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SENDİKAL KRİZ VE HALKLA İLİŞKİLER  

(TÜRK METAL SENDİKASI KRİZ ÖRNEĞİ) 

 Ayşe BOZKÖY 

OZET: 

Sendika, günümüzde genişletilmiş anlamı ile işçilerin veya işverenlerin iş, kazanç, 
toplumsal ve kültürel konular bakımından çıkarlarını korumak ve daha da geliştirmek için 
aralarında kurdukları birlik anlamına gelmekle birlikte Dünya ve Türkiye gündeminde her 
dönemde yer alan, önemli konulardan birisidir. Çalışanların iş hayatları boyunca, içerisinde 
bulundukları şartlar değişme gösterdikçe, işveren ve işçi arasındaki çatışma günümüz 
kurum ve kuruluşlarında kaçınılmaz bir hal almaktadır. İşverene zarar verdiği gibi, işçinin 
de iç dünyasında çöküntülere sebep olmaktadır. Çalışma hayatını şekillendiren sendikalara 
böylesi durumlarda büyük rol düşmektedir. Korkulu rüya görmektense, uyanık kalmayı 
tercih eder durumda her zaman her koşula hazırlıklı bulunmalıdır. Böylesi kriz 
ortamlarının oluşabildiği Türkiye konjonktüründe sendikal kriz çerçevesinde işverenlerin 
ve sendikaların en önemli birimi olarak halkla ilişkiler görev almakta ve krizin başarılı bir 
şekilde atlatılmasında etkin rol üstlenmektedir. Sendikal örgütlenme modelleri 
çerçevesinde ele aldığımız, bakış açısını “üretmek, kazanmak, kazandırmak istiyoruz” 
anlayışıyla özetleyen, 1963 tarihinde kurulan Türk Metal Sendikası, sendikal dünyada ki 
yeni gelişme ve değişmelere yönetim- işveren ve işçi faktörü etrafında uyum 
sağlayamamıştır. Çalışmanın konusu, Türk Metal Sendikası örneklemi üzerinden oluşan 
sendikal kriz ve bu krizin çözümü çerçevesinde halkla ilişkilere düşen görev ve roller. Bu 
çalışma doğrultusunda; “sendika, sendikal kriz, halkla ilişkiler ve kriz yönetimi ve medya” 
kavramları üzerinde durulacaktır. Çalışmanın amacı Türk Metal Sendikasının yaşadığı 
krizde, dünyadaki gelişmeler çerçevesinde halkla ilişkiler birimini kriz sürecine nasıl ve ne 
şekilde dahil ettiği, başarı veya başarısızlığında halkla ilişkiler uygulamalarının ne kadar 
etkili olduğunu ortaya çıkarmaktır. Çalışmada yarı yapılandırılmış mülakat tekniğiyle 
toplanan veriler, betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Toplanan veriler 
sonucunda Türk Metal sendikasının, 2015 yılında yaşanan grev ve iş bırakma sürecinde 
halkla ilişkiler ve kriz yönetimi konusunda başarısız olduğu, süreci iyi yönetemediği gibi 
sonuçlara ulaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Sendika, Sendikal Kriz, Sendikal Kriz ve Halkla İlişkiler, Kriz 
Yönetimi ve Medya 
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THE UNION CRISIS AND PUBLIC RELATIONS 

(SAMPLE OF THE TURKISH METAL UNION CRISIS) 

                                                                                                                                    Ayşe BOZKOY 

ABSTRACT: 

The labor union, in today’s meaning, is an unity that established between workers and an 
important issue in the context of protecting and improving business, earnings, social and 
cultural rights of workers and their employers and takes place in world’s and Turkey’s 
agenda. The conflict between the employer and the worker is inevitable in today's 
institutions and organizations as the conditions of the employees change throughout their 
working lives. As well as harming the employer, also it causes to a collapse in worker’s 
inner world. In this cases, The unions that shapes the working life has a big role. It’s 
preferable to stay awake to be ready every time and in every situation aside from seeing 
fearful dream. In Turkey’s conjuncture where these crises can occur, in unionize crisis 
context, the labor union’s and employer’s public relations units take a role and plays an 
active role to get over the crisis successfully. The Turkish Metal labor Union, which was 
established in 1963 and we have discussed within the frame of labor union organization 
models, summarizing the perspective with the understanding of "we want to produce, win 
and earn", has not been able to adapt to the new developments and changes in the context 
of management, employer and labor factor in the labor union world. The subject of this 
study is unionize crisis that formed through the sample of the Turkish Metal Union and the 
roles and duties related to public relations in resolution of this crisis. In this study; The 
concepts of "labor union, labor union crisis, public relations, crisis management and 
media" will be emphasized. The purpose of this study is to reveal how The Turkish Metal 
Union included public relations units in crisis process and find out effectiveness of public 
relations practices on success and failure in the crisis that occurred. In the study, Datas 
collected with semi-structured interview technique and analyzed using descriptive analysis 
method. As a result of the collected data, the results of that found, Turkish Metal union 
were failing to deal with the public relations and crisis management and were not 
managing the process well in the strike and layoff process in 2015. 
Keywords: Union, Unionize Crisis, Unionize Crisis and Public Relations, Crisis 
Management and Media. 
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GİRİŞ 

 

İşçi ve işverenin temel hak ve özgürlüklerinin bir gereği olarak ortaya çıkan sendika, 
sanayileşme ile birlikte gelişim ve değişim göstermiştir. İşçi ve işveren arasında çatışma ve 
hak aramaktan vazgeçip işbirliğine yönelimleri sendikaların kuruluş amaçları ile 
uyuşmamaktadır. Ayrıca ortaya çıktığı toplumların iktisadi, sosyal ve siyasi koşullarında 
yaşanan yeniliklere de uyum sağlayamamıştır. Sendika içi demokrasiyi sağlayamayan, 
üyelerini yeterince temsil edemeyen, güncel sorunlara yeterli çözümler üretemeyen 
kurumlara dönüşmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır.  

Çalışmanın amacı Türk Metal Sendikası’nın Bursa bölgesinde otomotiv sektörünün 
liderleri sayılan firmalar ile yaşadığı sendikal krizde, dünyadaki yeni gelişmeler 
çerçevesinde halkla ilişkiler birimini kriz sürecine nasıl ve ne şekilde dahil ettiği, başarı 
veya başarısızlığında halkla ilişkiler uygulamalarının ne kadar etkili olduğunu ortaya 
çıkarmaktır. Çalışmanın ilk bölümünde sendika kavramı ve sendikal alandaki gelişmelere, 
ikinci bölümünde politik iletişim sürecinde kriz yönetimine, üçüncü bölümde ise sendikal 
kriz ve halkla ilişkiler bağlamında Türk Metal Sendikası kriz örneğine yer verilmektedir. 
Araştırma betimsel analiz yöntemi ile gözlem ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  
 
1. SENDİKA KAVRAMI VE SENDİKAL ALANDAKİ GELİŞMELER 

 

Sendika, işçi sınıfının hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla “sosyal devlet” 
anlayışının temelini oluşturan örgütlenmelerdir. Bugünkü anlamını 1839 yılında kazanan 
“sendika” kavramı ilk defa İngiltere’de bir şehir veya bölgede işçilerin genel çıkarlarını 
korumak için kalfalar arasında kurulup geliştirilen dostluk örgütlerinin ortak eylemlerini 
anlatmak için kullanılmıştır. (Tokol, 2001:16). Koç’a göre “Sendika” işçilerin hak ve 
çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla bir araya gelerek oluşturdukları 
örgütlenmelerdir (Koç, 2003:9). 

 
Bu tanımlar bağlamında sendika kavramı; birliktelik, güç ve dayanışma olguları ile beslenen, ortak 

hedef ve çıkarlar doğrultusunda hakları korumak ve geliştirmek amacıyla işçi ve 
işverenlerin oluşturdukları bir örgütlenmedir. 

 
Sendikacılık ekonomik, siyasi, sosyokültürel birçok üst yapıdan ve bu yapılardaki değişikliklerden 

doğrudan etkilenmektedir. İşçiler, sömürü ortamına, ilkel çalışma, yaşama koşullarına ve 
haksızlıklara karşı ortak hareket ederek 1800’lü yıllardan itibaren örgütlenmeye başladılar.  
İlk sendikal örgütlenmeler meslek sahibi nitelikli işçiler arasında görülmüş, bu işçiler 
işverenler karşısında kendilerini güçlü konuma getiren nitelikleri sayesinde örgütlenerek 
işverenler karşısında pazarlık etme ve kendi isteklerini kabul ettirme olanağı bulmuştur. 
Dolayısıyla ilk ortaya çıkan sendikalar meslek- zanaat sendikaları olmuştur. Meslek 
sahipleri arasında başlayan ilk sendikalaşma, daha sonra yarı nitelikli ve niteliksiz işçileri 
de kapsayacak şekilde genişlemiş ve zamanla işkolu sendikaları birçok ülkede temel 
örgütlenme modeli haline gelmiştir (Koray, 2008:89). 
 
İngiltere’de sendikalar, devlet tarafından yasal olarak 1824 yılında tanındı. Bu durum 
sendikal hareketi geliştirse de siyasi iktidarlar, sendikal faaliyetlere engel oluşturmaya 
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devam etti. Paris’te 1871 yılında işçiler ilk defa örgütlü bir şekilde bir araya gelerek siyasi 
mücadelede yer almak istediler. Fakat egemen sınıf tarafından işçilere bu hak ancak 1884 
yılında verildi. Amerika Birleşik Devletleri’nde ise sendikal hareketin doğumu 1860’lı 
yıllarda oldu. Günümüzde Avrupa’daki birçok işçi partisi ve sosyal demokrat parti, 
sendikalar tarafından kurulmuş partilerdir. Sendikalar 20. Yüzyılda oldukça etkili örgütler 
haline gelmiştir. 
Türkiye’de sanayileşme, Amerika ve Avrupa’ya göre daha sonra gerçekleşti. İlk fabrikanın 
1835 yılında kurulduğu Türkiye’de işçi sınıfı, doğuşundan itibaren, yaşama ve çalışma 
koşullarını geliştirmek için mücadeleye başladı. Mücadele daha filizlenme halindeyken 
iktidarın ve farklı güç odaklarının çeşitli engellemeleri ile karşılaşmıştır.  
 

Osmanlı topraklarında sanayinin geliştiği sektörlere bakıldığında ve bu 
sektörlerde yabancı sermayenin belirleyici rolü görüldüğünde, daha yeni ve 
sendikacılık konusunda tecrübesiz işçi sınıfının üzerine sert önlemlerle 
gidilmesinin nedenleri de ortaya çıkmaktadır. Fakat çıkarılan yasalar tarihsel ve 
toplumsal gelişimi engelleyemedi. Yasağa rağmen, işçi sınıfı bağımsız 
çizgisinde yürümeye, çeşitli toplantı örgütlenmelerle gelişmeye devam etti 
(Taş, 2012). 
 
Osmanlı topraklarında yapılan ilk grev ise 1872 yılında gerçekleşti. Kasımpaşa 
Tersanesi’nde çalışan 600 işçi, ücretlerini alamadıklarından dolayı greve 
başladı. İşçiler grevi başarıyla bitirdi. 1872’den 1908’e kadar II. Meşrutiyet’in 
ilanına kadar geçen dönemde, 23 grev olayı yaşandı. Bu grevler ağırlıkla 
tersanelerde, demir ve deniz yollarında, mağazalarda, tütün işletmelerinde 
gerçekleşti. Ücretlerin düşüklüğü, ustabaşı baskıları ve hafta sonu tatil talepleri 
grevlerin nedenleri arasında idi (Işıklı, 1990:418). 
 

Türkiye’de Cumhuriyetin ilanından sonra çoğulcu demokrasi yönünde adımlar atılmış olsa 
da geçen zamanda tek parti söz sahibi olmaya devam etmiştir. Tek parti dönemi, endüstri 
ilişkileri alanının büyük ölçüde bağımsızlık kazanamadığı, daha çok siyasi ve ekonomik 
faktörler tarafından belirlendiği bir dönem olmuştur. Bu dönemde endüstri ilişkileri 
bağımsız bir alan olma niteliğini kazanamamışsa da meydana gelen gelişmeler ve yapılan 
yasal düzenlemeler, endüstri ilişkilerinin sonraki dönemlerde kazanacağı nitelikler 
açısından belirleyici olmuştur (Makal, 1999:482). 
Dünyada işçi sınıfında ki değişim ve gelişimlerin uluslararası düzeyde oluşturduğu 
demokratik atmosfer, Türkiye işçi sınıfının kazanımları, egemen sınıfları sendika kurma 
hakkını tanımak zorunda bıraktı. Sınıf esasına dayalı cemiyet kurma yasağı kaldırıldı. 1946 
yılında kurulan Çalışma Bakanlığı’nın hazırladığı taslağın kabulüyle, 1947 yılında 
Sendikalar Kanunu çıkarıldı. Sendikalar yasal olarak tanındı (Koç, 1992:123). Türkiye’de 
1948’den sonra sendika ve sendikalı işçi sayısı oransal olarak arttı. 1952 yılına 
gelindiğinde ise sendika sayısı 248’e yükselirken, sendikalı işçi sayısı 130 bine ulaştı. Bu 
gelişme doğal olarak ulusal düzeyde bir üst örgütlenmeyi gerektiriyordu, işçi sınıfının 
arayışları bu doğrultuda bir çaba içindeydi (Özkiraz ve Talu, 2008). 
 

Sendikalar arasında yapı ve anlayış farklılıklarının bulunmasına rağmen, sendikaların evrensel 
temelde bazı ortak özellikleri vardır. Bu özelliklerin en başında sendikaların mücadeleci 
örgütler olması gelir. Sendikalar işçilerin ortak çıkarlarını korumak ve geliştirmek, ortak 
sorunlarına çözüm üretmek için mücadele vermektedir. Ayrıca sendikalar meslek ve sınıf 
örgütleridir. İşçi sendikaların en önemli amacı, üyelerinin ekonomik ve sosyal çıkarlarını 

Political Communication in Theory and Practice: 
Non-Western Approaches ISBN: 978-975-8254-77-4

Proceeding Book 2018 

PICS2018, 12-13 October 2018, Aydın, TURKEY



8 

işveren karşısında korumak olduğu için, işçi sendikaları birer mesleki örgüttür. Üyelerinin 
mesleki çıkarlarını korumak işçi sendikalarına mesleki örgüt niteliğini vermekle birlikte, 
işçi sınıfı adına örgütlenmeleri ve işçi sınıfı adına yeni haklar ve güvenceler elde etmek 
için çaba göstermeleri işçi sendikalarına sınıfsal bir nitelik de kazandırmaktadır (Koray, 
2000:72).  

Sendikalar ayrıca; çalışma hayatında ve ekonomik ilişkilerde barışı ve istikrarı sağlayan, adil ve 
hakça bir gelir dağılımının oluşması için çalışan örgütlerdir. Sendikalar işçi ve işveren 
arasındaki uyuşmazlıkların önüne geçerek ekonomik istikrarı sağlamayı amaçlar.  

Bunun yanında sendikalar da belirli bir organizasyona sahip olmaları neticesinde bazı yapı ve 
olgulara gereksinim duymaktadır. Bunlar örgüt içi (kurum içi) iletişim yapılanması ve 
halkla ilişkiler birimidir. Sendikalar üyeleri, çalışanları ve kamu ile iletişimini iyi 
sağlamak, kendi kurumsal yapısını ve çalışmaları tanıtmak ile yaşadığı sorunlarla başa 
çıkma ve kriz yönetimi konusunda iyi bir halkla ilişkiler yapılanması ve sürecini 
bünyesinde barındırmak zorundadır. Bu yüzden iletişim, halkla ilişkiler ve kriz yönetimi 
konuları sendika bağlamında yadsınamaz bir öneme sahiptir. 

2. POLİTİK İLETİŞİM SÜRECİNDE HALKLA İLİŞKİLER VE KRİZ YÖNETİMİ

20. yüzyılın başlarından itibaren halkla ilişkiler kavramının kabul gören tam bir tanımı
yapılamamıştır. Halkla ilişkiler konusunda birçok kaynakta, değişik yazarlar tarafından 
yapılmış birbirinden farklı tanımlara rastlanmaktadır. 

Halkla ilişkiler kavramı Abadan’a göre; özel veya kamu sektörlerinde faaliyet gösteren bir 
müessese veya teşkilatın temasta bulundukları kimselerin anlayış, sempati ve desteğini 
elde etmek üzere sürekli olarak yapmış oldukları bir sevki idare görevidir (Abadan, 
1964:7). Asna’ya göre ise; özel ya da tüzel kişinin, yani bir insanın, derneğin, özel ya da 
kamu kuruluşunun karşılıklı iş yaptığı gruplarla ilişkiler kurması, varsa ilişkilerini 
geliştirmesi için gösterilecek çabalardır (Asna, 1997:208).  

 “Uluslararası Halkla İlişkiler Birliği”nin (IPRA-International Public Relations Association) 1954 
tarihli kongresinde kabul edilen tanım ise şöyledir: Halkla ilişkiler bir işletmenin ya da 
özel veya kamusal bir kuruluşun bağlantı kurduğu veya kurabileceği kimselerin anlayış, 
sempati ve desteğini elde etmek ve bunu devam ettirmek için yaptığı sürekli ve 
örgütlenmiş bir yönetim görevidir (Onal, 1997: 9).  

Halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi incelendiğinde, 20. yüzyılın bir olgusu olarak görülsede tarihi 
eski dönemlere dayanır. Düşünürlerin halkla ilişkiler olgusunun farklı ülkelerde ortaya 
çıkmasıyla ilgili değişik düşünceleri olmasına rağmen, herkesçe kabul edilen gerçek, halkla 
ilişkiler kavram ve olgusunun anavatanının Amerika Birleşik Devletleri olduğudur. 
Amerika’da başkanlık seçim kampanyalarında yazılan konuşma metinleri ve basın 
açıklamaları ilk örnekleri oluşturur. 

“Halkın aydınlatılmasını” temel ilke kabul eden Ivy Lee, halkın bilgilendirilmesi gerektiği fikrini 
savunmuştur. Ivy Lee, ilk halkla ilişkiler danışmanı olarak kabul edilmektedir. 1903 
yılında Parker & Lee isimli tanıtım (publicity) ofisi açmıştır. Lee’nin şirketi günümüzde 
uygulanan modern halkla ilişkiler danışmanlığı yolunda gelişmiştir (Tortop, 2001: 71). 

Halkla ilişkiler çalışmaları 1920’lerden sonra, çoğulcu toplumun bir gereği olarak 
artmış, bu konuda yazılan eserler ve dergiler büyük sayıya ulaşmış ve halkla 
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ilişkiler uzmanları her ülkede örgütlenmeye başlamıştır. 10 Şubat 1948 yılında 
Londra’da Halkla İlişkiler Enstitüsü / The Institute of Public Relations (IPR) 
kurulmuştur. Kanada’da 1940’da, Fransa’da 1946’dan itibaren, Hollanda’da 
1948’de, Norveç’te 1949’da mesleki faaliyetler başlamıştır. İtalya, Belçika, 
İsveç ve Fillandiya’da 1950’den itibaren, Orta Amerika, Güney Amerika, 
Avustralya, Japonya, Yeni Zellanda ve Güney Afrika’da ise 1950-55 yılları 
arasında halkla ilişkiler mesleği yayılmağa başlamıştır (Çamlı, 1988: 15). 

Türkiye’de halkla ilişkiler çalışmaları incelendiğinde, Cumhuriyetten önceki dönemlerde 
Göktürkler’in Orhun Yazıtları’na kadar uzandığı görülmektedir. Cumhuriyet’in kuruluş 
yıllarından günümüze, ülkemizdeki halkla ilişkilerin gelişiminde milli mücadele 
döneminde Atatürk’ün yaptığı çalışmalar, halkla ilişkilerin ilk örnekleri olarak 
değerlendirilebilir.Ülkemizde 1946 yılında çok partili sisteme geçiş ve Demokrat Parti’nin 
kurulması halkla ilişkilerin gelişmesinin bir ölçüde önünü açmıştır. Halkla ilişkilerin 
gelişimi için önemli olan etmenlerden birisi, “kamunun desteğini almak için kurumlar arası 
rekabet” artık siyasal alanda başlamıştır.  
Cumhuriyetin kurulmasından günümüze kadar bu olgunun gelişmesinde, ülkemiz için 
Atatürk’ün katkısı yadsınamayacak derecede çoktur. Cumhuriyet kurulduktan sonra, 
Atatürk’ün halkı olaylardan ve gelişmelerden haberdar etmek ve Türkiye ile ilgili haberleri 
diğer ülkelere ulaştırmak amacıyla “Anadolu Ajansı”nı kurmuş olduğunu görmekteyiz 
(Onal, 1997: 7). 
Türkiye’de halkla ilişkiler çalışmaları ilk kez devlet kuruluşlarında görülmüştür. 1960 
yılının sonlarında Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuştur. Bu kuruluş, ülkemizde halkla 
ilişkilerin gerçek anlamda uygulanışının başlangıç noktası olarak görülmektedir. Dışişleri 
Bakanlığı “Enformasyon Genel Müdürlüğü” ve Milli Savunma Bakanlığı “Basın ve Halkla 
Münasebetler Daire Başkanlığı” gibi kuruluşlar Türkiye’de kurulmuş ilk halkla ilişkiler 
örgütleridir.  
Kamuoyuyla ilişki kurmak, bu ilişkileri geliştirmek ve sürdürmek, kuruluş ile diğer 
kuruluşlar arasında iyi bir ortam oluşmasını sağlamak gibi temel amaçları olan halkla 
ilişkiler kavramının ayrıca kamusal söylem biçimlerinin yönlendirilmesi ve politik iletişim 
sürecinde ki politik amaçları da vardır.  

Politik iletişim kavramı, sözel ve yazılı kamusal söylem biçimlerini, beden dilini, 
giyim tarzlarını, logo dizaynı, politik gösteri vb. gibi politik amaçlı tüm 
göstergeleri kapsamaktadır. Bunun içerisine ayrıca; belirli politik amaçlara 
ulaşabilmek için politikacılar ve diğer politik aktörler tarafından girişilen tüm 
iletişim biçimleri, bu politik aktörlere, seçmenler ve medya tarafından 
yöneltilmiş bulunan iletişim, politik aktörler ve bunların eylemleri hakkında, 
medya haberlerinde, köşe yazılarında, politikayla ilgili tüm programlarında ve 
politika hakkındaki tüm söylem biçimlerinde ve medya içeriğinde yer alan 
iletişim de dahil edilebilir (McNair, 1995’den Akt: Oktay, 2002: 22). 

 Halkla ilişkiler yönetiminde, iletişimin kontrolü politikacıda veya iletişim 
danışmanında değil, medyanın kendisindedir. Özgür medya sisteminde, iletişim 
kuruluşu kendi haber ve program standartlarına göre seçtiği içerikleri, yayın 
kapsamına almakta özgürdür. Politikacının veya danışmanlarının, bu içeriği 
yönlendirme konusunda bazı becerileri bulunsa da, medya üzerindeki 
kontrolleri sınırlıdır. Halkla ilişkiler yöntemlerinde mesaj, aynen bir haber 
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muamelesi görmekte ve haber değeri ölçüsünde değerlendirilmektedir (Oktay, 
2002: 76). 

 
Politik halkla ilişkilerin faaliyet alanlarını; medya yönetimi, imaj yönetimi, politik pazarlama, 

örgüt içi politik halkla ilişkiler ve kriz yönetimi olarak sınıflandırabiliriz. 
 
Politik halkla ilişkilerin en önemli faaliyet alanlarından birisi olan kriz yönetimi; bir 

kurumun ileride karşılaşabileceği her türlü kriz riskini önceden belirleyerek, 
gerçekleşmesi durumunda etkisini azaltmaya ve denetim altına almaya yönelik 
kullanacağı iletişim yöntemlerinin planlanması ya da işletme yöneticisinin kriz 
döneminde, örgütsel amaçlarını kabul edilir bir maliyetle karşılamaya çalışması 
süreci olarak ifade edilebilir. Karşılaşılması muhtemel olan fakat hoş 
görülmeyen durumların önlenmesini ya da minimum zararla atlatılabilmesini, 
kuruluşun zarar gören imajının düzeltilmesini temel alan, bir kriz sırasında 
yürürlüğe girmesi beklenen kriz yönetimi kuruluşun politikasını etkileyen bir 
yönetim görevi olması ve iletişimin belirleyici özellik taşıması nedeniyle halkla 
ilişkilere büyük gereksinim duymaktadır (Peltekoğlu, 1993: 204). 

 
Literatürde krizle ilgili birçok tanım mevcuttur. Genel olarak kriz, hızlı ve ani bir şekilde meydana 

gelen, önceden tahmin edilemeyen ve örgütün imajının olumsuz etkilenme tehlikesi olan 
durumlar olarak tanımlanmaktadır.  

 
Kriz olarak nitelenen durumu ortadan kaldırmak için yapılan planlı ve sistematik kriz yönetim 

faaliyetlerinde kurumlar en çok iletişime ihtiyaç duyarlar. Çünkü krizin sarstığı kurumlar, 
hedef kitlelerine ulaşmak, durumlarını anlatmak, biraz sabır ve zaman istemek, hatta 
krizden kurtulmak için desteklerini talep etmek ihtiyacındadırlar. Bu nedenle kurumların 
krize girmemesi için hayati derecede önemi olan stratejik iletişim ve halkla ilişkiler 
yönetiminin, kurumlar krize girdikten sonra da önemli devam etmekte, bu defa da krizden 
hızla çıkabilmek, yeniden normale dönebilmek için stratejik planlar yapması 
gerekmektedir. 

 
Kriz dönemlerinde halkla ilişkiler yönetimine düşen bazı görevleri şu şekilde sıralamak 
mümkündür: 
● Kriz durumunda kurum içinde etkili ve güvenilir bilgi akışı sağlamak, dış hedef 
kitleye yönelik iletişim kanallarını sürekli açık tutmak, 
● Muhtemel kriz alanlarını öngörerek her durum için ayrı kriz iletişim planı 
hazırlamak ve bu planları sürekli güncellemek, 
● Kriz durumunda medya ile ilişkilerin nasıl yürütüleceğini planlamak ve meydanın 
ihtiyacı olan bilgiyi kısa sürede almasını sağlayacak organizasyonu kurmak, 
● Kriz durumunda kurum adına açıklamaları yapacak kriz sözcüsünü yönlendirmek, 
gerekli bilgiler ile donatmak 
● Kriz durumunda kurumun kamuoyuna açık, şeffaf ve dürüst davranmasını 
sağlamak, varsa hatanın kabul edilmesini temin ederek güven unsurunu yeniden inşa etmek 
● Tüm iletişim süreçlerinde kurumun verdiği mesajların inandırıcı, açık, dürüst, kolay 
ulaşılabilir, tarafsız ve yapıcı olmasına özen göstermek (Budak-Budak, 2004: 211). 

 
Halkla ilişkiler ve kriz açısından iletişimin önemi yadsınamaz. Süreçlerde ve kurumlarda 
oluşan iletişim eksikliği ya da kopukluğu krizlere ve sorunlara yol açabilmekte ya da 
oluşan krizlerde sorunun büyümesine sebep olabilmektedir. Bu durum her kurum ve 
kuruluşta olacağı gibi sendikalarda da sorun teşkil etmektedir. Bu açıdan örnek teşkil 
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edebilecek birçok sendika ve kriz yer almaktadır. Bunlardan biri de 2015 yılında Türk 
metal sendikasının yaşadığı sendikal krizdir. 
 
3. SENDİKAL KRİZ VE HALKLA İLİŞKİLER BAĞLAMINDA TÜRK METAL 
SENDİKASI KRİZ ÖRNEĞİ 
Kriz sürecini özel ve kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve sendikalarda 
yaşayabilmektedir. Gerek dünya da gerekse Türkiye de sendikaların krizi ile anlatılmak 
istenen üye sayılarında azalma başta olmak üzere çalışanların sendikal harekete uzak 
kalmalarından, sendikaların adeta yer altı örgütleri gibi değerlendirilişine kadar uzanan 
geniş bir olumsuzluğu içinde barındırmaktadır. Bu noktada sendikaların krizi tıpkı kriz 
kelimesinin içerdiği anlam ile örtüşen biçimde daha çok olağan sayılabilecek mevcut bir 
durumdan geçici uzaklaşmayı ve sapmayı ifade edebilmektedir (Lordoğlu,2004). 
Sendikal kriz kavramı ise nicel ve nitel anlamda sendikaları olumsuz etkileyen bir dizi 
değişimin varlığını ifade etmektedir (Lordoğlu, 2004). Burada üye sayısındaki azalmadan, 
toplumsal etki yaratamamaya kadar uzanan değişimlerden bahsetmek mümkündür.  
Sendikacılık hareketinde böylesine ciddi bir krize yol açan evrensel sebepleri her ülkenin 
özgün koşullarını saklı tutarak ana hatlarıyla, dünyadaki sosyoekonomik gelişmeler, üretim 
ve istihdam biçimlerindeki değişim, yapısal işsizlik ve işçi kitlesinin bileşimindeki değişim 
olarak özetlenebilir (Ünlütürk,2006). 
Sendikal kriz, tüm dünyada ortak nedenlere dayanmak ile birlikte Türkiye’de yaşanan kriz 
ülkenin kendi öznel koşulları içinde gelişme göstermiştir. Sendika içi demokrasideki 
eksiklik Türkiye’deki sendikaların diğer bir yapısal sorunudur. Türkiye’de sendikal yapılar 
merkezi ağırlıklı olup, katılımcılığa açık değildir.  
10 Temmuz 1963 yılında kurulmuş olan, Türkiye’de sanayi sektörünün bugünlere 
gelmesinde önemli paya sahip, kamu ve özel sektör olmak üzere örgütlü işyerlerinin 
çoğunda aktif sendika olarak görev alan Türk Metal Sendikası, Türkiye konjektöründe 
sendikal krizlerin en etkililerinden birini yaşamıştır. Türk Metal Sendikası’na bağlı olan 
Renault işçileri 15 Mayıs 2015 yılında iş bırakma eylemine gittiler. Bu eylemin temelinde 
Türk Metal Sendikası’nın örgütlü olduğu fabrikalardaki işçiler arasındaki düşük ücret, 
çalışma koşulları, sözleşme dönemlerinde taleplerin kendilerine sorularak hazırlanması, 
sendika yönetimlerinde seçme ve seçilme haklarının olması, verdikleri aidatları 
denetleyebilme gibi durumlar yatmaktadır. Olaylar özellikle Renault fabrikasında başlamış 
olsa da zaman içerisinde Tofaş’ta  dahil oldu.  
 
Oyak Renault, yarım asra uzanan köklü geçmişi ile Türkiye tarihinin en başarılı 
uluslararası doğrudan yatırımlarından biridir. Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, 
çalışanlarına ve üretim tesislerine, yatırımlarını kurduğu günden bugüne aksatmadan 
sürdürürken Türk Otomotiv Sanayi’nde ise üretimde ve ihracatta 19 yıldır liderliğini 
sürdürmektedir (www.renault.com.tr). Otomotiv sektöründe köklü ve güçlü bir maziye 
sahip olan bir diğer firma, Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi bildiğimiz adıyla 
TOFAŞ 1968 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuştur.  
Metal Sektörü 2015 yılı Nisan ayından itibaren, Türkiye emek tarihinde benzeri az görülür 
bir  mücadele ve eylem dalgasına tanık olmuştur. Türkiye’nin önemli otomobil 
fabrikalarından biri olan ve yaklaşık beş bin işçinin çalıştığı Bursa’da ki Renault otomobil 
fabrikasında başlamıştı. Bosch işçileri, işveren sendikası MESS ile işçi sendikası Türk 
Metal Sendikası arasında yapılan grup toplu sözleşmesinden diğer fabrikalara oranla daha 
yüksek bir zam aldılar ve diğer fabrikalarda çalışan işçilerin tepkilerine neden oldu. 
Bosch’ta imzalanan farklı sözleşmenin kendileri içinde geçerli olması için tepkilerini 
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göstermeye başladılar ve eylemler ile ilgili ilk kıvılcım 14 Nisan 2015’te Oyak Renault’un 
kaporta bölümünde başladı.  
İşçilerin biriken öfkesi 16 Nisan’da eyleme dönüştü. İşçiler 16 ve 17 Nisan’da tabaklara 
çatalla vurarak Türk Metal Sendikası’nın tutumunu protesto etti. Renault’nun ardından 
eylemler TOFAŞ’a da sıçradı. TOFAŞ’ta sendika bürosu önünde eylem yapan işçiler 
Bosch’taki zammın aynısını istedi. 18 Nisan’da da eylemler devam ederken Mako işçileri 
de TOFAŞ ve Renault işçilerinin yanında olduklarını söyleyerek eylemlere destek verdi. 21 
Nisandan itibaren büyüyerek devam eden yemekhane eylemlerine Türk Metal Sendikası 
bürosu önünde toplu protestolar eklendi. Protestolar başladığında fabrikada çalışan işçiler 
Türk Metal Sendikası’nın, işveren ise Türk Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) 
üyesiydi.  
2012 yılında Türk Metal Sendikası’nın örgütlü olduğu Bosch’un Bursa’da ki fabrikasında 
örgütlenen Birleşik Metal- İş yetki başvurusunda bulunmuştu. Bu başvuru, iki yıl sürecek 
bir yetki ihtilafına neden oldu. Yetki ihtilafı Türk Metal Sendikası’nın lehine çözülse de 
Bosch’a ait iş yeri grup sözleşmelerine yetiştirilememiş ve Bosch’ta toplu sözleşmenin 
imzalanması nisan ayının ortasını bulmuştur.  
Bosch işverenin, zam alamayan işçilerine bir defaya mahsus fark ödemek istemesi, Bosch 
işçileri ile aynı grup sözleşme kapsamındaki işçilerin saat ücretleri arasında fark yarattı. 
Oyak- Renault fabrikası işçilerin ilk adımı atması sonrasında, metal işçileri saat 
ücretlerinin Bosch’ta ki seviyeye çekilmesi talebiyle eylemlere başladı.  
Eylemler 14 Nisan 2015 tarihinde başlamış olmasına rağmen ilk günlerde basın yayın 
organlarında özellikle gazetelerde etkin yer almamıştır. Çalışmamız kapsamında Hürriyet, 
Birgün, Milliyet, Yeniakit ve Yenişafak gazetelerinin eylemin başlangıcından itibaren 
gazete haberlerinde konuya yaklaşımı ile ilgili de gözlem ve araştırmalara yer vermeye 
çalışılmıştır. Bu araştırmalar doğrultusunda ilk haber 22 Nisan 2015 tarihli Birgün 
gazetesinde “Metal İşçisinden Türk Metal’e Son Uyarı” başlığıyla yer almıştır.  
Eylemler üç ana talep etrafında sürdürülmüştür: Ücret iyileştirmesi, işçilerin kendi 
temsilcilerini seçebilmesi ve temsilciler ile eyleme katılanların iş güvencesidir. Bursa’da 
Oyak Renault ve Tofaş fabrikalarında başlayan ve yayılan eylemlerin nedeni, aynı toplu iş 
sözleşmesine tabi olmalarına rağmen Bosch işçileri ile aralarında bir ücret farklılığı 
oluşmasıydı. 2 yıl boyunca toplu sözleşme zammı almadan çalışan işçilerin en azından bir 
kısmının ücretlerinde iyileştirme yapan Bosch’ta Türk Metal Sendikası ile imzalanan 
sözleşme ile beraber bazı işçi ücretleri normalde içinde yer alması gereken grup sözleşmesi 
kapsamındaki iş yerlerindeki işçi ücretlerinin üstüne çıktı. Grup toplu sözleşmesinin 
yarattığı ücret farklılığı sektördeki sendikal düzene karşı bardağı taşıran son damla oldu.  
Metal işçilerinin protestoları büyüyerek devam etti. İşçiler 26 Nisan’da da ilk günlerde 
belirledikleri aynı talepler ile kent merkezinde taleplerini belirttiler ve taleplerinin 
karşılanmaması durumunda 5 Mayıs’ta sendikaları Türk Metal Sendikası’ndan istifa 
edeceklerini belirtmişlerdir. Renault, Mako, Ototrim, Coşkunöz gibi farklı fabrikalardan 
gelen yüzlerce metal işçisi de kent meydanında buluşarak sendikaları Türk Metal 
Sendikası’nı protesto etti ve işçi arkadaşlarına destek olmuşlardır.  
Eylem dalgasının öncü fabrikası olan Bursa Oyak- Renault’da 14 Nisan 2015’te başlayan 
çeşitli eylemler, bir ay içinde önce Bursa’da ki diğer işyerlerinde ardından da Ankara ve 
Kocaeli’ndeki kimi iş yerlerinde de benzer eylem kalıbı, belki daha kısa sürelerde de olsa 
kendisini tekrar etti. 8 Mayıs’ta Renault, Coşkunöz, Mako ve Tofaş’ta tüm vardiya ve 
bölümlerde Türk Metal Sendikası’ndan yeni istifalar için hazırlık yapılırken, Ototrim, 
Valeo, SKT, Farba, Delphi gibi pek çok fabrikada eylemler sürdü.  
Oyak- Renault fabrikasında eylemler devam ederken Mako işçileride fabrika içerisinde 
ıslık ve alkışlarla eylem yaptı. 5 Mayıs tarihinden itibaren çeşitli fabrikalardan Türk Metal 
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üyesi işçi ve sendika görevlilerinin istifa haberleri gelmeye başlamıştır. İşçilerin fabrikalar 
arası kurul oluşturduğu haberlere yansımıştır. İşçiler tüm fabrikalarda ortak tepki 
göstermenin önemini vurgulayan konuşmalar yaptılar. İşçilerin daha iyi bir anlaşma için 
Türk Metal’e verdiği süre dolduğu için işçiler sendikadan istifa etmeye başladı.  
6 Mayıs tarihinde sabaha karşı fabrika önünde kitlesel bir eylem gerçekleştiren Tofaş 
işçileri, gün boyunca eylemlerini sürdürdü. Tofaş işçisi üretimi durdurdu ve yönetimden 
işten atılma olmayacak garantisi alana kadar eylemlerine devam etti.  
Oyak- Renault ve Tofaş’ta devam eden eylemler geçen zaman içerisinde basında ses 
getirmeye başladı. Birgün gazetesi dışında 6 Mayıs 2015 tarihinde Milliyet ve Hürriyet 
gazetelerinde de yer almaya başladı. 6 Mayıs 2015 Milliyet gazetesinde “Oyak Renault'da 
Sözleşme Gerginliği” başlığı ile yer almıştır. Hürriyet gazetesinde ise “Bursa'daki 
Otomobil Devlerinde Sendika ve Zam İsyanı” başlığı ile yer almıştır.  7 Mayıs tarihi 
itibariyle Türk Metal Sendikası’ndan istifalar devam etti. Gemlik Orau, Delphi, Tofaş, 
Renault, Valeo ve SKT’de vardiya giriş ve çıkışlarında eylemler yapıldı. Renault, 
Coşkunöz, Mako ve Tofaş’ta bölümlerde istifalar gerçekleşirken Ototrim, Valeo, Farba ve 
Delphi gibi fabrikalarda eylemler devam etmiştir. 
 

9 Mayıs’ta Tofaş İnsan Kaynakları Direktörlüğü öğlen saatlerinde bir yazı 
yayınlayarak tüm işçileri “sağduyu”ya davet adı altında istifa sürecine karşı 
çağrıda bulunmuştur. Açıklamada “Eylemlerin mevcut şekliyle sürdürülmesi 
halinde çalışanlarımızın ve şirketimizin yararı açısından gerekli tedbirleri 
almak durumunda kalacağımızı ve sorumluları hakkında yasal yollara 
başvurulacağını önemle tekrar hatırlatırız” denildi (www.metalurji.org.tr). 
 

Olayların gelişmesi ve büyümesi üzerine Oyak- Renault Genel Müdürü 14 Mayıs 
Perşembe günü bölüm şeflerini toplantıya çağırarak, sözleşmenin 2017’ye kadar geçerli 
olduğunu ve sözleşmede herhangi bir değişiklik olmayacağını söylemiştir. İşçiler yapılan 
toplantı sonrası kendi aralarında haberleşerek 14 Mayıs’ı 15 Mayıs’a bağlayan gece 
vardiyasından sonra fabrikayı terk etmedi ve sabah vardiyasına gelen işçilerde içeriye 
girmeyerek grevi başlatmış oldular. 
 
Grev 15 Mayıs 2015 tarihinde gazetelerde farklı başlıklar ile daha etkin yer almaya 
başlamıştır.15 Mayıs 2015 Yeni Şafak gazetesine “Renault'ta Eylem Var” başlığı ile yer 
almıştır. Hürriyet Gazetesinde ise 15 Mayıs 2015 tarihinde “Renault Fabrikası’nda Bu 
Sabah da İşbaşı Yapılmadı”, “Oyak Renault'ta İşçiler Fabrikada Ancak Üretim Başlamadı”, 
“Bursa'da İki Otomotiv Şirketinde Eylem” başlıkları ile yer almıştır. Türk Metal Sendikası’ 
da 15 Mayıs 2015 tarihinde bir açıklama yapmış medya ve basın yayın organları olmak 
üzere kendi haber sahasında da bu açıklamaya yer vermiştir.  
Bölge de ki diğer fabrikalarda işçiler ile dayanışma içinde hareket etti. Valeo, Farba, Tofaş, 
Maysan, Mando, Trendin gibi çok sayıda fabrika destek vererek gece işçilerin yanına geldi. 
Renault işçilerinin üretimi durdurması ile Tofaş’ta oturma eylemine başlayarak işbaşı 
yapmadı ve üretimi durdurdu. Cokunöz fabrikasındaki işçilerde gece vardiyasında işbaşı 
yapmadılar ve biten vardiyanın ardından işyerini terk etmeyerek üretimi durdurdular.  
Diğer fabrikalara sıçrayan grevler, basında etkili bir şekilde yer almaya devam etti. 17 
Mayıs 2015 Milliyet gazetesinde “Renault ve Tofaş’ta Üretime Ara Verildi” başlığı ile 
gündem yer almıştır. 17 Mayıs 2015 tarihinde yaşanan olaylar ve gündem Birgün 
Gazetesinde “İşçinin Haziran’ı”, “Gecikmiş İsyanlar”, “Grev, sarı sendikayı 'bozdu': Kağıt 
oynayıp, çekirdek çitliyorlar” başlıkları ile yer alırken, Hürriyet gazetesinde ise “Bosch’ta 
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38 ay zam alınamadı”, “Renault ve Tofaş’ta iş bırakma eylemine devam”, “Fabrika 
işçilerinin eylemi sürüyor” başlıkları ile haberler yer almıştır. 
Eylemler sırasında işçileri aileleri de yalnız bırakmadı. İşçi aileleri fabrika önüne destek 
olmaya gitti. Farklı fabrikalarda çalışan işçilerde birbirlerine dayanışma ziyareti yaptı.  
 

Hafta sonu için Oyak Renault işçilerine 3 öğün kumanya verip giriş çıkışları 
serbest bıraktı ve çay servisi yaptı. Tofaş, Coşkunöz ve Mako fabrika ve 
kantini kapattı. Renault işçilere talep ettiği primin kabul edilmemesinden sonra 
fabrika giriş çıkışlarını engelledi, kumanya, su ve çay desteğini geri çekti. 
Akşama doğru da genel müdür mesaj yayınladı. İşçilerin masaya oturmadığını 
söyledi. İşçiler 3 madde kabul edilmeden masaya oturmayacağını açıkladı. 
Halciler, Tofaş’a meyve sebze getirdi. Reno, Fiat, Alfa Romeo clubleri araba 
ile destek verdiler. Bursa halkı büyük destek örneği sergileyerek evde yemek 
yapıp getirmişlerdir. (www.metalurji.org.tr). 
 

Eylemde ki işçiler arasında dayanışma artarak sürerken Türk Metal Sendikası Genel 
Başkanı Pevrul Kavlak 17 Mayıs 2015 tarihinde Eskişehir 1 nolu şubelerinin olağan genel 
kurulunda yaşanan gelişmeler ile ilgili açıklamada bulunmuştur. Türk Metal Sendikası’nın 
yayın organlarında ve basında yer almıştır. 
Özellikle iş yerini terk etmeme eyleminin yapıldığı iş yerlerinde işçilerin aktif katılımına 
dayalı bir pazarlık süreci yaşandı. Pazarlıklar sırasında iş yerlerine özgü kimi talepler dile 
getirilmiş olsa da üç talep üzerinde ortak karar verildi. İlk talep, ücretlerin Bosch’ta 
imzalanan sözleşmede verilen zam oranlarına göre yeniden belirlenmesiydi. 
 İşçilerin ikinci talebi, eylemler nedeniyle hiç kimsenin işten atılmamasıydı. Üçüncü 
olarak, işverenlerden Türk Metal Sendikası’nı ya da bu sendikanın belirlediği iş yeri 
temsilcilerini değil, işçilerin eylemler sırasında belirledikleri temsilcileri muhatap almaları 
talep edildi. İşçiler pazarlıkların bu temsilcilerle yapılmasını istediler ve bunu 
gerçekleştirdiler. 
 
Metal işçilerinin eylemleri büyüyerek devam ederken 18 Mayıs 2015 tarihinde Hürriyet 
gazetesinde “Renault ve Tofaş’ta İş Bırakma Eylemine Devam”, “Fabrika İşçilerinin 
Eylemi Sürüyor”, gibi başlıklar ile yer alırken 19 Mayıs 2015 tarihinde ise “Kaybımız 
Saatte 2 Lira”, “Kaybımız Dakikada 1 Araç”, “Bursa'da Vali Devreye Girdi”, “Malzeme 
Yok, Ford Yarın Duracak” başlıkları ile yer almıştır. Milliyet Gazetesinde ise eylemler 18 
Mayıs 2015 tarihinde “Sendikadan ‘Eyleme Son Verin’ Çağrısı”, “Bizimle Görüşen Patron 
Ağladı” başlıkları ile yer alırken 19 Mayıs 2015 tarihinde “Otomotiv Grevinde İşçilerin 
Tavrı Türkiye İçin Alışılmadık” başlığı ile yer almıştır. 
Türk Metal Sendikası da Gölcük Şubesinin 5. Olağan Genel Kurulu’nda Divan Başkanı 
olarak konuşan Genel Başkanları Pevrul Kavlak’ın; MESS ile geçtiğimiz dönem 
imzaladıkları sözleşmeyi, yaşanan süreci konuşmasında yer vererek “ Grev Gücünü 
Kullanılamaz Hale Getirmeyin” başlığı ile internet sitesi ve haber kanallarında yer 
vermiştir. 
Metal iş kolundaki direniş dalgasının başladığı Renault’ta patron ile işçi temsilcileri 
arasında günlerdir süren görüşmeler sonuçlanmaya başlamıştı. Üretim ilk olarak Coşkunöz 
fabrikasında işçilerin yeniden iş başı yapmalarından sonra Ford Otosan'da da üretime 
yeniden başlama kararı alındı.  
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22 Mayıs 2015 tarihli Hürriyet gazetesinde “Ford Otosan’da Üretim Saat 16.00 da Başladı” 
haberi ile yer almıştır. 22 Mayıs 2015 tarihli Milliyet gazetesinde de aynı haber ve içerik 
“Ford Otosan’da Üretim Yeniden Başlıyor” başlığı ile yer almıştır. Ford Otosan’ da ilk 
kazanımlar sağlandıktan sonra Tofaş işçi ve işveren temsilcileri arasındaki görüşmelere 
daha çok ağırlık verilmiş ve görüşmelerde iki talep kabul edilmiştir. Tofaş ve Mako’da 
taleplerin kabul edilmesi üzerine eylemlere son verilmiştir. 

