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SSUUNNUUfifi

Türk Asya Stratejik Araflt›rmalar Merkezi (TASAM) bünyesinde kurulan
Siyasal ‹letiflim Enstitüsü, ülkemizdeki siyaset ortam›n›n gelifltirilmesine, de-
mokrasi kültürünün pekifltirilmesine ve milli iradenin sa¤l›kl› bir flekilde olufl-
turulmas›na katk› sunmay› amaçlamaktad›r.

Ülkemizin etkin bir yönetime kavuflabilmesi, toplumumuzun ele ele ve-
rerek sorunlar›n› çözen, birbirine güvenen, medeniyet perspektifi ile güç ve
adalet temelinde refah üreten bir toplum olmas› için bilimsel çal›flmalar yap-
may› kendisine misyon olarak seçen TASAM Siyasal ‹letiflim Enstitüsü, ülke-
mizin siyasal hayat›n›n temel sorunlar›n› teflhis edip, tedavi yollar›n› göster-
meyi gelece¤imize yap›lacak çok ciddi bir yat›r›m olarak görmektedir. Küre-
sel bir vizyona ve bölgesel güç olma potansiyeline sahip ülkemizin do¤ru yö-
netilmesine, halk›m›z›n mutlu ve refah içinde yaflamas›na, gelece¤inden umut-
lu olmas›na katk›da bulunmak, Enstitümüzün stratejik vizyonunun bafl›nda yer
almaktad›r.

TASAM Siyasal ‹letiflim Enstitüsü; Türkiye’nin siyasal sisteminin sorun-
lar›n› konuflmay›, siyasal partilerin ihtiyaç duydu¤u bilimsel araflt›rma ve in-
celemeleri yapmay›, rehber niteli¤i tafl›yan raporlar haz›rlamay›, partilerin ve
politikac›lar›n kendilerini kamuoyuna do¤ru stratejiler ile tan›tmalar›n› sa¤la-
may› hedeflemektedir. Taraf olmadan, bilimsel esaslardan ayr›lmadan, yol
gösterici niteli¤ini kaybetmeden yapt›¤›m›z çal›flmalar›n, Türk siyasetine
önemli katk›lar sunaca¤›na inan›yoruz.

TASAM Siyasal ‹letiflim Enstitüsü Direktörü Dr. Abdullah Özkan’›n edi-
törlü¤ünde haz›rlanan “Siyasetin ‹letiflimi” isimli bu kitab›n siyaset dünyam›-
za önemli katk›lar sunaca¤›na inan›yorum. Eme¤i geçen tüm akademisyenle-
re teflekkür ediyorum.

SSüülleeyymmaann  fifiEENNSSOOYY

TASAM Baflkan›
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GG‹‹RR‹‹fifi

Bu kitap Siyasal ‹letiflim Enstitüsü çat›s› alt›nda yürütülen bilimsel faali-
yetlerin etkilefliminden do¤du; Enstitü’nün projeleri, araflt›rma raporlar› ve
stratejik vizyon gelifltirme e¤itimleri böyle bir kitab›n yay›nlanmas›n›n büyük
bir ihtiyaca cevap verece¤i gerçe¤ini ortaya koydu.

Türkiye’de siyasal iletiflimin stratejik yönü ve etkisi henüz tam olarak an-
lafl›labilmifl de¤il. Siyasi partilerimiz ve siyasetçilerimiz, siyasetin iletifliminin
nas›l yap›lmas› gerekti¤i konusunda yeterli bilgi birikimine sahip de¤iller.
Böyle olunca da siyaset kurumu, kendisini yenilemede, küreselleflen dünyan›n
gerekliliklerine ayak uydurmada, de¤iflen iletiflim ortam ve araçlar›n› kullana-
bilme becerisinde, kamuoyu ile etkili iletiflim kurabilme konusunda yetersiz
kalmaktad›r. 

Siyasette “neyin”, “nas›l” yap›lmas› gerekti¤ini, “hangi araç ve teknikler”
kullan›ld›¤›nda baflar›l› ve kal›c› sonuçlar elde edilebilece¤ini bize söyleyebi-
lecek olan merci, bilimdir. Siyasette el yordam›yla, kulaktan dolma bilgiyle,
üstünkörü bir bak›fl aç›s›yla baflar›l› olabilmek günümüz koflullar›nda art›k
mümkün de¤ildir. Rekabetin böylesine h›zland›¤›, kitle iletiflim araçlar›n›n bi-
reylerin alg›lama ve birikimlerini gelifltirdi¤i, ikna etmenin zorlaflt›¤›, pek çok
paradigman›n siyaseti do¤rudan etkilemeye bafllad›¤› günümüz dünyas›nda si-
yasetin, bilimden baflka s›¤›nacak bir yerinin olmad›¤› aç›kt›r. 

Siyasal ‹letiflim Enstitüsü’nde de¤erli hocalar›m›zla birlikte yürüttü¤ü-
müz çal›flmalar, ülkemizdeki siyasi partilere, siyasetçilere, k›saca siyaset ku-
rumuna bilimsel katk› sunmay› amaçlamaktad›r. Elinizdeki bu kitap da sunu-
lan bu katk›lar›n çok önemli bir basama¤›n› oluflturmaktad›r. 

“Siyasetin ‹letiflimi” isimli kitab›m›zda; “siyasal pazarlama, propaganda,
seçmen davran›fl›, seçim kampanyalar›, gündem yönetimi, kamuoyu araflt›r-
malar›, imaj yönetimi, siyasal reklamc›l›k, siyasal iletiflimde internet kullan›-
m›, politik psikoloji ve siyasal iletiflim stratejileri” gibi çok önemli konu bafl-
l›klar› yer al›yor. 

Çok iddial› gibi gelecek ama flu gerçe¤i söylemeden geçemeyece¤im:
Türkiye’de siyasal iletiflim konusu belki de ilk defa böylesine de¤iflik aç›lar-
dan, konusunun uzman› yetkin kalemler taraf›ndan ele al›n›yor, inceleniyor,
siyaset kurumuna stratejik bir yol haritas› sunuluyor.
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Siyasetçilerin, siyasi parti yöneticilerinin ve siyaset kurumunun tüm ak-
törlerinin elinizdeki bu kitaptan çok yararlanacaklar›na inan›yorum. Ayr›ca si-
yasete ilgi duyan, siyaset ve iletiflim bilimlerinin kesiflme noktas›n›n sa¤lad›¤›
önemli aç›l›mlar› merak eden herkesin de kitapta yer alan makaleleri zevkle
okuyaca¤›n› tahmin ediyorum. 

Bu kitab›n oluflmas›na makaleleri ile katk›da bulunan de¤erli akademis-
yenler; Anadolu Üniversitesi ‹flletme Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Yavuz
ODABAfiI, Fatih Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Os-
man ÖZSOY, Kocaeli Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Ö¤re-
tim Üyesi Doç. Dr. H. Emre BA⁄CE, ‹stanbul Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi
Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Emine YAVAfiGEL, Anadolu Üniversitesi ‹letiflim Bi-
limleri Fakültesi Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Ferruh UZTU⁄, Anadolu Üniversi-
tesi ‹letiflim Bilimleri Fakültesi Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Erkan YÜKSEL,
Marmara Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Ece ‹NAN,
Erciyes Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Metin IfiIK,
Anadolu Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Ö¤retim Üyesi Doç.
Dr. Gülfidan BARIfi, ‹stanbul Bilgi Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi Ö¤retim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Esra ARSAN, ‹stanbul Ayd›n Üniversitesi ‹letiflim Fakül-
tesi Ö¤retim üyesi Yrd. Doç. Dr. Zeynep Karahan USLU, Ege Üniversitesi ‹le-
tiflim Fakültesi Ö¤retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zühal ÖZEL, ‹stanbul Üniversi-
tesi ‹letiflim Fakültesi Ö¤retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Meltem Ünal ERZEN, ‹s-
tanbul Bilgi Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi Ö¤retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatofl
KARAHASAN, Erciyes Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi Ö¤retim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Mustafa AKDA⁄,  Atatürk Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi Ö¤retim
Üyesi Dr. Raci TAfiCIO⁄LU’na ve Esra han›m’›n ö¤rencisi Mahmut Halil
CAN’a emekleri için çok teflekkür ediyorum.

De¤erli hocalar›mla çal›flmaktan çok büyük keyif ald›m ve onlardan çok
fley ö¤rendim. Bu çal›flman›n beraberinde yeni projeleri ve bilimsel faaliyetle-
ri getirmesini diliyorum.

Bu kitab›n ülkemizde demokrasi kültürünün yerleflmesine ve siyasetin bi-
limsel bir temele oturtulmas›na küçük de olsa bir katk›s› olursa, kendimizi
bahtiyar sayaca¤›z.

DDrr..  AAbbdduullllaahh  ÖÖZZKKAANN

Siyasal ‹letiflim Enstitüsü Direktörü
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AANNTT‹‹KK  YYUUNNAANN’’DDAANN  GGÜÜNNÜÜMMÜÜZZEE  SS‹‹YYAASSEETT::
EEZZEELLÎÎ  SSOORRUUNNLLAARR  VVEE  YYEENN‹‹  AARRAAYYIIfifiLLAARR

DDooçç..  DDrr..  HH..  EEmmrree  BBAA⁄⁄CCEE

Politeia ( ) antik Yunan’da ‘polis’ (kent-devleti) sözcü¤ünden tü-
remifl; antik Yunan siyasal düflüncesinin, özellikle de Platon ve Aristoteles’in
siyaset felsefelerinin bafll›ca kavramlar›ndan biridir. Politeia ile ilgili di¤er bir
terim ‘polites’ yani yurttaflt›r; Ön-Hint Avrupa dilinde ‘etraf› çevrelenmifl yer’
anlam›na gelen “p(o)lh” sözcü¤üyle ba¤lant›l› görünmektedir. Sanskritçe
‘pur’ kent, ‘puram’ hisar, müstahkem mevki; Litvanca ‘pilis’ ise kale, hisar an-
lam›na gelmektedir1; Bat› dillerindeki örne¤in ‘politic’, ‘politics’, ‘polity’ ve
‘policy’ gibi sözcükler politeia ve polis terimlerden türemifltir. Türkçede kul-
land›¤›m›z ‘siyaset’ ise Arapça siyâsat ( ) sözcü¤üne dayanmaktad›r.
Türk Dil Kurumu’na ait Türkçe Sözlük’te ‘siyaset’in karfl›l›¤› için politika; ‘si-
yaset meydan›’ için ölüm cezalar›n›n uyguland›¤› yer denmekte; ‘politika’ ise
devlet ifllerini düzenleme ve yürütme sanat›; siyasa; yöntem; bir ere¤e varmak
için karfl›s›ndakilerin duygular›n› okflamak, zay›f noktalar›ndan ya da aralar›n-
daki uyuflmazl›klardan yararlanmak gibi yollarla iflini yürütme fleklinde tan›m-
lanmaktad›r2. Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlü¤ü’nde ise siyaset, ‘yurt yö-
netimi’ olarak tarif edilmektedir3. Osmanl›ca-Türkçe Yeni Lûgat’ta siyaset söz-
cü¤ü için, memleket idare etme sanat›; devlet idare tarz›; dünya ve ahirette
kurtulufla ermeleri için insanlara do¤ru yolu göstermek üzere insanl›¤›n iyili-
¤i için çal›flmak; diplomatl›k, politika anlamlar› kullan›lmaktad›r4. Yeni Türk-
çe Lügat’ta, bir devleti idare etme sanat›, hükümet iflleri, idam cezas› anlam-
lar› bulunuyor, Lügat’ta ‘siyaset meydan›’ ifadesinin idam cezas› uygulanan
yer anlam›na geldi¤i belirtiliyor5. ‘Seyis’ ve ‘siyaset’ sözcükleri Arapçada ay-
n› kökenden geliyor6; ‹ngilizce ‘manager’ sözcü¤ünün ise, at terbiyesi anlam›-
na gelen ‹talyanca ‘maneggiare’ ve Frans›zca ‘manège’ sözcü¤ünden türedi¤i-
ni kaydetmek gerekir7. ‘Siyaset’ ve ‘politika’ sözcüklerinin etimolojisine dair
bu k›sa turdan sonra, görülen o ki, sözcükler, zaman içinde anlam kay›plar›na
u¤rayabilecekleri gibi, yeni anlamlar da kazan›yorlar. Hatta insanlar gibi, söz-
cükler de “obezite” sorunu yaflayabiliyor, afl›r› anlam yüklendiklerinde hareket
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kabiliyetlerini veya aç›klama güçlerini yitirebiliyorlar. Bu yaz›da, ‘politika’ ve
‘siyaset’ sözcükleri aras›nda anlam bak›m›ndan herhangi bir ayr›m yapmad›-
¤›m›, ancak ses ahenginden dolay› siyaset sözcü¤ünü tercih etti¤imi belirtme-
liyim.

Siyasete farkl› toplumlarda ve zamanlarda çok farkl› anlamlar yüklenmifl;
ço¤unlukla da, siyaset iktisat veya iflletmeyle; siyasal aktörler iktisadi aktör-
lerle birbirine kar›flt›r›lm›flt›r; siyasal kampanya ise siyaset pazarlamas› gibi te-
rimlerle ifade edilerek, siyaset ve siyasal etkinlikler iktisad›n, iflletmenin hat-
ta pazarlaman›n kapsam›na sokulmaya çal›fl›lm›flt›r. Hâlbuki antik dönemler-
den bu yana siyaset ve iktisat aras›nda tarihi bir uzlaflmazl›k süregelmektedir
ve bu anlaflmazl›k göz önüne al›nmadan, siyaset ve demokrasinin temel sorun-
lar›n› de¤erlendirmek de hayli zor görünmektedir. Bu yaz›n›n öncelikli amac›,
antik Yunan’dan günümüze siyasete dair ne tür anlay›fllar›n benimsendi¤ini
neden ve sonuçlar›yla tart›flmakt›r. Ayr›ca, ilerleyen sayfalarda yeniça¤la bir-
likte siyasetin hangi nedenlerle ve nas›l dönüfltü¤ü sorgulanacak; siyasetin ve
temsili demokrasinin günümüzde neden ciddi bir meflruiyet bunal›m›yla karfl›
karfl›ya bulundu¤u tart›fl›lacakt›r. Bu çerçevede, siyasette yeni aray›fllar›n kap-
sam› ve bunlar›n muhtemel sonuçlar›na de¤inilecektir.

BBiillggii  vvee  SSiiyyaasseett  ÜÜzzeerriinnee  FFaarrkkll››  YYaakkllaaflfl››mmllaarr::  SSookkrraatteess  vveerrssuuss  SSooffiissttlleerr

Hem klasik hem de modern dönemlerde siyasete dair ana yaklafl›mlar flu
soruya verilecek yan›ta göre belirlenebilir: Siyaset bir yaflam biçimi midir
yoksa bir araç m›d›r? Bu soruya yönelik en canl› tart›flma, sonraki tüm dönem-
lere örnek oluflturacak flekilde, antik Yunan’da Sokrates ve sofistler aras›nda
cereyan etmifltir. Sokrates tart›flmas›n› “bilgi erdemdir” denklemine dayand›-
r›rken, sofistler “bilgi güçtür” denklemini benimsemifllerdir. Çünkü bu iki
farkl› bilgi anlay›fl› siyasal ve toplumsal yaflamla ilgili birbirinden bütünüyle
farkl› hatta karfl›t iki felsefeye karfl›l›k gelmifltir. Bu iki anlay›fl müteakip ça¤-
larda da kendini derinden hissettirmifltir.8

‹lk kuflak sofistlerin en ünlüleri aras›nda say›lan Protagoras, “homo men-
sura”, insan her fleyin ölçüsüdür diyerek insan merkezli bir anlay›fl› dile geti-
rir. ‹nsan› yaflam›n merkezine yerlefltirmeleri bak›m›ndan Sokrates’le uyuflsa-
lar da, sofistler birçok bak›mdan karfl›t konumda bulunurlar; sofistlerin homo-
jen bir grup veya ekol oluflturmad›¤› hat›rda tutulmal›d›r. Kimi sofistler adale-
tin güçlünün ifline geldi¤ini, herkes için adaletli bir yönetimin olmayaca¤›n›
savunurken, kimileri de Nietzsche’nin ‘üstün insan’ tezini ça¤r›flt›r›rcas›na,
adalet veya devlet fikrinin, esas›nda güçlülere karfl› zay›flar taraf›ndan üretil-
di¤ini, bu kurumlar›n güçlüleri dizginleyerek veya boyunduruk alt›nda tuta-
rak, zay›flar› korudu¤unu öne sürerler. Sofistlerin hemfikir olduklar› noktalar-
dan biri göreceli bilgi anlay›fl›n› benimsemeleridir. Düflünce sistemlerinin
merkezinde evrensel veya tümel de¤il, tekil veya tikel bulunur. Onlar›n göre-
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celi bilgi anlay›fllar› ve tekil/tikel üzerindeki vurgular› ‘insan’› di¤erlerinden
farkl›, bencil ve rekabetçi bir varl›k olarak görmelerine yol açar. Her ne kadar
‘insan’›n mutlulu¤unu esas alsalar da, buradaki ‘insan’ tüm insanlar› zorunlu
olarak içermez; son kertede ‘insan’ belirli bir ‘kifli’ye dönüflür, belirli bir ‘ki-
fli’nin mutlulu¤u da güç ve baflar› ile özdefllefltirilir. Bilgi, güç sa¤lad›¤› ölçü-
de bir de¤er ifade eder, aksi takdirde anlams›z görülür. Bilgi, kifliden ba¤›m-
s›z, maddi bir ö¤e olarak kavrand›¤› için, rekabet ve çat›flma siyasetin ve top-
lumsal yaflam›n merkezine yerlefltirilir. Siyasetin amac› sofist anlay›flta taba-
kal› toplumsal yap› içinde mümkün olan en yüksek noktaya ulaflmakt›r; mad-
di zenginlik veya flan, flöhret gibi toplumsal statü ve roller siyasal eylemin ve
yaflam›n amac›n› oluflturur. Bu ise son kertede, siyasal veya kamusal alanda
aktörlerin iflbirli¤i ve uyumundan ziyade rekabet ve çat›flmay› gerektirir. Bi-
reyler birbirlerinin rakibi olarak görüldü¤ünden, bilgi üzerinde tekel oluflturul-
maya çal›fl›l›r; bilgi belli bir bedel karfl›l›¤›nda sat›lan bir metaya dönüfltürü-
lür; çünkü o, nihayetinde, birilerine, ötekiler üzerinde tahakküm kurma olana-
¤› sa¤layan güç’tür.  

Sokrates’in bilgi ve toplum anlay›fl› bütünüyle sofist anlay›fl›n karfl›s›nda
yer al›r. Sokrates’in tüm çabas› parça ile bütünün, tekil/tikel ile tümelin uyum-
lu olmas› gerekti¤ini göstermektir. Dolay›s›yla, Sokrates’in ana sorunsal› be-
lirli bir ‘kifli’nin mutlulu¤unu d›fllamadan, bütün insanlar›n veya insanl›¤›n
mutlulu¤unun nas›l sa¤lanabilece¤idir. Sokrates’e göre, “bilgi erdemdir”; in-
sandan ba¤›ms›z, onun d›fl›ndaki maddi bir fley veya nesne de¤ildir. Tam aksi-
ne bilgi bilinçtir; insan›n kendi gerçekli¤iyle bafllayarak, tüm varl›¤›n fark›na
varmas›d›r. Niha-
i amaç kiflinin kendi kendini keflfetmesi ve kendi potansiyelini aç›¤a ç›karma-
s›d›r. Sokrates’in düflünce sistemine göre, kendini tan›yan kifli, bütünün bir
parças› oldu¤unu bilecek ve kendisiyle di¤erleri aras›nda özdefllik kurabile-
cektir. Varl›¤›n ve yaflam›n anlam›n› keflfeden insan di¤erleriyle birlikte dingin
ve mutlu bir yaflam sürecektir.

PPllaattoonn  vvee  AArriissttootteelleess’’ttee  SSiiyyaasseett  vvee  KKaammuussaall  YYaaflflaamm

Antik Yunan siyasal düflüncesinde toplumsal tabakalar konusuna ayr› bir
önem verilmifl; toplumsal çat›flmalar› önlemeye dair reçetelerde iflbölümü,
üretim, mülkiyet, gelir da¤›l›m› gibi konular üzerinde a¤›rl›kl› olarak durul-
mufltur. Solon ve Kleisthenes reformlar› gibi birçok yasa ve reform çal›flma-
s›nda, tabakalar aras›nda çat›flma do¤uran etkenlerin mümkün oldu¤unca ber-
taraf edilmesi, toplumun, alt ve üst uçlara do¤ru ayr›flmas› önlenerek ortada
veya merkezde yo¤unlaflmas› hedeflenmifltir. Bu sorunlara yönelik çözüm ara-
y›fllar›, Sokrates’in görüfllerini kararl› bir flekilde benimseyen Platon ve Aris-
toteles’in siyaset felsefelerinde de önemli bir yer tutmufltur.
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Platon’un bilgi ve varl›k kuram› Parmenides’in episteme, (gerçek bilgi)
ve doksa (san›) ayr›m›na dayanm›flt›r. ‹dealar ve görüngüler evreni kavramsal-
laflt›rmas› yaln›zca idealizmin en yetkin ifadesi olmas› bak›m›ndan de¤il, ikti-
sat ve siyasete dair belirgin ça¤r›fl›mlar› bulunmas› dolay›s›yla da önemlidir.
Bir anlamda, Platon’un siyaset felsefesi siyaset ve iktisat aras›nda derin bir
uçurum ve uzlaflmazl›k oldu¤u kabulüne dayan›r. Her iki alan yaln›zca uyum-
suz de¤ildir, ayn› zamanda toplumun, topluluklar aleyhine genifllemesi gibi,
iktisat da siyaset aleyhine genifllemektedir. Platon’un bu soruna yönelik çö-
züm önerisi temel ihtiyaçlar› karfl›layacak biçimde toplumda iflbölümünün ye-
niden düzenlenmesi, iflbölümü ve uzmanlaflman›n afl›r› ölçüde yayg›nlaflmas›-
n›n önünün al›nmas›d›r. ‹nsan yaflam›n› idea ve nesneler aras›ndaki gerilimli
iliflki içinde do¤ru bir noktaya yerlefltirmeye çal›fl›r; insan›n nesneler dünyas›-
na savrulmamas› için, mümkün oldu¤unca do¤aya uygun yaflamas›n›; azla ye-
tinmesini, nesneler dünyas› bozulmufl oldu¤undan bu alanla ilgili faaliyetlerin
belirli s›n›rlar içinde tutulmas›n› sal›k verir. Platon’un felsefesi afl›r› kapsaml›
oldu¤undan, elbette birçok çeliflkiler bar›nd›rmaktad›r. Eflitsizli¤i ve hiyerar-
flik toplumu savundu¤u tezi Platon’a yöneltilen elefltirilerin merkezinde yer al-
maktad›r. Belli ölçüde geçerli görünse de, bu tür elefltirilerin Platon’un kayg›-
s›n› ve siyaset felsefesine sa¤lad›¤› katk›y› ihmal etme e¤iliminde oldu¤u söy-
lenebilir. Çünkü bu tür tezleri desteklemek için s›kl›kla at›fta bulunulan Pla-
ton’un ‘metaller mitosu’ ve ‘ma¤ara metaforu’ farkl› ba¤lamlar içinde de de-
¤erlendirilebilir.

Platon metaller mitosunda tabakalar› ve eflitlik konusunu ele al›r, ancak
kendisi en baflta bunun beyaz veya ‘yararl›’ bir yalan oldu¤unu ifade eder. Mi-
tosta, insanlar›n mayalar›na alt›n, gümüfl veya bronz gibi metaller kar›flt›r›ld›-
¤› anlat›l›r ve kimi insanlar›n alt›n ruhlu, kiminin gümüfl, kiminin de bronz
ruhlu oldu¤una insanlar› inand›rmaya çal›fl›r. Platon bireyler aras›ndaki do¤al
fakl›l›klar› dile getirir. Platon’a göre, herkesin kendi do¤al e¤ilimine göre ve
birbirini tamamlayacak biçimde toplumsal konumlar›n ve rollerin da¤›t›lmas›
gerekmektedir. Herkes en iyi oldu¤u ifli yapt›¤›ndan hem herkesin farkl›l›¤› ve
yetene¤i dikkate al›nm›fl olacak hem de parçalar›n çat›flmas› yerine uyumlu bir
bütün ortaya ç›kacakt›r. Platon bu kapsamda, herkesin herkesle eflitli¤i yerine,
ayn› tabaka içindekilerin birbirleriyle eflit oldu¤unu savunur. Öngördü¤ü sis-
temin sa¤l›kl› biçimde iflleyebilmesi için, her bir tabakada bulunanlar›n kendi
tabakalar›na özgü belirli erdemlere sahip olmas› gerekti¤i varsay›l›r. Bir üstte-
ki tabaka alttaki tabakalar›n erdemine de sahip olacak flekilde, alt tabakadaki-
lere ölçülülük, koruyuculara cesaret ve yöneticilere bilgelik erdemleri atfedi-
lir. Herkesin kendi do¤as›na, yetene¤ine ve çal›flmas›na göre flekillenen top-
lumsal rol ve statüde bulunmas› ve bu statülerine uygun rolleri yerine getirme-
si ise “adalet” olarak tan›mlan›r. Bu noktada, yan›t aranmas› gereken bir soru
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fludur: Platon insanlar›n eflitsizli¤ini öngören metaller mitosunu okuyucular›-
na sunarken, bunun, yararl› da olsa neden bir ‘yalan’ oldu¤unu söylemektedir?
Bu ifadeyle, kendisinin asl›nda insanlar›n eflit oldu¤unu düflündü¤ünü mü ima
etmektedir? Pratik nedenlerle, bir anlamda sorunlara eflitlikçi bir düzlemde çö-
züm üretemedi¤i için mi inanmad›¤› bir durumu hakl›laflt›rmaya çal›flmakta-
d›r? E¤er böyle ise, Platon’un kayg›s›n›n en az›ndan insanlar›n eflitsizli¤i so-
runsal› üzerine kurulu olmad›¤› ve bu yönde Platon’a yöneltilen elefltirilerin
Platon’un düflünce sistemini anlamaktan uzak kald›¤› söylenebilir. Benzer bir
durum Platon’un ma¤ara metaforu için de geçerlidir.

Platon, idealizmin en etkili tasvirini Devlet’in yedinci kitab›nda yer alan
ma¤ara metaforu ile ortaya konur. 

“— fiimdi, dedim, insan denen yarat›¤› e¤itimle ayd›nlanm›fl ve ayd›nlan-
mam›fl olarak düflün. Bunu flöyle bir benzetmeyle anlatay›m: Yeralt›nda ma¤a-
rams› bir yer, içinde insanlar. Önce boydan boya ›fl›¤a aç›lan bir girifl… ‹nsan-
lar çocukluklar›ndan beri ayaklar›ndan, boyunlar›ndan zincire vurulmufl, bu
ma¤arada yafl›yorlar. Ne k›m›ldayabiliyorlar, ne de burunlar›n›n ucundan bafl-
ka bir yer görebiliyorlar. Öyle s›k› s›k›ya ba¤lanm›fllar ki, kafalar›n› bile oyna-
tam›yorlar. Yüksek bir yerde yak›lm›fl bir atefl par›ld›yor arkalar›nda. Mahpus-
larla atefl aras›nda dimdik bir yol var. Bu yol boyunca alçak bir duvar, hani flu
kukla oynatanlar›n seyircilerle kendi aras›na koyduklar› ve üstünde marifetle-
rini gösterdikleri bölme var ya, onun gibi bir duvar. Böyle bir yeri getirebili-
yor musun gözünün önüne?

— Getiriyorum.

— Bu alçak duvar arkas›nda insanlar düflün. Ellerinde türlü türlü araçlar,
tafltan, tahtadan yap›lm›fl, insana, hayvana ve daha baflka fleylere benzer kuk-
lalar tafl›yorlar. Bu tafl›d›klar› fleyler, bölmenin üstünde görülüyor. Gelip geçen
insanlar›n kimi konufluyor, kimi susuyor.

— Garip bir sahne do¤rusu ve garip mahpuslar!

— Ama t›pk› bizler gibi! Bu durumdaki insanlar kendilerini ve yan›nda-
kileri nas›l görürler. Ancak arkalar›ndaki ateflin ayd›nl›¤›yla ma¤arada karfl›la-
r›na vuran gölgeleri görebilirler, de¤il mi?

— Ömürleri boyunca bafllar›n› oynatamad›klar›na göre, baflka türlü ola-
maz.

— Bölmenin üstünden gelip geçen bütün nesneleri de öyle görürler.

— fiüphesiz.

— fiimdi bu adamlar aralar›nda konuflacak olurlarsa, gölgelere verdikle-
ri adlarla gerçek nesneleri anlatt›klar›n› san›rlar, de¤il mi?

— Öyle ya.
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— Bu zindan›n içinde bir de yank› düflün. Geçenlerden biri her konufltuk-
ça mahpuslar bu sesi karfl›lar›ndaki gölgenin sesi sanmazlar m›?

— San›rlar tabiî.

— Bu adamlar›n gözünde gerçek, yapma nesnelerin gölgelerinden baflka
bir fley olamaz ister istemez, de¤il mi?

— ‹ster istemez.

— fiimdi düflün: Bu adamlar›n zincirlerini çözer, bilgisizliklerine son ve-
rirsen, her fleyi oldu¤u gibi görürlerse, ne yaparlar? Mahpuslardan birini kur-
taral›m; zorla aya¤a kald›ral›m; bafl›n› çevirelim, yürütelim onu; gözlerini ›fl›-
¤a kald›rs›n. Bütün bu hareketler ona ac› verecek. Gölgelerini gördü¤ü nesne-
lere gözü kamaflarak bakacak. Ona demin gördü¤ün fleyler sadece bofl gölge-
lerdi, flimdiyse gerçe¤e daha yak›ns›n, gerçek nesnelere daha çevriksin, daha
do¤ru görüyorsun, dersek; önünden geçen her fleyi birer birer ona gösterir,
bunlar›n ne oldu¤unu sorarsak ne der? fiafl›rakalmaz m›? Demin gördü¤ü fley-
ler, ona flimdikilerden daha gerçek gibi gelmez mi?

— Daha gerçek gelir.

— Ya onu ayd›nl›¤›n ta kendisine bakmaya zorlarsak? Gözlerine a¤r› gir-
mez mi? Boyuna bafl›n› bakabildi¤i fleylere çevirmez mi? Kendi gördü¤ü fley-
leri, sizin gösterdiklerinizden daha aç›k, daha seçik bulmaz m›?

— Öyle san›r›m.

— Onu zorla al›p götürsek, dik ve sarp yokufltan ç›kar›p, d›flar›ya, gün ›fl›-
¤›na sürüklesek, can› yanmaz, karfl› koymaz m› bize? Gün ›fl›¤›nda gözleri ka-
mafl›p bizim flimdi gerçek dedi¤imiz nesnelerin hiç birini göremeyecek hale
gelmez mi?

— ‹lkin bir fley göremez herhalde.

— Yukar› dünyay› görmek isterse, buna al›flmas› gerekir. Rahatça göre-
bildi¤i ilk fleyler gölgeler olacak. Sonra, insanlar›n ve nesnelerin sudaki yan-
s›lar›, sonra da kendileri. Daha sonra da, gözlerini yukar› kald›r›p, güneflten
önce y›ld›zlar›, ay›, gökyüzünü seyredecek.

— Herhalde.

— En sonunda da, günefli; ama art›k sularda, ya da baflka fleylerdeki yan-
s›lar›yla de¤il, oldu¤u yerde, oldu¤u gibi.

— Öyle olsa gerek.

— ‹flte ancak o zaman anlayabilir ki, mevsimleri, y›llar› yapan günefltir.
Bütün görünen dünyay› günefl düzenler. Ma¤arada onun ve arkadafllar›n›n gör-
dükleri her fleyin as›l kayna¤› günefltir.

— Bu de¤iflik görgülerden sonra, varaca¤› sonuç bu olur elbet.
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— O zaman ilk yaflad›¤› yeri, orada bildiklerini, zindan arkadafllar›n› ha-
t›rlay›nca, haline flükretmez, orada kalanlara ac›maz m›?

— Elbette.”9

Yukar›da görüldü¤ü üzere, gerçe¤in bilincine ulaflan kifli ayn› zamanda
gerçek mutlulu¤a eriflmifltir; buna ra¤men, bir yandan da ma¤aradakilerle ilgi-
li kayg› duymaktad›r. Gerçe¤e ulaflm›fl olan kifli ne yapacakt›r? Ma¤ara meta-
forunun devam›nda Platon bu soruya yan›t arar:

“— Ya orada birbirlerine verdikleri de¤erler, ünler? Gelip geçen fleyleri
en iyi gören, ilk veya son geçenleri, ya da hepsini en iyi akl›nda tutup, gelecek
fleylerin ne olabilece¤ini en do¤ru kestirenin elde etti¤i kazançlar? Ma¤aradan
kurtulan adam art›k onlara imrenir mi? O ünleri, o kazançlar› sa¤layanlar› k›s-
kan›r m›? O bofl hayallere dönmekten, eskiden yaflad›¤› gibi yaflamaktansa,
Homeros’taki Akhilleus gibi, “fakir bir çiftçinin hizmetinde uflak olmay›”,
dünyan›n bütün dertlerine katlanmaktan bin kere daha iyi bulmaz m›?

— Bence bulur; her mihneti kabul eder de bir daha dönmez o hayata.

— Bir de flunu düflün: Bu dedi¤imiz adam yeniden ma¤araya dönüp eski
yerini alsa; gün ›fl›¤›ndan ayr›lan gözleri karanl›klara dayanabilir mi?

— Dayanamaz.

— Daha gözleri karanl›klara al›flmadan, ki kolay kolay da al›flamaz, ye-
niden bu karanl›klar içinde düflünmek, zincirlerinden hiç kurtulmam›fl mah-
puslarla gördükleri üzerine tart›flmak zorunda kalsa, herkes gülmez mi ona?
Yukar›ya, boflu bofluna ç›km›fl, üstelik de gözlerini bozup dönmüfl demezler
mi? Bu adam onlar› çözmeye, yukar›ya götürmeye kalk›fl›nca, ellerinden gel-
se öldürmezler mi onu?

— Hiç flaflmaz, öldürürler.

…

— Peki, flunu da benim gibi düflün öyleyse: ‹yiye yükselmifl olanlar›n in-
san ifllerini ele almaya istekli olmamalar›, hep o yüksek yerlerde kalmaya can
atmalar›, hiç de flafl›lacak fley de¤ildir. Benzetmemizi de düflünecek olursak,
böyle olmas› gerekir.

…

— fiunda da hakl› de¤il miyim: Bütün bu söylediklerimize göre ne e¤i-
timsiz, bilgisiz insanlar, ne de ömürlerini bilgi yoluna koyanlar devleti yürüt-
meye elverifllidir. Birinciler yapt›klar› ifllere yön verecek bir ülkeleri olmad›¤›
için, ikincilerde devlet ifllerine kar›flmak istemeyecekleri için; çünkü onlar,
dünyada bulabilecekleri mutlu ülkeyi bulmufl sayarlar kendilerini.

— Do¤ru
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— Öyleyse seçkin insanlar› en yüksek sayd›¤›m›z fleyin bilgisine do¤ru
yöneltmek, onlar› karanl›klardan ›fl›¤a ç›karmak, devletin kurucular› olan biz-
lere düfler. Ama o yüce kata yükselip de iyiyi doyas›ya seyretmifl kimseleri bu-
günkü gibi kendi hallerine b›rakmayal›m.

— Ne demek istiyorsun?

— Yukar›da durakalmas›nlar, ma¤aradaki mahpuslar aras›na dönsünler,
onlar›n ifllerini üzerlerine al›p, verecekleri mevkileri, flerefleri, küçümsemesin-
ler.

— Ama bunu yapmakla, haklar›n› çi¤nemifl, onlar› düflkün bir hayat sür-
meye zorlam›fl, daha mutlu bir durumdan ay›rm›fl olmaz m›y›z?

— Unutuyorsun ki, dostum, kanunlar›n kayg›s› birtak›m yurttafllara öte-
kilerden üstün bir mutluluk sa¤lamak de¤il, yurttafllar› ya inand›rarak, ya zor-
layarak birlefltirmek, her birine toplum içinde görebilece¤i ifl pay›n› ald›rmak,
böylece bütün toplumu birden mutlulu¤a götürmektir…”10

Platon, yukar›daki al›nt›lardan da anlafl›laca¤› üzere, bilgili, bilinçli in-
sanlar›n devlet yönetiminden ve kamusal alandan uzak durmamas› gerekti¤ini
düflünür. Gerçek mutlulu¤a eriflen kifli bilgi günefli alt›nda tek bafl›na m› yafla-
yacak, yoksa geri dönüp zincire vurulmufl hemcinslerini kurtarmak için çaba
m› gösterecek? Bilgili kifli yaln›zca kendi mutlulu¤unu de¤il, herkesin mutlu-
lu¤unu sa¤lamay› amaçlayaca¤› için, Platon’a göre yönetim görevini zorunlu
olarak üstlenecektir.

Literatürde, Platon’un bu düflüncelerinin otoriter veya totaliter yönetim-
lere kendilerini meflrulaflt›r›c› bir araç sundu¤u elefltirilerine s›kl›kla rastlan-
maktad›r. Bunun, Platon’un sistemine yönelik s›n›rl› ölçüde geçerli bir eleflti-
ri oldu¤unu düflünüyorum. Kald› ki, ma¤ara metaforundan çok farkl› sonuçlar
ç›karmak da mümkündür. Hiçbir ayr›m yapmaks›z›n herkesin en baflta zincire
vurulmufl olarak resmedilmesi ve bunun ötesinde, herkesin kurtulabilece¤i dü-
flüncesi Platon’un eflitlik ve özgürlük anlay›fl›n› göstermektedir. Metaller mi-
tosundaki yararl› yalan ifadesi ile birlikte de¤erlendirilince, Platon’un eflitlik
ve özgürlük temas› üzerinde yo¤unlaflt›¤›, ancak pratik nedenlerle eflitlikten
taviz verdi¤i görülmektedir. Sonuçta, afla¤›da görüldü¤ü üzere, Platon’un kay-
g›s›, yöneticilerin kamusal yarar ve liyakat esas›na göre göreve gelmesidir:

“— … Bu devletlerin bafl›ndakiler, gölgeler üstüne birbirleriyle cenklefl-
mede, sanki bafla geçmek büyük bir nimetmifl gibi, kim bafla geçecek diye bir-
birlerini yemektedirler. Do¤ru olansa fludur: Bir devlette bafla geçenler, bafla
geçmeyi en az isteyenler oldu mu, dirli¤in de, düzenin de en iyisi olarak var
demektir. Bafltakilerin böyle olmad›¤› yerdeyse, tam tersine, ne dirlik vard›r,
ne düzen.

— Çok do¤ru.
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— Yetifltirece¤imiz gençler bu düflüncelerimizi hakl› bulmazlar m› der-
sin? Bir yandan zamanlar›n›n ço¤unu aralar›nda, yüksek düflünceler dünyas›n-
da geçirirken, bir yandan da s›ras› gelince, devlet iflleriyle u¤raflmaya raz› ol-
mazlar m›?

— Olmalar› gerekir, çünkü onlar hakbilir kimseler olacakt›r. Biz de on-
lardan hakl› bir fley istiyoruz. Ama bugünkü devletlerin bafl›na geçenlerin ter-
sine, onlar bu ifli yaln›z bir ödev olarak üzerlerine alacaklar.

— Evet dostum, böyle olmas› gerekir. Bafla geçecekler, bafl olmaktan da-
ha üstün bir de¤ere yükselmifller mi? Yükselmifllerse, bil ki, o devlet iyi yöne-
tilen bir devlettir. Çünkü böyle bir devletin bafl›ndakiler gerçekten zengin ki-
flilerdir. Alt›n zengini de¤il, Ak›l ve erdem zengini. ‹nsanlar› mutlulu¤a ulaflt›-
racak da zenginli¤in bu türlüsüdür. Kendi yararlar›na düflkün, açgözlü kimse-
ler, bafla geçer ve baflta olmay› keselerini doldurmak için bir yol sayarlarsa,
orada art›k iyi bir düzen arama. Çünkü herkes bafla geçmek için birbirini eze-
cek ve bu iç kavgada hem kendilerinin, hem de devletin bafl›n› yiyecekler-
dir.”11

Platon iktisat ve siyaset aras›ndaki çat›flmay› görmesi, her iki alan›n bir-
birinden ayr›lmas›na yönelik önlemler al›nmas› konusundaki uyar›lar›yla dik-
kat çekmifltir. Sokrates’in izinden giderek, siyaseti kaynak paylafl›m›na yöne-
lik rekabetçi bir faaliyet olarak gören sofist anlay›fl› elefltirmifl ve siyasetin
merkezine insanlar›n mutlulu¤unu yerlefltirmifltir. Bu siyaset anlay›fl›n› benim-
seyen Aristoteles ise günümüze dek etkisini ve önemini sürdüren bir siyaset ta-
n›m› yapm›flt›r. Bu tan›ma göre, siyaset veya devlet “bir yat›r›mdan fazla bir
fleydir: amac›, yaln›zca yaflamay› olanakl› k›lmak de¤il, yaflanmaya de¤er bir
yaflam› kurmakt›r. Yoksa, kölelerden ya da hayvanlardan da bir devlet kurula-
bilirdi.”12 Aristoteles, devletin, karfl›l›kl› haklar› güvenceye alan bir sistemden
de öte bir anlam› oldu¤unu düflünmektedir. 

“Öyleyse aç›kt›r ki, devlet yaln›zca, ayn› yerde yaflayan ve üyelerini kö-
tülükten al›koyan, mal ve hizmetlerin de¤ifl tokuflunu sa¤layan bir topluluk di-
ye tan›mlanamaz. Besbelli, bir devlet olacaksa bütün bunlar var olmal›d›r, fa-
kat bunlar›n topunun varl›¤› bile bir devleti kendili¤inden meydana getirmez.
Devlet, herkesin, aileleri ve akrabalar› içinde iyi yaflamalar›n›, yani tam ve do-
yurucu bir yaflam sürmelerini olanakl› k›labilmek içindir... Bütün bu etkenlik-
ler bir dostluk anlat›m›d›r; çünkü bize toplum içinde yaflamay› ye¤leten, bafl-
kalar›n› sevmemiz oluyor ve bunlar›n hepsi, devletin amac› olan iyi yaflam›n
sa¤lanmas›na katk›da bulunuyorlar; ve iyi yaflam demek, bizce, mutlu ve soy-
lu yaflamakt›r. Öyleyse, fluras›n› teslim etmeliyiz ki, devlet dedi¤imiz siyasal
birlik, yaln›zca bir arada yaflamak için de¤il, soylu eylemlerde bulunabilmek
içindir”13. 
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Bu görüfllere paralel olarak, Aristoteles “çokluk, birçok durumlarda, her
kim olursa olsun tek bir kifliden daha iyi bir yarg›çt›r”14 sözüyle, kamu yarar›-
n› gözeten yönetimin veya kendi deyifliyle politeia’n›n temel önermesini de or-
taya koyar. Aristoteles’e göre insan ‘zoon politikon’dur, di¤er bir deyiflle siya-
sal bir canl› veya varl›kt›r; dolay›s›yla siyaset insan›n yetkinleflmesine yönelik
bir etkinliktir. Siyasal boyutu olmaks›z›n insan, Aristoteles’e göre, bitki veya
di¤er hayvanlardan farks›z bir varl›k haline dönüflmektedir.

Aristoteles’in madde-form kuram› ve yaflam› bir “olufl” olarak de¤erlen-
dirmesi günümüze dek tüm dönemlerde düflünürlere esin kayna¤› olmufltur.
Olufl, yetkinleflme d›fl›nda bir amaç tafl›maz. Varl›k en baflta olgun de¤ildir, bir
potansiyeldir; yaflam süreci içinde kesintisiz biçimde kendi potansiyelini aç›-
¤a vurur. Aristoteles tam bu noktada, siyasal varl›¤›n etkinlik alan›n› tan›mla-
m›fl olur; maddi veya fizyolojik bak›mdan var olmak için soluk al›p vermek,
beslenmek ve di¤er maddi ihtiyaçlar› karfl›lamak ne ölçüde zorunlu ise, insan
olarak var olmak için de siyasal alanda bir özne veya aktör olarak hareket et-
mek zorunluluktur. Aristoteles insan yaflam›n›n anlam›n› kamusall›kla özdefl-
lefltirmekte ve siyaseti araçsal bir etkinlik olmaktan ç›karmaktad›r. Aristoteles,
böylece, siyasetin anlam› ve kapsam›na dair insanl›¤a muazzam bir denklem
sunmaktad›r. Siyasetin amac› var olmakt›r, insanca yaflamakt›r, varl›¤›n biza-
tihi kamusal alanda etkinlikte bulunmas›d›r; dolay›s›yla insan›n erdemli ve
yetkin varl›k olmas›n› sa¤lamakt›r. Bunun d›fl›nda siyasetin baflkaca bir amac›
söz konusu de¤ildir. Kendi kendine yetkinleflemeyen varl›¤›n hemcinsleriyle
iliflki kurmas›, iletiflim ve etkileflim içinde olgunlaflmas›, mutlu bir yaflam sür-
mesidir. Bu nedenledir ki, Aristoteles siyaseti insanlar›n kamusal alanda hep
birlikte insanca yaflamas›n› sa¤layan, temelinde sürekli iliflki ve iletiflim bulu-
nan üstün bir etkinlik olarak tan›mlar. Bu anlay›fl, siyasetle iktisat aras›na cid-
di bir ayr›m koyar. Platon’un iktisadi faaliyetleri ihtiyatla karfl›layan tutumu
Aristoteles’te de dikkati çeker. Aristoteles ekonominin hane yönetimi anlam›-
na geldi¤ini, esas itibariyle insan›n biyolojik ve maddi gereksinimlerinin kar-
fl›lanmas›na yönelik faaliyetleri kapsad›¤›n› tespit etmifltir. Platon gibi, Aristo-
teles de iktisadi faaliyetlerin insanlar›n temel ve zorunlu ihtiyaçlar›n› karfl›la-
yacak düzeyde tutulmas› gerekti¤ini düflünmektedir.

Aristoteles yönetim biçimlerini tart›fl›rken, yasa ve hukuka özel bir önem
atfetmifl ve bu çerçevede hukuka dair özlü tarifler yapm›flt›r.

“Eski ve temel bir soruyu sorarak ifle bafllamal›y›z: En iyi Adam taraf›n-
dan yönetilmek mi daha iyidir, En ‹yi Yasalar taraf›ndan yönetilmek mi? […]
Yasa’n›n egemen olmas›n› isteyen, baflka hiçbir fleyin de¤il, yaln›z Tanr›’n›n
ve Zeka’n›n egemen olmas›n› istiyor demektir; bir insan›n egemenli¤ini iste-
yense, bir vahfli hayvan› iflin içine sokmaktad›r; çünkü insanlar›n tutkular› bir
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vahfli hayvan gibidir ve güçlü duygular yöneticileri ve insanlar›n en iyilerini
bile yoldan ç›kar›r. Yasa’da, tutkular› olmayan zekây› bulursunuz.”15

Aristoteles’in Platon’dan tevarüs etti¤i ilkelerden biri de ölçülülüktür.
Ancak bir farkla, Aristoteles ölçülülü¤ü madde-form kuram›yla iliflkilendir-
mifl, böylece hocas›n›n dikotomik düflünce sistemini aflmay› da baflarm›flt›r.
‘Alt›n orta’ veya ‘orta do¤ru’ ilkesini hem tek tek insanlar›n hem de toplumun
dingin ve mutlu bir yaflam sürmesinin temel ölçütü olarak de¤erlendirir. Me-
selâ insanlar ne afl›r› fakir ne de afl›r› zengin olmal›d›r. Ya da ne savurgan ne
de cimri; ne at›lgan ne de korkak. Böylece insan iliflkilerinde uçlar yerine, her
iki ucu da yads›yan üçüncü bir konum tespit edilmektedir. Dolay›s›yla, günü-
müzde yeniden keflfetmeye bafllad›¤›m›z ciddi sorular›n yan›t›n› ve ilkesini de
bizlere sunmaktad›r. “‹dealizm mi, materyalizm mi?”, “eflitlik mi, özgürlük
mü?”; “kad›n m›, erkek mi?”; “devlet mi, toplum mu?”; ya da “birey mi, top-
lum mu?” gibi beyhude ve birbirini d›fllayan, karfl›tl›klar yerine bunlar›n bir-
birinden ayr›lmazl›¤›na iflaret etmifltir. “Ya eflitlik ya özgürlük” denklemi ye-
rine “eflitlik ve özgürlük” denklemini kurmay› mümkün k›lm›flt›r; ayn› flekilde
devlet ve toplumu, birey ve toplumu, kad›n ve erke¤i, farkl›l›k ve ortakl›klar›
birlikte düflünece¤imiz bir çerçeve sunmufltur.

DDoo¤¤uu  vvee  BBaatt››ddaa  SSiiyyaasseettnnaammeelleerr::  ‹‹nnssaann  vvee  PPrreennss  MMeerrkkeezzllii  YYöönneettiimm
AAnnllaayy››flflllaarr››

Platon ve Aristoteles ortaça¤ Bat› ve ‹slam dünyas›nda, içinde yaflan›lan
dönemin koflullar› dikkate al›narak sürekli yeniden yorumlanm›fllard›r. Platon
ve Aristoteles’in görüflleri Farabi (870), Maverdi (972) Yusuf Has Hacib
(1017), Nizamülmülk (1018), Akinolu Thomas (1225), Parisli Jean (1255), Pa-
dual› Marsilius (1275), Ockhaml› William (1280) ve ‹bni Haldun (1332) gibi
ortaça¤›n önemli düflünürlerinin eserlerinde genifl yer tutmufltur.16 Ayn› flekil-
de, Rönesans’› izleyen dönemde, More’un Ütopya’s›nda, Erasmus’un Bir H›-
ristiyan Prensin E¤itimi’nde ve La Boetie’nin Gönüllü Kulluk Üzerine Söy-
lev’inde antik Yunan düflüncesinin derin izleri görülür; ancak Machiavelli’nin
Prens’inde yeni bir anlay›fl ortaya ç›kar17.

Do¤u dünyas›n›n klasik siyaset bilimi eserleri olarak de¤erlendirebilece-
¤imiz siyasetnamelerde ana konu yöneten yönetilen iliflikleri olmufltur. Niza-
mülmülk’ün ünlü Siyasetname’sinin daha ilk sayfalar›nda “halk›n iyilik için
yapt›¤› dua daim olunca, o mülk payidar olur” ya da “mülk küfürle devam
eder, zulümle devam etmez” ifadeleri yer al›r18. “Halk›n duas›” ifadesi dini bir
ça¤r›fl›mda bulunmakla birlikte, esas itibariyle ve do¤rudan do¤ruya meflru-
iyeti konu edinmektedir. Bu ba¤lamda da, kaba kuvvete baflvuran zorba yöne-
timin asl›nda halk deste¤i olmay›nca ne denli zay›f oldu¤u ortaya konmakta-
d›r. Siyasetnamelerde temel sorunsal yöneticinin s›n›rland›r›lmas› ve adil bir
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yönetimin temel dinamiklerinin belirlenmesidir. Bu eserlerde antik düflünürle-
rin görüfl ve eserlerine, dini kaynaklara, karfl›laflt›rmal› örneklere, hikâye ve
k›ssalara genifl yer verilmifl; iyi yöneticinin sahip olmas› gereken nitelikler sa-
y›lm›fl, adaletten kamu yönetimine, yolsuzluktan yarg›lamaya ve istihdama ka-
dar birçok konu ele al›nm›flt›r. Birço¤unda suçlunun cezaland›r›lmas› yerine
suça yol açan unsurlar›n ortadan kald›rmas› esas› benimsenerek, evrensel hu-
kuk sistemi için geçerlili¤ini koruyan ilkeler ortaya konmufltur19.

Siyasetnamelerde, yöneticinin yönetilenlere karfl› sorumlu k›l›nmas›na ve
yönetilenlerin haklar›n›n korunmas›na a¤›rl›k verilmifltir. Yöneten-yönetilen
iliflkilerini güçlendirmek ve yönetenleri yönetilenlere karfl› sorumlu k›lmak
amac›yla kat›l›m konusuna hayatî önem atfedilmifltir. Nevruz ve mehrican
günleri baflta olmak üzere y›l›n, ay›n veya haftan›n belli günlerinde yönetici-
nin halkla do¤rudan görüflmesi, belirli aral›klarla mezalim mahkemelerinin
kurulmas›, yöneticilerin sürekli teftifl edilmesi ve halk›n flikâyetlerinin yöneti-
me sa¤l›kl› biçimde iletilece¤i mekanizmalar›n oluflturulmas› yönünde ö¤ütler
verilmifltir.

Bu kapsamda, Maverdi Siyaset Sanat›’nda Nevruz ve Mehrican’›n, yöne-
ten ve yönetilenlerin bir araya geldikleri önemli iki gün oldu¤unu belirtmifl ve
Aristoteles’in ‹skender’e yazd›¤› bir mektubu aktararak halk meclislerinin
adaletli bir yönetim bak›m›ndan ne derece önemli oldu¤unu vurgulam›flt›r: 

“Ey ‹skender! Senin muhtelif zamanlar›nda bütün halka yönelik meclis-
ler tertip etmen senin için hay›rl›d›r. Bu Hind âdetine ba¤l› kal. Zira övgüye
flayan bir ifltir. Sana gelen bir meseleyi iyice araflt›r. Sürekli onlara nasihat et.
Toplant› vakitlerini tayin et. E¤er bu meclisler ertelenmezse iyi olur. Zira, ay-
larca ve y›llarca ertelenirse, insanlar toplant› vaktine kadar güven içerisinde
zulüm ifllerler. Nice mazlum vard›r ki, hakk›n› aramadan ölmüfltür. Nice za-
limler de paçay› kurtarm›flt›r. Nice zay›f kimse hakk›n› almaktan aciz düflmüfl-
tür… Krala düflen bu toplant›lar› hafta aralar›nda, Cuma günleri ve her ay yap-
makt›r.”20

Ayn› flekilde, ‹bni Haldun, Mukaddime’de meflru hükümeti yöneticinin
yönetilenlerce onayland›¤›, onlar taraf›ndan desteklendi¤i bir yönetim olarak
tan›mlam›fl ve zorba yönetimle meflru yönetim aras›ndaki farklar› eserinin fak-
l› yerlerinde sürekli hat›rlatm›flt›r. Zorba yönetimin temel özellikleri aras›nda
haks›z cezalar›n, halk›n afla¤›lanmas›n›n, korkular›n ve boyun e¤menin yay-
g›nlaflmas› s›ralanm›flt›r. ‹bni Haldun’a göre:

“Devlet ve Sultan, dünyaya aç›k bir pazar yeri durumundad›r… Bir dev-
let kötü çaba ve e¤ilimden, halk› sömürmekten ve afla¤›l›k ifllerden kaç›n›r da
halk›n gitti¤i do¤ru yoldan gider ve bu yoldan bilerek ayr›lmazsa o devletin
pazar›nda kat›ks›z ipek ve halis alt›n [gibi de¤erler] geçerli olur. Yok e¤er, kö-
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tü amaçlar ve kinlerin ard›ndan sürüklenir ve azg›n … simsarlara, yalana-yan-
l›fla kucak açarsa, o devlet pazar›nda da, kar›fl›k madenler, tortular geçerli
olur.”21

‹bni Haldun siyasetin ve toplumun temel dinamik ve yasalar›n› aç›¤a ç›-
karm›flt›r. Bu çerçevede yönetimlerin do¤uflu veya ortadan kalk›fl›, yönetimle-
rin meflru olup olmamas› ve di¤er birçok siyasal ve ekonomik etken aras›nda
iliflikler kurmufltur. Örne¤in ‹bni Haldun’a göre, gayr› meflru veya bask›c› bir
yönetim halk›n direnme gücünü k›rar; güven bunal›m› oluflturur ve meflruiye-
tini bütünüyle yitirir; bu bir döngü biçiminde o yönetimin y›k›l›fl›na dek sürer.
Bu süreçte, yönetimler gittikçe duyars›zlafl›r; dedikodular artar; ç›karlar›n ta-
kibi ve kay›rmac›l›k yo¤unlafl›r; yolsuzluklar her yan› sarar; zalimler emek
h›rs›zl›¤› yaparlar, angaryalar yüklerler; üretim giderek düfler, durgunluk artar;
vergi kaçakç›l›¤› bafl gösterir; kamu giderek daral›r. Buna karfl›l›k bencil ç›kar-
lar her fleyin önüne geçmeye bafllar; toplum gittikçe güçsüzleflir, yozlafl›r. Bu
aflamada iktidar›n el de¤ifltirmesi gündeme gelir, fakat yöneticiler de¤iflime di-
renirler ve reform giriflimleri de ço¤unlukla baflar›s›z olur ve yönetim giderek
daha fazla zorbal›¤a kayar. Hâlbuki bu, ‹bni Haldun’a göre, onun meflruiyeti-
ni tamamen yitirmesi, toplumsal ve siyasal çat›flmalar›n h›zlanarak artmas› an-
lam›na gelir.22

Bu çerçevede, ‹bni Haldun, güce boyun e¤erek uzlaflma ile gerçekten uz-
laflman›n birbirinden bütünüyle farkl› oldu¤unu, toplumsal uzlaflman›n bask›
ve fliddet yoluyla sa¤lanamayaca¤›n› belirtir.

Machiavelli’nin Prens adl› eseri, yöneticiye önerilerde bulunmas› dolay›-
s›yla siyasetname gelene¤i içinde de¤erlendirilebilecek olsa da, siyasetname-
lerden çok farkl›, hatta karfl›t bir noktada durdu¤u söylenebilir. Çünkü Machi-
avelli, Prens’te yönetenin bak›fl aç›s›n› benimsemifl; halka karfl› prensin yan›n-
da yer alm›flt›r. Prens, yönetilenlerin haklar›n› korumak, adaletli bir yönetim
oluflturmak kayg›s›n› tafl›maktan ziyade, yöneticinin kula¤›na ister meflru ister
gayri meflru yollarla olsun iktidar›n› nas›l sa¤lamlaflt›raca¤›n›, yönetilenleri
nas›l egemenli¤i alt›na alaca¤›n› f›s›ldam›flt›r. Bu tutumuyla, Machiavelli bir
anlamda, insan merkezli siyaset anlay›fl›ndan prens veya iktidar merkezli siya-
set anlay›fl›na geçifli simgelemifltir. Yeniça¤la birlikte, siyasal düflüncelerde de
yeni bir ça¤ bafllam›flt›r: siyaset ve ahlak aras›ndaki ba¤lar kopart›ld›¤› gibi
“bilgi erdemdir” denklemi de taht›ndan indirilmifltir.

ZZoooonn  PPoolliittiikkoonn’’ddaann  HHoommoo  EEccoonnoommiiccuuss’’aa::  YYeenniiççaa¤¤  vvee  SSoonnrraass››  SSiiyyaasseett

Günümüz dünyas› büyük ölçüde 15. yüzy›lda Avrupa’da bafllayan dönü-
flüm dalgas›n›n tüm yeryüzüne yay›lmas›n›n bir sonucudur. Yeniça¤’da Coper-
nicus (1473) ile birlikte, evrenin merkezine günefl yerlefltirilerek, yerin evre-
nin merkezi say›ld›¤› Aristotelesçi ve Ptolemeci anlay›fl y›k›lm›flt›r23. Galile-
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i Galileo (1564-1642) ve Newton’un (1642-1727) çal›flmalar›yla klasik rasyo-
nellikten modern rasyonelli¤e geçiflin ad›mlar› s›klaflt›r›lm›fl;24 Francis Bacon
(1561-1626) ve Descartes’in (1591-1650) yöntem üzerine tart›flmalar› da esas
itibariyle Tanr› merkezli evren anlay›fl›n› çürütmeyi ve pozitif bilimin önünü
açmay› hedeflemifltir. Copernicus, Galileo, Bacon, Descartes ve Newton ken-
di ça¤lar›na uygun düflünceler gelifltirmifllerdir. Yeniça¤ bafllar›nda, yo¤un ola-
rak do¤an›n anlafl›lmas› temas› ifllenmifltir; ancak hemen ard›ndan do¤an›n dö-
nüfltürülmesi ya da egemenlik alt›na al›nmas› giderek daha fazla vurgulanm›fl-
t›r. ‹lerleyen süreçte, bu denetleme ve dönüfltürme projesine insan ve toplum
da eklenmifltir.

Descartes tart›flmalar›n›n merkezine Tanr›y› alarak onu rasyonellefltirmifl
ve do¤a olaylar› ile Tanr› aras›ndaki iliflkiyi rasyonel bir temele oturtarak as-
l›nda Tanr› ve do¤a aras›ndaki ba¤› koparm›flt›r. Do¤an›n rasyonel bir Tanr›n›n
parças› oldu¤u düflüncesi, do¤an›n da rasyonel oldu¤u sonucunu sa¤lam›flt›r;
böylece, insan›n do¤a ile do¤rudan iliflki kurmas›n›n, onu anlamas›n›n önünde
bir engel kalmam›flt›r25. Bacon ise ‘bilgi güçtür’ denklemini ›srarl› bir flekilde
savunmufltur. Bacon bilimsel ilerlemeyi ve araçsal rasyonelli¤i ön plana alm›fl-
t›r. Bu aç›dan do¤an›n ‘fleylefltirilmesi’ne veya nesnelefltirilmesine öncülük et-
mifltir. Ayn› zamanda ütopya yazar› olan Bacon, modern insan›n do¤aya mü-
dahale etmesini, onu dönüfltürmesini savunmufl ve bu çerçevede bilimi do¤a-
y› dönüfltüren bir faaliyet olarak tan›mlam›flt›r26. Bacon, böylece, antik Yu-
nan’da Sokrates, Platon ve Aristoteles’in insanl›¤›n mutlulu¤u bak›m›ndan
vazgeçilmez gördükleri ‘bilgi erdemdir’ denklemini reddetmifltir. Teoloji ve
metafizi¤i insan için bir yarar sa¤lamayan, insanl›¤›n ilerlemesini, geliflmesi-
ni önleyen u¤rafllar olarak görmüfltür. Bacon’a göre, insan zihni sistematik bi-
çimde do¤ay› anlamaya yönelmeli ve onun temel yasalar›n› aç›¤a ç›karmal›-
d›r. Maddeci ve mekanik bir yaklafl›m sunan Bacon, her fleyin mekanik neden
sonuç iliflkisinin kurulabilece¤ini ileri sürerek ayd›nlanma döneminin ve pozi-
tivizmin, dolay›s›yla Comte’un habercisi olmufltur27.

Kuruculu¤unu ve en önemli temsilcili¤ini August Comte’un üstlendi¤i
pozitivizm, düzen ve istikrar içerisinde ilerlemeye vurgu yaparak bilimsel,
teknik ve siyasal alanlar› iktisadi rasyonelli¤in hizmetine sokmufltur. Comte
bilimin veya bilginin amac›n›, do¤al düzeni insan lehine de¤ifltirmek biçimin-
de tarif etmifl ve bunun yaln›zca do¤a için de¤il, toplum için de geçerli oldu-
¤unu ileri sürmüfltür. Comte’un düzen ve ilerlemeye uygun, sabit bir toplum-
sal düzen kurma fikri daha sonra Durkheim taraf›ndan büyük ölçüde benim-
senmifltir. Haliyle, toplumsal düzen ve iflbölümü ile ilgili yeni ilkeler poziti-
vizmi ve kapitalizmi meflrulaflt›rmada önemli rol oynam›flt›r28.

Toplumu do¤al bir olgu ve sosyal bilimleri do¤a bilimlerinin ergin olma-
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yan bir aflamas› olarak gören pozitivist yorum, otoriter, totaliter yönetimlere
meflruiyet sa¤lam›fl ve yönetimlerin, onay/r›za arama gere¤i hissetmeksizin
toplum üzerinde mühendislik projelerine giriflmelerine zemin sa¤lam›flt›r.
Frankfurt Okulu’nun temsilcileri Adorno ve Horkheimer’›n yerinde tespit et-
tikleri üzere, pozitivist tasar›daki öznenin nesneyle ve bilim insan›n›n do¤ay-
la olan tek yönlü iliflkisi sosyal alana siyasal liderlerin ve totaliter partilerin
toplumla tek yönlü iliflkisi biçiminde uygulanm›flt›r. Araçsal rasyonelli¤in d›-
flavurumu olarak görebilece¤imiz teknoloji, pozitivizme toplumu ve dünyay›
monolitik ve total bir yaklafl›mla düzenlenme ve kitleleri istenen flekilde hare-
kete geçirme f›rsat› sa¤lam›flt›r. Pozitivizmin do¤a ve topluma yönelik meka-
nik ve araçsal tutumu toplumun etkin-edilgin, yöneten-yönetilen gibi karfl›t
gruplara bölünmesine, dolay›s›yla ötekinin yarat›lmas›na yol açm›fl ve bu an-
lay›fl tahakküm ve y›k›m araçlar›n›n ve politikalar›n›n gelifltirilmesine yol aç-
m›flt›r. Özellikle de, geleneksel toplumlar›n modernleflmesi ya da modernlefl-
tirilmesi projeleri pozitivist rasyonellikten dolay› baflar›s›z olmakla kalmam›fl
ayn› zamanda toplumsal gerilim ve çat›flmalar› daha da art›rm›flt›r29.

Machiavelli ve Hobbes’un bafll›ca önermeleri yeniça¤da temelleri at›lan
ve günümüzde de varl›¤›n› sürdüren siyasal, toplumsal ve ekonomik yap› ve
iliflkilerin özünü oluflturmaktad›r. Bunlar›n esas›n› ise Aristotelesçi siyasetin
yads›nmas› oluflturmaktad›r30. Araçsal rasyonelli¤in geliflmesinde; insan›n
araçsallaflt›r›lmas›nda ve metalaflt›r›lmas›nda, Machiavelli’nin ‘amaca götüren
her yol mubaht›r’ önermesi belirleyici olmufltur. Machiavelli Sokratik ahlâk
anlay›fl›n› ters yüz ederek, baflar›y› ahlâk›n temeline yerlefltirmifl; siyaseti de
tekni¤e ve beceriye indirgemifltir31. Hobbes ise ça¤dafllar› Bacon ve Descar-
tes’le bilimsel aç›dan benzer temalar› ve görüflleri savunmakla yetinmemifltir.
Bir yandan mutlak›yeti savunmufl, bir yandan da insan› soyut, asosyal bir var-
l›k olarak tan›mlam›fl; özel ç›kar› ve rekabeti insan do¤as›n›n ayr›lmaz bir par-
ças› haline getirmifltir. Hobbes ‘insan insan›n kurdudur’ tezi ile aralar›nda Fre-
ud da olmak üzere modern düflünürlerin birço¤unun benimsedi¤i insan imge-
sini infla etmifltir32.

‹ktisadi, araçsal veya teknik rasyonellik kendini rekabet ve güç üzerinden
ifade etmektedir ve bu aç›dan baflar›y› her fleyin ölçüsü olarak görmektedir.
Hobbes’un homo lipus’u (kurt insan›) tam da bu yeniça¤›n yeni insan imgesi-
ni karfl›lamaktad›r. Bu, Sokrates’in veya Platon’un filozof insan’› ya da Aris-
toteles’in zoon politikon’u de¤ildir; tam aksine ekonominin her fleyin ölçüsü
oldu¤u bir dünyan›n homo economicus’udur. Yeni ça¤›n insan tipini Roussea-
u özlü biçimde flöyle tarif etmektedir: “insan etini bir defa tad›nca baflka bü-
tün yiyecekleri h›rç›nl›kla geri çeviren, sadece insan yutmak isteyen aç kurt-
lar...”33
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Yeniça¤la birlikte, siyaset bütünüyle iktisad›n yörüngesine girmifltir ve
siyaset, kaynaklar›n da¤›l›m›na yönelik bir mücadele veya rekabet flekline dö-
nüflmüfltür. Devlet de, Weber’in tarifi ile ‘meflru fliddet tekeli’ olarak ifade
edilmifltir. Siyaseti kaynaklar›n, rollerin veya de¤erlerin otoriter da¤›l›m› biçi-
minde sunan Weber, Easton veya Lasewell’in siyaset tan›mlar› bugün hâlâ si-
yaset bilimi kitaplar›nda bafll›ca tan›mlar olarak sunulmaktad›r34. Demokrasi
de, bu siyaset anlay›fl›na uygun flekilde iktidar› ele geçirmeye yönelik, rekabe-
te dayal› bir faaliyet veya araç olarak tan›mlanmaktad›r. Modern dünyan›n
keflfi temsili demokrasi olmufltur, bu ise biçimsel bir demokrasi olarak kitlele-
ri liderlerin veya partilerin peflinde sürüklemenin bir arac› olmaktan öteye ge-
çememifltir.35

KKaatt››ll››mmcc››  DDeemmookkrraassii  vvee  ‹‹lleettiiflfliimm::  ‹‹nnssaann  MMeerrkkeezzllii  SSiiyyaasseettiinn  YYeenniiddeenn
CCaannllaann››flfl››  mm››??

18. yüzy›l ve sonras› kimilerince devrimler ça¤›, kimilerince felaket ve
y›k›m ça¤› olarak nitelenir. Bu dönemde, klasik siyaset felsefesinin ‘bilgi er-
demdir’, ‘insan her fleyin ölçüsüdür’, ‘varl›¤›n amac› yetkinleflmektir’, ‘iktisa-
di faaliyetlerin s›n›r› insan›n do¤al ve zorunlu ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›d›r’
veya ‘insan siyasal ve ahlaksal bir varl›kt›r’ gibi temel kabullerinin ve kavram-
lar›n›n altüst edildi¤i bir gerçek. Ancak 18. yüzy›l bunlar› ters yüz etmekle ye-
tinmemifltir. Diyalekti¤i ve tarihi de klasik dönemden çok farkl› yorumlam›fl-
t›r. Klasik dünyan›n, insan›n do¤umuyla bafllay›p ölümüyle sona eren diyalek-
tik yorumunu, ilerlemeci veya diyalektik biçimleriyle tarihe uygulam›flt›r.
Böylece insan› tarihin bir nesnesi konumuna indirgemifltir. Ayn› flekilde, insa-
na zihinsel bir yol haritas›, bir dünya görüflü sunarak ona ›fl›k tutmak amac›y-
la ortaya ç›kan ideolojiler de insan için üretilmifl olduklar›n› unutarak, insan›
kendi varolufllar›n›n bir arac› konumuna sokmufllard›r. Bundan dolay›d›r ki,
insanlar üzerinde flaklayan birer k›rbaca dönüflmüfllerdir. Ayn› flekilde, klasik
anlay›flta ‘zoon politikon’ olarak tarif edilen insan›n yerini, modern dönemde
dernekler, sendikalar, partiler veya baflkaca örgütler alm›flt›r. Siyasetin veya
demokrasinin vazgeçilmez unsuru veya öznesi olarak insan de¤il, bu tür yapay
varl›klar zikredilir olmufltur. Tüm bunlara ra¤men, temsili demokrasi dünyada
iflas›n efli¤ine gelmifltir. Rousseau taraf›ndan birkaç yüzy›l önce yüksek sesle
dile getirilen yal›n bir gerçe¤in ancak bugün fark›na var›yoruz: Temsil ile de-
mokrasi kesinlikle birbirini d›fllayan kavramlar.36

Araçsal siyasete ve temsili demokrasiye dair yaflanan bunal›m, meflruiyet
konusundaki tart›flmalar› canland›rm›flt›r. Weberyen otorite veya meflruiyet bi-
çimlerinin günümüzde yeterli olmad›¤› giderek anlafl›l›r hâle gelmifltir. Dola-
y›s›yla as›l tart›flmaya geri dönülmektedir. Aralar›nda Arendt, Habermas, Ma-
nin ve Barber’in de bulundu¤u birçok düflünür ve teorisyen taraf›ndan Aristo-
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teles ve Rousseau’nun kamusal alan, meflruiyet ve yurttafll›kla ilgili görüflleri-
nin yeniden yorumland›¤›n› görüyoruz37. Bu çerçevede, temsili demokrasi ye-
rine, kat›l›mc›, müzakereci veya radikal demokrasi gibi kavramlar›n söylem
düzeyinde de olsa peyderpey yayg›nlaflt›¤› dikkati çekmektedir. Bu konuda,
Türkiye’de de son y›llarda halk›n kamusal ifllere kat›l›m›n› sa¤layacak biçim-
de baz› hukukî düzenlemeler yap›ld›¤›n› kaydetmek gerekir. Bunlar aras›nda,
özellikle halk›n yerel yönetimlerin hem karar hem de uygulamalar›na kat›l›m›-
n› sa¤lamaya yönelik düzenlemeler önem arz etmektedir.

Bu çerçevede, kat›l›mc› demokrasinin yerleflmesi bak›m›ndan siyasal ile-
tiflim hayati önem tafl›yor; ancak henüz ne önemi tam olarak anlafl›lm›fl ne de
mekanizmalar› bütünüyle oluflturulabilmifl de¤il. Kald› ki, temsili demokrasi-
nin mant›¤› içinde kal›nd›¤› sürece, siyasal iletiflimin geliflmesi pek olas› gö-
rünmüyor. Bunun temel koflulu yurttafl›n seçmen, siyasetin ise seçim ve seçim-
lerde oy kullanmak olmad›¤›n›n fark›na var›lmas›d›r. Siyaset insan›n mutlulu-
¤unu amaçlayan, insan›n onun arac›l›¤›yla potansiyelini aç›¤a ç›kard›¤› ve yet-
kinleflti¤i bir süreç olarak tan›mland›¤›nda, siyasal propaganda veya oy avc›-
l›¤› yöntemleri elbette geçerlili¤ini yitirecektir. Siyasal kampanyalar da, k›sa
dönemli, seçim kazanmaya odakl› etkinlikler olmaktan ziyade, sürekli ve ke-
sintisiz; kamusal alana kat›l›m› esas alan etkinliklere dönüflmek durumunda.
Tabii, tüm bunlar›n gerçekleflmesi için Aristoteles’in de yan›t›n› arad›¤› flu so-
ru üzerinde zihin yormak gerekiyor: ‹yi yürütülen bir devlette, yurttafllar›n ön-
celikle her türlü afla¤›l›k iflle u¤raflmaktan kurtulmufl olmas› gerekir; fakat bu
koflul nas›l yerine getirilecektir?38
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SS‹‹YYAASSAALL PPAAZZAARRLLAAMMAA
UUYYGGUULLAAMMAALLAARRIINNAA YYÖÖNN  VVEERREENN
DDÖÖNNÜÜfifiÜÜMM  VVEE  AAÇÇIILLIIMMLLAARR

PP rrooff..  DDrr..  YYaavvuuzz  OODDAABBAAfifiII

GGiirriiflfl

Siyasal pazarlama kavram› son otuz y›l içinde büyük bir ivme kazanarak
hem akademik dünyada, hem de uygulamada dikkat çekmeye bafllam›flt›r. Pa-
zarlaman›n ürünler ve hizmetler konusundaki özellikleri, ifllevleri ve uygula-
malar›n›n di¤er alanlarda da baflar›yla uygulanabilece¤i varsay›m›na dayanan
siyasal pazarlama büyük bir geliflme göstermektedir.

Ürünler ve hizmetlerdekilere benzer pazarlama teknikleri ve uygulamala-
r›n›n siyasal pazarlamada geçerli olamayaca¤› konusunda yap›lan elefltiriler
bu konudaki araflt›rmalar› h›zland›rmaktad›r. Dolay›s›yla siyasal pazarlama,
her geçen gün yayg›nlaflan, bununla birlikte gittikçe karmafl›klaflan, zorlaflan,
daha fazla uzmanl›k gerektiren bir çal›flma alan› haline gelmeye bafllam›flt›r.
Gün geçtikçe eksikliklerinden ar›narak geliflme ve de¤iflim gösteren siyasal
pazarlama kavram›, sadece seçim kampanyalar› ile iletiflime indirgenme duru-
mu ve pazarlama karmas›na dayal› aç›klamalardan, daha karmafl›k bir yap›
olan pazar odakl›l›¤a do¤ru bir ilerleme yaflamaktad›r. 

‹yi ya da kötü, siyasal pazarlama ülkemizde de seçim kampanyalar›n›n te-
mel tafllar›ndan biri haline gelmifltir. Özellikle 1983 seçimlerinde profesyonel-
ce bafllayan uygulamalar, günümüzde oldukça yüksek bir düzeye ve karmafl›k
bir boyuta ulaflm›flt›r. ‹letiflim ve araflt›rma konular›ndaki geliflmeler, siyasal
pazarlaman›n da sürekli geliflmesini ve daha çok “seçmeni merkeze koyan” bir
pazar odakl›l›k anlay›fl›na eriflmesini sa¤lamaktad›r.

SSiiyyaassii  PPaazzaarrllaammaann››nn  KKaappssaamm››  VVee  TTaarrtt››flflmmaa  AAllaannllaarr››

Siyasal pazarlama kavram› son otuz, k›rk y›l içerisinde ön plana ç›km›fl
bir uygulama ve konudur. Pazarlaman›n temelinin mübadeleye (exchange) da-
yand›¤›, bunun da ürünlerin yan› s›ra hemen hemen her alanda uygulanabile-
ce¤inin öne sürülmesi ile yeni bir aç›l›m sa¤lanm›flt›r. Hizmet pazarlamas› ve
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kar amac› gütmeyen pazarlama anlay›fl›na yak›n bir yerde olan siyasal pazar-
lama, ürün ve hizmetler için ba¤lant›l› olarak yürütülen pazarlama planlamas›
ve stratejisi uygulamalar›n›n siyaset alan›ndaki amaçlar› gerçeklefltirmek için
kullan›lmas›d›r. Genel pazarlaman›n bilinen ve geçerli olan tüm ilkelerinin, ifl-
levlerinin ve niteliklerinin siyaset alan›nda da iflleyece¤i ve uygulanabilece¤i
düflüncesi zaman içerisinde geliflmifl ve uygulanmaya geçilmifltir. Siyaset ala-
n›ndaki aktörler taraf›ndan kullan›lan araçlar içinde ürün olarak adland›rabile-
ceklerimiz siyaset kurumlar›, siyasetçi ve onlar›n ideolojileri, imajlar› ya da
iletiflim biçimleri; strateji olarak kabul edebileceklerimiz seçmen bölümleme,
hedef kitle seçme, parti ya da siyasetçi konumland›rma; konular aras›nda sa-
yabileceklerimiz ise seçmenlerin ihtiyaçlar›, beklentileri ya da genel anlamda
ideolojik yaklafl›mlard›r. 

Öte yandan, siyasetin kendisinin bir hizmet olmas›, siyasal pazarlamada
hizmet anlay›fl›n› çok daha fazla önemli hale getirmektedir. Bu aç›dan, siyasal
pazarlaman›n art›k “hhiizzmmeett  ssaa¤¤llaayy››cc››llaarr” olgusu etraf›nda tart›fl›lmas› gere¤i
ortaya ç›kmaktad›r. Günümüzde siyasal parti ve adaylar ile seçmenler aras›n-
daki ba¤›n güçlenmesi ve süreklilik göstermesi konular›nda birtak›m geliflme-
lere flahit olunmaktad›r. Yaln›zca seçim dönemlerinde uygulanan kampanya-
lar, yerini sürekli olarak yürütülen kampanyalara b›rakmaktad›r. Ayr›ca, siya-
setçilerin seçim bölgelerine nas›l ve hangi zamanlarda hizmet sunabilece¤i ko-
nular›na daha fazla önem verilmeye bafllanm›flt›r. Dolay›s›yla, art›k “kkaammppaann--
yyaa  mmeerrkkeezzllii” anlay›fl yerine siyasal pazarlama ile kamu hizmetleri pazarlama-
s›n›n yak›nlaflmas›na ba¤l› bir hizmet sa¤lay›c›l›ktan söz edilebilir (Butler ve
Colins, 2001). Ancak yine de siyasal pazarlama ile bildi¤imiz hizmet pazarla-
mas› uygulamalar› aras›nda birtak›m farkl›l›klar bulunmaktad›r. Bu farkl›l›k-
lar flöyle s›ralanabilir (Marland, 2003):

• Reklam bütçesi s›n›rlamas›

• K›sa zamanda kampanya gerçeklefltirme

• Reklamlar› de¤ifltirmek için çok az zaman olmas›

• Rakipler aras›nda co¤rafik etkileflim olmas›

• Seçmenlerin eflit sat›n alma güçleri oldu¤u varsay›m›

• ‹flletmeler için pazar›n büyümesi finansal kazanç art›fl›na neden oldu¤u
için önem tafl›rken; siyasal adaylar için as›l önemli olan seçime kat›lma ora-
n›ndaki azalma de¤il, “fazla oy alan hepsini kazan›r” kural› do¤rultusunda ra-
kiplerin oylar›ndan daha fazla oy almakt›r.

Di¤er pazarlama uygulamalar›nda pek rastlanmayan bir olgu olarak “kar-
fl›t-tüketici” kavram›n›n siyasal pazarlamada önemli bir yeri vard›r. Bu kavra-
m›, seçmenin tercih etti¤i ya da destekledi¤i aday›n ve partinin seçilmesi için
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u¤raflmas›n›n yan› s›ra, seçilmemesini istedi¤i aday›n/adaylar›n ve parti-
nin/partilerin kazanmamas› için daha da fazla u¤rafl vermesi olarak aç›klaya-
biliriz (Butler ve Collins, 1994). Bu amaç, olumsuz iletiflim ve taktiksel oy
vermeyle gerçeklefltirilmeye çal›fl›l›r. Son seçimlerde AKP’nin yeniden iktida-
ra gelmemesi için seçmenlerin bir k›sm›n›n “benimle ayn› adaya ve partiye oy
vermeyeceksen, (güçlü olan bir baflka partiyi iflaret ederek) bari ötekine ver”
diyerek aktif rol almas›n› buna örnek gösterebiliriz. Taktiksel oy verme biraz
daha farkl› bir kavramd›r ve olumsuz sat›n alma anlam›na gelir. Bu uygulama,
seçmenlerin be¤endikleri adaya ve partiye vermektense, istemedikleri aday›
ya da partiyi elimine etmek için güçlü görünen baflka bir partiye ya da adaya
oy vermesi olarak aç›klanabilir. 

Siyasal pazarlama konusunda çok sert elefltiriler de söz konusu olmakta-
d›r. Özellikle, Amerikanlaflma, ticarileflme, bozulma gibi elefltiriler yo¤un bi-
çimde sürmektedir. M›s›r gevre¤i, kola, kahve, çikolata, sabun gibi pazarlama-
n›n en çok uyguland›¤› ürünler için geçerli olan çal›flmalar›n siyaset alan›nda
uygun olmayaca¤› ileri sürülmektedir. Özellikle baflta sabun olmak üzere di-
¤er ürünlerin benzetmede öne ç›kmas›, seri üretime geçiflteki s›ralar› ve tüke-
ticilerin taleplerini artt›rmak için pazarlamaya önem vermeleri oldu¤u söyle-
nebilir. Bu aç›dan, adaylar›n nesneler gibi sat›fl›n›n yap›lamayaca¤›, adaylar›n
paketlenmifl ürünlerle efl tutulamayaca¤› ileri sürülmekte, seçimlerde tüm ye-
tiflkinlerin sivil hükümet oluflturulmas› aç›s›ndan dizi karar› verme konumun-
da olduklar› ve asl›nda sat›n alma yapmad›klar› için siyasetin ürünlerden fark-
l› oldu¤u ifade edilmektedir. 

Partilere ve adaylara güvensizlik; siyasete ve siyasi programlara ilgisiz-
lik; karars›z seçmen say›s›n›n artmas›; seçimlere düflük kat›l›m oranlar› ve seç-
menlerin net ve somut yarar beklentileri olmas› gibi nedenlerle siyaset alan›n-
da oluflan bozulmalardan öncelikle pazarlamay› sorumlu tutan elefltiriler de
söz konusu olmaktad›r. Oluflan her olumsuzlu¤un nedeni olarak günah keçisi
olman›n ötesinde, siyasal pazarlamaya yap›lan elefltiriler iki ana grupta topla-
nabilir: (1) Siyasal pazarlama uygulamalar› ve (2) Bu uygulamalarla ba¤lant›-
l› olan siyasal pazarlama araflt›rmalar› (Henneberg, 2004).

Bu aç›klamalar çerçevesinde siyasal pazarlaman›n uygulamalar› konu-
sundaki elefltiriler flöyle s›ralanabilir:

• SSiiyyaassaall  ppaazzaarrllaammaann››nn  kkuullllaann››mm››:: Siyasal pazarlama, daha çok zengin-
lerin aday olmalar›na olanak sa¤layabilmekte ve bunlar›n sahip olduklar› mad-
di güç ile seçimleri kazanma olas›l›klar›n› artt›rabilmektedir.

• SSiiyyaassaall  ppaazzaarrllaammaa  vvee  ssiiyyaasseettççii:: Siyasal pazarlama, siyasetçiyi bir tür
paketleme ifllemine tabi tutmufltur. Bundan kaynaklanan nedenlerden dolay›,
siyaset içeri¤ini kaybetmektedir.
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• PPooppüülliizzmm:: Siyasal pazarlama, siyasete daha fazla popülizm katm›flt›r.
Odak grup sonuçlar› ve kamuoyu anketleri ile seçmenlerin zihinleri kuflat›l-
m›fl, ayn› zamanda siyaset lidersizleflmeye bafllam›flt›r.

• YYaannll››flfl  rreeffeerraannssllaarr:: Siyasal pazarlamaya baflvuran parti ve siyasetçiler
yanl›fl referanslar kullanmaktad›r. Siyaset, satmak eylemi üzerinde oluflmaz,
tamamen farkl› bir olgudur.

• MMaanniippüüllaattiiff  yyaapp››:: Siyasal pazarlama, yönlendirici (manipülatif) yap›s›
ile bilinçli ve bilgilenmifl oy verenler için uygun de¤ildir. Seçmen farkl› biçim-
de bir yol izleyerek oy kullan›r. 

• OOlluummssuuzz  kkaammppaannyyaallaarr:: Siyasal pazarlama, kampanyalar›n sert ve
olumsuz geçmesinin nedenidir. Kampanyalar kiflisel ve olumsuz bir yap›ya
bürünmüfltür.

Pazarlama araflt›rmalar›n›n siyasal pazarlamada kullan›m›na yönelik
elefltirilerin bafl›nda, siyasal pazarlamadaki araflt›rmalar›n siyasete odaklan-
mak yerine, iletiflim teknikleri ve kampanya taktikleri gibi eylemlere önem
vermesi gelmektedir. Siyasal iletiflim ve pazarlama profesyonellerinin önemi-
nin artmas›n›n ve rollerinin genifllemesinin bu aç›dan etkili oldu¤u söylenebi-
lir. Di¤er bir elefltiri konusu ise, siyasal pazarlamadaki araflt›rmalar›n ileri dü-
zeyde olmad›¤› ve bu alanda kuramsal ve etik bir çerçeve olmad›¤› yönünde-
dir. Sonuçta, siyasal pazarlamadaki tüm araflt›rmalar, siyasal düflünce ve yöne-
tim uygulamalar›n› ele alan yönetsel nitelikteki ve tepkileri ölçen araflt›rmalar-
d›r. Halbuki siyasal arena siyaset pazarlamas›n›n güdümünde olmad›¤› ve bu
nedenle de pazarlama araflt›rmalar›n›n siyaset alan›nda kullan›lmamas› gerek-
ti¤i ifade edilmektedir.

Siyasal pazarlama araflt›rmalar›na yap›lan elefltirilerin benzerlerini her se-
çim döneminde ülkemizde de s›k s›k rastl›yoruz. Her seçimde, kamuoyu arafl-
t›rma flirketlerinin hangisinin do¤ru tahminde bulundu¤u, hangilerinin parti
güdümünde çal›flt›¤› gibi genel tart›flmalar gündeme oturmaktad›r. Bunun öte-
sinde, gün geçtikçe, örneklem büyüklü¤ü, sorulan sorular›n niteli¤i, araflt›rma-
daki hatalar gibi teknik konular›n tart›fl›lmas›na da flahit oluyoruz.

Siyasal pazarlama kavram›, uygulamalar› ile ilgili tart›flmalar›n ötesinde,
sadece siyasal iktidar›n ele geçirilmesi için rekabet etme amac›yla seçim dö-
nemlerinde gerçeklefltirilen kampanyalar›n ötesinde seçmenler için farkl› bir
ufuk da sunabilmektedir. Kendinden emin, samimi ve dürüst siyasetçileri ta-
kip eden seçmenlere, oy peflinde koflan ve samimi olmayan siyasetçilerin ger-
çek yüzleri yine siyasal pazarlama ile gösterilebilmektedir. Siyasal hayatta, her
seçmenin bütün parti, fikir ve adaylar hakk›nda kendili¤inden yeterli bilgiye
sahip olmas› güçtür. Siyasal pazarlaman›n önemi burada ortaya ç›kmaktad›r
(Tan, 2002). Özgür seçme hakk›n›n kullan›lmas› ile demokrasinin daha fazla
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güçlenmesi ve ifllemesi her zaman seçmenler lehine bir geliflme olarak kabul
edilmelidir. Belki de yap›lan ac›mas›z elefltirilere ra¤men, günümüzde elefltiri
konular›ndaki iyilefltirmeler siyasal pazarlaman›n uygun biçimde uygulanma-
s›na ve geliflmesine ba¤l›d›r.

SSiiyyaassaall  PPaazzaarrllaammaa  UUyygguullaammaallaarr››nnddaa  TTeemmeell  YYaakkllaaflfl››mmllaarr

Siyasal pazarlaman›n gittikçe popülerlik kazanmas›, onun hem uygulan-
mas›nda, hem de aç›klanmas›nda dar ve s›n›rl› yaklafl›mlar› da beraberinde ge-
tirmifltir. Bunlardan en yayg›n olan›, siyasal pazarlamay› siyasal iletiflim ile efl-
de¤er kabul eden uygulamalard›r. Bu durumun en önemli sebeplerinden birisi,
pazarlaman›n d›fla en dönük, kendini toplumsal yaflamda en çok gösteren, et-
kisi en fazla hissedilen boyutu olan reklam ve halkla iliflkiler uygulamalar›n›n
pazarlamayla eflanlaml› hale gelmesi ve neredeyse pazarlaman›n önüne geç-
mesidir. Asl›nda, siyasal pazarlama, propagandalardan, retorikten ve reklam-
dan çok daha fazlas›d›r. Tüm bunlar, pazarlama paradigmas›n›n önemli boyut-
lar› olsa bile, siyasal pazarlamay› siyasal iletiflime indirgemek son y›llarda ya-
flanan büyük dönüflümü de aç›klamaktad›r (Lilleker, 2005). Ancak, siyasi pa-
zarlama uygulamalar›n›n farkl› yaklafl›mlara dayanmakta oldu¤u ve bu yakla-
fl›mlar›n da de¤iflerek gelifltikleri çok rahatl›kla gözlenmektedir. Afla¤›da bu
yaklafl›mlardan en temel olanlar› ele al›nmaktad›r. 

‹‹lleettiiflfliimm  OOddaakkll››  YYaakkllaaflfl››mmllaarr

Siyasal iletiflimi aç›klamaya çal›flan yaklafl›m tarzlar›ndan birisi, ilgili ku-
rumlar›n önemine, medyaya ve bu konudaki yasal düzenlemelere vurgu yapar-
ken, bir di¤er yaklafl›m tarz› ise yeni bilginin nas›l seçildi¤i ve de¤erlendiril-
di¤i konusunda aç›l›mlar getirmeye çal›fl›r. Bilgi vererek seçenekler aras›ndan
do¤ru seçim yap›lmas›na etkide bulunan ikna edici çal›flmalar olarak siyasal
iletiflim kampanyalar›nda iki ana e¤ilim görünmektedir. Bunlardan ilki, kam-
panyalar›n konu ve içerik a¤›rl›kl› m› olaca¤›, yoksa imaj ve flekil üzerine mi
infla edilece¤idir. Di¤eri ise, yürütülecek seçim kampanyas›n›n olumsuz mu
yoksa olumlu mu olaca¤›d›r. Bunlarda ilkine örnek olarak ‹ngiliz baflbakan›n
G. Brown’un, “seçimlerde imaj dönemi bitti, art›k içerik ve konular önemli”
tarz›ndaki genel iletiflim stratejisi tercihi gösterilebilir. ‹maj, partilerin ve
adaylar›n yaratt›¤› etkilerin ortam›, durumu olarak aç›klanabilir. Ülkemizde
Genç Parti olgusu, ça¤dafl iletiflim tekniklerinin imaj yaratma odakl› olarak
uygulanmas›na güzel bir örnek oluflturur. Cem Uzan’›n seçmenlerle el s›k›fl-
mas›, hat›rlar›n› sormas›, seçmenleri dikkate almas›, önemsemesi olarak alg›-
lan›p olumlu tepki görmüfltür. Konu seçimi, seçmenlerin amaç odakl› oldu¤u
ve farkl› iletiflim biçimlerinin seçmenleri güdülemeleri için gerekli oldu¤u dü-
flüncesine dayan›r. Temel de¤erler, politika tercihleri, performans de¤erlendir-
mesi, parti ve lider imajlar› gibi temel konular› içerir. Olumsuz siyasal ileti-
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flimde ise, korkuya dayal› olarak seçmenleri aktif hale getirmek amaçlan›r. Bu-
na örnek olarak, CHP’nin son seçim kampanyas›nda öfke ve sivri bir dil kul-
lanarak yürüttü¤ü suçlay›c›, karalay›c› kampanya gösterilebilir. Olumsuz yak-
lafl›mlar›n özellikle de harcamalar›n yükseldi¤i seçimlerde tek bafl›na baflar›y›
getirmedi¤i aç›k bir biçimde görülmektedir. 

Tüm bu çal›flmalar›n odak noktas› oy verme davran›fllar›n› etkileyerek
baflar› kazanmakt›r. Oy verme davran›fl›n› bilmek ve analiz edebilmek bu ne-
denle günümüzde çok daha fazla önem kazanmaktad›r. Bu çerçevede pazarla-
ma kültürünü de dikkate alarak de¤iflik alanlara dayal› olarak yap›lan bir s›n›f-
land›rma üç tür seçmen davran›fl› oldu¤unu ortaya koymaktad›r (Bartle ve
Griffiths, 2002). Seçmeni sosyal bir varl›k olarak kabul eden, grup üyeli¤i ve
sadakatin oy vermedeki önemini vurgulayan sosyo-psikolojik model (Michi-
gan modeli) bunlardan bir tanesidir. Buna göre, seçmenler kendilerini siyasal
parti ile kimliklendirir ve öz imajlar›na göre oylar›n› verirler. Örne¤in, ben
CHP’liyim demek, kiflinin kendisini orta s›n›f, kentli, e¤itimli, laik, ilerici ola-
rak tan›mlamas› anlam›na gelir. Siyasal tercih, bireyin psikolojik faktörleri ile
ilgili oldu¤u kadar, sosyal faktörleri ile de iliflkilidir. Bireyler, sosyal bir yap›-
n›n içindedirler ve efl, dost, aile üyeleri, meslektafllar bireyi o sosyal ba¤lam-
da görmeyi beklerken, birey de onlar› ait oldu¤u ba¤lamda görmeyi tercih eder
(Bar›fl, 2007). Seçmen davran›fllar›na yönelik ortaya konan modellerden ikin-
cisi rasyonel seçim modelidir (rasyonel düflünen insan-homo ekonomikus mo-
deli). Bu model, neo-klasik iktisat kuram›n›n yöntem ve varsay›mlar› üzerine
infla edilmifl ve partilerin en yüksek getiri elde etmesinin seçmenlerin de en
yüksek yararlar› elde etmesini sa¤layaca¤› kabulüne dayan›r. En çok yarar› su-
nan›n desteklenece¤i bilindi¤inden, geçmiflte vaatlerini tutan partiler ve aday-
lar daha çok inan›l›r olacakt›r. ‹deolojiler, politikalar, geçmiflteki deneyimler
ve performans de¤erlendirmeleri oy verme tercihleri ve seçim yapman›n mer-
kezinde yer al›r. Ülkemizde, son y›llarda seçmenlerin önemli bir bölümünün
gittikçe rasyonel tercih yaklafl›m›yla karar verdi¤i gözlenmektedir. Parti ba¤-
l›l›klar› olmayan bu seçmen kitlesi, “ülkeye kim daha iyi hizmet edecekse, be-
nim insan gibi yaflayacak koflullara kavuflmama hangi siyasal parti olanak sa¤-
layacaksa ve çocuklar›m›z›n gelece¤ini hangi liderler güvence alt›na alacaksa
seçimlerde ona oy verece¤im,” düflüncesinden hareket etmektedir (Özkan,
2007). Üçüncü ve son seçmen davran›fl› modeli olan pazarlama modeli ise,
ekonomik insan kabulünü reddederek talep kuramlar›n›n çok daha genifl bir
aç›klamas›n› gelifltirmifltir. Pazarlama Modeli, hem Michigan modelinin öne
sürdü¤ü grup etkileflimi ve kimli¤ini, hem de maddi ç›karlar› dikkate alan eko-
nomik insan modelinin önerilerini dikkate al›r. Di¤er iki modelin aksine parti
imaj› bu modelde çok önemli de¤ildir.
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Uygulamalar›n görünen yüzü olarak siyasal pazarlama iletifliminin üç
önemli evreden geçti¤ini söylemek olanakl›d›r (Gibson ve Römmele, 2001).

1. Premodern dönem. Parti örgütlerinin ve adaylar›n›n gücü, yüz yüze
iliflkiye dayal›yd›. Vatandafllar›n partiye kat›lmay› arzulad›¤› ve yaflam boyu
sadakatten sözedilebilen bir dönemdir. Stratejiler ise, partilerin insanlar› hare-
kete geçirece¤i kabulüne dayan›r.

2. Parti iletifliminden kitle iletiflimine kayan dönem. Vatandafllar, bilgile-
ri daha çok mitinglerden, yürüyüfllerden, parti toplant›lar›ndan k›sacas› kitle
iletiflim araçlar›ndan al›rlar. Parti kimli¤i ve partiye ba¤l›l›k zay›flad›¤›ndan,
partiler kitleleri sadece mobilize etmek de¤il, ayn› zamanda etkilemek de zo-
rundad›r. Genel stratejilerin sorumlu¤unda merkeze do¤ru bir güç koymas› söz
konusudur.

3. Özellikle 1990’l› y›llardan sonra geliflen bu son dönemde, yüzer oyla-
r›n ço¤almas› ve parti kimli¤inin zay›flamas› söz konusudur. ‹nternet kullan›-
m›, do¤rudan postalama, tele pazarlama uygulamalar›n›n ortaya ç›k›p geliflti-
¤i dönemdir. Anketler uygulanarak araflt›rmalar yap›lmas› yayg›nlaflm›fl du-
rumdad›r. Yerel ve genel merkez birlikteli¤i oluflur.

Siyasal kampanya ve siyasal iletiflimin öne ç›kmas›, uygulamalar›n do¤al
olarak daha çok profesyonelleflmesini beraberinde getirmektedir. Parti üyeli¤i-
nin öneminin azalmas›, buna karfl›n profesyonellerin öne ç›kmas› söz konusu-
dur. Geleneksel medyan›n d›fl›nda, Internet, cep telefonu gibi biliflim teknolo-
jilerinin yayg›n kullan›m› da profesyonelleflmeyi zorunlu k›lmaktad›r. Ameri-
kan tarz›, profesyonelleflme, postmodern kampanya, post-endüstriyel demok-
rasi, post-fordist, üçüncü aflama gibi adlar verilerek aç›klanmaya çal›fl›lan için-
de yaflad›¤›m›z bu evre uygulamalarda da zorunlu de¤iflikliklere neden olmak-
tad›r. Parti içi ve d›fl› güçlerin yerine medya ve halkla iliflkiler dan›flmanlar›
geçmekte; iletiflim araçlar›ndaki de¤iflikliklerin yan›nda fokus grup ve kamuo-
yu araflt›rmalar› da güncel hale gelmektedir. Maliyetlerin çok daha yüksek
noktalara ç›kmas›, ileri teknoloji kullan›m›, hesaplanm›fl çal›flmalar profesyo-
nelleflmeyi zorunlu k›lan bask›lar olarak s›ralanabilir. ‹fl ve sonuç odakl›l›¤›n
daha fazla önem kazanmas›yla birlikte kampanyalar›n biçiminde ve içeri¤inde
de de¤iflmeler bafllam›flt›r. Bu konudaki önemli bir geliflme, bbüüttüünnlleeflfliikk  ssiiyyaa--
ssaall  kkaammppaannyyaa  iilleettiiflfliimmii uygulamalar›d›r. Bu kavram, seçmenlerle kurulacak
her bir temas noktas›ndaki çabalar›n birlefltirilerek, kampanya mesajlar›n›n
seçmene ulaflt›r›lmas›n›n stratejik yönetim süreci olarak görülebilir (Uztu¤,
2004). Bu süreç, kampanya iletiflimine ait tüm karar alanlar›n›n belli bir ana
plan ve bunun “ekseninde”, tutarl› bir flekilde incelenmesini önerir. Siyasal pa-
zarlaman›n, iletiflimin önemini artt›rd›¤›; dolay›s›yla kaynaklar›n da, gelenek-
sel parti araçlar›ndan iletiflim bölümlerine ve uzmanlar›na do¤ru kayd›r›lmas›-
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na neden oldu¤u bilinen bir gerçektir (Palmer, 2002). “Siyasal iletiflim seçim
gününde bitmez, seçim kampanyalar›ndan önce bafllar ve seçimlerin bitmesin-
den sonra da devam eder” anlay›fl›n›n geliflmesi sonucu, kampanyalar›n sürek-
lili¤i ve medya iliflkilerinin önemi gittikçe önem kazanmaktad›r. Son seçimler-
de televizyon yasa¤›n›n olmas›, aç›k alan reklamlar›na yönelik yo¤un bir talep
yaratm›flt›r. Bunu daha önceden gören ve önlemini bir y›l öncesinde alarak
mevcut yerleri kiralayan AKP bu konuda avantajl› duruma geçebilmifltir.

Günümüzde, seçmenlerin daha çok müflteri, politikalar›n ise birer ürün
olarak kabul edilmesine tan›k olmaktay›z. Seçmenleri müflteri gibi gören rek-
lamlar, siyasal e¤ilimlerden daha önemli olmaya bafllam›flt›r. Aç›k bir ideolo-
jik yaklafl›m yerine, daha pragmatik olan siyasal kültür sunumlar›; ayr›ca çok
say›da güçlü aday ve karmafl›k konu yerine k›sa yolun tercih edildi¤i bir evre-
ye geçildi¤i aç›kça görülmektedir. Bu konuda güçlü sunumlara, söylemlere ih-
tiyaç duyulmaktad›r. Seçmenlerin, “bu vaatlerde benim için ne var” sorusuna
yan›t verilebilmelidir. Bu vaatler genel olarak soyut (demokrasi, eflitlik, özgür-
lük, kardefllik, ideoloji) ve somut (gündelik yaflam sorunlar›, gündelik beklen-
tiler) nitelikler tafl›yabilmektedir. Örne¤in, ülkemizde sa¤ partiler, ekonomik
hedefler ve somut politikalar içeren vaatler sunarlar. Sol partiler ise, genelde
ideoloji ve soyut içerikli program partileridir. Dan›flmanlar›n, reklam ajansla-
r›n›n, araflt›rma kurulufllar›n›n ön planda görünmeleri, do¤al olarak baflar› ka-
zan›lmad›¤› durumlarda da sorumlu gösterilmelerine neden olmakta ve bu ko-
nudaki tart›flmalar ve suçlamalar devam etmektedir. Örne¤in, 22 Temmuz se-
çimlerinde baflar›l› olamayan muhalefet partileri kampanyalar› yürüten ajans-
lar ile reklam ve iletiflim uzmanlar›n› suçlam›fllard›r. ‹çerik mi, imaj m›, nega-
tif reklam m›, olumlu reklam m› eksenindeki tart›flmalar›n yafland›¤›n› gördük.
Benzer biçimde, 1983 seçimlerinde profesyonelce yürütülen kapsaml› bir si-
yasal iletiflim kampanyas›na ra¤men baflar›l› olamayan MDP’nin ajans›n›n
kampanyan›n baflar›s›zl›¤› ile suçland›¤›nda, “üürrüünn  kkööttüüyyddüü,,  bbeenn  nnee  yyaappaa--
yy››mm”” sözü belleklerde yer etmifltir. Bu aç›klama, güvenilir bir aday ve parti ile
inand›r›c› proje yoksunlu¤unun baflar›s›zl›¤›n temeli oldu¤una iflaret etmekte-
dir.

PPaazzaarrllaammaa  OOddaakkll››  YYaakkllaaflfl››mmllaarr

Siyasal kampanyalar›n pazarlaman›n ticari alandaki yans›mas›na dayal›
geliflme dönemi ise üç ana evreden oluflmaktad›r (Wring, 2000):

• Kitle propagandas› dönemi. Bu dönem 1950’lerin sonuna kadar sürdü.
Bu dönemde partiden seçmene tek yönlü bilginin aktar›lmas› ve kavramsal
yaklafl›m önemlidir. Araflt›rma ve uzman ihtiyac› en az düzeyde hissedilmifltir.
Seçim maliyetlerindeki art›fl bunlar›n k›smen de olsa kullan›lmas›n› gerektir-
mifltir.
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• Medya kampanyas› dönemi. ‹kinci Dünya Savafl› sonras›ndaki yirmi y›l
içinde televizyon önem kazanm›flt›r. Kamuoyu araflt›rmalar›n›n kullan›m› ile
siyasal sunumun düzeltilmesi yap›lmaya bafllam›flt›r. Parti imaj›na önem veril-
meye bafllanm›fl, profesyonel pazarlama teknikleri kampanyalar›n önemli bir
boyutu haline gelmifltir.

• Modern siyasal pazarlama uygulamalar›. Hizmet sektörünün geliflme-
si, profesyonelleflmenin önemini de artt›rm›flt›r. Siyaset pazarlamas› stratejik
bir yaklafl›m olarak görülmeye bafllam›flt›r. Tüm siyasal sunumun yönetimi
önem kazanm›flt›r.

Hiç flüphesiz, bu yaklafl›m pazarlama kavram›ndaki geliflmelere paralel
olarak aç›klanm›flt›r. Kitle propaganda dönemi ürün odakl› pazarlamaya; med-
ya kampanya dönemi sat›fl odakl› pazarlamaya ve modern siyasal pazarlama
uygulamalar› ise ticari kurulufllardaki pazarlama (tüketici) yaklafl›m› ile para-
lellik göstermekte ve söz konusu yaklafl›mlar› yans›tmaktad›r.

Öte yandan, siyasal iletiflim kampanyalar›n›n pazarlaman›n alan›na do¤-
ru fazlaca yaklaflt›¤› ve pazarlama ile ba¤lant›l› kavramlarda ve tekniklerde
fazla bir de¤ifliklik yapmadan burada uygulanabilece¤i konusunda da görüfller
ortaya ç›km›flt›r. Bu flekilde pazarlama odakl› olman›n siyaset aç›s›ndan fazla-
ca basitlefltirilmifl bir yaklafl›m oldu¤u öne sürülmektedir. Siyasette ticari kal›-
c›l›¤a göre daha üst amaçlar oldu¤u ve pazarlaman›n özden ziyade daha çok
bir stil oldu¤u yönünde görüfller mevcuttur. Manipülasyon ise pazarlaman›n
di¤er bir konusu olarak görülmekte ve pazarlamaya gere¤inden fazla güç atfe-
dilmifl oldu¤u öne sürülmektedir. Bu görüfller do¤rultusunda flöyle bir de¤er-
lendirme yap›labilir (Baines ve Egan, 2001):

• Siyasal kampanyalar ile pazarlama uyumlu de¤ildir.

• Siyasal kampanyalar serbest piyasa mant›¤›nda ifllemez ve bu nedenle
pazarlama ile daha az ilgilidir, pazarlamadan daha az etkilenir.

• Siyasal kampanya uygulamac›lar› pazarlama kuramlar›n› do¤ru biçim-
de uygulayamamaktad›r.

Her fleyden önce, siyasal pazar kavram›n›n bildi¤imiz pazarlardan farkl›
oldu¤u, bunlardan daha karmafl›k, k›s›tl› ve denetimli oldu¤u ve bu özellikle-
rinden dolay› da siyasal kampanyalarda pazarlaman›n rolünün azalmas›na ne-
den olabilece¤i ileri sürülmektedir. Siyasal propaganda ve iletiflim çal›flmalar›
hakk›ndaki yorumlar, aç›klanmaya çal›fl›ld›¤› gibi ya tamamen pazarlamaya
benzemeye do¤ru dönüflen ya da pazarlamadan çok farkl› ve onun üstünde bir
yerlerde oldu¤unu öne süren biçimde devam etmektedir. Ancak, siyasal parti-
lerin, siyasal iletiflim konusunda sa¤l›kl› ve ça¤dafl bir yap›, yönetim, iflleyifl
ve seviyeye ulaflmas› için bilim boyutunu siyasetin içine katmalar› ve siyasal
pazarlamaya bu çerçeve içinde bakmalar› da gerekmektedir (Korkmaz, 1999).
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Siyasal pazarlama konusunda yayg›n kabul gören bir di¤er e¤ilim ise pa-
zarlama kavram ve özelliklerine dayanan yaklafl›md›r. Özü, pazarlamada oldu-
¤u gibi mübadeleye (exchange) dayanan bu yaklafl›m›n düzgün, etkin, ticari ve
do¤ru çal›flmas›na yönelik eylemler esast›r. Tüm pazarlama ifllevlerinin ve ey-
lemlerinin grupland›¤› “ppaazzaarrllaammaa  kkaarrmmaass››” en önemli ve bilinen yaklafl›m-
d›r. Pazarlaman›n klasik karma elemanlar› olan ürün, fiyat, da¤›t›m ve tutun-
durma üzerine infla edilen çal›flmalar ço¤unlu¤u oluflturur. Tüketiciyi (seçme-
ni) merkeze koyan bu yaklafl›m, karma elemanlar›n› ve uygulamalar›n› buna
göre oluflturur. Tüketicilerin ihtiyaçlar› belirlenir ve onu tatmin edecek ürün ve
hizmetler gelifltirilir. Siyasal pazarlamada da bu yaklafl›m aynen benimsenmifl-
tir. Tüketici rolündeki seçmen, seçim sürecinin merkezindedir ve onun ihtiya-
c›na yönelik politikalar üretilir. Böyle bir yaklafl›mda karma elemanlar›n›n içe-
rikleri ve kapsamlar› flöyle yorumlanabilir (Niffenegger, 1998):

- ÜÜrrüünn:: Siyasal pazarlamada sunulan ürün, karmafl›k bir yap›dad›r. Seç-
menler (tüketiciler) e¤er aday› ve partiyi seçerse elde edebilecekleri yararlar›n
birçok kar›fl›m› söz konusudur. Partinin lideri, adaylar›, çözüm önerilerini içe-
ren programlar›, ideolojisi, felsefesi ve kimli¤i ile imaj› siyasal ürün kavram›
içerisinde düflünülür. Siyasal ürün ayn› zamanda, siyasal iktidar› elde etme du-
rumunda, yap›lmas› vaat edilen hizmet ve yat›r›mlar›n soyut bir ifadesidir.

- TTuuttuunndduurrmmaa:: Aday›n parti platformunda belirlenen sunumu, reklam ve
medya çal›flmalar› ile kamuya aktar›l›r. Aday›n geçmifli ve kiflisel özellikleri
ile parti politikalar› tema olarak ifllenen içeriklerdir. Ticari pazarlamada ürü-
nün hedef pazara duyurulmas› ürün yöneticisinin görevi iken, siyasal pazarla-
mada bu dan›flmanlarca yürütülür. ‹maj da bu çal›flmalar›n içerisinde yer al›r.

- FFiiyyaatt:: Aday aç›s›ndan fiyat, katlan›lacak maliyetlerdir. Adaylara ve par-
tiye yasal s›n›rlar içine maddi destek verilmesinin yan›nda, gönüllü çal›flma-
larda ortaya ç›kan fiziksel ve ruhsal yorgunluklar ile zaman kayb› da bedel
olarak yorumlanabilir. Psikolojik fiyattan da söz edilebilir ve seçmenin psiko-
lojik nitelikteki ödemesini aç›klar. Örne¤in, A.B.D.’de Kennedy o zamanlar
için ilk Katolik adayd›. Günümüzde Obama ilk siyah aday, Hillary Clinton ise
bafla güreflen ilk kad›n aday olarak bu konuda örnek getirilebilir.

- DDaa¤¤››tt››mm  ((YYeerr)):: Aday›n ve partinin potansiyel seçmenlere ulaflmada kul-
lanaca¤› kanallar› içerir. Bu kanallar, de¤iflik düzeylerdeki parti örgütü ve ba¤-
lant›lardan oluflur. Mitingler, toplant›lar, yürüyüfller, yemekler bunlar aras›nda
say›labilir. Da¤›t›m denilince akla siyasi ürünlerin ve bunlara iliflkin mesajla-
r›n (parti programlar›, lider, aday, uygulamalar, örgüt) seçmen kitlelerine en
k›sa yoldan, en uygun zamanda, en ekonomik ve etkin biçimde ulaflt›r›lmas›
gelmektedir (‹slamo¤lu, 2002). Günümüzde iletiflim olanaklar›n›n geniflleme-
si sonucunda reklam ve halkla iliflkiler ile da¤›t›m›n birlikteli¤i öne ç›km›fl ve
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siyasal iletifliminin bu kadar önem kazanmas›nda önemli bir rol üstlenmifltir.
Siyasal iletiflimin olmazsa olmaz önemi, seçimlerde reklam sektörüyle daha
genifl ortakl›klar kurmay› ve medya stratejileri ile efl anlaml› kabulü getirmifl-
tir. 

Bu dört pazarlama karma eleman›, hedef pazar olarak belirlenen ve kar-
mafl›k bir yap› gösteren seçmenlerin ihtiyaçlar›n›, beklentilerini tatmin etme-
ye yönelik olarak uygulamaya konur. Strateji olarak uygulamaya dönük çal›fl-
malar; hedef pazar seçimi, seçmen bölümleme ve konumland›rma olarak bi-
linmekte ve siyasal pazarlama bunlar› da rahatl›kla siyaset alan›nda kullana-
bilmektedir. Örne¤in, 2007 seçiminde AKP düflük ve orta gelirli, k›rsalda ya-
flayan, orta-düflük e¤itime sahip seçmenlerin beklentilerine ve sorunlar›na çö-
züm için umut verebilmifl ve bu kesimlerin tercihi olabilmifltir (Tuncer, 2007). 

SSiiyyaassaall  PPaazzaarrllaammaann››nn  YYeennii  BBooyyuuttuu  OOllaarraakk  PPaazzaarr OOddaakkll››ll››kk

Siyasal pazarlama kavram›n› ve uygulamalar›n› aç›klamaya çal›flan bu
yeni yaklafl›m, “ppaazzaarrllaammaa  kkaavvrraamm››”n›n geçirdi¤i de¤iflimin evrelerini temel
al›r. Pazarlama kavram›, pazarlama yönetim felsefe ve düflüncesinin toplum-
sal koflullar ile pazar koflullar›ndaki de¤iflimlerin etkisinde kalarak zaman içe-
risinde geçirdi¤i geliflmelerdir. Pazarlama felsefesi, arz yönlü düflünce ve uy-
gulamalardan, talep yönlü düflünce ve uygulamalara do¤ru bir dönüflüm yafla-
m›flt›r. Benzer biçimde, piyasalar çok daha rekabetçi olurken, tüketiciler de es-
kisine göre daha bilinçli ve seçici olmaya bafllam›flt›r. 

Pazarlama kavram›; bir iflletme felsefesidir, idealidir ya da bir politikan›n
ifadesidir ve “ppaazzaarr  ooddaakkll››ll››kk” pazarlama kavram›n›n uygulamas›d›r. Bu ne-
denle, pazar odakl› bir flirketin eylemlerinin pazarlama kavram› ile tutarl› ol-
mas› gerekmektedir (Kohli ve Jaworski, 1990). Mevcut ve gelecekteki müflte-
ri ihtiyaçlar›n› karfl›layan pazarlama bilgisinin tüm iflletme genelinde üretimi,
söz konusu bilginin bölümler aras›nda yay›lmas› ve buna karfl›l›k vermede ifl-
letme genelindeki isteklilik pazar odakl› olman›n tan›m› olarak düflünülebilir.
Bu tan›mda, düflünsel söylemin d›fl›nda, belirli davran›fllara odaklan›lmas›yla,
pazarlama kavram›n›n ifllevsellefltirilmesi de sa¤lanabilmektedir. Bu yakla-
fl›mla pazar odakl›l›k, pazarlama kavram›n›n nas›l uyguland›¤› ile efl anlaml›
düflünülmekte ve aç›klamalar buna göre yap›lmaktad›r. Bu konu dört önemli
boyutta ele al›narak incelenmekte ve aç›klamaya çal›fl›lmaktad›r (Lafferty ve
Hult, 2001):

- Müflteri vurgusu önemli: Pazar odakl›l›k, pazarlama kavram›n›n ifllev-
sellefltirmesi ve uygulamas›d›r.

-Bilginin önemi: Müflteri hakk›ndaki bilgiler öncüdür ve önemlidir.

- ‹fllevler aras› eflgüdüm: Bilgi tüm flirkete yay›l›r, teknik ve stratejik ko-
nular buna göre hayata geçirilir.
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- Harekete geçme: Tüm flirketin yan›tlay›c› olmas›, flirketin kaynaklar›n›
de¤er yaratarak müflteriye sunmas›.

Pazar odakl›l›k müflterilerin önemine vurgu yapar, iflletme için bilginin
hayati önemde oldu¤unu bilir ve bu bilginin paylafl›lmas›n› teflvik eder, iç ve
d›fl paydafllarla iliflkilere önem veren bütüncül bir yaklafl›m› ifade eder ve bu-
na göre hareket eder. Buna karfl›n pazarlama odakl›l›k ise, pazarlama bak›fl
aç›s›yla, örgütün süreçlerine ve eylemlerine yaklafl›mdaki kültürel ve zihinsel
yap›y› aç›klar. K›saca, pazarlama odakl›l›k, hem pazarlama kavram›n› adapte
etmek ve hem de pazar odakl› olmak aç›s›ndan gerekli bir ön kofluldur
(O’Cass, 2001).

Hiç flüphesiz, pazarlama alan›ndaki bu yaklafl›m ve aç›klamalar, yank›s›-
n› siyaset pazarlamas›nda da k›sa zamanda bulmufltur. Örne¤in, siyasal parti-
lerin de ana ifllevlerinin seçmenleri tatmin etmek oldu¤u, bu konuda siyasal ik-
lim üretilmesi ve seçmenlerin tüketici olarak kabul edilmesi gerekti¤i öne sü-
rülebilmektedir. Bu do¤rultuda siyasal pazarlama, siyasi kurumlar›n normalde
ürün ve hizmetler için kullan›lan pazarlama stratejilerini adapte ederek amaç-
lar›na ulaflmak için kullanmalar›d›r (Wojtas, 2006). Siyasal ürünlerin tüketici-
si olarak seçmenlere yaklafl›lmas› ve onlar›n ihtiyaç ve beklentilerinin tatmin
edilmesi gerekir. Bu yaklafl›ma göre, ürün ihtiyaçlar› karfl›lamak için de¤iflik-
liklere gidilmektedir. Bu yaklafl›m› uygulayan siyasal partilerin, en az›ndan
kurama göre, bu yaklafl›m› benimsemeyen partilere göre daha rekabetçi oldu-
¤u ileri sürülmektedir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, pazar odakl›l›k, varolan siyasi
partilerde pazarlama tekniklerinin ileri düzeyde uygulanmas›d›r. Bu boyutuy-
la siyasal pazarlama e¤ilimi, seçim kampanyalar›nda oluflan mübadele olgusu-
nu incelemeyi ana konu olarak ele almakta, kuruluflun paydafllarla (seçmenler,
rakipler, parti üyeleri, medya, lobi ve ç›kar gruplar›) iliflkiler gelifltirip sürdür-
mesine önem vermektedir. Pazarlama literatüründe pazarlama odakl›l›k pazar-
lama bölümü taraf›ndan yürütülen, gerçeklefltirilen eylemleri ifade ederken;
pazar odakl›l›k, flirket için tüm paydafllar›n öneminin örgüt çap›nda kabullenil-
mesidir (Ormrod, 2007). Bu aç›dan, siyasal pazarlama odakl›l›k imaj yöneti-
mi, seçim çal›flmalar›, reklam tasar›m› gibi eylemleri içerir. Siyasal pazar
odakl›l›k ise, tüm parti üyelerinin strateji ve politika gelifltirmede ve uygula-
mada sorumluluk alma duygusu tafl›malar› ile farkl›lafl›r.

Pazarlama kavram›n›n pazar odakl›l›k yaklafl›m›na kadar geçirdi¤i de¤i-
flimler temel al›narak birbirinden farkl› olan, dörtlü veya beflli aflamalar içeren
s›n›flamalar yap›lmaktad›r. Ancak, en genifl kabul gören yaklafl›m üç aflama-
dan oluflan sisteme dayanmaktad›r. Bu üç aflamal› sistem siyasal pazarlamaya
uyarland›¤›nda birbirlerine göre farkl›l›klar› flu flekilde s›ralanabilir (Lees-
Marshment, 2001):
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• Ürün odakl› yaklafl›m: Ürün odakl› parti ne için var oldu¤unu tart›flma-
ya açar. Seçmenin bunu fark edece¤i ve buna göre oy verece¤i düflünülür. Üye
deste¤i ve seçim kazanma konusunda sorun yaflasa bile bu yaklafl›mdan vaz-
geçmez. Yaflanan kay›plar›n seçmen hatas› oldu¤u kabul edilir. Geleneksel
parti anlay›fl› benimsenen en yak›n e¤ilimdir. 22 Temmuz’daki seçim sonras›,
CHP üst kademesinin seçmenlerin tam olarak kendilerini anlamad›¤›n› ifade
etmeleri, ““insanlar irrasyonel seçim yapt›lar, ciddiye al›nacak taraf› yok” elefl-
tirisinde bulunmalar› ve flikayet etmeleri bu konuda verilebilecek bir örnek
olabilir.

• Sat›fl odakl› yaklafl›m: Bu yaklafl›mda, siyasal parti insanlar›n istekleri-
ne göre uyum sa¤lamak için varolan davran›fl›n› de¤ifltirmez. Ancak, insanla-
r›n kendi partisini desteklemesi, tercih etmesi için çabalar. Önceden tasarlan-
m›fl bir ürün vard›r ve seçmenin bu ürünü kendili¤inden isteyemeyece¤i kabul
edilir. Pazar araflt›rmalar› ile tepkilerin ne olabilece¤i belirlenmeye çal›fl›l›r ve
seçmenleri siyasal ürün için ikna etmek amac›yla en güncel reklam ve iletiflim
tekniklerini kullan›l›r. Tüm enerji iletiflim uygulamalar› için harcan›r.

• Pazar odakl› yaklafl›m: Pazar odakl› parti, davran›fl›n› seçmenin tatmi-
ni üzerine tasarlar. Seçmen talepleri önceden araflt›r›larak belirlenir ve siyasal
ürünler bunlara uyum sa¤layacak biçimde tasarlan›r. Bu yaklafl›m, insanlar›n
düflüncelerini de¤ifltirmeye kalkmaz. Bunun yerine seçmenlerin ihtiyaç ve is-
teklerine cevap vermeyi amaçlar. ‹htiyaçlara ve beklentilere yan›t veremezse,
uzun dönemde verilmifl olan desteklerin kaybedilme riski artacakt›r. Tony Bla-
ir, pazar odakl›l›¤› benimseyen en iyi siyasetçi olarak bu konudaki güzel bir
örnektir. 

