
dirgelerinde Avrupa Birli¤i’ne bak›fl aç›lar›n› flöyle ifade etmektedir-
ler:17

AAKKPP ::  “Türkiye’nin gerek co¤rafi, gerekse tarihi aç›dan Avrupa ile
yak›n iliflkileri vard›r. Avrupa ülkeleriyle iliflkiler Türkiye’nin d›fl poli-
tika gündeminde en üst s›ralarda yer almaya bundan sonra da devam
edecektir. Türkiye, AB ile iliflkilerinde, taahhütlerini ve birli¤in üyelik
için öteki aday ülkelerin de yerine getirmesini istedi¤i flartlar› bir an ön-
ce sa¤layacak, gündemin yapay sorunlarla meflgul edilmesini önleme-
ye çal›flacakt›r. AK P Türkiye’nin, AGSP içinde hak etti¤i yeri almas›
yolundaki çabalar› sürdürecektir...”

AANNAAPP:: Anavatan Partisi, seçim slogan› olarak AB’ye tam üyeli¤i
kulland›. Parti program›n›n hemen bafl›nda "Ça¤dafl Türkiye hayalimi-
zin somutlaflt›¤› hedef, AB’ye tam üyelik" ifadelerine yer veren  ANAP,
seçim bildirgesinde bu konuyu flöyle dile getiriyor: "Tam üyelikten en
üst düzeyde yarar sa¤layabilmek için, AB ile müzakere sürecinin bi-
linçli flekilde yönetilmesi, ülkemizin önceliklerinin anlat›larak AB üst
kurumlar›n›n ikna edilebilmesi zorunludur. 1980’li y›llarda bafllatt›¤›-
m›z büyük dönüflüm projemizin tamamlay›c› ad›m› AB tam üyeli¤idir.
Anavatan Partisi, AB ile müzakere sürecinde Türkiye’nin en büyük ko-
zu olacakt›r...”

CCHHPP:: “Türkiye’yi; güçlü, etkin ve önder bir ülke yapaca¤›z, h›zla
AB’ye tafl›yaca¤›z. Temelleri Atatürk taraf›ndan at›lm›fl olan ‘Türkiye
modeli’, ‹slam âlemi ile Bat› dünyas›n›n uyum ve bar›fl içinde yaflama-
s›n›n tohumlar›n› içermektedir. Bu nedenle, ‘Türkiye modeli’nin bafla-
r›s›n›n ve örnek nitelik kazanmas›n›n bölgede ve dünyada bar›fl›n ve is-
tikrar›n güç kazanmas›na katk› sa¤layaca¤›na inan›yoruz. Bu niteli¤i
ile AB kriterlerini de uygulayarak ça¤dafl uygarl›k düzeyine ulaflacak
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bir Türkiye, hem Bat› hem de Do¤u’da itibar kazanacak ve bu süratle
uzlaflma köprüsü olma hususundaki tarihsel misyonunu yerine getirebi-
lecektir...” 

DDSSPP::  “DSP, AB’ye üyeli¤imizi d›fl politikam›z›n ana hedeflerinden
biri olarak kabul etmektedir. Bu yaklafl›m Türkiye’nin önüne yeni
ufuklar açmaktad›r. DSP’nin AB politikas›nda bundan sonraki ilk he-
defi Türkiye ile kat›lma anlaflmas› görüflmelerinin bir an önce bafllat›l-
mas›d›r. DSP, büyük ölçüde ekonomik ve toplumsal kurallar› içeren AB
edinimleri konular›nda Türkiye’nin gerçeklefltirmesi gereken haz›rl›k-
lar› ve al›nmas› gereken önlemleri en iyi biçimde yapmaya kararl›d›r.
Kopenhag Kriterleri’ne uygun önlemler, demokratik sol anlay›flla ör-
tüflmektedir.”

DDYYPP:: “DYP,  Türkiye’yi bir büyük devlet duruflu ile AB’ye sokacak
tek partidir. DYP, AB siyasal ve ekonomik hedef ve ölçülerinin, halk›n
tam demokratik ortamda ve refah içinde yaflamas›n›n altyap›s›n› olufl-
turmak oldu¤una inanmaktad›r. AB felsefesinin liberal, demokratik, in-
san haklar›na sayg›l›, kültürel farkl›l›klara ve inançlara hoflgörülü, bi-
reyin haklar› ve ihtiyaçlar›na odakl› olmas› partimiz görüflleriyle uyufl-
maktad›r...”

MMHHPP::  “Türkiye, AB’ye onurlu ve hakkaniyetli bir sürecin sonunda
üye olacakt›r. Ülkemizin üye olabilmesi için AB’nin de gereken dikkat
ve hassasiyeti göstermesi vazgeçilmez bir siyasi sorumluluktur ve or-
takl›k ahlâk›n›n bir gere¤idir. Türkiye, AB ülkesi olarak ortak ‘Avrupa
evi’nin içinde hak etti¤i yeri alacakt›r. Türkiye’nin AB üyeli¤i; K›br›s
ve Ege gibi yaflamsal konularda meflru ç›karlar›m›z ve uluslararas› hu-
kuk ve anlaflmalardan do¤an haklar›m›z korunarak sonuçland›r›lacak-
t›r.”

SSPP:: “SP, AB’yi bir modernleflme projesi olarak görmemektedir. AB,
Türkiye’nin stratejik yönelifllerinden sadece bir tanesidir. SP, kendi
inanç, kültür, kimlik ve de¤erlerini; komflular›, Türk ve ‹slam dünyas›
ile iliflkilerini koruyup gelifltiren bir Türkiye’nin eflit ortak olarak
AB’ye girmesinin anlaml› oldu¤una inanmaktad›r. Türkiye’nin bu fle-
kilde AB üyesi olmas›, Türkiye’deki demokrasinin geliflmesi ve insan
haklar› standard›n›n yükselmesini sa¤lar.”
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Türkiye’nin önemli bir d›fl politika konusu da K›br›s sorunudur. Se-
çimlere kat›lan siyasal partilerin K›br›s konusundaki yaklafl›mlar› bü-
yük oranda resmi politikayla örtüflmektedir. Avrupa Birli¤i konusunda
yaklafl›mlar›n› yukar›da verdi¤imiz 7 partinin seçim bildirgelerinde yer
alan ifadelerle K›br›s konusundaki de¤erlendirmeleri de flu flekildedir:18

AAKKPP::“Komflumuz Yunanistan ile karfl›l›kl› ekonomik ç›karlara da-
yanan iliflkiler art›r›larak sürdürülecektir. K›br›s sorununun çözümün-
de, adadaki Türk halk›n›n varl›¤›, kimli¤i ve kendi gelece¤ini tayin et-
me hakk› göz ard› edilemez. Sorunun çözümünün, adada mevcut iki
devletin varaca¤› uzlaflmaya dayanmas› gerekti¤ine ve bu sorun çö-
zümlenmeden K›br›s Rum Kesimi’nin AB’ye al›nmas›n›n, sorunu daha
karmafl›k hale getirece¤ine inan›lmaktad›r.”

AANNAAPP:: “K›br›s problemi ve Ege sorunu, Türkiye’nin uzun süreli
d›fl politika önceliklerindendir. Bu konuda KKTC’nin varl›¤›n› ve hak-
lar›n› koruyucu bir politika izlenmesi zorunludur. Ege ile ilgili prob-
lemler ise Yunanistan’la karfl›l›kl› diyalog içerisinde ve her iki ülkenin
karfl›l›kl› menfaatleri gözetilerek çözülecektir.”

CCHHPP::  “K›br›s’ta, KKTC ve K›br›s Türk halk›n›n kazan›lm›fl hakla-
r›n›n korunmas›, iki toplum aras›ndaki iliflkilerin kal›c› bir bar›fla dö-
nüfltürülmesi için gerekli katk›y› sa¤layaca¤›z. Yunanistan ile aram›z-
daki sorunlar›n afl›lmas› için iki ülke aras›nda anlaml› bir diyalog süre-
cinin yaflama geçirilmesinin takipçisi olaca¤›z.”

DDSSPP::  “Ege’deki ulusal haklar›m›z, bar›flc› bir yaklafl›mla, yeniden
gündeme getirilecek, Bat› Trakya Türklerine yönelen bask›lara karfl›
uluslararas› alanda etkin bir mücadele aç›lacakt›r. K›br›s konusunu, iki
halk›n egemenlik ve eflitli¤ine dayal›, kal›c› ve hakça bir anlaflmaya
ba¤laman›n temel koflulu, K›br›s Rumlar›na, eskiye dönüfl hayallerinin
asla gerçekleflmeyece¤ini göstermektir. Bunun için de KKTC gerçe¤i
dünyaya kabul ettirilmelidir.” 

DDYYPP:: “BM Genel Sekreteri Kofi Annan’›n d›fl iliflkilerde Belçika,
iç iliflkilerde ‹sviçre kantonunu içeren çözüm teklifi desteklenmelidir.
KKTC Cumhurbaflkan› Rauf Denktafl’›n önerisi de zaten bu meyanda-
d›r. DYP olarak K›br›s’ta siyasi eflitlikten yana bir çözüm bulunmas›
hedefimizdir.” 
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MMHHPP:: “K›br›s, Türkiye için hayati önem tafl›yan milli bir davad›r.
K›br›s sorununa, ancak siyasi eflitlik ve adadaki iki egemen halk ve
devlet aras›nda yeni bir ortakl›k yap›lanmas› temelinde adil ve kal›c›
bir çözüm bulunabilece¤ine inanmaktay›z. Bulunacak çözümün Türki-
ye’nin etkin ve fiili garantisini olumsuz yönde etkilememesi de büyük
önem tafl›maktad›r. Türkiye ile Yunanistan aras›ndaki dengenin tüm un-
surlar›yla korunmas› da vazgeçilmez niteliktedir.”

SSPP::  “Türkiye, Yunanistan iliflkilerinde, gelifltirece¤i esnek ve çok
alternatifli stratejilerle, jeopolitik imkânlar›n› uluslararas› ekonomik,
siyasi ve güvenlik iliflkilerinde dinamik bir flekilde kullanmas› gerek-
mektedir.”

Irak konusu da siyasal partilerin seçim bildirgelerinde yer alan
önemli d›fl politika konular›ndan biriydi. Türkiye seçim sürecine girdi-
¤i zaman bile kimi siyasi partiler ABD’nin Irak’a yapmay› planlad›¤›
askeri operasyonu bahane ederek seçimlerin ertelenmesini talep etmifl-
lerdi. Çünkü Irak’a yap›lacak bir operasyon do¤rudan Türkiye’yi de
derinden etkilemektedir. Böylesine önemli bir konu, siyasal partilerin
seçim bildirgelerinde genifl bir flekilde yer al›rken, partilerin Irak’a as-
keri hareket yap›lmas›na so¤uk bakt›klar› dikkat çekmektedir. Irak ko-
nusunda seçime kat›lan partilerden yine 7 tanesinin görüflleri flöyledir:19

AAKKPP:: “Ortado¤u’da akan kan, tüm dünya kamuoyunu oldu¤u gibi
bu bölge ile yak›n kültürel ve tarihi iliflkileri olan Türk halk›n› da üz-
mekte ve endifleye sevk etmektedir. AK Parti, din ve ›rk ayr›m› yap-
maks›z›n, kime ait olursa olsun, dökülen kan›n ve gözyafl›n›n acilen
durdurulmas›n› sa¤layacak tek yolun, kal›c› bir bar›fltan geçti¤ine inan-
maktad›r.Türkiye bu çerçevede bar›fl çabalar›n› desteklemeye devam
edecektir.”

AANNAAPP:: “Kuzey Irak’taki geliflmeler Türkiye’yi yak›ndan ilgilendir-
mektedir. Bu konu, öncelikle savafl d›fl› yollarla çözümlenmeye çal›fl›l-
mal›d›r. Savafl durumunda ise Kuzey Irak’ta bir Kürt devletinin kurul-
mas›n›n engellenmesi, Irak’›n toprak bütünlü¤ünün korunmas› ve daha
da önemlisi Musul ve Kerkük bölgelerindeki Türkmenlerin siyasi, eko-
nomik ve sosyal varl›klar›n›n korunmas› gereklidir.”

CCHHPP::  “Türkiye’nin tarihi co¤rafyas›nda yer alan Ortado¤u, d›fl si-
yasetimizin ve ekonomik iflbirli¤inin etkinlik alanlar› içinde yer alacak-

33  KKaass››mm  22000022  GGeenneell  SSeeççiimmlleerriinniinn  AAnnaalliizzii 215



t›r. Ortado¤u’da süratle adil ve kal›c› bir çözüm bulunmas›n›, ‹srail ile
Filistin’in ba¤›ms›z devletler olarak güven ve bar›fl ortam›nda yan ya-
na yaflamalar›n› destekliyoruz.”

DDSSPP::  “Türkiye, Ortado¤u politikas›n›, baflta ABD olmak üzere, böl-
ge d›fl› emperyalist güçlerin güdümüne soktu. Irak fiilen bölündü¤ü gi-
bi, Kuzey Irak’ta Türkiye’nin de katk›s›yla oluflturulan otorite bofllu-
¤undan yararlanan bölücü terör Türkiye’de t›rman›fla geçti ve Türk
ekonomisi cumhuriyet ça¤›n›n en a¤›r ekonomik bunal›m›na sürüklen-
di.”

DDYYPP:: “Irak sorununun çözümü konusunda, karfl›l›kl› menfaatler
dengesine dayan›larak, e¤er müdahale olacaksa bunun içerisinde olma-
m›z bilgi almam›z gereklidir. DYP, ABD’nin müdahalesini tasvip et-
memektedir. Müdahalenin amaçlar› ve s›n›rlar› bilinmelidir.” 

MMHHPP:: “Ortado¤u’da yaflayan soydafllar›m›z ve Türkmen kardeflle-
rimiz, özel ilgi ve hassasiyet gösterdi¤imiz konular›n bafl›nda yer al-
maktad›r. Türkiye, Ürdün, ‹srail, M›s›r, Suriye, Suudi Arabistan, Lüb-
nan ve Filistin’in yer alaca¤› "Do¤u Akdeniz Birli¤i"nin oluflturulmas›
için giriflimde bulunulacakt›r.”

SSPP::  “Türkiye, tarihi ve manevi ba¤larla ba¤l› oldu¤u Müslüman ül-
kelerle her sahada en ileri derecede iflbirli¤i içinde olmas› ile dünya ba-
r›fl› ve adil uluslararas› iliflkilere katk›da bulunacakt›r.” 

Seçim bildirgelerinin yan›s›ra seçim sürecinde partilerin yetkili ki-
flilerinin d›fl politika konular›nda yapt›klar› aç›klamalar da dikkate al›n-
d›¤›nda, siyasi partilerin d›fl politika konusunda Türkiye’nin uzun y›l-
lar içinde oluflturdu¤u geleneksel çizgiye sad›k kald›klar› gözlenmekte-
dir. 

Partiler, d›fl politika konusuna, hükümet meselesi olarak de¤il, dev-
let meselesi olarak bakmaktad›rlar. Her hükümete göre de¤iflen d›fl po-
litika tav›r ve kararlar›n›n olumlu sonuç vermeyece¤i konusunda muta-
b›k kald›klar› gözlenen siyasal partiler, d›fl iliflkilerde Türkiye’nin aktif
ve sorun çözücü bir tutum izlemesi gere¤ine vurgu yapmaktad›rlar. 

SSeeççmmeenniinn  ““GGüüvveenn””  SSoorruunnuu

3 Kas›m 2002 milletvekili seçimlerine kat›l›m, son 7 seçimin en dü-
flük oran›nda gerçekleflti. 3 Kas›m seçimlerine kat›l›m›n yüzde 79.01
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olarak gerçekleflmesi, seçmenin siyasete olan güvensizli¤inin de aç›k
bir göstergesi olarak yorumland›. 3 Kas›m milletvekili seçimlerinde oy
kullanacak 41 milyon 333 bin 105 seçmen bulunuyordu. Bu seçmenler-
den 8 milyon 671 bin 982 kiflisi sand›k bafl›na gitmeyerek oyunu kul-
lanmad›. 3 Kas›m seçiminde bir önceki seçime göre kay›tl› seçmen sa-
y›s› 3 milyon 837 bin 888 artt›. Buna karfl›n 1999`daki seçimlerde 32
milyon 656 bin 70 seçmen sand›k bafl›na giderken, bu seçimde seçmen
say›s›n›n 3 milyon 837 bin 888 artmas›na ra¤men, oy kullanan seçmen
say›s› bir önceki seçime göre ancak 5 bin 53 kifli artt›. 20

Bu rakamlar da aç›kca göstermektedir ki, ekonomik aç›dan çok bü-
yük s›k›nt› çeken ve mevcut iktidardan flikayet  eden halk›n çok büyük
bir ço¤unlu¤u, iktidar› de¤ifltirme ve kendi istedi¤i bir partiyi yönetime
getirme imkan› sunan seçimlere itibar etmemifltir. Yani her befl seçmen-
den biri oyunu kullanma ihtiyac› bile hissetmeyerek, sand›k bafl›na git-
memifltir. 