 
Üretimi durdurarak metal işçileri arasında dalga dalga yayılan bir direnişi 
başlatan Renault fabrikasında ise işçiler talepleri kabul edilene kadar direnişi 
sürdüreceklerini  ilan etmişlerdir. 15 Mayıs’tan beri iş başı yapmayan Renault 
işçileri gece boyunca fabrika yönetimi ile görüştü. Görüşmede yönetimin 
sunduğu teklifi kabul etmeyen işçiler, direnişe devam etme kararı almıştır 
(www.metalurji.org.tr). 
 
27 Mayıs günü metal iş kolundaki eylem dalgasının başladığı Renault’ta patron 
ile işçi temsilcileri arasında günlerdir süren görüşmeler sonuçlandı. İşçilerin 
ücretlerinin Bosch’ta imzalanan toplu sözleşme koşullarına çekilmesi, işten 
atılmaların sonlanması ve Türk Metal Sendikası ile ilişkilerin kesilmesi 
talepleriyle başlattıkları eylem, sabaha karşı uzlaşı sağlanmasıyla son buldu. 
Sabah vardiyasında işçiler iş başı yaparken, görüşmelerde 9 maddelik bir 
protokol üzerine anlaşma sağlandığı duyuruldu (www.metalurji.org.tr). 
 

Eylemlerin sona ermesi ve görüşmeler sonunda anlaşma sağlanan protokol ile ilgili basında 
da konuya etkin yer verildi. 27 Mayıs 2015 tarihli Türk Metal Sendikası’nın haber ve 
yayınlarında “Bosch’ta Sözleşme İmzalandı”, “Gereken Dersler Çıkarıldı, Mücadeleye 
Hazırız” başlıklı haberler yer almıştır. Birgün Gazetesi “Renault’da 9 madde de anlaşma 
sağlandı” başlığı ile habere yer verirken, Hürriyet Gazetesinde “Türk Metal, 160 bin 
üyesine 100 milyon dağıtacak” başlığı ile yer almıştır. Milliyet gazetesi ise “Tofaş’ta 
üretim tekrar başladı” haberine yer vermiştir. 
 
Ekonomik taleplerle bir fabrikada başlayan ve sonrasında diğer fabrikalara da sıçrayan 
eylemlerin doğal muhatabı işveren olmasına rağmen hedefinde sendikalar vardı. 
Eylemlerin gün geçtikçe artarak büyümesi basında da gündemi belirler nitelikteydi. 
Renault konuyla ilgili medyada en çok adı geçen marka olurken, yazılı basında, görsel 
medya ve online medyada binlerce habere konu edildi. İş bırakma eylemlerinde Renault’an 
sonra hakkında en fazla haber yapılan marka ise Tofaş oldu. Bu iki markayı sırasıyla, 
Çoşkunöz, Mako, Ford Otosan, Bosch, Ototrim, Türk Traktör, Valeo, Delphi ve Yazaki 
Otomotiv takip ettiler. 
 
4. ARAŞTIRMANIN AMAÇ VE YÖNTEMİ 
 
Türk Metal Sendikası’nın da otomotiv sektöründeki firmalar ile yaşadığı sendikal krize de 
dışsal faktörlerden ziyade, sendikanın kendi iç dinamikleri arasında yaşadığı belirsizlikler 
ve “sendika” olgusunun tam tersi gösterdikleri tutum ve davranışlar sebep olmuştur. Ayrıca 
bu dönem metal sektörünün yarım asırlık mücadele tarihinin en etkili dönemi olarak 
değerlendirilmektedir. Yaşanılan olaylar, işveren sendikasının stratejik tutumu, işçilerin 
örgütlenme biçimleri, işçilerin taleplerine ilişkin davranış ve değerlendirmeler ile 
sendikanın, işçiye karşı olan davranış ve tutumları iletişim çerçevesinde araştırılması 
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gereken yegane konulardan birisi olarak önem taşımaktadır. Araştırmanın literatüre bir 
diğer önemli katkısı ise “sendikal kriz ve kriz yönetimi” konusunda yapılan çalışmalara 
katkısı olmasıdır. 
Araştırmanın genel amacı; Türk Metal Sendikası’nın Bursa bölgesinde otomotiv 
sektörünün liderleri sayılan firmalar ile yaşadığı sendikal krizde, dünyadaki yeni 
gelişmeler çerçevesinde halkla ilişkiler birimini kriz sürecine nasıl ve ne şekilde dahil 
ettiği, başarı veya başarısızlığında halkla ilişkiler uygulamalarının ne kadar etkili olduğunu 
ortaya çıkarmaktır. Bu ana amaç doğrultusunda ayrıca sendikaların işveren ve işçi 
ayrımında sendikal hakları ne düzeyde sağladığı, halkla ilişkiler biriminin sendikal bir 
düzen ve kriz ortamındaki etkileri, kurumları hayatta tutan halkla ilişkiler personeline bu 
süreçte düşen görevlerin belirlenmesi hedeflenmiştir. 
Araştırma, betimsel analiz yöntemi ile gözlem ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. İşçi ve yöneticilere yönelik farklı sorulardan oluşan yarı 
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Haziran 2017 tarihinde araştırmaya katılan 
bireylerin kendi belirlediği tarih ve saatte görüşme yapılmıştır. Gizlilik esasına dayanarak 
araştırmaya katılan kişilerin gerçek isimleri kullanılmamış, bunun yerine katılımcılara kod 
isimler verilmiştir. Görüşme başlangıcında, görüşme izninin bir kez de sözel olarak 
alınması ile görüşmeye başlanmıştır. Görüşmeler her bireye görüşme formunda yer alan 
soruların sorulması ve alınan cevapların ses kayıt cihazı ile kaydedilmesi şeklinde 
gerçekleşmiştir. Görüşmeler tamamlandıktan sonra elde edilen ses kayıtlarının bilgisayar 
dökümü yapılmıştır. 
 
5. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Görüşmeler yoluyla elde edilen nitel veriler ayrı ayrı analiz edilmiştir. Görüşmeler sonunda 
kaydedilen veriler çözümlenerek elektronik ortama aktarılmıştır. Veri toplama süreci 
sonunda çözümlenen veriler, verilerden çıkarılan kavramlara göre benzer temalar etrafında 
birleştirilmiştir. 
Araştırmanın bu bölümünde Türk Metal Sendikası’nda görevini sürdüren yöneticiler ile 
fabrikada çalışan Türk Metal Sendikası üyesi olan ve üyesi olmayan işçiler ile 
derinlemesine mülakat sonucu elde edilmiş bulgulara yer verilmiştir. 
Araştırmanın evrenini, Türk Metal Sendikası’na bağlı fabrikalarda çalışan, Türk Metal 
Sendikası’na üyeliği devam eden işçiler ve sendikadan istifa eden işçiler ile Türk Metal 
Sendikası’nın genel merkezindeki yöneticiler ve Bursa şubesindeki yöneticiler 
oluşturmaktadır. Örneklem olarak Türk Metal Sendikası’na üyeliği devam eden 3 işçi, 
istifa etmiş 3 işçi, Ankara genel merkez üst yöneticilerinden 3 kişi ve Bursa şube 
yöneticilerinden 3 kişi seçilmiştir.  
 

 Tablo 1: Derinlemesine Görüşme Yapılan Kişiler 

KOD FAALİYET ALANI CİNSİYET 

P1 Ankara Genel Merkez Yöneticisi Erkek 

P2 Ankara Genel Merkez Yöneticisi Erkek 

P3 Ankara Genel Merkez Yöneticisi Erkek 
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P4 Bursa Genel Merkez Yöneticisi Erkek 

P5 Bursa Genel Merkez Yöneticisi Erkek 

P6 Bursa Genel Merkez Yöneticisi Erkek 

P7 Türk Metal Sendikası’ndan İstifa Eden İşçiler Erkek 

P8 Türk Metal Sendikası’ndan İstifa Eden İşçiler Erkek 

P9 Türk Metal Sendikası’ndan İstifa Eden İşçiler Erkek 

P10 Türk Metal Sendikası İle Devam Eden İşçiler Erkek 

P11 Türk Metal Sendikası İle Devam Eden İşçiler Erkek 

P12 Türk Metal Sendikası İle Devam Eden İşçiler Erkek 

 

 
Araştırma sorularına dayalı olarak yöneticiler ile gerçekleştirilen derinlemesine görüşme 

sonucunda şu bulgulara ulaşılmıştır:  
 
1. Sendikanın sorunların çözümünde MESS ile olan ilişkilerine yönelik görüşler: 
 

(P1) tarafından “Biz yıllardan beri MESS ile partner kurumuz. Çıkar noktasına baktığın 
zaman her iki tarafı da gözeten kurumlar bunlar. Birisi işverenin çıkarını koruma 
noktasında, sendika olarak bizde işçinin çıkarlarını. Şimdi partner diyoruz bir yere 
baktığın zaman” olarak yanıtlamıştır.  
(P4) tarafından “MESS işveren sendikası yani patronların sendikasıdır. Biz de işveren 
sendikasıyız. Bizim bunlarla hiçbir birleşme durumumuz olamaz. Biz sadece masada iki 
sendika için uzlaşmacı taraf olmaya çalışırız. Çünkü birisi patronların tarafındaki durumu 
gözetmesi lazım, bizlerde işçinin tarafındaki durumu gözetmemiz lazım. Biz o şekilde 
masaya otururuz” olarak yanıtlanmıştır. 
 
2. Çevreyle etkileşimin yönetilmesinde halkla ilişkiler biriminin Türk Metal Sendikası 
çatısı altında yer almasına yönelik görüşler:  
 
(P1) tarafından “Öncelikle böyle bir birimimiz yok. Fakat sosyal medya yöneticilerimiz 
var. Halkla ilişkiler ve iletişim noktasında dergilerimiz, yayınlarımız çok aktif. Eğitimler 
gerçekleştiriyoruz” olarak yanıtlamıştır.  
 
(P2) tarafından “Halkla ilişkiler şirketlerdeki halkla ilişkiler şeklinde değil ama kendimizi 
tanıtıcı çeşitli birimlerimiz var. Bu birimlerimiz yoluyla çalışanlara ulaşma noktasında 
hareket ediyoruz. Örneğin, sosyal medyaya önem veriyoruz. Sosyal medya konusunda 
özellikle bu son iki yılda büyük bir mesafe kat ettik” olarak yanıtlamıştır. 
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(P6) tarafından “Etkin rol almadı. Toplumsal destek konusunda, halkla ilişkiler özellikle 
işçi ve ailelerini bilgilendirip, doğru bilgi akışını bizlere sağlayabilirdi. Olumsuz 
durumlarda bazen dedikodunun, yanlış yönlendirmelerin önüne geçemiyoruz” olarak 
yanıtlamıştır. 
 
3. Kriz sürecinde Türk Metal Sendikası’nın iletişim ve haberleşme ağında yaşadıklarına 
yönelik görüşler: 
 
(P4) tarafından “İşçiler içinde doğal örgütlenme oluştu. Bu örgütlenmede Türk Metal 
Sendikası için olumlu bir durumdur. İşçilerimiz birlik ve beraberliğini gösterir. Fakat kriz 
döneminde bizim haberleşme ağımız yetersiz kaldığı için durum bizim aleyhimize bir hal 
aldı. Eylemler sırasında bizim hakkımızda özellikle sosyal medyada yalan yanlış çok fazla 
paylaşım yapıldı. Olumsuz algı yönetimi yapıldı. Bazılarına müdahale edemedik. Şuan 
dava açtığımız kişi ve sayfalarda var. Bu noktada iletişim ve haberleşme ağında elbette ki 
yetersiz kaldık. Halkla ilişkiler de eğer sendika ve eylem sürecine dahil edilseydi böyle 
sorunlar yaşanmazdı diye düşünüyorum. Sosyal medya ile ilgilenen arkadaşlarımız yetersiz 
kaldı” olarak yanıtlamıştır.  
 
(P5) tarafından “Bizim için en önemli nokta kurum içi iletişim ve diyalog. Ayrıca bizler 
yönetici olarak fabrikalardan çıkmamaya çalışıyoruz. Temsilciler zaten çıkmıyorlar. Ve 
temsilcilerimizin ayrıcalıklı olması içinde elimden ne geliyorsa yapıyorum. Kıyafetlerinden 
tutun, güvenliklerine kadar. Bu arkadaşlarımızın da görevlerinin ne olduğunu bilmesi 
lazım. Görevi, sıkıntı sorun nerede varsa oraya gidip çözmek ve içeride nabzı tutmak. 
Bunlar bizim bir nevi istihbaratımız” olarak yanıtlamıştır. 
 
(P6) tarafından “Eylemler sırasında oluşturulan bir iletişim ve haberleşme ağı yoktu. Bu 
konuda yetersiz kaldık. Hakkımızda yanlış ifadelerde bulunan, gerçek olmayan haberler 
paylaşan facebook hesapları için çalışmalar yaptık fakat onlarda yetersiz kaldı. Halkla 
ilişkiler çalışmalarına bu süreçte ihtiyaç duyuldu. Özellikle medya ile iletişimimiz 
konusunda önemli faydaları olabilirdi. Daha fazla önem vermek gerekirdi” olarak 
yanıtlamıştır. 
 
4. Kriz yönetimi sürecinde, halkla ilişkiler ve iletişim tekniklerinin daha etkin kullanımına 
yönelik görüşler: 
 
(P1) tarafından “Kesinlikle halkla ilişkiler ve iletişim yöntem ve tekniklerinden 
yararlanmalıydık. Biz bu kadar büyüyebileceğini hiç tahmin etmedik. Nedeni de şu; biz 
kendimize çok güvendik. Güvenme nedenimizde yaptığımız işin hassasiyeti idi. O sebepten 
dolayı da arkadaşlarımıza yaptığımız işin doğru olduğunu anlatmaya çalıştık ama doğruyu 
anlatmak zordur. Son olarak bizim millet gazete okumuyor. Ayda bir dergimiz 
yayınlanıyor. Çocuklar ile ilgili Metal Çocuk var. 8 Mart’ta kadınlar ile ilgili çıkıyor. 
Vardiya Gazetesi var. Ayrıca mesajlaşmamız çok fazla. Artık kendi whatsapp grupları var. 
Sosyal medya grubumuz var. Bu sosyal medya grubunu da buradaki bir arkadaşımız 
yönetiyor. Biz çok kaliteliyiz, insan ilişkileri olsun, sohbet, bakış açıları olsun. Ülke varsa 
biz varız. Yoksa bizler burada olamayız” olarak yanıtlamıştır. 
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 (P2) tarafından “Öncelikle profesyonel olarak halkla ilişkiler bölümümüz yok. Eğitim 
bölümümüz var. Özellikle kurumsal anlamda, diğer sendikalara baktığımızda daha 
kurumsal bir yapıya sahip olduğumuz için profesyonel anlamda yöneticilerimiz bu işi 
yürütüyor, üstleniyorlar. Bu seneki genel kurulda, genel sekreterlik görevi profesyonel bir 
eski hukuk baş müşavirine verildi. Doğal olarak bu da danışmanlardan tutun, basın, 
teşkilat büro ile birlikte hareket ederek, kurumsallaşma anlamında birim, büro olarak 
yerine getiriyor. Kriz sürecinde etkili rol oynamamış ya da başarılı olamamış olabilir. 
Bunun belki de en önemli sebebi bu görevi üstlenen arkadaşlarımızın, çalışanlarımızın 
farklı alanlarda profesyonel olması. Kriz döneminde bu işin okulunu okumuş, işin 
erbaplarına daha çok ihtiyaç duyuldu. Elbette ki ilerleyen günlerde bu konu ile ilgili de 
çalışmalarımız olacak” olarak yanıtlamıştır.  
 
 (P3) tarafından “Halkla ilişkiler ve iletişim yöntem ve tekniklerinden yararlanılmalı. İlk 
olarak genel merkezimizden başlayarak diğer illerimiz ve temsilciliklerimizde yönetime 
bağlı halkla ilişkiler büroları mutlaka olmalıdır” olarak yanıtlamıştır. 
 
 (P4) tarafından “Halkla ilişkiler birimi ve bürosu oluşturulabilir. Çevre ile olan etkileşim 
de ve işçilerimizi bilgilendirmede yetersiz kaldığımız durumlar oluyor. Özellikle böyle 
durumlarda yararlanılabilir. İletişim konusunda da köprü olabilir” olarak yanıtlamıştır. 
 
 (P5) tarafından “Daha etkin yararlanabilirdik. Bizler sendika olarak daha önce de 
belirttiğim gibi iletişim ve diyalog konusunda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Fakat 
bu süreçte yeterli olamadığımız yaşanan olaylar sonucunda görüldü. Bizler daha çok 
sosyal medya ile etkileşim halinde olurken diğer medya kuruluşlarını görmezden geldik. 
Belki de yetişemedik hepsine. Böyle zamanlarda özellikle halkla ilişkiler birimine ya da 
çalışanlarına ihtiyaç duyabiliriz. Özellikle işçilerimiz ile bütünleşme konusunda da destek 
alınabilir” olarak yanıtlamıştır. 
 
 (P6) tarafından “Halkla ilişkiler ve iletişim bürosu oluşturulmalıdır. Çevre ile etkileşim, 
medya ile iletişim konusunda özellikle profesyonel bir ekip ile oluşturulan halkla ilişkiler 
ve iletişim birimi sendikamız ve temsilcilerimiz için büyük fayda sağlar. İşçilerimiz ile 
aramızda köprü görevi görebilir. Sendika ve temsilcilerimize de farklı bir bakış açıcı 
sunacağı için yönetime bağlı bir alt birim gereklidir” olarak yanıtlamıştır. 
 

Araştırma sorularına dayalı olarak işçiler ile gerçekleştirilen derinlemesine görüşme sonucunda şu 
bulgulara ulaşılmıştır:  

 
1. İşçilerin sendikalarının faaliyetlerine yönelik görüşleri:  
 
(P8) tarafından “Eski üyesi olduğum sendika kesinlikle amaçları doğrultusunda hareket etmiyor. 

Zaten amaçları doğrultusunda hareket etse iki senelik sözleşmeyi üç senelik sözleşmeye 
çıkartmaz. Mensubu olan, kendisine üye olan iki fabrika için birisine farklı bir ücret 
sözleşmesi, bir diğerine farklı bir ücret sözleşmesi uygulamaz” olarak yanıtlamıştır. 

 
(P10) tarafından “Genellikle amaçlarımıza uygun davranıyor. Hep işçi haklarından yanalar. Ama 

bazen görüşmelerde bizimde istemediğimiz kararlar alıyorlar. Bazen bizden çok işverene 
yakın davranıyorlar. Ama genel olarak amaçlarının dışına çıkmıyorlar” olarak 
yanıtlamıştır. 
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(P12) tarafından “Sendikanın amacı ilk önce birlik olmaktır. Birlik olduktan sonra sendika, 
bu birliği savunmaya, haklarını almaya çalışmalıdır. Bizim sendikamızda bunu yapıyor. 
Yani amaçları neyse ona göre hareket ediyorlar. Ama bazen amaçlarını gözden geçirmek 
zorunda kalıyorlar. Çünkü kanunlar değişiyor, fabrikalar satılıyor, başka patronlar 
geliyor, ekonomi değişiyor. Bunların hepsi olabiliyor. Bu gibi şeyler olunca da sendika 
bazen amaçlarını gözden geçiriyor. Ama sonrasında yine amaçlarına göre faaliyet 
yapıyorlar” olarak yanıtlamıştır. 

 
2. İşçilerin sendika ile ilgili bilgi alma kaynaklarına yönelik görüşleri: 
 

(P7) tarafından “Türk Metal Sendikası ile ilgili sendika odasına gidersin, sendika ile ilgili 
vermek istedikleri bilgiyi verirler, geri kalanını alamazsın. Bizim sendikamızda ise, 
özellikle aidatların ne olduğu konusunda, üye sayımız, ne kadar aidat toplanmış, nerelere 
harcanmış, ne kadar kasada kalmış hepsi belirlenir. Bunların her sendika odasına asılması 
zorunludur. Sen bilgiyi almak istemesen dahi bu bilgiler senin önüne serilmeli” olarak 
yanıtlamıştır. 
 

 (P11) tarafından “Genelde her sendikanın üyelerinden bilgi alıyoruz. Bazen sendikadan adamlar 
gelir ve bize kağıt falan verirler. İş yerinde bir sıkıntı varsa gelip ya da arayıp haklarımızı 
söylerler” olarak yanıtlamıştır. 

 
 (P12) tarafından “İşçi sendikayla ilgili bilgiyi yine diğer işçilerden alır. Şimdi gidip sendikayla 

konuşsan, sen kimsin kardeşim ne iş yapıyorsun bana anlat desen çoğunu anlamazsın. 
Kanun der, hak hukuk der ama hiç biri aklında kalmaz. Ama işçi işçiyle sohbeti sırasında 
aynı dili konuşurlar. Konuşması aynı seviyede olunca da daha iyi anlarsın. Böyle olunca 
da en çok bilgi alacağımız kaynakta yine bizim gibi işçiler oluyor” olarak yanıtlamıştır. 

 
3. İşçilerin sendikalarının karar alma süreçlerine katılımına yönelik görüşleri: 
 
(P8) tarafından “Sendika, kendi yönetici kurulu dışında kimseyi dinlemez. Göstermelik olarak 

birkaç işçiyi dinlerler, muhabbet ederler. Sonra arabalarına binip giderler. Bu güne kadar 
hangi işçinin söylediği bir şeyi yapmış ki sendika. Yapmazlar. Dinlemezler. Çünkü sendika 
kendi başına bir çark. Kendi başına bir döner sermaye. Bu çarkın bozulmasını da 
istemezler. İşçiymiş, şefmiş bunların her biri ancak sendikaya gider, çay ocağında bir çay 
içer ve sonra evine gider. Başka bir şey olmaz” olarak yanıtlamıştır. 

 
 (P11) tarafından “Bizi dinlemezler. Ağzımızı aratırlar ve biz de istediklerimizi söyleriz. Bu sayede 

bize de sormuş olurlar ama genelde kendi istedikleri şekliyle davranırlar. Mesela biz %10 
zam istesek sendika %5 yeter der. Sendikalardaki büyük toplantılardan da çok bir şey 
çıkmaz zaten genelde” olarak yanıtlamıştır. 

 
 (P12) tarafından “Sendikadaki yöneticilerimiz bazen birbirini bile dinlemiyor. Kaldı ki bizi 

dinleyecekler. Bazen toplantılar olur. Anketler yaparlar. Gelip işçilerle konuşmaya 
çalışırlar. Bu sayede işçinin ne istediğini öğrenmeye çalışırlar ve sonra yine aralarında 
toplantı yapıp karar alırlar. Bunda bizi ne kadar dikkate alırlar bilmiyorum ama çok bir 
etkimiz olacağını da düşünmüyorum. Çünkü sendika da yöneticileri seçtiğimizde bir mana 
da bizim adımıza karar alacak olanları da seçmiş oluyoruz” olarak yanıtlamıştır. 

 
4. İşçilerin sendikalarının yayınları ve bültenleri ile ilgili görüşleri: 
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(P8) tarafından “Sendikaların bütün yayınları zaten kendi düşüncelerini yaymak için kullandıkları 

araçlar. Neymiş efendim, sendika başkanı bilmem kimle görüşmüş, bilmem neyin sözünü 
almış. Şimdiye kadar işçiye, garibana, emekçiye verilen hangi söz yerine getirilmiş ki? 
Sözümüz söz diyorlar ve doğru söylüyorlar. Gerçekten verdikleri sözler, sadece sözde 
kalıyor. Bu yüzden gerçekten sözleri söz” olarak yanıtlamıştır. 

 
(P9) tarafından “Eski sendikamın yayınlarını okumazdım pek. Çünkü işleri güçleri kendilerin 

övmekti. Övünür övünün dururlardı. Zannedersin ki dünyayı kurtarmışlar. Yararlı bir yanı 
yoktu ki. Ama çelik iş yani yeni sendikamda öyle değil. Dergiler, gazeteler hepsi bize bir 
şeyler öğretmek için var. Okuduğunda kesin yeni bir şey öğrenirsin. O yüzden yeni 
sendikamın yayınlarını çok yararlı buluyorum. Ve çok takip ederim. Güzel ve yararlı şeyler 
yapıyorlar” olarak yanıtlamıştır. 

 
(P12) tarafından “Pek okumadığımız için pek bir faydası da olmaz onların. Aramızda sendikaya 

çok bağlı arkadaşlar var. Onlar hep okurlar. Bizimle ilgili önemli bir şey olursa da 
genelde kulağımıza böyle gelir. Ama bazen faydalı da oluyor. Özellikle kanunlarda falan 
bir değişiklik olursa, hemen dergide falan yazıyor. Yapmamız gereken bir şey olursa mesaj 
da atıyorlar zaten” olarak yanıtlamıştır. 

 
5. İşçilerin, Türk Metal Sendikası yayınlarını okumalarına yönelik görüşleri: 
 (P9) tarafından “Eskiden bazen okurdum ama artık hiç okumuyorum. Okumama gerekte yok 

zaten” olarak yanıtlamıştır. 
 
(P10) tarafından “Daha önce de söylediğim gibi. Çok okumayız. Şans eseri biri gelip dergide bu 

varmış derse ve bizle alakalı bir şey ise ancak o zaman okuruz. Yoksa okuyan çok çıkmaz. 
Zaten 8 saatlik vardiyanın ardından dergi okuyacak halimiz mi kalıyor ki” olarak 
yanıtlamıştır. 

  
SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Türk Metal Sendikası için halkla ilişkiler yönetimi açısından bir değerlendirme 
yapıldığında olumsuzlukların ön planda olduğu görülmektedir. 2015 yılında Türk Metal 
Sendikası’nın yaşamış olduğu kriz bu durumu daha da açığa çıkarmıştır. Halkla ilişkiler 
birimi ile iki yönlü iletişimi sağlayıp, yöneticiler ve işçiler arasındaki karşılıklı anlayışı ve 
iyi niyetin kurulmasında önemli görevleri olan bu birim Türk Metal Sendikası içerisinde 
gerekli önemi görememiştir. 
Bütünüyle bir organizasyon faaliyeti olan halkla ilişkiler kurum içi ve kurum dışı hedef 
kitleyi kapsayarak karşılıklı iyi niyet ve anlayışa, sosyal sorumluluğa, itibar yönetimine, 
kriz yönetimine ve kuruluşun tanıtma faaliyetlerini de kapsayan çok geniş bir yönetim 
birimidir. Öncelikle yönetim ile yakın ilişki içerisinde olması gereken bu birim, Türk Metal 
Sendikası bünyesinde bulunmamaktadır. 
Türk Metal Sendikası’nın belirlediği hedeflere ulaşmasında, itibar yönetimini 
gerçekleştirip olumlu imaj yaratmak ve oluşan imaja yönelik çalışmalar yapmasında, olası 
bir kriz anında bütün süreci planlayıp yönlendirilmesinde halkla ilişkiler birimine ihtiyaç 
vardır. Ayrıca sendika ve sendika üyeleri arasındaki iletişimin sağlanmasındaki diğer bir 
önemli nokta kurum içi yayınlardır. Türk Metal Sendikası, bu konularda çalışmalar 
yaptığını ileri sürse de, bu yayınlar basılmaktan öteye gidememiş, işçi ve üyelerine 
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ulaşmamıştır. Halkla ilişkiler birimi ile personele yönelik gazete ve dergi yayımlamak, 
basın bültenleri hazırlamak iletişim noktasında işçi ve sendika bağını güçlendirmektedir.  
Ayrıca işçiler ile gezi, kutlama, yemek gibi organizasyonların gerçekleştirilmesinde tek 
görevli birim halkla ilişkiler olmalı, işçinin beklentileri noktasında tarafsız hareket 
etmelidir.  
Sendikaların var olma nedeni işçilerdir. Sendikalar amaçları doğrultusunda, işçilerin talep 
ve beklentilerine göre hareket etmelidir. Dış çevre, işveren ve fabrikalar ile etkileşimini 
devam ettirirken, var olma nedeni olan işçileri ikinci plana atmamalı, taleplerini göz ardı 
etmemelidir. Halkla ilişkiler bu süreçte gerek kurum içi işçiler ile gerekse kurum dışı 
işveren ve dış çevre ile sendika arasında köprü görevini üstlenmektedir. Böylesine önemli 
bir görevi üstlenen halkla ilişkiler birimi yetki ve sorumluluklarını tam anlamıyla yerine 
getirebilmesi için öncelikle yönetime bağlı bir konumda olmalıdır. Türk Metal Sendikası 
yapısı içerisinde genel merkezde de, şubelerde de halkla ilişkiler birimi yada görevlisi 
bulunmamaktadır. İlerleyen süreçte dahil edilmesi durumunda yönetim ile koordineli bir 
şekilde çalışmalıdır.  
 
Kriz zamanlarında da halkla ilişkiler çalışmalarının önemi büyüktür. Türk Metal 
Sendikası’nın yaşadığı krizde halkla ilişkiler biriminin eksikliği kriz sonrasında yöneticiler 
tarafından da fark edilmiştir. Eğer ki aktif bir halkla ilişkiler birimi olması durumunda kriz 
yönetim süreci çok daha başarılı yönetilebilir. Kriz öncesi çalışmalar ile kriz anı daha 
önceden planlanır ve kriz sonrası çalışmalarla en hafif düzeyde geçirilebilir. Kriz öncesi 
çevre ile ilişkiler, kriz yönetimi, iletişim kanallarının (mektuplar, ilan panoları, kurum 
yayınları, telefonlar) kullanımı, kriz sözcüsünü belirleyip, sendika içerisinde tek seslilik 
sağlanmalıdır. 
Krize neden olan problemler tespit edilip, kriz anında sendika yönetici ve çalışanları 
arasında sağlıklı bir iletişim ile işçiler doğru yönlendirilebilir, beklentileri daha makul 
seviyede görülmelidir. Yaşanan krizde çevre ile iletişimde doğru kurulmadığı, 
bilgilendirme zamanında yapılmadığı için kriz diğer fabrikalarda da görüldü. Zamanında 
gerçekleştirilen bilgilendirme ile bu tarz sorunlarında önüne geçilebilir veya etkisi 
azaltılabilir. Medya da çıkabilecek her türlü haber için önlem alınmalı, basın temsilcileri ile 
sağlıklı bilgilendirme yapılmalıdır.  
Sendikalı işçilerin sendika ile ilgili en önemli bilgi alma kaynakları, işyeri sendika 
temsilcileri, şube yöneticileri olduğu için işçiler ile bilgi akışı ve koordinasyon halkla 
ilişkiler tarafından kontrol edilmeli ya da yönlendirilmelidir.  
Sendikalar kendi içyapılarındaki eksik ve sorunları fark edip çalışma ve düzenlemelerine 
ilk olarak buradan başlamalıdır. Eleştiriye ve iletişime açık, işçisinin aktif katılımını 
sağlayan, bilgi eksikliğinin olmadığı, şeffaf ve işçileri ile bütünleşebilen bir yapıya 
kavuşmalıdır. 
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TÜRKİYE’DEKİ SİYASİ PARTİ İMAJLARININ 
 ZALTMAN METAFOR ÇIKARMA TEKNİĞİ İLE ANALİZİ 

 
 

Dr. Öğr. Üyesi Aslı İcil Tuncer1 
 
ÖZET 
 
 
Siyasi partilerin imajlarını keşfederek, seçmenlerin zihninde siyasi partilerin nasıl 
resmedildiğini anlamayı amaçlayan bu çalışma, ZMET tekniği ile bir analiz sunmaktadır.  
Nihayetinde siyasi partilerin imajı da seçmenlerin zihnindeki izlenimler, görüntülerin 
toplamıysa, ZMET tüketicilerin zihinsel yapısını (hem düşünce hem de duygular) oluşturan 
bağlantıların daha derinlemesine anlamamıza yardımcı olabilir. Araştırmaya 2018 
Milletvekilliği seçim sonuçlarından en yüksek oyu alan iki partinin seçmenleri dahil edilmiş, 
siyasi partilerin imajlarının nasıl algılandığı, görüntüler, ana temalar ve yapıların 
yorumlanmasıyla bulgulanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 10 kavram setinin, 
katılımcıların düşüncelerinin temel eksenleri olarak hizmet ettiği görülen üç derin metaforu 
yansıttığı görülmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin imajını açıklayan 3 derin metafor, 8 
kavram seti ve 11 tematik kategori ortaya çıkarılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: İmaj, ZMET, Siyasi Parti 
 

IMAGE OF POLITICAL PARTIES IN TURKEY 
  ANALYSIS OF ZALTMAN METAFOR ELICITATION TECHNIQUE 

 
ABSTRACT 
 
This study provides an analysis of the ways in which political parties are depicted in the 
minds of voters by showing the images of political parties. In the end, the image of political 
parties can also help us to understand more deeply the source links (opinion and emotions). 
The election of the 2018 Parliamentary Election resulted in the voters of the two parties who 
received the highest number of votes, how the images of political parties were perceived, the 
images, the main themes and the interpretation of the structures. The Justice and Development 
Party's 10 concept sets reflect the metaphor. 3 deep metaphors, 8 concept sets and 11 themes 
were published to explain the image of the Republican People's Party. 
 

Keywords: Image, ZMET, Political Party 
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GİRİŞ  
 
İmaj, tüketicilerin zihnine yaşayan görüntülerdir ve 1950'lerin başından beri tüketici 
davranışları araştırmalarında önemli bir kavram olmuştur (Dobni ve Zinkhan, 1990, s.110).  
Gardner ve Levy’nin öncü çalışmalarından başlayarak, Evans (1961), Roth (1995), Kotler 
(1988), Aeker’in (1996) çalışmaları marka imajının ne olduğu sorusuna değerli yanıtlar 
vermiştir. Tanımlamalarda bazı farklılıklar olsa da en yalın haliyle, marka imajı bir 
izlenimdir. Özneldir ve birçok farklı ve kişisel yolla yorumlanabilir; aynı zamanda kollektif 
bir deneyimdir. Diğer yandan markanın kişilik özelliklerinin gösterimi sonucu, tüketicinin 
zihninde yarattığı etki olarak da açıklanabilir. Tüketicinin ürünle ilgili algısından öteye geçen, 
logo ve slogandan çok daha fazlasını ifade eden marka imajı tüketicilerin pek çok kaynaktan 
aldığı görüntülerin toplamı olarak zihinlerinde kalır. Bu bağlamda bu çalışma, siyasi partileri 
bir marka olarak açıklayacak, seçmenlerin zihinlerinde yer alan imajları açığa çıkarmaya 
odaklanacaktır. 
 
Çalışmada, kurumsal imaj yerine marka imajı kavramı kullanılmıştır. Zira marka imajları, 
tüketicilerin zihnindeki, pazarlama ve reklam hatlarına bağlı, ürünlerin yenilik ve 
değişimlerini izleyen görüntülerdir. Diğer yanda kurumsal imaj çok sayıda paydaş grubunu 
bir arada tutan ortak değerler ve inançlarla ifade bulur. Reklam ve pazarlama hattıyla da 
ilişkisi olmakla birlikte,  kurumsal iletişim, strateji, yönetici ve yönetim gruplarından daha 
öncelikli beslenir. Bu, marka imajı kavramını açıklamada önemli bir başlangıç noktası 
sayılabilir. Shultz ve Hatch (2008, s.130), Balmer ve Gray (2003, s. 981) de farkı, marka 
imajının doğrudan tüketicileri işaret eden bir odaktan hareket aldığını söyleyerek 
açıklamaktadır. Gotsi ve Wilson (2001, s.25-27) kurumsal imajın “kurumun toplam etkisi” 
olduğunu belirtmektedir.  
 
 
Siyasi Partileri Bir Marka Olarak Açıklamak  
 
Siyasi partilerin birer marka olup olmadığı hakkındaki tartışmalar uzun zamandır literatürde 
yer almaktadır. Tartışmaları iki ayrı yönelimle açıklamak mümkündür; siyasi partileri bir 
marka olarak görmenin, politika satmak demek olduğu, politikanın benzersizliğini aşırı 
basitleştirerek ve asgariye indirdiğini savunan çalışmalar (Henneberg, 2006; Needham, 2005; 
Newman, 1994) ve insanların zihninde bir alan için savaşan diğer marka biçimlerinden biri 
olduğunu savunan çalışmalar (Guzmán ve Sierra, 2009; Smith, 2001). Siyasi partileri bir 
marka olarak değerlendiren çalışmalarda tüketiciler ve oy verenlerin davranışı arasında 
benzerlikler olduğuna ilişkin varsayımlar yer alır.  
 
Seçmenlerin oy verme davranışı ile tüketicilerin ürün/hizmet satın alma davranışındaki 
benzerliklere odaklanan bu çalışmaların temel argümanı, tıpkı diğer marka biçimlerinde 
olduğu gibi, partilerinde değer yaratma, imaj geliştirme ve tercih edilmeye ihtiyacının 
varolduğudur. Gerçekten de bir markayı, ürün ve hizmetlerin değerlerle zenginleştirildiği, 
isim, terim, işaret, sembol veya tasarım veya bunların bir kombinasyonundan oluşan çok 
boyutlu yapı olarak açıkladığımızda, seçmen davranışı ile tüketici davranışlarındaki benzer 
motivasyonların olduğuna inanmamızı sağlayan kanıtlar görebiliriz. Dahası siyasi partiler de 
en az ticari kuruluşlar kadar yaygın güç temellerine sahiptir. Bu çalışma da benzer bir 
yönelimle siyasi partileri birer marka olarak değerlendirmektedir. Dolayısıyla siyasi 
partilerden bir marka olarak söz ediyorsak, imajlarından da söz etmemiz mümkün olmaktadır.  
Bunun yanı sıra, partileri siyasi markalar olarak açıkladığımızda tüketicilerin yerini de 
seçmenler alır. Literatürde Türkiye’deki seçmenlerin oy davranışlarını etkileyen faktörlerden 
biri olarak siyasi partilerin imajı (Kalender, 2000; Kılıç, 2013; Demirağ ve Tan, 2017) ve 
adayın imajının dayanağı olarak parti imajını işaret eden çalışmalar (Damlapınar ve Balcı, 
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2005) yapılmıştır. Parti imajının siyasal iletişimdeki konumunu Campbell ve diğerleri 
(1976’dan akt. Damlapınar ve Balcı, 2005, s.65) seçmen davranışının dört katlı modelinde 
açıklamıştır. Modelde siyasal parti, konular, adaylar ve grupların yer alır ve yazarlar siyasal 
partiyi hakim unsur olarak ilan etmiştir. Nihayetinde bu çalışma da, siyasi partilerin imajlarını 
keşfederek, seçmenlerin zihninde siyasi partilerin nasıl resmedildiğini anlamayı 
amaçlamaktadır.  
 
Yöntem  
 
Araştırma siyasi partilerin marka imajlarının ne/ler olduğu sorusunu Zaltman’ın (Zaltman, 
1997; Zaltman ve Coulter, 1995) ZMET2 tekniği ile keşfetmeyi amaçlamaktadır. ZMET hem 
nitel hem de nicel yöntemlerin bir karmasının kullanıldığı bir tekniğin adıdır.  
 
ZMET 1990'lı yılların başında, tüketicilerin zihinlerinin markaları değerlendirirken nasıl 
işlediğini metaforları kullanarak açığa çıkarmaya odaklanan bir tekniktir. Metaforlarla 
konuşmak makalesinde Zaltman (1996) ZMET’in doğumunu açıklarken “ZMET çok sayıda 
ebeveyni olan bir çocuk” demektedir. Bunun nedeni tekniğin nörobiyoloji, nöroloji, görsel 
sosyoloji ve antropoloji gibi çok sayıda alandan beslenmesidir. ZMET bu alanların içinden 
fotoğraflar, Kelley Grid tekniği ve merdivenleme tekniği ve belirli nicel araçlar dahil olmak 
üzere birçok geçerli ve güvenilir niteliksel teknik kullanır (Zaltman ve Coulter, 1993, s.30).  
 
Coulter ve Zaltman (1994) “Marka İmajlarını Anlamak İçin Metafor Çıkarma Tekniğinin 
Kullanılması” makalelerinde tekniği açıklarken çok sayıda araştırmadan da söz eder (s.505). 
Fotoğrafçılığın bir araştırma aracı geçerliliği ve güvenilirliği Denzin (1989) tarafından 
kapsamlı bir şekilde tartışılmıştır. (Mishler 1986; McCracken, 1988) ve Griffin ve Hauser 
(1992), Silver ve Thompson (1991), Robinson (1991) ve Fern (1982) tarafından yürütülen 
araştırmalar odak gruplarla karşılaştırıldığında kişisel görüşmelerin etkinliğini gösterir. Kelly 
Repertory Grid (merdivenleme tekniği), yapıların oluşturulması için bir araç olarak iyi 
bilinmektedir (Kelly 1973; Gutman 1982; Reynolds ve Gutman 1988). 
 
ZMET tekniği, oldukça yalın bir fikre yaslanmaktadır; düşünceler görüntü olarak oluşur. 
Görüntüler sözel olarak ifade edilmelerine karşın, düşünceler genellikle sözel olmayan 
yollarla ortaya çıkar. Mehrabian (1971; 2007), Burgoon (1989), Ekman ve Keltner (2017) 
çalışmaları da insan iletişiminin yüzde 80’den fazlasının sözel olmadığına ilişkin kanıtlar 
sunmuştur. Zira karmaşık düşünceleri veya duyguları aktarırken kullandığımız dil sınırlıdır. 
Bu iddia, insanlarda sözel dilden önce geliştirilen kavramsal yeteneklerin geliştiğini açıklayan 
teorilerle desteklenmektedir (Edelman, 1992).  
 
Elbette çalışma sözel dilin bu sürecin vazgeçilmez bir parçası olduğunu yadsımaz, zira dil de 
doğrudan sözel olmayan imgelerle doğrudan bağlantılıdır. Lakin ZMET tekniği, sözel dil ve 
sözel olmayan imgeler kombinasyonu (sadece sözlü dilin aksine ve hatta öncelikli olarak) 
katılımcıların araştırmacılara daha derin ve daha çeşitli içsel temsilleri aktarmasına yardımcı 
olur. Nihayetinde siyasi partilerin marka imajı da seçmenlerin zihnindeki izlenimler, 
görüntülerin toplamıysa, ZMET tüketicilerin zihinsel yapısını (hem düşünce hem de 
duygular) oluşturan bağlantıların daha derinlemesine anlamamıza yardımcı olabilir. 
Seçmenlerin imgelerini sözel olmayan terimlerle temsil etmelerini sağlayarak, araştırmacıları, 
düşüncelerin gerçekleştiği ve böylece onlar hakkında daha fazla şey öğrenebilecekleri “daha 
yakın” duruma getirmektedir. 

                                                
2 ZMET- Zaltman metaphor-elicitation technique/ Zaltman metafor çıkarma tekniği kelimelerinin kısaltmasıdır.  
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Siyasi partilerin imajlarını metaforlar ile açığa çıkarmak için yola çıkan bu araştırma, metafor 
kavramını Zaltman’ın (2016) izinden giderek, benzetiler, algoriler, parallellikler olarak 
açıklamaktadır. George Lakoff ve Mark Johnson (2003) gündelik kavram sistemimizin doğası 
gereği metaforik olduğunu hatırlatır. Dünya’da yolumuzu bulma biçimimizi, iletişim 
biçimimizi metaforik kavramlar yapıya kavuşturur.  Geary (2011) metaforların her yerde 
olduğunu şöyle anlatıyor; her 10 ila 25 kelimemizden birinde metafor kullanıyoruz, 
metaforlar önemlidir. Çünkü keşfin kapılarını aralar. Ne zaman bir sorunu çözecek olsak ya 
da bir ley keşfetsek, bildiğimizi bilmediğimle kıyaslarız. Bilmediğimiz hakkında öğrenmenin 
tek yolu bildiğimize nasıl benzediğini bulmaya çalışmaktır.  
 
Araştırmaya 2018 Milletvekilliği seçim sonuçlarından en yüksek oyu alan iki partinin 
seçmenler3i dahil edilmiştir. Yurt içi, yurt dışı ve gümrük sandıkları dahil milletvekili genel 
seçimi sonuçlarına göre Adalet ve Kalkınma Partisi %42,56 oy oranı ile sandıktan birinci parti 
olarak çıkmıştır. Onu Cumhuriyet Halk Partisi %22,65 oy oranı ile izlemektedir 
(www.ysk.gov.tr). Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni 5 kişi (2 kadın, 3 erkek) ve 
Cumhuriyet Halk Partisi 5 kişi (3 kadın, 2 erkek) araştırmaya dahil edilmiştir. Katılımcılarla 
görüşmeler 1 saat ile 2 saat 15 dakika arasında gerçekleştirilmiş, görüşmeler ses kaydı ile 
kaydedilmiştir. Görüşmeler Zaltman’ın (1997) açıkladığı ZMET tekniğine ait adımlar takip 
edilerek gerçekleştirildi. Diğer yandan Anghelcev ve diğerlerinin  (2015) izinden gidilerek 
anlamlar, üç başlıkla tartışılmıştır: Derin metafor, kavramsal metafor ve tematik metafor. 
 
Araştırmada şu sorulara yanıt aranmaktadır; (1) Hangi kavramlar Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nin imajını tanımlar? (2) Hangi kavramlar Cumhuriyet Halk Partisi’nin imajını 
tanımlar? (3) Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin imajını tanımlayan 
kavramlar arasındaki ilişkiler nelerdir? (4) Siyasi partilerin imajlarını açıklayan derin 
metaforlar nelerdir?  
 
 
Tekniğin Uygulanması  
 
Birinci aşamada araştırmaya katılan 10 kişi ile ön-görüşme gerçekleştirilmiş, bu görüşmede 
katılımcılara seçmeni oldukları parti hakkındaki düşüncelerini ve duygularını arasında aktaran 
sekiz-oniki resmi (dergiler, gazeteler, gibi basılı mecralar ya da internetten) 7-15 gün içinde 
arasında toplanması ya da kendilerinin de fotoğraf çekebileceği talimatı verilmiştir (Zaltman, 
1997, 2003). Daha sonra Coulter ve Zaltman’ın  (1994, s. 502-506) önerdiği aşamalar şöyle 
uygulandı:  
 
İkinci aşamada, her bir katılımcı 90 ila 120 dakika aralığında görüşmeler yapılmıştır. 
Görüşmelerde çünkü katılımcılardan görüşmeye getirdikleri fotoğrafların her birinin 
arkasındaki hikayeyi anlatmaları istenmiş, bu aşamada araştırmacı, esas olarak, görüntülerin 
seçilmesinin nedenlerini ve seçilen her resmin arkasındaki anlamları ortaya çıkarmakla 
ilgilenmiştir. Her fotoğraf siyasi partilerin imajını açığa çıkarmada bir metafordur.  
 
Üçüncü aşamada katılımcılara sıralama görevi verilmiştir. Katılımcılar görüşmeye getirdikleri 
resimlerini anlamlı gruplara ayırmış ve her bir grup için bir etiket veya açıklama eklemeleri 
istenmiştir. Grup sayısı veya her bir gruptaki resim sayısı üzerinde herhangi bir kısıtlama 

                                                
3 Seçmenler en az iki seçimde aynı partiye oy verenlerden oluşmaktadır.  
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verilmemiştir. Sıralama görevi yararlıdır, çünkü katılımcıyla ilgili ana temaları veya yapıları 
oluşturmaya yardımcı olmada önemli bir rolü vardır. 
 