Geleneksel pazarlama yaklafl›mlar› çerçevesinde bu üçlü s›n›fland›rmay›
s›ras›yla; propaganda, siyasal iletiflim ve siyasal pazarlama kavramlar› olarak
da adland›rabilmekteyiz (Bayraktaro¤lu, 2002). Günümüz toplumlar›nda sa-
dece tüketici odakl› olmak yetmemekte, ayn› zamanda pazar odakl› olmak da
gerekmektedir. Bir di¤er ifade ile sadece tüketicilerin (seçmenlerin) ihtiyaçla-
r› ve beklentileri de¤il, rakipler, çevre ve onlar›n iç kapasiteleri de önemli ha-
le gelmifl durumdad›r. Bu aç›dan de¤erlendirildi¤inde, günümüzde baz› siyasi
partilerin tüketici odakl› bir yap›da bile olmad›¤› söylenebilir. Örne¤in, gele-
neksel siyasi partilerimizden olan AP ve DSP ile sembol liderleri Süleyman
Demirel ve Bülent Ecevit; CHP ve lideri Deniz Baykal daha çok ürün ve ikna-
ya dayal› söylem temelli bir sat›fl odakl› siyasete yak›n görünmektedirler. Bu-
na karfl›n, geçmiflte ANAP ve lideri Turgut Özal ile günümüzde AKP ve lide-
ri Tayyip Erdo¤an’›n siyasal pazarlama anlay›fl› ve uygulamas›na çok daha
yatk›n göründükleri söylenebilir. Günümüz seçmenlerinin daha e¤itimli, bilgi-
li, talepkar olduklar›, farkl› görüfllere daha fazla maruz kald›klar› ve daha elefl-
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tirel düflünce tarz›na sahip olduklar› göz önüne al›nd›¤›nda, pazar odakl›l›k
kavram›n›n siyasette egemen olmas›n›n kaç›n›lmaz oldu¤u söylenebilir. An-
cak, bu üçlü ayr›m kesin bir biçimde belirlenemeyebilir ve hibrid bir model
uygulamas›na rastlamak da her zaman olanakl›d›r.

Pazar odakl› yaklafl›m› seçen siyasal parti, izleyece¤i yol ve gerçekleflti-
rece¤i ad›mlarda; öncelikle seçmenin ihtiyaçlar›n› ve isteklerini pazar araflt›r-
malar› ile belirler, bu bilgileri tüm kurulufla yayar, seçmenin taleplerini tatmin
edecek ürünü tasarlar ve bu yaklafl›m›n örgüt taraf›ndan desteklenip uygulan-
mas›n› sa¤lar. Yeterli oy ald›¤›nda ve hükümeti oluflturdu¤unda ortaya koydu-
¤u projeler, uygulamadan edindi¤i deneyimler ve gelifltirdi¤i stratejiler ile va-
atlerini yerine getirmeye çal›fl›r.. Pazar odakl› parti sadece seçmenlerin varolan
ihtiyaç ve isteklerini de¤il, aç›¤a ç›kmam›fl ihtiyaç ve istekleri de araflt›rmalar
ve pazar bilgileri ile de¤erlendirmeye çal›fl›r (Ormrod, 2005). Ayr›ca pazar
odakl› partiler, sadece rakipleri ve oy verenleri de¤il, çoklu bir paydafllar gru-
bunu düflünür (Lees-Marshment, 2006).

Ürün odakl› yaklafl›m ile parti odakl›l›k ayn› anlama gelmektedir ve pa-
zar odakl›l›k bunun tam da karfl›t› olarak adland›r›labilir. Ürün odakl› parti, po-
litikalara daha çok önem verip bunlar› ön plana ç›kartt›¤› için politika ya da
ideoloji odakl› olarak tan›mlan›r. Pazar odakl› parti ise seçmen odakl› olarak
adland›r›labilmektedir Bu süreçle ba¤lant›l› ve tutarl› olarak siyasal pazar
odakl›l›k kavram›n›n dört davran›flsal boyutundan söz edilebilir. Bilginin ya-
rat›m›, bilginin da¤›t›lmas›, üye kat›l›m› ve tutarl› d›fl iletiflim. Bu boyutlar,
birbirini izleyen süreçlerden oluflan bir yap›y› oluflturur. Buna göre, önce bil-
gi yarat›l›p örgüt genelinde da¤›t›l›r. Üyelerin kat›l›m›n›n sa¤lanabilmesi için
de bilginin da¤›t›lmas› gere¤i vard›r (Ormrod, 2005).

Pazar odakl› yaklafl›mla ilgili olarak literatürde aç›klanan bu özelliklerin
yan› s›ra, yaklafl›m›n baz› sorunlar›n›n ve eksikliklerinin oldu¤unu ileri süren
çal›flmalar da bulunmaktad›r. Bu çal›flmalara göre, örne¤in yaklafl›mla ilgili
önemli bir eksiklik, partilerin farkl› kültürleri olabilece¤inin dikkate al›nma-
m›fl olmas›d›r. Pazar odakl› yaklafl›mda partiler, üyelerinin davran›fllar›n›n ön-
ceden belirlenebildi¤i ve bunlar›n de¤iflken olmad›¤› varsay›m›na göre parti
örgütlenmelerini yürütmektedirler (Lamprinakou, 2008). Halbuki, parti örgüt-
leri ve kültürleri de¤iflime ayak uydurmak için de¤iflim göstermek zorundad›r.
Ayr›ca, pazar odakl› olmaya gayret eden partilerin baflar›l› olmalar› siyasal ve
medya sistemleri gibi birçok ülke ve parti özelliklerine ba¤l›d›r. Ülkenin ger-
çeklerinden uzak olmadan ve halk›n nabz›n› tutmay› baflararak fikir yaratmak
ve programlar› oluflturmak siyasal partilerin baflar›lar›n› ve yaklafl›mlar›n› et-
kileyecektir. Bu nedenle, ülkeler ve partiler aras›ndaki farkl›l›klar, baz› parti-
lerin neden pazar odakl›l›¤› seçti¤ini, di¤erlerinin sat›fl odakl›l›¤› seçti¤ini
aç›klamaya yard›mc› olur. Benzer özellikleri tafl›yan baz› ülkelerdeki farkl›
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partiler için seçimlerde baflar› kazanmaya yard›mc› olabilen pazar odakl›l›k
yaklafl›m›, evrensel bir do¤ru olmayabilir (Strömback, 2007). Her ülkenin
flartlar›, tarihi, geliflimi farkl›d›r ve baz› ülkelerdeki partiler için sat›fl odakl› ol-
mak strateji seçiminde ak›ll› bir yol da olabilir.

Pazarlama kavram›n› temel alan çal›flmalar ve aç›klamalara yönelik en
önemli elefltirilerden biri, bunlar›n daha çok kavramsal aç›klamalar oldu¤u ve
gerçek yaflam› yans›tmad›¤›d›r. Siyasal pazarlaman›n, pazarlaman›n temel il-
kelerine ve ifllevlerine ve ayr›ca her ülkede uygulanabilece¤i varsay›m›na da-
yanmaktad›r. Bu konuda karfl›lafl›lan temel sorunun ürün, sat›fl ve pazar odak-
l› kampanyalar gelifltirmek ve özellikle bunlar› uygulamak oldu¤u öne sürüle-
bilmektedir. Önemli olan ürün odakl› m›, sat›fl odakl› m› yoksa pazar odakl› bir
örgüt mü olundu¤udur. K›saca, bir yaklafl›m sadece pazarlama ifllevlerini bir
örgütte uygulanmas›n› içerir ve bunu aç›klarken di¤eri, bunun bir örgüt kültü-
rü, felsefesi, ruhunu, ideolojisi olmas› gerekti¤ini aç›klar. Pazar odakl›l›k, bir
örgütte (siyasal örgütte) herkes ve her birimin pazarlamay› içsellefltirmifl ve
ona göre davran›yor olmas›n› gerektirmektedir. 

Siyasal pazarlama aç›s›ndan dikkate al›nmas› gereken bir baflka önemli
aç›l›m ise, iliflkisel pazarlamad›r. ‹fllemsel eylemlere odaklanm›fl ve pazarlama
karmas›nda ›srar eden pazarlama anlay›fl›ndan ilk kopufllar Balt›k ülkelerinde-
ki çal›flmalarla bafllam›fl ve di¤er ülkelere de yay›lm›flt›r. Özellikle endüstriyel
pazarlamada görülen iliflkisel pazarlama anlay›fl› ve uygulamas›n›n, tüketim
ürünleri pazarlamas›nda da uygulanabilece¤i görüflü ve iliflkilerin kal›c› olma-
s›n›n yaratt›¤› de¤er yeni bir aç›l›m yaratm›flt›r. Bu geliflmeler daha önce ilifl-
kilerin kurulmad›¤› anlam›na gelmemektedir. ‹liflkisel pazarlama anlay›fl›nda,
etkileflime dayal›, uzun dönemli iliflkiler kurmak gerekmektedir (O’Shaugh-
nessy, 2001). ‹liflkisel pazarlama anlay›fl›; siyasal bir görüfle s›k› s›k›ya ba¤l›
olmayan karars›z seçmen tercihlerinin belirleyici oldu¤u,,  sad›k seçmenlerin ve
partilerde gönüllü olarak çal›flanlar›n azald›¤› göz önünde bulunduruldu¤unda,
siyasal pazarlama uygulamalar› aç›s›ndan benimsenebilecek bir yaklafl›m ola-
rak karfl›m›za ç›kmaktad›r. “SSeeççmmeenn  kkuullaa¤¤››yyllaa  ddee¤¤iill,,  mmiiddeessiiyyllee  ddiinnlliiyyoorr” an-
lay›fl›, seçmenlerin duygusal yönünü kabul etmeyip onlar›n maddiyatç› yönü-
nü ön plana ç›kar›p kabul etmektedir. Örne¤in, son seçimlerde seçmen ideolo-
jik farkl›l›klardan daha çok ekonomik beklentilere göre oy verdi¤i Sabanc›
Üniversitesi ile Aç›k Toplum Enstitüsü taraf›ndan desteklenen “Seçim 2007:
Devam Eden E¤ilimler mi? Yoksa Yeni Bafllang›çlar m›?” bafll›kl› bir araflt›r-
mada ortaya konmufltur. Di¤er taraftan, yeni iliflkisel yaklafl›m daha insanc›l
ve duygu odakl› olarak insanlar›n içine, ruhuna dokunan empatik bir yakla-
fl›md›r. Siyasetçi olarak seçmenlerle içlerine iflleyecek biçimde temas kurarak
bir ba¤ oluflturmak, seçmenin siyasal partiyi her yerde sürekli olarak izleme-
sine ve ayr›nt›lar karfl›s›nda s›k›lmamas›na, di¤er bir deyiflle marka ba¤l›¤›na
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neden olabilecektir. Ak›l ve duygular›na hitap ederek, yeterince ayr›nt› göste-
rerek somut konuflmalar yapmak ve onlar› anlamaya çal›flarak dinlemek iliflki-
ye dayal› çal›flmalar›n oda¤›n› oluflturur. Siyasal iletiflim, art›k sadece ak›llar›
de¤il, kalpleri de hedef almal›d›r. Duygulara hitap eden ve dokunan, kalplere
seslenen mesajlar ve seçmen iliflkileri art›k daha geçerli olmaya bafllam›flt›r.
Sadece mant›¤a, akla, bilifle de¤il, ayn› zamanda duygulara da yönelik bir yo-
lun bulunmas› tüm siyasal partilerin arzu ettikleri bir bileflen olacak gibi gö-
rünmektedir (Odabafl›, 2007). Bir di¤er geliflme ise, deneyim pazarlamas›d›r.
Seçmenlerde seçim öncesinde, seçim s›ras›nda ve seçim sonras›nda güçlü ve
unutulmaz deneyimler b›rakmak, iliflkisel pazarlamada süreklilik kazanmak
aç›s›ndan da önemli olabilmektedir. Örne¤in, Genç Partinin seçim öncesi yap-
t›¤› aç›k hava toplant›lar›nda e¤lence ve yiyecekler da¤›t›larak dinleyenlerin
hofl deneyimler geçirmeleri planlanm›fl ve uygulanm›flt›r. Öte yandan, bu yak-
lafl›mlarda baflar›l› olmak için, bu tür sorunlar›n oldu¤u bir ortamda parti üye-
lerini güdülemede baflar›l› olunamazsa kampanyalar›n etkisi azalabilecektir.
Bu nedenle, parti üyeleri ile iletiflimin ve partiye kat›l›m›n sa¤lanmas› aç›s›n-
dan, parti içi demokrasinin bu sorunlara çözüm için gerekli oldu¤u da ortaya
ç›kmaktad›r. Böyle bir durumda belki de pazar odakl›l›ktan daha çok sat›fl
odakl› olmak gerekebilmektedir (Lilleker, 2005). 

Sonuç olarak, her ülke için pazar odakl›l›k süreçlerinin benzer biçimde
geçerli olmad›¤›, ayr›ca siyaset alan›n›n karmafl›k olmas›ndan dolay› bu yak-
lafl›m›n her derde deva bir kavram ve uygulama olmad›¤› aç›kt›r (Pare ve Ber-
ger, 2008). Pazar odakl›l›k, seçim baflar›s› arayan bir parti için gerekli bir ad›m
olmakla birlikte, hangi partilerin ne kadar pazar odakl› oldu¤u ve de¤iflik mo-
dellerin tam ve do¤ru olarak uygulan›p uygulanmad›¤› konusundaki tart›flma-
lar süre gelmektedir.

SSoonnuuçç

Siyasal pazarlaman›n geliflmesinde, pazarlaman›n sadece ürün ve hizmet-
lerle ilgili olmad›¤› ve genel ilkelerinin di¤er alanlarda da rahatl›kla uygulan›p
baflar›l› sonuçlar al›naca¤› düflüncesi etkili olmufltur. Toplumlar›n geliflmifllik
düzeylerinin artmas›, iletiflim ve teknoloji alanlardaki geliflmelerin h›zlanmas›
ve özellikle pazarlama kültürünün toplumda kabullenilmesi siyasal pazarla-
man›n geliflmesindeki belirgin etkenler olarak düflünebilir.

Genelde günümüz pazarlama düflüncesine ve uygulamalar›na yönelik
elefltiriler, do¤al olarak siyasal pazarlama alan›nda da görülmektedir. Hiç kufl-
kusuz, bu elefltiriler siyasal pazarlaman›n geliflmesini ve uygulanmas›n› boza-
cak nitelikte de¤ildir ve bunlardan olumlu sonuçlar ç›kartmak olanakl›d›r.

Siyasal iletiflim ile efl anlamda görülen önceki siyasal pazarlama aç›l›m›,
pazarlama karmas› üzerindeki aç›klamalar ve buna ba¤l› olarak yap›lan strate-
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jik planlama çal›flmalar› ile bir döneme damgas›n› vurmufltur. Sonraki çal›fl-
malarda ise, pazarlaman›n geçirdi¤i evreleri göz önünde tutularak siyasal par-
tilerin konumlar› üzerinde, siyasal pazarlama aç›klamalar› yap›lm›flt›r. Günü-
müzde, seçmen odakl› olarak bilinen pazar odakl› siyasal pazarlama anlay›fl›
birçok ülkede birçok parti taraf›ndan benimsenmektedir. Siyasal pazarlama,
bir iletiflim arac› ve uygulamas› olarak görülmekten çok, tüm siyasetin bütün-
leflik yönetimi ve sürekli kampanyalara do¤ru h›zla yol almaktad›r. Sürekli
kampanya ve siyaset eylemleri seçmenlerin gerçek taleplerinden gelen güçlen-
meye dayal› bir siyaset kurmak ve böyle oluflturulacak programlardan ç›kart›-
lan somut hedefleri sab›rla, yayg›nlaflacak bir biçimde sürekli kampanyalarda
b›kmadan, yorulmadan aç›klamak olarak yorumlanmal›d›r. Düzenli bilgilen-
dirme ve fleffafl›k özelliklerinin yan›nda, kampanyalar›n süreklili¤inde baflar›-
l› olabilmek için, daha çok siyasal pazarlama kampanyas› çal›flan›, gönüllüsü,
seçim ofisi ve bunlar›n yan›nda maddi kayna¤a sahip olma koflulu kendini git-
tikçe daha fazla hissettirmektedir.

Her ne kadar, baflar› için geçerli tek tip bir reçete sunmak olanaks›z olsa
da, seçmenlerin etkileflimli iletiflim kurmas›, kendini ifade etme yolu bulmas›
ve ddeemmookkrraattiikk  yyaarr››flfl  iiççiinnddee  demokratik seçme haklar›n› kullanarak denetim
ifllevini yürütmesinde siyasal pazarlama olumlu etkiler yaratmaktad›r. Ülke-
mizde de bu kavrama yönelik uygulamalar› her seçim döneminde daha da faz-
la görece¤imiz kesindir.
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PPRROOPPAAGGAANNDDAANNIINN  SSEEÇÇMMEENN
DDAAVVRRAANNIIfifiLLAARRII  ÜÜZZEERR‹‹NNDDEEKK‹‹  EETTKK‹‹SS‹‹

PP rrooff..  DDrr..  OOssmmaann  ÖÖZZSSOOYY

GGiirriiflfl
Propaganda; bir fikrin her çeflit araçtan yararlan›larak hedef kitleye ulafl-

t›r›lmas›d›r. Propagandan›n tarihi insano¤lunun tarihi kadar eskidir ve konufl-
man›n geliflimiyle birlikte bafllad›¤› kabul edilmektedir. 

Fiziki güce baflvurmadan insanlar› konuflma sayesinde ikna etmenin
mümkün olmas›, insanlar› çok eskiden beri bu konuda bir çabaya sarf etmifl-
tir. Denilebilir ki, propaganda aile ve toplum hayat›n›n oluflmas› ile bafllam›fl
ve gittikçe geliflerek bugün büyük bir güç haline gelmifltir.

Propaganda, bireyler ve gruplar arac›l›¤›yla di¤er gruplar›n kan›lar›n›,
görüfllerini ve davran›fllar›n› iletiflim araçlar›n› kullanarak propagandac›n›n is-
tekleri do¤rultusunda etkileme, de¤ifltirme veya kontrol alt›nda tutmaya yöne-
lik bilinçli bir davran›flt›r. Bu ba¤lamda bir eylemin propaganda say›labilmesi
için, kan› ve görüflleri denetlemeye yönelik bilinçli bir davran›fl›n söz konusu
olmas› gerekir.1

BBiirr KKaavvrraamm  OOllaarraakk  PPrrooppaaggaannddaa  
Propagandan›n ne oldu¤unu anlamak ve s›n›rlar›n› kavramak için onunla

kastedilen fleyin ne oldu¤unun belirtilmesinde de fayda vard›r. Propaganda de-
nildi¤i zaman belki de akl›m›za ilk gelen fley “yaymak” t›r. Propaganda faali-
yetini en iyi vas›fland›ran fley onun bir tak›m fikir ve görüflleri yaymak fiili
olufludur.

Propaganda çeflitli flekillerde tan›mlanm›flt›r. Latince “propagare” keli-
mesinden gelen propaganda, “bir filizin topra¤a dikilerek yeni bitkiler elde
edilmesi” anlam›na da gelmektedir. 

Propaganda en basit flekilde; “Bir kanaat veya aksiyona yard›m ederek
veya dayanarak kazanmak için harcanan sistematik bir çaba” olarak tan›m-
lanm›flt›r.

Propaganda; “bask› ve tazyikten uzak vas›talarla (bafll›ca semboller, ve-
cizeler ve k›ymetlerle, ihtilâfl› meseleler karfl›s›nda muayyen bir kitlenin görü-
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flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de¤iflikli¤i yapmaya çal›flmakt›r” fleklinde-
ki tarifin yan› s›ra,2 “bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve teflebbüsten beklenen
amac› elde etmek veya bunlar u¤runda bir dayanak kazanmak için sistemli bir
surette yap›lan etkidir” fleklinde de tarif edilmektedir.3

Türk Dil Kurumu Sözlü¤ü’ne göre propaganda, “Herhangi bir düflünce-
yi bir kan›y› yaymak ve ondan yana olanlar› ço¤altmak için söz, yaz› ya da
baflka araçlarla yap›lan etki” olarak tarif edilirken, Meydan Laroussse’de de,
“Bir ö¤reti, düflünce, inanc› ve benzerini baflkalar›na tan›tmak, benimsetmek
amac›n› güden ve söz, yaz› vb. araçlarla gerçeklefltirilen eylem” olarak tarif
edilir. Oxford Sözlü¤ü’nde ise, “Bir doktrin ya da uygulamay› yaymak için
desteklemek ya da tasavvurda bulunmak” olarak aç›klan›r. 

Filolojide propaganda, “yaymak, ekmek” kelimeleriyle aç›klanmas›na
ra¤men, en yayg›n anlam›yla, “hakikati saklamak, tahrif etmek” fleklinde an-
lafl›la gelmifltir. Taraflar› birbirinden so¤utmas›, uzaklaflt›rmas› ve düflman et-
mesinden dolay›, insanlar propaganday› bu anlam›yla kabul etmeyi daha çok
tercih etmifllerdir.

Propaganda bir doktrini yaymak, hedef millet veya kitleyi fikren kazan-
mak, karfl› taraf zihin ve psikolojisini arzu edilen tesire tabi k›lmak için teflki-
lâtl› ve devaml› surette telkinlerde bulunmak ve faaliyet göstermektir. Daha
k›sa bir tarifle propaganda; bir fikrin her çeflit vas›tadan istifade etmek sure-
tiyle hedef kitleye telkin edilmesidir.

Bir baflka kaynakta propaganda, “kamuoyunu etkilemek için gerçek, yar›
gerçek ya da yalan bilgiler yaymada simgeler arac›l›¤›yla bireylerin, grupla-
r›n inançlar›n›, tutumlar›n› ya da eylemlerini etkileme yönünde gerçeklefltiri-
len sistemli gayretlerin tümüne verilen add›r” denilir.4 Propaganda, anlaml›
semboller ya da öyküler, söylentiler, haberler, resimler ve toplumsal iletiflimin
di¤er biçimleriyle düflüncelerin denetimini ifade eder.

Neo klasikçiler propaganday›, “Psikolojinin sosyal bilimlere uygulanma-
s›d›r” diye tan›mlarken; Neo klasi¤in karfl›s›ndakiler ise; “Belirli bir tezi or-
taya koymak ve arzulanan orant›da toplumu teze ba¤lamak sanat›d›r” fleklin-
de tarif ederler.5

Propagandayla ilgili yap›lm›fl en genifl tan›mlamalardan birisi de; “Bir
memleketin iç ve d›fl politikas›na dair herhangi bir davan›n kazan›lmas›nda
rolü ve yard›m› olacak flah›slar, zümreler ve kütlelere tesir yapabilecek faali-
yetlere propaganda denir” fleklindeki tariftir.6

Propaganda ile ilgili tarif ne flekilde yap›l›rsa yap›ls›n, propaganda arzu
edilen maksada eriflmeyi kolaylaflt›rmak için, çeflitli vas›talarla (söz, yaz›, re-
sim, radyo, televizyon, internet gibi) istenilen fikir ve kanaatlerin kamuoyuna
nüfuz ettirilmesidir.7
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PP rrooppaaggaannddaann››nn  AAmmaacc››    
Propaganda, muayyen hedefler gözeterek ve bir tak›m vas›talar› kullana-

rak yap›lan yayma fiilidir.8

Propagandan›n amac›, k›saca flu flekilde tarif edilmektedir: “Fertleri, ka-
bule zorunlu olmad›klar› bir düflünceyi,  istekleriyle kabule, yapmaya zorlana-
mayacaklar› bir hareketi istekleriyle yapmaya yöneltmektir. ”

Görüldü¤ü gibi propagandan›n s›n›r› nihayetsiz gibi görünmektedir. Bu
amaçla her fleyi propaganda amac›yla kullanmak mümkün oldu¤u gibi, hemen
her konuyu da propaganda amac›yla ele almak mümkündür. Harold D. Lass-
well propagandan›n amac›n› aç›klarken, propaganday› “düflünce ve doktrinle-
rin kas›tl› olarak afl›lanmas› giriflimi” olarak tarif eder.9

Tarih boyunca propaganday› en sistemli kullanan liderlerin bafl›nda gelen
Hitler, propagandac›n›n amac›n›; “Propagandan›n görevi, örgüt için taraftar
toplamakt›r. ‹kinci görevi yeni doktrini anlatmak ve benimsetmektir” fleklinde
ifade ederken, bir baflka yerde de; “Propagandan›n amac›, tek tek ve bilimsel
olarak kiflileri bilgilendirmek de¤ildir. Onun görevi, kitlelerin dikkatini belirli
olaylar, ihtiyaçlar ve gerekler üzerine çekmektir” der.10

Propaganda flartlar› de¤ifltiremez, sadece bu flartlar alt›ndaki inan›fllar›
de¤ifltirebilir. ‹nsanlar› inançlar›n› de¤ifltirmeye zorlayamaz,  fakat sadece on-
lar› istenilen flekilde davranmaya ikna edebilir.11

‹nsan topluluklar›nda, her fleyden önce, görüfl ve duyufl ayr›l›klar› olaca-
¤›na göre, bunlar aras›ndaki karfl›l›kl› çekiflmeyi temel unsur olarak ele almak
gerekir. 

Bu mücadele evrelerini üç bafll›k alt›nda toplamak mümkündür:
1. ‹deoloji ayr›l›klar›; ‹nanç ayr›l›klar› ve rekabetten do¤an ayr›l›klar,
2. Ekonomik ayr›l›klar; S›n›flar ve gruplar aras›ndaki ekonomik çat›flma-

lar,
3. Maddî alandaki mücadeleler; Uluslar aras›ndaki aç›k rekabetler ve ül-

ke içindeki gruplaflmalar.
PP rrooppaaggaannddaann››nn  EEttkkiissii    
Propagandan›n etkili olmas›n›n en baflta gelen nedenleri aras›nda, insan

denilen varl›¤›n makine gibi mekanik bir varl›k olmamas›d›r. ‹nsan her fleyden
önce bir organizmad›r ve bu yönüyle de sürekli geliflme halindedir. Bu özellik
insan›n, zaman ve zemine göre düflünce yap›s›nda de¤ifliklik göstermesine se-
bep olur. 

‹nsan etkisinde bulundu¤u fleye ço¤u zaman uyar. ‹ki farkl› temsil karfl›
karfl›ya geldi¤inde propagandan›n mesaisi bafllam›fl demektir. Menfaat iliflki-
leri ve ayr›l›klar›, düflünce farkl›l›klar› bütün bunlar ayr› ayr› kümelenmelere
ve farkl› cepheler oluflmas›na sebep olur. 
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Herhangi bir flekilde bir cephe alan› içine giren bir kimse, do¤al olarak
baflkalar›n› da ikna etme, kazanma ve etki alan›n› geniflletme e¤ilimine girer.
Savundu¤u fikirlerin baflkalar› taraf›ndan da kabul görmesini, haf›zalar›nda
yer etmesini ve elden geldi¤ince o insanlar›n da ayn› davaya hizmet etmesini
beklemeye koyulur. ‹lk insandan günümüze propaganda e¤ilimi içinde bulu-
nan her insan›n en büyük arzular›ndan biri iflte budur.

Kiflilerin oldu¤u kadar toplumlar›n tutumlar›n› düzenlemek ve fikirlerini
yaymak için de ça¤›m›zda propaganda yayg›n bir biçimde kullan›lmaktad›r.
Fakat propagandan›n bu alandaki gücünü fazla da abartmamak gereklidir.
Çünkü propaganda bir araçt›r ve amaca ulaflmada bir dereceye kadar etkilidir. 

Alman diktatörü Adolf Hitler, “Kavgam” adl› kitab›nda, “Ustaca bir pro-
paganda ile insanlar› cennetin cehennem oldu¤una ve cennette en sefil haya-
t›n yafland›¤›na inand›rmak mümkündür” der.12

Propaganda, istemeyen kafalara kendi kendine girmedi¤i gibi, ne yeni
olan bir fleyi anlatma, ne de inanc›n› yitirmiflleri yeniden inand›rma gücüne de
sahip de¤ildir. Usta propagandac›lar, karfl›s›ndakilerin zihninde zaten iyice be-
lirmifl fikir ve umutlar› daha çok gelifltirir ve onlar›n içlerindeki gizli anlam ve
duygular› yans›tabilirler. Bir fikir zorlanmazsa, kifli ancak önceden bildikleri-
ne inanabilir. Propaganda flartlar› de¤ifltiremez, sadece bu flartlar alt›ndaki
inançlar› de¤ifltirebilir. 

Propaganda asr›m›zda yo¤un çal›flmalarla olgunlaflt›r›larak bir bilim dal›
haline gelmifltir. Propaganda, “Toplum, her sözün gerçeklere dayand›¤›na ina-
n›r” temel görüflüne uyar ve uygular. Bu durum, ‹talyan diktatörü B. Musso-
li’nin, “Bir efsanenin mutlaka do¤ru olmas› gerekmez” ifadesinde de yerini
bulur. 

Propaganda bak›m›ndan insan zihni, sürekli olarak ak›t›lmak yoluyla,
herhangi bir fleyle kolayca doldurulabilen bofl bir kap olarak kabul edilmifltir.13

PP rrooppaaggaannddaa  AAçç››ss››nnddaann  HHeeddeeff  KKiittlleenniinn  ÖÖzzeelllliikklleerrii  
Bir ülkede seçmenlerin e¤itim, kültür ve gelir düzeyi ile o ülkede yap›lan

siyasetin niteli¤i aras›nda da paralellik vard›r. Dolay›s›yla, bir ülkenin seçmen
profilinin iyi analiz edilmesi, o ülkenin gerek sosyo-ekonomik, gerekse de sos-
yo-kültürel göstergeleriyle ilgili de ciddiye al›nmas› gereken veriler ortaya ko-
yar.

Yap›lan araflt›rmalar, bir ülkenin e¤itim ve kültür düzeyi düfltükçe, o ül-
kede yaz›l› tüketimin de azald›¤›n› göstermektedir. Yani, bir ülkenin e¤itim,
kültür ve gelir seviyesi ne kadar yüksekse, o ülkede kitap ve dergi sat›fl›nda
önemli ölçüde bir art›fl gözlenirken, bir ülkenin e¤itim, kültür ve gelir düzeyi
azald›kça, kitap ve dergi sat›fl›nda da ciddi bir gerileme yaflanmakta, buna kar-
fl›l›k televizyon seyredilme oranlar›nda önemli ölçüde yükseklik görünmekte-
dir.
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Yani, e¤itim, kültür ve gelir düzeyi düflük toplumlarda televizyon, en
yayg›n bilgilendirme, iletiflim ve e¤lence araçlar›ndand›r. Televizyon en ucuz
e¤lence arac›d›r. Bunun içindir ki, gelir düzeyi düflük ülkelerin insanlar› TV
karfl›s›nda e¤lenmeyi daha çok tercih etmekte ve evlerinden ç›kmamay› eko-
nomik durumlar› itibariyle daha makul bulmaktad›r. Bu flartlarda da televiz-
yon, genifl kitlelere ulaflmak için en yayg›n iletiflim arac› olma özelli¤ini koru-
maktad›r.

‹nsanlar kimi zaman günü gününe, saati saatine tutmayan varl›klard›r.
Bugün kahkaha ile güldükleri bir espri yar›n yüzlerinde en küçük bir tebessüm
etkisi bile oluflturmayabilir.

Propaganda faaliyetleri de öyledir. Bugün için etkili olan bir mesaj yar›n
anlam›n› yitirebilir. Önemli olan, hangi mesaj› hangi kesime ne zaman ve ne
flekilde verilece¤ini ayarlayabilmektir.

Seçmenle yüz yüze gelindi¤i anlarda halet-i ruhiyelerine göre onlarla mu-
hatap olabilmek önemlidir. Ac›s›n›, kederini, sevincini heyecan›n› onlarla ya-
flayabilmek çift yönlü iletiflim aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r. 

Propagandac› hedef kitlenin zay›f noktalar›n› keflfettikten sonra, bu heye-
canlar› bizzat kendi ruhunda galeyan haline getirip hedef kitlesine bulaflt›rma-
ya çal›fl›r. Heyecanlar›na hitap edilen kifliler bunlar›n etkisi alt›nda kalmaya
uygun hale gelirler. 

‹nsanlar›n sosyal tutum ve davran›fllar›, içlerindeki bütün psikolojik olay-
lar›n dinamik bir sonucudur. Davran›fllar›n geliflmesinde, geçmiflteki birçok
idrâklerle birlikte kültürel ve sosyal faktörlerin de büyük pay› vard›r. ‹nanç ve
tutumlar bu bak›mdan idrâk, ö¤renme ve motivasyon olaylar›n›n bir fonksiyo-
nudur. ‹nançlar kiflinin dünyas›na bir devaml›l›k getirir. Buna karfl›n kifli ken-
di iste¤iyle inançlar›n›n geliflmesini ve de¤iflmesini kolaylaflt›rabilir. 

E¤itim ve ö¤retimin yan›nda iyi haz›rlanm›fl ve ulafl›labilir hedeflere yö-
neltilmifl baflar›l› bir propaganda kampanyas› da kiflilerde yeni inanç ve tutum-
lar›n do¤mas›n› veya eskilerin istenilen amaçlar do¤rultusunda de¤ifltirilmesi-
ni sa¤layabilir. Kiflinin günlük idrak ve çal›flmalar›n›n bir anlam bütünlü¤ü ol-
mas› önemlidir. Çünkü al›flt›¤› inançlar onun rutin yaflant›s›n› aç›klamaya yet-
medi¤i veya idrakini düzenli, anlaml› ve pratik bir hale getiremedi¤i zaman,
kifli yeni inançlar arama gere¤ini duymaya bafllar. 

Propagandac› karmafl›k gerçekler y›¤›n› aras›ndan yaln›zca amac›na uy-
gunluk arz edeni seçer. Örne¤in bu siyasetçiyse, o s›rada muhatab› olan seç-
men kitlesinin akl›n› kar›flt›rmak istemez. Yeni fleylerden daha ziyade, dinleyi-
cinin duymak istedi¤ini söylemeye çal›fl›r.

PP rrooppaaggaannddaann››nn  EEttkkiissiinnee  ÖÖnncceelliikkllii  OOllaarraakk  AAçç››kk  OOllaann  SSoossyyaall  GGrruuppllaarr
Toplum katmanlar›n› meydana getiren insan gruplar› propagandadan et-

kilenme özelliklerine göre çeflitli flekillerde tasnif edilebilirler. Toplumda özel-
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likle içinde bulunduklar› hallerinden memnun olmayan kifliler baflar›l› bir pro-
pagandac› için iyi bir malzeme olabilirler. Bu gruptaki insanlar› flu flekillerde
s›n›fland›rmak mümkündür;

FFaakkiirr vvee  YYookkssuullllaarr
“Kriz ortamlar› neden seçmen davran›fllar›n›n h›zla de¤iflti¤i dönemler-

dir?” sorusunun cevab› hep merak edilmifltir.
Yoksulluk ve fakirlik her insan› hayal k›r›kl›¤›na süreklemez. Zamanla

fakirlik de bir yaflam tarz› haline gelir ve insan bunu kabullenir. Bu konuda ha-
yal k›r›kl›¤›na u¤rayanlar genelde yak›n zamanda yoksullaflanlar ve maddi du-
rumu iyiyken bu konuda gerilemeye bafllayanlard›r. 

Maddi gelir düzeyi itibariyle gerek savafl, gerek k›tl›k, gerekse de afet ve
benzeri yollarla tüm ülke genelinde meydana gelebilecek olan h›zl› yoksullafl-
ma ço¤u defa sosyal patlamalara da sebep olur. Bu nedenle ekonomik kriz or-
tamlar› seçmenlerin h›zl› kanaat de¤iflimine u¤rad›klar› dönemlerdir.

fiu noktan›n alt›n› çizmekte yarar vard›r; Sefalet dayan›labilir düzeye ula-
fl›nca hoflnutsuzluk en yüksek düzeyine ulafl›r. Bir flikayet konusunun en yo-
¤un oldu¤u zaman, flikayet konusunun ortadan kalma ihtimalinin oldu¤u za-
mand›r. 

Bir siyasi hareketin yandafl toplamas› ve bu yandafllar› kaç›rmamas› için
ortaya koydu¤u doktrinin gücünden çok, mevcut hayat ortam›ndan kurtulmak
isteyenlere s›¤›nacaklar› manevî yer sa¤lamas› gerekir.14 Ülkemizde yayg›n
tart›flma konusu olan odun, kömür, g›da ve di¤er sosyal yard›mlar› bu ba¤lam-
da de¤erlendirmek gerekir. Propaganda aç›s›ndan hiç faydas› olmad›¤›n› iddi-
a etmek mümkün de¤ildir.

ÖÖzzggüüvveennssiizzlleerr
Kiflilerin yarat›c› güçleri azald›kça, bir toplum hareketine kat›lma istekle-

rinin belirli bir biçimde artt›¤› görülür. Bunda, faydas›z benli¤inden kaç›p kur-
tulma iste¤i ön plânda gelir. 

Bir kapal› grubun üyesi olanlar hayal k›r›kl›¤›na kolay kolay u¤ramaya-
caklar›ndan aldat›c› toplum hareketlerine karfl› da dayanIkl› olurlar ve diren-
me güçleri artar. Bu yüzden totaliter bir toplumdaki ayaklanma sebepleri, ge-
nellikle bu totaliter rejimin zay›flamas›ndan kaynaklan›r. Örne¤in Çin’deki
güçlü aile yap›s›, bu ülkeyi as›rlar boyu toplum hareketlerinden ve gelenek d›-
fl› ak›mlar›n etkisinden korumufltur.15

UUyyuummssuuzzllaarr
Toplum içinde d›fl etkiye ve propagandaya aç›k olan en genifl kesimler-

den birini, toplum içindeki uyumsuzlar oluflturur. Bunlar kendi benliklerinden
henüz kopmam›fl, kazan›lmas› zor olmayan kiflilerdir. Durumlar› kazan›lamaz
düzeyde kötü de¤ildir. En küçük ilerleme, baflar›, fark edilme bunlar› yeniden
dünyalar›yla bar›fl›k hale getirebilir. Farkl› cinsel tercihleri nedeniyle toplum
içinde kabullenilme sorunu yaflayan kifliler de bu grup içine girmektedir.
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UUmmuuttssuuzzllaarr
Kitleye hakim olan ümittir. Toplumsal felâketler  ümitler k›r›ld›¤› zaman

bafllar. Halk bunu hayal k›r›kl›¤› olarak ifade eder. 
Gençler niçin mesut ve neflelidir? Çünkü önlerinde parlak ümitlerle dolu

uzun bir istikbâl oldu¤unu düflünürler. Hayat ve istikbâl, gençlerin önüne gü-
zel nak›fll› ve çiçekli bir hal› gibi serilmifltir. 

Kitle üzerinde tesir sahibi olan baz› ihtirasl› adamlarla, bu h›rsa ifltirak
eden baz› basit ruhlu insanlar›n heyecanlar› birbirini tamamlay›nca ve bu tür
bir kitlede gayri memnunlar›n say›s› da art›nca ihtirasl› politikac›lar›n ifli ko-
laylafl›r ve mevcut hükümeti (yönetimi) devirmek zor olmaz. Çünkü, ihtirasl›
politikac›lar›n h›rs›n› destekleyecek ve tamamlayacak yard›mc› kuvvet, genel-
likle basit insanlar›n heyecanlar›d›r.16

Çünkü gayri memnunlar yeni hükümetin kendileri için hay›rl› olaca¤› ka-
naat›n› tafl›rlar. Kendi imkânlar›yla iflbafl›na getirdikleri yeni hükümet de bek-
lentilerini karfl›layamay›nca, bu defa onun ipini çekenler de yine ayn› kesim-
ler olur. 

Güvercin oy tabir etti¤imiz, her seçimde farkl› tav›r sergileyen ve az›m-
sanmamas› gereken bir orana karfl›l›k seçmen kesimi de bu kategori içinden
ç›kmaktad›r. Bugün iktidarda olan partinin yar›n Meclis’e bile giremeyecek
kadar düflük oy almas›na neden olan seçmen davran›fllar›ndaki dalgalanma ay-
n› psikolojiden beslenmektedir.

Hayat›ndan memnun olan seçmenlerin ço¤unlukta oldu¤u ülkelerde hü-
kümet düflürmek pek kolay olmaz.17 Onun içindir ki, tüm göstergelerin haya-
t›n gidiflat›n›n iyi oldu¤unu gösterdi¤i ülkelerde seçimlere kat›l›m oran› olduk-
ça düflük olur. ABD’de uzun y›llar boyunca seçimlere kat›l›m oran›n düflük ol-
mas›nda bu faktör etkili olmufltur. Siyahi aday Barack Obama’n›n baflkan se-
çildi¤i 4 Kas›m 2008 seçimlerinde kat›l›m›n yüksek olmas›n›n bir nedeni de,
halinden flikayetçi gayri memnun seçmen kitlesinin artmas›yla ilgilidir.

BBeenncciilllleerr
Kifli ne kadar bencilse, hoflnutsuzlu¤u da o kadar çok olur. Çevre koflul-

lar› yüzünden kendilerine güvenlerini yitirmifl olan bencillerin, büründükleri
kimlik ve biçim ne olursa olsun bunlar›n sevmeleri ve alçak gönüllü olmalar›-
na imkân yoktur.18

AAzz››nnll››kkllaarr
Az›nl›klar, her zaman ve her yerde en iyi flartlar alt›nda bile olsalar ken-

dilerini güvensizlik içinde hissederler. Kiflisel baflar›lar›na ra¤men afla¤›lan-
mak ve d›fllanmak bu tür insanlar için katlan›lmas› oldukça zor bir duygudur. 

CCaann  SS››kk››nntt››ss››
D›fl etkiye aç›kl›k ve propaganda aç›s›ndan kitle hareketlerine en elverifl-

li grup, boflalmam›fl psiko-sosyal bunal›mlara sahip olan gruplard›r. Bir provo-
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katör için can s›k›nt›s›ndan bunalan bir toplum, eko-politik kargaflal›klar için-
de k›vranan bir toplum kadar eyleme elveriflli de¤ildir. Bu sosyo-psikolojik
durum, propaganda kampanyalar› yönünden üzerinde önemle durulmas› gere-
ken özel bir konuma sahiptir.

KKaadd››nnllaarr
Yeni toplum hareketlerinin geliflmesinde, yafl› ilerlemifl k›zlar ve çok fley

yapma imkân ve kabiliyeti oldu¤u halde, kendilerine böyle bir f›rsat do¤ma-
m›fl olan kad›nlar›n büyük rolü olmufltur. Hitler, macera arayan ve bofl hayat-
lar›ndan b›km›fl olan yafll› sosyete han›mlar›ndan ve varl›k içinde yaln›zl›k
duygusu çeken büyük sanayicilerin efllerinden her bak›mdan destek görmüfl ve
onlar› yan›na çekebilmeyi baflarm›flt›r.19

Halinden mutsuz kad›n seçmenler d›fl etkiye ve propagandaya en aç›k ke-
simi olufltururlar. Ekonomik krizlerin ilk etkiledi¤i gruplar aras›nda kad›nlar
baflta gelir. Sosyo-ekonomik aç›dan geliflmifl ülkelerde karfl›lafl›lan ekonomik
kriz ortamlar›n›n bir göstergesi olarak önce kad›nlar›n etek boylar›nda ve saç
uzunluklar›nda de¤ifliklik göze batar.  Daha canl› renkte ruj kullan›ld›¤› görü-
lür.20 Kad›nlar›n oy verme davran›fl› kriz ortamlar›nda sand›k sonuçlar› üzerin-
de belirleyici rol oynar.

SSuuççlluulluukk  HHiissssii  TTaaflfl››yyaannllaarr
Bir toplum hareketinin yandafllar›nda sadakat oluflturmak için uygulanan

yol ve yöntemlerden birisi de, onlarda bir suçlunun ruhsal durumunu olufltur-
makt›r. Suçluluk psikolojisi içindeki insanlar, d›fl etkiye ve propagandaya en
müsait insanlard›r. 

Topluma karfl› kendilerini sorumlu hissedenler, toplumun önünü açaca¤›-
n› düflündükleri hamlelere karfl› ilgi de gelifltirirler. Nitekim kutsal bir amac›
kucaklayan suçluluk hissindeki bir kiflinin, can ve mal endiflesine düflmüfl bi-
rinden daha kolayl›kla hayat›n› tehlikeye ataca¤› ve kutsal amac›n savunulma-
s›nda daha hassas davranaca¤› gerçe¤inden söz edilmektedir.21

BBaa¤¤››mmll››llaarr
Bir düflünceye körü körüne ba¤›ml›/ba¤l›lar propaganda aç›s›ndan uygun

bir zemin olufltururlar.
Her toplum hareketi yandafllar›n›n kiflisel noksanl›klar›n› çeflitli yöntem-

lerle art›r›r ve devam etmesini sa¤lar. Bu yolla ideal ve doktrin daima mant›k
üstü tutularak kiflinin zekâs›n›n kendi kendine yeterli olmas›na imkân sa¤lan-
maz. Ekonomik güçlerin merkezîlefltirilmesi ve yaflamak için gerekli baz›
maddelerin kasten k›tl›¤› sa¤lanarak ekonomik bask› yoluyla devlete olan ba¤-
l›l›k sürdürülür. Örne¤in: s›k tekrarlanan elektrik kesintileri, “bir ülke ayd›nl›-
¤a kavuflacaksa, bu, devlet eliyle; e¤er karanl›¤a gömülecekse, bu, yine devlet
eliyle olacakt›r” anlay›fl›n› pekifltirerek halk üzerindeki devlet korkusunu ve
ba¤›ml›l›¤›n› sürdürür. Bu genelde dikta rejimlerinin uygulad›¤› bir yöntemdir. 
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SSeemmppaattiizzaann  SSaannaattçç››llaarr
Tarih boyu mevcut düzeni halk›n gözünden düflürmek partizan veya sem-

patizan sanatç›lar›n temel görevi olmufltur. Bu tür toplum hareketlerinin ken-
dilerine özgü sanatç›lar› vard›r. Tam olgunlaflm›fl bir toplum hareketi veya ey-
lem, ancak mevcut düzen gözden düflürülüp halk›n deste¤ini yitirmesinden
sonra ortaya ç›kar. 

Kurulu düzeni protesto eden sempatizan ve partizan sanatç›lar›n yak›n-
malar› birkaç istisna d›fl›nda gururlar›n›n k›r›lmas›, umutlar›n›n y›k›lmas›, aflk-
ta baflar›s›zl›k, kumar kay›plar›n› ödeyememek vb. gibi daima özel kiflisel ç›-
karlar›n›n bozulmas›na ba¤l›d›r. Bu tip insanlar›n öfkeleri asl›nda devlete de-
¤il, devleti yönetenlere çevrilir. Bu tip insanlar iktidardakiler taraf›ndan alenen
kabul edildi¤i ve ödüllendirildi¤i zamanlarda afl›r› birer iktidar yanl›s› kesili-
verirler.

Konuya bu aç›dan yaklafl›ld›¤›nda her türlü insan varl›¤›n› bir hedef kit-
le olarak ele alan propaganda hareketinin olumlu sonuçlar ortaya koymas› da
kaç›n›lmazd›r.22

SSeeççmmeenn  DDaavvrraann››flflllaarr››nnddaa  EEttkkiillii  OOllaann  SSoossyyoo--EEkkoonnoommiikk  FFaakkttöörrlleerr
Tüm ülkelerde seçmen oylar›, seçim çevreleri, bu seçim çevrelerinin

özellikleri, sosyal ve sosyo-ekonomik karakterleri, dini, etnik, kültürel vb.
kimlikleri gibi birçok aç›dan ele al›n›p incelenmektedir.

Türkiye’deki seçmen oylar›n› da çeflitli aç›lardan ele al›p inceleyecek
olursak flunlar› söylemek mümkündür:

Türkiye’de sosyo-ekonomik göstergeleri itibariyle birbirinden farkl› üç
ayr› sosyal kesim bulunmaktad›r. 

Bunlardan birincisi, nüfusun yüzde 65’lik kesimini oluflturan ve krizden
en çok etkilenen alt gelir grubudur. Bu kesim süratle daha da yoksullaflmakta
ve erimektedir.

Türkiye’nin ikinci a¤›rl›kl› kesimini nüfusun yüzde 30’luk orta kesimi
oluflturmaktad›r. Bilgi beceri sahibi, üreten kesimdir. En kanaatkar kesim de
budur. Orta halli gelirleri, binecek arabalar› ve oturacak evleri vard›r. Zaruri
ihtiyaçlar›n› karfl›lamakta zorlanmayan kesimdir. Bu kesim de yaflanan son
krizlerden sonra umutlar›n› yitirmeye bafllam›flt›r.

Tüm ‹slam ülkeleri aras›nda orta s›n›f› olan ender ülkelerden biri olan
Türkiye,  üst üste yaflanan a¤›r ekonomik krizlerden sonra bu kesimini kaybet-
meye bafllam›flt›r. Bu kesimin azalmas›, Türkiye’nin gelece¤i aç›s›ndan olduk-
ça tehlikeli sosyal bir risk niteli¤i tafl›maktad›r.

Üçüncü kesim ise, yüzde 5’lik kesimdir. Bu kesim toplumun en üst kesi-
midir. Yani Türkiye’nin kaymak tabakas›n› oluflturmaktad›r.23

Türkiye’de yaklafl›k 44 milyon seçmen bulunmaktad›r. Bu oylar› üç kate-
goriye ay›rarak de¤erlendirmek gerekirse flu tespitleri yapmak mümkündür:
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MMeerrkkeezz  KKeenntt  OOyyllaarr››
‹stanbul,  Ankara ve ‹zmir gibi metropol illerin seçmenleri büyük ölçüde

etkilenmekte ve ülkedeki genel rüzgara göre seçmen davran›fllar› tezahür et-
mektedir.

Burada önemli olan nokta, son y›llarda medyan›n da genel y›pranma sü-
recinden büyük ölçüde etkilenmesi ve medyan›n genifl halk kitlelerinin sesine
tercüman olmakta yetersiz kalmas› son birkaç seçimde medyan›n seçim sonuç-
lar› üzerindeki etkisinin sorgulanmas›na neden olmufltur.

Gündemdeki olaylara iliflkin medya bak›fl›n›n genel kamuoyu beklentile-
riyle örtüflmemesi, medyan›n seçim sonuçlar› üzerindeki belirleyici etkisini
büyük ölçüde azaltm›fl ve seçim sonuçlar› medyan›n öngörüleri de¤il, halk›n
beklentileri ve tahminleri yönünde gerçekleflmifltir. Halk için sürpriz olmayan
sonuçlar, medya için sürprizmifl gibi bir görüntü ortaya ç›km›flt›r.

Merkezi kent oylar›nda liderlerin ve adaylar›n etkisi daha az oranda be-
lirleyici olmaktad›r. Bununla birlikte, Türk milleti karakteristik olarak güçlü
lider peflinde gitme e¤iliminde oldu¤undan, karizmatik liderlerin kent oylar›
üzerinde de etkisi olabilece¤ini söylemek yanl›fl olmaz.

LLookkoommoottiiff  KKeenntt  OOyyllaarr››
Adana, Bursa, Diyarbak›r, Erzurum, Gaziantep, Mersin, Kocaeli, Trab-

zon gibi flehirlerin oylar›d›r. Bu oylar›n üzerinde ise parti daha etkilidir. Med-
yan›n etkisi gerilerde kalmaktad›r.

EEttkkiilleenneenn  OOyy,,  EEddiillggeenn  OOyy,,  KKeenntt  vvee  KK››rrssaall  kkeessiimm  OOyyllaarr››
Oylar üzerinde ise, afliret, cemaat, tarikat, aile etkisi vard›r. Ayr›ca parti

etkisi de göz ard› edilmemesi gereken bir faktördür. Medyan›n etkisi ise, yok
denecek kadar gerilerde seyretmektedir.

Oylar›n topland›klar› kümelenmelere göre bak›ld›¤›nda, Türkiye’deki 38
milyon seçmenin yaklafl›k yüzde 65’i sa¤, yüzde 35’i sol seçmenden oluflmak-
tad›r. 

Gerek sa¤, gerekse de sol partiler aç›s›ndan, arkas›ndan güçlü bir seçmen
rüzgar› alan ve merkez sa¤ ise, merkez sa¤›; merkez sol ise, merkez solu; bir
arada toplay›c› etkisi olan parti, kitab›n yaz›ld›¤› tarih itibariyle görülmemek-
tedir.  

PP rrooppaaggaannddaa  OOyy  VVeerrmmee  DDaavvrraann››flfl››  ÜÜzzeerriinnddee  NNee  KKaaddaarr EEttkkiillii  
Yap›lan propagandalar, hedef kitle olan seçmen üzerinde ne ölçüde etkili

olmaktad›r? Yoksa gereksiz yere emek, zaman ve kaynak israf›na m› yol aç-
maktad›r?

GENAR Araflt›rma kuruluflunun Türkiye’nin büyükflehir belediyesi statü-
sündeki 13 ilinde kotal› örneklem türüne göre 3798 denek üzerinde yapt›¤› ve
benim de dan›flman olarak katk›da bulundu¤um “Türkiye’de Seçmen Davra-
n›fllar› ve Siyaset Profili” bafll›kl› araflt›rmada propagandan›n seçmenler üze-
rindeki etkisini de sorgulama imkân› bulmufltuk.24
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Yap›lan araflt›rmalar, propaganda çal›flmalar›n›n seçmen üzerinde etkili
oldu¤unu göstermektedir. fiimdi, önce bu konuyla ilgili yap›lan araflt›rman›n
sonuçlar›n› yans›tal›m, ard›nda da konuyla ilgili de¤erlendirmemize devam
edelim. 

SSeeççiimm  DDöönneemmlleerriinnddee  YYaapp››llaann  PPrrooppaaggaannddaallaarr››nn TTeerrcciihhiinniizzddee  BBiirr EEtt--
kkiissii  OOlldduu  MMuu??

Dikkat edilirse, deneklerin yüzde 8.9’u propaganda kampanyas›n›n üzer-
lerinde etkili oldu¤unu söylemektedirler. Burada önemli olan ayr›nt›lardan bi-
ri de, deneklerin, yap›lan propagandalardan etkilenmifl gibi davranmayarak bu
soruya ‘evet’ cevab› verme konusunda çekingen davranm›fl olabilecekleridir.
Propagandadan etkileniyor olmay› bir cevab› seçene¤i olarak söylemekte te-
reddüt edenler de bulunabilece¤i düflünülebilir.

Bununla birlikte yine de, yap›lan ‘propagandalardan etkilendim’ diyen
yüzde 8,9’luk kesim ile ‘k›smen’ diyen yüzde 4.4’lük kesim bile, Türkiye gi-
bi 44 milyona yaklaflan bir seçmen potansiyeli olan bir ülkede 4–4.5 milyon-
dan fazla bir oya karfl›l›k gelmekte, bu da bir partinin baraj› aflmas› için gere-
ken yüzde 10’luk bir oya yak›n bir tablo ortaya koymaktad›r.

NNee  TTüürr BBiirr EEttkkiissii  OOlldduu??

Yap›lan seçim propagandalar›n›n ‘ne tür bir etkisi oldu¤u’ ile ilgili soru-
ya verilen cevaplar aras›nda yüzde 72.2 oran›nda ‘flimdiye kadar oy verdi¤im
partiyi de¤ifltirmeme sebep oldu’ cevab› yer al›rken, yüzde 25.7’lik oranda da
‘flimdiye kadar oy verdi¤im partiye dair kanaatimi pekifltirdi’ cevab›n›n veril-
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di¤i görülmektedir. ‹kisi topland›¤›nda yüzde 97.9 gibi önemli bir oranda oy
verdikleri parti ile ilgili bir kanaat de¤iflimi veya pekiflmesi ortaya ç›kt›¤› gö-
rülmektedir. Bu rakam ciddiye al›nmas› gereken bir oran› teflkil etmektedir.

Bu rakamlar bize, iyi planlanm›fl bir propaganda kampanyas›n›n seçmen-
ler üzerinde hiç de yabana at›lmayacak ölçüde sonuç almaya yarad›¤›n› gös-
termektedir. 

Seçim dönemlerinde yap›lan propaganda seçmenin tercihini etkilemekte
elbette tek bafl›na yeterli de¤ildir. Ancak, propagandan›n tesirini küçümseme-
mek gerekir. Etkin propaganda yönlendirebilir, seçmen bunu gizlese de, etkin
propaganda rüzgâr oluflturur, rüzgâr tercih de¤iflimine etki eder.

PPaarrttiilleerriinn  2222  TTeemmmmuuzz  22000077  SSeeççiimmlleerriinnddee  ‹‹zzlleeddiikklleerrii  PPrrooppaaggaannddaa
SSttrraatteejjiilleerrii    

Konuyu sonland›rmadan önce 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde Mec-
lis’e girme baflar›s› gösteren partilerin bu seçimlerde izledi¤i propaganda stra-
tejisine iliflkin birkaç noktay› k›saca aktarmak yerinde olacakt›r.

AAKKPP
3 seçimdir ayn› ajansla çal›flan AK Parti, düzenli olarak yapt›¤› kamuoyu

yoklamalar›, saha araflt›rmalar› ve reklamlarla yine ciddi bir iletiflim kozunu
oynad›. Sita Politik ‹letiflim Genel Müdürü Suat Özçelebi, iki y›ld›r iletiflim
kampanyas›n› yürüten AK Parti ile di¤er partilerin fark›n› flöyle aç›kl›yor:
“2002’den gelen bir sürecin üstüne tu¤la koydu ve seçmenin önünde bir resim
infla etti. Oysa di¤er partiler çok genifl bir alan› çevreleyebilmek için tu¤lalar›
yani mesajlar›n› da¤›tmak zorunda kald›lar”. AK Parti’nin yükseliflinde iletifli-
min büyük rol oynad›¤›n› belirten Özçelebi, partinin organik bir varl›k gibi ça-
l›flt›¤›n› söylüyor. Bilgi ve araflt›rma temelli bir iletiflim stratejisiyle oy oran›-
n› yükselten AK Parti için uzmanlar›n ortak görüflü seçim d›fl›nda bile sahada
varl›k göstermesi. 

CCHHPP
Seçimlerin ikinci partisi CHP, a¤›rl›k verdi¤i AKP karfl›t› reklamlarla ara-

d›¤›n› pek bulamam›fl gibi göründü. Uzmanlara göre CHP bu reklamlarla ken-
disini destekleyen kitleleri tekrar kazanmaktan öteye gidemedi. Kayda de¤er
yeni seçmen kitlesi kazanamad›. Sadece sol oylar aç›s›ndan k›smen toparlay›-
c› oldu. Bunda DSP ile seçim iflbirli¤inin de etkisi oldu.

CHP’nin bir parti olarak vaatlerini, hedeflerini ortaya koymamas› da seç-
mende 5 y›ld›r Meclis’te yaflanan gerginli¤i sona erdirme iste¤i uyand›rd›. 

CHP’nin seçimlerden umulan›n aksine düflük bir oy oran›yla ç›kmas›n›
do¤rudan reklamlara ba¤lamak mümkün de¤il. Ancak sand›klar partinin hem
kürsüde hem de ilanlarda kendini anlatamad›¤›n› gösteriyor. Özçelebi’ye göre
bunun sebebi CHP’nin seçmen kitlesini do¤ru tan›mlayamam›fl olmas›. “CHP
reklama para gömece¤ine araflt›rma yapsayd› mitinglerin profilini ç›kar›rd› ve
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ona göre daha uygun bir strateji yakalayabilirdi” diyen Özçelebi, negatif kam-
panya yerine as›l ihtiyaçlar› ortaya koyan bir reklam çal›flmas›n›n daha verim-
li olaca¤›n› savunuyor. Özçelik hiçbir araflt›rmaya dayanmaks›z›n seçimdeki
tek farkl›l›¤› yaratan laiklik kavram› üzerine fikir yürüterek bir seçmen taban›
belirlenemeyece¤inden yana. “Kendi yaklafl›m›n›zla yorum yaparsan›z yüzde
20 baraj›na çarpars›n›z” diye konuflan Özçelebi, siyasi partilerin art›k tekrar
edilen kanaatlerden uzak durmas› ve dinamik olmas› gerekti¤ini vurguluyor. 

Öte yandan CHP’nin bu seçim dönemindeki en iyi ifllere imza att›¤›n›
söyleyen Mass Ast Reklamc›l›k’›n sahibi Selim Tuncer, “CHP k›rk befl dere-
celik aç›yla gökyüzüne bakan insanc›klardan oluflan Goebbels’vari ifllerle bafl-
lang›ç yapt›. Her ne kadar AKP’nin gündemine tak›lmak gibi bir sorunu olsa
da, gündemi iyi takip etti ve ajans›n yapt›¤› bir acemilik d›fl›nda, AKP’nin va-
atlerinden üretilen ilanlarla dramatik bir etki yaratt›” görüflünü dile getiriyor.

MMHHPP
Reklam kulislerinde konuflulan bir di¤er baflar› örne¤i ise MHP’nin “Tek

Bafl›na ‹ktidar” mesaj›yla hem süreçteki siyasi ikilemlere son verdi¤i hem de
bir güven tablosu çizmesi. 

MHP son andaki s›çramas›yla “kamuoyunun ihtiyac›n› gidermek” kilidi-
ni açmaya oynad›. Recep Tayyip Erdo¤an’›n Abdullah Öcalan’›n idam›yla il-
gili suçlamalar›na cevap vermek isteyen MHP Genel Baflkan› Devlet Bahçeli,
eline al›p meydanlara ç›kt›¤› iple reklam kampanyas›n›n kendisi oldu. Bu dav-
ran›fl MHP’nin tüm mesajlar›n› da do¤rudan iletmesini sa¤lad›. “Bahçeli, o ip-
le asamamakla suçland›¤› Öcalan’› meydanda idam etti” diyen Özçelebi’ye
göre MHP bu flekilde mesaj kirlili¤inden s›yr›ld›. 

Selim Tuncer ise MHP’nin baflar›s›z bir kampanya yürüttü¤ünü flöyle ifa-
de ediyor: “MHP karanl›k grafiklerle bizleri korkuttu ve “tek bafl›na iktidar”
gibi hesaps›z bir vaatle güldürdü. 

Her ne kadar Meclis’e girememifl olsalar da seçim öncesinde birliktelik
aray›fllar› en çok tart›fl›lan DYP ve Anavatan Partisi aç›s›ndan da flunlar kay-
dedilebilir:

Seçimlerden önce partisinin ad›n› Demokrat Parti (DP) olarak de¤ifltirip
siyasi bir efsaneyi aya¤a kald›ran Mehmet A¤ar sand›kta kald›. Oysa eski De-
mokrat Parti’nin söylemini ele alan parti reklamlar›yla da en kuvvetli adaylar
aras›nda duruyordu. Ali Taran taraf›ndan haz›rlanan kampanya ilk ç›kt›¤›nda
da birçok reklamc›n›n hedef tahtas›na oturmufltu. Sonuçta Hulusi Derici’nin
“Eskiye ra¤bet olsa bir pazar›na nur ya¤ard›” diye yorumlad›¤› DP afiflleri
elefltirileri hakl› ç›kard›. Yaklafl›k yar›m as›rl›k vaatleri ilanlara tafl›yan DP ye-
ni umutlara kap› açamad›. Bunun sebebi olarak ise öncelikle eski DP’yi tan›-
mayan genç seçmenlere bir fley ça¤r›flt›ramamas› gösterildi. Bülent Güray’a
göre DP en baflta ANAP’la birleflemeyerek kan kaybetti. DP’nin gazetelere
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verdi¤i uzun metinli ilanlar içinse Güray “Manifesto gibi ilanlar ç›kt›. Bu mil-
let okuyan bir toplum de¤il ki. Kim okuyacak o kadar yaz›y›…” yorumunu
yapt›.25

Neticede seçim giren DP de, giremeyen Anavatan da a¤›r yara ald›. Hiç-
bir propaganda yöntemi bu iki partinin toparlanmas›na yetmedi.

SSoonnuuçç
Propagandan›n seçmenler üzerindeki etkisi, seçimler oldu¤u sürece tüm

dünyada tart›fl›lmaya devam edecektir.
‹nsanlar› bir fikre, bir inanca, bir kanaat dönüflümüne yönlendirmek ko-

lay bir ifl de¤ildir. Bir fikre hemen inanan veya kolayca kanabilen kimseler ge-
nelde zekâs› k›t olanlarla çocuklard›r. 

Bu nedenle, propagandan›n en baflar›l›s›, verilmek istenen mesaj›n propa-
ganda oldu¤u izlenimi oluflturmadan yap›labilenidir.

Konuya son vermeden önce, birkaç hususun alt›n› çizmek yerinde ola-
cakt›r.

‹letiflimin hangi mecralar› kullan›lm›fl olursa olsun, baflar›l› oldu¤u söyle-
nebilecek bir propaganda stratejisinde flu noktalar muhakkak bulunmas› ge-
rekti¤i öne ç›kmaktad›r:

- Hedef kitlenin dikkatini çekebilmek,
- Hedef kitlenin güvenini kazanabilmek,
- Hedef kitlenin umut ve beklentileriyle ilgili alternatif sunabilmek,
- Bu yollarla toplumlar› harekete geçmeye haz›r hale getirmek
Geliflmekte olan bir toplum hareketi, hemen sonuç verecek san›lan bir

umudun propagandas›n› yapar. Onun için tüm dünyada baflar›yla sonuçlanm›fl
seçim kampanyalar›nda “ddee¤¤iiflfliimm” (change) sözcü¤ü yayg›n olarak kullan›l-
maktad›r.

Propaganda vas›talar› ne kadar geliflmifl olursa olsun, insan unsuru hiçbir
zaman önemini kaybetmeyecektir. Çünkü propagandan›n en etkilisi, yüz yüze
olan›d›r.26 Bu yöntem, eski ça¤lardan beri önemini hiç kaybetmemifltir;27 bun-
dan  sonra da kaybetmeyecektir.
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PPAARRTT‹‹ZZAANN  SSEEÇÇMMEENNLLEERR,,  KKAARRAARRSSIIZZ
SSEEÇÇMMEENNLLEERR  VVEE  GGEEZZEENN  OOYYLLAARR

DDooçç..  DDrr..  GGüüllffiiddaann  BBAARRIIfifi

GGiirriiflfl

Politika biliminde önemli araflt›rma de¤iflkenlerinden birisi sseeççiimm  ssoonnuuçç--
llaarr››nn››nn  ttaahhmmiinn  eeddiillmmeessii  üzerine kurulmufltur. Her seçim öncesinde yap›lan
araflt›rmalarla seçim sonuçlar› tahmin edilmeye çal›fl›l›r ve sonuçlar zaten ha-
reketli olan siyasal gündemi daha da hareketlendirir.

Bir seçimden di¤erine bir miktar seçmenin bir partiden di¤erine kayd›¤›,
oy verdi¤i partiyi de¤ifltirdi¤i görülür. Aç›kt›r ki siyasal partiler bu de¤iflimden
çok hofllanmazlar. Oy de¤iflimleri/kaymalar› partilerin uzun dönemde bir ta-
k›m kararlar›n› uygulayabilmeleri f›rsatlar›n› ortadan kald›r›r (Tavits 2005).
Parti içinde dengelerin de¤iflmesi ise yeni denge aray›fllar› getirece¤i için par-
ti içi s›k›nt›lar yarat›r. Oysa bu de¤iflim sa¤l›kl› bir demokrasinin iflaretidir.
Çünkü  bu de¤iflim; demokrasinin ayakta kalabilmesi, partilerin stabilizasyo-
nu ve kurumsallaflmas› aç›s›ndan önemlidir.  Parti liderleri, böylesi bir de¤ifl-
kenlik olas›l›¤›ndan motive olup, genifl kitlelere hitap etmeye çal›fl›rlar (Tóka
1998:592) ve partilerinin taban›n› geniflletme stratejilerinin pefline düflerler.
Oy kaymalar›, partilerin bünyesindeki güç da¤›l›m›n› da etkiler. Bu ise bir
yandan stabilizasyon ihtiyac›nda olan partiyi merkezinde tutarken, öbür yan-
dan partinin iç dinamiklerini s›k› bir takibe almas› gereklili¤ini do¤urur.  

Daha genifl kitlelerin isteklerine uyma gere¤i, partileri genifl ve yayg›n
ideolojik konumlarda olmaya zorlar.  Partiler de, geniflleme stratejisini, kendi-
lerini parti ile özdefllefltiren temel partizan kitlesinde bir afl›nmaya neden ola-
ca¤›n› hesaplam›fl olsalar bile, seçimden daha genifl kitlelerin deste¤i ile ç›k-
mak için uygularlar (Norris 2004: 130). Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, parti de¤ifltir-
me davran›fl›, hem son derece güçlü parti aidiyeti hissedenler için hem de oy
verdi¤i parti ile ba¤› böylesine güçlü olmayanlar için mümkündür.

SSeeççmmeenn--OOyy  KKaayymmaallaarr››

Bir seçim döneminden di¤erine oylar›n nas›l kayd›¤›n› ülkemiz aç›s›ndan
görebilmek için afla¤›da sunulan Tablo 1’i kullanaca¤›z1. Tablodan, 2002 seçi-
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mini izleyen 2007 seçiminde baz› seçmenlerin dört y›l› aflan bir zaman içinde
ideolojilerine, planlar›na ve liderlerine inand›klar› partileri de¤ifltirdikleri
aç›kça gözlemlenmektedir.  

TTaabblloo  11::  2002 ve 2007 Y›llar› Seçim Sonuçlar›

Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu, http://www.ysk.gov.tr/ysk/index.html,
Eriflim: 4 Eylül 2007.

Bir seçim döneminden di¤erine oy de¤iflmesi konusunda Bar›fl (2007),
1983 y›l›nda Pedersen taraf›ndan önerilen formülü kullanarak 2002-2007 se-
çim dönemi için de¤iflkenlifk oran›n› % 16.76 olarak hesaplam›flt›r.  Bir seçim-
den izleyen seçime, seçmenlerin oy verdikleri partileri de¤ifltirme oranlar› ile
ilgili olarak farkl› ülkelerde yap›lan araflt›rmalarda, Almanya, ‹talya, Yunanis-
tan, Portekiz ve ‹spanya’da %13 ile % 19 aras›nda de¤iflen de¤iflkenlikler ya-
fland›¤› bildirilmiflken (Tóka 1998), Latin Amerika ülkelerinde %21.4’lük,
Do¤u Avrupa ülkelerinde %25.6’l›k de¤iflim yafland›¤› hesaplanm›flt›r (Tavits
2005).  

YYookk  kkii  BBiirrbbiirriimmiizzddeenn  FFaarrkk››mm››zz  AAmmaa  BBiizz……

Daha önce ifade etti¤imiz gibi bir seçimden di¤erine geçen zaman içinde
bireyin politik kararlar› de¤iflebilmektedir.  Ancak ard›nda “iiddeeoolloojjii” gibi güç-
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lü bir de¤iflken olan politik tercihin de¤iflmesi neden, nas›l ve hangi yönde ola-
bilmektedir? Yoksa, çokça tart›fl›ld›¤› üzere ideolojiler ölmekte ve seçmenler
belirli dönemlerdeki icraatlar›n ve vaatlerin tüketicisi konumuna m› gelmekte-
dir?

‹‹ddeeoolloojjii, felsefi fikirleri ça¤dafl dünyam›zla iliflkilendirmektir; insanl›¤›n
anlafl›lmas›na olanak sa¤layacak çok yönlü ve sistematik bir bak›fl aç›s› sa¤la-
yan bir çerçevedir (Reeves ve di¤erleri 2006). Freeden’e göre ideoloji “tek
gerçek”tir (2006:5-6).  Politik bilimciler ideolojiyi yelpazenin “sa¤›nda veya
solunda durmak” olarak tan›mlarlar.  

‹deoloji hayli incelenen bir kavram olmakta birlikte, baz› politik bilimci-
ler ideoloji kavram›n› sorgulamakta, günümüzde partilerin söylemlerinin bir-
birine inan›lmaz benzeflmeye bafllad›¤›n› ifade etmektedir (Lees-Marshment
2001).  Örne¤in, 2007 seçiminde partilerin politik söylemlerini farkl›laflt›ra-
mad›¤›n› ifade eden Gürgen, partilerin; demokrasi, laiklik, askerin rolü, PKK
ile mücadele, Kuzey Irak, Amerika, terör, AB, iflsizlik, e¤itim ve sa¤l›k gibi
sorunlara iliflkin birbirlerinden farkl› söylemleri olmad›¤›n› düflünmektedir
(2007: 84).  ‹flin asl›, parti söylemlerinin benzeflmesi, seçmenin parti de¤ifltir-
me olas›l›¤›ndan ve partilerin seçmen kitlesini geniflletme iste¤inden kaynak-
lanmaktad›r.

OOyy  VVeerrmmee  DDaavvrraann››flfl››::  BBiirr GGöönnüüll  AAll››flflkkaannll››¤¤››  mm››??  AAkk››llcc››  BBiirr KKaarraarr mm››??  

Geys (2006: 19), “oy vermek birey için bir olufl biçimidir, özellikle ken-
dini ifade etme arac› olarak oy kullan›ld›¤›nda, oy vermek, oy vermek için de-
¤il, bir “fley” olmak içindir ve verilen oy bireyin nas›l bir birey oldu¤unu ve
nas›l bir birey olmad›¤›n› ifade eder” diyor. Bu olufl ise bireye partizan bir ben-
lik/kimlik verir.

Partizan kimlik konusunda ilk önerilen teori (“Geleneksel Michigan Te-
orisi” diye biliniyor), “ppaarrttiizzaann  kkiimmllii¤¤ii”, belirli bir memleketten olmak, be-
lirli bir dine mensup olmak, belirli bir tak›m› tutmak gibi bireyin temel benli-
¤ini ortaya koyan duygusal yönelim, bir gönül al›flkanl›¤› olarak tan›mlar
(Norris, 2004).  

1996-2002 y›llar›nda yap›lan bir araflt›rman›n verilerine dayanarak, Nor-
ris (2004) farkl› uluslarda bireylerin “kendinizi bir birey olarak belirli bir par-
tiye yak›n buluyor musunuz? sorusuna verdikleri yan›tlar› sunmufltur.  Bu
araflt›rmaya göre, partizan durufl aç›s›ndan Avrupa, Amerika, Güney Amerika
ve Asya co¤rafyas›nda belirgin farklar olmad›¤› gözlemlenmifltir.  Tablo 2,
farkl› uluslardan toplan›lan verileri sunmaktad›r. 
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TTaabblloo  22::    Farkl› Uluslarda Partizanl›k

Kaynak: Norris, P. 2004. EElleeccttoorraall  EEnnggiinneeeerriinngg  ::  VVoottiinngg  RRuulleess  aanndd  PPoo--
lliittiiccaall  BBeehhaavviioorr.. West Nyack, NY, USA: Cambridge University Press, s. 132,
http://site.ebrary.com/lib/anadolu/Doc?id=10124680&ppg=148. Eriflim 1 Ey-
lül 2008.

Tablo 2’den görüldü¤ü üzere, Avustralya’da seçmenin %81’i politik bir
partiye kendini yak›n görmekteyken, Belarus’da bu oran sadece %8’dir.  Ne
yaz›k ki veri toplanan ülkeler aras›nda Türkiye bulunmamaktad›r. Yapt›¤›m›z
literatür taramas›nda Türkiye’de partizan olma oranlar› sunan bir araflt›rma ile
karfl›laflmad›k.  Bununla birlikte Özkan’›n (2007b) kitab›nda kulland›¤› TÜS‹-
AD’›n Seçim Sistemi ve Siyasi Partiler araflt›rmas›nda sorulan bir soru bu ko-
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nuda s›n›rl› da olsa bir fikir verebilir düflüncesi ile bu veriyi paylaflmak istiyo-
ruz.  Sözü edilen araflt›rmaya göre, Türk seçmeninin %63’ü “destekledi¤i par-
tinin iktidara gelmesi için oy kulland›¤›n›” ifade ederken, %34’lük dilim “öbür
partileri daha kötü buldu¤u için oy verdi¤ini” ifade etmifltir. Özkan’a göre
%34’lük bu dilim; kötünün iyisini tercih etmektedir ve bu sonuç her üç kifli-
den birinin kendi düflüncesini temsil eden bir siyasal parti bulamad›¤›n› gös-
termektedir (2007b: 151).  Bizim bu konuda ek olarak yapaca¤›m›z yorum
araflt›rmaya kat›lan di¤er dilimin, yani %63’ün, yukar›da kulland›¤›m›z an-
lamda yani Norris’in (2004) tan›m› çerçevesinde partizan durufla sahip olup
olmad›¤›n›n pek de net olmad›¤›d›r.    

Evans’a (2003: 175) göre bir seçmenin oy istikrar›nda en önemli göster-
ge partizan kimliktir.  Partizan kimli¤in iki önemli bilefleni oldu¤u ve bu bile-
flenlerin 1. YYöönnüü (sa¤c› ya da solcu olmak gibi) ve 2. GGüüccüü (belirli bir partiye
dayanma ve onunla gönül ba¤›n›n sürekli olmas›) oldu¤u söylenir.  Parti ile ya-
p›land›r›lan ba¤›n, sosyalleflme süreci ile çocukluktan bafllad›¤›na ve yetiflkin-
likte de devam etti¤ine inan›l›r (Norris 2004: 126).  Birey, partizan kimli¤i ara-
c›l›¤›yla kendini ve di¤erlerini politik yelpazede konumland›r›r (bkz. Blais ve
di¤erleri 2001).  Üstelik, sosyalleflme süreci içinde birey sahip oldu¤u partizan
kimli¤i yafl› ilerledikçe güçlendirir.  Aç›kt›r ki, bir bireyin ba¤ kurabilmesi için
süreklilik, bir di¤er ifadeyle zaman, önemli bir de¤iflkendir. Birey y›llar için-
de oy verme davran›fl›n› tekrarlarken kendini karmafl›k bir karar sürecine sok-
mayarak yaflam›n› kolaylaflt›r›r ve partizan bir ba¤l›l›k gelifltirir (Health 2007:
494). 

“Geleneksel Michigan Teorisini” test eden çal›flmalardan birinde ‹ngilte-
re’de vatandafllar›n %96’s›n›n o dönemin üç partisinden biri ile kendini özdefl-
tirdi¤i, hatta vatandafllar›n %44’ünün bu özdeflleflmeyi hayli güçlü yaflad›¤›
bulunmufltur (Norris 2004). Bununla birlikte, baz› araflt›rmac›lar, partizan
kimli¤i sorgulamaya bafllam›fl, 1976, 1996 ve 1997 y›llar›nda bireyin partiler-
le olan ba¤›n›n söylenildi¤i kadar güçlü olmad›¤›na yönelik bulgular elde edil-
mifltir (bkz. Djupe 2000). Seçmenin partizan kimli¤i olmad›¤› için, partiden
partiye kay›fllarda, adaya yönelik de¤erlendirmeler, geçmifle yönelik icraat de-
¤erlendirmeleri, partilere olan ideolojik yak›nl›k, geçmiflte verilen oylar gibi
de¤iflkenlerin etkili oldu¤u ifade edilmifltir (Green ve Schickler 1993:504).
Politik arenada seçmen davran›fl›n› inceleyen yo¤un literatürün partizan kim-
li¤e yönelik elefltirileri, “oy verme davran›fl›n›n” partilerin politikalar› ve so-
runlara bulacaklar› çözümlerle ilgili ak›l yolu ile yap›lan de¤erlendirmelerden
geçti¤idir. Bu bak›fl aç›s›na göre, herhangi bir partiye tekrarlanan oy verme
davran›fl› yaln›z seçmenin kalbinden gelen sesle de¤il, d›fl faktörlerle de flekil-
lenecektir ve iddia edilenin aksine, partizan durufl de¤iflebilir (Greene 1999:
27). 
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Yukar›da verilen elefltirilere dayanarak “Geleneksel Michigan Teorisi”nin
yenilenmesi gerekti¤ine inananlar, partizan kimli¤in üç nedenle de¤iflti¤ini
ifade eder.  1) Endüstrileflme sonras›nda ço¤u vatandafl, kendini her hangi bir
politik partiye s›k›ca ba¤layacak güçte ve dura¤anl›kta duygusal kimlik gelifl-
tirme gere¤i duymamaktad›r. 2) Bunun bir sonucu olarak, seçmenler, oy verir-
ken de¤iflken davranabilmekte, büyük partilerden kopabilmekte ve az›nl›k par-
tilerine destek verebilmektedir.  3) Oy kararlar›nda k›sa dönemli faktörler (ör-
ne¤in, iktidardan gidecek olan partinin geçmifl icraatlar›; gündemdeki sorun-
lara yönelik parti programlar›; politik liderlerin ve adaylar›n kiflisel özellikle-
ri ve deneyimi; kitle iletifliminin ve medyan›n rolü gibi) daha etkileyici olma-
ya bafllam›flt›r (Norris 2004:128).  Abdullah Özkan (2007b: 91) bu söylemi
Türkiye aç›s›ndan flöyle de¤erlendirmektedir:

“Türkiye’de son y›llarda seçmenlerin dikkate de¤er bir bölümünün rasyo-
nel tercih yaklafl›m›yla hareket etti¤i gözlemlenmektedir. Parti ba¤l›l›klar› ol-
mayan bu seçmen kitlesi “ülkeye kim daha iyi hizmet edecekse …oyumu ona
verece¤im” düflüncesinden hareket etmektedir. Nitekim son on y›lda yap›lan
seçimlerden kamuoyu araflt›rma flirketlerinin anketlerinde çok küçük yüzde-
lerle ifade edilen partilerin sand›ktan oy patlamas› yaparak ç›kmas› bu yakla-
fl›m›n önemli bir taraftar kitlesi buldu¤unu göstermektedir.” 

Bir grup politik bilimci ise asl›nda partizan kimli¤in de¤il, seçim zaman›
parti belirleme kriterlerinin ekonomi, politik kampanyalar, partilerin politika-
lar›na yönelik de¤erlendirmeler gibi faktörler ile de¤iflebildi¤ini ifade ederler.
Özetle, bu görüfle göre partizanl›k süreklidir ancak bireyler d›fl faktörlere ba¤-
l› olarak oy verecekleri partiyi belirler. Bu de¤iflimler tamam›yla ak›lc›d›r ve
güncel olaylar›n dinamiklerine verilen tepkidir (Keele ve Wolak 2006:674).
Bu bak›fl aç›s›, “partizanl›k”la “seçim dönemlerinde verilecek oya karar ver-
me”nin farkl› kavramlar oldu¤u anlay›fl› üzerine kurulmufltur.  Bir di¤er grup
yazar ise partizanl›k ve parti seçme davran›fl› aras›nda bir fark olmad›¤›n› dü-
flünmekte ve partizanl›k ve parti seçme kavramlar›n› efl anlaml› kullanmakta-
d›r (bkz. Evans 2003:175). 

Politika yaz›n›n› gözden geçirdi¤imizde, “partizan olmak” ve “bir partiyi
seçip oy vermek” gibi kavramlar›n çok net de¤iflkenlerle tan›mlanmad›¤›n›
gözlemledik.  Politik bilimci olmad›¤›m›z için kavramlar› oturtmakta güçlük
çekmifl olabiliriz, ancak politik partilerin de asl›nda birer marka olduklar›n›
düflündü¤ümüz ve pazarlama bilim dal›ndan ald›¤›m›z “marka de¤ifltirme” ile
iliflkilendirerek “parti de¤ifltirenler”i inceleyebilece¤imiz fikrinden yola ç›kt›-
¤›m›z bu çal›flmada, politik bilim literatürünün bize pek yard›mc› olmad›¤›n›
ifade edebilirim.  Snyder ve Ting (2002) gibi politik bilimcilerin, politik par-
tileri markalar sunan birimler olarak gören çal›flmalar›ndan esinlendi¤imiz bu
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çal›flma süresince fark ettik ki, marka ba¤l›l›¤›n›n ilkeleri seçmenin oy verme
davran›fl›n› aç›klamakta pek de yeterli gibi gözükmemektedir.  Zira seçmenin,
zaman zaman partizan ba¤l›l›kla destekledi¤i partinin seçimlerde kazanma
olas›l›¤› yoksa kesinlikle desteklemedi¤i, partinin baflar›s›n› kösteklemek ad›-
na asl›nda çok da ba¤l› olmad›¤› partiye oy verdi¤ine ya da Meclis’e girme
flans› olmayan partisine oy verip oyunun bofla gitmesindense, Meclis’e girme
flans› olan baflka bir partiye oy verdi¤ine flahit olduk.  Bu durumda, partizan
ba¤l›l›k ve bir partiyi seçip ona oy vermenin iki farkl› kavram oldu¤unu, an-
cak farkl› olufllar›na ra¤men birbirini destekleyen iki kavram olduklar›n› ifade
edebiliriz.  

SSeeççmmeenniinn  DDee¤¤iiflfleenn  PPoolliittiikk  TTeerrcciihhii::  DDee¤¤iiflfleenn  PPoolliittiikk  TTuuttuummllaarr

Bu noktada, karmafl›k kavramlar› ve karmafl›k seçmen davran›fl›n› anla-
mak ad›na, tüketici davran›fllar›n› analiz etmek için s›k kullan›lan “tutum”
kavram›, politik gündemle birlefltirilebilir.  Partizan olmak ve seçmen için son
derece k›ymetli olan oyunu verece¤i bir partiyi seçmek ne sadece gönlün ifli-
dir, ne de akl›n; ne tek bafl›na sosyalleflme ile aç›klan›labilir, ne de geçmifl dav-
ran›fllar ile ölçülebilir.  Partizan olmak ve bir partiye oy vermek karmafl›k bir
zziihhiinn--dduuyygguu--ddaavvrraannmmaa  ssüürreecciidir ve bu süreç bizi tutum kavram›na götür-
mektedir.  

Tutum, bireyin belirli bir “fleye”, (örne¤in obje, marka, iflletme, parti,
aday gibi) yönelik sürekli ve tutarl› bir flekilde davranmas›n› sa¤layan, olum-
lu ya da olumsuz olabilen ö¤renilmifl duruflu- e¤ilimidir.  Hepimizin bir yeme-
¤e, bir flehre, bir markaya yönelik süreklili¤i ve tutarl›l›¤› olan e¤ilimleri var-
d›r ve e¤ilimlerimiz bazen olumsuz, bazen de olumludur. Bir sebzeden nefret
etmek, bir flehirden haz almak gibi.  Bu e¤ilimleri ise, bilgimizle, duygumuz-
la ve davran›fl›m›zla kazan›r ve sürdürürüz. Bu noktada sahip oldu¤umuz bir
tutumun üç bilefleni vard›r diyebiliriz: Biliflsel bilefleni, duygusal bilefleni ve
davran›flsal bilefleni.  

Politik ba¤lamda, biliflsel bileflen bireyin partiye yönelik düflünce, bilgi
ve inançlar›ndan oluflacakt›r. Duygusal bileflen, bireyin kendini yak›n buldu-
¤u/uzak gördü¤ü parti ile kurdu¤u gönül ba¤›n› ve duygusal tepkilerini ifade
edecek, davran›flsal bileflen ise geçmiflteki oy verme davran›fllar›n› kapsaya-
cakt›r.  Bu üç bileflen de bir araya gelip seçmenin seçim dönemindeki karar›n›
etkileyecek, bir di¤er deyiflle oyunu belirleyecektir.
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fifieekkiill  11::    Seçmenin Politik Partiye Yönelik Tutumu

Tutumun oluflabilmesinde önemli etkenlerden birisi bilgidir.  S›k s›k “hiç
kimse do¤ufltan solcu ya da sa¤c› olarak do¤maz” deriz. Bu ifade bilginin tu-
tum gelifltirmedeki önemini yans›t›r. Bilmek tutumun ak›l ile ilgili yönüdür.
Kalayc›o¤lu, seçmenin oy verirken kâr büyütme ilkesinden hareket etti¤ini,
kâr büyütmenin ise yap›lan seçimin kimlik ifade etme arac› olarak kullan›lma-
s› ve maddi yararlar, hatta bunlar›n bir bileflimi olabilece¤ini, ifade eder (Ka-
layc›o¤lu 2006:162).  Gerçekten de e¤er seçmen politik de¤iflimin merkezin-
deyse ve uygulamalardan etkilenecekse, örne¤in erken emeklilik yasas›na ait
bir politika seçmeni do¤rudan etkileyecekse, politik partilere ait bilgilere da-
ha aç›k olacak ve seçim öncesi argümanlar› okuyacakt›r (bkz. Evans
2003:176). Bu nedenle de seçim öncesi haz›rlanan her türlü bilgilendirme
amaçl› seçim materyali, özellikle de seçim beyannameleri seçmenin tutumun-
da yönlendirici olacakt›r.  

Öte yandan, seçmen duygulara sahiptir ve duygular› seçimlerinde etkili
olur. Bu nedenle de politik pazarda seçmeni ikna etmek için rasyonel/ak›lc› ve
bilgiye dayal› yararlara ek olarak duygusal çekicilikten de yararlan›l›r. Bir seç-
menin partisinin her uygulamas›na, her vaadine her zaman kat›lmad›¤›, hem-
fikir olmad›¤› bilinir. Bu uyuflmazl›k seçmenin duygular›n› etkiler, özellikle
güçlü bir partizan kimli¤e sahip olanlar bu uyuflmazl›ktan daha çok ve olum-
suz etkilenirler (Ray 1999: 325-326, 329). Bu durumda da ba¤land›klar› par-
tiden kopma yaflayabilirler.  E¤er birey bir partiyle veya bir politik liderle gö-
nül ba¤› kurmuflsa,  bu onun hem seçim tercihini hem de seçim öncesinde al-
d›¤› bilgiyi de¤erlendirme sürecini etkileyecektir (Grene 1999: 33). Özelikle
de birey partisini veya politikas›n› kendi var oluflu aç›s›ndan önemli buluyor-
sa, seçmen bilgi almaya ve ifllemden geçirmeye daha istekli olacakt›r.

Geçmifl politik tercihleri de seçmenin yeni seçim karar›nda etkili olacak-
t›r.  Geçmiflte verilen oylar, asl›nda aday›n geçmiflinde baz› bilgileri ve duygu-
lar› ifllemden geçirip bir karara vard›¤›, bu karar›n de¤iflmezli¤i ile de yaflam›-
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n› kolaylaflt›rd›¤›, yeni bir duygu iflleme ve bilgi toplama sürecine girmesine
gerek kalmad›¤› anlam›na gelebilir.  Seçmen yaflland›kça seçime yönelik dav-
ran›fllar› oturmaya bafllar, oy verile verile kendini sabitler ve yafll› seçmen
genç bir seçmene k›yasla oy verme davran›fl›n› daha ender de¤ifltirir (bkz.
Evans 2003:175-176).     

BBiirr PPaarrttiiddeenn  DDii¤¤eerriinnee  KKaayy››flfl::  NNee  KKaaddaarr UUzzaa¤¤aa??

Yukar›da kulland›¤›m›z tutum kavram› bireylerin belirli bir partiye yöne-
lik olumlu veya olumsuz bir tutumla do¤mayaca¤›n› bir anlamda ifade etmek-
tedir.  Kimse do¤ufltan sa¤ ya da sol e¤ilimli olarak do¤maz. Zaman içinde bil-
gilerin toplan›lmas›, ifllemden geçirilmesi, duygusal deneyimlerin yaflanmas›
ve belirli davran›fllar›n ifa edilmesi ile birey yelpazenin sa¤›nda m› solunda m›
olaca¤›na karar verir ve kendine uyan partiyi seçer.  Ancak seçimler ve ba¤l›
olarak tutumlar (ya da tutumlara ba¤l› olarak seçimler) zaman içinde de¤ifle-
bilmektedir.  O halde, “seçmen bir partiden di¤erine kaymaya hangi koflullar-
da karar verir? Ne yönde kay›fl yaflar?” 

Evans’a (2003: 182) göre seçmen çok uza¤a gitmez. E¤er sol kanat gün-
demi radikalleflirse, seçmen, ›l›ml› sosyal demokratl›ktan ya da sosyalist par-
tiden radikal durufla daha yak›n olan komünist partiye kayabilir.  Birey siyasal
yelpazedeki konumunu çok farkl› bir duruflla de¤ifltirmez, çünkü siyasal duru-
flu pek çok di¤er tutumu ile desteklenmifltir. Birey tutumlar›nda tutarl›l›k ara-
yaca¤› için genelde ciddi bir de¤iflim yaflamaz. Örne¤in siyasal durufl, bireyin
baz› mallar› kullanmas›yla, baz› ürünlerden/markalardan uzak durmas›yla,
özetle di¤er tutumlar›yla, iliflkilidir.  Seçmen karmafl›k ve birbiri ile tutarl› tu-
tumlar networkü oluflturmuflken kökten bir de¤iflim yaflamaz. Bu konuda siya-
sal tarihimizin en güzel örne¤i 1987 seçimi öncesi, “evde gülsuyu kullan›m›n-
dan” yola ç›k›larak Refah Partisi’nin oy art›fl›n›n gerçe¤e çok yak›n öngörüle-
bilmesidir (http: //www. siyasaliletisim. org/ index. php/ ariv/ makale/ 326-po-
litikaclar-siyasal-iletiimi-bilmiyor.html).  Seçmenin oy verece¤i parti seçimin-
de kendine ideolojik olarak yak›n partileri seçece¤i, “yeni partinin ideolojik
olarak eskisine yak›n olmas›”n›n önemli oldu¤u de¤iflik yazarlarca da vurgu-
lanm›flt›r (Tóka 1998:595; Desposato 2006:71).

Bununla birlikte siyasal gündemin kendisi, bazen baz› seçmenler için bir
önceki seçimde önemli olmayan bir sonraki seçimde de önemli olmayabilecek
bir konuyu son derece önemli hale getirebilmektedir. Örne¤in 1993 Norveç se-
çimlerinde, seçime damgas›n› vuran konu Avrupa Birli¤i’ne yak›n olmak ve
ona karfl› durmakt›. Ve seçimi normalde alabilece¤i oylar›n çok üzerinde oy
alarak Avrupa Birli¤i’ne girme karfl›t› bir durufl sergileyen ve Avrupa Birli¤i
yandafl› olan ‹flçi Partisi’ne karfl› da bir duruflu olan Merkez Parti kazand›
(Evans 2003:183).  Pazarlama dilinde biz buna “ssaattaann  ffiikkiirr” diyoruz ve asl›n-
da 2007 seçimlerinde Türkiye’nin de yaflad›¤› buydu. Bu konuda yapt›¤› de-
¤erlendirmesinde Necati Özkan flöyle diyor;  
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“Erdo¤an hükümeti ekonomide bunca önemli baflar›lar kaydederken, yi-
ne baz› seçmenler toplumu her geçen gün biraz daha fazla ‹slamilefltirdi¤i yö-
nündeki inançlar› yüzünden AKP’ye flüpheyle bakmaya devam ettiler… CHP
ise yeni Cumhurbaflkan›n›n bir sonraki Parlamento taraf›ndan seçilmesini sa-
vunan bir pozisyon alm›flt›… CHP’nin gerçek amac› yeni Cumhurbaflkan›’n›n
da Ahmet Necdet Sezer gibi laik ve Kemalist olmas›n› sa¤lamakt›. Taraflar uz-
laflmad›lar ve Türkiye kar›flt›.  Çünkü 60’dan fazla yasal partinin oldu¤u Tür-
kiye’de bu iki büyük parti seçmenleri kutuplaflt›rarak küçük partileri saf d›fl›
etmeyi hesapl›yorlard›… Do¤rusu siyasi kutuplaflman›n bu yönde iki partiye
de yard›m etti¤ini söyleyebiliriz” (2007: 27).

** Bu söylemlerden yola ç›karak, siyasal partilerin bir yandan daha genifl
bir seçmen kitlesini ikna edebilmek için partiyi, liderlerini, politika ve icraat
söylemlerini genifl tuttuklar›n›, bu nedenle de seçim öncesinde asl›nda çok da
farkl› olmayan seçim beyannameleri sunduklar›n› söyleyebiliriz.  

** Buna ek olarak, politik yelpazede ciddi anlamda farkl› durufl sergiledik-
leri parti(lerin) söylemlerine z›t bir söylem gelifltirerek esas›nda kendi kanat-
lar›ndaki partilerin seçmen kitlelerine göz diktiklerini söyleyebiliriz. 

Bu aç›dan bak›ld›¤›nda 2007 seçimi öncesi birbirlerine yak›n durufllar› ile
bilinen partilerin (DYP ile ANAP ve CHP ile DSP) birleflmesinin neden bu ka-
dar tart›fl›ld›¤› ve sanc›l› geçti¤i anlafl›labilir.  Zira bu partiler asl›nda oy için,
yelpazenin di¤er kanad›ndaki partilerle de¤il birbirleri ile rekabet eden yap›ya
sahiptirler.  Ve rekabet etme halindeki bu zihinsel durumdan s›çray›p, bütü-
nüyle farkl› olan ifl birli¤i fikrine al›flmalar› k›sa bir zaman dilimi içinde hayli
zor olmufltur.

fifieekkiill  22:: Seçmenin Parti De¤ifltirme Davran›fl› ve Politik Yelpazedeki Du-
ruflu
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KKiimmlleerr GGiiddiiccii??  PPaarrttiizzaannllaarr,,  KKaarraarrss››zzllaarr VVee  GGeezzeenn  OOyyllaarr

Asl›nda politik arenada önemli olan soru seçmenin oy verdi¤i partiyi de-
¤ifltirmesi de¤il, hangi seçmenin hangi partiye kayd›¤›, kayaca¤› veya kimin
hangi partiye kayma olas›l›¤› oldu¤udur. Ek olarak, seçmenin kayma nedeni
de siyasal performanslar›n› de¤erlendirmek isteyen partiler için hayli önemli-
dir. 

Bir seçim döneminden di¤erine oy verme de¤iflikli¤i incelenilirken, par-
ti de¤ifltirme davran›fl›: 

1. Politik yelpazedeki duruflunu de¤ifltirmeden parti de¤ifltiren seçmenler,

2. Politik yelpazedeki duruflunu de¤ifltirerek parti de¤ifltiren seçmenler, 

3. Politik yelpazede bir duruflu olmayan ve seçimden seçime karar veren
seçmenler

bölümlemesi yap›larak incelenilebilir. 

Shachar ve Shamir (1996) ‹srailli seçmenler ile yapt›klar› araflt›rmalar›n-
da, yüz seçmenden seksen yedisinin geçmifl dönemde oy verdi¤i politik kana-
da (sa¤ veya sol) yeniden oy verdi¤ini ortaya koymufllard›r. Bu veriden, seç-
menlerin yüzde onluk bir diliminin parti de¤ifltirmekle kalmay›p ideolojik du-
rufl da de¤ifltirebildi¤i görülmektedir. Bununla birlikte partizan kimli¤e yöne-
lik de¤iflmezlik yüzdesini 78 olarak bulan araflt›rmalar da sunulmufltur (bkz.
Martinez ve Gant 1990). Partizan kimli¤i güçlü hissedenlerin hissetmeyenlere
oranla daha zor parti de¤ifltirece¤i, partizan duruflun süresinin uzun olmas› ha-
linde duruflun de¤ifliminin de güç olaca¤›n› ortaya koyan çal›flmalardan söz
edilebilir. 

Öte yandan, bir seçmenin partisinin her uygulamas›na, her vaadine her
zaman kat›lmad›¤›, hem fikir olmad›¤› bilinir.  Bu uyuflmazl›k seçmenin duy-
gular›n› etkiler, özellikle güçlü bir partizan kimli¤e sahip olanlar bu uyuflmaz-
l›ktan daha çok etkilenirler  (Ray 1999: 325-326, 329). Bu nedenle seçmen kit-
lesini geniflletme amac›ndaki partilerin güçlü partizan kimli¤e sahip olan çe-
kirdek kitlelerini “elde var bir” olarak görmeleri bir kay›p olabilir.  Parti de-
¤ifltirme davran›fl›n›n ccaazziibbeessiinnii ortaya koyacak bir veriyi de Türkiye’den sun-
mak istiyoruz. 22 Seçim sonuçlar›na dayan›larak yap›lan bir çal›flmada “hep
bu partiye oy veririz” diyenlerin oran›, yeniden iktidara gelen AKP için %5.9,
CHP için % 29.3, MHP için %25.7 olarak bulunmufltur (Özkan, 2007b:250).    

Seçim öncesi de¤iflime en aç›k kesim “kkaarraarrss››zzllaarr” ya da “ggeeçç  kkaarraarr vvee--
rreennlleerr”dir.  1972-1988 y›llar› aras›ndaki Amerikan seçimlerinin incelendi¤i
bir çal›flmada, geç karar verenlerin oran› yüzde 18.8 idi (Gopoian ve Hadjiha-
ralambous 1994). Aç›kt›r ki,   her seçmen seçim öncesinde çok kararl› olama-
yabilir veya niteli¤i ne olursa olsun karar verme konusunda beklemeye yöne-
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lik genel bir e¤ilimi olabilir. Türkiye’de karars›z seçmen oran›na için Özkan
(2007a), yap›lan kamuoyu araflt›rmalar›nda seçmenlerin ortalama yüzde
30’unun karars›z oldu¤unu dikkate alarak, karars›z seçmenler için; “seçimde
hangi partiye oy vereceklerini bilmiyorlar, kendilerine yak›n hissettikleri, gö-
nül rahatl›¤› ile oy verebilecekleri bir parti bulam›yorlar… Karars›z seçmen;
kimin, neyi yapabilece¤ini görmek istiyor.  ‘Ben yapar›m’ diyenlerin de ‘nas›l
yapacaklar›n›’ göstermelerini talep ediyor. Karars›z seçmen proje ar›yor, gele-
cek vizyonu çizebilecek, küresel sistemin flifrelerini çözebilecek, umut vaad
eden, cesur ve kararl› partiler ar›yor” de¤erlendirmesinde bulunuyor.

GGeezzeenn  OOyyllaarr KKiimmee  AAiitt??  PPaarrttii  DDee¤¤iiflflttiirreenn  SSeeççmmeenn  TTiippoolloojjiissii

Seçmenin partisini de¤ifltirme karar›n›n özünde; 1. Partilerin seçim önce-
sinde siyasal iletiflimle aktard›klar› mesajlar›n, 2. ‹ktidardaki partinin perfor-
mans›n›n, 3. Seçmenin seçim öncesi verilen mesajlar› toplay›p, s›n›fland›r›p
partilere yönelik bilgi birikimine sahip olmas›n›n ve 4. Partizan kimli¤inin gü-
cünün oldu¤unu söyleyebiliriz.  

Bu de¤iflkenler dikkate al›narak “parti de¤ifltirenler” kimlerdir? (“gezen
oylar›n” sahipleri kimdir, ne tür özellikleri vard›r?) sorular› asl›nda politika
yaz›n›n›n y›llar öncesinden ilgi çeken konular›ndan biri olmufltur, ancak yaz›-
n›n ortak bir tipoloji gelifltiremedi¤i de gözlemlenmektedir (bkn. Boyd, 1986).
“Parti de¤ifltirebilen seçmen” tiplemesinin üretilemeyifli, konuya ilginin sön-
meye bafllamas›na neden olmufl gibi görünmektedir.  

Bununla birlikte seçimlerin hesap kitaba dökülebilmesi, gelece¤e yönelik
öngörüler yap›labilmesi için, de¤iflimin araflt›r›lmas› ve anlafl›lmas› flartt›r.
Nas›l ki iflletmeler, müflteri elde tutma oranlar›n›, yeni müflteri kazanma oran-
lar›n› öngörüyor, sapmalar› denetleyip performans analizleri yap›yorlarsa, par-
tilerin de bu tür analizlere ihtiyac› vard›r.  

De¤iflen seçmen tercihlerini anlamak, seçim öncesinde stratejiler belirle-
mek isteyen, ba¤l› seçmen kitlesini eritmeme amac› güden, yeni partizanlar
kazanmak isteyen partilere ve siyasal araflt›rmalarla ilgilenenlere, seçmenlerin
oy de¤ifltirme kararlar›n› incelerken kullanabilecekleri de¤iflkenleri önererek
çal›flmam›z› sonuçland›raca¤›z.    

11.. SSeeççmmeenniinn  TTeemmeell  BBaa¤¤ll››ll››kkllaarr››

- Sa¤ /sol kanatta olmak
- AKP, CHP, MHP, DP’li vb. olmak

22.. PPoolliittiikkaallaarr//  GGüünnddeemm

- Ekonomi politikalar›
- Laiklik/›l›ml› ‹slam ülkesi olma duruflu
- ‹stihdam, e¤itim, vergi vb. politikalar›
- Tar›m/sanayi/ turizm vb. politikalar› ve teflvikleri
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33.. SSeeççmmeenniinn  FFiinnaannssaall  DDuurruummuu

- Toplam geliri
- Bir önceki seçime göre k›yaslamal› gelir alg›s› (daha iyi/daha kötü)

44.. SSeeççmmeennee  ggöörree  eenn  öönncceelliikkllii  ppoolliittiikkaallaarr vvee  ggüünnddeemm  mmaaddddeelleerrii2

- AB üyeli¤i
- ‹ç/d›fl borçlar
- Teröre/türbana/YÖK’e vb. yaklafl›m› 

55.. AAddaayyaa  YYöönneelliikk  DDee¤¤eerrlleennddiirrmmeelleerrii

- Liderlik yetene¤i
- Hükümet/yönetim deneyimi
- Dürüstlük ve güvenilirli¤i
- Aday gösterildi¤i parti içindeki “varl›¤›”
- Parti içindeki duruflu: Il›ml›, muhafazakar vb.

Yukar›da sundu¤umuz de¤iflkenler ülkenin gündemine ve siyasal ak›fl›na
göre güncellefltirilip yenilenebilir, de¤ifltirilebilir.  

SSoonnuuçç

Seçmenin bir partiden di¤erine kay›fl›n› ele ald›¤›m›z bu çal›flmada seç-
menin tutumunun yönlendiricili¤inden söz ettik.  Kavramlar›n yaz›nda tutarl›
kullan›lmas› konusunda baz› s›k›nt›lar›m›z oldu. Bunlara ek olarak, Türki-
ye’den araflt›rma sonuçlar› bulmak konusunda da zorland›k. Türkiye’de seç-
menlerin parti ba¤l›l›klar›na yönelik veri ve araflt›rma ihtiyac› ortadad›r. Tab-
lo 2’de, 32 farkl› ülkeden veri sunulmufl olmas›na ra¤men, Türkiye bu uluslar-
dan biri de¤ildir.  Alana sunulacak veri deste¤ine fliddetle ihtiyaç oldu¤u gö-
rülmektedir.  Gördü¤ümüz bu ihtiyac› karfl›lamada ilk ad›m olabilecek kavram
incelememizin gelecek araflt›rmalara zemin haz›rlayaca¤›n› umuyoruz.
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EEKKLLEERR

TTaabblloo  33::  Y›llar ‹çinde Oylar›n Partilere Oransal Da¤›l›m›: ‹lk Befl Parti

Kaynak: http://www.belgenet.net, 8/9/2008.
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NNoottllaarr
1 Daha uzun vadede de¤iflimi görmek için ekte sunulan Tablo 3’den yararlan›labilir.
2 Bu de¤iflkenler, daha önce sözünü etti¤imiz “satan fikirler” olarak da görülebilirler.
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SS‹‹YYAASSAALL ‹‹LLEETT‹‹fifi‹‹MM‹‹NN  CCEENNKK  AALLAANNII,,
SSEEÇÇ‹‹MMLLEERR::  AAKKPP’’NN‹‹NN  22000077  SSEEÇÇ‹‹MM  
KKAAMMPPAANNYYAASSIINNIINN  AANNAALL‹‹ZZ‹‹

YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  EEssrraa  AARRSSAANN

MMaahhmmuutt  HHaalliill  CCAANN

11..  GGiirriiflfl

Amerika Birleflik Devletleri’nde (ABD) aylard›r devam eden baflkanl›k
ön seçim ve seçimlerine iliflkin haberler, sadece Amerikan ulusal yayg›n med-
yas›nda de¤il, tüm dünya bas›n›nda büyük puntolarla yer buluyor. Bu arada,
ABD’deki alternatif medya da, özellikle internetin olanaklar›n› kullanarak
hem ulusal seçmen kitlede, hem de uluslar aras› alanda demokrat ve cumhuri-
yetçi adaylar hakk›nda belli alg›lar›n yarat›lmas› için u¤rafl›yor. Geçenlerde,
bu alternatif kanallardan biri olan Alternet.org sitesinden gelen bir elektronik
posta, okurlara önemli bir ça¤r›da bulunuyordu. “Short and Sweet/K›sa ve Tat-
l›” bafll›kl› mesaj flöyleydi: 

“Sevgili okur,

Biliyorum ki yapacak çok iflin var ve okuyacak bir sürü seçim haberi var.
Bu nedenle mektubumun k›sa ve tatl› olmas›na gayret edece¤im. AlterNet, bu
kampanya sezonunda sana seçime iliflkin haberleri tüm yalanlar ve çarp›tma-
lar› göz önüne seren bir flekilde aktarmaya devam ediyor. Ve biz milyonlarca
insan, bizden saklanan önemli bilgilere bu sayede eriflebilmenin baflar›s›n› ya-
fl›yoruz. Lakin, okurlar›m›z›n deste¤i olmaks›z›n bunu devam ettirmemiz müm-
kün de¤il. Lütfen hedefimize ulaflmak için bize ba¤›fl yapman gerekti¤i konu-
sunu bir düflün. Eylül ay› sonuna kadar $ 40K toplamam›z gerek. ‹yi haber flu
ki, bunun 2/3’ünü bugüne kadar toparlayabildik. fiu son kalan iki günde, ge-
riye kalan $15 K’y› toplamam›za yard›mc› olur musun? Siz olmazsan›z, bafla-
ramay›z.”

Bu elektronik posta, bir t›kla ba¤›fl yapabilece¤iniz bir linki de içeri¤inde
bar›nd›r›yor haliyle. Linke t›klamadan önce, flu sat›rlar› okuyoruz: 
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“Bizi destekleyin ki, kampanya boyunca ihtiyac›n›z olan gerçek haberci-
li¤i yapmaya devam edelim!”

Bu notun hemen üzerinde, Cumhuriyetçi baflkan aday› John McCain’in
bir foto¤raf› var. Foto¤rafta, muhtemelen bir TV program›nda kendisine soru-
lan sorular› yan›tlarken kravat›n› düzeltmekte olan McCain’in yüzünde sahte-
kar bir ifade var ve siteyi yapanlar›n sonradan eklemifl olduklar› konuflma ba-
lonunda flunlar› söylüyor McCain: 

“Yalanlar m›?... fieyy! Ben yalanlar hakk›nda hiçbir fley bilmiyorum.” 
“K›sa ve tatl›” olmas›n›n d›fl›nda, AlterNet.org sitesinden gelen bu elek-

tronik posta, günümüz seçim kampanyalar›yla medya ve kamusal alanda ya-
flanan de¤iflimler konusunda çok fley anlat›yor asl›nda. Her fleyden önce, bir
parti liderinin yayg›n profilini sadece TV’deki görünülürlü¤üne endeksleyen
klasik anlay›fl› y›k›yor. Yayg›n medyada ancak göndermeler ve metaforlarla
duyabilece¤imiz “siyasetçi yalan söylüyor” mesaj›n›, rahatl›kla bir slogan ola-
rak kullanabiliyor. Konvansiyonel medyay›, yani gazeteler, radyolar ve TV ka-
nallar›n› gerçek habercilik yapmamakla, yurttafl için gerekli olan enformasyo-
nu seçmenden saklamakla suçluyor. Seçim kampanyalar› s›ras›nda seçmen kit-
leye iletilen mesajlar›n büyük ço¤unlu¤unun manipüle edilmifl sloganlar ve
vaatler oldu¤unun alt›n› çiziyor. Hepsinden önemlisi, bütün bu kirletilmifl bil-
gi, yalan ve kand›rmaca aras›nda, gerçek bilgiye ulaflmak için kamunun da al-
ternatif medyaya destek vermesi ve kendi ç›kar› için gerekli olan enformasyo-
nu sa¤layan bu web sitesine para yard›m› yapmas› gerekti¤ini söylüyor. Günü-
müz siyasal iletifliminde gözlenen h›zl› dönüflümü belgelemesi ve makalenin
geri kalan bölümlerini daha iyi analiz edebilmemiz aç›s›ndan bu örne¤in alt›-
n› çizmeyi uygun buluyoruz.     

22..  SSiiyyaassaall  ‹‹lleettiiflfliimm  VVee  SSeeççiimmlleerr

Siyasal iletiflim alan›, siyaset üzerinde potansiyel olarak direkt ve anlam-
l› etki yaratacak olan mesajlar›n haz›rlanmas›, yollanmas›, al›nmas› ve da¤›t›l-
mas› üzerine kuruludur. Bu mesajlar›n gönderen veya gönderileni politikac›lar
olabilece¤i gibi, gazeteciler, ç›kar gruplar›n›n temsilcileri, özel veya kamusal
kimlikler, örgütlü veya örgütsüz bireyler olabilirler. Kilit nokta, söz konusu
mesaj›n düflünceler, inançlar, davran›fllar ve gruplar üzerinde anlaml› bir etki-
sinin olmas›d›r (Graber, 1993: 305). Amerikan Siyaset Bilimi Derne¤i’nin
(APSA) siyasal iletiflim tan›m› ise flöyledir. “Siyasal iletiflim, hükümetler, di-
¤er kurumlar, gruplar veya bireyler aç›s›ndan, hem iç hem de d›fl siyasal sis-
tem içinde bilginin yarat›lmas›n›, flekillendirilmesini, yay›lmas›n›, ifllenmesini
ve etkilerini kapsamaktad›r. ”

Bu makalede incelenecek olan konu, modern demokrasilerin vazgeçilme-
zi olan seçim süreçlerinde partilerin, seçmen kitlenin oyunu kazanabilmek için
kulland›¤› politik kampanya stratejileri ve tekniklerinde gözledi¤imiz yenilik
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ve de¤iflimlerdir. Bu do¤rultuda, öncelikle günümüz siyasal iletiflim araflt›rma-
lar›nda seçim kampanyalar›n›n rolüne teorik bir çerçeve çizilmeye çal›fl›ld›k-
tan sonra, 2007 genel seçimlerinde AKP’nin kulland›¤› seçim kampanyas›
stratejilerine iliflkin çal›flmam›z›n sonuçlar›na yer verilecektir. 

Bir demokrasinin kalitesi, kuflkusuz o siyasal sistem içinde yer alan tüm
aktörlerin aktif olarak kat›ld›¤› seçim kampanyalar› süreçlerinde ortaya ç›kar
(Buchanan, 2001: 362). Bu temel demokratik siyasal sürecin dinamiklerini da-
ha iyi anlayabilmek için, tüm aktörlerin yani adaylar, oy verenler, ç›kar grup-
lar› ve medya aras›ndaki iletiflimin bir örnek modelini ç›kartmak gerekir.  

Seçim kampanyalar› dedi¤imizde, en basit anlam›yla, genifl bir kitlenin
oyunu almak için planlanan her türden aktiviteyi anlar›z (Simon, 2002: 51).
Modern demokrasilerde, özellikle de bilgi toplumlar›nda, iletiflim teknolojile-
rinin ve araçlar›n›n geliflmesiyle birlikte, seçim stratejilerinin ve kampanya
modellerinin de de¤iflmekte oldu¤u söylenmektedir (Gibson & Römmele,
2001: 31). Geçmiflteki ve günümüzdeki kampanya modellerini karfl›laflt›r›r-
ken, kullan›lan metotlara vurgu yapan Norris’e göre, günümüz siyasal iletiflim
anlay›fl›yla, geçmiflteki siyasal iletiflim anlay›fl›n› karfl›laflt›rabilmek için farkl›
dönemlerindeki seçim kampanyalar›na bakmak faydal› olacakt›r (2000). “A
Virtuous Circle/Faziletli Dönge” adl› çal›flmas›nda Norris, geçmifl ve günü-
müz seçim kampanyalar›n› karfl›laflt›r›rken, metod, zamanlama ve sunum aç›-
lar›ndan birbirinin z›dd› olarak “modern” ve “postmodern” seçim kampanya-
lar› tan›mlamas›n› getirir. Benzer bir flekilde, Gibson ve Rommelle de (2001)
“modern” ve “ça¤dafl profesyonelleflmifl” kampanya kavramlar›n› kullan›r.
Blumler ve Kavanagh ise (1999), daha genifl bir bak›fl aç›s›yla, siyasal iletifli-
min üç döneminden söz eder. Birinci dönem, televizyonun icad›ndan önceki,
birincil iletiflim kanallar›n›n kullan›ld›¤› dönemdir. Kavanagh ve Blumler bu
siyasal iletiflim dönemini “ideolojik” olarak tan›mlar. ‹kinci dönem ise, tele-
vizyonun kitle iletiflim olanaklar›n› geniflletmesiyle beraber siyasal mesaj ile-
timinde profesyonelleflme e¤ilimin bafllad›¤› dönemdir. Siyasal iletiflimin ge-
çirdi¤i üçüncü ve son (günümüzdeki) aflama olarak ise,  “siyasal iletiflimin
profesyonelleflmesi”dir. 

Norris, günümüz siyasal iletiflim ortam›nda mesajlar›n kamuya aktar›-
m›nda de¤iflenin sadece iletiflim araçlar› de¤il, ayn› zamanda siyaset alan›nda
yer alan aktörler oldu¤una dikkat çeker. Nitekim, ‹ngiltere’deki partilerin se-
çim kampanyalar›nda kulland›klar› yöntemlere iliflkin tespitlerinde (2000), ar-
t›k spin doktorlar›n›n ve profesyonel medya yönetimi uzmanlar›n›n güncel si-
yaseti eskisinden çok daha fazla etkiler hale geldi¤ini söyler. Farrel ve di¤er-
leri de, son 50 y›l›n siyasal iletiflim sürecinde yaflanan aflamalar› “gazete döne-
mi”, “televizyon dönemi” ve “dijital dönem” olarak s›n›fland›r›rken, bu dönü-
flümün aflamalar›n› flöyle özetler (2001:12): “Seçim kampanyalar›nda geçmifl-
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te varolan amatör, mahalli, yar› zamanl› ifl gören, sad›k partililer yerlerini bü-
yük oranda profesyonelleflmifl ve imaj pazarlayan kampanya dan›flmanlar›na
b›rakm›fllard›r.” 

K›sacas› günümüzde, siyasal iletiflim alan›nda çal›flan akademisyenlerin
ortak görüflü, geliflmifl sanayi toplumlar›n›n demokrasilerinde siyasetin iletifli-
minin köklü bir de¤iflim yaflad›¤› yolundad›r. Bu de¤iflimin en göze çarpan ya-
n› olarak da, “siyasal iletiflimin profesyonelleflmesi”  gösterilmektedir (Negrin
& Lilleker, 2002, 305). Art›k, siyasal partilerin ve özellikle de seçim süreçle-
rinde kullan›lan iletiflim tekniklerinin tamamen ticarileflti¤i, profesyonelleflti¤i
kabul edilmektedir. Nitekim, siyasal iletiflim literatürüne bakt›¤›m›zda, “siya-
setin profesyonelleflmesi” (Mancini, 1999), “siyasal pazarlama” (Maarek,
1995), “profesyonelleflmifl kampanya” (Gibson & Rommele, 2001), “siyasetin
paketlenmesi” (Franklin, 1994), “tasar›mc› siyaseti” (Scammell, 1995), “med-
ya iliflkilerinin profesyonelleflmesi” (Schlesinger & Tumber) gibi kavramlarla
s›kl›kla karfl›lafl›r›z. 

33..  DDee¤¤iiflfleenn  SSttrraatteejjiikk  ÇÇeevvrree  VVee  DDiijjiittaalliizzaassyyoonn  

Siyasal iletiflimin ticarileflmesi ve yeni iletiflim teknolojilerinin siyasal
mesajlar›n kamuya iletimini h›zl› ve kolay hale getirmifl olmas›, acaba siyaset
yapma ediminde ne tür de¤ifliklikler yaratmaktad›r? Kimilerine göre, yeni bil-
gi ve iletiflim teknolojileri siyasi partiler, oy verenler, ç›kar gruplar›, finans
çevreleri ve enformasyonu kontrol edenler aras›ndaki  mesafeyi azalt›rken,
ideolojilerin ortadan kalkmas›na ve siyasetin ba¤lam›ndan kopmas›na neden
olmaktad›r. Siyasal söylemi pazarlanacak bir meta olarak gören ve seçim kam-
panyalar›n› sadece daha çok oy al›p, ne olursa olsun iktidara gelmek için yar›-
fl›lan bir tür “at yar›fl›” zihniyetine indirgeyen bu trendin, siyaseti gerçek ama-
c›ndan uzaklaflt›rd›¤› iddia edilmektedir. “Modern” ve “post modern” seçim
kampanyalar›n› karfl›laflt›r›rken Negrin ve Lilleker (2002) günümüzde kamuo-
yu araflt›rmac›lar›, analistler, spin doktorlar›, reklamc›lar, hakla iliflkilerciler
taraf›ndan kontrol edilen çok daha organize ve merkezileflmifl seçim kampan-
yalar›n›n yürütüldü¤ü “savafl odalar›”ndan söz eder. Bu “savafl odalar›nda”,
medyaya pazarlanacak olan mesajlar koordine edilmektedir. Profesyonel ileti-
flimciler taraf›ndan kurgulanan ve yönetilen bu seçim stratejileri, siyasal me-
sajlar›n “sorun belirleyici”, “çözüm üretici”, “yap›sal farkl›l›klara dikkat çeki-
ci” olmas›ndan ziyade; “imaj yarat›c›”, “imaj pazarlay›c›”, “ak›lda kal›c›”,
“e¤lendirici” ve “manipüle edici” olmas› üzerine kuruludur. Uzun vadeli ve
yap›sal sorunlar›n tedavisine dönük, yani ideolojik içerikli mesajlar yerine,
günlük hayata dair, geçici sorunlar üzerine yo¤unlaflan, genel geçer gündelik
problemlerin tedavisine iliflkin mesajlard›r bunlar. Seçim dönemlerinde yayg›n
medya, seçmenin tek bilgi/haber kayna¤› de¤ildir. Siyasi partilerin toplant› ve
mitingleri, halka aç›k parti merkezlerindeki faaliyetler, yurttafllarla yüz yüze

88 SSiiyyaasseettiinn  ‹‹lleettiiflfliimmii



toplant›lar› ve mahalle ziyaretleri de seçmenin hangi partiye oy verece¤ine ka-
rar vermesinde etkilidir. Yukar›da verdi¤imiz ABD seçimlerine iliflkin alterna-
tif medya örne¤inde oldu¤u gibi, çok say›da kiflinin üye oldu¤u web siteleri,
internet forumlar› ve mail gruplar› arac›l›¤›yla da kamusal alanda yayg›n med-
yada yer alamayan görüfl ve düflünceler kitlelere iletilmektedir. Ancak, yine de
yayg›n medyan›n seçim dönemlerindeki haber içerikleri, araflt›rmalara konu
olmaktad›r. Yayg›n medyan›n seçimlere iliflkin haberleri nas›l sundu¤u ve bu
haberlerin seçmen kitle üzerinde nas›l bir etki yaratt›¤› konusu, hem iletiflim
bilimcilerin, hem sosyal psikologlar›n, hem de siyaset bilimcilerin merak ko-
nusu olmaya devam etmektedir (Timisi ve di¤erleri 1999; Tunç & Arsan,
2007). 

Seçim dönemlerinde medyan›n seçmen davran›fl›na etkisi konusunda de-
¤iflik yaklafl›mlar vard›r. Örne¤in, Forest ve Marks’›n (1999), Avusturalya’da-
ki seçmen davran›fl› üzerine yapt›klar› araflt›rman›n sonuçlar›na göre, 1987 ve
1990 y›l›ndaki seçimlerde, medyada seçim kampanyalar›n›n bafllamas›yla bir-
likte kime oy verece¤ine karar veren seçmen yüzdesi 27’den 44’e yükselmifl-
tir. Medyan›n seçimlere iliflkin içeri¤inin özellikle karars›z seçmen üzerinde
etkili oldu¤u, kararl› seçmen üzerinde etkisinin ise s›n›rl› oldu¤u gözlenmek-
tedir. Nitekim, Türkiye’de 2002 genel seçimleri üzerine Asl› Tunç ile birlikte
yürüttü¤ümüz çal›flma da (2007) göstermifltir ki;  bas›n her ne kadar seçim dö-
nemlerinde seçmen kitleyi yönlendirme, taraf olma ve hegemonyaya yak›n
durma çabas›n› devam ettirse bile, medyan›n seçmenin oy kullanma prati¤in-
deki etkisi s›n›rl› kalmaktad›r.

Siyasetin medyada sunumunda yaflanan köklü de¤iflimlerin siyasal ileti-
flim alan›nda ve demokrasinin gelece¤i konusunda ne tür sonuçlar do¤uraca¤›
da henüz tart›flma konusudur. Üretimi giderek kolaylaflan ve ucuzlayan med-
ya formlar›nda yarat›lan içeriklerin kalitesi konusunda endifleler vard›r. Bir di-
¤er tart›flma konusu da, yurttafl kat›l›m› için gerekli olan “zorunlu enformas-
yon”la, “bedava enformasyon” aras›ndaki gerilimdir. Bu manada, yayg›n med-
yan›n 1980’ler ve 90’larda yaflad›¤› ticarileflme ve kâr bask›s› problemlerinin,
henüz internet medyas›nda yaflanmad›¤›, ancak, benzer süreçlerin internet
medyas›n› da tehdit etme potansiyeli gözlenmektedir. Ba¤›ms›z internet içe-
rikleri, henüz pazar bask›s› olmadan yurttafla sunulabilirken, izlerkitlenin des-
te¤i olmadan ayakta kalmakta zorlanan web siteleri reklamverenlere boyun
e¤mektedir.   