Oysa seçimler demokratik hayat›n en temel unsurlar›ndan biri ola-
rak kabul edilmektedir. Halka, yöneticilerini seçme ve de¤ifltirme im-
kan› sunmaktad›r. 3 Kas›m seçimlerinde böyle bir f›rsat› 8.5 milyondan
fazla bir seçmen kitlesinin kullanma ihtiyac› hissetmemesinin nedenle-
ri mutlaka sorgulanmal›d›r. Hem mevcut yönetimden flikayet eden hem
de demokratik seçme hakk›n› kullanmak için sand›k bafl›na gitmeyen
böylesine büyük bir kitle acaba hangi duygu ve düflüncelerle hareket et-
mektedir?

Böyle bir davran›fl›n arkas›nda yatan en büyük etkeni siyasete olan
güvensizlik ile siyasetten umudunu kesme duygusu oluflturmaktad›r.
Halk, “nas›l olsa hiçbirinin di¤erinden fark› yok, oyumu kime verirsem
vereyim, de¤iflen birfley olmayacak” anlay›fl›yla hareket etmektedir. 3
Kas›m seçimlerinin siyasal kampanya döneminde bu gerçek aç›kca
gözlenmifltir. Halk yo¤un olarak hemen tüm partilerin temsilcilerine
tepki göstermifl, hatta protesto etmifltir. Baflta iktidar partileri olmak
üzere, geçmifl dönemlerde de iktidarda bulunmufl, iktidar orta¤› olmufl
tüm partiler bu protestolara muhatap olmufllard›r. Yeni kurulmufl, hiç-
bir seçime girmemifl ve denenmemifl  olan AKP’nin seçimlerden tek
bafl›na iktidar sa¤layacak ço¤unlukla ç›km›fl olmas›n›n alt›nda da bu
gerçek yatmaktad›r.
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33  KKaass››mm  sseeççiimmiinniinn  iillkklleerrii......

3 Kas›m seçimlerinin sonuçlar› pekçok ilki de beraberinde getirdi.
22. Dönem Parlamentonun yüzde 90`› ilk kez milletvekilli olan isim-
lerden olufltu. Daha önceki seçimlerde Parlamento genellikle yüzde
50/60 oran›nda yenileniyordu.  Parlamentoya 1954`den sonra ilk kez
sadece iki parti (AKP ve CHP) girebildi. 3 Kas›m`da seçilmeyi baflaran
ba¤›ms›z milletvekillerinin say›s› da daha önceki seçimlere göre artt›.
21. Dönemde Parlamentoya sadece 3 ba¤›ms›z milletvekili girebilir-
ken, bu seçimlerde 9 ba¤›ms›z aday, milletvekili seçilmeyi baflard›. 21

Türkiye 1987 y›l›nda kurulan Özal Hükümeti`nden sonra 15 y›ld›r
koalisyon hükümetleriyle yönetiliyordu. AKP yüzde 34 oy alarak tek
bafl›na  hükümet kurma olana¤›na sahip olunca Türkiye yeniden tek
parti iktidar›na döndü.

3 Kas›m seçimlerinin ilginç sonuçlar›ndan biri de Baflbakan olarak
görev yapm›fl kiflilerin milletvekili seçilememeleri oldu.  Ülke yöneti-
minde daha önce Baflbakan olarak görev üstlenen DSP Genel Baflkan›
Bülent Ecevit, ANAP Genel Baflkan› Mesut Y›lmaz, DYP Genel Bafl-
kan› Tansu Çiller ile ANAP`tan istifa ederek DYP`ye kat›lan eski Bafl-
bakanlardan Y›ld›r›m Akbulut 3 Kas›m seçimlerinde seçilemeyerek
Meclis d›fl›nda kald›lar.  

Daha önce milletvekili olarak görev yapan parti genel baflkanlar›n-
dan MHP Genel Baflkan›, Devlet Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s› Dev-
let Bahçeli, SP Genel Baflkan› Recai Kutan, YTP Genel Baflkan› ‹sma-
il Cem, YP Genel Baflkan› Sadettin Tantan ile ÖDP listesinden seçime
kat›lan TDP Genel Baflkan› Sema Piflkinsüt de yeniden seçilemediler.

3 Kas›m seçimlerinde kad›n milletvekili adaylar›ndan 26’s› Mec-
lis’e girmeyi baflard›. 21. dönemde Meclis’te 23 kad›n milletvekili bu-
lunuyordu. AKP`den 14, CHP`den ise 12 kad›n aday milletvekili seçil-
di. Böylece kad›nlar, 550 kiflilik parlamentoda yüzde 4.72 oran›nda
temsil edildi. 21. dönemde bu oran yüzde 4.18`di. Kad›n adaylar›n
Meclis’teki say›n›n›n artm›fl olmas› sevindirici olmakla birlikte, yeter-
siz oldu¤unu da vurgulamak gerekmektedir. 
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33  KKaass››mm  SSeeççiimmlleerriinnddeenn  ÇÇ››kkaann  SSoonnuuççllaarr

3 Kas›m seçimleri, hem seçim sürecinde yaflananlar hem de sonuç-
lar› itibariyle Türk siyasi tarihinde üzerinde çok konuflulacak bir seçim
olmufltur.

3 Kas›m seçimleri, herfleyden önce bir “erken genel seçim” dir. Se-
çim karar›n›n al›nmas› ve seçimin yap›lmas› aras›nda da üç ay gibi çok
k›sa bir süre bulunmaktad›r. Tüm siyasi partiler bu k›sa sürede mesaj-
lar›n› seçmenlere ulaflt›rmak için bir günde bazen dört ayr› yerde mi-
ting yapmak zorunda kald›lar. Çok s›k›fl›k bir takvim çerçevesinde yü-
rütülen seçim kampanyas› sonras›nda ortaya ç›kan sonuçlar› ise flöyle
de¤erlendirmek mümkündür:

a. Türkiye, 15 y›l gibi uzun bir aradan sonra 3 Kas›m seçimleriyle
yeniden “tek parti iktidar›” ile tan›flt›. AKP, 363 milletvekiliyle referan-
dum yoluyla anayasa de¤iflikli¤i bile yapabilme gücüne sahip oldu.

b. 3 Kas›m seçimleri, Parlamentodaki parti say›s›n› da ikiye indirdi.
Birinin iktidar di¤erinin de muhalefet oldu¤u Meclis’e, bir üçüncü par-
ti giremedi. Bu durum iktidar›n icraatlar›n› denetleyen muhalefetin et-
kinli¤inin azalmas› sorununu da gündeme getirdi. 

c. Bu seçimlerde hükümeti oluflturan tüm partiler de baraj›n alt›nda
kalarak Parlamentoya giremediler. Genellikle hükümet olman›n gücü-
nü ve nimetlerini elinde bulunduran iktidar partileri seçimlerden ka-
zançl› olarak ç›karken, 3 Kas›m seçimlerinde koalisyon partileri hükü-
met olman›n nimetlerine ra¤men seçimlerden büyük bir oy kayb›yla
ç›kt›lar.

d. Bu seçimler, halk›n iktidara duydu¤u öfkeyi sand›¤a yans›tt›¤› bir
seçim oldu. AKP’nin yüzde 34.2 oy alarak 363 milletvekiliyle Meclis’e
girmesini, baflta ekonomik krizin a¤›r faturas›na ba¤layan siyaset bi-
limciler, ülke genelinde yayg›n olarak yaflanan iflsizlik ve sefalet man-
zaralar›n›n da sand›kta denenmemifl bir parti olarak görülen AKP’nin
hanesine oy olarak yaz›ld›¤›na dikkat çekmektedirler. 

e. 3 Kas›m seçimlerinin sürpriz partisi ise Genç Parti oldu. Seçim-
den üç ay önce kurulmas›na ra¤men, etkin bir reklam ve iletiflim kam-
panyas› yürüten,  mesajlar›n› halka meydanlarda do¤rudan ileten Genç
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parti, yüzde 7.2 oy alarak, siyasal iletiflim tekniklerinin etkin kullan›m›
halinde ulafl›labilecek baflar›l› sonuçlara da önemli bir vurgu yapm›fl ol-
du. 

f. Bu seçim sonuçlar›, daha önce görülmedik flekilde parlamentonun
yenilenmesine, pekçok yeni ismin ilk kez parlamentoya girmesine de
yol açt›.  Özellikle genç milletvekili say›s›n›n çok olmas›, 26 kad›n mil-
letvekilinin bulunmas› toplumsal sorunlara daha duyarl› olunaca¤› yo-
lunda umutlar› art›rd›. 
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2200..  TTÜÜRRKK‹‹YYEE’’DDEE  SS‹‹YYAASSAALL ‹‹LLEETT‹‹fifi‹‹MM‹‹NN  GGEELL‹‹fifi‹‹MM‹‹

Ülkemizde siyasal iletiflim uygulamalar›n›n gerçek anlamda çok
partili hayata geçiflle birlikte bafllad›¤›n› söylemek mümkündür. Çünkü
tek partili hayatta zaten seçmenlerin tek parti haricinde seçim yapabi-
lece¤i baflka bir alternatif olmad›¤›ndan, siyasal rekabetten de söz et-
mek mümkün de¤ildir.

Türkiye’de ilk çok partili seçim 1950 y›l›nda yap›lm›flt›r. Bu ilk çok
partili seçimde, seçime kat›lan siyasal partiler için en etkili iletiflim
yöntemi radyo idi. Radyodan baflka yayg›n olarak kullan›lan kitle ileti-
flim arac› mevcut olmad›¤›ndan, ilk çok partili seçimde daha a¤›rl›kl›
olarak kiflisel iletiflim yöntemleri tercih ediliyordu. Ayr›ca afifller de se-
çimlerde etkili bir siyasal iletiflim arac› olarak kullan›lmaya bafllanm›fl-
t›. Siyasal mesajlar› içeren afifller, köy odalar›n›, kahvehaneleri, sokak-
lar› süslüyordu. 

Çok partili hayata geçiflle birlikte Demokrat Parti’nin düzenledi¤i
yurt gezileri, seçim mitingleri, toplant›lar Türkiye’nin siyasi hayat›na
da ayr› bir renk ve hareket getirdi. Bu miting ve toplant›lar›n halk›n si-
yasal duyarl›l›¤›n› art›rd›¤›n› söylemek mümkündür. Demokrat Parti,
yurt genelinde yapt›¤› etkili iletiflim çal›flmalar›, kiflisel temaslar ve ha-
len ad› haf›zalarda yer eden “yeter art›k söz milletindir!” slogan›yla ik-
tidara geldi.  Demokrat Parti’yi iktidara tafl›yan bu iletiflim faaliyetleri,
Türkiye’de siyasal iletiflimin geliflmesinin de temelini oluflturmufltur. 22

Siyasal reklamc›l›k ise  Türkiye’de gerçek anlamda 1977’de Adalet
Partisi’nin giriflimi ile bafllam›flt›r. 1977 y›l›ndan önce Türkiye’de siya-
sal partiler genellikle “edilgen ileti konumuna düflecek bir uygulamay-
la” tan›t›m ve reklam çal›flmalar› yürütüyorlard›. 1977 y›l›nda Türki-
ye’deki kitle iletiflim araçlar›n›n yayg›nl›¤› düflünüldü¤ünde bu tarihten
önce siyasal reklamc›l›k alan›nda önemli say›labilecek geliflme görmek
mümkün de¤ildir. 1977/1980 tarihleri aras›nda ise Türkiye, siyasal ve
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ekonomik boyutta önemli sars›nt›lar yafl›yordu. Bu dönemde etkin ve
kapsaml› bir siyasal iletiflim faaliyeti yürütmek mümkün de¤ildi. 12
Eylül 1980 süreci ise siyasal etkinlikleri ask›ya alarak bir sessizlik dö-
nemi bafllatm›flt›r. Ancak bu süreç içerisinde kamuoyuna, halka yönelik
siyasal iletiler, biçim ve içerik olarak farkl›laflsa da, yine de devam edi-
yordu. 1983 y›l›nda yap›lan seçimler, bir anlamda Türkiye’de siyasal
reklamc›l›¤›n ve siyasal iletiflim faaliyetlerinin bilinçli ve etkin bir bi-
çimde kullan›ld›¤› seçimler olmufltur. 1983 seçimlerine kat›lan iki par-
ti olan ANAP ve MDP reklam ajanslar› ile çal›flm›fllar ve profesyonel
bir yaklafl›mla seçim faaliyetleri yürütmüfllerdir. 23

1960 ve 1970’li y›llarda yap›lan seçimlerde gazeteler etkin bir ileti-
flim arac› olarak sahneye ç›kmaya bafllam›fllard›r. Gazeteler, seçim dö-
nemlerinde miting ve gezileri izlemekte, lider ve adaylar› seçmenlere
tan›tmakta, konulara yönelik durufl ve tav›rlar›n› kamuoyuna yans›t-
maktayd›. Gazeteler belki bir reklam medyas› olarak de¤il ama, siyasal
bilgilenme arac› olarak oldukça etkili bir konumdayd›lar. 1970 ara se-
çimlerinde ise Adalet Partisi’nin gazetelere siyasal ilanlar vermeye bafl-
lad›¤› görülmektedir. Yine geleneksel olarak kullan›lan afifllere bu kez
broflür ve el ilanlar› da eklenmifl, bu bas›l› malzemeler okur yazarl›k
oran›n›n daha yüksek oldu¤u kent merkezlerinde da¤›t›lm›flt›r. 24

1968 y›l›nda Ankara’da Türkiye Radyo Televizyon Kurumu taraf›n-
dan bafllat›lan televizyon deneme yay›nlar›n›n 1970 y›l›ndan itibaren
Türkiye geneline yay›lmaya bafllamas›, siyasal iletiflim faaliyetlerine de
yeni bir mecra açm›flt›r. Bu tarihe kadar kullan›lan radyo ve gazetenin
yan›nda, kitle iletiflim arac› olarak televizyonun siyasal iletiflimdeki et-
kinli¤i oldukça fazla olmufltur. Nitekim televizyon, girdi¤i tüm ülkeler-
de siyasal iletiflim faaliyetlerini ve seçim kampanyalar›n› radikal bir bi-
çimde etkilemifltir. Televizyon, ülkemizde 1970’lerden itibaren yayg›n-
laflmaya bafllasa da, gerçek anlamda siyasal iletiflim faaliyetlerinde te-
levizyonun kullan›lmaya bafllanmas› 1990’lardan sonra olmufltur. 25

Özellikle TRT tekelinin k›r›lmaya bafllamas› ve özel televizyonlar›n
devreye girmesi, seçimlerde benzeri flimdiye kadar görülmemifl bir si-
yasi rekabeti de gündeme getirmifltir. Türkiye’de ilk özel televizyon
olan Magic Box’›n iktidarda olan bir siyasal parti liderinin yak›n› tara-
f›ndan, hem de yasalara ayk›r› olarak kurulmas›, seçim kampanyalar›n-
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da haks›z rekabetin de ortaya ç›kmas›na neden olmufltur. ‹lk özel tele-
vizyonun, seçim dönemlerinde tarafl› yay›n yapmas›, sadece belli bir
partinin yay›n organ› gibi davran›p, di¤er partilerin mesajlar›na ekran›-
n› kapal› tutmas› elefltiri konusu olmufltur. Özel televizyonlar, ancak
kanuni bir temele oturtulup, say›lar› ço¤ald›ktan sonra belirli bir düze-
ne sahip olmufl ve siyasal iletiflim faaliyetlerinde ençok yararlan›lan ile-
tiflim arac› haline gelmifltir. (Ancak bugün de televizyon kanallar›n›n
sahiplerinin, yay›n faaliyetleri d›fl›nda ticari iflletmeleri, bankalar›,
holdingleri olmas›; ticari ifllerini yürütmek için iktidar partileriyle ya-
k›n iliflki kurmak zorunda kalmalar›, televizyon kanallar›n›n yay›n po-
litikalar›na olumsuz olarak yans›maktad›r. Seçim dönemlerinde kimi
televizyon kanallar›n›n, kamuoyunu do¤ru ve tarafs›z bilgilendirme
fonksiyonlar›n› unutarak, adeta “iktidar›n borazan›” durumuna gel-
meleri endifle vericidir. Medya ahlak›na ve demokratik kültüre de ayk›-
r› olan bu durum, hem siyasete hem de medyaya büyük zarar vermek-
tedir.) 