Dördüncü aşamada, "Repertory Kelly Grid” tekniği ile (üç uyarandan herhangi birinin ikisinin 
benzer olduğunu, ancak üçüncü uyarandan farklı olduğunu belirleyerek) katılımcılardan gelen 
yapıları ortaya çıkarmak için kullanılmıştır. Bu yolla, ilgili yapıların ortaya çıkma olasılığını 
artması ve merdivenleme tekniği, ilgili fikirler ve yapılar arasındaki ilgili bağlantıların 
anlaşılması daha mümkün olabilmektedir. Görüşmeci, kavramları, anlamları ve farklılıkları 
tanımlamak için rastgele üç görüntü seçmiştir. Bu resimlerden iki tanesinin neden benzer 
olduğu ve üçüncüden neden farklı olduğunu açıklaması istenmiştir. Üç görüntü gereklidir, 
çünkü bu iki-karşı-soru, bir yapının tanımlanması için iki kutuplu bir ölçek üretir.  
 
Beşinci adımda, katılımcılardan seçmeni oldukları partinin imajını düşündüklerinde 
duygularını en iyi temsil eden resmi seçmeleri istenmiştir. Ayrıca, bu aşamada, katılımcılara 
resmin çerçevesini herhangi bir yönde veya boyutta genişletmeyi, resmin içine nelerin 
eklenebileceğini ve bunu nasıl hayal ettiklerini metaforlarla detaylandırması da istenmiştir. 
Bu adım, katılımcıyı ek düşünceler ve duygular keşfetmeye teşvik etmektedir.  
 
Altıncı adım, beşinci adımın tam aksi yönde tasarlanmıştır. Katılımcılar seçmeni olduğu 
partinin imajını düşünürken duygularını en negatif biçimde yansıtan/karşıt anlamı oluşturan 
görüntüyü bu aşamada belirlemiştir. 
 
Yedinci adımda, katılımcılardan araştırılan kavramın neyi temsil ettiğini ve temsil etmediğini 
iletmek için başka duyular kullanması istenmiştir. Her birey, araştırılan kavramla ilgili olanın 
tadı, dokunuşu, kokusu, rengi, sesi ve duygusunu ne olduğunu ve ne olmadığını söylemiştir. 
Zaltman (1997, s.429) bu adımın katılımcıların bilinçdışı düşüncelerini sözel eklemlenmenin 
gerçekleşebileceği bir bilinç düzeyine getirmek için tasarlandığından söz etmektedir. 
 
Sekizinci adım, görüşmeci, tartışılan tüm yapıları incelemiş, katılımcıların ne anlama 
geldiğinin doğru temsilleri olup olmadığını ve eğer önemli fikirlerin eksik olup olmadığını 
katılımcıya sormuştur. Daha sonra katılımcı, konuyla ilgili olarak önemli yapılar arasındaki 
bağlantıları göstermek için bir harita oluşturur. Katılımcı daha sonra her yapıyı yazar ve bir 
yapıdan diğerine nasıl bir ilişki olduğunu gösteren çizgiler çizer. 

Dokuzuncu adım, özet imajın oluşturulmasıdır. katılımcı görüntülerini (kullanarak bir özet 
resim veya montaj oluşturmuştur. Dijital görüntüleme teknikleri dijital görüntünün 
oluşturulmasını kolaylaştırır. Katılımcının özet görüntüsüne dahil etmek istediği resimleri 
tarayarak dijital görüntüye dönüştürülmüş, araştırmacının grafik programlarındaki bilgisi 
yeterli olduğundan bir grafik teknisyeni kullanılmamıştır. Dijital görüntü yönetim süreci 
birçok özel efekt seçeneği içerir ve katılımcının konuyu, arkaplanı veya kolaj, nesne 
boyutları, şekilleri, pozisyonları ve hatta resimlerde görünen dokuları daha etkileyici olması 
için yeniden düzenleyip değiştirmesini sağlar. Dijital görüntülemenin kullanımı, düşünmeyi 
teşvik etmeyi veya en azından düşünmeyi desteklemeyi amaçlamıştır. Dokuzuncu adım 
aslında ortaya çıkarılan yapıları yeniden doğrulamak ve potansiyel bir yapının gözden 
kaçırılmamasını sağlamak için vardır.  

Onuncu adım, veri analizi ve kodlamayı içermektedir. Bu aşamada araştırmacı, katılımcılar 
tarafından dile getirilen ortak fikirleri, temaları ve kavramları yakalayarak anahtar yapılar 
geliştirir. Yapılar, katılımcıların çekirdek değerler, duygular, duygular, düşünceler, fikirler ve 
temalar gibi bilişsel haritalarının önemli yönlerini temsil eder. Katılımcılar bir yapıyı bir 
diğeriyle ilişkilendirdiğinde bir yapı çifti bulunur.  
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BULGULAR  

ZMET’in adımları izlenerek açığa çıkarılan siyasi parti imajları araştırma soruları bağlamında 
sunulacaktır. Bu bağlamdan hareketle, siyasi partilerin imajlarının nasıl algılandığı, 
görüntüler, ana temalar ve yapıların yorumlanmasıyla bulgulanmıştır. Bu bölümde ilkin,  

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin imajını tanımlayacak derin 
metaforlar ve kavramlar açıklanacaktır. Ardından dijital kolajlara ilişkin bulgular, son olarak 
partilerin imajını bütüncül olarak açıklayabilmek için uzlaşma haritasındaki bulgular 
sunulacaktır. 

(1)  Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi’nin imajlarını açıklayan derin 
metaforlar, kavram setleri ve tematik kategorilere ilişkin bulgular  

Katılımcılar görüşmeye getirdikleri resimlerle ilgili şu soruya yanıt aranmıştır; bu görüntüyü 
tanımlar mısınız? Burada ne görüyorsunuz? Bu soru kalıbı Zaltman’ın (2003, s.149) metafor 
çıkarma işlemi olarak başlıklandırdığı soruların ilkidir. Çok sayıda fotoğraf ve ardındaki 
hikayeler, derin metaforları, kavram setleri ve tematik kategorileri ve tanımlamak için 
görüşmelerin anlatı analizini olanaklı kılmıştır. Kategoriler, görüşmelerde tespit edilen en sık 
çekirdek temaları yansıtmaktadır. Tablo-1’de Adalet ve Kalkınma Partisi’nin imajını 
açıklayan metaforlar, kavram setleri ve tematik kategoriler gösterilmektedir.  
  
Tablo-1: Adalet ve Kalkınma Partisi’nin imajını açıklayan metaforlar, kavram setleri ve 
tematik kategoriler  
 

 
Adalet ve Kalkınma Partisi  

Derin Metafor Kavramlar Tematik Kategori 

Kaynak  Lider  
 
Manevi değer  

Yol açma 
Sorun düzeltme  
Bolluk/yokluk  
Güçlenme/güç alma 
İnanç  

Dönüşüm  Puslu hava  
Kayıp  
Zorlanma  
Geçmişin izleri  

Yolu kaybetme 
Mücadele 
Tarihsel olaylar  
Siyasi başarılar  

Bağlantı Yalnızlık 
İlişkilerde taktik  
Güvensizlik  
Bütünlük 

Batı’nın algıları sonucu izole 
olma  
Sürekli dikkat  
Medyadaki görüntü 
Türk Dünyası’nın birlikteliği 
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Tabloda göründüğü gibi Adalet ve Kalkınma Partisi’nin  10 kavram setinin, katılımcıların 
düşüncelerinin temel eksenleri olarak hizmet ettiği görülen üç derin metaforu yansıttığı 
sonucuna varılmıştır. Bunlar kaynak, dönüşüm ve bağlantı metaforlarıdır. Diğer yandan 
tematik kategorilerde 11 başlık gruplandırılmıştır.  Tablo-2’de de Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
imajını açıklayan 3 derin metafor, 8 kavram seti ve 11 tematik kategori gösterilmektedir.   
 
 
Tablo-2: Cumhuriyet Halk Partisi’nin imajını açıklayan metaphor, kavram seti ve 
tematik kategoriler 
 

 
Cumhuriyet Halk Partisi   

Derin Metafor Kavramlar Tematik Kategori 

Kap Gerginlik  
Öfke 
Kabuğundan çıkma   

Dışında kalmak 
Dışarıdan bakmak  
Düzeni değiştime  
Sınırı aşmak  
Başka bir dünya yaratmak   

Denge Baskı  
Arayış 

Dengelerin değişimi 
Değerin azalması  
Değişim arayışı   

Bağlantı Köksüz kalma 
Ayrılma 
Kopukluk  

Geçmişten kopukluk 
Fikirsel olarak farklılıkların 
etkisi, anlaşmazlıklar 
Toplumdan uzaklaşma  

 
 

(2) Dijital Kolajlara İlişkin Bulgular  

10 katılımcının seçmeni oldukları partinin imajını en iyi açıklayan, duygularını en iyi temsil 
eden resimler tespit edilerek dijital ortama aktarılmıştır. Fotoğraflar araştırmacının kendisi 
tarafından katılımcıların yönlendirmeleri ile grafik tasarımı programı Adobe Photoshop CC 
aracılığıyla genişletilmiş/daraltılmış/eklenmiş/çıkarılmıştır. Aytekin ve Rızvanoğlu (2018, 
s.14) dijital üretim biçimlerinin teknolojik bir kolaylaştırıcı olarak araştırma süreçlerine dahil 
olduğunu; bu sayede araştırmalar esnasında süreçlere ilişkin karşılaşılan çeşitli limitlerin, dil 
engeli ve kültürel farklılıklar gibi güçlüklerin üstesinden rahatlıkla gelinebildiğini ifade 
etmektedir. Buradan hareketle Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 
imajlarını yansıtan kolajlar oluşturulmuştur.  

Çok sayıda kolaj içinden iki partiye ilişkin temsili birer örnek araştırmacının rastgele seçimi 
ile aşağıda sunulmuştur. Hemen burada ifade etmek gerekir ki, dijital kolajların tamamında 
büyük benzerlikler tespit edilmiştir. Öyle ki, Cumhuriyet Halk Partisi’nin karmaşık durumu 
ve umut hemen her bir kolajdaki görüntülerde yer almıştır. Sel, yağmur, karanlık gibi 
görüntüler Cumhuriyet Halk Partisi’nin kolajlarında dikkat çekicidir. Yine kolajlarda 

Political Communication in Theory and Practice: 
Non-Western Approaches ISBN: 978-975-8254-77-4

Proceeding Book 2018 

PICS2018, 12-13 October 2018, Aydın, TURKEY



32 
 

Muharrem İnce sıklıkla (5 katılımcının 3’ünde) yer almıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 
dijital kolajlarında ise mücadele ve lider ön plandadır. Liderin kolajlarda yer alması beklenen 
bir sonuç olmakla birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi’nde Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu 
ile birlikte anılmaktadır. Lakin, Muharrem İnce’nin parti içindeki kişisel imajı bu araştırmanın 
bulgularına dayalı olarak karmaşık görünmektedir. Zira bazı dijital kolajlarda Muharrem İnce 
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan büyük, ve kolajın üst bölümünde resmedilmiş, bazılarında ise parti 
içinde etkisinin azaldığını açıklayan katılımcılar Kılıçdaroğlu’nu daha küçük ve farklı 
biçimlerle kolaja dahil etmiştir. Aşağıdaki resim-1 Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçilen 
rastgele örnek dijital kolajdır. Resim-2’de de Adalet ve Kalkınma Partisi’nin imajı örnek 
kolajı yer almaktadır.  

 

Örnek kolajda Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
imajını açıklayan devrik sele kapılmış bir araba,  
ıssız  orman, sel, kitap, dağa/bir yere tırmanmaya 
çalışan dağcı/kişi, tahterevallideki çocuklar, 
kuşlar, el, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem 
İnce yer almaktadır.  

Katılımcı için Cumhuriyet Halk Partisi’nin özet 
görüntüsünü yansıtan dijital kolajda, Muharrem 
İnce’nin bir ağacın arkasında oluşu seçmen için 
gizli yürütülen bir durumu ifade etmektedir. 
Diğer yandan dengelerin değişimini 
tahterevalliye binen iki çocuk göstermektedir. 
Sel ve sele kapılan araba parti içindeki mücadele 
ve karmaşıklığı işaret etmektedir. Bunun yanı 
sıra aynı katılımcı için partinin imajını bu 
fotoğraflar içinden en çok temsil eden görüntü 
tırmanmaya çalışan dağcı görüntüsüdür. Bu, 
partideki umudu ve karmaşadan sıyrılmayı 
anlatmaktadır.  

“Parti bir sele kapılmış gibi, sürükleniyoruz. 

Eskiden olduğundan güçsüzüz gibi geliyor. 
Bu yüzden yaprakları soluk ağaçların içine 
Kemal Kılıçdaroğlu’nu koydum. Muharrem 
İnce’de gizli gizli seyrediyor olan biteni. 
İkisi de sıkıntılı, parti içindeki dengeleri 
parkta tahtevallide oynayan çocuklar gibi 
değiştiriyorlar, o yüzden sele yakın 
duruyorlar. Kuşlar özgürlük anlamına 
geliyor, biz seçmenlerden Kemal 
Kılıçdaroğlu’na özgürlük götürüyorlar” 

 

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin imajı örnek 
kolajında, labirent, cami, duvar, puslu hava, 
para/değerli taş, tankın üstünde elinde türk 
bayrağı olan kişi, Kuran-ı Kerim, perdeli bir 
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oda, güneş, tamirci, ışık/lamba/ampül, koşan bir erkek/kadın, terazi, para, çerçeveli resim gibi 
görüntülerle açıklanmaktadır.  

Ayrıca bu katılımcı için partinin imajını en çok temsil eden görüntü, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın görüntüsüdür. Katılımcı için labirentin başında Cumhurbaşkanı, manevi 
değerlere ulaşmak için mücadele edendir. Labirent zorluğu ve uzun bir yolu açıklamaktadır. 
Labirentte, gizlilik ve adaletsizliğe yönelik görüntüler Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 
imajındaki olumsuz çağrışımları göstermektedir.  

“Labirent, zorlu mücadele yolunu gösteriyor, arkasında da taşlı yer de zor koşulları 
anlatmaya çalıştım. Bu yolun başında liderimiz var. Çok değerli olduğu için bir çerçevede 
görünüyor. Yoldaki sıkıntıyı, derdi çözmeyi anlatacak bir araba tamircisi var. Tank ve 
önündeki taş 15 Temmuz’u anlatıyor. Bir de hedefe varmaya çalışan insanlar var. her şey 
manevi değerlerimiz için bu yüzden camiyi büyük gösterdim. Ama bugünler zor geçiyor, 
bulutlar siyah. Biraz da bir perde var olaylarda, adaletsizlikleri de terazi anlatıyor. Geçmiş 
atalarımız, köklerimiz de çok değerli. Bizi izleyen devletleri de göz simgesi ile anlattım”. 

(2) Partilerin imajlarını açıklayan uzlaşma haritalarına ilişkin bulgular 

Son aşamada katılımcılar tarafından verilen anlamlı yapılar arasındaki etkileşim 
değerlendirerek, ortak fikirleri, temaları ve kavramlardan bir uzlaşma haritası üretilmiştir. 
Yapılar (veya temalar) arasındaki doğrudan ve dolaylı bağlantılar, bir fikrin diğerine nasıl yol 
açtığını gösteren bir akıl yürütme zinciri veya düşünme sürecini temsil eder.  

Tüm katılımcıların zihnindeki imajları bütüncül olarak açıklamaya yarayan uzlaşma haritaları, 
ortak üç tür yapı içerir. Birincisi, bazı yapılar bir akıl yürütme sürecinde noktaları oluşturur. 
Bunlar fikirlerin kaynak ya da başka bir ifade ile başlangıç noktalarıdır (haritadaki daire 
şekilleri). Kaynak noktalar başka yapılara da yol açar. Bu yapılar ise bağlayıcı yapılardır 
(haritadaki elmas şekilleri). Kaynak, hedef ve diğer bağlayıcı yapılar arasında iletici veya 
bağlantı görevi görür. Son olarak diğer yapılar hedef veya bitiş noktalarıdır (haritadaki 
dikdörtgenler şekilleri). Şekil-1’deki uzlaşma haritası Adalet ve Kalkınma Partisi’ne aittir ve 
en az 3 katılımcı tarafından belirtilen yapı çifti ve ilişkilerini göstermektedir. 
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Şekil-1: Adalet ve Kalkınma Partisi Uzlaşma Haritası 

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin imajını açıklayan kavram setleri, mücadele, liderin gücü, 
manevi değerler, siyasi güç, geçmiş değerlere sahip çıkma, dış güçler ve oy verme 
kavramlarıdır. Bu bağlantı yapılarında olumlu imajı açıklayacak çok sayıda ilişkiye 
rastlanmış olsa da bağlantı yapıların sonuçları partinin olumsuz imajına atfolmaktadır. 
Öyle ki, liderin gücünü etkileyen zaaflar aynı zamanda seçmende uzaklaşma hissi 
yaratmaktadır. Diğer yanda geçmiş değerlere sahip çıkma ve nesilden nesile kültür 
aktarımını etkilemektedir.  

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin imajını açıklamada, maddi refah, siyasi başarı, 
bağımsızlık, güvende hissedememe gibi çok sayıda durum sonuç olarak göze 
çarpmaktadır. Görünen o ki terör örgütlerinden dış güçleri etkilenmekte ve mücadelen 
etkilenmektedir. Aynı zamanda dış güçler bağlantı yapısı, kaynak olarak sömürgecilik 
fikrinden de etkilenmektedir. Diğer yandan dış güçler olumsuz olarak bütünlüğü 
etkilemekte, güvensizlik hissi yaratmaktadır. Dış güçler bağlantı yapısının dengesiz 
ekonomiye, dolayısıyla yoksulluğa neden olduğu düşünülmektedir.Partinin imajını 
açıklamada, liderin gücü çok sayıda kaynak fikirden beslenen en önemli bağlantı 
noktasıdır. Zira liderin gücü çok sayıda bağlantı yapısını da etkilemektedir. Liderin 
zaafları ve kontrol fikirleri seçmende partiden uzaklaşma fikrini yaratmaktadır. Şekil-
2’de ise Cumhuriyet Halk Partisi’nin uzlaşma haritası görünmektedir. Harita, en az 3 
katılımcı tarafından belirtilen yapı çifti ve ilişkilerini göstermektedir.  
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Şekil-2: Cumhuriyet Halk Partisi Uzlaşma Haritası 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin imajını açıklayan kavram setleri, toplumdan kopukluk, 
karmaşıklık, fikir ayrılıkları, dengelerin değişimi, adalet yürüyüşü ve hayal kırıklığıdır. 
Karmaşıklık bağlantı yapısı, partinin imajını açıklamada önemli bir noktayı işaret etmektedir. 
Dengelerin değişimine, fikir ayrılıklarına, ve hayal kırıklığı bağlantı yapılarına etki 
etmektedir. Dahası bu etki, dengelerin değişimi ve fikir ayrılıklarında iki yönlüdür. 
Huzursuzluk, değişime inancını kaybetme, güvensizlik, dışlanma, yanlış anlaşılma 
seçmenlerin partinin imajını açıklarken kullandıkları bitiş yapılardır. Bu bağlantı yapılarını 
etkileyenler ise, Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerinin kabuğundan çıkma, beklenti, baskı 
hissetme ve çaresizliktir. Diğer yanda birliktelik ve düzeni değiştirmeye yönelik umut da 
partinin imajını açıklayan olumlu yapılardır.   
 
BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SONUÇ  

ZMET tekniğinin doğası gereği partilerin imajları derin metaforlar, kavram setleri ve bu 
kavramlar arasındaki ilişkiler açıklandığında açığa çıkmaktadır. Dolayısıyla çok sayıda 
kavram seti ve ilişkiler bağlamında bulgularda en genel haliyle söylenebilecek ilk söz, 
şaşırtıcı olmamakla birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 
birbirinden farklı imajları olduğudur. Yine tüm bulgulara yönelik bütüncül bir okuma 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin imajını olumsuz kavramlar ve ilişkiler ile kurulduğunu ve Adalet 
ve Kalkınma Partisi’nin ise daha olumlu kavram setlerine sahip olduğunu söyleyerek 
yapılabilir. Öte yandan imajların farklılığı partinin ideolojisi dolayısıyla yansıyan 
söylemlerdeki farklılıklar, liderin etkisi gibi çok sayıda faktörden etkilenmiş olabilir. Dahası, 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin iamjına Muharrem İnce ve karmaşıklıklar hakimdir. Bu 
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bağlamda Cumhuriyet Halk Partisi’nin imajını, değişen dengeler, karmaşa, fikir ayrılıkları 
gibi kavramlar açıklamaktadır. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin imajını temsil eden en önemli 
görüntü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu bulgu, uzlaşma haritasındaki liderin 
gücü bağlantı yapısının diğerlerinden daha geniş etkiye sahip oluşu da düşünüldüğünde daha 
da anlamlı olmaktadır. Diğer yandan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin derin metaforlar 
bağlamıyla imajını, bağlantı/bağlantısızlık, dönüşüm ve kaynak derin metaforları 
tanımlamaktadır.  

Bağlantı/bağlantısızlık derin metaforu, bir ilişki kurmak; bağlama ya da ekleme, bir şeyin 
parçası olmayı kapsar. Diğer yandan tam aksi bir yönü de bağlantısızlık olarak işaret edebilir. 
Bu anlamda katılımcılara göre, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin yalnızlığı, Batı ülkelerinin 
diğer ülkeler üzerinde yarattığı algıları sonucu oluşmaktadır. Öyle ki, seçmenlerden biri bu 
durumu “kalabalık içinde yalnız bir kurt”, olarak açıklamıştır. Bu yalnızlık 
güvensizliği/güvende olmamayı da beraberinde getirir. Nitekim güvensizlik/güvende olmama 
da bağlantısızlık ile ilişkilidir. “Dost kazığı yemek”, “diğer ülkelerin/partilerin iyi gün dostu 
oluşu” partinin imajının, bağlantısızlık derin metaforu ile de açıklanabileceğini 
göstermektedir.  

Dönüşüm- Bir durumdan diğerine değişme referansları - fiziksel veya duygusal; Bir şey ya da 
başka biri olmak; Gelişmeye, olgunlaşmaya, büyümeye yönelik referansları kapsar. Bunun 
yanında yolculuğu (bir yolu takip ederek, bir yön seçmeyi; oraya varmayı) ve zamanı- 
(geçmiş olaylara veya tarihsel perspektifleri) de kapsamaktadır. Bu bağlamda Adalet ve 
Kalkınma Partisi’nin dönüşüm derin metaforunda, zorlu bir yolculukta mücadele eden, yol 
arkadaşlığı yapılan, geçmişe özlem ile tanımlanan bir imajı vardır. Yolculuğu ve zorlu 
zamanları seçmenler “taşlı, çakıllı, tekinsiz yol” olarak açıklamaktadır. Bu yolda türlü 
mücadeleler “büyük bir amaca” hizmet etmektedir. Ayrıca, Adalet Kalkınma Partisi’nin 
tarihsel kökler, partinin imajında önemli bir yer tutmaktadır. Burada geçmişe özlem, Osmanlı 
ve öncesi Türk devletlerine atıfta bulunmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçmenleri için 
de tarihsel kökler oldukça değerlidir. Lakin Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni için kökler, 
partinin ilk kurulduğu yılları ve bu yıllardaki politikalardan kopuşu işaret etmektedir.  

Adalet ve Kalkınma Partisi’ne ilişkin bir diğer derin metafor, kaynaktır. Kaynak- Güç, güçlü 
bir varlık ya da bir enerji kaynağına ilişkin çağrışımları kapsar. Partinin seçmenleri için en 
güçlü kaynak liderdir. Seçmenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı lider olarak yol 
açan, sorunları düzelten bir imaj ile tanımlamaktadır. Diğer yandan manevi değerlerden alınan 
güç de kaynak derin metaforunu açıklamaktadır. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin sembolü 
ampul, katılımcılar için ışık saçma, yol gösterme anlamında bir kaynaktır. 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin imajını temsil eden en önemli görüntü Adalet ve Kalkınma 
Partisi’ne benzerlik göstermektedir. Aslında tüm araştırma bulguları değerlendirildiğinde iki 
partinin imajında ortaklık bulunan tek başlık budur. Katılımcılardan partilerinin imajını temsil 
eden tek bir görüntü seçmeleri istendiğinde parti liderlerini işaret etmişlerdir. Lakin, 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin imajında Muharrem İnce’nin etkisi görünürdür. Öyle ki, partinin 
seçmenleri genel olarak, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce’nin görüntülerini öncelikli 
temsil görüntüsü olarak seçmişlerdir. Parti içinde seçmenlerin algıladığı fikir ayrılıkları ve 
karışıklık yüz yüze görüşmelerde Muharrem İnce’den kaynaklı görünmektedir. Partinin 
güvensiz imajı, Muharrem İnce’nin yarattığına inanılan karmaşıklıkla doğrudan ilişkilidir. 
Parti içindeki ikili mücadeleler ve kişisel egolar seçmenlerin partinin imajına yönelik olumsuz 
algılarını açıklayan öncelikli kavramlardır. Diğer yanda dengelerin değişimi ve toplumdan 
kopukluğun getirdiği sonuçlar partinin olumlu imajını zedelemektedir. Dikkat çekici bir 
biçimde Adalet ve Kalkınma Partisi seçmenlerinin zihninde kurumsal kimlik ögelerinin 
(sembol, logo bağlamıyla) yansımalarına rastlanılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
seçmenlerinin kimlik ögelerine ilişkin algılarında ise aynı izler yoktur. Zira seçmenler için 6 
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oklu logo Cumhuriyet Halk Partisi köklerini açıklamaktadır ve partinin imajında köklerden 
kopuş vardır.   
 
Görünen o ki, köklerden kopuk bir parti imajının aksine, adalet yürüyüşü seçmenlerin 
algılarında olumlu imajı destekleyen bir rolle yer almaktadır.  Öyle ki, adalet yürüyüşü 
seçmenlerin birlikteliğe ilişkin algılarını oluşturan nedendir. Adalet yürüyüşü aynı zamanda 
seçmenlerin düzeni değiştirme umudunu da yansıtmaktadır. Ancak hemen burada ifade etmek 
gerekir ki, seçmenler için daha da temelde partinin olumsuz imajı, fikir ayrılıklarına 
dayanmaktadır. Aşırı ego ve partinin ilk kurulduğu zamanlarda dayandığı köklerden kopması, 
hayal kırıklığı yaratmakta ve bu da değişime duyulan inancı aşındırmaktadır. Seçmenler için 
farklılıkları anlayamamak toplumdan kopuşa neden olmaktadır. Farklılıklar, farklı etnik 
kökenlerden ziyade seçmenlerin ifadesiyle “muhafazakar seçmenlerin” algılarına ilişkindir. 
Farklılıkları anlayamadığı için toplumdan kopukluk yaşadığı işaret edilen Cumhuriyet Halk 
Partisi, seçmenleri için dışlanmış ve yanlış anlaşılmış bir parti imajına sahiptir. Bu imaj, aşırı 
egodan beslenmektedir. Diğer yanda dengelerin değişiminin yarattığı huzursuzluk 
görünürdür. Benzer şekilde fikir ayrılıkları da gerginlik yaratmaktadır. Karmaşıklığa da etki 
eden bu durum, Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçmeninin değersiz hissetmesine de neden 
olmaktadır. 
 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin derin metaforlar bağlamıyla imajını, kap, denge/dengesizlik ve 
bağlantı/bağlantısızlık derin metaforları tanımlamaktadır. Kap metaforu, bir şeyin içine dahil 
olma ya da ondan kaçma (kabın dışında kalma) durumunu açıklamaktadır. Ya da tam aksi 
halde birinin kalıpların dışına çıkıp düşünmek gibi, bir kaptan çıkıp başka bir kaba girmesi 
demektir. Dolayısıyla “içeri” ve “dışarı” başlıklı referansları kapsar. Bu anlamda seçmenlerin 
partiyi bir kap olarak değerlendirdikleri düşünülmektedir. Hali hazırda kabın içindeki 
karışıklık durumu seçmenlerin kendi ifadeleriyle “içerisi karışık”, “kendi mücadeleleri, biz 
dışında kaldık”, ve artık “kabuğumuzdan çıkma vakti” gibi tanımlamalarından 
anlaşılmaktadır. Kap aynı zamanda bir sınıra da atıfta bulunmaktadır. Öyle ki, seçmenler için 
hem Muharrem İnce hem de Kemal Kılıçdaroğlu zaman zaman “sınırı aşmaktadır”. Diğer 
yandan denge/dengesizlik, eşitleme veya telafiyi içine alır. Her iki taraf da dahil olmak üzere; 
ver ve alı; “kararlı” duygusal durumlara referans verir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin imajını 
açıklayan bir diğer derin metafordur. Bu dengenin eşitsizliği, partinin “dengesi bozulduğu”na 
ilişkin bir algı yaratmıştır. Partinin seçmeleri net bir biçimde denge arayışındadır. Bir 
katılımcının dijital kolajında yer alan tahterevallideki çocuklar dengelerin sürekli değişimini 
de hatırlatmaktadır.   

Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Adalet ve Kalkınma Partisi ile benzer tek derin metaforu 
bağlantı/bağlantısızlık metaforudur. Toplumdan kopuk olma durumu, fikir ayrılıkları ve 
partiden kopmalar, imajına “başka bir dünyada yaşayan” parti olarak açıklanmasına neden 
olmaktadır. “Başka bir dünyada” yaşamak varolan dünya ile bağlantısızlığı açıklamaktadır. 
Aslında, seçmenin toplumun geri kalanı ile bağlantı kurma aracı da partisidir. Örnek dijital 
kolajdaki el de tıpkı bedenimizdeki işlevi gibi, dünya ile dolaysız bir bağlantı kurma işlevini 
açıklıyor gibidir. Zaltman (2017, s.149) örneğinde, bir tüketicinin el yapımı hediyeler 
vermesinin, kendisinden bir parça vermeye benzediğini açıklamaktadır. Dolayısıyla Kemal 
Kılıçdaroğlu’na seçmeni, eliyle özgürlüğü sunmaktadır. Kuşlar metaforu Cumhuriyet Halk 
Partisi seçmenleri için özgürlük ile aynı anlamdadır.  

Tüm bulgulardan ulaşılan sonuçlar değerlendirildiğinde hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de 
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin imajının olumlu ve olumsuz çağrışımların bir arada olduğunu 
söylemek yanlış olmaz. Lakin, partilerin imajları arasındaki temel farklılık, Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin seçmenlerin zihninde yer alan imajlarının parti içinde odaklandığı, Adalet ve 
Kalkınma Partisi’nin olumsuz imaj çağırışımlarının ağırlıklı olarak parti dışındaki 
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olaylar/durumlarla bir bağı olduğu görülmektedir. Kökler ve bağlar her iki partinin imajında 
da farklı anlamları işaret etse de önemli bir alan kaplamaktadır.  
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24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİNDE SEÇMENLER TARAFINDAN EN ÇOK İLGİ 
GÖREN SİYASAL REKLAMLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 
Cudi Kaan Okmeydan 

Arş.Gör., Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. 
cudi.okmeydan@yasar.edu.tr 

 
ÖZET  
 
Siyasal reklamlar, seçim dönemlerinin en etkin siyasal iletişim araçlarından biri olarak kabul 
edilmektedir. Siyasi partiler veya aktörlerin mitingler, toplantılar veya ziyaretler gibi yüz yüze 
iletişim yöntemleriyle tüm seçmen kitlelerine ulaşmaları beklenemez. Bu bağlamda siyasal 
reklamlar, yüz yüze iletişim kurulamayan seçmen kitlelerine yönelik siyasi aktörün veya 
partinin, etkin ve ikna edici bir biçimde mesajlarını iletmede stratejik bir role sahiptir. Siyasal 
reklamlar, birçok farklı tür ve biçimde ve farklı kitle iletişim araçları vasıtasıyla 
yayımlanabilmektedir. Bu noktadaki temel amaç, farklı kanallardan seçmen kitlelerine 
ulaşarak onları ikna etmek ve bu kitlelerde tutum ve davranış değişikliği sağlamaktır. Bu 
süreçte siyasal reklam hangi medya platformu için hazırlanırsa hazırlansın, reklamdaki 
göstergeler ve içerik, reklamın ikna ediciliği açısından büyük önem taşımaktadır. 
Bu çalışma, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 
döneminde televizyonlarda gösterime giren ve sosyal medyada en çok izlenme oranına sahip 
olan siyasal reklamlara odaklanmaktadır. Bu bağlamda, karşımıza çıkan üç siyasi partiden 
Saadet Partisi’nin radyo temalı “Değiştir” isimli reklam filmi, Ak Parti’nin ‘Zümrüdüanka’ 
temalı reklam filmi ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin ‘Millet İçin Geliyoruz’ isimli animasyon 
reklam filmi göstergebilimsel çözümleme yöntemi ile incelenecek ve reklam metinlerine 
yönelik bir söylem analizi yapılacaktır. Böylece her üç partinin de sosyal medyada en çok 
izlenen reklamlarının, hangi reklam çekiciliklerine göre hazırlandığı belirlenecek ve 
reklamlarda iletilen temel mesajlar çözümlenecektir.   
 

 
Anahtar Kelimeler: Siyasal Reklam, Reklam Çekicilikleri, Sosyal Medya 
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A REVIEW ON MOST POPULAR COMMERCIALS BY ELECTORATE IN THE 
JUNE 24, 2018 ELECTIONS 

 
ABSTACT 

Political advertisements are considered to be one of the most effective political 
communication tools of election periods. Political parties and actors cannot be expected to 
reach all voters by face to face communication methods such as meetings, gatherings and 
visits. In this context, political advertising has a strategic role in conveying the messages of 
the political actor or party towards the electorate masses who cannot face face to face 
communication effectively and convincingly. Political advertisements can be published in 
many different genres and forms and through different media. The main aim at this point is to 
convince them by reaching out to voters from different channels and to provide attitude and 
behavior change in these masses. In this process, regardless of what media platform is 
prepared for political advertising, the indicators and content in the advertisement are of great 
importance for the persuasiveness of the advertisement. 

This study focuses on political advertisements, which are screened on television 
during the June 24th, 2018 President and the 27th Term General Election, and which have the 
highest number of views on social media. In this context, Saadet Party's radio-themed Change 
commercial film, Ak Parti's 'Zümrüdüanka' themed advertising film and the Cumhuriyet Halk 
Parti’s 'We are Coming to the nation' animation advertising film will be examined with the 
method of semiotic analysis and advertising texts a discourse analysis will be made. Thus, the 
most watched advertisements of all three parties on social media will be determined according 
to which advertisement attractiveness and the basic messages delivered in the advertisements 
will be analyzed. 
 
 
 
Keywords: Political Advertising, Advertising Atrractiveness, Social Media 
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Cudi Kaan Okmeydan* 
 
GİRİŞ 
 
Siyasi partiler de aynı mal ya da hizmet pazarlayan kuruluşlar gibi hedef kitlelerini kendilerini 
tercih etmeleri hususunda ikna etmek durumundadırlar. Bu bağlamda reklam ve halkla 
ilişkiler gibi pazarlama iletişimi unsurlarından faydalanan siyasi partiler, seçmenlere farklı 
kanallardan mesajlarını iletme çabası içindedirler. Siyasal reklam, özellikle siyasal aktör ile 
seçmenlerin miting, toplantılar ve ziyaretler gibi bir araya gelme olanaklarının bulunmadığı 
durumlarda ve kitlesel ölçekte seçmenlere ulaşma gerekliliği ortaya çıktığında önemli bir 
siyasal iletişim aracı olarak kendisini göstermektedir. Dünyada ilk siyasal reklamcılık 
faaliyeti, 1952 ABD Başkanlık Seçimleri ile ortaya çıkmış ve bu süreçte televizyonlar ve 
radyolarda paralı olarak yayınlatılan 60 saniyelik spotlar, siyasal reklamcılığın ilk örneği 
olmuştur. Türkiye’de siyasal reklamcılığın başlangıcı olarak 50’li yıllarda ortaya çıkan seçim 
afişlerinden söz edilmektedir. Türkiye’de ise, tam anlamıyla siyasal reklamcılıktan söz 
edebilmek için 1977 yılında profesyonel reklam ajansları tarafından yönetilmeye başlanan 
kampanyaları incelemek gerekmektedir. Ancak 1980 darbesiyle Türk demokrasisi ve siyasal 
yaşamı gibi Türk siyasal reklamcılığı da payına düşeni almıştır. Darbe yıllarından kalan siyasi 
reklam yasaklarının kalkması ise, 1990’lı yılları bulmuş ve bu yıllarda özel TV kanallarının 
da yayın hayatına geçmesiyle birlikte Türk siyasal reklamcılığı tekrar ivme kazanmaya 
başlamıştır. Böylece 1991 Genel Seçimleri döneminde broşürler, afişler, radyo ve TV spotları 
ile renkli bir siyasal reklamcılık dönemi tekrar başlamıştır. 2007 Genel Seçimleri döneminde 
ise, günümüz modern siyasal reklamcılık uygulamaları yazılı ve elektronik basında yer 
almaya başlamıştır. Bununla birlikte internette de siyasal reklamlar belirgin bir biçimde yer 
kazanmış ve sosyal medya, adaylar tarafından fark edilmeye başlanmıştır. 2011 Genel 
Seçimlerinde ise, siyasal reklamcılık etkin bir biçimde geleneksel medya ve sosyal medyada 
kendini göstermiştir. 
 
Bu çalışmada, 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri döneminde televizyon 
ekranlarında gösterilen ve sosyal medyada en çok izlenen Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK 
Parti) “Zümrüdüanka”, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Millet İçin Geliyoruz 
kampanyasından “Gelin Hep Birlikte Bug’sız Yeni Bir Dünya Tasarlayalım” isimli animasyon 
filminin ve Saadet Partisi’nin (SP) “Değiştir-Radyo” temalı reklam filminin çözümlemesi 
yapılmıştır. Söz konusu reklamlar, bu partilerin 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri 
döneminde yayınlamış oldukları diğer reklamlarından çok daha yüksek izlenme oranına sahip 
olmuşlardır. Bu bağlamda yüksek ilgi gören siyasi reklamlara yönelik göstergebilimsel ve 
içerik çözümlemesi yapılarak seçmenler tarafından büyük beğeni alan bu reklamların 
özellikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Çözümleme sürecinde her bir reklam filminin 
sahneleri ve metinleri önce ayrı ayrı çözümlenmiş, daha sonra ise, bütün olarak açıklanmıştır. 
Böylece söz konusu yoğun ilgi gören reklam filmlerinden ilkinin milliyetçi söyleme sahip 
duygusal reklam çekiciliği içerdiği görülmüştür. Diğer iki reklam filminin ise, mizah 
çekiciliği kullandığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte siyasi partilerin diğer reklamlarında 
görülen korku çekiciliği, bilgi verme, kanıt sunma gibi unsurların sosyal medyada seçmenler 
üzerinde izleme isteği uyandırmadığı görülmüştür. 
 
   
1. SİYASAL REKLAM 
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Alanyazında reklama yönelik birçok tanımla karşılaşmak mümkündür. Söz konusu tanımlar, 
genellikle ürün ve hizmet tanıtımları çevresinde öbeklenmiş ve pazarlama ile ilişkilendirilmiş 
tanımlardan oluşmaktadır. Ancak reklam kavramının doğuşu, gelişimi ve günümüze kadar 
geçirdiği evreler söz konusu olduğunda tanımlarda da tarihsel süreç içerisinde değişikler 
olmuştur. En temel ve yaygın tanımlardan yola çıkarak reklam, mal veya hizmetlerin satışını 
sağlamak veya artırmak adına medya aracılığıyla yapılan tanıtımlar (Altay, 2000, s. 34); ticari 
bir ikna faaliyeti (Cardon ve Pope, 2003, s. 186); veya Amerikan Pazarlama Birliği’nin 
1960’lı yıllardaki yaklaşımına göre fikirlerin, malların ve hizmetlerin belli bir bedel ödenerek 
tanıtıldığı kişisel olmayan sunum biçimidir (Elden, 2009, s. 136). Yukarıdaki tanımlardan ve 
zaman içinde değişen teknolojik, ekonomik ve sosyal yapılardan yola çıkıldığında reklamın, 
sadece kâra odaklanan satış ve pazarlama gibi ticari amaçların dışında da uygulanan bir 
disiplin olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda reklam için özetle, medya ortamlarından yer 
ve zaman satın alınarak bir ürün, hizmet, kişi, kuruluş, fikir veya ideolojinin ikna edici bir 
biçimde tanıtılması denilebilmektedir.  
 
Reklamda görsel, dilsel ve işitsel olmak üzere üç türde ileti bulunmaktadır (Küçükerdoğan, 
2005, s. 30). Söz konusu üç ileti, farklı uzmanlık alanlarının bir araya gelmesiyle 
oluşmaktadır. Söz konusu üç farklı türdeki iletinin doğru ve birbiri ile uyumlu bir biçimde 
kullanılması ise reklamın etkinliği açısından son derece önemlidir. Bununla birlikte reklam 
çok boyutlu bir kavramdır. Bu bağlamda reklamı yaptıran kişi ya da kuruluş reklam veren, 
reklamı gerçekleştiren, hazırlayan ve yürüten kuruluş reklam ajansı, çeşitli sanat çalışmaları 
yapan kuruluşlar, reklamı gösteren yani reklam metnini ileten medya kuruluşları gibi birçok 
unsur reklamın üretilmesi ve yürütülmesinde rol oynamaktadır (Odabaşı ve Oyman, 2011, s. 
104). Söz konusu bu yapı, aynı zamanda reklamın temel özelliklerini de net bir biçimde 
ortaya koymaktadır. Bu temel özellikler; reklamın ücretli bir faaliyet olması, planlı ve 
stratejik olması, reklam veren kişi veya kuruluşun yani kaynağın belli olması, reklamın kitle 
iletişimi olması ve reklamın çeşitli bilimsel ve sanatsal unsurların birleşimiyle ortaya çıkması 
olarak özetlenebilmektedir. Reklamla ilgili bir diğer önemli nokta ise reklam çekicilikleridir. 
Literatürde korku, mizah, cinsellik gibi birçok reklam çekiciliği yer almaktadır (Elden ve 
Bakır, 2010, s. 87). Bu noktada bir sigorta firması kaza, deprem veya yangın gibi unsurlara 
odaklanarak korku çekiciliğine yönelirken bir kozmetik firması cinsellik çekiciliğine, gençlere 
yönelik bir marka ise reklamlarında mizah çekiciliğine yönelebilmektedir. Reklamlar kendi 
arasında çeşitli kategorilere ayrılmaktadır. Bunlar; bir ürün üreticisi olarak üretici reklamı, 
banka, sigorta, hastane okul gibi hizmet reklamı, perakende zincirleri veya süper marketler 
gibi aracı reklamları, bir kuruluşa olumlu davranış ve saygınlık kazandırmak, bağlılık 
oluşturmak adına yapılan kurumsal reklamlar (Odabaşı ve Oyman, 2011, s. 99-101) ve siyasal 
reklamlar olarak adlandırılabilmektedir. 
 
Siyasal reklam, bireylerin belirli bir siyasal görüşü benimsemeleri amacıyla kullanılan bir 
yöntemdir (Aziz, 2011, s. 16-17). Siyasal reklamcılık, bir siyasi partinin ve adayın, medyada 
yer ve zaman satın alarak seçmenlerin siyasal inançlarını, tutumlarını ve davranışlarını 
etkilemek için siyasal mesajlar verme süreci olarak da tanımlanmaktadır (Tokgöz, 2010, s. 
198). Dünyada ilk profesyonel siyasal reklam kampanyası, 1952 ABD Başkanlık 
Seçimlerinde Eisenhower’ın profesyonel bir ekip tarafından yönetilen kampanyasında 
görülmüştür (Kalender, 2005, s. 82-83). Türkiye’de ilk siyasal reklam uygulamaları ise afişler 
ile kendini göstermiştir. 1950 yılında Demokrat Parti’nin “Yeter Söz Milletindir” sloganlı 
afişleri döneme damga vurmuştur (Balcı, 1999, s. 143). Ancak Türkiye’de ilk profesyonel 
siyasal reklam kampanyasının, 1977 yılında Adalet Partisi ile başladığı bilinmektedir. Söz 
konusu dönemde Adalet Partisi Cenajans ile çalışarak Türkiye’nin ilk siyasal gazete reklamını 
tasarlatıp ses kayıtları yayınlatmıştır. 1991 yılına gelindiğinde ise ünlü Fransız siyasal 
reklamcı Jacques Seguela Anavatan Partisi (ANAP) ile çalışarak partinin siyasal reklam 
kampanyalarını organize etmiştir (Topuz, 1991, s. 9-15). Bu açıdan bakıldığında siyasal 
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reklamcılığın çok yeni bir kavram olmadığı ve toplumların kendi yöneticilerini seçebildikleri 
demokratik yapılarda önemli bir tanıtım, bilgilendirme ve iletişim aracı olduğu 
söylenebilmektedir. Siyasal reklamcılığın amaçları ise özetle aşağıdaki gibidir (Çiftlikçi, 
1996’dan akt. Akgül, 2016, s. 1315): 
 

• Yeni bir siyasal partiyi, lideri, adayı ve yeni vaatleri kamuoyuna tanıtmak. 
• Hedef kitlenin oy verme güdülerine seslenerek mümkün olduğunca geniş kitlelerin 

desteğini kazanmak. 
• Siyasal parti, aday ve liderler için imaj oluşturmak. 
• Diğer kampanya çalışmalarını desteklemek. 
• Halkla ilişkiler kampanyalarındaki yüz yüze iletişimle ulaşılamayan seçmene ulaşmak. 
• Parti hakkındaki olumsuz ön yargı ve düşünceleri düzeltmek ve olumlu yönde 

değiştirmek. 
• Seçmenleri bilgilendirmek ve onları siyasal katılıma yönlendirmek. 

 
Siyasal reklamcılık üzerine dünyada yapılan birçok araştırma, özellikle siyasal reklam 
filmlerinin kararsız seçmenler ve siyasetle yakından ilgilenmeyen kimseler üzerinde son 
derece etkili olduğunu ortaya koymuştur (Erdinç, 2012, s. 60). Siyasal reklamlar, genellikle 
pozitif ve negatif içerik olmak üzere iki temel gruba ayrılmaktadır. Pozitif siyasal reklamlar, 
adayın veya partinin olumlu yönlerine odaklanmakta ancak rakip parti ve siyasetçilere yönelik 
saldırı ya da eleştiride bulunmamaktadır. Negatif siyasal reklamlar ise rakip parti ve adaylara 
yönelik eleştiri ve saldırı içeren reklamlardan oluşmaktadır (Akgül, 2016, s. 1315). Bununla 
birlikte alanyazında siyasal reklam, içerik ve tarzlarına göre üç türde incelenebilmektedir. Bu 
türler; konu/imaj içeriği, negatif/pozitif içerik ve korku çekiciliği gibi duygusal formların 
kullanıldığı özelliklerden oluşmaktadır (Aydın ve Süslen, 2018, s. 153). Bu bağlamda siyasal 
reklamlar, lider imajı veya parti ideolojsi üzerinden, mevcut duruma yönelik eleştirel bir 
yaklaşımdan, eğer reklam veren iktidar partisi ise iktidar süresince yapılan olumlu 
icraatlerden veya güvenlik ve ekonomi gibi unsurlara ilişkin korku çekiciliğinden 
oluşturulabilmektedir. 
 