44..  PPrrooffeessyyoonneelllleeflfleenn  KKaammppaannyyaallaarr

Yeni bilgi ve iletiflim teknolojileriyle post-modern dünyan›n yeni siyasal
iletiflimsel pratikleri, seçim kampanyalar›n›n organizasyonunu da bir tür ticari
faaliyet haline getirmifltir demifltik. Bu profesyonelleflme, art›k siyasal partile-
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rin varl›klar›n› gelifltirmek ve onlar› ayakta tutmak için zorunlu görülmektedir.
Ayn› ifl dünyas›nda oldu¤u gibi, siyaset dünyas›nda da kamuda bir etki yarat-
mak ve bunun karfl›l›¤›nda oy toplamak için mesaj iletmek isteyen politikac›-
lar, imaj yönetimi ve kampanya stratejileri konusunda profesyonellerden des-
tek almaktad›rlar. Thurber (2000: 9), günümüz ABD’sinden siyasal iletiflim ör-
neklerine yer verdi¤i çal›flmas›nda,  “siyasal dan›flmanlar›n” vazgeçilmez ol-
du¤unu vurgularken, kavrama flöyle aç›kl›k getirir: “‹lk siyasal dan›flmanlar
John Adams ve Thomas Jefferson’a kamusal tart›flmalar ve bas›n›n gündemi
konular›nda bilgi veren, konuflmalar›n› haz›rlayan ve oy toplamaya çal›flan
gönüllülerdi. Seçim kampanyalar›, Amerikan demokrasisinin bafllang›c›ndan
beri maafll› veya maafls›z dan›flmanlara ihtiyaç duymufltur. Ancak, partili ol-
may›p da, yaflamlar›n› sadece seçim kampanyalar›nda dan›flmanl›k yaparak
kazananlar Amerikan siyasetinde yenidirler.” 

Seçim kampanyalar›nda parti d›fl›ndan profesyonel destek almak e¤ilimi,
özellikle Amerikan seçim kampanyalar›nda gözlenen bir durum oldu¤undan,
kimi siyasal iletiflimciler “profesyonelleflmifl seçim kampanyalar›” kavram›
yerine, “Amerikan tarz› seçim kampanyalar›” tabirini de kullanmaktad›r
(Blumler & Gurevitch, 2001). “Amerikan tarz› seçim kampanyas›” anlay›fl›na
göre, maafll› dan›flmanlar›n seçim kampanyalar›n›n etkili olmas›nda ve seçmen
davran›fl›n›n yönlendirilmesinde etkisi büyüktür. Ayr›ca, siyasal dan›flmanlar
partilerin rol alg›lar›n›n de¤iflmesinde, adaylar›n seçmenle iletiflim kurma bi-
çiminde ve seçmenin aday› yarg›lama tarz›nda dönüflüm yaratm›flt›r (Thurber,
2000: 10). 

Siyasal iletiflimde profesyonelleflme ve parti d›fl› uzmanlardan parti odak-
l›, lider odakl› veya vaad odakl› söylem, imaj, politika üretmek için yard›m al-
man›n günümüz sa¤ partilerine özgü bir e¤ilim oldu¤u da not edilmelidir. Ka-
vanagh, (1995) ve Scammell (1995), sol veya sosyalist bir partinin, prensipte
böylesine ticarileflmifl bir siyasal iletiflim modeline özü itibariyle muhalif ol-
mas› gerekti¤inin alt›n› çizer.

Profesyonelleflmifl seçim kampanyalar› söz konusu oldu¤unda, öncelikle
bir kampanya planlamas›ndan bahsedilir. Chris Rose, “Nas›l seçim kazan›l›r?:
Baflar› yolunda 100 ad›m”, adl› kitab›nda, bir kampanya plan› haz›rlan›rken
stratejik farkl›l›k yaratacak ilk 6 ad›m› flöyle s›ralar (2005: 66): 

1- Kampanyaya özgü bir temel fikir yaratmak: Neyi baflarmak istedi¤in
ve nas›l baflaraca¤›na iliflkin vizyon. 

2- Temel fikirden yola ç›karak ciddi bir yol plan›. 
3- Plan›n test edilmesi ve gözden geçirilmesi. 
4- Kampanyan›n duruflunun tan›mlanmas›. 
5- ‹letiflim stratejisinin çat›s›n›n oluflturulmas›. 
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6- Harekete geçmeden önce, bireylerin ve organizasyonlar›n kazanma ve-
ya kaybetme sonuçlar›na karfl› haz›rl›¤›n›n kontrolü. 

Rose, ayr›ca profesyonelleflmifl bir seçim kampanyas› stratejisi için tema
olufltururken esas al›nacak meseleleri afla¤›daki tabloyla aç›klar. 

TTaabblloo11.. Kampanya planlama diagram› (Rose, 2005:68)

Kampanyan›n yol haritas› ç›kar›l›p, ana tema belirlenip, maliyet hesapla-
r› ve temel aktörlerin rol da¤›t›mlar› yap›ld›ktan sonra, mesajlar›n hangi araç-
larla, hangi zaman dilimlerinde ve nas›l bir söylemle seçmene iletilece¤i ko-
nusu üzerinde konsensüse var›l›r. Kampanya lider odakl› m›, parti odakl› m›,
yoksa vaad odakl› m› olacakt›r? Kampanya ne dozda çat›flma (di¤er adayla-
r›n/partilerin kötülenmesi, karalanmas› vs.) içerecektir? Kamuoyu araflt›rmas›
yap›lacaksa, hangi flirketlere yapt›r›lacak ve sonuçlar hangi zaman diliminde
aç›klanacakt›r? 

55..  SSeeççiimm  KKaammppaannyyaallaarr››nn››nn  SS››nn››rrll››ll››kkllaarr››  

Kampanya s›ras›nda kullan›lacak yayg›n ve alternatif medyan›n s›n›rl›-
l›klar› nelerdir? S›n›rl›l›klardan kas›t, TV reklamlar›, gazete ilanlar›, kamuoyu
araflt›rma sonuçlar› ve seçime iliflkin haber programlar›na getirilen ulusal çap-
taki düzenlemelerdir. Örne¤in, ABD’de seçimler s›ras›nda paras›n› ödeyen
parti, istedi¤i TV kanal›nda istedi¤i kadar süreyi propaganda amaçl› kullana-
bilir. Avrupa’da ise bu konudaki düzenlemeler farkl›d›r. Baz› Avrupa ülkele-
rinde sadece kamu yay›nc›l›¤› yapan devlet televizyonlar›nda parti reklamlar›-
na izin vard›r. Baz›lar›nda ise, özel kanallar da siyasi reklam yay›nlar. Türki-
ye’de ise, 298 say›l› Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak-
k›ndaki Kanun’a göre, seçim kampanyalar› süresince TV’de siyasi reklam ya-
p›lamaz, ancak gazetelere ilan verilebilir. Ayn› yasa, seçimler s›ras›nda siyasi
propagandan›n s›n›rlar›n› da hükme ba¤lar. Bu durumda, siyasal partiler
TV’den baflka flekillerde (haber içeriklerinde, tart›flma programlar›nda yasalar-
ca ayr›lan süreler ve tarihler dahilinde) yararlanmaya çal›fl›rlar. Seçim kam-
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panyalar› s›ras›nda her partinin ücret karfl›l›¤› (paid media) veya yandafll›k
karfl›l›¤› (earned media) propagandas›n› yapan medya kanallar› vard›r. Türki-
ye gibi partizanl›¤›n, yanl›l›¤›n ve siyasi paralelli¤in medyada yap›sallaflt›¤›
ülkelerde, baz› medya kanallar›n›n bir siyasi partinin/aday›n gizli reklam›n›
yapmas›, vaka-y› adiyedendir. Yine Türkiye televizyon yay›nc›l›¤›nda
1990’larda bafllayan özellefltirmeyle beraber tan›kl›k etti¤imiz yeni bir feno-
men de, siyasal partilerin kendi televizyonlar›n› kurmas› ve bu yolla seçim
propagandalar›n› yürütme e¤ilimidir. Örnek olarak Genç Parti’nin Star TV’si,
‹flçi Partisi’nin Ulusal TV’si, Saadet Partisi’nin TV5’i, CHP’nin Kanaltürk’ü
ve BTP’nin Meltem TV’si verilebilirse de, geçmifl seçim sonuçlar› göz önüne
al›nd›¤›nda, söz konusu kanallar›n ait olduklar› partilere ne kadar oy kazand›r-
d›klar› da ayr› bir tart›flma konusudur. 

Bu manada, Türkiye’de gerçekleflen 22 Temmuz 2007 genel seçimleri,
hem kampanya süreci hem de seçim sonuçlar› aç›s›ndan incelenmeye de¤er
bulunmufltur. Seçim öncesindeki genel kan›, iktidardaki AKP’nin (Adalet ve
Kalk›nma Partisi) seçimden birinci parti olarak ç›kaca¤› ve yine tek bafl›na ik-
tidar olaca¤›d›r. Ancak, yayg›n medya ve yayg›n medyan›n çok okunan yazar-
lar›, AKP’nin böylesine büyük bir ço¤unlu¤un deste¤ini alaca¤›na ihtimal ver-
memifltir. Seçimlerden hemen önce kamuoyu araflt›rmac›s› Tarhan Erdem’in
flirketi KONDA taraf›ndan yap›lan ve AKP’nin yüzde 48’lik oy oran›na dayan-
d›¤›n› gösteren anket sonuçlar› Radikal gazetesinde yay›mland›¤›nda, pek çok
gazeteci taraf›ndan abart›l› bulunmufltur.1 22 Temmuz gecesi bu anlamda bir
sürpriz gerçekleflmifltir. Sand›ktan AKP’ye ç›kan oy oran›, sadece AKP muha-
liflerini de¤il pek çok AKP seçmenini de flafl›rtm›flt›r. Seçmenin yaklafl›k
%46.6’s›n›n deste¤ini alan AKP, dört buçuk y›ll›k bir iktidar süresinin ard›n-
dan oylar›n› yaklafl›k %14 art›rarak hem tek bafl›na iktidar imkan›na yeniden
kavuflmufl, hem de kazand›¤› 341 milletvekiliyle referanduma gitme kayd›yla
Anayasa’y› de¤ifltirme gücünü elde etmifltir. Bu baflar›, AKP’nin seçimlerden
önce kulland›¤› kampanya stratejilerinin de incelemesi gere¤ini do¤urmufltur.
Bundan sonraki bölümler, AKP’nin 2007 genel seçimlerinde kulland›¤› kam-
panya taktiklerine iliflkin araflt›rmam›z›n bulgu ve de¤erlendirmelerine ayr›l-
m›flt›r. 

66..  AArraaflfltt››rrmmaann››nn  YYöönntteemmii  

Bu vaka çal›flmas›, AKP’nin (Adalet ve Kalk›nma Partisi) yüzde 47’lik
ço¤unlukla tek parti olarak iktidara geldi¤i 2007 genel seçim kampanya süre-
cine iliflkindir. Araflt›rman›n veri toplama süreci, AKP’nin seçim kampanyas›-
n› yürüten üç ayr› ajans›n ‹stanbul temsilcileriyle yap›lan yüz yüze söyleflile-
re dayanmaktad›r. Söylefliler, 2007 Aral›k-Mart tarihleri aras›nda gerçekleflti-
rilmifltir. Söyleflilerde, ajans temsilcilerine kampanya stratejilerine iliflkin
30’ar ucu aç›k soru sorulmufltur. Çal›flman›n amac›, seçimlerden ezici bir ço-
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¤unlukla galip ç›km›fl bir partinin seçim kampanyas›n›n arka plan›nda yatan
dinamikleri ortaya koyabilmektir. Çal›flmada, yüz yüze söyleflilerin yap›ld›¤›
siyasal dan›flmanl›k flirketleri ‹deha Reklam (Dündar H›zal), Konsensus Halk-
la ‹liflkiler & Reklam (Cebbar Y›lmaz) ile Devr-i Alem Reklam’d›r (Hakan
Ambarc›). ‹deha Reklam flirketi, 2002 genel seçimlerinde DYP ve ANAP’›n
kampanya stratejilerini yürütmüfltür. 2007 seçimlerinde ise, AKP’nin hem
Türkiye genelinde hem de yerel bazda seçim kampanyas›na katk›da bulun-
mufltur. Konsensus Reklam flirketi de 2002’deki genel seçimlerde ve 2004’te-
ki yerel seçimlerde AKP’nin Beylikdüzü yerel kampanyalar›n› gerçeklefltir-
mifltir. 2007 seçimlerinde ise, AKP’nin ‹stanbul birinci bölge (Adalar, Beykoz,
Kad›köy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sultanbeyli, fiile, Tuzla, Ümraniye ve Üs-
küdar) ile üçüncü bölgedeki (Avc›lar, Ba¤c›lar, Bahçelievler, Bak›rköy, Bü-
yükçekmece, Çatalca, Esenler, Güngören ve Küçükçekmece) seçim kampan-
yalar›n› tasarlam›fl ve gerçeklefltirmifltir. Devr-i Alem Reklamc›l›k ise 2004
yerel seçimlerinde AKP’nin Ümraniye seçim kampanyas›na, 2007’deki genel
seçimlerde de AKP’ ‹stanbul birinci bölge seçim kampanyalar›na imza atm›fl-
t›r. 

77..  BBuullgguullaarr

AKP’nin 2007 seçim kampanyas›na katk›da bulunan üç ajans›n yetkilisi
de, kampanyan›n baflar›l› olmas›nda parti örgütünün profesyonelleflmifl yap›s›-
n›n önemine vurgu yapm›fllard›r. Onlara göre, bu sa¤lam örgütlenme, AKP’yi
di¤er partilerden ay›ran bafll›ca özelliklerden biridir. Söylefliler s›ras›nda soru-
lan “Sizce AKP’nin 2007 seçimlerine haz›rlan›rken parti içi örgütlenmesi ye-
terli miydi?” sorusuna, bir ajans yetkilisinin verdi¤i cevap flöyledir: 

“AKP’nin parti içi örgütlenmesinin sa¤laml›¤›, kampanyan›n baflar›s›n-
da büyük rol oynad›. Özellikle profesyonel esaslara uygun çal›flan gönüllü
partililer, kampanya s›ras›nda büyük ifl gördüler. AKP’nin hiçbir partinin ol-
mad›¤› kadar gönüllü çal›flan› var.”

Di¤er bir ajans›n yöneticisi de ayn› soruyu cevaplarken AKP’nin güçlü
örgütlenmesine dikkat çekmektedir: 

“Kampanya koordinasyon merkezinde siyasal aktörler, dan›flmanlar ve
gönüllüler birlikte çal›flt›. Kampanya, profesyonel ajanslar›n yönetiminde, ge-
nel merkez, siyasal aktörler, partililer ve koordinasyon merkezi aras›ndaki
güçlü iletiflimle yürüdü.” 

“Bir seçim kampanyas› nas›l start al›r? Kampanyan›n ana hatlar›n›n be-
lirlendi¤i ‘savafl odas›nda’ ilk yap›lan ifl nedir?” AKP’nin 2007 genel seçimle-
rine do¤ru profesyonel destek ald›¤› üç ajans›n yöneticilerine bu soruyu sor-
du¤umuzda, ‹deha Dan›flmanl›k yöneticisi Dündar H›zal’dan flu yan›t› ald›k:  

SSiiyyaassaall  ‹‹lleettiiflfliimmiinn  CCeennkk  AAllaann››,,  SSeeççiimmlleerr 93



“Öncelikle, kampanya stratejimizi belirleyebilmek için, çal›flt›¤›m›z böl-
ge aday›n›n durum raporunu ç›kard›k. Sürecin sa¤l›kl› iflleyebilmesi için, ada-
y›n hitabeti, vücut dili ve genel görsel imaj› konular›nda çal›flt›k. Böylelikle,
aday›n genel karakteristi¤ini çizdik ve eksiklerini tespit ettik. Daha sonra,
aday›n rakipleriyle karfl›laflt›r›lmas› ifline girifltik. Rakipleri karfl›s›nda eksik-
leri ve fazlal›klar› nelerdi? Bu konular›n tespitinden sonra, adayla topland›k,
görüflmeler yapt›k. E¤er tavsiyelerimizin kabul görmesinde ve uygulanmas›n-
da baflar›l› olamazsak bu aç›¤› manipülasyon stratejileriyle kapatmak yoluna
gittik.”

Konsensus Ajans’›n yetkilisi Cebbar Y›lmaz ise farkl› “adaydan” çok,
“mesaja” iliflkin bir ilk çal›flmadan söz ediyordu: 

“Önce mevcut seçmen davran›fl›na bakt›k ve buradan yola ç›karak birin-
cil slogan›m›z› tespit etmeye çal›flt›k.” 

Devr-i Alem Ajans’tan Hakan Ambarc› da benzer fleylerden söz ediyor-
du: 

“Her fleyden önce halka mesaj›m›z› nas›l iletece¤imize dair iletiflim ana-
lizi ve seçmen analizi yapt›k.” 

77..11..  KKaammppaannyyaa  SSttrraatteejjiilleerrii

Bu bölümde, AKP’nin 2007 seçim kampanyas› süresince kulland›¤› özel
yöntemlere iliflkin sorulara verilen yan›tlar incelenecektir. Bu yöntemlerin di-
¤er parti aktiviteleriyle benzerli¤i ve farkl›l›klar› üzerinde durulacakt›r. 

77..11..11..  AAçç››kkhhaavvaa  AAkkttiivviitteelleerrii

Kampanya için çal›flan üç ajans›n temsilci de, AKP’nin sokak kampanya-
lar› konusunda genel merkez, seçim koordinasyon merkezi, siyasi aktörler, da-
n›flmanlar ve ajanslar aras›nda büyük bir uyumla çal›fl›ld›¤›na dikkat çekmek-
tedir:

“Tüm aktiviteler AKP’nin medyadan sorumlu Genel Baflkan Yard›mc›s›
ve iletiflim bilimci Prof. Edibe Sözen’e iletiliyor  ve onun arac›l›¤›yla genel
merkezden denetleniyordu. Sokaklarda kullan›lacak her türlü billboard, pos-
ter, bayrak, broflür gibi materyaller, önce genel merkez ve seçim koordinasyon
merkezinin onay›n› al›yordu.” 

Kampanya için seçilen renk “mavi”ydi. “Neden mavi?” sorusuna, ajans
yöneticilerinden biri flu yan›t› veriyordu: 

“Çünkü mavi temizli¤in simgesi, modern ve bugün Avrupa Birli¤i’ni, ay-
n› zamanda Türkiye’nin Bat›’ya yak›nlaflmas›n› ça¤r›flt›ran bir renk.”

Poster ve billboardlarda kullan›lan grafikler profesyoneller taraf›ndan in-
celikle tasarlanm›flt›. Her bir milletvekili aday›n›n AKP Genel Baflkan› ve Bafl-
bakan Recep Tayyip Erdo¤an’la birlikte foto¤rafland›¤› posterler tüm ülkede
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sokaklar› süslüyordu. Bu posterlerin seçmende nas›l bir etki yaratmas›n›n bek-
lendi¤ini sordu¤umuzda, ald›¤›m›z yan›t flu oldu: 

“Milletvekili adaylar›n›n her birinin bu ülkenin Baflbakan›yla yan yana
çekilmifl foto¤raflar›n›n seçim kampanyas›nda kullan›lmas› hem bir ilkti, hem
de çok profesyonelceydi. Unutmay›n ki, seçmen oy verece¤i kiflinin güç ve ik-
tidarla bu kadar yak›n iliflkide olmas›ndan heyecanlan›yor.” 

Seçim kampanyas›n› yürüten ajans yetkililerinin dikkat çekmek istedik-
leri bir baflka konu da, aç›khava aktivitelerinde asla plastik malzeme kullan›l-
mam›fl olmas›yd›.  

“Ne broflürlerde ne de posterlerde plastik kullanmad›k. Çünkü plastik
pislik ve çöp demek. Geri dönüflümü olmayan ve kampanya sonras›nda çevre
kirlili¤i yaratan bir malzeme. Bu çevreci çabam›z›n da seçmende sempati
uyand›raca¤›n› düflündük.” 

77..11..22..  YYaayygg››nn  MMeeddyyaann››nn  KKuullllaann››mm››  

AKP’nin 2007 genel seçim kampanyas›na gazetelere verdi¤i tam sayfa-
l›k bir ilanla bafllad›¤› hat›rlanacakt›r. Bu ilanda, AKP Genel Baflkan› Recep
Tayyip Erdo¤an, eski Baflbakanlardan Adnan Menderes ve Turgut Özal’la yan
yana görülmektedir. Erdo¤an’›n AKP’li olmayan iki eski (ve bugün hayatta ol-
mayan) sa¤ politikac›yla ayn› foto¤rafta çerçevelenmesi, Konsensüs Ajans’tan
Cebbar Y›lmaz’a göre riskli bir durumdu. Di¤er iki sa¤ görüfllü politikac›, ay-
n› zamanda ANAP’›n (Anavatan Partisi) ve DP’nin (Demokrat Parti) kurucu-
lar›yd› ve bu partiler de 2007 seçimlerine rakip olarak kat›l›yorlard›. Ancak
kampanya stratejistleri, bu mesajla seçmen kitlenin bilinçalt›na ifllemeyi um-
duklar›n› söylüyorlard›.

Devr-i Alem Ajans’tan Hakan Ambarc›, AKP’nin seçimlerden önce TV
reklamlar›na ra¤bet etmedi¤ini anlat›yordu. Seçimlere iliflkin yeni düzenleme-
lerle, TV’de partilere ayr›lan propaganda süresinin gün içinde 41 dakikadan 7
dakikaya düflürülmüfl olmas› bunda etkili olmufltu: 

“Bir partinin 7 dakika içinde kendisini anlatmas› imkans›zd›. Biz bunun
yerine sokaktaki insana propaganda yapman›n, billboard, poster, broflür ve
gösterilerle ama en çok da kap› kap› dolaflma takti¤iyle kampanyay› yürütme-
nin daha etkili olaca¤›n› düflündük.”

77..11..33..  KKaapp››  KKaapp››  DDoollaaflflmmaa  YYöönntteemmii

Konufltu¤umuz üç ajans yöneticisinin de ortak görüflüne göre, AKP’nin
di¤er partiler karfl›s›nda ezici bir ço¤unlukla iktidara gelmesinde, geçmiflteki
RP döneminde de kullan›lan ve Türk siyasi partiler tarihine geçmifl bu etkin
kampanya stratejisinin rolü büyüktü. Kap› kap› dolaflma stratejisi olarak ad-
land›r›lan bu teknik, daha önce de belirtildi¤i gibi parti genel merkezi, kam-
panya koordinasyon birimi, dan›flmanlar ve gönüllü partililer aras›ndaki iflbir-
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li¤iyle hayata geçirildi. Bu strateji, Türkiye’de baflka partilerin de kulland›¤›
eski bir teknik olarak tan›mlanabilir. Temel düflünce, her flehirde ve her mahal-
lede gönüllü çal›flanlar ve adaylar›n seçmenin ev ve iflyerlerine giderek kendi-
lerini tan›tmas›d›r. Ancak, AKP’nin yöntemi bundan biraz farkl›d›r. ‹deha
Ajans’tan Dündar H›zal bu fark› flöyle anlatm›flt›r: 

“Kap› kap› dolaflma stratejisi, Türkiye’deki seçim kampanyalar›nda te-
mel ad›mlardan biridir. Çünkü bizim insan›m›z s›cak temas› sever. Adaylarla
el s›k›flmak, sar›lmak, öpüflmek ister. Ancak, parti ad›na ev ve iflyeri ziyareti
yapan kiflinin temsil kabiliyetinin yüksek olmas› gerekir. Ziyaret eden partili-
nin olumlu bir imaj›n›n olmas› çok önemlidir. AKP’nin kap› kap› dolaflan elçi-
lerinin her birinin kendine özgülü¤ü vard›r. Bu iflte, profesyonel kad›n ve er-
kek elemanlar kullan›l›r. Çok zor ve yorucu bir ifltir. Bu nedenle, baz› partiler
kap› kap› dolaflma yöntemini yeterince kullanamazlar. AKP ise zordan kaçma-
m›flt›r. ”

Konsensus Ajans’tan Cebbar Y›lmaz: 

“Kalabal›klara siyaset yapmaktansa, tek tek evlerde, iflyerlerinde oy ve-
recek kesime gitmek daha etkili bir yöntem. Böylelikle hem daha s›cak hem de
samimi bir ortamda mesaj›n›z› verebiliyorsunuz. Biz kendi bölgemizdeki aday-
larla beraber ev ve iflyeri ziyaretleri yapacak 200 kiflilik kad›nl› erkekli bir
grubu ifle ald›k. Bu ekip, her gün evlerin, iflyerlerinin kap›s›n› çal›p 30-45 da-
kikal›k sohbetler yapt›lar. San›r›m bu flekilde ‹stanbul’daki hanelerin 2/3’sini
dolaflm›fl›zd›r.” 

Peki ama neden, di¤er partiler ayn› yöntemi kullanarak baflar›l› olam›yor-
lar? Bu soruya Devr-i Alem Ajans’tan Hakan Ambarc› flu yan›t› veriyor: 

“Bu baflar›n›n arkas›nda AKP’nin güçlü örgütlenme yap›s› yat›yor. Bu
metod, Türkiye çap›nda 200 bin profesyonel arac›l›¤›yla gerçeklefltirildi. Ma-
afll› çal›flan bu elemanlar, seçimler öncesinde dan›flmanlar›m›z taraf›ndan 15
günlük bir e¤itimden geçirildi. Bu e¤itim, ajans merkezlerinde verildi. E¤itim-
ler s›ras›nda halkla iliflkilerden insan psikolojisine kadar pek çok konu üzerin-
de duruldu. Daha sonra bu ekip, adaylarla beraber ayn› bir postac› gibi ken-
di bölgelerinde dolaflmaya bafllad›.”

Kap› kap› dolaflma stratejisinden söz ederken, Ambarc›, AKP ‹stanbul se-
çim koordinasyon merkezinin yapt›¤› bir araflt›rmadan da söz ediyor. 2002 se-
çimleri s›ras›nda, ‹stanbul, Kad›köy’deki K›z›ltoprak Karakol Ç›kmaz›’nda
yaflayan 20 aileden 7’si CHP’ye, 6’s› AKP’ye, geri kalan› da di¤er partilere oy
vermifl. 2007 seçimlerinde ise, ayn› mahalleden AKP’ye oy veren aile say›s›
9’a ç›karken, CHP’ye oy veren aile say›s› 6’ya düflmüfl. Daha sonradan, 2002
seçimleri s›ras›nda AKP’nin kap› kap› dolaflma ekibinin, bu mahalleyi ziyaret
etmemifl oldu¤u anlafl›lm›fl.   
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TTaabblloo  22:: AKP seçim koordinasyon merkezi araflt›rmas›

77..11..44..  AAKK  SSttaannddllaarr

AKP’nin 2007 seçim kampanyas› s›ras›nda kulland›¤› yöntemlerden biri
de, tüm flehir merkezlerinde kurulan AK standlard›. Bu yöntemin seçmenin
partiyle, adaylarla ve politikalar›yla sokakta karfl›lafl›p, bilgi alabilmesi için
faydal› olaca¤› düflünülmüfltü. Böylelikle, merkezlerde halka ulaflmak kolay
olacakt›. Bu standlarda da dan›flmanlar taraf›ndan e¤itilmifl profesyonel çal›-
flanlar kullan›ld›. ‹deha Ajans’tan Dündar H›zal, Ak standlar›n kampanya için-
deki ifllevini flöyle tarif ediyor:    

“Burada çal›flan profesyoneller genellikle AKP genel merkezi taraf›ndan
e¤itilmifl, a¤›rl›k olarak kad›n elemanlard›. Ziyaretçileri a¤›rlay›p, çay, kahve
ikram edip broflür veriyor ve gerekirse siyasi aktörlerle tan›flt›r›yorlard›.”

Konsensus Ajans’tan Cebbar Y›lmaz: 

“Ak standlarda temel fikir seçmene yak›nlaflmak ama; burada as›l hedef
orta yafll› seçmen. Çünkü, orta yafll› seçmen sokak ortas›ndaki gösteri, toplan-
t› veya siyasal eylemlere karfl› daha kat›l›mc›. Genç seçmen ise vaktini ya in-
ternet bafl›nda ya da kafelerde geçiriyor. Ama yine de genç seçmen düflünüle-
rek Ak standlara internet ba¤lant›l› bilgisayarlar yerlefltirildi.”

Devr-i Alem Ajans’tan Hakan Ambarc›: 

“AKP, AK standlar› çok etkili kulland›. Seçmene büyük ekran TV’lerden
parti politikalar›n›n anlat›ld›¤› videolar izletildi. fiehirlerde seçmene kolay
yoldan ulaflman›n en etkili yollar›ndan biriydi bu yöntem.” 

77..11..55..  OOnnlliinnee  KKaammppaannyyaallaarr

AKP’nin 2007 seçim kampanyas›nda rol oynayan ajan temsilcilerinin bir
baflka ortak görüflü de, partinin internet medyas›n› kullan›m tarz›n›n biricikli-
¤iydi. Dan›flmanlara göre, bu yöntem Türk siyasi partiler tarihinde bir ilkti. ‹n-
ternet, daha çok gençlerin kulland›¤› bir medyum olarak düflünüldü ve bura-
dan genç seçmene mesaj vermek hedeflendi. Öncelikle, parti genel merkezi ta-
raf›ndan her bir milletvekili aday› için özel bir  web sitesi tasarland› ve yay›-
na girdi. Bu sitelerin her birinin içeri¤inin yarat›lmas› ve takibi için maafll› dört
eleman görevlendirildi. Kampanya süresince Microsoft flirketiyle yap›lan an-
laflmalarla, MSN ve Yahoo’da AKP reklamlar› yay›mland›. Dündar H›zal’a
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göre, AKP, internet ortam›n› di¤er partilerden çok daha etkili kulland›. Cebbar
Y›lmaz’a göre ise, AKP, interneti seçim kampanyas›nda kullanan belki de tek
partiydi: 

“AKP, ‹stanbul’da 200 gençten oluflan profesyonel bir kadro kurdu ve bu
kadro internet forumlar›nda her gün AKP propagandas› yapt›. Bu elemanlara
‘AK Tak›m’ ad› verildi. Bu aktivite, özellikle genç seçmenin oyunu toplamak
aç›s›ndan inan›lmaz olumlu sonuç getirdi.” 

88..  SSoonnuuçç  VVee  DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee

Bir önceki bölümde yer verdi¤imiz 2007 seçim kampanyas›nda rol alm›fl
ajans yöneticilerinin aç›klamalar› göstermektedir ki,  AKP, seçimlere profes-
yonel ve örgütlü bir kadroyla haz›rlanm›flt›r. Kampanya, parti genel merkezi,
dan›flmanlar, partili profesyoneller ve kampanya koordinasyon ekipleri aras›n-
da kurulan yo¤un iletiflimle yürütülmüfltür. AKP’nin 2007 seçim kampanyas›,
ilk bak›flta Amerikanlaflm›fl, profesyonelleflmifl seçim kampanyalar› tarifine
uymaktad›r. AKP, seçimler öncesinde uzun vadeli vaadlere dönük bir kampan-
ya yürütmektense, partinin ve adaylar›n imajlar›n›n pazarlanmas› üzerine kur-
mufltur stratejisini. Nitekim, kampanyaya emek verenler, poster, afifl, ilan ve
billboardlarda özellikle vaadlerin ön plana ç›kart›lmad›¤›na dikkat çekmifller-
dir. Kampanya süresince, parti baflkan› ve dönemin Baflbakan› Recep Tayyip
Erdo¤an’›n “Ülkeyi yar› yolda b›rakmay›n” veya “Durmak yok, yola devam”
tarz› sloganlar› dikkat çekmifltir. Bir tür vaad gibi alg›lanabilecek bu söylem,
iktidar partisinin “kamu ç›kar›” gözeten yar›m kalm›fl ifllerinin tamamlanmas›
için seçmenden oy istemesi anlam›nda okunabilir. Yine kampanya döneminde-
ki yurt gezilerinde Erdo¤an’›n ve milletvekili adaylar›n›n halka ücretsiz sa¤l›k
hizmeti verilece¤ine veya okul kitaplar›n›n bedava olaca¤›na dönük mesajlar›
dikkat çekmifltir. 

AKP’nin kap› kap› dolaflma stratejisinin ne kadar etkili oldu¤u, araflt›r-
mam›z s›ras›nda görüfllerini ald›¤›m›z ajans yetkilileri taraf›ndan da belirtil-
miflti. Bu ev ve iflyeri ziyaretleri s›ras›nda partililerin sadece broflür da¤›t›p,
sözlü propaganda yapmad›klar›, seçimlerden çok önce bafllad›klar› kampanya
çal›flmalar› süresince 1.2 milyon aileye kömür da¤›tt›klar›, çocu¤u okuyan
yoksul ailelerde annelerin hesab›na para yard›m› yapt›klar› da bas›nda yer al-
m›flt›r. AKP’li belediyeler yoksul halka yiyecek yard›m› yapm›fl, Ziraat Ban-
kas› tar›m borçlar›n› ertelemifl, kamu iflçilerine zam verilmifltir. Seçimlerden
önce AKP, iktidarda olman›n tüm avantajlar›n› sonuna kadar kullanm›flt›r. 230
bin geçici iflçi kadroya al›nm›fl, buna karfl›l›k, oy potansiyeli görünmeyen me-
murlara zam verilmemifltir. 

AKP’nin kap› kap› dolaflma stratejisini, günümüz profesyonelleflmifl se-
çim kampanyalar›ndan ay›ran bir baflka özellik de, kampanya çal›flanlar›n›n
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“gönüllü profesyoneller” olmas›d›r. “Gönüllü profesyoneller”den kas›t, 200
bin kiflilik bu propagandist ordusunun, profesyonel esaslara göre bugün
AKP’ye, yar›n ise baflka bir partiye kampanya hizmeti veren elemanlar olma-
malar›d›r. Bu “gönüllü profesyoneller”, AKP politikalar›na gerçekten inanan
ve destekleyen partililerdir. AKP, kampanya süresince kendi sempatizanlar›n›
ve partililerini e¤iterek, profesyonel bir flekilde çal›flt›rm›flt›r. Seçime giren di-
¤er partilerin ise örgütlenme eksikleri, lider a¤›rl›kl› yap›lar› ve tabanla kur-
duklar› zay›f iliflkiler nedeniyle, kap› kap› dolaflma stratejisinde baflar›l› ola-
mad›klar›, görüfl ald›¤›m›z ajans yöneticileri taraf›ndan alt› çizilen noktalar-
dand›r. 

AKP’nin 2007 seçim stratejisi ve zaferinde dikkatleri çeken belki de en
önemli konunun, internetin etkili kullan›m› oldu¤unu söylememiz gerekir. ‹n-
ternet, konvansiyonel medyadan farkl› özellikleriyle (interaktivite, multimed-
ya, hiperlinkler ve s›k güncellenme), son dönem seçimlerinde tüm dünyada et-
kili olarak kullan›lmaktad›r. Bu etkili kullan›ma en güncel örnek, 2008 ABD
baflkanl›k seçimleridir. Özellikle son dönemde ABD Senato ve Temsilciler
Meclisi seçimlerinde demokratlar›n ço¤unlu¤u ele geçirmesinde internet gaze-
tecilerinin ve blogcular›n rolünün büyük oldu¤u tespit edilmifltir. AFP (Ajans
France Press) haber ajans›n›n bir haberine göre, art›k web siteleri ve bloglar
ABD seçim kampanyalar›nda çok ciddi rol oynamaktad›r. You Tube gibi hots-
pot’lardan Amerika’da çok okunan Daily Kos or RedState gibi bloglara kadar
internet, sansürsüz yay›nlar›yla geleneksel medyaya meydan okurcas›na ka-
muoyunu çok güçlü flekilde etkilemektedir. Bu yeni e¤ilim, ABD’li siyasal ile-
tiflimcilerin de dikkatlerini bu konuya çekmekte, “youtube seçimleri” veya
“youtube demokrasisi” konulu makaleler yaz›lmakta, koferanslar düzenlen-
mektedir (Lizza, 2006). 

Washington’daki sayg›n düflünce ve araflt›rma kuruluflu Pew Internet and
American Life Project’in yöneticisi LLeeee  RRaaiinniiee konuya flöyle aç›kl›k getir-
mektedir2: “Bu bloglarda yaz›l› içerik üreten insanlar ayn› yaz›l› bas›n gaze-
tecileri gibi, görüntülü içerik üretenler de TV muhabirleri gibi çal›fl›yorlar.
Böylelikle, internet siyasal iletiflim alan›nda çok güçlü bir alternatif olarak ç›-
k›yor karfl›m›za” (Arsan, 2006).

‹nternetin Bat›’daki seçimlerde güçlü bir siyasal iletiflim arac› olarak kul-
lan›lmas›n›n etkileri, kuflkusuz Türkiye’de karfl›l›¤›n› bulmufltur. Alternatif
bloglar›n, tart›flma forumlar›n›n, Facebook ve Myspace gibi web.2.0 tasar›m-
lar› üzerine infla edilen yeni iletiflim ortamlar›n›n seçimlerde oy toplamaya yö-
nelik kullan›lmas› çok kolayd›r. Ancak, yine 2007 seçimlerine dönecek olur-
sak, kampanyaya destek veren profesyonellerin de ifade etti¤i gibi, AKP d›fl›n-
daki di¤er partilerin, internetin olanaklar›n› yeterince kulland›klar›n› söylemek
zordur. AKP seçim kampanyas›n› yürüten ekibin ise, bu bofllu¤u görerek alter-
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natifsizli¤i gere¤i gibi kullanm›fl olduklar›n› söylemek mümkündür. Söyleflile-
rimiz s›ras›nda bir kampanya yöneticisinin söylediklerini yeniden al›nt›lamak-
ta fayda vard›r: “AKP, ‹stanbul’da 200 gençten oluflan profesyonel bir kadro
kurdu ve bu kadro internet forumlar›nda her gün AKP propagandas› yapt›. Bu
elemanlara ‘AK Tak›m’ ad› verildi. Bu aktivite, özellikle genç seçmenin oyunu
toplamak aç›s›ndan inan›lmaz olumlu sonuç getirdi.” 

ABD’de bloglar›n, youtube, myspace gibi interaktif ortamlar›n genellik-
le iktidara ve seçim yalanlar›na karfl› yurttafl›n tepki platformu olarak kullan›l-
d›¤› düflünülürse, AKP’nin bu alternatif  medyay› maafll› elemanlarla oy top-
lamak ve manipülasyon amaçl› kullanm›fl olmas›, ajans yöneticilerinin de vur-
gulad›¤› gibi, biricik bir durumdur.     

Sonuç olarak, AKP’nin 2007 seçim kampanyas›n›n günümüz siyasal ile-
tiflim trendlerini yakalam›fl, ancak bu trendleri Türkiye’ye özgü, yerel ve ma-
halli al›flkanl›k ve beklentilere göre millilefltirilmifl bir kampanya oldu¤unu
söylemek uygun olacakt›r. AKP’nin 2007 seçim stratejisi, ilk bak›flta profes-
yonelleflmifl bir seçim stratejisi gibi görülse de, AKP bir yandan himaye toplu-
munun özelliklerini, di¤er yandan da ülkemizde y›llard›r süregelen klientalist
politikalar›, yani kendisine oy verenleri bir tür müflteri olarak gören siyaset an-
lay›fl›n› sonuna kadar kullanm›flt›r diyebiliriz. 
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SS‹‹YYAASSEETT‹‹NN  SSIICCAAKK  TTEEMMAASS  AALLAANNII
SSEEÇÇ‹‹MMLLEERR;;  2222  TTEEMMMMUUZZ  VVEE  AAKK  PPAARRTT‹‹1

YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  ZZeeyynneepp  KKAARRAAHHAANN UUSSLLUU

‘Daha iyi, çok daha iyi yaflamak için savaflmak gerekir…’

L. Tolstoy

GGiirriiflfl

Türkiye’de genel seçimler, daima rutin d›fl› siyasi geliflmelerin zorlamas›
ile gerçekleflti. 22 Temmuz 2007 seçimlerinde de -çok partili dönem boyunca
ilk kez, bir parti befl y›l boyunca iktidar olma konumunu devam ettirmifl olma-
s›na ra¤men- “gelenek” de¤iflmedi. Seçimler 2007 Kas›m ay› içinde gerçeklefl-
tirilecekken, Nisan ay›nda 11. Cumhurbaflkan›’n›n seçim sürecinin bafllamas›,
ana muhalefet partisi CHP’nin baflvurusu ile seçim için gereken toplant› yeter
say›s›n›n 367 oldu¤unun Anayasa Mahkemesi’nce kararlaflt›r›lmas›, yeterli sa-
y›ya ulafl›lamayarak AK Parti’nin aday› Abdullah Gül’ün Cumhurbaflkan› se-
çilememesi ülkeyi erken seçime götüren köfle tafllar› vazifesi gördü.

27 Nisan günü Genel Kurmay Baflkanl›¤›’n›n web sitesine konan, e-bil-
dirgeden e-muht›raya de¤in çeflitli adland›rmalarla tart›fl›lan ve rejimin bütün-
lü¤ünü korumak için Türk Silahl› Kuvvetleri’nin tüm dinamikleri ile haz›r ol-
du¤u vurgusunun yap›ld›¤› metin, Hükümetin siyasal sistemin bütünlü¤ünün
siyasi iradenin kararl›l›¤› ile korunaca¤› vurgusunu içeren net, reaktif bir siya-
si irade beyan› içeren aç›klamas› ile karfl›l›k buldu. Tüm bu geliflmelerin sonu-
cu ise Türkiye’nin bir kez daha erken seçim sarmal›na girmesiydi.

Türkiye’nin seçim atmosferinin ana bafll›klar›; merkez sa¤da redizayn ça-
l›flmalar›na giriflilmesi, DYP ile Anavatan Partisi’nin birleflme karar› al›p bir-
leflememeleri, çeflitli STK’lar›n önderli¤inde a¤›rl›kl› olarak laiklik hassasiye-
ti yüksek seçmenler ve sol seçmelerin birlefltirilerek iktidar›n el de¤ifltirmesi-
ni hedefleyen laiklik vurgusunun ön plana ç›kar›ld›¤› Cumhuriyet -mitingleri,
seçim odakl› DSP-CHP birleflmesi, DTP’nin 37 ilde ba¤›ms›z aday gösterme-
siydi.

103



Üyelik sürecinde oldu¤umuz AB ülkelerindeki siyasal iflleyiflle mukaye-
se edildi¤inde gerçekleflmesi imkans›z ya da y›llara s›¤abilecek nitelikteki ge-
liflmelerin birkaç haftaya s›¤mas›n›n seçmenin kolektif bilinç alt›ndaki yans›-
malar› ve partilerin seçim stratejilerinin ç›kt›s› ise AK Parti’nin merkez sa¤›n
tek partisi olarak % 46,7 ile politik akreditasyonunu tamamlamas›d›r. Di¤er ta-
raftan CHP % 20,8, MHP % 14,2 ile Parlamentoya girmifl, DSP ve DTP ise da-
ha sonra parti olarak Meclis çat›s› alt›nda kendilerini konumlam›fllard›r.

Herzog (1987:560), bir seçim sisteminin arkas›nda yatan temel fikir, re-
kabet eden alternatifler aras›ndaki seçmen tercihidir, bu yüzden insanlar›n ne-
yi neden seçti¤i hayati konulard›r diyerek önemli bir gerçe¤i vurgulamaktad›r.
Bu tespitten hareketle, Türk siyasi tarihinin bir yerel ve iki genel seçimi ikti-
dar partisi olarak geçiren, bu sürecin do¤al sonucu olarak y›pranma pay›n›n
yükselmesi gerekirken son 50 y›l›n en yüksek2 seçmen deste¤ini elde eden AK
Parti’nin bu konumlan›fl›, kolektif zihin haritam›z› ve Türk seçmen davran›fl›-
n›n arka plan›ndaki dinamikleri tespit aç›s›ndan detayl› incelemelere konu ol-
mal›d›r.

Çal›flman›n konusu bu gereklilikten hareketle belirlenmifltir. ‹nceleme
AK Parti’nin siyasal konumlan›fl›, seçim stratejisi, kulland›¤› siyasal iletiflim
yöntemlerini tan›mlay›c› bir yaklafl›mla ele almakla s›n›rland›r›lm›fl; çal›flma-
n›n sonuç k›sm›nda da bu perspektif partinin genel iletiflim yaklafl›m› ve yuka-
r›da ana hatlar›yla zikredilen siyasi konjonktürle ba¤lant›land›r›larak de¤er-
lendirilmifltir.

SSiiyyaassaall  KKoonnuummllaann››flfl  vvee  SSeeççiimm  SSttrraatteejjiissii  

Kapat›lan Refah/Fazilet Partisi gelene¤inden kendini ayr›flt›ran, siyasi
kadrolar›na farkl› görüfllere sahip yeni aktörleri de dahil ederek ortaya ç›kan
AK Parti, kurulufl aflamas›ndan bugüne de¤in ‘muhafazakar demokrat’ kavra-
m›na yaslanarak, içinden do¤du¤u gelenekle farkl›l›¤›n› ortaya koymufltur. Bu
tutumun sonucu olarak AK Parti ‹slamc› bir hareketin siyaset düzleminde de-
vam ettirilemeyece¤i inanc›yla kendini merkez sa¤da konumlam›flt›r. Bu ko-
numlan›fl bir mecburiyettir ve en önemli sebebi sadece devletin refleksleri ve
hassasiyetleri de¤il, halk›n talep ve beklentileridir. Üç seçim üst üste AK Par-
ti’yi iktidarda tutan halk iradesinin ‹slamc› bir hayk›r›fl olmad›¤› çok aç›k-
t›r(Akdo¤an 2004:144-145). Bu noktada AK Parti tan›mlay›c› kavram olarak
ortaya koydu¤u muhafazakar demokratl›k ile merkezde olman›n öneminin
ay›rd›nda olan ve merkezi “evrensel insanl›k de¤erleri kadar kendi gelene¤i-
nin, grup de¤erlerinin üretti¤i yerel de¤erleri de, de¤er sisteminin bir parças›
olarak önemseyen ve kimli¤inin özüne koyan, ancak bu de¤er sisteminin baz›
bölümlerinin öne ç›karak fanatikleflmesini istemeyen bir ulus içindeki ana top-
lumsal kategori” (Göka 2004:10) olarak gören bir siyasal konumlan›fl› iç ve
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d›fl politikan›n tüm alanlar›nda elefltiriye aç›k yönleri de içererek sergilemifltir.
Bu konumlan›fl halihaz›rda ilk y›llarda oldu¤u gibi kavram üzerinden gerçek-
lefltirilmemekle beraber “devaml›l›k” arz etmifl ve uygulanan politikalar ba¤-
lam›nda da kendini göstermifltir. Yerel de¤erlerle bar›fl›k ve özgürlükçü bir si-
yasi profil çizilirken ‘sosyal liberalizm’ olarak nitelenebilecek bir yaklafl›m da
sergilenmifltir. Bu yaklafl›m global kapitalizmle bütünleflirken dezavantajl›
toplum kesimlerini güçlendirerek onlar› ekonomiye dahil etme yaklafl›m›d›r
(Sar›bay 2007:77). Geliflmeyi sa¤lamak ad›na uygulanan ekonomik tedbirler-
den kaynaklanacak rahats›zl›klar› minimize etmek için böyle bir denge siste-
mi kurmak siyasi baflar›y› sürekli k›lmak ad›na kaç›n›lmaz olup ak›lc› yakla-
fl›m bunu gerektirmifltir.

AK Parti’nin ana hatlar›yla ifade edilen siyasal konumlan›fl› seçim strate-
jisine de yans›t›lm›flt›r. Seçim stratejisi kurgulan›rken seçmenin duygusal de-
¤il ak›lc› gerekçelerle karar verdi¤i kabul edilerek, seçim kampanyas› tüm
yönleriyle bu kabule uygun olarak oluflturulmufltur.3 Yak›n zamanlarda yap›lan
karfl›laflt›rmal› analizlerde parti ba¤l›l›¤› temelli oy kullanman›n neredeyse ev-
rensel olarak düflüflte oldu¤unu, konu odakl› oy kullanmaya yönelindi¤ini or-
taya koymaktad›r (Russell ve Wattenberg 2000: 10-11). Bu konuda ülke ölçe-
¤inde KONDA taraf›ndan gerçeklefltirilen “Sand›¤›n ‹çindekini Ne Belirledi
Seçim 07” araflt›rmas›nda (http://www.konda.com.tr/html/dosyalar/sandi-
gin_icindeki.pdf), seçmenin oy verece¤i partiyi belirlerken % 78.3 ile ekono-
mik durum ve beklentilerinden hareketle karar›n› verdi¤i bulgusu da yap›lan
tercihin do¤rulu¤una yönelik bir sa¤lama olarak kabul edilebilir.

Seçmenin rasyonel davrand›¤›n›n kabulü ile AK Parti’ye yönelik temel
beklenti kalemi olarak ifade edebilece¤imiz, “toplumun büyük ço¤unlu¤unu
kucaklayan, dolay›s›yla bu kesimlerin beklentilerini somut icraatlarla hayata
tafl›yan” (Bostanc› 2007:89) siyasi oluflum oldu¤unu gösteren kazan›mlar›n
anlat›lmas› üzerine kampanya temellenmifltir. Bu yaklafl›m iktidar partileri ya
da orta¤› s›fat›yla seçimlere kat›lan partilerin uygulad›¤› iktidar olma yaklafl›-
m›n› kullanarak; iktidar›n simgesel avantajlar›ndan, iktidar görevinin kazan-
d›rd›¤› meflruluktan yararlanarak, yeterlilik ve ehliyet imaj›n›n getirdi¤i kariz-
madan (Tokgöz 2008:230) siyasi kazan›m elde etme tercihinin yans›mas›d›r.

Seçim kampanyas›nda AK Parti’nin toplumsal destek talebi “Durmak
Yok Yola Devam” ana slogan› ve “Her fley Türkiye ‹çin” yan slogan› ile dile
getirilmifl, tüm siyasal iletiflim faaliyetlerinde bütüncül bir yaklafl›m tercih
edilmifltir.

AK Parti’nin seçim stratejisini tan›mlayan bir di¤er unsur da siyasi gün-
demi belirlemek üzere özellikle parti liderinin miting ve medya performans›
arac›l›¤›yla proaktif bir tutum sergilenmesidir. Kampanya dönemi boyunca
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sürdürülen bu tutum hem muhalefet partilerinin “oluflturulmufl gündeme” re-
aksiyon veren unsurlar haline getirilmesine hem de yeni sald›r›lar›n gücünün
azalt›lmas›na katk› sa¤lam›flt›r.

SSiiyyaassaall  ‹‹lleettiiflfliimm  YYöönntteemmlleerrii

Yukar›da asli unsurlar› ile ortaya konan AK Parti seçim stratejisi di¤er
partilerde de oldu¤u gibi kampanya dönemi boyunca parti liderinin söylem ve
eylemleri, parti teflkilat› ve adaylar›n performans› ve siyasal reklamlar arac›l›-
¤›yla yürütülmüfltür. Ancak kampanyalardaki üçlü yap›n›n kesiflim kümeleri
arac›l›¤›yla adeta iç içe geçti¤i de belirtilmelidir. Siyasal reklam materyalleri
yer/alan sat›n al›narak, da¤›t›larak seçmenle buluflturulurken liderin, adaylar›n
ve parti teflkilat›n›n tüm çal›flmalar›nda da ayn› sloganlar, temalar arka plan,
bayrak vs. arac›l›¤›yla destekleyici unsur olarak kullan›lm›flt›r. Adaylar, teflki-
lat parti liderinin kendi bölgelerindeki etkinliklerinin parças› olarak kurum-
sal/bireysel konumlan›fllar› ad›na destek elde ederken, liderin söylemlerinin
tafl›y›c›s› olarak konumlanm›fllard›r. Bu çal›flmalar›n etkinli¤i ve rakiplerin ko-
numu kampanya dönemince il bazl› sürekli denetlenmifl ve gelifltirilmifltir. Et-
kin bir kampanya sürdürebilmek için daimi hizmet al›nan Pollmark, ANAR ve
Denge araflt›rma flirketlerine Haziran ay›ndan seçim tarihine iki gün kalana de-
¤in günlük denebilecek s›kl›kta kamuoyu araflt›rmalar› yapt›r›lm›fl, sonuçlar›
de¤erlendirilmifltir. Genel Merkez bünyesinde do¤rudan Genel Baflkan düze-
yinde bilgi ve öneri aktar›m› yapan Strateji Ekibi oluflturulmufltur.

Bu unsurlar›n genifl bir biçimde de¤erlendirilmesi elbette bir makalenin
s›n›rlar›n› çok aflan bir çal›flma gerektirmektedir. Dolay›s›yla kampanya esna-
s›ndaki mitinglere ve yaz›l›/görsel medyada yer al›fla lider etkinliklerine odak-
lan›larak yer verilmifltir. Bu tercih liderin Türk siyasi kültüründe parti ba¤l›l›-
¤› ve oy tercihlerinde etkin bir unsur olarak konumlanmas›ndan kaynaklan-
maktad›r. Daha sonra araflt›rma kurulufllar›ndan al›nan hizmet ve parti genel
merkezinde yürütülen çal›flmalara, parti teflkilat›n›n faaliyetlerine ve siyasal
reklamlara ana hatlar›yla de¤inilecektir.

AK Parti Genel Baflkan› Erdo¤an 53, Cumhurbaflkan› adayl›¤›ndan yuka-
r›da ifade edilen nedenler çerçevesinde çekilmek durumunda kalan dönemin
Baflbakan Yard›mc›s› ve D›fl ‹flleri Bakan› Gül ise 27 ilde miting ve il bazl› et-
kinlik program› yapm›flt›r. Muhalefet partilerinin seçimdeki dezavantajl› un-
surlar olarak daha fazla görünürlük elde etmek için kitlesel yüzyüze iletiflim
yöntemlerine a¤›rl›k vermeleri beklenirken bu seçimlerde tersi yaflanm›fl, AK
Parti mitingleri önemli bir enstrüman olarak kullanan ve en fazla miting yapan
parti olmufltur. Mitingler salt gerçeklefltirildi¤i il ölçe¤inde ilgi, destek sa¤la-
yan, yandafl karar›n› pekifltiren bir unsur olarak de¤il, genel kampanyan›n
önemli bir aya¤› olarak de¤erlendirilmifltir.
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Mitinglerin medya görünürlü¤ünde üstünlük sa¤lamak aç›s›ndan kimi te-
levizyon kanallar›nca (Kanal 7, TGRT Haber, TV 24, TV Net) k›smen naklen
yay›nlanmalar›, di¤er partilerden daha fazla miting yap›lmas› nedeniyle tele-
vizyonda ve yaz›l› bas›nda haber ve yorumlara konu olma aç›s›ndan medya
görünürlü¤ünde öne geçilmesine katk› sa¤lam›flt›r. Kampanyan›n tüm unsur-
lar› gibi bu iletiflim aya¤›nda da bilinçli seçimler yap›lm›fl, AK Parti’nin mi-
ting program›na parti liderinin o dönem seçildi¤i Güneydo¤u ili olan Siirt’ten
bafllanm›flt›r. Do¤u, Güneydo¤u illeri ihmal edilmeyerek partinin Güneydo¤u
sorununa yönelik süreç içinde sergiledi¤i yaklafl›m güçlendirilmifltir. Bu terci-
hin bölgeye yönelik destekleme politikalar›n›n inand›r›c›l›k, güvenilirlik düze-
yini yükselten bir unsur oldu¤u da düflünülebilir. Elbette AK Parti’nin Do¤u
ve Güneydo¤u bölgesinde % 55 oy oran› ile birinci parti olmas› ve seçim ba-
raj›n› aflmak için ba¤›ms›z adaylarla seçime giren bölgeci milliyetçilik yapan
DTP’nin % 15,3 oran›nda kalmas› salt kampanya iletifliminden kaynaklanma-
maktad›r. Ancak kampanyadaki miting ve toplant› unsurlar› üzerinden de böl-
ge illerine mesaj verilmesinin seçim baflar›s›n› artt›rmas› muhtemel bir sonuç-
tur.

Farkl› bir perspektiften örnekleyerek mitinglerin iletiflim enstrüman› ola-
rak kullan›m› ile seçim stratejisi aras›ndaki bütünsellik iliflkisini detayland›r›r-
sak; Erdo¤an’›n Antalya ve ‹zmir mitinglerinde, CHP liderinin Enerji Bakan-
l›¤› esnas›nda mazotun karneyle verildi¤ini gösteren belge ile 1946 y›l›ndaki
CHP iktidar›nca da¤›t›lan ekmek karnesini teflhir etmesi, bu tutumu müteakip
mitinglerde devam ettirmesi haber unsuru olarak mitinglere görsel bir de¤er
katm›flt›r. Böylece proaktif bir yaklafl›mla o dönemde di¤er partilerce dile ge-
tirilen mazot fiyatlar›n indirilece¤i yönündeki tart›flman›n yönü de¤ifltirilmifl,
ana muhalefet partisi oluflan gündeme cevap vermekle meflgul edilmifltir.

Bir di¤er çarp›c› örnek ise, AK Parti Genel Baflkan›’n›n meydan okuyan
bir tutumla Isparta mitinginde “tek bafl›na iktidar olamazsam siyasetten çeki-
liyorum, siz de tek bafl›n›za iktidar olamazsan›z siyasetten çekilecek misi-
niz?”4 sorusunu muhalefet partilerine yöneltmesi, ayn› gün kat›ld›¤› televizyon
program›nda da 2002 genel seçimlerinde ald›klar› oy oran›n›n alt›na düflülür-
se baflar›s›zl›k olaca¤›n› belirterek yaklafl›m›n› farkl› bir perspektiften güçlen-
dirmesidir. AK Parti’nin bu iletiflim hamlesi seçmen tercihlerine duyarl› parti
ve lider alg›s›n› oluflturmaya yöneliktir. Muhalefet partilerinin lider ve kur-
maylar›n›n bu resti kabul etmekten kaç›narak kamuoyu önünde tart›flmalar› ise
iktidar partisinin rakipler eliyle kamu vicdan›nda öne ç›kmas›na katk› sa¤la-
m›flt›r.

Yaz›l› medyaya dönük olarak AK Parti iktidar partisi olman›n avantaj›y-
la di¤er partilere nispetle daha fazla habere, yoruma konu olmufltur. Ancak bu-
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nunla yetinilmemifl Erdo¤an’›n seçim gezilerinde yeni bir tarz tercih edilerek,
mitingler için gerçeklefltirilen havayolu seyahatlerine sadece bir ya da iki ga-
zete temsilcisi dahil edilerek kendisiyle özel haber ve röportaj yap›lmas›na
olanak sa¤lanm›flt›r. Böylelikle hemen her gün belli gazetelerde ola¤an yer al›-
n›fl›n üstüne ç›kan bir medya görünürlü¤ü elde edilmifl, seçilmifl mesajlar da-
ha yo¤un biçimde seçmene ulaflt›r›lm›flt›r.

Parti lideri; meydan okuyan, muhalefet partilerince gündeme getirilen id-
dia ve sald›r›lara rest çeken, süreç yönetmek ad›na yeni hamle gelifltiren tavr›-
n› televizyon programlar›nda da devam ettirmifltir. Erdo¤an televizyon prog-
ramlar›na tek bafl›na kat›lm›fl, di¤er parti liderleriyle aç›k oturum yapmam›fl-
t›r. Bu tercihle, AK Parti lideri iletiflim kazas› ihtimalinin azalt›ld›¤› bir ortam-
da siyasi mesajlar›n› daha net verebilme imkan› elde etmifltir. Keza televizyon
arac›l›¤›yla verilen mesajlar›n yaz›l› bas›nda haber/köfle yaz›s› format›nda ra-
kiple mukayese format›na oturmaks›z›n bir gün sonra yeniden yer almas› da
görünürlü¤ün artt›r›lmas›, parti mesaj›n›n seçmene iletilmesi bak›m›ndan ila-
ve yarar sa¤lam›flt›r.

Yeni iletiflim teknolojileri siyasal iletiflim için de yeni imkanlar vaat et-
mektedir. ‹nternet seçmenlere ilgilendikleri siyasi bilgiye do¤rudan eriflmele-
rine imkan tan›maktad›r (Moog ve Sluyter-Beltrao: 56). Bu çerçevede özellik-
le genç seçmen taraf›ndan bilgi edinme ve kanaat oluflturma aç›s›ndan önem-
li bir kaynak olarak kullan›lan internet ortam›nda bas›n ve televizyonlar›n ha-
ber ve yorumlar›n›n yer almas› ile yetinilmemifl siber ortam efektif bir biçim-
de kullan›lm›flt›r. ‹nternette partinin kurumsal sitesinin yan› s›ra “www.akicra-
atlar.com, www.akkanal.com” siteleri kurularak –ki halihaz›rda da bu mecra-
lardan yararlan›lmaktad›r- hükümetin icraatlar›, seçim kampanyas›nda yap›lan
mitinglerin sesli görüntülü kay›tlar›, reklam/tan›t›m filmleri ve seçmen mesaj-
lar› yay›nlanm›fl, di¤er partilerce kullan›lmayan iletiflim alanlar› elde edilmifl-
tir.

AK Parti kurulufl aflamas›ndan beri ölçme-de¤erlendirme faaliyetlerine
önem vermifl, düzenli hizmet al›nm›flt›r. Daha önce ifade edildi¤i gibi kampan-
ya döneminde üç farkl› kurulufltan hizmet al›narak seçmen hareketlili¤i göz-
lemlenmifltir. Alan araflt›rmas› verileri Genel Baflkan ve di¤er karar vericilerin
yararlan›m›na sunulurken Parti Genel Merkezi’nde dönemin Devlet Bakan›
Beflir Atalay’›n baflkanl›¤›nda parti yöneticileri, akademisyenler, araflt›rmac›-
lardan oluflan bir Strateji Ekibi taraf›ndan da analiz edilmifltir. Strateji Eki-
bi’nden kampanya süresince katk› al›nm›fl, iller ölçe¤inde ve ülke genelinde
di¤er partilerin siyasi konumlan›fllar› gözlemlenmifl, AK Parti kampanyas› tüm
yönleriyle elefltiri süzgecinden geçirilerek gelifltirilmesi gereken k›s›mlar›na
yönelik öneriler oluflturulmufltur. Gündem yönetimine ve lider performans›na
katk› sa¤layacak öneriler do¤rudan ve düzenli olarak Genel Baflkan’›n de¤er-
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lendirmesine sunulmufltur (http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx
?id=6961385&yazarid=92).

Bu çal›flmalar›n yan› s›ra Römmele’in ifadesiyle (2003:7) demokratik ifl-
leyifle sahip partilerin devlet kurumlar› ve vatandafllar aras›nda çift yönlü bir
arac› servis ifllevi görmeleri anlay›fl› AK Parti taraf›ndan da benimsenmifltir.
Bu benimseme do¤rultusunda Parti Genel Merkezi’nde 2003 y›l›ndan beri yüz
yüze iletiflim, internet, telefon, fax, mektup yöntemleri ile tüm vatandafl bafl-
vurular›n› de¤erlendiren ve yan›tlayan birim olan AK ‹letiflim Merkezi
(AK‹M) kampanya esnas›nda da çal›flmalar›n› kesintisiz sürdürmüfltür.

AK Parti’nin kuruluflundan itibaren öncelikli iletiflim yöntemi olarak be-
nimsedi¤i yüz yüze iletiflimin en genifl ölçekte kullan›labilmesi için parti tefl-
kilatlar› mahalle ölçe¤inden, il yönetimlerine de¤in tüm unsurlar›yla milletve-
kili adaylar› ile birlikte ev/salon/kahve toplant›lar›, esnaf/STK ziyaretleriyle
katk› sa¤lam›fllard›r. Al›fl›ld›k yüz yüze iletiflim yöntemlerinin yan› s›ra farkl›
uygulamalar da il teflkilatlar› taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir. ‹stanbul ‹l Teflki-
lat›’n›n çal›flmalar› üzerinden somutlaflt›r›rsak, kampanyaya Genel Baflkan Re-
cep Tayyip Erdo¤an imzal›, iki kez da¤›t›lacak, toplam 4 milyon mektup, seç-
men listeleri baz al›narak, aile soyad›n›n bas›ld›¤› zarflar içinde “AK Postac›-
lar” olarak adland›r›lan 15 bin AK Partili gönüllü gencin evlere gidip elden da-
¤›tmas› ile bafllanm›flt›r (http://www.akpartiistanbul.com/news.aspx?new-
sid=480). Bu noktada tüm illerde de “AK Parti’nin 2002 seçimlerinde(oldu¤u
gibi) yüz yüze iletiflimi en etkin flekilde kulland›¤›, her bölgede kurulan Seçim
Koordinasyon Merkezleri arac›l›¤›yla kap› kap› “canvassing”i baflar›yla uygu-
lad›¤›” belirtilmelidir (Kalender 2007:153). Yine ‹stanbul üzerinden örnekler-
sek her ilçede “mobil seçim ofisi” olarak yararlan›lan seçim karavanlar› kulla-
n›lm›fl, flehrin 300 ifllek noktas›nda “AK Nokta” ad› verilen standlar aç›larak
hükümet icraatlar› ve seçim vaatlerini anlatan broflür, eflantiyon, kalem ve
mevsim flartlar› nedeniyle su da¤›t›m› yap›l›rken ilk hafta verileriyle 54.000
yeni üye (http://www.milliyet.com.tr/2007/07/05/siyaset/axsiy01.html) kayd›
yap›lm›fl ve kay›tlara kampanya boyunca devam edilmifltir.

Kampanyan›n önemli bir aya¤› ise siyasi reklam çal›flmalar› olmufltur.
Günümüzde siyasi partiler kampanyalar›na her zamankinden çok çaba ve ila-
ve katk› ay›rarak daha çok deste¤i harekete geçirmeyi, kendi durumlar›, kamu
politikalar› hakk›nda seçmeni bilgilendirmeyi amaçlamaktad›r (Schmitt ve
Farrell 2002:1). AK Parti’de siyasi reklamlar›nda yaz›l› bas›n, internet, aç›k
hava reklamlar›, el ilanlar›, broflürler, flark›lar, parti teflkilat›nca kullan›lan ta-
n›t›c› filmler arac›l›¤›yla pozitif, iktidar partisi olarak gerçeklefltirdi¤i icraatla-
r› di¤er partilerle kendisi aras›nda “farkl›l›k” fleklinde konumlayarak sunan bir
reklam diline a¤›rl›k vermifltir. Kampanya için yaklafl›k 60 milyon YTL har-
canm›flt›r5. “Durmak Yok Yola Devam” ana slogan›n›n yan› s›ra 2002 Genel
Seçimlerinden beri kullan›lan
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“Her fley Türkiye ‹çin” slogan›n›n harflerini stilize edilerek ay y›ld›za dö-
nüfltürülmüfl, partinin milli hassasiyetleri sahiplenifline yönelik görsel bir vur-
gu yap›lm›flt›r. Reklam kampanyas›nda her hafta için ayr›, ancak birbirini
tamamlayan temalar seçilmifltir. ‹lk olarak, “Yeter Karar Milletindir” slogan›
ile kampanyaya bafllanarak hem partinin Demokrat Parti gelene¤ine paralel
duruflunun alt› çizilmifl, hem de dönemin AK Parti ve di¤er partiler fleklindeki
kutuplaflm›fl siyasi atmosferini çözecek tek gücün seçmen oldu¤u, partinin sa-
dece halk›n deste¤ini ald›¤› ima edilmifltir. Hiçbir parti do¤rudan muhatap
al›nmam›fl, negatif söyleme a¤›rl›k verilmemifltir. Negatif reklamlar Balc› ve
Bal’›n içerik çözümlemeleri arac›l›¤›yla bulgulad›klar› gibi % 100 oran›nda
“imal› karfl›laflt›rma” yöntemi kullan›larak gerçeklefltirilmifltir (2007:910).
Sald›rgan ö¤elerden kaç›n›lm›fl, geçmifl dönemdeki siyasi, sosyal, ekonomik
aksakl›klar›n ve iktidar partisinin performans›n›n kamu vicdan›nca yeniden
de¤erlendirilmesine yönelik mesajlar kampanya finalinde verilmifltir6.

Reklam materyallerinde, hükümet icraatlar›n›n her düzeyde vatandafl›n
anlayabilece¤i bir dile indirgenerek anlat›ld›¤› “www.akicraatlar.com” web si-
tesinin adresine yer verilmesi ile mecralar›n birbirinin gücüne katk› yapmas›
hedeflenmifltir. Bu di¤er partilerce gerçeklefltirilmeyen bir uygulama olup, si-
yasal reklamlar ile di¤er kampanya mecralar›n› eflgüdüm içinde kullanarak ile-
tiflimde sinerjinin oluflturulmas› hedeflenmifltir.

Aç›k hava ilanlar›nda lider a¤›rl›kl› reklamlar›n yan› s›ra sa¤l›k, e¤itim,
ulafl›m, ekonomi gibi genifl kesimlerin ilgisini çeken ve hayat›n› etkileyen ko-
nulara a¤›rl›k verilmifl, halk› sembolize eden karakterle görsel yön güçlendi-
rilmifltir. Ancak bu tür reklamlara çok k›sa süreli dikkat verildi¤i göz önüne
al›narak metinler daha k›sa tutulup, tafl›y›c› karakterlerde daha gerçekçi ve ço-
¤ulcu bir seçim (yoksullar, baflörtülüler, iflçiler vs) yap›lsayd› etkinlik oran›n›n
daha yüksek olaca¤› ifade edilmelidir. Kampanya esnas›nda flehirleraras› yol-
larda, otobanlardaki billboardlar›n kullan›m› da AK Parti’ye has bir tercih
olup, reklam kirlili¤inin olmad›¤› ortamlardaki büyük ebatl› panolar arac›l›-
¤›yla sürücülerin ilgisini odaklamak aç›s›ndan katk› sa¤layacak bir aç›l›md›r.

SSoonnuuçç

Çal›flmam›z, baflta belirtildi¤i gibi, AK Parti’nin seçim kampanyas› bo-
yunca gerçeklefltirdi¤i siyasal iletiflim faaliyetleri ile s›n›rlanm›flt›r. Ancak si-
yasal iletiflimin üçüncü ça¤› olarak tan›mlanan tarihin bu döneminin bereke-
tiyle siyasal iletiflimin belli kimlikler, koflullar ve tatlarda ifllenmesi için daha
fazla kanal, flans, teflvik sa¤lad›¤› belirtilmelidir. Bu evrede siyasal iletiflim
araçlar› ve biçimleri çeflitlenmifltir. Örne¤in kitle iletiflimliye karfl› bilgisayar-
l›; eskiye karfl› yeni gazetecilik; ulusala karfl› alt kültürel söylev gibi… Bu da
ikna edici olabileceklere iletiflimlerini, tercih edilen toplum kesimlerine odak-
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layarak daha ehil bir etki aramak için yeni f›rsatlar yaratmaktad›r (Blum-
ler:205). 

Bu ba¤lamda AK Parti’nin iktidar partisi olmas›n›n getirdi¤i avantajlar›n
da katk›s›yla siyasi arenadaki tüm f›rsatlar› de¤erlendiren bir yaklafl›m biçimi-
ni tercih etti¤i gözlemlenmifltir. AK Parti görünürlük, negatif tutum ve söylem-
lere odaklanmaktan kaç›nma, siyasetin taktik gereklilikleri aras›nda yer alan
reaktif tutumlar› proaktif yaklafl›mlarla dengeleyerek gündemi yönetme aç›la-
r›ndan ça¤›n yönelifl ve beklentilerine paralel konumlanma sa¤lam›flt›r.

Bunun yan› s›ra lider karizmas›n› en üst düzeyde kullanma, verilere da-
yal› çal›flma yapma, analitik bilgiden yararlanma, parti teflkilat›n›n sahip oldu-
¤u insan kayna¤›n› de¤erlendirme, siber medya da dahil olmak üzere mecra
kullan›m›nda çeflitlili¤e önem verme, di¤er partilerce kullan›lmayan alan ve
yöntemleri uygulama ba¤lamlar›nda siyasi arenadaki rakiplerinin önüne geç-
mifltir.7

Ancak bu unsurlar arac›l›¤›yla kampanya döneminde daha iyi bir siyasal
konumlan›fl elde etmenin AK Parti’nin sa¤lad›¤› yüksek oy oran›na katk›s›n›
icraatlar›, muhafazakar demokrat siyasi kimli¤in halk›n ortalamas› ile örtüflme
gücü, liderin kimli¤i, o dönemde AK Parti karfl›t› siyasi atmosfere duyulan
muhafazakar tepki vs. gibi unsurlar›n katk›s›ndan ay›rarak bulgulamak müm-
kün de¤ildir. Fakat burada kritik faktör, siyasal iletiflimin bir insan›n siyasi al-
g›lay›fl›n› ve siyasi hareket tarz›n› etkiledi¤idir (Danzinger 1994: 242). Bu ba-
k›mdan siyasal iletiflim etkinliklerinin ilgi uyand›rmak, kanaat pekifltirmek,
kanaatin netleflmesine yard›m etmek olarak ifade edebilece¤imiz etkileri AK
Parti kampanyas› için de geçerli olmufltur.

Di¤er taraftan, bu etkilerin oluflmas› için son nokta olarak ifade edebile-
ce¤imiz kampanya dönemi, siyasal iletifliminin etkin olabilmesi için kurulufl
aflamas›ndan itibaren Parti Genel Merkezi’ndeki birimlerden belde teflkilatla-
r›na de¤in tüm unsurlar›n “sürekli kampanya” yaklafl›m› ile çal›flt›¤› ve kam-
panya baflar›s›n›n arka plan›ndaki temel unsurun bu oldu¤unun alt› çizilmeli-
dir. Kampanya çerçevesinde liderin ve parti teflkilat›n›n çal›flmalar› o dönem-
de ilave bir yo¤unluk içermekle birlikte kurulufltan itibaren seçmen iletiflimi-
ni “süreklilik ilkesi”yle yürütmüfl olmak kampanya çal›flmalar›n›n “ikna edici-
li¤ini” ve “inan›l›rl›¤›n›” sa¤lam›flt›r.8

Demokrasiyi tercih eden bir ülkede partilerin destek talepleri bir kristale
çarpan ve ancak kristalin uygun kesmesine denk gelirse parlayabilen ›fl›k de-
metleri gibidir. Bu ba¤lamda AK Parti yaklafl›m ve yöntem bak›m›ndan halk›n
avuçlar›ndaki kristale uygun noktalardan temas etmifl olup siyasi maceras›, bu
temas› sürdürmesine paralel olarak devam edecek ya da nihayetlenecektir.
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NNoottllaarr
1 Bu makale 15-17 Kas›m 2007 tarihinde Uluslar aras› Medya ve Siyaset Sempozyu-
mu’nda ‘HHaallkk››nn  KKrriissttaalliinnddeenn  SSüüzzüüllmmeekk::  2222  TTeemmmmuuzz  SSeeççiimmlleerrii  vvee  AAKK  PPaarrttii’’ bafll›-
¤›yla sunulan tebli¤ esas al›narak gelifltirilmifltir.
2 Çok partili döneme geçti¤imiz 1946 y›l›ndan bu yanan partilerin ald›¤› en yüksek
oy oran› 1954 seçimlerinde DP taraf›ndan % 57,49 olup, 1957 seçimlerinde de ayn›
parti % 47,90 oran›nda oy alm›flt›r. http://tuikrapor.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?se-
cimdb2=&report=tab-
lo1_5077.RDF&p_il=0&p_s1=1&p_s2=2&p_s3=3&p_s4=4&p_s5=5&p_s6=6&p_s7
=7&p_kod=1&desformat=html&ENVID=secimE
3 AK Parti Tan›t›m ve Medya’dan Sorumlu Gen.Bflk. Yrd. Edibe Sözen ile 19.10.2007
tarihinde gerçeklefltirilen görüflme.
4 17 Temmuz 2007 
5 AK Parti Mali ve ‹dari ‹fllerden Sorumlu Genel Bflk. Yrd. Bülent Gedikli ile
19.10.2007 tarihinde yap›lan görüflme.
6 Bkz. Son hafta görsel unsurla lidere vurgu yapan “ Siz Kime Oy Veriyorsunuz” alt
bafll›kl› reklamlar. 
7 AK Parti’nin seçim kampanyas›n›n seçim sonuçlar›n› belirleyen unsurlardan aras›n-
da yer ald›¤›na seçimi takip eden günlerde çeflitli gazete ve dergilerde haber ve aka-
demik yorumlarda da iflaret edilmifltir. Bkz. http://www.milliyet.com.tr/2007/07/24/si-
yaset/axsiy02.html, http://www.referansgazetesi.com/ha-
ber.aspx?HBR_KOD=74568&ForArsiv=1

http://www.yerelsiyaset.com/v2/index.php?goster=ayrinti&id=789
8 AK Parti Halkla ‹liflkiler ve Tan›t›mdan Sorumlu Genel Bflk. Yrd. fiükrü Ayalan ile
10.10.2007 tarihinde  yap›lan görüflme.
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SS‹‹YYAASSAALL ‹‹LLEETT‹‹fifi‹‹MMDDEE  HH‹‹KKAAYYEE  YYAA DDAA
SSTTRRAATTEEJJ‹‹::  EEFFSSAANNEELLEERR,,  GGEERRÇÇEEKKLLEERR

DDooçç..  DDrr..  FFeerrrruuhh  UUZZTTUU⁄⁄

GGiirriiflfl

Türkiye’de siyasal konumland›rma meselesini konu alan bir çal›flmamda
1991, 1995 ve 1999 y›llar›ndaki siyasal reklamlar› mercek alt›na alm›flt›m. 

TTaabblloo  11..11:: Siyasal Reklamlarda Mesaj Strateji Türlerinin Da¤›l›m›
(1991-1995-1999)

Bu çal›flmam›n sonuçlar›n› Tablo ile birlikte flu flekilde özetleyebiliriz:

“Türkiye siyasal reklamlar›n›n  1991-1995 ve 1999 y›llar›ndaki mesaj
strateji türlerinde belirgin bir a¤›rl›¤›n “Konu” yönelimli (%34) reklamlarda
oldu¤u görülüyor. ‹kinci olarak toplumsal gruplara yönelik reklamlar (%18)
gelmekte. Bu iki reklam türünün de ak›lc› ve bilgisel reklam yaklafl›m› oldu-
¤u görülüyor. Bu da Türkiye siyasal reklamlar›nda ikna edici stratejinin ak›l-
c›-mant›ksal bir yönelimde oldu¤unu düflündürmekte. 1995-1999 y›llar›nda te-
levizyonun siyasal reklamlara kapat›lmas›yla partilerin kendi programlar›n›,
ülke sorunlar›na yönelik vaat ve çözümlerini bas›n ilanlar›na tafl›d›¤›n› söyle-
yebiliriz. Gazete ve dergi gibi medyalar, genel olarak reklamc›l›kta bilgi tafl›-
y›c› özellikleri ile öne ç›kmaktad›r. Buna ra¤men üç seçimde de “konu” a¤›r-
l›kl› genel seçim stratejilerinin öne ç›kt›¤›n› söyleyebiliriz. 

Toplumsal gruplara yönelik reklamlar›n önemli bir oranda olmas› partile-
rin belirli bir pazar bölümünü hedef ald›klar›n› göstermez.  Hemen tüm parti
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reklamlar› iflçi, emekli, genç, kad›n gruplar› gibi toplumun tüm kesimlerini he-
def almakta. Bu da partilerimizin öncelikli bir siyasal pazar bölümündense
tüm toplumsal gruplara yönelik bir strateji benimsendi¤ini gösterir. Tecimsel
pazarlamada oldu¤u gibi belirli ve s›n›rl› bir grup ya da kitlenin hedef al›nma-
mas› siyasal ba¤lamda son derece do¤al karfl›lanabilir. Bu mesaj türü hem top-
lumsal sorunlara yönelik çözümleri ve duyarl›l›klar› ifade etme olana¤›na hem
de hedef kitleye do¤rudan seslenme çekicili¤ine sahiptir. Bu nedenlerle top-
lumsal grup yönelimli reklamlara 1991 ve 1995 seçimlerinde daha yo¤un ol-
mak üzere her üç seçim döneminde de rastl›yoruz.”1

2005 y›l›nda Yunanistan’›n Kastoria kentinde toplanan Uluslar aras› Si-
yasal Pazarlama Konferans›’nda 2004 yerel seçimlerindeki reklamlar› ayn›
cetvel ile ölçtü¤üm bir sunum yapt›m. O araflt›rmam›z›n sonuçlar›n› da sizler-
le paylaflay›m.

TTaabblloo  11..22:: 2004 Yerel Seçim Siyasal Reklamlar›nda Partilere Göre Me-
saj Strateji Türlerinin Da¤›l›m›

Tablo 1.2’de görülece¤i gibi aday imaj› (%49 ) en s›k kullan›lan siyasal
reklam türü olurken, ikinci s›rada konu reklamlar› (%20)  yer almaktad›r. Ye-
rel seçimlerde belediye baflkan›n›n kiflisel özellikleri, yeterlilikleri partililik
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kimli¤ine göre oy verme davran›fl›nda daha belirleyicidir. Bu nedenle aday
imaj› reklamlar›ndaki oran beklenen bir sonuçtur. Aday imaj› ve kadrosu (be-
lediye meclis üyelikleri) konulu reklamlarda %3 oran›nda aday imaj› parale-
linde de¤erlendirilebilir. Belediye baflkan aday›n›n nezdinde, meclis üye aday-
lar›, seçmenleri güvenilirlik, ço¤ulculuk ve yeterlilik ça¤r›fl›mlar›n› yarat›c›
bir unsur olarak görülebilir.

Konu reklamlar›, ak›lc› stratejilerin en temel göstergelerinden biridir.
Aday›n yerel sorunlara yönelik proje ve çözüm önerilerini seçmenlere iletti¤i
bu tür reklamlar, ikna temelini daha çok rasyonel unsurlara dayand›rmaktad›r.
Analize konu olan reklamlar›n %20’sinde çeflitli proje sunumlar› ve yerel so-
runlara iliflkin çözüm önerileri yer almaktad›r. Bu reklamlardaki ana e¤ilim
seçmenlerin sorun tan›mlar›na sahip ç›karak belirli konular› gündeme getir-
mektir. Bu, siyasal reklamlarda s›kl›kla karfl›lafl›lan bir stratejidir. Konu rek-
lamlar›n›n bu oran› siyasal kampanya yarat›c›lar›n›n ak›lc› seçmen varsay›m›
ile iliflkilendirilebilir2. 

Yerel seçimlerde konu reklamlar› do¤al olarak aday imaj› karfl›s›nda
mevzi kaybetmifl görünüyor. Hofl aday imaj› strateji türüne yerlefltirilen ço¤u
reklam hem tasar›m hem de içerik aç›s›ndan özensizdi. Daha çok aday›n aday
oldu¤una iliflkin fark›ndal›k yaratma amac›ndayd›. Öyle güçlü bir stratejiden
söz edilemezdi.

Sonuçta her iki araflt›rman›n sonuçlar›n› farkl› bir okuma ile de¤erlendi-
rece¤iz. Bu farkl› okuma, Türkiye seçmenine yönelik ön kabulleri, siyasal ile-
tiflimin ve kampanya stratejisinin nas›l alg›land›¤›n› konu edinecektir. 

1995 y›l›ndan beri çeflitli siyasetçilerle ve siyasal partilerle e¤itim ve da-
n›flmanl›k süreçlerinde hayli bir deneyim biriktirdim. Bu süreçlerde en çok yo-
ruldu¤um fley siyasetin, seçmenin ve iletiflimin alg›lanma biçimiydi. Okumak-
ta oldu¤unuz yaz›y› toparlad›¤›m günlerde Obama, Birleflik Devletler Baflka-
n› seçilmiflti. Her yerde Obama mucizesi ile siyasal iletiflim aras›ndaki iliflki
konu ediliyordu. Ali Saydam, bu makalenin içeri¤i ile yak›ndan iliflkili bir ya-
z› yay›nlad›: 

“Bizde siyasi liderler de, kadrolar› da her fleyi bilirler (!), iletiflimi zaten
bilirler. E¤er lider ille de uzmanlara biraz sayg› göstermesini emrederse, o za-
man kerhen kabullenirler durumu ve o kadrolar› ilk f›rsatta ‘yemek’ için elle-
rinden geleni arkalar›na koymazlar.

Genelde bu kadrolar iletiflim uzmanlar›n›, reklam ajanslar› ayaklar›n›n
aras›nda dolaflan ve liderlerle aralar›na giren ‘müzahrefat’ olarak görürler.

Bugüne kadar pek çok siyasi liderle temas›m oldu. Yukar›da çizdi¤im
tablonun d›fl›nda bir iliflki ve ifl süreci ile karfl›laflmad›m aç›kças›. ‹flte bu yüz-
den merak ediyorum; koskoca ABD’yi ve hatta dünyay› yönetmeye haz›rlanan
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koskoca bir lider, iletiflimden hiç mi anlam›yordu ya da salak m›yd› ki, gidip
siyasi gelece¤ini bir flirkete ve iki tane Dan›flman’a teslim etti ve seçimi ka-
zand›ktan sonra da hiçbir komplekse kap›lmadan efli, k›zlar› ve baflkan yar-
d›mc›s› Joseph Biden’dan hemen sonra onlara flöyle teflekkür etti:

“Onlara minnettar›m. Bu ekip ABD tarihindeki en iyi seçim kampanyas›
ekibidir.”

Düflünün: Örne¤in, Baykal kalk›yor ve diyor ki: “Serdar Erener ve Ali
Taran’a minnettar›m! Onlar olmasayd› bu seçim zaferini elde edemezdik!”

Düflünebiliyor musunuz? Ben düflünemiyorum... Neden?.. Çünkü bizde
iletiflim getirdi¤i katma de¤eri gören, okuyan, anlayan, sayg› duyan insan sa-
y›s› çok düflüktür. Tabii bizdeki durum farkl›. Baraj› geçememe durumu da da-
hil bizde bütün liderler seçimlerden sonra bir ‘hüsnükuruntu’ analizi gelifltirip
asl›nda nas›l yenilmemifl olduklar›n› anlatmakla ‘maluller’dir. Kazananlar da
kendilerinin ve sadece kendilerinin ne kadar muazzam olduklar›n› günde 10
defa kendilerine tekrarlayan ya¤danl›klara inanmay› tercih ederler.”3

Saydam’›n yaz›s›nda benim de de¤inece¤im noktalardan birini aç›kça gö-
rüyoruz. Siyasetçiler iletiflimi, iletiflim dan›flmanlar›n› nas›l görüyorlar? “Oba-
ma’n›n arkas›nda dahi iletiflimciler var m›yd›?” gibi bir sorudansa, Obama’n›n
iletiflimcileri ile nas›l bir çal›flma içinde oldu¤unu konuflmak gerekiyor. ‹leti-
flimin etkisini ve gücünü siyasal ba¤lamda tart›flmak için güzel bir bafllang›ç
yap›yoruz.

Bu makalede ikinci olarak, Türkiye seçmenini etkilemeye yönelik ikna
stratejilerine dair “efsaneleri” konu alaca¤›z. Bu, ilk sorumuzla yak›n bir ilifl-
ki içinde olacak. 

Makalenin sonlar›na do¤ru, “siyasal iletiflimde” hikâye yaratman›n öne-
mini tüm bu tart›flmalar›n bir sonucu olarak ele alaca¤›z.

AAhh  flfluu  iimmaajj……TTeerrzziilleerr,,  BBeerrbbeerrlleerr vvee  SSttrraatteejjii

‹maj kavram› pazarlama iletifliminin temellerinden biridir. Marka imaj›,
kurumsal imaj olarak ikna edici iletiflimin nihai hedeflerinin bafl›nda gelir. Bu
da çok do¤ald›r. Tutumlar›, davran›fl› tetikleyen öncül “alg› tortusu” imaj ile
özetlenir. Özetle, bir “fley” (marka, kifli, kurum, parti, flehir, ülke)  hakk›ndaki
bilgi ve duygular›n bileflimidir.

‹letiflimin temel görevi, tan›mlanan kurumsal ya da marka kimli¤inin he-
deflenen kiflilerde de oluflmas›d›r. Söz gelimi bir kifli kendi hakk›ndaki kimlik
ö¤elerini dürüst, ifl bilir, duyarl› olarak tan›ml›yorsa; onunla birlikte çal›flan ya
da yaflayanlar›n da ayn› cevab› (alg›) vermesi durumunda iletiflim sa¤l›kl› ça-
l›flm›flt›r. Ama o kifli duyars›z, kaba, beceriksiz gibi alg›lan›yorsa; aradaki far-
k› gidermek (tan›mlanan kimlik yönünde) iletiflimin görevidir. 
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Peki adaylar›m›z›n imaj› kavray›fl› nedir? Bu saç olmufl mu? ‹nsanlarla,
genel baflkanla görüflürken nas›l konuflmayal›m? Nas›l giyinmeyelim? Kiflisel
iletiflim becerilerimi nas›l art›rmal›y›m? Hangi sözcükleri, nas›l bir üslupla
söylemeliyim? Bu sorulara birçok ek yap›labilir.  

‹maj› yönetmeyi k›l›k k›yafet, beden dili, fiziksel görünüm gibi unsurla-
ra indirgeyen bu yaklafl›m, siyasal iletiflim dan›flmanl›¤›n›n imaj› aç›s›ndan
son derece sorunlu bir aland›r. Hiç kuflkusuz kiflisel iletiflim becerileri, fiziksel
görünüm önemsizdir denemez. Demiyorum da. Ancak, siyasal aday ya da li-
der imaj›n› bir stratejiden yoksun ele almak sak›ncal›d›r4. 

Bir aday›n nas›l göründü¤ü önemlidir. Peki nas›l görünmelidir, nas›l bir
duygu yaratmal›d›r? Miras› nedir? ‹nsanlar (seçmenler) bu seçim nas›l ideal
aday beklemektedir? Bizim aday›m›z›n özellikleri ile nas›l bir eflleflme yap›la-
cakt›r? Bu sorular ile yüzleflmeden “hocam bana bir imaj” yakar›fllar› aras›n-
da sa¤l›kl› bir siyasal iletiflim stratejisi beklenemez.

Kiflisel imaj› yönetmek seçim dönemi için bir tür “makyaj” ile s›n›rlana-
maz. S›n›rlanan siyasal iletiflimin etki alan›d›r. Siyaset eflittir iletiflim. Bu da
uzun dönemli bir stratejidir. Güçlü ve kararl› bir flekilde kiflisel ça¤r›fl›mlar›n
aday ile birlikte tart›fl›lmas›, içsellefltirilmesi ile mümkündür. Aday aday› olup
iletiflimcilerin kap›lar›n› çalanlar mucize bekliyorlar.

Büyülemek konusunda iletiflimcilerin ad› ç›km›flt›r. Tamam, ama o kadar
da de¤il. Aday kimli¤i ve konumland›rman›n belirli analiz ve araflt›rmalara da-
yanarak (siyasal rekabet, pazar, içsel analiz, hedef pazar bölümü, seçmen bek-
lenti-gereksinimleri) gelifltirilmesi gerekir. Bu belirlendikten sonra berbere ya
da terziye, spor salonuna u¤ramak gerekiyor. 

Stratejiye yönelik bir gereksinim çok nadir karfl›m›za ç›k›yor. Aday ima-
j› incelikli, zorlu bir analiz ve çal›flma ile (kimlik-konumland›rma) bafllayan
bir yolun sonudur. Unutuluyor. 

SSeeççiimmlleerrii  pprroojjeelleerr kkaazzaann››rr……

Girifl bölümünde, Türkiye siyasal reklamlar›na yönelik e¤ilimleri sizlerle
paylaflt›k. Reklamlardan yola ç›karak aday ya da parti konumland›rmalar›na
yönelik de¤erlendirmeleri özetledik. Bu tablolar ne söylüyor? Bilimsel bir
yöntemle siyasal reklamlar›n mesaj strateji türlerini betimliyoruz. Ancak bu-
nun daha ötesinde bir fleyler oldu¤unu düflünüyorum.

Bu tablolar›, siyasetin konular (issue), projeler ile imtihan› olarak nitelen-
diriyorum. Yaklaflmakta olan yerel seçimler nedeniyle biraz da doluyum. Bir-
çok görüflmede klifleden baflka bir fley üretemeyece¤imiz tart›flma yafl›yoruz.
Bildi¤im en yarat›c› ve isabetli siyaset sosyologu olarak Cemalettin Taflç› ile
birlikte kat›ld›¤›m›z birçok toplant›da “deja vu” yafl›yoruz. 
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Seçmene ve siyasete yönelik temel kal›p yarg›lar› parti ya da görüfl ayr›-
m› yapmaks›z›n flu flekilde ifadelendirebiliriz:

• “‹nsanlar projelerimi soruyor, bana flöyle birkaç proje bulamaz m›s›-
n›z?”

• “Türkiye’nin e¤itim ve ekonomi sorunlar›na yönelik bir rapor yazamaz
m›s›n›z?”

• “fiu tür sorunlara ne tür çözümler önerirsiniz.”
• “Seçmen projelere bakar.”
Tablolara bak›nca, uzunca bir süredir Türkiye siyasetinin neden t›kand›-

¤›n› bu ifadelerle birlikte düflünmenizi isterim. Neredeyse bu sorulara cevap
stratejiler oluflturulmufl. Bir de flu imaja yönelik hareketler var: O da dü¤ün fo-
to¤rafç›lar›n›n pozlar›nda hayata geçiyor. 

Seçmenlerin siyasetle ilgisini kendisiyle karfl›laflt›ran, her dakika gazete-
lerde kendi beyanat›n›, foto¤raf›n› arayan siyasetçiler karfl›s›nda çaresiz kald›-
¤›m›zda flu soruyu soruyoruz:

“ Peki efendim siz flimdiye kadar projelere bakarak m› oy verdiniz?”
Cevap: “Ben farkl›y›m. Seçmenler ona bak›yor”. 
Bu cevaba nas›l bir cevap verilebilece¤i konusunda yard›mlar›n›z› bekli-

yorum. Ayn› siyasetçiler biraz sonra, seçmenlerin tak›m tutar gibi parti tuttu-
¤unu da söyleyince asfalyalar›m›n atmamas› için tuvalet için izin istiyorum.

Bu nas›l bir fleydir? Seçmenler hem projelere, ak›lc› vaatlere oy veriyor
hem de tak›m tutar gibi parti tutuyor. Bu flizofreni, seçmenin de¤il siyasetçi-
nin. Siyasetin ne oldu¤u, seçmenin kim oldu¤u konusundaki yanl›fll›klar ko-
medyas›. 

“Siyasal ‹letiflim Yönetimi” isimli kitab›mda, “Aflk, buzdolab› markas›,
futbol tak›m› ve seçmen tercihleri” adl› bir bölüm kaleme alm›flt›m5. O kitap-
ta uzunca iki bölüm, seçmenin siyaseti, aday ya da partileri de¤erlendirme cet-
vellerini tart›flm›flt›m. fiimdi o konulara yeniden girmeyelim. Farkl› bir pence-
reden yeni bir fleyler ekleyelim istedim. 

AAnnllaamm››  oollmmaayyaann  flfleeyy  eennffoorrmmaassyyoonn  ddee¤¤iillddiirr……
“The Mathematical Theory of Communications” (‹letiflimin Matematik-

sel Kuram›) adl› 1949 y›l›nda yay›nlanan kitapta, enformasyon, “belirsizli¤i
azaltan fley” olarak tan›mlan›yordu. Bu tan›m do¤ru ise, o zaman büyük “en-
formasyon ça¤›” asl›nda büyük bir enformasyonsuzluk patlamas›d›r. Bir veri
patlamas›d›r bu… ‹nternet, herhangi bir tamamlanm›fll›k iddias› tafl›mayan,
gözden geçirilmemifl veriler deryas›d›r, gözden geçirilmemifl veriler çölü-
dür… Enformasyon, insan› anlama’ya    yönlendirmelidir. Sizin için anlam› ol-
mayan fley enformasyon de¤ildir.

(Jack Trout Enformasyon ile Veri aras›ndaki fark› aç›klarken)
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Anlam› olmayan fley enformasyon de¤ildir. Ak›lc› proje saplant›s› ile ile-
tiflimi etkisizlefltirme, siyasetin de anlam (mana) sahibi bir fley olmas›n› engel-
liyor. Modern ak›lc›l›k her yan›m›z› sarm›flt›r, duygusall›ktan utananlara flöyle
bir post-modern cevap vereyim. 

Zygmunt Bauman yeniden büyüleme sürecine büyük bir merkezilik atfe-
der6: 

“Postmodernite, dünyay› büyüden kurtarmak için verilen, sonuçsuz kalsa
da uzun ve coflkulu mücadeleden sonra “yeniden büyülenmesi”ni getirir. (Ya
da daha do¤rusu büyünün bozulmas›na karfl›, hiçbir zaman tam olarak dindi-
rilemeyen direnifl, modernitenin vücudunda hep postmodern dikendi.) Öngörü
ve ak›lc› meflrulu¤a direnen kendinlendilik, güdüler, içgüdüler ve e¤ilimlere
güven duyulmamas›n›n yerini duygusuz, hesapl› akla güven duyulmas› alm›fl-
t›r. Duygulara onur; “aç›klanamaz”a, yaln›zca bu da de¤il, ak›ld›fl›l›¤a da mefl-
ruluk geri verilmifltir…

Postmodern dünya, gizemin, art›k s›n›r d›fl› edilme emrini bekleyen kat-
lan›lamaz yabanc› olmad›¤› bir dünyad›r… Yaln›zca henüz aç›klanmamakla
kalmay›p hiç aç›klanmaz da olan (çünkü hepimiz baz› fleyleri hiç bilemeyece-
¤imizi biliyoruz) olay ve davran›fllarla birlikte yaflamay› ö¤reniyoruz. Mu¤-
lakl›¤a sayg› duymay›, insan duygular›na sayg› göstermeyi, amaçs›z ve hesap-
l› ödülleri olmayan davran›fllar› takdir etmeyi tekrar ö¤reniyoruz.”

Siyasetçilerin, siyasal dan›flmanlar›n, iletiflimcilerin ö¤renecekleri aras›n-
da son cümleye dikkat çekerim: “Mu¤lakl›¤a sayg› duymay›, insan duygular›-
na sayg› göstermeyi, amaçs›z ve hesapl› ödülleri olmayan davran›fllar› takdir
etmeyi tekrar ö¤reniyoruz”. 

fiimdi bu al›nt›y› son dönem siyasal iletiflim efsaneleri aç›s›ndan de¤er-
lendirerek yol alaca¤›z. 

PP rroojjeelleerr YYeettmmeezz,,  KKöömmüürr VVee  EErrzzaakk  SS››rraaddaa……

AKP iktidar›n›n %47’sini aç›klayan rakip siyasetçiler, AKP’yi tufl etmek
isteyenlerin (sand›k marifetiyle) soruna ve çözüme yönelik önerileri, seçmene
hakaret ediyor. Ve bana göre s›rf bu hakaret yüzünden seçmenlerin onlara mu-
habbet beslemesi olas› de¤il. 

Bizimki gibi demokrasilerde oy, temel bir hesaplaflma vesilesidir. Bu ne-
denle de çok de¤erlidir. Hesaplafl›lan fleyin ne oldu¤u konusunu çözemeyenler
kolaya kaç›yor ve siyasal iletiflim dan›flmanlar›n›n hayat› kay›yor.  Görünen o
ki, herkes siyasal dan›flman ya da iletiflimci. Onlar, söz gelimi 2009 yerel se-
çimlerine haz›rlan›rken erzak ve kömür da¤›t›lmas› durumunda seçimi alacak-
lar›na iman etmifl.  ‹man etmifl diyorum. Koca koca partilerin sözcüleri tele-
vizyonlarda seçim sonuçlar›n› böyle de¤erlendiriyor. 
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15 y›ld›r derslere giren bir hocay›m. E¤itimde kalite çal›flmalar›nda
önemli bir konu olarak hocan›n performans de¤erlendirmesi konusunda flu tür
itirazlar› s›kça duydum. “Ö¤renci yüksek nota göre hocay› de¤erlendirir”. Do-
lay›s›yla ö¤renci de¤erlendirmesi dikkate al›nmamal›d›r. Ben ise tam tersini
gördüm y›llarca, ö¤renciler 100 alsa dahi hocan›n onlara ne katt›¤›n›, nas›l ile-
tiflim kurdu¤unu, bilgisini, tavr›n› fakl› de¤erlendiriyor. Kolayl›kla geçmesinin
ötesinde, arad›¤› baflka fleyleri bulamad›¤›nda da hocan›n notunu k›r›yor. Kufl-
kusuz tüm ö¤renciler buna bak›yor demiyorum. Az›nl›ktakiler kolay geçmifl
olmay› daha da önemsiyor. Ama az›nl›klar iflte.

Bu olay› niçin anlatt›m? Seçimler öncesinden da¤›t›lan erzak ve kömürün
kampanya stratejisi olmas› gere¤ine iman etmifllere anlatt›¤›m bir hikaye de
ondan. Sizlerle de paylaflt›m. 

Seçmenin oyunu, sat›n al›nacak bir fley olarak görenlerin iletiflime gerek-
sinimi olmaz. Dan›flmanl›¤a, araflt›rmaya, stratejiye de gerek kalmaz. Bu du-
rumda siyasete de gerek yoktur. Durum da buna do¤ru gidiyor. “Da¤›t›yorsun
erza¤›, kömürü; al›yorsun oylar› formülü” dünyaya ihraç edebilece¤imiz siya-
sal kampanya stratejisi olacak yak›nda. ‹nsana kendini çaresiz hissettiriyorlar.
Siyasal dan›flmanlar›, iletiflimcileri iflsiz b›rak›yorlar.

KKaapp››ddaann  kkaapp››yyaa  kkooflflttuurrmmaaccaa……

Milli Görüfl çizgisinin Refah Partisi ile birlikte yo¤unlaflt›¤› kiflisel ileti-
flim organizasyonu bir di¤er efsane. Kampanya, bütünleflik iletiflimi ve parti
kurumsal iletiflimi aç›lar›ndan gönüllüler ve üyeler son derece önemli bir ça¤-
r›fl›md›r. Buna bir itiraz›m olamaz. Hatta marka elçileri olarak ve parti içi de-
mokrasi aç›s›ndan gönüllüler ve üyelere son derece önemli bir rol verilmesi
gerekti¤ini savunurum.

Birleflik Devletler siyasal kampanya literatüründe de (canvassing) yeri
olan kiflisel iletiflim taktik uygulamalar›, kitle iletifliminin eriyen gücüne para-
lel olarak önemini art›rm›fl görünüyor. Genel pazarlama iletifliminde adeta ye-
niden keflfedilen a¤›zdan a¤›za iletiflim (WOM) e¤iliminin de bu sürece olan
etkisini anlayabilirim.

Ama benim as›l gördü¤üm fley,  Refah çizgisinin baflar›s›n› aç›klamak
için kullan›lan ve kendi kendini do¤rulayan bir efsane olmas›. Uzun dönemli
bir temas›n parti ile seçmen aras›ndan kal›c› bir ba¤ oluflturaca¤› bir gerçek.
Seçime üç dört ay kala bu takti¤in hayata geçilmesi ise bofl bir hayal.

Genel siyasal e¤ilimler, heyecanlar, gerilimler aras›nda ev ziyaretleri ile
bir etki yaratmak san›ld›¤› kadar kolay de¤il. Abart›lm›fl bu güç, di¤er efsane-
ler gibi güçlü bir strateji gereksinimini ortadan kald›r›yor. Zaman›, enerjiyi ve
parasal kaynaklar› verimsiz harcatmaya neden oluyor.
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Miting gibi kiflisel iletiflim araçlar›n›n etkisizleflti¤i savlar›na ra¤men bir
di¤er kiflisel iletiflim takti¤inin böylesi önem kazanmas› da ayr› bir tart›flma
konusu. Siyasal iletiflim heyecan ve umutlar› art›racak “rüzgar›” güçlendirme-
ye yo¤unlaflmal›d›r. Bunun yolu güçlü bir stratejiden geçer. Bundan sonraki
konumuz da budur.

SS‹‹YYAASSAALL ‹‹LLEETT‹‹fifi‹‹MM  HH‹‹KKAAYYEE’’DD‹‹RR……  

SSttrraatteejjii  NNeeddiirr??

Abdullah Özkan, uzun zamand›r elinizdeki bu kitaptan söz ederek, bir ya-
z› bekliyordu. Benim mazeretim vard›. Yan çiziyordum. “Reklamda Anna Ka-
renina ‹lkesi (Kesmece Reklam Mümkün Mü?)” ad›yla yay›nlanacak bir kita-
b› tamamlamak ile mücadele ediyordum. Asl›nda kitab›n temel duruflunu, ge-
nel pazarlama iletiflimi, marka yönetimine iliflkin görüfllerimi tetikleyen fley-
ler, siyasal iletiflimde yaflad›¤›m çeflitli çaresizlik anlar›yd›. Bunlar›n baz›lar›-
n› sizlerle paylaflt›m. Dolay›s›yla bu son bölümde  yazacaklar›m, söz etti¤im
kitab›n sonu ile paraleldir. Baz› bölümleri do¤rudan o kitaptan alaca¤›m› 7 bi-
lin istedim.

Öncelikle,,  ““strateji nedir?” sorusuna hikaye cevab›n› verdi¤imi belirte-
yim.. Hikaye kavram›na nas›l bir mana yükledi¤imizi ilerleyen k›s›mlarda
özetliyoruz. Hikayelefltirme konusunda kültürel bir zaafiyetimiz oldu¤u aç›k.
Modern ak›l karfl›s›nda duygular›n ve hikayelerin prestiji yok.

TTüürrkkiiyyee  ““hhiikkaayyee””  zzeennggiinnii,,  BBiizzlleerr hhoovvaarrddaa  mmiirraassyyeeddii..……

Hikayeler, durduklar› yerde duran gizli hazinelerdir. Onlar› ifadelendiren,
de¤erli k›lan biziz. Hem “kaynak” hem de “al›c›” olarak. 

Osmanl›’dan Cumhuriyet’e yaflanan onca “fleyi”, gelecek nesillere nas›l
anlat›yoruz. Türk sinemas›n›n sorunu sadece ekonomisi mi? Son on y›ld›r Os-
manl› tarihi üzerine nitelikli ya da de¤il onca roman›n bask› say›lar› ne anlat›-
yor? Biraz geç kalmad›k m›? Galatasaray ve Fenerbahçe aras›ndaki ezeli reka-
betin belgeselinin “yabanc›lar›n” elinden ç›kmas›na ne cevap verirdiniz? Kle-
opetra m›? Hürrem Sultan m›? Bir ‹sveçli, ‹ngiliz ya da Hindu, hatta bir Türk
için hangisi tan›d›k? 

Bu sorular› art›rmak kuflkusuz mümkün. Varmak istedi¤im nokta Türki-
ye yönetim kültürünün ak›lc›l›k (rasyonalite)   ile imtihan›. Sadece ticari mar-
kalar için de¤il sahip oldu¤umuz, var etti¤imiz “her fleye” dair bir kavray›fl so-
runumuz var. Bu kavray›fl sorununun kayna¤›n›, modern ak›lda görüyorum.
Modern akl›n orijininden (Bat›) bile daha çarp›k bir flekilde. 

Hayata dair tüm kavray›fllar›m›z› etkileyen “modern ak›lc›laflt›rma”  pro-
pagandas› okullardan, ifl toplant›lar›na her alanda karfl›m›za ç›kar. Postmo-
dernlerin yerinde itirazlar›n›, mevsimin de¤il zaman›n ruhuna uygun olarak
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hissedenler d›fl›nda dile getiren yok denecek kadar az. Bunu dile getirenlerin
de gerçek davran›fl ve alg›lar›nda bu propagandan›n izleri çok güçlü. Nedir bu
ak›l tak›nt›s›, modernlik ve ilerleme rüyas›n›n vazgeçilmez putuna s›ms›k› sa-
r›lman›n nedeni?  Modernli¤in çok güçlü bir hikayesi oldu¤u kesin. Bu hika-
yenin etkilerini hayat› kavray›fl›m›zdan öyle kolayl›kla ç›karamad›¤›m›z da.

Asl›nda tüketiciler -seçmenler– için karar mekanizmalar›n›n do¤as›nda
ifade edilmeden “iflleyen” bir sa¤l›k var. Ancak, yönetim makamlar›n›n okur
yazarlar›nda bu sa¤l›¤› görmemiz istisna. Onlar›n olay ya da olgular› de¤erlen-
dirme, görme biçimi özellikle iletiflimin iflleyifline dair kendinden menkul ama
çok güçlü bir flekilde takdim edilmifl ön kabullerle flekilleniyor.

Söz etti¤im modern ak›l, insani varolufl konumlar›n› önemsizlefltirdikçe
iletiflimin “temas” iletisi göndermesi olanaks›zlafl›yor.  

Fenerbahçe’yi yönetenler, stadyum ile modernli¤i ve endüstriyel futbol
ile yak›nlaflmay› sahiplenerek, yüzy›ll›k hikayelerini önemsizlefltirmiyor mu?
Galatasaray da h›rsla stadyum yap›yor, finansman› için Ali Sami Yen ad›ndan
vazgeçecekti? Ne oldu bilmiyorum. Vazgeçip vazgeçmedi¤ini bile anlayama-
d›k. ‹lerlemeci, modern ak›l, o yüz y›ll›k marka kültürlerini rehin alm›fl du-
rumda. 

Cumhuriyet Halk Partisi… Hani onun hikayesi? Onlar da holdinglere
özenip müthifl ak›ll› bir bina ile arz› endam ediyorlar Ankara’da.   AKP, CHP
ve MHP’nin Ankara’daki genel merkezleri, o markalar›n kültürleri, hem de-
mokratik kat›l›mc›l›k aç›s›ndan hem de siyaset kavray›fllar› aç›s›ndan çözüm-
lenmeyi hak ediyorlar.

Kendi ellerimizle “markalar›m›z›n” ruhunu, içini boflalt›yoruz. De¤erli
olan› seçen, öncelikleri belirleyen fley, zihinsel modellerimizdeki sakatl›klar,
manas›z siyaset, s›k›c› iletiflimden baflka bir sonuç vermez. 

Siyasete ve siyasetçiye dair daha önceden söz etti¤im kavray›fl, anlay›fl
sakatl›klar›n›n en tehlikelisi de budur. S›k›c›l›k, manas›zl›k sarm›fl dört bir ya-
n›m›z›. Bu sadece seçmenleri de¤il, parti üyelerini, gönüllüleri de kaps›yor.
Kurumsal markalar olarak partilerin durumu içler ac›s› hele geliyor. Bir de
parti içi demokrasi zafiyetimizi düflünün. Çok anlafl›l›r bir fley de¤il mi?

HHiikkaayyee  aannllaattmmaa  bbiizzee……

Hikaye bir tür zihinsel izlenimdir. Bir hikaye arac›l›¤›yla alg›lar› biçim-
lendirebilir ve bilinçalt›na dokunabilirsiniz. Hikaye, gücü d›flar›dan almaz;
onu kendi yarat›r… Kendisine ait, baflka türlü bir ggüüçç  vvee  ssttaattüü  yyaarraatt››rr. Bir hi-
kaye anlat›c›s›, insanlara neyin önemli oldu¤unu göstermek ve ddüünnyyaayy››  aann--
llaammllaanndd››rrmmaallaarr››nn››  sa¤lamak için hikayenin gücünü ödünç al›r. Hikaye anlat-
makla örnek vermek aras›ndaki fark duygusal içerik ve anlat›m s›ras›nda ek-
lenen ayr›nt›lard›r. Bir hikaye ayr›nt›lar›; karakterleri ve olaylar› bir bbüüttüünn  hhaa--
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lliinnee  ggeelleecceekk  flfleekkiillddee  ddookkuurr ve parçalar›n toplam›ndan ddaahhaa  bbüüyyüükk  bbiirr bbüüttüünn
haline getirir. ( A.Simmons, “Hikaye nedir?”i güzelce aç›klarken )8

Gerçeklik ile hikaye karfl›tl›¤› bile, tek bafl›na bir sorun. Bu, imaj kavra-
m›n› kavray›fl›m›z ile paralel gibi. Bu yüzden “hikaye” kelimesine, gündelik
iletiflimde olumsuz bir yak›flt›rma yap›yoruz. Hikayeyi küçümsemek bir ileti-
flimcinin düflebilece¤i en büyük hatad›r. Kuflkusuz siyasetçi için de. 

Simmons’tan yapt›¤›m›z yukar›daki al›nt›da vurgular bana ait. fi›k ve çar-
p›c› bir flekilde her fleyi özetliyor. Vurgular bana ait, çünkü anlamland›rma ve
bütünlük, iletiflim için en önem verdi¤im iki olgu. Anlamland›rma ve anlam
konular›yla “Anna Karenina ‹lkesi” adl› kitapta meflgul olmufltum. Özetle, in-
san›n temel gereksinimini anlam (mana) aray›fl› olarak tan›mlam›flt›m. Anlam
yarat›m›n›, marka iletiflimi (ticari ya da siyasal)  baflar›s›n›n temeli olarak sa-
vunmufltum. Marka temas›n›n canl›l›¤›n› sa¤layan ögelerin anlam yarat›m› ve-
silesiyle seçmen ya da tüketici davran›fl›n›n etkiledi¤ini ileri sürmüfltüm. Siya-
sal iletiflimin de özünün bu oldu¤unu düflünüyorum. 

YYeennii  bbiirr bbüüttüünnlleeflfliikk  iilleettiiflfliimm  ttaann››mm››

Son 20 y›ld›r tecimsel ve siyasal iletiflimde, imaj›n oluflturulmas›na bü-
tünleflik iletiflim vurgusunu tart›fl›yoruz. Ben de sosyal psikolojik olarak bunun
do¤rulu¤undan flüphe etmiyorum. Buna bir çözüm olarak hikayeyi öneriyo-
rum. Çünkü, markan›n (parti ya da aday›n)   hikayesi, bütünlüklü bir iletiflim
stratejisinin oluflturulmas› ve uygulamalar›na yans›t›lmas›nda tüm aktörleri
ba¤lay›c› bir ifllev görür. Ama daha da önemlisi hikaye, anlam› infla etme sü-
recinde “temas“ iletisi ve duygusall›¤› ile büyüyü yaratmak için temeldir. 

Tekrar Anetta Simmons’a baflvuraca¤›m.

“Etkilemenin büyüsü ne söyledi¤inizden çok, nas›l söyledi¤imizde ve
kim oldu¤umuzda gizlidir? “Nas›l-kim” meselesi, kategorileri, tan›mlar› ve
rasyonel (ak›lc›) analizi bofla ç›kar›r. Etkinin kayna¤›nda insanlar›n siz ve he-
defleriniz hakk›nda hissettikleri yatar. Duygulara ait alanda (tan›m gere¤i aakk››ll
dd››flfl››  aallaannddaa) ffiikkiirrlleerr geleneksel anlamda ““oorrggaanniizzee”” olamazlar. ‹letiflim ve et-
kileme ilgili fikirleri “organize” etme çabalar›, kula¤a hofl gelen fakat ifle ya-
ramayan, kademeli, her duruma uygun metotlar do¤urur. Bu modeller, uyum
sa¤layamaz ve bask› alt›ndayken hat›rlanmalar› zordur (ikisi de ayn› kap›ya ç›-
k›yor zaten). “ 9

Son seçimlerin (2007 Temmuz) sonuçlar›n›, da¤›t›lan kömür ve benzeri
yard›mlarla aç›klayan siyasetçiler ile k›r›c› tart›flmalar yapmak durumunda
kald›¤›mdan söz etmifltim. Oylar›n sat›n al›nabilece¤ine o kadar iman etmifl-
lerdi ki, konuflamaz hale geliyordum. Seçmen ya da tüketici davran›fl›n›n ka-
rar mekanizmalar›n›n ak›lc› olmad›¤›n›, seçmen ya da tüketicinin soruldu¤un-
da cevapland›ramayaca¤› bir “fleyin” etki alan›nda oldu¤unu anlatmak o kadar
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kolay de¤il. Bu “fley” duygu mudur? Söz gelimi mukaddeslerine sayg› göste-
rilmedi¤i “alg›s›”, seçmenlerin cetvellerindeki di¤er unsurlar› de¤erlendirme-
ye almamalar› için yeterlidir. Sonuçta, modern ak›l ile aç›klanmaya çal›fl›lan
seçmen-tüketici davran›fllar›nda sürekli çuvallama olas›l›¤› var.

2007 seçimleri öncesi yaflananlar, Temmuz 07’deki seçimi referanduma
dönüfltürdü. Seçmen cetvelleri alt üst oldu. Sadece Temmuz 07 örne¤indeki
kadar yo¤un ve güçlü olmasa da  her seçimde (seçme davran›fl›m›zda) modern
akl›n yetmedi¤i ak›l d›fl› bir cetvel söz konusudur. Bundan dolay› seçmeni suç-
layanlar, kendi karar alma süreçlerini bir düflünsünler.

AAkk››llll››  ‹‹nnssaannllaarr DDuuyygguussaalldd››rr

‹kna stratejisinin genel yaklafl›m›n› ifade ederken öne sürülen ikilikler
(ak›lc›-duygusal) “analitiktir”. Hiç kuflkusuz, ak›lc›-duygusal bileflimi de söz
konusudur. Yap›lan iflin analizi k›sm›nda ufuk aç›c› bir ikilik tan›m› bilim in-
sanlar›n› rahatlat›r. Bu yaz›n›n giriflinde yer alan tablolar da böylesi bir ikili-
¤in gölgesindedir: Ak›lc› bilgisel konu (toplumsal sorun), duygusal-imaj (aday
imaj›).

fiimdiye kadar k›saca ve z›playa z›playa ele ald›¤›m›z hikaye tam da bu
noktada anlam kazan›yor. Bir siyasal adaya ya da partiye oy verirken birçok
kez gördüm ki ak›lc› aç›klamalar (seçmenler taraf›ndan) s›rf soruldu¤u için
uyduruluyor. Gerçekte Simmons’un organize olmayan ama etkinin ortaya ç›k-
mas›n› sa¤layan duygusal unsurlard›r belirleyici olan. 

Siyasette konular›n, sorunlar›n, çözümlerin, projelerin önemi yoktur de-
miyoruz. Bunlar›n özünü de ifade eden bir ba¤lam (context) tasar›m›n›n yok-
lu¤unda bunlar çal›flmaz diyoruz. 

Sonuçta iflimiz hikayedir, çünkü:

Hikaye, duygulara ait alanda büyünün yarat›lmas›na yönelik organize ol-
mayan etkiyi organize etmemiz için bir çerçeve sa¤lar. 

Hikaye, insan› d›fllamaz; ortak eder, kat›l›ma ve yeniden üretmeye olanak
tan›r, konuflturur, konuflmaya ilham verir (WOM etkisi).

Hikaye, insan›n anlam istemine ba¤l› olarak “kendi hikayelerimize” can
verir.

Hikaye, “enformasyona” anlam katar; tepeden bakmaz, insanc›ll›¤› art›-
r›r, “bilgiyi” yaflan›r k›lar. 

Hikaye, ba¤lay›c›d›r (sa¤lanabilirse) bütünlüklü bir iletiflim uygulamas›-
n› da sa¤lar.

Yukar›daki de¤erlendirmeler, modern akl›n hakimiyetindeki bir siyaset
ve seçmen kavray›fl›na karfl› gelifltirilmesi önerilen duruflu özetliyor. Sonuç
bölümünde biraz daha açarak devam edece¤iz…
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SSoonnuuçç  

“Strateji nedir?” sorusuna cevab›m›z hikaye oldu. Dolay›s›yla iddial› bir
flekilde strateji ile hikayeyi efl anlaml› kullanm›fl oluyoruz. 

Hikaye, siyasal aday ya da partinin bütünlüklü, canl›, sürdürülebilir bir
siyaset ve iletiflim ba¤lam›n› (context) infla etmesidir. Seçim dönemi ya da de-
¤il siyasal aday yada partilerin marka temas›n›n gücünü ve etkilili¤ini hikaye
(strateji) sa¤lar.

Böylesi bir strateji yoksunlu¤unda, taktiksel onca iletiflim sadece bir esin-
ti olacakt›r. F›rt›nalar kopmayacakt›r. 

‹letiflimde neyin nas›l söylenece¤i konusunda ilham veren, bütünlü¤ü
sa¤layan stratejik çerçeve iletiflimin etkinli¤inin sigortas›d›r.

Hikayenin iletiflimi de (reklam, PR, vb) çok önemlidir. Tasar›m de¤eri ve
özen, yarat›c› farkl›l›klar, uygulamada par›ldamal›d›r. Bu ifller de uzmanl›k is-
ter. “Bak flöyle bir slogan›m var, bunu kullanal›m”lar, “Bu rengi çok seve-
rim”ler,”fiark› sözlerini ben yazar›m, ne de olsa flairim”ler çözüm de¤ildir. 

Araflt›rmaya, profesyonellere gerek duymayan aday ya da partilerin bü-
tünlükçü bir strateji tasar›m› ve iletiflim uygulamalar› ile etkili olmas›, flansa
bile kalmam›flt›r. 

Seçimlerin ma¤luplar›, seçmenleri suçlamadan önce üç defa düflünsünler.
Siyaseti lang›rtlaflt›ran10, gerçek saha ve mücadeleden kaçanlar kimler?
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SS‹‹ZZCCEE  BBUUGGÜÜNN  ÜÜLLKKEEYY‹‹  ‹‹LLGG‹‹LLEENNDD‹‹RREENN
EENN  ÖÖNNEEMMLL‹‹  SSOORRUUNN  NNEEDD‹‹RR??

DDooçç..  DDrr..  EErrkkaann  YYÜÜKKSSEELL

GGiirriiflfl

Kendi kendinize flu soruyu sorun ve yan›tlayamaya çal›fl›n: “Sizce bugün
ülkenin karfl› karfl›ya bulundu¤u en önemli sorunlar nelerdir?” Verece¤iniz ya-
n›tlar örne¤in flunlar olabilir: Ekonomik kriz, finans krizi, hayat pahal›l›¤›, ge-
lir adaletsizli¤i, yolsuzluk, iflsizlik, terör, trafik, e¤itim, sa¤l›k, çevre sorunla-
r›, küresel ›s›nma, dünyadaki savafllar, silahlanma vs…

Daha sonra da flunu düflünün: Bu sorunlardan kaç› sizin do¤rudan do¤ru-
ya yaflam›n›za müdahale eden ve her gün kiflisel olarak deneyimledi¤iniz ya
da yüz yüze oldu¤unuz sorunlar ve kaç› e¤er medya olmasayd› o kadar da dik-
katinizi çekmeyecek konular?

Bir de kendi kendinize flu sorular› sorun ve yan›tlamaya çal›fl›n: Bugüne
dek kaç siyasi lideri yak›ndan tan›ma imkân›n›z oldu? Kaç liderle birlikte ye-
mek yediniz? Kaç liderle el s›k›flma flans›n›z oldu? Kaç›yla ayn› ortamda bu-
lundunuz? Kaç›n› uzaktan da olsa gözlerinizle görebildiniz? Kaç›n› televiz-
yonda gördünüz ve dinlediniz? Kaç›n› hayat›n›zda hiç yüz yüze görmedi¤iniz
halde tan›d›¤›n›z› düflünüyorsunuz? Sonra da flu soruyu yan›tlay›n: E¤er med-
ya olmasayd›, tan›d›¤›n›z› düflündü¤ünüz lideri flimdi düflündü¤ünüz kadar ta-
n›yabilir miydiniz? 

Günlük yaflamda, kiflisel olarak yaflad›¤›m›z sorunlar karfl›s›nda kendi ka-
rarlar›m›z› kendimiz verirken, acaba toplumsal sorunlara iliflkin kararlar› kim,
nas›l verir? Kendimiz için hangi sorunlar›n daha önemli ve acil oldu¤unu, han-
gilerinin ise daha az önemli oldu¤unu kendi bafl›m›za düflünür ve buluruz.
Günlük yaflant›m›z içinde o gün yap›p bitirdi¤imiz ya da ertesi güne ve belki
de daha sonraya b›rakt›¤›m›z birçok sorundan söz edebiliriz. Asl›nda toplum-
sal sorunlara yönelik de hangilerinin daha önemli ve hangilerinin daha sonra-
ya b›rak›labilir sorunlar oldu¤una iliflkin kimi düflüncelerimiz mevcuttur. An-
cak bizim ad›m›za birileri bu sorunlar›n önceliklerini belirler ve çözüm için
enerji ve sermaye paylafl›m›n› düzenler. Ço¤u zaman da bu birileri, siyaset
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adamlar›d›r. Peki, siyaset adamlar› da bu toplumun bir üyesi olduklar› halde,
bu kararlar› verirlerken nelerden etkilenirler? Medya bu etkenler aras›nda na-
s›l bir güce sahiptir?