Türkiye’de 1991 seçimlerinde Anavatan Partisi’nin siyasal iletiflim
faaliyetlerini yürütmesi için Fransa’dan reklamc› Jacques Seguela’y› it-
hal etmesi yeni bir dönemin de bafllang›c› olmufltur. Küreselleflme sü-
reciyle birlikte dünyay› izleyen, seçmenleri ikna çal›flmalar›nda tekno-
lojik geliflmelerden de yararlanmak isteyen siyasal partilerimiz, bu tu-
tumlar›yla profesyonelleflme sürecine h›zla girmifllerdir. 1995 ve 1999
tarihlerinde yap›lan genel seçimlerde seçime kat›lan hemen hemen bü-
tün büyük partilerin yapt›klar› siyasal iletiflim faaliyetleri, kitle iletiflim
araçlar›n› kullanma biçimleri, kamuoyuna ilettikleri mesajlar›n flekli,
içeri¤i ve etkisi için “baflar›l›” tan›mlamas›n› yapmak, hiç de yanl›fl ol-
mayacakt›r. 

Türkiye’de seçim dönemlerinde yap›lan siyasal iletiflim faaliyetleri,
ço¤u Bat› ülkesinde yap›lan faaliyetlerden baz› yönleriyle ayr›lmakta-
d›r.  Öncelikle ülkemizdeki siyasal propaganda dönemi, oldukça coflku-
lu geçmektedir. Oysa Bat› ülkelerinde siyasal propaganda aflamas›nda
siyasal partiler, liderler ve seçmenlerin daha so¤ukkanl› hareket ettik-
leri gözlenmektedir. Bat›’daki siyasal propaganda faaliyetlerinde konu-
lar özlü, aç›k ve daha sistematik bir biçimde seçmene sunulurken, ül-
kemizde mesajlar sistematik olmaktan uzakt›r ve bazen anlafl›lmas› güç
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ögeler de içermektedir. Bat› ülkelerinde söylemler hep gelecek için ol-
mas›na karfl›n, ülkemizde özellikle geçmifl dönemde yap›lanlar günde-
me getirilmekte, gelecekte nelerin yap›laca¤› üzerinde pek durulma-
maktad›r. Seçmenin gelece¤e yönelik umut ve beklentileri ülkemizde-
ki siyasal iletiflim çal›flmalar›nda ço¤unlukla ihmal edilmektedir. 26

Hem 18 Nisan 1999 seçimlerine, hem de 3 Kas›m 2002 ve 22 Tem-
muz 2007 milletvekili genel seçimlerine bak›ld›¤›nda, partilerin siyasal
iletiflim faaliyetlerinde ça¤dafl iletiflim yöntemlerini kullanmaya baflla-
d›klar› görülmektedir. 

Küreselleflen dünyada, kitlelere mesaj›n› h›zl› ve do¤ru flekilde ak-
taramayan, plan ve projelerini etkili bir biçimde sunamayan, çözüm
önerilerini kamuoyuna yans›tamayan partilerin baflar›l› olma flanslar›-
n›n azald›¤› görülmeye bafllan›nca siyasal iletiflim uygulamalar›na ve-
rilen önem de artmaktad›r. 

Nitekim 3 Kas›m 2002 ve 22 Temmuz 2007’deki milletvekili genel
seçimleri de bu gerçe¤i birkez daha do¤rulam›flt›r. Siyasal iletiflim tek-
niklerini do¤ru kullanan, çözüm önerilerini kamuoyuna etkili mesajlar-
la anlatabilen siyasal partiler baflar›l› olmufllard›r. 3 Kas›m ve 22 Tem-
muz seçimlerinden bir partinin “tek bafl›na iktidar” olarak ç›kmas›nda
kuflkusuz siyasal iletiflim uygulamalar›n›n da büyük pay› vard›r. 

Partinin kendini di¤er siyasal partilerden “farkl›laflt›rmas›”, mesaj-
lar›n› etkin bir flekilde kurgulamas›, geliflmifl teknolojik imkanlar ve
do¤ru belirlenmifl bir iletiflim stratejisiyle seçim kampanyas›n› yürüt-
mesi beraberinde baflar›y› da getirmifltir. Küreselleflme çerçevesinde
dünya ile birlikte art›k ülkemizde de  iletiflim, siyasetin odak noktas›n-
da yer almaktad›r. Siyasetin halk ile olan ba¤›n› kurmada siyasal ileti-
flime çok önemli görevler düflmektedir. 

NNoottllaarr
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VVIIII..  BBÖÖLLÜÜMM

2222  TTEEMMMMUUZZ  22000077  MM‹‹LLLLEETTVVEEKK‹‹LL‹‹
SSEEÇÇ‹‹MMLLEERR‹‹NN‹‹NN  DDEE⁄⁄EERRLLEENNDD‹‹RR‹‹LLMMEESS‹‹

TTÜÜRRKK‹‹YYEE  2222  TTEEMMMMUUZZ  SSEEÇÇ‹‹MMLLEERR‹‹NNEE  HHAANNGG‹‹
KKOOfifiUULLLLAARRDDAA GG‹‹RRDD‹‹??

22 Temmuz 2007 tarihinde yap›lan milletvekili seçimlerinin çok
fazla “kendine özgü” flartlar› vard›r. Her fleyden önce mevcut siyasal
iktidar Cumhurbaflkan›n› seçememifl, Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nde bafllayan gerginlik k›sa sürede toplumun de¤iflik katmanlar›na
yans›m›fl; Cumhurbaflkan› aday› üzerinde uzlaflma sa¤lanamamas› tar-
t›flmalar›n devletin en yüksek makam› üzerinden yap›lmas›na zemin
haz›rlam›flt›r.

Cumhurbaflkanl›¤› seçimi s›ras›nda gündeme gelen “salt ço¤unluk”
tart›flmas›, Anayasa Mahkemesi’nin verdi¤i “367 flart” karar›yla birlik-
te yeni bir flekle bürünmüfl, bunun sonucu da siyasal iktidar erken ge-
nel seçime gitme karar› alm›flt›r. 

Ola¤an geliflme süreci içinde siyasal iktidar Cumhurbaflkanl›¤› ma-
kam›na kendi istedi¤i bir aday› oturtacak, ard›ndan da sürekli olarak yi-
neledi¤i “seçimler zaman›nda yap›lacak” sözüne binaen sonbahar’da
da genel seçimlerin yap›lmas›n› sa¤layacakt›.

Ama süreç siyasal iktidar›n planlad›¤› gibi yürümedi. Cumhurbafl-
kan›n› yeni meclisin seçmesi ça¤r›lar›n› karfl›l›ks›z b›rakan ve mevcut
meclisin Cumhurbaflkan›n› seçece¤i yönündeki karar›nda ›srar eden ik-
tidar, toplumda biriken gerginlik enerjisinin birden bire ortaya ç›kma-
s›n›n da yolunu açt›.



Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir’de yap›lan mitingler, buralarda verilen
mesajlar ve muhalefet partilerinin bu mitinglere sunduklar› aç›k des-
tekler, toplumda gözle görülür bir kamplaflmaya da zemin haz›rlad›. Bu
mitinglerin “Cumhuriyet” gibi tüm toplumun ortak de¤eri olan bir kav-
ram üzerinden yürütülmesi de kamplaflmay› h›zland›r›c› bir etken oldu.

Türkiye 22 Temmuz seçimlerine böyle bir süreçten geçerek girdi.
Bu sürecin “normal” bir süreç oldu¤u söylenemez. Hatta seçim karar›
alm›fl bir parlamentonun anayasa de¤iflikli¤i paketi haz›rlamas› da
mevcut sürecin normal olmad›¤›n›n göstergesi olarak yorumlanabilir. 

SSeeççmmeennlleerriinn  kkaarraarr››nnaa    eettkkii  eeddeenn  uunnssuurrllaarr

Daha önce de belirtti¤imiz gibi sand›k bafl›na giden seçmenin kara-
r›na; “güvenlik iste¤i”, “sayg›nl›k iste¤i”, “duygusal ba¤l›l›k” ve “din-
sel/siyasal inançlar” etki etmektedir.

22 Temmuz seçimlerinde bu dört temel unsurun seçmenlerin karar›-
n› belirlemelerinde fazlaca etkili olmad›¤› görülmüfltür.  

Çünkü Türkiye’nin seçime yöneldi¤i süreç ve seçim karar› al›nd›k-
tan sonra yaflanan “siyaset mühendisli¤i” uygulamalar›, seçmenin üze-
rine çok a¤›r bir yük yüklemifltir. Seçmen adeta kamplaflt›r›lan siyasi
cephelerden birinde yer almaya zorlanm›fl, geçmiflte karar›n› verirken
ölçü ald›¤› mekanizmalardan bu seçimde vazgeçmesi istenmifltir. 

Örne¤in oy verme davran›fl›n› etkileyen partilere karfl› duyulan duy-
gusal ba¤l›l›k ve dinsel/siyasal inançlar bu seçimlerde çok gerilerde
kalm›fl, önemli miktarda seçmen geçmiflte oy verdi¤i partisini bu se-
çimde terk etmifltir. Bunun nedenini de kamuoyunda oluflturulan kamp-
laflma ve korku siyasetinde aramak gerekir.

2222  TTeemmmmuuzz  sseeççiimmlleerriinniinn    öözzeell  flflaarrttllaarr››

1. Türkiye, 22 Temmuz seçimlerine Cumhurbaflkan›n› seçmek için
Meclis’te yeterli ço¤unlu¤u bulamayan siyasal iktidar›n ald›¤› ani bir
kararla girmifltir. Seçim karar›yla birlikte, Cumhurbaflkan›n› halk›n seç-
mesini de içeren anayasa de¤ifliklik paketini de Meclis’ten ç›karan ik-
tidar; “Millet iradesine bask› yap›ld›¤›, Meclis’in 367 flart› ile kilitlen-
di¤i ve bu kilidi Millet’in açaca¤›” tezini savunmufltur. Siyasal iktidar
Cumhurbaflkan›n›n seçilememesini milli iradeye yap›lan bir müdahale
olarak göstermifltir. 22 Temmuz seçimi ülkeyi yönetecek siyasal iktida-
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r›n seçiminden çok, milli irade üzerindeki demokrasi d›fl› güçlerin bas-
k›lar›n›n kald›r›lmas› fleklinde kamuoyuna sunulmufltur.

2. 22 Temmuz seçimlerinde daha önce örne¤i pek çok kez görülen
“siyaset mühendisli¤i” yine sahne alm›flt›r. ANAP ve DYP’nin “De-
mokrat Parti” çat›s› alt›nda birleflmeleri ve sonra sürpriz bir flekilde ay-
r›lmalar›, DSP’nin seçime kendi bafl›na girmekten vazgeçip CHP’nin
listelerinden girme karar› almas›, yine Hür Parti’nin CHP’ye kat›lmas›,
normal koflullarda pek mümkün olmayacak “çok özel” geliflmelerdir.
Ayn› flekilde baflka zamanda isimlerinin yan yana gelmesi mümkün gö-
zükmeyen kamuoyunda etkili kiflilerin, siyasi fikirlerini temsil etmeyen
partilere kat›lmalar› da bu özel koflullar›n sonucudur. Siyaset mühen-
disli¤i, mevcut siyasal iktidara karfl› yeni cepheler oluflturman›n, böy-
lece alaca¤› oy oran›n› düflürmenin planlar›n› yapm›flt›r. Yapay oluflum-
lara, zorlama ittifaklara, seçime yönelik iflbirliklerine geçmiflte prim
vermeyen seçmen, 22 Temmuz seçimlerinde de siyaset mühendisli¤i
hesaplar›na so¤uk bakt›¤›n› ortaya koymufltur. 

3. 22 Temmuz seçimlerinde oluflan hassas ortam ve özel koflullar ne-
deniyle seçim kampanyalar›nda siyasal iktidar›n icraatlar› pek günde-
me gelmemifl, seçim kampanyalar› daha çok soyut kavramlar temelin-
de yürütülmüfltür. 22 Temmuz seçim döneminde hem sürenin k›s›tl› ol-
mas› hem de kamuoyunda oluflturulan alg› nedeniyle partilerin büyük
ço¤unlu¤u proje ve programlar›yla gündeme gelmek yerine, slogan ve
söylemlerle seçmenin karfl›s›na ç›kmay› tercih etmifltir.

4. 22 Temmuz seçimleri, hem ülkemize yönelik terör tehdidinin art-
t›¤› hem de bölgemize yönelik küresel güçlerin planlar›n›n yo¤unlaflt›-
¤› bir dönemde yap›lm›flt›r. Kuzey Irak’taki geliflmeler kamuoyu tara-
f›ndan kayg›yla izlenirken, Türkiye’de ç›kabilecek bir hükümet krizi-
nin ya da çok ortakl› bir koalisyon hükümetinin kararlar›n zaman›nda
ve do¤ru flekilde al›nmas›n› zorlaflt›rabilece¤i endiflesi artm›flt›r. Geç-
miflte koalisyon hükümetlerinde yaflanan kötü tecrübeler, kamuoyunda
tek parti yönetimi arzusunu güçlendirmifltir. Seçmenlerin ço¤u, siyasal
istikrars›zl›¤›n ülkemize yükledi¤i a¤›r faturay› art›k göze alma tarafta-
r› de¤ildir. Hem ülkemize yönelik tehditler hem de bölgemizde meyda-
na gelebilecek muhtemel geliflmelerin ülkemize yans›taca¤› olumsuz-
luklar, seçmenleri kararlar›n› olufltururken mevcut durumun devam›na
psikolojik olarak zorlam›flt›r.
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2222  TTeemmmmuuzz  SSeeççiimm  SSoonnuuççllaarr››

22 Temmuz 2007 tarihinde yap›lan milletvekili genel seçimlerinden
Adalet ve Kalk›nma Partisi oylar›n› art›rarak birinci parti olarak ç›k-
m›flt›r. AKP’nin iktidarda iken oylar›n› art›rmas› dikkat çekici olarak
de¤erlendirilirken, 22 Temmuz seçimlerinin yap›ld›¤› “özel koflullar›n”
bu sonuçlar›n al›nmas›nda önemli katk›s›n›n oldu¤u yorumu yap›lmak-
tad›r.1
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‹ktidar partisi AKP, oylar›n› art›rmas›na ra¤men 2002 seçimlerinde
kazand›¤› milletvekili say›s›n› koruyamam›flt›r. Bunda Milliyetçi Hare-
ket Partisi’nin 71 milletvekili ile Meclis’e girmesinin önemli etkisi var-
d›r.

22 Temmuz seçimlerinin sürprizi ise ba¤›ms›z milletvekillileri ol-
mufltur. Türkiye genelindeki yüzde 10’luk baraja tak›lmamak için ba-
¤›ms›z aday olan ço¤u Demokratik Toplum Partili adaylar seçilebilme
baflar›s› göstermifltir. 

Ba¤›ms›z 20 milletvekilinin DTP’ye kat›lmas›yla bu parti Meclis’te
grup kurma hakk›n› kazanm›flt›r. Muhsin Yaz›c›o¤lu’nun BBP’ye, Ufuk
Uras’›n da ÖDP’ye kat›lmalar›yla birlikte bu iki parti de Meclis’te tem-
sil edilme imkan›na kavuflmufltur. 

Seçimlere CHP’ye ile birlikte giden DSP’nin ayr›lma karar› almas›,
DSP’nin de Meclis’te temsil edilmesine imkan sa¤lam›flt›r.