2. SOSYAL MEDYADA SİYASAL REKLAM VE SİYASAL İLETİŞİM 

 
Günümüzde sosyal medya, birçok disiplinle birlikte anılmaya başlanmış ve farklı disiplinlere 
bağlı araştırmacılar tarafından da ilgi odağı olmuştur. Sosyal medya ile ilgili alanyazında 
birçok tanım bulunmasına karşın sosyal medya kavramının, aslında Web 2.0 ile birlikte 
hayatımıza girdiğinin altını çizmek gerekmektedir. O’Reilly Media isimli şirketin kurucusu 
Tim O’Reilly tarafından 2004 yılında internet kullanıcılarının kendi içeriklerini 
oluşturabildiği ve başkalarıyla paylaşabildiği yeni nesil Web sitelerine Web 2.0 ismi 
verilmiştir (Kahraman, 2013, s. 19). Web 2.0 için yapılan söz konusu tanım ise aynı zamanda 
sosyal medya ile ilgili tanımlarda da yer almaktadır. Bu noktada vurgulanması gereken unsur 
ise Web 2.0’ın olguyu teknolojik, sosyal medyanın ise olguyu sosyolojik olarak 
tanımlamasıdır. Bu bağlamda aslen Web 2.0 ve sosyal medya aynı şeydir ve birbirlerinin 
yerine kullanılabilmektedir (Akar, 2011, s. 21). Web 2.0 diğer bir ifade ile sosyal medya, 
internet kullanıcılarına kendi içeriklerini oluşturabilecekleri ve bu içerikleri başkalarıyla 
paylaşabilecekleri web siteleri sunmuştur. Böylece geleneksel Web teknolojilerinde pasif 
birer izler kitle olan internet kullanıcıları, kendi içeriklerini oluşturabilen aktif kullanıcılara 
dönüşmüşlerdir. Günümüzde bir sosyal ağ sitesi olarak Facebook ve Google+, profesyonel ağ 
sitesi olarak Linkedin, mikroblog sitesi olarak Twitter, video paylaşım sitesi olarak YouTube 
ve DailyMotion, fotoğraf paylaşım sitesi olarak Instagram en popüler sosyal medya siteleri 
olarak bilinmektedir. 
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Sosyal medyada ilk siyasal kampanya örneğinin, son derece sınırlı aktivitelere rağmen 2004 
ABD Senato Seçimleri olduğu söylenebilmektedir. Bu süreçte adaylar, kişisel Web 
sayfalarının yanı sıra bloglar oluşturmaya ve blog yazıları yazmaya başlamışlardır (Strömback 
ve Kiousis, 2011, s. 294). Ancak siyasal kampanyalarda tam anlamıyla sosyal medya 
kullanımı açısından milat, 2008 ABD Başkanlık Seçimleridir. Söz konusu seçim döneminde 
Demokrat Parti adayı Obama Facebook, Twitter, Myspace gibi 16 farklı sosyal medya 
ortamında hesap oluşturmuştur. Facebook hesabında ise sadece kampanya döneminde 2.2 
milyon takipçiye ulaşmıştır (Vural ve Bat, 2009). Obama ile 2008 ABD Başkanlık 
seçimlerinde başlayan siyasal amaçlı sosyal medya kullanımı, 2010 yılında Birleşik Krallık ve 
2010’daki Avustralya seçimlerinde kendini göstermiştir (Onat ve Okmeydan, 2015, s. 84). 
Türkiye’de ise siyasi partilerin internet sitelerini aktif bir biçimde kullanmaları 2002 Genel 
Seçimleri dönemine denk gelmektedir. 2007 Genel Seçimleri döneminde ise web sayfalarına 
seçmenle iletişim kurmak adına e-posta kutuları eklenmiş ve dönemin en çok ziyaret edilen 
web siteleri ve haber portallarına reklam verilmiştir. Sınırlı bir biçimde olsa da ilk siyasal 
iletişim amaçlı sosyal medya kullanımı, 2009 Yerel Seçimleri döneminde AK Parti’nin çeşitli 
forum siteleri ve bloglar oluşturmasıyla kendini göstermiştir. Ancak tam anlamıyla Türk 
siyasal yaşamında siyasal kampanyalarda sosyal medya kullanımı 2011 Genel Seçimleri 
döneminde görülmüştür. Bu süreçte siyasi partiler ile adayların Facebook, Twitter ve Youtube 
gibi sosyal medya ortamları üzerinde resmî hesaplar ve bloglar oluşturdukları ve bununla 
birlikte sosyal medya ortamlarına reklam verdikleri bilinmektedir (Okmeydan, 2013, s. 81-
83). Siyasal iletişim amaçlı sosyal medya kullanımının uygulamada çeşitli farklılıklar görülse 
de dünyada ve Türkiye’de hemen hemen aynı yıllarda ortaya çıktığı görülmektedir. Siyasal 
reklam açısından ise sosyal medyada iki temel farklı uygulama söz konusudur. Bunlardan ilki, 
sosyal medya ortamlarına ücret ödenerek siyasi parti ya da adayın sosyal medya hesabının söz 
konusu sosyal medya kullanıcılarının ekranında gösterilmesi, aday veya partinin reklam 
görselinin yayınlanmasıdır. İkincisi ise parti veya adayların kendi sosyal medya hesaplarında 
kendi afiş ve reklam filmlerini paylaşmaları ile ortaya çıkmaktadır.    
 
3. GÖSTERGEBİLİM 

 
Göstergebilim (semiologie) eski Yunanca’dan türemiş bir sözcüktür. Semeion (gösterge) ve 
logia (söz, kuram) sözcüklerinin birleşmesiyle ortaya çıkan semiologie kelimesi, Türkçe 
alanyazında “göstergebilim” olarak yer almaktadır (Ünal, 2016, s. 380). Göstergebilimden söz 
edebilmek için insanların tüm iletişimsel çabalarını değerlendirmek gerekmektedir. Bu 
bağlamda insanların milattan önce iletişim kurmak adına mağara duvarları veya çeşitli 
yüzeylere çizdikleri resimler, ardından bir anlatım aracı olarak geliştirip çizdikleri semboller 
ve ilk görsel alfabeye gelinceye kadar ortaya çıkan süreç, insanların görseller aracılığıyla 
iletişim kurma çabalarını ortaya koymaktadır (Akgül, 2006, s. 1316). Bu noktadan hareketle 
göstergebilim kavramının en öz biçimde resim, sembol, nesne, işaret, renk ve hatta mimik gibi 
dilsel olmayan anlatımları dile dönüştürerek açıklama çabası olduğu söylenebilmektedir. Tüm 
bunların ötesinde bir iletişim sistemi olarak giysiler, gıdalar, mobilyalar, mimari ve hatta 
mağaza dekorasyonu gibi göstergeler dahi göstergebilimin ilgi alanına girmektedir 
(Silverstein, 1970, s. 73). Göstergebilimin temelinde göstergeler yer almaktadır. Göstergeler 
kendilerinden başka bir şeye gönderme yapan eylemler ya da yapılar olarak tanımlanmaktadır 
(Parsa, 1999, s. 15). Göstergeler doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Hastalık 
belirtileri, semptomlar, bulut-yağmur ilişkisi doğal gösterge; görüntüsel gösterge, belirtke ve 
simgeler ise yapay gösterge olarak tanımlanmaktadır (Çulha, 2011, s. 413). Bu noktada 
yükselen bir duman, yangına dair doğal bir göstergeye işaret ederken caddelerdeki trafik 
işaretleri yapay göstergeye örnek verilebilmektedir. Bu bağlamda insan eliyle oluşturulan her 
türlü görsel, simge ve sembol yapay göstergeye işaret etmektedir. Bununla birlikte 
göstergebilim, gerek sözlü gerek sözsüz gösterge sistemlerinin ve bu sistemlere ait anlamların 
kurulması ve yeniden kurulmasındaki rollerini konu alan bir bilim dalıdır. Göstergebilime 
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göre anlam, öğelerin birbirleri ile kurduğu bağdan oluşmaktadır (Doğan ve Aslantaş, 2015, s. 
40). Böylece göstergebilimde, birimlerin diğer birimlerle kurduğu ilişki ve ilişki türlerinin 
ortaya koyulması söz konusu olmaktadır. 
   
İsviçreli dilbilimci Saussure ve Amerikalı filozof Pierce, göstergebilimin kurucuları olarak 
kabul edilmektedir. Yapıların ve kelimelerin ayrılmazlığını gösteren Saussure’a göre bir şeyin 
işaret olması bir kodun parçası olmasını gerektirmektedir (Punch, 2014, s. 218). Saussure, 
ayrıca göstergenin kendi fiziksel biçiminden ve çağrıştırdığı zihinsel bir kavramdan 
oluştuğunu belirtmektedir. Bu bağlamda gösterge, gerçeklikle yalnızca onu kullanan 
insanların kavramları aracılığıyla ilişkilenmektedir (Fiske, 2014, s. 124). Pierce ise göstergeyi, 
göstergenin gönderme yaptığı şeyi ve göstergenin kullanıcılarını bir üçgenin üç köşesi olarak 
görmektedir. Buna göre gösterge, yorumlayıcı ve nesneden oluşan her köşe, diğer ikisi ile 
yakından ilişkilidir ve ancak diğerleriyle ilişkileri açısından anlaşılabilirdir (Akgül, 2016, s. 
1317). Eş zamanlı ancak birbirlerinden habersiz bir biçimde modern göstergebilimin 
temellerini atan Saussure ve Pierce’ı temelde ayıran nokta ise olguya yaklaşım biçimlerinden 
kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda bir dil bilimci olarak Saussure, göstergelerin toplumsal 
işlevlerine odaklanırken, mantıkçı ve aynı zamanda pragmatizmin kurucusu olan Pierce 
mantıksal bir göstergebilim yaklaşımını savunarak göstergelerin mantıksal işlevleri üzerinde 
durmaktadır (Çeken ve Arslan, 2016, s. 509). Göstergebilimin gelişmesine katkı sağlayan 
diğer iki araştırmacı ise Ogden ve Richards’tır. İki İngiliz bilim insanı Pierce ile düzenli 
olarak haberleşerek, Pierce’ın üçgen modeline çok benzeyen bir model geliştirmişleridir. Bu 
üçgen; gönderge, gönderme (düşünce) ve simgeden oluşmaktadır. Bu modelde gönderge ile 
gönderme ve simge ile gönderme doğrudan bağlantılıdır. Ancak simge ile gönderge 
arasındaki bağlantı dolaylıdır (Fiske, 2014, s. 126). İlerleyen yıllarda ise farklı 
göstergebilimsel yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Buyssens’in bildirişim göstergebilimi, 
Barthes’ın anlamyalım yaklaşımı ve Propp gibi Rus biçimciler, kendi model ve yaklaşımlarını 
ortaya koyan ve disiplinin gelişmesine katkı sağlayan başlıca isimler olarak alanyazında yer 
almışlardır (Bayat, vd., 2013, s. 353). Ancak göstergelerin işlevleri, neye hizmet ettikleri, 
insanlar tarafından nasıl algılandıkları ve toplumsal ve tarihsel bağlamda ne gibi sonuçlar 
ürettikleri sorularına aranan yanıtlar, tüm araştırmacıların ortak paydasını oluşturmaktadır 
(Keane, 2018, s. 64). Bu noktadan hareketle göstergebilimsel çalışmaların, içinde yaşanılan 
toplumun kültürel ve sosyal yapısı göz önüne alınarak değerlendirilmesi gerekliliği de ortaya 
çıkmaktadır.  
 
 
4. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

 
Göstergebilimsel bakış açısına göre, reklam iletisinde üç temel öğe bulunmaktadır: İletinin 
odaklandığı nesne ya da ürün, göstergeler, anlam ya da içerik. Böylece reklam iletisinin dilsel 
ve görsel göstergelerden oluştuğu ve tüm bu göstergelerin anlamı ortaya çıkardığı varsayımı 
ile reklam iletisi çözümlemesinde göstergelerin önemi göz ardı edilememektedir 
(Küçükerdoğan, 2005, s.  75). Bununla birlikte mesaj denildiğinde akla ilk olarak yazılı 
metinler gelse de yazılı metnin yanı sıra görsel ve işitsel her türlü içerik ve her türlü belge 
içerik çözümlemesi tekniği ile çözümlenebilmektedir (Çomu ve Halaiqa, 2014, s. 38). İnternet 
ortamlarındaki söylem çözümlemesi için ise internet ortamları dışındaki söylem 
çözümlemesinden söz etmek gerekmektedir. Bu bağlamda söylem çözümlemesinin temel 
kavramı olan ‘söylem’in tanımlanması gerekmektedir. Temel olarak söylem kavramı, dilin 
kullanımı yani dille yapılan iletişim olarak kabul edilmektedir (Çomu ve Halaiqa, 2014, s. 
43). Ayrıca gerek yazılı gerek görsel, gerekse işitsel olsun, reklamın sloganının reklamın 
söylemini oluşturduğu kabul edilmektedir (Doğan ve Aslantaş, 2015, s. 48). Bu araştırmada 
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri döneminde sosyal medyada en çok 
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izlenen siyasal reklam filmleri göstergebilimsel ve söylem çözümlemesinden yararlanılarak 
analiz edilmiştir.  
Seçilen reklamlar amaçlı örneklem yöntemine göre YouTube’da en çok izlenen reklamlardan 
oluşmaktadır. Reklamların izlenme sayıları saptanırken siyasi partilerin resmi YouTube 
kanalları dışında yer alan ve söz konusu reklamları yayınlayan diğer YouTube kanalları da 
hesaplamaya dahil edilmiştir. Bu bağlamda sırasıyla; AK Parti’nin ‘Zümrüdüanka’ temalı 
reklam filmi, CHP’nin ‘Millet İçin Geliyoruz’ isimli animasyon reklam filmi ve SP’nin radyo 
temalı ‘Değiştir’ isimli reklam filmi araştırma kapsamında yer almaktadır. Aşağıdaki tabloda 
araştırma kapsamında yer alan partilerin en çok izlenen reklam filmlerinin izlenme sayıları 
yer almaktadır. 
 
Tablo 1  
Parti Reklam İzlenme Oranları (YouTube) 

 
 
Parti resmi kanalı 
 

Diğer kanallar Toplam 

 
Ak Parti (Türkiye  
vakti-zümrüdüanka) 
 

2,857,006 (6 Farklı kanalda) 
643, 546 3,500,552 

 
CHP (Millet için 
geliyoruz -
animasyon) 
 

575,895 (14 Farklı kanalda) 
129,587 705,482 

 
Saadet (Değiştir – 
radyo temalı) 
 

- (3 Farklı kanalda) 
88,079 88,079 

 
 
 
 
Araştırma sonucunda edinilen veriler ışığında ise aşağıdaki soruların yanıtlanması 
amaçlanmaktadır.  
 
A.S1. Sosyal medyada en çok izlenen siyasal reklam filmleri hangi reklam çekiciliklerine 
sahiptir? 
A.S2. Sosyal medyada en çok izlenen siyasal reklam filmlerinin söylemi ne anlatmaktadır? 
 
Araştırma kapsamındaki reklamlar, alanyazında yer alan göstergebilimsel ve söylem 
çözümlemesi teknikleri ışığında kültürel uyarlama unsurları göz önüne alınarak 
gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte araştırma güvenirliliğini arttırmak adına çözümleme 
sürecinde bir alan uzmanına danışılmıştır. 
 
 
 
 
 
4.1. AK Parti ‘Zümrüdüanka’ Temalı Reklam Filmi Çözümlemesi 
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AK Parti’nin Zümrüdüanka temalı reklam filmi, 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri 
döneminde televizyon kanallarında gösterime girmekle birlikte partinin resmî Facebook, 
Twitter ve YouTube hesaplarında da paylaşılmıştır. Özellikle sosyal medyada son derece 
yüksek ilgi gören reklam filmi 2 dakika 50 saniye sürmektedir ve arka planda Plevne marşı 
çalmaktadır.   
 

 
Şekil 1. AK Parti zümrüdüanka temalı reklam filmi 

 
Zümrüdüanka reklam filmini çözümleyebilmek için öncelikle göstergelerin kültürel 
anlamlarının ve özelliklerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Zümrüdüanka, mitolojik bir figür 
olduğundan Türk kültüründe de önemli yer tutan bir semboldür. Zümrüdüanka kuşu, hiç 
kimseye ihtiyaç duymadan kendi başına yaşayabilen ve öldüğünde küllerinden tekrar 
doğabilen son derece gösterişli büyük bir kuştur. Bununla birlikte evrenin bütün sırlarından 
haberdar olan, zorlukları aşabilen, geleceği gören, her hastalığa çare bulan bilge bir kuştur 
(Güler, 2014, s. 65). Zümrüdüanka farklı isimlerle anılmakla beraber dünya kültüründe de 
önemli bir yer tutmaktadır. Yunan mitolojisinde Phonix, İran’da Simurg, Araplarda Anka, 
Hint’te Garuda gibi farklı isimlerle anılmaktadır (Duymaz, 1998, s. 93). Ancak hangi kültürde 
olursa olsun ve hangi isimle anılırsa anılsın Zümrüdüanka’nın özellikleri birbirine benzerdir 
ve bu özelliklerde önemli değişiklikler görülmemektedir. 
 
Reklam filminin başlangıcında, gün doğumuyla birlikte gökyüzünden ekrana doğru yaklaşan 
bir Zümrüdüanka kuşu belirmektedir. Filmin 30. saniyesinde Zümrüdüanka, gece uyumakta 
olan Gazi Osman’ın çadırının üzerinden geçmektedir. Bu esnada uyumakta olan Gazi 
Osman’ın göğsünden altın renkli ve yapraklı bir çınar ağacı yükselmektedir. Çınar ağacı son 
derece uzun yaşayan, Anadolu kültüründe düzeni, otoriteyi, kalkınmayı ve gelişmeyi 
sembolize eden bir ağaçtır (Torlak, 2013). Bu görüntüde, Osman Gazi’nin uykusunda 
göğsünü delerek göğe doğru yükselen çınar ağacı ise büyüyüp kalkınacak ve gelişecek olan 
yeni bir devletin doğumuna işaret etmektedir.  
 
Reklam filminin 48. saniyesinde İstanbul kıyılarında atını şahlandırıp kılıcını arşa kaldıran 
Fatih Sultan Mehmet tasviri ise; şahlanmış, rüştünü ispat etmiş büyük bir devleti sembolize 
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etmektedir. Filmin 58. saniyesinde, çölü geçerken atından inen ve yürümeye başlayan Yavuz 
Sultan Selim temsil edilmektedir. Rivayete göre; Osmanlı ordusu Mısır fethinde, Sina çölünü 
geçmek durumunda kalmış ve bu zorlu yolculuğun ortasında birden atından inip önüne 
bakarak yürüyen Yavuz Sultan Selim’in bu hareketi vezirler ile askerler arasında merak 
uyandırmıştır. Padişah, bu hareketin anlamını ve nedenini kendisine soran vezirlere ve 
askerlere dönerek şu yanıtı vermiştir: İki cihan sultanı Peygamber efendimiz önümüzde yaya 
yürürken biz nasıl at üstünde olabiliriz? (Tülek, 2013). Söz konusu rivayete gönderme yapan 
bu sahnede, zorlu çöl koşullarında yaya olarak arkasında ordusuyla yürüyen padişah, Türk 
devletinin ne kadar gelişirse gelişsin ne kadar güçlenirse güçlensin manevi değerlerine olan 
bağını ve saygısını yitirmeyeceğini ve esas olarak gücünü, özündeki bu değerlerden aldığını 
ve dahi alacağını sembolize etmektedir. Aynı zamanda bu sahne, bir devlet adamının, 
atalarından miras kalan manevi değerlere sahip çıkarak milletinin öncüsü olması gerektiğine 
ve şartlar ne kadar zorlu olsa da milletiyle bütünleşip sahip olduğu manevi miras ile tüm 
zorluklara göğüs gerebileceğine ilişkin bir alt okumaya da açıktır.   
 
Reklam filminin 1.04. dakikasında Kanunî Sultan Süleyman, kare bir masanın üzerine 
serilmiş kare bir haritanın başındadır. Haritanın dört köşesinde de yanmakta olan ve haritayı 
aydınlatan kandiller bulunmaktadır. Sultan Süleyman, bu haritanın başında elindeki değnek 
ile temsili orduları hareket ettirip strateji geliştirmektedir. Bu sahnede, haritanın dört 
kenarında yer alan ve yanmakta olan kandiller, dört halifeye göndermede bulunmaktadır. Dört 
halife Hz. Muhammed’in vefatının ardından İslam ümmetinin başı sıfatıyla görev 
yapmışlardır (Hizmetli, 1999, s. 30). Padişahın, bu haritanın başında konumlandırılması ile 
sadece kendi devletinin hamiliği değil, tüm İslam aleminin çıkarlarını göz önüne alarak tüm 
İslam alemine yaptığı hamilik sergilenmektedir. 
 
Reklam filminin 1.17. dakikasında hareket halindeki bir faytonda elleri dizinde oturan 
Abdülhamit Han’ın göğsündeki devlet nişanı ve elleri, yakın çekim ile gösterilmektedir. 
Ardından uzak planla Abdülhamit Han’ın kendi kendine ve kimseden yardım beklemeden 
mütevazı bir biçimde faytonundan inişi tasvir edilmektedir. Abdülhamit Han, iflasını ilan 
eden bir imparatorluğun tahtına çıkmış, devlet içinde ve dışında son derece karışık bir 
dönemde devleti yönetmek durumunda kalmıştır. Reklam filminde yakın plan gösterilen 
devlet nişanı, Abdülhamit Han’ın devlet adamlığına ve dizlerin üzerinde gösterilen eller ise 
dinî bir referansa işaret etmektedir. Bu noktadan hareketle görüntülenen devlet nişanı ve 
dizlerin üzerinde konumlanan eller, devlete ve millete hizmetin, padişah tarafından kutsal bir 
ibadet olarak kabul edildiğini anlatmaktadır. Bununla birlikte padişahın faytonundan mütevazı 
bir biçimde indiğini gösteren uzak çekim görüntü, devlet adamının mütevazılığına da vurgu 
yapmaktadır. Ayrıca bu sahnede dikkat çeken bir diğer unsur ise, görüntüdeki ağaçların 
yapraklarının sararması ve gökyüzündeki güneşin açık sarı rengiyle mevsimin sonbahara 
işaret etmesidir. Bu sonbahar, aynı zamanda Osmanlı Devleti için de mecazî bir sonu tasvir 
etmekte ve yaklaşmakta olan çöküşü simgelemektedir. 
 
Reklam filminin 1.24. dakikasında gece zifiri karanlık bir denizde Bandırma Vapuru 
görüntülenmektedir. Ancak görüntüde ay, bulutların arasından kendini göstermekte ve denizin 
sınırlı bir kısmını aydınlatmaktadır. Ardından geminin güvertesinde Mustafa Kemal Atatürk, 
arkası dönük bir biçimde güverteye düşmüş birçok kuş tüyünden birini eline almaktadır. 
Mustafa Kemal Atatürk’ün bir kuş tüyünü eline alması ile güvertedeki bütün kuş tüyleri 
havalanarak gökyüzünde Zümrüdüanka’yı oluşturmaktadır. Bandırma Vapuru, Cumhuriyet 
tarihinde milli mücadelenin sembolüdür. Söz konusu sahne ise, Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Bandırma vapuruyla hareket etmesiyle birlikte ülkenin küllerinden tekrar doğduğunu ve 
yenilenip güçlendiğini sembolize etmektedir. 
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Reklam filminin 1.57. dakikasından itibaren bir önceki sahnede Mustafa Kemal Atatürk’ün 
eline aldığı bir kuş tüyü ile küllerinden tekrar doğan Zümrüdüanka, gündüz vakti hızlı bir 
şekilde gökyüzünde uçarak uzaya kadar yükselmektedir. Bir süre uzayda bir Türk uydusunun 
yanında görüntülenen ve uzaydan Türkiye’ye bakan Zümrüdüanka, tekrar dalışa geçerek 
gökyüzünde Türkiye semalarında uçan Türk yapımı insansız bir askeri uçağın yanından 
geçmektedir. Ardından Zümrüdüanka, devasa havalimanları, modern otoyollar, hastaneler, 
barajlar, tüneller, tren istasyonları ve köprülerin üzerinde uçarak küllerinden tekrar doğan bir 
ülkenin ne kadar geliştiğini sembolize etmektedir. Bu görüntüyü, tıpkı Osmanlı’nın 
çökmesinden sonra Atatürk’ün kurduğu daha güçlü ve yeni bir devlet olan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin, gelecekte de her daim geçmişinden güç alarak sürekli yenilenecek, 
modernleşecek ve asla yok olmayacak bir betimlemesi olarak okumak mümkündür. 
 
Reklam filminin 2.35. dakikasından itibaren AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan görüntüye girmektedir. Zümrüdüanka, aydınlık bir günde işaret parmağı ile ileriyi 
işaret eden Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerinden uçarak cumhurbaşkanının gösterdiği noktaya 
ulaşmaktadır. Bu noktada tekrar tüylerine ayrılan Zümrüdüanka’nın olduğu yerde ‘Türkiye 
Vakti’ yazısı belirmekte ve sahne sona ermektedir. ‘Türkiye Vakti’ yazısındaki vurgulama ise 
cumhurbaşkanının Türkiye’ye belirlediği en yüksek noktaya ancak AK Parti ile 
ulaşılabileceği anlatılmaya çalışılmıştır. Gelişmiş bir Türkiye’nin üzerinde uçtuktan sonra 
sahnenin sonunda Zümrüdüanka’nın parçalara ayrılması ise Türkiye’nin, her zaman 
küllerinden yeniden doğacak vizyona, cesarete ve güce sahip olduğunu ve her koşulda 
güçlenerek ve gelişerek yoluna devam edeceğini sembolize etmektedir. 
 
 
AK Parti ‘Zümrüdüanka’ Temalı Reklam Filmi Söylem Çözümlemesi 
 
AK Parti’nin Zümrüdüanka temalı reklam filmindeki anlatıda söylem, diğer görsel ve işitsel 
unsurlarla birlikte son derece bütünlük sağlamaktadır. Reklam metninde Selçuklu’dan 
Osmanlı’ya, Kurtuluş Savaşı’ndan Cumhuriyet dönemine ve günümüz modern Türkiye’sine 
uzanan bir anlatım söz konusudur. Metinde Gazi Osman, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan 
Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Abdülhamit Han ve Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 
dünya ve Türk tarihine yön veren liderlere doğrudan veya dolaylı olarak değinilmektedir. 
Anlatımda yer alan ve tarihte önemli rol oynayan liderlerin, gerçekleştirdikleri icraatler ve 
elde ettikleri başarılarla birbirlerini tamamladıkları ve devraldıkları bayrağı her ne şart altında 
olursa olsun ileri götürerek taşımaya devam ettikleri anlatılmaya çalışılmaktadır. Reklam 
metni parça parça incelendiğinde milliyetçi bir anlatım ortaya çıkmaktadır. Metinler sırasıyla 
tarih, ecdat, dinî- millî değerler ve vatan sevgisine vurgu yapmaktadır. Söz konusu anlatım, 
görsel ve işitsel unsurlarla birleştiği zaman ise anlatım çok daha duygusal ve etkileyici bir 
yapıya bürünmektedir. 
 
Baştan sona cumhurbaşkanının kendi sesinin kullanıldığı şiirsel bir anlatıma sahip olan 
reklamın başlangıç cümlesindeki “Ey Türkiye, sonsuzlukta yankılanan yolun şimdi başındasın. 
Sen ki Anadolu'nun kapılarını açan Alparslan, ecdadını yücelten Melikşah'sın. Gördüğün 
rüyadır hayra alamet, Gazi Osman'ın göğsünü delen o dev çınarsın” metni ile izler kitleye 
ecdadının bir parçası olduğu ve o potansiyelin kendilerine de aktarıldığı mesajı verilmektedir.  
Fatih Sultan Mehmet’in ekrana yansıdığı sahnede yer alan “Ey Türkiye, geçmişini bil ki 
geleceğe ışık olasın. Fatih'in dediği gibi ‘senin kudretinin ulaştığı yere onların hayalleri dahi 
ulaşamasın’” metninde izler kitleye geçmişlerini unutmamaları öğütlenmekte ve ancak 
geçmişe sahip çıkanların güçlü bir gelecek kurabilecekleri vurgulanmaktadır. Bununla birlikte 
ülkeyi rakiplerinin ulaşamayacağı kadar ileri götürmek için çok çalışılması gerektiği mesajını 
aktarmak için Fatih Sultan Mehmet’in sözüne referans verilmiştir. Reklamdaki anlatımda dinî 
ve millî değerlere gösterilen önem, metnin birçok cümlesinde kendini göstermektedir. 
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“Toprakları değil, gönülleri fethedensin. Çölü dahi geçerken Hakk'a saygından atından 
inesin. Süleyman gibi her koşulda zaferi kendine vaat edesin” cümlesinde bir liderin ve devlet 
adamının siyasi ve askeri başarılarının yanı sıra bu değerlere gösterdiği saygının ve 
mütevazılığın öneminin altı çizilmekte ve söz konusu değerlerin zaten zafer getireceği 
anlatılmak istenmektedir. 
 
Reklam metninde yer alan ve dikkat çeken bölümlerden biri de “Ey Türkiye, karşına ordu da 
çıkar zorba da. Hatırla ki sen çürük ipliğe elma dizenlerin üstesinden gelen Abdülhamit'in 
neferisin” cümlesidir. Öncelikle çürük ipliğe elma dizmek sözcüğü aslen Rıza Tevfik 
Bölükbaşı tarafından Abdülhamit için yazılan şiirde çürük ipliğe hülya dizmek olarak 
geçmektedir (Doğan, 1989, s. 48). Sözcüğün geçtiği mısra ise aşağıdaki gibidir.  
 

“Dîvâne sen değil, meğer bizmişiz, 
Bir çürük ipliğe hülyâ dizmişiz. 
Sade deli değil, edepsizmişiz. 
Tükürdük atalar kıblegâhına” 

 
Önceleri Abdülhamit Han’ın düşmanı olan Rıza Tevfik Bölükbaşı, bu şiirinde pişmanlığını 
dile getirmektedir. “Bir çürük ipliğe hülya dizmişiz” sözü ile de şair pişmanlığını dile 
getirmekte ve yanlış yaptığını anlatmaktadır. Çürük ipliğe hülya dizmek bu bağlamda 
günümüzde çok daha sık kullanılan yaş tahtaya basmak anlamını da vermektedir. Reklam 
metninde ise bu cümle ‘çürük ipliğe elma dizen’ olarak geçmektedir. Reklam metninde yer 
alan “hatırla ki sen çürük ipliğe elma dizenlerin üstesinden gelen Abdülhamit'in neferisin” 
cümlesi, sen olmayacak hayal kuranları, yanlış ve kötü işlere girişenleri bertaraf eden 
vatanseversin anlamı taşımaktadır. Metnin tamamı izler kitleye, bu millete kim zarar vermeye 
çalışırsa çalışsın bunun boş hayal olarak kalacağı ve bu milletin de devletin de asla buna izin 
vermeyeceği anlatılmakta ve milletin her zorluğu ve kötülüğü bertaraf edebilecek kudrete 
sahip olduğu mesajını vermektedir. 
 
“Sen ki Zümrüdüanka, Bandırma’dan havalanan bir umut, Kurtuluş mücadelesinin siperisin. 
Naçiz bedenin toprak da olsa Cumhuriyet’inin ilelebet yaşayacağının resmisin” cümlesinde 
ise Cumhuriyete ve onun kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e değinilmektedir. Yıkılmış 
Osmanlı’nın Kurtuluş mücadelesi ile yepyeni bir Cumhuriyet olarak doğması ve onun 
kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk ölse bile kurduğu Cumhuriyetin sonsuza dek 
yaşayacağı anlatılmaktadır. Reklam anlatımının sonunda yer alan “Ey Türkiye, bak ufuktaki 
yola, tarihini, atalarını, kardeşini kolla. Şimdi elini uzat, başlasın en güçlü devir. Yenilenmek, 
şahlanmak, dörtnala koşmak için. İstikrar ve istikbal için. Kavgayı, kederi, ‘kaderimiz bu’ 
söylemini geride bırakarak, birlik, bereket, bolluk için. Türkiye’nin dönemi, Türkiye Vakti” 
söylemi ise izler kitleye geçmişini ve atalarını unutmadan, hiçbir bahane uydurmadan ve 
umutsuzluğa kapılmadan birlik ve beraberlik içerisinde daha iyi bir Türkiye için durmadan 
çalışma mesajı verilmektedir.  
 
4.2.  CHP (Millet İçin Geliyoruz) Gelin Hep Birlikte Bug’sız Yeni Bir Dünya 

Tasarlayalım Temalı Animasyon Reklam Filmi Çözümlemesi  
 

CHP’nin Millet İçin Geliyoruz kampanyasından, “Gelin Hep Birlikte Bug’sız Yeni Bir Dünya 
Tasarlayalım” isimli animasyon reklam filmi Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri 
döneminde televizyon kanallarında gösterime girmekle birlikte partinin resmî Facebook, 
Twitter ve YouTube hesaplarında da paylaşılmıştır. Sosyal medyada büyük ilgi gören 
animasyon film 1.00 dakika sürmekte ve bilgisayar oyunu efektleri içermektedir. Bununla 
birlikte arka planda yine bilgisayar oyunu formatlı bir müzik çalmaktadır.  
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Şekil 2. CHP Millet için geliyoruz - Gelin hep birlikte bug’sız yeni bir dünya 

tasarlayalım reklam filmi 
 
CHP’nin bu reklam filmini doğru anlayabilmek ve çözümleyebilmek için öncelikle bazı 
bilgisayar ve bilgisayar oyunu terimlerini iyi bilmek gerekmektedir. Söz konusu terimler 
izleyicinin karşısına hem reklam görsellerinde hem de reklam metinlerinde çıkmaktadır. 
Reklam filmini oluşturan grafik animasyonlar, iki boyutlu eski bilgisayar oyunlarına 
gönderme yapmaktadır. Böylece söz konusu stratejinin genç hedef kitlenin ilgisini çekmek 
üzere tasarlandığı söylenebilmektedir. Reklam filminin ve anlatısının ana temasını oluşturan 
“bug” bilgisayar programcılığı terminolojisinde bilgisayar programları veya oyunlarında 
ortaya çıkan, program ya da oyunların düzgün çalışmasını engelleyen ve hatta bazen 
çökmelerine neden olan bir kodlama hatasını ifade etmektedir (Baltaş, 2009). Bir program 
veya oyundan bugların düzeltilerek ayıklanması ise söz konusu program veya oyunun doğru 
bir biçimde çalışmasını sağlamaktadır.  
 
Reklam filminin ilk üç saniyesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir aracın 
arka koltuğundan inerken çekilen gerçek video görüntüsü yer almaktadır. Reklam filminin 
üçüncü saniyesinden itibaren aracından inen genel başkan, kendisinin animasyon görüntüsüne 
bürünmektedir. Reklam filminin dokuzuncu saniyesinde Kemal Kılıçdaroğlu, arkasında bir 
göl olan ormanlık bir alanda yürümekte ve bu süreçte kendisine eşlik eden bir kameraman, bir 
fotoğrafçı ve ses kaydı yapan bir boom1� operatörü görünmektedir. Söz konusu sahnede 
görülen güzel, yıpranmamış doğa manzarası daha güzel, huzurlu, sağlıklı bir hayata gönderme 
yaparken, kayıt alan fotoğrafçı, kameraman ve boom operatörü ise bu olaya herkesin tanıklık 
edeceğini sembolize etmektedir. 10. saniyeden itibaren ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
arkasından ayçiçekleri yükselmektedir. Her zaman yüzünü güneşe dönen ayçiçeği, Anadolu 
kültüründe sıcaklığı, saygınlığı, bolluğu ve bereketi temsil etmektedir (Şenesen, 2011, s. 216). 
Bu bağlamda Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasında yükselen ayçiçekleri de artacak olan bolluk 
ve bereket sürecine işaret etmektedir. Ancak animasyon reklam filminin 14. saniyesinde ise 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzünde, arkasındaki ve çevresindeki ayçiçeklerde bir yasak 
sembolü (daire içinde yatay çizgi) belirmektedir. Söz konusu engelleme ve yasak sembolü ile 
                                                        
1* Boom operatörü, uzun bir sopanın ucuna takılan mikrofon ile sinema ve reklam filmlerinde, bazen de canlı 
yayınlarda ses kaydı alan mikrofoncuya verilen isimdir.  
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Kılıçdaroğlu’nun engellenmesi ile bolluk, bereket ve gelişmenin de engellendiği mesajı 
verilmektedir. Aynı zamanda bu sembol, yasak ve sansürlere de gönderme yapmaktadır.  
 
Reklam filminin 16. saniyesinden itibaren Kemal Kılıçdaroğlu farklı yaş ve cinsiyetten sekiz 
kişi ile dünyanın üzerinde yürürken görüntülenmektedir. Görüntüde Kılıçdaroğlu ve 
yanındaki sekiz kişinin altında dünyanın gayet küçük kaldığı ve etraflarından kendilerinden 
daha küçük boyutta uçakların geçtiği dikkat çekmektedir. Bu sahne izler kitleye aslında son 
derece küçük olan dünyada özgürce dolaşabilecekleri mesajını ve Kemal Kılıçdaroğlu ile 
bunun mümkün olacağı mesajını vermektedir. 
 
Reklam filminin 21. saniyesinden itibaren Kemal Kılıçdaroğlu sokaktaki vatandaşlarla 
fotoğraf çekilerek fotoğrafa filtre eklemektedir. Bu sahne Kılıçdaroğlu’nun hem halkla iç içe 
olan bir politikacı olduğu hem de sosyal medyaya karşı olmadığı mesajını vermektedir. 
Bununla birlikte bir sonraki sahnede 24. saniyeden itibaren Kılıçdaroğlu birden sakalları 
uzayarak ve başında bir şapka belirerek Yüzüklerin Efendisi filmindeki Gandalf karakterine 
dönüşmektedir. Bu görüntü ise bir grup toplantısında Kılıçdaroğlu’nu sosyal medya üzerinden 
canlı yayınlamak isteyen bir milletvekilinin efekt eklentisini açık unutarak Kılıçdaroğlu’nu 
Gandalf kılığında yayınlamasına esprili bir biçimde gönderme yapmakta ve sosyal medya 
ortamlarında bu tür keyifli komik hataların olabileceği mesajı verilmektedir. Bu anlatım aynı 
zamanda Kılıçdaroğlu’nun anlayışlı bir lider olduğu mesajını iletmektedir. Reklam filminin 
30. saniyesinde ise Kılıçdaroğlu sokakta yürürken yanında beliren devasa mavi tik işaretlerine 
kolunu dayamaktadır. Söz konusu işaret WhatssApp mesajlaşma uygulamasındaki mesaj 
göründü işaretidir. Bu görüntüde Kılıçdaroğlu mavi tik işaretinin kaldırılacağıyla ilgili bir 
espri yapmaktadır.  
 
Reklam filminin 37. saniyesinde oldukça büyük ve Türk bayrakları ile donatılmış bir 
stadyumda Kemal Kılıçdaroğlu’nun önünde curling2� oynayan iki sporcu görülmektedir. 
Ardından görüntü Klıçdaroğlu’na yaklaşmakta ve ekranın çevresinde bilgisayar oyunlarında 
kullanılan skor çubukları çıkmaktadır. Bu sahnede Klıçdaroğlu’nun spora olan yaklaşımına 
yer verilmektedir. Curling gibi farklı ve ülkemizde çok bilinmeyen bir spor dalına vurgu 
yapılması ise Kılıçdaroğlu’nun tüm spor branşlarına değer verdiğini ve eline imkân geçmesi 
durumunda uluslararası arenada hangi branşta olursa olsun tüm sporculara destek olunacağını 
ifade etmektedir. Bu sahnenin ardından 48. saniyeden itibaren reklam filminin başında 
gösterilen manzaranın önünde Kılıçdaroğlu ve halk, şeffaf bir oy sandığı başında 
görüntülenmektedir. Burada verilen mesaj ise reklam filminde yer alan tüm anlatının hayat 
bulabilmesi ve hayallerin gerçeğe dönüşebilmesi için seçmenlerin Kılıçdaroğlu’na ve CHP’ye 
oy vermesi gerektiğidir. 
Reklam filminin 56. saniyesinde ise ekranı beyaz bir zemin kaplamakta ve piksel piksel 
görünen bir CHP logosu belirmektedir. Görüntüye gelen logo da reklam formatının bütünüyle 
ilintili olarak bir bilgisayar oyununa gönderme yapmakta ve CHP’nin çağı yakalamış ve 
yeniliklere ayak uydurabilen bir parti olduğu mesajı aktarılmaktadır.   
 
CHP (Millet İçin Geliyoruz) Gelin Hep Birlikte Bug’sız Yeni Bir Dünya Tasarlayalım 
Temalı Animasyon Reklam Filmi Söylem Çözümlemesi  
 
CHP’nin animasyon reklamındaki anlatıda söylem, görseller ve işitsel unsurlar son derece 
bütünlük sağlamaktadır. Reklam metninde mizah içerikli ancak eleştirel bir tutum söz 
konusudur. Reklamın bütününde ve anlatıda mizah çekiciliğinden faydalanıldığı açıkça 
görülmektedir. Reklam metni parça parça çözümlendiğinde sansür karşıtı tutum, özgür medya 

                                                        
2* Buz saha üzerinde disk ile oynanan olimpik bir oyun. 
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ve sosyal medya, sanata ve spora destek, artan ülke itibarı ve ekonomik gelişme, yeniliklere 
uyum sağlayarak çağa entegre olma gibi kavramlar ortaya çıkmaktadır.  
 
Reklamın ilk sahnesinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun ayçiçekleri arasında yürüdüğü sahnede 
söylenen “Ya arkadaşlar, ben istemez miyim download hızları artsın, adil kullanım kotası 
kalksın, memlekette daha çok bağımsız film yapılsın, kültür sanat çiçek açsın” cümlesi ile 
gençlerin en çok şikâyet ettiği internet kotası ve hızına esprili bir dille gönderme 
yapılmaktadır. Bununla birlikte Türkiye’deki kültür ve sanat faaliyetlerinin yetersizliğine de 
atıfta bulunmaktadır. Bir sonraki sahnede Kılıçdaroğlu’nun yüzü ve ayçiçeklerinin üzerinde 
beliren yasak sembolünün üzerine söylenen “televizyonda her filme sabah akşam yerli yersiz 
sansür gelmesin” cümlesi ile medyada yer alan ve özellikle gençlerin son derece şikâyetçi 
olduğu sansüre gönderme yapılmakta ve Kılıçdaroğlu’nun bu konuya yönelik görüşü 
açıklanmaktadır.  
Kılıçdaroğlu’nun halk ile dünyanın üzerinde yürüdüğü sahnede ifade edilen “pasaportumuzun 
itibarı artsın, gençlerimiz dünyayı doya doya gezsin” söylemi ile ülke itibarının dünya 
nezdinde düştüğü ve gençlerimizin dünyayı gezmek, yurt dışına çıkmak gibi olanaklarının 
olmadığı eleştirel bir dille ifade edilmektedir. Kılıçdaroğlu’nun halkla fotoğraf çekildiği ve 
fotoğrafa efekt eklendiği, ardından Kılıçdaroğlu’nun birdenbire sakallarının uzayıp başında 
şapka belirdiği sahnede söylenen “Instagram'da filtreler artsın, Snapchat'te efektler çoğalsın” 
anlatısı Kılıçdaroğlu’nın sosyal medyaya yönelik son derece olumlu ve anlayışlı bakış açısını 
yansıtmaktadır. Bu noktada iktidarın, sosyal medya ortamlarına sıkça erişim engeli getirmesi 
de üstü kapalı bir biçimde eleştirilmektedir. 
 
Bir stadyumda Curling oynayan iki sporcunun gösterildiği sahnede söylenen “Curling artık 
hak ettiği ilgiyi görsün, milli gururumuz olabilsin. Oyunda cheat yapılmasın, herkes hak ettiği 
frag'e kendi emeğiyle ulaşsın istiyorum” anlatımı öncelikle Kılıçdaroğlu’nun her spor 
branşına eşit bir biçimde değer verdiğini ve bu alanda milli sporcuların çıkmasına destek 
verilmesi gerektiği düşüncesini aktarmaktadır. Bununla birlikte oyunda “cheat” (hile) 
yapılmasın ve herkes hak ettiği frag’e (skor) kendi emeğiyle ulaşsın sözcüğü ile de fırsat 
eşitliği ve günümüzde sıkça gündeme gelen kadrolaşma sorunlarına ve liyakata gönderme 
yapılmaktadır. Anlatımda geçen cheat (hile), frag (skor), bug (kod hatası) gibi terimler 
bilgisayar oyunlarına atıfta bulunmaya devam etmektedir. Reklam filminin son sahnesinde 
Kılıçdaroğlu ve halkın sandık başında görüntülendiği sahnede söylenen “İstiyorum ama önce 
bu seçimi çözmemiz lazım. Gelin geleceğimize sahip çıkalım, hep birlikte bug'sız yeni bir 
dünya tasarlayalım" anlatısı ise eleştirilen sorunların ortadan kalkması ve arzu edilen 
beklentilerin gerçekleşmesi için izler kitleye desteklerinin gerektiği mesajını vermektedir.  
 
4.3.   SP’nin Değiştir-Radyo Temalı Reklam Filmi Çözümlemesi 

 
SP’nin ‘Değiştir’ isimli kampanyasına bağlı radyo temalı reklam filmi, 2018 
Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri döneminde televizyon kanallarında gösterime girmiş ve 
partililerin sosyal medya hesaplarında yayılmaya başlamıştır. Ancak söz konusu reklam filmi 
partinin kendi resmî YouTube kanalında ve diğer resmî sosyal medya hesaplarında yer 
almamıştır. 45 saniyelik reklam filminde herhangi bir konuşma metni yer almamakla birlikte 
sadece Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarından birkaç saniyelik kesitlere ve saat tik takı 
ve çalar saat zili gibi ses efektlerine yer verilmiştir. 
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Şekil 3. Saadet partisi değiştir – Radyo temalı reklam filmi  

 
Reklam filminin ilk karesinde içinde üç ekranlı dikdörtgen bir masa saati görüntüye 
girmektedir. Bu saatlerden biri Türkiye saatini, diğer ikisi ise dünya saatlerini göstermektedir. 
Ardından kamera sola doğru hareket ederek eski ahşap bir radyoyu göstermektedir. Bu süreçte 
arka planda mekanik saat sesleri ve yine mekanik saat alarmları duyulmaktadır. Bir el 
radyoyu açar ve Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması duyulur, görüntüdeki el, kanalı birkaç 
kez değiştirmesine karşın Erdoğan’ın sesi duyulmaya devam eder. Son olarak bir şarkı 
duyulur ve radyo kanallarını değiştiren el radyonun üzerinden uzaklaşarak görüntüye elin 
sahibi girer. Görüntüdeki adam 50’li yaşlarında beyaz saçlı ve bıyıklı bir adamdır ve bir 
rahatlama ifadesi ile arkasına yaslanır. Bu süreçte adamın çevresinde birçok eski model saat 
görünür ve buradan adamın saat tamircisi olduğu anlaşılır.  
 