Medyan›n etkilerine dönük binlerce araflt›rma aras›nda, üzerinde en çok
yo¤unlafl›lan yaklafl›mlardan birisi “gündem belirleme” kuram›d›r. Bu konuda
araflt›rmalarda bulunan bilim insanlar› medya ve toplum iliflkisi ba¤lam›nda
medyan›n rolünü sorgularken, medyan›n önemli ya da öncelikli gösterdi¤i ko-
nular›n bir süre sonra kamuoyunun da öncelikli ya da önemli konular› haline
geldi¤i sonucuna ulaflm›fllard›r. Baflka bir deyiflle medyan›n, kamuoyunun zih-
nindeki konular›n önemlilik alg›lamas›n› çarp›c› bir biçimde etkiledi¤i belir-
lenmifltir (McCombs, 2004; Yüksel, 2001; Dearing ve Rogers, 1996). 

TToopplluummssaall  SSoorruunnllaarr››  KKiimm  YYöönneettiiyyoorr??      

Asl›nda konu toplumsal sorunlardan aç›ld›¤›nda ilk akla gelen siyasiler-
dir. Çünkü ço¤unlukla siyasilerin toplumsal sorunlar› çözmekle görevli ya da
gönüllü kifliler olduklar› düflünülür. Siyasilerin toplumsal sorunlar›n çözümü-
ne iliflkin bitip tükenmek bilmeyen bir enerjileri oldu¤u varsay›l›r (Dearing ve
Rogers, 1996: 72-87). Ayn› zamanda toplumsal kaynaklar›n yönetimiyle so-
rumlu siyasilerin, toplumsal sorunlara iliflkin çözüm bulmas› gereken kifliler
oldu¤u düflüncesi de yanl›fl de¤ildir. Ancak ça¤dafl ço¤ulcu demokrasilerde si-
yasilerin yönetime gelmelerinin ard›ndaki güç kamuoyunun deste¤ine ba¤l›-
d›r. Kamuoyunun deste¤i de flüphesiz kamuoyunun en önemli gördü¤ü sorun-
larla ilgilenen siyasilere olacakt›r. ‹nsanlar, önemli gördükleri sorunlar› önem-
li ve öncelikli bulan siyasilere oy verme e¤ilimindedirler. Bu ba¤lamda med-
yan›n görevleri hat›rlanabilir, çünkü bunlardan birisi, kamuoyunun sorunlar›-
n› dile getirmektir. Bir di¤eri ise siyasilerin faaliyetlerini seçmenlere duyur-
makt›r. O halde medyan›n siyasiler ve seçmenler aras›nda bir köprü rolü gör-
dü¤ü de söylenebilmektedir. 

Medyan›n bilgilendirme ifllevini yerine getirirken yapt›¤› baflka bir fley,
hangi konular›n bilgilendirmeye de¤er oldu¤una karar vermektir. Her gün ha-
ber merkezlerine gelen binlerce olaya ait haber aras›ndan ancak belirli say›da
olan› gazete, dergi ya da haber bültenlerinde yerini alabilmektedir. Bir gazete-
nin yazabilece¤i haber say›s› s›n›rl›d›r. Bir haber bülteninde verilebilecek ha-
ber say›s› da s›n›rl›d›r. Bu nedenle medyan›n kanal tutucu olarak oynad›¤›
önemli bir rol de hangi olaylar›n kayda de¤er oldu¤unu belirlemektir. Medya-
n›n dikkate almad›¤› olaylar›n kamuoyu taraf›ndan bilinmesi; e¤er kendileri ya
da bir yak›nlar› o olay› yaflamad›ysa pek de kolay de¤ildir. Kiflisel deneyimle-
rimiz yoluyla ö¤renemedi¤imiz, dolayl› olarak ö¤renebildi¤imiz konularda
medya önemli bir bilgi kayna¤›d›r. Örne¤in d›fl haber konular› bu türdedir. So-
malideki açl›¤›, Avustralya’da karaya vuran balinalar›, kutuplardaki küresel
›s›nman›n etkilerini, nesli tükenen hayvanlar› ya da dolayl› olarak ö¤renebil-
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me imkân› buldu¤umuz daha birçok konuyu, hatta Amerika Birleflik Devletle-
ri’nin Irak sald›r›s›n›, Filistin ve ‹srail aras›ndaki gerilimi, 11 Eylül’de New
York’ta gerçekleflen terör sald›r›s›n› ve hatta Fenerbahçe ile Galatasaray spor
tak›mlar› aras›nda ‹stanbul’da oynanan spor karfl›laflmas›n›n sonucunu medya
ya da iletiflim teknolojileri olmasayd›, ö¤renmek belki de günler, aylar ya da
y›llar alacakt›r. Oysa neredeyse hepsini canl› olarak televizyon ekranlar›ndan
izleyebilmemiz mümkündür. 

Peki ya medyan›n haber haline getirmedi¤i daha baflka hangi konular
hakk›nda, acaba ne zaman bilgimiz olacak? Bilemiyoruz, bilmemiz de müm-
kün de¤il.

Medyan›n sizin için neler yapt›¤›na iliflkin örneklere devam edelim. Bir
de flöyle düflünün: Her sabah daha soka¤a ad›m›n›z› atmadan belki o gün ne-
ler yapman›z gerekti¤ine iliflkin kimi düflünceleri zihninizde tasarlars›n›z. Ön-
ce hangilerini yapaca¤›n›z› ve sonra hangilerini daha sonraya b›rakaca¤›n›z›
düflünürsünüz. Oysa o gün evden d›flar›ya ç›kmadan televizyonunuzu açm›fl-
san›z, haber bültenini sunan spiker size o gün meydana gelen en önemli olay-
lar hakk›nda bilgi vermeye ve sizin dikkatinizi çekmeye çal›fl›r. E¤er bir gaze-
te alm›flsan›z, manflet haber günün en önemli olay›n› size bildirir. En önemli
konular›n hangileri oldu¤unu ö¤renebilmek için bülteni sonuna kadar dinle-
meniz ya da gazeteyi sonuna kadar okuman›z gerekmez. Çünkü ilk bir kaz ha-
ber ve gazetenin ilk sayfas› size en önemli neler oldu¤unu söylemek için ye-
terlidir. Dolay›s›yla medya her gün, o günün en önemli sorunlar›na iliflkin bir
öncelik s›ralamas› da sunmaktad›r. Medya bu sayede, o gün, belki de gün bo-
yu arkadafllar›m›zla yapaca¤›m›z sohbetlerde hangi konular› konuflaca¤›m›z›
da söylemektedir. 

Medyan›n öne ç›kard›¤› ya da önemsedi¤i konular, k›sa sürede kamuoyu-
nun da önemsedi¤i konular olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bir flekilde medya-
n›n ilgisini çekmeyen konular ise kamunun önem verdi¤i konular s›ralamas›-
na girememektedir. Dolay›s›yla medyan›n ilgisini çekmeyen konular için siya-
silerin harcad›¤› çaba ve harcad›¤› para da kamuoyunun ilgisini çekememekte
ve belki de “bofl” ya da “gereksiz” olarak nitelendirilebilmektedir. 

MMeeddyyaann››nn  GGüüccüü  NNeerreeddeenn  GGeelliirr ??

Medya bir konuyu nas›l önemli hale getirmektedir? Elbette yay›nlayarak
ya da gündemine alarak… Örne¤in bir gazete için en önemli konu manflet, da-
ha az önemli konular ise birinci sayfadaki di¤er büyük bafll›klarla yaz›lan ha-
berlere karfl›l›k gelir. Bir televizyon haber bülteninde en önemli haber, ilk su-
nulan haberdir. Di¤erleri ise daha az önemli konulard›r. Bunun d›fl›nda gazete
sayfalar›na al›nmayan ya da haber bültenlerine giremeyen birçok konu vard›r.
Örne¤in bir gazetenin birinci sayfas›na en fazla 10-15 haber s›¤ar, bir haber
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bülteninde de en fazla 20-25 kadar habere yer verilebilir. Oysa o gün yaflan-
m›fl belki yüz binlerce olaydan söz edilebilir. Ancak bunlar medya içerikleri-
ne girebilme flans›na sahip olamam›fllard›r. 

Medyan›n konulara verdi¤i önemlili¤in bir baflka göstergesi de o konuda
yap›lan haber say›s›d›r. Bir konuda ne kadar çok haber yay›nlan›rsa, kamuoyu
taraf›ndan o konunun o kadar önemli oldu¤u anlafl›l›r. Ayr›ca bir gazetede bir
habere ayr›lan yerin büyüklü¤ü, haber bülteninde ise bir haber konusu için ay-
r›lan süre de o konunun önemlili¤i hakk›nda bilgi verir. 

Medyan›n seçti¤i ve önemlilefltirdi¤i konulara iliflkin liste “medya gün-
demi” diye tan›mlan›r. Bu ifade, medyada sunulan konular›n öncelik s›ralama-
s› anlam›na gelir. Örne¤in bir gazetedeki sürmanflet haber o günkü en önemli
habere ya da konuya karfl›l›k gelir. Bir televizyon ana haber bülteninde ise ilk
haber ayn› etkiye sahiptir. Kamuoyu bu haberleri o günkü en önemli konu ola-
rak alg›lar. Gündem belirleme yaklafl›m›n›n kavramlar› ile ifade edilecek ve
genellenecek olursa; medya gündemindeki bir konunum önemlilik derecesi ile
kamuoyunun zihnindeki ayn› konuya iliflkin önemlilik derecesi aras›ndaki ilifl-
ki zaman içinde anlaml› ç›kar.

Medyan›n insanlar üzerindeki etkilerinin ilk basama¤› olan “biliflsel dü-
zeyindeki” etkisi; yani “fark›na varma” ve “bilme” düzeyindeki etkisi ço¤un-
lukla medya gündemi ve kamu gündemi aras›ndaki iliflkiyi sorgulayan gün-
dem belirleme araflt›rmalar›yla incelenir. Daha da ötede ise gündem belirleme
araflt›rmalar› bir konuyu medya, kamu ve siyasal gündeme kimin ya da neyin
getirdi¤ini ya da yerlefltirdi¤ini araflt›rmaktad›r. Bugüne dek dünyan›n farkl›
co¤rafyalar›nda, farkl› araflt›rma tasar›mlar› ve farkl› de¤iflkenlerle test edilen
medyan›n gündem belirlemedeki temel rolüne iliflkin birçok bulgu elde edil-
mifltir (McCombs, 2004; Yüksel, 2001; Dearing ve Rogers, 1996).

KKaammuu  GGüünnddeemmii  NNee  DDeemmeekk??        

Gündem belirleme araflt›rmalar›nda medya gündemi içerik analizi yönte-
miyle oluflturulan medyada yer alan konular›n önemlilik s›ralamas› fleklinde
tan›mlanmaktad›r. Kamu gündemi ise tek soruluk kamuoyu araflt›rmas› sonra-
s›nda elde edilen bulgularla tan›mlanmaktad›r. Bu tek soru, art›k kal›p haline
gelmifl olan “Bugün ülkenin karfl› karfl›ya bulundu¤unu en önemli sorun sizce
nedir?” fleklindedir (Dearing ve Rogers, 1996: 45-49).  Amerika Birleflik Dev-
letleri’nde Gallup’un ‹kinci Dünya Savafl›’ndan beri düzenli olarak sordu¤u bu
soruya iliflkin veriler kamunun zihnindeki önemli konulara iliflkin bir s›rala-
may›, dolay›s›yla da kamu gündeminin bir göstergesini sunmaktad›r. Buradan
elde edilen liste ile medyada yer alan konular›n önemlili¤ine iliflkin liste kar-
fl›laflt›r›ld›¤›nda genellikle ikisi aras›nda anlaml› bir iliflki oldu¤u ortaya ç›k-
maktad›r. 
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Medya ve kamu gündemi aras›ndaki iliflki ilk kez 1972 y›l›nda yay›mla-
nan, McCombs ve Shaw’›n makalelerinde “medyan›n gündem belirleme iflle-
vi” ad›yla tan›mlanm›flt›r. O günden bu yana yürütülen 500’e yak›n araflt›rma-
da ayn› flekilde anlaml› iliflkinin varl›¤› test edilmifl ve olumlu yan›tlar al›nm›fl-
t›r (McCombs, 2004; Yüksel, 2001; Rogers ve Dearing, 1987). Niceliksel ve-
rilerden hareketle ortaya konulan bulgular Cohen’in dile getirdi¤i “medya ne
düflünece¤imizi söylemekte baflar›l› olamayabilir, fakat ne hakk›nda düflüne-
ce¤imizi söylemekte fevkalade baflar›l›d›r (Aktaran: Dearing ve Rogers, 1996:
1)” ifadesini do¤rulamaktad›r. Bir yönüyle de Lippmann’›n “d›fl›m›zdaki dün-
yaya iliflkin zihnimizdeki resmi medyan›n oluflturdu¤una” iliflkin düflünceleri-
ni de hakl› ç›karmaktad›r (Lippmann, 1997: 3-22). Lippmann’›n ilk kez
1922’de yay›mlanan iletiflim biliminin tarihi kitaplar› aras›ndaki “Public Opi-
nion” (Kamuoyu) adl› eserindeki ilk bölümde, dünyada yaflanan olaylar ile bu
olaylar›n insanlar›n zihinlerindeki görüntü aras›ndaki iliflkiyi sorgulamakta ve
medyan›n bu görüntü üzerindeki etkisini gündeme tafl›maktad›r.

PPeekkii,,  YYaa  SSiiyyaassiilleerr??      

Medya, toplumsal sorunlar›n hangilerinin daha önemli oldu¤una kamu-
oyunun ikna edilmesinde önemli bir araçt›r. Peki, medyan›n kamuoyu üzerin-
deki bu etkisine karfl›l›k acaba siyasiler nas›l davranmaktad›r? Bu soru, en bafl-
ta siyasilerin kim oldu¤u sorusu ile yan›tlanabilmektedir. Çünkü siyasiler de
sonuçta kamuoyunun di¤er bireyleri gibi medyay› takip etmektedir O nedenle
de kamuoyunun medyay› takip eden bir parças›d›rlar. Ayn› zamanda siyasiler,
o kamuoyu taraf›ndan oy vermek suretiyle göreve gelmifl ya da getirilmifl ki-
flilerdir. Görev nedenleri ise kamuoyunun önem verdi¤i sorunlar› acilen çöz-
mektir. Kamuoyunun önemsedi¤i konular› söyleyen ise medyad›r. Kamuoyu-
nun zihinsel kal›plar›na konular›n önemlili¤ine iliflkin f›s›lt›lar söyleyen med-
ya karfl›s›nda bu kamuoyunun verdi¤i oylar sayesinde göreve gelen siyasilerin
de medyan›n f›s›lt›lar›n› duymazdan gelmesi ya da ald›rmamas› düflünülemez.
Medya hangi görev ya da iflleve sahip olursa olsun, halk egemenli¤ine dayal›
demokratik seçimlerle göreve gelen siyasilerin halk›n duygu ve düflüncelerini
yans›tt›¤› düflünülen medyaya duyars›z kalmas› bir sonraki seçimi riske atma-
lar› anlam›na gelir.

Medya ve siyasiler aras›ndaki iliflkinin daha yak›n plan›nda ise karfl›l›kl›
ç›kar iliflkileri yatar. Medya siyasilerin neler yapt›¤›n› kamuoyuna duyurmak
için haber kayna¤› olarak siyasilerden yararlanmak ister. Bu nedenle medya si-
yasilere muhtaçt›r. Siyasiler de seçmenlerine karfl› icraatlar›n› anlatabilmek ve
onlar›n deste¤ini arkalar›na alabilmek için kitlesel iletiflime olanak sa¤layan
medyadan yararlanmak ister. Siyasiler de bu anlamda medyaya muhtaçt›r.
Medya için siyasilerden alaca¤› haberler daha çok tiraj ve reyting anlam›na ge-
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lir. Siyasiler için ise medyada yer almak bir sonraki seçimi garantilemenin ön
koflullar›ndan biri demektir (Dearing ve Rogers, 1996: 74-76). Ancak her ne ka-
dar karfl›l›kl› al›p verme ifli gibi görünse de bu iliflkiden her zaman herkes mem-
nun ayr›lmaz. Herkesin kendine göre önceli¤i ve s›n›rl› bir gündemi vard›r. 

SSiiyyaassaall  GGüünnddeemm  AArraaflfltt››rrmmaallaarr››    

Bir konu siyasal gündeme nas›l gelir? Siyasal gündem belirleme araflt›r-
mac›lar›n›n yan›tlamaya çal›flt›klar› temel soru budur. Mevcut birçok sorun
aras›ndan nas›l olup da baz›lar› hükümetin ilgisini çekmekte ve di¤erleri ye-
terli ilgiyi toplayamamaktad›r? Bunun nedenleri aras›nda medyan›n pay›na ne
düflmektedir? 

Siyasal gündem çal›flmalar›nda genel olarak hükümet organlar›, seçilmifl
kifliler ya da yasama organlar› taraf›ndan ele al›nan bafll›ca toplumsal sorunlar
ile bu sorunlar›n medya içeri¤i ya da süreçleriyle ba¤lant›lar› incelenmektedir.
Bununla birlikte medyadaki iletilerin siyasal yanl›l›¤›, bu yanl›l›¤›n yönü ve
kayna¤›, medyan›n toplumsal ve ekonomik ba¤lam›n›n siyasal olaylar›n kap-
sanma ve ifllenme durumuna olan etkisi, siyasal olaylara medyada verilen ye-
rin bireylerin siyasal düflünce ve tutumlar›n› nas›l etkiledi¤i, bunlar›n siyasal
sistemin iflleyiflini ve bu sistem içindeki halk›n siyasal davran›fllar›n› anlama-
da hangi ipuçlar›n› verdi¤i gibi sorular da yan›tlanmaya çal›fl›lmaktad›r (Yük-
sel, 2001: 128). 

Siyasal gündem araflt›rmalar›nda genel olarak medya ve kamu gündemi
araflt›rmalar›ndaki gibi belirli bir araflt›rma gelene¤inden söz etmek mümkün
de¤ildir. Araflt›rmalarda siyasal gündemin bir gösteresi olarak genellikle yeni
bir yasan›n ç›kart›lmas›, yürütmeye ait bir düzenleme, bir sorun ya da konu
için ayr›lan ödenek ya da bütçe miktar› ya da bu iflle ilgilenmek için aç›lan bir
daire, oluflturulan komisyon gibi siyasal baz› hareketlerden yararlan›lm›flt›r
(Yaflin, 2008: 22-23; Yüksel, 2001: 128-129; Dearing ve Rogers, 1996: 81-
84).

Örne¤in Texas’ta yay›mlanan San Antonio Light’›n 1992’de çocuklara
yönelik bafllatt›¤› kampanya, bir yol sonunda çocuk programlar›nda flehir büt-
çesinden ayr›lan pay›n artmas›nda etkili olmufltur (Brewer ve McCombs,
1996). Örne¤in Cook ve arkadafllar›n›n (1983) sa¤l›k sorunlar›na iliflkin arafl-
t›rmas› televizyon programlar›n› izleyen hükümet yetkililerinin bu soruna kar-
fl› duyarl› hale geldiklerini ortaya koymaktad›r. Yine Amerika Birleflik Devlet-
leri’nde Nixon, Ford, Carter ve Reagan’›n baflkanl›k dönemlerini inceleyen ça-
l›flma, medyan›n herhangi bir konuda yapt›¤› olumlu ya da destekleyici yay›n-
lar›n o konudaki siyasi karar alma sürecini h›zland›rd›¤›n› ve olumsuz yay›n-
lar›n da yavafllatt›¤›n› göstermifltir (Linsky, 1980: 370-378). 
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Iyengar’›n (2002: 379-419) televizyon üzerine gerçeklefltirdi¤i laboratu-
ar çal›flmalar› da televizyon haberlerinde alt› çizilerek vurgulanan sorunlar›n,
öncelikle kamu görevlilerinin ve siyasal adaylar aras›nda yap›lacak tercihlerin
de¤erlendirilmesinde kullan›lan ölçütler üzerinde etkili oldu¤una iflaret etmek-
tedir. Baflka bir deyiflle medyada bir soruna yer verilmesi ve o sorunun eriflile-
bilir hale getirilmesi, izleyenlerin o soruna daha büyük önem atfetmelerine ve
siyasilerin performans›n› de¤erlendirirken bu sorunla ilgili fikirlerini kullan-
malar›n› sa¤lamaktad›r. Haberler a¤›rl›kl› olarak adaylar›n seçilebilirli¤i üze-
rine yo¤unlaflt›¤›nda, halk, adaylar› di¤er özelliklerinden çok seçilebilirlikleri
ile de¤erlendirmektedir. Haber çerçevelerinin sorumluluk at›flar› da benzer bir
etkiye sahiptir. Örne¤in terörizm konusunda halk, olaylara dayal› haberlerle
beslenirse, teröristlerin kiflilikleri ön plana ç›kar ve bu yüzden sorunla ilgili
nedensel ve çözümsel sorumlulu¤u düflündüklerinde bunu kullan›rlar (Iyen-
gar, 2002: 412).

Bunlardan baflka terör haberlerinin, sosyal kampanyalar›n, Çernobil nük-
leer facias›n›n, AIDS sorununun, uyuflturucu kullan›m›n›n, Etiyopya’daki aç-
l›¤›n ve di¤er d›fl haber konular›n›n ve belki de en dikkati çekecek flekilde Bafl-
kan Nixon’›n istifas›na neden olan Watergate Skandal›’n›n incelendi¤i çal›fl-
malardan da söz etmek gereklidir (Yüksel, 2001: 130-148). Bu çal›flmalarda
ortak bir flekilde medya gündeminin siyasal gündem üzerindeki etkileri ortaya
konulmufltur. Özellikle araflt›rmac› gazetecilik uygulamalar›n›n siyasal gün-
dem üzerinde daha etkili ya da güçlü oldu¤u, buna karfl›n d›fl haber konular›n-
da medyan›n siyasal aktörlere ba¤l› oldu¤u sonuçlar›na ulafl›lm›flt›r. 

Özellikle ABD kaynakl› siyasal gündem çal›flmalar›nda dikkat en önem-
li boyut ise Beyaz Saray’d›r. Bu anlamda ABD’de resmi görevlilerin ve bafl-
kanlar›n geleneksel konuflmalar›n›n gündem belirlemede etkili oldu¤u üzerine
pek çok araflt›rma yap›lm›flt›r. Baflkan bir anlamda ülkenin bir numaral› haber
üreticisidir ve pek çok kiflinin ulaflamad›¤› medyaya ulaflma olana¤›na sahip-
tir. Bu anlamda Baflkan’›n bir konu hakk›nda konuflarak onu gündeme yerlefl-
tirmesi mümkün görülmektedir. Tersi bir durumda, yani Baflkan e¤er bir konu-
yu görmezden gelirse bu konunun gündemde yer almas› ihtimali ise güçlefl-
mektedir. Bu görünümüyle ABD Baflkan› “politik sistemin termostat›” fleklin-
de tan›mlanarak, “herhangi bir konuyu ›s›tma ve so¤utma kapasitesine sahip”
görülmektedir (Dearing ve Rogers, 1996: 75). Siyasal sistem içinde Bafl-
kan’dan baflka hiçbir siyasi aktörün tek bafl›na bu kadar gündem belirleme ka-
pasitesi olmad›¤› dile getirilmifltir. Baflkanlar; Carter, Nixon ve Regan’›n ko-
nuflmalar› üzerine yap›lan çal›flmalarda gündem belirleme sürecini baflkan›n
popülaritesi, tarihsel koflullar ve karfl› karfl›ya bulunulan problemler gibi di¤er
de¤iflkenlerin etkiledi¤i de ifade edilmifltir (Yüksel, 2001: 145-148; Dearing
ve Rogers, 1996: 81-87). Öte yandan Baflkan›n gündeminin nas›l olufltu¤u da
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ayr› bir soru olarak ele al›nm›flt›r. Bulgular baz› konular›n baflkanl›k kampan-
yas›nda verilen sözlere, medya içeriklerine ve sorunlar›n kendi güçlerine ya da
önemliliklerine iflaret etmektedir (Yüksel, 2001: 146-147).

Her ne kadar da¤›n›k yönler ele al›nm›fl olsa da siyasal gündem araflt›r-
malar›nda ele al›nan unsurlar aras›nda sonuç olarak en fazla ilgi çekeni med-
ya olmufltur.  Kimi araflt›rmalar medyan›n kamuoyunun deste¤i ile hükümet
politikalar›n› etkiledi¤ini ispatlarken, kimi araflt›rmalar da kamu gündeminin
medya gündemini etkiledi¤ini ve kimi durumlarda da hükümetin medya arac›-
l›¤›yla kamuoyunu yönlendirdi¤ini göstermifltir. 

Rogers ve Dearing (1996:87) siyasal gündem belirleme araflt›rmalar›nda
ortaya ç›kan bulgular› flöyle genellefltirmektedir: Medya gündemi taraf›ndan
oluflturulan ya da yans›t›lan kamu gündemi, elit karar vericilerin ve baz› du-
rumlarda siyasal yürütme plan›n›n siyasal gündemini etkiler. Medya gündemi
siyasal gündem üzerinde do¤rudan ve bazen güçlü etkilere sahip görülmekte-
dir. Baz› konular için ise medya üzerinde siyasal gündemin do¤rudan ve bazen
güçlü etkilere sahip oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Baflka bir deyiflle medya ve siya-
set iliflkilerinin flimdilik duruma ba¤l› oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

SS››nn››rrll››  GGüünnddeemm,,  ZZoorr RReekkaabbeett      

Sonuç olarak gündem belirleme araflt›rmalar›nda ortaya konulan bulgular
medya gündeminin kamu gündemine öncülük etti¤ini, medya gündeminden
etkilenen kamu gündeminden de siyasal gündemin flu ya da bu flekilde etkilen-
di¤ini ortaya koymaktad›r. Yine bulgular bir konunun medya gündemine gir-
mesinde o konuya iliflkin gerçek yaflam göstergelerinin ve bilimsel araflt›rma
verilerinin pek de anlaml› bulunmad›¤›n› ateflleyici olaylar›n, konu teklifçile-
rinin, halkla iliflkiler faaliyetlerinin, medya savunuculu¤unun, ABD Baflka-
n›’n›n, kitle iletiflim araçlar› aras› etkileflimin ve gündem yanl›l›¤›n›n etkileri-
ne iflaret etmektedir. Bunun d›fl›nda medya içeriklerini etkiyen unsurlar ba¤la-
m›nda bireysel, kurumsal, kurum d›fl› ve ideolojik düzeydeki etkilerden söz et-
mek mümkündür (McCombs, 2004; Yüksel, 2001; Dearing ve Rogers, 1996).
Bütün bu unsurlar ise medyan›n gücünün ard›ndaki el olarak da yorumlanabil-
mektedir. 

Gündemdeki konu ne olursa olsun o konuyu oraya yerlefltiren bir güçten
söz etmek mümkündür. Nas›l ki kiflisel olarak karfl› karfl›ya bulundu¤umuz bü-
tün sorunlarla ayn› anda ilgilenemez ve aralar›ndan önemli olanlara öncelik
vermeye çaba gösterirsek, toplumsal sorunlar›n tamam›n› da ayn› anda çözme-
ye imkan yoktur. Ayn› s›n›rl›l›k “bugün ülkenin karfl› karfl›ya bulundu¤u en
önemli sorun sizce nedir?” sorusunun yan›t›nda da dikkati çekmektedir. Çün-
kü kamuoyundan bu soruya al›nan yan›tlar›n say›s› kifliden kifliye de¤iflmekle
birlikte genellikle dört veya befl konudur. Bir gazetenin gündemindeki konu-
lar denildi¤inde de bir s›n›rl›l›k söz konusudur. Çünkü bir gazeteye girebilen
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haber say›s› belirlidir. Bir televizyon haber bülteni için de ayn› s›n›rl›l›k geçer-
lidir. Siyasiler için de benzer bir s›n›rl›l›ktan söz edilebilir. Her hükümetin bir
program› ve öncelikli konular› vard›r. Her bir milletvekili de genellikle s›n›rl›
say›da konuyla ilgilenir. O konular› çözüme ulaflt›rmay› hedefler. Dolay›s›yla
bu s›n›rl› say›daki gündem içine girebilmek için konular aras›nda bir rekabet
yaflan›r. Ço¤unlukla gündeme yönelik tart›flmalar›n ard›nda ise bu s›n›rl› say›-
daki gündeme girebilmenin mücadelesi sakl›d›r. Gündeme girebilen konular
öncelikli olarak çözüm bekleyen konulard›r. Medya gündemine girmeyi bafla-
ran konular ise kamuoyu taraf›ndan öncelikli olarak alg›lanan ve siyasilerin de
duyars›z kalamayaca¤› öngörülen konulard›r. 

Medya insanlarla e¤er hiç bir fley yapm›yorsa, onlara bugün hangi konu-
lar› konuflaca¤›n› söylemekte, bir biçimde onlar›n zihnindeki konular›n önem-
lilik s›ralamas›na etkide bulunmaktad›r. Seçimle iktidara gelebilen siyasiler de
seçmenlerinin zihinlerinde önemli bulunan konulara karfl› duyars›z kalama-
makta ya da bu konulardan flu ya da bu flekilde etkilenmektedir. Çünkü demok-
ratik toplumlarda seçmen ya da kamuoyu deste¤i olmayan iktidarlar›n uzun
süre ayakta kalabilmesi mümkün de¤ildir. Kamuoyu deste¤i ya da onay› olma-
dan iktidarlar›n icraatta bulunabilmeleri de zordur. Demokratik toplumlar›n ik-
tidarlar› her zaman kamuoyu deste¤i ile ayakta durur ve hayat bulur. O neden-
le de “güç ald›klar›” kamuoyu deste¤ini yanlar›nda görmek isterler. Ortaya ç›-
kan her yeni sorun karfl›s›nda siyasilerin “acaba kamuoyu bu konuda ne düflü-
nüyor” diye anket yapt›rmalar› da pek kolay de¤ildir. Dolay›s›yla, kamuoyu-
nun zihnindeki düflünceleri ö¤renmek için siyasiler de seçmenler gibi ayn›
“aynaya” bakarlar. Yani medyay› takip ederler. Gündemde öne ç›kan konular›
ve bu konulara iliflkin tart›flmalar› ço¤unlukla medyadan takip ederler ve ay-
nen kamuoyunun di¤er üyeleri olan seçmenler gibi onlar da kamuoyunun bi-
rer üyesi olarak medyadan; medyan›n konular› seçme, çerçeveleme, öne ç›kar-
ma ve önemlilefltirme gücünden bir flekilde etkilenirler.

Medya seçmenleri oldu¤u gibi seçilenleri de kamuoyunun birer ferdi ola-
rak ayn› flekilde etkilemektedir. Ancak seçilenlerin bu sahnedeki aktif rolü ise
medya içeriklerinde yer alabilme flans› ya da baflar›s›d›r. Bu sayede de seçilen-
ler medya içeriklerini etkilemekte, gündeme gelebilmekte ya da istedikleri ko-
nunun gündeme gelebilmesi için çabalayabilmektedirler. Ancak s›n›rl› say›da
konunun yer alabildi¤i gündemde hangi konular›n›n öne ç›kaca¤› ve hangile-
rinin görmezden gelinece¤i konusunda her gün adeta bir köfle kapmaca oyunu
yaflanmaktad›r. Bazen siyasiler, bazen de bu oyunun di¤er aktörleri medya
gündeminin köflelerini kapmada di¤erlerine göre daha baflar›l› olabilmektedir. 

Köfle kapmaca oyununda baflar›n›n s›rr› nedir? Medya gündeminde nas›l
üst s›ralara ç›k›l›r? Bir konuyu uzun süre medya gündeminde tutan fley nedir?
Konu teklifçileri hangi çerçeveleme ve öne ç›karma kurallar›na dikkat etmeli-
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dir? Gündem belirleme konusunda çal›flan akademisyenlerin bu konularda da
kimi çal›flmalar› bulunmakla birlikte, daha söylenecek çok sözün oldu¤u aç›k-
t›r.

Amerikan mizah yazar› Will Rogers flöyle söyler: “Bütün bildi¤im, sade-
ce gazetelerde okuduklar›md›r” (McCombs, 2004: 1). Belki de onun bu sözü
ba¤lam›nda çal›flman›n bafll›¤›nda sorulan soruyu yinelemek uygun olacakt›r:
Sizce bugün ülkeyi ilgilendiren en önemli sorun nedir?

TTüürrkkiiyyee  AAçç››ss››nnddaann  DDuurruumm  NNeeddiirr??      

Türkiye’deki gündem belirleme araflt›rmalar› Yüksel’in (2008) bu ad› ta-
fl›yan makalesinde bir araya getirilmektedir. Lisansüstü tezler, makale, bildiri
ve kitaplarda genellikle belli say›daki yayg›n gazetenin gündemi ile kamuoyu
anketleri ya da siyasal gündemin göstergesi olarak Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi’nin (TBMM) Genel Kurul tutanaklar› karfl›laflt›r›lm›flt›r. Gerçek yaflam
göstergeleri ile medya gündemi aras›ndaki iliflkiyi sorgulayan çal›flmalar, gün-
dem belirleme araflt›rmalar›na yönelik Dearing ve Rogers’›n (1996: 91)
350’den fazla akademik çal›flma çerçevesinde oluflturdu¤u genellemede oldu-
¤u gibi anlaml› bir ba¤lant› olmad›¤›n› ortaya koymufltur. Öte yandan gelenek-
sel gündem belirleme hipotezini yani medya gündemindeki konular›n önemli-
li¤i ile kamu gündemindeki konular›n önemlili¤i aras›ndaki iliflkiyi sorgulayan
çal›flmalar aras›nda hipotezi do¤rulayanlar oldu¤u gibi kimi yanl›fllayanlar da
vard›r. Bu arada her iki yöndeki çal›flmalar›n geleneksel gündem belirleme
araflt›rmas› yöntemleriyle kimi noktalarda farkl›l›klar gösterdi¤inin de alt›n›
çizmek gereklidir. 

‹rvan’›n (1997) zaman›n belli bir kesitinde medya ve kamu gündemlerin-
deki do¤rudan ö¤renilmeyen d›fl haber konular›na iliflkin karfl›laflt›rmas›, gele-
neksel gündem belirleme hipotezini do¤rular niteliktedir. Hazar’›n (1996)
medya ve kamu gündemlerindeki konulara yönelik karfl›laflt›rmas›nda anlam-
l› bir sonuca ulafl›lamad›¤›na iliflkin de¤erlendirmesi daha sonra ‹rvan (2001:
96-97) taraf›ndan Spearman’s Rho testi ile “pozitif” ya da olumlu ancak zay›f
bir iliflki fleklinde tan›mlanm›flt›r. Güz’ün (1996) birbirine bitiflik günlerde ger-
çeklefltirdi¤i yayg›n gazetelerin gündemi ile Çorum’u kapsayan kamuoyu ör-
nekleminden elde etti¤i verilere yönelik karfl›laflt›rmada da iki gündem aras›n-
da anlaml› bir iliflki elde edilememifltir.

Gazetelerin gündemi ile TBMM Genel Kurul gündemi aras›ndaki iliflki-
yi özellefltirme konusu örne¤inde sorgulayan Yüksel’in (1999; 2000) çal›flma-
s›nda belli dönemler için anlaml› bir iliflkiden söz edilmektedir. Terkan’›n
(2005a; 2005b) benzer çal›flmas›nda da Meclis’in gündemi ile gazetelerin gün-
demi aras›nda genel olarak iç politika konular›nda anlaml› bir iliflkiye iflaret
edilmektedir. Çal›flmada kimi konularda bas›n›n siyasal gündemi etkilemeye
çal›flt›¤› da vurgulanmaktad›r. 
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Türkiye’de gerçeklefltirilmifl ilk “ikinci aflama gündem belirleme çal›fl-
mas›”, efl deyiflle tutumlara yönelik gündemler aras› iliflkiyi sorgulayan çal›fl-
ma, kimi siyasal adaylar›n gazetelerdeki imaj› ile kamuoyunun zihnindeki
imaj› aras›nda anlaml› bir iliflki oldu¤unu ifade etmektedir (Yüksel, 2003). Ça-
l›flmada, Eskiflehirli seçmenlere flu soru yöneltilmifltir: “Yap›lacak seçimlerde-
ki adaylarla ilgili olarak hiçbir fley bilmeyen bir arkadafl›n›z oldu¤unu düflü-
nün. O arkadafl›n›za adaylar› tan›tmak amac›yla … (siyasal aday›n ad›) hak-
k›nda ne söylerdiniz?” Ard›ndan, seçmenlerin en çok okuduklar›n› söyledikle-
ri Hürriyet, Posta ve Sabah gazetelerindeki siyasal adaylara yönelik tan›mlar,
içerik analizi uygulamas›na dayal› olarak elde edilmifl ve üç ayr› kategoride
de¤erlendirilen bulgular, siyasal adaylara yönelik kamuoyunun zihnindeki gö-
rüntü ile gazetelerdeki görüntü aras›nda anlaml› bir iliflki oldu¤unu ortaya
koymufltur. 

Sonuç olarak, Türkiye’deki gündem belirleme çal›flmalar›na bak›ld›¤›n-
da, Türkiye’ye özgü bir genellemeye ulaflabilmek ad›na bu çal›flmalar›n yeter-
li olmayaca¤› söylenebilir. Daha çok çal›flma yap›lmas›na ve gündem belirle-
me araflt›rmalar›nda test edile gelen farkl› de¤iflkenlerin incelenmesine ihtiyaç
vard›r. 

Burada alt› çizilmeden geçilmemesi gereken Türkiye’ye özgü baz› nokta-
lara da iflaret edilebilir. Örne¤in ABD’deki çal›flmalarda Baflkan’›n önemli bir
gündem belirleyici gücünün oldu¤u ortaya konulmufltur (Yüksel, 2001:84).
Türkiye’de ise önceki yap›s›yla Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) bir konu-
yu gündeme getirmedeki baflar›s› 2007 y›l›nda yaflanan 28 fiubat sürecinde in-
celenmifl ve yaln›zca sekiz y›ll›k kesintisiz e¤itim konusunda böyle bir etkiden
söz edilebilece¤i tan›mlanm›flt›r (Yüksel, 2004:372-374). Çünkü konu önce
MGK gündemine al›nm›fl ve ard›ndan bas›n ve siyaset gündemi konunun ta-
kipçisi olmufltur. Ancak Yüksel’in çal›flmas›nda MGK, bas›n ve siyaset günde-
mi aras›ndaki iliflkinin daha çok konular›n niteli¤i ba¤lam›nda de¤iflti¤i vurgu-
lanmaktad›r. Çünkü kimi zaman yaflanan geliflmeler konular›n bas›n gündemi-
ne girmesine, oradan da MGK gündemine al›nmas›na ve daha sonra da siya-
set gündeminin konulara tepki göstermesine neden oldu¤u anlafl›lmaktad›r.
Örne¤in laiklik ve irtica konusu MGK ve siyaset gündeminden önce bas›n
gündeminde önemli bir konu olarak ortaya ç›km›fl ve daha sonra di¤er gün-
demlerde yer almaya bafllam›flt›r (Yüksel, 2004: 370-372). Baflka bir deyiflle
bas›n, laiklik ve irtica tart›flmas›n›n MGK ve siyaset gündemine tafl›nmas›nda
öncü ve belirleyici bir rol oynam›flt›r. 

Bu noktada Türk bas›n›n gündem belirleyici rolü olup olmad›¤› tart›flma-
s› gündeme gelmektedir. Türkiye’de düzenli bir kamuoyu araflt›rma gelene¤i-
nin olmamas›, medya gündemi ile kamu gündemi iliflkisini ortaya koyacak dü-
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zenli çal›flmalar›n yap›lmas›n›n önündeki en büyük engeli oluflturmaktad›r.
Dolay›s›yla medya gündemindeki konular›n önemlilik derecesi ile kamu gün-
demindeki konular›n önemlilik derecesi aras›ndaki iliflki; gündem belirleme
yaklafl›m›n›n araflt›rma yöntemiyle, ABD’de Gallup’un sa¤lad›¤› gibi haz›r ka-
muoyu araflt›rmas› verileri kullan›larak gerçeklefltirilebilecek kolayl›kta de¤il-
dir. Ancak TBMM Genel Kurul gündemini ç›karmak daha kolayd›r. Art›k in-
ternet üzerinden de eriflilebilen tutanaklara uygulanacak içerik analizi bulgu-
lar›yla, medya içeriklerine uygulanacak içerik analizi bulgular›n› karfl›laflt›rd›-
¤›nda iki gündem aras›ndaki iliflki ortaya ç›kmaktad›r. Bu noktada da Yük-
sel’in çal›flmalar›nda inceledi¤i konulardan hareketle tart›flmalar›n genellikle
önce bas›nda göründü¤ü ve oradan da Genel Kurul’a tafl›nd›¤› söylenebilmek-
tedir (Yüksel, 2000; 2004). Ancak buna iliflkin bir oran verebilmek için yap›l-
m›fl bir çal›flma da mevcut de¤ildir. 

Öte yandan medya etkilerine maruz kalma derecesi, gündem belirleme
çal›flmalar›nda s›nanan de¤iflkenlerden önemli birisidir. Baflka bir deyiflle ga-
zete okuma ya da televizyon izleme al›flkanl›¤›n›n derecesi, medya etkilerine
maruz kalma derecesi ile iliflkilendirilebilmektedir. Bu anlamda Türkiye’de
gazete okuma al›flkanl›¤›n›n düflüklü¤ü nedeniyle gazetelerin etkisinin az ola-
ca¤›na iliflkin de¤erlendirmeler de mevcuttur (Batmaz, 2003). 

Gündem belirleme yaklafl›m›n›n isim babas› Donald L. Shaw (2003) ise
son zamanlarda, “agenda-melding”, yani gündemlerin kar›flmas› yönünde ça-
l›flmalarda bulunmaktad›r. Shaw’›n iddias›na göre medyan›n etkisinden söz
edebilmek için tüm bireylerin medyay› takip etmesi ya da etmemesi önemli
de¤ildir. Çünkü toplumsal yaflam içinde bireyler birbirleriyle flu ya da bu fle-
kilde etkileflimde bulunmakta ve medya etkilerine maruz kalanlar bu etkileri
bir flekilde di¤erlerine aktarmaktad›r. 

Dolay›s›yla gündemlerin kar›flmas› sonucu medyay› takip edenler de et-
meyenler de medya içeriklerinden etkilenmektedir. Peki, bu etkileflimin gücü
hangi orandad›r? Araya giren baflka de¤iflkenler var m›d›r? Türkiye’nin top-
lumsal yaflam› dikkate al›nd›¤›nda ortaya ç›kan manzara acaba daha baflka na-
s›l aç›klanabilir? Bu sorular belki de bundan sonra yap›lacak araflt›rmalarda
yan›t bulacakt›r.

SSoonnuuçç

Sonuç olarak medya ve siyaset iliflkisi ba¤lam›nda ortaya at›lm›fl birçok
görüfl bulunmaktad›r. Gündem belirleme yaklafl›m›, medyan›n önemlilefltirdi-
¤i konular›n önemlilik s›ralamas› ile kamuoyunun zihnindeki ayn› konulara
iliflkin önemlilik s›ralamas›n›n birbiriyle anlaml› bir iliflki içinde oldu¤unu ve
medya gündeminin kamu gündemine öncülük etti¤ini savunmaktad›r. Akade-
mik dille ifade edilecek olursa, medyan›n biliflsel düzeydeki yani “ne hakk›n-
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da” konuflaca¤›m›z› söylemedeki etkisinin güçlü oldu¤u savunulmaktad›r. Ne-
yin önemli ve öncelikli oldu¤una karar verilmesi de bir flekilde seçmenlerin si-
yasal tercihlerini etkilemekte, önemli konulara öncelik veren adaylara olan il-
ginin artmas›n› sa¤lamaktad›r. 

‹kinci aflama gündem belirleme hipotezi ise medyan›n “ne konuflaca¤›-
m›z› da etkileme” yani tutumlar›m›z› da etkileme yönünde bir ifllev gördü¤ü-
nü ileri sürmektedir (Yüksel, 2001: 42-52). Dolay›s›yla medya içeriklerinde
sunulan görüntülerin, bireylerin zihinlerindeki görüntüler haline geldi¤i dü-
flüncesine bir ad›m daha yaklaflan ampirik bulgular aramaktad›r. Dolay›s›yla
medyadaki siyasal aday›n imaj› ile seçmenin zihnindeki imaj aras›ndaki iliflki-
nin anlaml›l›k derecesi irdelenmektedir. 

Medya gündeminden flu ya da bu flekilde etkilenen seçmenler karfl›s›nda
hizmet vermek için seçilmifl olan siyasal kiflilikler de hem kamuoyunun bir
parças› olarak, hem de seçmenlerine karfl› sorumluluklar›n› yerine getirebilme
ad›na medya içeriklerine duyars›z kalamamaktad›rlar. Ço¤u zaman da medya
ve siyaset iliflkisi karfl›l›kl› ç›kar iliflkisi fleklinde tan›mlanmaktad›r. Çünkü en
genel çerçevede ifade edilecek olursa; seçmenden oy bekleyen siyasiler dü-
flünce ve icraatlar›yla haber olma, medya da seçmen ve seçilen aras›nda bir
köprü olma, olaylara ayna tutma ve siyasileri denetleme gibi sorumluluklar›
çerçevesinde haber yapma peflindedir. 

Bugüne dek yurt d›fl›nda farkl› toplumsal kültürler aras›nda yap›lm›fl yüz-
lerce çal›flmada gündem belirleme sürecinin birbirinden farkl› yönleri, farkl›
de¤iflkenler dikkate al›narak sorgulanm›flsa da Türkiye üzerine yap›lan çal›fl-
ma say›s› oldukça azd›r. Bu çal›flmalar çerçevesinde bir genellemede bulun-
mak iddial› olacakt›r. Dolay›s›yla daha fazla çal›flma yap›lmas›na ve farkl›
yönlerin test edilmesine ihtiyaç oldu¤u söylenebilir. 

O halde bafltaki soruya geri dönülecek olursa flu iki noktan›n alt› çizilebi-
lir: Bugün ülkenin karfl› karfl›ya bulundu¤u en önemli soruna iliflkin alg›lama-
lar›m›z büyük ölçüde medya taraf›ndan belirlenmektedir. Siyasal adaylara yö-
nelik zihinlerimizdeki görüntülerin önemli bir bölümü de genellikle medya
arac›l›¤›yla zihnimize kaz›nm›fl görüntülerdir.
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KKAAMMUUOOYYUU  AARRAAfifiTTIIRRMMAALLAARRIINNIINN
GGÜÜVVEENN‹‹LL‹‹RRLL‹‹KK  VVEE  GGEEÇÇEERRLL‹‹LL‹‹KK
SSOORRUUNNLLAARRII  

DDooçç..  DDrr..  MMeettiinn  IIfifiIIKK

GGiirriiflfl

Bas›n faaliyet gösterdi¤i toplumun aynas›d›r. Benzer biçimde kamuoyu
araflt›rmalar› da toplumun görüfl, kanaat, tutum ya da davran›fllar›n› (e¤ilimle-
rini) yans›tmaktad›r. Ancak bunun için araflt›rman›n bafl›ndan sonuna kadar bi-
limsel norm ve prensiplere uygun flekilde yap›lmas› gerekmektedir.

Örneklemin elde edildi¤i popülasyondan bilimsel, sistematik ve tarafs›z
bir biçimde bilgi toplama ifllevi olan kamuoyu araflt›rmalar› ait olduklar› dö-
nemdeki tutum, davran›fl, düflünce, nitelik ve iliflkileri ölçmek amac›yla yap›l-
maktad›r (Lake ve Harper, 2002:11). Birçok durumda sistematik gözlemle ula-
fl›lamayacak verileri, soru-cevap süreci ile toplamak mümkün olmaktad›r. Di-
¤er taraftan anket yöntemi ekonomik olmas› nedeniyle de tercih edilmektedir.
Nitekim 100.000.000 nüfusa sahip bir ülkede halk›n herhangi bir konudaki gö-
rüfllerini ö¤renmek için ortalama 1070 kifliye anket uygulanmas› yeterli gel-
mektedir. Bu ise bilgiye daha kolay ve daha h›zl›  ulaflma imkan› vermesi aç›-
s›ndan önem arz etmektedir (Bafl, 2003:11). Di¤er yandan araflt›rma sonuçlar›
hem araflt›rmay› yapan kurulufllar, hem de halk için büyük önem tafl›maktad›r.
Bas›n organlar› ve araflt›rmay› gerçeklefltiren kurulufllar sonuçlara inan›lmas›-
n› isterken; bireyler ise görüfl, düflünce ve tutumlar›n›n sonuçlarla ne oranda
uyufltu¤unu ö¤renmek istemektedir. 

Kamuoyu araflt›rmalar›n›n özellikle seçmenler üzerinde Bando Arabas›,
Yenilmifllik ya da Kamç›lama, Toparlanma ve Tedbirli Oy Kullanma gibi etki-
leri bulundu¤u kabül edilmektedir (Ye¤eno¤lu, 1988:4-5). Dolay›s›yla birey-
sel tutum ve kanaatler üzerinde etkili olabilen araflt›rmalar›n bilimsel aç›dan
güvenilirlik ve geçerlilik esaslar›na uygunlu¤u konusu önem kazanmaktad›r.
Yap›ld›¤› dönemdeki e¤ilimleri yans›tan kamuoyu araflt›rmalar›n›n amac› bi-
reylerin belirli bir do¤rultuda yönlendirilmesi olmad›¤›ndan, araflt›rman›n ya-
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p›lmas› ve sonuçlar›n›n yay›nlanmas› konusunda baz› hususlara dikkat edil-
mesi gerekmektedir.

Bu ba¤lamda çal›flma kapsam›nda kamuoyu araflt›rmalar›nda bilimseli¤in
flart› olarak güvenilirlik ve geçerlilik kavramlar›na de¤inilecek, ard›ndan ise
bir araflt›rman›n güvenilir ve geçerli olabilmesi için nelere ve hangi kriterlere
dikkat edilmesi gerekti¤i konular› s›ras›yla ele al›nacakt›r.

II..  GGÜÜVVEENN‹‹LL‹‹RRLL‹‹KK  --  GGEEÇÇEERRLL‹‹LL‹‹KK  OOLLGGUULLAARRII  VVEE  ÖÖLLÇÇÜÜTTLLEERR‹‹

AA..  GGüüvveenniilliirrlliikk  KKaavvrraamm››

Güvenilirlik, bir ölçüm ya da aç›klaman›n ölçmek veya aç›klamak istedi-
¤i fleyi tutarl› ve do¤ru bir biçimde göstermesi ya da aç›klamas› olarak nitelen-
dirilebilir (Gökçe, 1992:144). Gerek sosyal bilimlerde gerekse fen bilimlerin-
de çeflitli yöntem ve tekniklerle elde edilen verilerin sa¤l›kl› ve do¤ru olup ol-
mad›¤›, söz konusu verilerin kararl› ve de¤iflmez bir özellik tafl›y›p tafl›mad›-
¤›na göre belirlendi¤inden; bilimsel bir çal›flman›n ilk koflulu güvenilirliktir.
Ayn› semboller yard›m›yla, ayn› süreçler izlenerek, ayn› ölçütler kullan›ld›¤›n-
da ortaya ayn› sonuçlar ç›k›yorsa araflt›rma güvenilir olarak kabul edilebilir
(Karasar, 1994:148). Örne¤in, ikifler kiloluk paketlerin ayn› terazide her tart›fl-
ta ikifler kilo oldular› ölçülüyorsa ölçme ifllemini gerçeklefltiren terazinin gü-
venilir oldu¤unu söylemek mümkündür.

Yukar›daki örnekten de anlafl›laca¤› üzere ölçme iflleminin tutarl›, denge-
li ve tekrarlanabilir olmas› güvenilirli¤i de beraberinde getirmektedir (Erdo-
¤an, 1998:118).  Sosyal bilimler alan›nda yap›lan ölçmelerde, ölçülen kavra-
m›n hemen her boyutuyla ilgili çok say›da ölçüt birarada kullan›lmaktad›r. Bir
ölçmenin güvenilirlik oran› düflükse o ölçme ifllemi  bilimsel aç›dan birfley ifa-
de etmeyecektir. Sosyal bilimlerde güvenilirli¤in sa¤lanmas› için zamana gö-
re de¤iflmezlik, ba¤›ms›z gözlemciler aras› uyum ve iç tutarl›l›k gibi baz› öl-
çütler gelifltirilmifltir. Afla¤›da bu ölçütler ele al›nacakt›r:

11..  ZZaammaannaa  GGöörree  DDee¤¤iiflflmmeezzlliikk:: Herhangi bir fleyin ayn› koflullar alt›nda
ve belirli bir zaman aral›¤› ile ölçülmesi sonucunda elde edilen veri gruplar›
aras›nda bir iliflkinin (kolerasyon katsay›s›n›n) olmas› gerekmektedir. E¤er iki
ölçme aras›ndaki kolerasyon katsay›s› yüksekse güvenilirlikten söz edilebilir.
Baflka bir ifadeyle, bir ölçek ayn› örne¤e uyguland›¤›nda ayn› sonuçlar› veri-
yorsa güvenilir kabul edilir. 

Buna göre, bir soru ka¤›d› de¤iflik zamanlarda ayn› bireylere uyguland›-
¤›nda ayn› sonuçlar›n al›nmas› gerekmektedir. Burada iki ölçme aras›nda ne
kadar zaman b›rak›laca¤› hususu önem kazanmaktad›r. Zaman›n k›sa olmas›
hat›rlamay› kolaylaflt›r›rken; zaman›n uzun olmas› durumunda ise ölçülen
özellikte baz› de¤iflmeler meydana gelebilmekte, bu ise ayn› koflullar›n sa¤lan-
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mas›n› güçlefltirmektedir. Baz› sosyal bilimcilere göre ise yeniden sorulacak
sorular için iki aya kadar olan süre uygun bir süre olarak kabul edilmektedir
(Duvarger, 1990:215).

Zamana göre de¤iflmezlik ölçütünde bulunacak güvenilirlik katsay›s› için
Pearson’un Çarp›m Momentler Katsay›s› kullan›lmaktad›r.

22..  BBaa¤¤››mmss››zz  GGöözzlleemmcciilleerr AArraass››  UUyyuumm::  Di¤er ölçütlerin pratik olmad›¤›
durumlarda ba¤›ms›z gözlemciler aras›  uyum yöntemine baflvurulmaktad›r.
Bu yöntemde birden çok gözlemci birbirinden ba¤›ms›z olarak ayn› fleyleri
ölçmeye çal›fl›r. Gözlemcilerin ölçümlerinin ortalamas› al›narak her durum
için bir de¤er bulunur.

Gözlemci say›s› artt›kça güvenilirli¤in de artaca¤› kabul edilen bu yön-
temde, gözlem sonuçlar›n›n  birbirine yak›n olmas›n›n  güvenilirlik oran›n› ar-
t›raca¤› kabul edilir.

33..  ‹‹çç  TTuuttaarrll››ll››kk:: Her ölçme arac›n›n belirli bir amac› gerçeklefltirmek için
birbirinden ba¤›ms›z de¤iflkenlerden (ünitelerden) olufltu¤u ve bunlar›n her bi-
rinin de eflit a¤›rl›klara sahip oldu¤u kabul edilir. Bunun say›sal olarak hesap-
lanabilmesi için madde istatistikleri (Kuder-Richardson formülleri), bölünmüfl
test çözümlemeleri ve efl (paralel) formlu ölçü araçlar› kullan›lmaktad›r.

IIII..  GGEEÇÇEERRLL‹‹LL‹‹KK  KKAAVVRRAAMMII  vvee  ÖÖLLÇÇÜÜTTLLEERR‹‹

AA..GGeeççeerrlliilliikk  KKaavvrraamm››:: Verilerin sa¤l›kl› bir flekilde toplan›p de¤erlendi-
rilmesinde kullan›lan ölçüm arac›n›n güvenilir olmas› tek bafl›na yeterli de¤il-
dir. Baflka bir ifadeyle güvenilirlik zorunlu fakat yeterli bir koflul de¤ildir. Ay-
n› zamanda araflt›rma sonuçlar›n›n geçerlili¤inin de olmas› gerekir. Bu sebep-
le güvenilirlik ve geçerlili¤in birarada bulunmas› olmazsa olmaz bir koflul ola-
rak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Bir arac›n konusuna uygun olmas›, geçerlili¤iyle do¤ru orant›l›d›r. Buna
göre araflt›rmada elde edilen verilerin konuyu gerçekte oldu¤u gibi tan›mlama-
s› gerekir (Yumlu, 1994:81). Geçerlilik gerçekte ölçülmesi gerekeni ölçme so-
runuyla ilgilidir (Erdo¤an, 1998:115). Bir ölçme arac›n›n geçerli olabilmesi
için ölçtü¤ü konuyla iliflkili olmas› ve ölçme ifllemini hatas›z gerçeklefltirme-
si flartt›r. Örne¤in, çelik cetvel ile yap›lan ölçüm ile mezureyle yap›lan ölçüm
aras›nda genellikle farkl›l›klar ortaya ç›kmaktad›r. Burada ölçmeye iliflkin ha-
ta yap›ld›¤›nda, sistematik olarak de¤iflik sonuçlar ortaya ç›kabilmekte, bu ise
güvenilirlik ve geçerlilikten söz etmeyi güçlefltirmektedir (Gökçe,1992:145).

Güvenilirlik geçerlili¤in ön kofluludur. Bir ölçümün geçerli olabilmesi
için öncelikle güvenilir olmas› gerekir. Ancak bir ölçüm güvenilir oldu¤u hal-
de geçerli olamayabilir. Örne¤in, her seferinde 50 gram fazla tartan bir terazi-
nin yapt›¤› ölçme ifllemi güvenilir kabul edilebilir. Zira her defas›nda 50 gram
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fazla tartt›¤› bilindi¤inden bu ifllem güvenilir kabul edilmekle birlikte, geçerli
bir ölçüm kabul edilmez. Burada terazinin 50 gram fazla tartmas› gerçe¤i yan-
s›tmad›¤›ndan geçerlilikten söz edilememektedir.

Geçerlilik evrensel de¤ildir. Bir ölçü arac› sadece belirli bir amaç ve be-
lirli koflullar için geçerlidir. Bu ba¤lamda, herhangi bir amaç ve durum için ge-
çerli olan bir ölçme arac› baflka bir amaç için geçerli olmayabilir. Örne¤in, bir
ö¤renci grubuna uyguland›¤›nda geçerli olabilen bir test  baflka bir gruba uy-
guland›¤›nda geçerli olmayabilir. Bunun sebebi ise, ölçme iflleminin birçok
de¤iflkenin etkisi alt›nda yap›lmas›d›r. Araflt›rmada denetim alt›na al›nmas› ge-
reken, aksi takdirde güvenilirlik ve geçerlili¤i etkileyen bu de¤iflkenlerin bir
k›sm› flöyle s›ralanabilir (Gökçe,1992:145-146): 

-Bireyler aras›ndaki bilgi, zeka, e¤itim, toplusal konum vb. gibi farkl›l›k-
lar,

-Bireyin uygulama an›nda içinde bulundu¤u psikolojik, sosyal, sa¤l›k vb.
koflullar,

-Uygulama ortam› (ifl, zaman ve ortamdaki di¤er koflullardan etkilenme.),

-Sorular›n yeterince aç›k olmay›fl›,

-Uygulay›c›lar›n farkl› tutumlar› (soru düzeyinin de¤ifltirilmesi, konuflma
ve iliflki kurma biçimi vb.),

- Teknik hatalar (yönerge hatas›, yanl›fl iflaretleme vb.),

Yukar›daki faktörler ölçme iflleminde sistematik ve rastlant›sal hatalar›n
oluflmas›na zemin haz›rlayabilir. Bu hatalar ise sonuçlar›n güvenilirlik ve ge-
çerlili¤ini etkilemektedir. Örne¤in, bir kamuoyu araflt›rmas›nda kullan›lan so-
ru ka¤›d› ne kadar iyi haz›rlan›rsa haz›rlans›n, toplumsal olaylar›n karmafl›kl›-
¤› say›larla anlat›mda birtak›m sorunlar› da beraberinde getirebilmektedir.

BB..  GGeeççeerrlliilliikk  ÖÖllççüüttlleerrii

Geçerlilik konusunda içerik, uygulama ve yap› geçerlili¤i olmak üzere üç
tür geçerlilikten söz edilebilir:

11..  ‹‹ççeerriikk  GGeeççeerrlliillii¤¤ii (Content Validity): Ölçe¤in içeri¤inin ölçülmek is-
tenen evrenin içeri¤ini ölçme aç›s›ndan yeterli olup olmad›¤› ve temsil niteli-
¤i tafl›y›p tafl›mad›¤›na bak›l›r. Ölçme arac›nda bulunan sorular›n amaca uygun
olup olmad›¤›, yani ölçmek istenen alan› temsil edip etmedi¤i uzman görüflle-
rine baflvurarak saptan›r.

Uzmanlar taraf›ndan ölçme amaçlar› dikkate al›narak yap›lan inceleme
sonucunda içeri¤in test edilmesi sa¤lanm›fl olur. Okullarda grup ö¤retmenleri-
nin s›nav sorular›n› birlikte haz›rlamalar› içerik geçerlili¤inin art›r›lmas›na yö-
nelik bir faaliyettir. Kamuoyu araflt›rmalar›nda ise oy verme davran›fl›n› etki-
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ledi¤i varsay›lan tutum kavram›n›n bilgi, duygu ve davran›fl gibi tüm boyutla-
r›yla ele al›nmas› ve ölçme sisteminde buna uygun göstergelere yer verilmesi
de içerik geçerlili¤ine dönük bir çal›flmad›r.

22..  UUyygguullaammaa  GGeeççeerrlliillii¤¤ii::  ““Yap›lan ölçme ile, ölçülmeye çal›fl›lan fleyin
gerçek hayattaki yans›malar›n›n karfl›laflt›r›lmas›” ifllemi uygulama geçerlili¤i
olarak nitelendirilmektedir. Burada ölçme iflleminin tahmin etmesi gerekeni
do¤ru olarak tahmin edip etmedi¤ine bak›lmaktad›r.

En az yan›lma pay› olan bu geçerlilik türünde baz› güçlüklerle karfl›lafl›l-
maktad›r. Zira uygulamadaki beklenti, ölçüt ve kavramlar›n gözlenebilir de-
¤iflkenlerle ifade edilmesi çok güçtür. Örne¤in, bireyin okuldaki notlar›n›n ha-
yattaki baflar›s›yla iliflkisi al›nd›¤›nda, notu yüksek olan ö¤renciler hayatta da
baflar›l› oluyorlarsa ölçme ifllemi geçerli kabul edilir. Ancak hayattaki baflar›
ile neyin anlafl›lmas› gerekti¤i ise karmafl›k bir konudur. Zira baflar› ile kaza-
n›lan paran›n m›, prestijin mi, yoksa baflka bir fleyin mi kastedildi¤i belirsiz-
dir. 

33..  YYaapp››  ((‹‹nnflflaa))  GGeeççeerrlliillii¤¤ii::  (Construct Validity) Felsefi yönü a¤›r basan
bu geçerlilik ölçütü, önceden kabul edilen neden-sonuç iliflkileriyle ilgilidir.
Buna göre, teoriyle öne sürülen kavramlar aras›nda bir paralellik olup olmad›-
¤› ortaya konulmak istenmektedir. Neden-sonuç iliflkisinin tam olarak aç›kl›-
¤a kavuflturulup kavuflturulamad›¤›, kuramsal ve ifllevsel tan›mlamalar›n yete-
rince yap›l›p yap›lmad›¤›, ölçe¤in kuramsal varsay›m› yeterince ölçüp ölçme-
di¤i gibi sorulara cevap verilmesi gerekmektedir (Erdo¤an, 1998:117). 

Burada ölçülen belirtilerin gerçekten amaca uygun belirtiler olmas› gere-
kir. Kullan›lan göstergelerle di¤er göstergeler aras›nda uyum söz konsuysa, di-
¤er bir ifadeyle, hipotez testi dayand›¤› teoriyi do¤ruluyorsa kullan›lan de¤ifl-
kenlerin teoriyi s›namada geçerli oldu¤u söylenebilir.

IIIIII..  KKAAMMUUOOYYUU  AARRAAfifiTTIIRRMMAALLAARRIINNIINN  GGÜÜVVEENN‹‹LL‹‹RRLL‹‹KK  VVEE  GGEE--
ÇÇEERRLL‹‹LL‹‹KK  SSOORRUUNNLLAARRII

Kamuoyu araflt›rmalar›n›n güvenilirli¤i, kamuoyunda s›kl›kla tart›fl›lan
bir konu olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Zira bu araflt›rmalar sadece araflt›rma-
y› yapan kurum ve kurulufllar› de¤il, araflt›rma sonuçlar›n› yay›nlayan bas›n
organlar›n›n yan› s›ra yan› s›ra toplumu oluflturan bireyleri-halk› da ilgilendir-
mektedir. Halk taraf›ndan bir grup kamuoyu araflt›rmalar›n›n toplumdaki ege-
men güçlere hizmet etti¤ine inan›lmaktad›r. Özellikle seçim dönemlerinde ya-
y›mlanan kamuoyu araflt›rmalar›n›n bir parti ya da aday›n tercih edilmesi do¤-
rultusunda halk› manipüle etme amac› tafl›d›¤›na inananlar›n say›s› küçümsen-
meyecek düzeydedir. Di¤er yandan araflt›rmalar›n halk›n görüfl, düflünce ve
e¤ilimlerini yans›tt›¤›n› ve dolay›s›yla halka hizmet etti¤ini savunanlar da bu-
lunmaktad›r. Söz konusu araflt›rma sonuçlar›n›n halk üzerindeki etkileri konu-
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sunda da de¤iflik görüfller mevcuttur. Toplumun bir kesimi araflt›rma sonuçla-
r›n›n ve etkilerinin abart›ld›¤›n›, asl›nda kamuoyu araflt›rmalar›n›n san›ld›¤›
kadar etkili olmad›¤›n› iddia ederken; bir di¤er kesim ise araflt›rma sonuçlar›-
n›n halk› psikolojik bask› alt›na alarak tercih, görüfl, düflünce ve kan›lar üze-
rinde etkli oldu¤unu savunmaktad›r.

Kamuoyu araflt›rmalar›n›n etkileri ne boyutta olursa olsun araflt›rmay› ya-
pan kurulufllar sonuçlar›n do¤rulu¤una inan›lmas›n› isterken, bireyler ise ken-
di görüfl, kanaat, inanç ve tutumlar›n›n baflkalar›yla ne oranda örtüfltü¤ünü ö¤-
renmek istemektedirler. Dolay›s›yla bireyler kendi görüflleriyle, ortaya konu-
lan sonuçlar aras›nda bir uyum söz konusuysa araflt›rma sonuçlar›na güven
duymaktad›rlar (Küçükkurt, 1990:141).

Kamuoyu Araflt›rmas›n›n baflar›l› bir flekilde sonuçland›r›labilmesi için
s›ras›yla; anket formunun haz›rlanmas›, örneklem yönteminin belirlenmesi,
örneklemin seçilmesi, anketin yap›lmas›, verilerin bilgi ifllem ortam›na akta-
r›lmas›, do¤ru olarak yorumlan›p, araflt›rma raporunun sistematik biçimde ya-
z›lmas› gerekir (Güz, 1997:53). Bir di¤er ifadeyle araflt›rman›n bafllang›c›ndan
sonuçlar›n al›nmas›na kadarki sürecin sistematik bir flekilde, bilimsel prensip-
ler do¤rultusunda dikkatli ve do¤ru ifllemesi flartt›r. 

Araflt›rma sonuçlar›n›n güvenilir olmas›, herfleyden önce araflt›rmada ha-
ta pay›n›n az olmas› anlam›na gelmektedir. Ancak sosyal bilimlerde hata pay›-
n›n hiçbir zaman s›f›r olamayaca¤› unutulmamal›d›r. Bu sebeple kamuoyu
araflt›rmalar›nda örneklem hatalar› %95 güven aral›¤› üzerinden hesaplan›r.
Araflt›rmay› gerçeklefltiren kurulufllar›n araflt›rma konular› ayn› olsa bile kul-
land›klar› göstergeler farkl› olabilir. Göstergelerin ayn› olmas› durumunda so-
rular, sorular›n diziliflleri ve kelimeler farkl› olabilir. Tüm bunlar ayn› olsa bi-
le bu kez de seçilen örneklem farkl› olabilir, farkl› sonuçlara ulafl›labilir. Bu
durumda ise güvenilirlik ve geçerlilik problemi ortaya ç›kmaktad›r (Küçük-
kurt,1990:141-42).  Güvenilirlik hesab› yaparken, elde edilen sonuçlarla ger-
çekleflen sonuçlar aras›nda kikare yöntemiyle karfl›laflt›rma yap›lmakta, gerçek
sonuçlara en yak›n araflt›rma daha güvenilir kabul edilmektedir. 

Kamuoyu araflt›rmalar›nda araflt›rma sonuçlar›n›n geçerlili¤i denince an-
ket formu veya ölçek-skala tekni¤inin geçerlili¤i akla gelmektedir. Bir araflt›r-
man›n geçerli kabul edilebilmesi, kullan›lan enstrüman›n istenilen fleyi ne
oranda ölçebildi¤iyle ilgilidir. Baflka bir ifadeyle bir taraftan araflt›rma süre-
cinde tan›mlanmak istenen fleyle ilgili anlaml› bilgiler içeren cevaplar üretil-
meye çal›fl›l›rken; di¤er taraftan da insan ya da olaylarla ilgili olarak karfl›lafl-
t›r›labilir veriler üretilmesi gerekmektedir. Dolay›s›yla ölçüm sürecinin tekrar-
lanmas› halinde benzer sonuçlara ulafl›lmas› araflt›rman›n güvenirli¤i aç›s›n-
dan önem arz etmektedir (Bafl, 2003:68-69).
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Araflt›rma sonucunda elde edilen verilerin konuyu gerçekte oldu¤u gibi
tan›mlad›¤› konusunda sa¤lam dayanaklar bulunmas› araflt›rman›n geçerli ol-
mas› anlam›na gelecektir (Neuman, 2000:164). Bu ba¤lamda bir araflt›rma so-
nucunun geçerlili¤ini tespit edebilmek için amprik yöntem ve kavramsal do¤-
rulama yöntemi olmak üzere iki yöntem gelifltirilmifltir. Amprik yöntemde, so-
nuçlar gerçek sonuçlarla karfl›laflt›r›lmaktad›r. E¤er araflt›rma sonuçlar› gerçek
sonuçlara yak›nsa araflt›rma geçerli olarak kabul edilmektedir. 

Kavramsal do¤rulama yöntemi ise, de¤iflkenlerin kendi içinde birbiriyle
tutarl› olup olmad›¤›n›n test edilmesine dayanmaktad›r. Hipotezler ve mant›k-
sal ç›karmalar›n ileri sürülen önermelerle uygunlu¤una bak›larak geçerlilik
test edilir.

Kamuoyu Araflt›rmalar›n›n güvenilirlik ve geçerlilik sorunlar›n›,,  Kullan›-
lan Göstergelerin Geçerlili¤inden Kaynaklanan Sorunlar, Araflt›rma Tekni¤in-
den Kaynaklanan Sorunlar ve Güvenilirli¤in Ölçülmesi Sorunlar› olmak üze-
re 3 ana bafll›k alt›nda toplamak mümkün olmakla birlikte (Küçükkurt,
1990:143); bu çal›flmada söz konusu sorunlar Örneklem Hatalar›ndan Kay-
naklanan Sorunlar›n da eklenmesiyle 4 ana bafll›k alt›nda incelenecektir: 

AA..  ÖÖrrnneekklleemm  HHaattaallaarr››nnddaann  KKaayynnaakkllaannaann  SSoorruunnllaarr::  Örneklem seçimi
kamuoyu arflt›rmalar›n›n en önemli yönlerinden birini oluflturmaktad›r. Örnek-
lem seçimi yoluyla bütün, kendi içinden seçilmifl bir parças›yla temsil edilme-
ye çal›fl›l›r. Örneklem seçiminden kaynaklanan hatalar›n ortaya ç›kmas› genel
olarak 3 ana sebebe dayanmaktad›r (Bektafl, 1996:209):

a- Örneklemin evreni temsil niteli¤ine sahip olamamas›, 

b- Örneklemin gerekli olan say›n›n alt›nda olmas›,

c- Örneklemin yeterli olan say›n›n üzerinde olmas›.

Bu ba¤lamda kesin, do¤ru ve tarafs›z bir yöntem kullan›lmak suretiyle
örneklem kümesi oluflturulurken, örne¤in bütünü temsil niteli¤i tafl›mas› ve
yeterli olmas› bir zorunluluk olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Aksi halde araflt›r-
man›n güvenilirli¤i ve geçerlili¤i konular›nda soru iflaretleri oluflacakt›r. 

Araflt›r›lmak ya da gözlenmek istenen özellikler evren içinde yayg›n ola-
rak da¤›t›lm›flsa küçük bir örneklem kümesi yeterli olurken; da¤›l›m seyrek ise
örneklem kümesi büyük olmak zorundad›r. Nitekim 1.000.000 nüfusa sahip
bir yörede yap›lacak olan araflt›rmada 1066 kiflilik örneklem kümesi oluflturul-
mas› gerekirken; 1000 kiflilik bir yörede ise 516 kiflilik örneklem seçilmesi ge-
rekmektedir (Bafl, 2003:46). Bir araflt›rmada örneklem kümesi (popülasyon)
haz›rlan›rken, hata pay›n›n ve güven aral›¤›n›n tespit edilmesi gerekir. Araflt›r-
mada %95’lik güven düzeyini (aral›¤›n›) seçmek, %5’lik bir hata pay›n› kabul
etmek anlam›na gelir. Bu ise normal da¤›l›m e¤risinin iki ucuna düflen
%2.5’lik bir alan›n ihmal edilmesi anlam› tafl›maktad›r (Gökçe, 1992: 148). 
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Kamuoyu araflt›rmalar›nda tarafs›zl›¤› sa¤laman›n yolu örneklem büyük-
lü¤ünü istatistiksel hesaplamalarla tespit etmekten ve örneklemi ise en do¤ru
yöntemle belirlemekten geçmektedir. Tesadüfi yöntemle seçilen bir örne¤in
yeterli olup olmad›¤›n› anlamak için birtak›m istatistiki yöntemler gelifltiril-
mifltir. Bunun için öncelikle standart sapman›n bilinmesi gerekir. Standart sap-
ma, da¤›l›mdaki herbir de¤erin ortalamaya ne kadar uzakta oldu¤unu gösterir.
Yani her de¤erin ortalamadan yapt›¤› sapmalar›n ortalamas› olan standart sap-
ma büyüdükçe da¤›l›m yayg›nlafl›r. Böylece gerçeklere iliflkin bir da¤›l›m öl-
çülür. 

Örneklem seçiminde mümkün olan en düflük standart hataya ulaflmak
amaçlan›r. Bu baflar›ld›¤› oranda sa¤l›kl› sonuçlar ortaya ç›kacakt›r. Araflt›r-
man›n kimler üzerinde yap›laca¤›, bir baflka ifadeyle kimlere anket uygulana-
ca¤›n›n belirlenmesiyle birlikte çerçevenin oluflturulmas›n›n ard›ndan örnekle-
me tekni¤i belirlenmelidir. Araflt›rman›n türüne ba¤l› olarak basit, tabakal›,
çok kademeli ve küme gibi örnekleme tekniklerinden biri seçilmelidir. Bura-
da en yayg›n olarak kullan›lan teknik ise basit örnekleme teknikleri olarak kar-
fl›m›za ç›kmaktad›r. Basit örnekleme tekniklerini ise kendi içerisinde olas›l›k-
l› örnekleme, kota örnekleme, gönüllü örnekleme, amaçl› örnekleme, harita
örnekleme ve bulunan örnekleme olarak alt bafll›klara ay›rmak mümkündür
(Bafl, 2003:37-41).

Olas›l›kl› örneklemde herbir üyenin örneklem içine girme olas›l›¤› ayn›
olmak zorundad›r. Üyelerin örnekleme eflit olarak dahil olabilmeleri ise tesa-
düfi ya da sistematik olarak sa¤lanmaktad›r.  

BB..  KKuullllaann››llaann  GGöösstteerrggeelleerriinn  GGeeççeerrlliillii¤¤iinnddeenn  KKaayynnaakkllaannaann  SSoorruunnllaarr::
Yukar›daki bölümlerde de belirtildi¤i üzere geçerlilik, araflt›rmada kullan›lan
sorularla ölçülen göstergelerin ölçülmek istenen fenomeni ölçmede kullan›fll›
olup olmamas›yla ilgilidir. Baz› durumlarda kullan›lan göstergeler, ölçülmek
istenilen fenomeni ölçmede yetersiz kalabilmektedir. Nitekim bir siyasi parti-
ye karfl›  tutumlar›n ölçülmesi çok hassas bir konu olarak karfl›m›za ç›kmakta-
d›r. Böyle durumlarda tutumlar› en iyi ölçebilecek göstergelerin bulunmas› ge-
rekmektedir. Dolay›s›yla bir araflt›rmada ele al›nmas› amaçlanan kavramlar›
tahmin etmeye yarayacak en geçerli  göstergeler oluflturularak, gerçek feno-
menin mümkün oldu¤u kadar az hata pay› ile tahmin edilmesine çal›fl›lmal›d›r.

“Bugün bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” fleklindeki bir soruda
parti tercihinin gösterge olarak kullan›lmas› tek bafl›na yeterli say›lamaz. Siya-
si tutumun daha önce de belirtildi¤i üzere (bilgi, duygu ve davran›fl gibi) bafl-
ka  boyutlar› da bulunmaktad›r. ‹flte bir araflt›rmada tutumun di¤er boyutlar›-
n›n da ortaya konulmas› sonuçlar›n güvenilirli¤ini etkileyecektir. Ilk olarak
“Size göre bugün için ülke sorunlar›n› en iyi çözebilecek parti hangisidir?”
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(iyilik- kötülük boyutu) fleklinde bir soru sorularak, tutumun bilgi (inanç) bo-
yutu ortaya koyulmaya çal›fl›l›r. Ikinci olarak, “Ülke sorunlar›n› gündeme ge-
tirme ve çözmede hangi parti ya da aday›n aktif oldu¤unu düflünüyorsunuz?”
fleklindeki di¤er bir soruyla da tutumun aktiflik-pasiflik (davran›fl) boyutu ele
al›nabilir. Üçüncü ve son olarak ise, parti kadrolar›n›n bilgi ve tecrübe düzey-
lerini öne ç›karmaya çal›flmak suretiyle tutumun güçlülük-zay›fl›k (duygu) bo-
yutu da ortaya konulmaya çal›fl›labilir (Küçükkurt, 1990:143-44).

Görüldü¤ü üzere araflt›rmada kullan›lan göstergelerin, ölçmek istedi¤i-
miz fenomeni mümkün oldu¤unca tüm boyutlar›yla ölçmesi gerekmektedir.
E¤er ölçmek iste¤imiz fley bireylerin bir parti, aday ya da nesne karfl›s›ndaki
tutumlar› ise burada tutumun tüm boyutlar›n›n mümkün olan en fazla say›da
gösterge ile ölçülmesi zorunluluk olarak karfl›m›za ç›kacakt›r. Tutumun tüm
boyutlar›n›n dikkate al›nmas›; hata pay›n› azaltaca¤› gibi, araflt›rman›n güve-
nilirlik düzeyini de art›racakt›r.

CC..  AArraaflfltt››rrmmaa  TTeekknnii¤¤iinnddeenn  KKaayynnaakkllaannaann  SSoorruunnllaarr::  

Bir araflt›rmada öncelikli olarak yap›lmas› gereken fley araflt›rman›n ama-
c›n› belirlemek olmal›d›r. Söz konusu araflt›rman›n niçin yap›laca¤›, bir baflka
ifadeyle araflt›rma sonucunda nelere-hangi verilere ulafl›lmak istendi¤i ortaya
konulmal›d›r. Araflt›rma amac›n›n belirlenmesinin ard›ndan, bu amaca ulaflt›-
racak en uygun anket formu haz›rlanmal› ve örneklem yöntemi belirlenmeli-
dir. Örneklemin belirlenmesi ve anketin uygulanmas› sonras›nda, verilerin bil-
gi ifllem ortam›na aktar›larak, araflt›rma raporu sistematik biçimde yaz›lmal›-
d›r.

Burada araflt›rman›n uygulanaca¤› kimselerin (hedef kitlenin) sosyo-de-
mografik ve sosyo-kültürel özellikleri dikkate al›narak en uygun soru formla-
r›n›n haz›rlanmas›, sorularla ilgili yanl›fl anlamalar› ortadan kald›raca¤› gibi
araflt›rma sonuçlar›n›n da daha sa¤l›kl› olmas›na yard›mc› olacakt›r. 

Anket ka¤›d› (soru formlar›) haz›rlan›rken, araflt›rman›n niçin ve kim ta-
raf›ndan yap›ld›¤›, denekten nelerin istendi¤i gibi aç›klay›c› bilgilerin (instruc-
tion) anket formu üzerinde yer almas› sa¤lanmal›d›r. Bu sayede araflt›rmayla
ilgili deneklerin kafas›nda oluflabilecek soru iflaretleri ortadan kald›r›lacak ve
deneklerin araflt›rma sorular›na daha samimi ve daha sa¤l›kl› cevaplar verme-
sinin de önünü aç›lacakt›r.

Soru ka¤›tlar›n›n (anket formlar›n›n) haz›rlanmas›ndan anketin uygulan-
mas›na kadarki süreçte flu hususlara dikkat edilmelidir:

- Sorular sade bir dille, aç›k, belirgin ve anlafl›labilir bir flekilde yaz›lma-
l›d›r. Yönlendirici cümle ve kelime yap›lar›ndan mutlaka kaç›n›lmal›d›r. Ke-
sinlikle argo kelimeler kullan›lmamal›d›r.
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- Herbir soru ile sadece bir fley sorulmal›, k›sa cümleler kullan›lmal›d›r.

- ‹lk sorular araflt›rma konusuyla do¤rudan ilgili kolay cevaplanabilen,
yumuflak üsluplu ve içeri¤i mümkün oldu¤unca tarafs›z ifadeler içeren sorular
olmal›d›r (Lake ve Harper, 2002:40). Ilk sorularla dene¤in dikkat ve ilgisi çe-
kilmeye çal›fl›lmal›d›r. Burada temel amaç, deneklerde merak uyand›rarak, so-
rular› cevaplamaya devam etmesini sa¤lamak olmal›d›r (Bafl, 2003:61). 

- Yafl, cinsiyet, ö¤renim durumu ve gelir seviyesi gibi olgular› içeren so-
rular araflt›rman›n sonuna konmal›d›r.

- Herbir sorunun bir sonraki için zemin ve bilgi haz›rlamas› gerekti¤i
unutulmamal›d›r. Bu ba¤lamda sorualar s›ralan›rken genelden özele gidilmeli,
duyarl›l›k gerektiren sorular anket formunun ortas›ndan sonraya b›rak›lmal›-
d›r. Ayr›ca bilinen sorular özel ve ayr›cal›¤› olan sorulardan önce sorulmal›d›r
(Lake ve Harper, 2002:41).

- Anket formunun fiziksel görünümü de önem tafl›maktad›r. Sayfa düze-
ni yap›l›rken, sorular›n deneklerin gözünü yormayacak ve zihnini buland›rma-
yacak flekilde yerlefltirilmesi gerekmektedir. Anket formu kolay iflaretlenebilir
olmal›, aç›k uçlu sorular için b›rak›lan alan›n cevab› yazmaya yeterli olmas›-
na özen gösterilmelidir. Ayr›ca gerekti¤inde soru ak›fl›n› de¤ifltirmek için an-
ket formuna gerekli oklar ve aç›klamalar konulmal›d›r. Örne¤in atlan›lmas›
gereken veya baz› deneklere sorulmamas› gereken sorular kutu içine al›nabi-
lir (Lake ve Harper, 2002:42). Bu husulara dikkat edilmesi cevaplar›n gerçe¤e
yak›n olmas›na katk› sa¤layarak kay›t ifllemlerini kolaylaflt›ra¤› gibi, araflt›r-
man›n güvenilirli¤ini de olumlu yönde etkileyecektir (Küçükkurt, 1990:146). 

- Anket uygulay›c›lar› konuyla ilgili e¤itimden geçirilmelidir. Anketin
amac›  ve anketteki sorularla ilgili olarak anketörlere özel e¤itim verilmelidir.
Burada anketörlerin anket formundaki sorularla hakk›nda yorum yapmalar›n›n
önüne geçilmeli ve kendi görüfllerini belli etmemeleri sa¤lanmal›d›r.

- Araflt›rman›n uygulama safhas›na geçilmeden önce önlem amac›yla,
benzer flart ve ortamlar oluflturularak ön deneme yap›lmal›d›r. Yeterli say›da
kifliyle ön görüflme yap›larak, anket formu ve sorularla ilgili ortaya ç›kabile-
cek hata ve olumsuzluklar minimum seviyeye çekilmeye çal›fl›lmal›d›r. 

- Araflt›rma yap›l›p deneklere anket sorular› uyguland›ktan sonra verile-
rin do¤ru bir biçimde kodlanmas› gerekmektedir. Ard›ndan kodlanan veriler
bilgisayara kaydedilmelidir. Burada kullan›lan skala ve tekniklerin data anali-
zine uygun olmas›na dikkat edilmelidir. Tablolar›n okunmas›ndaki hatalar gü-
venilirli¤i zedeleyebilece¤inden, oluflturulan tablo ve di¤er bulgular do¤ru
okunmal›d›r. 

- Son aflamada, kolerasyon ve regrasyon analiz teknikleri ile elde edilen
veriler eflli¤inde araflt›rma raporu kaleme al›nmal›d›r. Araflt›rma raporunun bir
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bilim adam› sakinli¤inde, kiflisel görüfllere yer verilmeden yaz›lmas› araflt›r-
man›n güvenilirli¤ini sa¤lamas› aç›s›ndan önem tafl›maktad›r. 

DD..  GGüüvveenniilliirrllii¤¤iinn  ÖÖllççüüllmmeessii  SSoorruunnllaarr››::  Önceki bölümde de belirtildi¤i
üzere güvenilirlik; kullan›lan enstrüman›n de¤iflik zaman ve flartlarda ayn› ya
da benzer sonuçlar›n al›nmas›n› gerektirir. Kamuoyu araflt›rmalar›nda kullan›-
lan anket ve soru cetvelleri yoluyla de¤iflken bir nitelik tafl›yan kanaat, inanç
ve tutumlar ölçülmeye çal›fl›l›r. De¤iflkenlik ise kullan›lan enstrüman›n güve-
nilirli¤inin tespit edilmesini zorlaflt›rmaktad›r. Güvenilirli¤in ölçülebilmesini
sa¤lamak için tekrarlama ve alternatif form metodlar› gelifltirilmifltir (Küçük-
kurt,1990:147): 

Güvenilirli¤i test etmek için, ayn› ölçüm de¤iflik yer ve zamanlarda, ayn›
kimseler üzerinde yeniden uygulan›r. Tekrarlama yöntemi ad› verilen bu yön-
tem, güvenilirli¤i ölçmede yeterli de¤ildir. Zira iki test aras›nda geçen süre
içerisinde deneklerde bir de¤ifliklik olup olmad›¤›n›n gözlemlenmesi zordur.
Zaman ve yerin de¤iflmesi sonuçlar› da etkileyebilece¤inden her zaman sa¤-
l›kl› sonuçlar al›namayabilir. 

Alternatif form metodunda ise konuyla ilgili ikinci bir anket formu haz›r-
lanarak deneklere uygulan›r ve iki anket formunun sonuçlar› karfl›laflt›r›l›r. Ay-
r›ca, ayn› anketi farkl› deneklere uygulamak suretiyle de güvenilirlik testi yap-
mak mümkündür.

Tekrarlama ve alternatif form metodlar›n›n yan› s›ra yar›lama metodu de-
nilen bir baflka metoddan da söz edilebilir (Küçükkurt,1990:148). Bu yöntem
anket sorular›n›n bir k›sm›n›n kontrol amac›yla kullan›lmas›na dayanmaktad›r.
Kontrol sorular›yla di¤er sorular birbirileriyle karfl›laflt›r›larak güvenilirlik tes-
pit edilmeye çal›fl›l›r. E¤er sorular bilimsel ölçülere ve araflt›rma amac›na uy-
gun olarak haz›rlanm›flsa, cevaplar aras›nda bir benzerlik ve tutarl›l›¤›n olma-
s› gerekmektedir. Aksi halde güvenilirlikten söz etmek mümkün olmayacakt›r.

SSoonnuuçç

Kamuoyu araflt›rmalar›n›n gerek bireyler, gerekse bas›n için en dikkat çe-
kici olan› seçim dönemlerinde gerçeklefltirilen siyasal araflt›rmalar olarak gö-
ze çarpmaktad›r. Toplum ve bireyler üzerinde önemli etkiler yapabilen bu
araflt›rmalar›n bilimsel kriterlere uygun olarak yap›lmas› olmazsa olmaz bir ol-
gu olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Sorular›n haz›rlanmas›ndan, örneklem seçi-
mine; anketin uygulanmas›ndan, verilerin kodlan›p bilgisayar ortam›na akta-
r›lmas› ve ifllenerek rapor yaz›lmas›na kadarki tüm süreç ve aflamalar›n bilim-
sel ilke ve prensipler ›fl›¤›nda, bilim adam› sakinli¤inde gerçeklefltirilmesi ge-
rekmektedir.

Bir araflt›rman›n bilimsel bir nitelik tafl›yabilmesi için ise hem güvenilir,
hem de geçerli olmas› flartt›r. Hata pay›n›n az olmas› güvenilirlik ve geçerlili-
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¤in bir kofluludur. Sonuç olarak bir araflt›rman›n güvenilir ve geçerli kabul edi-
lebilmesi için;

- Araflt›rmada örneklem hatalar›n›n en aza indirilmesi, 

- Kullan›lan göstergelerin geçerliliklerinin olmas›, 

- Fenomenin mümkün oldu¤u oranda makul say›da göstergeleriyle ele
al›nmas›,

- Söz konusu göstergelerin ölçülebilmesi gerekir. 
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PPOOLL‹‹TT‹‹KK  PPSS‹‹KKOOLLOOJJ‹‹  VVEE  SS‹‹YYAASSAALL ‹‹LLEETT‹‹fifi‹‹MM

DDooçç..  DDrr..  EEccee  ‹‹NNAANN

GGiirriiflfl

Uluslararas› Politik Psikoloji Derne¤i ISPP (International Society of Po-
litical Psychology) bu y›l büyük y›ll›k kongresinin 31.sini Paris’te düzenledi;
bir di¤er yaklafl›mla flöyle de diyebiliriz ki, politik psikoloji ad›na bugüne ka-
dar uluslararas› platformda onlarca çal›fltay ve kongre topland›. Bu y›l gerçek-
lefltirilen toplant›n›n ana bafll›¤› ve buna ba¤l› olarak misyonu, politik psiko-
loji ve di¤er disiplinler aras›nda köprü kurmak oldu. ISPP’nin kurucusu ve ilk
yöneticisi Jeanne N.Knutson’un da belirledi¤i gibi, disiplinler, co¤rafyalar ve
siyasal s›n›rlar ötesinde politika ve psikoloji süreçlerine gönül veren uygula-
mac› ve akademisyenleri birlefltirmekti. 

Bu noktadan yola ç›karak, takip eden metin; politik psikolojinin tan›msal
çerçevesi ve bu çerçeve içerisinde siyasetin olmazsa olmaz parças› siyasal ile-
tiflimin nerede varoldu¤unu ya da etkili oldu¤unu; veya tam tersi, siyasal ile-
tiflim ba¤lam›nda politik psikolojinin etkilerinin neler oldu¤unu, olabilece¤ini
ortaya koyabilmek, sosyal bilimler içerisindeki yerini görebilmek ve tart›flma-
ya açmak için tasarlanm›flt›r ve sunulmaktad›r. C.Wright Mills’in de belirtti¤i
gibi zaten, bir sosyal bilimcinin görevi, içine do¤du¤u toplumsal çevresi her
ne olursa olsun, entelektüel ifllevini yerine getirerek bunu aflmak olmal›d›r.
“Sosyal bilimci” 19.yüzy›l ‹ngiltere’sinin ekonomik düzenini, 20.yüzy›l Ame-
rika’s›n›n statü hiyerarflisini, ‹mparatorluk Roma’s›n›n askeri kurumlar›n› ya
da Sovyetler Birli¤i’nin siyasal yap›s›n› incelemekle, iflte, bu görevi yüklen-
mifl olmaktad›r.”1

PPoolliittiikk  PPssiikkoolloojjii  KKaavvrraamm››  

“Eskiça¤dan günümüze kadar fikir adamlar› toplum hayat›, yönetim bi-
çimleri ve en iyi yönetim biçiminin hangisi oldu¤u gibi konularda farkl› gö-
rüfller ortaya koymufllard›r. Fikir adamlar›n›n, toplum hayat›n›n esaslar›, çeflit-
li yönetim sistemleri, en iyi yönetim fleklinin hangisi oldu¤u – ya da olabile-
ce¤i- konular›nda sistemli bir flekilde ortaya koyduklar› de¤iflik görüfller, bu-
gün ““ssiiyyaasseett  ffeellsseeffeessii””  olarak adland›r›lan disiplini meydana getirmifltir ve bu
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felsefe alt›nda toplanan siyasal fikirler ve siyaset teorileri uzun süre politika
biliminin bafll›ca konusunu ve temelini oluflturmufltur”2. Siyaset felsefesi ba¤-
lam›nda yerini belirlemifl olan politik psikoloji ise, kökeni eski olsa da incele-
me alan› olarak teorisyenleri, akademisyenleri ve bunun do¤al uzant›s› olarak
uygulamac›lar› son on y›llarda daha yo¤un olarak meflgul eden bir saha konu-
munda. Günümüzde alg›lad›¤›m›z anlamda ilk politik psikoloji tart›flmalar› ya
da di¤er bir deyiflle kurumsallaflm›fl politik psikoloji kavram›, baflta iletiflim bi-
limleri olmak üzere tüm sosyal bilimler üzerinde bir flekilde etkisi gözlemle-
nebilen Frankfurt Sosyal Araflt›rmalar  Enstitüsü veya Frankfurt Okulu’nun
çal›flmalar› ile ortaya ç›km›flt›r. Theodore Adorno, Horkheimer, H.Marcuse ve
E. Fromm’un felsefeleri ile flekillenerek, özellikle Marksist felsefeye ra¤bet
eden bu felsefecilerle, temelde Freudyen psikanaliz tekniklere dayal› olarak
geliflmifltir. Özellikle Freudyen felsefenin izleyicilerinden W.Reich, toplumla-
r›n yönetime verdikleri tepkiler üzerine yapt›¤› araflt›rmalarla (özellikle Sov-
yet toplumu), demokrasi kavram›n›n iflleyifli hakk›nda düflüncelerini gelifltire-
rek, kitle davran›fl›yla ilgili araflt›rmalar yapm›flt›r. 

Frankfurt Okulu’nun kurucular› bir yandan Almanya’da I.Dünya Sava-
fl›’ndan sonra demokratik ortam›n iyi ifllememesi, di¤er yandan kapitalist üre-
tim biçiminin geçirdi¤i de¤iflimlere koflut olarak yeniden çözüm üretebilmek
için, geleneksel disiplin s›n›rlar›n›n ihlal edilmesi olgular›na e¤ilmifllerdir. Bu
nedenle ekonomiden psikolojiye, hatta iletiflime kadar genifl inceleme alanla-
r›nda kavramsal çerçeve aray›fl›na girmifllerdir.3 Daha sonraki dönemlerde de
politik psikoloji çal›flmalar›nda özellikle iletiflim boyutu ile ele al›nmas› aç›-
s›ndan J.Habermas önemli bir yer teflkil etmektedir. 1962 tarihli Strukturwan-
del der Öffentlichkeit (Kamusal Alan›n Yap›sal Dönüflümü) adl› eserinde, özel-
likle kamu alan› (public sphere) ve özel alan konusundaki fikir ve ç›kar›mlar›,
siyaset felsefesi, siyasal iletiflim ve politik psikoloji aç›s›ndan oldukça önem-
lidir. 

Her türlü medya ile 20.yy da flekillenen dünya, yaln›zca görünüflte bir ka-
musal aland›r Habermas’a göre. “Burjuva kamusal alan› yap›lar› de¤iflti¤in-
den, siyasal ifllevleri de de¤iflime u¤ram›flt›r.  Siyasal partiler, kamuoyunu
medya teknikleriyle güdüp yönlendirerek, seçmenleri görüfller aras›nda de¤il,
parti liderleri aras›nda bir seçim yapmaya zorlam›fllard›r”, tespitini yapmakta-
d›r Prof.Tokgöz, Jürgen Habermas üzerine.4

KKaammuuooyyuunnuunn  OOlluuflfluummuu

Seçmen tercihlerinin belirlenmesinde önemli bir etmen olan bir di¤er hu-
sus da hiç flüphe yok ki, siyasal iletiflim ve politik psikoloji çal›flmalar›n›n ke-
siflme noktalar›ndan biri olan kkaammuuooyyuu. Prof.Tokgöz’göre;5 “Siyaset bilimci-
lerin kamuoyunu, kan›lar›n toplanmas› ve aç›¤a ç›kma olay›n›n ya seçim so-
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nuçlar› ya da kamu siyasas›n›n iste¤i do¤rultusunda belirlenmesi fleklinde
aç›klad›klar› görülmektedir. Buna karfl›l›k sosyal bilimciler, psikologlar, sos-
yologlar›n kamuoyunu aç›klamak bak›m›ndan ortak noktalar›, kan›lar›n biçim-
lendirilmesi, yo¤unlu¤u ve etkisidir.” Kamuoyu ise, iletiflim bilimcileri de il-
gilendiren bir kavramd›r. Siyaset bilimciler için kamuoyu demokrasi bak›m›n-
dan ön planda yer al›rken; sosyologlar kamuoyuna bir grup olarak, sosyal psi-
kologlar kamuoyuna kiflisel olarak bakmaktad›rlar.6

Kamusal alan farkl› bilgi ve sav kaynaklar› aras›nda bir etkileflimi teflvik
etmelidir. Bu kaynaklar›n yan yana konulmas› kamuoyunu oluflturur; bu da bi-
reysel vatandafllara kendi görüflleri için aç›k bir yön gösterir.7 Buradan yola ç›-
k›larak, söz konusu bu “kendi görüfl” oluflumunda, kamuoyu ile farkl› derece-
lerde kurulan ba¤lant›lar›n ve bu ba¤lant›lar›n kuvvetli, zay›f, pozitif ya da ne-
gatif olmas›n›n da bir anlamda politik psikoloji ile aç›klanabilece¤ini ve bu-
nun araflt›rma alan› kapsam›nda yer ald›¤›n› söyleyebiliriz.

PPoolliittiikk  PPssiikkoolloojjiinniinn  SSoorruunnllaarraa  YYaakkllaaflfl››mm››

Öte yandan, teorik kökleri bir tarafa, politik psikoloji en pragmatik hali
ile uygulamac›lara yönelik olarak asl›nda siyaset ve diplomaside baflar›y› art-
t›rmak üzere bu alanda hizmet veren politikac›lara ve diplomatlara, toplumsal
olaylara bak›fllar›nda ve de¤erlendirmelerinde psikolojik bir pencere açarak
hizmet vermektedir. Politik psikolojinin sorunlara yaklafl›m yöntemi bütünle-
yici bir anlay›flla, analitik psikolojinin temeline dayanmaktad›r. Çok disiplinli
ve bütünleflik anlay›flla çal›flan bir alan olarak ayn› zamanda psikolojik pers-
pektifle bir tarih de¤erlendirmesi de ortaya koymaya çal›flmaktad›r.

Politik Psikoloji; büyük gruplar›n, kitlelerin ve uluslar›n birbirleriyle
olan iliflkilerini ele alarak bu iliflkilerde rol oynayan psikolojik etmenleri de-
¤erlendirmektedir. Bununla birlikte, politik psikoloji büyük gruplar ve uluslar-
la, bunlar›n liderleri ve liderler aras›ndaki iliflkilerin psikolojik boyutlar›n› da
incelemektedir.8 Politik psikoloji, psikolojik kan›lar› sosyal uygulamaya ba¤-
layan ve psikolojik süreçleri sosyal olaylarla iliflkilendiren bir kaynak olarak
ve görülebilir. Politik psikoloji, psikolojiyi ve toplumu birlefltiren bir kesiflim
noktas›d›r.9 Bir di¤er anlat›mla, yönetim biçimleri her ne olursa olsun tüm top-
lum ve topluluklarda, sa¤l›kl› bir yöneten-yönetilen foto¤raf› çekebilmek için,
birey/vatandafl/üye/zümre/grup ya da tüm ulus gibi farkl› katmanlarda politik
psikoloji aç›s›ndan bilimsel bir çözümleme yapmaya çal›flmak gerekiyor. He-
le ki, siyaset gibi tüm varl›¤›n› “iliflki yönetimi” üzerine konumland›rmas› ge-
reken bir sahada, bu iliflkileri yönlendirecek, yönetecek, kriz anlar›nda çözüm
sunabilecek olan güç iilleettiiflfliimm oldu¤undan; iletiflim ortam›n›n mükemmelli¤i
için, yap›lan bu psikolojik tahlil, çözümleme ve de¤erlendirmelerin etkilili¤i
kaç›n›lmaz olacakt›r.
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Özellikle seçim takvimleri darald›kça, Roma arenalar› benzeri k›z›flan ve
iletiflim yönetiminin reaktif anlay›fl ve uygulamalar›n›n, çeflitli siyasal aktörler
taraf›ndan daha yo¤un olarak baflvurulan bir teknik oldu¤u dönemlerdeki siya-
sal arena, çeflitli iletiflim stratejilerinin ve taktiklerinin öneminin daha da artt›-
¤› bir dönemdir hiç flüphe yok ki. Siyasi partilerin seçmenlerine ulaflmak ve oy
toplamak için fayda sa¤lad›klar› bu çeflitli katman, içerik ve boyutlardaki ile-
tiflim stratejisi ise temelde, lider davran›fl›, seçmen davran›fl›, grup dinami¤i
veya kitle psikolojisi gibi, politik psikoloji araflt›rma ve çal›flmalar› ile yorum-
lanabilecek kuvvetli ba¤lar üzerine konulabiliyor. Seçmen davran›fl›n›n ince-
lenmesi gibi, ilk anda alg›lanabilir yönünün ve faydalar›n›n d›fl›nda, asl›nda
politik psikoloji, bask› gruplar›, toplumsal travmalar, iç savafl, soyk›r›m, terö-
rist faaliyetler ya da göçmen (ya da çokkültürlülü¤ün getirdi¤i bir tak›m sorun-
lar diyebiliriz) entegrasyon sorunlar› ve ulusal/etnik kimliklerin psikolojisi gi-
bi konular›n tahlilinde ve bu ba¤lamda iletiflim yönetiminde yararlan›lan bilim
dallar›ndan.

Toplumlar›n ve büyük gruplar›n kimliklerinin oluflumunda onlar›n tarih-
sel süreç içinde baflka toplumlarla yaflad›klar› olaylar›n önemli bir yeri vard›r.
Bu olaylar o toplumun di¤er toplumlardan farkl›l›¤›n›n da belirleyicileri ola-
bilmektedir. Politik psikoloji toplumlar›n yaflad›¤› bu olaylara psikolojik pen-
cereden bakarak farkl› bir boyutu ortaya koymaktad›r. Ayr›ca bu sayd›klar›m›-
za ek olarak normal kimlik geliflimi, teröristin kimli¤i, etnik kimli¤in geliflimi,
terörizmin psikolojisi gibi alanlar üzerinde de durmaktad›r.10 Politik psikoloji-
nin araflt›rma alanlar›; büyük gruplar›n ve liderlerin psikolojik motivasyonla-
r›, lider ve izleyen psikolojisi, etniklik psikolojisi ve toplumsal ve siyasal ge-
liflmelerin psikodinami¤i fleklinde s›ralanabilmektedir.11 “Psikiyatrinin ifllevi”
adl› Kriz Dergisi’nde yay›nlanan makalede ise; psikiyatri klini¤i hekimleri,
politik psikoloji ad› verilen alan›n bafll› bafl›na politika ve ruhsal fenomenler
iliflkisini konu edindi¤ini vurgulamaktad›rlar.12 Politik psikolojinin temel çal›fl-
ma alanlar›; siyasi kiflilerin özellikleri, ideolojilerin psikolojik temelleri ve ge-
leneksel olmayan kat›lma, siyasal iletiflim ve siyasi fliddet gibi düzenlenmifl
olaylara odaklanm›flt›r13.

PPoolliittiikk  PPssiikkoolloojjiinniinn  TTeemmeell  ÖÖzzeelllliikklleerrii

Politik psikolojinin üç temel özelli¤i flunlard›r: Birincisi, sosyal aciliyet
olaylar›na her zaman hassas olur. ‹kincisi, bafllang›c›ndan beri psikolojik teori-
yi politik olaylara ba¤lamaya çal›fl›r. Sonuncusu ise, geleneksel bir kan› saha-
s› olarak, evrensel teori ve metotlar› bar›nd›rmas›d›r.14 Politik psikolojinin öne-
mi, çok tart›fl›lan ama anlafl›ld›¤› takdirde çok önemli bir ö¤retim olan birey-
sellik metodolojisinin varsay›m›na ba¤l›d›r.15 Toplumlarda insanlar›n siyasete
ilgi göstermeleri, içinde bulunduklar› düzenli yaflamlar› sekteye u¤rad›¤› tak-
dirde mevzu bahistir. Bireyler sürdürdükleri yaflam ola¤and›fl› bir olay: ülke-
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nin iflgali, askeri darbe, gruplar aras› çat›flma v.b. ile bozulmad›¤› sürece, bu
düzenin hep böyle gidece¤i fikrine kap›l›rlar ve bu do¤rultuda siyasetten uzak
bir yaflam sürerler. Bireyler iflsiz kalma, inanç özgürlü¤ünü belirtmede sorun
yaflama v.b. gibi, toplumda yaflanan sorunlar›n sonucunun kendilerine etki et-
mesi halinde siyasal duyarl›l›k gösterirler.16

Bireysel ve grup kimli¤inin geliflimi çerçevesinde kimlik geliflimi, ben ve
di¤erleri ba¤lam›nda öteki kavram›, di¤er grup taraf›ndan yaflat›lm›fl ve yo-
¤un afla¤›lanma ve ma¤dur olma duygular›n›n yafland›¤› olaylar için kullan›-
lan ve efsaneleflen seçilmifl travmalar meselesi, bir grubun üyelerinde baflar›l›
olma ve baflka bir grup üzerinde zafer kazanma duygusu yaratan ve seçilmifl
travmalar gibi, efsaneleflen seçilmifl zaferler konusuyla beraber etnik çad›r,
ulusal çad›r, ma¤durluk psikolojisi, ait olma ve hayatta kalma psikolojisi, bö-
lünme psikolojisi ve yaralanm›fl narsisizm kavramlar›d›r.17 Türkiye Politik Psi-
koloji Derne¤i Baflkan› ve Ankara Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Prof. Çevik’in
tespitlerine göre: Seçilmifl travmalar konusuna örnek olarak da Amerika’n›n
u¤rad›¤› 11 Eylül sald›r›lar› verilebilir. Bu sald›r› Amerikan tarihinde büyük
bir travma olmufltur ve beklenmedik bir afla¤›l›k duygusu yaratm›flt›r. ‘Biz o
kadar kuvvetliyiz ki bundan sonra böyle bir travmaya izin vermeyece¤iz poli-
tikas›’ geliflmifl ve Amerika’n›n daha sonra dünyadaki prestijini düflürecek
olaylar› bafllatm›flt›r.18

Yaflanan travma ile toplumsal sürecin birbiriyle iliflkisi çok önemlidir.
E¤er bir travmadan söz ediliyor ise bunun kiflisel cevaplar› olabilir. Prof. Dr.
Vam›k Volkan’› verdi¤i “Politik Psikoloji” adl› seminerde daha çok toplumsal
yan›tlar üzerinde duruyor ve dört ana noktadan bahsediyor: “(i) Büyük bir
travma olduktan sonra paylafl›lm›fl yeni u¤rafllar ortaya ç›k›yor. (ii) Varolan
kültürel normlar de¤ifliyor. (iii) Paylafl›lm›fl ba¤lant› nesneleri olarak an›tlar
yap›l›yor. (iv) Ve bu travman›n yan›tlar› nesilden nesile devam ediyor. Baflka-
lar› taraf›ndan yap›lan felaketlerin etkileri nesilden nesile geçiyor. ‹çinde bu-
lundu¤umuz nesilde yaflanan çat›flmalar› anlamak amac›nda isek geçmifl nesil-
lerin yaflam›fl oldu¤u çat›flmalar› da bilmek durumunday›z. ‹nsanlar yas tuta-
mad›klar›nda ve at›lgan olamad›klar›nda bunlar›n sonucu olarak politik bir sü-
reç ve ideoloji ortaya ç›k›yor. Buna, “benim hakk›m var” anlay›fl› diyebiliriz.
Yani insanda yas tutma fleklinde olan fley topluma gelince bir süreç olur.”19

Politik psikoloji alan›nda dünyan›n say›l› bilim adamlar›ndan olan Prof.
Dr. Vam›k Volkan ile gazeteci ‹smail Küçükkaya’n›n gerçeklefltirdi¤i röporta-
ja göre, politik psikolojide büyük gruplar ve milletlere tek kifliymifl gibi bak›-
l›yor. Bir grup çat›flma içinde oldu¤u zaman onun psikolojik arka plan› bulun-
makta ve bu da bilinçd›fl› davran›fllardan kaynaklanmaktad›r. Bu psikolojik sü-
reçleri anlamadan çözüm bulmak çok zor.
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Politik psikoloji, bir strateji ve farkl› gerçeklikleri birlefltiren bir araç ha-
line gelmifltir. O psikologlar›n toplumdaki bölünmüfl ve çat›flm›fl söylevler ile
oluflan krizleri, bilimsel yönlendirmeyle düzeltmeye çal›flt›¤› yolu temsil
eder.20 Siyasal psikoloji, siyasal sistemde psikolojik süreçlerin oynad›¤› rolü
belirleyerek ve de¤iflikliklerin nas›l olmas› gerekti¤ini anlatarak, ulusun psiko-
lojik sa¤l›¤›na katk›da bulunabilir.21

PPoolliittiikk  PPssiikkoolloojjiinniinn  KKuurruummssaallllaaflflmmaass››

Yeri gelmiflken, politik psikoloji çal›flmalar› yapanlar›n dernekleflme ve
sosyal a¤ kurma çal›flmalar›na bakarsak da: Türkiye’de Politik Psikoloji Mer-
kezi 1992’de zaman›n Baflbakan› Süleyman Demirel’in onay›yla Baflbakanl›-
¤a ba¤l› olarak kurularak, çal›flmaya bafllam›fl ancak 1997’ den sonra pasif ko-
numa geçmifltir. Aktif olarak çal›flt›¤› süre içinde “Etnik Terörizmin Psikoloji-
si”, “Politik Psikoloji” ve “Sovyetler’deki Politik De¤iflim ve Yeni Etnik Ya-
p›lanma” konulu kitaplar Baflbakanl›k Bas›mevi taraf›ndan yay›nlanm›flt›r.
1992-1997 y›llar› aras›nda Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli¤i bünye-
sinde konufllanan Merkez dönemin Genel Sekreteri Org. Do¤an Beyaz›t ile
birlikte çal›flmalar›n› sürdürmüfltür. Türk Politik Psikoloji Merkezi ve Politik
Psikoloji Derne¤i’nin kurucusu olan Prof. Dr. Abdülkadir Çevik 1992’den be-
ri D›fliflleri Akademisi’nde, Emniyet Genel Müdürlü¤ü ‹stihbarat Daire Bafl-
kanl›¤› E¤itim fiube Müdürlü¤ü’nde, Milli ‹stihbarat Teflkilat› E¤itim Merke-
zi’nde (M‹TEM) ve kuruluflundan bu yana Harp Okulu Savunma Bilimleri
Enstitüsü’nün “Politik Psikoloji” yüksek lisans dersleri vermektedir. 

Amerika’da ise 30 y›l kadar önce Jeanne Knutson isimli bir akademisyen
sayesinde nüfuzlu psikanalistler, siyasal bilimciler, ekonomistler bir araya ge-
tirilmifl ve Politik Psikoloji Cemiyeti kurulmufltur. Prof. Dr. Vam›k Volkan da
Cemiyetin 4. baflkanl›¤›n› yapm›flt›r. Kendisinin baflkanl›k yapt›¤› dönemde bu
Cemiyet’in Anayasas›’n› yazm›fllard›r. Bu Cemiyet çal›flmalar›na devam et-
mektedir ve bütün dünyaya yay›lm›fl durumdad›r. Önceleri psikanaliz bu Ce-
miyette çok önemliyken zaman geçtikçe her türlü psikoloji ifle kar›flm›flt›r ki
bunun için, politik psikoloji dedi¤imiz zaman, do¤al olarak, politik psikoloji-
nin çeflitli yönlerde geliflti¤ini dikkate almak zorunday›z. Bugün bu Cemiyet-
te psikanaliz arka planda kalm›fl olmakla birlikte Prof. Dr. Vam›k Volkan ve ar-
kadafllar›n›n 1980’den beri Virginia Üniversitesi himayesinde yapt›klar› çal›fl-
malar›n sonucu olarak psikanalitik politik psikoloji de yay›lma göstermifltir.
Ortaya koyduklar› baz› kavramlar›n büyük gruplar aras›ndaki iliflkileri anla-
mak için ve diplomatik stratejiler gelifltirmek için kullan›ld›¤› görülmektedir.
Örne¤in Seçilmifl Travma kavram› gibi konular politika çal›flmalar›na girme-
ye bafllam›flt›r.22

Söz konusu Cemiyet’in, yani International Society of Political Psycho-
logy (ISPP)’nin Baflkanl›¤›n› flu anda yürütmekte olan California Üniversite-
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si’nden Prof. Kristen Monroe’nun, 2008 Temmuz ay›n›n ortas›nda Paris’te dü-
zenledikleri uluslararas› konferans›n aç›l›fl konuflmas›nda belirtti¤i üzere23; po-
litik psikoloji, özellikle medya ve politika konular› da göz önüne al›nd›¤›nda,
tüm sosyal disiplinleri etkileyebilecek ve onlar›n temelinde yatan bir bilim da-
l›.

SSiiyyaassaall  ‹‹lleettiiflfliimm  SSttrraatteejjiilleerrii  VVee  PPoolliittiikk  PPssiikkoolloojjii

“‹deoloji kuramlar›, her türlü iletiflimin ve tüm anlamlar›n toplumsal-si-
yasal bir boyutu oldu¤unu ve bunlar›n toplumsal ba¤lar› d›fl›nda anlafl›lamaya-
caklar›n› vurgular. Bu ideolojik iflleyifl, daima statükoyu kay›r›r; çünkü iktida-
r› elinde bulunduran s›n›flar, yaln›zca mallar›n de¤il ayn› zamanda fikirlerin
ve anlamlar›n da üretimini ve da¤›t›m›n› kontrol ederler.”24 Amaçlar› iktidar
olmak olan siyasal partilerin politik psikolojiyi bilmeleri siyasal iletiflim stra-
tejilerini bu bilgiler ›fl›¤›nda oluflturmas› bak›m›ndan önemlidir. “Gruplar›n
kendilerini h›zl›ca kimliklendirdi¤i, politik gündem üretti¤i ve statükoyu gös-
terdi¤i bir bilgi toplumunda, politik psikoloji, siyasal iletiflim ve söylemler ile
daha iliflkili olmaktad›r.”25

Boston Massachusetts Üniversitesi’nde Toplumsal Tutumlar ve Kamuoyu
dersini veren Prof. Milburn, politik psikolojinin temel inceleme alan›n›n neler
oldu¤u hakk›nda flu özetlemeyi getirmekte ve bizi ayd›nlatmaktad›r asl›nda:26

“Ö¤renciler ço¤unlukla benim dersimi siyasal olaylar› anlamada psikolojinin
önemli oldu¤una, bu siyasal olaylar›n kitle iletiflim araçlar›nda nas›l bir görü-
nümle sunuldu¤una ve bu görünümlerin halk›n siyasete iliflkin düflüncelerini
nas›l etkiledi¤i konular›nda büyük ölçüde artan bir fark›ndal›l›k ve bilinçlilik
düzeyi ile bitirmifllerdir.” Prof.Milburn’un sözleri, özellikle yeni nesil yöneti-
ci aday› olacak, ya da o yöneticileri seçecek potansiyel seçmen konumundaki
gençler aç›s›ndan, pozitif bir siyasal iletiflim arac› olarak politik psikolojiden
yararlan›lmas›n›n önemini vurgulamas› aç›s›ndan oldukça de¤erlidir. 

Özellikle iletiflim yönetimi stratejileri aç›s›ndan politik psikoloji ve siya-
sal iletiflim birlikteli¤ini ele ald›¤›m›zda, bu noktada iletiflim yönetimin özel-
likle aallgg››llaammaa  yyöönneettiimmii boyutu ile ön plana ç›kt›¤›n› söyleyebiliriz. Politik
psikolojinin ilgilendi¤i temel konular› k›sa bafll›klar alt›nda flöyle s›ralayabili-
riz: 

• Liderlik nedir? Nas›l olmal›d›r? Liderlik vas›flar› nelerdir?

• Kamuoyu oluflumu ve politikan›n kamuoyu taraf›ndan alg›lan›fl› nas›l-
d›r?

• Politika bilimin düflünsel altyap›s› ve ba¤lant›lar› nelerdir? Politik fel-
sefe nedir? Toplumun fertlerini ve siyasal aktörleri nas›l etkiler?

• Politikac›n›n kiflilik özellikleri neler olmal›d›r? Bu özelliklerini topluma
hangi iletiflim yöntem ve taktikleri ile en iyi aktarabilir? 
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• ‹kna edici iletiflim nas›l flekillenir? Kanaat, tutum, davran›fl politikada
nas›l yer bulur?

• Etnik grup ya da alt kimlik oluflumlar› siyasal tercihleri nas›l ve hangi
süreçlerle etkiler?

• Ülke yönetiminde ve uluslar aras› siyasal krizlerde politik psikolojinin
yeri nedir?

• Diaspora, göç, gurbetçilik gibi kavramlar›n politik psikoloji ve sosyal
psikoloji aç›s›ndan incelenmesi nas›l yap›l›r?

• Medyan›n bireysel siyasal tercihlerde ve kamuoyu oluflumunda katk›s›
ve etkileri nelerdir?

Örne¤in bu noktada politik psikolojinin en görünür ve temel inceleme sa-
halar›nda politikac› kiflili¤i analizi ile ilgili olarak, Türkiye Politik Psikoloji
Derne¤i’nin flu anki Baflkan› Prof. Çevik’in saptamas›na yer vermek faydal›
olacakt›r. “Dünya insan› olmak bireyin kimli¤ine yeni ve ekstra bir katk› sa¤-
layabilir. Evrensel kimlik mesleki alanda ya da bireyin savundu¤u insani de-
¤erler bak›m›ndan uluslararas› ya da ulus üstü bir nitelikte olabilir.  Evrensel
olmak ayn› zamanda kiflili¤in baflka kimlik ö¤elerinin de bir de¤iflim ve uyum
sürecine girmesini gerekli k›labilir. Mesleki alanda evrensel bir kimli¤i arzu-
lay›p benimsedi¤imizde o kimli¤in gerekli gördü¤ü yaflam tarz› ve buna efllik
edecek sosyal iliflkileri de birlikte yaflamay› kabul etmemiz gerekir. Parlamen-
ter olmaya karar veren bir kimse art›k bütün yaflam biçimini bu kimli¤in ge-
rekli gördü¤ü kurallar› uygulamak için bunun gerektirdi¤i de¤iflimi de kabul
etmek zorundad›r. Uluslararas› ya da evrensel boyutta bir parlamenter olacak-
sa bu de¤iflim alan› daha da genifllemektedir.”27

Oldukça genifl inceleme alanlar› olan bir bilim diyebiliyoruz politik psi-
koloji için asl›nda, örne¤in, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Karargah›’n›n
PSYOPS- Psychological Operations (psikolojik operasyonlar) Baflkan› olan
Yarbay Steven Collins’in 2003 tarihli “Mind Games” (Ak›l Oyunlar›) bafll›kl›
NATO Review da yay›nlanan makalesinde, politik psikoloji ve iletiflim yöne-
timin bir uygulama alan› olan alg›lama yönetimi aras›ndaki ba¤dan yola ç›ka-
rak bir saptamada bulunuyor: 28 “AAllgg››  yyöönneettiimmii yabanc›lar›n tutumlar›n› ve ta-
rafs›z düflünme yeteneklerini etkilemek için giriflilen her türlü eylemi kapsar
ve kamu diplomasisi, Psikolojik Operasyonlar (PSKOPS) kamu bilgilendirme,
aldatma ve gizli eylem faaliyetlerinden oluflur.” 

SSoonnuuçç

Son olarak, bu y›l 31.cisi düzenlenen Uluslararas› Politik Psikoloji Cemi-
yeti’nin Kongresi’nin program›na bak›ld›¤›nda ise, siyasal iletiflim ve politik
psikoloji alanlar›n, ne denli iç içe geçmifl ve adeta, do¤ru icra edilmeleri veya
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incelenmeleri flart›yla, birbirleri için çözüm üretir halde olduklar›n› kolayl›kla
söyleyebiliyoruz. Konunun ne denli derin ve çok dal› oldu¤unu kavrayabilmek
için san›r›m, son yap›lan Kongre’nin bilimsel sunumlar›ndan birkaç örnek ver-
mek yeterli olacakt›r; Güncel politika, çat›flmalar, travmalar ve çözüm yollar›
araflt›r›l›rken örne¤in medyan›n çeflitli sektörlerinin gücü ortaya konuldu ve
bunu realize etmek için de Steven Spielberg’in Munich filmi ile örneklendiril-
di. Öte yandan politik psikolojinin sosyolojik çerçevesini sunabilmek için, ‹n-
giliz Parlamentosu’ndan bir vekil mercek alt›na konuldu. Bireyin politiklefl-
mesi aç›s›ndan internet ortam› ve kullan›lmas› gene önemli araflt›rma sahala-
r›ndan biriydi, bu y›lki Kongre’de özellikle seçim süreçlerinde siyasal iletiflim
arac› olarak Internet ve yeni teknolojilerin kullan›lmas›n›n, bireyin oy tercihi-
nin belirlenmesinin alt›nda yatan psikolojik etmenlerle aras›ndaki ba¤ hakk›n-
da farkl› ülkelerden pek çok sunum yer ald›. Politikada kad›n ayr›mc›l›¤› ya da
feminist hareketlerin politik psikoloji aç›s›ndan incelenmesi, önemli tart›flma-
lara yol açan bir di¤er saha oldu. Ortak bilinç, demokratik de¤erler ve bunla-
r›n özellikle televizyon mecras› kanal› ile paylafl›lmas› ya da paylafl›lmamas›
üzerine gene çeflitli ülke örnekleri sunuldu. Fransa Baflbakan› Nicholas Sar-
kozy’nin politik kiflili¤inin, liderli¤inin ve siyasal iletiflimdeki etkilili¤inin po-
litik psikoloji aç›s›ndan incelenmesi ya da ABD Eski Baflkan› Clinton’un re-
tori¤inin ortaya konulmas›, baflka çal›flmalar›n alanlar›yd›. 