TTBBMMMM’’ddeekkii  SSaannddaallyyee  DDaa¤¤››ll››mm››  ((AA¤¤uussttooss  22000077))

22 Temmuz seçim sonuçlar›yla birlikte hayal k›r›kl›¤›na u¤rayan
partilerin bafl›nda Cumhuriyet Halk Partisi gelmektedir. DSP ve Hür
Parti’nin kat›l›m› ve siyaset mühendisli¤inin oluflturdu¤u kamplaflma
ortam›na ra¤men yüzde 20.8 oy almas›, genel baflkan Deniz Baykal’›
hedef haline getirmifl ve istifa etmesi istenmifltir.
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Demokrat Parti genel baflkan› Mehmet A¤ar ise 22 Temmuz seçim
sonuçlar› aç›kland›¤› gece istifas› istenmeden kendisi istifa etmifltir. Se-
çimlerde ald›¤› 5.4 oyla baraj›n alt›nda kalan DP, seçimlerde büyük ha-
yal k›r›kl›¤› yaflayan bir di¤er parti olmufltur. 

Saadet Partisi de 22 Temmuz seçimlerinde bekledi¤i oyu alamayan
partiler aras›ndad›r. Milli Görüfl Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’›n
Saadet Partisi’nin seçim kampanyas›na konferanslar ve televizyon ko-
nuflmalar›yla verdi¤i deste¤in oylar›n artmas›n› sa¤layaca¤› beklentisi
gerçekleflmemifltir.

Seçim kampanyas›nda “baraj› aflt›k” slogan›n› s›kl›kla kullanan
Genç Parti de ald›¤› yüzde 3 oran›ndaki oyla seçimlerden istedi¤ini bu-
lamayan partilerin aras›nda yer alm›flt›r.

SS‹‹YYAASS‹‹  PPAARRTT‹‹LLEERR‹‹NN  SSEEÇÇ‹‹MM  BBEEYYAANNNNAAMMEELLEERR‹‹

Seçim beyannameleri, seçime giren partilerin oylar›n› istedikleri
seçmenlerle aralar›nda yapt›klar› bir “ortakl›k anlaflmas›” gibidir. Par-
tiler, seçmene “e¤er oyunuzu bana verirseniz bunlar› yapmay› taahhüt
ediyorum” demekte, seçmenler de partilerin vizyonunu bu beyanname-
ler arac›l›¤›yla ölçme imkan› bulabilmektedir.

AAddaalleett  vvee  KKaallkk››nnmmaa  PPaarrttiissii::

AKP’nin 231 sayfadan oluflan seçim beyannamesi “nice AK y›lla-
ra” bafll›¤›yla kamuoyuna sunulmufl ve adeta hükümet icraatlar›n›n an-
lat›ld›¤› “faaliyet raporu” gibi haz›rlanm›flt›r.2

On ayr› bölümden oluflan seçim beyannamesinde ekonomi politika-
lar›ndan finansal hizmetlere, sosyal yap›n›n iyilefltirilmesinden çal›flma
hayat›na, yerel yönetimlerin güçlendirilmesinden d›fl politikaya kadar
genifl bir alanda vaatlere yer verildi.

‹flte AKP’nin seçim beyannamesi'nde yer alan vaatlerin özeti:

- Ekonomi politikalar› kapsam›nda 2013 y›l›nda kifli bafl›na gelir 10
bin dolar›, sat›n alma gücü paritesine göre 15 bin dolar› geçecek. Milli
gelir 800 milyar dolara ulaflm›fl olacak. Enflasyon “Düflük tek haneye”
indirilecek, ‹flsizlik oran› daha da düflecek, ihracat 200 milyar dolar›
aflacak, turizm geliri 40 milyar dolara yaklaflacak. 
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- AKP iktidar› makro ekonomik istikrar›n ve büyümenin sürdürül-
mesi amac› ile mali disiplini devam ettirecek. Enflasyon oran›n›n afla-
¤›ya çekilmesi, cari aç›¤›n kontrol alt›nda tutulmas› ve kamu borç sto-
kunun milli gelire oran›n›n daha da azalt›lmas› sa¤lanacak. Vergi mev-
zuat› sadelefltirilecek. Yolsuzluk kay›t d›fl› ekonomi, kara para ile mü-
cadele sürdürülecek. Yat›r›mlar› ve istihdam›n desteklenmesi çerçeve-
sinde vergi ve benzeri yüklerin düflürülmesine yönelik düzenlemeler
yap›lacak. Damga vergisi baflta olmak üzere, ifllemler üzerindeki vergi-
ler kademeli olarak kald›r›lacak. 

-KOB‹'lerin kay›tl› sisteme geçmeleri için her türlü destek verile-
cek. Arac›l›k maliyetleri üzerindeki vergi yükleri kademeli olarak dü-
flürülecek. Halk Bankas› baflta olmak üzere kamu bankalar›n›n özellefl-
tirilmesi çal›flmalar› tamamlanacak. 

-Teflvik politikalar›nda köklü de¤ifliklere gidilerek bölgesel teflvik-
lere a¤›rl›k verilecek. Sanayi stratejisi tamamlanacak. Otomotiv beyaz
eflya ve elektronik gibi alanlarda sektörel stratejiler haz›rlanacak. Sana-
yi bilgi sistemi gelifltirilecek. 

- Akdeniz, Karadeniz ve Hazar Denizi ülkeleriyle serbest ticaret ala-
n› oluflturulmas› yönünde çal›flmalar devam edecek. Türkiye'nin ihracat
hacmi 2013 y›l›nda 200 Milyar Dolar› aflacak. 2023 y›l›nda ise 500
Milyar Dolar›n üzerine ç›kacak. 

-Okul öncesi e¤itimde, okullaflma oran›n› asgari yüzde 50'ye ç›kar›-
lacak. 2023 y›l›nda bu oran yüzde 80 olacak. Derslik say›s› ö¤renci sa-
y›s› 30 kifliyi geçmeyecek flekilde artt›r›lacak. 2013'te ilk ö¤retimde
yüzde 100, mesleki teknik e¤itim dahil yüzde 90 okullaflma gerçekle-
flecek. 20023 y›l›nda ise zorunlu e¤itimi kademeli olarak 12 y›la ç›ka-
rarak orta ö¤retimde okullaflmada yüzde 100'e ulafl›lacak. Meslek okul-
lar›ndaki okullaflma oran›n› 2013'te yüzde 50'ye ç›kar›lacak. Kredi ve
burs miktarlar› art›r›lacak. 

-Sa¤l›kta dönüflüm program› sürdürülecek. Genel sa¤l›k sigortas›
sistemi 2008 y›l›nda hayata geçirilecek. Kan ve kan ürünleri teminini
vatandafl›n s›rt›ndan yük olmaktan ç›kar›lacak. “Medula” projesi ile
hastaneler ve sosyal güvenlik kurumlar› aras›nda ifllemler online olarak
yap›labilecek. Elektronik fatura ve reçeteleme sistemine geçilecek. 

- ‹flsizlik Sigortas› Fonu istihdam› gelifltirecek yat›r›mlara özendir-
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me ve iflgücü piyasas›n›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda beceri kazand›rma
amaçl› kullan›lacak. ‹flsizlerin bu fondan daha kolay uzun süreyle ya-
rarlanmas› sa¤lanacak. 

-Elektrik üretim ve da¤›t›m›n özellefltirilmesi ba¤lam›nda hukuki
düzenlemeler yap›lacak. fiahdeniz gaz›n›n Türkiye'ye getirilmesini he-
defleyen Bakü-Tiflis-Erzurum do¤algaz boru hatt› çok yak›nda devre-
ye al›nacak. 

CCuummhhuurriiyyeett  HHaallkk  PPaarrttiissii::

CHP’nin seçim beyannamesi’nde a¤›rl›kl› olarak AKP iktidar›nda
ülkemizin karfl› karfl›ya kald›¤› vurgulanan tehdit ve tehlikelere dikkat
çekilmektedir.3

“Türkiye'nin laik düzeni, Atatürk ilke ve devrimleri ve Cumhuriye-
timizin ça¤dafl kazan›mlar› y›prat›lmaktad›r” denilen beyannamede,
AKP’nin ekonomide, d›fl politikada, e¤itim ve sa¤l›kta yapt›¤› uygula-
malar elefltirilmektedir.

CHP’nin seçim beyannamesinde halk›n durumuna özellikle vurgu
yap›larak flu de¤erlendirmede bulunulmaktad›r:

-Açl›k ve yoksulluk yayg›nlaflm›fl, sosyal adalet kavram› unutul-
mufl, eflitsizlikler yayg›nlaflm›flt›r. Türkiye, bir yandan “dolar milyar-
derleri”, di¤er yandan yoksullar ülkesine dönüflmüfltür.

-Resmi rakamlara göre, en az 1 milyon yurttafl›m›z yata¤a aç gir-
mekte, en az 20 milyon yurttafl›m›z yoksulluk koflullar›nda yaflama tu-
tunmaya çal›flmaktad›r. 

-‹flsizlik, toplumsal afet konumuna ulaflm›flt›r… Her 5 yurttafl›m›z-
dan biri veya her 3 gencimizden biri iflsizdir.

-Bu koflullarda ülke içindeki yoksulluk ortam›nda yefleren adi suç-
larda da büyük art›fl olmufl, vatandafl flehirlerde güvenlik içinde yaflaya-
maz hale gelmifltir. 

-‹ç ve d›fl borçlar›m›z ile d›fl ticaret ve cari ifllemler aç›¤›, Cumhuri-
yet tarihimizin rekorlar›n› k›rm›flt›r. 

-Yüksek reel faiz, düflük kur ve borçlanmaya dayal› politikalar ile
KOB‹'ler nefes alamaz, ulusal sanayimiz geliflme ve istihdam yaratma
yeteneklerini kullanamaz hale gelmifltir.
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Seçim beyannamesinde “Türkiye’nin bir yol ayr›m›nda” oldu¤una
ifleret eden CHP, 22 Temmuz seçimlerini “Cumhuriyet tarihinin en
önemli seçimi” olarak yorumlamaktad›r.

Cumhuriyet Halk Partisi, oylar›n› istedi¤i seçmenlere iktidar oldu-
¤unda ise flunlar› vaat etmektedir:

- TERÖRE SON VER‹LECEK; Terörün kökü kurutulacak, akmak-
ta olan flehit kan› durdurulacak, ülkemizin bar›fl› ve bütünlü¤üne sahip
ç›k›lacak.

- HALK SOKAKTA HUZURA KAVUfiACAK; Sokaklarda kapkaç
ve fliddet sona erecek, kentlere güven, yaflama huzur gelecek.

-TESL‹M‹YETÇ‹L‹K SONA ERECEK; Teslimiyetçi de¤il, onurlu
d›fl politika yürütülecek. K›br›s'ta tavize son verilecek. 1 Mart ‘ta ser-
giledi¤imiz yurtsever durufl sürdürülecek.

- DOKUNULMAZLIK KALKACAK; Milletvekili de savc›ya va-
tandafl gibi hesap verecek, “haramzade bürokrat - erdemsiz siyasetçi -
kirli ifladam›” zinciri k›r›lacak, vurgunlar›n ve yolsuzluklar›n hesab› so-
rulacak.

- TARIMDA KAPSAMLI B‹R REFORM YAPILACAK; Çiftçi yü-
kümüz de¤il, gücümüz olacak... Tar›mda tasfiyeye son verilecek, çift-
çiye destek iki kat›na ç›kacak, mazot fiyat› yar› yar›ya ucuzlayacak,
çiftçi borç ve faiz bata¤›ndan kurtar›lacak.

- ‹fiS‹ZL‹K KABUS OLMAKTAN ÇIKACAK; ‹flsizlik 5 y›lda ya-
r› yar›ya azalt›lacak, “Gençlere ‹fl” ve “GENÇ ‹fl Kur” Projeleri baflla-
t›lacak, iflçilerin vergi ve sigorta primi yükü azalt›lacak, üretime ve ih-
racata dayal› h›zl› büyüme stratejisine dönülecek. 

- E⁄‹T‹MDE KAPSAMLI, ÇA⁄DAfi REFORM YAPILACAK;
Ö¤rencilerin üçte ikisi, mesleki teknik e¤itime gidecek, meslek ve ifl
sahibi olacak. ÖSS kald›r›lacak, üniversite ö¤rencilerine her ay 250
YTL E¤itim Destek Bursu verilecek, her ihtiyac› olan ö¤renciye kamu
yurdunda bar›nma olana¤› sa¤lanacak. Temel e¤itim 10 y›la ç›kart›la-
cak, yat›l› okullar›n say›s› art›r›lacak.

- K‹MSE AÇ YATMAYACAK; S›f›r Açl›k Projesi uygulanacak, si-
gortas›z ve iflsiz yoksul ailelere Vatandafll›k Hakk› ödemesi yap›lacak,
yoksullaflma durdurulacak. 
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- HERKES NÜFUS CÜZDANI ‹LE SA⁄LIK H‹ZMET‹ ALAB‹-
LECEK; Hak da¤›tan “Sosyal Devlet” gelecek, nüfus cüzdan›n› göste-
ren her vatandafl, eflit ve kaliteli sa¤l›k hizmetini alacak.

MMiilllliiyyeettççii  HHaarreekkeett  PPaarrttiissii::

MHP seçim beyannamesinde Dünyan›n nereye do¤ru gitti¤inin bir
analizini yapmakta, Türkiye’nin bu yeni koflullara nas›l adepte olaca¤›
ve hangi politikalar› uygularsa kazançl› ç›kaca¤›na iflaret edilmektedir.4

“Türkiye çaresizli¤e ve seçeneksizli¤e mahkum de¤ildir” bak›fl aç›-
s›n›n ifllendi¤i beyannamede; “Türkiye’nin sahip oldu¤u zenginlikler
ve  köklü devlet tecrübesiyle ortaya koyaca¤› vakur  duruflu,  bölgesin-
de her zaman için itibar görmesini ve kutup konumuna gelmesini sa¤-
layacakt›r.  Türkiye  kendi gücünü keflfetti¤i ve özüne döndü¤ü zaman,
bölgesel güç olman›n  ötesine  geçecek  ve  küresel  bir  güç  haline  ge-
lecektir” de¤erlendirmesi yap›lmaktad›r.