Reklam filminin ilk karesinde gösterilen üç ekranlı dikdörtgen bir masa saati Türkiye’nin ve 
dünyanın zamanını göstermekte ve dünya ile Türkiye arasında bir kıyaslama yapmaktadır. Bu 
noktada son derece naif ve dolaylı bir anlatımla Türkiye’nin dünyadan geri kalma kaygısı, 
izler kitleye aktarılmaya çalışılmaktadır. Radyoda Erdoğan’ın konuşmaları çıktıkça kanalların 
değiştirilmesi ve ancak çalan bir müzik duyulunca kanal değiştirme eyleminin durması ise 
izler kitleye artık halkın iktidarda olan Erdoğan’dan sıkıldığını ve bir değişim zamanının 
geldiği mesajını vermektedir. Bu süreçte arka planda duyulan mekanik saat sesleri ve mekanik 
saat alarmları Erdoğan’ın vaktinin dolduğunu sembolize etmektedir.  
 
Reklam filminin 28. saniyesinde bir müzik kanalı bularak rahatlamış şekilde arkasına 
yaslanan saat tamircisi ise sıkılmışlık ve bıkkınlık hissini yansıtmaktadır. Reklam filminin 30. 
saniyesinde görüntüye kırmızı zemin üzerinde değiştir yazısı gelir. Üç saniye görüntüde kalan 
yazının ardından 33. saniyede saat tamircisi tekrar işini yaparken görüntüye girmektedir. 
Reklam filminin 43. saniyesinde ise beyaz zemin üzerine SP logosu ve parti lideri Temel 
Karamollaoğlu’nun görüntüsü gelmektedir. 
 
SP’nin Değiştir-Radyo Temalı Reklam Filmi Söylem Çözümlemesi 
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Reklam filminde herhangi bir metin bulunmamasına karşın radyoda çalan melodi ‘Bahçalarda 
Mor Meni’ türküsüdür. Reklam filminde radyo kanallarında uzunca bir süre Erdoğan’ın 
sesinin duyulmasının ardından bu parçanın ilk iki kuplesinin çalması ise mizahi bir anlatımla 
Erdoğan’a atıfta bulunmaktadır. Şarkının ilk dörtlüğü ise aşağıdaki gibidir.  
 

“Bahçalarda mor meni 
Verem ettin sen beni 
Nasıl verem olmayım 

Eller sarıyor seni” 
 

Ancak reklamda türkünün sadece ilk iki dizesinin melodisi verilmiş ve geri kalan sözlerin 
melodisi ise reklama dahil edilmemiştir. Bu video, reklamlarda kullanılan mizah unsuruna bir 
örnektir ve SP’nin, iktidar partisinin ve liderinin yanlış uygulamalarından dolayı verem olacak 
derecede üzüntü duyduğu esprili bir dille anlatılmaktadır. SP’nin reklam anlatısında hızlı akan 
bir görüntü kurgusu ve görüntülerle iyi eşleştirilmiş işitsel öğeler bulunmaktadır. Söz konusu 
durum, reklamın etkinliğinin artmasına neden olmuştur. Bununla birlikte reklamda mizah 
çekiciliği kendisini göstermektedir.  
 
 
SONUÇ 
 
Günümüzde reklamcılıkta yaşanan en büyük sorunlardan biri reklamın hedef kitlesine 
ulaşamamasıdır. Geleneksel medya ortamlarında son derece yaygın olan bu sorun, gün 
geçtikçe daha belirgin bir hale gelmektedir. TV izleyicilerinin reklamlarda TV’nin sesini 
kısması, kanalı değiştirmesi, TV’nin başından kalkması, bir diğer ifade ile reklam mesajına 
maruz kalmamak için çaba göstermesi bu soruna bir örnektir. Benzeri durum radyo reklamları 
için de geçerlidir. Radyo reklamları “drive-time” olarak adlandırılan işe gidiş ve eve dönüş 
saatlerinde konumlandırılsa da araç sürücüleri, yine benzer bir davranış gösterip radyo 
kanallarını değiştirme veya radyonun sesini kısma eğilimine girmektedir. Aynı sorun basılı 
reklamlarda da ortaya çıkmaktadır. Okuyucu sayfalarda yer alan onlarca reklamdan kendisine 
hitap eden reklamı seçememekte ve reklam körlüğü yaşamaktadır. Ancak sosyal medya 
ortamlarında durum çok daha farklıdır. Sosyal medyada doğru kişiye doğru zamanda reklam 
iletisini ulaştırma imkânı geleneksel medyaya göre son derece yüksektir. Ancak yine de bir 
reklam filminin kendini izletmesi sosyal medya ortamları için bile çok kolay değildir. Bu 
nedenle birçok kuruluş reklam ajanslarına sosyal medyada hedef kitlesinin dikkatini 
çekebilecek viral reklamlar hazırlatmaktadır. 
 
Televizyonlarda yayınlanan reklam filmlerinin sosyal medyada izlenmesi, paylaşılması ve 
beğenilmesi ise günümüzde bir mucizedir ve reklam filminin tam anlamıyla başarıya 
ulaştığını göstermektedir. Bu süreçte artık hedef kitle kendi rızası ile reklam içeriğine maruz 
kalmak istemektedir. Bu tip reklamlar daima reklam profesyonelleri, uygulayıcılar, 
araştırmacılar ve iletişim akademisyenlerinin ilgisini çekmiştir. Bu araştırmada da 24 Haziran 
2018 Genel Seçimleri döneminde TV’de yayınlanan ve sosyal medyada yüksek izlenme 
oranına ulaşan siyasal reklam filmleri mercek altına alınarak çözümlenmiştir. Sosyal medyada 
en çok izlenen AK Parti’nin Zümrüdüanka temalı reklam filminin milliyetçi bir söyleme ve 
duygusal çekiciliğe sahip olduğu görülmüştür. Söz konusu durumun yanı sıra reklam filminin 
son derece etkileyici görsel efektleri, fon müziği ve diğer işitsel özellikleri ile reklam metnini 
güçlü bir şekilde tamamladığı görülmektedir. CHP’nin Gelin Hep Birlikte Bug’sız Yeni Bir 
Dünya Tasarlayalım isimli animasyon reklam filmi ise özünde bir çizgi filmdir ve gençlere 
yönelik bir anlatım söz konusudur. Reklam filminde iktidar partisine yönelik eleştiriler yoğun 
bir şekilde belirtilmesine karşın bu eleştirilerin naif bir şekilde mizahi bir dille 
gerçekleştirildiği ve bu nedenle reklamda mizah çekiciliği ortaya çıktığı görülmüştür. 
Özellikle bilgisayar oyununu andıran görsel öğeler, fonda çalan bilgisayar oyunu müziği ve 
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bug, frag, cheat gibi bilgisayar oyuncularının kullandığı terimlerin reklamda yer alması genç 
hedef kitlenin son derece ilgisini çekmiştir. Son olarak SP’nin Değiştir-Radyo temalı reklam 
filminde de bir sözel anlatım ve metin olmamasına karşın yoğun bir sembolik anlatım ve 
mizah söz konusudur.   
 
Araştırmada yer alan siyasi partilerin diğer reklamlarının ise sosyal medyada ilgi görmediği 
gözlemlenmiştir. Bu bağlamda partilerin diğer reklamlarında görülen korku teması, bilgi 
verme, kanıt sunma gibi unsurların, seçmenlerin ilgisini çekmediği görülmüştür. Bununla 
birlikte sosyal medyada gözlemlenen yorumlara göre AK Parti’yi desteklemeyen kimselerin 
bile Zümrüdüanka temalı reklam filmini çok beğenip defalarca izledikleri, CHP’li 
olmayanların da animasyon reklam filmini çok eğlenceli bulup defalarca izledikleri ve yine 
SP’yi desteklemeyenlerin reklamı çok mizahi bularak defalarca izledikleri saptanmıştır. Bu 
noktadan hareketle iyi tasarlanıp kurgulanmış bir siyasal reklam filminin, partilerin kendi 
tabanları dışında da ilgi uyandırabileceği ortaya çıkmıştır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KAYNAKÇA 
 
Akar, E. (2011). Sosyal medya pazarlaması, sosyal web’te pazarlama stratejileri. Ankara: Efil. 
Akgül, M. (2016). Bir Siyasal İletişim Yöntemi Olan Siyasal Reklamların Göstergebilimsel 
Olarak Analizi “Ak Parti/CHP/MHP Örneği”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 
Cilt.9,Sayı.42,ss.1307-9581.Erişimadresi: 
http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi42_pdf/6iksisat_kamu_isletme/akgul_merve.pdf 
Altay, A. (2000). Reklam Çevirisi, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt.17, 
Sayı.1,ss.33-41.Erişimadresi: 
http://www.edebiyatdergisi.hacettepe.edu.tr/index.php/EFD/article/view/756/535 
Aydın, B., O. ve Süslen, B. (2018). Siyasal Reklamların Göstergebilimsel Yöntemle Analizi: 
CHP 2017 Halkoylaması Reklam Filmi Örneği, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt. 
18,Yıl.18,Sayı.2.SS.149-164.Erişimtarihi: 
http://sbedergi.ibu.edu.tr/index.php/sbedergi/article/view/2061/1510 
Aziz, A. (2011). Siyasal İletişim. İstanbul: Nobel. 
Balcı, Ş. (2006). Seçmenleri Etkileme Sürecinde Siyasal Reklamcılık Olgusu (1999 Genel 
Seçimleri Örneği), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı.16, SS. 139-
157. Erişim adresi: http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/view/517/499 
Baltaş, R. (2009). Nedir bu “Bug” denilen şey?, Chip Online, Erişim adresi:  
https://www.chip.com.tr/blog/recepbaltas/nedir-bu-bug-denilen-sey_3628.html 

Political Communication in Theory and Practice: 
Non-Western Approaches ISBN: 978-975-8254-77-4

Proceeding Book 2018 

PICS2018, 12-13 October 2018, Aydın, TURKEY



 
 

59 

Bayat, N., Hamzadayı, E., Çetinkaya, G.,Ülper, H. (2013). Gülen Ada Öyküsünün 
Göstergebilimsel Çözümlemesi, Tarih Okulu Dergisi, Aralık, Yıl.6, Sayı. XVI, ss. 351-370. 
DOI: 10.14225/Joh381  
Cardon, J., H. ve Pope, R., D. (2003). Agricultural Market Scructure, Generic Advertising and 
Welfare, Journal of Agricultural and Resource Economics, 28(2), 185-200. Erişim adresi: 
https://www.jstor.org/stable/40987181?seq=1#page_scan_tab_contents 
Çomu, T. ve Halaiqa, İ. (2014). Web İçeriklerinin Metin Temelli Çözümlemesi, Ed. Mutlu 
Binark, Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri, s. 26-87 içinde. 
İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 
Çulha, O. (2011). Göstergebilim (Semiyotik) Tekniği Kullanılarak Kanada Fotoğraflarının 
İncelenmesi, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.7, Sayı.13, ss. 409-424. Erişim adresi: 
http://ijmeb.org/index.php/zkesbe/article/view/270/219 
Doğan, A. ve Aslantaş, A., G. (2015). Bir İkna Yöntemi Olarak Siyasal Reklamlarda Millet ve 
Hizmetin Temsili, Akademik Bakış Dergisi, Sayı.47, Ocak-Şubat, ss. 35-51. Erişim adresi: 
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/382927 
Doğan, M. (1989). Edebiyat Dünyasından Çehreler Rıza Tevfik Bölükbaşı, Türk Edebiyatı, 
Aralık.Erişimadresi: 
http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/26604/001584916010.pdf?seque
nce=1 
Duymaz, A. (1998). Anadolu ve Balkan Kültürlerinin Halk Anlatımında Mitolojik Bir Kuş: 
Zümrüdü Anka, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.1, Sayı.1, SS. 
91-97. Erişim adresi: http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c1s2/makale/c1s2m6.pdf 
Erdinç, E., İ. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Oy Verme Davranışlarında Etkili Olan 
Faktörlere Yönelik Bir Araştırma, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları 
Dergisi,Yıl.2,Sayı.1,SS.55-70.Erişimadresi: 
http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/iletisimarastirmalari_457dc.pdf 
Fiske, J. (2014). İletişim Çalışmalarına Giriş (Üçüncü Baskı), Çev. Süleyman İrvan, Ankara: 
Pharmakon Yayınevi 
Güler, Z. (2014). Şeyh Galib Divanında Anka-Simurg Sembolü, International Journal 
OfLanguageAcademy,Vol.2/1,Spring,SS.63-72.Erişimadresi: 
http://ijla.net/Makaleler/2069338573_6372%20Z%C3%BClfi%20G%C3%BCler%20(1)%20(
2).pdf 
Hizmetli, S. (1999). Genel Olarak Raşid Halifeler Dönemi Olayları: Sonuçları ve Etkileri, 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt. 39, Sayı.1, SS. 28-54. Erişim adresi: 
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/779/9963.pdf 
Kahraman, M. (2013). Sosyal Medya 101 2.0, Pazarlama için Sosyal Medyaya Giriş, İstanbul, 
MediaCat. 
Kalender, A. (2005). Siyasal İletişim Seçmenler ve İkna Stratejileri (2. Baskı), Konya: Çizgi 
Kitabevi. 
Keane, Webb (2018). On Semiotic Ideology, Signs & Society, December 1, ss. 64-87. Erişim 
adresi: https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.1086/695387 
Küçükerdoğan, G., R. (2005). Reklam Söylemi, İstanbul: Es Yayınları 
Müge, E. (2009). Reklam ve Reklamcılık, İstanbul: Say Yayınları. 
Müge, E. ve Bakır, U. (2010).Reklam Çekicilikleri Cinsellik, Mizah, Korku, İstanbul: İletişim 
Yayınları. 
Okmeydan, C., K. (2013). Türkiye’deki Siyasi Partilerin Halkla İlişkiler Çalışmalarında 
Sosyal Medya Kullanımı, Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 
İzmir. Erişim adresi: https://www.ulusaltezmerkezi.net/turkiyedeki-siyasi-partilerin-halkla-
iliskiler-calismalarinda-sosyal-medya-kullanimi/ 
Onat, F. ve Okmeydan, C., K. (2015). Politik Halkla İlişkilerde Sosyal Medya Kullanımı: 30 
Mart 2014 Yerel Seçimleri ve 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, Akdeniz 

Political Communication in Theory and Practice: 
Non-Western Approaches ISBN: 978-975-8254-77-4

Proceeding Book 2018 

PICS2018, 12-13 October 2018, Aydın, TURKEY



 
 

60 

Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Haziran, Sayı.23, SS. 79-95. DOI: 
10.31123/akil.436870  
Parsa, Seyide (1999). Televizyon Göstergebilimi, Kurgu Dergisi, S.16, ss. 15-28. Erişim 
adresi: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/150343 
Punch, K., F. (2014). Sosyal Araştırmalara Giriş Nicel ve Nitel Yaklaşımlar, Ankara: Siyasal 
Kitabevi. 
Silverstein, N. (1970). Film Semiology, Skidmore College, No.13, ss. 73-80. Erişim adresi: 
https://www.jstor.org/stable/40546599?seq=1#page_scan_tab_contents 
Strömback, J. Ve Kiousis, S. (2011). PoliticalPublicRelations, Principles and Applications. 
London: Routledge. 
Şenesen, R. O. (2011). Türk Halk Kültüründe Bolluk ve Bereketle İlgili İnanç ve 
Uygulamalarda Eski Türk İzleri, CIU Cyprus International Universitiy, Folklor/Edebiyat, 
Cilt.17, Sayı.66. ss. 209-228. Erişim adresi: http://dergipark.gov.tr/download/article-
file/255345 
Tokgöz, O. (2010). Seçimler Siyasal Reklamlar ve Siyasal İletişim, Ankara: İmge Kitabevi. 
Topuz, H. (1991). Siyasal Reklamcılık Dünyadan ve Türkiye’den Örneklerle, İstanbul: Cem 
Yayınevi. 
Torlak, H. (2013). Anadolu Kültüründe Ağaçlar: Çınar ağacı düzenin ve otoritenin sembolü, 
BilimveGelecek,Aralık,Sayı.118. Erişimadresi:   
https://bilimvegelecek.com.tr/index.php/2013/12/01/anadolu-kulturunde-agaclar-cinar-agaci-
duzenin-ve-otoritenin-sembolu/ 
Tülek, V. (2013). Sina Çölü Nasıl Geçildi? Mısır’ın Fethindeki Güzellikler, Tarih Arşivi, 8-
16. Erişim adresi: http://www.tariharsivi.org/icerik/2327/sina-colu-nasil-gecildi-misirin-
fethindeki-guzellikler.html 
Ünal, M., F. (2016). Göstergebilim Serüveni, Mütefekkir Aksaray Üniversitesi İletişim 
FakültesiDergisi,3(6),ss.379-398.Erişimadresi: 
https://mutefekkir.aksaray.edu.tr/mutefekkir/article/view/145 
Vural Akıncı, B. ve Bat, M. (2009). “Siyasal Seçim Kampanyalarında Yeni İletişim 
Teknolojileri ve Blog Kullanımı: 2008 Amerika Başkanlık Seçimlerine Yönelik 
Karşılaştırmalı Bir Analiz”. Journal of Yaşar University 4(16): 2745-2778. Erişim adresi: 
https://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2012/08/12-AKINCI-TAT.pdf 
 

Political Communication in Theory and Practice: 
Non-Western Approaches ISBN: 978-975-8254-77-4

Proceeding Book 2018 

PICS2018, 12-13 October 2018, Aydın, TURKEY



 
 

61 

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM DÖNEMLERİNDE KULLANDIKLARI SİYASAL 
REKLAM TÜRLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: AK PARTİ VE CHP ÖRNEĞİ 

Hasret AKTAŞ, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 
Zühal FİDAN BARİTCİ, Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 

Fatih BARİTCİ, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 
 

ÖZET 

Siyasi partiler, ülkelerinde iktidar olmaya ve parti politikaları dâhilinde ülkeyi yönetmeye 
talip olan kuruluşlardır. Bu amaçla iktidarın seçimlerle belirlendiği ülkelerde siyasi partiler 
her seçim döneminde yarışa girmektedir. Siyasi partiler, seçim dönemlerinde iktidara 
gelebilmek için siyasal reklamlardan faydalanmışlardır. Kitle iletişim araçlarının 
gelişimine göre bu siyasal reklamlar basılı, işitsel ve görsel olarak tasarlanmışlardır. Bugün 
ise özellikle televizyon reklamları siyasi partiler için oldukça önemli bir siyasal kampanya 
aracıdır. Bu çalışmada 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri kapsamında Adalet ve Kalkınma 
Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi’nin hazırladıkları reklam filmlerinden seçilen birer 
reklam içerik çözümleme yöntemiyle incelenmiştir. Çalışma sonucunda iki partinin 
kullandığı siyasal reklamların türü, ele aldıkları konular ve reklam filmlerine dair bazı 
unsurlar bu amaçla farklı araştırmalarda da kullanılan kodlama cetveliyle ortaya 
çıkarılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Siyasal Reklam, Siyasal İletişim, Siyasi Partiler, Seçimler 

 

A STUDY ON THE POLITICAL ADVERTISING TYPES OF POLITICAL 
PARTIES USED DURING THE ELECTORAL PERIODS 
 

ABSTRACT 

Political parties are organizations that aspire to come to power in their countries and to 
govern the country within the party policies. For this purpose, political compete in every 
electoral period in the countries where power is determined by elections. Political parties 
benefit from political advertisings to come to power in electoral periods. These political 
advertisings were designed as printed, audio and visual according to development of mass 
media. Today, especially television ads are quite important political campaign tool for 
political parties. In this study, one of the advertising films prepared by the Justice and 
Development Party and the Republican People's Party within the scope of general elections 
of 24 June 2018 was evaluated with an ad content analysis method. As a result of the 
study, the types of political advertisements used by the two parties, the subjects they 
discussed and some facts about the advertising films were tried to be found out by coding 
ruler used different studies.  

Keywords: Political Advertising, Political Communication, Political Parties, Elections  
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GİRİŞ 

Siyasi partiler özellikle seçim dönemlerinde başarılı olabilmek için seçim kampanyaları 
yürütmektedirler. Her siyasi parti ve adaylar bu süreci verimli bir şekilde geçirerek 
hedeflerine ulaşmayı ve dolayısıyla seçimlerden kazançlı ayrılmayı istemektedirler. Siyasal 
kampanya sürecinde sonuca daha kısa zaman diliminde ulaşmayı hedefleyen siyasi parti ve 
adaylar, siyasal reklamlar vasıtasıyla seçmen kitleye ulaşmaya çalışırlar. Seçmenleri 
bilgilendirmek ve etkilemek adına siyasal reklamcılıktan yararlanan siyasi parti ve adaylar 
yine siyasal reklamcılığın imaj oluşturma gücünden de faydalanmaktadırlar.  

Siyasal reklamcılık uygulamaları 1952 yılında Amerikan başkanlık seçimlerinde 
Eisenhower’in televizyonda yayınlanan 60 saniyelik siyasal amaçlı reklam spotları ile 
başlamıştır. Türkiye’ye bakıldığında ise siyasal reklamcılığın 1983 yılı genel seçimleri ile 
kullanılmaya başlandığı ifade edilebilir. 1987 genel seçimleri sürecinde ise siyasal 
reklamlar gazeteler de yayınlanmasının yanı sıra televizyonda siyasal reklam uygulamaları 
verilmeye başlanmıştır (Tokgöz, 2010: 198).  

Siyasi parti ve adayların amaçlarını gerçekleştirmeleri siyasal reklamcılıktan 
yararlanmalarına ve kamuoyu desteği sağlamalarına bağlıdır. Siyasal iletişim 
yöntemlerinden olan siyasal reklamcılık, siyasal partilerin ve adayların tanıtılmasında 
önemli rol oynamaktadır. Seçim kampanyalarının yönünü tayin etmede ve hangi siyasi 
parti veya hangi adayın/adayların seçimi kazanacağını etkilemektedir (Tokgöz, 2010: 169). 
Bu sebeple siyasal tercih oluşturmaya ve tercihleri etkilemeye yönelik olarak yapılan 
siyasal reklamlar, siyasal partilerin vaatlerini seçmenlere ulaştırma amacı güder. Diğer 
reklamcılık alanlarında olduğu gibi siyasal reklamcılık, çeşitli iletişim araçlarını kullanarak 
siyasal aktörler hakkında olumlu duygular oluşturmak maksadıyla planlanmış bir iletişim 
türüdür (Lilleker, 2013: 202).  

Televizyondaki siyasal reklamların seçmenlerin ilgisini arttırmakta adayları daha iyi 
tanıtmakta ve seçimlerle ilgili bilgi sahibi olmayan bireyleri ikna etmekte ve oy vermeye 
geç karar verenleri karar vermeye ittiğini erken karar verenlerin ise kararlarını pekiştirdiği 
ifade edilmektedir (Tokgöz, 2010: 178). 

1. SİYASAL REKLAM VE TÜRLERİ  

Siyasal reklamcılık uygulamalarının tarihçesi ile televizyonun yaygınlaşması arasında bir 
ilişki söz konusudur. Siyasal reklam filmi olarak kabul edilebilecek ilk uygulama, ABD’de 
New York valilik seçimlerinde görülmektedir. Seçimlerde aday olan Cumhuriyetçi Parti 
adayı Thomas Dewey bir televizyon programında caddeden geçen kişilerin sorularına 
cevaplar vermiştir (Devran, 2004: 9). 1950’ler başlayan televizyon teknolojilerindeki 
gelişmeler vatandaşların politik tercihlerini etkilemek için siyasilere yeni fırsatları ortaya 
çıkarmıştır. Bu tarihten itibaren farklı dönemlerde farklı şekillerde uygulanan televizyon 
siyasal reklamları, günümüzde tüm dünya demokrasilerinde kullanılmaktadır. Hatta o 
kadar yaygınlaşmıştır ki başkanlık seçimlerinden yerel okul konseylerine kadar tüm seçim 
kampanyalarında siyasi makamlarca televizyon siyasi reklamları kullanılmaktadır 
(Cwalina ve diğ., 2015: 206).  Siyasal reklamcılık ilk başlarda parti ideolojilerinin ve 
programlarının tanıtımı amacıyla kullanılırken; zamanla lider ve aday imajının seçmenlere 
anlatılmasına doğru bir gelişim göstermiştir. Hangi strateji kullanılırsa kullanılsın 
siyasetçilerin siyasal reklamları göz ardı etmesi, özgür seçimlerin yaşandığı 
demokrasilerde neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Bütçesi ve süresi fark etmeksizin her 
türlü siyasal reklamlar bugün iktidar yolunda siyasetçilerin vazgeçilmezi haline gelmiştir 
(Devran, 2004: 15). 
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Siyasal reklam “partilerin seçim zamanlarında oy oranlarını artırmayı amaçlayan çarpıcı 
mesajların, profesyonel reklamcılar tarafından görsel, işitsel ve yazılı olarak için 
hazırlanması” olarak tanımlanmaktadır. Siyasal reklam olgusu aynı zamanda daha 
kapsamlı siyasal pazarlama kavramıyla da ifade edilmektedir (Aziz, 2015: 130). Bunun 
yanı sıra siyasal reklamlar siyasal kişiliklerin ve imgelerin seçmenlere satılması ya da 
seçmenler tarafından kabul edilmesi amacıyla yürütülen ve ağırlıklı olarak medyanın 
kullanıldığı bir reklam süreci olarak da ifade edilmektedir (Mutlu, 2008: 258). Bir başka 
tanıma göre ise siyasal reklam, adaylar ya da siyasi partiler tarafından medyada yer ve 
zaman satın almak koşuluyla seçmen kitlelerin tutum ve davranışlarının söz konusu 
adaylar ve partiler lehine değiştirilmesi amacıyla mesajların hazırlanıp yayınlanmasıdır 
(Uztuğ, 2004: 315). 

Siyasal reklamlar bir fikrin tanıtılması, açıklanması ve geniş kitlelere yayılmasında işlevsel 
bir öneme sahiptir. Siyasal reklamlar taşıdıkları bu özelliklerin yanı sıra ideolojik bir araç 
olarak meşrulaştırmadan örtmeye, doğrulamadan kınamaya, rasyonalleştirmeden 
ötekileştirmeye, yandaş kazanmadan yol göstermeye kadar çeşitli işlevleri de yerine 
getirmektedir (Sandıkçıoğlu, 2012: 5). Reklam, ikna edici bir iletişim biçimidir. Siyasi 
reklamlar kısa, basit, anlaşılır ve hedef kitlesini harekete geçirecek bir niteliğe sahip olması 
beklenmektedir. Seçim koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilecek siyasal reklam 
amaçları aşağıdaki gibi örneklendirilebilir (Uztuğ, 2004: 316-317): 

• Yeni bir aday/partinin seçmenlere tanıtılması, 

• Kampanya gündemini oluşturma ve yönlendirme, 

• Seçmen tutumlarını değiştirme.  

Siyasal reklamlar sahip oldukları bazı özellikler nedeniyle seçmenlerin kanaatlerini 
değiştirmek ya da var olan kanaatlerini istenilen şekilde yönlendirebilmek adına siyasi 
partiler ve adaylar tarafından sıkça başvurulan bir yöntemdir. Siyasi partiler arasında 
yaşanan rekabet seçmen kitleyi harekete geçirecek farklı siyasi reklamlara kapılarını 
aralamıştır. Siyasi partiler gerek rakip partilere göndermeli reklam çalışmaları gerekse de 
imaj reklamları hazırlatmaktadırlar. 

Farklı çalışmalarda araştırmacılar tarafından siyasal reklamlar çeşitli şekillerde tasnif 
edilmektedir. Bu çalışma açısından Johnson-Cartee ve Copeland’ın (1997: 1) tasnif ettiği 
siyasal reklam türleri üzerinde durulacaktır. Bunlar pozitif reklamlar, negatif reklamlar, 
tepkisel (reaktif) cevap reklamları ve proaktif mesaj aşılama reklamları olmak üzere dört 
ana başlıkta sınıflandırılmaktadır. Bu dört ana başlıktan ise pozitif ve negatif reklamlar 
tanımlanacaktır.  

Pozitif siyasal reklamlar, ilgili adayın “iyi” özelliklerine, başarılarına veya meselelere olan 
pozisyonlarına odaklanmaktadır (Kaid ve Johnston, 1991: 53). Eğer bir aday ya da parti 
siyasal kampanya sürecinde reklamlarında pozitif bir anlayışa sahipse rakip adaylara veya 
partilere karşı hiçbir saldırıda bulunmama kararı alabilir. Özellikle tabanda çok güçlü, 
seçmenlerin gözünde belli bir saygınlığa sahip olan ve yapılan anketlere göre farklı bir 
şekilde önde olan partiler genelde olumlu mesaj taşıyan pozitif siyasal reklamları tercih 
ederler. Güçlü iktidarlar için olumlu mesaj taşıyan kampanyalar tercih edilmektedir. Bu 
reklam türü tercih edildiğinde ise adayın belirli konularda savunduğu görüşler ve sahip 
olduğu ideal liderlik özellikleri üzerinde durulmaktadır (Devran, 2004: 136-137). Olumlu 
mesaj stratejileri genellikle şu amaçlarla tercih edilmektedir (Johnson-Cartee ve Copeland, 
1997: 162 akt. Devran, 2004: 137): 
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• Adayın seçmenlerce tanınması, 

• Adayın liderlik vasıflarının vurgulanması, 

• Seçmen ve aday özdeşleşmesinin sağlanması, 

• Aday hakkında kahraman imajı yaratmak, 

• Adayın görüşlerini açıklayarak bu görüşler ile seçmenlerin görüşleri arasındaki 
benzerliğin üzerinde durmak. 

Negatif siyasal reklamlar ise pozitif siyasal reklamların aksine rakibe odaklanmakta ve 
onun olumsuz yönleri üzerinde durmaktadır (Kaid ve Johnston, 1991: 53). Olumlu 
mesajlar kadar rakip adaylarla ilgili olarak olumsuz mesajların tercih edilmesi de sıklıkla 
rastlanan bir stratejidir. Kampanya boyunca rakip aday her zaman gündemde tutularak 
onun başarısızlıkları, liderlik yönünden eksiklikleri ve geçmişte yaptığı yanlış icraatlar 
seçmenlere aktarılarak ilgili adaya dair olumsuz bir imaj yaratılmak istenmektedir. Bu 
stratejiyi kullanacak olan aday ya da siyasi partilerin öncelikle kendi politikalarını, tutum 
ve davranışlarını saptamaları; daha sonra da hedef alınan aday ya da siyasi partinin sahip 
olduğu özellikleri, artıları ve eksileri öğrenmeleri gerekmektedir (Devran, 2004: 140). 

2. YÖNTEM 

24 Haziran 2018’de yapılan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için partiler ve 
cumhurbaşkanlığı adayları siyasal reklamlardan yararlanmışlardır. Bu çalışmada ise 
seçimlerde mecliste çoğunluğu sağlamayı amaçlayan Ak Parti ve CHP’nin siyasal 
reklamlarının analizi yapılmaktadır.  Bu amaçla siyasal reklamdan elde edilen bulgular 
sınıflandırılmakta ve anlamlı bilgiler elde etmeye yarayan içerik çözümleme yönteminden 
yararlanılmaktadır. Bunun için araştırmaya konu olan siyasi partilerin 24 Haziran 2018 
seçim döneminde yayınladıkları reklamlar birbirleriyle karşılaştırılarak kodlama cetveli 
elde edilmiştir. İçerik çözümleme yöntemi, metinlere ve kullandıkları bağlamlara yönelik 
anlamlı, tekrarlanabilen ve geçerli çıkarımlar yapmak için kullanılan bir araştırma 
tekniğidir (Krippendorff, 1980: 18). İçerik çözümleme yönteminde anlamlı çıkarımlar ve 
ölçümleme yapabilmek için kategorilendirme bir gerekliliktir (Tavşancıl ve Aslan, 2001: 
85). Bu kategoriler homojen olmalı ve farklı içerikler aynı kategoriler içerisinde yer 
almamalıdır. Yani kategoriler ayırt edici olmalıdır (Gökçe, 2006: 63).  

Kodlama cetveli, her türlü yayın, yazı ve daha küçük araştırma biriminin kodlanabilmesine 
olanak sağlayan değişkenlerin bir listesini içeren sınıflandırma sisteminin metin üzerinde 
nasıl uygulanacağı, hangi bilgilerin hangi kategori içinde nasıl kodlanacağı noktasında 
standart bir ölçü kullanılabilmesi için açık ve detaylı bilgi sunan bir cetveldir (Gökçe, 
2001: 172). Bu çalışmada Balcı ve Bekiroğlu’nun (2012) kullandığı kotlama cetvelinden 
yararlanılmıştır.  

 

Çalışmanın araştırma soruları aşağıdaki gibidir:  

1. 24 Haziran 2018 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin siyasal seçim reklamlarının mesaj/strateji türleri nelerdir? (Örn. parti, lider, 
adaylar, konu, muhalefete olumsuz mesajlar, vaatler, projeler vb.)  

2. Söz konusu partilerin siyasal reklamlarında hangi görsel-işitsel öğeler ön plandadır?  
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3.  Söz konusu partilerin siyasal reklamlarında öne çıkan konular nelerdir?  

4.  Söz konusu partilerin siyasal reklamının ileti türü (negatif ve pozitif) nedir?  

3. BULGULAR VE YORUM 

3.1. Ak Parti “Türkiye Vakti” Reklam Filmi Analizi 

       
 

         
 

        

Resim 1. Bu çalışma kapsamında ele alınan AK Parti’nin reklam filminden kareler. 

• Siyasal Reklamın İsmi ve Süresi  

24 Haziran 2018 seçimlerine AK Parti “Türkiye Vakti” konsepti ile hazırladığı siyasal 
reklamlarla katılmıştır. Bu reklam filmlerini Ak Parti hem televizyon kanalları hem de 
internet üzerinden paylaşmıştır. Gerek cumhurbaşkanlığı seçimleri için hazırlanan reklam 
filmleri gerekse de meclise girmek için yarışan siyasi parti reklamları dikkat çekmektedir. 
Araştırmaya konu olan reklam filmi “Türkiye Vakti” konsepti içinde hazırlanan ve 1 
dakika 38 saniyelik reklam ele alınmıştır.   

 

 

• Siyasal Reklamın Türü  

Bu kategoride analiz edilen reklam pozitif reklam statüsündedir. Ak Parti’nin Türkiye 
Vakti isimli siyasal reklam kampanyası içinde ele alınan pozitif reklam türünün imaj 
reklamı olduğu göze çarpmaktadır. Reklamda Ak Parti’nin imajı üzerine bir yoğunlaşma 
olduğu görülmektedir. Bunun sebebi ise aynı seçim dönemi içinde cumhurbaşkanlığı için 
de yarışan lidere farklı siyasal reklamların hazırlanması olarak yorumlanabilir. Söz konusu 
reklam filminde partinin seçmen üzerinde uyandırmak istediği izlenim üzerinden 
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senaryolar üretilir. İncelenen reklam filminde Türkiye Vakti teması ile Ak Parti’nin tüm 
Türkiye’ye seslendiği ve herkesi kucakladığı hissi uyandırılmak istenmiştir. 

• Siyasal Reklamda Ön Plana Çıkan Konular  

Söz konusu reklamda farklılıkların ortak değerler etrafında bütünleştiği, ortak acı ve 
sevinçlerin milleti bir araya getirdiği teması üzerinden işlenen birlik-beraberlik mesajı ile 
reklamın etkisi arttırılmak istenmiştir. Bu tema çerçevesinde Türkiye’yi bu tema üzerinden 
birleştiren gücün Ak Parti olduğu duygusu uyandırılmaya çalışılmıştır.  

• Siyasal Reklamda Kullanılan Çekicilik Türü  

“Türkiye Vakti” reklam filminde daha önceki seçim dönemlerinde de olduğu gibi duygusal 
çekicilik kullanılmıştır. Seçmen kitlenin duygularına hitap eden reklam filmi ile Ak Parti, 
siyasi rekabetin içinden sıyrılarak yine iktidar partisi olmayı hedeflemektedir. 

• Siyasal Reklamda Müzik ve Ses Kullanımı  

“Türkiye Vakti” teması çerçevesinde yayınlanan siyasal reklam filminde Ak Parti, müzik 
tercihi olarak seçmeni harekete geçirecek ve iletilen mesajları hatırlatma ve pekiştirmeyi 
amaçlamaktadır. Reklam filminde dış ses olan sunucunun sesi daha baskın olarak verilmiş 
olup, bu dış ses için tok bir erkek sesi kullanılmıştır. Ak Parti siyasal reklamı ile 
seçmenlere ulaştırmak istediği mesajı dış sesin vurgulamasına yüklemiş böylece daha etkin 
olmak istemiştir.  

• Siyasal Reklamda Kullanılan Görüntü Türü  

Türkiye Vakti reklamı görüntü açısından değerlendirildiğinde seçmen üzerinde daha etkili 
olması için hem dış mekân hem de stüdyo çekimlerine yer verilmiştir. Reklamın sonunda 
animasyon ve efekt kullanılmış olup, siyasi partinin logosuna, sloganına ve liderinin 
fotoğrafına yer verilmiştir. Ayrıca bu reklam filminde cumhurbaşkanlığı seçimine de 
göndermede bulunularak parti lideri olan Erdoğan’ın logosu ile fotoğrafı kullanılmış; 
bunun yanı sıra Türk bayrağına da yer verilmiştir.  

• Siyasal Reklamda Slogan, Amblem ve Sembol Kullanımı 

Markalar gibi siyasi partileri de görünür kılmanın yolu kurum kimliğini oluşturan unsurlara 
dikkat edilmesidir. Bu noktada siyasi partiler logolarına ve sloganlarına söz konusu reklam 
içinde mutlaka yer vermektedirler. Seçim sürecinde siyasi reklamı hatırlatmada yardımcı 
olarak karşımıza sloganlar çıkmaktadır. Ak Parti bu seçim kampanyası için hazırladığı 
reklam filminde “Türkiye Vakti” sloganını kullanmaktadır.  

 

3.2. CHP “Millet İçin Geliyoruz” Reklam Filmi Analizi 
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Resim 2. Bu çalışma kapsamında ele alınan CHP’nin reklam filminden kareler. 

• Siyasal Reklamın İsmi ve Süresi  

24 Haziran 2018 seçimlerine CHP “Millet İçin Geliyoruz” sloganı ile hazırladığı reklam 
filmleri ile seçim yarışına katılmıştır. CHP mecliste çoğunluğu sağlamak ve 
cumhurbaşkanlığı sistemi için yarışa katılan Muharrem İnce için reklam filmleri 
hazırlatmıştır. Bu reklam filmleri içinden 57 saniyelik “Milliyet İçin Geliyoruz” reklam 
filmi ele alınmıştır.   

• Siyasal Reklamın Türü  

Söz konusu reklam filminde CHP birlik beraberlik ve ülkenin sahip olduğu değerler üzerinden 
bir hatırlatmaya gitmektedir. Bu değerlere duyulan özlem anlatılmaktadır. Adaletli bir ülke ve 
güçlü yerine haklı olanın kazandığı ifadeleri ile yönetimde eleştirilen noktaları dile 
getirmektedir. 

• Siyasal Reklamda Ön Plana Çıkan Konular  

Reklam filminde örf ve adetler, adalet, kardeşlik, huzurlu bir yaşam ve daha iyi bir gelecek 
arzusu dile getirilmektedir. Ülke ile ilgili birçok beklenti ve istekler dile getirilmekte ve 
toplumun özüne döndüğünde daha iyi bir gelecek vurgusu yapılmıştır. Reklamda birden 
fazla konuya değinilmiştir. 

• Siyasal Reklamda Kullanılan Çekicilik Türü  

“Millet İçin Geliyoruz” reklam filminde duygusal çekicilik kullanılmıştır. Siyasal reklamda 
kullanılan hikâye örgüsünde duygusal çekicilikten yararlanılmış ve hak, adalet vurgusu 
yapılarak vaatlerden bahsedilmiştir. 

• Siyasal Reklamda Müzik ve Ses Kullanımı  

“Millet İçin Geliyoruz” reklam filminde müzik mevcuttur ancak dış ses baskındır. CHP’nin 
siyasal reklamı seçmenlere mesajını yüksek bir sesle ileten dış sese yüklemiştir. 
Sunucunun yer yer ses tonunu kullanarak önemli konulara vurgu yaptı gözlemlenmektedir.  

• Siyasal Reklamda Kullanılan Görüntü Türü  
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“Millet İçin Geliyoruz” sloganı ile paylaşılan reklam filminde dış mekân çekimlerine yer 
verilmiştir. Anlatımı kuvvetlendirmek için ilgili görüntülere yer verilmiştir. Yine ilgili 
görüntülerde dış sesin ifadeleri altyazı ile verilmiştir. Bunun işitme engelli vatandaşların 
mesajı daha kolay algılaması için yapıldığı gözlemlenmektedir. Reklam filminin sonunda 
siyasi partinin logosuna ve seçmene oy vermeyi hatırlatacak evet mührünün yer aldığı oy 
pusulası gösterilmiştir. Reklamda lider görüntüsü ya da cumhurbaşkanı adayının 
görüntüsüne yer verilmemiştir. 

• Siyasal Reklamda Slogan, Amblem ve Sembol Kullanımı  

“Millet İçin Geliyoruz” sloganın yer aldığı reklam filminde yine seçmene hatırlatmak 
maksadıyla CHP logosu ve hemen altında evet mührüne yer verilmiştir.   

SONUÇ  

Siyasal reklamlar, seçim yarışında partilerin rakipleri karşısında geliştirdikleri savunma 
mekanizmalarıdır. Her yeni seçim döneminde iktidar olma yarışına katılan siyasi partiler, 
siyasal kampanya planlamasında çeşitli stratejilerden faydalanmaktadırlar. Çeşitli strateji 
ve taktiklerle öne geçmeyi planlarken bir sonraki seçim döneminin de planlamasını 
yapmaktadırlar.  

Bu araştırma öncelikli olarak 24 Haziran 2018 seçim dönemi için seçim yarışına katılan Ak 
Parti ve CHP’nin televizyonda yayınlanan siyasal reklamlarını ele almaktadır. Televizyon 
reklamlarında kullanılan mesaj stratejileri ve taktikleri analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu 
bağlamda bu iki partinin hazırladıkları siyasal reklam adı ve türü, süresi, siyasal reklamın 
konusu, siyasal reklamın çekicilik türü, müzik kullanımı, reklamdaki baskın olan ses ve 
görüntü türü, siyasal reklamlardaki liderin görüntüsü ve son olarak bu reklamlarda 
partilerin slogan, amblem ve sembol kullanımı ele alınmıştır. Bu kategoriler ışığında 
yapılan içerik çözümleme yöntemi ile bu iki siyasi partinin siyasal reklam kullanımları 
değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında Ak Parti’nin “Türkiye Vakti” adlı reklam 
filmini, CHP’nin ise “Millet İçin Geliyoruz” adlı reklam filmini seçim dönemi için 
hazırladığı; AK Parti’nin bu çalışmada ele alınan reklam filmi 1 dakika 38 saniye iken 
CHP’nin reklam filmi ise 57 saniyedir. Reklam türleri açısından iki siyasi partinin siyasal 
reklamları değerlendirildiğinde ise AK Parti’nin reklam filminde pozitif reklam türlerinden 
imaj reklamını tercih ettiği; CHP’nin ise negatif reklam türlerinden imalı karşılaştırma 
reklamını tercih ettiği gözlemlenmiştir. Ak Parti’nin siyasal reklamında ön plana çıkan 
konular birlik, beraberlik ve ortak değerler iken; CHP’nin siyasal reklamında ele aldığı 
konular örf, adet, adalet, kardeşlik ve daha iyi bir gelecek üzerinedir. İki siyasi partinin de 
reklam filmlerinde duygusal çekicilikten faydalandıkları görülmüştür. İki siyasi parti de 
çalışma kapsamında ele alınan reklam filmlerinde müzikten yararlanmış ve dış sesin baskın 
olduğu, kitleleri harekete geçirmeye yönelik müzikleri tercih ettikleri anlaşılmıştır. 
Reklamlarda kullanılan görüntüler üzerinden iki partinin çalışması ele alındığında AK 
Parti’nin hem dış hem de iç mekanda çekim yaptığı, animasyon ve efektten faydalandığı ve 
reklamın sonunda ise lider fotoğrafı, Türk bayrağı ve son olarak Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın kullandığı logosu yer almaktadır. CHP’nin reklamında ise dış mekan 
çekimleri söz konusu olmakta, animasyon ve efektlerden faydalanılmakta ve reklamın 
sonunda parti logosu ile evet mühürlü oy pusulası kullanılmıştır. Her iki partinin de reklam 
filmlerinde amblem, slogan ve sembol kullanımına dikkat ettikleri çalışmanın neticesinde 
gözlemlenen bir diğer sonuç olarak ortaya çıkmıştır.  
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SİYASİ AKTÖRLER TARAFINDAN KULLANILAN DİLİN HABER DİLİNE 
UYARLANMASI: MEDYA SİYASET İLİŞKİSİ 

 

Dr. Öğretim Üyesi Hicabi Arslan1 

  

ÖZET 

 

Basın 4.güç olarak demokratik rejimlerin vazgeçilmez öğelerinden biridir. Yönetenlerle, 
yönetilenler arasında aracı konumundadır. Türkiye’de tirajları fazla olmamasına rağmen 
gazeteler, televizyonlar, internet medyası, sosyal medya ve radyo kamuoyu oluşturma gücü 
ve geniş kitlelere ulaşabilmesi sayesinde ülke gündemi üzerinde etkili olurlar.  

Türkiye, gündemi çok sık değişen (ve/veya değiştirilen) bir ülkedir. Basının gündeminin 
sık sık değişmesi, basın kuruluşlarının yayın politikalarıyla doğrudan ilgilidir. Sosyal 
hareketlilik nedeniyle meydana gelen olay yoğunluğu bir etken olarak görülse de gündem 
değişikliklerinde temel faktör basın kuruluşlarının yayın politikasıdır.  

Tüm bu karmaşık yapı ve eylemler arasında sıkışıp kalan ve 4.güç diye adlandırılan 
basının; günlük iç ve dış siyasi söylemlerden diğer bir değişle politikalardan nasıl 
etkilendiği ve etkilediği bu süreçte kullanılan siyaset dilinin haber diline uyarlanarak 
kamuoyuna yansıtılması ve bunun kamuoyu üzerindeki etkilerinin sonuçları üzerinde 
durulacaktır.  

Bu çalışmada amaç; ülkemizde siyasi olarak gerekçelendirilerek 17.04.2018 tarihinde  
dillendirilen ve resmi olarak da bir gün sonra deklare edilen “24 Haziran 2018 erken seçim 
kararı” ve sonrasında gelişen olayların haberlere yansımasının sonuçları üzerine analiz 
yapmak.  

Bu süreç içerisinde (17.04.2018-25.06.2018 tarihleri arası) siyasetçiler tarafından 
geliştirilerek kullanılan siyasi dilin ve söylemlerin medya aracılığı ile nasıl değiştiği ve 
değişikliğin seçmen kitlesi üzerindeki etkisini ölçümlemek üzere 8 adet günlük yayın 
yapan ulusal gazete (Hürriyet, Milliyet, Yeni Akit, Yeni Şafak, Sabah, Star, Cumhuriyet, 
Sözcü) ile bunlara ait internet haber sitelerinin haberleri irdelenip, elde edilen sonuçlar 
yorumlanarak kullanılan siyasi dil ile haber dilinin birbirleri ve seçmen kitlesi üzerindeki 
olumlu-olumsuz etkileri tartışılacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Erken Seçim, Siyasi Söylem, Haber Dili, Medya, Siyaset 
1 Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü Bölüm Başkanı harslan@adu.edu.tr, 
+905424220315 
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ADAPTATİON OF LANGUAGE USED BY THE POLİTİCAL AGENTS TO NEWS 
LANGUAGE: RELATİONSHİP BETWEEN MEDİA AND POLİTİCS  

 

Dr. Lecturer Hicabi Arslan1 

  

ABSTRACT 

The press is one of the indispensable factors of a democratic regime as the 4th estate.	It is 
the mediator between the government and the public. Newspapers – despite their little 
circulation-, television, internet media, social media and radio have an effect on the 
country’s agenda as they can mold public opinion and reach the large masses.  	