Görüldü¤ü üzere lider iletifliminden retori¤e; gruplararas›, milletleraras›
ya da etnik kökenli çat›flmalar›n muhtemel kaynaklar›ndan, siyasal söylem ve
parti manifestolar›n›n ikna edici iletiflim teknikleriyle incelenmesine; politik
cinsiyet ayr›mc›l›¤›ndan, göçmen psikolojine; hükümetlerin risk iletiflimi me-
kanizmalar›ndan, demokratik seçim kat›l›m›n›n sa¤lanmas›nda yaflanan sorun-
lara; seçim öncesi ve s›ras›nda yararlan›lan Internet ve yeni iletiflim teknoloji-
lerin etki alanlar›ndan, siyasal parti logo tasar›mlar›n›n ard›nda yatan göster-
gebilimsel aç›l›mlara de¤in, say›lar›n› daha da artt›rabilece¤imiz oranda, haya-
t›m›z›n tam anlam›yla içinde olan bir kesim siyasal iletiflim ve politik psikolo-
ji. ‹ster aktif siyaset içerisinde olan siyasal aktörler olsun, isterse sadece seçim
dönemlerinde eyleme geçen, sessiz ve o ana kadar pasif kalan, seçimde “ak-
törleflen” seçmenler olsun, tüm bunlar ve özellikle mmeeddyyaa  eettkkiissii  konusu ile
her dönem gerek akademisyenler ve gerekse uygulamac›lar aras›nda tart›flma-
lar yaratan bir kesiflim olan siyasal iletiflim ve politik psikoloji alan›n›n, Tür-
kiye’de daha da bilinçlendirerek yay›lmas›n›n sa¤lanmas› gerekiyor. Örne¤in
medya okuryazarl›¤›, bilinçli seçmen davran›fl›, demokratik örgütlenme, sivil
toplum örgütleri gibi kavram ve oluflumlar›n sa¤l›kl› olarak alg›lanmas›, asl›n-
da altyap›da elde edilen politik psikolojik verilerin, siyasal iletiflimin çeflitli
araç ve yöntemleriyle ifllenmesine ve desteklenmesine ba¤l› olabilir.
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SS‹‹YYAASS‹‹  LL‹‹DDEERR  ‹‹MMAAJJLLAARRII::  
GGEERRÇÇEEKKLL‹‹⁄⁄‹‹NN  YYEENN‹‹DDEENN  ÜÜRREETT‹‹LLMMEESS‹‹

YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  ZZüühhaall  ÖÖZZEELL

GGiirriiflfl

Türkiye’de son dönemlerde oldukça s›k tart›fl›lan ve daha çok d›fl görü-
nüfle yönelik olarak kavramlaflt›r›lan siyasi imaj, günümüzde gerçe¤i temsil et-
mek yerine, seçmenlere cazip gelmek üzere yarat›lm›fl gerçekli¤in yeniden
üretilmesi olarak görülmekte ve alg›lanmaktad›r. Siyasi imaj, d›fl görünümden
bafllamakta ancak tarihten günlük hayata, kültürden ideolojiye, politik kam-
panyalardan reklamlara, biçimden içeri¤e kadar elde edilen bilgi ve verilerin
de¤erlendirilip, yorumlanmas›yla oluflmaktad›r.

Özellikle 20. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren kitle iletiflim araçlar›n›n
h›zl› geliflimi ve yayg›nlaflmas› sonucunda, siyasetçiler imaj yaratma konusun-
da profesyonel ve uzman kiflilerle çal›flmaya bafllam›fllard›r. Bu dönem, siya-
setçilere yönelik imaj üretim ve yayma sürecinde yeni bir dönem aç›ld›¤› dü-
flüncesini do¤urmufl ve yayg›nlaflt›rm›flt›r. Ancak, profesyonellerin elinde siya-
si liderler bir ürün gibi pazarlanarak, siyasi kiflilikleri geri planda kalm›fl, bu
nedenle de gerçek kiflilerin yerine onlar›n modellerinin geçti¤i, gerçekliklerin
yeniden infla edildi¤i görülmüfltür. Siyasetçinin kiflili¤ine uymayan, yapay ka-
lan ya da benzer imajlar›n çok s›k kullan›lmas› nedeniyle tekrara giden imaj
gösterge ve kodlar›,  günümüzde siyasi imaj tüketiminde kurgusal gerçekli¤in
konumunun sorgulanmaya bafllamas›na neden olmufltur. 

Bu çal›flmada iletiflim araçlar› ve siyasi imaj kavram› aras›ndaki iliflki ele
al›narak, gerçekli¤in yeniden üretilmesine yönelik göstergelerle oluflturulan
sterotipleflmifl siyasi kimliklerin sorgulanmas› amaçlanm›flt›r. Sterotip haline
gelen siyasi imaj gösterge, sembol ve kodlar›n›n kullan›m›, geçmiflten günü-
müze medyada yer alan örnekleriyle birlikte elefltirel ba¤lamda de¤erlendiri-
lirken, seçmenlerin ilgisini çekmek için öz ya da içerikten ziyade biçimin na-
s›l öne ç›kt›¤›na dikkat çekilmeye çal›fl›lm›flt›r.
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11..  SSiiyyaassaall  PPaazzaarrllaammaa  vvee  ‹‹mmaajj
Pazarlaman›n önemli araçlar›ndan birisi olan reklam, özellikle seçim dö-

nemlerinde ve seçim kampanyalar›nda yo¤un olarak kullan›lmaktad›r. Yaz›l›
bas›n, televizyon, afifl, ilan vb. reklam araçlar›n› ve tekniklerini siyasal alanda
kullanan partiler ve reklam ajanslar› siyasal pazarlama kavram›n›n ortaya ç›k-
mas›na neden olmufllard›r. II. Dünya Savafl›’ndan sonra dünyada geliflmeye ve
yayg›nl›k kazanmaya bafllayan profesyonel anlamdaki siyasal pazarlama kam-
panyalar›, Türkiye’de 1980’li y›llar›n ortalar›ndan itibaren önemli bir de¤iflim
yaflam›fl ve profesyonel kifliler siyasal kampanyalar› yürütmeye bafllam›flt›r. 

Pazarlama, bir ürünü pazara uydurmak, tüketiciye tan›tmak, benzerleriy-
le aras›ndaki ayr›m› belirtmek ve sat›fltan elde edilecek kazanc› artt›rmak için
kullan›lan tekniklere denir. Siyasal pazarlamada ise amaç bir aday› en çok sa-
y›da seçmene tan›tmak, öteki adaylarla aras›ndaki ayr›m› belirlemek ve seçi-
mi kazanmak için en çok oyu toplayabilmektir (Topuz 1991: 8).  Günümüzde
liderler ve kitle iletiflim araçlar› aras›ndaki iliflkiler de pazar ve pazarlama ol-
gular› içerisinde de¤erlendirilmektedir. Bugün gerçekten de liderlerin seçmen-
lere sunumu ile Coca-Cola’n›n tüketiciye sunumu aras›nda önemli benzerlik-
ler bulunmaktad›r. Bu benzerlikler 20. yüzy›l›n kitlesel pazarlama teknikleri-
nin imaj üretimine odaklanmas›ndan kaynaklanmaktad›r (Y›ld›z 2002: 4).

Eski partilerin bölünerek, programlar› birbirine benzeyen partilerin art-
mas› ve dünyadaki liberalleflme e¤ilimi imaj aray›fllar›n› h›zland›rm›flt›r
(Özerkan-‹nceo¤lu 1997: 112). Karars›z seçmen say›s›n›n artmas›, grup ba¤la-
r›n›n zay›flamas›, hayat›n rasyonelleflerek tek tipleflmesi ve partilerden çok li-
derlerin ön plana ç›kmas›yla birlikte siyasal pazarlama teknikleri ve imaj kav-
ram› siyasi hayat›n vazgeçilmez bir parças› haline gelmifltir. Bu amaçla haz›r-
lanan kampanyalar, siyasi liderleri tan›tmak ve daha çok seçmenin deste¤ini
kazanmak için, kitle iletiflim araçlar›n› kullanarak parti liderlerini ticari bir
ürün gibi pazarlamak amac›yla haz›rlanmaya bafllam›fl, böylece parti liderleri-
ne yönelik imaj kavram›n› ön plana ç›kartm›flt›r. 

11..11..  SSiiyyaassii  ‹‹mmaajj

Foto¤raf›n geliflimi ve bas›nda kullan›lmas›n›n ard›ndan gelen televizyon
ça¤›, görüntü dünyas›n›n geliflmesini ve ön plana ç›kmas›n› sa¤lam›fl, bu saye-
de imaj kavram› gündeme gelmifltir. ‹maj çal›flmalar› bafllang›çta do¤rudan ve-
ya dolayl› olarak siyasi aktörler taraf›ndan yürütülürken; günümüzde imaj da-
n›flmanlar› gibi profesyoneller taraf›ndan yap›lmakta, seçmenlere yeniden üre-
tilmifl siyasi imajlarla ulafl›lmaktad›r.

‹nsan›n kendini iflaretlerle, sembollerle ifade etmeye bafllad›¤› günden bu
yana imaj yaratma çabas› var olmufltur. Sampson’a göre, herkesin tan›nmas›-
n› sa¤layan belli ilkeler vard›r ve bu kiflisel ilkeler, kiflisel tarz› ve imaj› olufl-
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turmaktad›r (Sampson 1995: 11-12). Kiflisel imaj› fiziksel özellikler, giysiler,
tav›rlar, poz, jestler, kullan›lan alan, seçilen konum, göze çarparl›k, deneyim,
vas›flar, konuflma tarz›, yaflam tarz›, dinleme tarz›, düflünme tarz›, karizma, öz-
güven, kendine inanma, özsayg› vb. oluflturmaktad›r.

D›fl görünümden bafllayan imaj, davran›fllar, düflüncelerin d›fla vurumu ve
konuflmalarla flekillenmektedir (Rigel 2000: 240). Türkiye’de son dönemlerde
oldukça s›k tart›fl›lan ve daha çok d›fl görünüfle yönelik olarak kavramlaflt›r›-
lan imaj, “gerçe¤i temsil etmek yerine, izlerkitleye cazip gelmek üzere yara-
t›lm›fl bir imalat ya da kamusal izlenim anlam›nda” kullan›lmaktad›r (Mutlu
1998: 184). Karao¤lu’na göre, siyasal ya da politik anlamda imaj ise; imaj›n
politik olmas›ndan çok bu olgunun politik alanda kullan›lmas› biçiminde ifa-
de edilmektedir (Karao¤lu 1996: 17). Politik alanda kullan›lan imaj üretimin-
de iki teori üzerinde durulmaktad›r. Birincisi ç›k›fl yapan aday›n özelliklerini
vurgulamak, ikincisi ise potansiyel seçmen kitlesinin özelli¤ine göre adaylar›n
imajlar›n› oluflturmakt›r. Bu teori, potansiyel seçmen kitlesi üzerinde davran›fl
de¤ifltirme ya da oluflturma çabas› olarak da görülmektedir.

Televizyonun ve di¤er görsel araçlar›n egemen oldu¤u bir dünyada “po-
litik bilgi”nin zihnimizde, sözcükleri derlemekten ziyade, resim oluflturmak
anlam›na geldi¤i kavranm›flt›r (Postman 1994: 143). Bu nedenle, siyasi dün-
yada ilerlemek isteyen her aday, halk›n kollektif zihnine kaz›nacak resimleri
tasarlayan bir imaj yöneticisinin hizmetinden yararlanma ihtiyac› duymakta-
d›r. Ancak yaln›zca görüntüyü temel alan siyasi imajlar, rasyonalite ile aras›n-
daki mesafeyi açarak, seçmen kitlesinin beklentileri, ümitleri, korkular›, fan-
tezileri ve rüyalar› gibi duygusal ça¤r›lar› gerçek olma ölçütünün yerine koy-
maktad›rlar. 

22..  LLiiddeerrlliikk,,  SSiiyyaassii  LLiiddeerrlliikk  VVee  ‹‹mmaajj

Tarihin her döneminde mevcut olan liderlik sosyal bir olgudur ve kitlele-
ri peflinden sürükleyebilecek niteliklere sahip olmay› gerektirir. Önceki yüz-
y›llarda liderli¤in tamamen do¤ufltan gelen özelliklere ba¤l› oldu¤u düflünül-
müfl, ancak bu özelliklerle birlikte sonradan eklenen yaflam deneyimleri ve
kültürel birikimin de önemli oldu¤u saptanm›flt›r. 

Siyasal lider, siyasal toplulu¤un bafl›nda bulunarak, söz konusu toplulu-
¤u amaçlar› yönünde kanalize eden, üyelerin bireysel amaçlar›yla topluluk
amaçlar›n› koordineli hale getiren ve üyelerde ortak bir bilinç oluflturarak si-
yasal toplulu¤u yükseltme çabas› içerisinde olan kiflidir (Arklan 2006: 48). Li-
derlerin siyaset süreci içerisindeki belirleyicili¤i sadece Türkiye için de¤il,
birçok ülke için de söz konusudur. Art›k siyasetin temel aktörü siyasal partiler
de¤il liderlerdir ve söz konusu bu gerçek siyasal sistemden ba¤›ms›zd›r (Y›l-
d›z 2002: 81). Ünlü bir kifli olarak politikac›n›n, art›k politik partiler aras›nda-
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ki ayr›m› geçersizlefltirdi¤ini söylemek çok abart›l› görünmekle birlikte, ünlü
bir kifli olarak politikac›n›n yükselifli ile politik partilerin düflüflü aras›nda ke-
sinlikle belirgin bir korelasyon vard›r (Postman 1994: 146). Siyasal iletiflimin
oda¤›nda genel olarak siyasal liderler bulunur. Siyasal liderlik, siyaset kuru-
munun ve siyasal iletiflimin en merkezi konumunda yer almaktad›r. Gerçekten
siyasal iletiflim ba¤lam›nda do¤ru konumland›r›lm›fl bir lider, bir partiye seçim
kazand›rabilir; elbette ki yanl›fl konumland›r›lm›fl bir lider de seçim kaybetti-
rir. Lidere ra¤men seçim kaybedilebilir ama lidere ra¤men seçim kazanmak
ise zordur (Diker 2007: 1). Partilerden daha fazla tan›nan ve partiler üzerinde
önemli bir etkiye sahip olan liderler, belirli bir grubu yönlendiren ve bu gru-
bun gücünden yararlanan kimselerdir. Sosyal uyum gücü fazla olan ve iletiflim
becerileri geliflmifl olan liderler, genellikle kendine güveni çevresindekilerden
daha çok olan, vizyon sahibi, yarat›c›, daha az kiflisel davranabilen, çabuk fi-
kir ve eylem gösteren, cesaretli, de¤iflime aç›k, istikrarl›, çevresindekilerin
davran›fllar›na karfl› duyarl› kifliler olmaktad›r. Bu ba¤lamda liderli¤in, makam
ve statüden çok kiflili¤in ürünü oldu¤u görülmektedir, ancak liderlerin de bir
tek de¤il birden çok kiflili¤inin oldu¤u unutulmamal›d›r.

22..11..  SSiiyyaassii  LLiiddeerr ‹‹mmaajjllaarr››

Toplum içinde baz› üyeler sosyal ve politik bir olgu olan liderlik vas›fla-
r›yla di¤erlerinden farkl› bir konumda yer almakta, gelece¤e yönelik planlar›
ve al›nan kararlar› eyleme geçirmede di¤er üyelerden daha fazla öne ç›kmak-
tad›rlar. Bu yüzden kimi insanlar›n liderlik konusunda ötekilerden daha yete-
nekli oldu¤u görülmektedir.

Propagandan›n tüm ustal›¤›, liderin bizi “temsil etti¤ine”, yaln›zca ç›kar-
lar›m›z› savunmakla kalmayarak tutkular›m›z›, kayg›lar›m›z›, umutlar›m›z› da
omuzlar›na yüklendi¤ine inand›rmakt›r. Önderin gerçekten önder olarak be-
nimsenmesi için, halk›n onu anlad›¤›, onun ne yapaca¤›n› sezdi¤i, kendisinin
de onun yerinde ayn› fleyi yapaca¤› duygusunu tafl›mas› gerekir (bu duygunun
aldat›c› olup olmamas›n›n önemi yoktur) (Özerkan-‹nceo¤lu 1997: 7). Bütün
Devlet Baflkanlar›, halk›n bu tavr›n› kiflilikleriyle ya da güçlü ve mücadeleci
söylem biçimleriyle kendilerine ba¤lamak isterler. Bu söylem biçimleri k›sa
vadede ifle yarar görünmektedir, çünkü halklar, kendisini anlayan ve yaflam
zorluklar›n› dile getirebilen mücadeleci bir lidere oy vermeyi tercih etmekte-
dir. Bu nedenle konuflma tarz›, flekli, hitabet gücü, halk› coflturma etkisi gibi
sözel etkinlikler, liderli¤i belirlemede önemli bir etmen olarak görünmekte, ki-
fli bu alanda ne kadar etkin bir rol oynarsa, lider olma olas›l›¤› o kadar artmak-
tad›r. 

Günümüzde partilerden daha fazla tan›nan siyasi liderler, verdikleri söz-
lerle, birbirleriyle yapt›klar› tart›flmalarla, ilanlarla, afifllerle, mitinglerde yap-
t›klar› konuflmalarla seçim öncesi halka ulaflmaktad›rlar. Birikim, vizyon, sez-
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gi, yarat›c›l›k, duyarl›l›k, de¤iflimi yönetme ve cesaret gibi, toplumsal taleple-
rin tamam›n› temsil edebilecek özelliklere sahip canl› ve enerjik kiflilikleri
temsil eden liderler, seçim öncesinde kampanya ve lider hakk›ndaki nesnel
gerçeklerden çok seçmenin kendi alg›lar›n› karfl›layan imaj çal›flmalar›yla bir-
likte politik mesajlar da vermektedirler. 

Siyasi liderlerin imajlar›n› belirleyen etkenler aras›nda sosyal tabakalafl-
ma ve bölünme, siyasal kültür, tarihi birikim, ulusal tarih, partiler ve partilerin
iç örgütlenmesi gibi çeflitli boyutlar bulunmaktad›r. Günümüzde seçmenler se-
çim bildirgelerine de¤il, liderin imaj›na yani alg›lanan ve al›mlanan kimli¤ine
oy vermektedirler. Bu noktada imaj, önemli bir kavram olarak ön plana ç›k-
makta, iletiflim araçlar› ve parti liderleri aras›ndaki etkileflimi artt›rmaktad›r. 

Siyasi partiler, kitle iletiflim araçlar›nda seçmen gözünde güçlü görün-
dükleri konular› kampanya gündemine tafl›maya ve rakiplerinden farkl› durufl-
lar›n› ortaya koymaya çalmaktad›rlar. Profesyonellerce yürütülen politik kam-
panyalarda partiden çok liderleri ön plana ç›kran imaj dan›flmanlar›, “itibar ar-
t›r›c› imaj çal›flmalar›yla halk nezrindeki kimliklerini olumlu yönde güçlendir-
meye” (Balc› 2003: 153) çal›flmaktad›rlar. 

Özne olarak görünen liderin, nesneleflmifl görüntüsü olarak de¤erlendiri-
lebilen lider imaj›, afifllerde, yaz›l› bas›nda, siyasi parti reklamlar›nda ve lider
foto¤raflar›nda kal›c› olarak görüntü vermektedir (Yengin 2004: 3). Politik
kampanyalarda imaj yönetimi aç›s›ndan, aday›n karakter özellikleri, insanlar-
la etkili iletiflim kurma kabiliyeti, huylar›, yönetim becerisi, zeka ve bilgi dü-
zeyi, ahlak anlay›fl›, yapt›r›m gücü, ifl bitirme becerisi, kamu yönetimindeki
tecrübesi, geçmifl dönemdeki icraatlar› ve sorunlar hakk›ndaki politikalar› gi-
bi konular önem tafl›maktad›r (Balc› 2003: 153). Asl›nda imaj çal›flmalar›,
adaylar›n be¤enilen özelliklerini öne ç›kar›p, be¤enilmeyenlerin azalt›lmas›n›
sa¤lamaktad›r. Günümüzde imaj, tesadüfe ve do¤all›¤a b›rak›lmay›p, kontrol
edilen bir olgu olarak görülmektedir.

‹maj araflt›rmalar›n›n, adaylar›n daha önce üzerinde durmad›klar› özellik-
lerine dikkat çekerek sempatilerini artt›rmalar› konusunda onlara yeni imkan-
lar sunmaktad›r. Örne¤in Mitterand’›n yüzüne zalim bir çehre veren çok sivri
köpek difllerini, bu araflt›rmalar›n sonucunda ikna olarak törpülettirdi¤i söy-
lenmektedir (Özerkan-‹nceo¤lu 1997: 115). ‹maj oluflturmada d›fl görünüm,
kampanyalar›n önemli bir bölümünü oluflturmakta, beden dili, giyim, renkler
gibi görsel ö¤eler seçmen üzerinde etkili olmaktad›r. Örne¤in, Turgut Özal’›n
imaj›n›n oluflumunda giyiminden kilo vermesine, saç biçiminden gözlük çer-
çevesine kadar sa¤lanan bir dizi de¤iflim rol oynam›flt›r (Y›ld›z 2002: 28). 

Politikac›larda aranan kiflisel özelliklere günümüzde, güzel/yak›fl›kl› ol-
mak, sportmen olmak, enerjik görünmek vb. fiziksel özellikler eklenmifltir.
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fiiflman, orta/k›sa boylu politikac› tipi bütün dünyada de¤iflmektedir. Türki-
ye’de ideal yönetici tipine bu tan›mlama hala uygun oldu¤undan, bu modelin
Türkiye için tamamen geçerli oldu¤undan henüz söz edilemez (Özerkan-‹nce-
o¤lu 1997: 113). Özellikle televizyonun her eve girmesi, gazete ve dergilerin
yayg›nlaflarak renklenmesi, siyasetteki imaj kavram›n› daha da etkinlefltirmifl-
tir. Televizyonun yayg›n olmas›ndan sonra seçilen Baflkanlarla öncekiler ara-
s›nda ciddi bir güzellik fark› bulunmaktad›r. Özellikle Amerika’da televizyon
öncesi ça¤da yani 1800’lerde Baflkan olan William Harrison ya da Abraham
Lincoln ile 50’lerden sonra seçilen Baflkanlar Kennedy, Lyndon B. Johnson,
Gerald R. Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, Baba Bush, William Clinton,
O¤ul Bush’la karfl›laflt›r›ld›¤›nda önemli farkl›l›klar görülmektedir. Durum
Amerika’da böyleyken, Türkiye’de farkl›d›r. Medya ça¤› esas olarak Özal ile
bafllad›¤› için Özal’dan öncekiler ve sonrakiler diye bak›labilmektedir. Her iki
dönemde de etkin olan Necmettin Erbakan, Bülent Ecevit ve Süleyman Demi-
rel fiziksel görünümleri ile Baflbakan olmam›fllad›r. Özal sonras› gelen lider-
ler aras›nda Tansu Çiller hem kad›n, hem de güzeldir. Recep Tayyip Erdo¤an,
siyasi tarihimizin ikinci en yak›fl›kl› Baflbakan›d›r. Birincilik Makedonya do-
¤umlu Ali Fethi Okyar’›nd›r (Gevifl 2008: 1).

Günümüzde genifl halk kitlelerince tan›nmayan yüzü olan baflar›l› bir po-
litik aday yoktur. Bu nedenle, her liderin resmi kampanya foto¤raflar› bulun-
maktad›r. Bu foto¤raflarda liderler hafif gülümsemekte ya da ciddi poz ver-
mekte, bafl ve omuzlar yer almaktad›r.  Bu foto¤raflar afifllerde, broflürlerde,
zaman zaman haberlerde de kullan›lmaktad›r. Foto¤raf› seçim kampanyas›nda
ilk kez kullanan Abraham Lincoln’dür. New York stüdyo foto¤rafç›s› Matthew
Brady taraf›ndan 1860’da seçim kampanyas›nda çekilen foto¤raflarda, Lin-
coln’ün portresi yer almaktad›r. Foto¤rafç› Brady, Lincoln’ün uzun boylu ve
zay›f görünümünü, boynunu daha k›sa göstermek için aday›n yakas›n› yukar›
do¤ru çekerek de¤ifltirmifl, Lincoln’ün yüzünde sert çizgileri kald›rmak için
foto¤rafa rötufl yapm›flt›r” (Aktaran: Yengin 2004a: 139). 

Lider ve seçmenin özdeflleflmesini sa¤lamak, imaj çal›flmas›n›n önemli
bir bölümünü oluflturmaktad›r. Kampanyaya ve liderlere dikkat çekmeyi
amaçlamak için günümüzde, eskinin ulafl›lmaz lider karizmas›, yerini aile ba-
bas›/anne kimli¤ini de öne ç›karmaya çal›flan yeni bir imaj anlay›fl›na b›rak-
mak üzeredir. Ancak bu özdeflleflmeye genellikle seçim kampanyas› dönemin-
de izin verilir, seçim kazan›ld›ktan sonra -eskiye göre göreceli de olsa- daha
karizmatik bir imaj çal›flmas›na dönülür (Özerkan-‹nceo¤lu 1997: 113). Lide-
rin imaj›n› olufltururken kiflisel çekicilikleri ile insanüstü bir varl›k olarak al-
g›lanmas›nda oldukça önemli bir yer teflkil eden karizma, siyasi parti liderinin
kiflisel yetenek ve özellikleri ile seçmenlerini etkilemede ve yönlendirmede ol-
dukça önemli görülmektedir. 
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Parti program›n›n, siyasi partiye flekil, parti liderine ise bir yaflam biçimi
verdi¤i, liderin ad›n›n daima partinin ad›ndan daha öne ç›kt›¤› (Rigel 2000:
229) günümüzde, liderlerin imaja s›¤›nma duygusunun temelinde güç aray›fl›,
egemen olma tutkusu, iktidar olma duygusunun yatt›¤› görülmektedir. Kam-
panya dönemlerinde alternatif politika ve çözüm önerilerinin derinlemesine
tart›fl›lmay›p, lider ve parti imaj›n›n kampanyan›n merkezinde yer almas›n›n
temel nedenlerin bafl›nda gelen bu istek, seçim kampanyalar›n›n, toplumun ve
kiflilerin ihtiyaçlar›na göre belirlenmesine neden olmaktad›r. Ayr›ca, seçmen-
ler parti baflkanlar›n›n yapaca¤› ifllere, partinin program›na ve tüzü¤üne bak-
mak yerine daha çok parti baflkan›n›n tarz›na, tavr›na, hitabet gücüne, kariz-
mas›na, iyi giyinmesine vb. bir tak›m faktörlere bakmaktad›r. 

AKP Tan›t›m ve Medya Baflkan› Prof. Dr. Edibe Sözen, Akflam Gazete-
sine verdi¤i röportajda, seçmenin art›k imaja ald›r›fl etmedi¤ini, imajdan çok
gerçekli¤e dönüfl oldu¤unu, bu dönemde oylar›n ilk kez “tepkisel” de¤il, sos-
yal bir gerçeklikle yol buldu¤unu (Sar›o¤lu 2007: 12) söylemifltir. Bu söyleme
ra¤men Sözen, seçimde baflar› unsurlar›ndan biri olarak “lider”i görmekte, ka-
rizmatik bir liderlerinin oldu¤unun alt›n› çizmektedir. ‹maj›n öldü¤ünü söyle-
mesine ra¤men, önemli bir tezat oluflturarak aç›kça imaj vurgusu yapmaktad›r.
Buradan da anlafl›laca¤› gibi, siyasi liderler ya da birlikte çal›flt›klar› profesyo-
neller, asl›nda yanl›fl anlafl›lan imaj kavram›ndan rahats›z olmakta, ancak an-
lam›n› tam olarak dolduramad›klar› bu kavram›n s›n›rlar›ndan da d›flar› ç›ka-
mamaktad›rlar. 

22..22..  YY››lldd››zz  ((SSttaarr))  SSiisstteemmii  VVee  GGöösstteerrii  ((fifioovv))  DDüünnyyaass››

Türkiye gibi kitle iletiflim araçlar›n›n etkin oldu¤u toplumlarda, siyasi li-
derlere yönelik yap›lan vurgular, siyasi kampanyalar ve imaj oluflturma çal›fl-
malar›, sanatç›larda oldu¤u gibi y›ld›z (star) sistemi üzerinedir. Bunun nedeni
Yengin’e göre, tek bir kifli çevresinde yo¤unlaflan kampanyalar›n, y›ld›z en-
düstrisi yaratmaya yol açmas› olarak görülmektedir (Yengin 2004a: 140). Tür-
kiye’de profesyonel anlamda ilk kez ANAP’›n kampanyas› siyasi iletiflimde
yeni bir yol olan y›ld›z stratejisini hayata geçirmifltir. Özal siyasi bir y›ld›z ola-
rak yeniden üretilmifl, kamera karfl›s›nda durufl ve konuflma konular›nda e¤iti-
me al›nm›flt›r.  

Siyasetçiler için pazarlama, pazarlama iletiflimi, siyasi marka ve siyasi
pazar üzerinde art›k ciddi olarak durulmaktad›r. “Siyaset art›k pazarlaman›n
koflullar› içerisinde lider, aday ya da örgüt/parti düzeyinde ürünler olarak de-
¤erlendirilmekte ve benzerler aras›nda farkl› olan› yaratmada, iletiflimin ola-
naklar›ndan her geçen gün daha fazla yararlanmaktad›r. Art›k ürün ile lider ya
da star (genel anlamda birey) aras›nda bir fark yoktur” (Y›ld›z 2002: 16). Türk
siyasi hayat›nda Turgut Özal ile bafllayan, liderlerin hemen al›n›p tüketilmeye
yönelik bir ürün gibi tasarlanarak oluflturulmas› yaklafl›m›, Cem Uzan’›n 2002
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seçimlerinde tamamen lider odakl› kampanyas›yla daha ön plana ç›km›flt›r.
Anlafl›lmas› kolay, basit, net, aç›k, tutarl› ve kesintisiz mesajlarla kitlelere hi-
tap ederek baflar›ya ulaflmay› hedeflemifltir. Y›ld›z’a göre Cem Uzan’›n seçim
çal›flmalar› A’dan Z’ye bir reklam tasar›m› olarak de¤erlendirilmekte, yeni ça-
¤›n “star yaratma” endüstrisi olarak ifade edilmektedir. Cem Uzan bir “siyaset
adam›” olmaktan öte, üretimden tüketim için müflteriye sunuldu¤u noktaya ka-
dar “ticari bir ürün” olarak görülmüfltür. Bu durum daha çok Baflkanl›k seçim-
lerinin ya da az partili sistemlerin oldu¤u ülkeler için geçerlidir (Y›ld›z 2008:
1). 

Bugün için iletiflim araçlar› taraf›ndan bir gösteriye dönüfltürülen siyasal
alan›n y›ld›zlar›, parti liderleri, onlar›n yak›n çevrelerinden ve potansiyel olay
ç›kar›c›lardan oluflmaktad›r. “Y›ld›z” (star) kavram›n›n temelinde gösteri ve
görsellik kavramlar› bulunmaktad›r (Y›ld›z 2002: 97). Politikam›z, dinimiz,
haberlerimiz, sporumuz, e¤itimimiz ve ticaretimiz; bunlar›n hepsi de protesto
unsurunun, hatta halk›n etkisinin izine dahi rastlanmaks›z›n gösteri dünyas›n›n
(show business) uzant›lar›na dönüflmüfltür (Postman 1994: 12). Özellikle mi-
tinglerde ayd›nlatma gibi görsel efektlerin yan› s›ra, popüler flark›lar›n sözle-
rini de¤ifltirerek parti flark›lar› haline getirme, partiyi destekleyen ünlü flark›-
c›lar›n konser vermesi, güvercin uçurma gibi flovlara da rastlanmaktad›r.

Genç, dinamik, yak›fl›kl›/güzel, sportif, modern görünümlü insanlar bu
flov dünyas›nda yer alabilirken, fliflman, kel, ya da karizmatik olmayan liderle-
rin daha bafltan elendi¤i görülmektedir. Postman’a göre, kozmetik sanat›n›n
marifetleriyle gözleri ve bak›fllar›n› daha etkileyici bir flekle sokmayanlar se-
çim yar›fllar›nda geri kalmaktad›r (Postman 1994: 13). Gerçekten de bir poli-
tikac›n›n ustal›kla hakim olmas› gereken uzmanl›k alan› olarak ideolojinin ye-
rini imaj›n ald›¤› bir noktaya gelindi¤i görülmektedir. Televizyonda, gazeteler-
de, afifl vb. bas›l› araçlarda hangi lider daha iyi görüntü veriyor ve söylemini
hitap etti¤i kitleye beden dili, ses tonu vb ile süsleyerek veriyorsa, o daha ba-
flar›l› olmaktad›r. 

Nurdo¤an Rigel’in, Manajans’›n sahibi Eli Ac›man ile yapt›¤› görüflme-
den aktard›¤›, “siyasi partiler bir margarin üreticisinden farkl›d›r. Ancak fark-
lar fluradan gelir; onlar bir ürün veya hizmet, siyasi partiler ise inanç satarlar.
Parti bu inanc› nas›l sataca¤›n› düflünür ve bu noktada reklam ajans›na ihtiyaç
duyar” sözleri oldukça ilginçtir (Rigel 2000: 217). John McGinnis, Richard
Nixon’›n 1968 seçim kampanyas› üzerine yazd›¤› “The Selling of the Presi-
dent/Baflkan›n Sat›lmas›” adl› kitab›, politika ve reklam hakk›nda söylenmesi
gereken fleylerin ço¤unu zaten bafll›¤›yla söylemektedir. Bir Baflkan’›n sat›l-
mas› ne kadar hayret verici ve afla¤›lay›c› bir fleyse de, asl›nda yaln›zca daha
kapsaml› bir olgu olan politikan›n bir parças› olan reklamdan ibaret olmas›d›r
(Postman 1994: 139). 
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Ural’a göre ise, siyasette pazarlama yaklafl›m› yararl›d›r ama bir parti ve-
ya lider bir sabun gibi pazarlanamaz (Ural 2002: 1).  E¤er politika gösteriye
benziyorsa, o zaman temel fikir baflar›, berrakl›k ya da dürüstlük peflinde kofl-
turmak de¤il, sanki zaten o vas›flara sahipmiflsiniz gibi görünmektir (Postman
1994: 139). Lider imaj›n›n parti imaj›yla bütünlefltirildi¤i, yerel kampanyala-
r›n dahi lider imaj› çerçevesine göre düzenlendi¤i bir seçim atmosferinde,
medya en önemli araç olarak görülmektedir. Bu konu o dereceye ulaflm›flt›r ki,
günümüzde liderlerin birer film y›ld›z› gibi, medyada ç›kacak görüntülerini
planlamalar› ve flov yapmalar› gerekebilmektedir. 

22..33..  GGöösstteerrggeelleerrllee  OOlluuflflaann  LLiiddeerr ‹‹mmaajjllaarr››

Her türden toplumsal iliflkide oldu¤u gibi siyasi imajlarla iletiflim kurma-
ya çal›flma da anlam temellidir. Lider ile seçmenler aras›nda geliflen mesaj al›fl
verifli her zaman anlam kurmaya yöneliktir ve bu anlam göstergelerle, sembol-
lerle, kodlarla infla edilmektedir. Fiziksel özellikler, giyim, jest, mimikler vb.ni
kapsayan sözsüz iletiflimin kodlar›n›n yan› s›ra aile, çocuklar, gençler gibi
farkl› anlamlar tafl›yan toplumsal göstergeler, siyasal liderler taraf›ndan anlam
kurmaya yönelik olarak kampanyalarda kullan›lmaktad›r. 

Siyasal imaj, iletme ve alma ortam› içerisinde göstergeler ve kodlarla bir
anlam ifade etmektedir. John Fiske göre, “göstergeler, kendilerinden baflka bir
fleye gönderme yapan eylemler ya da yap›lard›r, yani anlamland›rma yap›lar›-
d›rlar” (Fiske 1996: 16). ‹maj, bir anlamd›r ve üç belirleyenin -gösteren, gös-
terilen, gösterge- bileflkesinden oluflarak anlamsal boyutu ifade etmektedir.
Gösteren, gösterilen simgeyi aç›klayan yaz›, görüntü, foto¤raf, resim, vb. gibi
birer fiziksel nesne iken, gösterilen, fiziksel nesnenin ifade etti¤i kavram, dü-
flünce ve duygu, yani gösterenin zihninde oluflturdu¤u anlamd›r. Gösterge ise,
gösteren ve gösterileni ba¤layan ortak bir toplamd›r. Bu iki ö¤e aras›nda rast-
lant›sal ve nedensiz bir ba¤ ve iliflki bulunmaktad›r. Göstergeyi oluflturan, gös-
teren ve gösterilen aras›nda ba¤, toplumun belirledi¤i kurallar ve kodlar tara-
f›ndan oluflturulmaktad›r. 

Anlam kendine özgü do¤as› gere¤i çokanlaml›d›r; ayr›lamaz derecede
ba¤lam-ba¤›ml›d›r. Pek çok anlam aras›ndan birini baflat olarak “ye¤leme”
mücadelesi içinde k›st›r›lmakta ve bu mücadele s›ras›nda oluflturulmaktad›r.
Bu baflatl›k, yap›lar›n ve olaylar›n içerisinde bafltan verili de¤ildir, temsili pra-
tikler içinden belirli bir pratik türü üzerindeki sürekli mücadelenin sonucunda
infla edilmektedir. Bu pratikler iletiflim çal›flmas›n›n nesneleridirler. Bu temsi-
li pratikler, kodlar ve sistemler tek bafllar›na anlam›n dünyaya ulaflmas›n› sa¤-
lamaktad›rlar (Hall 2002: 116). Kodlar, içinde göstergelerin düzenlendi¤i sis-
temlerdir (Fiske 1996: 91). Bu sistemler, kodlar› kullanan toplulu¤un tüm üye-
lerinin uzlafl›mlar› sonucunda belirlenir. Berger’e göre kodlar, göstergelerden
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anlam ç›karma ve içinde kültürden al›nan ya da ö¤renilen saymaca sistemleri
olarak ifade edilmektedir. Gerçekten de antropolojik bak›fl aç›s›ndan kültür,
kodlar toplam› olarak görülebilmektedir (Berger 1994: 14). Kod, bir kültür ya
da alt kültürün üyelerinin paylaflt›¤› bir anlam sistemidir. Hem göstergelerden
hem de bu göstergelerin hangi ba¤lamlarda ve nas›l kullan›lacaklar›n› ve daha
karmafl›k iletiler oluflturmak için nas›l bir araya getirilebileceklerini belirleyen
kurallar ya da uzlafl›mlardan oluflmaktad›r (Fiske 1996: 37). Arthur Asa Ber-
ger‘e göre, “kodlar, verili bir toplum ve kültür içinde ö¤rendi¤imiz, oldukça
karmafl›k ça¤r›fl›m kal›plar›d›r” (Berger 1993: 30). Kod, toplum taraf›ndan ka-
bul edilmifl kurallar› aç›klayan, düzenlenmifl iflaretlerden oluflan bir sistemdir.
Toplum içindeki yaflam›n tüm anlar›nda, kodlar bulunmaktad›r. Siyasal kodlar,
mesaj›n al›c› ve verici taraf›ndan ayn› flekilde alg›lanmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu
nedenle de herhangi bir iletiflim sürecinde iki taraf›n kulland›¤› kodun ayn› ol-
mas› gerekmekte, aksi takdirde iletiflim kurulmas› mümkün olmamaktad›r. Li-
der imajlar›n› belirlerken, görme duyusuyla iliflkilendirilebilen görsel ö¤eler,
gönderme ve al›mlama ortam› içerisinde bir anlam ifade eden vücut temas›,
durufl, jestler, mimikler, d›fl görünüfl, dokunma, yönelme vb.lerini kapsayabil-
mektedir. 

Toplumsal karfl›laflmalarda kifliler birbirlerine kendileriyle ilgili bilgiler
sunmakta, d›fl görünüflleriyle, davran›fllar›yla, kulland›klar› dille, bir imgesel
al›flveriflte bulunmaktad›rlar. Bu karfl›laflma, bir etki-tepki sürecinde gerçek-
leflmekte ve bu süreç çok h›zl› ifllemektedir. Bir beklentiler çarp›flmas› yaflan-
makta; semboller, gidip gelmektedir. Sembollerle kurulan bu iletiflimsel dön-
güde, bir anlamda, karfl›l›kl› beklentilerin düzenlenmesi, dengelenmesi ve bu
beklentilere dayal› bir imge zincirinin oluflturulmas› yaflanmaktad›r (Emir
2003: 56). Güç ve iktidarla özdeflleflen Demirel, sembolleri kullanan baflar›l›
bir lider olarak görülmektedir. “Baba” filmlerinin vazgeçilmez aksesuar› fötr
flapka ile özdeflleflen Demirel, zaman›nda halk›n kurtar›c›s› olarak kabul edil-
mifltir.

Anlamlar, tümüyle toplumsal iliflki ve yap›larda içerilmektedir. Belirli
kültürel ve siyasal pratikler arac›l›¤›yla, çeflitli toplumsal konumlara eklemle-
nebildikleri ve toplumsal özneleri oluflturduklar› ve yeniden oluflturduklar› öl-
çüde toplumsal olarak ifllev görürler ve ifllerler (Hall 2002: 117). Bu ba¤lam-
da, “bir anlam üretme yolu” (Fiske 1996: 221) olarak de¤erlendirilen ideoloji,
siyasal imaj›n oluflmas›nda vazgeçilmez göstergelerden birini oluflturmaktad›r.
Toplumsal ve siyasal bir boyuta sahip olan ideoloji, bir kültürün göstergeleri,
yan anlamlar› ve mitlerini uygun bir biçimde kullanmaktad›r. Giyim tarz›ndan
durufl flekline, parti ambleminden kullan›lan renklere kadar her fley ideolojiyi
göstermektedir. 
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Kültürel düzende dilsel biçimler, sanatsal imgeler, mitsel semboller ya da
dinsel ö¤eler gibi her fley bir göstergeyi iflaret etmekte, imaj, bu göstergelerin
bir araya gelmesiyle oluflmaktad›r. “Göstergelerin her biri, bir araya geldikle-
rinde kendi ba¤›ms›z anlamlar›ndan farkl› bir anlama ulafl›r. Ulafl›lan bu yeni
anlam, bir üst boyutu, baflka bir göstergeyi imler. Bu göstergelerin birlikte
oluflturduklar› kodlar›n toplam›, kendi ba¤›ms›z anlamlar›n›n ötesinde yeni bir
flifreyi karfl›m›za getirir” (Emir 2003: 38). Bu ba¤lamda imaj, göstergelerin bir
üst boyutunu (anlamsal bileflkesi, vibrasyonu) oluflturmaktad›r. Asl›nda imaj
bir biçem sorunudur ve biçimsel birtak›m göstergeler imaj› flekillendirmekte-
dir. 

Politika dilinin reklam kurgusuyla haz›rlanmas› içeri¤in biçemin gerisin-
de kalmas›na neden olmaktad›r; alg›, iletiden çok iletinin kodlan›fl biçimine
yo¤unlaflmaktad›r. Bu ise “hedef sapt›rma” olarak nitelenebilmektedir (Kara-
o¤lu 1996: 20). Günümüzde liderlerin, her ne kadar aileleriyle birlikte görün-
mesi gelenek haline geldiyse de, gerçekte arkadafllar› ve yak›n çevrelerinden
ayr› olarak görüntülenmektedirler. Aileler de suni ve soyutlanm›fl, önü sonu ol-
mayan topluluk birimi gibi sunulmaktad›r. Bu görsel gerçeklik dünyas›n›n
kendine özgü dramas›, kendi kurallar›yla devam etmektedir. Halk için liderler,
TV’de gördükleri ve bundan yola ç›karak tasarlad›klar› kiflidir. Gerçek hayat-
taki hali bilinmez ya da farkl› biri olabilece¤i akla getirilmez (Özerkan-‹nce-
o¤lu 1997: 115). Bu anlamda bir imaj›n simgesel ö¤esi öylesine basitçe, soyut
ve ayr›nt›lardan uzakt›r ki; seçmenler için ona anlam kazand›racak tek yol,
kendi yorum ve ilgilerini eklemektir. Yani siyasal imaj, k›smen sembolik ima-
ya, k›smen de o imaya cevap veren seçmenlerin sahip olduklar› his ve tahmin-
lere ba¤l› bir izlenim olarak belirmektedir (Balc› 2003: 152). Simgesel uyaran-
lar, hat›rlamay› harekete geçirmede kullan›lmaktad›r (Özerkan-‹nceo¤lu 1997:
2). Sembollerin, simgesel uyaran biçiminde kullan›lmas› reklamlarda oldu¤u
kadar siyasal imaj oluflumunda da yer almaktad›r. Seçmenin taleplerini karfl›-
layan, siyasi liderle özdeflleflmesini ve kendini onun kiflili¤inde bulmas›n› sa¤-
layan sembollerin, lidere yönelik koflullanm›fl etki yaratmas› gerekmektedir.
Fiziksel ifllerde çal›flanlar›n çabuk kirlenmesin diye tercih ettikleri mavi göm-
lek, iflçi s›n›f›n› temsil etti¤i için Bülent Ecevit taraf›ndan tercih edilmifl, onun
imaj›n› oluflturan simgelerden biri haline gelmifltir. Günümüzde de politikac›-
lar aras›nda tercih edilmekte olan d›fl görünüfle yönelik bir imaj biçimi olan
mavi gömlek, seçmenlerine “Ben sizden biriyim” mesaj›n› verirken, ayn› za-
manda mavi gökyüzünü, gökyüzü özgürlü¤ü, özgürlük de bar›fl› simgeledi¤i
için tercih edilmifltir.

Lider imajlar› bazen kendilerini aflarak parti imajlar›na dönüflmektedir.
Ecevit, mavi gömle¤in yan› s›ra beyaz güvercin göstergeleriyle imaj›n› çok
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önceden belirlemifltir. Ancak bu, kiflisel bir imaj faaliyetinden çok, partinin
ideolojisini an›msatmay› amaçlayan bir “simge” haline gelmifl, özgürlü¤ü ve
ayd›nl›k yar›nlar› ifade eden beyaz güvercin daha sonra, parti amblemi olarak
da DSP’nin sembolü olmufl ve partiyi temsil etmifltir.

22..44..  LLiiddeerr ‹‹mmaajjllaarr››nn››  BBeelliirrlleeyyeenn  BBaaflflll››ccaa  GGöösstteerrggeelleerr

Liderler, ortak özellikler sergileyen insanlar› temsil eden kifliler oldukla-
r› için, imajlar›n› olufltururken s›radan insanlar olarak görülmeleri, halk›n için-
den ç›kt›klar› imaj›n› güçlendirmeleri gerekmektedir. Foto¤raftaki liderin giyi-
minin, davran›fl›n›n, duruflunun, bak›fl›n›n da halktan bir kifli gibi görülmesi
önemlidir. ‹maj› de¤erlendiren halk, bu da bizim gibi diyebilmeli, aralar›nda
bir benzerlik, birlik ve iletiflim kurulabilmelidir. Bu nedenle, imaj oluflturma-
ya yönelik kampanyalar ba¤lam›nda yaz›l› bas›nda ç›kan haberlerde ve yap›-
lan reklam çal›flmalar›nda konu içeriklerine göre görsel kompozisyonlar olufl-
turulmakta; bu kompozisyonlarda, liderin kiflilik özelliklerinin nesnel tan›mla-
mas›yla birlikte beden dili, d›fl görünüm, kullan›lan renkler, durufl, jestler, mi-
mikler, bafl hareketleri, göz temas› gibi sözsüz iletiflim kodlar›n›n yan› s›ra ai-
lesi, çocuklar›, çeflitli ifl kollar›nda çal›flanlar, gençler, yafll›lar, ünlüler, farkl›
ülkelerin liderleri gibi farkl› imaj göstergeleri kulland›klar› görülmektedir.

Adaylar›n, siyasal parti ba¤lant›lar›n›n ve gündem konular›yla ilgili ko-
numlar›n›n ötesinde beden dili, imaj oluflturmada oldukça önemli gösterge ve
kodlar› tafl›maktad›r. Recep Tayip Erdo¤an’›n “Kas›mpaflal›” kimli¤inden ge-
len durufl ve yürüyüfl biçimini belli ölçüde düzeltmesine ra¤men hala beden di-
linde izlerini tafl›mas›, karizmas›n› biçimlendirmede önemli olmufltur. 2002 y›-
l› seçimlerinde zorluklara karfl› mücadele eden lider kimli¤ini güçlendiren Er-
do¤an, 2007 seçimlerinde yola devam slogan›yla yeni zorluk ve mücadele
alanlar›nda çal›flmalar›na devam edece¤i söylemini vurgulam›flt›r. Bunun yan›
s›ra bir liderin el-kol, ayak ve bafl hareketlerinde yap›lan de¤iflikliklerle Tur-
gut Özal örne¤inde oldu¤u gibi farkl› göndermelere gidilebilmifltir. Deneme
çekimlerinde Turgut Özal’›n konuflurken el-kol hareketleriyle yüzünün önem-
li bir bölümünü kapatt›¤› fark edilince, eline bir kalem verilmifltir. Kalem,
Özal’›n hesap bilen lider imaj›n› pekifltirirken, sonraki y›llarda da ayr›lmaz bir
parças› olmufltur. 

Foto¤raf›n özellikle 20. yüzy›l›n ilk çeyre¤inden sonra medya arac›l›¤›y-
la bir iletiflim arac› olmaya bafllamas› ve bunun siyasilerce çok çabuk benim-
senmesi, kitlelere çabuk ve en yal›n yoldan ulaflmay› hedefleyen bu kiflileri
görsel birtak›m efektler arac›l›¤›yla kitlelerle diyalog kurma yoluna itmifltir.
Churchill’in zafer iflareti, Hitler’in heil iflaretinin yan›s›ra Türkiye’nin 51. hü-
kümetinin Baflbakan› olan Tansu Çiller’in de iflaret parma¤›yla yapt›¤› hare-
ket, “Haydi Türkiyem ‹leri” fleklinde söylevlefltirilmifltir (Tumay 1996: 41).
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Di¤er yandan renklerin etkisi üzerine yap›lan araflt›rmalar, imaj›n oluflumunda
renklerin pay›n›n bulundu¤unu ortaya koymaktad›r. Liderin bulundu¤u orta-
m›n ve liderin giyim renginin bireylerin ona iliflkin alg›lar›n› etkileyebilece¤i-
ni göstermektedir (Y›ld›z 2002: 28). Baflta Recep Tayyip Erdo¤an, Cem Uzan,
Mehmet A¤ar ve Deniz Baykal olmak üzere birçok lider seçim meydanlar›n-
da temizli¤e ve safl›¤a gönderme yapan beyaz gömle¤i, güç sembolü olarak
bilinen koyu renk tak›m elbiseyi tercih etti¤i görülmektedir. Kimi liderler ise
spor k›yafetlerle farkl› bir imaj oluflturmaya çal›flmakta, tak›m elbisenin res-
miyeti baz› ortamlarda so¤ukluk etkisi yaratabilmektedir. Spor k›yafetler ise
seçmenlerin kendini lider ile bütünlefltirmesine yard›m etti¤ine inan›lmakta,
Deniz Baykal ve Cem Uzan bu yöntemi tercih eden liderlerin bafl›nda gelmek-
tedir.

Halk mitinglerine efliyle birlikte ve el ele ç›kan Bülent Ecevit, bar›fl› sim-
geleyen güvercinlerle bu mitinglerde görülmektedir. Bu ba¤lamda, bir seçim
kampanyas› esnas›nda halk mitingleri genellikle fuar ya da karnaval etkisinde,
aç›k hava da yap›lmakta, lider sahne olarak kullan›lan seçim otobüslerinin
üzerinde kendini halka göstermektedir. Gerçek dünyadan farkl› yapay bir e¤-
lence dünyas› gibi sunulan bu mitinglerde, politik mesajlar k›sa, net ve anlafl›-
l›r bir flekilde verilmektedir. ‹maj çal›flmalar› bazen mitinglerde oldu¤u gibi
canl› olarak büyük kitlelere yönelik yap›lmakta; bazen de mitinglere kat›lan
binlerce kifli, foto¤rafik görüntüde liderin ard›nda görülmektedir. Bu foto¤raf-
larda liderin kendi görünümünün d›fl›nda, yan›nda yer alan insanlar›n halktan
kifliler olmas›na dikkat edilmektedir. ‹maj, bazen de halk›n belirli kesimlerine
seslenmekte, sanayi bölgelerine yönelik fabrikada çal›flan iflçiler, tarlas›n›n ba-
fl›nda traktörleriyle birlikte köylüler özellikle afifl çal›flmalar›nda çok s›kça ter-
cih edilen politikac›n›n kulland›¤› çal›flan›n yan›nda oldu¤unu belirten göster-
geler aras›nda yer almaktad›r.

Bir liderle kamu aras›ndaki uzakl›k, bebeklere, çocuklara, kad›nlara sar›-
larak ve kiflilerle el s›k›flarak duygular›n› ifade eden liderin izleyicilere kar›fl-
mas›yla daralmaktad›r (Yengin 2004a: 139-140). Günümüzde politikac›lar›n
eflleri, çocuklar› ve torunlar›yla hatta ev hayvanlar›yla birlikte bas›nda yer al-
maya özen göstermeleri, korumac› ve aile babas› imaj›na ulaflma amac›n› güt-
mektedir (Özerkan-‹nceo¤lu 1997: 7). Çocuk görüntüleri duygulara dokun-
makta; baflkan›n foto¤raflar›, koruyucu baba imgesini canland›rmaktad›r (Fre-
und 2007: 131).  Baflkan Kennedy ve ailesinin oldu¤u foto¤raf Hyannis Port’ta
04 A¤ustos 1962’de foto¤rafç› Cecil Stoughton taraf›ndan çekilen korumac›
ve aile babas› imaj›n›n ilk örneklerinden biri olarak dikkat çekmektedir. Fo-
to¤raflarda aile görünümlerinin yer almas›, Amerikan seçim kampanyalar›yla
bafllayan bir e¤ilim olarak, Türkiye’de de kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Mesut
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Y›lmaz’›n küçük o¤lunun medyatiklefltirilmesi, medyan›n çocuk ve lider poz-
lar›na verdi¤i ehemmiyetle birlikte Deniz Baykal’›n torunuyla objektiflere poz
vermesi çocuk göstergesinin masumlu¤undan ve do¤all›¤›ndan faydalanmaya
kadar imaj çal›flmalar›n› götürmektedir. 

Geleneksel dünyada ailenin temel dire¤i olan yafll›lara yönelik imaj çal›fl-
malar›nda, yafll› bir kar› koca ile görülen lider pozlar›n›n yan› s›ra yafll› bak›m
evlerini ziyaret ederken de görülmektedirler. Gençlere yönelik oluflturulan
imaj çal›flmalar›nda ise, liderler de¤iflim sürecini simgeleyen dinç, sa¤l›kl› ve
mutlu gençlerle birlikte ve onlar›n destekleyicisi olarak dikkat çekmektedirler.
‹maj göstergeleri bazen kad›nlar olmaktad›r ve bu kad›nlar ev han›m›, anne,
memur ya da iflçidir. 

Türk siyasi gelene¤inde, iktidar› elinde bulunduran siyasilerin, iç siyaset-
te güçlerini art›rmay› düflündüklerinde veya gündemi de¤ifltirmeyi istedikle-
rinde dünyan›n güçlü devletlerinin liderleriyle medyan›n karfl›s›na ç›kt›klar›
görülmektedir (Tumay 1996: 55). Politik kampanyalar esnas›nda çeflitli seya-
hatler yapan liderler, bazen di¤er devletlerin liderleriyle görülürken bazen de
yerel liderlerle birlikte poz vermektedirler. Yerel yönetimlerde yerel k›yafet-
lerle birlikte poz veren liderler, halk›n bir parças› olduklar›n› göstermeye ça-
l›flmaktad›rlar. Yerel giyim göstergeleri, özellikle duygusal reaksiyonlar› orta-
ya ç›karmakta kullan›lmaktad›r.

Siyasi imaj çal›flmalar›, anlamland›rman›n haz›r ö¤elerini biçimlendir-
mekte, stereotip davran›fllar›n pek ço¤unun mevcut olmas›ndan dolay› aç›k bir
flekilde yaln›zca göstermektedir. Mesut aile babas›, genç, dinç, enerjik, atak,
modern insan, tutkulu, h›rsl›, azimli lider gibi sterotiplerin yan› s›ra çiçek kok-
layan, kitap okuyan, pikni¤e giden, denize giren, sinemaya, tiyatroya giden,
spor yapan lider görünümleri bas›nda çok s›k görülmektedir. Bu ba¤lamda, si-
yasi liderlerin imajlar›n› oluflturan ikonografik yan anlamlar›n basmakal›p me-
taforlarla anlat›ld›¤› görülmektedir. 

33..  SSiiyyaassii  LLiiddeerr ‹‹mmaajjllaarr››nnddaa  GGeerrççeekkllii¤¤iinn  TTeemmssiillii

Gerçeklik, insano¤luyla birlikte yaflayan bir olgu oldu¤undan tarihsel sü-
reç içerisinde çeflitli tan›mlar› yap›lm›fl, önemli geliflmeler ve de¤iflimler gös-
termifl, temsil etme, yans›tma, ayna tutma ve taklit etme gibi kavramlarla za-
man zaman gündeme gelmifltir.

“Gerçekli¤in görsel ya da imgesel olarak temsili” fleklinde tan›mlanabi-
len imaj, günümüzde “izleyicinin hofluna gitmesi için genel olarak gerçe¤i ye-
niden üretmek ve kamusal bir vurgu yapmak” olarak nitelendirilmektedir (Ak-
taran: Y›ld›z 2002: 22). ‹maj, d›fl görünümün gerçekli¤inin edilgin bir yans›-
mas› olarak görülmemektedir. Ancak “‹nsan›n dünyada bulunuflu, dünyaya ba-

182 SSiiyyaasseettiinn  ‹‹lleettiiflfliimmii



k›fl› edilgin bir durum de¤il, etkin bir eylem oldu¤u için, bütün öteki insani ey-
lemler gibi imaj eylemi de bir ayna gibi yans›tmaya de¤il yeniden yaratmaya,
ortaya yeni bir varl›k koymaya dönüktür” (Do¤an 1975: 280). Bu ba¤lamda
söz konusu olan, gösterilen fleyler de¤il, bunlar›n temsilleridir: “Temsil, yani
yeniden-sunum. Hakikaten, imgelerin temsil etti¤i fleyler “gerçeklik”te olma-
yabilir; sadece muhayyile, kuruntu, arzu, rüya ya da fantezi dünyas›nda var
olabilir” (Leppert 2002: 14). 

Ça¤›m›z›n önemli düflünürlerinden biri olan Baudrillard’a göre, tarihsel
anlamda gerçeklik diye bir fley var olmufltur ve bizim kültürümüze özgü bir
kavramd›r. Ancak zaman içinde önce oluflan, sonra da da¤›l›p giden pek çok
kavram gibi o da yok olmak üzeredir.  Baudrillard, görünen fleyin gerçek ya da
gerçekli¤in kendisi de¤il gerçek ya da gerçekli¤in tüm özelliklerine sahip bir
gerçeklik hayaleti yani gerçeklik simülasyonu oldu¤unu söylemektedir (Ada-
n›r 2000: 63). “Bir köken ya da bir gerçeklikten yoksun gerçe¤in modeller ara-
c›l›¤›yla türetilmesine hipergerçeklik yani simülasyon denilmektedir” (Baud-
rillard 1998: 11). Simülasyon ilkesinin belirledi¤i günümüz dünyas›nda, ger-
çek ancak modelin bir kopyas› olabilmekte, gerçe¤in art›k do¤ayla olan iliflki-
den de¤il daha önceden üretilmifl nesnelerden ve gerçeklerden, k›sacas› yapay
bir dünyadan hareket edilerek üretilebildi¤i söylenmektedir. Bu ba¤lamda ba-
k›ld›¤›nda imaj çal›flmalar›nda, liderlerin imaja yönelik önceden baflar›l› oldu-
¤u saptanan sterotipleri model ald›klar› gözlenmektedir. Liderler, simülasyon
düzeni içerisinde kendi gerçekliklerinin ötesine geçerek, modelin kopyalar› ol-
makta, kopyalar artt›kça yapay bir imaj dünyas› oluflmaktad›r. Örne¤in, dep-
rem bölgesini ziyaret eden Clinton kuca¤›na ald›¤› “Erkan bebek” pozuyla
dikkat çekmifl, oluflturdu¤u lider, deprem ve çocuk modeliyle, pek çok lidere
model oluflturmufltur. Bu modeli kopyalayan ve Clinton benzeri ilgi bekleyen
pek çok lider ise,  benzer pozlar› bas›na vererek içtenliklerinden uzaklaflm›fl,
sahteleflmifllerdir.

Simülasyon düzeni d›fl›nda imaj yarat›m›nda “neyin görüntülendi¤i ka-
dar, hatta daha önemli bir soru neyin görüntülenmedi¤i (screened out) sorusu-
dur” (Robins 1999: 27). ‹maj çal›flmalar›, gerçekli¤in fiziksel olarak yans›t›l-
mas› de¤il, çözümlenmifl gerçekli¤in ayr›nt›lar› içinde bir seçme yap›ld›ktan
sonra yeniden kurulmas› gerekti¤ini gözler önüne sermektedir. Bu nedenle gü-
nümüzde siyaset, ideolojilerin çat›flmas›ndan çok bir temsil sanat› olarak gö-
rülmektedir.

33..11..  SSiiyyaassii  ‹‹mmaajj  VVee  GGeerrççeekklliikk  ‹‹lliiflflkkiissii

Yaflamdan ayr› tutulamayan gerçeklik olgusu, siyasi kampanyalarda s›k
s›k gündeme gelmekte, özellikle liderlere yönelik imaj çal›flmalar›nda gerçe¤i
yans›tmad›¤›, gerçe¤in yerine imaj›n›n geçti¤i düflünülmektedir. Siyasi imaj-
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larda gerçek deneyimlerin reddedildi¤i, her fleyin benzetimden ibaret olmaya
bafllad›¤› gözlenmektedir.

Medya çal›flmalar›ndaki popüler kullan›m›yla imaj, çeflitli efektlere ba¤-
l› olarak oluflan “yeni biçimdir”. Buna görsel anlam da denebilir. Biçimin ön
plana ç›kar›lmas›d›r. Yaln›z, biçimi ön plana ç›kar›rken o biçime ait “öz”ü bir
kenara b›rakarak, yeni düzenlemelerle, yeni biçimlerle sahte bir “öz”, olmayan
bir “anlam” yaratmakt›r (Karao¤lu 1996: 17). Bu ba¤lamda, kitle iletiflim araç-
lar› ve imaj kavram› aras›ndaki iliflki, gerçekli¤e iliflkin tart›flmalara neden ol-
maktad›r. “‹nsan bilincinden ba¤›ms›z, somut ve nesnel olarak var olanlar›n
tümünü” (Hançerlio¤lu 1979: 165) olarak dile getirilen gerçeklik, asl›nda sub-
jektif, yani göreceli bir kavramd›r. “Gerçe¤in kitlelere, kitlelerin de gerçe¤e
göre kendilerini düzenlemeleri, gerek düflünme gerekse alg›lama bak›m›ndan,
boyutlar› s›n›rs›z bir alan niteli¤i tafl›maktad›r” (Benjamin 1969: 223). Bu ne-
denle, insan›n kitle içerisinde “özne”yi yaratma süreci, gerçe¤i tan›ma yetene-
¤i, dünyaya bak›fl›n›, duygu ve düflüncelerinin geliflimini yap›sal olarak de¤ifl-
tirirken, gerçeklik olgusu da zaman içinde toplumsal, kültürel, siyasal, ekono-
mik ve teknolojik olarak geliflim göstermektedir. 

Günümüz düflün dünyas›n›n en çarp›c› isimlerinden olan Baudrillard’a
göre, kitle iletifliminin bize verdi¤i gerçeklik de¤il, gerçekli¤in bafl döndürü-
cülü¤üdür. Gerçe¤in nitelikleri ve ö¤eleri birlefltirilerek bir model imal edil-
mekte, bunlara bir olay›n, bir yap›n›n ya da bir durumun rolü oynat›lmaktad›r.
Baudrillard, kitle iletiflim araçlar›n›n, gerçe¤i, gerçekten daha gerçekmifl gibi
gösterdi¤ini söylemekte ve flöyle eklemektedir: “Bütün iletiflim ve enformas-
yon araçlar›n›n görevi (konuflmalar, canl› yay›nlar, sinema, dürüst-televizyon-
culuk vs.) bu gerçe¤i ya da bu haddinden fazla gerçek olan› üretmektir” (Ba-
udrillard 1991: 58). ‹flte burada iletiflim süreci içine giren imaj›n maske olma
özelli¤i devreye girmektedir. Böylece medyatik olma hareketi bafllamakta,
medya maskesi, d›flar›dan yap›lan bir makyaj gibi iletiflim sürecine monte edil-
mektedir. Bir ölçüde gerçekli¤i kuflatmakta, do¤all›¤› ortadan kald›rmakta,
medyan›n istedi¤i görüntüyü yaratmaktad›r (Rigel 2000: 238). Bu nedenle de,
insanlar›n kitle iletiflim araçlar›ndan edindi¤i gerçekler, yaflam deneyimleriyle
edindi¤i gerçeklikten farkl›l›klar tafl›makta ve kendi do¤al gerçekli¤i olmak-
tan öteye geçmektedir.

Yan›lt›c› bir düzenlemeyle sunulan imaj, gerçe¤in ‘yaklafl›k’ olarak bir
sunumudur. ‹maj gerçe¤i yeniden üretmez, gerçekle nadiren çak›fl›r; sadece bir
yan›lsama yarat›r (Emir 2003: 37). Bu ba¤lamda kitle iletiflim araçlar›yla olufl-
turulan ‘gerçe¤in imajlar›” kurgusald›r (Y›ld›z 2002: 18). ‹maj göndergesin-
den kopart›larak, gerçeklikle belirtisel (indexical) ya da göndergesel (referen-
tial) iliflkisi bozularak, yaln›zca kendisine ait bir alana sahipmifl izlenimi yara-
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t›lmaktad›r (Robins 1999: 79). Gerçeklikte, yeniden kurma ve temsil etme ye-
rine, yeniden yaratmaya baflland›¤›nda, göreli ve de¤iflken bir simgesel iliflki
kurulmufl olmaktad›r.  

Kamuoyunda imaj çal›flmalar›n›n temel amac›n›n gerçe¤i de¤ifltirip sap-
t›rmak, gerçekle ba¤lar› koparmak oldu¤u sav› çevresinde geliflmektedir. Oy-
sa imajla gerçek aras›ndaki iliflki, gerçe¤in reddi yönünde de¤il, iletiflim araç-
lar›n›n teknolojik yeteneklerinden yararlanarak gerçe¤i/gerçekli¤i yeniden ta-
n›mlamak biçimindedir (Y›ld›z 2002: 17-18). ‹maj çal›flmalar›, lidere yönelik
gerçekliklerin çeflitli yönlerini yeniden yaratarak, de¤ifltirerek, flekillendirerek
ve yorumlayarak kullanmakta, lideri yeniden tan›mlamaktad›r. Lider yeniden
tan›mlan›rken, model oluflturan yapay gerçeklerden uzak durulmas› gerek-
mekte, gerçekli¤i yeniden üretirken biçimden çok öze yönelik çal›fl›lmas› ge-
rekmektedir. 

33..22..  SSiiyyaassii  LLiiddeerr ‹‹mmaajjllaarr››nnddaa  GGeerrççeekkllii¤¤iinn  YYeenniiddeenn  ÜÜrreettiillmmeessii

Siyasal pazarlama ve reklam etkinli¤inin artmas›yla birlikte, göstergeler
kullan›larak oluflturulan siyasi lider imajlar›nda liderin kendi gerçekli¤ini yan-
s›tmas› inanc› dönüflüme u¤ram›flt›r. Asl›nda var olmayan yapay gerçeklikten
hareket edilerek imaj üretildi¤i ve gerçekliklere bir son verildi¤i, “m›fl gibi”
yap›ld›¤›, “gerçekten daha gerçek” görünümlerin oluflturuldu¤u fikri yayg›n-
l›k kazanm›flt›r. 

Politik kampanyalarda lider büyük oranda görsel imajlarla yans›t›lmakta,
“foto¤raf›n özneyi kamu karfl›s›nda ideallefltirip, yüceltti¤i” (Tumay 1996: 52)
gerçe¤inden yola ç›kan siyasiler foto¤raf çekilirken olduklar› gibi de¤il, olmak
istedikleri gibi poz verme e¤ilimi içine girmektedirler. Bu nedenle, beden di-
li, giyim, vb. göstergeleri kullanan imaj çal›flmalar› “kurmaca olan› gerçek ola-
n›n içine yerlefltirmeye” (Barthes 1993: 97) çal›flmaktad›r. Bu ba¤lamda, imaj
çal›flmalar›nda gerçe¤i birebir yans›tmas›ndan çok, seçmen kitlesine yans›t-
mak istenilene önem verilmeye bafllanm›flt›r. Özerkan ve ‹nceo¤lu’na göre,
imaj bazen yoktan yarat›ld›¤› gibi, adayda var olan olumlu özelliklerin öne ç›-
kar›l›p belirginlefltirilmesi, di¤erlerinin ise geriye çekilmesiyle de yap›lmakta-
d›r. ‹maj›n sahte veya düfl ürünü olmas› flart de¤ildir. Aday›n kiflili¤inden ve fi-
ziksel yap›s›ndan tamamen farkl› bir imaj çal›flmas›n›n etkisiz hatta zararl› ola-
bilece¤i de göz önünde tutulmal›d›r (Özerkan-‹nceo¤lu 1997: 116). ‹maj çal›fl-
malar›yla liderin de¤erli bulunmas› de¤il, seçmenlerin kendilerini de¤erli his-
setmeleri ve liderle özdeflleflmeleri amaçlanmaktad›r, yani seçimlerde seçme-
ne yönelik bir sahte terapi oluflturulmaya çal›fl›lmaktad›r. Böylelikle seçmen
kendi s›k›nt›lar›ndan kurtulmak için, sahnelenmifl görüntüler dünyas› içine çe-
kilmektedir. Postman’a göre, televizyondaki politikac› izleyicilere kendisiyle
ilgili bir imaj sunmaktan daha çok, kendisini izleyenlerin bir imaj› olacak fle-
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kilde sunmay› tercih etmektedir (Postman 1994: 147). Asl›nda liderler kendi-
lerine, izleyicilerin onlardan olmas›n› istedikleri imaja göre yeniden flekil ver-
mektedirler. 

Postman’a göre, imaj politikas› bir terapi biçimidir ve bu yüzden çekici-
li¤e, iyi görünüfle, ünlü olmaya ve kiflisel itiraflara büyük önem vermektedir
(Postman 1994: 149). ‹maj politikas› psikolojik etkiye a¤›rl›k verip gerçek bil-
gileri atlamakta, gerçek politik nedenlere ald›r›fl etmemektedir. Gerçekle ste-
rotipsel görünümler birbirlerine kar›flm›fl ve gerçekle rasyonel aras›nda mesa-
fe kalmam›flt›r. Siyasi imajlarda gerçek, kendisini kendisinden farkl›, dolay›-
s›yla sahte, illüzyon, düflsel olan bir baflka fleye karfl› konumland›rmad›¤› için,
‘gerçekten daha gerçek’ olarak kabul edilebilmektedir. Bir ürün ile bir ürün gi-
bi pazarlanan Cem Uzan aras›nda hangisinin gerçek ürün oldu¤u belli olma-
maktad›r. Hangisi daha gerçek, hangisi daha az gerçek ya da bunun bir önemi
var m›, bilinmemektedir. Her ikisi de toplumun ihtiyaçlar›n› karfl›layan bir tü-
ketim nesnesi haline dönüflmektedir.

Günümüz siyasetinin y›ld›z (star) sistemine odaklanmas› sonucunda, Ta-
n›l Bora’n›n söyledi¤i gibi siyasetin genel olarak poplaflt›¤›ndan ve siyasal
ideolojilerin önemsizleflerek, imajlar›n öne ç›kt›¤›ndan bahsedilmektedir (Ak-
taran: Y›ld›z 2002: 97). Gösteri ve imaj politikas› ça¤›nda politik söylemin
yaln›z ideolojik de¤il, tarihsel içeri¤i de boflalt›lm›flt›r (Postman 1994: 149).
Modern toplumun geliflimiyle birlikte, kitlesel imaj üreticilerinin elinde imaj,
ideolojik bir ayg›ta dönüflmüfl, toplumun yönlendiricisi olmufltur (Emir 2003:
74). Bu ba¤lamda yarat›lan imaj politikalar›nda siyasi ideolojiler de¤il, siyasi
lider imaj›n›n yaratt›¤› ideoloji ön plana ç›km›flt›r. Halk, belli bir siyasal ama-
c› gerçeklefltirecek bir örgütün içinde olma e¤iliminden çok, kendi ç›karlar›
do¤rultusunda psikolojik nitelikli sembolleri olan, peflinden koflaca¤› bir lider
aray›fl›na girmifltir. 

Topuz’a göre,  kampanyalarda biçim bazen içeri¤i gölgede b›rakm›flt›r.
Birçok kifli söylenenle de¤il de, söyleyenle ilgilenmifltir. Politikac›lar›n giysi-
si, kravat›, difllerinin beyazl›¤›, gözlerinin p›r›lt›s›, sesinin tonu, kafas›n›n daz-
lakl›¤›, tikleri, jestleri, haz›r cevapl›¤›, karfl›s›ndakine sayg›s›, gülümsemesi,
hoflgörüsü, esprileri seçmenler aras›nda günlerce tart›fl›lm›flt›r (Topuz 1991:
241). Bu nedenle, medya çal›flmalar›ndaki popüler kullan›m›yla imaj, çeflitli
efektlere ba¤l› olarak oluflan “yeni biçimdir”. Buna görsel anlam da denmek-
te, biçimi ön plana ç›karmaktad›r. Yaln›z, biçimi ön plana ç›kar›rken o biçime
ait “öz”ü bir kenara b›rakarak, yeni düzenlemelerle, yeni biçimlerle sahte bir
“öz”, olmayan bir “anlam” yaratmaktad›r (Karao¤lu 1996: 17). Ancak, siyasi
imaj, medya çal›flmalar›nda s›kl›kla elefltirilmekte, öz ya da içerikten ziyade
biçimin öne ç›kt›¤›na dikkat çekilmektedir. Biçim ön plana ç›kar›l›rken, asl›n-
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da var olan gerçek içeri¤in yerine yapay bir içerik ve ideoloji kuruldu¤u ifade
edilmektedir. Asl›na bak›ld›¤›nda, özellikle siyasal imaj çal›flmalar›nda bir fle-
yin var oldu¤u anlam›n› vermeye çal›flman›n, o fleyin var olmas›na katk›da bu-
lundu¤u da görülmektedir. 

‹maj, zaman içerisinde gerçe¤in kendisi haline gelerek asl›nda var olma-
yan gerçekli¤i oluflturmakta ve böylece gerçe¤i temsil etmemektedir. Var ol-
mayan sanal, var olan gerçekli¤in yerini, gerçekten yaflanm›fll›¤›na bakmadan
almaya bafllamaktad›r. Akay’a göre, içinde bulundu¤umuz postmodern dönem
içerisinde, içerik de¤il görüntü ön plana ç›kmaktad›r. Baudrillard’›n simülas-
yon kavram›nda da gerçekten çok, görüntü ön planda tutulmaktad›r. Simulakr
kavram› sayesinde modellerinden kurtulan postmodern düflünce, belki de,
kimliksizleflme sürecini sa¤layacak oluflumu bafllatmaktad›r (Akay 1997: 19).
Atatürk ve kad›nlar›n ayn› karede yer ald›¤› günümüze kalan pozlar, Mustafa
Kemal’in kad›nlar›n modernleflmesine ve dolay›s›yla kad›nlar›n sorunlar›na,
e¤itimine verdi¤i önemi sembolize etti¤i için günümüzün kad›n ve lider poz-
lar›n›n bafllang›c› say›lmaktad›r. Ancak, günümüzün kad›n ve lider kareleri ka-
d›nlar›n sorunlar›n› çözmekten ziyade, sadece poza yönelik olarak bir kad›n ile
ayn› foto¤raf karesine girmeyi gaye edinmekte, orijinalin çoktan kayboldu¤u
simülasyon evresinde görüntüler gerçek anlamlar›ndan ve göndergelerinden
ba¤›ms›z olarak üretilir hale gelmektedir. Kad›na yönelik politika gelifltirme-
yen ya da bu yönde giriflimlerde bulunmaya niyeti olmayan liderlerin benzer
pozlar›n›n bas›nda kullan›lmas› ise liderlerin sadece görüntü olarak varl›klar›-
n› ortaya koymakta, bozuk kimliklere neden olmaktad›r.

Yeni imajlar böylece sahtelerin, uydurmalar›n, yan›ltmacalar›n üretimine
aç›lm›fl bulunmaktad›r. Robin’e göre, foto¤rafik imajla “gerçek dünya” aras›n-
daki iliflki, temsil etme kavram›n›n bütün sorunsall›¤›n› ezip geçerek, imaj›n
zamanla, bellekle, tarihle olan ba¤›n› yerinden oynatarak altüst etmifltir (Ro-
bin 1999: 78). Asl›nda, temsil etme, sunma, yap›land›rma ve biçimlendirme
iflini ima etmekte; yaln›zca zaten var olan anlam› aktarma de¤il, ama daha ak-
tif bir fleylere anlam verme iflini de ima etmektedir (Hall 1994: 67-68). Bu ba¤-
lamda, kültürün kodlar›yla oluflan imge (imaj), asl›nda duyular›m›z›n ve fizik-
sel görünümümüzün üzerine ustaca yap›lm›fl bir makyajd›r. Gerçekli¤i gizle-
mekte, olmayan› varm›fl gibi göstermektedir (Emir 2003: 39). Gizlemek ya da
‘m›fl’ gibi yapmakla gerçeklik aras›nda her zaman bir fark bulunurken, simü-
lasyon gerçekle sahte ve düflsel aras›ndaki fark› yok etmeye çal›flmaktad›r.

Bugünün siyasal yaflam›n›n sahnelendi¤i ortamda, liderler ne kadar yafla-
m›n içindense o kadar kal›c›d›rlar ya da “m›fl gibi” olduklar› sürece sabun kö-
pü¤ü/pembe dizi kahramanlar› gibi yapay ve gelip geçici olur, gelip geçen ge-
reksinimleri karfl›larlar. Ço¤u kez imaj, özellikle bir siyasetçi imaj› “m›fl gibi”
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olmay› ça¤r›flt›rd›¤› için kavram›n kendisi suçlanm›flt›r. Oysa siyasetçinin ima-
j› “m›fl gibi”den “gerçe¤e” yaklaflt›¤› ya da vurgunun “görünen”den uzaklaflt›-
¤› ölçüde baflar›l›d›r. Dolay›s›yla e¤er bir yanl›fll›k varsa “imaj” kavram›nda
de¤il, her zaman oldu¤u gibi onun kullan›m biçimindedir. Ya da ortam, gerçek
liderleri ortaya ç›karmaktan uzaksa, lider “m›fl gibi” davranarak imaj›n ola-
naklar›ndan yararlanmaktad›r (Y›ld›z 2002: iii). Postmodern döneme geçilme-
sinin sembolü olarak görülen Turgut Özal’›n kendili¤inden (m›fl gibi) gerçek-
leflmifl gibi, çocuklarla ayn› karede yer alan pozlar›, di¤er liderlerde gösterge-
sel olarak poz vermek üzerine infla edilmektedir. Çocuklu¤un masumiyetin-
den, sevgisinden, safl›¤›ndan istifade etmeye yönelik bu “m›fl gibi” imajlar,
Devlet Bahçeli’nin kuca¤›na ald›¤› çocu¤un a¤lamas› gibi liderin aleyhine bir
imaj bozulmas›yla da son bulabilmektedir. 

Günümüz siyasi ortam›nda gösterge olarak beyaz bir gömlek giyen lider,
yeni bir sayfa açarak kendi ya da partisinin geçmiflini arkada b›rakt›¤›n›, saf ve
temiz bir flekilde toplumun önüne ç›kt›¤›n› simgeleyebilmektedir. Bu ba¤lam-
da söylenebilir ki; “Modern toplumlar bir simülasyon dünyas›nda yaflamakta-
d›rlar. Simülasyon gerçe¤in kendinden geçmifl, içi bofl, saf ve anlams›z biçi-
midir. “Metalürjik” bir toplum yerini “Semiurgique” bir topluma b›rakm›flt›r.
Bu “Semiurgique” toplumdaki yeni güç odaklar›ysa gösterge sistemleridir”
(Adan›r 2000: 36). Siyasette gösterge sistemleri, gerçekli¤i yok saymak ya da
gizlemek için de¤il, kitle iletiflim araçlar›n›n ve politik düzenin model veya
kodlar›ndan yararlanarak gerçekli¤i yeniden üretmek için kullan›lmaktad›r. 

Siyasi sterotiplerden yararlan›larak gelifltirilen lider gerçekli¤inin simü-
lasyon modeli, eskinin taklide dayanan “simulacra (suret) düzenleri”nin takip-
cisi olmufltur. Asl›nda günümüzde siyasilerin imaj çal›flmalar› alt›nda girdi¤i
kopya görünümler, geçmiflte kullan›lan ve seçmenin ilgisini çeken orijinalle-
rin gerçekli¤ini garanti etmeye çal›flarak anlam oluflturmaktad›rlar. ‹letiflim
sistemlerinin imajlar ve anlamlar arac›l›¤›yla oluflmas› nedeniyle, seçilmifl
“gerçeklik”ler kendi kendini do¤rulayan sterotipler ve kodlar dolay›m›yla ya-
rat›lmaktad›r. 

SSoonnuuçç

Siyasiler, yaflad›klar› toplumun kültürü, tarihi ve ekonomik yap›s›yla bir-
likte belli bir ideoloji çerçevesinde imajlar›n› belirlemektedirler. Siyasal ima-
j›n kamuoyunda yanl›fl veya eksik anlafl›lan bir görünümü bulunmakta, imaj
yaratman›n siyasetçilerin saç stilleri, giyimleri ve beden dili ile s›n›rl› oldu¤u
düflünülmektedir. Asl›nda görüntüyle ilgili bu unsurlar siyasetçinin imaj›n›n
oluflmas›nda yeterli olmamakta, siyasi imaj, liderin kiflisel ve profesyonel
özelliklerinin alg›lanmas› olarak görülmektedir. Bir siyasetçinin imaj› onun
birçok özelli¤inin toplam›ndan meydana gelmekte, geçmifli, ideolojisi, e¤iti-
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mi, çevresi, ailesi, baflar›lar›, karakter özellikleri, görüntüsü, yafl›, cinsiyeti,
konuflma biçimi önem kazanmaktad›r.

Partilerin birbirine benzemesi sonucunda özellikle seçim dönemlerinde
öne ç›kan ve imajlar›yla gündemde yer kaplayan liderler, günümüzde medya-
da hangi içeriklerle de¤il hangi göstergelerle birlikte yer alacaklar›na öncelik
vermektedirler. Politikac›lar›n, adeta bir ürün gibi süslenip ambalajlanarak, tü-
ketime sunulmas› giriflimi olarak da elefltirilen imaj kampanyalar›, özellikle
seçimlerin vazgeçilmez bir parças› haline gelmifltir. Siyasi imajlar kurulurken,
baflar›y› elde eden formüller kullan›lmaya ve liderleri tan›tan reklamc›lar çar-
p›flmaya bafllam›flt›r. Hangi lideri hangi ünlü reklamc›n›n kampanyas›n›n tan›t-
t›¤› önemli hale gelmifltir. Bu ba¤lamda oluflan siyasi ortam içerisinde, siyasi
imajlar oluflturulurken gerçekleri yans›tma inanc› dönüflüme u¤ram›fl, asl›nda
var olmayan yapay bir dünyadan hareket edilerek imajlar›n üretildi¤i ve simü-
lasyon düzeninin hakim oldu¤u görülmüfltür. Yücelefltirilen siyasi liderler,
abart›larak tüm sorunlar› çözen mucizevi insanlar konumuna getirilmifllerdir. 

Çocuklar›, dini, milli duygular› kullanan liderler, marka elbiseler içerisin-
de fl›k, hareketli, dinamik, genç görünümlü liderler, sevgi, hiddet, coflku gibi
duygusal görünüm sergileyen liderler vb. iletiflim araçlar›nda yer almakta,
bunlar sterotipleflen imajlar olarak görülmektedir. ‹letiflim araçlar› ve ekono-
minin birlikte yaflama sundu¤u y›ld›z sistemi anlay›fl› içerisinde sterotip görü-
nümlere sahip olan siyasi liderler, bir liderden çok pazarlama biliminin üretti-
¤i bir imaj, hayali bir kimlik olarak karfl›m›za ç›km›flt›r. Hayali kimlikler üze-
rinden kurulmaya çal›fl›lan imajlar, k›sa vadede baflar›l› olarak de¤erlendirile-
bilirken, uzun vadede derinliksizlikleri nedeniyle yok olmufl, beraberinde li-
derleri ve partilerini de sürüklemifllerdir. 
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DDUUYYGGUUSSAALL ZZEEKKAA YYEETT‹‹SS‹‹NN‹‹NN  SS‹‹YYAASSAALL
AAKKTTÖÖRRLLEERR‹‹NN  PPEERRFFOORRMMAANNSSLLAARRIINNAA
EETTKK‹‹SS‹‹

YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  MMeelltteemm  ÜÜNNAALL EERRZZEENN

GGiirriiflfl

Tüm dünyada pek çok disiplinde yaflanan h›zl› de¤iflim siyaseti de içine
alm›fl, bu h›zl› de¤iflime ayak uyduramayanlar› d›fl›nda b›rakm›flt›r. Günümüz-
de, siyasi arenada da yaflanan de¤iflim, hem siyasi aktörler cephesinde, hem de
seçmen cephesinde yaflanmaktad›r. Siyasi aktörlerin kimlikleri ile beraber do-
nan›mlar› da önem kazan›rken, seçmen aç›s›ndan da bir siyasi aktörde bulun-
mas›n› istedi¤i kriterler de de¤iflmifltir. 

Global dünyada, beklentilerin de¤iflmesinde kitle iletiflim araçlar›n›n kat-
k›s› yads›namaz. Bunun yan›nda do¤rudan veya dolayl› olarak bulunulan kifli-
ler aras› iletiflimde, seçmenin en dikkatle izledi¤i, önemsedi¤i ve inanmaya
meyilli oldu¤u etmen siyasal aktördür.

Siyaset, do¤rudan hedef kitleye yani seçmene yöneliktir. Amaç seçmeni
ikna etmek, inanc›n› sa¤lamak ve kal›c› k›lmakt›r. Seçmenin kal›c›l›¤›n› sa¤-
lamak ise kitleyi tan›mak, sosyo-kültürel yap›s›n› bilmek, istikrar sa¤lamak,
ihtiyaçlar›na cevap vermek için çaba içinde olmakt›r. 

21. yüzy›lda siyaset biliminin dinamiklerinin de¤iflmesi ve siyasal ileti-
flim kavram›n›n önem kazanmas› ile birlikte, siyasi liderlerin (aktörlerin) de
baflar›lar›n› sa¤layan  öncelikler farkl›laflm›flt›r. Bu önceliklerde duygusal ze-
ka yetilerinin önemli bir yere sahip oldu¤u kabul edilmektedir. 

Duygusal zeka becerileri, siyasal aktörlerden beklenen liderlik özellikle-
rini beslemekte, kültürel ve bilgisel donan›m›na karfl›l›kl› katk›da bulunmak-
tad›r. Uzun çal›flmalara, araflt›rmaya ve deneyime ihtiyaç duyan kültürel ve
bilgisel donan›m, yaflam süreci içerisinde birikimle oluflmaktad›r. Aile yap›s›,
çevresel faktörler, edinilen deneyimler, duygusal zekan›n geliflmesinde etkili
olan unsurlard›r. Duygusal zeka yetisine sahip siyasal aktörlerin yaflam dina-
mi¤i içindeki yerini, kültürel ve bilgisel donan›m›n›n yan›nda hedef kitlesi ile
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karfl›l›kl› etkileflimi belirlemektedir. Bu karfl›l›kl› etkileflimin baflar›s›, siyasal
aktörün sahip oldu¤u duygusal zeka yetene¤ini kullanabilme becerisidir.

Bu çal›flma, toplumumuz taraf›ndan yeterince alg›lanmayan duygusal ze-
kan›n, siyasal arenadaki rolünü ve siyasal aktörlerin baflar›s›na atfedilen de-
¤erleri tart›flmaktad›r. Bu noktada, “duygusal zekan›n siyasal aktörlerin baflar›
parametreleri aç›s›ndan önemi ve duygusal zekan›n baflar›ya katk›s› nedir?”
tart›flmas›ndan yola ç›karak, siyasal aktörlerin baflar›lar›n›n oluflumunda etkili
olan dinamikleri ortaya koymak, duygusal zeka oluflumunda gerekli olan fak-
törleri incelemek ve siyasal aktörler ba¤lam›nda, duygusal zeka, sosyal zeka
ve empati yeteneklerine duyulan ihtiyac› genel bir bak›flla gözden geçirmek
amaçlanm›flt›r.

Bu çal›flman›n ilk bölümünde, siyasal olgu ve süreci ile siyasal aktör kav-
ram› gözden geçirilmifltir. Duygusal zekan›n ve sosyal zekan›n çok boyutlu
olarak incelenmesi, empatinin tan›m tart›flmas› ilk bölümü takip etmektedir.
Çal›flman›n daha sonraki bölümünde, siyasal yaflamda duygusal zekan›n yeri
ve önemi tart›fl›lm›fl ve duygusal zeka yetisine sahip siyasal aktörlerin avantaj-
lar› ve yarat›lan imaj›n›n seçmen davran›fllar›ndaki rolü ele al›nm›flt›r.  Söz ko-
nusu araflt›rma, güncel çal›flmalardan yap›lan derleme çal›flmas›d›r.

SSiiyyaasseett  OOllgguussuu
“Siyaset” Arapça kökenli bir sözcüktür ve “at e¤itimi” anlam›na gelmek-

tedir. Ayn› kavrama karfl›l›k Bat›’dan al›nan “politika” sözcü¤ü ise Yunanca
kökenlidir. Yunanca’da “polis” kent devletlerine verilen isimdir. “Politika” da
devlete ait ifller anlam› tafl›maktad›r.

Siyaset biliminin konusu üzerinde bilim adamlar› aras›nda tam bir görüfl
birli¤inden söz etmek zordur.  Baz›lar›na göre konu “devlet”le s›n›rl›d›r. Ama
ço¤unluk, daha genifl bir kavram olan “iktidar”dan hareket etmektedir. Devlet,
toplumlar›n evriminde yönetimin kurumlaflmas› aflamas›nda ortaya ç›km›flt›r.
Oysa siyaset olgusunun devletten önce de, devletin d›fl›nda da var oldu¤u bi-
linmektedir.

‹ktidar kavram›, otoriteyi de içermektedir. Otoritenin görüldü¤ü her yer-
de “yöneten” ve “yönetilen” ayr›m› bulunur. Toplumun en küçük birimlerinde,
hatta iki kifli aras›nda bile, otoriteye rastlamak mümkündür (K›fllal›, 2007: 17-
18).

Siyasetin temelinde farkl› odaklar›n çat›flmas› kavram› bulunmaktad›r.
Bir ülkenin maddi ve manevi kaynaklar›n›n da¤›t›m›, paylafl›m› ve yönetimi
siyasi erki elde bulundurmay› gerektirir. Bu yolda üstünlük sa¤layabilmek için
siyaset pazar›nda çok ciddi anlamda rekabet söz konusudur. Van Dykee, siya-
set kurumunu, “kamuyu ilgilendiren sorunlarda tercihlerini kabul ettirmek,
uygulatmak, baflkalar›n›n tercihlerinin gerçekleflmesini engellemek üzere çe-
flitli aktörlerin yürüttükleri mücadele” fleklinde tan›mlamaktad›r (Çobano¤lu,
2007: 47). 
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Siyaseti, toplumun tümünü ilgilendiren veya toplumu oluflturan birimler
aras›ndaki iliflkileri son aflamadaki meflru zora dayanarak düzenleyen eylem-
ler bütünü biçiminde tan›mlamak mümkündür. Aristo’nun binlerce y›l önce
belirtti¤i gibi, “siyasal yarat›k” olan insan›n do¤as› gere¤i toplum içinde yafla-
mas›n›n temel etkeni, tek bafl›na yaflam› sürdürmesinde güçsüz olmas›d›r
(Çam, 2005: 24).

Siyasal yaflam›n oluflturdu¤u bir ortam vard›r. Bu ortam siyasal yaflam›n
geliflimine yön veren nedenleri içinde bar›nd›r›r. Nas›l ki günefl, hava ve su bu-
lunmayan yerde bitki olmazsa, belirli koflullar bütününden soyutlad›¤›m›zda
da bir siyasal yaflam düflünülemez.

Siyaset olgusu, ancak topluluk içinde yaflayan insanlar aras›nda do¤ar. Bu
toplulu¤un yerleflmifl oldu¤u do¤al çevre vard›r. Toplulukla kendisini çevrele-
yen do¤al koflullar aras›nda sürekli bir etkileflim söz konusudur. Bu etkilefli-
min ürünü olan teknolojik düzey ve do¤al çevrenin do¤rudan sa¤lad›¤› olanak-
lar, o toplumun ekonomik yap›s›n›n belirlenmesinde temel etkeni oluflturur.
Ekonomik yap› ise siyasal geliflim üzerinde önemli bir etki yapar. 

Siyasal yaflam› belirleyen koflullar yaln›zca bu maddesel etkenlerle s›n›r-
l› de¤ildir. Toplumlar bireylerden oluflur.  Toplumlar üzerlerinde kaç›n›lmaz
bir biçimde kuflaktan kufla¤a aktar›lan kültürel bir tutuma, davran›fl biçimine
de sahiptirler.  Kültürel etkenleri göz önüne almadan, bireysel veya toplumsal
birçok davran›fl aç›klanamaz (K›fllal›, 37-38).

Bu kuflaklar aras› etkileflim, bir kuflaktan di¤erine düzenli bir bilgi ak›fl›-
n›n sa¤lanmas›n› gerektirir. Daha aç›k bir anlat›mla, topluma yeni kat›lmakta
olan kuflaklara mevcut toplumsal de¤erlerin, inançlar›n, kurallar›n ve tutumla-
r›n aktar›lmas›, onlar›n topluma uyumlu bireyler haline gelmelerinin temini
gerekmektedir.  Toplumun devam› için yeni kuflaklara bu bilgi ak›fl›n›n sa¤lan-
mas› zorunludur. 

Bir toplumda siyasal sistemin varl›¤›n› sürdürmesi için, ayn› flekilde siya-
sal de¤erlerin inançlar›n, kurallar›n, e¤ilimlerin ve davran›fl kal›plar›n›n siya-
sal topluma kat›lan üyelere aktar›lmas› ve benimsetilmesi gerekmektedir.

Topluma, siyasi sisteme yeni kat›lan bireylerin siyasal sistemde rol oyna-
yabilecek birer aktör haline gelmeleri “siyasal insan” olarak yetiflmeleriyle
mümkündür. Siyasal toplumsallaflma ile bireyler, siyasal sistemde rol oynama-
ya haz›r birer “siyasal insan” haline gelirler. Bu süreçte bireyler siyasal siste-
min de¤erlerini, kurallar›n›, inançlar›n›, e¤ilimlerini ve davran›fllar›n› ö¤renir,
neler yapmalar› gerekti¤ini kavrar ve ne tür roller oynayacaklar›n› bilirler
(Dursun, 2006: 217).
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SSiiyyaassaall  DDaavvrraann››flfl

‹nsan›n en belirgin özelli¤i onun sosyal bir varl›k olmas›d›r. Toplumu
meydana getiren insand›r. Ama toplumdan etkilenen ve toplumu etkileyen de
insand›r (Güney, 2006: 51).

‹çinde yaflanan siyasal toplumdan gelen her türlü etkilere karfl› bireyin
verdi¤i cevaplara ve tepkilere k›saca “siyasal davran›fl” denmektedir. Yaflanan
fiziki ve toplumsal çevreden her an say›s›z etkiler al›nmakta; al›nan bu etkiler
belli kal›plarla alg›lanarak baz› tepkiler verilmektedir. Böylece davran›fl bir et-
ki-tepki sürecinde ortaya ç›kmaktad›r. 

D›flar›dan kendisine yönelen çeflitli etkilere karfl› bireyler, uyma veya uy-
mama davran›fl› gösterirler. Uyma genel olarak üç flekilde ortaya ç›kar, bunlar;
itaat, özdeflleflme ve benimsemedir (Dursun, 2006: 209). Güney (55) bu üç
uyum davran›fl› türlerine bir de “mutlak itaat”i eklemifltir. Buna göre mutlak
itaatte kifli, kay›ts›z ve flarts›z olarak ba¤l› oldu¤una inand›¤› için uyma davra-
n›fl› göstermektedir. E¤er grubun düflünce ve davran›fllar›nda baz› olumsuzluk-
lar varsa, bunun gruptan çok üyelerden kaynakland›¤›na inan›l›r. Türk Silahl›
Kuvvetleri’nde geçerli olan uyma davran›fl›, mutlak itaattir. Mutlak itaatte ki-
flisellik yoktur. Her fley kurumun veya toplumun amaçlar› ve kurallar› do¤rul-
tusundad›r.

‹taat uyma davran›fl›n›n temelinde cezaland›r›lmak veya ödüllendirilmek
güdüsü; özdeflleflmenin temelinde be¤enilen bir baflkas› gibi olmak güdüsü,
benimsemenin temelinde de do¤ru bilinen fleyi yapmak isteme güdüsü yat-
maktad›r.

Ne tür davran›fllar olursa olsun, her türlü davran›fl, genel olarak yukar›da
aç›klanan kal›plar içerisinde olmaktad›r. ‹nsanlar›n her gün yapt›¤› say›s›z
davran›fl ve eylemler içerisinde baz›s› siyaset olgusunun yafland›¤› siyasal top-
lumdan, siyasal kurumlardan ve siyasal iktidar süreçlerinden gelen etkilere
karfl› verdi¤i tepkilerden oluflmaktad›r ki, bunlara siyasal davran›fl veya siya-
sal eylem denmektedir (Dursun, 2006: 209-210). 

Siyasal davran›fllardan biri, oy kullanmad›r. Oy kullanma, siyasal kat›l›-
m›n yaln›zca bir fleklidir (Rose, 1989: 40). Seçmenin oy kullanma davran›fl›n-
da bulunmas›n› sa¤layan tutumlar›n sosyo-psikolojik nedenleri vard›r. Seç-
menlerin siyasal davran›fllar›nda; çevresel faktörler, grup temaslar›, ekonomik
durumu, psikolojik durumu, siyasal partilerin/oluflumlar›n gündemdeki prob-
lemlere çözümsel yaklafl›mlar›, kendi geleneksel de¤erleri ile örtüflmesi v.s gi-
bi unsurlar etkili olmakta, oy kullan›rken tercihlerini yönlendirmektedir.

Dünyada siyasal konjonktür de¤iflmifltir. Günümüzde, ‘partizan anlay›-
fl›yla’ oy kullanan seçmen say›s› azd›r. Siyasal kampanyalarda kullan›lan me-
sajlar etkili olmaya bafllam›fl, kampanyalar›n seçmenin siyasi tercihlerinde yön
verdi¤i saptanm›flt›r. Özellikle karar veremeyen ve taraf tutmayan seçmenlerin
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kararlar›n› vermede siyasal kampanyalar›n önemi artm›flt›r (Shea ve Burton,
2006: 7). 

SSiiyyaassaall  LLiiddeerr//AAkkttöörrlleerr

Bir siyasi parti, genel olarak partinin program›, partinin kadrosu ve parti-
nin lideri olmak üzere üç unsurdan oluflur. Bu üç unsurdan her hangi birisi, tek
bafl›na bir siyasi partiyi al›p iktidara götürmek için yeterli de¤ildir. Bu üçünün
kompozisyonu ile ancak bir siyasi parti amac›na ulaflabilir. Bu üç unsurdan en
önemlisi, siyasi partinin lideridir. Liderler gerek parti içinde gerekse parti d›-
fl›nda prestij sahip insanlar olduklar›ndan, partiye sempati ve oy kazand›rmak-
ta önemli rol oynarlar. Do¤al olarak bunun tersi de mümkündür. 

Ancak, devlet idaresinin uyumlu ve dinamik iflleyebilmesi için, “güçlü
devlet adam›”na olan ihtiyaç, günümüz toplumlar›nda belirgin bir flekilde kar-
fl›m›za ç›kmaktad›r. Farkl› literatürlerde birbirinden çok farkl› lider özellikle-
rinden söz edilir.  Bir liderin genel özellikleri flöyle derlenebilir; 

• Siyasal Aktör / Lider; meflru otorite gücüne sahip olmal›d›r. Bu otorite
gücü de, zor kullanmadan de¤il, halktan almal›d›r.

• Söz ve hareketlerinde ölçülü ve dengeli olmal›d›r. Söz ve hareketlerinin
aras›nda çeliflkiler olmamal›d›r. 

• Baflkalar›n› küçük görmemeli, muhataplar›n› küçük düflürücü ifadeler-
den kaç›nmal›d›r.

• Devlet için de¤iflmez kabul edilen prensiplerden taviz vermemelidir.
• Birlefltirici ve bütünleyici olmal›d›r. Gerçekçi davranmal›d›r.
• Herkesin çözümsüzlü¤e düfltü¤ü durumlarda bile yol gösterici ve teflvik

edici olmal›d›r.
• Ülke problemleri ile ilgili karar vermeden önce konunun uzmanlar›ndan

görüfl alabilmeli, onlar›n da güvenini kazanabilmelidir. Her fleyi bildi¤ini iddi-
a etmemelidir.

• S›r saklamas›n› bilmelidir. Politik menfaatler u¤runa devletin s›rlar›n›
aç›klamamal›d›r.

• Kadrosu ile yapabilece¤i icraatlar› vaat etmelidir.
• Vizyon sahibi olmas›, tutkulu ve fedakar olmas›, örnek teflkil etmesi, il-

ham vermesi motive etmesi, adalet duygusunun olmas›, iyi bir dinleyici olma-
s› ve aç›k iletiflim kurmas›, insanlara ve durumlara karfl› duyarl› olmas›, siner-
jik tak›m kurabilmesi, h›zl› ve etkin karar verebilmesi gerekmektedir (Tan,
2002;37-38; Akifl, 2004; 62-63). 

• Muhataplar›yla empati kurabilmeli, bunu karfl› tarafa yans›tabilmelidir. 
• Tutku ile mant›¤›, duygu ile akl› birlefltirebilmelidir.
• Sa¤duyulu olmal›d›r.
• Yarat›c›l›¤a aç›k olmal›, yenilikleri ve giriflimcili¤i desteklemelidir. 
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Caruso ve Salovey (2007)’e göre siyasi aktörlerin/liderlerin baflar›l› ola-
bilmeleri için, mant›k ve duygunun bir arada kullan›lmas›, kilit noktas›n› olufl-
turur. Do¤ru kararlar alabilmek, duygusal ve mant›ksal beceriler gerektirir. Bir
siyasal aktörün duygusal zeka yetisine ihtiyac› oldu¤u aç›kt›r. Ancak bu yeti-
yi kullanabilmesi için birikim ve deneyimlerini duygusal zekas›n›n geliflmesi
için çaba göstermede kullanmal›d›r.

DDuuyygguussaall  ZZeekkaa  KKaavvrraamm  vvee  TTaann››mm››  

Uzun y›llar birçok bilim insan› zeka üzerine bilimsel çal›flmalar yapm›fl-
t›r. Hala da yapmaktad›rlar. Sosyal yaflamda baflar›l› olabilmek için duygusal
özelliklerin belirlenmesi gerekir.  Baflka bir ifade ile, duygusal özellikleri be-
lirlemek için duygusal zeka kavram›ndan yararlan›lm›flt›r.

Duygusal zeka kavram› son y›llar›n etkileyici kavramlar›ndan biri olma-
s›na ra¤men bu konudaki çal›flmalar yeni de¤ildir. Çünkü son y›llarda çocuk-
lar›n duygusal zeka becerilerinin geliflimini takip etmek amac›yla birçok arafl-
t›rma yap›lm›flt›r. Ancak bu araflt›rmalardan elde edilen verilerin pratik alanda
uygulanmas›na çok az rastlanm›flt›r. Bunun nedeni, araflt›rmalardan elde edi-
len veriler ya topluma tam olarak yans›t›lmam›fl ya da akademik bir derginin
sayfalar› aras›nda bilimsel bir makale olarak kalm›flt›r (Güney, 2006: 173).
1980’lerin bafl›nda, ‹srailli Psikolog Dr. Reuven Bar-On,, duygusal zeka kav-
ram›n› gelifltirmeye bafllam›fl; “bir kiflinin çevresel bask›larla ve isteklerle ba-
fla ç›kmak için baflar›l› olma yetisinde; duygusal kiflisel ve sosyal yetenekleri-
nin bir bütünüdür” fleklinde tan›mlam›flt›r. Peter Salovey ve John Mayer,
1990’da duygusal zekay› flöyle aç›klam›fllard›r; bir kiflinin kendi ya da baflka-
lar›n›n hislerini ve duygular›n› yans›tabilmesi, onlar› ay›rt edebilmesi ve kifli-
nin düflüncesi ve eyleminde bu bilgiyi kullanmas›d›r.

Güney (173)’in aktard›¤›na göre; Daniel Goleman,, 1995 y›l›nda yay›nla-
d›¤›  “Duygusal Zeka Neden IQ’dan Daha Önemlidir?” adl› kitab›nda; duygu-
sal zekay› “kiflinin kendi duygular›n› anlamas›, baflkalar›n›n duygular›na em-
pati beslemesi ve duygular›n› yaflam› zenginlefltirecek biçimde düzenleyebil-
mesi yetisi”  olarak tan›mlam›flt›r. Goleman’a göre;; beynin düflünen parças›,
beynin duygusal parças›ndan ürüyor. Beynin düflünen ve duygusal parçalar›
genelde yapt›¤›m›z her fleyde birlikte çal›fl›yor. Bu nedenle gerek ifl yaflam›n-
da, gerekse özel yaflamda, baflar›l› ve mutlu olmak, insanlar›n duygusal zeka
becerileri ile yak›ndan ilgili hale geliyor (Beceren, 2004).

Gardner’de bu kavram› kullanmakla beraber, iki farkl› bak›fl aç›s› öne
sürmüfltür. Güney (173)’in Gardner’den aktar›m›nda, bunlardan birincisi; kifli
aç›s›ndan duygusal zeka, yani kiflilerin kendi duygular›n› tan›mlamas›, ikinci-
si; kifliler aras› duygusal zeka, yani di¤er bireylerin duygu ve niyetlerini anla-
mas› yetene¤i oldu¤u ortaya konmaktad›r.
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Yüksek zeka katsay›s›na (IQ) sahip baz› insanlar, günlük somut durum-
larda baflar›s›z oldu¤u, buna karfl›l›k ortalama bir IQ’ya sahip olan kiflinin da-
ha baflar›l› oldu¤u ve kuvvetli iliflkiler kurdu¤u gözlenmifltir.

IQ testleriyle “klasik zeka”n›n ölçülebilir oldu¤u bilinmektedir. Daha ile-
ri araflt›rmalarda bu testlerin mant›ksal ak›l yürütme becerileri, boyutsal ko-
num (yönelim), analitik beceriler, dil becerileri v.s. hakk›nda olduklar› görül-
mektedir. K›sacas› bunlar, bir problemi mant›ksal olarak analiz etmek ve çöz-
mek için gereken bir dizi becerilerdir.

Ancak problemleri çözmek, baz› biliflsel becerilerden fazlas›n› gerektirir.
Zira bir problem çözme aflamas›nda üç aflama bulunur:

a) Problem Tan›m›: Bir problemi ana hatlar›yla ele al›p, verileri toplama,

b) Problem Çözme: Problem tan›m›nda saptanan tüm etmenleri hesaba
katan (teorik) bir çözüm sunma,

c) Çözümü Uygulama: Seçilen çözümü uygulamak için bir yol bulma.

Problem çözme sürecinin ilk iki aflamas› “klasik zeka” alan›na girer. Bun-
lar mant›ksal düflünmenin do¤al aflamalar›d›r. Ancak üçüncü, uygulamal› bö-
lüm, daha çok duygusal zeka gerektirir.  Bu da bizi duygusal zekan›n tan›m›-
na yönlendirir; duygusal zeka, insan›n baflar›l› bir flekilde, vizyon ve misyonu-
nu gerçeklefltirebilmesini sa¤layan, tüm karmafl›k davran›fl, kabiliyet (veya ye-
terlilik), inanç ve de¤erlere verilen ortak add›r. Daha fazla ayr›m flöyle yap›la-
bilir:

a) Kiflisel Zeka: Kiflinin ruh halleri, hisleri ve di¤er zihinsel durumlar›yla
bunlar›n davran›fl› etkileme fleklini belirleme, bu durumlar› de¤ifltirme (ya da
yönetme) ve kendini güdülemesidir.

b) Sosyal Zeka: Baflkalar›ndaki duygular› tan›ma, bu bilgiyi davran›fl, ilifl-
ki kurma ve koruma için bir rehber olarak kullanmad›r (Mervelede v.d., 2006:
25).

SSiiyyaassaall  AAkkttöörrlleerrddee  BBuulluunnmmaass››  GGeerreekkeenn  DDii¤¤eerr BBiirr ÖÖzzeelllliikk::  SSoossyyaall  ZZeekkaa

Sosyal zekan›n tan›m› ve ölçümü, yap›n›n kar›fl›k ve çok boyutlu olmas›
nedeniyle hiç de kolay de¤ildir. Bununla birlikte, sosyal zeka literatüründe,
empati ve sosyal zekan›n boyutlar› aras›nda ortak bir ba¤ oldu¤u görülmekte-
dir. Empatinin ölçüsü bir örgütün baflar›s› ile ilgilidir. Bununla beraber, empa-
ti ve baflar› iliflkisinde öncelikle, “baflar›” teriminin ne anlama geldi¤ini aç›k-
lamak gerekir. 

“Baflar›” kavram› asl›nda öznel ve de¤iflken bir kavramd›r. Örne¤in baz›
insanlar baflar›y›, kazand›¤› para miktar›yla tan›mlarken di¤erleri ifl tatmini,
kifli ve ifl hayat› dengesi ölçümlerine göre de¤erlendirmektedir. Bu sonuçla,
kabul görülen baflar› kavram›n› kullanmak örgütsel yap›lanma için daha kolay
olacakt›r. Genelde baflar› kavram›, maafl tutar› ve terfi etme oran› ile aç›klana-
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bilmektedir Bu tür ödüller kiflilerin örgütlerine ne kadar katk›da bulunduklar›
ile ilgilidir. Di¤er bir ifade ile bu ödüller ifl yerinde bir örgütün kiflisel baflar›-
y› tan›mas› anlam›na gelmektedir. Empati kavram› “rol üstlenmeye yönelik
empati” (role-taking) ve “duygusal empati” (affective emphaty) olmak üzere
ikiye ayr›l›r. Bu iki bileflen, hem birbirini hem de iflle ilgili sosyal etkileflimi
ve sosyal sonuçlar› etkilemektedir. Ayr›ca, yöneticilerin yetene¤i ve empati
gösterimleri, onlar›n örgütteki di¤er bireylerle iletiflimlerini etkilemektedir.
Empati ve mesleki baflar› aras›ndaki ba¤, kifliler için ve özellikle de yönetici-
ler için çok güçlüdür. Örgütsel hiyerarflide üst pozisyonlarda bulunan kifliler,
iflle ilgili kiflisel iletiflimi yo¤un biçimde kullanan kiflilerdir. 

Sosyal zeka kavram›, seksen y›l›n üzerinde bir süredir akademik çal›flma-
larda tart›fl›lmaktad›r. Hançer ve Tanr›sevdi’ye göre, Thorndike (1920); sosyal
zekay›, di¤erlerini anlama yetene¤i olarak tan›mlamaktad›r. Bu tan›mlama,
kavramay› (anlama) ve davran›fl› (yönetme) birlikte vurgulamaktad›r. Thorn-
dike’in bu tan›m› birçok konuyu kapsamaktad›r. Örne¤in, sosyal yetkinlik ve
sosyal yetenek aras›ndaki farklar ve benzerlikler sosyal zeka kavram› içinde
incelenmektedir. Sosyal yetkinlik “bir kiflinin sosyal durumlarda kendine olan
sayg›s› veya kendi yetene¤i ile ilgili duygular› ve kavray›fl›d›r. Di¤er taraftan
sosyal yetenek toplumu çevreleyen koflullarda sosyal amaca uygun kazan›lan
bilgidir. Sonuç olarak, ilk tan›m kiflinin kendi düflünceleri ile ilgili olmas›na
ra¤men ikinci tan›m sosyal sonuçlara odaklanmaktad›r. Baz› kiflilerin di¤erle-
rine göre yarg›lamada veya kifliyi de¤erlendirmede daha uzman olduklar› var-
say›lmaktad›r. Kiflilerin yeteneklerinin farkl›laflt›¤›n› görebilmek için sosyal
dünyan›n onlar› kuflatt›¤›n›n bilinmesi gereklidir. Sosyal dünyay› iyi bir flekil-
de kavrayabilen kifliler, di¤erleriyle etkileflimlerinde daha baflar›l›d›rlar. Baz›
araflt›rmac›lar sosyal zekay›, boyutlardan oluflmayan, bafll› bafl›na bir kavram-
m›fl gibi incelemifllerdir. Bu yaklafl›ma göre ak›ll› olan biri bütün sosyal olgu-
larda uzmanlaflabilecektir. Ancak, geride kalan son yirmi y›lda, bu düflünce ye-
rine sosyal zeka hakk›nda daha farkl› fikirler ortaya ç›km›fl, kavram karmafl›k
ve çok boyutlu bir hal alm›flt›r. Yap›lan araflt›rmalar, sosyal zekan›n yetenek,
sözlü ve sözsüz iflaretleri okuma, bilgileri kullanma, insanlar› bilgilendirme gi-
bi bir çok farkl› bileflenleri oldu¤unu göstermifltir. Duygular› kontrol etme ye-
tene¤i de baflar›l› sosyal etkileflimle birlefltirilmifltir. Ayr›ca empati, sosyal ze-
ka yap›s› içeri¤inin bir parças› olarak ortaya ç›kmaktad›r (Hançer ve Tanr›sev-
di, 2003; 211-225).

SSoossyyaall  ZZeekkaa  KKaavvrraamm››nn››nn  BBiirr PPaarrççaass››  ::  EEmmppaattii  

Empatinin baz› bileflenleri, çok boyutlu yap›ya sahip sosyal zeka yap›s›-
n›n en az›ndan bir parças›n› oluflturmaktad›r. Bu seçimin baflka bir nedeni de,
sosyal zekan›n empati ile mesleki baflar› aras›nda var olan halkan›n bir parça-
s› olmas›d›r. Ayr›ca empatinin çok say›da de¤iflkenle ba¤lant›l› olmas› ve bu
de¤iflkenlerin yönetsel baflar› ile olan ilgileri de önemlidir.
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Nörobiyolojik aç›dan beyinde ilgili bölgelerin, uyaranlara yönelik etkile-
flim, uyum ve biliflsel ve alg›sal yeteneklerin toplam› olarak ifade edilen em-
pati konusu, kifliler aras› iliflkilerde de belirli bir süreç içinde gerçekleflmekte-
dir. Buna göre empati, üç temel ve gerekli ö¤eden oluflmaktad›r:

• Empati kuracak birey, kendisini karfl›s›ndakinin yerine koyabilmeli,
olaylara onun bak›fl aç›s›yla bakabilmelidir.  Bir baflka ifadeyle empati kurmak
istedi¤imiz kiflinin rolüne girmeli, onun yerine geçerek olaylara onun gözlük-
lerinin gerisinden bakabilmeliyiz.

• Karfl›m›zdaki bireyin duygular›n› ve düflüncelerini do¤ru biçimde alg›-
lamal›y›z.

• Empati kuran birey, zihninde oluflan empatik anlay›fl› karfl› tarafa iletme
davran›fl›n› sergilemelidir.

Empatik iletiflim, büyük ölçüde aktif dinleme, farkl›l›klara aç›k olma ve
alg›lar› genifl tutma becerisini gerektirmektedir. Empati düzeyleri yüksek kifli-
lerin bu becerilerini kullanarak duygular›nda daha dengeli davrand›klar›, zor
koflullar alt›nda bile olumlu düflüncelerini koruduklar› gözlenmektedir. Böyle-
ce empatik iletiflim becerileri, bireyin kifliler aras› iliflkilerinin daha sa¤l›kl› ol-
mas› ve olumlu yönde geliflimine katk› sa¤lamaktad›r (Özdemir Yaylac›, 2006;
201-202)

Sosyal bilimler, hizmet, sat›fl, toplumsal sorumluluk, kültürler aras› ileti-
flim, t›p gibi pek çok disiplinde önemli olan empatik iletiflim, liderlikte de ba-
flar› için gerekli olan bir özelliktir. Yeni bin y›lda de¤iflen anlay›fllar yeni lider-
lik özelliklerini de ortaya ç›karm›flt›r. Bir liderde olmas› gereken vas›flar ara-
s›nda duygusal ve sosyal zekaya sahip olmak da gelmektedir

Sosyal zeka eksikli¤inin en büyük sebebinin anlay›fl eksikli¤i oldu¤unu
gösteren pek çok örnek vard›r. Bu örneklere dahil olan insanlar›n davran›fllar›
toksik davran›fllar olarak tan›mlanabilir. Buna göre, toksik davran›flta bulunan-
lar, baflkalar›n›n kendilerini de¤ersiz, yetersiz, k›zg›n, hayal k›r›kl›¤›na u¤ra-
m›fl ya da suçlu hissetmesine neden olur.  Di¤er bir davran›fl biçimi olan, bes-
leyici davran›fllar ise, yine baflkalar›n›n, kendilerini sevilen, sayg› duyulan ve
takdir edilen de¤erli kifliler olarak hissetmesini sa¤lar. Yüksek sosyal zekaya
sahip olan insanlar, yani davran›fllar› ço¤unlukla besleyici olan kifliler, baflka-
lar› aç›s›ndan m›knat›sl› ve cazip insanlard›r.  Düflük sosyal zekaya sahip in-
sanlar,  yani genellikle baflkalar›na karfl› toksik davran›fllar sergileyenler ise
anti-m›knat›sl› ve itici bir tav›r sergilerler. Bu ba¤lamda “m›knat›s karakterli”
olmakla ilgili bir tabir anlaml› olabilir. 

Toksik insanlar›n zihinleri genellikle kendi kiflisel mücadeleleriyle o ka-
dar meflguldür ki, baflkalar› üzerinde nas›l bir etki b›rakt›klar›n›n fark›na var-
mazlar. Kendilerini baflkalar›n›n görebildi¤i gibi görmeleri için yard›ma ihti-
yaçlar› vard›r.

DDuuyygguussaall  ZZeekkaa  YYeettiissiinniinn  SSiiyyaassaall  AAkkttöörrlleerriinn  PPeerrffoorrmmaannssllaarr››nnaa  EEttkkiissii 201



Öncelikle; bir siyasi liderin besleyici davran›fllar içerisinde olmas› ve
yüksek sosyal zekay› kendisine örnek almas› ve hedef edinmesi gerekmekte-
dir. Herkesi memnun etmese de, siyasi lider, özellikle geliflme ve ilerlemeye
dair pozitif bir vizyon ifade edebilmeli, halk› ilkel korkulara, bencil h›rslara
teflvik eden de¤il, yüksek benlere hitap eden, bireyleri ve toplumu geliflmeye
teflvik eden bir tutum sergilemelidir (Albrecht, 2006: 26-27).

DDuuyygguussaall  ZZeekkaann››nn  ÖÖnneemmii

Yirminci yüzy›l›n son dönemlerine kadar tan›ma, anlama ve uyum yete-
ne¤inin, biliflsel zeka (IQ) olarak bilinen zihinsel yeterlilikle mümkün oldu¤u
san›l›yordu. Oysa pek çok alanda daha farkl› zihinsel fonksiyonlar›n rol oyna-
d›¤›n›n fark›na var›lmas›, duygusal zekan›n (EQ) ön plana ç›kmas›na neden
oldu. Her iki zekan›n da farkl› ifllevlerinin oldu¤u ve birbirlerinden ayr› çal›fl-
mad›klar› son y›llarda yap›lan psiko-fizyoloji ve beyin MR çal›flmalar›yla
aç›kl›k kazand›. Art›k, “ben kararlar›m› akl›mla veririm” diyen kiflilerin bilim-
sel aç›dan kabul edilemeyecek bir yarg›da bulunduklar› bilinmektedir. Zihin-
sel faaliyetleri daha da gelifltirmek, sa¤ ve sol beyin yar›kürelerinden gelen
uyar›lara aç›k olmayla kolaylaflabilmektedir. 

Art›k, yaflam kalitesinin yükselmesinde duygusal zekan›n, biliflsel zeka
kadar önemli oldu¤u kabul edilmifltir.  Biliflsel ve duygusal zekas› yüksek
olanlar, hayat› daha iyi anlamaya ve anlaml› k›lmaya yetkindir. Kiflilik psiko-
lojisinin yeni kavramlar› aç›s›ndan bak›l›rsa, biliflsel zeka ve duygusal zeka
aras›nda dengeli bir uyum kurabilen kifli, kimli¤ini ve itibar›n› kaybetmeden
var olabilir (Batlafl, 2006: 5). 

‹nsan›n afla¤› yukar› sezgisel olarak ö¤rendi¤i, bilgi ve deneyimleriyle
besledi¤i duygusal zekay› en iyi; iletiflimciler, sat›fl ve pazarlama sektöründe-
kiler, politikac›lar, psikologlar v.s gibi meslek gruplar›ndaki kifliler gelifltir-
mifllerdir (Mervelede v.d., 2006: 29). 

Duygular›m›z›n, davran›fllar›m›z› nas›l etkiledi¤inin fark›nda olmak, te-
mel bir duygusal yeterlilik olarak ifade edilmektedir. Her türlü iflte performan-
s›m›z›n ince ayar›n› yapan, baflkald›ran hislerimizi yöneten, motivasyonu sa¤-
layan, etraf›m›zdakilerin hislerini do¤ru alg›lay›p uyum sa¤lamam›za yard›m-
c›, ekip çal›flmas›, liderlik gibi ifl yaflam› ile ilgili becerileri gelifltiren öz bilinç-
tir. Bireyin duygular›n› tan›mas› ve duygusal fark›ndal›¤›, yaflamdaki öncelik-
lerinin belirlenmesinde yön verici olur. D›fl dünyayla iletiflim için, öncelikle
içsel iletiflimin sa¤lanmas› gerekti¤inden yola ç›karak, bireyin kendi içine dö-
nerek zaman zaman gözlem yapmas› ve iç sesini dinlemesi gereklidir (Yayla-
c›, 2006; 61). 

SSiiyyaassaall  AAkkttöörrlleerr vvee  DDuuyygguussaall  ZZeekkaa

“Kim siyasetçi olur?” Bu soruyla ilgilenen araflt›rmac›lar, siyasal aktörle-
rin temel kiflilik yap›s› üzerinde durmaktad›rlar. Siyasal aktör, iktidar ve güç
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kavramlar›na, ortalama, s›radan insanlardan çok daha fazla önem veren kifli
olarak dikkat çekmektedir. Dolay›s›yla, siyasal aktörü, gücü çok önemseyen
ve yücelten, güç kazanma arzusu kolay gemlenemeyen, gücü kiflili¤in temel
de¤eri olarak kabul eden ve güç kullanma konusunda zamanla belirli ustal›k-
lar kazanan, insan yönetme konusundaki becerilerinin çevrelerinde hayranl›k
uyand›rmas›ndan ciddi narsistik doyum sa¤layan kiflilikler olarak tan›mlana-
bilir. Güç ve iktidar istemi bak›m›ndan tan›mlanan kimi kifliler, bazen dostla-
r›n›n hararetli tavsiyeleri ve teflvikleriyle, kimi de iktidar sahibi ya da buna çok
yaklaflm›fl gibi görünen, tan›nm›fl siyasilerin çekici görünen ça¤r›lar›yla, kimi-
leri de benimsedikleri siyasal ideolojinin gere¤i oldu¤una inanarak, aktif siya-
set alan›na at›l›rlar. Baz›lar› da, yaflad›klar› ülkenin kötü yönetildi¤ine inand›k-
lar› ve kiflisel birikim ve deneyimlerini bu alana aktararak topluma yararl› ol-
mak amac› gibi, çok daha hasbi ve soylu dürtülerle, siyasete kat›l›rlar (Dikker,
2008).