MHP seçim beyannamesinde iktidara geldi¤inde yapacaklar›n› flöy-
le s›ralad›:

-Demokrasinin bütün kurum ve kurallar›yla  iflletilerek; demokratik
siyasi kültürün yerleflti¤i, temel hak ve özgürlüklerin güvence alt›na
al›nd›¤›, kanunilik  yerine en genifl anlamda hukukun üstünlü¤ünün te-
sis edildi¤i ve her alanda adaletin hakim k›l›nd›¤› siyasi ve hukuki bir
düzenin oluflturulmas›n›,

-Rekabetçi piyasa ekonomisini ve serbest teflebbüsü esas  alan,  kay-
naklar›n rasyonel kullan›ld›¤›, yeterli yat›r›m ve üretimin sa¤land›¤›,
adil bir gelir bölüflümünün tesis edildi¤i, dünyadaki ilk 10  ekonomi
aras›nda yer ald›¤›m›z  hakkaniyetli ve istikrarl› bir  ekonomik  düze-
nin  tesis  edilmesini,

- Yat›r›mlar›n yüksek  teknoloji gerektiren ve katma de¤eri yüksek
mal ve hizmet üreten alanlara  yöneltilmesini öngören bir sanayileflme
stratejisini,  istikrarl›,  sürdürülebilir ve istihdam  yaratan  bir  büyüme
yap›s›n›n sa¤lanmas›n›,

- Bilim ve teknolojide geliflmifl ülkelerle olan aç›¤›n kapat›larak bil-
gi toplumuna geçiflin sa¤lanmas›, bilim, teknoloji, yenilik ve üretim
aras›ndaki etkileflimi esas alan bütüncül bir anlay›flla hayat›n her ala-
n›nda elektronik yaflam “e-yaflam” tarz›n›n benimsenmesini,
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-Yoksulluk, iflsizlik ve yolsuzlukla mücadele etmek üzere milli se-
ferberlik bafllat›lmas›n›,

- Milli  kimli¤imizin  vazgeçilmez  unsurlar›ndan  birisi olan  Türk-
çenin,  Türk Dünyas›nda kullan›lan ve anlafl›labilen  ortak bir kültür  ve
bilim dili olmas›n›n sa¤lanmas›n›,

-Milletimize evrensel normlarda hizmet sunulmas› anlay›fl›ndanha-
reketle, vatandafla hizmeti ve vatandafl›n güvenini esas alan,  etkin  ve
verimli çal›flan, bir yönetim anlay›fl›n›n tesisini,

- E¤itim, sa¤l›k ve sosyal güvenlik  gibi  temel ihtiyaçlar›n eksiksiz
olarak karfl›land›¤›, insan onur ve haysiyetine yak›fl›r  sosyal  düzenin
oluflturulmas›n›,

-Türk Milleti’ne mensubiyetin gurur ve fluuruna sahip, milli ve ma-
nevî de¤erlerimizi özümsemifl, düflünme, alg›lama ve problem çözme
yetene¤i geliflmifl, yeni geliflmelere aç›k, sorumluluk  duygusu  ve top-
lumsal duyarl›l›¤›  yüksek, bilim ve teknoloji üretimine yatk›n, giriflim-
ci, demokrat, kültürlü ve inançl› nesillerin yetifltirilmesini,

-Kültürel ve ahlaki yozlaflman›n giderilmesi için, milli ve manevi
de¤erlerden beslenen,  birlik ve bütünlü¤ümüzü güçlendirici politikala-
r›n uygulanmas›,

- Türkiye’nin tarihine, kültürüne,  yeralt›  ve  yerüstü zenginlikleri-
ne,   befleri-askeri-iktisadi kapasitesine, jeopolitik avantajlar›na  uygun
bölgesel ve küresel iflbirli¤i programlar›n›n gelifltirilmesini,

-Jeostratejik  konumu  köklü  devlet  gelene¤i,  modern  ve güçlü or-
dusu sahip oldu¤u zenginlikleri itibariyle önemi gün geçtikçe  artan  ül-
kemizin; tarihi ve kültürel ba¤lar›n›n oldu¤u  Balkanlar,  Kafkasya, Or-
ta Asya ve Orta Do¤uda yer alan ülkeler ile iliflkileri en üst seviyeye  ç›-
kar›larak, ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel alandaki iflbirli¤inin zen-
ginlefltirilmesini,

-Ülkemizin, dünya ölçe¤inde siyasi, sosyal ve ekonomik  politikala-
r›n  oluflturulma- s›nda söz sahibi olmas›n›, öncelikle bölgesinde süper
güç ve 2023 y›l›nda da “Küresel Güç” olma hedefi do¤rultusunda bir
d›fl politikan›n tesis edilmesini, hedefliyoruz.
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DDeemmookkrraatt  PPaarrttii::

Demokrat Parti seçim beyannamesinde özellikle siyaset kurumunun
karfl› karfl›ya kald›¤› tehlikelere dikkat çekerek flu de¤erlendirmeyi
yapmaktad›r:5

“Türkiye’de siyaset, her geçen gün bir çözümsüzlük girdab›n›n içi-
ne sürüklenmekte, halk›m›z›n gerçek gündemi AKP-CHP kutuplaflma-
s› içerisine hapsedilmektedir. Düflündürücü olan, bu kutuplaflmay› be-
lirleyen ana temalar›n, milletimizin sahibi olmaktan gurur duydu¤u öz
de¤erleri olmas›d›r. Bilinmelidir ki, demokratik toplumlar›n hiçbirinde
de¤erler, birer çat›flma konusu olarak siyasal alana tafl›nmam›flt›r. De-
¤erler eksenine oturtulan bir çat›flma ortam›nda, ne demokratik bir tu-
tum gelifltirilebilir, ne de toplumun gerçek gündemine iliflkin meflru ta-
lepler gerçek anlamda siyasal karfl›l›klar›n› bulabilir…”

Demokrat Parti’nin beyannamesinde sivil anayasa talebi, e¤itim,
sa¤l›k ve d›fl politika sorunlar› ile özellikle iç güvenlik konular› öne
ç›kmaktad›r.

Seçim kampanyas› döneminde DP’nin asayifl konular›n› gündemde
tutmas› dikkat çekmiflti. DP genel baflkan› Mehmet A¤ar miting konufl-
malar›nda suç oran›n› k›sa sürede düflürece¤ini, kapkaç ve di¤er suçlar-
la etkin mücadele edece¤ini s›kl›kla tekrarlam›flt›. DP’nin beyanname-
sinde bunun “etkin güvenlik hizmeti, hakka ve hakkaniyete uygun ada-
let sistemi ve cayd›r›c› infaz düzeni” ile yap›laca¤› belirtiliyor.

DP’nin seçim bildirgesinde toplumsal huzuru bozan suça karfl› dev-
letin gücünün gösterilmesi de talep ediliyor: “Demokrasinin en basit ta-
rifi olan “baflkalar›n›n özgürlüklerinin s›n›r›n›” en iyi flekilde koruya-
cak yasal ve idari tedbirler al›narak, Türkiye yeniden, toplumumuzun
geleneksel yap›s›nda varolan “evinin kap›s›n› kilitlemeye ihtiyaç duy-
mayacak insanlar›n yaflad›¤› güvenli ve huzurlu bir ülke” haline getiri-
lecektir. Devletin otoritesi ve heybeti masum vatandafl karfl›s›nda de¤il,
vatandafl›n can›na ve mal›na kast eden suçlular karfl›s›nda kendini gös-
terecektir…”

Türkiye’nin güvenlik sorunu ise DP’nin bildirgesinde flöyle yer al›-
yor: “Güvenlik stratejimiz, aktüel meydan okumalara ve tehditlere kar-
fl› koymay› ve her düzeyde imkânlar›n kullan›lmas›n› kapsamaktad›r.
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Türkiye’nin güvenli¤i flüphesiz gelecekte de dünyadaki geliflmelere
ba¤l› olacakt›r. Bu sebeple, uluslararas› kurumlarla ve güvenlik ittifak-
lar›yla iflbirli¤i içinde olmal›y›z. Bundan önce oldu¤u gibi bundan son-
ra da ülkemizin dünyan›n de¤iflik yerlerinde insani amaçl›, bar›fl› tesis
etmeye ve korumaya yönelik uluslararas› çabalara meflruiyet çerçevesi
içerisinde aktif olarak kat›lmas›ndan yanay›z…”

GGeennçç  PPaarrttii::

22 Temmuz seçimleri için seçim beyannamesi haz›rlamayan Genç
Parti, seçmenin karfl›s›na beyanname yerine Genel Baflkan Cem
Uzan'›n vaatlerinin yer ald›¤› taahhütname ile ç›kt›. 

Genç Parti Genel Baflkan› Uzan’›n vaatleri aras›nda ise; “flehitlerin
hesab› sorulacak, f›nd›k 8 YTL, mazot 1 YTL olacak, ÖSS ve harçlar
kalkacak” sözleri öne ç›kt›.

SSaaaaddeett  PPaarrttiissii::

22 Temmuz Seçimlerini “Milli Kurtulufl Harekat›” olarak tan›mla-
yan Saadet Partisi, seçim beyannamesinin önemli bir k›sm›n› 54. Re-
fahyol hükümeti döneminde yap›lan icraatlara ay›rd›.6

54. hükümetten sonra gelen hükümetlerin yapt›¤› olumsuz uygula-
malara ayr›nt›l› olarak yer verilen seçim beyannamesinin son k›sm›nda
Saadet Partisi iktidar›nda yap›lacaklara de¤inildi.

SP’nin seçim beyannamesinde özetle flu vaatlerde bulunuldu:

-54. Refahyol hükümeti zaman›nda bafllad›klar›m›za, b›rakt›¤›m›z
yerden devam edece¤iz. “EKONOM‹K KALKINMA”, “HERKESE
REFAH”, “M‹LL‹, GÜÇLÜ, SÜRATL‹ YAYGIN KALKINMA”
“DENGES‹ZL‹KLER‹N G‹DER‹LMES‹”, “YEN‹DEN BÜYÜK
TÜRK‹YE”N‹N KURULMASI hedeflerimize yürüyece¤iz. 

-“Ekonomik y›k›m”› durduraca¤›z. “Ekonomik Kalk›nma Hamle-
si”ni bafllat›p, afla¤›daki tabloda sunulan reçeteyi uygulayaca¤›z.

- Havuz sistemi tekrar kurularak ve kaynak paketleri haz›rlanacak,
borçlanma ihtiyac› azalt›lacakt›r.

-‹stihdam›n üzerindeki ücret d›fl› yükler azalt›larak istihdam destek-
lenecek, herkese ifl ve afl temini temel politika olacakt›r.
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- Sanayileflme politikalar›, milli hedeflere göre tespit edilecektir.

- S›n›r bölgelerinde s›n›r ticareti gelifltirilecektir.

- Tar›mda üretim desteklenecektir. Destekler, üretim maliyetleri ve
rakip ülkelerin maliyetleri ve destekleri dikkate al›narak tespit edile-
cektir.

- Hayvanc›l›k özel olarak desteklenecek, Et - Bal›k Kurumlar› ve
yem üretimi desteklenecektir.

- fieker pancar›, tütün ve f›nd›kta kotalar kald›r›lacakt›r.

-Teknolojik geliflmeyi h›zland›rmak maksad›yla bir “Yüksek Tekno-
loji Gelifltirme Kurulu” kurulacakt›r.

-Aile, çocuk ve kad›n›n korunmas› için her türlü yetkiyle donat›lm›fl
“Aile, Çocuk ve Kad›n› Koruma Yüksek Kurulu” kurulacakt›r.

-Herkes yeterli sa¤l›k hizmeti alacakt›r. Sa¤l›k hizmetlerinde verim-
lilik ve kalite için gerekli düzenlemeler yap›lacakt›r, denetim güçlendi-
rilecektir..

-Ülkede adaletin her türlü etkiden ar›nm›fl olarak süratle tecellisi
için gereken her türlü tedbir al›nacakt›r. 

- Meslek Liseleri’ne Üniversite Giriflinde yap›lan haks›zl›k kald›r›-
lacakt›r. Her lise mezunu, diledi¤i branflta yüksek tahsil yapma imkân›-
na kavuflacakt›r.

- YÖK kald›r›lacakt›r.

- fiahsiyetli bir d›fl politika izlenecek, 54. hükümet zaman›nda kuru-
lan D-8 teflkilat› gelifltirilecektir.

DDii¤¤eerr PPaarrttiilleerriinn  sseeççiimm  bbeeyyaannnnaammeelleerrii

22 Temmuz seçimlerine giren ama yüzde 2’nin alt›nda oy alan par-
tilerin seçim beyannameleri incelendi¤inde göze çarpan ortak nokta;
“Türkiye’nin kötü yönetildi¤inin” vurgulanmas›, baflta ekonomi ve d›fl
politika olmak üzere temel konularda ülkemizin önemli tehditlerle kar-
fl› karfl›ya oldu¤unun belirtilmesidir.

Siyasal iktidar›n yönetim anlay›fl›ndan ve tarz›ndan hoflnut olmad›k-
lar›n› aç›kça ifade eden bu partiler, seçim beyannamelerinde iktidara
geldiklerinde yapacaklar›n› da s›ralamaktad›rlar. AB ile iliflkilerin göz-
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den geçirilmesi hatta üyelik baflvurusunun geri çekilmesi, Kuzey Irak’a
yönelik ciddi tedbirlerin al›nmas› ve ülkemizdeki terörün destekcisi
olarak görülen d›fl güçlere karfl› tav›r gelifltirilmesi iste¤i de, bu partile-
rin seçim bildirgelerinin di¤er ortak noktalar›n› oluflturmaktad›r. 

SSeeççiimm  BBeeyyaannnnaammeelleerrii  nnee  kkaaddaarr ttaattmmiinn  eeddiiccii??

Ülkemizde ne yaz›k ki seçmenlerin ço¤u oy verirken partilerin
programlar›na, seçim beyannamelerine bakma gere¤i duymuyorlar.
Gazete haberleriyle, parti toplant›lar›ndan ald›klar› bilgilerle, izledikle-
ri mitinglerle yetiniyorlar.

Oysa seçime giden partiler için “seçim beyannamesi”, millete veri-
len bir taahhüttür. Partinin neyi, nas›l yapaca¤›n› ortaya koyar; seçmen-
leri ikna edebilecek en önemli belgelerden birisidir.

Ama ülkemizde partilerin seçim beyannamesi fazla dikkate al›nm›-
yor, okuyan› fazla bulunmuyor. Belki bu nedenle partiler de beyanna-
melerine gereken özeni göstermiyor, üstünkörü kaleme al›yor.

Oysa bu beyannameler partilerin ülkemiz ve milletimiz için çizdik-
leri küresel vizyona karfl›l›k gelirler. Seçim beyannameleri, partilerin
nas›l bir Türkiye özlemi çektiklerini gösterir bizlere; bizi nereye do¤ru
götürecekleri konusunda esasl› bir fikir verir.

22 Temmuz seçimine giren partilerin seçim beyannamelerine bak›l-
d›¤›nda görülmektedir ki, pek ço¤unun vizyonu yoktur, ülkemiz için
bir gelecek tasar›lar› bulunmamaktad›r.

Oysa ülke yönetmek ciddi ifltir; sadece mazot fiyat›n›n indirilece¤i
vaadiyle Türkiye gibi bir ülkeyi yönetmek mümkün de¤ildir.

Küreselleflme sürecinde Türkiye’nin yeri neresi olacakt›r? Küresel
sermayenin talanc› zihniyetiyle nas›l bafl edilecektir? IMF programla-
r›ndan kurtulup nas›l kendi ayaklar›m›z›n üzerinde duraca¤›z? Nas›l in-
san gibi yaflayabilecek bir düzene kavuflaca¤›z?

Seçime giren partiler, bu sorulara mutlaka cevap verebilmelidir.

Halk›n karfl›s›na ç›kan partiler, Türkiye’nin nas›l lider ülke yap›la-
ca¤›n› anlatabilmeli, küresel aktör olman›n yolunu gösterebilmelidir.

Halktan oy isteyen partilerin sadece içe dönük mesajlar vermesi de

2222  TTeemmmmuuzz  22000077  MMiilllleettvveekkiillii  SSeeççiimmlleerriinniinn  DDee¤¤eerrlleennddiirriillmmeessii 241



yeterli de¤ildir; Peki, mevcut dünya düzenine Türkiye nas›l müdahil
olacakt›r? Adaletsiz geliflen, genifl kitleleri ezen, sömürüyü yayg›nlafl-
t›ran dünya düzeninin böyle gitmemesi için Türkiye’nin yapacaklar›
yok mudur?

Türkiye, “Adil bir Dünya” n›n kurulmas›na katk› verebilecek potan-
siyele sahiptir. Adaletli, eflitlikçi, ezmeyen, sömürmeyen yeni bir dün-
yan›n kurulmas›, dünyada bar›fl ve kardeflli¤in yeflermesinin de yolunu
açacakt›r.

Siyasal partilerimizin seçim beyannamelerinde gelecek vizyonu
oluflturmak yerine daha çok gündelik icraatlara, içe dönük uygulamala-
ra yer verdikleri dikkat çekmektedir.

Oysa Türkiye gibi bir ülkeyi yönetmeye talip siyasal partilerimizin
dünyadaki geliflmeleri iyi okumas›, do¤ru analiz etmesi ve ülkemize çi-
zecekleri yol haritas›n› sa¤lam bir rotaya oturtmalar› gerekmez mi?

2222  TTEEMMMMUUZZ  SSEEÇÇ‹‹MMLLEERR‹‹NNDDEE  KKAAMMUUOOYYUU  AARRAAfifiTTIIRRMMAALLAARRII

Her seçim döneminde oldu¤u gibi 22 Temmuz seçim sürecinde de
kamuoyu araflt›rmalar› hem medyan›n, hem siyasilerin, hem de halk›n
gündeminde önemli bir yer tuttu.

Bilindi¤i gibi kamuoyu araflt›rmalar› özellikle karars›z seçmenler
üzerinde ciddi etki yap›yor. Oyunu güçlü gözükenden yana kullanma
e¤iliminde olan karars›z seçmenler, medyada yer alan araflt›rma sonuç-
lar›n› oldukça yak›ndan takip ettiler.

Medyada pekçok araflt›rma flirketinin anket sonuçlar› yay›nland›.
Öncelikle belirtelim ki, hemen hepsi de AKP’nin seçimlerden birinci
parti olarak ç›kaca¤›n› do¤ru bildi.