Turkey is a country, the agenda of which changes (and/or is changed) very frequently. The 
frequent change in the agenda of the press is directly related to the publishing policies of 
media institutions.	Although the intensity of the events occurred due to social mobility is 
seen as a factor, the main factor for the changes in the agenda is the publishing policy of 
the media institutions. 

The following subjects will be addressed: how the press that has been stuck between all 
these complex structures and actions and called the 4th estate is influenced by, and affects, 
the internal and external political discourses, namely the policies; reflecting the political 
language used during this process to the public opinion by adapting it to the news 
language; and the results of its effects on the public opinion.  

The objective of this study is to analyze the results of “Early Election Decision on 24 June 
2018”, which was put into words on 17.04.2018 by providing a political justification in our 
country and was declared a day later, and the reflection of the events occurred thereafter.  

During this process (between 17.04.2018 and 25.06.2018), 8 national daily newspapers 
(Hürriyet, Milliyet, Yeni Akit, Yeni Şafak, Sabah, Star, Cumhuriyet, Sözcü) and the news 
of their internet news sites will be examined, the results obtained will be interpreted and 
the positive and negative effects of the political language and news language on each other 
and on the electorate will be discussed, in order to measure how the political languages and 
discourses used and improved by the politicians have been changed and the effect of this 
change on the electorate. 

 

Keywords: Early Election, Political Discourse, News Language, Media, Politics 
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Bir kültürün kodlarını kullandığı dil içinde bulmak mümkündür. Dil ve hayat karşılıklı 
olarak birbirlerini etkilemekte ve belirlemektedirler. Gündelik hayat içine yerleşmiş söz ve 
ifadelerde, toplumun anlayışı ve yaşam biçimine yönelik izler bulunabilmektedir. Siyasi 
güç bir taraftan kültür üzerinde belirleyici etkiler oluştururken, öbür taraftan kültür içine 
yerleşmiş olan unsurlar, o ülkede siyasetin nasıl yapılacağını da önemli ölçüde 
belirlemekte, yön vermektedir. (Dedeoğlu, 2014, s. 110) 

Dil ve düşünce ideoloji ile birlikte desteklendiği zaman bu bir ifade biçimi yani söylem 
halini alır. Bu da siyasetin ifadesinde etkin bir unsur olarak karşımıza çıkar. Bu ifade 
biçimi medya aracılığı ile kullanıldığı zaman da yeni ve etkin bir mücadele alanı oluşur. 
Siyaset dilinin medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaşması, bir taraftan politik kimlik 
kazanmış bireylerin varlığına işaret ederken diğer taraftan siyaset dilinin kitleler üzerinde 
etkileyici bir araç olarak kullanılmasına da yol açmaktadır.  

İdeolojiler bir taraftan düşüncelere yön vermekteyken, bu yapısının da ona sağladığı 
avantajlar ile birlikte diğer taraftan kitleleri yönlendirmekte ve sosyolojik olarak 
farkındalık yaratan bir etkiyi ortaya koymaktadır. İdeolojinin medya ile olan işbirliği ise 
iktidar mücadelesinde ayyuka çıkmaktadır. İktidar mücadeleleri ve ideolojilerin savaşı 
medya arenasında hayat bulmaktadır. (Durgun ve Yaman, 2017, s. 39) 

Medya ise kültürün ulusal ve uluslararası düzeyde bireylere ulaştırılması noktasında 
önemli bir görev üstlenmektedir. Medyanın değiştirme, yönlendirme, birleştirme ve 
ayrıştırma etkisi bireyler ve genel anlamda toplum boyutuyla da sınırlı kalmayıp, 
toplumsal ve siyasal yapı içinde etkin bir konuma sahip olan, siyasi liderleri ve meşru 
hükümetin politikalarını da kapsayacak boyutlara ulaşabilmektedir. Medyanın, 
ekonomiden sanata kadar, toplumsal ve siyasal hayatımızda pek çok etkisi vardır. 
Türkiye'de medya gündem oluşturma açısından önemli bir faktör olarak karşımıza çıktığı 
ve günümüz ölçütlerinde kişiler ya da toplumlar üzerinde büyük etkiye sahip olduğu 
herkesçe bilinen bir gerçektir.  

Aslında medya organları halkın bilgilenmesinden ziyade haberleri manşetlerinde ve ana 
haber bültenlerinde kendi önem sıralarına göre vermektedirler. Fakat insanların büyük bir 
kısmı onların verdiği önem sırasını benimseyerek haberleri önemliden önemsize doğru 
değerlendirmektedirler. Çünkü bireylerin çevresinde olup bitenlerin tamamını öğrenmeleri 
veya kendilerini yönetecek siyasi vekillerin her birini birebir tanımaları mümkün değildir. 
Özellikle siyasi seçimlerin (yerel veya genel) olduğu dönemlerde medya organlarının 
siyasi partilerin haberlerine verdikleri önem sırası ya da her hangi bir siyasi partinin 
görüşlerini diğerine göre daha fazla ya da daha az yer vermesi o ülkenin geleceği için 
önemli rol oynayabilmektedir. Çünkü medya organlarının, ülkenin geleceğinde söz sahibi 
olacak siyasi parti veya partilerinin alacakları oy miktarını belirleyecek seçmen kitlesini, 
verdikleri haberlerle yönlendirmeleri mümkün olabilmektedir. (Şimşek, 2009, s. 125) 

Modern dünyada, bireylerin ve toplumun değer yargılarını şekillendiren en önemli 
kurumların başında kitlesel medya gelmektedir. Liberal demokrasi tezleri de medyaya 
büyük önem atfederken, bilginin geniş kitlelere medya araçları tarafından ulaştırılabildiğini 
ve ancak bu sayede bilgili toplumlar yaratılarak demokrasiye katkı sağlayacaklarını ortaya 
koymaktadır. Kitlesel medyasının eleştirel ve bilgilendirme işlevi olduğu öne sürülerek, 
kamuyu ilgilendiren konularda bilgi sahibi olunmasını sağlayacağı tespiti vardır.  

Kitle iletişim kavramı günümüzde önemi her geçen gün daha da artan bir iletişim yöntemi 
olarak karşımızda dururken, geliştirilen iletişim stratejileri ise siyasal iletişimin temellerini 
oluşturan önemli bir araçtır. İletişim stratejilerinin siyasi mesajlar içererek geniş kitlelere 
yayılması anlamını ifade eden siyasal iletim kavramı beraberinde literatürde “kuralcı 
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bütünleşme” kavramını da ortaya çıkarmıştır.  

Kitle iletişiminde ve siyasal iletişimde kullanılan dil bazen insanların kendi arasında 
kullandığı dil olan “günlük konuşma dili” olarak yer alırken bazen de onlara uzak 
diyebileceğimiz “sanatsal-akademik-edebi-hukuki” özellik de içerebilmektedir. Basın dili 
günlük konuşma dilinden bazı noktalarda da yazı dilinden farklılıklar gösterebilir. Bu 
durum sadece dilimizde değil diğer yaygın dillerde de benzer özellikler göstermektedir.  

Siyaset, kamu ve medya aynı gündemi paylaşan, birbirlerinden etkilenen bir döngü içinde 
yer alırlar. Siyaset gündemi ve medya gündemi ilişkisi literatürde üzerinde çok da 
çalışılmış bir alan değildir. Kamu gündemi ve medya gündemi ilişkisi üzerine çok çeşitli 
çalışmalar yapılmıştır. (Bayram, 2015, s. 407) 

SİYASET DİLİ VE HABER DİLİ 

Siyasetçiler, içinde bulundukları çevre ve sorunları çözme doğrultusunda sahip oldukları 
düşünceler içerisinde özellikle belirli konulara hassasiyet göstererek bun konuları kendi 
kişisel gündemlerinde üst sıralarda tutmakta ve yasal süreçlerdeki etkinlikleri 
doğrultusunda bu sorunları politik gündeme taşımak da vardır. Bazen bu gündem 
oluşturma yerel bazda kalırken bazen de ulusal ve hatta uluslararası boyutlara 
ulaşabilmektedir. 

Politikanın toplumdaki düşünce odaklarının paylaşım ve bölüşüm mücadelesi olması, 
politik gündemin oluşumunda son derece karmaşık bir sürecin işlediğinin işaretini 
vermektedir. Bu nedenle politik aktörlerin ihtiyaç duyduğu stratejik iletişim, halkla 
ilişkilerin ve kitle iletişim araçlarının politik iletişim süreçlerine etkin biçimde dahil 
edilmesinin en önemli gerekçesi olmuştur.  Günümüzde insanların düşüncelerini 
değiştirmek ve bu yolla dış politikalar üzerinde kendi ulusal çıkarları doğrultusunda 
doğrudan etki uyandırmayı amaçlayan propaganda; hükümetler tarafından yoğun olarak 
kullanılmaktadır. Bu amaçla faaliyet gösteren profesyonel kadroları vardır. 

Kitle iletişim araçlarının gelişmesi, gerek propaganda araçları, gerekse propaganda 
yöntemlerini daha çok karmaşık hale getirmiş bulunmaktadır. Kitle iletişim araçlarında 
neyin haber olduğunu tanımlayarak haberleri biçimlendiren ve bu araçları belli bir düzen 
içerisinde tutmak üzere olumlu girişimlerde bulunan önemli aktörler vardır. 

SİYASİ DİL 

Siyaset ilgi çekicidir, çünkü insanlar birbirleriyle uyuşmazlık halindedirler. Nasıl 
yaşamaları konusunda hemfikir değildirler. Kim neyi ne kadar almalıdır? Toplum işbirliği 
temeline mi dayanmalıdır yoksa çatışma temeline mi? Bu gibi soru ve sorunların nasıl 
çözüme kavuşacağı konusunda da kafaları karışıktır. İşte siyaset tam da bu zamanda ortaya 
çıkan ve en geniş en temel anlamıyla insanların hayatlarını düzenleyen genel kuralları 
yapmak, korumak ve değiştirmek için var olan bir yoldur, yöntemdir.  

Siyasi eylem ya da söylemi dillendirmek diğer bir deyişle onu ideoloji olarak ifade etmek 
ise “siyasi dil”in görevidir. Siyaset dili insanı doğrudan veya dolaylı olarak bir tercihe 
yöneltme dilidir. Esası reklam dili gibi iknaya dayanır. Reklam dilinde gaye satın alma 
davranışını etkilemektir. Siyaset dili ise tercih etme ya da oy verme, kanaat ifade etme 
davranışını etkilemektedir. İdeolojinin temelden bir kavrayışla ele alınmaktan kaçınılarak 
maddi bir olgu olarak değerlendirilmesi, ideoloji kuramlarının dil, anlam ve söylemle 
ilişkili kavrayışlar geliştirmelerini gerektirmiştir. İdeoloji ve dil arasındaki ilişki, dilin 
toplumsal değişimi sağlayan bir anlama bürünmüştür. Dil çalışmaları, özellikle 
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göstergebilimin gelişmesiyle etkileşim içinde diğer çalışmalarla özellikle siyaset bilimi ile 
birleşerek yeni bir tanıma, yapıya  kavuşmuştur.  

Siyaset kurumu siyaset dilini kullanırken; 

• Hükümet etme sanatı olarak siyaset 
• Kamusal işler olarak siyaset 
• Uzlaşma ve mutabakat olarak siyaset  
• İktidarın ve kaynaklarının dağıtımı olarak siyaset 

Şeklinde  bir  gruplandırmaya tabi tutulmuş ve;  

• İnsanların uymak zorunda oldukları genel kuralları belirleyerek çatışmayı en asgari 
düzeyde tutmak 

• Farklı düşünürler ve farklı gelenekler tarafından farklı biçimlerde anlaşılabilen 
eylem ve söylemler konusunda ortak çözüm yolu aramak 

• Genel alanda geçerli olan siyasi ilişkilerin özel alanda da geçerli olabileceğini 
kabullenmek 

Gibi başlıklarda da ortak bir siyaset dili oluşturulması konusunda görüş birliğine 
varılmıştır. 

Siyasi otoriteler, kriz ve olağanüstü dönemlerde ortak bir dil oluşturup bunu yine ortak 
iletişim araçları yani kitle iletişim araçları kullanarak çözüme kavuşturmaya ve bu dönemi 
en az hasarla atlatmaya çalışırlar; 

• Gündemi belirleme ve/veya yönlendirme 
• Sorun yada sorunların tabana yayılarak açık ve herkesçe kabul görür bir hal alması 
• Gündemi soğutarak, bireyleri başka gündemlere yönlendirme, özellikle ekonomi ve 

genel güvenlik gibi 
• Bireyleri gündem hakkında körleştirme ve uzaklaştırma 
• Her şeyin normalinde ve kontrol altında olduğu mesajını yayarak güven tazeleme 
• Kamuoyunun beklentilerini boşa çıkarma ya da yeni ve daha güçlü bir beklenti 

oluşturma 
• Başka çözüm yolu olmadığına ikna ederek mevcut durumu kabullendirme 

Normal şartlarda konuşma dilinde insan kendini çok rahat ifade edebilir. Ancak siyaset söz 
konusu olduğunda kitle iletişim desteği alınmadan yapılan eylem ve söylemler etkisiz ve 
sınırlı kalır.  

Öyle ki; dil anlaşma aracı olarak işlev gören düzenli yapıda işaretler manzumesidir. 
Umumi olarak konuşma ve yazı dili şeklinde hayatın ve kainatın anlaşılması için aracı 
vazifesi görür. (Özarslan, 2013, s. 253) Buradan hareketle dilin siyaset ve kitle iletişimi ile 
ilişkisini anlamanın en iyi yolu onun hayatın diğer alanlarındaki etkisini görmekten geçer.  

• Dil ve Dilin Mahiyeti 
• Basın Dili ve Mahiyeti 
• Konuşma Dili ve Basın Dili 
• Edebiyat Dili ve Basın Dili 
• Mizah Dili ve Basın Dili 
• İlim Dili ve Basın Dili 
• Soyut Dil, Matematik Dili ve Basın Dili 
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• Felsefe Dili ve Basın Dili 
• Din Dili ve Basın Dili 
• Hukuk Dili ve Basın Dili 
• Siyaset Dili ve Basın Dili 
• Reklam Dili ve Basın Dili 
• Sahne Dili ve Basın Dili 
• Argo ve Basın Dili 

Söylem ve iletişimin bireylerarası güç ilişkilerinden etkilenmesi ve bu doğrultuda söylemin 
şekillenmesi oldukça sık gözlenen bir durumdur. Güç ilişkilerinin söylemsel olduğunu 
belirten van Dijk, sosyal gücü, kontrol ya da egemenlik açısından tanımlar ve grupların 
diğer grup üyelerinin hareket ve düşüncelerini kontrol etme derecelerine göre daha az ya 
da daha çok güce sahip oldukları sonucuna varmaktadır. Öncelik karşıtı söz eylemlerin 
kullanımı da toplum varsayılan bireylerin daha çok dolaylı yönlendiriciler kullandığını 
ortaya koyarak doğrudan anlatımı güç ile birleştirmenin yanlış olabileceğini 
göstermektedir. (Alagözlü ve Şahin, 2010, s. 17) 

Medyanın kitleleri etkileme gücünü bilen yöneticiler ya da yönetici adayları tarihin her 
döneminde iktidara gelmek, daha sonra da iktidarlarını sürdürebilmek amacıyla iletişim 
kanallarını denetimlerinde tutmuşlardır. İktidarlar yalnızca medyanın içinde işlev gördüğü 
yasal çerçeveyi daraltarak basın özgürlüğünü kısıtlamakla yetinmezler, medyanın haber 
içeriğinde fiili olarak da denetim uygulamaya çalışırlar.  

Siyasal iletişim stratejilerinin oluşmasında medya ve siyasetin etkileri büyüktür. Medyanın 
gücünün en temel dayanağı bir çok araştırmaya göre siyasetle yakın bağından 
kaynaklanmaktadır. (Çengel, 2015, s. 188) Bu kapsamda medya ve siyaset ilişkilerini 
oluşturan beş temel unsuru özetlemek gerekirse;  

• Medyanın ekonomik yapılanma biçiminin etkileri 
• Siyaset ve yasal sınırların etkileri 
• Medya mülkiyetinin etkileri 
• Uluslararası iletişim akışının etkileri  
• Çalışma koşulları ve işin teknik özelliklerinin etkileri 

 

HABER DİLİ 

Haber dili ya da basın dili diye ifade edilen kavram, pratikte bir ifade ihtiyacının 
doğurduğu kavram olarak ortaya çıkmıştır. Haber, öncelikle karşımızdakilere bir şey 
anlatma faaliyetidir. Haber; kültürü, eğitim düzeyi ve sosyal durumu farklı olan bireylere 
yönelik hazırlanır. Bunlar isçiler, öğretmenler, bankacılar, sanayiciler, ev hanımları vs. 
olabilir. Bu kadar geniş̧ ve homojen olmayan bir kitleye hitap eden haberin dili, herkes 
tarafından anlaşılacak şekilde olmalıdır. Çünkü toplumu oluşturan bireyler eğitim 
düzeyleri ve olayları anlama düzeyleri bakımından farklılıklar gösterirler. Okuma yazma 
oranının istenilen düzeyde olmadığı ülkemizde, haberde kullanılacak sözcükler de son 
derece dikkatli seçilmelidir.  

Haber dili, konuşma dili değildir. Ama tam anlamıyla edebi bir yazı şekli de değildir. Yazı 
dili hayatın tüm yönlerini en açık şekilde ifade ederken, haber dili bu kadar sınırsız 
değildir. Bazı noktalarda günlük konuşma ve yazı dilinden farklılıklar gösterir. Manşetlerin 
ve haber başlıklarının dili hem ifade, hem, dil bilgisi kuralları ve hem de kelime ve kavram 
seçimi bakımından konuşma ve yazı dilinden farklıdır. Sınırlı sayfa üzerinde, dar yerde az 
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kelime ile daha fazla ve daha çarpıcı ifade imkânı temin gayesiyle başvurulan bu yol, haber 
dilinde de tesiri artırmak için anlamda çarpıcı ve hece bakımından kısa kelimeler tercih 
edilişiyle kendini gösterir. 

Haberi yazarken; 

• Açıklık 
• Sadelik 
• Kesinlik 
• Zaman uyumu 
• Yer uyumu 
• Eylem bütünlüğü 
• Unvan kullanımı 
• İsim kullanımı 
• Sıfat kullanımı 

Gibi başlıklara özel önem gösterilmelidir.  

Haberde;  

• Haberde yönlendirme 
• Kasıtlı olarak eksik bilgi verme 
• Kasıtlı ve/veya bilinçli olarak hiç bilgi vermeme 
• Hatalı bilgi verme 
• Haberi çarpıtarak verme 
• Haberde manipülasyon olması 
• Haberde yersiz sansür 

Bu yanlış yol ve yöntemlere asla başvurulmamalıdır. 

Bir haberin değerini dili belirler. Herhangi bir eylemin ya da söylemin hedef kitlelere 
ulaştırılması için uygun bir haber dili ve bazı özellikler gerekir. Çoğu söylem ve 
eylemlerin haber değeri bulunmadığı için hedef kitleye ulaşmamakta veya 
ulaştırılmamaktadır. Haberin objektifliği, nesnelliği, yanlılığı ya da taşıdığı sorumluluk 
gibi somut olmayan kurallar haber değerlendirme ilkeleri arasında yer alırlar.  

MEDYA SİYASET İLİŞKİSİ 

Medyanın farklı toplumlarda ve farklı tarihsel dönemlerde üretim pratiklerinin biçimlenişi 
medya-siyaset ilişkilerinin niteliğine göre değişiklik göstermiştir. Türkiye’de de medyanın 
siyasetçiler ve siyasi kurumlarla ilişkilerini nitelemek için farklı dönemlerde farklı 
isimlerle anılan gazetecilik pratiklerinden söz edilmiştir. Medyanın kitleleri etkileme 
gücünü bilen yöneticiler ya da yönetici adayları tarihin her döneminde iktidara gelmek, 
daha sonra da iktidarlarını sürdürebilmek amacıyla iletişim kanallarını denetimlerinde 
tutmuşlardır. (Uzun, 2014:130) İnsanlara kitlesel olarak hitap edebilmek onları belli bir 
ürünün tüketimine yönlendirmek ve kendilerine sunulan belli düşünce ve görüşleri 
onaylamalarını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren medya, özellikle kitlelere bilgileri 
ulaştırmak, mesaj iletmek ve zamanlarını değerlendirmek gibi çeşitli işlevlerle hareket 
etmektedir. (Taşkıran, 2007, s. 18) 

Zamanla toplumsal yapıların oluşmasının en önemli etkeni olan kitle iletişim araçları, 
düzen içinde pek çok güç elde etmiş ve bu güç sayesinde toplumda yeni dengelerin 
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oluşmasında aktif rol oynamıştır. Bu açıdan medya ve siyaset, kamusal hizmet yapan, 
toplum tarafından görevlendirilen alternatifsiz bir sistem olarak görülmektedir. Bu 
bakımdan da hem medyanın hem de siyaset kurumun toplum adına hareket ettiğini 
söyleyebiliriz.  

Medya ve siyaset arasındaki ilişki “ortak yaşam ilişkisi” şeklinde tanımlanmaktadır. 
Medya haber kaynağı olarak siyaseti görmekte; siyasiler ise kendi düşünce ve tutumlarının 
kamuoyuna ulaşmasını istemektedir. Kitleleri bilgilendirmeyi ve buna bağlı olarak 
yönlendirme merkezlerini içine alan medya ile bu fonksiyonları kendi doğasından ve biraz 
da sistemden alan siyaset arasında her zaman bir işbirliği ve bunun yanı sıra bir çatışma 
söz konusudur. Her iki güç de yönlendirme ve bilgilendirmenin kendi tekelinde olmasını 
tercih etmekte ve zaman zaman bunu paylaşımla elde etmektedir. Fakat bazen bu sorunlara 
yol açmaktadır. Medya siyaseti kendi alt sistemi haline getirmek için çaba içindeyken, 
tamamen aynı istikamette olarak siyaset de medya için aynı duyguları beslemektedir. 
(http://aves.erciyes.edu.tr/YayinGoster.aspx?ID=7380&NO=37, 14.08.2018)  

Kitle iletişim etkileri hakkında ortaya atılan hipotezlerin içinde yaşamını sürdüren hatta 
son zamanlarda serpilip gelişen bir tanesi, kitle iletişim araçlarının bazı konulara ilgi 
duyarak ve diğerlerini göz ardı ederek kamuoyu üzerinde etki yapacağını ileri süren 
“Gündem Koyma ve Saptama” modelidir. Medya siyaset ilişkisini; gündem belirleme veya 
belirlenen gündem üzerinden de ele almak mümkündür. Siyasal gündem, en açık bir 
ifadeyle bir topluluğun sorun önceliklerinin bir özeti olarak da değerlendirilmektedir. 
Gerçek yaşamdaki gelişmeler sonucunda, sorun olarak ortaya çıkan ve hemen çözülmesi 
gereken bir takım işler, kamunun politikacılardan beklentileri, medyanın politikacıların 
faaliyetlerini yakından takip etme isteği ve zaman zaman onları etkilemeye çalışması, 
politikacıların içinde bulundukları çevre ve sorunları çözme doğrultusunda sahip oldukları 
düşünceler, siyasal gündem üzerinde etkisi olan önemli unsurlar olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  

Medya kamuoyu aracılığıyla siyasetle ilgilenir. Bir başka deyişle bütün demokratik 
sistemlerde kamuoyunun temayülleri büyük önem taşımaktadır. Siyasal elitlerin medyaya 
bakışında önemli bir etken meşruiyet ihtiyacıdır. Kendilerini ve politikalarını 
meşrulaştırabilmek ve olumlu imaj geliştirerek rakiplerinden bir adım öne geçmek 
anlamında medyayla ilgilenmektedirler. Siyasetin modern zamanlarda kendi kulvarlarında 
yürümesini sağlayan en önemli gelişmelerden biri de kitle iletişim araçlarının bütün 
görkemiyle ortaya çıkışlarıdır (Bostancı, 1998, s. 160).  

Siyasilerin iletişim araçlarıyla devamlı ilgilenmelerine neden olan unsurları üç sınıfta 
toplamak mümkündür: 

• İletişim araçlarının ikna gücüne inanma 
• Parlamenter sistemdeki demokratik toplumlar için görüşmelerin sağlanması 

gerekliliği 
• Kamuoyu oluşturabilmek için düşünceler, eylemler ve olaylar üzerine birtakım 

çalışmaların gerçekleşmesinde kitle iletişim araçlarının etkililiğine duyulan inanç  

Siyasal gündem üzerinde etken olan unsurların başında medya gelir. Çünkü medya ile 
siyasiler arasında zaman zaman güçlü ilişkilerden söz edilebilir. Bir diğer etken ise 
kamuoyudur. Kamuoyunun siyasal karar alma çemberi içerisinde yer alması ve siyasal 
yaşamda siyasal bir güç gibi kendini duyurması, siyasal kararlar üzerinde etkili 
olabilmektedir. Siyasi partiler ise bu süreçte önemli bir yere sahiptir. Siyasi partiler gerek 
siyasal toplumsallaşmada oynadıkları rol ve gerekse iktidar veya muhalefet olarak yönetme 
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ve denetleme gibi fonksiyonu bünyelerinde barındırmaları nedeniyle dikkate alınması 
gereken bir güce sahiplerdir. Baskı grupları da çeşitli şekillerde etkileme gücüne 
sahiplerdir. Ancak en önemli aktör gündemi belirleyen, süreci yöneten ve kitle iletişimini 
eylem ve söylemleriyle besleyen siyasetçiler ve siyasi liderlerdir. Medyanın varlığı genel 
kabul gören gücünün belki de en sağlam dayanağı siyasetle yakın ilişkisinin ona sağladığı 
güçtür. Kamu adına hareket ettiği, bu yüzden özgürlüğünün her şeyin üstünde olduğu 
söylemi, medyanın varlığının haklı gerekçelerinden birisini oluşturmaktadır.  

Bugün, siyasal yapı medyaya bağımlıdır. Siyasal yapı ve siyasal kültür içinde medya, 
kamusal tartışmaların taşıyıcısı olan, siyasal söylemlerin kurulduğu ve dolayımlandığı 
yerdir. Bu bağımlılık ilişkisi, zaman zaman siyasal sürece görece bir özerklik ve medyayı 
direktiflerle, yasa ve yönetmeliklerle doğrudan yönlendirme konumu verse de kimi 
durumlarda da medya görece özerk bir konumdan siyasal yapıyı yönlendirebilmektedir. 
(http://ilefarsiv.com/etik/16.08.2018) İktidar partisi veya ana muhalefet partisinin yaptığı 
herhangi bir konuşma, özellikle de seçim kampanyalarında yapılmışsa doğrudan haber 
değerine sahiptir. Ancak bu konuşmalar haberleştirilirken haber anlatısı, konuşmanın 
bütününe, bu bütünde yer alan farklı temalara sadık kalınarak bir özetleme biçimiyle 
oluşturulmamaktadır.  

Toplumsal sistemin önemli bir etkeni olarak medyanın, siyasal olgular, olaylar, tartışmalı 
konular, kurumlar ve aktörler hakkında toplumsal/kamusal algılamayı etkileme gücü, imaj 
çağının yükselişi ile beraber kendisini daha çok hissettirmeye başlamıştır. Günümüzde, 
siyasetin medya üzerinden meydana gelmesi ve toplumsal kanaatlerin belirlenmesi, 
kurumlara mal edilen toplumsal güvenirliği de etkileme gücüne sahip olan medyadaki hızlı 
teknolojik gelişim, medyanın gücünü arttırmakta bu durum ise medyayı ulaşılmaz 
kılmaktadır. (Damlapınar, 2008, s. 187)  

Siyasi unsurlar medya gücünü ellerinde bulundurmak ve medyaya tamamen hâkim olmak 
amacıyla medyanın hareket alanını sınırlandırmak ve medyayı denetim altına almak 
istemektedirler. Hangi yönetim anlayışında olursa olsun medyanın yanında yer almasını 
isteyen siyasi güç medyayı yönlendirmekte ve bir takım yaptırımlar uygulayarak kendine 
bağlı kılmaya çalışmaktadır. Bunlardan yola çıkarak, özellikle haber alma/verme ve kamu 
denetçiliği görevi üstlenecek olan medyaya yönelik yapılan baskılar ve oluşturulan 
denetimler siyasi yapılanmalara göre çeşitlilik arz etmesine rağmen genel olarak sansür 
uygulaması, kanunlarla denetim bu alanda en yaygın kullanılan tahakküm araçlarıdır.  

Gelişen teknoloji ile birlikte basını toplumsal yaşamı etkilemedeki gücünün artması, 
siyaset ve medya arasındaki ilişkiler ağının da karmaşık bir yapıya bürünmesine neden 
olmuştur. Medyanın kitleye dönük doğası siyaset kurumunun en çok önem verdiği konu 
olmuş, medya ve siyaset ilişkisinde siyasal mekanizmaların daha fazla sürece dâhil 
olmalarına neden olmuştur. Özellikle toplumsal destek arayışında olan siyasal 
örgütlenmeler ve gruplar, medya üzerinden kendi değer yargılarını ve fikirlerini topluma 
aktarmak için medyanın olanaklarını kullanmışlardır. Bu süreç medya ve siyaset 
ilişkisinde, medya içeriğinin siyasallaşmasına neden olurken; medya örgütlenmelerinin de 
siyasal pozisyonlar alarak, belirli siyasal kimliklere bürünmelerine sebep olmuştur. Medya 
artık kamuoyunu güdümleyen bir araç olmuş aynı zamanda medyadan kamuyu edilgin 
tüketiciler haline getiren bir aygıt olarak söz edilmeye başlanmıştır (Tokgöz, 2008, s. 206).  

Medyanın siyasiler üzerindeki etkileri konusunda araştırmalar yapanların elde ettiği 
bulgular, medyanın herhangi bir konuda yaptığı olumlu ya da destekleyici yayınların o 
konudaki siyasi karar alma sürecini hızlandırdığını ve olumsuz yayınların ise yavaşlattığını 
göstermektedir. Medya gündeminden bahsedilirken süreç içerisinde haber değerleri ya da 
izleyenlerin tercihleriyle fark edilen medya gündeminin, kamuoyu gündemini ve onun da 
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siyasal ya da baskı gruplarının belirlediği siyasal gündemi etkilediği ve yine aynı şekilde 
medya gündeminin siyasal gündemden, siyasal gündemin de medya gündeminden 
etkilendiği ifade edilmektedir. Gündem araştırmalarında ortaya konulan en önemli sonuç, 
medyanın yayın yoluyla kamuoyunun en önemli problem sıralamasını belirlemesi ve 
siyaset gündeminin de bundan etkilenmesidir. 

Liberal demokrasi anlayışında basının işlevi açıklanırken dördüncü güç metaforuna sıkça 
başvurulur. Güçler ayrılığı ilkesine uygun olarak yasama, yürütme ve yargı erkleri 
arasındaki denge arayışından doğan bu kuramda basın, hükümet üzerinde bir gözlemci gibi 
çalışarak, yurttaşların temel sorunlar hakkında yargıda bulunmaları için gerekli bilgi ve 
haberi sağlamaktadır. Basın aynı zamanda yurttaşları farklı görüşlerin varlığından haberdar 
eden bir forum işlevi görerek demokrasinin çok sesliliğine katkıda bulunur. Medya 
siyasete göre genç olmakla birlikte zaman içinde merkeziyetçilikten çok çabuk sıyrılmıştır. 
Medyanın kendisi ile birlikte globalleştiği en önemli unsur siyaset olmuştur. Siyasetin ise 
propagandasını yapabileceği en önemli silahı medya organlardır. Medya organları da var 
olduğu günden bugüne birilerinin ya da grupların eşdeyişle siyasilerin veya siyasi 
iktidarların sesi olmuştur. Ancak bu ses çoğunlukla taraflılığı da beraberinde getirmiştir. 
(Şimşek, 2009, s.131) 

Medya ve siyaset arasındaki ilişkinin belirginleştirdiği dinamikte siyaset kurumu medyayı 
toparlayıcı, bütünleştirici ve kendi (kutsal) amaçları uğruna harekete geçirici bir unsur 
olarak görmektedir. Basılı yayınlar aracılığıyla belirli toplulukları bir ana dil etrafında 
sabitleyerek, o dili, devletin resmi dili haline getirmek, modern ulusal kimliğin ve 
milliyetçiliğin ortaya çıkışında rol oynamıştır. Bir yönüyle basın, iktidarlar için kontrol 
edilmesi ve gücünden faydalanılması gereken bir aygıt olmuştur. Diğer yönüyle de basın, 
iktidarları değişime zorla- yan ve bazen de iktidarlara yön veren bir güç merkezi olarak 
öne çıkmıştır. Medya ve siyaset arasında, karşılıklı bağımlılık ilişkisi bir şekilde 
gerçekliğini korurken şartlara göre ikisinden birisi baskın olabilmektedir. Medya-siyaset 
ilişkisinde hangi yapının diğeri üzerinde daha belirleyici olduğu ise siyasal sistemle 
doğrudan ilişkilidir. Otoriter yönetime sahip ülkelerde medya, siyaset kurumunun bir 
uzantısı olarak işlev görür. Gerek eğitici, öğretici bir aygıt olarak gerekse farklı amaçlar 
uğruna girişilen mücadelelerde propaganda aygıtı konumundadır. (Özkır, 2016, s. 167) 

Siyaset bilimcilere göre, hükümet politikası ve tüm önemli siyasal olaylar, bir toplumun 
üyeleri tarafından biçimlendirilmektedir. Bir başka deyişle, iktidar sahibi yöneticilerle 
yönetilenler arasında sürekli bir ilişki ve etkileşim söz konusudur. Egemenliğin halktan 
kaynaklandığı, erki halka dayandıran bir yönetim biçimi olan demokraside kamuoyu 
olgusu büyük önem taşımaktadır. Kamuoyu bu karşılıklı ilişki ve etkileşim sürecinde 
ortaya çıkmaktadır. Bu karşılıklı ilişki ve etkileşimin ana aracı ise basın olmaktadır. 
Bilindiği gibi, bir kamuoyunun oluşabilmesi için ilk olarak ilgili kişilerin yada grupların 
sorun hakkında bilgi edinmeleri ve sonrasında da bunun üzerinde tartışmaları 
gerekmektedir.  
 
Siyaset dili insanı doğrudan veya dolaylı olarak bir tercihe yöneltme dilidir. Esası reklam 
dili gibi iknaya dayanır. Reklam dilinde gaye satın alma davranışını etkilemektir, Siyaset 
dili ise tercih etme yahut oy verme davranışını etkilemektir. Basın dili ise standart 
konuşma, yazı ve kültür dilinin bir bileşkesi olmamakla birlikte, umumî dil içinde adeta 
bileşkeymiş̧ gibi bir işlev gören ve umumî dilin içerisindeki alt ve üst diskurları yanında 
ama hepsinden geniş̧ olmamakla birlikte hepsinde daha işlevli bir diskur (ağız) manzarası 
arz etmektedir. Toplumun kitle iletişimi araçlarından istifade edebilmesi, bütün cepheleri 
ve bütün çehreleriyle içtimaî iletişim ihtiyacını karşılayabilmesi ancak basın dili/medya 
dili ile mümkündür. Medya organizasyonları için haberin stili olarak ifade edilebilen haber 
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dili, haberlere birtakım özellikler kazandırmakla birlikte bazı sınırlandırmalar da 
getirmektedir. Haber yazım sürecinde zamana karşı bir yarış̧ içine girildiğinden genellikle 
hata yapma olasılığını en aza indirgeyecek şekilde kısa ve anlaşılır cümleler seçilmektedir. 

Siyasetçinin kullandığı dil ister üsluplu isterse üslup dışı olsun nihayetinde medya 
mensubu tarafından uygun bir dil ile haberleştirilir. Kimi zaman olayın özünü bozmamak 
ve anlam kaymasına, yanlış anlaşılmaya ve yersiz bir yoruma yol açmamak için aynen 
sunulur. Bazen de bir habercinin haberi ortaya çıkarma sürecinde sübjektif bir etkisinin 
olması ve yine haberin ortaya çıkış̧ sürecinde medya organizasyonu da önemli bir rol 
oynar. Haber dilinin kurulması haberciye bağlı olduğu kadar habercinin bünyesinde 
çalıştığı medya organizasyonu ve onun ilişki içinde olduğu siyaset kurumuna da bağlı 
olabilir.  

Siyasal bir örgüt olan partilerin, modern çağ örgütlü yaşam disiplinine bağlı olarak 
başvurdukları iletişim faaliyetleri, meşruiyet kazanmalarına ve varlıklarını 
sürdürebilmelerine olanak sağlamaktadır. Ancak demokratik eylemliliğin bir sonucu olarak 
ortaya çıkan siyasi partiler, demokrasi bilinci tam olarak yerleşmemiş olan Türk siyasal 
kültüründe lider odaklı iletişim stratejileri geliştirmektedir. Özellikle post-modernizm 
etkisinde gelişen “imaj” anlayışı, lider imajlarının parti programlarının önüne geçtiği 
siyasal süreçler doğurmaktadır. Enformasyonun emtialaşarak tüketim unsuru haline geldiği 
günümüzde, siyasal süreçlere hakim olan enformasyonun da pazarlanabileceği fikri değer 
kazanmıştır. (Keskin ve Sönmez, 2015, s. 341) 

Siyasi parti liderlerinin siyasal kültürde parti programlarının önüne nasıl geçtiklerini, 
söylem ve eylemlerinin nasıl gündem oluşturduğunu ve bunların medyada yer alırken nasıl 
ve neden değiştiğini veya değiştirildiğini görmek için olağan dışı dönemlerdeki siyaset-
medya ilişkisini gözlemlemek gerekir.  

ÇALIŞMANIN İÇERİĞİ, KAPSAMI, BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 
YÖNTEMİ 

Bu çalışmada amaç; ülkemizde siyasi olarak gerekçelendirilerek 17.04.2018 tarihinde  
dillendirilen ve resmi olarak da bir gün sonra deklare edilen “24 Haziran 2018 erken seçim 
kararı” ve sonrasında gelişen olayların haberlere yansımasının sonuçları üzerine analiz 
yapmak. Bu süreç içerisinde (17.04.2018-25.06.2018 tarihleri arası) siyasetçiler tarafından 
geliştirilerek kullanılan siyasi dilin ve söylemlerin medya aracılığı ile nasıl değiştiği ve 
değişikliğin seçmen kitlesi üzerindeki etkisini ölçümlemek üzere 8 adet günlük yayın 
yapan ulusal gazete (Hürriyet, Milliyet, Yeni Akit, Yeni Şafak, Sabah, Star, Cumhuriyet, 
Sözcü) ile bunlara ait internet haber sitelerinin haberleri irdelenip, elde edilen sonuçlar, 
kullanılan siyasi dil ile haber dilinin birbirleri ve seçmen kitlesi üzerindeki olumlu-
olumsuz etkilerinin eylem-söylem sonuçlarının yansımalarının analizi yapılacaktır. 

Bu çalışmada; 

• Birinci adım olarak söylemler ele alınmış ve ulusal yazılı basında sıklıkla yer alan,  
siyasetçiler tarafından siyasi amaçla kullanılan dilin haberciler tarafından alınıp 
işlenerek haber formatında hedef kitleye nasıl ulaştırıldığı öğrenilmeye 
çalışılmıştır.  

• İkinci adımda, ulusal medyada yayınlanan 8 adet günlük gazete ve bunlara ait 
internet sitelerinin 17.04.2018-25.06.2018 tarihleri arası (Hürriyet, Milliyet, Yeni 
Akit, Yeni Şafak, Sabah, Star, Cumhuriyet, Sözcü) haberleri irdelenip, kullanılan 
siyasi dil ile haber dili tespiti yapılmıştır. 
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• Üçüncü ve son adımda ise bu çalışmada öne çıkan tespitler analiz edilerek medya-
siyaset ilişkisi bağlamında siyasi söylem –haber dili arasındaki ilişkinin olumlu-
olumsuz etkileri tartışılmıştır.  

ARAŞTIRMADA ELDE EDİLEN TEMEL VERİLERM 

Tablo 1- Cumhurbaşkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
17.04.2018-25.06.2018 Tarihleri Arasında 8 adet Ulusal Gazete ve Bunlara Ait İnternet Haber 
Sitelerinde Yer Alan  Siyasi Söylemleri ve Yansımaları 

Eylem Başlığı Parti İçi Siyasi 
Yansımaları 
(Olumlu-
Olumsuz-
Belirsiz) 

Muhalif 
Cephedeki Siyasi 
Yansımaları 
(Olumlu-
Olumsuz-
Belirsiz) 

Medyaya Haber 
Dili İle 
Yansımaları 
(Olumlu-
Olumsuz-
Belirsiz) 

Anket ve Diğer 
Araştırmalara 
Yansımaları 
(0lumlu-
Olumsuz-
Belirsiz) 

Siyasi Lider 
Tarafından 
Yapılan Geri 
Dönüşler-
Düzeltmeler-
Tekzipler 
(Olumlu-
Olumsuz-Belirsiz 

Erken Genel 
Seçimler 

Olumlu Olumsuz Belirsiz Belirsiz Olumlu 

Ekonomi Olumlu Olumsuz Olumsuz Olumsuz Olumlu 

A.B.D ile ilişkiler Belirsiz Olumsuz Olumsuz Belirsiz Olumlu 

İç ve Dış Askeri 
Operasyonlar 

Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu 

FETÖ, PKK ve 
Diğer Terör 
Örgütleri ile 
Mücadele 

Olumlu Olumsuz Olumlu Belirsiz Olumlu 

A.B ile ilişkiler 
ve Diğer  

Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu 

İç Politika Olumlu Olumsuz Belirsiz Belirsiz Olumlu 

 

 

 

Tablo 2- Başbakan Binali Yıldırım’ın  Adalet ve Kalkınma Partisi ve Hükümet Adına 17.04.2018-
25.06.2018 Tarihleri Arasında 8 adet Ulusal Gazete ve Bunlara Ait İnternet Haber Sitelerinde Yer 
Alan  Siyasi Söylemleri ve Yansımaları 

Eylem Başlığı Parti İçi Siyasi 
Yansımaları 
(Olumlu-
Olumsuz-
Belirsiz) 

Muhalif 
Cephedeki Siyasi 
Yansımaları 
(Olumlu-
Olumsuz-
Belirsiz) 

Medyaya Haber 
Dili İle 
Yansımaları 
(Olumlu-
Olumsuz-
Belirsiz) 

Anket ve Diğer 
Araştırmalara 
Yansımaları 
(0lumlu-
Olumsuz-
Belirsiz) 

Siyasi Lider 
Tarafından 
Yapılan Geri 
Dönüşler-
Düzeltmeler-
Tekzipler 
(Olumlu-
Olumsuz-
Belirsiz) 

Erken Genel 
Seçimler 

Olumlu Olumsuz Belirsiz Belirsiz Olumlu 
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Ekonomi Olumlu Olumsuz Olumlu Olumsuz Olumlu 

A.B.D ile ilişkiler Belirsiz Olumsuz Olumsuz Belirsiz Olumlu 

İç ve Dış Askeri 
Operasyonlar 

Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu 

FETÖ, PKK ve 
Diğer Terör 
Örgütleri ile 
Mücadele 

Olumlu Olumsuz Olumlu Belirsiz Olumlu 

A.B ile ilişkiler 
ve Diğer 

Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu 

İç Politika Olumlu Olumsuz Belirsiz Belirsiz Olumlu 

 

Tablo 3- Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin Kendisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adına 
17.04.2018-25.06.2018 Tarihleri Arasında 8 adet Ulusal Gazete ve Bunlara Ait İnternet Haber 
Sitelerinde Yer Alan  Siyasi Söylemleri ve Yansımaları 

Eylem Başlığı Parti İçi Siyasi 
Yansımaları 
(Olumlu-
Olumsuz-
Belirsiz) 

Muhalif 
Cephedeki Siyasi 
Yansımaları 
(Olumlu-
Olumsuz-
Belirsiz) 

Medyaya Haber 
Dili İle 
Yansımaları 
(Olumlu-
Olumsuz-
Belirsiz) 

Anket ve Diğer 
Araştırmalara 
Yansımaları 
(0lumlu-
Olumsuz-
Belirsiz) 

Siyasi Lider 
Tarafından 
Yapılan Geri 
Dönüşler-
Düzeltmeler-
Tekzipler 
(Olumlu-
Olumsuz-
Belirsiz) 

Erken Genel 
Seçimler 

Belirsiz Belirsiz Olumsuz Belirsiz Olumlu 

Ekonomi Olumlu Olumsuz Olumlu Belirsiz Olumlu 

A.B.D ile ilişkiler Belirsiz Olumsuz Olumlu Belirsiz Olumlu 

İç ve Dış Askeri 
Operasyonlar 

Belirsiz Olumsuz Belirsiz Belirsiz Olumlu 

FETÖ, PKK ve  
Terör Örgt.Müc 

Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu 

A.B ile iliş. Diğer Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu 

İç Politika Belirsiz Olumsuz Olumlu Belirsiz Olumlu 

 

Tablo 4- Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi Adına 17.04.2018-25.06.2018 Tarihleri 
Arasında 8 adet Ulusal Gazete ve Bunlara Ait İnternet Haber Sitelerinde Yer Alan  Siyasi Söylemleri 
ve Yansımaları 

Eylem Başlığı Parti İçi Siyasi 
Yansımaları 
(Olumlu-
Olumsuz-
Belirsiz) 

Muhalif 
Cephedeki Siyasi 
Yansımaları 
(Olumlu-
Olumsuz-
Belirsiz) 

Medyaya Haber 
Dili İle 
Yansımaları 
(Olumlu-
Olumsuz-
Belirsiz) 

Anket ve Diğer 
Araştırmalara 
Yansımaları 
(0lumlu-
Olumsuz-
Belirsiz) 

Siyasi Lider 
Tarafından 
Yapılan Geri 
Dönüşler-
Düzeltmeler-
Tekzipler 
(Olumlu-
Olumsuz-
Belirsiz) 

Erken Genel Olumlu Olumsuz Olumsuz Belirsiz Olumlu 
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Seçimler 

Ekonomi Olumlu Olumsuz Olumlu Belirsiz Olumlu 

A.B.D ile ilişkiler Olumlu Olumlu Olumlu Belirsiz Olumlu 

İç ve Dış Askeri 
Operasyonlar 

Belirsiz Olumsuz Belirsiz Belirsiz Olumlu 

FETÖ, PKK ve 
Terör Örgt.Müc. 

Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu 

A.B ile iliş. Diğer Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu 

İç Politika Olumlu Olumsuz Olumlu Belirsiz Olumlu 

 

Tablo 5- Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener’in Kendisi ve İYİ Parti Adına 17.04.2018-25.06.2018 
Tarihleri Arasında 8 adet Ulusal Gazete ve Bunlara Ait İnternet Haber Sitelerinde Yer Alan  Siyasi 
Söylemleri ve Yansımaları 

Eylem Başlığı Parti İçi Siyasi 
Yansımaları 
(Olumlu-
Olumsuz-
Belirsiz) 

Muhalif 
Cephedeki Siyasi 
Yansımaları 
(Olumlu-
Olumsuz-
Belirsiz) 

Medyaya Haber 
Dili İle 
Yansımaları 
(Olumlu-
Olumsuz-
Belirsiz) 

Anket ve Diğer 
Araştırmalara 
Yansımaları 
(0lumlu-
Olumsuz-
Belirsiz) 

Siyasi Lider 
Tarafından 
Yapılan Geri 
Dönüş-Düz. 
Tekzip (Olumlu-
Olumsuz-
Belirsiz) 

Erken Genel Seç Olumlu Olumsuz Belirsiz Belirsiz Olumlu 

Ekonomi Olumlu Olumsuz Olumlu Belirsiz Olumlu 

A.B.D ile ilişkiler Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu 

İç ve Dış Askeri 
Operasyonlar 

Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu 

FETÖ, PKK ve 
Terör Örgt.Müc. 

Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu 

A.B ile iliş. Diğer Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu 

İç Politika Olumlu Olumsuz Olumlu Belirsiz Olumlu 

 

 

Tablo 6- Devlet Bahçeli’nin Milliyetçi Hareket Partisi Adına 17.04.2018-25.06.2018 Tarihleri Arasında 
8 adet Ulusal Gazete ve Bunlara Ait İnternet Haber Sitelerinde Yer Alan  Siyasi Söylemleri ve 
Yansımaları 

Eylem Başlığı Parti İçi Siyasi 
Yansımaları 
(Olumlu-
Olumsuz-
Belirsiz) 

Muhalif 
Cephedeki Siyasi 
Yansımaları 
(Olumlu-
Olumsuz-
Belirsiz) 

Medyaya Haber 
Dili İle 
Yansımaları 
(Olumlu-
Olumsuz-
Belirsiz) 

Anket ve Diğer 
Araştırmalara 
Yansımaları 
(0lumlu-
Olumsuz-
Belirsiz) 

Siyasi Lider 
Tarafından 
Yapılan Geri 
Dönüş-Düz. 
Tekzip (Olumlu-
Olumsuz-
Belirsiz) 

Erken Genel 
Seçimler 

Olumlu Olumsuz Belirsiz Belirsiz Olumlu 

Ekonomi Olumlu Olumsuz Belirsiz Belirsiz Olumlu 
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A.B.D ile ilişkiler Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu 

İç ve Dış Askeri 
Operasyonlar 

Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu 

FETÖ, PKK ve 
Terör Örgt.Müc. 

Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu 

A.B ile iliş. Diğer Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu 

İç Politika Olumlu Olumsuz Belirsiz Belirsiz Olumlu 

 

Tablo 7- Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ın  Kendisi ve Halkların Demokrasisi Partisi 
Adına 17.04.2018-25.06.2018 Tarihleri Arasında 8 adet Ulusal Gazete ve Bunlara Ait İnternet Haber 
Sitelerinde Yer Alan  Siyasi Söylemleri ve Yansımaları 

Eylem Başlığı Parti İçi Siyasi 
Yansımaları 
(Olumlu-
Olumsuz-
Belirsiz) 

Muhalif 
Cephedeki Siyasi 
Yansımaları 
(Olumlu-
Olumsuz-
Belirsiz) 

Medyaya Haber 
Dili İle 
Yansımaları 
(Olumlu-
Olumsuz-
Belirsiz) 

Anket ve Diğer 
Araştırmalara 
Yansımaları 
(0lumlu-
Olumsuz-
Belirsiz) 

Siyasi Lider 
Tarafından 
Yapılan Geri 
Dönüşler-
Düzeltmeler-
Tekzipler 
(Olumlu-
Olumsuz-
Belirsiz) 

Erken Genel 
Seçimler 

Olumlu Olumsuz Belirsiz Belirsiz Olumlu 

Ekonomi Olumlu Olumsuz Belirsiz Belirsiz Olumlu 

A.B.D ile ilişkiler Olumlu Olumsuz Olumsuz Belirsiz Olumlu 

İç ve Dış Askeri 
Operasyonlar 

Olumlu Olumsuz Olumsuz Olumsuz Olumlu 

FETÖ, PKK ve 
Terör Örgt.Müc. 

Olumlu Olumsuz Olumsuz Olumsuz Olumlu 

A.B ile iliş. Diğer Olumlu Olumsuz Olumsuz Olumsuz Olumlu 

İç Politika Olumlu Olumsuz Olumsuz Olumsuz Olumlu 

 

 

Tablo 8- Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu’nun  Kendisi ve Saadet Partisi Adına 
17.04.2018-25.06.2018 Tarihleri Arasında 8 adet Ulusal Gazete ve Bunlara Ait İnternet Haber 
Sitelerinde Yer Alan  Siyasi Söylemleri ve Yansımaları 

Eylem Başlığı Parti İçi Siyasi 
Yansımaları 
(Olumlu-
Olumsuz-
Belirsiz) 

Muhalif 
Cephedeki Siyasi 
Yansımaları 
(Olumlu-
Olumsuz-
Belirsiz) 

Medyaya Haber 
Dili İle 
Yansımaları 
(Olumlu-
Olumsuz-
Belirsiz) 

Anket ve Diğer 
Araştırmalara 
Yansımaları 
(0lumlu-
Olumsuz-
Belirsiz) 

Siyasi Lider 
Tarafından 
Yapılan Geri 
Dönüş-Düz. 
Tekzip (Olumlu-
Olumsuz-
Belirsiz) 

Erken Genel 
Seçimler 

Olumlu Olumsuz Olumlu Olumlu Olumlu 

Ekonomi Olumlu Olumsuz Olumlu Olumlu Olumlu 

A.B.D ile ilişkiler Olumlu Olumsuz Olumlu Olumlu Olumlu 
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İç ve Dış Askeri 
Operasyonlar 

Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu 

FETÖ, PKK ve 
Terör Örgt.Müc. 

Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu 

A.B ile iliş. Diğer Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu 

İç Politika Olumlu Olumsuz Olumlu Olumlu Olumlu 

 

Tablo 9- Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek’in Kendisi ve Vatan Partisi Adına 17.04.2018-
25.06.2018 Tarihleri Arasında 8 adet Ulusal Gazete ve Bunlara Ait İnternet Haber Sitelerinde Yer 
Alan  Siyasi Söylemleri ve Yansımaları 

Eylem Başlığı Parti İçi Siyasi 
Yansımaları 
(Olumlu-
Olumsuz-
Belirsiz) 

Muhalif 
Cephedeki Siyasi 
Yansımaları 
(Olumlu-
Olumsuz-
Belirsiz) 

Medyaya Haber 
Dili İle 
Yansımaları 
(Olumlu-
Olumsuz-
Belirsiz) 

Anket ve Diğer 
Araştırmalara 
Yansımaları 
(0lumlu-
Olumsuz-
Belirsiz) 

Siyasi Lider 
Tarafından 
Yapılan Geri 
Dönüş-Düz. 
Tekzip (Olumlu-
Olumsuz-
Belirsiz) 

Erken Genel 
Seçimler 

Olumlu Olumlu Belirsiz Belirsiz Olumlu 

Ekonomi Olumlu Olumsuz Belirsiz Belirsiz Olumlu 

A.B.D ile ilişkiler Olumlu Olumlu Olumlu Belirsiz Olumlu 

İç ve Dış Askeri 
Operasyonlar 

Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu 

FETÖ, PKK 
Terör Örgt.Müc. 

Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu 

A.B ile iliş. Diğer Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu Olumlu 

İç Politika Olumlu Olumsuz Belirsiz Belirsiz Olumlu 

 

 

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Kitle iletişim araçlarından gazetenin ve radyonun Birinci Dünya Savaşı ile televizyon ve 
sinemanın İkinci Dünya Savaşı ile yeni medya teknolojileri olan uydunun ve İnternet’in 
Soğuk Savaş̧ süreci ile olan toplumsal ve organik bağı düşünüldüğünde, siyasetin iletişim 
araçlarıyla süregelen ilişki ağı araştırılmaya değer görünmektedir. Siyasi partilerin ve 
liderlerin medya temsilleri analiz edildiğinde geleneksel medya aracılığı ile ideoloji ve 
söylem bağlamında güncelin kopyalandığı görülmektedir. Geleneksel medyada her parti 
sahip çıktığı değerleri tekrar etmekte, "çekirdek" gündemini yalnızca kendi hedef kitlesine 
hitap eder şekilde resmetmektedir. Bu durum siyasi partilerin ve liderlerinin medyadan 
hareketle yeni seçmen elde etme, siyasi pazarlama hamlesi gerçekleştirme ve demokratik 
görüntü inşa etme fırsatlarını yok edebilmektedir. Kendine seslenen, yandaş̧ veya partizan 
temalı sosyal medya sunumları, lider güdümlü işleyişle birlikte söz konusu görüntüyü 
desteklemektedir.  
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Yukarıda yer alan 9 adet tablodaki veriler incelendiği zaman, liderleri ve partileri ile ilgili 

olarak özellikle liderin söylem ve eylemlerinin haberleştirilmesi, bunun yansımaları ve geri 

dönüşleri hakkında şu sonuçlara ulaşmak mümkün olmaktadır: 

• Milli güvenlik ve buna ait politikalar başlığında çoğunlukla (HDP hariç) 

iktidarıyla-muhalefetiyle ortak tavır sergilendiği, kullanılan dilin de haberleştirilme 

süreci dahil paralellik göstermektedir. 

• Dış politika konularında görülen sınırlı birlikteliğin, iç politika konularında taban 

tabana zıtlık sergilenmektedir. (Ak Parti ve CHP arasındaki söylem çelişkisi) 

• Çalışmaya esas dönemdeki ana başlık olan ERKEN GENEL SEÇİM’in iktidar ve 

onunla koalisyon halinde hareket eden (Ak Parti ve MHP dahil) partiler tarafından 

olumlu karşılanırken muhalefet partilerinin oluşturduğu blok tarafından 

reddedilmektedir. (CHP-İYİ PARTİ, SAADET PARTİSİ gibi) 

• FETÖ-PKK dahil tüm terör örgütleri ile mücadelede dönem dönem %80’leri bulan 

bir destek sağlanmaktadır. 

• Ortak kaygıyı oluşturan ekonomi başlığı ise gündemdeki en ilgi çekici (zaman 

zaman aynı parti ve/veya liderin dahi hataya düştüğü) ve çelişkili beyanları içeren 

konu olarak her zaman tazeliğini korumaktadır. 
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DİJİTAL SİYASET İLE SİYASAL KATILIMIN DEĞİŞEN KİMLİĞİ VE DİLİ 

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AKDAL (Bülent Ecevit Üniversitesi İletişim Fakültesi) 

Prof. Dr. Suat GEZGİN (İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi) 

ÖZET 

Kitle iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, siyasal iletişim ve katılımın yeni bir kamusal 
alan olarak dijital platforma taşınmasıyla, e- demokrasi ve e-katılım kavramlarının yolunu 
açmıştır. Koşullandırılmış ve yönlendirilebilen bir kamuoyuna karşı seçmenlere siyasal 
katılımın aktif yolunu açarak müzakereci ve katılımcı bir demokrasinin ışığını yakan 
internet, siyasal iletişimin kaynağı olan politik aktörlere de hızlı ve maliyetsiz bir temas 
imkanı sağlamıştır. Artık politik aktörler seçim çalışmaları ve ikna faaliyetlerini açık 
reklam ve pazarlama teknikleri yerine twitter, facebook, instagram gibi sayfalardan 
yaptıkları paylaşımlarıyla gerçekleştirmeye ve seçmenle doğrudan iletişim kurmaya 
başlamıştır. Seçmenler açısından da dijital platform, ulaşılamaz gibi görünen politik 
aktörleri ulaşılabilir kılmakta, aynı zamanda siyasal katılım konusunda geleneksel 
kamuoyunda pasif bir tutum sergileyen seçmenleri aktif hale getirmektedir. Ancak tüm bu 
olanaklara karşın dikkat çekilmesi gereken asıl husus, siyasal iletişim ve katılımın değişen 
niteliği ve dili üzerinedir.  

İnternet üzerinden gerçekleştirilen siyasal iletişim ve katılımın niteliği ve dili nasıl bir 
değişim göstermiştir? Sosyal medya, nitelikli bir kamuoyu oluşumuna katkı sağlamakta 
mıdır? Paylaşım altı yorumlar, siyasal bilgilenmeye ihtiyaç duyan seçmenlere yardımcı 
olmakta mıdır yoksa özellikle gençlerin yanlış yönlendirilmesi olasılığı bulunmakta mıdır? 
Literatür araştırmasına ve içerik analizi yöntemine başvurulan çalışmada bu sorulara yanıt 
aranmış ve bu sebeple 2018 seçimleri öncesinde belirlenen tarih aralıklarında, iktidar ve 
muhalefet parti liderlerinin instagram sayfaları aktörlerin paylaşımları ve seçmenlerin 
sayfa altı yorumları incelenmiştir. 

Elde edilen bulgulara göre, politik aktörlerin paylaşımlarla çoğunlukla halkın içinden biri 
mesajı vermek istediği görülürken, seçmen yorumları müzakereci bir tavırdan uzak, 
oldukça kişisel, ayrıştırıcı ve sert bir tutum içermektedir.  

Anahtar Kelimeler: *Siyaset, * Dijitalleşme, * Siyasal İletişim, * Katılım, * 
Kimlik 

ABSTRACT 

Developments in Mass Communication Technologies, political communication and 
participation as a public space by moving to a new digital platform, e - democracy and e-
participation concepts paved the way. The Internet, which burned the light of a deliberative 
and participatory democracy by paving the active way of political participation to voters 
against a conditioned and guided public, provided a rapid and cost-free contact to the 
political actors who are the source of political communication.  Now, political actors 
have performed their election and persuasion activities by sharing on twitter, facebook, 
instagram, etc. rather than through outdoor advertising and marketing techniques and they 
have begun to to communicate directly with the voter. In terms of voters, the digital 
platform makes the political actors, who seem to be unattainable, accessible, and at the 
same time activates voters who are passive in traditional public opinion about political 
participation. However, in spite of all these opportunities, the main point to be noted is on 
the changing nature and language of political communication and participation. 

How has the nature and language of political communication and participation 
showed change over the Internet? Does social media contribute to the formation of a 
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qualified public opinion? Are comments below the sharing assisting voters in need of 
political knowledge or are there any possibility of misdirection of young people in 
particular? In this study, which is referenced to literature research and method of content 
analysis, answers to these questions and therefore, in the specified date range ahead of the 
2018 elections, the instagram pages of the ruling and opposition party leaders, the actors' 
shares and the comments of the voters below the sharing were examined. 

According to the findings; political actors want to give the message person of in the 
community and social, besides, elector reviews don’t negotiant attitude and electors 
respective, hard and rude.  

Keywords: * Politics, * Digitalization, * Political Communication, * Participation, 
*Identity 

GİRİŞ 

Kitle iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler, her alanda olduğu gibi politik 
süreçlere ilişkin sağladığı olanaklar ve dezavantajlar bağlamında çokça incelenmekte ve 
değerlendirilmektedir. İnternet teknolojisi her gün bir adım daha gelişme göstererek, 
gündelik yaşama dair kullanıcı bireylere sürekli ve yeni olanaklar ve kolaylıklar 
sunmaktadır. Politik açıdan ele alındığındaysa seçmen bireylere ve politik aktörlere çeşitli 
olanaklar sunan bu yeni kitle iletişim aracının, sıradan bireylerle yönetici kesim arasında 
gitgide artan mesafeyi bir anda ortadan kaldırmasıysa öne çıkan niteliği olarak 
gösterilmektedir. Bu niteliği itibariyle seçmen bireylerin siyasal katılımını etkinleştirdiği 
ve seçmenlerin geleneksel katılımdan farklı olarak yalnızca oy verme davranışıyla değil, 
politik sürecin her aşamasına ilişkin söz sahibi olmaya başladığı ifade edilen internet ağı, 
isteyen herkesin kendini özgürce ifade edebilmesi ve farklı görüşlerin bir araya gelerek 
tartışılabilmesi sebebiyle de ‘yeni bir kamusal alan’ olarak nitelendirilmektedir. Gerçekten 
de sosyal ağların zengin yapısı ve içerik oluşturma ve yaymada sunduğu kolaylıklar, 
özellikle gerçek sosyal yaşamın yüz yüze ilişkilerinde kendini ifade etmekten alıkoyan 
çekingen bireylerin rahat bir biçimde düşüncelerini açıklamasını sağlamakta ve bunun 
politik yaşamdaki yansıması etkin siyasal katılım ve politik ilginin artması olmaktadır. 
Çünkü kendini ifade edebilen birey önemsendiğini ve fikirlerinin dikkate alındığını 
düşünmekte, bu düşünce de politik yaşamda bireyin mevcut siyasal sisteme olan güvenini 
ve ilgisini arttırmaktadır.  

İnternet teknolojisinin seçmen bireyler için sunduğu olanakların etkin bir siyasal katılıma 
teşvik edici nitelikte olması, e demokrasi adı verilen olgunun doğup gelişmesini 
sağlamıştır. E demokrasi olgusuyla da, bireyin politik yaşama katılımını neredeyse oy 
verme davranışıyla sınırlandıran temsili demokrasi anlayışının sona ereceği ve katılımcı bir 
demokrasiye geri dönüleceği düşünülmektedir. Ancak etkin katılım ve doğrudan demokrasi 
anlayışının, yalnızca seçmenlerin istedikleri her an kendini ifade edebilmesiyle ya da 
politik aktörlerden gelen tüm mesajları ve oluşumları anında takip edebilmesiyle 
özdeşleştirilmesi, oldukça sığ bir yaklaşım olarak kalmaya mahkumdur. Çünkü burada asıl 
önemli olan içerikteki niteliktir. Yani hem politik aktörlerden gönderilen iletilerin içeriği, 
hem de seçmen davranışları ve eğilimleri eğer belli bir bilgilendiricilik, objektiflik, 
aydınlatıcılık, güncellik, bilinç ve farklı görüşlere hoşgörüyle yaklaşılması gibi nitelikler 
taşımıyorsa, o halde bir iletişim aracı demokrasi yolunda ne kadar imkan sunarsa sunsun 
yeni fikirlerin ortaya çıkmasına ve bir toplumun siyasal kalkınmasına katkıda 
bulunmayacaktır.  

Bu çalışmada, Türkiye'de de her geçen gün artan kullanıcı sayısıyla artık neredeyse 
kimsenin vazgeçemediği internet teknolojisi ve sosyal ağların, seçmenlerin siyasal katılım 
davranışını nasıl etkilediği ve politik iletişim ve katılımda geleneksel seçmen profilini ve 
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politik aktörlerin siyasal davranışlarını ve eğilimlerini nasıl ve ne şekilde değiştirdiği tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Bunun için de 24 Haziran 2018 Türkiye’deki başkanlık seçimlerinde 
aday olan 6 politik aktörün Instagram adındaki sosyal ağ sayfalarında Haziran ayı boyunca 
yapmış olduğu paylaşımlar incelenmiştir. Seçmen davranışlarının, siyasal katılımdaki 
etkinlik ve nitelik çerçevesinde tespit edilmeye çalışıldığı araştırmada, bunun için ise her 
adayın paylaşımından seçilen birer örnek altındaki yorumlar içerik analizi tekniği ile 
incelenmiş ve betimsel analiz yöntemiyle de açıklanmıştır. Toplamda 544 görsel ve 
videonun, 1500 civarı da seçmen yorumlarının incelendiği çalışma sonucunda elde edilen 
bulgulardan çıkarılan en genel yargı ise politik aktörlerin eğilimlerinin ve seçmen 
davranışlarının hem dilsel hem de içeriksel olarak ciddi bir değişime uğradığı, ancak bu 
değişimin sanıldığı gibi politik kalkınmayı ve gelişmeyi destekleyecek türden olumlu bir 
nitelikle gerçekleşmediğine ilişkindir. 

1. SİYASAL KATILIM  

Siyasal katılım; politik aktörlerin seçmenleri bilgilendirmek, etkilemek ve yönlendirmek 
amacıyla gerçekleştirdiği siyasal iletişim faaliyetlerine verdikleri yanıt ya da ortaya 
koydukları tepki ve tutum olarak açıklanabilir. Daha net bir tanımla siyasal katılım; 
“bireylerin otonom olarak yaptığı tercihler ve verdiği kararlar sonucunda siyasal karar 
mevkilerine gelecek olanları veya bu mevkileri ellerinde bulunduranları etkilemek üzere 
yaptıkları eylem ve faaliyetler” olarak açıklanabilir (Kalaycıoğlu; 1983, s. 10, akt. Aktan; 
2017, s.6). Bir başka tanıma göre ise siyasal katılım yalnızca bireysel eylem ve faaliyetleri 
kapsamamaktadır. Buna göre; “siyasal katılma; hükümetin kararlarını etkilemeye yönelik 
bütün çabaları kapsamaktadır. Hükümet kararlarını etkilemek üzere yalnızca aktörün 
kendisince tasarlanmış eylemler değil, aktörden başka biri tarafından hükümet kararlarını 
etkilemek amacıyla tasarlanmış eylemler de siyasal katılma içine girmektedir” denilerek 
siyasal katılımın farklı güç ve baskı grupları aracılığıyla gerçekleştirilebilen kollektif 
eylemler niteliğine de vurgu yapılmaktadır (Özkan; 2004, s.92). Bununla beraber, siyasal 
katılımın tutum kavramıyla beraber değerlendirilmesi gerektiğini de söylemek gerekir. 
Çünkü siyasal katılım, seçmenlerin bireysel ya da grup olarak politik sürecin işleyişine dair 
geliştirdikleri düşünce ve tutumun eylemsel bir yansımasıdır. Siyasal katılım, politik 
iletişimin diğer parçasını oluşturan eylemler bütünüdür. Politik sistemde genel olarak iki 
kesim bulunmaktadır. Bu kesimlerden biri politik gücü elinde bulunduran yönetenler sınıfı, 
diğeri ise günümüz temsili demokrasilerinde yönetim gücünü oy birliğiyle seçilmiş kişilere 
devreden yönetilenler sınıfıdır. Siyasal iletişimin genel itibariyle, yönetici kesimin 
yönetilenleri etkilemek ve yönlendirmek amacıyla çeşitli yöntem ve tekniklerle 
gerçekleştirdikleri faaliyetler olduğu düşünüldüğünde, bu faaliyetlerin yukarıdan aşağı 
doğru meydana geldiği söylenebilmektedir. Buna karşılık olarak da siyasal katılımın 
aşağıdan yukarı gerçekleşen ve bu kez de yönetilenlerin yönetenleri etkilemek ve 
yönlendirmek amacıyla yaptığı faaliyetler bütünü olduğunu söylemek yerinde bir açıklama 
olmaktadır.  

Siyasal sistem yoğun bir iletişim süreci içermektedir. Gerek yönetici kesimin kendi 
arasında, gerek yöneten ve yönetilenler arasında gerekse seçmenler içinde sürekli iletişim 
faaliyetleri gerçekleşmektedir ve bu iletişim faaliyetlerinin tümünde her bir kesim için 
fayda sağlayan çeşitli neticeler mevcuttur. Örneğin; yönetim gücünü elinde bulunduranlar, 
kendi içinde gerçekleştirdiği iletişim faaliyetleri neticesinde, birbirlerinin faaliyetlerini, 
ideolojilerini, amaçlarını ya da kendilerine yönelik gelişen bürokratik fikirleri 
öğrenebilmekte ve politik stratejilerini bu bilgiler ve rakipler doğrultusunda şekillendirme 
fırsatı elde etmektedir. Ancak yöneten kesim için kuşkusuz en büyük amaç ve fayda, oy 
verme gücünü elinde bulunduran seçmen topluluklarıyla gerçekleştirdikleri etkileşim ve bu 
sayede yönetilenlerle çeşitli düzeylerde kurabildikleri duygusal ve ideolojik bağdır ve bu 
bağ ne kadar kuvvetli olursa, seçmen topluluklarını kendi ideolojileri çerçevesinde 
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etkileme ve yönlendirme başarısı da bir o kadar yüksek olacaktır. Seçmen toplulukları 
açısından da siyasal iletişim faaliyetlerinin; oy verme davranışından önce adaylar, parti 
faaliyetleri, ideolojiler ve stratejiler çerçevesinde ihtiyaç duyulan bilgilerin elde 
edilebilmesi faydası bulunmaktadır. Seçmenlerin kamusal fikir oluşturabilme düzeyinde 
ihtiyaç duydukları politik bilgilenme sürecinin hangi parti tarafından ne kadar samimi, 
kapsamlı ve anlaşılır şekilde karşılandığı konusu önemlidir ve seçmenler çoğu kez siyasal 
tutum ve katılımını bu sayede partilerle kurdukları bağa göre şekillendirmektedir. Ayrıca 
siyasal iletişimin bir diğer yanını oluşturan siyasal katılım, yönetici kesime seçmen 
davranışlarını yoklayabilme ve denetim altına alabilme fırsatı sunmaktadır. İletişim süreci 
boyunca, yönetici kesimden çeşitli biçimlerde gelen mesajların seçmen toplulukları 
tarafından nasıl karşılandığı ve değerlendirildiğine ilişkin meydana gelen geri dönüşler, 
siyasal partilere henüz seçimler neticelenmeden strateji değiştirme ve yeni etkileyici 
yöntemleri devreye sokma olanağı yarattığı gibi seçim neticelerine ilişkin ön görüler 
oluşmasına da katkı sağlamaktadır. Ancak bunun sağlanabilmesi için halktan gelen çeşitli 
türdeki katılımların şiddeti ve içeriği iyi analiz edilmeli ve sürekli takip altında 
tutulmalıdır. Siyasal katılım yalnızca halkın politik eğilimlerini ve buna bağlı seçim 
tercihlerini yansıtan bir eylem değil, aynı zamanda beklentilerini, endişelerini ve isteklerini 
politik kesime ulaştırdıkları ve bu sayede demokratik bir sistemin gereği olarak siyasal 
sistem içinde aktifleştikleri bir süreçtir. Ancak bu sürecin gerçekçi bir demokratik katılım 
olarak değerlendirilebilmesi, siyasal katılım sürecinde seçmen halk toplulukları tarafından 
gönderilen iletilerin politikacılar tarafından nasıl anlamlandırıldığına ve değerlendirildiğine 
bağlıdır. Seçmen halk kitlesinden gönderilen iletilerin, yalnızca ikna etmeye dayalı seçim 
kampanyalarının yol haritasını belirlemeye yönelik birer fırsat ya da malzeme olarak 
değerlendirilmesi, büyük olasılıkla halk kitlesiyle gerçekçi bir köprü kurulması fikrini 
zayıflatmaktadır. Bu da gerçekçi ve katılımcı bir demokrasi tezinin çürümesi anlamına 
gelir.  

Siyasal katılım, yalnızca oy verme davranışı ile sınırlandırılabilecek bir eylem değildir. Bu 
geleneksel katılım biçimi dışında siyasal katılım, çeşitli doğrudan ve dolaylı biçimlerde 
gerçekleşmekte ve buna bağlı olarak siyasal katılım; halkın yönetimsel yapıya sesini 
duyurmaya ve siyasal süreçte kendini aktif biçimde göstermeye ve yer edinmeye bağlı 
olarak gerçekleştirdiği eylemlerin tümü olarak tanımlanabilmektedir. Siyasal katılım; kısa 
süreli, sınırları çizilmiş ve bir kalıbın içinde değerlendirilebilecek bir süreç değildir. 
Seçmen toplulukları, oy çoğunluğu ile yönetim gücünü en çok layık gördüğü politik aktöre 
ve partiye devrettikten sonra da yani oy verme davranışı sona erdikten sonra da çeşitli 
biçimlerde katılım göstermeye devam etmektedir. Bu durum, siyasal katılım olgusunun 
sürekliliği ve kapsamlılığını yansıtmaktadır. Kavramın kapsamlılığı ise bu olgunun 
yalnızca politik sürece değil, ekonomik, toplumsal, kültürel ve daha birçok konuya işaret 
ettiğini göstermektedir ve bu geniş yelpazede karar alma ve uygulama gücünü elinde 
bulunduran kesimi etkilemeye ve yönlendirmeye dayalı her türlü eylem yasal olsun ya da 
olmasın siyasal katılımın bir parçası olarak adlandırılmalıdır. Bu açıklamadan elde 
edilebilecek çıkarım da siyasal katılımın yalnızca doğrudan politik aktörlere ve partilere 
yönelik olmadığı ya da bu katılımın tek bir muhatabının onlar olmadığına dairdir. Siyasal 
katılım sürecinde seçmen kitleler toplumsal ve siyasal kararlara yön verebilmek için karar 
alma mekanizmasını etkileyip yönlendirebilecek güç gruplarına karşı da çeşitli girişimlerde 
bulunabilmekte ve dolaylı bir siyasal katılım gerçekleştirmektedir. O halde geniş bir tanımı 
yapılacak olursa siyasal katılım; politik, ekonomik ve diğer toplumsal konulara yön 
verebilmek adına, halk kesiminden karar alıcı mekanizmalara, toplumun siyasal kesimini 
tesir altına alabilecek güç guruplarına ya da doğrudan politik aktörlerin kendisine yönelik, 
etkileme, yönlendirme, bağ kurma ve sesini duyurma amacına dayalı, irade çerçevesinde 
gerçekleştirilen ve sorumluluk meydana getiren her türlü doğrudan ve dolaylı eylem ve 
girişimdir.  
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2. DİJİTAL SİYASET ve E-DEMOKRASİ 

Elektronik ortam üzerinden hem yönetici kesim hem de seçmen kitleleri tarafından 
gerçekleştirilen her türlü politik hareket, girişim ve etkileşim dijital siyaset olarak 
açıklanabilmektedir. Dijital teknolojinin her geçen gün gelişme göstermesi ve internet 
platformunun git gide daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, siyasal 
iletişim ve katılım önemli ölçüde geleneksel biçimlerden online sisteme doğru bir geçiş 
göstermiş ve siyasetin dijitalleşmesiyle birlikte bu durum e- demokrasi olarak adlandırılan 
yeni bir kavrama işaret etmeye başlamıştır. Bu doğrultuda e-demokrasi, yeni iletişim 
teknolojileri üzerinden gerçekleştirilen ve halkın internet tabanlı ağlar sayesinde politik 
alana ilişkin her türlü girişimi olarak tanımlanabilmektedir. Bir diğer deyişle e- demokrasi 
her türlü siyasal faaliyetin online sistemler üzerinden gerçekleşmesiyle ifade edilen bir 
kavramdır. Halk nüfusunun yoğun olmadığı ilk dönemlerde halkın her türlü politik 
faaliyetlere doğrudan katılabildiği demokrasi anlayışı, modern zamana gelindiğinde yerini 
temsili demokrasi anlayışına bırakmış, bu durum seçmen topluluklarla yönetici kesim 
arasında zamanla bir kopukluğa neden olmuştur. İnternet teknolojisinin hızı, zamansızlığı 
ve yöneten ile yönetilenler arasındaki kopukluğu geleneksel biçime göre daha fazla 
azaltmasıysa, bu yeni iletişim teknolojisinin e-demokrasi bağlamında,  ilk zamanlarda 
olduğu gibi doğrudan demokrasiye bir geri dönüşün anahtarı olabileceğine dair ümit ve 
tartışmaları beraberinde getirmiştir. Bu tartışmaların olumlayıcı temelini oluşturan genel 
fikir ise internet teknolojisinin seçmen bireylere yerel, ulusal ve uluslararası platformda 
siyasetin her aşamasına katılabilmesi ve politik sürece hızlı ve kolay bir biçimde yön 
verebilme gücü elde edebilmesine ilişkindir. Kısacası; “internet ve sosyal medya 
kavramları üzerinden demokrasi tanımlamaları yeni bir şekle bürünmüş ve e-demokrasi ya 
da siber demokrasi kavramları literatürde tartışılmaya başlanmıştır” (Göksu; 2016, s. 46). 
Ancak internetin siyasal katılım ve demokrasi olgusuna yeni bir biçim getirebileceğine dair 
olumlu görüşlere karşın, internet ve sosyal ağlarla ilgili tartışılması gereken birçok soruyu 
da görmezden gelmemek gerekmektedir. Örneğin; sosyal ağlar ve internet teknolojisi 
gerçekten de kamusal tartışmaların yapılabildiği yeni bir kamusal alan olarak 
nitelendirilebilmekte midir ya da sosyal ağ kullanıcıları, kamuoyu yani kamusal çoğunluğu 
oluşturabilecek reel düşünce ve ihtiyaç duyduğu yeterli bilgi birikimine online platformlar 
üzerinden erişebilmekte midir, internet platformu doğrudan demokrasiyi ve aktif siyasal 
katılımı teşvik etmeye dayalı çeşitliliği sağlamakta mıdır yoksa sosyal medya kullanıcıları 
birbirinden etkilenerek farkında olmadan var olan bir bilgiyi tekrarlamakta mıdır? En 
önemlisi de sosyal ağlar, seçmen eğilimlerini politik aktörler için gözetime ve kontrole 
açan bir kapı mıdır ve bu bağlamda bağımsız ve yaratıcı bir kamuoyu yerine yönetenler 
tarafından oluşturulan ve yönlendirilen bir kamusal fikri pekiştirme işlevini mi yerine 
getirmektedir? Ancak bu konuya ilişkin yanıtını tam olarak bulamamış sorulara karşın 
netice olarak,  “e- demokrasi, günümüzde uygulanan şekliyle temsili demokrasinin 
tamamen ortadan kalkması değil; ama internet ve benzeri teknolojik araçların vatandaşlara 
kamusal alanda daha katılımcı ve daha doğrudan demokratik faaliyetlerde bulunma 
imkanının sağlanmasıdır” denilebilmektedir (Akgün; edit. Damlapınar; 2008, s. 173). Yeni 
iletişim teknolojilerinin sağladığı kolaylıklar ve avantajlara istinaden daha önce önemli 
ölçüde gazete, televizyon, yüz yüze toplantılar gibi geleneksel siyasal iletişim ve katılım 
için ayrılan kampanya bütçelerinin büyük oranda internet platformuna aktarılmaya 
başlandığı söylenebilmektedir. 

Siyasetin dijitalleşmesi, geleneksel durum ile karşılaştırıldığında hem politik aktörler hem 
de seçmen bireyler için birçok olanak oluşturmaktadır. Politik aktörler açısından 
değerlendirildiğinde şunlar söylenebilmektedir: Kitle iletişim araçları her zaman 
seçmenlerin oy verme davranışlarını etkilemeye ve yönlendirmeye odaklı girişimlerin 
geniş ve heterojen yapıdaki bu kitlelere duyurulmasında birincil bir araç olarak 
görülmüştür ve bu yüzden yöneticiler tarafından her zaman çeşitli derecelerde kontrol 
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altında tutulmaya çalışılmıştır. Fakat geleneksel kitle iletişim araçlarının hem kontrol 
altında tutulması kapsamlı girişimler gerektirmiş hem de bu araçlar üzerinden seçmen 
topluluklarını etkilemeye çalışmak hem zaman hem de maddi açıdan büyük maliyetlere yol 
açmıştır. Oysaki dijitalleşen siyaset ile birlikte politik kesim, geleneksel ortamda yaşanan 
birçok zorluğu aşma fırsatı yakalarken, seçmen bireylere hem kitlesel boyutta hem de tek 
tek ulaşabilme ve bu sayede onların eğilimlerini daha hızlı, kapsamlı ve düşük maliyet ile 
takip edebilme olanağına erişmiştir. Kamuoyu yoklamalarının çok hızlı ve kolay biçimde 
yapılabildiği dijital ortamda bununla beraber, seçmen kanaatlerini etkilemeye yönelik 
mesajlarını sürekli olarak yineleyebilen politik aktörler, internet ortamının sınırsız ve ucuz 
yapısı sayesinde de ideolojilerini seçim dönemine kadar video, fotoğraf ve yazı gibi çeşitli 
destek içeriklerle taze tutabilmektedir. Zaman ve mekan sınırlılığını tümüyle ortadan 
kaldıran dijital ağ teknolojisi bu sayede, siyasal lider ve aktörleri yüz yüze iletişim 
yöntemlerinin belirli zaman ve mekan sınırlamasından kurtararak, ideolojilerin, amaçların 
ve planlamaların birçok kez tekrarlanabilmesine fırsat yaratmaktadır. Dijitalleşen siyaset 
ile beraber politik aktörler seçmenlerine yalnızca ülke sınırları içinde değil, uluslararası 
boyutta da ulaşabilirken, küresel çapta siyaset yapma imkanına da erişmektedir. Ayrıca 
internet platformlu siyaset ile birlikte politik aktörler, geleneksel yöntemlerle 
karşılaştırıldığında genç seçmenleri de kapsayan bir etkileyicilik potansiyeline 
kavuşmakta, henüz siyasal bilgi olgunluğuna tam olarak erişememiş olan bu genç 
seçmenlerin sürekli değişebilen tercih ve beklentilerine dair nabızlarını hızlı biçimde 
yoklayarak kontrol altına alabilme olasılığını arttırmaktadır. 

Seçmen bireyler açısından değerlendirildiğinde yeni bir kamusal alan olarak kabul edilen 
sosyal medya ağları, seçmenin siyasal katılım etkinliğini oy verme davranışıyla 
sınırlandıran bir kalıptan çıkararak daha geniş bir alana taşımaktadır. Artık seçmen, 
görüşünü sandıktaki oy verme davranışıyla belli etmek ya da miting alanlarında kendini 
ifade etmeye çalışmak yerine internetin olanakları üzerinden istediği her an ve her biçimde 
aktarabilmekte, siyasetin her aşamasında aktif olarak yer almaktadır. Yöneten ile yönetilen 
arasındaki uzaklığı tamamen ortadan kaldıran bu online alan sayesinde seçmenler, 
yöneticileriyle doğrudan iletişim kurabilmekte ve sesini hiçbir aracıya gerek kalmadan 
duyurabilmektedir. Bununla beraber seçmen bireyler; siyasal aktörler, partiler ve 
oluşumlara dair diğer seçmenlerin görüşlerini hızlı ve kolay biçimde öğrenebilme, 
kendisiyle aynı görüşe sahip olan bireylerle bir birlik oluşturabilme ve geleneksel 
biçimdeki kitlesel birliktelik ve hareketlerden daha hızlı ve ekonomik şekilde siyasal 
oluşum, karar ve eylemlere yön verebilmektedir. İnternet ortamının interaktif yapısı 
sayesinde gerek politikacılarla gerekse diğer seçmenlerle daha kolay etkileşim kurabilen 
seçmenlerden, özellikle kendini ifade etme ve oy verme davranışı konusunda çekingen bir 
tavır sergileyenler, hem bu online platformun zengin veri akışı sayesinde siyasal 
bilgilenme ihtiyacını hızlı biçimde karşılamakta hem de kendini ifade edebilmesi sayesinde 
politik alana olan ilgisini farkında olarak ya da olmayarak arttırmaktadır. Özellikle kendini 
ifade etmeye yönelik paylaşımlarına aldığı yanıtlar, seçmenin öz güvenini arttırırken, 
politik aktörler üzerinde de yönlendirici bir güç olduğu ve önemsendiği fikri siyasal 
sisteme olan güvenini de güçlendirmektedir. Tüm bunlarla beraber internet teknolojisi ve 
sosyal ağlar, özellikle toplumun aykırı gruplarına veya alt ekonomik kesimine mensup 
seçmenlerin rahat hareket etmesine ve bir birlik oluşturabilmelerine sağladığı kolaylıklar 
neticesinde bu seçmenleri daha aktif ve girişken bir politik katılıma istekli hale 
getirmektedir. Dijital siyaset sayesinde artık yalnızca yöneten ve yönetilen arasında değil, 
yönetilenlerin kendi arasında da rol, statü, gelir gibi faktörlerden kaynaklanan ayrım ve 
uçurumların erimesi potansiyeliyle, eşit bir siyasal katılımın yolu açılmış olmaktadır. 
Dijital siyaset sayesinde yalnızca politik aktörler seçmen tutumlarını değil, seçmenler de 
politik aktörlerin kararlarını, tutumlarını, ideolojilerini ve eylemlerini sürekli veri akışı 
sayesinde gözlemleyebilmekte ve bu sayede genel ideolojilerle bireysel düşünce ve 
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eğilimleri karşılaştırabilmesiyle bunları örtüştürüp ayrıştırabilmektedir. Ayrıca dijital 
siyaset, yalnızca aynı benzer düşünce ve eğilimlere sahip olan seçmenleri değil, birbirinden 
farklı düşünce, eğilim, statü ve gruplara mensup seçmenleri de ortak bir platformda bir 
araya getirerek farklı görüşlerin etkileşimliliğine de imkan sağlamaktadır. Tüm bunların 
yanında internet medyasının geleneksel kitle iletişim araçlarıyla karşılaştırıldığında, daha 
özgür ve toplumun güç gruplarından daha bağımsız olduğu söylenebilmektedir.  
Demokratik bir yapı ve koşullandırılmamış bir kamuoyu için iletişimde özgürlük ve 
iletişim araçlarının bağımsızlığı önemli bir husustur. “Şu halde, bir yerde gerçekten 
demokrasi olsun istenirse, bunun önemli koşullarından biri de, medyanın özel tiranlıkların 
elinde olmamasıdır” (Yetkin; 2012, s. 89). Bu bağlamda internet medyasının tümüyle 
olmasa bile, geleneksel medyaya kıyasla daha bağımsız ve sıradan bireyler için sesini daha 
özgür ve doğrudan duyurabileceği bir ortam olması, bu yeni kitle iletişim aracının 
demokratik politik sürecin gereğine bir nebze de olsa katkı sağlamaktadır. Sonuç olarak, bu 
değerlendirmeler eşliğinde, internet teknolojisi ve sosyal ağların aktif bir siyasal katılım ile 
doğrudan demokrasinin yolunu açtığı yargısına varılabilirken, politik alana ve gerçekçi bir 
demokrasinin uygulanabilirliğine ilişkin sorunları da kısa vadede çözüme 
kavuşturabileceği fikri kesinlik arz etmemektedir. Ayrıca sosyal ağlar üzerindeki 
paylaşımlar seçmenler açısından ne kadar özgür ve bağımsız yapılıyor gibi görünse de 
seçmen fikirlerinin politik kesimlerce uygulanabilirlik noktasında ne kadar dikkate 
alındığına ilişkin sorunun kesin bir cevabı bulunmamaktadır. Eğer bu paylaşımlar, 
seçmenlerin politik alana aktif katılım ve müdahalesini olanaklı hale getiriyorsa, bu 
bağlamda sosyal ağların gerçekçi bir demokrasiye katkı sağladığı fikri haklılık kazanabilir, 
ancak artık büyük ölçüde siyasetteki başarısını seçim çalışmalarıyla ve sonuçlarıyla 
değerlendiren politik anlayışta, seçmenlerin sosyal ağlardaki paylaşımlarının, seçim 
kampanya çalışmaları için birer veri olarak kullanılması eğilimi de göz önünde 
bulundurulmalıdır. Tüm bunlarla beraber politik aktörlerin sosyal ağlar üzerinden 
gerçekleştirdiği sürekli ve anlık paylaşımların, seçmenlerin siyasal bilgilenmesine ve 
toplumsallaşmasına ne denli katkı sağladığı sorgulanmalı, yöneten kesimden seçmenlere 
doğru gerçekleşen bilgi aktarımlarının kapsamlılığı ve şeffaflığı değerlendirilmelidir. 
Neticede varılabilecek en net yargı, yüz yüze iletişim teknikleri ve geleneksel iletişim 
araçlarıyla karşılaştırıldığında sosyal ağlar, seçmenlerin politik alanda kendini ifade etmesi 
noktasında her ne kadar daha avantajlı bir konuma sahip olsa da, asıl soru genel olarak bir 
ülkedeki politik anlayışın ne olduğu ve yönetici kesimin seçmen topluluklarını nasıl 
değerlendirdiğine ilişkindir. Yani kısacası; özellikle “az gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde internet olgusunun bir siyasal realite olarak algılanabilmesi için değişmesi ve 
gelişmesi gereken daha bir çok öğe bulunmaktadır” (Aktaş; 2004, s.213). Kuşkusuz bu 
öğelerin başında da yönetici kesimin politikayı nasıl değerlendirdiği, seçmenlerin siyasal 
toplumsallaşma ve bilinç düzeyleri, politik ilgi, seçmenlerden uzanan tutum ve eğilimlere 
politik aktörlerden ne düzeyde geri dönüş yapıldığı ve etkileşime dayanan bir köprünün 
oluşturup oluşturulmadığına dair hususlar gelmektedir. Halk seçimiyle iş başına gelmenin 
önemli olduğu modern politik anlayışta şüphesiz ki bu sıralanan faktörler, özellikle politik 
kişilikler tarafından yerli yerinde görülmektedir. Ancak teoride varlığı kabul edilen bu 
hususların uygulanabilirliği noktasında mevcut durum ve düzey, tartışılmaya açılması 
gereken ayrı bir mevzudur. 

3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ  
3.1 Araştırmanın Yöntemi ve Kapsamı 

Literatür taramasıyla temellendirilen çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış, 24 
Haziran 2018 başkanlık seçimlerinde aday olan 6 politik aktörün Haziran ayı boyunca 
Instagram adlı sosyal ağ sitesinde yapmış olduğu paylaşımlar ve internet kullanıcısı 
seçmenlerin paylaşım altı yorumları incelenmiştir. Başkanlık seçim çalışmalarının 
yoğunlaştığı bu dönemde üzerinde çalışılan konu kendi bağlamı içinde gözlemlenmiş, 
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sürece ve algılara ilişkin veriler toplanmaya çalışılmış ve elde edilen veriler niceliksel 
argümanlarla temellendirilerek betimsel analiz tekniği ile açıklanıp yorumlanmıştır.  

Yapılan bu çalışmada, 24 Haziran Başkanlık seçimlerinde aday olan Recep Tayyip 
Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Doğu Perinçek, Temel Karamollaoğlu ve 
Selahattin Demirtaş’ın İnstagram sayfası üzerinden yaptığı paylaşımlar aracılığıyla, sosyal 
medyayı siyasal iletişim, katılım ve seçmenlerin iknası için ne sıklıkta kullandıkları 
anlaşılmaya çalışılmış ve bunun için 1 ay boyunca, 6 adayın bu sosyal ağ üzerinden 
gerçekleştirdiği paylaşımlar değerlendirilmiştir. Paylaşımlara seçmenlerin ne kadar katılım 
gösterdiğinin ve bu katılımın niteliğinin değerlendirilebilmesi için ise her adayın yapmış 
olduğu paylaşımlar içinde birbirine yakın sayıda beğeni ve yoruma sahip olanlardan birer 
adet seçilmiş ve yaklaşık olarak 1500 civarı seçmen yorumu incelenmiştir. 

3.2 Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, yeni bir siyasal katılım aracı olarak internet ve sosyal medya 
ağlarının, siyasal iletişim ve katılım sürecine ilişkin etki ve katkılarını hem politik aktörler 
hem de seçmenler açısından incelemektir. Bu bağlamda, politik aktörlerin sosyal ağlar 
üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar, seçmenlerin siyasal bilgilenmesine ve bilinçli oy 
verme davranışı göstermesine katkı sağlayacak düzeyde olup olmadığı konusunda ve 
ayrıca bu aktörlerin, paylaşımlarıyla politik pazarlama ve ikna eğilimindeki düzeyin tespiti 
hakkında gözlemlenmiştir. Seçmenler açısından ise bu çalışmanın amacı, sosyal medya 
ağlarının ‘bireyin kendisini rahatça ifade edebilmesi, politik aktörlerle doğrudan iletişim 
kurabilmesi avantajı ve bu bağlamda siyasal sürece etkin katılıma olanak tanıması savı’ 
çerçevesinde, bu durumun uygulanabilirliğini ‘bilinçli katılım, siyasal ilgi ve paylaşımlara 
ilişkin algı’ hususlarıyla temellendirilerek incelemektir. Hem politik aktörler hem de 
seçmenler açısından siyasal iletişim ve katılım konusunda genel olarak sürece ve algıya 
ilişkin bulguların tespit edilmeye çalışıldığı araştırmada, temel olarak ise internet ve sosyal 
ağların yeni bir kamusal alan olarak görülmesi fikrini ‘siyasal iletişim ve etkinlik’ konuları 
çerçevesinde nitelik olarak tartışmaktır. 