Siyasal aktörün, bilgisel yeterlili¤inin d›fl›nda sahip olmas› gereken duy-
gusal yetiler; duygu ve düflüncelerini ifade etme, anlama,  empati kurabilme,
sayg›, kibarl›k, so¤ukkanl›l›k, nezaket, sebat, aç›kl›k, karar verme, stratejik ve
teknik at›l›mlar, baflar›l› ekip çal›flmas›n› sa¤layabilme, cesaret gibi kavram-
lardan oluflmaktad›r. Duygusal yetiler kapsam›nda belirtilmifl olan bu kavram-
lar siyasal yaflamda aktif olan siyasal aktöre, kamuoyu ile etkili iletiflim kura-
bilme, duygu ve düflüncelerini topluma do¤ru ifade edebilme sempati ve gü-
ven kazanma gibi unsurlar sa¤lamaktad›r. Sempati kazanmak, esas konuya gir-
meden önce uygun koflullar› yaratabilmek aç›s›ndan önemlidir.  Siyasal aktör
için sempati, toplumun rahatlamas›n› kolaylaflt›racak ve böylece siyasal aktö-
rün kamuoyuna ulaflmaya çal›fl›rken verdi¤i mesajlar›n kolay alg›lanmas›na
yard›mc› olacakt›r. Ayr›ca siyasal yaflamda aktif olan aktörün, toplumun duy-
gu ve düflüncelerini daha iyi anlayabilmesi ve yorumlayabilmesi için duygu-
sal olgunlu¤a eriflmifl olmas› da gerekmektedir. Duygusal olgunluk, bireyin
kendi duygular›n›n fark›na varabilmesi ve bunun sonucunda kendi yaflam ka-
litesini art›rabilecek do¤rultuda çaba göstermesi ve baflkalar›n›n duygular› için
de empati kurulmas› olarak tan›mlanabilir (K›v›lc›m, 2007: 631-632). 

Siyasete kat›lan kiflilerin, yani siyasal aktörlerin, her ne sebepten siyase-
te girmifl olurlarsa olsunlar tafl›malar› gereken temel baz› özelliklerinin olma-
s› flartt›r.  Yaflamlar› boyunca elde ettikleri bilgi ve donan›m›n da beslemesiy-
le, duygusal zeka yetilerinin artmas›, siyasal aktöre katma de¤er katacakt›r. Bu
de¤erlerden biri de özgüvendir. Biliflsel ve duygusal zeka yönünden yüksek
performans gösteren siyasal aktörlerin özgüveni güçlüdür. 

Tahran (2007)’a göre kendine güveni tam olan kifliler, hayal k›r›kl›¤›na
u¤rad›¤› zaman y›k›lmazlar, her zaman iyi düflünmeyi baflarabilirler (83). 

Seçim sonras›, seçimi kaybeden parti liderinin baflar›lar›n›n devam›n›
sa¤layabilmesi ve kadrosunun motivasyonunu sürdürebilmesi için yüksek mo-
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ralli davranmas› gereklidir. Bu, hedef kitlesi olan seçmen aç›s›ndan da önem-
li bir gözlem olacakt›r.

Bir siyasi aktör için, seçim sonras› elde etti¤i sonucun baflar›s›z olmas›
durumunda, genifl bir perspektiften durum de¤erlendirmesi yapma kabiliyeti-
nin olmas› gerekmektedir.  Bu durumda hedef kitlesinin, yani seçmenlerinin,
kendisi ve ait oldu¤u parti hakk›nda ne düflündü¤ünü ve hissetti¤ini gerçekçi
bir flekilde alg›lar, de¤erlendirir ve bu de¤erlendirme sonunda hatalar›n› dü-
zeltme, eksiklerini giderme çabas›na girerler. 

Tablo 1’de siyasal aktörün önem arz etti¤i düflünülen baz› özelliklerinin,
seçmenin oylar›n› ne derece etkiledi¤i ile ilgili istatistikler yer almaktad›r. Pu-
anlama 1 ila 5 aras›nda yap›lm›flt›r. Cevaplar, 1: Hiç etkilenmedi 5: Çok etki-
lendi aras›nda verilmifltir.

TTaabblloo  11::  Baz› Siyasal Aktör Özelliklerinin Seçmen Oylar›n› Etkileme
Derecesiyle ‹lgili Tan›mlay›c› ‹statistikler

Kaynak: Polat v.d, 2004: 102.

Tabloya göre, siyasal aktörle ilgili seçmen karar›n› en fazla etkileyen un-
surlar üç temel grupta toplanabilir. Birinci grupta; liderin ileri görüfllülü¤ü, gü-
venilirlik ve inan›rl›¤›, ahlaki karakteri, bilgi birikimi, siyasi tecrübesi, konufl-
ma tarz› ve ikna yetene¤i, ö¤renim durumu ve söylemleri yer almaktad›r ki
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bunlar›n ortalama de¤eri 4’ün üzerindedir. ‹kinci grupta; siyasal aktörün sa¤-
l›k durumu, özgeçmifli, yöreye yapt›¤› hizmetler, mesle¤i, karizmas› ve yafl›
yer almaktad›r ve bunlar›n ortalamas› 3.5 ila 4 aras›nda bulunmaktad›r. Orta-
lamas› 3.5’un alt›ndaki faktörler ise üçüncü grup olarak s›n›fland›r›labilir. Bu
s›n›fland›rma mutlak bir s›n›fland›rma olmay›p, sadece önem derecelerine is-
tinaden ve kolay anlafl›lmas› bak›m›ndan yap›lan bir s›n›fland›rma durumun-
dad›r. Tablodaki hususlarla ilgili standart sapmalar›n birbirine yak›n de¤erler
olmas›, seçmenlerin söz konusu hususlarla ilgili görüflleri aras›ndaki farkl›l›k-
lar›n benzer oldu¤unu göstermektedir (Polat v.d., 2004: 103).

Sonuç olarak, seçmen oylar›n› etkileyen siyasal aktör özellikleri aras›nda
seçmen üzerinde en etkili olan özelli¤in karakter özelli¤i oldu¤u görülmekte-
dir. Siyasal aktörün ileri görüfllü olmas›, güvenilir ve inan›l›r olmas›, seçmen
oylar›n› en fazla etkileyen iki özelliktir.  Siyasal aktörün ahlaki karakteri, bil-
gi birikimi ve siyasi tecrübesi seçmeni yüksek derecede etkileyen di¤er faktör-
lerdir. Yafl, cinsiyet, d›fl görünüfl, sa¤l›k durumu gibi fiziki özellikler seçmen
üzerinde etkili olmakla beraber, etkisi karakter özellikleri kadar yüksek de¤il-
dir.

SSiiyyaassaall  AAkkttöörrlleerriinn  ‹‹mmaajj››nn››nn  SSeeççmmeenn  DDaavvrraann››flflllaarr››nnaa  EEttkkiissii

Bir seçmenin destekleyece¤i aday› belirlemesinde, aday›n bilinirlili¤i ka-
dar, sundu¤u imaj› da önemli olmaktad›r. Bu nedenle aday/siyasal aktör, ken-
disini belirli bir ürün olarak düflünmeli ve hedef gruplar›n beklenti ve istekle-
rine göre imaj›n› yaratmal›d›r (Gürbüz ve ‹nal, 2004: 164).

Siyasal aktörün, kamuoyunda yarat›lan imaj›n›n olumlu olmas›na, proak-
tif olmas› yard›mc› olacakt›r. Proaktif olma özelli¤i tarih boyunca son derece
etkili insanlar›n benimsedi¤i bir özellik olmufltur. Proaktif kifli, sonucu önce-
den zihninde canland›r›r, yap›lmas› gerekeni derhal yapar, ertelemez, baflkala-
r›yla paylafl›r, anlamaya ve anlafl›lmaya k›saca empati kurmaya gayret eder,
daima haz›rl›kl›d›r, karfl›s›na ç›kan f›rsatlar› de¤erlendirmektedir (Özsoy,
1999: 11).

Ayr›ca siyasal aktörün retori¤i güçlü olmal›d›r. Siyasal aktör ikna teknik-
leri becerisine sahip olmal› ve lisan› do¤ru kullanabilmelidir. Fikirlerini, me-
sajlar›n› aktar›rken, etkili konuflma ile en iyi biçimde ifade edebilmelidir. Aris-
to’ya göre hitabet gücü fazla olan kifliler “düflündüklerinin hepsini söylemez,
fakat söylediklerinin hepsini düflünür de söylerler…”

Siyasal aktörlerin hedef kitlesinin siyasal tutumlar›nda, cinsiyetin de bi-
yolojik – toplumsal olgu olarak yans›d›¤› görülmektedir.

• Kad›n - Erkek Tutum Farklar›: Yap›lan araflt›rmalar göstermifltir ki, ka-
d›nlar sand›k bafl›na gitmeye erkeklerden daha az e¤ilim gösteriyorlar. Erkek-
lerin siyasal tercihleri oldukça zor de¤iflirken, kad›nlarda bu ölçüde bir karar-
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l›l›k görülmüyor. Parti önderlerinin ya da adaylar›n kiflili¤i, kad›nlar› genellik-
ler ideolojilerden ve parti programlar›ndan daha çok etkileyebiliyor. Bekar ka-
d›nlarda, erkeklerden farkl› siyasal davran›fllar daha belirgin duruma gelirken,
evli kad›nlar›n genellikle kocalar›n›n siyasal tercihlerine uyum sa¤lad›klar›
görülmektedir. Türkiye’de elde edilen verilere göre, kad›n seçmenlerin %
25.5’i siyasal yaflama çok seyrek bir biçimde kat›l›rken, ancak % 3’ü yo¤un
bir biçimde kat›l›m göstermektedir.

• Kad›n - Erkek Tutum Farklar›n›n Nedenleri: Kad›nlarla erkeklerin ara-
s›ndaki düflünce ve davran›fl farklar›n›n, genel olarak onlar›n toplumdaki ko-
numlar›n›n farkl›l›¤›ndan kaynakland›¤› söylenebilir. ‹ki cinsin toplumsal ko-
numlar› aras›ndaki farkl›l›k ise, ço¤unlukla bir eflitsizli¤in yans›mas› biçimin-
de ortaya ç›k›yor. Böylece de sorun, kad›n – erkek eflitsizli¤inin temelindeki
nedenlere dayan›yor. Kad›n›n tarihsel koflullar içinde erke¤e göre zay›f bir du-
ruma düflmesi, büyük ölçüde ekonomik rolünün de¤iflmesine ba¤l›d›r.  Kad›-
n›n eve kapat›lmas›n› ve yaln›zca ev içi ifllerle ilgilenir duruma gelmesini do-
¤uran koflullar, erke¤i evi geçindiren bir role büründürmüfl, toplumsal ve siya-
sal yaflamda da kad›n›n rekabetinden uzaklaflt›rm›flt›r. Bu koflullar›n süreklilik
kazanmas›yla, kültürel de¤erlerin etkilenmesi kaç›n›lmaz olmufltur. D›flar›da
bir “ifl”i olmayan evli kad›n, kocas›ndan çok daha dar bir çevrede yaflar, ya-
flam koflullar› ile bilgisi, toplumsal olaylara ilgisi kocas›ndan çok daha azd›r.
Bundan dolay› toplumsal olaylar› de¤erlendirmesine olanak yoktur. Bunun so-
nucu olarak do¤ald›r ki, siyasal yaflama erkekten daha az ilgi duyar, çünkü si-
yasal yaflam›n boyutlar› onun küçük dünyas›n› çok aflar. Siyasal konularla il-
gili bilginin azl›¤›, seçimlere daha düflük oranda kat›lmalar›, siyasal konulara
duyduklar› ilginin göreli azl›¤›yla aç›klanabilir (K›fllal›, 2007: 167-176).

Bir toplum kesiminin, siyasal sistemde etkili bir konuma sahip olabilme-
si için, üç koflul bir araya gelmelidir: Farkl› ç›karlar, dolay›s›yla farkl› dünya
görüflü; bu farkl›l›¤›n bilincinde olma; ve o farkl› ç›kar ve görüflleri etkili bir
biçimde savunmaya elverecek olanaklar. Birçok geliflmifl ülkede bile, kad›nla
erkek aras›nda fark gözetilmektedir. “Eflit ifle, eflit ücret” kural›n› gerçekten
yaflama geçirebilmifl ülke say›s› azd›r. 

Kad›n›n siyasal ve toplumsal konularda erkeklerden farkl› bir bak›fl aç›s›
oldu¤u ise hemen tüm araflt›rmalarda ortaya ç›kmaktad›r. Kad›n oy verirken
bile siyasetle yeterince ilgilenmemektedir.

Tüm bu bilgiler ›fl›¤›nda, Tablo 2’de siyasal aktörün belirtilen her bir
özelli¤i ile ilgili kad›n ve erkek seçmenlerin, o özellikten ne derece etkilendi-
¤i ile ilgili yüzde olarak özeti, etkilenme dereceleri aras›ndaki farkl›l›klar ve
her iki cinsiyetin ortalamalar› bulunmaktad›r. 
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TTaabblloo  22::  Siyasal Aktörlerle ‹lgili Özelliklerin Kad›n Ve Erkek Seçmenle-
ri Etkileme Oran›

*Kad›n ve erkek seçmenler aras›ndaki ‘etkilendi’ oranlar› aras›ndaki
fark. ‘Görüfl fark›’n›n negatif oldu¤u durumlar, erkek seçmenlerin; pozitif ol-
du¤u durumlar ise, kad›n seçmenlerin etkilenme oran›n›n daha   büyük oldu-
¤unu göstermektedir.

Kaynak: Polat v.d., 2004:107

Ankete kat›lan kad›n seçmenler, siyasal aktörün bilgi birikimi, siyasi tec-
rübesi, ahlaki karakteri, özgeçmifli, konuflma tarz› ve ikna yetene¤i, yöreye
yapt›¤› hizmetler, ailesi ve hakk›ndaki iddialardan –erkek seçmenlere nazaran-
daha fazla bir oranda etkilenirken; ayn› flekilde, erkek seçmenler, siyasal aktö-
rün cinsiyeti ve karizmas›ndan –kad›n seçmene nazaran- daha fazla oranda et-
kilenmifllerdir (Polat v.d, 2004: 106).

Seçmenin nas›l karar verdi¤i konusu önemli ölçüde de¤iflkenlikler göster-
mektedir. “Hangi iliflki, hangi söz, hangi beyan, hangi tutum seçmeni dönüfl-
türür, nereden itibaren yerleflik kanaatler de¤iflir, söz kadar söyleyenin, söyle-
nen kadar flartlar›n, akli ç›karsamalar kadar ortak hassasiyetlere nüfuz eden
sezgilerin yeri nedir?” sorular› kolay cevaplanamaz. Ancak baz› genellemeler
yapmak mümkündür. Kendisini kurtar›c› güç olarak gösterebilen ve toplumla
bu kimli¤i üzerinden güçlü ba¤lar kuran siyasal aktörler, genifl kitleleri safla-
r›nda toplayabilmektedirler ( Bostanc›, 2007: 67).
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TTaarrtt››flflmmaa  vvee  SSoonnuuçç

Kuflkusuz duygusal zeka yetisinin katk›lar›, toplumsal yaflam›n ve ifl ya-
flam›n›n her alan›nda kendini göstermektedir. Ancak, siyasi arenada durum bi-
raz daha farkl›d›r. Siyasal aktörler, daima toplumun gözü önündedir. Bundan
dolay›, yaratt›klar› olumlu imaj›n süreklili¤i için dikkatli olmal›d›rlar. Olumlu
imaj›n süreklili¤i, elde edilen gücün ve baflar›n›n süreklili¤i anlam›na gelme-
melidir. Zira imaj› besleyen di¤er olgularda aktif olmal›d›r. Daima göz önün-
de olmalar›, hareketlerinin ve söylemlerinin kontrol alt›nda olmas› anlam›n›
tafl›r ki, bu noktada duygusal zeka yetisine sahip olmalar›, hedeflerine ulaflma-
da yard›mc› olacak bir unsur olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. 

Siyasal aktörlere baz› sosyal sorumluluklar yüklenmifltir. Bu sorumluluk-
lar›n yerine getirilmesinde empatik olmas›, iliflkilerinde duyarl› ve sosyal so-
rumlulu¤unun bilinciyle hareket edebilmesi gerekmektedir.  Kifliler aras› ileti-
flim, farkl› ortamlarla ve kiflilerle, k›sacas› çevreyle iyi iliflkiler, insanlar›n ih-
tiyaçlar›n› fark edebilme, yap›c› olabilme, önyarg›lar ve hoflgörüsüzlükten
uzak olabilme, empati kurabilme, sinerji yaratabilme, de¤iflime aç›k olabilme,
kararl› olabilme ve stresle bafla ç›kabilme duygusal zekan›n zemininde yer
alan özelliklerdir. Siyasal aktörlerin duygusal zekalar›n› gelifltirebilme ve kul-
lanabilme becerisi, karfl›laflt›¤› engelleri yap›c› bir flekilde çözümlemesini sa¤-
lar.

Sonuç olarak, siyaset yapmak beceri, bilgi birikimi ve yeterli donan›m
gerektirmektedir ve siyasal aktörlerin ihtiyaç duydu¤u baz› temel konular var-
d›r. Siyasal arenada rol alan siyasal aktörlerin duygusal zeka yetisine sahip ol-
malar›, kendilerine pek çok yönden  katma de¤er sa¤layacakt›r. Siyasal aktör
için en önemli özelliklerden biri olan, mevcut durumu analiz edebilme, yo-
rumlayabilme ve sonucu de¤erlendirebilme yetene¤i, duygusal zeka yetileri
ile güçlenecektir. Duygusal zekaya sahip olman›n yan›nda, duygusal zekalar›-
n› yönlendirebilme gücü de, siyasal aktörlere rakiplerinden bir ad›m önde ol-
ma ayr›cal›¤› tan›yacakt›r. Siyasal aktörün, sosyal ve duygusal zeka yetisine
sahip olmas›,  içinde bulundu¤u siyasal yaflam›n kolay k›l›nmas›n› da sa¤laya-
cakt›r.
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AACC  MM‹‹LLAANN’’DDAANN  FFOORRZZAA IITTAALLIIAA’’YYAA;;  
FFUUTTBBOOLL KKUULLÜÜBBÜÜ  MMOODDEELL‹‹  VVEE
TTEELLEEVV‹‹ZZYYOONNUUNN  GGÜÜCCÜÜYYLLEE  ‹‹KKTT‹‹DDAARR
PPAARRTT‹‹SS‹‹  YYAARRAATTMMAAKK

YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  FFaattooflfl  KKAARRAAHHAASSAANN

GGiirriiflfl::  SSiiyyaassii  PPaazzaarrllaammaa  TTaarriihhiinnddee  BBeennzzeerrssiizz  BBiirr ÖÖyykküü

“Silvio Berlusconi sahneye girdi¤inde, her zaman floke edici bir biçimde 
ola¤an d›fl› bir fleyler olaca¤› fleklinde endifleli bir beklenti olur. ‹tal-

ya’n›n tesadüfi Baflbakan›- ak›l almaz derecedeki  bir zenginden, inan›lmaz
politikac›ya dönüflmüfl olan- en kat› protokol kurallar›n› bile allak bullak etme
becerisine sahiptir.” 1

The Observer yazar› John Carlin’in, “21inci Yüzy›l Roma ‹mparatoru”
olarak tan›mlad›¤› ‹talya Baflbakan› Silvio Berlusconi, yaln›zca Avrupa’n›n
de¤il, dünya siyaset tarihinin en özgün kifliliklerinden birisidir. Tüm yaflam›
f›rsatlar› görmek ve büyük bir süratle bunlar› ifl modelleri olarak gerçe¤e dö-
nüfltürme baflar›s› üzerine infla edilmifl olan Berlusconi, politikada da kendi
sistemini gelifltirerek iktidara gelebilmifltir. 

26 Ocak 1994 günü Forza Italia’yla birlikte siyasete girece¤ini duyurdu-
¤u günden beri, ‹talyan siyasetinin baflrol oyuncusu durumundad›r. 2008 y›l›n-
da Forza Italia markas›n› kendi elleriyle yok ederek, Popolo della Liberta’
(Özgürlük Halk›) isimli bir parti yaratarak girdi¤i 13-14 Nisan seçimlerinden
de baflar›yla ç›km›flt›r. Halen 28 May›s 2008 itibar›yla kurdu¤u dördüncü Ber-
lusconi Hükümeti’nin Baflbakan› olarak politik yaflam›n› sürdürmektedir. 

Berlusconi bir medya imparatorudur. Forbes2 dergisine göre, 9.4 milyar
dolarl›k servetiyle ‹talya’n›n üçüncü, dünyan›nsa doksan›nc› en zengin kiflisi-
dir. Sahip oldu¤u her fleyi ve  tüm servetini kendisi kazanm›flt›r. Bir kapitalist
rüyay› gerçeklefltirmifl oldu¤unu her f›rsatta dile getirir ve bu durumu partisi-
nin siyasi iletifliminde de önemli bir kavram olarak kullan›r. 
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Berlusconi, baflar›l› oldu¤u kadar ayn› zamanda elefltirilen bir siyasi kifli-
liktir. Hükümetteki gücünü kendi siyasi ve ekonomik ç›karlar› için kullanmak-
la  itham edilir ve  hakk›nda aç›lm›fl davalar onu s›k s›k yarg›yla karfl› karfl›ya
getirir.  Ancak, siyasi dokunulmazl›¤›n›n kald›r›lmas› talepleri ve ç›kar çat›fl-
mas› suçlamalar› aras›nda, o her koflulda yoluna devam etmeyi baflar›r.

TTaarraaffttaarr››nn  CCooflflkkuussuu  vvee  KKaallaabbaall››kkllaarr››nn  GGüüccüü

Silvio Berlusconi, her zaman kazanmak için oynayan bir oyuncudur.
Kendisini sürekli bir biçimde yenileyecek çözümler bulur. Politikaya girme-
den önce inflaat, perakende ve medya alanlar›nda yapt›¤› yat›r›mlarla büyür-
ken, girdi¤i her sektörü kendi ifl modelleriyle yönlendirmifltir.  

Berlusconi rekabeti ve yar›flmay› çok seven bir karaktere sahip oldu¤u
için, servetinin yan›s›ra, toplumsal rollerini pekifltirmeyi de önemser. Sevilen,
be¤enilen hatta tarihe geçen bir yönetici olmay› ister.  Duygusal iktidar›n› sa¤-
lamlaflt›rabilmek ve insanlara daha yak›n olabilmek için futbol dünyas›na ya-
t›r›m yapar. ‹talya’n›n en ünlü klüplerinden AC Milan’› sat›n al›r. Di¤er iflle-
rinde oldu¤u gibi, AC Milan yönetimini de çok ciddiye al›p tüm süreçleri ve
yap›y› yenileyerek, tak›m› k›sa süre içinde zirveye tafl›r ve böylece flöhretini
daha da sa¤lamlaflt›r›r. 

AC Milan, Berlusconi için siyaset öncesindeki son kilometre tafl›d›r. Ta-
raftarlar›n coflkusu, kalabal›klar›n gücü ve sahadaki rekabetin heyecan› onda
yeni bir alana daha yat›r›m yapma iste¤i  uyand›r›r. Ülke yönetiminde büyük
bir boflluk vard›r. ‹talya politik skandallarla sars›lmaktad›r. Seçmen iki parti
aras›nda seçim yapmaktan s›k›lm›fl ve inanc›n› yitirmifltir. 

Berlusconi bu kez politikada flampiyon olmaya karar verir. Medya alan›n-
da edindi¤i pazarlama deneyimi, bilgisi ve flirketlerindeki deneyimli insan
kayna¤›n›, AC Milan’daki duygu, tutku ve taraftarl›k olgular›yla birlefltirerek
yeni bir giriflim ortaya ç›kar›r: “Forza Italia”. 

Bu yeni parti, k›sa sürede, politik arenan›n tüm kurallar›n› de¤ifltirir.  ‹tal-
yan sa¤›n›n geliflimine yeni bir boyut getirir, atak ve pro-aktif bir söylemle
gündemi kendisi belirlemeye bafllar. 

PPoolliittiikkaaddaa  GGiirriiflfliimmcciilliikk  RRuuhhuu

Forza Italia’n›n geliflimi ve Berlusconi’nin ‹talyan sa¤ partilerle kurdu¤u
koalisyonlar›n temelinde, politikayla giriflimcilik ruhunun sentezi yatar.
1993’de kurulan partinin ideolojisi Berlusconi’nin eseridir. Yat›r›mc›, yönetim
kurulu baflkan›, medya imparatoru ve futbol klübü baflkan› deneyimlerinin ›fl›-
¤›nda bir siyasi yaklafl›m gelifltirir. Politikada pazar ekonomisinin kurallar›yla
rekabet ederek, k›sa sürede karfl›s›ndakilerin stratejilerini geçersiz k›lar.

Partinin örgütlenmesi ve tan›t›m›nda bizzat kendisi çal›fl›r, hatta parti
marfl›n›n sözlerini bile kendisi yazar. Taraftar klüpleri sistemi üzerine kurulu
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bir teflkilat modeli yarat›r. Tüm konuflmalar›nda, yal›n ve dolays›z bir iletiflim
tarz›n› benimser.  Karmafl›k parti programlar›, zor anlafl›l›r politik terminoloji,
ideolojik ve kültürel referanslardan tümüyle uzak durur. Medyatik bir lider
olarak, sistemini kendi “fan”lerini gelifltirerek büyütür. Forza Italia’n›n gelifl-
mesi s›ras›nda, partiye üye olacaklar›n partinin “tan›t›m malzemeleri”nden al-
malar›n› zorunlu k›lar. Siyaset de bir flampiyonad›r, sahaya kazanmak için ç›-
k›lacakt›r. Rakiplerini “Kaç flampiyonluk gördüler ki?” diyerek küçümser.3

Forza Italia, siyasi pazarlama tarihinde kendi öyküsünü yazmay› baflaran
bir örgüttür.  Araflt›rma verileri üzerinde yarat›lm›fl, ço¤u politikac› olmayan
bir kadroyla iktidara gelmifltir. Bilimsel eksenine, futbol dünyas›n›n duygusal
boyutunu da ekleyerek k›sa dönemde zafere ulaflm›flt›r. Bu ba¤lamda, bir siya-
si pazarlama örne¤i olarak özgün bir vaka durumundad›r. 

FFoorrzzaa  IIttaalliiaa  ÖÖnncceessii  ‹‹ttaallyyaann  PPoolliittiikkaass››::  EEllllii  YY››llddaa,,  EEllllii  HHüükküümmeett

‹talyan  politikas›n›n en belirgin özelli¤i, iktidarlar›n k›sa sürmesidir. Ka-
bineler, koalisyon ortakl›klar› h›zla de¤iflir, seçimler genellikle zaman›ndan
önce gerçekleflir. Forza Italia öncesi dönem incelendi¤inde ortaya flu tablo ç›-
kar; ‹kinci Dünya Savafl› sonras›ndaki hükümetlerin ortalama yönetim süresi
yaklafl›k 11 ayd›r.  1945’den beri tam 664 kez hükümet de¤iflikli¤i yaflanm›fl-
t›r. 

1950’li y›llardan itibaren ‹talyan seçmeni politize olmufl durumdad›r. Sa¤
ve solda bölünme nettir. Politikaya ilgi yüksektir. 1956 y›l›nda ‹talyan Komü-
nist Partisi’nin iki milyon  seçmeni vard›r. Merkez Sa¤›n en güçlü partisi Hris-
tiyan Demokratlar›, DC (La Democrazia Cristiana) destekleyenlerin say›s›
1970’lerde, iki milyon civar›ndad›r. Bu partilerin ülke çap›nda güçlü bir teflki-
lat› bulunur ve partililer birbirlerine  ifl yaflam›nda da destek veren yap›lar için-
de çal›fl›rlar.  

Siyasi kadrolaflma yayg›nd›r, üniversiteler, sendikalar, ticaret odalar›, hat-
ta yarg› politik bak›fl aç›lar› aç›s›ndan bölünmüfl durumdad›r. Partilerin yaflam-
lar›na devam edecek kaynaklar› sa¤layan özel sektör kurulufllar› da oyunun
önemli bir parças›d›r. Parlamento’da oylar kapal› olarak kullan›ld›¤› için, par-
ti içindeki fraksiyonlar kontrol edilemez. Ç›kar çat›flmalar› hükümetlerin ka-
derini belirleme gücüne sahiptir. Bir anlamda, kapal› kap›lar ard›ndaki görüfl-
meler ve bunlar›n oylamalara yans›mas›yla, ‹talyan politikas› kaynayan bir ca-
d› kazan› gibidir. ‹talyanlar, elli y›lda elli hükümet kurmufl bir ülke olmaktan
usanm›flt›r. 

KKöömmüünniizzmm  KKoorrkkuussuunnuunn  GGaarraannttiilleeddii¤¤ii  ‹‹kkttiiddaarr››nn  SSoonnuu

‹talya bir NATO ülkesidir, halk›n ço¤unlu¤u Katoliktir. Avrupa’n›n di¤er
büyük ülkeleri, Almanya, Fransa ve ‹ngiltere’deki gibi bir sa¤ ve soldan söz
edilemez. 1994 öncesi ‹talyan Parlamentosu’ndaki en büyük parti DC, Hristi-
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yan Demokratlar’d›r. Komünist Parti, ana muhalefet görevini üstlenmifltir. So-
¤uk savafl dönemi oldu¤u için, ‹talya’daki en büyük korku Stalinist bir parti-
nin iktidara gelmesi ve ‹talya’n›n Do¤u Bloku ülkeleri aras›na kat›lmas›d›r. Bu
yüzden sa¤ e¤ilimli seçmenler, DC’nin  icraat›ndan memnun olmasalar bile,
anti-komünist durufllar›  yüzünden kendilerini partiye  destek vermek zorunda
hissederler.

1960’l› y›llarda, Democrazia Cristiana( DC)  kamplaflman›n yaratt›¤› ger-
ginli¤i ortadan kald›racak çözümler arar. Il›ml› sol taban› iktidara dahil edebil-
mek için Sosyalist Parti’yle  koalisyon kurar. Ancak bu teflebbüs olayl› bir bi-
çimde sona erer. Ülkede gerginlik daha da t›rman›r.

1970’ler, afl›r› sol örgüt  K›z›l Tugay’lar›n (Brigate Rosse) korku sald›¤›
y›llar olur. DC’nin büyük önderi Aldo Moro kaç›r›l›r ve 1978’de öldürülür.
80’li y›llarda,  afl›r› sol örgütler ve faflist kurulufllar›n terorist sald›r›lar› ülkeyi
içine kapanmaya iter. 1984’de Komünist Parti ilk kez Hirstiyan Demokratlar-
dan daha fazla oy al›r. 

90’lar›n bafl›na gelindi¤inde, hükümet krizleri, geçmiflte yaflanan terör
olaylar›, çözülmeyen günlük yaflam s›k›nt›lar›yla birleflti¤i için, seçmen poli-
tikadan uzaklaflmaya bafllam›flt›r.  Politikac›lar halktan kopmufl, görevlerinin
sa¤lad›¤› imtiyazlarla lüks içinde yaflamaya bafllam›flt›r. Ortada büyük bir po-
litik kast vard›r ve halk rüflvetlerden, adam kay›rmadan, kadrolaflmadan bez-
mifl durumdad›r. 1991’de, Sovyetler’deki çöküflle birlikte, ‹talya’daki sa¤ par-
tilerin dayanacaklar› sa¤lam bir söylem de kalmam›flt›r. Komünizm tehlikesi-
nin geçmifl olmas›, sa¤ seçmeni rahatlatm›fl ve DC’den uzaklaflmas›na ortam
haz›rlam›flt›r.

‹‹kkttiiddaarr››nn  vvee  MMuuhhaaffeettiinn  ““KKiirrllii  EElllleerrii””nniinn  YYaarraatttt››¤¤››  FF››rrssaatt

1992’de Mani Pulite ( Temiz Eller) harekat› ile yarg›, politikadaki derin
yozlaflman›n hesab›n› sormaya bafllam›flt›r.  Dosyalar birbiri ard›na aç›l›r, sor-
gulamalar her düzey politikac› ve ifl adam›n›n kirli ifllerini ortaya koyar. Tan-
gentopoli ad› verilen rüflvet skandallar›, ülke politikas›n›n  tümünün iflas etti-
¤ini göstermektedir. ‹ktidardaki partilerin de, muhalefetin de elleri kirlidir. 

Ülkedeki siyasi ve  ekonomik  yap›n›n de¤iflmesi gerekmektedir. Politi-
kac›lar›n etik de¤erleri mercek alt›ndad›r. Komünist Parti, yoluna devam ede-
bilmek için ismini de¤ifltirmek zorunda kal›r. Partito Democratico di Sinistra-
PDS (Demokratik Sol Parti) ad›yla yoluna devam eder.

Ancak, parti ismi veya ifl yapma biçimi de¤iflmifl olsa da, her fley özünde
eskisinin ayn›s›d›r.  ‹talyan seçmeni yine, PDS ( Demokratik Sol Parti) ve DC
(Hristiyan Demokratlar) aras›nda seçim yapmak zorundad›r. Soruflturmalar
sürmektedir. Yozlaflma büyüktür. Ekonomik s›k›nt›lar artm›flt›r. Gençler ifl pe-
flindedir. Kadrolar partililer taraf›ndan iflgal edilmifl durumdad›r.   
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Silvio Berlusconi, umutsuzluk, bezginlik, öfke ve korku dolu bu ortamda
ortaya ç›kar ve  de¤iflim vaad eder. Forza Italia, seçmene  bir umut,  bir ç›k›fl
kap›s› olarak görünür. Mükemmel bir ifl plan› üzerinde do¤an yeni parti, üç ay
gibi k›sa bir süre içinde iktidara gelecek ço¤unlu¤u elde etmeyi baflar›r. Ber-
lusconi, ‹talyan politikas›n›n zirvesine yerleflir.

BBiirr ‹‹ttaallyyaann  MMuucciizzeessii::  HHuukkuukk  ÖÖ¤¤rreenncciillii¤¤iinnddeenn  fifiaarrkk››cc››ll››¤¤aa,,  MMeeddyyaa  iimm--
ppaarraattoorrlluu¤¤uunnddaann  BBaaflflbbaakkaannll››¤¤aa  

Forza Italia, bir “lider” partisidir. Seçimlerin ideolojik eksende ve parti
baz›nda yap›ld›¤› Avrupa politikas›na, ABD’dekine benzeyen bir yap› getir-
mifltir. Geleneksel partilerin kültürü, tarihi miras› ve teflkilat›n egemenli¤ine
karfl›n, baflkan aday›n›n kiflisel özelliklerini ön plana ç›kar›r. 

Forza Italia’n›n temelinde Berlusconi’nin kiflisel baflar› modeli vard›r.
Seçmene, bir mucize vaad edilir. Hayalin geri plan›nda Berlusconi’nin baflar›-
s› yer al›r. Bir anlamda “testimonial” reklam niteli¤i tafl›yan bu “‹talyan Mu-
cizesi” temas›, parti iletifliminde düzenli olarak kullan›l›r.  Seçmenin “o yap-
t›ysa biz de yapabiliriz” veya “tüm bunlar› baflarm›fl olan bu kifli, bizim ve ül-
kemizin sorunlar›n› da çözebilir” diye düflünmesi için  zemin  haz›rlan›r. Bu
ba¤lamda, partinin analizine geçmeden önce Berlusconi’nin yükseliflinin kilo-
metre tafllar›na bakmak yararl› olacakt›r.  

RReekkllaammcc››ll››kk  ÜÜzzeerriinnee  YYaazz››llaann  TTeezzllee  BBaaflflllaayyaann  YYoollccuulluukk

29 Eylül 1936’da, Milano’da do¤an Silvio Berlusconi’nin babas› Luigi
tüm yaflam› boyunca Banca Rasini’de çal›flm›flt›r. Annesi Rosa Bossi ve iki
kardefli yaflam›nda önemli yer tutar. Üçü grup flirketlerinde üst düzey yönetici
olan, befl çocuk babas›d›r. Milano’nun disiplinli e¤itimiyle ünlü Sant’Ambro-
gio lisesinden mezun olduktan sonra, 1961 y›l›nda Milano Üniversitesi Hukuk
bölümünü yüksek dereceyle bitirmifltir. “Insert” reklamc›¤› konusunda yazd›-
¤› çok baflar›l› mezuniyet tezi sayesinde bir burs kazanm›flt›r. 

Berlusconi kariyerine, üniversite sonras›nda büyük turistik gemilerde flar-
k› söyleyerek bafllar.  Kap› kap› dolafl›p elektrikli süpürge satarak para kazan-
maya çal›fl›r.  K›sa bir süre sonra ilk giriflimini gerçeklefltirmeye karar verir.
Cantieri Riuniti Milanesi Srl. fiirketini kurarak emlak ifline girer. ‹lk projesi-
nin finansman› için, babas›n›n çal›flt›¤› Banca Rasini’nin kurucusu Carlo Ra-
sini’den destek al›r. 1963’de, Edilnord flirketini kurar. Carlo Rasini’nin yan›s›-
ra, ‹sviçreli  yat›r›mc›, Carlo Rezzonico’nun da yönetici ortak oldu¤u bu flir-
ket 4 bin kiflilik bir inflaat projesi yarat›r. 

‹‹nnflflaaaattttaakkii  BBaaflflaarr››llaarrddaann  fifiöövvaallyyeellii¤¤ee

‹lk evlerin sat›lmas›nda sorun ç›k›nca, 1968’de Edilnord 2 isimli yeni bir
flirket kurarak, daha sonra Milano 2 olarak tan›nacak dev bir yerleflim merke-
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zi ifline bafllar. 1978 y›l›na kadar çeflitli flirketler ve inflaat projelerine devam
ettikten sonra, Edilnord flirketini kapatarak Milano 2 Spa’y› kurar. Aktif ifl ya-
flam›, yaratm›fl oldu¤u istihdam ve oluflturdu¤u yeni yaflam alanlar›ndan dola-
y›, 1977 y›l›nda ‹talya Cumhurbaflkan› Giovanni Leone taraf›ndan kendisine
“Il Cavaliere” (fiövalye) ünvan› verilir. 

1978’de “Il Cavaliere”, inflaat alan›ndaki on üç y›ll›k deneyimi ve olufl-
turmufl oldu¤u büyük sermayeyle yeni yat›r›m alanlar› aramaya bafllar. Önce-
likli olarak iletiflim ve medya alan›n› seçmeye karar verir. 1976’da, Anayasa-
da yap›lan de¤iflikliklerle yerel televizyonlara izin verilmifl olmas›n› bir f›rsat
olarak görür.  

Kendi inflaat projesi Milano 2’de, 1974 y›l›ndan beri kablolu yay›n yapan
Telemilano flirketini sat›n al›r. Ard›ndan, yay›n a¤›n› geniflletmek için, ülke ça-
p›ndaki yerel kanallar› sat›n almay› sürdürür. 1978’de, genifl bir tabana yay›-
lan flirketin ad›n› 1978’de Canale 5 olarak de¤ifltirir. Yine ayn› y›lda, tüm fa-
aliyetlerini kontrol edecek olan holding flirketi Fininvest’i kurar. 

MMeeddyyaayyaa  GGiirriiflfl  vvee  DDeevvlleett  KKaannaallllaarr››yyllaa  RReekkaabbeett

Medya alan›ndaki yarat›c›l›¤›n› 1981 y›l›nda iki önemli projeyle ortaya
koyar. ‹lk olarak,  Güney Amerika ve Avrupa aras›ndaki futbol turnuvas›n›n
yay›n haklar› için devlet kanal› RAI’yle rekabete girer. Büyük tart›flmalar ara-
s›nda, kuzeyin en önemli bölgesi olan Lombardia’da ( merkezi Milano) uydu-
dan yay›n yapma hakk›n› elde eder. Tüm ‹talya maçlar› RAI’den izlerken,
Lombardia’da yaflayanlar› Canale 5’e yöneltmifl, böylece yeni bir ça¤›n ilk
ad›m›n› gerçeklefltirmfltir. 

Çok ses getiren bu yay›n sonras›nda, sahip oldu¤u yerel istasyonlar› bir
ulusal kanal mant›¤›yla yönetecek bir sistem yarat›r. Bir önceki günden kay-
dedilmifl olan program ve reklamlar›n yay›n kopyalar›n› haz›rlatarak tüm ka-
nallara gönderir.  Böylece, her yerde ayn› anda ayn› içeri¤in gösterildi¤i bir
sistem oluflturulmufltur. Seçilen programlar renkli, bol müzikli ve e¤lencelidir.
Berlusconi yay›nc›l›k alan›nda da bir dönüflüm yaratm›fl, devlet tekelinde olan
RAI karfl›s›nda alternatif bir yay›n kanal› gelifltirerek, özel televizyon yay›nc›-
l›¤›nda yeni bir dönem bafllatm›flt›r.

1982’de Rete 4’ü, 1984’de dev yay›n grubu Mondadori’yi sat›n al›r. Fi-
ninvest, uzun y›llar boyunca, yasalarla ve RAI’le savafl›r. Nihayet, 1990’da,
ulusal çapta  yay›n yapan bir radyo televizyon kuruluflu olma hakk›n› kazan›r.
1986’da, Fransa, Almanya ve ‹spanya’da özel kanallar kurar.  

Tüm medya yat›r›mlar›n›n yan›s›ra, Berlusconi sat›n alm›fl oldu¤u yay›n
kuruluflu Mondadori sayesinde, ‹talya’daki dergi ve kitap pazar›n›n temel
oyuncusu haline gelir. 1994-2002 aras›nda Blockbuster Italia’n›n orta¤›,  ülke-
nin en önemli film yap›m ve da¤›t›m flirketi Medusa Film’in de sahibi olur.
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Medyadaki yerini sa¤lamlaflt›rd›ktan sorna, 1988 y›l›nda perakende sek-
törüne giren Silvio Berlusconi, bu kez Standa ve Supermercati Brianzoli gibi
iki dev kuruluflu sat›n al›r. Ayr›ca, sigorta ve yat›r›m ürünleri alan›nda da yat›-
r›mlar yapar. 

fifiaammppiiyyoonnlluukkllaarr››nn  VVeerrddii¤¤ii  ‹‹llhhaamm

S›ra nihayet, bir baflka rüyas›n› gerçeklefltirmeye  gelmifltir. 20 fiubat
1986’da AC Milan futbol kulübünün sahibi ve baflkan› olur. Daha önce ‹talyan
futbol tarihinde hiç rastlanmayacak bir biçimde kulübün tüm spor dallar›na ya-
t›r›m yapar ve bölgedeki en iyi sporcular› klüp bünyesinde toplar. Onun yöne-
timinde Milan,  7 kez ‹talya fiampiyonu olur. Ayr›ca, 5 Avrupa fiampiyonlu¤u,
3 Dünya fiampiyonlu¤u, 5 ‹talya Süper Kupas› kazan›r.  

30 y›ll›k profesyonel yaflam› boyunca, kariyerinin her basama¤›nda yasa-
larla ve sol iktidarlar›n engellemeleriyle savaflan Berlusconi, nihayet ç›tay› da-
ha da yükseltir ve ülke yönetimine aday olur.  ‹nsanlar›n politikadan so¤udu-
¤u, geleceklerinden korktu¤u bir ortamda, Aral›k 1993’de “Associazione Na-
zionale Forza Italia” klüplerini kurarak örgütlenmeye bafllar. 

Kendi holding flirketi bünyesinde bulunan Publitalia 80 isimli medya  flir-
ketinin çal›flanlar›n› da iflin içine dahil eder. Tüm ekip, kamuoyunun beklenti-
lerini analiz edecek araflt›rmalar yapmak üzere yap›lan›r. 26 Ocak 1994’de,
Silvio Berlusconi flirketlerinin yönetimine çocuklar›n› ve yak›n çevresinden
güvendi¤i kiflileri getirerek, ifllerinden uzaklaflt›¤›n› ve politikaya girdi¤ini
aç›klar.  Ancak, yat›r›mlar›n›n sahibi hala kendisidir. Bu durum muhalefeti ve
yarg›y› harekete geçirir.  Suçlamalar ve davalar birbirini izler. Berlusconi, tüm
politik yaflam› boyunca bu sorunlarla u¤raflmak zorunda kal›r. 

Muhalefetin tüm suçlama ve elefltirilerini ra¤men, Forza Italia büyük bir
geliflme gösterek, Berlusconi’yi iktidara tafl›r. 27 Mart 1994’de, bugün de
koalisyon ortaklar› olan Gianfranco Fini (Alleanza Nazionale) ve Umbreto
Bossi’yle  (Lega Nord) birlikte kurdu¤u hükümette 9 ay baflbakanl›k yapar.
Bossi’nin kendisini desteklemekten vazgeçmesiyle birlikte hükümet düfler ve
Berlusconi ilk zaferinin tad›n› uzun süre ç›karamadan muhalefet görevine çe-
kilir.  2001 y›l›na kadar iktidar›  sol koalisyonun bafl›ndaki Romano Prodi’ye
kapt›r›r. Ancak, yenilgiyi kabul etmeyerek, çal›flmalar›n› sürdürür. 

Sonuçta, 2001’deki seçimden galip ç›kar.  “‹kinci Berlusconi Hükümeti”
kabine içi anlaflmazl›klar nedeniyle 20 Nisan 2005’te sona erer. Berlusconi,
yerel seçimlerdeki baflar›s›zl›klar nedeniyle görevden çekilece¤ini aç›klar. An-
cak,  23 Nisan’da benzer bir kabine kurarak tekrar baflbakan olur. 

May›s 2006’da seçimleri çok az oy fark›yla kaybeder.  Bir süre siyasete
küsmüfl gibi davran›r. Ancak, Prodi liderli¤indeki sol a¤›rl›kl› koalisyon Ocak
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ay›nda çökünce, yeniden sahneye ç›kar. Genifl tabanl› bir koalisyon ortam›na
zemin sa¤layabilmek için, 1993 y›l›nda kurmufl oldu¤u Forza Italia’y› fesh
eder.  

18 Kas›m 2007’de Özgür Halk Partisi anlam›na gelen PDL-Popolo della
Liberta’y› kurar.  2008 y›l› bafl›nda sa¤daki tüm partileri, ‹talya’n›n sorunlar›-
n› çözmek için birleflmeye davet eder. Politikac›lara koalisyonda yer almak is-
tiyorlarsa, samimi davranarak eski yap›lar›n› bozma ve ayn› bayrak alt›nda
toplanma ça¤r›s›nda bulunur. Mevcut düzenlerini fesh etmeyen, baflta UDC
(Unione dei Democratici Cristiani e di Centro) baflkan› Pier Ferdinando Casi-
ni olmak üzere, geleneksel merkez sa¤ parti liderlerini uzlaflmaktan kaçan, eli-
tist politikac›lar konumuna indirger. 

Solu ‹talya’y› yere y›km›fl olmakla suçlar. Partisini, kendisini ve en
önemlisi ‹talyan sa¤›ndaki tüm siyasi markalar› yeniden tan›mlayarak, bir “re-
lansman” kampanyas›yla seçmene sunar. Kuzey ‹talya’n›n ayr›m›n› savunan
Lega Nord ve Mpa’n›n deste¤iyle, 14 Nisan 2008’de yap›lan erken seçimde,
oylar›n yaklafl›k yüzde 47’sini elde ederek, dördüncü kez baflbakanl›k koltu¤u-
nun sahibi olur.  

““AAyyaa¤¤aa  KKaallkk  ‹‹ttaallyyaa vvee  EElllleerriinnii  BBiirrlleeflflttiirr!!””

Berlusoni, ilk konuflmas›ndan itibaren “ddiizzlleerr üüzzeerriinnddee  yyeerree  kkaappaakkllaann--
mmaakk,,  yyeerree  ddüüflflmmeekk  vvee  yyeerree  yy››kk››llmmaakk”” fiillerini s›kl›kla kullan›r. Bu durumun
kabul edilemeyece¤ini vurgulayarak, halk› aya¤a kalkmaya ve tepki gösterme-
ye davet eder. 1994’de Forza Italia ve daha sonra 2008’de Popolo della Liber-
ta’ için kulland›¤› ““AAyyaa¤¤aa  KKaallkk  ‹‹ttaallyyaa””, ““HHaayyddii,,  YYeenniiddeenn  AAyyaa¤¤aa  KKaallkk  ‹‹ttaall--
yyaa”” sloganlar› bir anlamda kendi yaflam felsefesini de yans›tmaktad›r. 

Tüm elefltirilere, sald›r›lara ra¤men, her seferinde yeniden do¤maktan ve
aya¤a kalkmay› baflarmaktan gurur duyar. Bu tavr› seçmenlere de iletmeye ça-
l›fl›r.  Berlusconi sahada maç seyreder gibidir, yere düflen futbolcunun bir an
önce aya¤a kalk›p koflmazsa maç› kaybedece¤ini bilir. Sürekli olarak hem
kendisini, hem de yan›ndakileri harekete geçirmeye çal›fl›r.

Berlusconi,  pazarlaman›n temel ilkelerini çok iyi bilir. Forza Italia’n›n
lansman›na bak›ld›¤›nda, mükemmel bir bütünleflik pazarlama plan›n› oldu¤u-
nu görmek mümkündür. 1994 y›l› bafllar›nda partisinin ve bir politik lider ola-
rak kendi lansman›n› bir reklam kampanyas› yap›s›nda gerçeklefltirerek, ülke-
sindeki tüm siyasal iletiflim kurallar›n› de¤ifltirmifltir.

Forza Italia’n›n ilk günlerinde çal›flmalar gizlilikle yürütülür. Berlusconi
bas›ndan uzak durmay› tercih eder ve  politikaya girme karar› hakk›nda bilgi
vermez. Haz›rl›klar tamamland›ktan sonra, “sahaya inmeye” karara verir. ““LLaa
ddiisscceessaa  iinn  ccaammppoo””  ((ssaahhaayyaa  çç››kkmmaa)) olarak tan›mlad›¤› bu bafllang›c› da  da
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al›fl›lmad›k bir yöntemle gerçeklefltirir. Karar›n› aç›klamak için, bas›n toplan-
t›s› düzenlemez. Bunun yerine, bir anlamda medyay› atlatarak, 26 Ocak 1994
günü, 9 dakikal›k bir konuflma kasedi haz›rlayarak,5 kopyalar› direkt olarak
yay›n kurulufllar›na gönderir. Böylece, kendisi hakk›nda yap›lacak yorumlar›
da önceden engellemifl olur. 

“La discesa in campo” konuflmas› son derece iyi haz›rlanm›fl bir konufl-
mad›r. K›sa ve öz bir metin üzerine kuruludur. Duygusal kelimeler ve aksiyo-
na davet eden fiillerle doludur. Berlusconi izleyicinin gözünün içine bakarak,
‹talya’y› kurtarma rolünü sahiplendi¤ini anlat›r, onlardan bu harekete kat›lma-
lar›n› ister. 

AAnnttrreennöörr  YYaakkllaaflfl››mmll››  fifiiirrkkeett  YYöönneettiicciissii

Sol iktidar›n ‹talya’y› yere y›kt›¤›n›, dizlerinin üzerinde olan ülkenin aya-
¤a kalk›p maça devam etmesi gerekti¤ini hat›rlatan bir antrenör gibidir bir ba-
k›ma. Amerikan filmlerinde görünen türden, büyük düflünen, çevresindekileri
de kendisiyle birlikte galibiyete götürmeye kararl› bir basketbol veya Ameri-
kan futbolu “coach”u yaklafl›m›yla konuflmaktad›r.  Ayn› zamanda, bir flirket
yöneticisi bak›fl aç›s›yla, verilerden, sorunlar ve çözümlerden söz etmekte.
Tüm bunlar› yaparken de, partilerin de¤iflmedi¤ine dikkat çekerek, kendi yeni
ve etkin ürünü “Forza Italia”y› sorunun tek çözümü olarak sunmaktad›r:

“Sol partiler  de¤ifltiklerini iddia ediyorlar. Liberal ve demokratik olduk-
lar›n› söylüyorlar. Ancak, bu do¤ru de¤il. Ayn› kifliler, ayn› kafa yap›lar›, ayn›
kültür, en derin inançlar›, davran›fllar› hep ayn› kald›. Pazara (ekonomisine)
inanm›yorlar, özel giriflime inanm›yorlar, kâra inanm›yorlar, bireye inanm›-
yorlar. Dünyan›n birbirinden farkl› pek çok insan›n özgür katk›lar›yla de¤ifle-
ce¤ine inanm›yorlar. De¤iflmediler. Onlar› konuflurken dinleyin, paras› Devlet
taraf›ndan ödenen haber bültenlerini dinleyin, onlarn gazetelerini okuyun.
Hiç bir fleye inanm›yorlar. Ülkeyi ç›¤l›k atan, ba¤›ran, karfl› ç›kan, mahkum
eden bir meydana çevirmek istiyorlar.” 6

GGöözzlleerrii  AAçç››kk  RRüüyyaa  GGöörrmmeeyyee  DDaavveett

Siyasi bir marka olarak Berlusconi seçmene bir rüya vaad eder. Yeni ve
daha iyi bir yaflam oldu¤unu anlat›r. Birlikte sahaya inmekten söz eder. Her-
kesi kendi kurdu¤u yeni tak›mda oynamaya, böylece geçmiflin kötü ve karan-
l›k güçlerini yenerek, ‹talya’y› ayd›nl›k ve özgür günlere tafl›maya davet eder.
Korkuya ve nefrete karfl›, hoflgörü, refah ve dayan›flmayla dolu bir ülke sözü
verir:

“…Bu yüzden onlara karfl› ç›kmaya mecburuz. Çünkü biz bireye, aileye,
yat›r›ma, rekabete, verimlili¤e, serbest piyasaya, dayan›flmaya, adalete ve öz-
gürlü¤e inan›yoruz.
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E¤er yeni bir partiyle sahaya inmeye karar verdiysem, flimdi sizlerin he-
pinizin de çok geç olmadan sahaya ç›kman›z› istiyorsam, bu, gözlerim çok aç›k
bir biçimde bir rüya gördü¤üm içindir. 

Kad›nlar›n ve erkeklerin korkmad›¤›, korkunun olmad›¤›, sosyal k›skanç-
l›klar›n veya s›n›flar aras›ndaki nefretin yerine cömertli¤in, ba¤l›l›¤›n, daya-
n›flman›n, ifle duyulan sevginin, hoflgörünün ve yaflam›n oldu¤u özgür bir top-
lum vaat ediyorum.” 7

Berlusconi’nin ilk konuflmas›ndan itibaren kulland›¤› bir  baflka sözcük-
se ““mmuucciizzee””dir. Kendi baflar› öyküsünü bir ‹talyan mucizesi olarak görmekte,
yan›ndakilere de, herkes için, ‹talya için bir mucize yarat›labilece¤i inanc›n›
yaymaya çal›flmaktad›r:

“Size önerdi¤in siyasi hareketin ad› tesadüfen Forza Italia olmad›…

Size birlikte büyük bir rüyay› gerçeklefltimenin mümkün oldu¤unu söylü-
yorum…Size yapabilece¤imizi söylüyorum, size kendimiz ve çocuklar›m›z için
yeni bir ‹talyan mucizesi yaratmam›z›n mümkün oldu¤unu söylüyorum..”8ee

The Observer yazar› John Carlin, 2001 seçim kampanyas› için haz›rlanan
Berlusconi’nin baflar› öyküsü hakk›ndaki 128 sayfal›k kitaba dikkat çeker. 12
milyon adet bas›lan kufle ka¤›tl› ve Berlusconi’nin parlak resimleriyle süslü ki-
tab›n ‹talya’daki her bir eve gönderildi¤ini belirterek, “‹talyan rüyas›n›n en iyi
temsilcisi” olan Berlusconi hakk›nda flu yorumda bulunur:  

“Do¤duklar› sosyal statüden yükseklere ç›kmay› pek hayal etmeyen  in-
sanlar›n ülkesi olan ‹talya’da, Berlusconi Amerikan rüyas›n›n mükemmel bir
taklidi olarak tan›mlanabilir. ”9

Berlusconi’nin konuflmalar› halk›n  kolay takip edebilece¤i bir anlat›m
diliyle, iyi seçilmifl benzetmelerle ve güçlü kelimelerle doludur. Forza ‹tali-
a’n›n do¤uflu öncesinde, yat›r›mc› ve futbol kulübü baflkan› kimli¤iyle, tele-
vizyon kanallar› arac›l›¤›yla önemli bir flöhret konumuna gelmifl oldu¤u için,
seçmenin ona yanaflmas› pek de uzun sürmez.

MMeeddyyaattiikk  LLiiddeerriinn  ““TTeessttiimmoonniiaall””  SSeeççiimm  KKaammppaannyyaass››  

Medyatik bir flöhret ve güçlü bir kiflisel marka oldu¤u için, her zaman ba-
k›ml› olmaya ve yak›fl›kl› görünmeye çal›fl›r.  Mevcut politikac›lar›n aksine
güleryüzlü bir ifadeyle, halktan birisiymifl havas› yaratarak iletiflim kurar. 6
fiubat 1984’de, Roma Palafiera’da yapt›¤› ilk konuflmas›ndan itibaren kalaba-
l›klar› coflturmay› ve ikna etmeyi baflar›r:

“Böyle bir günde duygulanmamak mümkün mü?... Ülkemizin ›fl›¤a, umu-
da ve güvene ihtiyac› var. Bugün buraya gelirken kendimi baflka ç›lg›n insan-
larla buluflmaya gelen bir ç›lg›n gibi hissettim…”
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‹lk konuflmas› ““ggeelleeccee¤¤ee  ggiiddeenn  uuzzuunn  bbiirr yyoolluunn  bbaaflflllaanngg››cc››”, ““üüllkkeeyyii  yyöö--
nneettiimmiiyyllee  iillggiilleennmmee  zzoorruunnlluulluu¤¤uu””, ““bbaaflflaarr››””,, ““yyeenniilliikk””,, ““yyeenniilleennmmee””, ““iillee--
rriiyyee  ggiittmmee””,, ““bbiirrlliikkttee  bbaaflflaarrmmaa” türünden duygusal ifadelerle doludur. Giri-
flimcilikten, özgürlükten, refahtan ve bireyin kendi gelece¤ini yaratma hakk›n-
dan söz eder:

“Biz bireye inan›yoruz ve herkesin kendisini gerçeklefltirme hakk›na sa-
hip olmas› gerekti¤ini savunuyoruz. Refah ve mutlulu¤a ulaflma iste¤ine, ken-
di gelece¤ini kendi elleriyle yaratma ve çocuklar›n› özgürce yetifltirebilme
hakk›na sahip olmas› greekti¤ine inan›yoruz… Ayn› flekilde, giriflimcili¤e de
inan›yoruz, büyük bir sosyal de¤er üstlenerek ifl, refah ve zenginlik yaratan gi-
riflimcili¤e…”

‹lk günden itibaren lanse etti¤i ““yyeennii  bbiirr ‹‹ttaallyyaann  mmuucciizzeessii”” kavram›n› bu
konuflmas›nda da öne ç›kar›r. ‹zleyicileri birlikte bir mucize yaratacaklar›na
inand›rmak için geçmiflten söz eder, refah umudu sunar. Konuflmas›n› herkesi
birlikte flark› söylemeye davet ederek nefleli ve canl› bir tarzla bitirir: 

“fiimdikinden de daha kötü bir dönemde, Savafl sonras›ndaki ‹talya tüm
dünyay› yaratt›¤› “‹talyan mucizesiyle” flafl›rtmay› baflarm›flt›. 

Ayn› flekilde, flimdi de ülkemizi, ekonomimizi,  ileriye tafl›yacak bir ad›m
ataca¤›m›za inand›¤›m› söylüyorum,  gerçekten yeni bir ilerleme ve refah dö-
nemine…

fiimdi hepinizi flark› söylemeye davet ediyorum.

fiark› söylemekten genç kalmaktan utanmamal›y›z. Gençlik say›sal veri-
ler demek de¤ildir, bir ruh halidir, O halde hep birlikte aya¤a kalkal›m, birle-
flelim ve birlikte marfl›m›z› söyleyelim. Marfl›m›z›n sözleri basit ama, do¤ru-
dur. 

Marfl›m›z der ki; “Haydi ‹talya(Forza Italia), inanma zaman›d›r, cesaret
etme zaman›d›r, yüre¤imizde büyük bir atefli, özgürlük tutkusunun ateflini  yak-
ma zaman›d›r…

Haydi ‹talya yapmak için, Haydi ‹talya büyümek için, Haydi ‹talya, bir-
likte büyük, yeni , ola¤anüstü bir ‹talyan mucizesi yaratmak için…”10

‹‹kknnaa  SSaannaatt››nn››nn  ‹‹nncceelliikklleerriiyyllee  GGeelleenn  BBaaflflaarr››

Forza Italia lansman kampanyas›n›n her aflamas›nda modern reklam tek-
niklerinin baflar›yla kullan›ld›¤›n› görmek mümkündür.  Berlusconi, karizma-
tik bir lider tavr›yla, rasyonel faydan›n ço¤u kez ikinci planda kald›¤›, duygu-
sal boyutun öne ç›kt›¤› bir söylemle konuflur.  Söyledikleri s›cak ve yak›nd›r.
‹nsanlar›n kendilerini özdefllefltirebilecekleri bir duygu yaratmak amac›yla,
onlara bir rüya sunar ve eriflilebilir oldu¤unu vurgular. Kiflisel ikna becerisi,
parti iletiflimine de yans›r. 
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Ünlü tarihçi Paul Ginsborg, Berlusconi’nin kariyerinin bafl›ndan itibaren
bir ikna ustas›  oldu¤una ve ayr›nt›lara büyük önem verdi¤ine dikkat çeker.
Berlusconi’nin medya flirketi MediaSet’in Baflkan›  Fedele Confalonieri’den
al›nt› yaparak, Berlusconi’nin insanlar› dinleme ve anlama konusundaki do¤al
yetene¤i ve ifl yapma biçimini flu cümlelerle özetler:

“Berlusconi, ilk günlerinden itibaren hesaplanm›fl riskler ald›. Sonra,
karfl›s›ndakileri motive etme ve yönlendirme konusunda mükemmeldi. Herfley-
den önemlisi, temel maliyetleri en düflük seviyede tutma, genifl bir iliflkiler
a¤›ndan en yüksek düzeyde yararlanma, giriflimlerinden kazançl› ç›kabilece¤i
kiflilerle iflbirli¤i yapma, ve özellikle müflterilerini dinleme ve onlarla ayn› dal-
ga boyuna girme konusunda do¤al bir yetene¤i vard›.” 11

““HHeessaappllaannmm››flfl  RRiisskk””llee  MMaaççaa  ÇÇ››kkmmaakk

Forza Italia öncesinde ‹talyan politikac›lar› için “hesaplanm›fl risk” kav-
ram› son derece uzakt›r. Onlar,  de¤iflmekten ve güçlerini kaybetmekten kor-
karlar. Bu dura¤anl›k karfl›s›nda, h›zl› ve esnek ifl yapma biçimi Berlusconi’ye
büyük bir üstünlük sa¤lar. A¤›r, kurumsal ve bu yüzden hareket kabiliyeti dü-
flük rakipleri karfl›s›nda, üç ay içinde maç› kazanmay› baflar›r.

Pazarlama tan›mlar›yla, rakiplerin “üretici-odakl›” oldu¤u bir ortamda,
Berlusconi “tüketici-odakl›” bir sistemle çal›flmaktad›r. Baflka bir deyiflle “sa-
t›c›n›n” de¤il “al›c›n›n” hakim oldu¤u, arz-talep dengesinin, talep do¤rultu-
sunda belirlendi¤i bir ortamda, “nas›l olsa bizim seçmenimiz” diye düflünerek
oylar› çantada keklik görenlere karfl›, tüketici davran›fllar›n› son derece iyi an-
layan “ayr›nt›lara dikkat eden, her fleyi kontrol eden bir rakiptir Berlusconi. 

SSeeççmmeennee  ““HHooflfl  GGöörrüünnmmeenniinn””  ÖÖnneemmii

Duygular› anlar, korkular›, kayg›lar›, hayalleri kristal netli¤inde görmeyi
baflar›r ve hedefe odaklan›r.  Rakipleri, ideolojik platformdan konuflur ve seç-
menlerin partilerine koflulsuz bir sadakat duydu¤u varsay›m›yla hareket eder-
ken, Berlusconi tüketicinin kral oldu¤u ifl dünyas›n›n gerçe¤iyle hareket eder.
Seçmenin kalbini kazanmak için çal›fl›r. 

Televizyonun gücünü ilk günden itibaren kendi lehinde kullan›r. Ekran-
larda hofl görünmek için, kendisi aç›k olarak dile getirmemifl olsa bile, her f›r-
satta estetik cerrahinin nimetlerinden yararlanmaktan kaç›nmaz. 72 yafl›nda
olmas›na ra¤men, yapt›rm›fl oldu¤u saç ektirme, göz alt› torbalar›n› ald›rma tü-
rü müdahalelerle, 50’lerinde görünmeyi baflarmaktad›r. 

Her zaman bak›ml› ve fl›kt›r. Dinamik hareketlerle iletiflim kurar. Kavga
etmesi gerekti¤inde sert ve kat› ifadeler tak›nsa da, neredeyse daima güler
yüzlüdür, espriler yapar, f›kralar anlat›r, hatta flerk›lar söyler. Kat›ld›¤› televiz-
yon programlar›nda sakin olmaya, yumuflak tav›rlarla kafl›s›ndakini sert ve ak-
si göstermeyi baflar›r.
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DDuuyygguullaarr››nn  GGüüccüüyyllee  YYeennii  BBiirr ÖÖyykküü  YYaazzmmaakk

Forza Italia’n›n do¤ufl aflamas› incelendi¤inde, duyulara ve duygulara yö-
nelik güçlü bir iletiflim plan› çerçevesinde yükselmifl oldu¤u kolayl›kla göz-
lemlenebilir. Renkler, sesler, yarat›lan ortamlar, kullan›lan tan›t›m malzemele-
ri, adaylar›n görünüflleri ve konuflma biçimleri bile bir ana plan›n uzant›s› da-
hilinde tasarlanm›flt›r. 

Silvo Berlusconi’nin 6 fiubat 1994’de yapt›¤› ilk konuflmas›yla bafllayan
lansman kampanyas›n›, yo¤un bir mesaj bombard›man› izler. Bu bombard›ma-
n›n içinde teksesli, ak›lda kalan, kolay tekrar edilebilen ve umut veren bir mü-
zik de mevcuttur. Partinin “jingle”›n› yaratma iflini bizzat Berlusconi üstlen-
mifl,  kendi markas› Forza Italia’n›n parti marfl›n›n sözlerini yine kendisi yaz-
m›flt›r.

Forza Italia marfl›, parti söyleminin temel ögelerini içermesi aç›s›ndan
önemlidir. Seçim  kampanyas›nda, Berlusconi tüm ‹talya çap›nda her f›rsatta
partililerle birlikte Forza Italia marfl›n› söyler, ortam›n canlanmas›na yard›mc›
olur. Marfl bir davetle bafllar, herkese aya¤a kalk›p, elele gelece¤e birlikte yü-
rümeye haz›rlanmas› söylenir.

Haydi ‹talya, aya¤a kalkal›m
Gelecek aç›k, girelim
Ve senin ellerin benim enerjilerimle birleflsin ki
Kendimizi daha büyük, daha büyük hissedelim12

Cesur bireylerin gücüyle, yeni bir öykü yarat›lacakt›r. Forza Italia, tarihi
yeniden yazacakt›r. Y›llard›r süren sol iktidara karfl› bir hareket bafllam›flt›r.
Kalabal›klar›n gücü vurgulan›r. Yeniden do¤mak, özgür olmak ve büyümek
vaad edilir. 

Haydi ‹talya’m benim. Senin tarihinde baflka bir öykü olaca¤›na 
Bu öyküyü seninle yazaca¤›m›za inanm›fl kalabal›klar›z
Haydi ‹talya,
Özgür olmak için
Haydi ‹talya
Yapmak ve büyümek için
Haydi ‹talya
Sana ve
Bizimle yeniden do¤acak bir halka
Ait olmaktan  
Büyük bir gurur duyuyoruz.13
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‹‹ttaallyyaann  BBaayyrraa¤¤››  vvee  MMiillllii  TTaakk››mm››nn››nn  RReennkklleerriiyyllee  PPaarrttii  KKiimmllii¤¤ii
Forza ‹talia, seçmenin ulusal gururunu canland›rma iddias› içinde oldu¤u

için, duygusal aç›dan en güçlü ça¤r›fl›mlara sahip unsurlar kullan›l›r. Partinin
amblemi ‹talyan bayra¤›n›n renklerinden yola ç›k›larak haz›rlanm›flt›r. Yeflil
ve k›rm›z› renkli bir bayrak üzerine,  büyük beyaz harflerle yaz›lm›fl olan par-
ti ismi,  k›sa sürede benimsenir.

Yeflil, mavi ve beyaz›n yan›s›ra, Forza Italia iletifliminde mavi renkten de
yararlan›l›r. Mavi renk ‹talya’y› birlefltiren Savoy hanedan›n rengidir, ayn› za-
manda ‹talyan milli tak›mlar› tüm spor dallar›nda her zaman mavi formayla
yar›fl›rlar. 

Yeflil, mavi ve beyaz amblemle, ‹talyan bayra¤›n›, mavi renkle de milli
tak›m› ça¤r›flt›ran Forza Italia, 1994’deki ilk seçim dönemine bir milli maça
ç›k›yormufl gibi haz›rlan›r. Forza Italia marfl›n›n yan›s›ra, gençler için “Azzur-
ra Liberta” bafll›kl› bir baflka marfl oluflturulur.  “Mavi Özgürlük” anlam›na ge-
len Forza ‹talia Gençlik Marfl› da elleri birlefltirme ve birlikte flark› söyleme
davetiyle bafllar: 

Bana elini ver, ver ve benimle flark› söyle
Gökyüzü bizim içimizde
Her zamankinden daha mavi
Ve bu büyük güç,
O kadar büyük ki,
Senin içinde, benim içimde
Yanan bir atefl gibi
Yüre¤imde 
e marfl›m›z
...
Kendimize inanmaz› sa¤l›yor
Bizi anlat›yor
Senin için birlikte söylüyoruz14

“Mavi Özgürlük”, bir marfl ritminden çok, ‹talyanlar›n Sanremo Festiva-
li arac›l›¤›yla y›llard›r duyduklar›, mükemmel orkestrasyona sahip, zengin vo-
kallerle süslenmifl bir melodi üzerine kurulmufltur. Mevcut siyasi marfllardan
farkl›, günlük yaflam›n bir parças› olabilecek bir eser yarat›larak, yenilik duy-
gusunun pekifltirilmesi sa¤lanm›flt›r. 

Forza Italia iletifliminde s›kl›kla kullan›lan terminoloji, gençlik marfl›nda
da mevcuttur. “Rüya, meydan okuma, özgürlük, kalbin çarpmas›, savunma,
sevme ve koruma” gibi duygusal ça¤r›fl›mlar› yüksek kelimeler kullan›l›r. 

224 SSiiyyaasseettiinn  ‹‹lleettiiflfliimmii



Mavi Özgürlük

‹çimizdeki rüyas›n

Mavi Özgürlük

Kalbimiz senin için çarp›yor

Mavi Özgürlük

Bizler özgürüz

Seni biz savunuyoruz

Hepimiz birlikte

Ve bize verdi¤in herfley

Bizim bir parçam›z halinde

Bize güç veriyor

Hayat veriyor

…

Biz kazanaca¤›z

Ve bu büyük güç

Senin içinde, 

benim içimde, 

bizim içimizde

Her zamankinden daha büyük

Ve bizim için her fleyin üstünde

…

Mavi Özgürlük, biz özgürüz

Seni biz koruyoruz,

Her zamankinden daha fazla

Hepimiz birlefltik

Seni seviyoruz

Özgürlük, özgürlük15

BBüüttüünnlleeflfliikk  ‹‹lleettiiflfliimm  PPrrooggrraamm››

Forza Italia yeni bir öykü yazmay› vaad eder. Partinin lansman› tüm un-
surlar› ile birlikte düflünülerek bütünleflik bir çal›flma program› dahilinde yü-
rütülür. Yarat›lmak istenen markan›n özünde,  bireyin gücüne inanç, serbest pi-
yasa ekonomisine duyulan güven ve de¤iflim özlemi vard›r. Berlin Duvar›’n›n
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y›k›lmas› sonras›nda, Avrupa’da yaflanan de¤iflim rüzgarlar›n›n etkisinde ‹tal-
ya’da da bürokrasinin, yozlaflman›n ve sorunlar›n sonunu getirme vaadi veril-
mektedir.

Sorunlar›n çözüm vaadinin teminat›, destekleyici önermesi Berlusco-
ni’nin bizzat kendisidir. Berlusconi, yeni yarat›lan markan›n hem sözcüsü,
hem de flöhretiyle ona inand›r›c›l›k sa¤lamak üzere kullan›lan bir reklam ara-
c›d›r. Kendi yaflam öyküsü, bir ‹talyan rüyas›d›r. Onun yapt›klar›, partinin va-
ad etti¤i de¤iflimi yapacak güçte oldu¤unun göstergesidir. 

Mevcut seçmen taban›n› ve gençleri harekete geçirmenin yan›s›r›a, For-
za ‹talia kurmaylar› kad›nlar› da harekete geçirmek üzere çal›flmalar yapar..
Kad›n kollar› da gençler gibi mavi renk çevresinde örgütlenir. “Azzurro Don-
na”, (Mavi Kad›n), her yafltan kad›n seçmeni çekebilecek bir söylem gelifltirir.
Her iletiflimin de¤iflmez unsuru, ‹talyan bayra¤› renkli parti ambleminin geri
planda bir çerçeve oluflturdu¤u Berlusconi portresidir. Ayn› flekilde, Berlusco-
ni’nin yaflam öyküsü de her f›rsatta da¤›t›lan temel bir tan›t›m malzemesi du-
rumundad›r.

Berlusconi, ticari reklam iletiflimini büyük bir baflar›yla kullan›r. Pino
Corrias, Massimo Gramellino ve Curzio Maltese, “1994, Colpo Grosso” (Bü-
yük Darbe) isimli kitaplar›nda, televizyonun Berlusconi’nin seçim zaferinde-
ki katk›s›na dikkat çekerler:

“Silvio Berlusconi ‘sahaya indi¤inde’, bunu kurumsal politikaya hiç do-
kunmadan gerçeklefltirir. Asl›nda, tümüyle bir imaj hareketi yapar. Kampan-
yay› televizyon kanallar›n›n en büyü¤ü tan›tmaktad›r. Bu yüzden, her tür ara-
c›y› atlayarak, direkt olarak kendisi halkla konuflur. ‹talyanlar›n aylar, y›llar-
dan beri bilinç alt›na ifllenmifl olan patron, bafl rol oyuncusu ve en güçlü kifli-
lik rollerini oynar.” 16

AArraaflfltt››rrmmaa--ooddaakkll››  BBüüyyüümmee

Forza Italia’n›n her basama¤› bilimsel veriler üzerine kurulan lansman›-
n›n gerisinde  Diakron isimli bir araflt›rma flirketi vard›r.  Partinin yaln›zca ile-
tiflimi de¤il, tüm “pazarlama plan›” seçmen beklentileri do¤rultusunda belir-
lenmifltir. Adam Arvisson, partinin araflt›rma-odakl› büyümesini flu cümlelerle
analiz eder:

“Berluconi’nin politik partisi Forza ‹talia;  flirketi Fininvest, hatta tam
olarak bu amaç için oluflturulmufl olan bir pazarlama ve pazar araflt›rma flir-
keti olan Diakron çevresinde infla edildi. Hem genel imaj› hem de siyasi ide-
olojisi pazar araflt›rmalar›, kalitatif “focus-group” analizleri ve genifl ölçekli
araflt›rmalara dayanarak   özenli bir biçimde haz›rland›. Sonuçta ortaya ç›kan
ürün, Forza Italia klüplerinde, Berlusconi’nin sahibi oldu¤u baflar›l› futbol
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kulübü AC Milan örne¤indeki taraftar kulüpleri biçiminde bir yap›lanma ku-
rularak,  üyelik biçiminde sat›ld›.”  17

Bir tür taraftar klübü biçiminde geliflen Forza Italia’ya üye olmak için Di-
akron’dan “kit presidente” ad› verilen, “baflkan paketini” sat›n almak gereki-
yordu. O zamanki fiyat› 250 bin liret (yaklafl›k 130 euro) olan pakette Forza
Italia logolu ürünler bulunuyordu; bir adet rozet, bir dolma kalem, bir kravat,
bir çanta, bir bayrak vs. 

Partilinin bir taraftar gibi, klübe üye oldu¤u, sonra da tak›m›n›n renkle-
riyle süslü malzemelerle çevresinde yeni taraftarlar toplad›¤› bu model, Forza
Italia’n›n büyümesindeki en büyük etkenlerden birisi olmufltur. Bir yandan
parti için belirli bir kaynak yarat›lm›fl, öte yandan f›s›lt› gazetesi, “word-of-
mouth”, mekanizmas› çal›flt›r›ld›¤› için, partililer havariler gibi, yeni taraftar-
lar bulmak için bizzat çabalayarak, geliflmeyi sa¤lam›fllard›r.

Arvisson, Lombardia’dan bafllayan klüplerin ülkenin dört bir yan›na ya-
y›ld›¤›na dikkat çekerken, klüplerin parti ideolojisine,  tatktiklerine, hatta aday
seçim sürecine   hiç bir katk›s›n›n bulunmad›¤›n› anlat›r.   Partinin klüplerle
hiçbir gerçek iletiflimi olmad›¤›n›n alt›n› çizer ve klüplerin s›rr›n› yaratt›¤›
canl›l›k ortam›yla aç›klar:

“Klüpler, bir anlamda politik kat›l›m simulasyonu gibiydi. Üyelerin ken-
dilerini yeni, genel bir politik canl›l›¤›n, neredeyse bir devrimin parças› ola-
rak hissetmelerine ve partinin kendisini  bir sosyal hareket olarak konumlan-
d›rmas›na imkan sa¤l›yordu.”18

MMeeddyyaa  PPaazzaarrllaammaa  fifiiirrkkeettiiyyllee  AAddaayy  SSeeççiimmii

Forza ‹talia’n›n seçim baflar›s›n›n gerisindeki ikinci büyük yap›, Berlus-
coni’nin reklam ve medya pazarlama flirketi Publitalia’d›r. Partinin adaylar›n›
seçme iflini üstlenen Pubitalia yetkilileri, her bölgede tan›d›klar› ve ifl yapt›k-
lar› kiflilerle iletiflim kurarak, iki ay gibi k›sa bir süre içinde kadrolaflmay› sa¤-
lam›fllard›r:

“Her ilde Publitalia, televizyon reklam yeri pazarlad›¤›  yerel ifl adamla-
r›yla çal›flt›. Ticaret Odalar› ve Rotary Klüpleriyle ba¤lant›lar› vard›. Onlar
arac›l›¤›yla yerel politikac›lar› ve medyay›  tan›yorlad›. Fininvest,  51 küçük
televizyon istasyonu ve spor klübünü kontrol ediyordu.Berlusconi’nin ifl ortak-
lar› onun politika maceras› konusunda fikir ayr›l›¤› içindeydi.

Fininvest’in bafl›na geçen, Fedele Confalonieri, karfl› ç›karken, AC Mi-
lan’›n bafl›nda bulunan Adriano Galliano destekliyordu. Publitalia’n›n bafl›
Marcello dell’Utri, büyük bir heyecan içinde, kurmaylar›n› ifle katt›.”19

Publitalia sonbaharda, parlamentoya girecek adaylar›n aray›fl›na bafllar.
40 yafl›n alt›nda, tercihan yönetici olan yeni yüzler aran›r. ‹lk seçimlerden son-
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ra iflin içine Fininvest’in halkla iliflkiler flirketi Diakron girer. Kat› bir seçim
süreci bafllar. Adaylar›n, topluluk önünde konuflma, motivasyon, televizyonda
kamera önündeki performans› ve yetkinli¤i test edilir. Baflar›s›zl›k oran› yük-
sektir. Örne¤in, bir seçim eleme s›ras›nda 2 bin adaydan sadece 200 tanesi se-
çilebilmifltir

Bu arada, klüplere gelen  baflvuru say›s› h›zla artar. fiubat ay›nda klüp sa-
y›s› 120 bine ulaflm›flt›r.  Partinin ülke genelinde bir milyon üyesi oluflmufltur. 

PPoolliittiikkaa  DD››flfl››nnddaann  GGeelleenn  YYeennii  PPoolliittiikkaacc››llaarr

Berlusconi’nin adaylar›, Forza Italia markas›n›n uzant›lar› olarak biçim-
lenir. Berlusconi, politikaya girecek olan kiflileri, flirketlerinde ifle alaca¤› yö-
neticiler gibi de¤erlendirir. Mümkün oldu¤unca geçmifl politikac›lardan uzak
durarak, kendi ifl yapma biçiminde çal›flabilecek bir tak›m kurar. Medyadan,
pazarlamadan anlayan kiflileri tercih eder. Kendi flirketlerinin üst düzey yöne-
ticilerini kilit noktalara getirir.  

Seçimlere kat›lmak üzere seçilen adaylar›n tümü, Berlusconi’nin istedi¤i
iletiflim plan› çerçevesinde ve Forza Italia iletiflim dili ekseninde tan›t›m çal›fl-
malar› yaparlar. Adaylar baflkanlar›n›n izinden giderek, medyay› baflar›yla kul-
lanman›n yollar›n› arayarak, bulunduklar› bölgede öne ç›kmay› baflar›rlar.
Paolo Mancini Forza Italia adaylar›n›n yerel çal›flmalar›n› flu cümlelerle anla-
t›r:

“Her fleyden önce, liderlerinin gösterdi¤i gibi, politik pazarlaman›n öne-
mini biliyorlard› ve pek çok araflt›rmaya destek verdiler. Böylece bölgelerin-
deki siyasi kamuoyu yoklamas› yapanlar›n iflleri daha da önemli hale geldi.
‹kinci olarak, ço¤u politika d›fl› alanlardan geldikleri için, o dönemde var ol-
mayan seçim ekiplerine, reklamc›lara, organizatörlere ve bas›n temsilcilerine
ihtiyaçlar› vard›.” 20

Forza Italia iletiflim kampanyas›nda kullan›lan temel sloganlar mucize ve
rüya sözcüklerinin yan›s›ra, sa¤lam bir “defans” stratejisini de ça¤r›flt›r›r. Sa-
hadaki Berlusconi liderli¤indeki Forza Italia tak›m›, rakiplerini yenmek için
gözlerini dört açman›n ve oylar›na sahip ç›kman›n önemini anlar. “fifiiimmddii  yyee--
nnii  bbiirr ‹‹ttaallyyaann  MMuucciizzeessii  mmüümmkküünn””, ““SSaannaa  iihhaanneett  eettmmeeyyeennlleerree  ggüüvveenn””,, ““BBuu
kkeezz  ooyyuunnuu  ççaalldd››rrmmaa””, ““OOyy  hh››rrss››zzllaarr››nnaa  hhaayy››rr””,, ““HH››rrss››zzll››¤¤aa  hhaayy››rr””,, “KKeenn--
ddiinnii  ssaavvuunn,,  ddeemmookkrraassiiyyii  ssaavvuunn”21 sloganlar›yla ‹talyan halk› de¤iflime ikna
edilmeye çal›fl›l›r. 

BBeerrlluussccoonnii  MMaarrkkaass››nn››nn  22000088  RReellaannssmmaann››  vvee  GGeelleecceekk

1994’deki Forza Italia zaferinden sonra, y›llar içinde y›pranm›fl olan eski
markas›n› y›kan Berlusconi, yeni markas›nda da benzer bir taktik kullan›r. Ay-
n› model üzerinde yapt›¤› politik pazarlama Il Popolo della Liberta’ya da za-
fer getirir. 
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Il Popolo della Liberta’yla kazand›¤› ço¤unluk sayesinde dördüncü kez
baflbakan olan Berlusconi, güven oylamas› öncesi yapt›¤› konuflmas›nda bafla-
r›s›n›n s›rr›n› flöyle aç›klar; 

“Hepimiz bunun kolay olmayaca¤›n› biliyoruz. Ancak ben yap›m gere¤i
olumlu düflünen bir insan oldu¤um ve her zaman olumlu olmay› istedi¤im için,
e¤er hepimiz gerçekten istersek…bunu yapabiliriz.”22

Berluconi 2008’de yeniden aya¤a kalkm›fl, olumlu düflünme gücüyle kar-
fl›s›ndaki sol partileri ezmifl, sa¤daki rakibi bir zamanlar›n efsane partisi Hris-
tiyan Demokratlar›n devam› olan UDC’yi ve lideri Casini’yi de oyun d›fl› b›-
rakm›flt›r. Seçmene yapt›¤› “Rialzati Italia” (yeniden aya¤a kalk ‹talya) ça¤r›-
s› yine ses getirmifltir. 

MMuuttlluu,,  GGüüzzeell,,  GGeennçç  vvee  NNeeflfleellii  BBiirr  DDüünnyyaa  VVaaaaddii

Berlusconi’nin baflar› formülü ayn›d›r. Odakta yine kendisi ve baflar›lar›
vard›r. ‹letiflimin her aflamas›nda, mutlu, güzel, genç, güleryüzlü insan görün-
tüleri ve  müzik kullan›l›r. Kolay anlafl›l›r, duygulara seslenen, anlamas› ve an-
latmas› kolay mesajlarla iletiflim kurulur.  Çözüm-odakl›, sonuç odakl› bir yak-
lafl›m sunulur ve herkes  ülkeyi kurtaracak bir tak›m çal›flmas›nda yer almaya
davet edilir. 

Alexander Stille, Berlusconi’yi sert bir dille elefltirdi¤i “The Sack of Ro-
me” kitab›nda,  “Berlusconi TV’de çal›flm›fl birisidir ve flöhret oyununu oyna-
may› çok iyi bilir. Ayn› zamanda, istedi¤i giysiyi alacak  paras› vard›r. Her za-
man genç görünür ve çevresinde genç seçmenlere çekici gelecek kad›nlar bu-
lundurur” demektedir. Stille, ayr›ca Berlusconi’nin temsil etti¤i ç›karlar o ka-
dar güçlüdür ki -spor, televizyon ve politikan›n bir kar›fl›m›d›r- ‹talyanlar,
onun ç›kar çat›flmalar›n› görmedikleri sürece, her zaman yeniden bafla geçme-
yi baflaracakt›r” yorumunu yapmaktad›r.23

72 yafl›nda olan Berlusconi görevde daha uzun kalmak iste¤indedir. ‹ste-
¤i ve tutkusu ilk günkü gibi canl› bir biçimde sürmektedir. Bir söyleflisinde
motivasyonun kayna¤›n›  flu sözlerle  aç›klamaktad›r; “Kendimi hala 35 yafl›n-
daym›fl gibi hissediyorum ve anneci¤imin dedi¤i gibi insan bir fley yapma ko-
nusunda kendisini sorumlu hissederse, onu yapacak cesareti de bulmak zorun-
dad›r.”24

Berlusconi bir gazeteciye yapt›¤› aç›klamada, “benim için yönetmek bir
haç tafl›mak gibi. Sa¤, flimdilik, benim pozisyonumu alacak baflka kimse olma-
d›¤›na karar verdi. Benim vazgeçilmez oldu¤umu düflünüyorlar” diyerek ‹tal-
yan politikas›nda daha uzun süre yer almak istedi¤inin mesajlar›n› verdi.25

Silvio Berlusconi on dört y›ld›r,mikrofonlar, kameralar ve milyonlara iz-
leyici önünde ulusal bir kahraman havas›yla konuflmaktad›r. 1980’lerde  tele-
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vizyon ve iletiflimin di¤er  alanlar›nda yaflanan devrimin dalgas› üzerinde do-
¤an Forza Italia, , sindirilebilir bir siyasi ve populist formla sunulmufl bir “pa-
ket partisidir” 26. Ayn› sunum ve ürün gelifltirme yaklafl›m›yla, marka yafllan-
d›kça gençlefltirilmekte, baflta internet ve mobil teknolojiler olmak üzere tüm
yeni mecralar kullan›lmaktad›r. 

Il Popolo della Liberta’ partisinin sitesinde “Con Silvio” (Silvio’yla bir-
likte) bölümünde, Berlusconi blo¤u arac›l›¤›yla gençlere seslenmektedir. Ko-
nuflmalar› youtube’da yay›nlanmakta, Baflkan›n ses ve görüntüsü sürekli bir
biçimde partililere eriflmektedir. RAI ve di¤er televizyon kanallar› arac›l›¤›y-
la her gece haberlerde göz önündedir. Skandallar, gaflar, AC Milan’da olanlar,
her fley ona medyada görünürlük sa¤lamakta, sürekli bir biçimde gündemde
kalmakta, böylelikle “ilk akla gelen siyasi marka olma özelli¤ini kimseye kap-
t›rmamaktad›r. 1994 y›l›nda bafllatt›¤› özgün siyasi pazarlama anlay›fl› çerçe-
vesinde, her ortam› do¤ru de¤erlendirerek, seçmeni kendisini tercih etmeye ik-
na edebilmektedir.
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SSAAYYGGIINNLLIIKK  SS‹‹YYAASSEETT‹‹;;  ‹‹LLEETT‹‹fifi‹‹MM  VVEE  DDIIfifi
SS‹‹YYAASSAA ‹‹LL‹‹fifiKK‹‹SSEELLLL‹‹⁄⁄‹‹

DDooçç..  DDrr..  EEmmiinnee  YYAAVVAAfifiGGEELL

Kamu hizmeti fikri kamu tekeli fikrinden mutlaka ayr›lmal›, ama gerçek
anlamda kamu hizmeti kalmal›d›r. Bunu baflarman›n tek yolu yeni tür bir kurum
yaratmakt›r.

RRaayymmoonndd  WWIILLLLIIAAMMSS,,  11996622

11..  GGiirriiflfl

Uluslararas› alanda siyasal nitelikteki iletiflim eylemi (olay›), bir devletin
dünyadaki görüntüsü (imaj), sayg›nl›¤› ( prestij) ve dolay›s›yla, güdülen d›fl si-
yasan›n etkinli¤i bak›m›ndan oldukça önemli bir görev üstlenmifl bulunmakta-
d›r.

1789 Frans›z Devriminde baflka uluslara da özgürlük verilmesi parolas›
ile giriflilen uluslararas› siyasal propaganda ça¤c›l anlamda uluslararas› ileti-
flimin ilk kilometre tafl› olmufltur. Birinci Dünya Savafl›nda telsizle haber sa-
vafl› bafllam›fl, savafltan sonra Lenin’in giriflti¤i ideoloji propagandas›, arka-
s›ndan Hitler Almanyas›’n›n propaganda savafl› bu tür eylemleri devletlerin
d›fl siyasa amaçlar›n›n bir arac› haline getirmifltir.

II. Dünya Savafl›’ndan sonra, uluslararas› siyasal propaganda da bir
biçim de¤iflmesi, bir yöntem fark› görülmeye bafllanm›flt›r. Amaç, eskiden ol-
du¤u gibi, yine insanlar›n düflüncesini ve tutumlar›n› etkilemektir. Fakat bu
amaca varmak için her arac›n; do¤runun yan›nda yalan›n da kullan›lmas›n›n,
insanlar›n ve toplumlar›n zay›f yanlar›n›n kötüye kullan›lmas›n›n meflrulu¤u
üzerinde oldukça durulmufl, daha nesnel biçimde bir propaganda yolu aranm›fl,
yeni bir kavram çerçevesinde ince bir propaganda yap›lmas›na yönelinmifltir.
‹flte bu gereksinme için ‘‘TTaann››ttmmaa’’n›n kullan›lmaya baflland›¤›n› görüyoruz.

Tan›tma daha çok, ço¤ulcu demokrasilerin kulland›¤› bir yordamd›r. Öz-
gürlüklerin bulundu¤u ülkelerde gerçe¤i kamuoyundan gizlemek kolay ol-
mad›¤›na göre, bunu dünya kamuoyuna baflka bir biçimde yans›tmak da ko-
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lay de¤ildir, iletiflim (haberleflme) araçlar›n›n ve genellikle teknolojinin bafl
döndürücü bir h›zla geliflti¤i bu günde, verilmek istenen bilginin gerçe¤i en
do¤ru bir biçimde yans›tmas› onun etkinli¤i bak›m›ndan en iyi yoldur. ‹nsan-
lar› kand›rmak, yan›ltmak zorlaflm›flt›r. Ulafl›m ve haberleflme araçlar›n›n da-
raltt›¤› yer yüzeyinde giderek uluslararas› bir kamuoyu oluflmaya bafllam›flt›r.
Devletler bir karar al›p bir eyleme geçerken ulusal kamuoyu gibi, dünya ka-
muoyunu da -bir ölçüde de olsa- hesaba katmak durumundad›r. Buna karfl›n,
totaliter devletlerde genellikle propaganda eski kavrama uygun propagandad›r
ki, ülke içinde resmi doktrine uygun halk›n bilinçlendirilmesi, d›flar›ya yöne-
lik olarak da ideolojik savafl fleklindedir.

Bununla birlikte, siyasal rejimler ne olursa olsun, dünyan›n bugünkü gi-
difli, kamuoylar› karfl›s›nda daha dikkatli olmak, gerçeklere daha fazla yaklafl-
mak, daha s›k ve inand›r›c› aç›klamalar yapmak do¤rultusunda bir geliflme sü-
recini zorunlu k›lmaktad›r.

Uluslararas› siyasal tan›tma, üniversiteler ile yerli ve yabanc› kurum ve
kiflilerin gönüllü nitelikteki çabalar› d›flar›da tutulursa, genellikle devletle il-
gili bir eylemdir. Bunu devlet ad›na hükümet yürütür. Toplumun uzun ya da
k›sa süreli ç›karlar› söz konusudur. Bu ba¤lamda ekinsel tan›tmay› da siyasal
tan›tma içerisinde tutmak gerekecektir. Çünkü bu tür tan›tma uzun süreli bir
yat›r›m gibidir. Baflar› ile yap›nca, tan›t›m› yapan ülkenin karfl› ülkedeki gö-
rünümü olumlu yönde geliflmekte, sayg›nl›¤› artmaktad›r.

Tan›tma herkese aç›k kitle iletiflim araçlar› (bas›n, radyo, televizyon, ki-
tap, foto¤raf, plak, band, sergiler, kültür gösterileri, uluslararas› geziler, vs.)
ile yap›l›r. Tan›tma olumlu bir etki elde etmek üzere dürüst biçimde yap›lan
bir eylemdir. Bu bak›mdan mutlu bir terimdir. Ve de yaln›zca bildirmek, gös-
termek amac›yla, gere¤inde de dürüst olmayan yollarla karfl› taraf› etkilemeyi
hedefleyen propaganda dan ayr›l›r.

Bugün Bat› dillerinde ‘ttaann››tt››mm’ kavram› genellikle “enformasyon”1

sözcü¤ü ile karfl›lanmaktad›r. Fakat enformasyon pek çok anlama geldi¤in-
den bizim dilimizdeki ‘ttaann››ttmmaa’ gibi belirli s›n›rlara ve özel bir tan›ma sahip
de¤ildir. Söz konusu sözcük genel anlamda “aleni”; gizli olmayan haberleflme-
yi ifade eder.

Uluslararas› alanda kurumsallaflm›fl bir haberleflmenin tarihi çok eski de-
¤ildir. XIX. yüzy›l bafllar›ndan itibaren Bat› ülkelerindeki ekonomik ve sosyal
geliflmeler halk›n haber alma ilgisini art›rm›fl; böylece genifl haber alma flebe-
kelerinin kurulmas› gere¤i do¤mufltur. ‹flte bu gereksinimi ‘Haber Ajanslar›’
karfl›lam›flt›r. ‹lk haber ajans› Fransa’da Charles Louis Havas taraf›ndan
1835’te kurulmufltur. L. Havas’›n çal›flma arkadafllar›ndan Bernhart Wolf
1849’da Almanya’da, Havas’›n di¤er bir ifl arkadafl› olan Julius Reuter’de
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1851 y›l›nda ‹ngiltere’de birer ajans kurmufllard›r. Bu arada, 1848 y›l›nda
Amerika’da Associated Press, 1853’de de ‹talya’da Stefani Ajanslar› kurul-
mufltur. 

XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan Birinci Dünya Savafl›na kadar Avru-
pa’daki Havas, Reuter ve Wolf Ajanslar› dünyay› haber alma ve da¤›tma ba-
k›m›ndan ellerinde tutuyorlard›. Bu haber ajanslar›n›n hiçbirinin üzerinde bir
devlet otoritesi yoktu. Haberlerini serbestçe al›p serbestçe veriyorlard›. Birin-
ci Dünya Savafl› bafl›nda 15 kadar olan haber ajanslar›n›n say›s›, iki dünya sa-
vafl› aras›nda h›zla artm›flt›r. Art›k devletlerin ço¤u kendi ulusal ajanslar›n› ku-
rarak haberler üzerinde az çok bir kontrol oluflturmaya ve baz›lar› da böylelik-
le propaganda yapmaya yönelmifllerdi.

Ulusal ajanslar›n pek ço¤u Havas, Reuter, A.P. veya U.P. gibi büyük
ajanslarla anlaflmalar yap›yor, onlar›n haberlerini ya y›ll›k bir bedel karfl›l›¤›n-
da veya kendi ülkesine ait haberlerle takas ederek kullan›yorlard›. Salt Sovyet
Rusya haberleri kendi tekelinde tutmufltur. Yeni rejim ve ideolojinin gere¤i
olarak Sovyet Rusya’da yaln›zca TASS ajans›n›n verdi¤i haberler kullan›lm›fl-
t›r. Bu büyük ajanslar›n aras›ndan de¤inmeye de¤er olanlar Federal Alman-
ya’da “Deutsche Presse Agentur” (D.P.A.), Japonya’da savafl sonunda kapat›-
lan Domoi ajans› yerine kurulan “Kyudo” ve “Jizi” ajanslar›d›r.

Bize gelince, Osmanl› imparatorlu¤u zaman›nda gerçek anlamda ulusal
bir ajans kurulamam›fl. 1911’de Salih Gürcü Bey’in kurdu¤u Osmanl› Telgraf
Ajans› yabanc› büyük ajanslar›n sadece bir arac› olmufl, bu durum bir ara
ad›na “ulusal” s›fat› kat›lmas›na ra¤men imparatorlu¤un sonuna kadar böyle
sürmüfltür. Savafl y›llar›nda Havas ve Reuter Ajanslar›n›n kurduklar› Türkiye
Havas-Reuter Ajans› ancak iflgal kuvvetlerinin organ› olarak kalm›fl, ilk ulu-
sal ajans›m›z Anadolu Ajans› 6 Nisan 1920’de Mustafa Kemal Atatürk tara-
f›ndan kurulmufltur. Ajans›n resmi niteli¤i 1925 y›l›nda de¤ifltirilmifl, anonim
flirket haline getirilmifltir. Ancak, ajans devlet bütçesinden önemli derecede
yard›m alm›flt›r.2

Haberlerin al›n›p da¤›t›lmas›nda en önemli rolü ajanslar›n oynad›¤›
söz götürmez bir gerçek olmakla birlikte, onlar›n getirdi¤i bu ham maddeyi ol-
du¤u gibi ya da iflledikten sonra kamuoyuna ileten gazetelerle, radyo ve tele-
vizyonlard›r.

Bugün gittikçe haber gazeteleri haline gelmekte olan gazeteler uluslara-
ras› olaylara ait haberlerin büyük ço¤unlu¤unu ajanslardan al›rlar. Bu durum
ayn› flekilde radyo ve televizyonlar için de geçerlidir.

Radyo pek çok devlet için uluslararas› alanda çoktan beri bir propagan-
da arac› olmufltur. Bu yüzden adeta “radyolar aras› bir savafl” bafllam›fl, bunda
radyo yay›nlar›n›n geniflli¤i, uzunlu¤u, yay›n gücündeki üstünlük ve parazitler
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rol oynamaya bafllam›flt›r. Fakat ard›ndan gelen televizyon, görselli¤in getirdi-
¤i yenilik ve canl›l›k ile uluslararas› enformasyon alan›nda en etkin kitle ile-
tiflim araçlar›n›n bafl›na geçmifl görünmektedir. Etkinlik süresi ölçütüne göre
görsel bas›n›n yaz›l› bas›n›n yerini tutamayaca¤› tart›fl›la-durmakla beraber,
görselli¤in gücü hiç bir dönem insanl›¤›n üzerinde yads›nacak bir gerçek ol-
mam›flt›r.

Uluslararas› olaylar hakk›nda ülke ve dünya kamuoyunun zaman›nda ay-
d›nlat›lmas› Bat›’da çoktan beri kural haline gelmifltir. D›fliflleri Bakanlar› ve
gerekirse Baflbakanlar›n aç›klamalar›ndan baflka, ajans ve bas›n muhabirleri
arac›l›¤›yla, baz› olaylarla ilgili resmi aç›klamalar yapmak zorunlulu¤u da
kendini hissettirmeye bafllam›flt›r. Bu aç›klamalar çeflitli biçimlerde yap›l›r:
Resmi bildiriler, k›sa aç›klamalar (tavzihler) ve yalanlamalar (tekzipler) ya-
y›nlanabilir. Ayr›ca, bas›n›n soru sorma gereksinimini karfl›lamak için bas›n
toplant›lar› düzenlenir. Bu toplant›lar D›fliflleri Bakanlar› ya da hükümet Bafl-
kanlar› taraf›ndan yap›ld›¤› gibi, hükümet ya da D›fliflleri Sözcüleri taraf›ndan
da s›k s›k ya da her gün yap›labilmektedir. Devlet adamlar›n›n ya da sözcüle-
rinin aç›kça ve resmen söylemek istemedi¤i noktalar› gayr› resmi biçimde
aç›klamalar› olas›l›¤› da vard›r. Hatta ço¤u zaman devletin kendisi böylece ha-
ber verilip dünya kamuoyunun ayd›nlat›lmas›nda yarar görür. ‹flte bu gereksin-
meyi karfl›lamak üzere aynen yaz›lmamak, kaynak ve kimin söyledi¤i belirtil-
memek üzere ‹ngilizce deyimi ile ‘off the record’ aç›klamalar da yap›lmakta-
d›r.

1950’1erde Türkiye’de de ço¤ulcu demokrasiye geçilmekle D›fliflleri Ba-
kanl›¤›’n›n bas›nla iliflkileri artmaya bafllam›flt›r. Artan bu iliflkinin düzenlen-
mesi zorunlulu¤u duyulunca, 1955 y›l›nda Bakanl›kta bir ‘Bas›n Bürosu’ ku-
rulmufl ve bu büronun flefi,3 D›fliflleri’nin Sözcülü¤ünü yapmaya bafllam›flt›r.
1958 y›l›nda Enformasyon Dairesi Genel Müdürlü¤ü haline getirilen bu büro-
nun bafll›ca görevleri, Bakanl›k makam›na Türk ve yabanc› yaz›lardan ve olay-
lardan haber vermek ve uluslararas› olaylar hakk›nda Türkiye’nin görüflünü
bas›n mensuplar›na anlatmak, yanl›fl haberleri yalanlamak (tekzip etmek),
yanl›fl› düzeltecek do¤ru aç›klamalar yapmak (tavzih etmek) ve Türkiye’nin
d›fl siyasas›n›n ana çizgilerini yabanc› bas›n mensuplar›na aç›klamakt›r. D›-
flar›da da Elçiliklerin bulunduklar› ülkenin bas›n›n› dikkatle izlemek, gerekti-
¤inde bas›nla iletiflime geçmek zorunlulu¤u vard›r. Bu görevi yürütenler de
Bas›n Atefleleri’dir. Bugün art›k uluslararas› alanda bas›n, diplomasinin ayr›l-
maz bir parças›d›r.

22..  UUlluussllaarraarraass››  SSiiyyaasseett  

Uluslararas› siyasetin kapsam› yak›n tarih ve aktüel olaylardan daha ge-
nifltir. Hans J .Morgenthau’da bu durumu flu sat›rlarla özetlenmektedir: “Göz-
lemci, etraf›n› ça¤dafl sahnenin çevrelemifl oldu¤unu görür; ça¤dafl olaylar›n
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durmadan de¤iflen perspektifleri ve vurgulama yöntemlerinin etkisi alt›nda ol-
du¤unu hisseder. Aya¤›n› basacak sa¤lam bir zemin bulamayan gözlemci, de-
¤erlendirmeleri için objektif standartlardan da yoksundur. Bu yoksunluktan
kurtulmak, aya¤›n›n alt›na sa¤lam bir zemin bulmak için ise, aktüel olaylar ile
en eski geçmifl aras›nda birlikte-iliflkilere (correlation) ve bunlar›n her ikisinin
de temelinde yer alan insan do¤as›n›n de¤iflmez niteliklerinin temellerine in-
mek zorundad›r.”4

Uluslararas› siyaset, hukuk kurallar› ya da kurumlar›ndan da ibaret de¤il-
dir. Uluslararas› siyaset bu kurallar›n çerçevesi içinde ve bu kurumlar›n arac›-
l›¤› sayesinde ifllerlik kazan›r.

Uluslararas› siyaseti tan›mlayabilmek için öncelikle konunun kavramsal
alan›n›n iyi saptanmas› gerekir. Bu nedenle, ilk aflama olarak, ‘uluslararas›’
teriminin bu disiplinde ne anlama geldi¤ini ortaya koymay› gerekli görüyo-
ruz. Burada “ulus” sözcü¤üyle belirtilmek istenen “içsel ve d›flsal” egemenlik
hakk›na sahip devletlerdir.5 Tan›mdan da anlafl›labilece¤i gibi ulus olabilmek
için belirli bir toprak parças›na sahip olmak gerekli, egemenlik ise yeterli ko-
flul durumundad›r. Buna göre, bir ulus belirli bir toprak parças›na sahip olma-
d›kça, tan›m gere¤i egemen olamad›¤›ndan uluslararas› terimdeki ulus statü-
süne eriflememektedir; benzer bir flekilde, bir ulus belirli bir toprak parças›na
sahip olmas›na, hatta bu toprak parças› üzerinde kurumsal anlamda bir devlet
yap›s›na sahip bulunmas›na ra¤men, e¤er içsel ve d›flsal egemenlik haklar›na
sahip de¤ilse, yine terimimizdeki ulus yani devlet ulam›na (categorie) gireme-
mektedir.

Tüm bu tan›mlama giriflimlerinden hareketle, uluslararas› teriminin ege-
men devletleraras› terimi ile anlamdafl kullan›labildi¤i saptamas›nda bulun-
mak olas›. Di¤er taraftan, uluslararas› sözcü¤ünün içinde yer ald›¤› uluslara-
ras› siyaset ve uluslararas› iliflkiler6 alan›n kapsam›n› ve s›n›rlar›n› belirle-
mek aç›s›ndan önem tafl›maktad›r. Uluslararas› iliflkiler deyimi uluslararas› de-
yimine oranla daha genifl olmakla birlikte, hatta onu da kapsayan bir alan› ni-
teler, örne¤in bir d›fl yard›m konusu uluslararas› iliflkiler aç›s›ndan ele al›nd›-
¤›nda, yard›m›n amac›, türleri ve sonuçlar› bir bütün olarak incelenmeye çal›-
fl›l›r. Oysa ayn› konu uluslararas› siyaset çerçevesi içinde ele al›nd›¤›nda, d›fl
yard›m yaln›zca siyasal amaçl› oldu¤u ve/veya siyasal amaç do¤urdu¤u ölçü-
de incelemeye al›nacakt›r.

Bunun yan›nda, d›fl siyasa ile d›fl iliflkiler deyimlerini de benzer flekilde
ele almak mümkündür. D›fl ile uluslararas› aras›ndaki ay›r›m biraz daha fark-
l› bir görünüme sahiptir. “D›fl siyasa ile d›fl iliflkiler deyimi, uluslararas› siya-
sa ile uluslararas› iliflkiler olarak adland›rd›¤›m›z alanlar›n klasik anlamda te-
mel inceleme birimi, temel aktörü olan egemen devletin d›fla iliflkin konumu-
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na iflaret etmektedirler.”7 Bu çerçevede ülkenin d›fl siyasetleri, uluslararas› si-
yasetin konular›ndan birisini, en önemlisini oluflturmaktad›rlar.

Bir bilim dal› olarak uluslararas› siyasan›n asal konusu, uluslararas› siya-
sal sorunlar›n gözlenmesi ve çözümlenmesi ile bunlar› anlatabilme yetene¤i-
ne sahip kavramlar›n ya da modellerin gelifltirilmesidir. Sonuç olarak belirtil-
meden geçilemeyecek olan, bugüne kadar uluslararas› siyasay› çözümlemek
için bir çok yaklafl›mlar getirilmifl olmakla birlikte,  istenilen sonuca henüz
ulafl›lamam›flt›r. Sorun tteekklliikk’’ten, yani tteekk  öörrnneekklliikk’ten kaynaklanmakta. Dü-
zensiz, karmafl›k bir görünüm sunan bu alanda art arda gelen benzer olaylar-
dan çok birbirinden farkl› olaylar gözlemlenir zaman içerisinde. 

33..  DD››flfl  SSiiyyaassaall  BBaakk››flfl  AAçç››ss››

D›fl siyasa üzerinde esen iletiflim rüzgarlar›n› betimleme girifliminde ön-
celikle ‘D›fl Siyasa’y› ‘Uluslararas› Siyasa’dan ay›ran temel niteliklere k›saca
de¤inmekte yarar görüyoruz.

Uluslararas› siyasan›n kapsam› d›fl siyasadan daha genifltir: E¤er bir ki-
fli, bir devletin ya da genel olarak devletlerin uluslararas› çevreye karfl› davra-
n›fl› ile bu davran›fl›n hangi koflullar alt›nda oluflturuldu¤unu inceliyorsa, bu
kiflinin D›fl Siyasa ile ilgilendi¤i söylenebilir. Buna karfl›n, bu kifli Uluslarara-
s› Siyasa ile ilgilenecekse, iki ya da daha fazla devlet aras›ndaki siyasal iliflki-
leri uluslararas› yap›n›n tümü içinde ele alacak ve inceleyecektir.8

D›fl siyasa uluslararas› siyasal sorunlara belli bir devletin ya da genel ola-
rak devletlerin amaçlar›, hedefleri ve davran›fllar› aç›s›ndan ele al›r.

Devletlerin uluslararas› alanda kendilerine seçtikleri rol uluslararas› diz-
gesinde meydana gelen de¤iflikliklerle koflulluk i1iflkisindedir. Hiç flüphesiz,
devletlerin güç ve etkilili¤i söz konusu sistemde meydana gelen de¤ifliklikler-
le yak›ndan ilintilidir. Aç›kça söylenebilir ki uluslararas› dizgenin yap›s›, kü-
çük devletlerin pek az etkileyebildikleri ve fakat pek fazla etkilendikleri bir
yap›d›r. Bu nedenledir ki uluslararas› dizgenin oluflturucular› büyük devletler-
dir.

Devletlerin d›fl siyasa hedeflerinde de¤iflime yol açan birincil nitelikli un-
sur uluslararas› dizgenin yap›s›nda, daha do¤rusu uluslararas› güç dengesinde-
ki de¤iflmelerdir. Oluflan sosyo-politik, sosyo-ekonomik ve sosyo-psikolojik
geliflmelerin do¤urdu¤u blok-içi ya da bloklar-aras›ndaki çat›flmalarda gevfle-
meler, güç dengesinin de¤iflmesi, yeni güçlü devletlerin ortaya ç›kmas› gibi
durumlar, dünya devletlerinin önüne yeni olanaklar ya da tam tersi tehlikeler
sunabildiklerinden dolay› devletler d›fl siyasalar›n› durumlara göre ayarlamak
zorunlulu¤u tafl›rlar. Yak›n tarihte meydana gelen bir olay bu durumu en iyi fle-
kilde örneklendirecektir. Birinci Dünya Savafl›’ndan 1950’lerin sonlar›na ka-
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dar iki kutuplu-iki blok aras›nda yaflayan devletler, 1960’lar›n bafllar›nda
Çin’in Sovyet Sosyalist dizgesinden kendini çekip bir üçüncü büyük güç ola-
rak bölgesinde etkilili¤ini art›rmaya bafllad›¤›na tan›k olmufllard›r. Çin Halk
Cumhuriyeti’nin uluslararas› güç da¤›l›m›nda yeni bir “kutup” oluflturmas›,
yeni ticari, ekonomik ve ekinsel iliflkilerin bafllamas›, o zamana kadar hüküm
süren blok dizgesinin zay›flamas›na yol açm›fl, bu nedenle de blok-içi ya da
bloklar-aras› mevkilerde bulunan devletleraralar›ndaki iliflkileri yeniden göz-
den geçirmek, d›fl siyasa stratejilerini yeniden düzenlemek zorunda kalm›fllar-
d›r. 

Bu tür de¤iflmeleri h›zland›ran en etkili etmen ekonomik olanlard›r. Ne-
deni de ticari iliflkilerin kültürel ya da siyasal yak›nl›¤a ba¤l› olmadan da ge-
liflebilmeleri ve fakat bu geliflmeleriyle zamanla di¤er alanlarda da iliflkilerin
dogmas›na ya da pekiflmesine yol açabilmesidir. Bundan dolay› 1960’lar
sonras›ndaki bu yeni kutuplaflma, dünyan›n çok-kutuplu görünüm almas›, ti-
caret a¤lar›n› genifl tutmay› hedeflemifl, Amerika Birleflik Devletlerin teflvik-
leriyle de ‘gevfleme’ (detente) döneminin temellerini atm›flt›r.

Devletlerin d›fl davran›fllar›n› etkileyen baflka bir öge de uluslararas› de-
¤erlerdir. Bugün en önemli uluslararas› de¤erler aras›nda “siyasal ba¤›ms›zl›k
ve uluslar›n kendi geleceklerini kendilerinin tayin etmesi hakk› (selfdetermi-
nation)”9 bulunmaktad›r. Yak›n tarihlerde geliflen bir baflka de¤er ekonomik
kalk›nma olmufltur. Teknolojik geliflme düzeyi, endüstriyel kalk›nmalar› ve as-
keri güçleri devletlerin uluslararas› dizgede statülerini belirleyen bafll›ca et-
menler olmufllard›r.

Hiç kuflku yok ki ‘devletlerin d›fl siyasalar›nda göz önünde bulunduru-
lan temel ögelerden biri, ülkenin co¤rafik konumu, bir baflka deyiflle jeopoli-
tik yap›s›d›r. Modern teknoloji, co¤rafya özelliklerinin siyasal ve ekonomik
önemini bir ölçüde de¤ifltirmekle birlikte, jeopolitik nedenlerin d›fl siyasaya
getirdi¤i s›n›rlamalar büyük ölçüde, hala varolmaya devam etmektedir. Co¤-
rafi özellikleri ve yap›s› d›fl›nda, devletin uluslararas› güç merkezlerine yak›n-
l›¤›n›n da d›fl davran›fl›n› etkileyece¤i aç›kt›r.10

Genel bir deyiflle, devletlerin d›fl siyasalar›n› etkileyen uluslararas› ne-
denler, iç etkenlere oranla daha birincil durumdad›r. Buna karfl›n, ulusal yap›-
n›n özelliklerinin d›fl siyasa kararlar›nda hayli etken olduklar› yads›namaz bir
gerçektir. Devletin d›fl siyasa kararlar›n› gerçeklefltirme ya da alma aflamas›n-
da sahip oldu¤u potansiyeli ön hesaba katma zorunlulu¤u vard›r kararlar›n so-
nuç getirebilmesi aç›s›ndan.

D›fl siyasada “rasyonel davran›fl, amaçlarla araçlar aras›nda bir iletiflimin
bulunmas›n› gerektirir ve ço¤u kez eldeki araçlar, seçilecek amaçlar› tayin
ederler.”11
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Genellikle d›fl siyasada karar ve eylem saptamas›nda kullan›lan ‘bürokra-
tik-pragmatik’ denilen bir yöntemdir. D›fl siyasan›n bürokratik-pragmatik bir
yöntemle saptanmas›n›n özellikleri ise “kararlar›n d›flar›daki güç iliflkilerini ve
güç yap›s›n› de¤ifltirmekten çok d›fl durumlara ve olaylara bir tepki olarak
al›nmas› ve sorunlar›n diplomatik pazarl›k yöntemi ile çözülmesi gibi du-
rumlard›r.”12

44..  PPoolliittiikk  DD››flfl  SSiiyyaassaa  ((FFoorreeiiggnn  PPoolliiccyy))

Devletleraras› iliflkileri flekillendiren d›fl siyasa, yüzy›llar boyu kapal› ka-
p›lar ard›nda gerçeklefltirilerek siyasal alan›n sihirli kutusu olarak kalm›flt›r.
Bu gidifle dur diyen her zamanki gibi zaman olmufltur. Dünyadaki geliflmele-
re koflul olarak d›fl siyasa görünümünün hem biçimi hem de içeri¤i de¤iflmifl-
tir. Teknolojik yenilikler ve demokratikleflme, bugün bu iki silah, d›fl siyasay›
yaln›z ayr›cal›kl›lar›n girebildi¤i yasak bölge olmaktan çekip alm›fl gibi görü-
nüyor. D›fl siyasa denince ilk akla gelen diplomasi, demokratik toplumlarda,
kap›lar›n› dünyaya aralam›flt›r art›k.

D›fl siyasan›n hareket noktas› ulusal ç›karlard›r, hedefi bar›fl›n korunma-
s›, yabanc› devletlerle iyi iliflki ve iflbirli¤inin gelifltirilmesidir; iki tarafl› ya da
çok tarafl› olarak yürütülür. II. Dünya Savafl›’ndan sonra çok tarafl› diploma-
si sahas› genifllemifltir. Ancak, son y›llarda yine iki tarafl› diplomasi a¤›rl›k
kazanmaya bafllam›flt›r. Bu iki tür diplomasi aras›nda önemli farklar bulun-
maktad›r. Çok tarafl› diplomasi genellikle kamuoyuna aç›kt›r. ‹ki tarafl› diplo-
maside denge unsuru ve s›n›rlar bellidir. Çok tarafl› diplomaside ise denge un-
surlar› de¤iflik ve genifltir. Çok tarafl› diplomaside üç kutup ortaya ç›km›flt›r:
Sosyalist ülkelerin oluflturdu¤u Do¤u Blo¤u -ki art›k da¤›lm›fl durumdad›r-
demokratik ülkeler toplulu¤u olan Bat› Grubu ve geliflme halinde bulunan ül-
keler grubu. Bunlar da ekonomik anlamda 77’ler Grubu, siyasal anlamda Ba¤-
lant›s›zlar Grubu olarak ikiye ayr›lm›flt›r. Türkiye, bafl›ndan beri Bat› Grubu
içinde yer alm›flt›r. 

Bugünkü geliflim ve de¤ifliklikler bloklar düzenini y›km›flt›r. Yeni bir
dünya, yeni bir düzen kurulmaktad›r.

44..11..  DD››flfl  SSiiyyaassaa  EEttkkeennlleerrii

Bir devletin d›fl siyasas›n› oluflturan, bir baflka deyiflle yönlendiren etken-
ler çok çeflitlidir. Bunlar› de¤iflmeyen/de¤iflen etkenler diye iki grupta incele-
mek mümkündür.

De¤iflmeyen etkenlerin bafl›nda ‘vatan’ gelir. Oturulan topraklar›n dünya
siyasi co¤rafyas›ndaki yeri, d›fl siyasay› flekillendirmede önemli ve de¤iflme-
yen bir etkendir. D›fl siyasada devaml› di¤er bir etken de ‘komflular’d›r. Onlar-
dan da vazgeçilemez. Bunda seçim hakk› yoktur. Tarih, kültür, dil, din ve et-
nik yak›nl›k d›fl siyasan›n flekillenmesinde bafll›ca önemli etkenler olup, en

240 SSiiyyaasseettiinn  ‹‹lleettiiflfliimmii



devaml› niteliklerdir. Ve gerçekten de devletlerin d›fl siyasal hedeflerini belir-
leme esnas›nda göz ard› edilemeyecek etkiler yapmaktad›rlar. Bilgisiz eylem
baflar›l› olmaz. D›fl siyasada en önemli konulardan biri olarak tarih bilgisi ç›-
kar karfl›m›za. Tarihi çözümleme son derece önemlidir. Komflu devletlerden
bafllayarak dünyadaki büyük güçlerle d›fl iliflkiler tarihini iyi bilmek ulusal he-
defleri saptarken, ulusal ç›karlar› korurken gerekli ön koflullardand›r. Tarihi iyi
bilmeden bugünü de¤erlendirmek, siyaset gelifltirmek, hatalara davetiye ç›kar-
mak olur.

D›fl siyasay› yönlendiren di¤er bir etken rejimin fleklidir. II. Dünya Sa-
vafl›’ndan sonra devletlerin gruplara ayr›lmas› daha çok rejimlerin benzerlik
ve yak›nl›¤›na göre olmufltur.

Türkiye’nin baflta NATO olmak üzere Bat› kurumlar› içinde yer almas›
d›fl siyasas›n›n bel kemi¤ini oluflturmaktad›r. Bunun kayna¤›nda Atatürk’ün Ba-
t›l›laflma siyaseti yatar. Bu siyaset üç unsura dayan›r:13

- Türk toplumunu Bat› medeniyeti  seviyesine getirmek,

- Osmanl› imparatorlu¤unu y›kan ve koloniyal benzerlik bulunan güç-
lerle beraber olmak gerçekli¤i,

- Bat› güç kaynaklar› tekelini Yunanistan’a b›rakmamak.

Zaman içinde d›fl siyasette gittikçe öncelik ve a¤›rl›k kazanan di¤er bir et-
ken ekonomik ç›kar ve iliflkilerdir. Ekonomik ç›kar d›fl siyasetin savunmadan
sonra gelen hedefidir. Ekonomik güç d›fl siyasetin etkinlik kayna¤›d›r. Bir dev-
letin uluslararas› alanda etkin bir rol oynayabilmesi için d›fl siyasetin güçlü bir
ekonomi ile güvenilir bir savunma gücü temellerine dayanmas› gerekir. Hatta
ekonomik gücün d›fl siyasette askeri güçten daha etkili oldu¤u söylenebilir.
Her türlü ba¤›ms›zl›¤›n temel koflulunun ekonomik ba¤›ms›zl›k oldu¤unu de-
neyimler göstermektedir. Askeri güç de zaten ekonomik güce dayanmaktad›r.

D›fl siyasetin di¤er önemli bir arac› da kamuoyudur. Bu etkenin son y›l-
larda artan bir önem kazanmas›n›n nedenlerinin bafl›nda demokratikleflme pa-
ketleri gelmektedir. Etkin bir flekilde uygulanmas› d›fl siyasan›n demokratik-
leflme derecesine ba¤l›d›r. Bir konunun kamuoyuna mal edilmesi, deste¤inin
sa¤lanmas›, d›flar›da kabul görme, etkili olma imkan›n› artt›r›r. Ulusal da-
valarda devletin halk› arkas›na almas› d›fl siyasette kararlar› uygulamas›nda
ona büyük destek olur.

Kamuoyu etkeninin bir yönü iç kamuoyu oluflturmak, di¤er önemli yönü
de d›fl kamuoyunu haz›rlamakt›r. D›fl kamuoyunu haz›rlamak bir tür halkla
iliflkiler çal›flmas› olarak görülebilir. Kamuoyu oluflturmada kullan›lan bir di-
¤er yöntemin de propaganda oldu¤u söylenebilir. Bu yöntemin diplomaside
s›kl›kla kullan›ld›¤› görülmüfltür. Baz› dönemlerde kimi devletlerde hükümet-
ler bu amaçla “Propaganda Bakanl›klar›” kurmufltur. Bunlar›n içinden Nazi
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Almanyas›’ndaki Goebbels’in yürüttü¤ü Propaganda Bakanl›¤›, belleklerden
kolay kolay silinecek gibi de¤ildir. Bu bakanl›klar daha sonra Enformasyon-
Tan›tma Bakanl›klar›na ya da D›fliflleri Bakanl›¤›na ba¤l› Bas›n-Yay›n ve En-
formasyon Müdürlüklerine dönüfltürülmüfltür.

D›fl siyasetin bir di¤er dayana¤› ulusal birlik ve beraberlik olgusu, ulu-
sal dayan›flmad›r. Çünkü iç bünyeye dayanmayan d›fl siyasetin baflar›l› olmas›
güçtür.