Yine araflt›rma sonuçlar›n›n ço¤u üç partinin baraj› afl›p Meclis’e gi-
rece¤ini gösteriyordu. Araflt›rma flirketleri bu öngörülerinde de yan›l-
mad›lar.

Araflt›rma flirketlerinin en çok yan›ld›¤› iki parti ise Demokrat Parti
ile Genç parti oldu. Kimi araflt›rma flirketleri Demokrat Parti ve Genç
Parti’yi yüzde 7-11 aral›¤›nda gösteriyordu. DP’nin yüzde 5.4, Genç
Parti’nin ise yüzde 3 oy oran›nda kalmas›, araflt›rmac›lar için baflar›s›z
bir öngörü oldu.

Kamuoyu araflt›rmalar›n›n yine ço¤unda ba¤›ms›z milletvekillerinin
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alaca¤› oy oran› yüzde 4 ile 7 aral›¤›nda gösteriliyordu. Seçim sonu-
cunda ba¤›ms›zlar›n yüzde 5.4 oy almas›, araflt›rma sonuçlar›n›n isabet
etmesi fleklinde de¤erlendirilmelidir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin oylar› araflt›rmac›lar›n anketlerinde
yüzde 20-24 aral›¤›nda görülüyordu. CHP’nin yüzde 21’e yak›n oy al-
mas› da araflt›rmac›lar aç›s›ndan baflar› say›lmal›d›r.

Araflt›rmac›lar için MHP’nin ald›¤› 14.2 oy da baflar› hanesine ya-
z›lmal›d›r; çünkü pekçok ankette MHP’nin oylar› yüzde 11-15 aral›¤›n-
da gözüküyordu.

22 Temmuz seçimlerinde en isabetli seçim sonucu tahminini yapan
flirket ise KONDA oldu. Araflt›rmas›nda AKP’nin yüzde 47.9, CHP’nin
19,5, MHP’nin ise yüzde 14,1 oran›nda oy alaca¤› öngörüsünde bulu-
nan KONDA, sonuçlara en yak›n tahmini yapan araflt›rmac› oldu.7

SS‹‹YYAASSAALL PPAARRTT‹‹LLEERR‹‹NN  SSEEÇÇ‹‹MM  KKAAMMPPAANNYYAALLAARRII

Türkiye 22 Temmuz milletvekili seçimlerine çok s›k›fl›k bir takvim-
le gitmek zorunda kald›. Meclis’te Cumhurbaflkan›n›n seçilememifl ol-
mas›, iktidar partisi AKP’ye Kas›m ay›nda yap›lacak seçimleri Tem-
muz’da yapma karar›n› ald›rd›.  

Durum böyle olunca, tüm siyasi partiler seçim kampanyalar›n› k›sa
sürede kotarmak mecburiyetinde kald›lar.

22 Temmuz seçim sürecinde siyasi partiler televizyonlarda siyasi
reklam yapamad›lar. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu ald›¤› bir kararla,
f›rsat eflitli¤ini gerekçe göstererek, televizyonlarda siyasi partilerin rek-
lam yapmas›n› yasaklad›.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ise televizyon kanallar›n› seçim
sürecinde çok yak›ndan takip ederek, “her partiye eflit mesafede davra-
n›lmas›, herhangi bir partinin propagandas› yap›lmamas›” için uyar›lar-
da bulundu, hatta kimi kanallara ciddi cezalar verdi.

22 Temmuz seçimlerinde bilboardlar di¤er seçimlere oranla çok da-
ha fazla kullan›ld›. Özellikle AKP tüm Türkiye genelinde bilboardlar›n
ço¤unu aylar öncesinden kiralayarak sokakta halkla buluflmay› ençok
baflaran parti oldu.
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AKP’nin seçim kampanyas›n› de¤erlendiren gazeteci fiükrü Küçük-
flahin, Hürriyet’deki köflesinde flu yoruma yer verdi: “Seçim y›l› olma-
s› nedeniyle AKP, tam bir y›l önce, Hakkári hariç tüm il ve ilçelerdeki
outdoor ilan panolar›n›n tümünü kiralad›. Kampanyay› götüren Erol
Olçak, "Daha dört ay kullanma hakk›m›z var. D›fl yüzeylere yöneldik,
çünkü bu seçimde seçmen d›flar›da, sokaktayd›" dedi. AKP, bu ön alma-
s› nedeniyle di¤er partilere çok s›n›rl› aç›k alan reklam yüzeyi b›rakt›.

Olçak, ilk kez Erdo¤an'a baflbakanl›k yolunu açan Siirt seçimlerin-
de kulland›klar›, "Baflbakan'›n sesiyle telefonla vatandafla ulaflma" pro-
jesini bu kez Ankara ve ‹zmir mitingleri öncesinde hayata geçirdikleri-
ni söyledi. 

Di¤er partiler bu yola neden baflvurmad› bilinmez; ama AKP, flehir-
leraras› yollarda ilan panolar›n› kullanma cinli¤ini gösteren ilk parti de
oldu. Gerekçesi, "Vatandafl yolculuk boyunca etrafa bak›yor. Çevre bofl
olunca okunabilecek büyüklükte olan pano da mutlaka okunuyor"
idi…”8

Siyasi partiler televizyonda reklam yapmak YSK taraf›ndan yasak-
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lan›nca büyük oranda gazete, dergi ve internet mecralar›n› yöneldiler.
22 Temmuz seçimleri, siyasi partilerin gazetelerde sayfa sayfa verdik-
leri ilan savafllar›na da tan›k oldu.

AKP gazete ilanlar›nda “Güçlü Türkiye, Güçlü ‹ktidar” imaj›n› öne
ç›kard›. ‹lanlar›nda yaln›zca Genel Baflkan Recep Tayyip Erdo¤an’›n
resmini kullanan AKP, ilanlar›nda yapt›¤› icraatlar›n› anlatt›, kendisi
kazan›rsa Türkiye’nin de kazanaca¤› tezini iflledi. “Durmak yok, yola
devam” ifadesini bütün ilanlar›nda kullanan AKP, “Herfley Türkiye
‹çin” sözüne ilanlar›nda yer verdi.

CHP gazete ilanlar›nda “fiimdi CHP zaman›” ifadesini kulland› ve
iktidar partisi AKP’yi hedef ald›. AKP’nin ilanlar›na gönderme yapan
CHP, Baflbakan Erdo¤an’›n bir vatandafla söyledi¤i “Anan› da al git”
sözünü “Yalan›n› da al git” flekline çevirerek, AKP’nin söylediklerinin
gerçekleri yans›tmad›-
¤›n› savundu.

MHP seçim kam-
panyas›nda “Tek bafl›-
na iktidar” tezini sa-
vundu. Türkiye’nin
bütünlü¤ünün tehdit
alt›nda oldu¤una dik-
kat çeken MHP, seç-
menlerden ulusal gü-
venlik ve milli bera-
berlik kayg›lar›n› ön-
celeyerek oy kullan-
malar›n› istedi. Gazete
ilanlar›nda iktidar par-
tisine veya baflka her-
hangi bir partiye gön-
dermede bulunmayan
MHP, seçmene kendi-
sini anlatmay› tercih
etti.
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Demokrat Parti, seçim kampan-
yas›nda genel baflkan Mehmet
A¤ar’› “Türkiye’nin yeni lideri”
fleklinde konumland›rd› ve gazete
ilanlar›nda “MEHMET”i büyük
puntolarla yazarak halktan biri
imaj›n› vermeye çal›flt›. Demokrat
Parti ilanlar›nda iktidar partisini
hedef almak yerine halka kendisini
anlatmay› tercih etti.

Genç Parti, di¤er partiler gibi
büyük ilanlar vermek yerine gaze-
telerin birinci sayfalar›na bant rek-
lamlar vermeyi ye¤ledi. ‹lanlar›n-
da “baraj› aflt›k, iktidara geliyoruz”
ifadesini s›kl›kla kullanan Genç
Parti, her ilan›nda bir seçim vaadi-

ne yer verdi. Genç Parti’nin ilanlar› bütçesine göre etkili iletiflim çal›fl-
malar› olarak yorumland›.

Saadet Partisi, seçim
kampanyas›nda “Bu Böy-
le Gitmez” slogan›n› kul-
land›. Kampanya söyle-
minde iktidar partisi
AKP’nin yapt›¤› icraatlar›
elefltiren Saadet Partisi,
54. hükümet döneminde
yap›lan icraatlara da at›fta
bulundu. Saadet Partisi,
ilanlar›n›n bir k›sm›nda da
“anlad›k ki, sensiz olmu-
yor” ifadelerini kullanarak
halk›n Refahyol hüküme-
tini arad›¤›na vurgu yapt›.
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22 Temmuz seçim kampanyas› döneminde gazete ilanlar› dikkat çe-
ken iki parti daha vard›; ‹flçi Partisi ve Türkiye Komünist Partisi.

‹flçi partisi gazete ilan›nda “Çal›flan Üreten, Bafl›dik Türkiye” ifade-
sine yer verdi, “Baraj puttur; putlar› k›r, Türkiye’yi kurtar” slogan›n›
kulland›. Türkiye Komünist Partisi ise gazete ilan›nda “Sürüden Ayr›l-
ma Zaman›” ifadesini kullanarak kendisini farkl›laflt›rmaya çal›flt›.

22 Temmuz seçimlerinde siyasal partilerin yapt›¤› seçim kampanya-
lar› genel olarak de¤erlendirildi¤inde vasatl›k göze çarpmaktad›r. Bun-
da elbette sürenin yetersiz olmas› önemli bir etkendir ama yine de ka-
rars›z seçmeni ikna edebilecek, siyasal bilgi tafl›yan, cazip seçim ilan-
lar›n› medyada pekala görebilirdik.

Bunu görememizin en büyük nedeni, siyasal partilerin seçim kam-
panyalar›ndaki “strateji” eksikli¤idir. Sadece reklam ajans›yla çal›flan
siyasi partilerimiz seçim ilanlar› haz›rl›yorlar ama ilana ne koyacaklar›
konusunda ciddi bir çal›flma yapm›yorlar. Strateji üretecek bir ekip kur-
muyorlar, bu konuda baflka kurulufllardan yard›m talep etmiyorlar.

Stratejisi olmayan, hedefleri belirlenmeyen, yol haritas› çizilmeyen
siyasal reklamlar, elbette etkisiz kal›yor, istenilen sonuçlara ulafl›lam›-
yor.
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Umar›z ki, 22 Temmuz seçimleri siyasal iletiflim aç›s›ndan tüm par-
tilerimizin ders ç›kartacaklar› bir seçim olsun ve art›k iletiflim çal›flma-
lar› partilerimizde kurumsallafls›n, bilimsel temele oturtulsun, sadece
seçim dönemlerinde yap›lan çal›flmalar olmaktan ç›karak uzun süreli
faaliyetler olarak alg›lans›n.

SSEEÇÇMMEENN  TTEERRCC‹‹HHLLEERR‹‹::  OOYYLLAARR  KK‹‹MMEE,,  NN‹‹ÇÇ‹‹NN  VVEERR‹‹LLDD‹‹??

Siyasal araflt›rmalar›n en zorlu k›sm›, seçmen davran›fllar›n›n araflt›-
r›lmas›d›r. Seçmen davran›fllar› karmafl›k oldu¤u kadar, pekçok de¤ifl-
kene göre de flekil alabildi¤i için belirli kal›plara oturtmak güçtür.

OOyy  vveerrmmeeyyii  eettkkiilleeyyeenn  ffaakkttöörrlleerr

“22 Temmuz seçimlerinde seçmenler oylar›n› hangi etkenleri gözö-
nüne alarak kulland›lar?” sorusuna cevap arayan KONDA araflt›rma
flirketi ilginç sonuçlara ulaflm›flt›r.9

Araflt›rma sonuçlar›na göre, Türk seçmeninin yüzde 78.3’ü “ekono-
mik durum ve beklentileri” önceleyerek oyunu kullanm›flt›r. Oy verme
önceli¤inde ikinci s›ray› yüzde 38.9’la yolsuzluk problemi yer almak-
tad›r. Asayifl sorunu yüzde 14.7 ile üçüncü s›rada, demokrasiye iliflkin
endifleler 13.9 ile dördüncü s›rada, laikli¤e yönelik kayg›lar ise 10.3 ile
beflinci s›rada yer almaktad›r.
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AKP’ye Oy Vereceğini Söyleyenler Hangi Sebepler

İktidarında iyi hizmetler yaptı

Siyasi görüşüme en yakın parti bu

ERDOĞAN için

Cumhurbaşkanı seçtirmedikleri için

En az kötüsü / Ehveni şer

Seçim vaadleri iyi

Eşim/Ailem istediği için

Terör çözümü için

Hep bu partiyi oy veririz

75.8

51.4

41.8

21.7

15.0

14.6

7.1

6.3

5.9

CHP’ye Oy Vereceğini Söyleyenler Hangi Sebepler

Cumhuriyet ve laiklik endişeleri

Siyasi görüşüme en yakın parti bu

Hep bu partiye oy veririz

En az kötüsü / Ehveni şer

Terör çözümü için

BAYKAL için

Seçim vaadleri iyi

Geçmişte iyi hizmetler yaptı

Eşim / Ailem istediği için

64.6

58.6

29.3

19.4

12.5

12.3

11.1

8.0

7.1

MHP’ye Oy Vereceğini Söyleyenler Hangi Sebepler

Terör çözümü için

Siyasi görüşüme en yakın parti

Hep bu partiye oy veririz

BAHÇELİ için

En az kötüsü bu / Ehveni Şer

Cumhuriyet ve laiklik endişeleri

Seçim vaadleri iyi

Geçmişte iyi hizmetler yaptı

Eşim / Ailem istediği için

59.6

56.6

25.7

21.0

13.9

11.2

9.6

8.5

7.4

DTP’ye Oy Vereceğini Söyleyenler Hangi Sebepler

Siyasi görüşüme en yakın parti

Hep bu partiye oy veririz

Lideri için

Eşim / Ailem istediği için

En az kötüsü

83.2

27.2

16.8

10.4

4.0



Araflt›rma sonuçlar›,
halk›n gündemi ile medya-
n›n gündemi aras›nda ciddi
bir fark oldu¤unu da ortaya
koymaktad›r. Baz› yay›n
organlar›nda sürekli olarak
laikli¤in ve demokrasinin
tehlikede oldu¤u yönünde
yay›nlar yap›lmas›na hal-
k›n pek de itibar etmedi¤i
görülmektedir. Laikli¤e sa-
hip ç›kma ad›na düzenlenen mitinglerin de halkta beklenilen etkiyi b›-
rakmad›¤› aç›kt›r. Laikli¤in tehdit alt›nda oldu¤u iddias›n› seçim kam-
panyas›nda s›kl›kla kullanan CHP’nin seçimlerden istedi¤i oyu alama-
mas› da seçmenin oy verirken bu tür konulara öncelik vermedi¤ini gös-
teriyor. Seçmenin 22 Temmuz’da önceliklerinin bafl›na ekonomiyi, ya-
ni geçim meselesini koydu¤u anlafl›l›yor.

PPaarrttiilleerriinn  hhaannggii  öözzeelllliikklleerrii  iikknnaa  eettttii??

A&G araflt›rma flirketi
Temmuz 2007’de 62 ilde
7211 denekle yapt›¤› an-
kette seçmenlere, oy vere-
cekleri partinin hangi
özelli¤inden etkilendikle-
rini sordu.10

Araflt›rma sonuçlar›na
göre, AKP'ye oy vereceklerini söyleyenlerin yüzde 75.8'i "‹ktidarda iyi
hizmetler yapt›" derken, yüzde 41.8'i "Erdo¤an için", yüzde 21.7'si ise
"Cumhurbaflkan› seçtirmedikleri için" cevab›n› verdi. 

CHP'ye oy verece¤ini söyleyenlerin yüzde 64.6's› "Cumhuriyet ve
laiklik endifleleri"ni gerekçe olarak gösterirken, "Baykal için" diyenle-
rin oran› yüzde 12.3 ç›kt›.

MHP'ye oy vereceklerini söyleyenlerin aras›nda ilk s›rada ise, "Te-
rör çözümü" yer ald›. DTP'ye oy vereceklerini söyleyenlerin yüzde
83.2'si ise "Siyasi görüflüme en yak›n parti" diye görüfl belirtti.
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Gönülden mi oy veriyorsunuz?