D›fl siyasetin oluflma ve baflar›s›nda bir di¤er önemli etken olarak sa¤l›k-
l› bilgi sahibi olmay› göstermek gerekir. Bilgi sahibi olmadan siyaset yap›la-
maz. Bu nedenledir ki, büyük devletlerin pek ço¤unda bu amaçla kurulmufl
bilgi bankalar› bulunmaktad›r özellikle. Bat›l› Devletlerde bilgi ve belge top-
lama, saklama ifllemleri titizlikle yerine getirilirken, Türkiye bu konuda da
Amatör Ruhu’nu ustal›kla korumaktad›r. Bilgi toplamak için baflvurulacak çe-
flitli yollar vard›r. Aç›k bilgi kaynaklar› oldu¤u gibi casusluk gibi gizli bilgi
toplama yöntemleri de kullan›lagelmifltir. Her devletin bilgi toplama, eski de-
yimiyle istihbarat ifllerini yürüten kurulufllar› vard›r. ‹stihbarat, güvenilir ol-
mas› durumunda, d›fl siyasan›n en iyi malzemesi olur. Teknolojik geliflmeler
bu alan› da çok etkilemifltir, “iyi bir istihbarata dayanmayan d›fl politika el yor-
dam›yla yürür.”14

44..22..  DD››flfl  SSiiyyaasseett  --  ‹‹çç  SSiiyyaasseett

D›fl siyaseti iç siyasetten ayr› ele almak olas› görülmez. D›fl siyasette iç
siyasetin yans›malar› vard›r. Fakat, kimi zaman da d›fl siyasetin iç durumu et-
kilemek amac›yla kullan›ld›¤› görülmüfltür. Bunlar birbirine ba¤l›, birbirini et-
kileyen etkinlik sahalar›d›r. Fakat iç tüketime yönelik d›fl siyasa yap›lmas›
do¤ru de¤ildir. Bu uygulamaya örnek olarak Yunanistan Baflbakan› Papan-
dreou’nun iktidarda kalabilmek için y›llarca sürdürdü¤ü “Türk Tehdidi” pro-
pagandas› verilebilir.

‹ç sosyal ve siyasi istikrar d›fl siyasa etkinli¤i bak›m›ndan oldukça önem-
lidir. Bundan dolay›d›r ki, devletler kendilerine rakip olarak gördükleri devlet-
lerin sosyal ve siyasi istikrar›n› etkilemeye, sarsmaya çal›fl›rlar. Türkiye bu gi-
bi y›k›c› etkinliklere pek çok kez hedef olmufltur, son geliflmelere bak›ld›¤›n-
da, ne yaz›k ki olmaya da devam edecek görünmekte.

Berlin duvar›n›n y›k›lmas›, Körfez krizi, Sovyet Sosyalist Cumhuri-
yetler Birli¤i’nin Da¤›lmas› gibi pek çok önemli olaylar d›fl›nda kamuoylar›
d›fl iliflkilere pek ilgi göstermemektedirler. Seçimler de genellikle hiçbir ülke-
de pek önemli yer tutmaz. Oysa ki, iç siyasetteki karar ve uygulamalar, sos-
yal haklar, demokratik özgürlükler ve insan haklar› bugün art›k ülkeleraras›
iliflkilerde önemli bir role sahip hale gelmifltir. Bu nedenle iç siyaset, d›fl ilifl-
kilerde giderek artan flekilde etkili olmaktad›r.
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D›fl siyasetin iç etken, kaynak ve destekleri yan›nda d›fl destek ve kay-
naklar› da önemlidir. Siyasi birleflmeler, ekonomik iflbirli¤i kurulufllar› ge-
nellikle bu amaçla kurulur. Dil, din, ekin ve ç›kar ba¤lar› d›fl siyasetin destek
ve kaynaklar›d›r. Karfl›l›kl› ekonomik ç›kar, ticaret, büyük ihaleler, teknoloji
genellikle d›fl siyaset arac› olarak ak›ll›ca kullan›ld›¤› taktirde etkili olur. “Bir
devletin d›fl politikas› ve dünyadaki yeri, iç ve d›fl potansiyeli toplam›na eflit-
tir.”15 Bir devletin iç ve d›fl siyasetini etkileyen etkenler çok çeflitlidir. Bunlar
aras›nda en önemlilerinden biri devlet adamlar›n›n seviyesidir. Fakat, teknolo-
jik geliflme bu alanda köklü de¤iflikliklere yol açm›flt›r. Bütün önemli sorunlar
üst seviyede do¤rudan temasla yürütülür hale gelmifl, d›fl teflkilat iç idarenin
devam› olmufltur.

D›fl siyaset ak›ll›, ölçülü, zamanlamas› iyi yap›lm›fl eylem alan›d›r, dola-
y›s›yla dinamiktir. Hareketsiz d›fl siyasetle bir yere var›lmaz. Ancak bugün
teknolojinin bütünlefltirdi¤i dünyada Mc Luhan’›n deyimiyle küresel köy gö-
rünümü alm›fl dünyam›zda (village global) olaylar›n d›fl›nda kalmak büyük
yetenek ister. Baflar›l› bir d›fl siyasette olaylar› önceden görebilen bir diploma-
si söz konusudur. Bu dünya olaylar›n›n ciddi izlenmesi ve do¤ru de¤erlendi-
rilmesi, sonucunda da iyi seçeneklerin haz›rlanm›fl olmas› demektir.

Bu çal›flmay› gerçeklefltirebilen devletler -genellikle geliflmifl devletler-
olaylar karfl›s›nda haz›rl›ks›z yakalanmazlar. Türkiye için bunu söylemek güç-
tür. Türkiye d›fl siyaset üretmeden çok, yap›lan siyasetleri izleme yoluna git-
mektedir.

Yalta dizgesinin y›k›lmas› ve Sovyet ‹mparatorlu¤unun da¤›lmas›yla bir
çok devletin d›fl siyaset eksen ve hedefi de¤ifliyor. II. Dünya Savafl› galibi üç
büyük devletin liderleri Roosevelt, Churchill ve Stalin 1943’te Yalta’da kendi
iradeleriyle bir düzen kurmufllard›r. Fakat halk›n demokratik kat›l›m›na dayan-
mamas› bu düzenin en zay›f noktas› olmufltur. Bu düzen 1989’dan sonra bir-
birini izleyen geliflmelerle ortadan kalkm›flt›r. Halen dünya kendine yeni bir
düzen bulma çabas› içerisindedir.

Demokratik devletlerde d›fl siyasetin oluflmas›, kararlar› ve eylemi, hükü-
met, parlamento, ço¤u halde kamuoyunun kat›l›m›yla gerçekleflir. D›fl siyase-
tin gücü fluna dayan›r: Genifl anlamda kat›l›m. Demokrasiyi biçimsel ola-
rak yaflayan ülkelerde d›fl siyaset Baflbakanlar›n, D›fliflleri Bakanlar›n›n ayr›-
cal›kl› alan› durumundad›r, topluma yans›t›lmaz. Genel olarak, d›fl siyasa ulu-
sal hedeflere göre saptan›r ve uygulan›r. D›fl siyasa genel devlet siyasas›ndan
ayr› tutulamaz. Bu nedenle ulusal hedefleri iyi çizilmifl, ciddi araflt›rma ve de-
¤erlendirmelere dayanan, uzun vadeli d›fl siyaset plan› gerekli ve yararl›d›r.

D›fl siyasada uygulanan hedefler devletlerin tutumlar›na göre ya etkindir
ya da de¤ildir. Dinamik, ufku genifl ülkelerde etkin ulusal hedefler üstün tutu-
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lur. “Bir devleti büyük hedeflere götürmek, dünyadaki yer ve rolünü tahkim
etmek, gelece¤ini sa¤lam esaslar üzerine oturtmak, milli heyecan› ayakta tut-
mak, d›fl varl›¤›, tarihi ba¤lar› ile iliflkilerini gelifltirmek etkin hedeflerdir. Et-
kin olmayan hedefler ise statükocudur. Durumu oldu¤u gibi korumak, her tür-
lü oluflum ve ihtilaf›n d›fl›nda kalmak, bir bak›ma dünyaya s›rt›n› çevirmek. Bu
gibi hedefleri benimseyen milletlerin ruhu yafllan›r ve dünya olaylar›nda rol
ve söz sahibi olamazlar.”16

D›fl siyasada kararl›l›k esast›r, çözümleme-birlefltirme gücü çok önemli-
dir. Ve seçimi daima bar›fltan yana yapmal›d›r. K›br›s’ta 1963’ten 1974’e ka-
dar yaflananlar bu çizginin net olmay›fl›ndan kaynaklanm›flt›r.17 En etkili vaz-
geçirici kuvvet kararl›l›kt›r. Her fleyi kabul edebilir ya da sineye çekebilir gö-
rüntüsü çok tehlikelidir.

D›fl siyasa devletlerin bir arada yaflama sanat›d›r. Yaz›l› olan, olmayan
kurallar› vard›r. Bu kurallar da zaman içinde de¤iflmektedir. En sa¤lam ve ge-
çerli d›fl siyasa kamuoyu ço¤unlu¤unca benimsenmifl olan›d›r. En kötü d›fl si-
yasa örne¤i f›rsatç›l›¤› kollayan›d›r. Dünya bar›fl›n›n genellikle koruyucusudur
d›fl siyasa, bazen de sorumlusudur. D›fl siyasa ile bar›fl›n garantisi ise demok-
rasidir. Demokrasinin dünyada yay›lmas›n› sa¤lamak bar›fla hizmettir.

44..33..  YYeennii  DDüünnyyaa  DDüüzzeennii

Bugün dünya tarihi ibresi çok h›zl› çal›flmakta. Siyasi co¤rafya yeniden
çiziliyor, askeri, ekonomik bütün dengelerin alt-üst oldu¤u, düzenin yerini dü-
zensizli¤in ald›¤› bir dünya; milliyetçilik ak›mlar›n›n h›z kazand›¤›, milletle-
rin bile kendi içinde atomlara bölündü¤ü bir dünya.

Bir taraftan so¤uk savafl›n son bulmas›yla bar›fl, demokrasi, özgürlük-
ler, insan haklar› rüzgarlar› eserken; öte taraftan da etnik çat›flmalar›n art›fl
gösterdi¤i, s›n›rlar›n tart›fl›ld›¤›, endifle veren bir dünya. Berlin Duvar›’n›n y›-
k›ld›¤›, Demir Perde’nin ortadan kalkt›¤›, Almanya’n›n birleflti¤i, Yugoslav-
ya’n›n parçaland›¤›, Balkanlar’›n ve Ortado¤u’nun kaynad›¤›, ‹srail ile Arap-
lar’›n diyalog kuramad›¤› çeliflkiler dünyas›…

Dünya de¤iflmifltir; yeni bir dünya ve bu dünyan›n getirdi¤i yeni so-
runlarla karfl› karfl›ya bulunmaktay›z. Görebildi¤imiz kadar›yla, dünün dünya
düzeni h›zla geçmiflte kal›rken, yar›n›n dünya düzeni de henüz kendini belli et-
memifltir. “Bu durumda bizler, günümüz politikac›lar›n›n durmadan iddia et-
tikleri gibi ‘yeni dünya düzeni’yle karfl› karfl›ya de¤iliz. Bizim karfl›m›zda ye-
ni dünya düzensizli¤i bulunmaktad›r, bunun ne kadar sürece¤ini de tahmin et-
mek kolay de¤ildir. Siyasal yap›da da, politikada da yeni bir ‘‘ötesi’ ça¤›na
geçmekteyiz. Bu sefer ki ‘‘egemen devlet ötesi’’ ça¤d›r.”18
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55..  DD››flfl  SSiiyyaassaaddaa  AAmmaaçç((llaarr))

Her egemen devlet, uluslararas› dizgedeki konumuna göre d›fl siyasada
kendine amaç(lar) belirler. Kendini korumak, güvenli¤i sa¤lamak, güç elde et-
mek, sayg›nl›k sa¤lamak, bir ideolojiyi savunmak, ülkenin refah›n› yükselt-
mek, vb. nedenlerle d›flar›ya yönelik siyaset yap›ld›¤›ndan bu alandaki de¤iflik
amaçlar› kapsayan bir tipolojiyi gelifltirmek yerinde olacakt›r.

Uluslararas› dizgede yer alan tüm devletlerin tan›m gere¤i varolma, var-
l›¤›n› koruma amac›na sahip olduklar› söylenebilir. Gerçekten de, devletlerde
“en temel amaç” olarak varolma/varl›¤›n› koruma amac› yer almaktad›r. Fakat,
varolman›n yan› s›ra bir ülkenin sosyal, siyasi ve ekonomik dizgelerini koru-
mak yine en temel amaçlar aras›nda say›labilmekle beraber, bunlar›n birinde
oluflan bir de¤iflimin o ülkenin varl›¤›n› uluslararas› dizgeden silecek güçte ol-
mayaca¤› da söylenmektedir, örne¤in 1979 y›l›nda ‹ran’›n sosyal yap›s›nda te-
mel de¤ifliklikler meydana gelmifl olmakla birlikte, bu devlet bugün de varl›-
¤›n› sürdürebilmektedir.

Bu flu demektir; bir devletin en temel amac› do¤al olarak var olmakt›r. Ve
bu temel amac› gerçeklefltirebilmenin temel koflulu da sosyal, siyasi, askeri ve
ekonomik tamamlay›c› amaçlar tafl›makt›r.

Güvenlik-sayg›nl›k sa¤lama amac› da ikincil bir amaç olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Dar anlam›yla ele al›rsak güvenlik amac› varolma amac› ile ya-
k›ndan ilgilidir. Do¤rudan ana vatan›n d›flar›dan gelen tehditler karfl›s›nda sa-
vunulmas›na gerek b›rakt›rmayacak önlemlerin al›nmas› anlam›na gelir. Bir
ülkenin güvenlik amac› flu ya da bu derecede baflka ülkelerinki ile çat›flma ha-
lindedir. Gerçekten de, bir ülkenin güvenlik önlemlerinin kendi siyasal s›n›r-
lar›n›n d›fl›na, di¤er ülkelere do¤ru uzand›¤› kesin olmakla beraber, nerede bit-
ti¤i belirsizdir.

Zaman zaman güvenlik kavram› ile iç-içe geçmifl bir flekilde ele al›nan
bir kavram da yaflamsal ç›karlard›r. Bunlar u¤runda savafl›lmaya haz›r türden
d›fl siyasa ç›karlar›na dayal› amaçlard›r. Fakat, yaflamsal nitelikli amaçlar›n
nesnel baz› ölçütlere göre s›n›rlar›n› çizmek kolay görünmüyor. Çünkü, bir ül-
kenin u¤runda savafl› göze alaca¤› ç›karlar›n›n neler oldu¤u, söz konusu ülke-
nin karar al›c›lar›n›n, ülke ç›karlar›ndan baz›lar›n›n bu nitelikte olduklar›na
karar vermeleriyle belirlenmektedir.

Bir ülkenin sayg›nl›k sa¤lama-koruma amac›na gelince, bugün bunun d›fl
siyasa aç›s›ndan bir amaç m›, yoksa bir sonuç mu oldu¤u tart›fl›lmaktad›r. D›fl
siyasan›n söz edilmesi gereken bir di¤er amac› da uzun dönemli olmas›d›r.
Devletlerin d›fl siyasas›nda bafll›ca iki tür uzun dönemli amaçtan söz etmek ge-
rekir: “Jeopolitik amaçlar” ve “ideolojik amaçlar.”
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Bir ülkenin jeopoliti¤inin, yani siyasi co¤rafyas›n›n, o ülkenin d›fl siyasa
amaçlar›n› önemli ölçüde etkiledi¤i yayg›n bir görüfltür. Bununla beraber, ça-
¤›m›zda ortaya ç›kan teknolojik geliflmeler, devletlerin d›fl siyasa amaçlar›
aras›nda jeopolitik nitelikte olanlar›n belli bir oranda azalmas› sonucunu do-
¤urmufltur.

Devletlerin uzun dönemli amaçlar› deyimi ço¤u zaman, bir ülkenin tafl›-
d›¤› belli bir de¤er dizgesini yayma amac›na yönelik giriflimler ile ayn› anlam-
da kullan›lmaktad›r. Örne¤in, ABD için uzun dönemli ideolojik amac›n ço¤ul-
cu bir siyasal ve ekonomik dizgenin di¤er devletler taraf›ndan da kabulünü
sa¤lamak oldu¤u söylenebilir.

Asl›nda, ülkelerin d›fl siyasa amaçlar›n›n genellikle, k›smen ülkeler aras›
rutin iliflkilerden k›smen de ülkenin iç yap›s›ndaki bask› gruplar›n›n etkisiyle
belirlenen tutum ve davran›fllardan olufltu¤u, bu nedenle uzun dönemli beklen-
tilerin bu amaçlara etkisinin belirleyicili¤inin giderek azalmakta oldu¤u
gözlenmektedir.

66..  DD››flfl  SSiiyyaassaann››nn  TTiippiikk  ‹‹ddeeoolloojjiilleerrii

Her ülkede karar vericiler toplumsal de¤erlerin etkisi alt›nda hareket
ederler. Bir toplumda bireylerin düflünme biçimine egemen olan, o toplumun
yaflant› biçimini etkileyen, k›sacas› toplumun iç ve d›fl siyasas›n› yönlendiren
de¤er dizgesinin tümüne birden genellikle ideoloji denilmektedir. Bir toplu-
mun de¤er dizgesi gelenekler ve inançlardan oluflur.

Hemen her toplumda ideolojinin yerine getirdi¤i ifllevlerin bafl›nda, diz-
geyi ve önderlerin eylemlerini meflrulaflt›rmak için bir araç olarak kullan›lma-
s› gelir.19 Uluslararas› siyasetin do¤as› yüzündendir ki, belli tipteki ideolojiler-
le belli tipteki uluslararas› siyasetler aras›nda ba¤›nt› vard›r. Üç tip ideoloji
say›labilir d›fl siyasa için; Bunlar, status quo ideolojileri, emperyalizm ideolo-
jileri ve bulan›k anlaml› ideolojiler.

Status quo siyaseti ço¤u zaman kendi gerçek do¤as›n› saklamaz; ideolo-
jik örgütlenmelere gerek duymaz. Bunun nedeni, status quo’nun kendi öz var-
l›¤› yüzünden bile belli bir yasall›k tafl›mas›d›r. Var olan bir fley kendini des-
tekleyecek ve kendinden yana bir fleylere sahip demektir, aksi taktirde zaten
var olmas› söz konusu olamazd›.

Yol gösterici ilke olarak kendisine bar›flç›l›¤› seçen bir d›fl siyaset anti-
emperyalisttir, dolay›s›yla status quo’nun sürdürülmesine hizmet eder. Dev-
letler hukuku da, status quo siyaseti için ayn› flekilde ideolojik bir ifllev yük-
lenmifl bulunmaktad›r. Devletler hukuku, bütün hukuki düzenler gibi her fley-
den çok statik bir toplumsal güç olmak durumundad›r.

Status quo ideolojisini güden siyasetin aksine, emperyalizm ideolojisinde
siyasa her zaman için ‘beyyine külfet’ (Burden of proof; iddia sahibi taraf id-
dias›n› ispatlamak, belgelemek zorundad›r) yüklenmek durumundad›r. Ve do-
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lay›s›yla, emperyalizm siyaseti y›kmak istedi¤i status quo’nun y›k›lmay› hak
etti¤ini ispatlamak zorundad›r.

Daha önce belirtti¤imiz gibi, devletler hukuku kendi do¤as› gere¤i status
quo’nun ideolojik destekçisidir. Emperyalizm ise, dinamik niteli¤inden dolay›
hareketli bir ideolojiyi gerektirir. Emperyalizmin hukuktan yararlanabildi¤i
alan tabii hukuk; yani olmas› gerekti¤i fleklindeki hukuktur. Kuvvet bofllu-
¤undan do¤an iflgali flart gören bu ideoloji pozitif hukuka karfl›l›k bir gereksi-
nim olmaktan ç›kmakta, tabii hukuka dayand›r›lmakla yetinilmektedir.

Modern zamanlarda ise, sosyal felsefenin etkisi alt›nda, emperyalizm ide-
olojileri biyolojik iddialara dayand›r›l›yor. Bu durumda da en uygun ve yete-
neklinin hayatta kalabilece¤i görüflü devletleraras› ba¤lamda siyasete akta-
r›ld›¤›nda, askeri yönden kuvvetli olan ulusun zay›f olanlar üzerindeki üstün-
lü¤ü do¤al bir olay olarak görülmektedir. Bu felsefeden bak›ld›¤›nda, kuvvet-
li olan›n zay›f olan üzerinde hakimiyet kurmamas›; zay›f olan›n kuvvetli ile
eflit olmay› istemesi do¤aya ayk›r› düflmektedir. Komünizm, Faflizm, Nazizm
ve hatta Japon emperyalizmi bu biyolojik ideolojilerden devrimci amaçlar
için yararlanma yoluna gitmifllerdir.

Anti-emperyalizmin gücü ve etkinli¤i, bu ideolojinin anlamca bulan›k ol-
mas› yüzündendir. Karfl› karfl›ya bulunulan siyasetin emperyalizm mi yoksa
status quo siyaseti mi oldu¤unu anlamay› güçlefltirir.

Bu kar›flt›r›c› ve buland›r›c› etki, bu ideolojinin düzenli bir yap› içinde
de¤il de, hem status quo’cular hem de emperyalist siyaset taraftarlar› taraf›n-
dan savunulacak kadar düzensiz bir yap› içinde gelifltirilmesiyle kendini bulur.

Zaman›m›zda ise, uluslar›n kendi geleceklerini kendilerinin belirleme il-
kesi ile Birleflmifl Milletler ayn› ifllevi yerine getirir. II. Dünya Savafl›’n›n ar-
d›ndan hareketlenen bar›fl ideolojisinin katk›lar›yla anti-emperyalist ideoloji-
ler daha bir önem kazanm›fllard›r.20

Gerçekte uluslararas› alanda kendi gücüne ve bu gücün di¤er devletlerin
güçleri içindeki göreli durumuna bakarak, devletlerin uluslararas› siyasada sa-
hip olduklar› seçenekler oldukça s›n›rl›d›r. Morgenthau’ya göre, devlet ulusla-
raras› alanda üç tür siyaset izleyebilmektedir: 1) Status quo ( statüko;
süregelen durum ) siyaseti; 2) Yay›lma ve emperyalizm siyaseti; ve 3) Prestij
siyaseti. Bunlardan sonuncusu, devletin sahip oldu¤u gücü göstermek için
yapt›¤› giriflimler ve gösterilerdir, ilk ikisi ise gücü sürdürmek ve artt›rmak ile
ilgi1idir.

77..  DD››flfl  SSiiyyaassaa  SSttrraatteejjiilleerrii

Bir devletin d›fl dünyaya karfl› genel tutumu, bu dünya ile olan ba¤lant›-
s›, iç ve d›fl amaçlar›n› gerçeklefltirmek için izledi¤i genel yönelim o devletin
siyasal stratejisini ortaya koyar. Bu stratejiler devletlerin çeflitli konulardaki
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tutum ve davran›fllar›yla ortaya ç›kar. Bunlar dört grupta toplanabi1ir: Yaln›zc›-
l›k stratejisi, tarafs›zl›k stratejisi, ba¤lant›s›zl›k stratejisi ve ba¤laflma stratejisi.

Yaln›zc›l›k stratejisi siyasal alanda uluslararas› dizge ile ilgili sorunlara
alt düzeyde bir kat›l›m stratejisidir. Bu stratejiyi güden devletler di¤er egemen
devletlerle en alt düzeyde diplomatik ya da ticari iliflkiye girerler. Fakat, ulus-
lararas› iliflkilerde siyasi ve özellikle de ekonomik karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k olgu-
sunun giderek güç kazanmas›, devletlerin bu türden bir d›fl siyasi stratejiyi iz-
lemesini güçlefltirmektedir bugün. Bu nedenledir ki bu stratejinin örneklerini
art›k yaln›zca tarihte bulabilmekteyiz.

Bir ülkenin d›fl siyasas›nda yaln›zc›l›k stratejisine yönelmesine yol açan
çeflitli etkenler vard›r. Sönmezo¤lu bunlar› flöyle s›ralar:21

- Belirli bir sosyal sistemi koruma ve/veya d›fl etkiler ile bozulmadan ge-
liflmesini sa¤lama endiflesi, d›fl siyasa aç›s›ndan izolasyonist bir tutum izlen-
mesinde önemli bir etken olabilir.

- Yayg›n bir kan›ya göre sosyo-ekonomik aç›dan ‘kendi kendine yeterli
olma’, bir ülkenin izolasyonist bir d›fl politika izlemesini kolaylaflt›r›c› bir fak-
tördür.

- Di¤er d›fl politika stratejileri için oldu¤u gibi izolasyonizm aç›s›ndan
da kamuoyunun arzusunun bu yönde olmas›, stratejinin tercihinde ve uygu-
lanmas›nda etkili olmaktad›r.

- Yaln›zc›l›k, uluslararas› sistem(ler)in tam anlam›yla bir dünya sistemi
haline gelmedi¤i ve/veya belirli bir güç da¤›l›m›n›n bulundu¤u dönem ve du-
rumlarda daha kolayl›kla uygulanabilen bir d›fl politika stratejisidir.

- Yaln›zc› türden bir d›fl politikan›n tercihini ve uygulamas›n› kolaylaflt›-
ran bir di¤er etken de co¤rafi ve topografik koflullard›r. Gerçekten de, bir ül-
kenin ada olmas›, çeflitli tabii s›n›rlarla di¤er birimlerden ayr›lmas›, yüksek
da¤larla ve ormanlarla kapl› olmas› gibi özellikleri, izolasyonist bir d›fl politi-
ka stratejisinin uygulanmas›n› etkilemektedir.

Tarafs›zl›k, savafl hukuku içerisinde yer alan bir kavramd›r. Bir devletin iki ve-
ya daha çok devlet aras›nda ç›km›fl bir savafltan kendini fiilen ve hukuken d›-
flar›da tutmas›d›r. Örne¤in, II. Dünya Savafl› s›ras›nda Türkiye’nin izledi¤i d›fl
siyasada tarafs›zl›k stratejisi söz konusudur.

Öte yandan, baz› durumlarda bu strateji savafl d›fl› dönemlerde de izlene-
bilme niteli¤ine sahiptir. “Bir devletin, di¤er devletlerce siyasi ba¤›ms›zl›¤›n›n
ve ülke bütünlü¤ünün teminat alt›na al›nmas›na karfl›l›k meflru müdafaa hali
hariç, harp hakk›ndan ve askeri ittifaklara girme hakk›ndan vazgeçmesi bu
devletin daimi tarafs›zl›k statüsü alt›na konulmas›”22 anlam›na gelmektedir.
Ancak burada bir nokta üzerinde durmak gerekir. 
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Sürekli tarafs›zl›k statüsünde, bu statüyü alan devlet ile bu durumu tan›-
yan devlet(ler) aras›nda bir anlaflma söz konusudur. Devletin tamamen kendi
iradesiyle seçti¤i bir durum de¤ildir. Bu nedenle, sürekli tarafs›zl›k statüsü el-
de eden devletlere tarafs›z devlet yerine tarafs›zlaflt›r›lm›fl devlet denilmekte-
dir. Çünkü tarafs›z devlet bunu yaln›zca kendi egemen iradesine göre gerçek-
lefltirir. Sözgelimi, II. Dünya Savafl› sonras›nda Avusturya, ABD, SSCB, ‹ngil-
tere ve Fransa taraf›ndan sürekli tarafs›z devlet statüsüne sokulmufltur. Daha
önce bir tarihte de yine Avrupa’n›n büyük devletleri, ‹sviçre’yi 1815’te, Belçi-
ka’y› 1831’de, Lüksembourg’u da 1867’de daimi tarafs›z duruma getirmifller,
fakat 1914’te Almanya’n›n Belçika ve Lüksembourg’u iflgal etmesiyle bu dev-
letler daimi tarafs›zl›k statüsünden ç›km›fl olmakla beraber ‹sviçre halen bu
statüsünü korumaktad›r.23

‹ki ya da daha fazla devlet aras›nda ç›km›fl olan bir savaflta, üçüncü tara-
f›n bu savafl d›fl›nda kald›klar›n› bildirmeleri anlam›na gelen tarafs›zl›k strate-
jisi, kendisini kabul eden devlete uluslararas› hukuk taraf›ndan verilen baz›
haklarla birlikte ödevler de yüklemektedir. Bir baflka deyiflle, tarafs›zl›k bir
uluslararas› hukuk kural›d›r ve yaln›zca savafl durumunda söz konusu olabil-
mektedir.

Tarafs›zl›k uluslararas› iliflkilerde karfl›lafl›lan eski bir kavram olmas›-
na karfl›n Ba¤lant›s›zl›k bu alanda görülen yeni bir kavramd›r. II. Dünya
Savafl› sonras› dönemde ortaya ç›km›flt›r.

Ba¤lant›s›zl›k deyimi daha çok iktisadi alanda geçerlik kazanan Üçün-
cü Dünya ile 77’ler Grubu gibi deyimlerle anlamdafl gibi görülse de siyasi
alanda anlam› farkl›d›r. Daha çok siyasada etken durumda tarafs›zl›k deyi-
miyle anlamdaflt›r. Bir ülke etkili tarafs›zc›1›k ya da ba¤lant›s›zl›k türü bir
stratejiyi izledi¤inde yürütece¤i siyaset flöyledir:24

- Bar›fl içinde bir arada yaflama (peaceful coexistance) ilkesine dayal› bir
d›fl politika izlemelidir,

- NATO, eski Varflova Pakt› gibi çok tarafl› askeri ittifaklara kat›lmamal›-
d›r,

- Özgürlük ve ba¤›ms›zl›k ilkelerini desteklemelidir.

- Büyük güçlerle ikili askeri ittifaklara kat›lmamal›, topraklar› üzerinde
kendi r›zas› ile kurulan yabanc› askeri üsler bulunmamal›d›r.

Günümüzde devletlerin ço¤unlu¤unca izlenen bir d›fl siyasa stratejisi ola-
rak görülebilir ittifak oluflturma, tarihi oldukça eskilere dayan›r. Uluslararas›
siyasada devletlerin birlikte hareket etmelerini anlatan ba¤laflma terimi ile bir-
likte ‘koalisyon’, ‘pakt’ ve ‘blok’ terimleri de kullan›lagelmifltir.
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Devletler de t›pk› bireyler gibi kendi otonomilerini her zaman üst s›n›rda
tutmak isterler. Buna karfl›n, ba¤laflmaya yönelmeleri nas›l aç›klanabilirin çö-
zümü için devletleri buna iten nedenleri ortaya koymak gerekir. Bu nedenler
flunlard›r:

1. Devletleri, baflka devletlerle ba¤laflmaya iten nedenlerin bas›nda, hep-
sinde ortak bir amac›n olmas›, fakat devletlerin öz kaynaklar›n›n, kapasiteleri-
nin bu amaca tek bafllar›na ulaflabilmekte yetersiz kalmas› gelmektedir.

2. Di¤er taraftan, baz› durumlarda devletler, belirli bir amaca ulaflmak
için öz kaynaklar› yeterli olsa da, bu amaca ulaflma çabalar›nda yine de baflka
ülkelerle ittifaklar oluflturmay› tercih edebilirler. Bunun nedeni de, söz konu-
su amaca ulaflman›n maliyetini azaltmak, süresini k›saltmak, siyasetlerine ya-
sall›k getirmek veya baflka devlet ya da devletleri etki alt›na almak olabi1ir.25

Ba¤laflmalar›n ifllerli¤i aç›s›ndan, ba¤laflmaya iliflkin anlaflmada yer alan
taraflarla ilgili hak ve yükümlülüklerin hangi koflullar alt›nda geçerli ola-
ca¤›n›n belirlenmesi (Casus Feoderis) büyük önem tafl›r.26

Ba¤laflmalar iki ya da daha fazla say›da devletin kat›l›m›yla oluflurlar,
iki ya da daha çok devlet aras›nda, hak ve yükümlülüklerin tek tarafl› olarak
belirlendi¤i türden ba¤laflma anlaflmalar› da yap›labi1ir.27 Gerek iki tarafl› ge-
rekse çok tarafl› ittifaklar, casus feoderis gerçeklefltirildi¤inde al›nacak önlem-
lerin niteli¤i bak›m›ndan da bafll›ca üç grupta toplanabilir:28

- Ba¤laflma üyelerinden birisinin sald›r›ya u¤ramas› halinde, di¤er üye ya
da üyelerin askeri yard›mda bulunmay› da kabul ettikleri savunma paktlar›,

- Ba¤laflma üyelerinden birisinin sald›r›ya u¤ramas› halinde di¤er üye ya
da üyelerin tarafs›z kalmalar›n› öngören tarafs›zl›k veya sald›rmazl›k paktla-
r›,

- Belirli bir askeri veya siyasi kriz an›nda taraflar aras›nda dan›flma ve-
ya iflbirli¤ini öngören anlaflmalar.

Bununla birlikte, her ittifakta casus feoderis durumunda al›nacak önlem-
lerin neler oldu¤u çok aç›k bir flekilde yer almayabilir. “Bir ittifakta söz konu-
su olan siyasi ve askeri merkezileflme ve koordinasyon derecesi, ittifak›n ama-
c›n›n revisionnist ya da status quo olmas›, ittifak›n içerisinde güçlü bir lider
devletin yer al›p almamas›, ittifak›n genel ya da k›smi nitelikte olmas›”29 vb.
çeflitli etkenler vard›r ki bunlar›n ba¤laflman›n ifllerlik derecesini etkiledi¤i
söylenmektedir.

88.. SSaayygg››nnll››kk SSiiyyaasseettii // GGüüçç MMüüccaaddeelleessii

Uluslararas› arenada güç mücadelesinin kendini ifade etti¤i üçüncü tür
olarak ssaayygg››nnll››kk  ssiiyyaasseettii,,  ça¤c›l siyasa literatüründe tam anlam›yla ortaya ko-
nulabilmifl bir konu görünümünde de¤ildir.
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Sayg›nl›k, kuvvet elde etmek ve bunu korumaya çal›flmak de¤il, kendini
bir amaç olarak sunmakt›r. Sayg›nl›k siyaseti, bazen ne kadar afl›r› ve saçma
flekillerde kullan›lm›fl olursa olsun, bireyler aras›ndaki iliflkilerde sayg›nl›k
(prestij) arzusu nas›l bir iliflki ö¤esi ise, uluslararas› siyasada da, sayg›nl›k si-
yaseti uluslararas› iliflkilerin ö¤elerinden birini oluflturur. ‹ç siyaset ile ulusla-
raras› siyaset tek ve ayn› toplumsal olgunun farkl› iki oluflumundan baflka bir
fley de¤ildir. Her iki alanda da, toplumsal iliflkileri belirleyen, kurumlar› ya-
ratan sakl› fakat ortaya ç›kmaya haz›r dinamik kuvvet, toplumsal savunma ve
bilinme arzusudur.

Sayg›nl›k siyasetinin temel iki hedefi vard›r. ‹lki yaln›zca sayg›nl›k ka-
zanmak; ikincisi status quo ya da emperyalist bir d›fl siyaseti desteklemek için
sayg›nl›k kazanmak.

Uluslar›n iç siyasetinde sayg›nl›k, yaln›zca sayg›nl›k olarak bir hedef
oluflturabiliyor. Ancak, d›fl siyaset alan›nda bu ender görülen bir durumdur.
D›fl siyasette sayg›nl›¤›n temel hedefi, ülkenin gücünün bilinip ünlenmesi de-
¤il, bu kuvvetin daha da güçlenmesi ve korunmas› için u¤rafl veren d›fl iliflki-
lerin destekçisi durumunda bir yan ürün olmas›d›r.

Sayg›nl›k siyasetinin status quo ya da emperyalist siyaseti yarar›na bir
ifllev yüklenmesinin nedeni, do¤rudan do¤ruya uluslararas› siyasetin kendi
öz do¤as›ndan kaynaklan›r. Bütün uluslar›n d›fl siyasetleri, uluslar›n aralar›n-
daki güç iliflkileri ile ilgili yap›lan tahmine ve bu güç iliflkilerinin yak›n ve
uzak gelecekte ne yönde de¤iflebilece¤ine iliflkin hesaplara dayan›r.

Bir ulusun temel hedefi ne olursa olsun, o ulusun sayg›nl›¤› -kuvvetli
bilinmesi- d›fl siyasetinin baflar›l› olabilmesinde bazen en önemli etken görü-
nümündedir. Bu nedenle usçul bir d›fl siyasa için sayg›nl›k siyaseti vazgeçil-
mez bir ö¤edir.

Güç mücadelesinin, yaln›zca bask› ve askeri kuvvet gibi geleneksel yön-
temlerle yap›lan bir mücadele olmaktan ç›k›p, çok daha genifl bir flekilde in-
sanlar›n düflüncesinde yap›lan bir mücadele haline geldi¤i ça¤›m›zda sayg›n-
l›k, çok önemli bir silah haline gelmifltir. Bu mücadelenin en önemli silah› pro-
pagandad›r. Propaganda, bir taraf›n sayg›nl›¤›n› yükseltmek, di¤er taraf›n ise
itibar›n› k›rmakla görevlendirilmifltir. Bu u¤urda kullan›lan bir baflka silah ise
ekonomik yard›mlard›r. Yard›m eden devlet, ekonomik üstünlü¤ü ile yard›m
alan› etkiler.

Sayg›nl›k siyaseti en büyük baflar›s›n›, kendisini izleyen ulusu her za-
man güçlü ve her diledi¤i an fiili kuvvet kullanabilecek bir ulus olarak gös-
termekle kazan›r. Bu baflar› iki etkene ba¤l›d›r: Karfl› konulamaz bir güç sahi-
bi olarak tan›nmak ve bu gücün bilincinde olup da bilinçli bir flekilde bu gücü-
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nü kullanmak istemeyen devlet olarak bilinmek. Bu iki ö¤enin birlikte yer al-
d›¤› sayg›nl›k siyasetlerine tarihten Roma ve Britanya ‹mparatorluklar› örnek
olarak gösterilebilir.30

99..  SSiiyyaassaall  GGüüçç

Siyasal güç kavram› siyasi bilimin en tart›flmal› konular›ndan biridir.
“Siyasal bilimde kullan›lan bir kavram›n de¤eri, bu kavram›n, belli bir siyaset
faaliyet alan›na ba¤l› say›lan olgular›n maksimumunu aç›klama yetene¤i ile
belirlenir.”31

Devletleraras› siyaset, bütün di¤er siyasetler gibi bir güç ve iktidar müca-
delesidir. Temel amaç ne olursa olsun güç her zaman için acil bir ihtiyaçt›r.
Güç yoksa, uluslar aras› alanda etkin bir rol oynayamazs›n›z.

Güç dendi¤inde bir insan›n di¤er insanlar›n düflünce ve eylemlerini yön-
lendirme etkisi kastedilir. Siyasal güç dendi¤inde ise kamusal erki ellerinde
bulunduranlar aras›nda karfl›l›kl› denetleme iliflkisiyle ve yine bunlarla kamu
aras›ndaki denetleme iliflkisi kastedilmektedir.

Uluslararas› siyasada, silahl› kuvvet tehdidinde bulunabilme konusun-
daki potansiyel güç bir ulusun siyasal gücünü meydana getiren en önemli
maddi etkendir.32

Büyük güç, niteli¤i gere¤i, baflka uluslar karfl›s›nda durumunu koruma
yetene¤ine sahip bir devlet olarak geliflen bir ekonomik taban gerektirir.33 Bu
nedenle, “uluslararas› dizge içinde yer alan bugünkü büyük güçler, kendile-
rinden önce gelenlerin hepsinin karfl› karfl›ya kald›klar› iki tehditle bafl et-
mek zorundad›rlar: ilk olarak, kimilerinin öbürlerine göre daha zengin (genel-
likle de daha kuvvetli) olmalar›na yol açan eflitsiz ekonomik büyüme düzenle-
ri ile, ikinci olarak da, rekabete dayal›, ara s›rada tehlikeli olan d›fl koflullarla;
bu koflullar onlar›, daha yak›n bir zamanda elde edilecek askeri güvenlikle, da-
ha uzun vadeli ekonomik güvenlik aras›nda karar merciileri için evrensel
olarak uygulanabilir bir hareket biçimi sa¤layamaz.”34

Bu konuda de¤inilmesi gereken bir baflka nokta da d›fl siyasan›n yürütül-
me yöntemlerini gösteren RReeaallppoolliittiikk’’tir. Machiavelli taraf›ndan gelifltirilen
realpolitik yaklafl›m›n unsurlar› flöyle s›ralanabilir: “Hükümdar›n ve daha son-
ra devletin ç›karlar› hareketin itici gücüdür; siyasetin gerekleri devletlerin
kurallara ba¤l› olmayan rekabetlerinden do¤maktad›r; bu gereklere dayanan
politik hesaplar rasyonel siyasetlerin keflfine yard›mc› olur; siyasetin de¤eri-
nin en son testi baflar›d›r ve baflar› devleti korumak ve güçlendirmek olarak ta-
n›mlanmaktad›r. Machiavelli’den beri ç›kar ve gereklilik -ve bunlar› kapsa-
yan raison d’Etat deyimi-realpolitik’in bafll›ca kavramlar› olarak kalm›fllar-
d›r.” 35
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‹flte uluslararas› alanda, bu yöntemlerin yol açt›¤› uluslararas› sonuçlar›
aç›klamak Güç Dengesi’ne kal›r. E¤er, “uluslararas› iliflkilerin aç›k bir kuram›
varsa, bu, güç dengesi kuram›d›r.”36 Güç dengesi, “baz›lar›nca bir do¤a kanu-
nu olarak, baz›lar›nca da bir rezalet olarak görülmektedir. Baz›lar› onu devlet
adamlar›n›n bir rehberi olarak, baz›lar› da emperyalist politikalar›n bir kisvesi
olarak de¤erlendirmektedir. Baz›lar› güç dengesinin devletlerin güvenli¤inin
ve dünya bar›fl›n›n en iyi güvencesi oldu¤unu savunur.”37

1100..  DD››flfl  SSiiyyaassaaddaa  KKaammuuooyyuu

Herhangi bir kan›n›n oluflabilmesi üç ö¤enin birlikteli¤ini zorunlu k›lar.
Bunlar; birey, çevre ve bu ikisi aras›ndaki etkileflmedir. Kitle haberleflme araç-
lar› ile hukuki ve siyasal ortam bir kan›n›n oluflmas›nda çevresel unsur ola-
rak ifllev görmektedir.

Bütün sosyal süreçlerin kayna¤›nda bireyler aras›nda anlam iletimi süre-
ci dedi¤imiz haberleflmeyi buluruz. Uza¤› yak›n eden, k›sa zamanda dünya
olaylar›n› bireylerin yak›n›na getirebilen ve özellikle bu olaylar› sunufl ve yo-
rumlay›fl biçimleriyle bireylerin kan›lar›na yön verebilme olana¤›na sahip
bulunan kit le  i let ifl im araçlar›  seçmeli  i lgi  ile etkisinin s›n›rl› kal-
mas›na ra¤men, yine dolayl› yollarla göz ard› edilemeyecek bir etki gücüne
sahiptir. Fakat kitle iletiflim araçlar› benzer iletiler göndermeye bafllad›¤›n-
da iletiyi alanlar aras›nda farkl› etki ve davran›fllara yol açmas› ancak ‘arac›
unsurlar’ denilen unsurlar›n oynad›¤› role ba¤l›d›r. Söz konusu unsurlar
flunlard›r:38

- ‹letiyi alan›n ön e¤ilimleri ve bu e¤ilimlere uygun seçme, alg›lama ve
kat›lma mekanizmalar›,

- Grup ba¤l›l›klar›,

- Kiflisel haberleflme ve kanaat önderlerinin rolü.

K›saca, kitle iletiflim araçlar› bireyler üzerinde do¤rudan do¤ruya etki
göstermeyip, aradaki unsurlar›n eflli¤inde ve onlar›n yard›m›yla etkinlik gös-
termektedir. Bu nedenle, de¤ifliklikten çok status quo’yu koruma yönünde bir
ifllerli¤e sahiptir. Buna karfl›n, yeni durumlar ve yeni olaylar hakk›nda kan›
oluflturma söz konusu oldu¤unda kitle iletiflim araçlar›n›n gerçek etkisinden
söz etmek olas› görünüyor. Bunun nedeni aç›kt›r; yeni olaylar, yeni sorunlar
karfl›s›nda haberleflme arac› taraf›ndan gönderilecek iletilerin yolunu kesecek
tav›rlar, ba¤lant›lar ve bunlar›n do¤urdu¤u seçmeli alg›lama mekanizmas›
yoktur; konu dinleyici ve okuyucu için yenidir.39

Kamuoyunun nas›l biçimlendi¤i konusunda bu k›sa göz gezdirmeden
sonra, as›l d›fl siyasa konusunda beliren kamuoyunu ele almak istiyoruz.

Siyasal süreç aç›s›ndan kamuoyu karar verme ifllemine kat›lma ve bu yol-
la iktidar› denetleme olay›d›r. D›fl siyasada kamuoyu, d›fl siyasa konular›yla il-
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gilenen bireylerin ve üyesi olarak içinde bulunduklar› gruplar›n genel kan›la-
r›d›r.40

Hep söylenir, iç siyasa ile ilgilenen birey ve gruplar›n çoklu¤u ve çeflitli-
li¤i ve dolay›s›yla bu insanlar›n kendi ç›karlar› do¤rultusunda seslendirdikleri
kan›lar›n çeflitlili¤ine ra¤men, d›fl siyasa ile ilgilenen bireylerin ve gruplar›n ve
de bunlarda oluflan kan›lar ayn› derece çeflitlilik göstermezler. D›fl siyasa ko-
nusunda ilgisizlik bir derece bilgisizlikten kaynaklanmaktad›r. Bundan dolay›,
son y›llarda d›fl siyasa konusunda kamuoyunun genel durumunu saptamak
amac›yla yap›lan çal›flmalar konunun ilgi-bilgi boyutu üzerinde durmakta-
d›r.

‹lgi-bilgi boyutu ölçü al›narak yap›lan incelemelerde d›fl siyasa konusun-
da kan›lar›n genellikle piramit biçimini alan üç tabakada ayr› ayr› odaklaflt›¤›
gözlenmifltir.41

Piramidin taban›n› pasif halk denilen genel halk y›¤›n› oluflturur. Bu kit-
le, d›fl siyasa olaylar›n›n fark›nda de¤ildir, bu konuda bilgisizdir. Orta tabaka-
da aktif halk kitlesi bulunmaktad›r. Bu kitle “bir toplum içinde d›fl politika
konular›na karfl› ilgi duyan, bu konularda bilgi sahibi olan ve toplumsal ve
e¤itimsel yap›da yüksek yerleri iflgal eden halk grubu”42ndan oluflur. 

Piramidin tepe noktas›nda ise kamuoyu yarat›c›lar› bulunmaktad›r. Ka-
muoyu yarat›c›lar› toplum içinde küçük bir grubu oluflturmakla birlikte, kamu-
oyunun hem kapsam› hem de oluflturulmas› aç›s›ndan çok önemli bir rol oy-
namaktad›rlar.

James N. Rosenau taraf›ndan gelifltirilen ‘kamuoyu yarat›c›lar›’43 kavra-
m› ‘seçkinler’ kavram›n›n geniflletilmifl biçimidir. Kamuoyu yarat›c›lar› top-
lum içerisinde dört farkl› katmanda toplan›rlar:

- Siyasiler:Resmi görevlere atanm›fl ya da seçilmifl, karar alma yetkisi
olanlar,

- Yöneticiler: Yönetim organ›ndaki mesleki personel,

- Ç›kar Gruplar›: Ulusal ya da yerel, toplumdaki çeflitli istek ve ç›-
karlar› yans›tan amaçlar› gerçeklefltirmek üzere örgütlenmifl ve karar veri-
ciye  dönük özel gruplar›n ve derneklerin temsilcileri,

- Haberleflme Araçlar› Sahipleri: Özellikle radyo, gazete ve televizyon
gibi kitle iletiflim araçlar› sahipleri ve bunlar›n iflleyifline kat›lan görevliler.44

K›saca özetlersek, “d›fl politika kanaatleri toplumda siyasal ilgi, bilgi
ve eylem derecesi yüksek olan tabakalarda yo¤unlafl›r.”45 Bu tabakada resmi
görevli organ ve yetkililer bulundu¤u gibi resmi bir s›fatla olmasa da,
özel ilgisinden ya da ç›karlar›ndan dolay› d›fl siyasayla ilgilenen kifli ve grup-
lar -üniversite ö¤retim görevlileri, kimi sosyal dernekler, vb.- da vard›r.
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Yap›lan incelemeler sonucunda ileri Bat› toplumlar›nda dahi d›fl siya-
sa konusunda kamuoyunun iç siyasaya oranla daha az ilgili davranmas›
araflt›rmac›lar› ister istemez flu genel sonuca götürmektedir: D›fl siyasan›n
Roma ‹mparatorlu¤u’ndan beri gelenekselleflmifl olan ‘aa rrccaannaa  iimmppeerriiii’, yani
iktidar›n tekelinde kalma niteli¤inin zaman›m›zda da toplumlar›n ço¤unda de-
vam etme olas›l›¤› yüksek durumdad›r.46

Oysa, ülke içerisinde bireylerin ve ba¤l› bulunduklar› örgütlü/örgütsüz
gruplar›n d›fl siyasa ile ilgilenmeleri, kanaat sahibi olmalar› ve bu kanaatle-
ri do¤rultusunda karar vericilere seçenekler götürebilmeleri d›fl siyasa ile
iç yaflant› aras›nda ba¤›n kurulmas›yla ancak kendini belli etmektedir. Bu
konuda siyasal iktidara düflen görev, status quo’nun korunmas›yla kendini
s›n›rlamay›p, toplumdaki de¤iflim ve geliflmelere uygun de¤ifliklikler getir-
mek olmal›d›r. Hükümetlerin bu görevi yerine getirebilmeleri de, “o zama-
na kadar kamu oyunu tekellerinde tutmufl s›n›rl› gruplar›n kanaatlerinin d›-
fl›na ç›k›p, yeni beliren kanaatleri duyabilmelerine ve bu kanaatlere yol açan
ihtiyaç ve istekleri saptayabilmelerine ba¤l›d›r.”47 Bunun için de d›fl siyasa ko-
nusuna ülke çap›nda ilgi duyulmas›, gereksinimlere göre kan›lar›n oluflmas›
ve bunlar›n karar vericilere ulaflmas›n› sa¤layacak hukuki, siyasal, ekono-
mik ve teknik olanaklar›n sa¤lanmas› gerekmektedir.

1100..11..  DD››flfl  SSiiyyaassaa  vvee  TTaann››tt››mm

Bir olay ya da düflüncenin bir baflkas›na ya da baflkalar›na iletilmesi, ya-
ni iletiflim süreci (communication process) kuflkusuz uluslararas› alanda da
farkl› bir süreç de¤ildir: “Kim kime, hangi yoldan, ne amaçla, hangi koflullar
içinde, ne diyor ve ne etki yap›yor.”48 Uluslararas› alanda da iletiflim eylemi
bu sorular› yan›tlayarak geçerlik buluyor. Fakat, belirtilmeden geçilemeyecek
bir nokta vard›r ki, bu da ayr› dünya anlay›fl›, ayr› kültür, ayr› d›fl siyasaya sa-
hip ulus-devletler söz konusu olunca, iletiflim eyleminin -daha dar anlam›nda
tan›tma eylemi- ilgili kitleye, onun hofllanaca¤› biçimde ve zaman›nda ula-
fl›p ulaflmad›¤›n›n, beklenen etkinin ortaya ç›k›p ç›kmayaca¤›n›n hesab›n›n
önceden yap›labilmesinin zorlu¤udur ve hatta elde edilen etkiyi ölçmek de
hiç kolay de¤ildir.

Her fleyden önce bir devletin, tan›tma eylemi ile hangi d›fl siyasa amac›-
na yararl› olmak istedi¤ini, baflka deyiflle d›fl siyasas›n›n yak›n ve uzak amaç-
lar›n› iyi bilmesi gerekir. Asl›nda d›fl siyasa masa bafl› toplant›lar›yla, en ince
noktalar›yla önceden belirlenebilecek bir konu de¤ildir. Çünkü, hem uluslara-
ras› yap›da hem de iç siyasadaki siyasi geliflmelerin etkisi alt›nda baz› de¤i-
fliklikler gösterecektir. Bununla birlikte, ulusal d›fl siyasan›n amaç ve ilkele-
rine uygun bir tan›tma siyasetinin ana çizgileri belirlenebilir. ‹flte bir kez bu
çizgiler belirlenince, devletin görünümü ve sayg›nl›¤› için bir genel tan›tma
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eylemi ile yine d›fl siyasan›n ak›fl› içerisinde yer alacak yard›mc› tan›tma ey-
lemleri sürdürülebilir k›l›nmal›d›r. Bunlar›n uygulamas› D›fliflleri ya da Kültür
Bakanl›¤› gibi kimi kamu kurulufllar› ya da di¤er baz› kurumlar ve kifliler
arac›l›¤›yla yap›l›r.

Tan›t›m›n -ya da iletiflimin-etkin ve dolay›s›yla baflar›l› olmas›nda rol oy-
nayan kimi unsurlar vard›r ki, bunlar› flu flekilde s›ralamak mümkündür: 49

- Yap›lacak tan›tma, yöneltilen kitle için inand›r›c› olmal›d›r ve bu uygu-
lama ile kan›tlanmal›d›r. Bunu sa¤lamak amac›yla gerçekçi olmak, dürüst kal-
mak, bilimsel bir haz›rl›k yapmak gerekmektedir. ‹nand›r›c›l›¤›, ayn› tarafa
baflka bir odaktan yap›lan propaganda eylemleri etkisiz k›lmaya çal›flabilir.
Örne¤in, Türkiye Cumhuriyeti 1974 K›br›s Bar›fl Harekat›nda böyle bir du-
rumla karfl› karfl›ya kalm›flt›r. Bu harekat›n K›br›s’› Yunanistan’a ba¤lama
amac› güden Yunan darbesini önlemek, Türklerin halklar›n› güvence alt›na al-
mak için Garanti Andlaflmas›n›n böyle bir durumda Türkiye’ye tan›d›¤› mü-
dahale hakk›na dayan›larak yap›ld›¤›, yoksa toprak kazanmak için yap›lmad›-
¤›na iliflkin aç›klamalar inand›r›c› niteli¤e sahip olmas›na karfl›n. Yunan pro-
pagandalar› yüzünden dünya kamuoyunda bu konuda yine de bir karars›zl›k
yaflanm›flt›r. 

- Yap›lacak bir tan›t›m›n a¤›rl›k merkezini iyi saptamak gereklidir. Bu,
uzun süreli sayg›nl›k oluflturulmas›nda tüm dünya olabilir, belirli bir konuda
belirli ülkeler olabilir ya da tek bir ülke ve tek bir çevre olabilir. Acaba, a¤›r-
l›k merkezi olarak al›nan kitlenin, tan›t›m›ndan sonra tutumunda ne gibi de¤i-
fliklikler olacak, bu konuya karfl› ne derece duyarl›l›k göstermifltir? Tüm bun-
lar bugün birer araflt›rma konusudur.

- Tan›t›m›n nerede, hangi yoldan, yani kimin arac›l›¤›yla yap›laca¤› da et-
kinlik bak›m›ndan önemlidir. E¤er Türkiye Baflbakan›’n›n, D›fliflleri Baka-
n›’n›n ya da D›fliflleri Sözcüsünün Türkiye’nin uluslararas› siyasal bir sorunu
üzerinde yapt›¤› bir aç›klaman›n h›zla dünyaya yay›lmas› isteniyorsa, en iyi
yollardan biri Associated Press, United Press International, France Presse,
Reuter’s baflta olmak üzere yabanc› haber ajanslar›n›n Türkiye’deki temsilci-
lerinin bu aç›klamay› dünyaya yaymalar› olacakt›r. Bu konuda üzerinde durul-
mas› gereken bir di¤er nokta ise, d›fl siyasa söz konusu olunca, inand›r›l›c›l›¤›
aç›s›ndan söyleme zihniyetinden çok söyletme zihniyetiyle ses duyurup ka-
muoyu oluflturman›n daha kolay olmas›d›r. Sözgelimi, bir BBC televizyon
ekibinin Türkiye’de yapt›¤› bir röportaj›n milyonlarca insan› etkileme olas›l›-
¤›n›n yüksekli¤ini tahmin etmek zor de¤ildir. Herkesin bildi¤i bir baflka fley
ça¤›m›zda iletiflim alan›nda h›z ve zaman ö¤esinin tafl›d›¤› önemdir. Bu konu-
da art›k çabuk hareket etmek zorunlulu¤u tart›flma götürmez. Haberin eskime
süresinde k›salma söz konusudur bugünkü uluslararas› haberleflme a¤›nda.
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Kuflkusuz h›zl› davranabilmek için iyi bir haber alma flebekesine ihtiyaç var-
d›r.

- ‹letiflim tekni¤i ele al›nmas› gereken bir baflka önemli konudur. Burada
hem iletilmek istenen haber, düflünce, görüntü, ses, vb.nin çekicili¤i, sevimli-
li¤i, aç›kl›l›¤›, yeterli ve k›sa oluflu gibi iletinin biçimi; hem de seçilen iletiflim
araçlar›n›n (kitap, broflür, gazete, radyo, televizyon vb.)türü ve çeflidi önemli-
dir. Türkiye ile ilgili bir konuda bir devlet adam›n›n yabanc› televizyonlarda-
ki görüntüsü ile birlikte verilen aç›klamas›n›n etkisi ile radyo spikerinin iletti-
¤i sözlerin etkisi aras›nda fark olacakt›r.

Ayr›ca tan›t›m›n, yöneldi¤i kitlenin niteli¤ine göre farkl› biçimlerde su-
nulmas› gerekebilir. Fakat bu farkl›l›k etiksel aç›dan haberde do¤ru kayb› ya-
ratmamal›d›r, baflka bir deyiflle gerçekçi davran›lmal›d›r. Örne¤in, 1939’da
Berlin radyosunun yaln›zca Arapça ve Türkçe yapt›¤› yay›n›nda flu haber tek-
rar tekrar geçilir: “Hitler, dünyaya Muhammed’in do¤du¤u gün geldi,...”50 Bu
haberde, Hitler Almanyas›’n›n yapt›¤› Yahudi soyk›r›m› ile Araplar›n ‹slam’›
yaflatmak ve yayabilmek amac›yla ilk zamanlardaki Yahudilerle olan mücade-
leleri aras›nda yak›nl›k kurulup, yap›lan soyk›r›m› hakl› göstermek hedeflen-
mifltir. Bu, hiç kuflkusuz kara propagandadan baflka bir fley de¤ildir.

D›fl siyasa amaçlar›na eriflilmesine destek ç›kacak iyi bir tan›t›m eylemi-
nin gerçeklefltirilebilmesi için öncellikle d›fl siyasan›n asal ö¤elerinin iyi bi-
linmesi gerekti¤i kan›s›n› tafl›maktay›z. Bu ö¤eler flöyle s›ralanabilir:51

- Bir dereceye kadar sürekli ö¤eler (co¤rafya, do¤al kaynaklar, enerji vb.)

- Daha az sürekli ö¤eler (sanayinin düzeyi, askeri haz›rl›klar vb.)

- ‹nsan ile ilgili ö¤eler (nüfus, liderlerin, karar vericilerin ve diplomasi-
nin nitelikleri, ideolojinin rolü ve enformasyonun etkinli¤i vb.)

Görülüyor ki, d›fl siyasa ö¤eleri içinde enformasyona da yer ayr›lm›flt›r.
Burada enformasyon vb. denince, her fleyden önce iyi haber akla gelmelidir.
D›fla yönelik tan›tma da enformasyonun öteki yan›n› gösterir. Fakat, enformas-
yon ister siyasi ister ekinsel nitelikli olsun, belli bir ölçüde d›fl siyasa ö¤eleri
içinde yer almas› onun etkilili¤inin ölçü de¤eri olamaz. Çünkü etkinli¤inin
oran›, inand›r›c›l›¤›na, uyguland›¤› zaman›n koflullar›na ve uygulama baflar›s›-
na ba¤l›d›r. Bazen, özellikle, k›sa sürede baflar›l› olabilir. Kimi araflt›rmac›lar
di¤er ö¤elere göre, tan›t›m›n etkilili¤i konusunda % 20’lik bir oran verebili-
yorlar ancak. Baflka bir deyiflle tan›tma, d›fl siyasa amaçlar›na varmada, örne-
¤in ekonomik potansiyele ya da askeri haz›rl›klara, hatta bir liderin baflar›s›na
ya da diplomasinin kalitesine oranla daha az önemlidir.

Normal olarak, d›fl siyasa kararlar›, her fleyden önce, sorunlar›n ulusal ç›-
karlar aç›s›ndan de¤erlendirilmesinden sonra al›n›r. Karar verici, ulusal ç›kar-
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lar› gözden geçirir, al›nacak karar karfl›daki devletlerin olas› tutumu nedeniy-
le, kârdan çok zarar getirecek nitelikte ise, bundan vazgeçebilir. Bu arada, ken-
di devletinin gücünü, dostlar›n›n ve düflmanlar›n›n durumlar›n› iyice inceler ve
en son dünya kamuoyunun durumunu düflünür. Dünya kamuoyu en son
düflünülendir. Verilen karar›n olumlu karfl›lanmas› için tan›tma önlemlerinin
al›nmas› ile yetinilir. Asl›nda dünya kamuoyunun duyarl›l›¤›, tüm geliflmelere
ra¤men, bugün gene de fazla de¤ildir. Sözgelimi, Birleflmifl Milletler’in sorun-
lara yaklafl›m› her zaman tutarl› olmad›¤› gibi etkisi de s›n›rl› kalmaktad›r. Bu
nedenle, hükümetler bugün için d›fl siyasa kararlar›nda dünya kamuoyunun
tepkisine ancak bir ölçü içinde önem vermektedirler ki, henüz “bir devletin,
d›fl politikas›n›, devletlerüstü kamuoyunun kendili¤inden bir hareketi sonun-
da, de¤ifltirmifl oldu¤u olay›na rastlanmamaktad›r.”52

Bununla birlikte, “Türkiye gibi bir yandan Avrupa entegrasyon hareke-
tine kat›lmak isteyen, öte yandan do¤usundaki ülkelerle geleneksel ba¤lar›-
n› korumak durumunda olan, ayr›ca jeopolitik durumu gere¤i s›k s›k uluslara-
ras› sorunlarla karfl›laflan ve nihayet aleyhinde, haks›z da olsa, bir çok tarihsel
önyarg›lar bulunan bir devletin dünya kamuoyuna ve çeflitli devletlerin
tepkilerine daha çok dikkatli ve duyarl› olmas› gerekir.”53 Bu da tan›tmay›,
Türkiye için, di¤erlerine oranla, daha önemli bir durum haline getirmekte-
dir.

Tüm bunlar›n yan›nda tan›tmaya etkisi aç›s›ndan haberleflme özgürlü-
¤ü ve bunun k›s›tlanmas›na de¤inmek gerekmektedir. ‹ngiltere’de 1215 y›l›n-
da ç›kar›lan Magna Carta,,  Kuzey Amerika’da 1776’da aç›klanan ‹nsan Hak-
lar› Beyannamesi bir yana b›rak›l›rsa, Avrupa’da ifade özgürlü¤ü’nü ortaya
koyan ilk belge 1789 Frans›z Devrimi’nin ‹nsan ve Yurttafl Haklar› Beyanna-
mesi olmufltur.54 Beyannamenin 10.maddesi “hiç bir kimse düflüncelerinden
dolay›, bunlar dinsel olsa bile, tedirgin edilemez; yeter ki bunlar›n aç›¤a vu-
rulmas› kanunla kurulan kamu düzenini bozmas›n” demektedir.

Fakat, insan haklar›n›n ve bu arada haberleflme özgürlü¤ünün evren-
sel bir güç kazanmas› ancak ‹kinci Dünya Savafl›’n›n sonras›ndad›r. Gerçek-
ten, 1948 y›l›nda Birleflmifl Milletler ‹nsan Haklar› Evrensel Beyannamesi’nde
ifade, vicdan ve din özgürlü¤ü daha aç›k bir biçimde tan›mlanmakla birlikte,55

“her kiflinin düflüncelerini aç›klama hakk› vard›r. Bu hak, düflüncelerinden
ötürü rahats›z edilmemek, ülke s›n›rlar› söz konusu olmaks›z›n, bilgi ve dü-
flünceleri her araçla aramak, elde etmek ve yaymak hakk›n› gerekti-
rir.”(Madde 19) hükmü ile de haberleflme özgürlü¤ünü ilk kez aç›kl›kla or-
taya koymufltur. Ancak, tüm özgürlüklerin de yasal s›n›rlar içinde kullan›labi-
lece¤i madde 29/1-2 ile flöyle aç›klanm›flt›r: “1) Herkesin, kiflili¤inin özgürce
ve tam geliflmesine olanak sa¤layan topluma karfl› ödevleri vard›r. 2) Herkes,
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haklar›n› ve özgürlüklerinin gere¤ince tan›nmas› ve bunlara sayg› gösterilme-
sinin sa¤lanmas›, demokratik bir toplumda ahlak›n, kamu düzeninin ve genel
refah›n hakl› gereklerinin karfl›lanmas› amac›yla yasayla belirlenmifl s›n›rla-
malarla ba¤l› olabilir.”

Avrupa Konseyi çerçevesinde 1950 y›l›nda Roma’da imzalanan ‹n-
san Haklar› ve Ana Özgürlükleri’ne iliflkin sözleflmede de ifade, kanaat, vic-
dan, din özgürlükleri ele al›nm›fl ve 10.madde ile “herkes görüfllerini aç›klama
ve anlat›m özgürlü¤üne sahiptir. Bu hak, kanaat özgürlü¤ünü, kamu otoritele-
rinin müdahalesi ve ülke s›n›rlar› söz konusu olmaks›z›n haber veya fikir alma
ve verme özgürlü¤ünü de içerir. Bu madde, devletlerin radyo, televizyon ve si-
nema iflletmelerini bir izin rejimine ba¤l› tutmalar›na engel de¤ildir” denildik-
ten sonra hangi koflullarda bu haklar›n yasal yollardan s›n›rland›r›labilece¤i
aç›klanm›flt›r.56 Türkiye de 1948 beyannamesine ve 1950 sözleflmesine kat›l-
m›flt›r.57

Birleflmifl Milletler çerçevesinde yürütülen haberleflme özgürlü¤ü ala-
n›ndaki geniflleme çabalar›n›n en sonuncusu 1 May›s 1993 tarihinde yürürlü-
¤e giren Avrupa S›n›r Ötesi Televizyon Sözleflmesi, Avrupa Konseyi’ne üye
devletler ile Avrupa Kültür Sözleflmesi’ne taraf olan di¤er devletler aras›nda
imzalanm›flt›r. Hedefi de “topluma program hizmetleri aras›nda daha genifl bir
seçme alan› sunmak ve böylece, Avrupa miras›n› ve bu miras›n görsel-iflitsel
eserlerinin yarat›lmas›n› gelifltirmek iste¤iyle ve bu kültürel amaca ulaflabil-
mek için üstün nitelikte programlar›n üretimi ve da¤›t›m›n› artt›rmak sure-
tiyle, toplumun siyasal, e¤itim ve kültürel alanlardaki beklentilerine cevap
vermeye kararl› olarak, hukuki düzenlemenin ortak genel çerçevesini bütün-
lefltirme”dir.58

1100..22..  TTaann››ttmmaa  SSiiyyaasseettii  iillee DD››flfl  SSiiyyaassaa  UUyyuummuu

Uluslararas› alanda siyasal, ekinsel tan›tman›n amac›n›n güdülen d›fl si-
yasaya destek ve kolayl›k sa¤lamak oldu¤u söz götürmez bir gerçektir.

Genel ve uzun süreli tan›t›m siyaseti, bir ülkenin dünyadaki genel görü-
nümünü düzeltmek ve sayg›nl›¤›n› artt›rmak için giriflilen planl› eylemler
bütünüdür. Bu eylemler hakk›nda Türkiye’den örnek vermek gerekirse, “ba-
fl›ndan beri Türkiye Cumhuriyeti’nin bar›flç› bir d›fl politika güttü¤ü, Türk ulu-
sunun bir Atatürk yaratt›¤›, laik bir devletin Türk toplumunu geliflme yolu üze-
rine koydu¤u, Türk ulusunun kendine özgü biçimde güzel sanatlar› gelifltir-
mekte oldu¤u, Türkiye’nin eflsiz arkeoloji zenginliklerine ve do¤a güzellikle-
rine sahip bulundu¤u, Türklerin konuksever, hoflgörülü, sözünü tutan bir ulus
oldu¤u, henüz geliflme halinde bir ülke olmas›na ra¤men özgürlükçü demok-
rasi yaflam›n› yürüttü¤ü, dünyada Türklerle ilgili tarihsel önyarg›lar›n ço¤u-
nun yersiz ve haks›z olmas›n›n kan›tlanabilece¤i, Türkiye’nin Do¤u ile Bat›
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aras›nda yap›c› bir tutumla her iki tarafa yararl› kültür, ulafl›m, iletiflim ba¤la-
r›n› gelifltirmekte oldu¤u, ayr›ca bölgesinde siyasal bir denge ö¤esi say›ld›¤›
“59 vb. belirtilebi1ir.

Tan›t›m, bir baflka flekilde, belirli ve k›sa süre içerisinde de yap›labilir.
Sözgelimi, uluslararas› siyasal, ekonomik, toplumsal ve ekinsel olaylar›n ak›-
fl› içinde, bir devletin tutum ve kararl›l›¤›n› göstermek, kendisine yönelti-
len suçlama, propaganda ve elefltirilere karfl›l›k vermek için duruma göre ha-
z›rlanm›fl k›sa süreli tan›t›m programlar› uygulanabilmektedir.

Tan›tma ister genel nitelikli ve uzun süreli olsun, isterse belirli bir konu-
da k›sa süreli olsun, devletin d›fl siyasas›na uymas› gerekmektedir. Tan›tma
alan›nda ilerlemifl ülkelerde de¤iflmeyen bir gerçek vard›r ki, tan›tma siyaseti-
nin ana çizgilerini D›fliflleri Bakanl›klar› haz›rlar. Uygulama ise D›fliflleri dahil
bir çok kurulufl taraf›ndan yap›l›r. Örne¤in, Fransa’da ülkenin tan›t›m›n› ilgi-
li Bakanl›klar›n arzusuna göre yapan Direction de la Documentation et
de la Diffusion adl› resmi kurulufl d›fl›nda siyasal ve ekinsel tan›tma iflleri
do¤rudan do¤ruya D›fliflleri Bakanl›¤›’nca yürütülmektedir. Siyasal tan›tma ifl-
lerinde Service d’information et de Presse, kültür ifllerinde ise Relations cul-
turelles, scientifiques et techniques Genel Müdürlü¤ü yetkilidir. 60

Genelde, D›fliflleri Bakanl›¤› ile tan›tma ifllerini gören resmi kurulufllar
aras›ndaki iflbirli¤ini ve uyumu düzenleyen bir yasa yoktur. Tan›tman›n strate-
jisinin D›flifllerince oluflturulup ilgili kurulufllara bildirilmesi gere¤i, ülke ç›-
karlar›n›n ön planda tutulmas›ndan dolay› kendili¤inden geliflen bir durumdur.
Bununla birlikte, tan›t›m›n uygulama sürecinde görev alm›fl kurulufllar da ken-
di izlenimlerini D›flifllerine bildirerek, bunlar›n ›fl›¤›nda tan›tma siyasetlerinde
bir de¤iflme ya da yeni düzenlemeler yap›lmas›n› isteyebilmektedirler.

Türkiye’de bu iflbirli¤i ve uyumun iyi yürütülebildi¤inden söz etmek güç-
tür. Ço¤u kez iliflkilerde kopukluk gözlenmifltir. Bu iflin bir yasa ile düzenlen-
mesi, Türkiye’nin devlet yönetimi gelene¤i göz önüne al›n›rsa en iyi çözüm
yolu gibi görünmesine karfl›n, enformasyonun günümüzdeki h›z› düflünülecek
olursa, düzenlemenin esnekli¤inin sa¤lan›p sa¤lanamayaca¤›, üzerinde durul-
mas› gereken baflka bir önemli konuyu oluflturmaktad›r.

1100..33..  DD››flfl  SSiiyyaassaaddaa  TTaabbuuccuulluu¤¤uunn  SSoonnuu
Türkiye D›fliflleri Bakanl›¤›’nda, d›fl siyasete destek sa¤lay›c› nitelikte ta-

n›tma gereksinmesi ilk kez 1950’lerde kendini hissettirmeye bafllam›flt›r. Da-
ha önceleri, devletten devlete iletiflim yaln›z diplomasi kanal›ndan, yani res-
men olur, gerekti¤inde kamuoyunu ayd›nlat›c› aç›klamalar bas›na yap›l›rd›.
D›fl siyasa bir ‘TTaabbuu’’ idi.

1946’dan itibaren çok partili, ço¤ulcu demokrasiye geçifl görünürde bir
de¤iflikli¤e yol açm›flt›r denebilir. Bas›n, d›fl iliflkiler hakk›nda daha çok bil-
gi edinmek istemeye bafllam›flt›r.

260 SSiiyyaasseettiinn  ‹‹lleettiiflfliimmii



Öte yandan, “dünyadaki iletiflim (haberleflme) patlamas› da 1950’lerde
olmufltur, iletiflim araçlar› h›zla geliflmifl ve yay›lm›fl, haberler dünyay› sarm›fl,
bir dünya kamuoyundan, onun duyarl›¤› ve etkisinden söz edilmeye bafllan-
m›flt›. Art›k hiç bir ulusun köflesinde sessizce kalmas›na olanak yoktu; aksine
her ulus sesini duyurmak, dünya ile iliflkilerini art›rmak istiyordu.”61

‹flte bu koflullar içerisinde D›fliflleri Bakanl›¤›’nda ilk kez 1955 y›l›nda bir
Bas›n Sözcülü¤ü62 ve 1957’de de Kültür iliflkileri Dairesi kurulmufl, siyasal
ve ekinsel tan›tma görevini üstlenmifllerdir. Bu son derece önemli bir at›l›m
olmufltur. Türkiye’nin, hem son derece önemli olan stratejik yeri, hem Bat› ve
Do¤u ekinleri aras›ndaki özel durumu, hem de ekonomik geliflmesi için gerek-
li uluslararas› iflbirli¤i zorunlulu¤u nedeniyle, etken bir tan›t›m siyasetine bü-
yük gereksinme duydu¤u bir dönemdir. Bu anlamda, hatta 1966 y›l›nda Ba-
kanl›k görevlilerinin meslek aç›s›ndan e¤itilmesi ve baz› akademik çal›flmalar
için D›fliflleri Akademisi kurulmufltur.

Bu yeni geliflmelerle tan›t›m ça¤c›l diplomasinin ayr›lmaz bir parças›
haline gelmifltir. Bu nedenle, D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n Türkiye’yi genel olarak
tan›tmas›, ülkenin siyasal sorunlar›n› anlatmas› ve ayr›ca ekinsel tan›tma ey-
leminde bulunmas›, onun görevinin do¤al gere¤ine dönüflmüfltür.

Asl›nda, ekinsel tan›t›m siyasal içeri¤e de sahip bir tan›t›md›r. Hatta dün-
yada hemen hemen tüm ülkelerde d›fl ekin ifllerini D›fliflleri Bakanl›klar› yü-
rütmektedir. D›fliflleri Bakanl›klar› d›fl›nda yabanc› ülkelerde ayr›ca ekin tan›-
t›m› yapan kurulufllar› olan devletler bile (Fransa’n›n Centre Culturel França-
is’i, Federal Almanya’n›n Goethe Institut’sü ve ‹ngiltere’nin British Council’i
gibi) ya bunlar› yine kendi D›fliflleri Bakanl›klar›’na ba¤lam›fllar ya da etkin-
liklerini denetim alt›na alm›fllard›r. Özellikle geliflmifl ülkelerde, ülkenin d›fl
tan›t›m›n› üstlenen D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n d›fl›nda, bu görevle yükümlendiri-
len az say›da da olsa kamu kurulufllar› bulunmaktad›r.

Amerika Birleflik Devletlerinde D›fliflleri Bakanl›¤› d›fl›nda ülkenin tan›-
t›m›yla görevli kurulufl U.S.Information Agency’dir. Bu kurulufl D›fliflleri Ba-
kanl›¤›’n›n yönergesi çerçevesinde d›fla yönelik tan›tmay› yerine getirir. Ya-
banc› dillerden d›fl radyo yay›nlar› (Voice of America)da bu kurulufla ba¤lan-
m›flt›r. ‹ngiltere’de ise merkez tan›t›m kuruluflu (Central Office of Infor-
mation), D›fliflleri Bakanl›¤› baflta olmak üzere, çeflitli Bakanl›k ve öteki dev-
let kurulufllar›n›n tan›tma isteklerini yerine getirir. D›fl ülkelerde ayr› bürolar›
yoktur. D›fla yönelik tan›tmada ikinci görevli kurulufl British Council’dir.

“1930’larda Alman ve ‹talyanlar›n nazi ve faflist propagandalar›n› etkisiz
k›lmak için kurulan ve fakat zamanla Büyük Britanya’n›n en de¤erli ‘görün-
mez ihracat’›n› oluflturan dil ve kültürünü dünyaya yayan”63 bir kurulufl haline
gelen The British Council-‹ngiliz Kültür Heyeti 1994’te kuruluflunun 60.y›l›n›
tamamlam›flt›r. ‹ngiliz Kültür Heyeti’nin görevi, “dünyada dostlar kazanmak
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ve ‹ngiliz dil ve kültürü ile etkilemektir. Uygulamada ise bu, ‹ngilizce ö¤ret-
mekten geliflme yolundaki ülkelerin milli futbol tak›mlar›n› e¤itmeye kadar
çeflitli faaliyetleri kapsamaktad›r.”64 Bu amaçla, yabanc› ülkelerin bir ço¤unda
bürolar› vard›r. D›fla yönelik radyo ve televizyon yay›nlar› ise, bir üçüncü ku-
rulufl British Broadcasting Corporation (BBC) çerçevesinde yap›l›r. Fran-
sa’da da gerek enformasyon gerek ekinsel tan›tma iflleri D›fliflleri Bakanl›-
¤›’n›n iki ayr› dairesi taraf›ndan yürütülür. D›fl ülkelerdeki Frans›z Kültür
Merkezleri (Centre Culturel Français) de Frans›z D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n Kül-
türel, Bilimsel ve Teknik iliflkiler Genel Müdürlü¤ü’ne ba¤l›d›r. Buna karfl›n,
kamu kurulufllar›n›n tan›t›c› yay›nlar›n› Baflbakanl›¤a ba¤l› Direction de la
Documentation haz›rlar. Yabanc› ülkelere yönelik radyo yay›nlar› da D›fliflleri
ile dan›flma halinde Radio-France taraf›ndan gerçeklefltirilir.65 Almanya’ya ge-
lince, a¤›rl›kl› olarak ekinsel tan›t›m ifllerini D›fliflleri ile iflbirli¤i halinde Go-
ethe Enstitüsü yapar. D›fla yönelik Almanya’n›n Sesi (Deutsche Welle) radyo
yay›nlar› devletin ayr›ca denetimi alt›nda bulunmaktad›r.

Bu ülkelerde izlenen tüm bu geliflmelerin temelinde I. Dünya Savafl›
y›llar›nda Amerika Birleflik Devletleri Baflkan› Woodrow WILS0N’un ‘14
‹lke’si yatmaktad›r.66 Sözü edilen ilkeler özellikle II. Dünya Savafl› sonras›nda
kendini iyiden iyiye hissettirmeye bafllayacak olan Aç›k Diplomasi (Open Dip-
lomacy)’nin ç›k›fl›na zemin haz›rlam›flt›r. Bu 14 ‹lke’nin birincisi, aç›k bir bi-
çimde bar›fl anlaflmalar› yap›ld›ktan sonra, art›k uluslararas› hiçbir özel/gizli
anlaflmaya yer olmayaca¤›n› ve diplomasinin her zaman ‘kamunun gözü önün-
de’ yürütülece¤ini belirtmektedir. Fakat, ulusal kamuoyuna ve dünya kamu-
oyuna olup biteni zaman›nda haber vermenin olanaklar›na sahip özgürlükçü
demokrasilerde bile aç›k diplomasinin tam olarak gerçeklefltirilebildi¤inden
söz etmek kolay de¤ildir.

1111..  SSoonnssöözz;;  UUlluussllaarraarraass››  GGöörrüünnüümm

‹nsanlar bütün zamanlarda, çevrelerindeki olan bitenden haberdar olma,
çevresiyle iletiflim kurma gereksinimi duymufltur. Dolay›s›yla haber olgusu-
nun insanl›¤›n tarihi kadar eski oldu¤unu söylemek hiç de hatal› olmayacakt›r.
Haberin -daha genel anlamda iletiflimin- insanlar için varl›¤› ve önemi çok es-
kilere dayanmas›na karfl›l›k, yaflad›¤›m›z yüzy›l onu özel bir ilgi alan› haline
getirmifltir. Bu konuda do¤al olarak sorulacak ilk soru; iletiflime duyulan özel
ilginin ya da habere verilen önemin nedeninin ne oldu¤udur. “Tarihin tuttu¤u
kay›tlara göre, iletiflim, insanlar için -en az›ndan baz› insanlar için- çok öteden
beri önemli olmufltur. Bu önem, büyük ölçüde yönetimde etkili olabilme dü-
flüncesinden kaynaklanm›flt›r.”62

Yüzlerce y›l süren geliflmenin, sermayenin ülke d›fl›na aç›lmas›n›n ve
iliflkilerin çok uluslu yap›ya dönüflmesinin bir sonucu olarak yönetimde etkili
olma düflüncesi, zamanla yerel ve ulusal boyutlar› aflarak uluslararas› boyutla-
ra ulaflm›flt›r. Bu sömürgecilik ve emperyalizm olgular›yla yak›ndan ilgilidir. 
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Bu geliflmeler uluslararas› boyutlarda çal›flacak haberleflme araçlar›na ge-
reksinim duyulma yolunu açm›fl, bu yönde ifl yapan haberleflme araçlar› kurul-
mufl ve bunlar üzerinde söz sahibi olanlar da haberin bir yerden bir yere ulafl-
mas›nda uluslararas› düzeyde belirleyici olmaya bafllam›fllard›r. Dünya enfor-
masyonunun da¤›l›m› konusundaki, kuflkusuz en önemli dengesizlik, “hangi
haberin nerelere gidece¤ine geliflmifl bir kaç ülkenin haberleflme araçlar›n›n
yöneticilerince karar veriliyor”63 olmas›d›r. Bir baflka deyiflle, üçüncü Dünya
ülkelerinin dünyadaki geliflmeleri, baflka ülkelerinin seçicili¤i ile izleyebiliyor
olmas›n›n do¤urdu¤u bir dengesizliktir sözü edilen. Bütün bu nedenlerden ötü-
rü, uluslararas› iletiflim üzerine ilk tart›flmalar Özgür Haber Dolafl›m› üzerine
olmufltur. 

Öyle ki, bugün art›k haber bültenleri enformasyonun küçük bir dilimi ha-
line dönüflmüfl durumdad›r. Bir televizyon dizisinin 30 saniyelik herhangi bir
parças›, denetimden geçen haber bültenleri kadar, hatta belki de daha fazla
enformasyon içerebilmektedir. Enformasyon bugün ulusal s›n›r tan›maz halde-
dir. Evrensellik iyiden iyiye kendini hissettirmektedir. Dolay›s›yla, bugün ar-
t›k soruflturulacak olan, ‘evrensellik ölçütü’ dür ‘küreselleflme’den kendisini
soyutlamay› baflarabilecek olan.

‹letiflim haklar›na iliflkin uluslararas› ölçütlerin yürürlü¤e konulabilmesi
flüphesiz çok önemlidir. Bu türden bildirgeler yeni bir küresel enformasyon ve
iletiflim düzeni idealini ayakta tutmaya hizmet etmeye bafllam›flt›r. Bu kavram
ilk olarak BM Genel Kurulu’nun 1978 y›l›ndaki toplant›s›nda an›lm›fl ve Mac-
Bride Komisyonu’nun haz›rlad›¤› raporda biçimini bulmufltur. 1960’lardan
beri yaflanmakta olan elektronik ve uydu teknolojisi bu yöndeki geliflmelere
h›z katmaktad›r. Bu teknolojiler ses, veri, metin ve simgeleri çok h›zl› bir bi-
çimde uzak mesafelere, genifl co¤rafi alanlara ulaflt›rabilmektedir.

Uydu yörüngeleri ve frekanslar konusunda uzay›n topluca dünyaya ait
olup olmad›¤›; uydular›n gizli istihbarat toplama, askeri foto¤rafç›l›k ve
telefon dinleme için kullan›l›p kullan›lamayaca¤› devletleraras›nda tart›fl›l-
maya devam etmektedir. Görünen o ki, iletiflim a¤lar› siyasal erkin merkezili-
¤ine son verme yolunda ilerlemektedir.

SSaayygg››nnll››kk  SSiiyyaasseettii;;  ‹‹lleettiiflfliimm  vvee  DD››flfl  SSiiyyaassaa  ‹‹lliiflflkkiisseellllii¤¤ii 263



NNoottllaarr
1 Kökeni Latince ‘informore’ olan bu sözcük Türkçe’ye önceleri ‘istihbarat’ olarak ak-
tar›lm›fl, sonra ‘haber alma’ anlam›nda, daha sonralar› da ‘al›nan bilgi’ ya da ‘tan›t›m’
anlamlar›nda kullan›lagelmifltir.
2 ‹smail SOYSAL, “Uluslararas› Alanda Enformasyon”, D›fl Politika – Foreign Policy,
Ankara, No.2-3, 1975, s.43. Ayr›ca özellikle II. Dünya Savafl›ndan sonra uluslararas›
alanda enformasyonun oynad›¤› rol konusunda bkz., ‹smail SOYSAL, Tan›tma ve Tür-
kiye’nin Tan›t›lmas›, Ankara, Unesco Türk Milli Komisyonu Yay., 1976 
3 Suriye’de diplomat olarak bulunurken merkeze ça¤r›larak bu göreve getirilen ‹smail
Soysal, böylelikle Bas›n Bürosunun ilk flefi olmufltur. Bu görevinden sonra, uzun y›llar
da Türk-Arap ‹liflkileri ‹nceleme Vakf› (OBIV)n›n Baflkanl›¤›n› yürütmüfltür. 
4 Hans J. MORGENTHAU, Uluslararas› Politika, Ankara, Türk Siyasi ‹limler Derne-
¤i Yay., 1970, s.21
5 Faruk SÖNMEZO⁄LU, Uluslararas› Politika ve D›fl Politika Analizi, ‹stanbul, Filiz
Kitabevi Yay., 1989, s.11
6 Uluslararas› siyaset, uluslararas› iliflkiler ve d›fl siyasa konular›n› F. Sönmezo¤lu
Uluslararas› Politika ve D›fl Politika Analizi’nin girifl bölümünde flöyle tan›mlamakta:
Uluslararas› politika, iki veya daha fazla devlet aras›ndaki siyasal iliflkileri uluslarara-
s› yap›n›n tümü içinde ele almakta ve incelemektedir.(...) Uluslararas› iliflkiler ise ülke
s›n›rlar›n› aflan ve hükümetler, halklar ve devlet-d›fl› kurulufllar aras›ndaki tüm iliflkile-
ri içine alan kapsaml› bir deyimdir.(...) D›fl politikaya gelince, e¤er bir kifli, bir devle-
tin veya genel olarak devletlerin uluslararas› çevreye karfl› davran›fl› ile bu davran›fl›n
hangi koflullar alt›nda oluflturuldu¤unu inceliyorsa, bu kiflinin d›fl politika ile ilgilendi-
¤i söylenebilir.  
7 Faruk SÖNMEZO⁄LU, a.g.y., s.14
8 Bkz., Mehmet GÖNLÜBOL, Uluslararas› Politika, Ankara, A.Ü.S.B.F. Yay., 1985,
ss.28-31
9 A.g.y., s.211
10 A.g.y., s.212
11 A.g.y., s.214
12 A.g.y., s.215
13 Bilimde ‘gözlem’ kavram›n›n bize ne anlatt›¤› konusunda bkz., E. Ströker, Bilim Ku-
ram›na Girifl, Çev., Do¤an Özlem, ‹stanbul, Ara Yay., 1990, ss.34-35. Ströker’e göre,
bilim tekil alg›lara de¤il, bu alg›lar›n yinelenmesine ‘gözlem’ ad›n› verir. Ve flöyle açar
konuyu yazar: “Yinelenmifl alg›lar olarak gözlemler bir düzenlilik gösterirler ki bunla-
r›n araflt›r›lmas›, yasalara ulaflmak isteyen bilimin özel ve asal görevidir... Bilimsel
gözlemi niteleyen fley, yinelenmifl alg›lar hakk›nda yasal›l›k ve düzenlilik arayan bir
araflt›rma ilgisi ve buna ba¤l› bir tutumdur. Öyle ki, bilimsel gözlemi niteleyen fley, çok
belirgin bir bak›fl aç›s›, gözlem üzerine bir soru sorma tarz›d›r. 
14 Kamran ‹NAN, D›fl Politika, ‹stanbul, Ötüken Yay., 1993, s.14

264 SSiiyyaasseettiinn  ‹‹lleettiiflfliimmii



15 A.g.y., s.31
16 A.g.y., s.25
17A.g.y.,, s.31
18 A.g.y., s.39
19 A.g.y., s.126
20 Peter F. DRUKER, Kapitalist Ötesi Toplum, ‹stanbul, ‹nk›lap Kitabevi Yay., 1994,
s.161 
21 Faruk SÖNMEZO⁄LU, a.g.y., ss.111-146
22 Bkz., Mehmet GÖNLÜBOL, a.g.y., ss.217-220
23 Bkz., Hans J. MORGENTHAU, a.g.y., ss.111-124 
24 Bkz., Faruk SÖNMEZO⁄LU, a.g.y., s.145
25 Seha L. Meray, Devletler Hukukuna Girifl, Ankara, A.Ü.S.B.F. Yay., 1965, s.536
26 Bkz., Mehmet GÖNLÜBOL, a.g.y., s.75
27 Bkz., Faruk SÖNMEZO⁄LU, a.g.y., s.171
28 Bkz., a.g.y., s.102
29 Bu konuda bkz., Mehmet GÖNLÜBOL, a.g.y., ss.85-90
30 Bkz., Feridun ERG‹N, Uluslararas› Politika Stratejileri, ‹.Ü. ‹ktisat Fak. Yay., 1989, s.150
31 Bkz., Faruk SÖNMEZO⁄LU, a.g.y., s.196 
32 A.g.y., s.205
33 Ayr›nt› için bkz., Hans J. MORGENTHAU, Uluslararas› Politika, Ankara, Türk Si-
yasi ‹limler Derne¤i Yay., 1970, s.93 ve sonras›
34 A.g.y., s.31
35 A.g.y., s.42 
36 Paul KENNEDY, Büyük Güçlerin Yükselifl ve Çöküflleri, Ankara, Türkiye ‹fl Banka-
s› Yay., No.306, 1991, s.635 
37 A.g.y., s.636
38 Kenneth WALTZ, George H. QUESTER, Uluslararas› ‹liflkiler Kuram› ve Dünya Si-
yasal Sistemi, Ankara, A.Ü.S.B.Fak. Yay., 1982, s.41 
39 A.g.y., s.41
40 A.g.y., ss.41-42
41 Bkz., Duygu SEZER, Kamuoyu ve D›fl Politika, Ankara, A.Ü.S.B.Fak. Yay., 1972,
s.28
42 A.g.y., s.29
43James N. ROSENAU, Public Opinion and Foreing Policy, New York, Random House,
1961 
44 Bkz., A. Suat B‹LGE, Milletleraras› Politika, Ankara, A.Ü.S.B.Fak. Yay., 1966, s.297

SSaayygg››nnll››kk  SSiiyyaasseettii;;  ‹‹lleettiiflfliimm  vvee  DD››flfl  SSiiyyaassaa  ‹‹lliiflflkkiisseellllii¤¤ii 265



45 Bkz., Duygu SEZER, a.g.y., ss.77-82
46 Bkz., Mehmet GÖNLÜBOL, D›fl Politika: ‹ç Etkenler Aç›s›ndan Bir D›fl Politika ‹n-
celemesi, Ankara, Ulusal Bas›mevi, 1969, s.105
47 Bkz., Duygu SEZER, a.g.y., s.80
48 Harold D. LASSWELL 1948 y›l›nda kaleme ald›¤› makalesine iletiflim alan›nda çok
ünlü flu sözü ile bafllam›flt›r: “Bir iletiflim eylemini tan›mlaman›n en uygun yolu afla¤›-
daki sorulara yan›t aramakla bulunabilir.” Yukar›da çevirisi verilen sorular flunlard›r:
“Who says what to whom, through what medium for what purpose under what cir-
cumstances, and what effects.” Bununla ilgili flematik aç›klama için bkz., Denis
MCQUA‹L ve Swen W‹NDAHL, ‹letiflim Modelleri, Ankara, ‹maj Yay., 1993, s.15 
49 Bkz., Duygu SEZER, a.g.y., s.85
50 A.g.y., s.87
51 A.g.y., s.81 
52 Sabri ERTEM, Propaganda, ‹stanbul, Vakit Yay., 1942, s.50 
53 A.g.y.,, s.51 
54 Foreign Policy in World Politics, Editor Roy C. Maridis, New Jersey, 1972, ss.5-8
55 Mehmet GÖNLÜBOL, a.g.y., s.98
56 Madde 10/2: “Kullan›lmas› görev ve sorumluluk yükleyen bu özgürlükler, demokra-
tik bir toplumda, zorunlu tedbirler niteli¤inde olarak, ulusal güvenli¤in korunmas›, asa-
yiflsizli¤in ve suç ifllenmesinin önlenmesi, sa¤l›¤›n veya ahlak›n, baflkalar›n›n ün ve hak-
lar›n›n korunmas›, gizli kalmas› gereken haberlerin yay›lmas›na engel olunmas› veya
yarg› gücünün otorite ve tarafs›zl›¤›n sa¤lanmas› için kanunla öngörülen baz› formalite-
lere, flartlara, s›n›rlamalara ve yapt›r›mlara ba¤lanabilir.” Bkz., Münci KAPAN‹, a.g.y.
57 Bu konuda bkz., Feyyaz GÖLCÜKLÜ, Haberleflme Hukuku, Ankara, 1970
58 Avrupa S›n›r Ötesi Televizyon Sözleflmesi, 1 May›s 1993, s.3 
59 ‹smail SOYSAL, a.g.y., s.91

Madde 10/2: “Kullan›lmas› görev ve sorumluluk yükleyen bu özgürlükler, demokratik
bir toplumda, zorunlu tedbirler niteli¤inde olarak, ulusal güvenli¤in korunmas›, asayifl-
sizli¤in ve suç ifllenmesinin önlenmesi, sa¤l›¤›n veya ahlak›n, baflkalar›n›n ün ve hak-
lar›n›n korunmas›, gizli kalmas› gereken haberlerin yay›lmas›na engel olunmas› veya
yarg› gücünün otorite ve tarafs›zl›¤›n sa¤lanmas› için kanunla öngörülen baz› formali-
telere, flartlara, s›n›rlamalara ve yapt›r›mlara ba¤lanabilir.” Bkz., Münci KAPAN‹,
a.g.y.
60 ‹smail SOYSAL, a.g.y., s.92
61 ‹smail SOYSAL, a.g.y., s.99
62 D›fliflleri Bakanl›¤› Bas›n Sözcülü¤ü’nü üstlenmifl Bas›n Bürosu’nun görevi “bir yan-
dan Türk ve yabanc› bas›n› izlemek ve Bakana bilgi vermek, öte yandan Bakanl›¤›n
merkez ve görüflünü bas›na iletmektir. Zamanla büro Bakanl›¤›n merkez ve d›fl kuru-
lufllar›na bilgi haz›rlanmas› (gizli raporlar›n ilgili Büyükelçiliklere servis edilmesi,
günlük Türk bas›n haberlerinin telsizle temsilciliklere bildirilmesi gibi), Ankara radyo-

266 SSiiyyaasseettiinn  ‹‹lleettiiflfliimmii



sunun yabanc› dillerle yapt›¤› yay›nlar için genel talimat verilmesi ve d›fl politika olay-
lar› hakk›nda kronoloji haz›rlanmas›, baz› film kontrollerine kat›lma, zararl› yabanc›
yay›nlar›n izlenmesi vb. iflleri yerine getirmifltir. Bkz., ‹smail SOYSAL, a.g.y., s.137 ve
sonras›
63 ‹smail SOYSAL, a.g.y., s.127 
64 A.g.y., s.127 
65 La Documentation Française, No.75340, Paris, 1974, s.17
66 Bkz., ‹smet G‹R‹TL‹, Günümüzde Haberleflme, ‹stanbul, Der Yay., ss.76-77
62 Korkmaz Alemdar, “Tarih ve ‹letiflim”, ‹letiflim 1981/2, Ankara, AITIA GYIYO Ba-
s›mevi, 1981, s.6
63 ‹dris AD‹L, Haberde D›fla Ba¤›ml›l›k, ‹stanbul, Gazeteciler Cemiyeti Yay., Say› 30,
1991, s.24

KKaayynnaakkççaa

A.Haluk YÜKSEL, ‹kna Edici ‹letiflim, Eskiflehir, Anadolu Ü. Yay., 1994 

A.MATTELARD-X.DELCOURT-M.MATTELARD, La Culture Con-
tre/La Democratie ? Paris, E.La Decouverte, 1984 

A.Taner KIfiLALI, Siyaset Bilimi,,  Ankara, ‹mge Kitabevi Yay., 1992

Alain DECAUX, La Politique Televisuelle Exterieure de la France,,  Pa-
ris, La Documentation Française, Juin 1989 

Ali ÖZTEK‹N, Siyaset Bilimine Girifl, Ankara, Siyasal Kitabevi Yay., 2003

Ali Yaflar SARIBAYve Süleyman Seyfi Ö⁄ÜN, Politikbilim, ‹stanbul,
Alfa Aktüel Yay., 2006

Alphonso SANCHEZ-TABERNERO, La Concentration des Medias en
Europe, Manchester, Institut Europeen de la Communication, 1993 

Alvin TOFFLER, Yeni Güçler Yeni fioklar, ‹stanbul, Alt›n Kitaplar Yay›-
nevi, 1992 

Antoine de TARLE, Nouveaux Medias, Paris, Arsas-Edîtions, 1986 

AR‹STOTELES, Politika,, ‹stanbul, Remzi Kitabevi Yay., 3. Bask›, 1990 

Armand MATTELARD, La Communication-Monde, Paris, E.La Deco-
uverte, 1992 

Cemal Bali AKAL, Devlet Kuram›, Ankara, Dost Kitabevi Yay.,
2005(200)  

Cemil OKTAY, Siyaset Bilimi ‹ncelemeleri, ‹stanbul, Alfa Yay., 2005

D.MCQUAIL, Kitle ‹letifliminde Temel Yaklafl›mlar,,  ‹stanbul, Savafl Yay., 1983 

SSaayygg››nnll››kk  SSiiyyaasseettii;;  ‹‹lleettiiflfliimm  vvee  DD››flfl  SSiiyyaassaa  ‹‹lliiflflkkiisseellllii¤¤ii 267



Dominique CARREAU,,    Droit International,,  Paris, Editions A.Pedone, 1991

Duygu SEZER, Kamu Oyu ve D›fl Politika, Ankara, A.Ü.S.B.Fak.Yay., 1972 

Encyclopedie du Monde Actuel,,  Paris, E.Charles-Henri Favrod, 1981 

Ersin KALAYCIOGLU,  Ça¤dafl Siyasal Bilim,,  3.Bask›, ‹stanbul. Beta
Yay., 1984 

Ersin KALAYCIO⁄LU, Ça¤dafl Siyasal Bilim (Teori, Olgu ve Süreçler),
‹stanbul, Der Yay., 1990

Esat CAM, Politika Bilimine Girifl,,  ‹stanbul. Der Yay., 1990 

Esat ÇAM, Devlet Sistemleri, ‹stanbul, Der Yay., 1993

Faruk SÖNMEZO⁄LU, Uluslararas› Politika ve D›fl Politika Analizi, ‹s-
tanbul. Filiz Kitabevi Yay., 1989 

Feridun ERG‹N, Uluslararas› Politika Stratejileri,,  ‹stanbul, I.Ü. ‹ktisat
Fak.Yay., 1989 

Francis  BALLE ve Görard EYMERY,  Les Nouveaux Medias,,  Paris,
PUF, 1984 

Gökhan EVLIYAOGLU, ‹letiflim Psikolojisi / Psikolojik ‹letiflim,,  An-
kara, Gazeteciler Cemiyeti Yay., 1987 

Hans J.MORGENTHAU, Uluslararas› Politika,,  Ankara, Türk Siyasi
‹limler Derne¤i Yay.,1970 

Hasan KÖN‹, Genel Sistem Kuram› ve Uluslararas› Örgütlerde Ka-
ra Verme, Ankara,  A.Ü.‹ktisadi ve Ticari ‹limler Akademisi Yay., 1982 

H›fs› TOPUZ, Seçimlerde ‹letiflim Politikalar›, ‹stanbul, Tüses Vakf›
Yay., 1991 

‹dris ADIL, Haberde D›fla Ba¤›ml›l›k,,  ‹stanbul, Gazeteciler Cemiyeti
Yay., No. 30, 1991 

‹smet G‹R‹TL‹, Günümüzde Haberleflme,,  ‹stanbul. Der Yay., 1988 

Jacgues ELLUL, Propagandes,,  Paris, Armand Colin, 1962 

Jacques GERSTLE, La Communication Politique,,  Paris, PUF, 1992 

Jean CAZENEUVE, L’Homme Telespectateur,,  Paris, E.Denoel, 1974 

Jean-Marie CHARON, Medya Dünyas›,,  ‹stanbul,  ‹letiflim Yay., 1992 

Jean-Marie DOMENACH,,  La Propagande Politique, Paris, PUF, 1965 

John KEANE, Medya ve Demokrasi,,  ‹stanbul. Ayr›nt› Yay., 1993

Judith LAZAR, La Science de la Communication,,  Paris, PUF, 1992 

Kamuran GÜRÜN, D›fl ‹liflkiler ve Türk D›fl Politikas›,,  Ankara,
A.Ü.S.B.Fak.Yay., 1983 

268 SSiiyyaasseettiinn  ‹‹lleettiiflfliimmii



Kamuran ‹NAN, D›fl Politika,,  ‹stanbul Ötüken Yay., 1993 

Kenneth WALTZ, George H.QUESTER, Uluslararas› ‹liflkiler Kuram›
ve Dünya Siyasal Sistemi, Ankara, A.Ü.Siyasal B.Fak., 1982 

Korkmaz ALEMDAR ve ‹rfan ERDO⁄AN,,    ‹letiflim ve Toplum, ‹stan-
bul. Bilgi Yay., 1990 

Leslie LIPSON, Politika Biliminin Temel  Sorunlar›,,  Ankara, A.Ü.Hukuk
Fak. 1978 

Maurice DUVERGER, Politikaya Girifl,,  ‹stanbul, Varl›k Yay., 1964 

Maurice DUVERGER, Siyasal Rejimler,,  ‹stanbul, Geliflim Dizisi 4, 1974 

Maurice DUVERGER,,  Siyaset Sosyolojisi,,  ‹stanbul, Varl›k Yay., 1982 

Maurice DUVERGER, Metodoloji Aç›s›ndan Sosyal Bilimlere Girifl,, An-
kara, Bilgi Yay., 1973 

Mehmet GöNLÜBOL, D›fl Politika: ‹ç Etkenler Aç›s›ndan Bir D›fl Poli-
tika ‹ncelemesi,,  Ankara, Ulusal Bas›mevi Yay., 1969 

Mehmet GöNLÜBOL, Uluslararas› Politika,,  Ankara, 2.Bask›,
A.Ü.S.B.Fak.Yay.,1985 

Mesut ÖNEN, Uluslararas› ‹liflkiler Dersleri, ‹stanbul, Beta Yay., 1988 

Michel BONGRAND, Le Marketing Politique,,  Paris, PUF, 1990 

Münci KAPANI, ‹nsan Haklar›n›n Uluslararas› Boyutlar›,,  ‹stanbul.
Bilgi Yay., 1987 

Münci KAPANI, Politika Bilimine Girifl,,  ‹stanbul. Bilgi Yay., 1992 

Neil POSTMAN, Televizyon: Öldüren E¤lence, ‹stanbul, Ayr›nt›
Yay.,1994 

Noam CHOMSKY, Medya Denetimi,,  ‹stanbul, Tüm Zamanlar Yay›nc›l›k, 1993

Nur VERG‹N, Siyasetin Sosyolojisi (Kavramlar, Tan›mlar, Yaklafl›mlar),
‹stanbul, Ba¤lam Yay., 2004

Orhan GÖKÇE,,  ‹letiflim Bilimine Girifl,,  Ankara, Adalet Matbaas›, 1993 

Paul KENNEDY, Büyük Güçlerin Yükselifl ve Çöküflleri, Ankara, Tür-
kiye ‹fl Bankas› Yay., 3.Bask›, 1991

Peter F.DRUKER, Kapitalist Ötesi Toplum, ‹stanbul, ‹nk›lap Kitabevi
Yay., 1994 

Raflit KAYA, Kitle ‹letiflim Sistemleri,,  Ankara, Teori Yay., 1985 

Remzi BALKANLI, Mukayeseli Bas›n ve Propaganda,,  ‹stanbul, 1962

Robert ESCARPIT ve Charles BOUAZIS, Systemes Partiels de Commu-
nication,,  Paris/La Haye, Mouton, 1972 

SSaayygg››nnll››kk  SSiiyyaasseettii;;  ‹‹lleettiiflfliimm  vvee  DD››flfl  SSiiyyaassaa  ‹‹lliiflflkkiisseellllii¤¤ii 269



S.M.LIPSET, Siyasal ‹nsan,,  Ankara, 2.Bask›, Teori Yay., 1986 

Sadr› ERTEM, Propaganda,,  ‹stanbul. Vakit Yay., 1942 

Samuel P.HUNTINGTON, Üçüncü  Dalga, Ankara, Türk Demokrasi
Vakf› Yay., 1993 

Server TAN‹LL‹, Devlet ve Demokrasi, ‹stanbul, Ça¤dafl Yay., 1996

Ünsal OSKAY, Kitle Haberleflme Teorisine Girifl, Ankara, A.Ü.Bas›m-
Yay›n Yüksekokulu Yay., 1985 

Vahat OKAY, Modern Propaganda, ‹stanbul, I.Ü.‹ktisat Fak. Gazetecilik
Enstitüsü Yay., 1962 

Yaflar GÜRBÜZ, Siyasal Sistemler,,  ‹stanbul, May Yay., 1980 

Avrupa S›n›r ötesi Sözleflmesi, 1 May›s 1993

1982 Yeni Anayasa

270 SSiiyyaasseettiinn  ‹‹lleettiiflfliimmii



SS‹‹YYAASSEETT‹‹NN  TTEEKKNN‹‹KKLLEEfifiMMEESS‹‹
BBAA⁄⁄LLAAMMIINNDDAA TTÜÜRRKK‹‹YYEE’’DDEE  SS‹‹YYAASSAALL
RREEKKLLAAMMCCIILLIIKK  

DDrr..  RRaaccii  TTAAfifiÇÇIIOO⁄⁄LLUU

11..GGiirriiflfl

19. Yüzy›l›n sonunda ulus-devletin ortaya ç›kmas›yla birlikte, halka da-
yal› yönetim biçimi olan temsili demokrasi a¤›rl›k kazanmaya bafllam›flt›r. Bir
di¤er ifadeyle, “19. yüzy›l modern devletinde siyaset geleneksel, farkl›, özerk
ayr›cal›klara göre de¤il, art›k tamamen laik devletin gücüne ba¤l› olarak yap›l-
m›fl ve politikalar›n saptanmas›nda söz sahibi olabilmek için giderek daha ge-
nifl halk kitleleri siyasal sürece kat›lm›flt›r.”1 Böylece, halk›n kendi kendini yö-
netmesi felsefesi çerçevesinde, siyasal sistem, yurttafll›k, siyasal kat›lma, siya-
sal partiler, seçimler ve seçmen kavramlar› gündeme gelmifltir. Ayr›ca, iktida-
r› ele geçirme mücadelesinde önceleri propaganda, sonralar› ise siyasal ileti-
flim ve siyasal reklamc›l›k gibi kavramlar öne ç›km›flt›r. 

Seçme ve seçilme hakk›n›n yayg›nlaflt›¤› ve yurttafllar›n aralar›ndan tem-
silciler seçerek mecliste temsil edildi¤i modern demokratik sistemlerde, siya-
sal iktidar›n elde edilmesi noktas›nda serbest seçimler siyasal kat›lman›n vaz-
geçilmez ö¤esi haline gelirken, bu durum, yönetilenlerin deste¤ini kazanmay›
gerekli k›lm›flt›r. Seçimlere birden çok partinin kat›lmas› ve beraberinde poli-
tik rekabetin artmas› dolay›s›yla, partilerin kamuoyunu etkileyebilmeleri ve
seçmen kitlesini ikna edebilmeleri çok büyük önem kazanm›flt›r.2 Böylece, si-
yasi partiler ideolojilerini, programlar›n› ve adaylar›n› seçmenlere tan›tabil-
mek amac›yla seçim öncesi dönemlerde yo¤un propaganda ve iletiflim faali-
yetlerinin yürütüldü¤ü seçim kampanyalar› düzenlemeye bafllam›fllard›r. 

Bu ba¤lamda, Lucian Pye’›n, “politikac›lar›n iktidara gelme çabalar› an-
cak iletiflim yoluyla gerçekleflmekte”3 ifadesi, iletiflimin siyasal süreçte vazge-
çilmez ö¤e haline geldi¤ini ortaya koyarken, politik partiler düzenledikleri bu
seçim kampanyalar› ile; ço¤unlu¤un oylar›n› toplayarak iktidar olmay›, seçi-
mi kazanamasalar bile iyi bir oranda oy toplayarak güçlerini kan›tlamay›,  öte-

271



ki partiler veya adaylarla pazarl›k edebilecek bir konuma gelmeyi, kendi gö-
rüfl ve düflüncelerini duyurarak gelecekteki seçimlere yat›r›m yapmay› hedef-
lemifllerdir. Böylece, tutundurmaya, organizasyona ve finansmana dayal› bu
süreçte, politik partiler hedeflerine ulaflabilmek için kitle iletiflim araçlar›n› ve
reklamc›l›k gibi pazarlama tekniklerini en genifl ölçüde kullanmaya yönelmifl-
lerdir.4

Seçim kampanyalar›n›n politik iletiflim sürecinde baflat bir unsur haline
gelmesinin Amerika Birleflik Devletleri’nde bafllad›¤› ve günümüzde ise, dün-
yan›n birçok ülkesinin benzer süreçten geçti¤i ve bu ülkelerde seçim kampan-
yalar›n›n Amerikanvari bir görünüm kazand›¤›, bir di¤er ifadeyle Amerikan-
laflt›¤› ve bu çerçevede, siyasal reklamc›l›k gibi pazarlama teknikleri ile siya-
setin teknikleflti¤i ileri sürülmektedir.5 Bu çal›flma kapsam›nda da, Türkiye’de
siyasetin teknikleflmesini bafllatan ve h›z kazand›ran unsurun siyasal reklam-
c›l›k uygulamas› oldu¤u savunulmakta ve dolay›s›yla, çal›flman›n konusunu
Türkiye’deki siyasal reklamc›l›k pratikleri oluflturmaktad›r. Siyasal reklamc›-
l›¤› tetikleyen nedenlere de k›saca de¤inilirken, çal›flman›n önemi, Türkiye’de
siyasetin teknikleflmesini ana hatlar›yla ortaya koymas›ndan kaynaklanmakta-
d›r. Çal›flmada siyasal reklamc›l›k kavram›; “seçmenlerin siyasal inançlar›n›,
tutumlar›n› veya davran›fllar›n› etkilemek amac›yla, bir siyasal parti veya aday
taraf›ndan politik pazarlama uzmanlar›na haz›rlat›lan siyasal mesajlar›n, kitle
iletiflim araçlar›nda yer ve zaman sat›n al›narak yay›mland›¤› kontrollü bir si-
yasal iletiflim biçimi”6 olarak ele al›nmakta ve bu ba¤lamda, Türkiye’de genel
seçimler özelindeki kayda de¤er siyasal reklamc›l›k pratikleri irdelenmektedir.  

22..BBiirr PPaazzaarrllaammaa  TTeekknnii¤¤ii  OOllaarraakk  SSiiyyaassaall  RReekkllaammcc››ll››kk  UUyygguullaammaass››nn››nn
OOrrttaayyaa  ÇÇ››kk››flfl››  vvee  SSiiyyaasseettiinn  TTeekknniikklleeflflmmeessii  

“Kamuoyunu etkilemek ve yönetmek için örgütlenmifl bir kurum olarak
politik propaganda,7 20. yüzy›lda kendisine hem eylem alan›n› (seçmen kitle-
sini), hem de eylem yollar›n› (yeni haber alma ve iletiflim tekniklerini) sa¤la-
yan bir evrim sonunda ortaya ç›km›fl”8 ve ikna teknikleri ile iletiflim teknolo-
jisindeki yeniliklere9 ba¤l› olarak geliflim göstermifltir. Politik propagandada,
“önceleri yaz›l› ve bas›l› kitle iletiflim araçlar› gazete, dergi, kitap, broflür ve
afifl kullan›l›rken, 1930’lardan sonra önce ABD’de ve daha sonra tüm dünya-
da radyo kullan›lmaya bafllanm›flt›r. 1950’lerden itibaren ise televizyon, yine
önce ABD’de ve daha sonra K›ta Avrupa’s›nda politik süreçte en etkili araç ha-
line gelmifltir.”10 “Kitle iletiflim araçlar›ndaki tür ve say› bak›m›ndan art›fl, po-
litik propagandada önemli de¤iflikliklere neden olmufltur. Gazetelerde parti ve
adaylar için siyasal reklamlar›n kullan›lmas›, radyonun siyasal propaganda
amaçl› olarak kullan›m›, gazeteler yan›nda siyasal haberlerin önce radyoda
sonra da televizyonda yay›nlanmas›, televizyonun siyasal reklamlara ve siya-
sal tart›flmalara aç›lmas› gibi yenilikler politik propaganda sürecinde s›kça
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kullan›l›r hale gelmifltir.”11 Bir di¤er ifadeyle, partiler aras› rekabetin iletiflim
araçlar›n›n -özellikle televizyonun- belirledi¤i düzlemlere kaymas› ile, klasik
propaganda çal›flmalar›n›n biçim ve içeri¤inde de¤iflimler olmufltur. Bu çerçe-
vede, reklamc›l›k siyasal amaçlar için kullan›lmaya, yüz yüze iletiflim kam-
panyalarda önemini yitirmeye, siyasal otoritenin kiflili¤i (lider imaj›) öne ç›k-
maya, ideolojiler yerine kazan›lan ekonomik ve siyasal baflar›lar vurgulanma-
ya ve kamuoyu yoklamalar› önem kazanmaya bafllam›flt›r.12

Görüldü¤ü üzere, 20. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren kitle iletiflim
araçlar›n›n toplumsal yaflamla birlikte siyasal süreçte etkin bir aktör haline
gelmesi ve seçim kampanyalar›n›n bu araçlara göre dizayn edilmeye bafllan-
mas›, yine bu dönemde, reklamc›l›k gibi modern pazarlama tekniklerinin po-
litik kampanyalardaki geleneksel yöntemlerin yerini almas› dolay›s›yla, poli-
tik pazarlama kavram› ortaya ç›km›flt›r.13 Siyasal partilerin, profesyonel uz-
manlar›n (kampanya dan›flmanlar›) deste¤inde, pazarlama tekniklerini (özel-
likle reklamc›l›k), kamuoyu araflt›rmalar›n› ve medyay› kullanarak seçmen
nezdinde olumlu bir imaj yaratmak ve onlar›n deste¤ini kazanmak için yürüt-
tükleri ikna amaçl› ve yüksek bütçeli propaganda faaliyetleri olan politik pa-
zarlama, II. Dünya Savafl›ndan sonra Amerika’da do¤up geliflmifl, 1960’l› y›l-
larda ise Bat› Avrupa ülkelerinde yayg›nl›k kazanm›flt›r. Bu süreçte, politik
propaganda a¤›rl›kla reklam›n yöntem ve biçimlerinden yararlanarak ‘pazarla-
ma’ karakterine bürünmüfl ve zaman içerisinde, bu karakter artarak bask›n ha-
le gelmifltir.

Politik pazarlama unsurlar›ndan biri olan ve ticari bir ürünün ve/veya hiz-
metin tan›t›lmas›nda kullan›lan reklam,14 20. yüzy›l›n bafllar›nda kitleleri tüke-
time yöneltmede baflar›l› iken, yüzy›l›n ikinci çeyre¤inden itibaren politik pro-
paganda alan›nda da kullan›lmaya bafllanm›fl ve bu durum, yüzy›l›n ikinci ya-
r›s›ndan sonra artarak devam etmifltir. Baflka bir deyiflle, ticari sat›fl› art›rmada
baflar›l› olan reklam, seçimlerde partilere oy kazand›rmak amac›yla, içeri¤i de-
¤ifltirilerek politik arenada uygulanm›flt›r.15 Bu ba¤lamda, sorumlu yurttafl›
özel bir tüketiciymifl gibi ele alma e¤ilimi, partiler aras›nda olabildi¤ince çok
seçmeni kazanabilmek için yürütülen rekabeti körüklemifl ve bu do¤rultuda,
ticari alanda tüketicilere uygun davran›fl kal›plar› siyasal alana tafl›nm›fl ve
seçmen de müflteri olarak konumland›r›lm›flt›r. Böylece, ticari reklamc›l›k tek-
ni¤inin siyasi bir parti, aday veya fikrin tan›t›lmas› noktas›nda kullan›lmaya
bafllanmas› dolay›s›yla siyasal reklam kavram›16 ortaya ç›km›flt›r. 

‹çerik (siyasi-ticari) farkl›l›¤›na ra¤men, siyasal ve ticari reklamc›l›k uy-
gulamalar› aras›nda yöntemsel benzerlik bulunmaktad›r. Her iki uygulamada
kitle iletiflim araçlar›ndan belli bir ücret karfl›l›¤›nda yer ve zaman sat›n al›na-
rak gerçeklefltirilmektedir. Yine, ticari reklamc›l›k gibi siyasal reklamc›l›k da
uzmanl›k gerektirdi¤inden, siyasi parti ve adaylar seçim kampanyalar›nda gra-
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fiker, reklam tasar›mc›s›, profesyonel metin yazar›, modac›, iletiflim dan›flma-
n› gibi profesyonellere görev vermektedirler.

Politika kurumu ile reklam sektörü aras›nda iflbirli¤i ilkin ABD’de 1952
Baflkanl›k seçimlerinde gerçeklefltirilmifltir. Bu seçimlerde, Cumhuriyetçi
aday General Eisenhower’in kampanyas›nda ‘BBDO ve Young & Rubicam’
reklam ajanslar› görevlendirilmifltir. Ajanslar taraf›ndan televizyonda yay›n-
lanmak üzere, ‘Eisenhower Amerika’y› Yan›tl›yor’ ad› alt›nda otuzar saniye-
den oluflan 45 reklam spotu haz›rlanm›flt›r. ‘I Like Ike’ slogan›n›n kullan›ld›¤›
bu spotlarda, hangi konular›n ele al›naca¤›n› belirlemek üzere Georges Gal-
lup’a kamuoyu araflt›rmas› yapt›r›lm›fl ve araflt›rma verileri do¤rultusunda,
Kore Savafl›, yolsuzluklar, hayat pahal›l›¤› konular›na a¤›rl›k verilmifltir. De-
mokratlar›n aday› Adlai Stevenson ile yar›flan Eisenhower, reklamc›l›k tekni-
¤i kullan›larak etkili bir biçimde yürütülen seçim kampanyas›n›n semeresini
alm›fl ve seçimlerden zaferle ç›km›flt›r.17 Bu iflbirli¤i, 1960’l› y›llardan itibaren
di¤er Bat›l› ülkelerde de -özellikle ‹ngiltere, Fransa ve Almanya’da-benimse-
nerek günümüze kadar gelmifltir. Ülkemizde ise, 1970’li y›llar›n sonunda ya-
sal statüsü olmadan bafllam›fl, 80’lerin bafl›nda yasal bir statüye kavuflmufl ve
90’l› y›llarda ise özel radyo ve televizyon yay›nc›l›¤›yla birlikte yayg›nl›k ka-
zanm›flt›r. Yine bu süreçte, Bat›l› ülkelerde oldu¤u gibi teknolojik geliflmeye
paralel olarak siyasal reklamc›l›¤›n kullan›ld›¤› mecralar›n (gazete, radyo, te-
levizyon, internet, aç›k hava gibi) genifl bir yelpazeye kavuflmuflmas› dolay›-
s›yla, politik iletiflim süreci fazlas›yla teknik bir konu haline gelmifl ve bu ba¤-
lamda, politik mesajlar›n üretilmesi ve iletilmesi noktas›nda profesyonel tek-
nisyenlere (halkla iliflkiler uzmanlar›, reklamc›lar, imaj yap›c› gibi meslek
gruplar›) duyulan ihtiyaç had safhaya ulaflm›flt›r. 

33..TTüürrkkiiyyee’’ddee  SSiiyyaassaall  RReekkllaammcc››ll››¤¤››nn  KKiilloommeettrree  TTaaflflllaarr››

33..11..SSiiyyaassaall  RReekkllaammcc››ll››¤¤››  BBaaflflllaattaann  EEkkoonnoommiikk--PPoolliittiikk  OOrrttaamm

Türk siyasal yaflam›nda 194518 y›l›ndan itibaren çok-partili döneme geçil-
mesi ve bu dönemde iktidar mücadelesinin önem kazanmas›, düzenlenen se-
çim çal›flmalar›n›n tek-parti dönemine göre daha hareketli ve renkli geçmesi-
ne neden olmufltur. Bu ba¤lamda, 1950’lerin bafl›ndan 1970’lerin sonlar›na ka-
dar, aç›k hava toplant›lar›, radyodan propaganda konuflmalar›, seçim gezileri,
flamalar, bayraklar ve afifller seçim çal›flmalar›nda s›k kullan›lan propaganda
teknikleri olarak dikkat çekmifltir. 1980’lerden itibaren siyasal reklamc›l›k uy-
gulamas› ve kamuoyu araflt›rmalar›, 1990’larda ise özel yay›nc›l›kla birlikte
televizyon seçim kampanyalar›nda a¤›rl›k kazanm›flt›r.

Yukar›da k›saca bahsedilen tarihsel geliflime bak›ld›¤›nda, ABD ve ben-
zeri ülkelerde oldu¤u gibi Türkiye’nin de benzer bir süreçten geçti¤i ve bu
kapsamda, geliflen reklam sektörü ile kitle iletiflim teknolojisindeki yenilikle-
rin, ekonomik ve toplumsal yaflamda giderek artan önemine ve uygulanan
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ekonomik politikalar›n toplumsal hayat› dönüfltürmesine paralel olarak politik
pazarlama ve seçim kampanyalar› olgular›n›n ortaya ç›kt›¤›, dolay›s›yla, siya-
set kurumunun reklam sektörü ile s›k› bir iflbirli¤ine girdi¤i söylenebilir. 