22 Temmuz / Oy kime? / Gönülden oy?

Gönülden
veriyorum

En az
kötüsü bu

Gönülsüz olarak
mecburen

DTP
AKP
MHP
DP
CHP
Genç Parti
TOPLAM

93.7
85.2
78.4
73.7
70.5
57.3
78.8

6.3
13.7
18.1
22.2
23.0
27.7
17.5

0.0
1.1
3.5
4.0
6.5

14.0
3.7

Seçmenin oy vereceği partiyi belirlerken dikkate

aldığı faktörler

Ekonomik durum ve beklentiler
Yolsuzluk meselesi

Asayiş problemleri
Demokrasiye ilişkin kaygılar

Laikliğe yönelik kaygılar

78.3
38.9
14.7
13.9
10.3

Yeni Partiye İhtiyaç var mı? Yeni Lidere İhtiyaç var mı?

AKP
CHP
DP (DYP)
MHP

EVET

%

11.9
34.8
34.5
29.4

HAYIR

%

88.1
65.2
65.5
70.6

AKP
CHP
DP (DYP)
MHP

EVET

%

15.6
59.6
56.3
42.9

HAYIR

%

84.4
40.4
43.7
57.1



A&G araflt›rma flirketinin anketinde seçmenlere, "22 Temmuz'da oy
verece¤inizi söyledi¤iniz partiye ne kadar gönülden oy veriyorsunuz?"
sorusu da yöneltildi.

Seçmenlerin verdi¤i yan›tlarda en gönülden oy verilen parti DTP
(yüzde 93.7) ç›kt›. DTP'yi yüzde 85.2 ile AKP, yüzde 78.4 ile de MHP
izledi. CHP ve GP'nin ise seçmen taraf›ndan di¤er partilere göre daha
az oranda gönülden desteklendi¤i belirlendi.

252 SSiiyyaassaall  ‹‹lleettiiflfliimm  SSttrraatteejjiilleerrii

Bölgelere göre parti tercihleri

Marmara

AKP
CHP
Kararsız
MHP
Genç Parti
Bağımsız
DP
Saadet Partisi
Diğer
Toplam

14-15 Temmuz/
Oy Kime/Cinsiyet Ege Akdeniz Karadeniz İç

Anadolu
Doğu

Anadolu
Güneydoğu Toplam

% % % % % % % %
39.2
19.5
18.3

7.4
6.9
2.3
3.0
2.7
0.6

100.0

32.4
21.3
16.3
17.4

5.6
0.9
4.5
0.6
0.9

100.0

32.2
19.4
18.9
18.8

3.3
1.2
4.4
1.4
0.5

100.0

46.2
14.7
13.7
11.5
2.5
1.5
6.6
3.0
0.3

100.0

49.8
14.3
13.0
15.1

2.4
1.4
1.8
1.0
1.0

100.0

57.2
10.6

7.9
5.3
1.0

13.5
2.6
1.6
0.3

100.0

46.1
4.8

23.7
1.4
0.2

19.1
2.7
1.7
0.2

100.0

41.8
16.6
16.4
11.4
4.0
3.8
3.5
1.8
0.6

100.0

AKP’ye kadınlar MHP’ye ise erkekler
daha çok oy verdi

Kadın

AKP
CHP
Kararsız
MHP
Genç Parti
Bağımsız
DP
Saadet Partisi
Diğer
Toplam

14-15 Temmuz/
Oy Kime/Cinsiyet Erkek Toplam

% % %
42.8
16.6
18.6

9.4
4.4
2.9
3.7
1.0
0.6

100.0

40.9
16.5
14.1
13.5

3.6
4.7
3.4
2.6
0.6

100.0

41.8
16.6
16.4
11.4
4.0
3.8
3.5
1.8
0.6

100.0

Gençler MHP’yi, orta yaşlılar ise
AKP’yi tercih etti

18-29

AKP
CHP
Kararsız
MHP
Genç Parti
Bağımsız
DP
Saadet Partisi
Diğer
Toplam

14-15 Temmuz/
Oy Kime/Cinsiyet 29-43 44+

% % %

39.1
16.2
15.5
14.2

4.8
4.9
3.2
1.6
0.6

100.0

45.2
14.4
15.3
11.1
4.4
3.5
3.2
2.1
0.7

100.0

41.1
19.3
18.4

8.9
2.7
3.1
4.3
1.7
0.6

100.0

Toplam
%

41.8
16.6
16.4
11.4
4.0
3.8
3.5
1.8
0.6

100.0

Eğitim yükseldikçe AKP oyları düşüyor,
CHP oyları yükseliyor

İlkokul

AKP
CHP
Kararsız
MHP
Genç Parti
Bağımsız
DP
Saadet Partisi
Diğer
Toplam

14-15 Temmuz/
Oy Kime/Cinsiyet

Ortaokul
Lise

Üniversite

% % %
48.2
11.4
18.3

8.0
4.0
3.8
4.2
1.7
0.4

100.0

37.8
18.5
13.7
16.0

4.4
3.7
3.3
1.8
0.8

100.0

26.4
33.3
16.5
11.3
2.9
4.7
1.7
2.4
0.8

100.0

Toplam

%
41.8
16.6
16.4
11.4
4.0
3.8
3.5
1.8
0.6

100.0



PPaarrttiilleerriinn  sseeççmmeenn  pprrooffiilllleerrii

A&G araflt›rma flirketinin Temmuz 2007’de yapt›¤› araflt›rmada si-
yasi partilerimizin seçmen profilleri de ortaya konuldu.

65 il ve 238 ilçe ile bunlara ba¤l› 402 mahalle ve köyde, 3 bin 589'u
kad›n toplam 7 bin 211 kifliyle yüz yüze görüflme metoduyla yap›lan
araflt›rmaya göre, e¤itim seviyesi yükseldikçe AKP'nin oylar›n›n düfltü-
¤ü görüldü. AKP'ye oy verenlerin yüzde 48.2'si ilkokul mezunuyken,
CHP'ye oy verenlerin yüzde 33.3'ü üniversite mezunu ç›kt›. E¤itim
yükseldikçe CHP'ye oy verece¤ini söyleyenlerin oran› ise art›yor.

Oy verenlerin cinsiyetlerine bak›ld›¤›nda ise AKP'nin kad›nlardan,
MHP'nin ise erkeklerden oy ald›¤› ortaya ç›kt›. Kad›nlar›n yüzde 42.8'i
AKP'ye, yüzde 16.6's› CHP'ye, yüzde 9.4'ü ise MHP'ye oy verece¤ini
aç›klad›. 

Erkeklerin ise yüzde 40.9'u AKP'ye, yüzde 16.5'i CHP'ye, yüzde
13.5'i ise MHP'ye oy verece¤ini söyledi. 

Yafl gruplar› aç›s›ndan incelendi¤inde ise AKP'nin orta yafl grubun-
dan, MHP ve GP'nin gençlerden, Saadet Partisi’nin orta yafl grubundan,
DP'nin ise 44 yafl ve üzeri seçmenden genel ortalaman›n üzerinde oy al-
d›¤› belirlendi. CHP'nin de ço¤unlukla 44 yafl üstü ve 18-28 yafl aras›
gençlerden oy alaca¤› görüldü.

Co¤rafi bölge aç›s›ndan bak›ld›¤›nda ise AKP en yüksek oyu yüzde
57.2 ile Do¤u Anadolu Bölgesi'nden ald›. CHP ise en yüksek deste¤i
yüzde 21.3 oy oran› ile Ege Bölgesi'nden gördü. MHP'ye en çok oy ve-
ren ise yüzde 18.8 oran ile Akdeniz Bölgesi oldu.

AKP’nin baflar›s› nas›l yorumlanmal›?

Adalet ve Kalk›nma Partisi, 22 Temmuz seçimlerinden birinci parti
olarak ç›karken, 2002 seçimlerine göre oylar›n› da tahminlerin üzerin-
de art›rd›.

Türkiye’de yap›lan seçimlerde ço¤unlukla iktidar partisinin oylar›-
n›n bir sonraki seçimde düfltü¤ü gözlenmifltir. “‹ktidar y›pranmas›” flek-
linde yorumlanan bu durum, 22 Temmuz seçimlerinde AKP için tam
tersi olmufl, iktidarda iken oylar›n› art›rmay› baflarm›flt›r. 
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AKP’nin artan oylar› için en s›k yap›lan yorum, Cumhurbaflkanl›¤›
seçiminde yaflanan krizdir. Muhalefet partisi CHP’nin Anayasa Mahke-
mesi’ne giderek 367 flart›n› getirmesi ve ard›ndan AKP’nin Cumhur-
baflkan› aday› Abdullah Gül’ün seçilememesi seçmen taraf›ndan “milli
iradeye yap›lan bask›” fleklinde alg›lanm›flt›r. AKP’ye verilen oylar ara-
s›nda milli irade üzerindeki bask›lara son vermek isteyen seçmenlerin
ödünç oylar› da bulunmaktad›r. 

Gazi Üniversitesi Ö¤retim üyesi Prof. Dr. Naci Bostanc›’da Cum-
hurbaflkanl›¤› krizinin AKP’nin oylar›n›n artmas›na katk›da bulundu-
¤unu düflünüyor: “Cumhurbaflkanl›¤› sürecinde yaflananlar AKP’nin
oylar›n› desteklemifltir. Seçim sonuçlar› merkez sa¤daki oylar› AKP’ye
getirdi. Halk cumhurbaflkan› aday›n›n merkez sa¤dan bir figür oldu¤u-
na inand›. Dolay›s›yla cumhurbaflkan› seçimine izin vermeyen partile-
ri bir bak›ma cezaland›rd›…”11

Siyaset Bilimci Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, AKP’yi yeniden
tek bafl›na iktidara tafl›yan üç temel nedenden söz ediyor; “Birisi, sos-
yo-ekonomik nedenler. Ekonominin iyi yönetilmesi, toplumda
1990’lardan sonra meydana gelen yeni sosyolojileri iyi alg›lamalar›,
modernleflme ihtiyac›na cevap vermeleri. Tüm bunlar Türkiye’de ç›kar
güdümlü, objektif ve nesnel oy kullanan kitlelerin oyunu almas›na ne-
den oldu. 

Türkiye’deki modernite ve laik ikileminde, AKP’nin bu iki kavra-
m›n›n uzlaflt›rabilir oldu¤unu söylemesi seçmen üzerinde etkili oldu.
Bunu yaparken de dini modernitenin önüne koyan anlay›fl yerine, mo-
derniteyi dinin önüne ald›. Türkiye’de muhafazakar olan partilerin ve
kesimlerin de de¤iflime taraf olaca¤›n›, AB reformlar› demokrasi gibi
konularda ortaya koydu¤u politikalarla göstermifl olmas› etkili oldu…”

“Birçok CHP’li, DYP’li tan›d›¤›m seçmenin bile anti-demokratik
tutumlar nedeniyle AKP’ye yöneldi¤ini biliyorum, bunu görmek gere-
kiyor. Anti-demokratik uygulamalar AKP’yi güçlendirdi” diyen ODTÜ
ö¤retim üyesi 

Prof. Dr. Sibel Kalayc›o¤lu, AKP’nin baflar›s›nda ayr›ca halka sa¤-
lad›¤› imkanlar›n da rolüne dikkat çekiyor: “AKP, okullarda, kurslarda,
dershanelerde inan›lmaz yat›r›mlar yapt› ve özellikle genç seçmenin
oylar› bu anlamda sand›¤a AKP olarak yans›d›. Bir aile çok ucuz fiya-
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ta çocu¤unu dershaneye gönderebiliyorsa bunu asla unutamaz. Bizim
milletimiz ceketini sat›p çocu¤unu okutan bir toplumdur ve bu tür yar-
d›mlar AKP’nin baflar›s›nda etkili oldu…”

Bo¤aziçi Üniversitesi Ö¤retim üyesi Doç. Dr. Hakan Y›lmaz,
AKP’nin seçim baflar›s›nda parti kimli¤inin etkili oldu¤unu düflünüyor:

“Hani lokantalar vard›r; menülerinde sadece kuru fasulye pilav var-
d›. Fasulyeyi yapar, müflterilerine sunar ö¤leden sonra dükkan›n› kapa-
t›r. Sabah gelir yine ayn› yeme¤i yapar. Bilirsiniz ki orada sadece fasul-
ye vard›r. Bizim ana muhalifet partileri bir anlamda tek yemek sunan
lokantalar gibiler. CHP sadece laikli¤i, MHP de sadece milliyetçilik ye-
me¤ini piflirdi. Biz buna siyaset çevresinde tek konulu, tek daval› ç›kar
grubu diyoruz. O tek davaya gönül vermifl insanlar gelip sizin pefliniz-
de dururlar ama baflka insanlara da satacak mal›n›z olmas› laz›m. Be-
nim gördü¤üm CHP ve MHP’nin en büyük sorunu sunduklar› menünün
tek yemekli bir menü olmas›yd›. 

AKP’nin menüsü ise çok daha genifl; içinde biraz dindarl›k, muha-
fazakarl›k, politik istikrar, AB, d›fla aç›lma, liberal ‹slam, medeniyetler
buluflmas› olan e¤lenceli bir menü. Yeni aç›lm›fl, fl›k, egzotik bir resto-
ran. Dolay›s›yla sadece bu aç›dan bak›ld›¤›nda AKP’nin çok daha ge-
nifl bir kitleye hitap etme flans›n›n yüksek oldu¤unu söyleyebilirim.
Kitle partisi özelli¤ini kazan›yor…”

Ekonomist Mustafa Sönmez ise AKP’nin seçim baflar›s›na de¤iflik
bir aç›dan yaklaflarak, toplumdaki afl›r› borçlanman›n seçmende istikrar
e¤ilimi do¤urdu¤una dikkat çekiyor:

“AKP, 2001 kriziyle periflan edilen bir konjonktür sonras› iktidara
geldi. AKP, ezberi bozarak seçim öncesi IMF ile didiflme iddias›n› bir
kenara b›rak›p, partneri oldu, verilen hedefleri uygulad›. Bu anlamda
IMF’nin deste¤ini ald›. ABD’den de destek gördü. AB’den uzak dur-
mad›. ‹hracat, ucuz kurla yap›lan ithal girdilerle yap›l›rken, ithalat›n
oran› giderek artt›. Cari aç›k büyüdükçe büyüdü. Bu durum iç üretimi,
girdi üreticisini ve istihdam› kötü etkilemekle beraber, fliflmifl ihracat
rakamlar›n›n propagandas› öne ç›kar›ld›. Yine fiyatlar› dizginlemekte
bütçe sürekli bir “disiplin” içinde tutulurken, sosyal devlet harcamala-
r› azalt›ld›, kamu yat›r›mc› olmaktan ç›kar›ld›, dolayl› vergiler yüzde
70’e kadar ç›kar›ld›. Bunlar, enflasyonu dizginleyip, kamunun net borç
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yükünü azaltmaya yararken, toplumun refah›nda yaratt›¤› negatif etki-
ler, ‘her fley enflasyonu tek rakama indirmek için’ argüman›yla karfl›-
land›. U¤ran›lan refah kay›plar›, AKP belediyelerince uygulanan kö-
mür-erzak ianeleriyle telafi edilmeye çal›fl›ld›. Böylece yoksullaflt›r›lan
kitleler bu yard›mlarla AKP’ye minnettar b›rak›ld›. Tüketici kredisi ve
kredi kart› harcamalar› ile her aile belli bir borç yükü alt›na girerken,
borcu ödeyemez duruma düflmemek için ekonomide istikrar, ailelerin
de beklentisi haline geldi…”

Araflt›rma sonuçlar› da göstermektedir ki, 22 Temmuz’da sand›k ba-
fl›na giden seçmenin büyük ço¤unlu¤unun önceli¤i ekonomik koflullar
olmufltur. AKP’nin 4.5 y›ll›k iktidar›nda büyük oranda özellifltirme ya-
p›lmas›, yabanc› sermayenin Türkiye’ye akmas›, s›cak para miktar›n›n
ço¤almas› görece bir rahatlama sa¤lam›flt›r. Seçmenler oy kullan›rken
ülke ekonomisinin gidiflat›na, kendi ekonomik durumlar›ndaki düzel-
meye bakmaktad›r. Ekonomistler ekonomideki mevcut durumun uzun
süre devam edemeyece¤i uyar›s›nda bulunsalar da seçmenler umutlu
olmay› tercih etmektedir.