Dünyadaki geliflmelere ba¤l› olarak, Türkiye’de 1980’li y›llarda, siyase-
tin koflullar› yeni-liberal politikalar ekseninde yeniden biçimlenirken, bu poli-
tikalar, sadece ekonomik alanda uygulamaya konulmam›fl, beraberinde, kültür
ve zihniyet alanlar›nda da hayata geçirilmifltir.19 1970’li y›llar›n özellikle ikin-
ci yar›s›ndan sonra ‹ngiltere ve ABD’de20 filizlenen ve 1980’den sonra bütün
dünyada yayg›nlaflan yeni-liberal politikalar, Türkiye’de, 1980 y›l›nda ‘24
Ocak Kararlar›’ ad› alt›nda, d›fla aç›lma, serbest pazar, piyasa ekonomisi ve
özellefltirme gibi politikalar› hedefleyen yeni iktisadi program ile hayata geçi-
rilmifl ve böylece, liberal bir sisteme geçiflin iktisadi temelleri at›lm›flt›r. Zira,
bu program, 1980 sonras› dönemde yaflanan ekonomik, politik ve toplumsal
dönüflümün fitilini atefllemifltir. Bu nedenle 1980 y›l›, Türkiye tarihinde eko-
nomik, politik ve toplumsal aç›lardan bir milat olmufl ve 1980 öncesi ile 1980
sonras› fleklinde an›lagelmifltir. Eskiden kopuflu ve yeni bir dönemi simgele-
yen bu y›la damgas›n› vuran bir di¤er önemli olay ise, yeni-liberal ekonomik
ve siyasal politikalar›n uygulanmas›na olanak sa¤layacak rejim de¤iflikli¤ine
zemin haz›rlayan ve Türk siyasal yaflam›nda demokratik süreci üçüncü kez ke-
sintiye u¤ratan ‘12 Eylül askeri müdahalesi’ olmufltur. Bu müdahale, liberal
bir sisteme geçifl ba¤lam›nda gerekli siyasal ortam› yaratm›flt›r.21

Rejim de¤iflikli¤ine neden olan askeri darbe neticesinde ideolojik temel
üzerine kurulmufl köklü partiler kapat›lm›fl ve liderleri ile üst düzey yönetici-
lerine siyaset yasa¤› getirilmifltir. Askeri rejim taraf›ndan haz›rlat›lan 1982
Anayasas› ile de, kat› ideolojik temelden ar›nd›r›lm›fl ve yeni-liberal politika-
lar› benimsemifl partilerin kurulmas›na22 vize verilmifl ve siyasal kat›l›m s›n›r-
land›r›larak halk›n politikadan uzaklaflt›r›ld›¤› apolitik bir dönem bafllam›flt›r.
“Sivil toplumun tüm ikincil gruplar›n› siyasetten d›fllayarak siyasal kat›lmay›
asgariye indiren 1982 Anayasas›, bireyi devlet karfl›s›nda atomize etmifl, yurt-
tafllar›n ç›karlar›n› ve amaçlar›n› gerçeklefltirebilecekleri ikincil örgütlenmele-
ri yasaklayarak, devlet karfl›s›nda korunmas›z b›rakm›flt›r.”23 80’li y›llarla bir-
likte ekonomik ve ideolojik de¤iflme sürecinin etkilerinin net olarak görüldü-
¤ü alanlardan biri siyaset olmufltur. Zira, siyaset prati¤inde söylemin biçimle-
yicili¤i öne ç›km›fl ve buna, iki önemli halka eklemlenmifltir. ‹lkin, Türk siya-
setine uzun y›llar egemen olan ideolojik dayanak noktalar› h›zla erimifl, son-
ras›nda ise, sanallaflan toplumsal›n temsil de¤eri bir ‘hipergerçekli¤e’ dönüfl-
müfltür.24

Bir di¤er ifadeyle, 1980 sonras› döneme damgas›n› vuran ve ‘Özalizm’
olarak adland›r›lan ekonomik liberalizm anlay›fl›n›n, ekonomik alanda oldu¤u
gibi siyasette de piyasa mant›¤›n› egemen k›ld›¤› ve dolay›s›yla, siyaset yap-
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ma biçimini ve buna ba¤l› olarak da seçim kampanyalar›n› dönüfltürdü¤ü söy-
lenebilir. Bu mant›k, farkl› programlar etraf›nda örgütlenmifl siyasi partilerin,
‘siyasi ürünlerini’ (aday, program, fikir) ‘müflterilerine’ (seçmenlerine) kabul
ettirme çabas›n› ortaya ç›karm›flt›r. Böylece, Bat›’da yafland›¤› gibi, 1980’ler-
le birlikte, Türkiye’de de siyasi partilerin ideoloji ve programlar› silikleflirken,
sosyolojik temel ve temsil özellikleri bulan›klaflm›fl ve partiler, adeta lider ve
kadrolar› ile ay›rdedilebilir birer ‘yönetim flirketi’ haline evrilmifllerdir. Yine
90’l› y›llarda, teknolojik geliflmelerle birlikte -daha önce dünyada oldu¤u gibi
ülkemizde de- seçmenler yayg›nlaflan kitle iletiflim araçlar›na ba¤›ml› hale ge-
lirken, bu durum, siyasal davran›fl ve tutumlar›n de¤iflikli¤e u¤ramas›na, eski
kat›l›¤›n› yitirmesine ve seçimden seçime yanar-döner bir vaziyet almas›na ne-
den olmufltur. Yani, 1990’larda s›n›fa dayal› bir politika ortaya ç›kmam›fl ve
seçmenlerin büyük bir ço¤unlu¤u ›l›ml› ideolojik e¤ilimlere sahip olmufl, do-
lay›s›yla, merkez sa¤ ve solda tercihlerin her an de¤iflebilmifltir. K›sacas›, Türk
siyasetinde ‘ideolojisiz’ ve ‘siyasetsiz’ siyasa, bir di¤er ifadeyle, siyasetin si-
yasetsizleflmesi ve merkezin merkezsizleflmesi egemen hale gelmifltir.25

Yukar›da bahsedildi¤i gibi, kitle iletiflimindeki geliflmeler dolay›s›yla,
medya, siyasetin kurgulan›fl›na yön vermeye bafllam›fl ve bu geliflime paralel
olarak genel bir gösteri ortam›n›n oluflmas›n› tetiklemifltir. Bu gösteri kültürü-
nün yükselifliyle birlikte, politik propaganda da görselli¤i önceleyen bir söyle-
me do¤ru kaym›flt›r. Ali Ergur, Türkiye’de siyasetin gösterileflmesinin kilo-
metre tafllar› olarak üç olaya vurgu yapmaktad›r. Birincisi, do¤rudan hitap et-
meyi hedefleyen ve yaln›zca iktidar partilerinin eriflimine aç›k televizyon ve
radyo programlar›d›r (‹craat›n ‹çinden program› gibi). ‹kincisi, yaz›l› ve gö-
rüntülü medyada siyasal reklam uygulamas›n›n bafllat›lm›fl olmas›d›r (1977
genel seçimlerinde AP için Cenajans taraf›ndan haz›rlanan gazete siyasal rek-
lamlar›). Sonuncusu ise, propaganda ve reklam›n vazgeçilmez bir parças› da
olan ve ayr› bir strateji olarak da ele al›nmay› hak eden imaj oluflturma tekni-
¤idir (Turgut Özal ile bafllayan ve sonras›nda artarak yayg›nlaflan ‘lider ima-
j›’).26

Görüldü¤ü gibi, Türkiye’de siyasetin görselleflmesi sürecinin 1980 önce-
sinde bafllad›¤› kabul edilmektedir. Çünkü, 1977 genel seçimlerinde AP’nin
seçim kampanyas› için ‘CenAjans’ ile iflbirli¤ine gitmesi ve bu iflbirli¤i çerçe-
vesinde, ajans taraf›ndan haz›rlanan siyasal reklamlar›n yaz›l› bas›nda yer sa-
t›n al›narak yay›nlanmas› ve ses kasetlerinin propaganda amaçl› kullan›lmas›
gibi kampanya faaliyetlerinde yeni say›labilecek bu uygulamalar, politik pro-
paganda da de¤iflimin ipuçlar› olarak dikkate al›nmaktad›r. 1983 seçimleri ön-
cesinde ise, 1977 seçimlerinde yasal olmad›¤› halde kullan›lan siyasal reklam-
lar konusunda, MGK’n›n 7 Temmuz 1983 tarih ve 31 say›l› bildirisi ile, ‘yeni
kurulan siyasi partilere programlar›n› ve tüzüklerini tan›tma ve bas›na ilan ver-
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me hakk›’ tan›narak kanuni bir düzenleme yap›lm›flt›r. Böylece, dönüflüm ye-
ni-liberal politikalar do¤rultusunda yasal olarak desteklenirken, reklam flirket-
lerinin seçim kampanyalar›nda görev almas›n›n önü aç›lm›fl ve Türkiye’de po-
litik pazarlama konusunda yeni bir döneme geçilmifltir. Sonraki seçimlerde
(gerek yerel, gerekse genel) h›zlanarak devam eden bu dönüflüm sürecinde, se-
çime kat›lan hemen her parti profesyonellerle iflbirli¤ine gitmeye bafllam›flt›r.
Neticede, televizyonda görüntülü propaganda filmleri, video kaset kullan›mla-
r›, seçim konserleri, seçim flark›lar›n›n haz›rlanmas› ile seyirlik yan› öne ç›kan
kampanyalar a¤›rl›k kazanm›flt›r.27

Bu geliflmeler ba¤lam›nda, dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de, merkez
sa¤ ve sol yelpazedeki partilerin hepsinin neredeyse standart bir parti haline
dönüfltü¤ünün alt›n› çizen Laçiner, bu süreçte, seçmenin bütün partileri benzer
gibi görmeye bafllad›¤›n› ve reklam oyunlar›yla kendilerini pazarlamaya çal›-
flan flirketler gibi alg›lad›¤›n› ileri sürmektedir.28 Laçiner’i do¤rulayan Serpil
Sancar’a göre, 1980 sonras›nda Türkiye’de ilk kez birbirinden farkl› iki siya-
set yapma tarz› belirginleflmifl ve ‘örgüt-ideoloji-program-kadro’ eksenli siya-
setin yerini, yeni teknoloji ve ikna stratejilerine dayal› ‘imaj-vitrin-reklam-
kampanya’ eksenli siyaset alm›flt›r.29

IIII..22..33..SSiiyyaassaall  RReekkllaammcc››ll››¤¤››nn  ‹‹vvmmee  KKaazzaannmmaass››::  GGaazzeetteeddeenn  TTeelleevviizzyyoo--
nnaa,,  TTeelleevviizzyyoonnddaann  ‹‹nntteerrnneettee

1950’lerden itibaren uygulanmaya bafllanan ekonomik politikalar›n etki-
si ile tüketimin artmas› neticesinde, reklam sektörü yeni bir geliflme dönemi-
ne girmifltir. 1960’l› y›llar›n sonunda Türkiye’nin televizyon ile tan›flmas› ve
1970’li y›llar›n bafl›nda televizyonda reklam yay›nlar›na bafllanmas›, reklam
sektörünün giderek büyümesini sa¤lam›flt›r. Bas›n ve radyo reklamc›l›¤› ile
birlikte televizyon reklamc›l›¤›n›n da etkisiyle reklamc›l›k sektörü ivme ka-
zanm›fl, dolay›s›yla, 1970’li y›llarda ça¤dafl reklam ajanslar›n›n say›lar› h›zla
artm›fl ve 1980 y›l›ndan sonra yabanc› reklam ajanslar› ile ortakl›klar kurulma-
ya bafllanm›flt›r. Bu geliflmelere paralel olarak kitleleri etkilemede gösterdikle-
ri baflar› nedeniyle, reklam ajanslar› 1970’li y›llar›n sonunu do¤ru siyaset ku-
rumunun hizmetine girmifllerdir. Seçim kampanyalar› çerçevesinde siyasal
reklamc›l›k uygulamas› dolay›s›yla bafllayan bu iflbirli¤i, 1980’li ve 90’l› y›l-
larda hem genifllemifl hem de artarak devam etmifltir.30

Seçim kampanyalar›nda siyasal reklam uygulamas›, Türkiye’de öncelik-
le yaz›l› bas›nda (1977) kullan›lm›fl, televizyonda ise 1987 seçimleri ile baflla-
m›fl ve seçime kat›lan siyasal partilere TRT’de konuflma sürelerinin yar›s›nda
görüntülü propaganda (reklam orjinli) kullanmalar›na izin verilmifltir.31 Siya-
sal partilerin radyo ve televizyondan zaman sat›n alarak siyasal reklamlar›n›
yay›nlatmas› ise, özel radyo ve televizyon yay›nc›l›¤› sonras›nda (1990’dan
itibaren) gerçekleflmifltir.
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Türk siyasal hayat›nda önemli bir dönüm noktas› olan 1977 genel seçim-
leri, Türkiye’de politik pazarlamac›l›¤›n bafllang›c› say›lmaktad›r. Seçimler
öncesi düzenlenen kampanyalarda bir ilke imza at›lm›fl ve ilk kez bir reklam
ajans› bir partinin kampanya faaliyetlerinde görev alm›flt›r. “AP’nin 1973 y›-
l›ndan itibaren çeflitli organizasyonlar›n› ve toplant›lar›n› düzenleyen ve Bo¤a-
ziçi Köprüsü’nün aç›l›fl›n› da organize eden Cenajans”32 1977 seçimlerinde AP
kampanyas›nda, “parti için gazete ve dergi reklamlar›n› haz›rlam›fl, Demirel
taraf›ndan seslendirilen ve ‘Demirel evinizde’ slogan›yla haz›rlanan 20 bin ses
kaseti ve 5 milyon el ilan› da¤›tm›fl ve duvarlar› A ve P harflerinin ayr› ayr›
kullan›ld›¤› mor afifllerle donatm›flt›r. Ayn› zamanda, genifl çapta da¤›t›m›n›
sa¤lad›¤› özel bir gazete ile kampanya çal›flmalar›n› desteklemifltir.”33 Seçim
yasaklar›ndan etkilenmemek için mor afifllerin farkl› parçalar›na A ve P harf-
leri da¤›n›k bir flekilde yerlefltirilmifltir. Baz› duvarlara ‘Bu Rengi Unutmay›n’
yaz›s› da yap›flt›r›larak, renge vurgu yap›lm›flt›r. Ayn› renk el ilanlar›nda ve ka-
set kapaklar›nda da kullan›lm›flt›r. Duvar hakimiyeti y›llar›n›n hüküm sürdü¤ü
aç›k hava imkanlar›n›n olmad›¤› bir dönemde AP, bu afifllerle duvarlarda tu-
tunmaya çal›flm›flt›r. Yaz›l› bas›nda ilk kez siyasal reklam uygulamas› da bu se-
çimlerde bafllam›flt›r. Ajans taraf›ndan haz›rlanan ve partinin, CHP’yi ve genel
olarak sol düflünceyi hedef alan ilanlar› ilk kez 15 May›s 1977 tarihinde Hür-
riyet gazetesinde yay›nlanm›flt›r. Her gün bir ilan olmak üzere, kampanya sü-
resince toplam 21 ayr› ilan kullan›lm›flt›r. AP’nin, Cenajans taraf›ndan haz›r-
lanan 1977 kampanyas›nda kullan›lan gazete ilanlar›nda, partinin geleneksel
oy deposu olan k›rsal›n anlayabilece¤i seviyenin üstünde, entelektüel bir dil
kullan›larak, kentli ayd›n kesimler ve gençlik hedeflenmifltir.34

Eylül 1980 askeri müdahalesi ile Türk demokrasisi yeniden kesintiye u¤-
ram›fl ve yönetime el koyan askerler taraf›ndan oluflturulan MGK, mevcut si-
yasal partileri kapat›rken, 1983 y›l›na kadar yönetimde söz sahibi olmufltur. Bu
dönem, MGK taraf›ndan haz›rlat›lan ve Kas›m 1982’de halkoylamas› ile ka-
bul edilen yeni Anayasa’dan bir y›l sonra, yani 6 Kas›m 1983’de yap›lan ge-
nel seçimler ile yeniden sivil siyasete geçilmesiyle sona ermifltir. Bu seçim ön-
cesi yeni partilerin kurulmas›na izin verilirken, ayn› zamanda, bu yeni partile-
rin seçmene kendilerini tan›tmalar›, depolitize edilen seçmenlerin seçimlere il-
gi göstermesi ve yüksek kat›l›m›n sa¤lanmas› için, “MGK, siyasal iletiflim ba-
k›m›ndan Türkiye’de yeni bir uygulaman›n bafllat›lmas›nda da öncülük etmifl-
tir. 7 Temmuz 1983’te Resmi Gazetede yay›nlanan karar›yla MGK, ‘siyasal
partiler program ve tüzüklerini tan›tmak ve faaliyetlerini aç›klamak maksad›y-
la bas›na ilan verebilirler’ ilkesini benimsemifltir.”35 Böylece, Türkiye’de ilk si-
yasal reklamc›l›k uygulamas› 1977 genel seçimlerinde AP taraf›ndan bafllat›l-
m›flsa da, yasal aç›dan partilerin medyadan yer sat›n alarak siyasal reklam yap-
t›rmalar› 1983 seçimleriyle bafllam›flt›r.36
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1977 seçimlerinde yasal zemini olmaks›z›n kullan›lan siyasal reklamc›l›-
¤›n, 1983 seçimleri öncesinde gerekli düzenleme yap›larak yasal statüye ka-
vuflturulmas›n›n iki önemli nedeni bulunmaktad›r. Birincisi, 12 Eylül askeri
müdahalesi ile eski partilerin kapat›lmas› ve siyasi liderlerinin siyaset yapma-
lar›na izin verilmemesi, seçime kat›lan yeni parti ve liderlerinin halk taraf›n-
dan tan›nmamas› dolay›s›yla karars›z seçmen say›s›nda görülen art›flt›r. ‹kin-
cisi ise, seçimlere giren üç partinin ekonomik ve siyasal söylemleri (‘24 Ocak
Kararlar›’ ile IMF ve Dünya Bankas› ekonomik modelini benimsemeleri ve
Avrupa Toplulu¤u’na girme iste¤i)  aras›ndaki benzerliktir.37 Bu ba¤lamda,
1980 öncesinin kutuplaflan siyasetinde (sa¤-sol ayr›m›) ekonomik ve siyasi
konularda söylem farkl›l›¤› bulunan siyasi partilerin birbirine yak›nlaflt›¤› ve
benzer politikalar› savunduklar› görülmektedir.

Siyasal reklamc›l›¤›n yasal hale getirildi¤i 1983 genel seçimlerine, se-
çimler öncesinde 22 parti kurulmas›na karfl›l›k MGK kararlar› ile sadece
ANAP, MDP, HP kat›labilmifltir. 1983 seçimlerine kat›lmaya hak kazanan üç
partiden ANAP ve MDP, yap›lan yasal düzenleme sonucu seçim kampanyala-
r›nda siyasal reklamlara yer verirken, HP, bu imkandan yararlanmam›flt›r.38 Bu
seçimlerde, MDP, Ajans Ada ile çal›fl›rken, parti içinde de eski televizyoncu ve
gazetecilerden yedi kiflilik bir propaganda ekibi oluflturulmufl ve bu ekip, kam-
panya stratejisi konusunda ajansla birlikte çal›flm›flt›r. Kampanya süresince üç
gazete reklam› yay›nlan›rken, bu reklamlarda, 12 Eylül öncesi döneme vurgu
yap›larak seçmenlerden oy istenmifl ve MDP, demokrasiye geçifl sürecinin par-
tisi olarak konumland›r›lm›flt›r. Kampanya stratejisi do¤rultusunda radyo ve
televizyon konuflmalar›nda her seferinde bir baflka parti yöneticisi görevlendi-
rilerek, MDP’nin bir kadro partisi oldu¤u imaj› oluflturulmak istenmifltir.39

ANAP ise, kampanyas›n› yürütmek üzere Manajans’› görevlendirmifl
(kampanya dan›flmanl›¤›) ve  kampanya stratejisini, Turgut Özal, Adnan Kah-
veci, Mesut Y›lmaz ve ajans birlikte haz›rlam›fllard›r. Ajans, Türkiye’de bilim-
sel bir kampanyan›n ilk örne¤ini gerçeklefltirmifl ve kampanya öncesinde
‘Türk halk› ne istiyor?’ konusunda bir ön araflt›rma yapt›rm›flt›r (siyasetin bi-
limselleflmesi). Kampanya stratejisi, bu araflt›rma verileri do¤rultusunda befl
ana tema (huzur ve güvenin devam›, ortadire¤in güçlendirilmesi, enflasyonun
durdurulmas›, konut sorununun çözümü, bürokrasinin en aza indirilmesi) üze-
rine kurulmufltur. Kampanya süresince yay›nlanan gazete siyasal reklamlar›n-
da (siyasetin teknikleflmesi) her gün yeni bir konu ifllenmifltir. Ajans taraf›ndan
toplam 23 adet gazete reklam› haz›rlanm›fl ve bunlar, yasal propaganda döne-
mi (11 adet) ile bu dönemin öncesinde (12 adet) yay›nlanm›flt›r. Öncesinde ya-
y›nlanan reklamlarda, parti program›ndan bir ya da iki cümlelik bir bölüme
parti amblemi ile birlikte yer verilmifltir. Yasal propaganda süresinde ise, ilki-
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ne göre boyut ve içeri¤i farkl› reklamlar yer alm›flt›r. Üç reklamda 12 Eylül ön-
cesine dönme tehlikesi s›n›rl› olarak ifllenirken, buna karfl›n hemen her rek-
lamda, çözümün do¤ru ekonomik kararlarla mümkün olaca¤› ve bu kararlar›n
ne oldu¤u sade bir dille anlat›lm›flt›r. Parti ile bas›n aras›nda yak›n iliflkilerin
kurulmas› için, belirli aral›klarla bas›na yönelik yemekli toplant›lar düzenlen-
mifltir. Böylece, yeterince tan›nmayan partinin seçmenlere tan›t›lmas›nda
önemli say›labilecek bir kampanya yürütülürken, kampanyada izlenen ‘star
stratejisi’ çerçevesinde, reklamlarda parti ad› genel baflkanla özdefllefltirilmifl
ve radyo ve televizyon konuflmalar›nda, aç›k oturum programlar›nda ve bas›n
toplant›lar›nda hep Özal’a yer verilerek, güçlü bir lider imaj› yarat›lmaya ça-
l›fl›lm›flt›r.40 Kampanya boyunca sürekli olarak lidere vurgu yap›lm›fl ve dola-
y›s›yla, Özal partinin önünde konumland›r›lm›flt›r (siyasetin kiflisellefltirilme-
si).41 Partiden ziyade liderin öne ç›kar›ld›¤› star stratejisi, sonraki seçimlerde
di¤er partiler taraf›ndan da h›zla benimsenmifltir.42

Siyasal reklamc›l›¤›n kullan›m› konusunda 1983 genel seçimleri öncesin-
de yaz›l› bas›n için yap›lan yasal düzenlemenin benzeri, 1987 genel seçimleri
öncesinde de televizyon için hayata geçirilmifltir. Türkiye’de 1968’de baflla-
yan televizyon yay›nc›l›¤›, 1970’li y›llarda ülke genelinde yayg›nl›k kazan›r-
ken, 1980’li y›llarda hem renkli yay›nc›l›¤a geçilmesi hem de televizyon ka-
nal say›s›nda art›fl olmas›, ‘görüntü’ kültürünün yayg›nlaflmas›n› sa¤lam›flt›r.
Bu özelli¤i nedeniyle, televizyon toplumsal yaflamda ve buna paralel olarak,
seçim kampanyalar›nda di¤er kitle iletiflim araçlar›na göre öne ç›km›flt›r. Bu
durum, televizyonun da siyasal reklamc›l›k alan›nda kullan›lmas›na neden ol-
mufltur. 

Televizyonda siyasal reklamc›l›k uygulamas› olarak say›labilecek ilk ör-
nek ‘‹craat›n ‹çinden’ program›d›r. Kas›m 1983’den beri TRT’de yay›nlanma-
ya bafllayan ve yasal düzenleme ile iktidar partisine icraatlar›n› tan›tma imka-
n› veren bu program, yay›nlanmas› paral› olmad›¤› halde, haz›rlat›lmas› para-
l› olan bir uygulamad›r. Program, ayl›k otuz dakikay› geçmeyecek flekilde ya-
y›nlanmak üzere, TRT kurumu d›fl›nda profesyonel reklamc›lara haz›rlat›lm›fl-
t›r.

1987 genel seçimleri öncesinde, yap›lan düzenleme ile siyasal partilere,
TRT’de bedelini ödemek flart›yla paral› propaganda yapma hakk› verilmifltir.
Fakat uygulama, Anayasa Mahkemesi taraf›ndan 1987 tarihinde iptal edilmifl-
tir. Bunun üzerine yap›lan yeni düzenleme ile partilere televizyonda propagan-
da sürelerinin yar›s›n› aflmamak üzere TRT d›fl›nda haz›rlat›lan görüntülü pro-
pagandaya da yer vermeleri sa¤lanm›flt›r. Bu seçimlerde, ANAP ve SHP, ken-
dilerine tan›nan propaganda süresinin yar›s›nda reklam ajanslar›na haz›rlatt›k-
lar› görüntüleri kullan›rken, seçime giren di¤er partiler ‘maddi’ güçlerinden
ötürü bu hakk› kullanamam›fllard›r. Böylece, 1987 genel seçimlerinde kullan›-
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lan ‘görüntülü propaganda’ hakk›, televizyonda siyasal reklamc›l›k uygulama-
s›n›n önünü açm›flt›r. Ayn› zamanda, görüntülü propagandan›n TRT d›fl›nda
haz›rlat›labilmesi hakk›, reklamc›lar›n parti propagandas›nda çal›flmalar›na
daha fazla olanak yaratm›flt›r. 

1987 seçimlerinde ANAP’›n kampanyas›n› yürüten Birikim Ajans, ayn›
zamanda, iktidar partisinin hizmetlerinin anlat›ld›¤› ‘‹craat›n ‹çinden’ progra-
m›n› haz›rlad›¤› için, ANAP kampanyas›nda kullan›lan televizyon görüntüle-
ri, biçim ve içerik olarak bu program ile önemli benzerlikler göstermifltir. Bu
görüntüler, bas›n reklamlar›nda kullan›lan ‘oyunuzu bölmeyin’, ‘ça¤ atlayan
Türkiye’ ve ‘1980 öncesine dönme tehlikesi’ gibi içeri¤i desteklerken, görün-
tülerde, köprü, baraj, yol yap›mlar› gibi iktidar yat›r›mlar›, çekim tekniklerinin
de yard›m›yla etkileyici bir kurgu ile sunulmufltur. Bu seçimlerde Yorum Ajans
taraf›ndan haz›rlanan SHP kampanyas› ise, haf›zalardan silinmeyecek bir uy-
gulama olarak siyasal iletiflim tarihimizin en yarat›c› örneklerinden biri olmufl-
tur. Kampanya, toplumun çok iyi bildi¤i ve her gün hafl›r neflir oldu¤u ‘s›k›l-
m›fl limon’ imgesi üzerine kurulmufl ve ‘Befl Y›l Daha Bir Limon Gibi S›k›l-
maya Hay›r’ slogan›yla yürütülmüfltür. Ajans taraf›ndan, televizyonda partiye
tan›nan 20 dakikal›k propaganda süresinin yar›s›nda yay›nlanmak üzere, her
biri 2,5 dakikadan oluflan dört propaganda filmi (ilki gençlere, ikincisi kad›n-
lara ve son iki tanesi de genel seçmen kitlesine yönelik) çekilmifltir. Temel he-
def olarak iktidar partisinin hatal› kararlar›n›n al›nd›¤› bu görüntülerde, s›k s›k
SHP’yi destekleyen seçmenlerin görüfllerine dramatik bir biçimde yer veril-
mifltir. Her görüntünün sonunda ise, genel baflkan son ve çarp›c› iletiyi (oriji-
nal müzik eflli¤inde) seçmenlere ulaflt›r›rken, reklamlar, parti amblemi eflli¤in-
de SHP mitinglerinden coflkulu ve nefleli kalabal›k görüntüleriyle sonlanm›fl-
t›r.43

1987 genel seçimleri, seçim kampanyalar›n›n bir çeflit flova dönüflmeye
bafllad›¤›n›n ilk iflaretlerini vermifltir. ‹lk kez bu seçimlerde, flark›l› türkülü,
konserli, seçmene çeflitli promosyon malzemelerinin da¤›t›ld›¤› ‘paral›- göste-
ri’ türü kampanyalar düzenlenmifltir. Bu yeni uygulama, siyasal ve sosyal so-
runlardan uzaklaflma sonucunu da beraberinde getirmifltir.44 Ayr›ca, yasal dü-
zenlemelerle birlikte kitle iletiflim araçlar›n›n seçim kampanyalar›nda artan
a¤›rl›¤› ve buna paralele olarak yo¤un biçimde kullan›lmaya bafllanan politik
pazarlama uygulamalar› dolay›s›yla, Türkiye’de yüksek bütçeli seçim kam-
panyalar› dönemine geçilmifltir. Bilhassa, “özel televizyon ve radyo yay›nc›l›-
¤›n›n TRT’nin yay›n tekelini de facto olarak ortadan kald›rd›¤› bir ortamda
gerçekleflen 1991 seçimlerinde, hemen hemen bütün siyasal partiler seçim
kampanyalar›n› profesyonellerin dan›flmanl›¤› alt›nda yürütmüfller ve siyasal
reklamlar, kampanyalarda önemli bir a¤›rl›¤› sahip olmufltur.”45
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“1991 seçimleriyle siyasal reklamc›l›k, seçim kampanyalar›na katt›¤›
renklilik ve teknikle, siyaset sahnesinde bundan böyle en dikkate de¤er uygu-
lama olarak varolaca¤›n› ortaya koymufltur. Hem de öylesine güçlü bir flekil-
de yapm›flt›r ki bunu, siyaset bu tarihten itibaren, reklamc›l›¤a gere¤inden faz-
la teslim olmufltur.”46

Ticarileflen televizyon yay›nc›l›¤›, 1990’l› y›llarda televizyonun kampan-
yalarda kullan›m›n› daha da körüklemifl ve siyasetçiler, seçmenlerin zihninde
imgelerini pekifltirmek amac›yla bu arac› kullanma yar›fl›na giriflmifllerdir.
Böylece, 80’li y›llarda, kitle iletiflim araçlar› ve siyasal reklamc›l›k konusun-
da yap›lan düzenlemelerle temeli at›lan ‘Amerikan tarz›’ kampanya dönemi,
özel radyo ve televizyon yay›nc›l›¤› dolay›s›yla 90’l› y›llarda doru¤a ulaflm›fl-
t›r. Hatta, seçim kampanyalar›n›n da ticari kampanyalar gibi belirli bir fikir
üzerine kurulmas› uygulamas›, reklam ajanslar› taraf›ndan Bat›l› ülkelerden
kampanya fikirlerinin, sembollerin, sloganlar›n ve söylemlerin ithal edilmesi
sonucunu da beraberinde getirmifltir.

Bununla da s›n›rl› kal›nmam›fl ve bir siyasal partinin seçim kampanyas›-
n› ve siyasal reklamlar›n› planlamak ve yürütmek için Bat›l› siyasal reklamc›
dahi ithal edilmifltir. 1991 genel seçimlerinde ANAP Frans›zlar›n ünlü politik
reklamc›s› Jacques Seguela ile anlafl›rken, bu durum siyasal reklamc›l›k ve po-
litik pazarlama olgusuna yeni bir boyut kazand›rm›flt›r.47 Zaten, yasakl› siya-
setçilerin48 yeniden parti lideri olarak siyaset sahnesine ç›kt›klar› bu seçimler-
de, hem s›k› bir siyasi mücadele hem de k›yas›ya bir kampanya rekabeti ya-
flanm›flt›r. Seçime kat›lan partilerin tamam›na yak›n› kampanyalar›nda profes-
yonel reklamc›larla iflbirli¤ine giderken, bu iflbirli¤inin yayg›nl›k kazanmas›n-
da, iletiflim teknolojisindeki geliflmelere ba¤l› olarak kitle iletiflim araçlar›nda-
ki yenilikler, radyo ve televizyon yay›nc›¤›nda devlet tekelinin k›r›lmas› ve
geleneksel parti ba¤l›l›¤›n›n giderek zay›flayarak ‘karars›z seçmen’ kitlesinin
artmas› etkili olmufltur. 

Türkiye’de 90’l› y›llardaki seçimlerde, siyasal partiler geçmifl dönemler-
de oldu¤u gibi salt afifl, bayrak ve sloganla yürütülen ve parti örgütü taraf›n-
dan klasik yöntemlerle haz›rlanan siyasal propaganda faaliyetlerini terk etmifl-
lerdir. Bunun yerine, medya ve pazarlama teknikleri üzerine kurulan ve kam-
panya dan›flmanlar› nezaretinde yürütülen seçim kampanyalar›n› tercih etmifl-
lerdir.49 Zaten, ithal siyasal reklamc› olay› beraberinde yeni kampanya teknik-
lerinin de ithal edilmesi sonucunu do¤ururken, bu süreçte, siyasal reklamc›l›k
uygulamalar› h›z kazanm›fl ve 90’l› y›llar›n ikinci yar›s›ndan itibaren Türki-
ye’de seçim kampanyalar›, ABD ve K›ta Avrupa’s›ndaki kampanyalar ile h›z-
la örtüflmeye bafllam›flt›r. 

Bu ba¤lamda günümüzde, “reklam ajanslar›n›n ve medya savafllar›n›n
egemen oldu¤u seçim kampanyas› sürecinin yayg›nlaflt›¤›, bu süreçte seçimin
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reklam ajanslar› aras›nda geçiyormufl havas›n›n yarat›ld›¤›, bu savafllarda seç-
mene ulaflmak için teknolojinin son olanaklar› (internet, mobil telefon gibi)
dahil hür türlü iletiflim arac›n›n kullan›ld›¤› ve bu kullan›mda reklam ajansla-
r›n›n önemli yarat›c› etkilerinin oldu¤u”50 görülmektedir. Bir di¤er ifadeyle,
teknik olanaklar›n geliflimi ve pazarlama uygulamalar›n›n artan kullan›m› po-
litik propagandaya kuvvet kazand›r›rken, sürecin teknik ve uzmanl›k bilgisini
zorunlu k›lmas› dolay›s›yla, siyaset kurumunun kamuyu istedi¤i istikamette
yönlendirebilmesi için ikna etme mühendisleri (kampanya dan›flmanlar›) ile
iflbirli¤i kaç›n›lmaz olmaktad›r.51 Bu yönelimin 2002 genel seçimlerinde daha
görünür hale geldi¤i ve partilerin kampanyalar›n›n planlanmas›, organize edil-
mesi ve yürütülmesi iflinin alayl› ve partili olmaktan ç›karak profesyonelli¤i
a¤›r basan kadrolara (özellikle profesyonel reklamc›lara) devir edildi¤i dikkat
çekmektedir.52

SSoonnuuçç

Siyasal partilerin kendileri kadar aday ve programlar›n›n da seçmen kit-
lesine tan›t›lmas› ve bu hususlar hakk›nda bu kitlenin bilgilendirilerek lehte
davran›flta bulunmalar›n›n sa¤lanmas› kapsam›nda, 1980’lerden günümüze
Türk siyasal kültüründe siyasal reklamlar ön plana ç›kmaktad›r. 1983 seçim-
leri öncesi depolitize olan seçmenlerin siyasal kat›l›mlar›n› sa¤lama amac›yla
yasal statüye kavuflturulan siyasal reklamc›l›k, demokrasinin vazgeçilmez un-
suru olan seçimler, seçimlere giren partiler ve onlar› seçen seçmenler aç›s›n-
dan Türkiye’de bu düzeni yeniden tesis etmede önemli bir misyon üstlenmifl-
tir. Bat›l› ülke örneklerinde oldu¤u gibi ülkemizde de benzer bir seyri izleyen
siyasal reklamc›l›k uygulamas›, önceleri yaz›l› bas›nda, özel radyo ve televiz-
yon yay›nc›l›¤› ile birlikte radyo ve televizyonda, sonras›nda ise teknolojik ge-
liflmeye paralel olarak internette yayg›nl›k kazanm›flt›r ve seçim kampanyala-
r›n›n vazgeçilmez unsuru olmufltur.  

Bir pazarlama tekni¤i olarak siyasal reklamc›l›k, Türk siyasal kültürüne
yeni bir boyut getirmifl ve Türkiye’de iktidara gelebilmek için siyasal partile-
rin büyük miktarlarda para harcamak zorunda kald›¤› yeni bir dönemi bafllat-
m›flt›r. Seçimlerde hemen hemen her siyasi partinin ve/veya aday›n büyük ilgi
gösterdi¤i ve seçmene ulaflabilmek için büyük paralar harcad›¤› bu teknik do-
lay›s›yla, Bat›l› ülkelerde oldu¤u gibi, Türkiye’de siyasal iletiflim süreci tek-
nik bir konu haline gelmifltir. 

Ülkemizde siyasal reklam›n uygulanmaya baflland›¤› 1977’den günümü-
ze kadar geçirdi¤i geliflime bak›ld›¤›nda, ilk uygulamalardaki amatörlü¤ün ye-
rini profesyonel bir anlay›fla ve kadroya b›rakt›¤›, bu de¤iflim ile birlikte he-
nüz tam olarak uzmanlaflma sa¤lanamasa bile reklam ajanslar›, medya ve si-
yasi partiler aras›nda iflbirli¤inin bafllad›¤›, her yeni seçimle birlikte siyasal
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iletiflimin faaliyetlerinin daha da önem kazand›¤› ve bu ba¤lamda, siyasal ilgi-
siyasal bilgi-siyasal kat›l›m çerçevesinde siyasal reklamc›l›¤a daha fazla önem
ve sorumluluk atfedildi¤i görülmektedir.

NNoottllaarr
1 Genifl halk kitlelerinin siyasal sürece kat›lmas› uzun y›llara dayal› bir mücadelenin so-
nucudur. Çünkü, önceleri kapitalist sistemin sürmesi ve geliflmesi önünde engel olan
gruplar›n siyaset alan›ndan d›fllanmas› için oy hakk› k›s›tlanm›flt›r. Bu nedenle seçme
ve seçilme hakk›, mülkiyet ve/veya e¤itim koflullar›na ba¤lanm›fl ve salt erkeklere ve-
rilmifltir. Bunun gerekçesi ise, kamuoyunu ilgilendiren siyasal ve di¤er konularda, do¤-
rudan ya da temsilciler yoluyla karar verme hakk›n›n, yaln›zca pazar sisteminde bir ç›-
kar› olanlara, yani giriflimcilere, meslek sahiplerine, rantiyecilere ve serbest çal›flanla-
ra verilmesi gerekti¤idir. Oy hakk›ndan yoksun b›rak›lanlar, sermaye sahibi s›n›f›n ç›-
karlar›yla çat›flan ç›karlar›n› siyasetin içine tafl›mak ve içinde bulunduklar› koflullar ile
ekonomik durumlar›n› düzeltmek için oy hakk› mücadelesine giriflmifllerdir. Bu s›n›f›n
zamanla genifllemesiyle birlikte, oy hakk›na sahip olabilmek ve ‘özel’ ç›karlar›n› gö-
zetmek için devlete bask› yapmas› baflar›yla sonuçlanm›fl ve böylece, oy hakk›na sahip
olabilmenin koflullar› aras›ndan mülkiyet ç›kart›lm›flt›r. Yine, zaman içerisinde süregi-
den mücadeleler sonucu kad›nlar da oy hakk›na kavuflmufltur. Ayr›nt›l› bilgi için bak›-
n›z: Gianfranco Poggi, ÇÇaa¤¤ddaaflfl  DDeevvlleettiinn  GGeelliiflfliimmii, çev. fiule Kut, Binnaz Toprak, Hür-
riyet Vakf› Yay›nlar›, ‹stanbul, 1991, s.115-121.
2 Temsili demokraside seçimlerin baflat unsur haline gelmesi ve seçim kampanyalar›n›n
önem kazanmas› konusunda ayr›nt›l› bilgi için bak›n›z: Ahmet Taner K›fllal›, SSiiyyaasseett
BBiilliimmii, ‹mge Yay›nlar›, Ankara, 2002, s.289-292; Maurice Duverger, SSiiyyaassii  PPaarrttiilleerr,
çev. Ergun Özbudun, Bilgi Yay›nevi, Ankara, 1993, s.469-485.
3 Aktaran: Oya Tokgöz, “Siyasal ‹letiflim”, TTüürrkkiiyyee’’ddee  SSoossyyaall  BBiilliimm  AArraaflfltt››rrmmaallaarr››--
nn››nn  GGeelliiflfliimmii, Türk Sosyal Bilimler Derne¤i, Olgaç Matbaas›, Ankara, 1986, s.102.
4 Ayr›nt›l› bilgi için bak›n›z: H›fz› Topuz, SSiiyyaassaall  RReekkllaammcc››ll››kk, Cem Yay›nevi, ‹stan-
bul, 1991, s.8; Arsev Bektafl, SSiiyyaassaall  PPrrooppaaggaannddaa, Ba¤lam Yay›nlar›, ‹stanbul, 2002,
s.234; Ahmet Tan, PPoolliittiikk  PPaazzaarrllaammaa, Papatya Yay›nc›l›k, ‹stanbul, 2002, s.101.
5 Konuyla ilgilenen yazarlar, ilk olarak ABD’de geliflen ve sonras›nda di¤er ülkelerde
de¤iflik yollarla uygulanan veya uyarlanan seçim kampanyalar›n›n özel örneklerini ve
elemanlar›n› tan›mlamak amac›yla ‘Amerikanlaflma’ terimini kullanmaktad›rlar. Ayr›n-
t›l› bilgi için bak›n›z: David L. Swanson, Paolo Mancini, “Politics, Media and Modern
Democracy: Introduction”, PPoolliittiiccss,,  MMeeddiiaa  aanndd  MMooddeerrnn  DDeemmooccrraaccyy::  AAnn  IInntteerrnnaattiioo--
nnaall  SSttuuddyy  ooff  IInnnnoovvaattiioonnss  iinn  EElleeccttoorraall  CCaammppaaiiggnniinngg  aanndd  TThheeiirr CCoonnsseeqquueenncceess,
(eds.) D. L. Swanson, P. Mancini,  Praeger, Westport, 1996a; David L. Swanson, Pao-
lo Mancini, “Pattern of Modern Electoral Campaigning and Their Consequences”, PPoo--
lliittiiccss,,  MMeeddiiaa  aanndd  MMooddeerrnn  DDeemmooccrraaccyy::  AAnn  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttuuddyy  ooff  IInnnnoovvaattiioonnss  iinn
EElleeccttoorraall  CCaammppaaiiggnniinngg  aanndd  TThheeiirr CCoonnsseeqquueenncceess, (eds.) D. L. Swanson, P. Mancini,
Praeger, Westport, 1996b, s.247-248; Jay G. Blumler, Dennis Kavanagh, T. J. Nossiter,
“Modern Communications versus Traditional Politics in Britain: Unstable Marriage of
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Convenience”, PPoolliittiiccss,,  MMeeddiiaa  aanndd  MMooddeerrnn  DDeemmooccrraaccyy::  AAnn  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttuuddyy  ooff
IInnnnoovvaattiioonnss  iinn  EElleeccttoorraall  CCaammppaaiiggnniinngg  aanndd  TThheeiirr CCoonnsseeqquueenncceess, (eds.) D. L. Swan-
son, P. Mancini, Praeger, Westport, 1996, s.49.
6 Lynda L. Kaid, “Political Advertising”, HHaannddbbooookk  ooff  PPoolliittiiccaall  CCoommmmuunniiccaattiioonn,
(eds.) D. Nimmo, K. Sanders, Sage Publication, Beverly Hills, 1981, s.250.
7 Siyasal propaganda, bir siyasal parti veya aday taraf›ndan, kitlenin kendisine karfl›
olan davran›fl›n› de¤ifltirmek, iktidara gelmek ya da iktidara ortak olmak için yürütülen
propaganda türüdür. Tüm iktidar biçimlerinin ihtiyaçlar›na cevap vermek üzere her dö-
nem ve rejimde varolan propagandan›n yap›s› ve nitelikleri, içinde olufltu¤u siyasal sis-
tem ve ortamdan fazlas›yla etkilenmektedir. Ayr›nt›l› bilgi için bak›n›z: A. Bektafl,
2002, s.221.
8 J. Marie Domenach, PPoolliittiikkaa  vvee  PPrrooppaaggaannddaa, Varl›k Yay›nlar›, çev. Tahsin Yücel, ‹s-
tanbul, 1995, s.19.
9 ‹letiflim teknolojisindeki geliflmeler genellikle matbaan›n icad› ile bafllat›lmaktad›r.
Matbaayla birlikte, yaz›l› metinleri ço¤altman›n ilerlemesi yavafl ama istikrarl› olmufl,
fakat, özellikle 18. ve 19. yüzy›llar aras› h›zlanarak, gazetelerin günlük yay›nlanmaya
bafllamas›yla zirveye t›rmanm›flt›r. 19. yüzy›l›n ikici yar›s›ndan sonra, önce telgraf›n,
ard›ndan da telefonun icad› ile flekillenen yeni bir teknolojik ilerleme süreci bafllam›fl-
t›r. Bu iki bulufl ile birlikte, uzaklar yak›n olmufl ve do¤rudan iletiflim dönemine geçil-
mifltir. 20. yüzy›l›n ilk yar›s›nda tüm evlere ses ile ulaflabilen radyo, sembolik insan›n
do¤as›n› bozarken, ikinci yar›s›nda televizyonun bir al›c› ve verici olarak yaflam›m›za
girmesi ile radikal bir de¤iflim yaflanm›flt›r. Televizyonda öncelik görme ediminde ol-
du¤u için, ses ikinci plana düflmüfl ve görüntünün tamamlay›c› bir unsuru haline gel-
mifltir. Teknolojik yenilik, çok k›sa bir süre içinde televizyonu bile aflan sibernetik ça-
¤› bafllatm›flt›r. Böylece, bilgisayar ve onunla birlikte tüm medyan›n dijitalleflmesi, sa-
dece ses, görüntü ve sözleri birlefltirmekle kalmam›fl, ‘görülebilir olanlar›n’ içine yapay
gerçeklikleri de katm›flt›r. Ayr›nt›l› bilgi için bak›n›z: Giovanni Sartori, GGöörrmmeenniinn  ‹‹kk--
ttiiddaarr››, çev. Gül Batufl, Bahar Ulukan, Karakutu Yay›nlar›, ‹stanbul, 2004, s.18-24.
10 Aysel Aziz, SSiiyyaassaall  ‹‹lleettiiflfliimm, Nobel Kitabevi, Ankara, 2003, s.73.
11 O. Tokgöz, “Türkiye’de Siyasal Reklamc›l›k: Bir Örnek Olarak Anavatan Partisi Ga-
zete Siyasal Reklamlar›”, AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii  BB..YY..YY..OO..  YYIILLLLIIKK  NNeerrmmiinn  AAbbaaddaann
UUnnaatt’’aa  AArrmmaa¤¤aann, Ankara, 1989-1990, s.256.
12 Melih Nedimo¤lu, SSiiyyaassaall  ‹‹lleettiiflfliimmddee  DDöönnüüflflüümmlleerr;;  YYeennii  BBiirr OOllgguu::  SSiiyyaassaall  RReekk--
llaammllaarr, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yay›nlanmam›fl Yüksek Lisans
Tezi, Ankara, 1990, s.59-61.
13 Politik pazarlama ve politik iletiflim kavramlar›n› birbirinden ay›ran Michel Bon-
grand’a göre, politik iletiflim, tüm iktidar biçimlerinin ihtiyac›na cevap vermek üzere
her dönemde var olmufltur. Politik pazarlama ise, ‘politik iletiflimin en son araçlar›ndan
biri’ olarak, oy verme hakk›n›n genifllemesi, demokrasinin ilerlemesi ve kitle iletiflim
araçlar›n›n geliflmesiyle ortaya ç›km›flt›r. Bongrand, politik pazarlamay›; bir siyasi par-
tinin veya aday›n potansiyel seçmenlerine uygunlu¤unu sa¤lamak, siyasi partiyi veya
aday› en yüksek say›daki seçmen kitlesine tan›tmak, rakiplerle fark›n› ortaya koymak
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ve en az masrafla seçimi kazanmak için gerekli olan oy say›s›n› elde etmek amac›yla
kullan›lan tekniklerin tümü fleklinde tan›mlamaktad›r. Politik pazarlama ile ilgili ayr›n-
t›l› bilgi için bak›n›z: Michel Bongrand, PPoolliittiikkaaddaa  PPaazzaarrllaammaa, ‹letiflim Yay›nlar›, çev.
Fatofl Ersoy, ‹stanbul, 1991, s.9-18.
14 Reklamc›l›k alan›nda en mahir uygulamac›lar, modern üretim flartlar› alt›nda bu tek-
ni¤in gerçek fonksiyonunun, ürünler aras›ndaki farkl›l›klar› göstermek ya da var olan
küçük farkl›l›klar› abartmak oldu¤u konusunda fikir birli¤i içindedir. Pierre Martineau
Motivation in Advertising isimli kitab›nda, “reklamc›l›¤›n karfl›laflt›¤› zor problemler-
den birisinin ürün ve hizmetlerin artmakta olan standardizasyonu oldu¤unu ve dolay›-
s›yla, nitelikte, fiyatta, paketlemede  ya da serviste herhangi bir gerçek farkl›l›¤›n ne-
redeyse kalmad›¤›n›, bu nedenle de reklamc›l›¤›n, ürünü giderek artan biçimde bireye
özgü k›ld›¤›n›” ileri sürmektedir. P. Martineau’dan aktaran: J.A.C. Brown, SSiiyyaassaall
PP rrooppaaggaannddaa, çev. Yusuf Yazar, A¤aç Yay›nc›l›k, ‹stanbul, 1992, s.45.
15 J. M. Domenach, 1995, s.25; M. Nedimo¤lu, 1990, s.63-64.
16 Seçmende, aday› baflar›ya ulaflt›racak alg› potansiyelini oluflturabilme çabas› olarak
tan›mlanan siyasal reklamc›l›k, ayn› zamanda da, ciddi bir flekilde elefltirilmektedir.
Çünkü, böylesi reklamc›l›¤›n gerçekte aday› yans›tmad›¤›, ancak, onun taraf›ndan sa-
t›n al›nabilecek reklamc›l›¤›n kalitesini gösterdi¤i ileri sürülmektedir. Bu sav do¤rultu-
sunda, bilgili ve ehliyetli olmayan bir aday›n, yans›t›lan imajlar›n seçmene inand›r›c›
gelmesinden ve rolünü iyi oynamas›ndan dolay› seçilme flans›n›n yüksek oldu¤u iddia
edilmektedir. Ayr›ca, bu faaliyetin ortalama insanlar›n siyasete at›lmas›n› güçlefltirdi¤i-
ne ve dolay›s›yla, demokratikleflmeye olumsuz yönde etki yapt›¤›na vurgu yap›lmakta-
d›r. Ayr›nt›l› bilgi için bak›n›z: A. Bektafl, 2002, s.233-238.
17 Ayr›nt›l› bilgi için bak›n›z: H. Topuz, 1991, s.56-60.
18 Temmuz 1945’de varl›kl› bir ifladam› olan Nuri Demira¤, ‘Milli Kalk›nma Partisi’
ad›yla yeni bir parti kurmak için resmi baflvuruda bulunmufl ve Eylül 1945’de dönemin
baflbakan› fiükrü Saraço¤lu bir beyanatla partinin kurulmas›na izin verildi¤ini bildir-
mifltir. 7 Ocak 1946’da ise Adnan Menderes ve arkadafllar› DP’yi kurmufllard›r.
19 Ali Ergur, “Gerçeklik Tan›mlay›c›s› Olarak Görsellik ve Türkiye’de Siyasetin Göste-
rileflmesi”, TToopplluumm  vvee  BBiilliimm, Say›: 93, 2002, s.16-17.
20 1980’li y›llarda Thatcher ve Reagan hükümetleri, giriflimcili¤e ve piyasa kültürüne
dayal› bir politika izlerken, kapitalist toplumlar Fordizm’den post-Fordizm’e geçerek
bir dönüflüm süreci yaflam›fllard›r. Bu süreçte, daha esnek ve ço¤ulcu yaflam biçimleri,
daha karmafl›k ve bölümlere ayr›lm›fl piyasalar oluflturulmufltur. Tüketim ise, özgürlü-
¤ü vaat eden, yarat›c› ve dönüfltürücü bir eylem olarak dayat›lm›flt›r. Ayr›nt›l› bilgi için
bak›n›z: Kevin Robins, ‹‹mmaajj;;  GGöörrmmeenniinn  KKüüllttüürr vvee  PPoolliittiikkaass››, çev. Nurçay Türko¤lu,
Ayr›nt› Yay., ‹stanbul, 1999, s.174-175.
21 12 Eylül 1980’de yap›lan askeri müdahale sonucu oluflturulan Milli Güvenlik Kuru-
lu (MGK), yönetime elkoymufl, hükümet ile parlamentoyu fesh etmifl, siyasi partileri
kapatm›fl ve üst düzey yöneticilerine siyaseti yasaklam›flt›r. Demokrasinin ask›ya al›n-
d›¤› bu süreçte siyasal ortam, MGK kararlar› ve de MGK’n›n siyasal tercihleri yönün-
de biçimlenen 1982 Anayasas› ile belirlenmifltir. Yeni partilerin kurulmas› (6 parti ku-
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rulmufl) ve 1983 genel seçimlerine MDP, ANAP ve HP’nin kat›lmas› MGK’n›n onay›
ile gerçekleflmifltir.
22 Boratav’a göre, ‘dört e¤ilimi’ içinde bar›nd›ran ANAP’›n parti program›, Türkiye’de
devletçili¤i ve himayecili¤i tasfiye ederek piyasa ekonomisine geçilmesini ve Türki-
ye’nin uluslararas› ekonomik bütünleflmesinin önünün aç›lmas›n›, k›saca, ‘liberal’ po-
litikalar› öne ç›karmaktad›r. Tüm dünyada oldu¤u gibi, yeni-liberal politikalar› savunan
ANAP da, 1983 seçimlerinde iktidara geldi¤inde devleti küçültme çabalar›na a¤›rl›k
vermifl ve bu do¤rultuda, özellefltirme politikas› gütmüfltür. Ayr›nt›l› bilgi için bak›n›z:
Korkut Boratav, TTüürrkkiiyyee’’ddee  SSoossyyaall  SS››nn››ffllaarr vvee  BBööllüüflflüümm, Gerçek Yay›nevi, ‹stanbul,
1991, s.91.
23 Taha Parla, TTüürrkkiiyyee’’nniinn  SSiiyyaassaall  RReejjiimmii  11998800--11998899, ‹letiflim Yay›nlar›, ‹stanbul,
1995, s.61.
24 A. Ergur, 2002, s.19.
25 1980 sonras› Türk siyasetinde ortaya ç›kan tabloyla ilgili ayr›nt›l› bilgi için bak›n›z:
Ersin Kalayc›o¤lu, “Türkiye’de Siyasal De¤iflim”, YYeennii  TTüürrkkiiyyee  DDeerrggiissii, Say›: 9, Ma-
y›s-Haziran 1996, s.57-64; Levent Köker, “Anavatan Partisi”, CCuummhhuurriiyyeett  DDöönneemmii
TTüürrkkiiyyee  AAnnssiikkllooppeeddiissii, Cilt 15, ‹letiflim Yay›nlar›, ‹stanbul, 1996, s.1253-1257; Ömer
Laçiner, “3 Kas›m’la Gelen”, BBiirriikkiimm, Say›: 162, Ekim 2002, s.22-23; Metin Ye¤eno¤-
lu, Simten Coflar, “Seçimin ‘Merkez’in(d)e Seyir”, BBiirriikkiimm, Say›: 162, Ekim 2002,
s.29-37.
26 Türkiye’de siyasetin görselleflmesiyle ilgili ayr›nt›l› bilgi için bak›n›z: A. Ergur,
2002, s.20-27.
27 Türkiye’de siyasal reklamc›l›¤›n ortaya ç›k›fl› ve geliflimiyle ilgili ayr›nt›l› bilgi için
bak›n›z: M. Nedimo¤lu, 1990; O. Tokgöz, “ANAP ve DYP (1987-1999): Gazete Siya-
sal Reklamlar› Üzerinden Bir De¤erlendirme”, ‹‹lleettiiflfliimm, AÜ ‹F, 1999/3, Yaz, s.61-89;
H. Topuz, 1991; Necati Özkan, SSeeççiimm  KKaazzaanndd››rraann  KKaammppaannyyaallaarr TTüürrkkiiyyee  vvee  DDüünn--
yyaaddaann  ÖÖrrnneekklleerrllee, MediaCat Yay›nlar›, ‹stanbul, 2002.
28 Ömer Laçiner, “Seçim Sonuçlar› Üzerine”, BBiirriikkiimm, Say›: 81, Ocak-1996, s.4-5.

Art›k, savunduklar› farkl› ideolojileri ve bu ideolojileri kitlelere aktarmakta kulland›k-
lar› farkl› siyasal simgeleri (ezilen halk, gecekondu çocu¤u, Allah’›n Aslan›, milli dev-
let vb.) olan partiler yerine, siyasal karfl›l›¤› olmayan soyut simgelerin yaratt›¤› biçim-
sel farkl›l›klarla kitleleri etkilemeyi amaçlayan merkez sa¤-merkez sol yak›nlaflmas›
içindeki partiler gündeme gelmifltir. Bu do¤rultuda, partiler kampanyalar›nda giderek
siyasal reklamlara daha fazla yer vermeye bafllarken, reklamc›l›¤›n uyguland›¤› di¤er
ülkelerde oldu¤u gibi ülkemizde de demokrasinin ciddi sorunlara gebe kald›¤› ileri sü-
rülmektedir. Çünkü, uzun vadede reklamc›n›n siyaset adam›n› yönetmesi tehlikesinin
ortaya ç›kt›¤› ve ayr›ca, reklam› yap›lan parti, kadrosu ve program› ile ayn› parti iken,
soyut simgelerle kitlelerden gerçeklerin saklanmas›n›n demokratik sistemin zarar gör-
mesine neden oldu¤u iddia edilmektedir. M. Nedimo¤lu, 1990, s.139-141.

Siyasi reklamc›l›¤›n demokrasi için ciddi bir tehlike tafl›d›¤›n› savunan düflünürlerin
aksine, John Keane, kurallara ba¤lanm›fl bir siyasal reklam sisteminin, devlet makam-
lar› için yar›flan tüm ciddi adaylara ya da partilere görüfllerini hakkaniyete uygun bir bi-
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çimde aç›klama olana¤› tan›mas› kofluluyla demokrasiler için çok gerekli olan özgür fi-
kir dolafl›m›n›n sa¤lanmas›nda yard›mc› olabilece¤ini ileri sürmektedir. 

John Keane, MMeeddyyaa  vvee  DDeemmookkrraassii, çev. Haluk fiahin, Ayr›nt› Yay›nlar›, ‹stanbul,
1992, s.88.
29 Serpil Sancar, “Seçim Dersleri: ‹maj m›, Örgüt mü?”, BBiirriikkiimm, Say›: 163-164, Ka-
s›m-Aral›k 2002, s.72.
30 1983 seçimleri öncesinde yasal statüye kavuflturulan siyasal reklamc›l›k konusunda,
1970’li y›llar›n sonlar›nda erken dönem uygulamalara rastlanmaktad›r. ‹lk uygulama, 5
Haziran 1977 genel seçimlerinde AP taraf›ndan Cenajans’a yapt›r›lan ve yaz›l› bas›nda
yay›mlanan ‘siyasal reklamlar’d›r. ‹kincisi, 1979 y›l›nda Türkiye Sanayiciler ve ‹fl
Adamlar› Derne¤i’nin (TÜS‹AD) Manajans’a yazd›rd›¤› ve yay›mlatt›¤›, iktidardaki
CHP’nin ekonomik kararlar›na ve sistem anlay›fl›na elefltiri getiren ‘ilanlar’d›r. Sonun-
cusu ise, Manajans ve yabanc› araflt›rma flirketi Arthur D. Little Inc. taraf›ndan haz›r-
lanan, 1980 askeri darbesi ile bat› dünyas›nda oluflan olumsuz Türkiye imaj›n›n silin-
mesi ve yabanc› sermayenin ülkeye çekilmesi amac›yla, 1982 y›l›nda Time dergisinde
yay›mlat›lan ‘Türkiye Eki’dir. Siyasal reklamc›l›k konusundaki erken dönem uygula-
malar› için bak›n›z: M. Nedimo¤lu, 1990, s.111-113.
31 Mart 1986’da 3270 say›l› kanunda yap›lan düzenleme ile siyasi partilere, ‘tespit edi-
len reklam tarifelerine göre bedelini peflin ödemek flart›yla’ TRT’de propagandalar›n›
sözlü ve görüntülü yapt›rabilme hakk› verilmifltir. Fakat, paral› siyasal reklamc›l›¤› dü-
zenleyen bu yasa, TRT’nin ‘özerkli¤i’ni ve siyasi partiler aras›nda ‘f›rsat eflitli¤ini’ ze-
deleyece¤i nedenleri ile Anayasa Mahkemesi taraf›ndan iptal edilmifltir. Bunun üzeri-
ne, May›s 1987’de 3377 say›l› kanunda yap›lan de¤ifliklikle partilere, TRT d›fl›nda ha-
z›rlatacaklar› görüntüleri, televizyonda yapacaklar› ‘propaganda konuflmalar›n›n yar›-
s›nda yay›nlatma’ imkan› tan›nm›flt›r. Bu konuda yap›lan düzenlemeler ile ilgili ayr›n-
t›l› bilgi için bak›n›z: M. Nedimo¤lu, 1990, s.104-106.
32 N. Özkan, 2002, s.45-47.
33 H. Topuz, 1991, s.15-19.
34 AP’nin seçim kampanyas›yla ilgili ayr›nt›l› bilgi için bak›n›z: N. Özkan, 2002, s.50-54.
35 O. Tokgöz, “Türkiye’de 1983 ve 1987 Genel Seçimlerinde Kullan›lan Siyasal Rek-
lamlar”, AAmmmmee  ‹‹ddaarreessii  DDeerrggiissii, TODA‹E, Cilt 24 Say› 1, Ankara, Mart 1991, s.14; O.
Tokgöz, “Kad›n Seçmen ‹mgesi: Türkiye’de Kad›n›n Bireysel Siyasal Kat›l›m› Üzeri-
ne Bir Deneme”, AAmmmmee  ‹‹ddaarreessii  DDeerrggiissii, TODA‹E, Cilt 27 Say› 4, Ankara, Aral›k
1994, s.106.
36 N. Özkan, 2002, s.61.
37 M. Nedimo¤lu, 1990, s.114-115.
38 Bu seçimlerde, MGK taraf›ndan kuruldu¤u ve 1983 genel seçimlerinde desteklendi-
¤i ifade edilen MDP, seçim kampanyas›nda siyasi reklam uygulamas›na yer vermesine
ra¤men, kampanyas›nda siyasi reklam kullanmayan HP’nin ard›ndan, sand›ktan üçün-
cü parti olarak ç›km›flt›r. Üç partinin girdi¤i seçimlerde, ANAP ve MDP hemen hemen
ayn› toplumsal kesime hitap ederken, sosyal demokrat bir kimli¤i olan HP, ‘sol’ oylar
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dolay›s›yla TBMM’ye ana muhalefet partisi olarak girmeyi baflarm›flt›r.
39 MDP’nin seçim kampanyas›yla ilgili ayr›nt›l› bilgi için bak›n›z: N. Özkan, 2002,
s.62-65.
40 Ajans yetkilileri, yurtd›fl›ndan kamera karfl›s›nda durufl ve konuflma ile ilgili kitaplar
getirterek Özal’a özel dersler vermifllerdir. Özal’›n konuflurken el kol hareketleriyle yü-
zünün önemli bir bölümünü kapatmas› nedeniyle, ellerini meflgul etmesi için elinde bir
kalem ile ekran karfl›s›na ç›kart›lm›flt›r. Bu kalem, önemli bir dezavantaj› ortadan kal-
d›rmakla birlikte, Özal’›n ifl ve hesap kitap bilir imaj›n› da pekifltirmifltir.
41 ANAP’›n kampanyas›yla ilgili ayr›nt›l› bilgi için bak›n›z: M. Nedimo¤lu, 1990,
s.122-123; H.  Topuz, 1991, s.21-30.
42 1980’lerde Turgut Özal ile bafllayan ve parti yerine lider ile liderin özelliklerini öne
ç›karan ‘star stratejisi’, ‘yeni politika tarz›’n› olufltururken, bu tarz, 1990’larda özel
radyo ve televizyon yay›nc›l›¤› ile birlikte artarak devam etmifltir.
43 ANAP ve SHP’nin seçim kampanyalar›yla ilgili ayr›nt›l› bilgi için bak›n›z: M. Nedi-
mo¤lu, 1990, s.133-139; H. Topuz, 1991, s.37-40; N. Özkan, 2002, s.84-94.
44 N. Özkan, 2002, s.84.
45 Ankara Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi Medya ‹zleme Grubu, TTüürrkkiiyyee’’ddee  MMeeddyyaa  vvee
SSeeççiimmlleerr, Konrad Adenauer Vakf› Yay›nlar›, Ankara, 1999, s.26.
46 N. Özkan, 2002, s.115.
47 Seguela, ANAP lideri Y›lmaz’a kampanyada uyulmas› gereken on maddelik bir ‘ö¤üt
listesi’ sunarken, ideolojik farkl›l›¤›n göz ard› edildi¤i ve lider ile lider imaj›n›n öne ç›-
kar›ld›¤› bu ilkeler do¤rultusunda, ANAP kampanyas›n› Mesut Y›lmaz merkezli bir bi-
çimde tasarlam›fl ve kampanyada ANAP’›n kurucusu ve ilk lideri Özal’a yer vermeye-
rek Y›lmaz’›n liderli¤ine vurgu yapm›flt›r. 1990’n›n bafllar›nda Türkiye’nin Avrupa ül-
kelerinde tan›t›lmas› iflini üstlenen Frans›z reklamc› Seguela’n›n, ANAP’›n seçim kam-
panyas›nda görevlendirilmesi beraberinde tart›flma konusu haline gelmifltir. Bu görev-
lendirmeyi, muhalefet ve Türk reklamc›lar  büyük bir tepkiyle karfl›lam›fllard›r. Rek-
lamc›lar, seçimlerin yerel ve ulusal karakter tafl›yan bir olay oldu¤unu, dolay›s›yla, sos-
yo-psikolojik ve bölgeler aras› farkl›l›klar ile seçmenlerin ruh halinin ancak bu ülkede
yaflayan iletiflimci ve reklamc›lar taraf›ndan alg›lanabilece¤ini ileri sürerek yabanc› bir
firman›n seçim kampanyas›n› yürütmesine itiraz etmifllerdir. Muhalefet ise, bu görevlen-
dirmenin ekonomik boyutuna vurgu yaparak, ANAP’›n kampanya giderlerinin hazine-
den aktar›ld›¤›n› iddia etmifltir. Ayr›nt›l› bilgi için bak›n›z: H. Topuz, 1991, s.44-49.
48 12 Eylül askeri müdahalesi ile siyasetten el çektirilen liderlerin (Ecevit, Erbakan,
Türkefl ve Demirel gibi), 6 Eylül 1987 tarihinde yap›lan referandumda siyasete yeni-
den geri dönmeleri kabul edilmifltir.
49 A. Bektafl, 2002, s.237-238.

Örne¤in; Zeynep Karahan Uslu’ya göre, 1994 genel seçimlerinde kampanyalar arac›l›-
¤›yla e¤itimden sa¤l›¤a, ekonomiden d›fl ve iç politikaya kadar ülke sorunlar›n›n zirve-
ye ç›kt›¤› bir dönemde olunmas›na ra¤men, seçmenin çözüm beklentileriyle örtüflecek
somut öneriler yeterince gündeme getirilmemifltir. Parti liderleri, ço¤unlukla siyasal ile-
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tiflim uzmanlar›nca oluflturulan imajlar›yla seçmenin karfl›s›na ç›km›fl, parti örgütü,
adayla vs arka plana itilmifltir. Yine bu seçimde, siyasal partilerin ve adaylar›n yürüttü-
¤ü siyasal iletiflim faaliyetleri, siyasal iletiflimin bir siyasi partiye sa¤layaca¤› yararlar›n
bilincinde olmayan bir anlay›flla yürütülmüfl ve sarf edilen emek, zaman ve maliyete de-
¤er bir baflar› sa¤lanamam›flt›r. Z. K. Uslu, “Siyasal ‹letiflim ve 24 Aral›k 1995 Genel Se-
çimleri”,  YYeennii  TTüürrkkiiyyee  DDeerrggiissii  MMeeddyyaa  ÖÖzzeell  SSaayy››ss››  II, Eylül-Ekim 1996, s.800-802.

Zaten, Türkiye’de seçim kampanyalar›n›n dönüflümünün ivme kazand›¤› 90’l› y›llarda,
seçim kampanyas›n›n biçimsel kodlara göre çok iyi düzenlenmesinin bir partinin ka-
zanmas›na tek bafl›na yetmedi¤i ve dönemsel konjonktürün seçim sonucunu etkileyen
önemli bir neden oldu¤u da görülmüfltür. Partinin kadrosunun, önceki icraatlar›n›n, seç-
men taraf›ndan alg›lan›fl›n›n ve dönemsel konjonktürün bir bütünü oluflturdu¤u ve se-
çim kampanyas›n›n ise bütünü tamamlad›¤› kabul görmüfltür. Bu durum en yal›n flekil-
de 1999 seçimlerinde görülürken, çok iyi bir reklam, reklam› kadar iyi olmayan
ANAP’› seçimin galibi yapmam›flt›r. Fakat, profesyonel destek almadan kampanyas›n›
yürüten Demokratik Sol Parti (DSP), dönemsel konjonktürün (terör örgütü liderinin se-
çimden iki ay önce yakalanarak Türkiye’ye getirilmesi) etkisiyle seçimi kazanm›flt›r.
Ayr›nt›l› bilgi için bak›n›z: N. Özkan, 2002, s.264-272; M. Melih P›narc›o¤lu, O¤uz
Ifl›k, “1999 Genel Seçimleri Co¤rafyas›”, BBiirriikkiimm, Say›: 162, Ekim 2002, s.42.
50 A. Aziz, 2003, s.93.
51 A. Bektafl, 2002, s.246-247.
52 Eser Köker, Beybin Kejanl›o¤lu, “2002 Seçim Kampanyalar›nda Ulusal Bas›n”, ‹‹llee--
ttiiflfliimm  AArraaflfltt››rrmmaallaarr››, AÜ ‹letiflim Araflt›rmalar› ve Uygulama Merkezi, Bahar, Ankara,
2004 Bahar, s.60.
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‹‹NNTTEERRNNEETT‹‹NN  SS‹‹YYAASSAALL ‹‹LLEETT‹‹fifi‹‹MMDDEEKK‹‹
YYEERR‹‹  VVEE  ÖÖNNEEMM‹‹

YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  MMuussttaaffaa  AAKKDDAA⁄⁄

GGiirriiflfl

‹letiflimin artmas› siyaset yapman›n metodunu de¤ifltirmifl ve bir tarz or-
taya ç›karm›flt›r. ‹nteraktif siyaset tarz› olarak ortaya ç›kan bu tarzda ise, ileti-
flim sadece siyasetçilerden seçmenlere do¤ru de¤il, seçmenden de siyasetçiye
olmak üzere çift yönlü gerçekleflmektedir (Polat vd., 2004: 23).

Buradan hareketle, siyasal iletiflim tek yönlü bir iletiflim de¤ildir. Toplu-
ma aktar›lan mesajlar›n ve yap›lan etkinliklerin kamuoyu nezdinde nas›l alg›-
land›¤› ve hangi tepkilerin verildi¤i belirlenmelidir. Toplumdan edinilen olum-
lu veya olumsuz tepkiye göre, siyasal iletiflim stratejilerinin nas›l olaca¤›n›n
saptanmas›nda hayati önem tafl›maktad›r. Siyasal iletiflim çal›flmalar›nda, ba-
flar›l› neticelerin al›nmas› için hedef kitle olan seçmenlerin siyasal etkinlik ve
bilgi seviyelerinin bilinmesi önemlidir (Özkan, 2007: 148). 

Seçmenlerin hangi politikalara a¤›rl›k verebileceklerinin saptanmas›, se-
çim kampanyalar›nda ortaya ç›kar›lacak politika ve konulara göre hangi me-
saj stratejisinin uygulanmas› gereklili¤i araflt›r›lmal› (Kalender, 2005: 1) ve
uygun strateji belirlenerek siyasal iletiflim çal›flmalar›nda bu do¤rultuda hare-
ket edilmelidir. Bu anlamda siyasal iletiflim stratejilerinin internette kendisine
yer bulma gayretleri, siyasal iletiflim mesajlar›n›n internet arac›l›¤›yla aktar›l-
mas› da günümüz flartlar›nda oldukça gerekli ve önemli hale gelmektedir.

Siyasi partilerin, Newel’e (2001) göre, interneti yenilikçi tarzlar›n olufltu-
rulabilece¤i bir ortamdan farkl› olarak mevcut çal›flmalar›n daha etkin bir bi-
çimde sunulmas›n› sa¤layacak bir araç gibi görmesi (akt. Kalkan vd., 2003: 3),
bu yeni iletiflim ortam›n› yeterince ciddiye almad›klar›n› ya da henüz bu orta-
ma haz›r olmad›klar›n› gösterebilir. Oysa bu yeniliklerden uzak kal›nmas›,
seçmene ulafl›labilecek çok önemli ve maliyeti düflük bir yolun ihmal edilme-
sini de beraberinde getirir. Seçmenler önemli bir kitledir ve siyasi alanda
önemli ve gerekli olduklar›n› hissettirecek çal›flmalar› görmek ve bu çal›flma-
lara müdahil olmak isteyebilirler.
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Bugün için, internetin siyasal iletiflimin bütünleflmifl bir parças› olma yo-
lunda ilerledi¤i ifade edilebilir. Bu durum interneti siyasal yaflam›n etkenleri
aras›nda giderek daha önemli bir konuma oturtacakt›r. ‹nternet-siyaset iliflkisi-
nin gelece¤i üzerinde etkili olma aç›s›ndan var olan etkin ve egemen siyasal
aktörlerin tutumlar› kadar ‘yeni toplumsal hareketler’ olarak belirtilen ak›mla-
r›n tutumlar› ve henüz siyasal yaflam içinde aktif rolde bulunmayan ancak in-
ternetle erken tan›flma imkan› bulunan genç kitlelerin ilerideki tutumlar› ve bu
tutumlar›n meydana gelmesinde rol oynayacak olan ortam ve flartlar da önem-
lidir (Kalkan vd., 2002: 5).

Yeni iletiflim teknolojisi internet, içinde bulundurdu¤u niteliklerle yaln›z-
ca siyasal kampanyalarda de¤il, ayn› zamanda mevcut durumu afl›p yenilenme
aflamas›nda olan ve seçmenine ulaflmaya ve onunla demokratik ortam›n ihti-
yaç duydu¤u iletiflim sürecini infla etmeye gayret eden her siyasal partinin en
önemli silah› ve yard›mc›s› durumundad›r (Aktafl, 2004: 298). Yeni davran›fl
kal›plar›n›n meydana geldi¤i, di¤er iletiflim araçlar›ndan çok farkl› ve etkili
olan internet, bafl döndürücü geliflmelerin yafland›¤› teknoloji ça¤›nda, siyasi
alan›n h›zl› ve hararetli temposunda etkin kullan›lmas›yla siyasal iletiflime
renk katacakt›r. 

Bu çal›flmada, hem yaz›l› hem de görüntülü medyay› içinde bar›nd›rmas›
sebebiyle internetin siyasal alanda önemli oldu¤una vurgu yap›lmakta ve bu
anlamda yerinin belirlenmesinin gereklili¤i üzerinde durulmaktad›r. Ayr›ca si-
yasi çal›flmalarda, internet ortaya ç›kmadan önce, uygulanan araç ve yöntem-
lere internet ortam›nda nas›l yer verildi¤i tart›fl›lmaktad›r. Siyasal iletiflim ça-
l›flmalar›nda ulafl›lmak istenilen kitlelerden daha fazla kitleye ulafl›lmas›n›n
yolu da interneti iyi bir flekilde kullanmaktan geçmektedir.  

Her fleyde oldu¤u gibi internetin de olumsuz yanlar›n›n olmas›, internet-
ten yararlanmaya engel de¤ildir. ‹letiflim araçlar› içinde önemli bir yere sahip
olan internet, tüm dünyaya hitap eden ve her türlü bilgi ve belgeye insanlar›
kolayca ulaflt›rabilen büyük bir kütüphanedir. Yap›lan çal›flmalar›n ve uygula-
malar›n insanlara sunuldu¤u bir ortam olarak da de¤erlendirilebilir.

II..  ‹‹lleettiiflfliimm  OOrrttaamm››  OOllaarraakk  ‹‹nntteerrnneett  

‹nternet, iletiflim teknolojilerinin mümkün k›ld›¤›, günümüzde milyonlar-
ca insan ve bilgisayar› birbirine ba¤layan, fiziksel mekândan ba¤›ms›z sanal
bir iletiflim, ticaret, bilgi, e¤lence ve paylafl›m ortam›d›r. ‹nternet sayesinde s›-
n›rlar ortadan kalkmakta ve bilginin özgürce paylafl›ld›¤› yeni bir toplum orta-
ya ç›kmaktad›r (Çelik ve Karaaslan, 2003). 

‹nternet, Truetzschler’e (1998: 81-84) göre, merkez temelli olmayan bir
iletiflim ortam›d›r. Ne bir insan›n, ne bir grubun, ne de bir ülkenin tekelinde-
dir. ‹nternete her girenin bilgi alma, toplama, kopyalama ve yay›nlama gücü
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eflittir. ‹nternetin kitle iletiflim arac› olarak kabullenilmesi, bir bilgisayar arac›-
l›¤›yla internete ba¤lanan kiflinin gazetelerin dijital ortamdaki sayfalar›na ve-
ya radyo-TV programlar›na eriflebilmelerinden kaynaklanmaktad›r (akt. Kay-
pako¤lu, 2002: 31-33). 

Kitle iletiflim araçlar› olmadan, kapsaml› ve kitlelere dönük bir siyaset
yapmak neredeyse uygulanamaz hale gelmektedir. ‹letilerin do¤ru ve h›zl› bir
flekilde yerine iletilmesi ve etkilerinin de¤erlendirilmesinde kitle iletiflim araç-
lar› önemli rol oynamaktad›r (Özkan, 2007: 18). Kitle iletiflim araçlar› içinde
yer alan internet, var olan kitle iletiflim araçlar›nda yap›sal ve biçimsel de¤i-
flimlere sebep olmaktad›r. Siyasal partilerin, arac› olmadan haber gündemini
kontrol edebildikleri ve kendilerini daha iyi ifade edebildikleri bu yeni karma-
fl›k medya ortam›, siyasal partiler ve seçmenleri aras›ndaki iletiflim eksikli¤ini
büyük oranda gidermekte ve siyasal parti üyeliklerinde gözle görülür bir art›fl
meydana getirmektedir (Öksüz ve Y›ld›z, 2004: 994). 

Televizyon ve yaz›l› bas›n›n yan› s›ra son teknolojik geliflmelerin sundu-
¤u internet ve GSM gibi teknolojiler, siyasetin h›z›n› ve kalitesini belli bir se-
viyeye ç›karmakta ayn› zamanda siyasete bugüne kadar kat›lmayan veya ka-
t›lma gereksinimi hissetmeyen kiflileri de siyasete çekmek için teflvik etmek-
tedir (Özkan, 2007: 18). 

Ayr›ca mesajlar›n daha büyük hedef kitlelere iletilmesi, yayg›n ve h›zl›
bir finansal destek verilmesi aç›s›ndan da yeni imkânlar sa¤lamaktad›r. Bu se-
beple özellikle geleneksel kitle iletiflim araçlar›n›n deste¤inden yoksun çok sa-
y›da afl›r› uçtaki siyasal parti, genifl kitlelere ulaflma konusunda düflük maliyet-
li bir araç olarak de¤erlendirilen ve d›fl bask› unsuru bar›nd›rmayan internete
yönelmektedir. Tüm bu unsurlar›n yan› s›ra, siyasal partilerin web tabanl› ile-
tiflimi tercih etmelerinde profesyonel bir izlenim meydana getirmek ve modern
görünmek istekleri de önemli rol oynamaktad›r (Öksüz ve Y›ld›z, 2004: 994).
Buradan hareketle, interneti kullanmay› tercih eden siyasi oluflumlar veya par-
tiler, maliyetlerini azaltt›klar› ve modern görünme arzular›n› karfl›lad›klar› gi-
bi çok önemli bir siyasal iletiflim mecras›na da kavuflabilirler.

IIII..  KKaavvrraamm  OOllaarraakk  SSiiyyaassaall  ‹‹lleettiiflfliimm    

Siyasetin temelinde iletiflim, iletiflimin özünde de bilgi iletme mevcuttur.
‹nsanlar ve gruplar aras›nda toplumsal bir çerçevede meydana gelen iletiflim,
dinamik ve fonksiyonel bir sürece sahiptir. Mesaj› gönderen kayna¤›n ortaya
koydu¤u baz› amaçlar› da bar›nd›ran (Yavaflgel, 2004: 1-2) iletiflim, siyasetin
ana damar›n› teflkil etmektedir. ‹letiflim gibi, siyaset de yaln›z bafl›na yap›labi-
lecek bir faaliyet de¤ildir. Her ikisinde de birden fazla insana ihtiyaç vard›r;
her iki kavram da kitlelere hitap etmektedir. Siyaset, iletiflimi araç olarak de-
¤erlendirmekte, amaçlar›n› yerine getirebilmek için ise iletiflimden faydalan-
maktad›r (Özkan, 2007: 18). 
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Kiflinin kendisiyle kurdu¤u iletiflim, kifliler aras› iletiflim, örgütsel ileti-
flim, teknolojik iletiflim, kültürler aras› iletiflim ve kitle iletiflimine uzanan bo-
yutta de¤erlendirilen iletiflim de, bunlar aras›nda oldukça önemli bir yere sa-
hip olan kitle iletiflimi, enformasyonun kitle iletiflim araçlar› arac›l›¤›yla genifl
bir kitleye iletilmesi sürecini ifade etmektedir (Öksüz ve Y›ld›z, 2004: 991).
Tokgöz, yeni iletiflim teknolojileri göz önüne al›nd›¤›nda, yeni iletiflim biçimi
olarak yeni medya arac›l›¤›yla, kiflilerin ve gruplar›n ölçe¤inde mesajlar›n se-
çilebilece¤ini ve bu medyayla beraber sanal ortamlarda iletiflimin mümkün
olabilece¤ini belirtmektedir (2008: 50). 

Teknolojik geliflmelerin paralelinde h›zl› bir geliflim çizgisini devam etti-
ren kitle iletiflim araçlar›, çok genifl kitlelere hitap etmekte ve ayn› zamanda
insanlar üzerinde manipülasyon ve mobilizasyon gücünü de elinde bulundur-
maktad›r. Bu özellikleri sebebiyle kitle iletiflim araçlar›, siyasetin vazgeçilmez
bir enstrüman›na dönüflmektedir. Bunun neticesi olarak da siyaset ve iletiflim
bilimlerinin birlefliminden siyasal iletiflim (Öksüz ve Y›ld›z, 2004: 991) orta-
ya ç›kmaktad›r.

Siyasal iletiflim çal›flmalar›nda yaz›l›, sözlü, iflitsel ve görsel araçlar vas›-
tas›yla genifl kitlelere sesini duyurabilmek için, reklam, propaganda ve halkla
iliflkiler metotlar› etkin bir flekilde kullan›larak kamuoyunun siyasi tercihleri-
ni etkileyen stratejiler uygulanabilmektedir. Siyasal iletiflimde esas amaç, bi-
reylerin ikna edilmesinden ziyade genifl kitleler hedef al›narak, onlar›n dikkat-
lerini cezp edebilmek ve verilen siyasi mesaj›n paylafl›larak kabul görmesini
sa¤layabilmektir (Çobano¤lu, 2007: 45). 

“Siyasal aktörlerin belli ideolojik amaçlar›n›, belli gruplara, kitlelere, ül-
kelere veya bloklara kabul ettirmek ve gerekti¤inde eyleme dönüfltürmek, uy-
gulamaya koymak üzere çeflitli iletiflim tür ve tekniklerinin kullan›larak yap›l-
mas›” (Aziz, 2007: 3-4) olarak tan›mlanan siyasal iletiflim, Uslu (1996: 790)
taraf›ndan; “bir siyasi görüfl ya da organ›n, etkinlikte bulundu¤u siyasal sistem
içinde kamuoyu güvenini ve deste¤ini sa¤lamak, dolay›s›yla iktidar olabilmek
için, zaman ve konjonktürün gereklerine göre reklam, propaganda ve halkla
iliflkiler tekniklerinden yararlanarak sürekli bir biçimde gerçeklefltirdi¤i tek
veya çift yönlü iletiflim çabas›” (akt. Özkan, 2007: 23) olarak ele al›nmaktad›r.
Her iki tan›mdan hareketle, siyasette hedef kitle olarak seçmenlerin sürekli
mesaj trafi¤ine maruz kalabilecekleri, bunu için de siyasi partilerin birçok ile-
tiflim unsurlar›n› kullanabilece¤i göz ard› edilmemelidir. Bu iletiflim araçlar›n-
dan biri de internettir.  

IIIIII..  SSiiyyaassaall  iilleettiiflfliimm  AArraacc››  OOllaarraakk  ‹‹nntteerrnneett  

Yeni teknolojilerin günümüzde yayg›n hale gelmesiyle birlikte iletiflim ve
siyaset ortam›nda da önemli de¤ifliklikler olmaktad›r. Bir zamanlar ülkeler ve-
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ya krall›klar›n siyasal yap›lanmalar› nas›l o ülkelerin ulafl›m flartlar›na göre fle-
killendirilmiflse, flimdi siyasal çal›flmalar yeni iletiflim flartlar›na göre flekillen-
mektedir (Yavaflgel, 2004: 311-312).

Bu flekillenmenin ›fl›¤›nda, internet-siyasal yaflam iliflkisinin çok boyutlu
ve karmafl›k oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Bu durum yaln›zca siyasal yaflam›n
yap›s›ndan de¤il, ayn› zamanda internetin geliflimini halen devam ettiren bir
teknolojiyi ifade etmesinden, gelecekteki kullan›m›na yönelik hukuksal, idari
ve ekonomik faktörlerin önemli seviyede belirsizlikle tan›mlanabilmelerinden
meydana gelmektedir (Kalkan vd., 2002: 5). Bu karmafl›kl›k ve belirsizliklere
ra¤men internet ortam›ndan yararlanan insan say›s› her geçen gün artt›kça, in-
ternetin yads›namayacak bir güç olarak ortaya ç›kmas›, siyasi partilerin ve si-
vil oluflumlar›n da dikkatini çekmeye bafllamaktad›r. Bu anlamda siyasal ileti-
flim arac› olarak internet kullan›m›, artarak devam etmektedir. 

Medya planlamas› aç›s›ndan çok ziyaret edilen siteler, hedef kitle nitelik-
leri ve mesaj iletme imkânlar›n›n beraber düflünülmesi ile etkin bir iletiflim
arac› olarak (Uztu¤, 2004: 348) internet, teknoloji aç›s›ndan h›zl› ve bafl dön-
dürücü geliflimiyle yaln›zca veri paylafl›m›, yaz›flma, ekran sohbetleri yapma-
n›n çok ötesinde farkl› alanlar ortaya ç›karmaktad›r. Günümüzde internet üze-
rinden resim, ses ve hareketli video iletimi sa¤lamak kolay hale gelmektedir
(Aktafl, 2004: 229-230).  Bu tür kolayl›klar da siyasi parti ve adaylar›n, inter-
nette kendilerini hareketli görüntüler eflli¤inde, sesli bir flekilde sunabilmele-
rine, farkl› konu-proje önerilerini de aç›klama olana¤›na sahip olmalar›na (Uz-
tu¤, 2004: 348) imkân tan›maktad›r.

‹nternetin siyasal amaçl› kullan›m›ndan hükümetler, devlet birimleri, si-
yasal partiler, resmi kurulufllar, uluslararas› örgütler ve sivil toplum kuruluflla-
r› gibi birçok organizasyonun faydaland›¤› görülmektedir (Öksüz ve Y›ld›z,
2004: 996). Dolay›s›yla siyasal iletiflim aç›s›ndan siyasi partiler ve sivil top-
lum kurulufllar› temel al›narak, internetin sa¤lad›¤› iletiflim ortam›nda kendi-
lerini hedef kitlelerine nas›l ifade etmeleri gereklili¤i üzerinde durulacakt›r. 

AA))  SSiiyyaassii  PPaarrttiilleerrddee ‹‹nntteerrnneett  KKuullllaann››mm››

Siyasi partiler, seçmen ihtiyaçlar›na yönelmek, parti sadakati meydana
getirmek, belirlenen ihtiyaçlar› rakiplerden daha iyi karfl›layarak seçmenlerin
oylar›n› kazanmaya çal›flmak ve geçersiz oy say›s›n› azaltarak (Polat vd.,
2004: 25) seçmenlerin tamam›n› kapsayacak parti programlar› oluflturmay› ve
karars›z seçmen davran›fllar›n› etkilemeyi amaçlamaktad›rlar. Seçmenler, yö-
netime istekli olan bir siyasi parti için dikkate al›nmas› gereken bir unsurdur.

Dolay›s›yla seçmenlerin, yönetimlerin en önemli aktörlerinden oldu¤unu
söylemek mümkündür. Bu aktörlük, seçmenlerin hem kendi yöneticilerini seç-
melerini ve göreve getirmelerini, hem de onlar› denetleyerek ifllerine devam
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etmelerini ya da yönetimden uzaklaflt›r›lmalar›n› içine almaktad›r (Kalender,
2005: 9). Sadece seçim zaman› de¤il, seçim zamanlar› d›fl›nda da kamuoyu-
nun, hizmet verecek kiflilerin seçimini veya görevlilerin ortaya koyduklar› ter-
cihleri flekillendirmek yoluyla yönetimleri etkileyebilmeleri söz konusudur
(Kaya, 2002: 55). 

Yönetimleri etki alt›na alman›n bask› grubu oluflturma, protesto, miting-
lere kat›lma vb. gibi farkl› yollar› (Kalender, 2005: 9) olmas›, bu tür kat›l›m-
lar›n siyasi partilerin dikkatini çekmesini kaç›n›lmaz k›lmaktad›r. Seçmenlerin
davran›fllar›ndaki de¤ifliklikleri ya da seçmenlerin beklentilerini, geri dönüflü-
mün en h›zl› flekilde olufltu¤u internet arac›l›¤›yla görebilmeleri, bu çal›flma-
larda siyasi partilerin haz›rl›kl› olmalar›n› da beraberinde getirecektir. Siyasi
partiler, interneti, yap›lan siyasal kampanyalara destek için kullanabilirler.
Kampanyalar›n kurulan web sitesi arac›l›¤›yla ve seçmen kitlesiyle iletiflime
geçilerek sunulmas›, internetin etkinlili¤ini daha da art›rabilir. Kampanyan›n
etkisi artt›kça siyasi parti güç kazanabilir. 

‹nternetin sa¤lad›¤› imkânlar› siyasal aç›dan ele alma çabalar›n›n sadece
hükümetler, uluslararas› organizasyonlar, siyasal partiler vb. büyük ve merke-
ziyetçi yap›lanmalarla s›n›rl› olmad›¤› aflikârd›r. Çeflitli hükümet d›fl› organi-
zasyonlar, sivil toplum kuruluflu olarak isimlendirilebilecek oluflumlar, siyasi
gruplar, hatta çok küçük kitleleri temsil eden ufak ilgi gruplar› dahi kendileri-
ni internette anlatma yoluna gitmektedirler (Kalkan vd., 2002: 2). Dolay›s›yla
siyasi partiler taraf›ndan kullan›l›fl›n›n yan› s›ra internet, siyasi alanda etkili ol-
mak isteyen kurulufllar›n da ilgisini çekmektedir. 

BB))  SSiivviill  TToopplluumm  KKuurruulluuflflllaarr››nnddaa  ‹‹nntteerrnneett  KKuullllaann››mm››

Siyaset yapanlar, içinden ç›k›lmas› zor konularda h›zl› hareket etmek, ka-
rar vermek ve bunu kamuoyuna aktarmak ve kamuoyunun deste¤ini kazanmak
zorunda kalmaktad›rlar. Bask› gruplar›, sivil toplum kurulufllar› ve lobiler
farkl› yöntemlerle sistemin iflleyiflinde rol üstlenmektedirler (Kalea¤as›,
2008). 

Sivil toplum kurulufllar›, toplumdan ald›klar› güç sayesinde bireyin istek-
lerini, elefltirilerini ve be¤enilerini farkl› ortamlarda ifade etmektedirler. Bu sa-
yede, ifade edilen durumun kamu ve özel kurulufllar›n politika oluflumlar›na
ve uygulamalar›na belirgin bir flekilde yans›mas›n› sa¤layarak, düzenleyici rol
üstlenirler. Bu kurulufllar›, devletin müdahale etti¤i sahan›n d›fl›nda ortaya ç›-
kan di¤er kurulufllardan ay›ran temel özellik, bu düzenleyici role sahip olma-
lar›d›r (Biber, 2006: 32). Bu düzenleyici rolle beraber, hükümet ve kamu ku-
rulufllar› üzerinde etkili olmak isteyen kurulufllar, hedef kitle oluflturmak ve is-
tedikleri konular›n ön plana ç›kmas›n› sa¤lamak için interneti kullanabilirler.
Hedef kitlenin deste¤ini alarak hareket eden kurulufllar toplum ad›na ombuds-
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manl›k görevini de üstlenerek siyasi alanda etkilerini art›rabilirler. Sivil top-
lum kurulufllar› da böyle durumlarda toplumun aleyhine ortaya ç›kan siyasi
olaylara çözüm üretmek ve toplum ad›na sözcülük yapmak görevini üstlenir-
ler. Ayn› zamanda yap›lacak olan çal›flmalar› internet üzerine tafl›yarak kamuo-
yu oluflturmay› ve destek bularak seslerini duyurmay› hedefleyebilirler.

Sivil toplum kurulufllar›n yönetimdeki etkinli¤i, farkl› ilgi alanlar› ile il-
gili yönetimlerin içerisinde ve d›flar›s›nda yer alarak yönetime katk› sa¤lamak,
bunun yan› s›ra bir kontrol mekanizmas› meydana getirmektir. Sivil toplum
kurulufllar›n yönetimde etkin olmas› ancak halk›n bilinçli deste¤iyle sa¤lana-
bilir.  Dolay›s›yla bu kurulufllar, çal›flmalar›n› duyurmak ve birbirleriyle iflbir-
li¤i halinde olmakla yükümlüdür. Bu da aralar›nda iletiflimi gerekli k›lar. Bu
gereklilik, özellikle internetin web imkânlar›n› kullanarak giderilmeye çal›fl›l-
mal›d›r. ‹nternet ve özellikle web teknolojileri, güncel bilgilere hemen ulafla-
bilmek için uygun imkanlar oluflturmaktad›r (Karaaslan vd., 2005: 2). Halk›
bilinçlendirmek ve çal›flmalardan halk› haberdar etmek amac›yla hareket eden
sivil toplum kurulufllar› ve odalar›n internet kullan›m›na dair örnekler verile-
bilir. Ankara Ticaret Odas› (Bkz: http://www.atonet.org.tr/yeni/index.php?p=
32&l=1) taraf›ndan kredi kartlar› ma¤durlar› temel al›narak haz›rlanan kam-
panyalar, internet sayfalar› da kullan›larak desteklenmifltir. Kampanyan›n kit-
le iletiflim araçlar›nda yer almas› ve internette paylafl›lmas› kampanyan›n bek-
lenilenden daha fazla etkili olmas›na yol açm›fl ve sonuçta kredi kartlar›yla il-
gili yeni yasal düzenlemeler yap›lm›flt›r. Ankara Ticaret Odas›’n›n kredi kart›
ma¤durlar›n›n sesini duyurmas›, hükümetin de duruma kay›ts›z kalmamas›na
sebep olmufltur. 

Tüketici derne¤i olarak faaliyet gösteren Tüketiciyi Koruma Derne¤i
(Bkz: http://www.tukoder.org.tr/index.php?a=32), kredi kart› ve hesap iflletim
ücreti ad› alt›nda bankalar taraf›ndan tahsil edilen ücretin haks›z flekilde al›n-
d›¤›yla ilgili tüketici mahkemelerinde karar al›nmas›n› sa¤lam›flt›r. Bunun de-
vam› olarak kredi kart› veya hesap iflletim ücretlerinin sadece bir defa al›nabi-
lece¤ine iliflkin yasal düzenleme devreye girmifltir. Bu tür kurulufllar›n saye-
sinde bu konuyla ilgili çal›flmalar ve çeflitli düzenlemeler yap›lmak zorunda
kal›nm›fl ve oluflan ma¤duriyetlerin giderilmesine çal›fl›lm›flt›r. 

Ayr›ca siyasileri etkilemek için sivil toplum kurulufllar› taraf›ndan birçok
kampanya yap›lm›fl ve yap›lmaya devam edilmektedir. Bu kampanyalar siya-
silere sesini duyuramayan veya c›l›z bir flekilde duyuran kesimlerin de ilgi
oda¤› haline gelmektedir. Bireylerin bu kampanyalara destek vererek hem
kendilerini ifade edebilmeleri, hem de birlikte seslerinin daha gür ç›kabilme-
sini sa¤lamalar› mümkündür.  
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IIVV..  SSiiyyaassaall  KKaammppaannyyaallaarr vvee  ‹‹nntteerrnneett  

Kamuoyu oluflturulmas›nda birinci derecede etkili olan siyasal kampan-
yalar sadece seçmen tercihlerini de¤ifltirmez veya tutumlar› yerlefltirmez. Bu-
nun yan›nda seçmenleri oy verme davran›fl›na yönlendirir. Siyasal kampanya-
lar, fikirlerin tart›fl›lmas›n›, siyasi adaylar ve partiler aralar›ndaki ayr›flman›n
seçmenler aç›s›ndan görülmesini ve adaylar› seçmene tan›tarak, benimsenme-
lerini de sa¤lar (Çobano¤lu, 2007: 131).

Siyasal kampanyalar›n zamanla uygulamaya sokulan ve halen kullan›m-
da olan temel ö¤eleri vard›r. Bu ö¤eler aras›nda yüz yüze iletiflim ve medya-
n›n çeflitli flekillerde kullan›m›, kamuoyu yoklamalar›, ev ziyaretleri, toplant›-
lar ve mitinglerde yap›lan konuflmalar, halkla iliflkiler faaliyetleri, siyasal rek-
lamlar, siyasal dan›flmanl›k hizmetleri, yeni bilgi teknolojileri ve internet
(Tokgöz, 2008: 231) bulunmaktad›r. 

Dolay›s›yla seçmenlere ulaflmak için kitle iletiflim araçlar›ndan yeterince
faydalan›lmal›d›r (Çobano¤lu, 2007: 132). Kitle iletiflim araçlar›n›n geliflimi,
siyasal kampanyalarda profesyonel hizmetlere ihtiyaç hissedilmesinin en
önemli sebebidir. Bu araçlar›n geliflimine ba¤l› olarak, siyaset yap›lanmas›nda
önemli de¤ifliklikler meydana gelmektedir. Ayr›ca adaylar bu araçlar›n nas›l ifl-
lediklerini takip ederek, bu araçlarla uyum içinde hareket etmek durumunda-
d›r. Bu sebeple de kitle iletifliminin iflleyifli siyasal kampanyalar için hayati
öneme sahiptir (Uztu¤, 2004: 265).

Siyasal kampanyalar›n bir bütünün parças› olarak ele al›nmas› gerekmek-
tedir. Bu bütünün içinde önemli bir yere sahip olan internet, di¤er iletiflim
araçlar›ndan farkl› etkileflime sahip bir araçt›r. Seçmeni ve vatandafl› uzun va-
dede, gerek görülen zamanlarda ve dönemlerde, istenilen flartlarda ikna etmek,
daha genifl bir sahaya uzanan ve uzun vadeli politikalar ortaya koyup bunlar›
anlatabilmek mümkündür (Aktafl, 2004: 298).

Böylelikle kampanyalarla bütünlük sa¤land›kça ve iletiflimin di¤er form-
lar›n› desteklemek için faydaland›kça internetin, siyasi süreçlerde edinebilece-
¤i role iliflkin genifl bir anlay›fla sahip olaca¤› görülmektedir. Siyasal kampan-
yalarda kitle iletiflim arac› olan interneti kullanarak siyasi parti taraftarlar›yla
iliflkileri gelifltirmek ve d›fl iletiflimi desteklemek amac›yla online iletiflimi kul-
lanmak mümkün olmaktad›r (Kalkan vd., 2003: 4). ‹nternetin önemini anlayan
siyasilerin bir ço¤u da internette kiflisel web sayfas›na sahip olmakta ve seç-
menler siyasilere e-posta ve web sayfalar›ndan kolay bir biçimde eriflim sa¤-
lamaktad›rlar (Polat vd., 2004: 24). 

AA))  WWeebb  SSiitteessii  OOlluuflflttuurrmmaakk

Pek çok kurum veya kifli internetin sundu¤u imkânlar› kullanarak kendi-
ni tan›tmak, kendileri ile iletiflime geçilmesini sa¤lamak, ifllemleri kolaylaflt›r-
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mak ve kamu yarar›na bilgi sa¤lamak istemektedir. Bunun en ekonomik ve et-
kili yolu web sitesi haz›rlamakt›r (Gülkesen vd., 2001: 1).

Siyasi parti veya adaya ait bir site oluflturmak siyasal iletiflim aç›s›ndan
hedef kitleye ulaflan en etkili yol olmas› aç›s›ndan önemlidir. Aktafl’a göre
(2004: 220) site sayesinde, siyasi parti veya adaylarla ilgili bilgi edinmek, on-
larla iletiflim kurma olana¤› bulmak, yönlendirilecek olan internet kullan›c›la-
r›na ulaflmak, insanlar›n genel merkezlere gelmeden birçok materyal ve hiz-
mete sanal yolla sahip olmalar›n› sa¤lamak mümkündür.

Web sitelerinin etkileflim niteli¤inin etkin bir flekilde de¤erlendirilmesi,
seçmenlerle iki yönlü iletiflim sa¤lamak için önemli bir f›rsat olarak görülmek-
tedir (Uztu¤, 2004: 348).  Bununla beraber, web siteleri, siyasi parti ya da ada-
ya yönelik bilgi sahibi olmayan kifliler taraf›ndan parti ve adayla ilgili bilgi
edinmeleri, medya taraf›ndan haberlere ve bas›n aç›klamalar›na ulaflmalar› ve
rakiplerin de kendi tercihleri olan parti ya da  adaylar› k›yaslayabilmeleri için
kullan›lmaktad›r (Kalkan vd., 2003: 4). Görüldü¤ü gibi, parti veya adaylarla
ilgili her türlü geliflmeleri takip edebilmek ve fikir edinebilmek için önemli
olan web siteleri sayesinde parti veya adaylarla çift yönlü iletiflim kurulmas›
mümkündür.   

BB))  ‹‹lleettiiflfliimm  KKuurrmmaakk

Siyasal kampanyalar›n›n planlanmas›nda en kapsaml› aflama, iletiflim fa-
aliyetlerinin programlanmas› ve uygulamaya konulmas›d›r.  Bu aflama, strate-
jik aday konumland›rma ve ona yönelik kampanya mesajlar›n›n seçmenlere
ulaflt›r›lmas› ad›na bütün iletiflim etkinliklerini kapsamaktad›r (Uztu¤, 2004:
261). ‹letiflim etkinliklerini ve internetin kullan›m›n› aç›k bir flekilde gösteren
Amerika Birleflik Devletleri’ndeki Baflkanl›k seçimleri örnek olarak verilebi-
lir. 

Amerika’daki siyasi kampanyalarda 1990’lardan bu yana kullan›lan in-
ternetin Baflkanl›k seçim sürecinde önemi inan›lmaz derecede artm›flt›r. 1950
ve 60’l› y›llarda televizyonun de¤ifltirdi¤i Amerikan siyasetinde flimdi hem
adaylar seçmenlerle, hem de seçmenler adaylarla internet üzerinden yo¤un fle-
kilde iletiflim kurmaya bafllad›lar. Son seçim yar›fl›nda adaylar, reklamlar›n›
internette yapmaya bafllayarak, video mesajlar›n› da internet siteleri üzerinden
seçmenlere sundular. Üstelik televizyondan farkl› olarak izleyiciler sunulan
videolar› zahmetsizce defalarca izleme imkân› buldular. Siyasiler, mesajlar›n›
halka do¤rudan ulaflt›rmak aç›s›ndan interneti tercih ederken, araya baflka bir
yorumcu ya da siyasi bir rakibin aç›klamas› girmemesi (www.voanews.com,
2008) mesaj›n do¤rudan ulaflmas›n› sa¤lam›flt›r. Televizyondan farkl› olan in-
ternet, önünde engeller olmadan mesaj›n ulaflmas› ve mesaj›n ulaflt›r›ld›¤› kit-
lelerden de feedback alman›n mümkün oldu¤u bir ortam sa¤lamaktad›r.   
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Bu anlamda, televizyonla karfl›laflt›r›ld›¤›nda internetin en önemli fark›,
aday ve seçmen aras›nda iletiflimin iki yönlü yap›lmas›na imkân tan›mas›d›r.
‹nternet üzerinden önemli miktarlarda kampanya ba¤›fl› da toplanmakta ve bu
ba¤›fllarla ilgili ça¤r›lar kampanya sitelerinin bafl sayfalar›nda bulunmaktad›r.
Sadece Baflkan adaylar› de¤il, Kongre adaylar› da seçmenleriyle iletiflim kur-
mak ve ba¤›fl toplayabilmek için interneti tercih etmektedir (www.voa-
news.com, 2008). 

Anlafl›laca¤› üzere, siyasi parti veya adaylar›n seçmenlere ulaflabilmesi
için göz önünde bulundurmas› gereken bir araç olarak internet, do¤ru ve etki-
li kullan›ld›¤›nda seçmenlere hitap edilebilecek bir araç olarak ortaya ç›kmak-
tad›r. Aktar›lmak istenen her türlü mesaj›n seçmenlere do¤rudan ulaflmas›n›n
sa¤lanmas›, yap›lacak siyasal iletiflim kampanyalar› için büyük önem tafl›mak-
tad›r. Di¤er kitle iletiflim araçlar›nda istenildi¤i gibi yer bulunamazken, olufl-
turulacak web sitelerinden seçmen kitlesine seslenmek hem daha az maliyetli
olmakta, hem de görüfl ve düflüncelerin araya herhangi bir rakip veya görüfl
girmeden aktar›lmas›na imkân tan›maktad›r. Seçimlerle ilgili kiflilerin veya
seçmen kitlelerinin seçim dönemleri d›fl›nda da üyesi veya taraftar› olduklar›
partileri takip edebilmeleri internet sayesinde daha da kolaylaflmaktad›r. 

VV))  SSiiyyaassaall  ‹‹lleettiiflfliimmddee  KKuullllaann››llaann  ‹‹nntteerrnneett  AArraaççllaarr››    

Seçmenler ve siyasiler aras›nda bilgi al›flveriflinin yayg›n hale gelmesine
internet yeni bir boyut getirmekte ve siyasiler ve seçmenlerin karfl›l›kl› olarak
bir iliflki içinde olmas›n› sa¤lamaktad›r. Partilerin, adaylar›n web sayfalar›n›n
oluflturulmas›, e-mail gönderilmesi, chat odas›ndaki fikir al›flverifl imkân›n›n
seçmenlerle de kurulmas› ve forum aç›lmas›n›n yan› s›ra, internetin cep tele-
fonunda kullan›l›r olmas›, mesajlar ve e-postalar siyasal iletiflim aç›s›ndan in-
ternette sa¤lanan hizmetlerin yayg›n hale gelmesine sebep olmaktad›r (Tok-
göz, 2008: 239). ‹letiflim teknolojilerindeki geliflmeler, yeni özendirme metot-
lar›n› da ortaya ç›karmaktad›r. ‹nternet, mobil telefon ve e-postalarla kiflilere
ya da gruplar›n ilgilendikleri alanlara yönelik olarak gelifltirilen mesajlar orta-
ya konulmaktad›r. Bu mesajlarla etkili ses, resim, metin ve görüntüler sa¤lan-
maktad›r (Polat vd., 2004: 23). Karfl›l›kl› iletiflim sa¤land›¤› ve ses, resim, me-
tin gibi unsurlar›n içinde yer ald›¤› e-postalar, art›k günümüzde mektuplar›n
yerini alarak bilgilenmemize ve iletiflim kurmam›za yard›mc› olmaktad›r.

AA))  EE--PPoossttaa

‹nternetin sa¤lad›¤› bu olanak siyasi partiler aç›s›ndan de¤erlendirildi¤in-
de önemli unsurlardan biridir. Öncelikle seçim zaman›na flartlanmayan bir e-
posta iletiflimi ortaya koymak mümkündür (Aktafl, 2004:  227). Seçmenlere
do¤rudan e-posta yoluyla temas etme imkân›, haz›rlanm›fl web sitelerine seç-
menleri yönlendirme gibi fonksiyonlar›n›n yan› s›ra, haber medyas› aç›s›ndan
da önemli bir bilgi edinme merkezidir (Uztu¤, 2004: 348). 
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Herhangi bir mesaj›, binlerce adres de olsa, var olan adreslere bir kerede
gönderebilmek mümkündür. E-posta yoluyla kiflilerden tavsiye, flikâyet, gö-
rüfl, destek, yard›m, teflvik gibi isteklerde bulunulabilir. Bu yolla düzenli an-
ketler cevapland›r›labilir. Seçim zaman› haricinde halk›n nabz› tutulabilir. Par-
ti liderinin yapaca¤› mitinge davet, parti yetkililerinin toplant›lar›, isimler, ça-
l›flmalar, düflünce ve planlar gibi herhangi bir konuda e-posta kullan›larak,
harcamalardan da büyük tasarruflar yap›larak faaliyetler devam ettirilebilir
(Aktafl, 2004: 228). 

Ayn› zamanda e-posta gruplar› oluflturularak, birçok durumda siyasiler
üzerine bask› meydana getirilmektedir. Giderek bir güç sahibi olmaya baflla-
yan bu gruplar›n dikkate al›nmas› gereklidir. ‹nternet ortam› arac›l›¤›yla lobi
faaliyetleri yapan bu gruplar, yine internet kanal›yla etkinliklerini sürdürmek-
tedir. Elektronik lobicilik veya online lobicilik olarak da adland›r›lan e-lobici-
likte gruplar›n siyasi hayata etkin olarak müdahale etme flans› meydana gele-
bilmektedir. ‹nternetin önemini bir kez daha ortaya koymak ad›na önemli olan
bu durum, birçok grup ve kurulufl taraf›ndan güç alanlar›n› geniflletmek, taraf-
tar toplamak ve istedikleri kararlar› ald›rmak için bir bask› unsuru olarak kul-
lan›lmaktad›r.

BB))  EE--OOyyllaammaa

Elektronik oylama vatandafllar›n kendi bilgisayarlar› arac›l›¤›yla, bir ana
bilgisayara iletilmek üzere internet arac›l›¤›yla oy kullan›lmas›d›r. Bu araç va-
s›tas›yla hedeflenen, vatandafllar›n karar alma mekanizmalar› üzerindeki et-
kinli¤ini art›rmak ve siyasal hayata do¤rudan girmelerini sa¤lamakt›r. Elektro-
nik oylama, klasik oylaman›n getirmifl oldu¤u mali yükü azaltacak ve maliye-
ti düflürecektir (Ersöz, 2005). Böylelikle oy kullanmak için d›flar› ç›kamayan
veya herhangi bir sebepten dolay› oy kullanmayan insanlar›n e-oylamayla si-
yasi hayata kat›l›mlar› sa¤lanacakt›r.

‹nternet arac›l›¤›yla oy verme iflleminde bir tak›m endifleler (Linder,
2002: 24-25) ortaya ç›kmaktad›r. Bunlar oy verenlerin kimliklerinin do¤ru ta-
n›mlanabilmesi, oy verme ifllemini t›pk› sand›kta yapar gibi kimliklerinin giz-
lili¤inin sa¤lanabilmesi ve oy vermeye iliflkin ifllemlerin güvenli bir belirlen-
mesidir (akt. Aktafl, 2004: 214). Web’de yap›lacak olan oylamalarda güvenlik
tam manas›yla sa¤land›¤›nda, oylamalar›n neticesinin an›nda al›naca¤›, hem
zamandan hem de maddi yükten kurtulunaca¤› bir ortam›n oluflaca¤› göz ard›
edilmemelidir.

Seçimin internet ortam›nda yap›lmas› ve kiflilerin internette bir tuflla se-
çim sand›¤›na gitmesinin yan› s›ra, herhangi bir görüfl hakk›nda anket düzen-
lenerek oylama yap›lmaktad›r. Bu oylamalar anl›k reaksiyonlar› hemen yans›t-
malar› aç›s›ndan da önemlidir. Örnek olarak, devlet memurlar› ile ilgili haber-
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ler, ifl ilanlar›, s›navlar ve ilgili mevzuat hakk›nda bilgilerin yer ald›¤› bir site-
de  (Bkn: http://anket.memurlar.net) gündemi takip eden sorular sorularak ko-
nular hakk›nda hedef kitlenin yaklafl›m› ölçülmekte, ayn› zamanda yap›lan ça-
l›flma hakk›nda da geri dönüflüm sa¤lanmaktad›r. Yine haber portallar›nda da
buna benzer birçok anket yap›larak sonuçlar an›nda kamuoyuyla paylafl›lmak-
tad›r.  

CC))  EE--OOrrttaamm

‹nternet bir taraftan partilerle seçmenler aras›nda çift yönlü iletiflimi ko-
lay hale getirmekte, di¤er taraftan de¤iflik ç›kar gruplar›yla düflünce platform-
lar›, demokratik topluluklar ve formlar oluflturmaktad›r (Tokgöz, 2008: 239).
Ayn› zamanda, insanlara politik bir düflünce çevresinde örgütlenme, tart›flma,
yeni görüflleri ö¤renme, seçim zamanlar› baflta olmak üzere hükümetin çal›fl-
malar›ndan haberdar olma ve gerekti¤inde karar alma mekanizmalar› içinde
yer alma flans› da vermektedir (Ersöz, 2005).  

Bunun için oluflturulan sitelere veya gruplara üye olarak tart›flmalara ka-
t›lma ve fikirlerini aç›klama hakk›n› elde ederek bireyler, demokratik bir fle-
kilde kendini temsil eder. Bu anlay›fl, siyasi düflünen bireyin daha da aktif ha-
le gelmesine sebep olabilir. Onun için bireyin kendi görüfl ve düflüncelerini ak-
tarma imkan› bulabildi¤i bu tür ortamlar›n, tart›flma gruplar›n›n, sohbet odala-
r›n›n önemi yads›namaz. 

Herhangi bir partinin “temiz siyaset”” fleklinde tart›flma bafllatmas›, vatan-
dafllar›n dikkatini çekecek ve kat›l›m sa¤layacakt›r.  Parti, web ortam› sayesin-
de olumlu bir tart›flmayla ad›n› duyurmufl olacak, bunun yan› s›ra önemli bir
konuyu gündemde tutacak ve insanlar›n bu konuda ne gibi düflünceye sahip ol-
du¤unu ö¤renecektir. Bir taraftan onlara önderlik edebilece¤i, di¤er taraftan
ise yap›lacak çal›flmalar› kullanabilece¤i (Aktafl, 2004: 226-227) bir ortam or-
taya ç›kacakt›r. 

Bu tür ortamlarda siyasi düflüncelerine sahip ve yak›n insanlarla bir ara-
da olma flans› yakalayan insanlar, internet d›fl›nda bu flansa çok fazla sahip ola-
mayabilirler. Örnek olarak, seçimlerde sürekli baraj›n alt›nda kalan bir parti-
nin veya çok fazla gündemde kalamayan bir sivil toplum kuruluflunun, inter-
net arac›l›¤›yla taraftarlar›na sesini duyurmas› mümkündür. Böylelikle seçim
baraj›n› geçemeyen veya kitle iletiflim araçlar›nda yer bulamayan sivil toplum
kurulufllar›n›n üyelerini ya da taraftarlar›n› devaml› aktif tutmak için e-ortam-
lara ihtiyac› olacakt›r.

DD))  EE--MMiittiinngg

Siyasal kampanyalar›n en etkili araçlar›ndan biri mitinglerdir. Siyasi par-
tiler baflta olmak üzere birçok kurulufl kendilerini ifade etmek için mitingleri
tercih etmektedir. Mitingler seçim meydanlar›n› hareketlendirmede ve karar-
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s›z seçmenlerin karar vermelerinde etkili olmaktad›r. Böylesine önemli olan
mitinglerin internet ortam›na tafl›nmas› ve internet kullan›larak hedef kitleye
ulafl›lmas› siyasal iletiflim aç›s›ndan önemlidir.  

Bilgisayar destekli kamera sistemleri ile herhangi bir organizasyonun efl
zamanl› olarak internet kullan›c›lar›na çok ucuz ve kolay bir flekilde sunulma-
s› mümkündür. Hem seçim kampanyas› zaman›nda hem de di¤er zamanlarda
siyasi parti liderleri ve parti çal›flanlar›, parti üyeleri, milletvekilleri, parti sem-
patizanlar› gibi herhangi bir özel kitle ile iletiflimin kesintisiz ve do¤rudan ku-
rulmas›n› sa¤layan internet, televizyon tart›flmalar› veya konuflmalar› gibi tek
yönlü bir iletiflim arac› de¤ildir. ‹nternet ortam›nda istenildi¤inde karfl›l›kl› ile-
tiflime geçilebilir, soru sorulabilir, fikir ve düflüncelerin ortaya konuldu¤u (Ak-
tafl, 2004: 230) bir ortam oluflturulabilir. 

Özellikle seçim zaman›nda parti liderleri veya milletvekilleri hedef kitle-
leri olan seçmenlerle bir araya gelmek isterler. Fakat bu her zaman mümkün
olmayabilir. ‹nternet burada devreye girerek, siyasilerle seçmenleri bulufltur-
ma görevini üstlenebilir. ‹nternet arac›l›¤›yla siyasiler, fiziksel mekân olarak
uzakta olmalar›na ra¤men görüntü ve sesleriyle seçmenlerinin karfl›s›na ç›ka-
bilmektedirler. Böylelikle hedeflerini ve ortaya koyacaklar› çal›flmalar› seç-
menlerine iletme imkân› bulabilmektedirler.

Bunun yan› s›ra toplumsal olaylar› ilgilendiren konularda da e-miting dü-
zenlenmektedir. Kullan›c› say›s›n›n h›zla artmas› ve internetin imkânlar›ndan
faydalanan kiflilerin ço¤almas› ile sosyal içerikli birçok konu internette genifl
kat›l›mlar›n yer ald›¤› mitinglerde toplumla paylafl›lmaktad›r. Örnek olarak,
Irak’›n iflgal edilmesiyle ilgili, birçok sivil toplum kuruluflu internetin sa¤lad›-
¤› bu imkân› de¤erlendirerek seslerini duyurmaktad›r (Bkz: http://www.sava-
sadur.de, http://www.sendika.org, http://www.izafet.com).

SSoonnuuçç

Birçok tart›flma internetin eflit imkân sunup sunmad›¤›na odaklanmakta-
d›r. Güçlü olanlar›n her zaman kazanmas› gibi internetin de güçlü olanlar›n en
büyük silah› oldu¤u fleklinde oluflan olumsuz hava, internetin önemi göz önü-
ne al›nd›¤›nda geri planda kalmaktad›r. 

Herkes için eflit flartlar›n oluflabilece¤i, ayn› zamanda eflit olmayan unsur-
lar›n bile rekabet edebilece¤i düflünüldü¤ünde, internetin mesafeleri k›saltt›¤›,
dünyay› aya¤›m›za kadar getirdi¤i ortadad›r. Bu aç›dan ele al›nd›¤›nda, iletile-
cek bilgilerin veya gönderilecek görüntülerin an›nda karfl› tarafta yank› bula-
ca¤›, istenilen her türlü bilgi ak›fl›n›n rahatl›kla sa¤lanaca¤›, karfl› taraftan ge-
ri dönüflümün an›nda ortaya ç›kabilece¤i bir ortam meydana ç›kmaktad›r. Kit-
le iletiflim araçlar›na ilaveten daha fazla etkili olan internet her haliyle iletiflim
boyutunda yerini almaktad›r. 
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‹letiflimin önemi siyasal alanda daha fazla ortaya ç›kmaktad›r. Siyasiler,
hedef kitle olarak seçmene kendilerini daha iyi ifade edebilmek ve seçmenle-
rin deste¤ini sa¤layabilmek amac›yla iletiflim içinde olmak durumundad›rlar.
Her türlü iletiflim arac› kullan›larak bu destek sa¤lanabilir. Özellikle hem ya-
z›l› hem de görsel unsurlar› içerdi¤i için internetin etkisi ve önemi daha iyi an-
lafl›lmaktad›r. 

Siyasi partilerin seslerini duyurabilmek, seçim zaman› olmasa bile çal›fl-
malar›n› seçmenleriyle paylaflabilmek, her an partiden veya baflkan›ndan seç-
mene mesaj gönderebilmek için internet tercih edilmektedir. Ülkenin neresin-
de olunursa olunsun, partiyle irtibata geçmek isteyen seçmenler ya da parti il
veya ilçe yönetimleri, internet arac›l›¤›yla partiye istedikleri an ulaflabilmek-
tedir. Ve an›nda geri cevap alabilmektedirler. Dolay›s›yla teknolojiyle bar›fl›k
insanlar, yine teknolojiyle bar›fl›k parti veya sivil toplum kuruluflu istemekte-
dirler. Bunun yan› s›ra, hangi partiye oy verirse versin insanlar, internet orta-
m›nda da partilerinin üstün olmas›n› ve di¤erlerine göre daha iyi bir sayfaya
sahip olmas›n› arzu etmektedir. Ayn› zamanda rakip partiler veya sivil toplum
kurulufllar› birbirlerini takip ederek internet ortam›nda da rekabeti sürdürmek-
tedir. 

Sivil toplum kurulufllar› daha çok hedef kitlesi olan insanlara arac› rol
üstlendi¤inden siyasi iletiflimde önemli bir yere sahiptir. Bu kurulufllar hem
hedef kitle olarak seçmenlere ve halka, hem de siyasilere hitap ederek siyasal
sistemde denge unsuru olarak görülmektedir. Siyasi iletiflim boyutunda sesini
siyasilere duyuramayan seçmenler, sivil toplum kurulufllar› arac›l›¤›yla kendi-
lerini ifade etmektedir. 

‹nternet bir iletiflim ortam› olarak siyasal iletiflim alan›nda önemli bir ye-
re sahiptir. Bundan sonra art›k her fleyin internet üzerinden yap›laca¤› düflü-
nüldü¤ünde, ciddi rekabet ortam› olan siyaset arenas›nda interneti etkili kulla-
nabilen siyasi güç ve gruplar, daha kazançl› ç›kacakt›r. Burada flunu da belirt-
mek gerekir ki, sadece internet siyasal çal›flmalar›n etkisini art›ramaz. Fakat
di¤er çal›flmalar›n yan›nda internete yer verilirse ve istenilen mesajlar internet
arac›l›¤›yla hedef kitlelere iletilirse, etkili olabilir. Dolay›s›yla internet tek ba-
fl›na de¤il, di¤er araçlar›n desteklerini de alarak daha etkin olabilir. 

Dolay›s›yla yerinde kullan›l›rsa, oldukça etkili olan ve siyasal iletiflimde
yer alan internette kullan›lan elektronik oylama (e-oylama), elektronik ortam
(e-ortam), elektronik posta (e-posta), elektronik miting (e-miting) gibi araçlar
internetin etkisini art›ran unsurlard›r. Seçmenlerle irtibat kurmak ve seçmen-
ler taraf›ndan fark edilmek için bu unsurlar›n etkili kullan›lmas›na özen göste-
rilmelidir. Buradan hareketle, siyasal iletiflimde kullan›lan bir araç olmas› in-
terneti vazgeçilmez k›lmaktad›r. Dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de internet
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kullan›m› gün geçtikçe katlanarak büyüyecektir. Hem internetin hitap etti¤i
kesimler, hem ürün veya hizmet sunanlar, hem de internette sunulanlar ileriki
zamanlarda s›n›rs›z boyuta ulaflacakt›r. Bu da internetin siyasal anlamda dik-
kate al›nmas›n› beraberinde getirmelidir. Gelecek gösterecektir ki, siyaset in-
ternet üzerinden yap›lacak ve flekillenecektir. Ve bu anlamda ortaya ç›kacak si-
yasal iletiflim, internet ortam›nda gerçekleflecektir.

Sonuç olarak, internetin her ne kadar olumsuz ve güvensiz baz› taraflar›
bulunsa da, bu arac› kullanan her kim olursa olsun kendisini, partisini, firma-
s›n›, kuruluflunu, ürününü vb. her fleyini, en az maliyetle, çok h›zl› ve etkili bir
flekilde, çok genifl bir kitleye sunabilmektedir. Siyasal alanda yap›lan çal›flma-
larda da seçmenlere ulaflmak ve onlar› ikna edebilecek mesajlar› aktarmak için
internet, çok önemli bir ortam özelli¤i tafl›maktad›r. 
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‹stanbul Ayd›n Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi Ö¤retim üyesi ve Türkiye Araflt›r-
malar› ve Uygulama Merkezi Müdürü

YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  ZZüühhaall  ÖÖZZEELL::
Ege Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi Ö¤retim Üyesi
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YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  MMeelltteemm  ÜÜNNAALL EERRZZEENN::
‹stanbul Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi Ö¤retim Üyesi

YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  FFaattooflfl  KKAARRAAHHAASSAANN::
‹stanbul Bilgi Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi Ö¤retim Üyesi

YYrrdd..  DDooçç..  DDrr..  MMuussttaaffaa  AAKKDDAA⁄⁄::
Erciyes Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi Ö¤retim Üyesi

DDrr..  RRaaccii  TTAAfifiCCIIOO⁄⁄LLUU::
Atatürk Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi Ö¤retim Üyesi

MMaahhmmuutt  HHaalliill  CCAANN::
‹stanbul Bilgi Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi
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