AKP hem merkezi yönetim hem de belediyeler arac›l›¤›yla ihtiyaç
sahibi vatandafllar›n sorunlar›yla yak›ndan ilgilenmifl, kömür, g›da gibi
temel ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›n› sa¤lam›flt›r. Bu tür yard›mlar seç-
mende minnet duygusu uyand›rmakta, sand›k bafl›nda kararlar›na do¤-
rudan etki etmektedir.

AKP’nin hem seçim öncesinde hem de seçim döneminde yayg›n,
sürekli ve etkili bir iletiflim çal›flmas› yürüttü¤ü gerçe¤i gözönüne al›n-
d›¤›nda, bu tür uzun vadeli iletiflim çal›flmalar›n›n sonuca ne kadar
olumlu etki yapt›¤› da görülecektir.

AKP yönetimi siyasal iletiflim araçlar›n› do¤ru kullanmay› becer-
mifl, bilimsel yöntemlerden yararlanm›fl ve iletiflim faaliyetlerinin so-
nuçlar›n› ölçerek sa¤l›kl› bir yol haritas› ç›karmay› baflarm›flt›r.

Mesajlar›n› halka do¤ru, etkili ve sa¤l›kl› iletmek isteyen tüm siya-
sal partiler bilimsel metodlar› kullanarak, uzun vadeli çal›flmalar yürü-
terek ve sonuçlar›n› ölçerek hareket etmek zorundad›rlar.
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1. Siyasal partilerimiz 22 Temmuz seçimlerine “haz›rl›ks›z” yaka-
land›lar. ‹letiflim çal›flmalar›n› sürekli k›lmayan, sadece seçimden seçi-
me iletiflim faaliyetleri yapma gibi kötü bir al›flkanl›¤› halen sürdüren
siyasal partilerimiz, milletvekili seçimleri öne al›n›nca apar topar seçim
kampanyas› haz›rlamak zorunda kald›lar.

2. K›sa sürede ve acele bir flekilde haz›rlanan seçim kampanyalar›-
n›n etkisi elbette s›n›rl› kalacakt› ve nitekim öyle de oldu. Partilerin se-
çim döneminde haz›rlad›klar› ilanlarda, broflürlerde, afifllerde bariz bir
strateji eksikli¤i göze çarpt›. Üzerinde düflünülmemifl, iyice piflirilme-
mifl, etkisi hesaplanmam›fl mesajlar halka iletildi.

3. Partilerin özellikle gazetelere verdikleri ilanlarda çok uzun metin-
ler dikkat çekti. Bu metinleri ço¤u kiflinin okumad›¤›, bundan etkilen-
medi¤i bilindi¤i halde, ayn› hatan›n yap›lmas› do¤rusu flafl›rt›c›yd›.

4. Partiler 22 Temmuz seçimlerinde dergileri iletiflim mecras› olarak
çok az kulland›lar. Oysa dergilerin gazetelerden daha kal›c› oldu¤u ve
daha uzun süreli okundu¤u gözönüne al›n›rsa, bunun önemli bir eksik-
lik olarak not edilmesi gerekir.

5.‹nternet, ilk kez 22 Temmuz seçimlerinde çok yo¤un olarak kulla-
n›ld›. Pek çok parti, internet haber sitelerinde ilanlar›n› yay›nlad›; öz-
gün ve estetik ilanlar dikkat çekti.

6.22 Temmuz seçimlerinde bilboardlar a¤›rl›kl› olarak AKP taraf›n-
dan kullan›ld›. Aylar öncesinden sokaklardaki reklam alanlar›n› kirala-
yan AKP, bunun semeresini seçim döneminde fazlas›yla ald›, mesajla-
r›n› sokaklarda milyonlarca kifliye iletme imkan› buldu.

7.Yüksek Seçim Kurulu’nun siyasal partilere televizyonlarda rek-
lam yapma yasa¤› getirmesi, seçim kampanyas› döneminin sönük geç-
mesine neden oldu. Televizyon gibi çok etkili bir iletiflim arac›n›n kam-
panyalarda kullan›lamamas›, siyasal partileri de zorlad›. Eskiden lider-
lerin televizyonlarda tart›flma programlar›na ç›kmalar›, 22 Temmuz se-
çim döneminde yaflanmad›. Özellikle AKP’li siyasetçiler, parti yöneti-
minin ald›¤› karar gere¤i, televizyonlardaki tart›flma programlar›na ka-
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t›lmad›lar. ‹ktidar partili siyasetçiler ekranlarda olmay›nca, yap›lan tar-
t›flmalar da tek tarafl› kalmaya mahkum oldu.

8. Siyasal partiler 22 Temmuz  seçimlerinde miting düzenlemeye
ayr› bir önem verdiler. Ayn› gün iki, hatta üç ilde birden miting düzen-
leyen partiler oldu. Afl›r› s›caklara ra¤men mitinglere büyük kat›l›mla-
r›n olmas›, halk›n siyasete ilgisi aç›s›ndan olumlu de¤erlendirildi. Par-
ti genel baflkanlar›n›n mitinglere ço¤unlukla geç gelmesi, mitinge kat›-
lanlar›n saatlerce ayakta bekletilmesi, konuflmalar›n gere¤inden uzun
tutulmas› ise siyasal iletiflim yönetimi aç›s›ndan partilerin hanelerine
eksi puan olarak kaydedildi.

9. Kimi partiler ise mesajlar›n› kitle iletiflim araçlar›n›n yan›s›ra, so-
kakta bire bir vatandafllara iletmenin de yollar›n› arad›lar. AKP, Saadet
Partisi ve Genç Parti bu yöntemi kullanan partilerin bafl›nda yer ald›.
Özellikle gençlerin bu tür parti faaliyetlerinde yer almas›, gençlik ile si-
yaset kurumu aras›ndaki buzlar›n erimesi aç›s›ndan da olumlu de¤er-
lendirilmelidir. Siyasal iletiflim yönetiminde verilen mesajlar›n güveni-
lir ve ikna edici olmas› büyük önem tafl›d›¤› için yüzyüze iletiflim bu-
nu sa¤lamak için çok elveriflli bir yöntem olarak görülmelidir. 

10. 22 Temmuz seçimleri yap›ld›, bitti ve ortaya kimi partileri mut-
lu eden kimilerini de hayal k›r›kl›¤›na u¤ratan bir sonuç ç›kt›. Siyasal
iletiflim çal›flmas› yürüten bütün partilerin, sonuçtan mutlu olsun veya
olmas›n,  öncelikli olarak seçim döneminde yapt›klar› faaliyetleri ma-
saya yat›r›p de¤erlendirmeleri gerekir. Hangi iletiflim faaliyetinin parti-
ye nas›l bir katk› sa¤lad›¤›n›n ölçülmesi, verilen mesajlar›n yerine ula-
fl›p ulaflmad›¤›n›n, hedef kitlede mesajlar›n nas›l alg›land›¤›n›n bilin-
mesi flartt›r. Ancak bunlar bilinebilirse, bundan sonra yap›lacak iletiflim
çal›flmalar›nda ayn› hatalar tekrarlanmaz, baflar›l› uygular›n daha da ge-
lifltirilmesine önem verilir. Bununla birlikte bütün siyasi partilerimizin
siyasal iletiflim çal›flmalar›n› art›k sürekli k›lmak için gerekli ad›mlar›
atmas› da zorunludur. Çünkü siyasette baflar› elde etmenin yolu, uzun
dönemli çal›flmalardan, gelece¤i planlamaktan ve vizyon sahibi olmak-
tan geçmektedir. 
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1. www.ysk.gov.tr
2. www.akparti.org.tr
3. www.chp.org.tr
4. www.mhp.org.tr
5. www.dp.org.tr
6. www.saadetpartisi.org.tr
7. www.konda.com.tr
8. http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.tarih=2007-07-26
9. www.konda.com.tr
10. www.agarastirma.com.tr
11. http://www.haber7.com/haber.php?haber_id=258560
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2211..  SSOONNUUÇÇ

‹letiflim sadece “bilgi vermek” ile kalmamakta,  ayn› zamanda
“yönlendirme, duygulara seslenme ve ikna etme” görevlerini de yerine
getirmektedir.  Siyaset ise “paylafl›m” ve “bölüflüm” kavgas›na sahne
olmakta, iktidar› ele geçirmek isteyenler, bölüflümü gerçeklefltirecek
gücün sahibi olmay› amaçlamaktad›rlar. Siyaset arac›l›¤›yla iktidar› ele
geçirip toplumu yönetmeye talip olan siyasal partiler ve onlar›n temsil-
cileri, topluma bilgi verirken, onlar› ikna etmeye çal›fl›rken ve hatta on-
lar› yönlendirirken iletiflim araçlar›ndan yararlanmaktad›rlar. Siyasetin
toplum ile ba¤›n› iletiflim kurmaktad›r. ‹letiflim olgusundan yararlan-
mayan bir siyasetin toplum katmanlar›nda yer edinmesi mümkün gö-
zükmemektedir. 

Siyaseti "de¤erlerin paylafl›lmas›na hizmet eden bir araç" olarak
gördü¤ümüzde, iletiflim de toplum yarar›na bir düzenin kurulmas›, iyi-
li¤in, güzelli¤in ve kardeflli¤in topluma hakim olmas› için çaba harca-
yan bir görev görmektedir. 

Siyasal iletiflim, "yönlendirilebilir ve düzenlenebilir siyasal toplum
anlay›fl›”n›n geliflmesiyle birlikte daha da fazla önem kazanm›fl, bugün
ise kitle iletiflim araçlar›n›n toplum üzerindeki etkinli¤inin artmas›na
paralel olarak önemini pekifltirmifltir. 

Siyasal iletiflimin üç önemli fonksiyonu bulunmaktad›r. Bunlardan
birincisi,"ortaya ç›kan siyasal problemlerin tan›mlanmas›na yard›mc›
olmas›”d›r. “Bu problemlerin siyasal tart›flma ortam›na girerek meflrui-
yet kazanmas›n› sa¤lamak ve art›k  tart›flma konusu olmaktan ç›km›fl,
ortak bir görüflbirli¤ine var›lm›fl konular› gündemden düflürmek" de si-
yasal iletiflimin di¤er önemli fonksiyonlar›d›r. Bu üç fonksiyonun yeri-
ne getirilmesinde ise baflta siyasetçiler olmak üzere medya ve kamuo-
yu araflt›rmalar› önemli roller üstlenmektedir. 
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Siyasal iletiflim, siyasette denetim ve fleffafl›¤›n sa¤lanmas›na kat-
k›da bulunmakta, siyasetçilerin seçmenleri demokratik ikna metodla-
r›yla etkilemelerine de yard›mc› olmaktad›r. ‹letiflimin; kamusal bilgi-
yi, siyasal konular›, inançlar› ve eylemi etkileyecek stratejik bir biçim-
de kullan›lmas› siyasal iletiflimin önemini daha da art›rmaktad›r. 

Küreselleflme süreciyle birlikte siyasal iletiflimde tekdüzelik ve tek-
merkezlilik unsurlar›n› içeren bir “benzeflme” olgusu dikkat çekmekte-
dir. Siyasal, sosyal ve kültürel aç›dan farkl› yap›lara sahip olmalar›na
ra¤men dünyadaki pekçok ülke , benzer siyasal iletiflim teknik ve uy-
gulamalar›n› kullanmaktad›r. Siyasal iletiflimdeki bu benzeflmenin kay-
na¤›n› da Amerika Birleflik Devletleri oluflturmaktad›r. ABD’deki siya-
sal iletiflim uygulama ve tekniklerinin di¤er pekçok ülkede kullan›l›r
olmas›, beraberinde “siyasetin Amerikanlaflmas›” sonucunu getirmek-
tedir. Bunda kuflkusuz küreselleflme sürecinin de büyük etkileri bulun-
maktad›r. 

Siyasal iletiflim mesle¤inin öneminin, küreselleflme sürecinin h›z-
lanmas›yla birlikte artaca¤› ve yayg›nl›k kazanaca¤› aç›kt›r. Siyasal ile-
tiflim üzerine çal›flan flirketlerin say›lar› baflta  Amerika Birleflik Dev-
letleri olmak üzere, dünyan›n dört bir yan›nda giderek artmaktad›r. Si-
yasal iletiflimin önemli bir unsuru olan siyasal kampanyalar, sadece se-
çimden seçime yap›lan bir faaliyet olmaktan ç›kmakta, art›k sürekli
olarak yap›lan önemli birer iletiflim etkinli¤i haline gelmektedir.  

Siyasal ‹letiflim Dan›flmanl›¤› mesle¤inde önümüzdeki y›llarda uz-
manlaflma artacak ve yeni uzmanl›k dallar› ortaya ç›kacakt›r. Siyasal
iletiflimde alt uzmanl›k dallar›n›n geliflip güçlenmesi; hem mesajlar›n
hedef kitlelere daha sa¤l›kl› yollardan ulaflmas›na yard›mc› olacak,
hem de iletiflim biliminin toplumun ihtiyaçlar›na daha fazla cevap ver-
mesi konusunda önemli katk›lar sa¤layacakt›r. 

‹nternet de siyasal iletiflim faaliyetlerinde çok önemli bir rol oyna-
maktad›r. Büyük bir h›zla geliflen internet, siyasal iletiflim faaliyetlerin-
de  art›k daha yayg›n olarak kullan›lacakt›r. Bugüne kadar sadece siya-
sal parti ya da adaylar› tan›tmak ve kamuoyuna baz› bilgileri sunmak
için kullan›lan internet, bundan böyle siyasal pazarlama amac›yla da
kullan›lacakt›r. ‹nternetin ucuz, h›zl› ve yayg›n bir yöntem olmas›, onu
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siyasal iletiflim faaliyetleri aç›s›ndan etkin bir mecra haline getirmekte-
dir. 

Siyasal iletiflim faaliyetleri, iletiflim teknolojilerindeki geliflmeler-
den de do¤rudan etkilenmektedir.  Dijital teknoloji ve uydular da art›k
siyasal iletiflim faaliyetlerinde bundan sonra s›kl›kla kullan›lacakt›r. Si-
yasal rekabette üstünlük sa¤lamak amac›yla kullan›lacak olan iletiflim
teknolojilerinin ürünü olan araçlar, verimli kullanan kifli ve kurumlara
büyük baflar›lar sa¤layabilecektir. 

Küreselleflme sürecindeki h›zl› geliflmeler, uluslararas› siyasal ileti-
flimi de do¤rudan etkilemektedir.  Teknolojideki geliflmeyle art›k çeflit-
li toplumsal, ekonomik ve siyasal olaylar kitle iletiflim araçlar› vas›ta-
s›yla an›nda dünyan›n dört bir yan›na ulaflt›r›lmaktad›r.  Dünyan›n dört
bir yan›nda yay›n yapan uluslararas› medya kurulufllar› ve dünyay› bir-
birine ba¤layan internet a¤lar›, uluslararas› kamuoyunu etkileme arac›
olarak kullan›lmaktad›r. Global medya devleri, bilgiyi kendi lehlerine
yorumlay›p siyasal enformasyonu ifllerine geldi¤i gibi filtreleyerek kul-
lanmaktad›r. Siyasal iletiflimin can damar› olan bilgi, küreselleflme sü-
reciyle birlikte uluslararas› flirketlerin tekeline girmektedir. Sonuçlar›
itibariyle çok tehlikeli olabilecek bu durumdan kurtulman›n yolu ise,
küreselleflmenin eflitsiz ve geliflmifl ülkeler lehine iflleyen sürecinin;
eflitlikçi, adaletli, paylafl›mc›, d›fllamayan, sömürmeyen ve yok etmeye
çal›flmayan bir sürece dönüfltürülmesinden geçmektedir. 

Küreselleflme sürecinde, uluslararas› güç sistemi içerisinde yer
edinmek, ancak devleti yeni bafltan reorganize edecek reform çal›flma-
lar›yla mümkün olacakt›r. Bunun istisnas›z tek yolu da tavandan gele-
cek emir ve talimatlar de¤il, tabandan gelen talepler ve "ikna" metodu-
dur. Siyasal iletiflimin önemi ve etkinli¤i de burada aç›¤a ç›kmaktad›r.
Siyasal iktidar›n, devleti yeniden yap›land›racak reformlar› yapma, ka-
muoyunu ikna etme ve taleplerini dikkate alma konusunda en büyük
yard›mc›s› iletiflim olacakt›r.
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