3.3 Araştırmanın Soruları 
 

1. Politik aktörlerin sosyal medya ağlarındaki paylaşım sayıları, etkinlik düzeyleri ve 
seçmenlerden gelen siyasal katılım oranı ile seçim sonuçlarındaki başarı arasında bir ilişki 
kurulabilmekte midir? 

2. Politik aktörlerin sosyal ağlar üzerinden yaptığı paylaşımlar, seçmenlerin siyasal 
bilgilenmesine ve toplumsallaşmasına katkı sağlayacak kapsam ve niteliği sahip midir? 

3. Politik aktörler seçmenlerin paylaşım altı yorumlarına cevap yazmak suretiyle doğrudan 
bir iletişim eğilimi göstermekte midir? 

4. Seçmenlerin sosyal ağlar üzerinden gerçekleştirdiği siyasal katılım dilinde ve yorumlarda 
belli düzeyde bilgi ve bilinç yoğunluğu gözlemlenmekte midir? 

5. Seçmenler aday, parti, ideoloji ve diğer tüm politik ve toplumsal süreçler hakkındaki 
görüşlerini açıklamada girişken ve şeffaf mıdır? 

6. Sosyal ağlarda, aynı ve farklı düşüncelere sahip seçmenlerin birbirlerine karşı davranışları 
ve dili saldırgan mı yoksa uyumlu bir nitelik mi taşımaktadır? 
 

3.4 Bulgular ve Yorum 
 
“Sosyal Ağlardaki Etkinlik ile Seçmen Katılımı ve Seçim Sonuçları Arasındaki İlişki” 
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Tablo 3.1 24 Haziran 2018 Başkan Adaylarının Instagram’daki Genel Paylaşım ve 
Takipçi   
                 Sayıları 
 

          Başkan Adayı    Toplam Paylaşım 
Sayısı 

        Takipçi Sayısı 
 

Recep Tayyip Erdoğan             380          4,3 milyon 
Muharrem İnce               970            1,6 milyon 
Meral Akşener               1, 298            29 bin 
Doğu Perinçek               150            5, 864 
Temel Karamollaoğlu               158            22 bin 
Selahattin Demirtaş               399            167 bin 

 

 Tablo 3.2 Adayların Haziran Ayı Boyunca Yapmış Olduğu Paylaşımlar ve 
Seçmen Katılımı 

 
Başkan Adayı Paylaşılan 

Fotoğraf 
Paylaşılan 
Video 

En 
Düşük 
Beğeni 
S. 

En 
Yüksek 
Beğeni 
S. 

En 
Düşük 
Yorum 
S. 

En 
Yüksek 
Yorum 
S. 

Recep Tayyip 
Erdoğan 

   6     0  298 
bin 

650 bin 14 bin 129 bin 

Muharrem 
İnce 

  114    55 42 bin 
100 

1,5 
milyon 

637 74 bin 

Meral Akşener   144    53 5 bin 67 bin 24 3 bin 
727 

Doğu Perinçek    30    1 290 655 2 260 
Temel 
Karamollaoğlu 

   42    14 1500 14 bin 35 300 

Selahattin 
Demirtaş 

   63    22 10 bin 150 bin 47 2 bin 
926 

 

Birinci tabloya göre 24 Haziran genel seçimlerinde 6 başkan adayı içinde, Instagram  adlı 
sosyal ağ sitesi üzerinden en çok paylaşım gerçekleştiren adayın Meral Akşener olduğu 
görülmektedir. Diğer adaylar arasında en etkin paylaşım oranına sahip olmasına karşın 
Akşener, takipçi sayısı bakımından ise dördüncü sırada yer almaktadır. Buna karşın en 
düşük paylaşım sayısı bakımından üçüncü sırada yer alan aday Recep Tayyip Erdoğan ise 
4, 3 milyon ile en çok takipçiye sahip aday sıralamasında birinci sırada bulunmaktadır. 
Ayrıca paylaşım sayısı oranı ile Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra, yakın sayıda paylaşım 
oranıyla dördüncü sırada yerini alan aday Selahattin Demirtaş’ın, Erdoğan’dan yalnızca 19 
fazla paylaşım yapmış olmasına karşın Instagram’daki genel takipçi sayısı ile beşinci 
sırada, yani en düşük takipçi sayısına sahip aday Doğu Perinçek’ten sonra en düşük takipçi 
sayısına sahip olduğu dikkat çekmektedir. 

Haziran ayı boyunca adayların Instagram adlı sosyal ağ sitesi üzerinden yapmış 
olduğu paylaşım oranları değerlendirildiğinde, en düşük paylaşım oranına sahip adayın 
Recep Tayyip Erdoğan olduğu görülürken, paylaşım sayısının düşük olmasına karşın en 
yüksek yorum oranına ve beğeni kategorisinde ise aday Muharrem İnce’den sonra en 
yüksek beğeni alan aday sıralamasında ikinci sıraya sahiptir. Meral Akşener, Haziran ayı 
boyunca Instagram adlı sosyal ağ sitesini en etkin kullanan adaydır. Ancak buna karşın ‘en 
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yüksek beğeni’ kategorisinde altı aday içinde dördüncü sırada, ‘en yüksek yorum’ 
kategorisinde ise üçüncü sırada bulunmaktadır.  

Bu sonuçlar değerlendirildiğinde, adayların sosyal medyadaki etkinlik oranlarıyla 
seçmenlerin aday-parti ilgisi ve katılım yoğunluğu arasında doğrudan bir ilişki olmadığı ve 
politik aktörler sosyal medya mecrasında ne kadar aktif olursa olsun, seçmenlerin bu 
hareketlilikten çok da etkilenmediği görülmektedir. Bu durum, sosyal medya kullanıcısı 
seçmenlerin anlık iletilerden algısal olarak etkilenmediğine, buna karşın aday ve parti ilgisi 
ve eğilimlerinde ilkesel bir yaklaşım sergilediğine ya da değerler örtüşmesine dayanan bir 
eğilim gösterdiğine işaret etmektedir.  

Yukarıdaki tablolarda yer alan veriler eşliğinde elde edilen bir diğer bulgu ise; politik 
aktörlerin sosyal ağlardaki etkinlik oranının, seçim sonuçlarını yüksek bir potansiyel ile 
etkilemesi arasında doğrusal bir bağlantının kurulamamasına ilişkindir. Bu konuda elde 
edilen sonuç, sosyal ağlardaki etkinlik ile seçim sonuçlarındaki başarı arasında değişken 
bir ilişki durumu olduğuna işaret etmektedir. Örneğin; Instagram adlı sosyal ağ sitesini 
hem fotoğraf hem de video paylaşım sayısıyla en etkin kullanan aday Meral Akşener 
olmasına karşın, seçim sonuçlarında aldığı toplam % 7. 29 oy oranı ile altı aday içinde 4. 
Sırada yer almıştır. Buna karşın en düşük paylaşım sayısına sahip aday Recep Tayyip 
Erdoğan, aldığı % 52. 59 oy oranıyla seçimi kazanmıştır. Ancak bunun yanında toplam 
paylaşım oranıyla Instagram’ı en yoğun kullanan aday sıralamasında üçüncü sırada yer 
alan Selahattin Demirtaş, aldığı % 8. 50 oy oranı ile seçimlerde de üçüncü sırada kendine 
yer bulmuştur. Ancak bu bulguların aksine, sosyal ağlardaki takipçi, beğeni ve yorum 
sayısının seçim sonuçlarındaki başarı ile doğrusal bir ilişki içinde olduğu 
söylenebilmektedir. Örneğin; Instagram’da en düşük takipçi sayısına sahip aday Doğu 
Perinçek ve Temel Karamollaoğlu, seçimlerdeki oy oranıyla da son iki sırada kalmıştır. 
Buna karşın en çok takipçi sayısına sahip iki aday Recep Tayyip Erdoğan ve Muharrem 
İnce, seçimlerde en çok oy alan ilk iki aday olmuştur. Bu göstergeye göre, sosyal ağlardaki 
takipçi sayısı ve ilgi oranı, seçim sonuçlarındaki başarının ne olacağına dair bir öngörü 
sağlamaktadır. Ayrıca seçmenlerdeki ilgi ve takip oranıyla seçim sonuçları arasındaki bir 
doğrusal ilişki, seçmenlerin değişken değil, kararlı bir siyasa tutum eğilimi gösterdiğini de 
ortaya koymaktadır.  

“Paylaşımların Kapsamı ve Niteliği” 

Aday 6 politik aktörün Haziran ayı boyunca kendi Instagram hesaplarından paylaşmış 
olduğu fotoğraf ve videolar, seçmen algılarını doğrudan ve hızlı bir biçimde 
etkileyebilecek unsurlar olması sebebiyle, politik aktörlerin eğilimleri ve seçmenin 
iknasındaki gücü bağlamında sürece ilişkin gözlem yapılabilmesi amacıyla incelenmiştir. 
Bu inceleme; görsel materyallerin kapsamlılığı, açıklık ve anlaşılırlığı, taşıdığı anlam ve 
güncelliği kategorileri çerçevesinde yapılmıştır. Bu bağlamda görseller incelenirken; 

• “Politik aktörlerin doğrudan ideolojik mesaj verdikleri ve siyasal pazarlama yaptıkları 
görülüyor mu? 

• Seçmenlerin siyasal bilgi düzeyini arttırmaya katkı sağlayacak kapsam ve objektifliğe 
sahipler mi? 

• Bilgilendiricilik ya da ideolojilere yönelik verilen mesajlar açık ve anlaşılır mı? 
• Paylaşımlar politik aktörlerin ülke gündemiyle ve siyasal gelişmelerle yakından 

ilgilendiğini gösteriyor mu? 
• Aday aktörlerin suçlama, sorgulama ve meydan okuma gibi yöntemlerle birbirleriyle 

politik bir rekabet ve saldırıya geçtiği ve bu yolla seçmen algısını kontrol altına almaya 
çalıştığı fark ediliyor mu?” sorularına yanıt bulunmaya çalışılmıştır.  
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544görselin incelendiği çalışmada elde edilen bulgular ise şu şekildedir: 

Politik aktörlerin paylaşımlarında sık sık çocuk sevgisi, yaşlılara hürmet ve saygı, aile 
olmanın sıcaklığı gibi toplumun gelenekleri ve toplum tarafından benimsenen çeşitli 
geleneksel mitlerle bir aday olarak kendini kabul ettirmeye çalıştığı ve ayrıca ‘ben de 
halktan biriyim ve sizdenim’ mesajı vererek, seçmenlerle bu yolla bir gönül bağı kurmaya 
çalıştığı görülmektedir. Ayrıca adayların paylaşımlarında, halkın talep ve beklentilerine 
duyarlı olduğu mesajı vermeye çalıştığı gözlemlenmektedir. Örneğin; Recep Tayyip 
Erdoğan’ın sayfasındaki bir paylaşım, ülke halkının çoğunlukla idam kararının geri 
getirilmesine yönelik taleplerinin yoğun olarak yaşandığı dönemde, “Milletim idam 
istiyorsa mesele bitmiştir. TBMM’de idam kararı çıkarsa altına imzamı atarım” yazılı bir 
fotoğraftır.  

Politik aktörlerin tümünün sık sık portre fotoğrafı paylaştığı dikkati çekmektedir ve bu 
durum aday aktörlerin seçmenler nezdinde ‘karizmatik lider’ imajı oluşturmaya çalıştığı 
anlamına gelebilmektedir. Bununla beraber genç seçmen kitlesini de yakalamaya çalışan 
adayların, sık sık gençlerle bir arada olduğu görselleri bulunmaktadır. Örneğin; Temel 
Karamollaoğlu’nun paylaşımlarında miting alanlarında gençlerle olan diyaloglarını ön 
plana çıkaran görseller yoğunluktadır ve Karamollaoğlu gençlerle sık sık selfie 
çekilmektedir. Benzer paylaşımlar diğer adaylar için de söz konusudur. 

Aday aktörlerin Instagram paylaşımlarında miting alanlarındaki toplantıları ön plana 
çıkardıkları ve bu paylaşımlarında yöresel giysiler, çiftçiler, işçiler ve yöresel danslara 
ilişkin öğeleri yoğun biçimde vurguladıkları görülmektedir. Burada seçmenlere verilen 
mesaj, ülkenin her bir noktasını kucakladıkları ve bunun için çalışmaya da devam 
edeceklerine ilişkindir.  

Bu açıklamalar neticesinde sorulan alt sorulardan birincisinin yanıtı, aday aktörlerin 
paylaşımlarında siyasal pazarlama eğilimini yoğun olarak göstermesine yöneliktir. Açık 
ideolojik mesajlar göndermeyen adayların, kişisel imaj üzerinden ikna etme eğilimini parti 
ideolojisinin önünde tuttuğu görülmektedir. Bu durum, siyasetin gitgide parti düzeyinden 
lider ve kişi düzeyine doğru geçiş yaptığı savını doğrulamaktadır.  

Politik aktörlerin bulunduğu paylaşımlarda, seçime yönelik siyasal kampanya çalışmaları 
dışında ülkenin güncel politik durumu, süreci ve işleyişine dair siyasal bilgi düzeyini 
arttırmaya yönelik kapsam ve derinliğin bulunmaması bir başka tespittir. Bu bağlamda da 
seçmenlerin bilgilenmesini sağlayacak açık, doğrudan ve yeterli enformasyon akışının 
olmadığı söylenebilmektedir. 

Aday politikacıların, ülke gündemindeki konular, siyasal kararlar ve işleyişe yönelik 
öğelerle pek iç içe olmadığı görülmektedir. Kamuoyunun gündemine taşıdığı ve üzerinde 
durduğu gelişmelere ilişkin halktan yana tavır gösteren birkaç paylaşımın da adaylar 
tarafından, kendilerini seçmenlere politik bir kişilik olarak benimsetme çabalarının bir 
yansıması olarak nitelendirilebilmektedir. Örneğin; Türkiye’de bir köpeğe işkence 
uygulanarak öldürülmesiyle ilgili yaşanan bir olaya ülke halkı genel olarak büyük bir öfke 
ve tepki ortaya koymuş ve sokak hayvanlarının korunmasına ilişkin yasal düzenlemelerin 
yapılmasını talep etmiştir. Sosyal ağlar üzerinden tepkisini ortaya koyan ve kararlı bir 
ortak kanaat geliştiren halkın bu tutumuna kayıtsız kalmayan adayların tümü, bunu takip 
eden tarihlerde Instagram hesaplarında sokak hayvanlarıyla ya da kendi hayvanlarıyla 
çekilmiş fotoğraflarını yayınlamıştır. Bu yolla halkın taleplerine kayıtsız olmadıklarını 
vurgulamak isteyen adaylar, aynı zamanda bu sayede seçmenler ile duygusal bir bağ 
kurmaya çalışmaktadır. Ancak genel olarak değerlendirildiğinde paylaşımların, özellikle 
siyasal olgunluğa henüz erişememiş olan sosyal medya kullanıcısı genç seçmenleri bilinçli 
tercihte bulunabilecek bir olgunluğa eriştirecek düzeyde olmadığı ifade edilebilmektedir. 
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Son olarak hiçbir adayın paylaşımları aracılığıyla saldırganlık düzeyine varan bir rekabet 
eğilimi göstermediği tespit edilmiştir. Ancak birbirleri arasında belli bir seviyede ilerleyen 
rekabet açık biçimde anlaşılmaktadır. Örneğin; aday Muharrem İnce paylaşımlarında sık 
sık öğretmenlik yaptığı yıllara ilişkin görseller paylaşmakta ve diğer adaylara eğitimci 
kimliği ile gönderme yapmak suretiyle bu yolla kişisel imajını kuvvetlendirmeye 
çalışmaktadır. Bunun yanında Doğu Perinçek’in özellikle kürsü konuşmalarını yayınladığı 
fotoğraflarında, sürekli bir elini yumruk yaparak havada gezdirmesine sıklıkla yapılan 
vurgu, diğer adaylara, parti ideolojilerine ve uygulamalara bir meydan okuma havası 
oluşturmaktadır. Ancak yalnızca aday Selahattin Demirtaş’ın yayınladığı duvar yazısı 
görselleriyle mevcut siyasal durum ve diğer partililere ve adaylara yönelik sert bir rekabet 
ortaya koyduğu dikkati çekmektedir. Bu paylaşımlarda diğer aday ve partileri açık biçimde 
kötüleme ve saldırı eğilimi görülmektedir.  

Araştırmanın ana sorularından birisi olan ‘adayların paylaşım altı yorumlar aracılığıyla 
seçmenlerle doğrudan etkileşime geçmesi’ sorusuna ilişkin tespit ise adayların ne doğrudan 
ne de temsilcileri ya da danışmanları aracılığıyla seçmenlerle herhangi bir etkileşime 
girmemiş olması yönündedir. Bu tespit, sosyal medyanın yöneten ile yönetilen arasındaki 
uçurumu daraltıp doğrudan etkileşime olanak tanıması sayesinde doğrudan demokrasinin 
uygulanabilir olma şansını arttırmasına dair tezini bir ölçüde çürütmekte, aksine politik 
aktörlerin seçim çalışmaları ve ikna stratejilerini belirlemede onlar için hızlı ve hazır veri 
akışı sağlaması yoluyla seçmenlerin kontrol edilebilmesini kolaylaştırması ve 
koşullandırılmış bir kamuoyu yaratması tezini güçlendirmektedir.  

“Seçmenlerin Siyasal Katılımdaki Girişkenliği, Şeffaflığı ve Bilinç Düzeyi” 

Sosyal medya kullanıcısı seçmenlerin, politik aktörlerin paylaşımlarına hem beğeni hem de 
yorum ile yoğun bir katılım gösterdiği görülmektedir. Hem hayranlık hem de eleştiri 
niteliği taşıyan görüşlerini açıkça ifade eden seçmenlerin bununla beraber seçimlerde nasıl 
bir oy verme davranışı sergileyeceklerini de dile getirmeleri, sosyal medyanın ‘gerçek 
sosyal ortamlarda ve yüz yüze iletişimde görüşlerini açıklamaya çekinen bireylerin kendini 
dışlanma korkusu olmaksınız ifade edebilmesine ve girişkenlik kazanmasına olanak 
tanıması’ tezini destekler niteliktedir. Paylaşım altı beğeni ve yorum yoğunluğundan yola 
çıkarak, seçmenlerin sosyal ağlarda girişken ve şeffaf bir eğilim gösterdiği ve cesaretli 
oldukları ifade edilebilmektedir. Bu durum sosyal ağların, seçmen bireydeki çekingen tavrı 
kırarak politik yaşama etkin katılımı teşvik ettiği yönelik fikri desteklemektedir. Bunun 
sonucunda da siyasal yaşama yönelik isteksiz davranan seçmen bireylerin siyasal katılım 
ve ilgisinin artması yolunun da açılması sağlanabilmekte, ayrıca önemsendiğini ve dikkate 
alındığını hissetmeye başlayan seçmenin siyasal yaşama yön verebilme gücüne sahip 
olduğu inancı yükselmektedir. Bu inanç arttıkça bireyin görüşlerini açıklamak konusunda 
daha şeffaf davranma eğilimi gösterdiği de söylenebilmektedir. Ancak aynı pozitif eğilim 
dil ve ifade olguları için söylenememektedir. Seçmen bireyin kendini şeffaf bir biçimde 
ifade etmede bu kadar özgür olması ve gitgide cesaretlenmesi, saldırgan bir dil eğilimi 
göstermesine neden olmuştur. Sayfa altı yorumlar incelendiğinde seçmen katılımcıların 
hem politik aktörlere hem de birbirlerine ağır ithamlarda, küfür ve saldırılarda bulunan bir 
dil kullandığı, hayranı oldukları politikacılara bu hayranlıklarını bile belli bir düzeyin 
altındaki anlatımlarla gösterdikleri gözlemlenmiştir. Örneğin; bir seçmen Recep Tayyip 
Erdoğan’ın bir paylaşımı altına “herkes çalıp çırpıyor, böyle çalana can kurban, varsın 
yesin, ayağının altına paspas olayım” diyerek hayranlığını bu ifadelerle dile getirmiştir. 
Parti ve aday karşılaştırmalarının da sıklıkla yapıldığı yorumlarda genel olarak seçmenlerin 
hayranlık, itham ve suçlamalarını mantıksal bir gerekçe göstermeden, tamamen duygusal 
ve tekrara dayalı bir eğilimle ortaya koyduğu görülmektedir. Durumsal 
değerlendirmelerden ve somut göstergeler ışığındaki bakış açısından uzak yorumlar, sosyal 
medya kullanıcısı seçmenlerin profilini değerlendirmeye yardımcı olacak bir takım 

Political Communication in Theory and Practice: 
Non-Western Approaches ISBN: 978-975-8254-77-4

Proceeding Book 2018 

PICS2018, 12-13 October 2018, Aydın, TURKEY



 
 

101 

sinyaller göndermektedir. Büyük olasılıkla seçmenlerin yaş grubu epey gençtir ve siyasal 
toplumsallaşma sürecinde henüz bir olgunluğa erişememiş olmalarından dolayı da 
mantıksal göstergeler üzerinden değil, duygu ve coşku temelli hareket etmektedir. Ayrıca 
genç seçmen toplulukları çoğunlukla başkalarının etkisi altında çok çabuk kalabilmekte ve 
tercihlerini sıklıkla değiştirebilmektedir. Ayrıca coşkuyu ön plana alan bu seçmenleri 
harekete geçirmek çok kolaydır ve çoğunlukla siyasal yaşama katılımda ilkesellik 
yaklaşımı sergilememektedir. Yorumların niteliksel değerlendirmeleri sonucunda elde 
edilen bilgiler, bu yaklaşımı desteklemektedir. 

“Sosyal Ağların Aynı ve Farklı Görüşleri Bir Araya Getirmedeki Gücü” 

Politik aktörlerin paylaşım altı yorumlarında yalnızca hayranları tarafından değil, farklı 
aday politikacıları destekleyen seçmenler tarafından da yorumlar yazıldığı görülmektedir. 
Yani sosyal medyanın sınırsız ve özgür ortamı ve içerik paylaşmada sunduğu kolaylıklar, 
yalnızca aynı görüşe sahip olanların bir birliktelik oluşturmasını kolaylaştırmamakta, aynı 
zamanda farklı tutum ve düşünce sahibi seçmenleri de bir araya getirebilmektedir. Bu 
olanak, politik yaşama ilişkin bilincin geliştirilebilmesi, entelektüel seviyenin arttırılması 
ve yeni fikirlerin ortaya konabilmesi anlamına gelmektedir. Ancak bunun için sosyal ağ 
kullanıcılarının farklı düşüncelere hoşgörülü olması ve saygı düzeyini aşmayacak bir 
üslupla ve mantıksal çerçeveye dayalı bir eğilimle tartışabilmesi gerekmektedir. Paylaşım 
altı yorumlar değerlendirildiğinde mevcut durumun bu şekilde olmadığı, farklı görüşe ve 
ideolojik eğilime sahip seçmenlerin birbirlerine küfüre varacak bir saldırganlıkla karşılık 
verdiği fark edilmektedir. Sosyal ağlar üzerinden yapılan dijital tacizin ve hakaretlerin 
boyutları çok yüksektir ve bazı seçmenler kendini bu saldırılara o kadar kaptırmaktadır ki, 
bir başka seçmene saat ve yer bildirerek orada beklediğini ve saldırılarına orada devam 
etmek istediğini ifade etmektedir. Buna karşılık, küfür edilmemesi gerektiği konusunda 
uyarılarda bulunan ve böyle bir tavrın siyasal gidişat ve ülke sorunlarının çözümüne bir 
katkı olmayacağını söyleyen seçmenler de sayısı az olmasına karşın vardır. Özellikle 
Recep Tayyip Erdoğan’ın, Muharrem İnce’nin ve Selahattin Demirtaş’ın Instagram 
hesaplarındaki yorumlar yüksek derecede saldırganlık niteliği taşırken, Temel 
Karamollaoğlu ve Meral Akşener’in sayfalarında bu tutum kısmen görülmektedir. Aday 
Doğu Perinçek’in sayfasında ise saldırganlık boyutuna varan bir eğilimin bulunmadığı, 
seçmenlerin daha uzlaşmacı bir tavır takındığı ve daha sakin oldukları fark edilmektedir. 

SONUÇ 

Sosyal medya ağları, politik aktörlerin kendini tanıtması ve parti ideolojilerini 
benimsetmeye dayalı mesajlarını yinelemeleri için özgür, geniş, hızlı ve ekonomik bir bir 
ortam olarak belirirken, seçmen kitleleri için de kendini ifade etme ve siyasal yaşamın her 
aşamasına katılabilmesi konularında aktif olabilecekleri yeni bir kamusal alan sunmaktadır. 
Ayrıca aynı görüşe sahip seçmenlerin bir araya gelmesini sağlayan sosyal ağlar ve internet 
teknolojisi, farklı görüşlerin de tartışılabildiği bir yapı sunarken, bu durum bir toplumda 
güçlü kamuoylarının oluşturulabilmesinin önemli yollarından biri olarak 
nitelendirilebilmektedir. Ancak sunduğu olanaklar süreç ve sonuçtaki nitelik bazında 
değerlendirildiğinde, yeni iletişim teknolojilerinin seçmenlere göre politik aktörler için 
daha fazla avantaj ve olanak tanıdığı söylenebilmektedir. E demokrasi kavramının ortaya 
çıkmasını sağlayan ve katılımcı gerçek bir demokrasiye geri dönüşün bir yolu olarak 
değerlendirilen bu yeni kamusal alan, her ne kadar sıradan bireylere kendini özgürce ifade 
etmenin yolunu açsa da, politik pazarlama ve ikna stratejilerinin tekrarlanarak 
uygulanabilmesi sayesinde tıpkı geleneksel katılımda olduğu gibi özgür ve bilinçli kararlar 
vermek yerine koşullandırılmış ve yönlendirilmiş politik davranışın yolunu açmaktadır. 
Aradaki tek fark geleneksel siyasal katılımın daha sınırlı ve doğrudan kendini ifade 
etmenin zor olmasıdır. Ancak politik aktörler açısından değerlendirildiğinde, seçmenlerin 
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görüş ve eğilimlerini açığa vurduğu her ifade, politikacılar için ikna stratejilerinin 
oluşturulması sürecinde bir veri kaynağı oluşturmaktadır. Bunlarla beraber yeni iletişim 
teknolojilerinin ve sosyal ağların müzakereci bir ortam sunarak farklı görüşlerin bir araya 
gelmesini ve tartışmalar sayesinde de yeni görüşlerin ortaya çıkmasına olanak tanıdığı tezi 
yaygın biçimde savunulmaktadır. Oysa ki çalışmada bu konuya ilişkin elde edilen sonuç, 
seçmenlerin sosyal ağlar üzerinden etkin bir siyasal katılım ve ilgi göstermesine karşın, 
farklı görüşlerin anlayış ve bilinç çerçevesinde bir araya gelemediğine ilişkindir. Bunun 
devamında da yeni iletişim teknolojilerinin farklı görüşleri bir araya getirebilmesi 
olanağının, ancak sosyal medya kullanıcılarının bilinçli olması ve konuya olan hakimiyeti 
sayesinde gerçek bir avantaja dönüşebileceği sonucun ulaşılmaktadır. Siyasetin dili ve 
saygınlığı sosyal medya ağlarında seçmenler açısından biçim değiştirmiştir, tartışmalar 
küfür ve hakaret boyutuna ulaşan bir seviyede seyrederken, seçmenlerin bu saldırgan 
tavırları çoğu kez siyasal konudan uzaklaşılmasına neden olmuştur. Ayrıca bu dil ve üslup 
seçmenler tarafından o kadar normalleştirilmiştir ki, politikacılara yönelik de aynı üslup ve 
tarzın gösterildiği söylenebilmektedir. İfadelerdeki bu açıklık ve saldırıyı normalleştiren bu 
politik davranışlar aslında sosyal ağların bireyi şeffaflaştırması tezini doğrulamaktadır. 
Ancak nitelik olarak bakıldığında bu girişkenlik ve şeffaflık, etkin bir politik katılıma ve 
bir ülkenin siyasal ve toplumsal kalkınmasına katkıda bulunmamakta, aksine daha büyük 
bir kamusal kargaşanın yolunu açmaktadır. Politikacılar açısından değerlendirildiğinde, 
sosyal ağların hem bilgiyi oluşturma ve yaymada sağladığı kolaylıklar hem de sunduğu hız 
ve düşük maliyet olanaklarına karşın, yönetici kesimin de mevcut politik meseleler ve 
gelişmelerden gitgide uzaklaşmaya başladığı sonucu elde edilmektedir. Çalışmada 
politikacılar tarafından paylaşılan görseller incelendiğinde, politikacıların bu olanakları 
ideolojilerin pazarlanması yolu olarak değerlendirdiği ve hatta parti ideolojisinden ziyade 
siyaseti kişisel pazarlama düzeyine indirgediği görülmektedir. Sosyal ağlar üzerinden 
gerçekleştirilen politik pazarlama olgusu o kadar yoğun bir hal almıştır ki, politikacıların 
da asıl meselelerden gitgide koptuğu fark edilmektedir. Ayrıca paylaşımların, özellikle 
sosyal medya kullanıcısı genç seçmenleri siyasal yaşamda toplumsallaştıracak ve objektif 
bir kamusal kanaat geliştirebilecek düzeyde ihtiyaç duyduğu bilgi eksikliğini 
karşılayamadığı söylenebilmektedir. Ayrıca incelenen 1500 paylaşım altı yorumların 
hiçbirinde politik aktörlerin doğrudan ya da temsilcileri aracılığıyla seçmenlerle iletişim 
kurmadığı görülmektedir. Bu durumda da, sosyal medyanın yöneten ile yönetilen kesim 
arasındaki mesafeyi ortadan kaldırdığına ilişkin tez seçmenler açısından çürümektedir. 
Ancak politikacılar açısından bu yaklaşım, yöneten kesimin sıradan bireylere istediği 
zaman ve geniş kitleler halinde kolayca ulaşabilmesine ve ideolojik mesajlarını 
yayabilmesine olanak sunması açısından geçerliliğini korumaktadır. Yani köprüler 
seçmenler lehine değil, yönetenler lehine yıkılmaktadır. 
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İLETİŞİMDE YENİ BİR PARADİGMA: SİYASAL İLETİŞİM ARACI OLARAK 
SOSYAL MEDYA 

Seçil Utma, Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu,secilut@hotmail.com 

ÖZET 

İnsanın en temel sosyo-psikolojik ihtiyaçlarından birisi olan iletişim, teknolojik 
gelişmelerden doğrudan etkilenmekte, insanlar daha rahat ve daha hızlı nasıl iletişim 
halinde olacaklarının yollarını aramaktadır. Son dönemlerde internet kullanımında 
meydana gelen artış, bireylerin iletişim alışkanlıklarını ciddi anlamda değiştirmiş 
durumdadır. İletişim ağlarında gerçekleşen gelişmeler sonucunda internet, hayatımızın 
vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı bu 
dönüşüm, içinde yaşadığımız toplumun “ağ toplumu” olarak ifade edilmesine neden 
olmuştur. Bu artışa paralel olarak kullanıcılar, klasik iletişim araçlarıyla gerçekleştirdikleri 
birçok faaliyeti, sosyal medya üzerinden gerçekleştirme yoluna gitmektedir. Bireyler, 
sosyal medya aracılığıyla duygu ve düşüncelerini yazmakta, paylaşabilmekte ve üzerinde 
tartışabilmektedir. Bu şekilde yeni düşünceler üretmenin, yaymanın hatta toplumu 
manipüle etmenin de önü açılmaktadır.  Sosyal medyanın, siyasi fikirleri geniş kitlelere 
ulaştırmadaki etkisi ve büyük kitleleri harekete geçirmedeki başarısı, siyasal iletişim 
alanında da yoğun kullanımını beraberinde getirmiştir. Bilişim çağı olarak adlandırılan 
çağımızda, iletişimin yeni bir boyutu olarak ortaya çıkan sosyal medya, bu anlamda, bir 
siyasal iletişim aracı olarak sık kullanılır hale gelmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde 
son yıllarda yaşanan değişimler, “siyaset yapma biçimlerinde” de önemli dönüşümlere 
neden olmuştur. Güncel uygulamalar göstermektedir ki, artık siyasal sistemin aktörleri, 
gerek siyaset yapan ve siyasi mekanizmayı elinde bulunduranlar, sosyal medyayı aktif 
olarak kullanmaktadırlar. Sosyal medya ortamlarının bir siyasal iletişim aracı olarak 
“başarılı” ve “etkili” bir şekilde kullanımı için, yeni medya ortamlarının özelliklerinin 
dikkate alınması gerekmektedir. Siyasal iletişim sürecinde, siyasal iletinin hangi yöntem ve 
teknikler kullanılarak, hedef kitlenin özellikleri de göz önünde bulundurularak yeni iletişim 
teknolojilerinden yararlanılması gerekmektedir.  Çalışmamızda sosyal medya bağlamında 
siyasal iletişim olgusu kuramsal olarak ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: İletişim, Siyasal İletişim, Medya, Sosyal Medya. 

 

ABSTRACT 

A NEW PARADİGM IN COMMUNİCATİON: SOCİAL MEDİA AS A TOOL FOR 
POLİTİCAL COMMUNİCATİON 

Communication, one of the most basic socio-psychological needs of a person, is directly 
affected by technological developments and people are looking for ways to communicate 
more comfortably and faster. The recent increase in internet usage has changed the 
communication habits of individuals seriously. As a result of developments in 
communication networks, the internet has become an indispensable part of our life. This 
transformation of technological developments has caused the society we live in to be 
expressed as a "network society". Parallel to this increase, users are going to realize many 
activities that they have realized with classical communication tools through social media. 
Individuals can write, share and discuss emotions and thoughts through social media. This 
leads to the generation of new ideas, the spreading and even the manipulation of society. 
The success of social media in bringing political ideas to widespread masses and its 
success in moving massive masses has also brought intensive use in the field of political 
communication. In our age of information age, social media emerged as a new dimension 
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of communication, in this sense, it has become a frequent use as a means of political 
communication. Recent changes in information and communication technologies have 
caused significant transformations in "politics". Current practices show that actors of the 
political system, those who are politicians and those who have political mechanisms, 
actively use social media. In order for social media environments to be "successful" and 
"effective" as a means of political communication, it is necessary to consider the 
characteristics of new media environments. In the process of political communication, it is 
necessary to use new communication technologies by taking into account the 
characteristics of the target group using the methods and techniques of political 
communication. n our work, the possibility of political communication in the context of 
social media will be theoretically addressed. 

Keywords: Communiction, Political Communication, Media, Social Media.  

 
GİRİŞ 

Sanal bir iletişim ortamı olan sosyal medya, günümüzde bir iletişim ortamından çok güncel 
yaşamın ta kendisi olmuş durumdadır. Birçok kullanıcı tarafından kullanımı nerdeyse 
yeme içme gibi bir alışkanlık halini alan sosyal medyanın kullanımı her toplumdan, 
kültürden ve hemen her kesimden kalabalık kitleleri geniş bir sosyalleşme paydasında 
buluşturmaktadır. 

Küreselleşmeye bağlı gelişen iletişim teknolojileri ve yeni diye adlandırabileceğimiz 
iletişim ortamlarının gelişmesi, sosyal medyanın gücünü arttırmakta iken, aynı zamanda 
sosyalleşme kavramına da yeni ve farklı bir boyut kazandırmaktadır. 

Özellikle son dönemlerde internet teknolojilerinde ve buna paralel olarak internet 
kullanımında gözlemlenen artışın bir sonucu olarak ortaya çıkan sosyal medya kullanımı, 
bireylerin iletişim alışkanlıklarını ciddi anlamda değiştirmiştir. Bu değişim siyasal 
propaganda yöntemlerinin de değişmesini beraberinde getirmiştir. Bugün sosyal medya her 
ne kadar toplumsal hareketler bağlamında ön plana çıksa da, azımsanmayacak bir oranda 
siyasal propaganda aracı olarak da kullanılmaktadır. Medya işlevsel açıdan yalnızca bir 
iletişim aracı olarak kalmamakta, geniş halk kitlelerinin eğitimi açısından da önemli 
hizmetleri yerine getirmektedir. Kültürel üretim sisteminin önemli bir parçasını oluşturan 
kitle iletişim araçları, aynı zamanda önemli bir sosyalizasyon ajanı olarak görev 
görmektedir. 

İnsanoğlu yaşamı boyunca bir şekilde kendi duygu ve düşüncelerini karşısındakine 
aktarmaya çalışmış, iletişim kurmaya gayret etmiş ve birçok konuda karşısındakini de 
kendi gibi düşünmeye ikna etmeye çaba sarf etmiştir. Bu ikna çalışmaları siyaset 
arenasında da etkili olmaya başlamıştır. Genel manada siyasal iktidar olma isteğinde 
olanlar, karşısındaki toplulukları etkilemek, kendini destekler hale getirmek ve kendi 
istekleri doğrultusunda yönlendirmek ihtiyacını hissetmişlerdir. Tam da bu noktada 
propaganda, bu amacın gerçekleştirilmesinde en önemli araç olarak ortaya çıkmıştır. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde son 20 yıl içerisinde önemli değişim ve dönüşümler 
yaşanmıştır. Bahsi geçen değişim dönüşümler ışığında hayatın her alanında eskiye ait 
argümanlar köklü değişikliklere uğramıştır. Bunların arasında ‘siyaset yapma biçimleri’ hiç 
kuşkusuz öne çıkan konular arasında yer almaktadır. Eskiye ait siyaset yapma usul ve 
pratikleri bu yeni dönemle birlikte değişikliğe uğramıştır. Kitle iletişim araçlarının ulaşmış 
olduğu aşama siyasal iletişimin de seyrini değiştirmiştir. Özellikle internet teknolojisinin 
yaygınlık kazanması ve sosyal ağların devreye girmesiyle ‘dijital siyaset’ veya ‘online 
siyaset’ devri başlamış oldu. İnteraktif siyaset, siyasal iletişim alanında konvansiyonel 
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medya ve eski tarz siyaset yapma usullerine ciddi anlamda çağdaş bir rakip olarak ortaya 
çıkmıştır.  

İnsanlar genel konularda olduğu kadar siyasal bilgi edinmek maksadıyla da yeni medya 
olarak nitelendirilen internetten faydalanmaktadır. İnternet seçmenlerin siyasal 
partiler/liderler/adaylar hakkında bilgilendirilmesi, parti programlarının aktarılması ve 
benimsetilmesi, siyasal aktörlerin çeşitli konular ile ilgili fikir ve çözüm önerilerinin 
sunulmasına imkân veren bir iletişim alanıdır. İnternetin siyasal iletişim süreçlerinde 
yoğun olarak kullanılmaya başlaması, bu sürecin önemli aktörlerinden biri olan siyasal 
partiler tarafından da iletişim ortamı olarak kullanılmasını gerektirmiştir. Seçmeni 
bilgilendirmeyi ve kamuoyu oluşturmayı isteyen siyasal aktörler için internet, bilgi akışını 
yönetebilecekleri ve karşılıklı/anında iletişim kurabilecekleri önemli bir mecradır. Bu 
nedenle diğer kitle iletişim araçlarına göre çok daha avantajlı bir konumdadır. Siyasal 
partiler özellikle seçim dönemlerinde internet teknolojisindeki gelişmeleri ve hızı dikkate 
alarak herhangi bir medya kuruluşuna ihtiyaç duymaksızın istediği bilgiyi istediği zaman 
ve biçimde aktarabilmek, hedef kitleden geri dönüş alabilmek ve çevrimiçi (online) iletişim 
kurabilmek amacıyla web sitelerini siyasal iletişim çalışmalarında aktif olarak 
kullanmaktadırlar.  

Bu boyutuyla çalışmamız, günümüzün vazgeçilmez iletişim araçlarından biri haline gelen 
sosyal medyanın siyaset mekanizmasında hızla işgal etmeye başladığı yerin önemini ortaya 
koymayı amaçlamaktadır.  

1.SİYASAL İLETİŞİM VE YENİ MEDYA 

Siyaset ve medya ilişkisi son yıllarda sıklıkla tartışılan konular arasında yer almaktadır. Bu 
tartışmanın bir tarafında siyasi aktörlerin medya üzerinde kurmaya çalıştığı otorite yer 
alırken, öte yandan siyasi aktörlerin de kitle iletişim araçları üzerinde kurmaya çalıştığı 
hegemonya, bu ilişkinin iki ucunu temsil etmektedir. Bostancı, siyaset ve medya arasındaki 
ilişkiyi şu şekilde değerlendirmektedir: 

KİA’nın belki de en etkili olduğu kesim, modern siyasi yapıların çekirdeğinde 
bulunan iktidar elitleridir. Ahaliyle olan ilişkilerini büyük ölçüde KİA aracılığıyla 
sürdüren elitler, “yurttaşlar”dan çok daha fazla medyanın sanal dünyasından 
etkilenirler ve kararları burada kotarılan önermelerden derin izler taşır. Hatta son 
dönem Türkiye siyasetinde olduğu gibi, “bir kısım medya”nın yayınları red edilse 
bile kaale alındığı, adeta tersinden bir otorite olarak yöneticiler üzerinde etkili olduğu 
görülür. Öfkeler, sanal gündem üzerine konuşmalar, mukabil cevap yetiştirme 
çabaları buna örnek verilebilir. Tüm bakanlıklarda, devlet dairelerinde yüksek düzey 
yöneticilerin, özel sektördeki karar vericilerin sabah ilk olarak medya tarama 
özetlerini okumaları, bu sanal dünyanın tartışılmaz güç göstergesidir (Bostancı, 
1998, s.62-163). 

Siyasal iletişim, “belli ideolojik amaçlarını, toplumda belli gruplara, kitlelere, ülkelere ya 
da bloklara kabul ettirmek ve gerektiğinde eyleme dönüştürmek, uygulamaya koymak 
üzere siyasal aktörler tarafından çeşitli iletim tür ve tekniklerinin kullanılması ile yapılan 
iletişim” olarak tanımlanabilir (Aziz, 2003 s.3). Aziz, siyasal iletişim sürecinde, siyasal 
iletinin hangi tür, yöntem ve teknikler kullanılarak hedef kitleye aktarılacağı hususuna 
dikkat çekerek, hedef kitlenin özelliklerinin göz önüne alınarak yeni iletişim 
teknolojilerinden yararlanılması gerektiğinin altını çizmektedir. Siyasal iletişim 
kampanyalarında sosyal medya kullanımına iki farklı konumdan yaklaşılabilir: Bunlardan 
ilki, belli bir siyasi parti ve/veya parti lideri ekseninde merkezden organize edilen siyasal 
kampanyalar iken; ikincisiyse tabandan gelen çeşitli siyasi örgütlenmelerdir (Diarmaid, 
2011 s.56). Sosyal medya olgusunu bir bütün olarak ele alırsak, ikinci konumun birincinin 
önemini arttırdığı varsayılabilir. Çünkü siyasi ve tarihi bağlamda sosyal medya gücünü, 
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yurttaşın dijital kamusal alandan sokağa, meydanlara ve sandığa taşınan eylemliliği 
şeklinde tezahür eden sosyopolitik etkilerinden almaktadır. 

Ferhat Kentel ise siyasal iletişimi,  “siyasal arenada birbirini anlama ve anlatma biçimi” 
olarak tanımlamaktadır (Kentel, 1991 s.40) Sosyal medya, Kentel’in ifade ettiği siyasal 
arena olma yolunda hızla ilerlemektedir. Yaşananlar, yakın gelecekte sosyal medya 
üzerinden oy vermenin, bölgesel kararlara katılmanın bile mümkün olacağını 
göstermektedir. Süleyman Karaçor’a göre, vatandaşların siyasete ve siyasal kararların 
alınması sürecine katılmaları ise genellikle medya ya da diğer iletişim araçları ile 
gerçekleşmektedir. Bu süreçte medya, vatandaşların görüşlerine ve düşüncelerine yer veren 
bir organ olarak önemli bir işlev üstlenmektedir. Yeni iletişim ve haberleşme teknolojileri 
sayesinde geleneksel demokratik sistem yerini modern demokratik sisteme bırakmaya 
başlamıştır. Yeni iletişim teknolojilerin bir sonucu olan modern demokrasi ise eskisinden 
daha karmaşık bir süreç içerisinde olmaktadır. Çünkü internet başta olmak üzere yeni 
iletişim teknolojileri halkın siyasete olan katılım düzeyini artırarak, demokrasinin daha 
karmaşık ve anlaşılması zor olan bir yapıya bürünmesine yol açmıştır. Ancak her ne olursa 
olsun yeni iletişim teknolojileri ve siyasal iletişim çalışmaları sayesinde bireylerin seçim 
zamanlarında hangi siyasal partiye ya da adaya oy vereceklerini belirlemeleri daha kolay 
ve etkili olmaktadır. Yeni iletişim teknolojilerinden özellikle internet, yalnızca seçim 
zamanları değil, siyasete ilişkin tartışmalara halkın da katılımını sağlayabilen en önemli 
araç durumundadır (Karaçor, 1999 s.130).  

Siyasal iletişim sürecinde yaşanan değişim ve sosyal medyanın bu denli yoğun şekilde 
siyasal iletişim amaçlı kullanılması artık yeni bir siyasal iletişimden bahsetmeyi 
gerektirmektedir. Johannes Bohnen ve Jan-Friedrich Kallmorgen’a göre (2009: 2), Web 
2.0 teknolojisi siyasal katılımda devrim yaratma potansiyeline sahiptir. Sayıları her geçen 
gün artan ve milyonları bulan kullanıcılarıyla Facebook, Myspace, Youtube ve Twitter gibi 
ortamlar siyasal iletişimi değiştirecek yeni bir dönemin ayak sesleridir.  

Siyasal iletişim olgusu, liberal demokrasi anlayışının bir ürünüdür. Profesyonel anlamda 
siyasal iletişim, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika’da doğmuş ve gerekli çalışmalar 
ilk etapta burada yapılmıştır.(Topuz,1991:7; Özkan,2004:38). Bu süreç özellikle iletişim 
teknolojisindeki hızlı gelişmeler neticesinde ivedi olarak tüm dünyaya yayılmıştır. (Gürbüz 
ve İnal,2004 s.13-14; Domenach,2003 s.19). Modern ve profesyonel anlamda ilk siyasal 
iletişim uygulamaları, konvansiyonel medya veya geleneksel medya dediğimiz iletişim 
aygıtları ile yapılmaya başlanmıştır. Dünya çapında yazılı basın (daha çok gazete) aracılığı 
ile siyasal propaganda yapılmışsa da, işitsel özelliği ile radyo diğer yandan işitsel ve görsel 
özelliği ile televizyonun etkinliği ve yaygınlığı ile kıyaslandığında gazetelerin etkisi daha 
sınırlı kalmıştır. Bu bağlamda siyasal iletişim alanında kullanılan ilk medya türü radyodur. 
Radyonun siyasal iletişim alanında kullanılması düzenli yayınların ilk başladığı ülke olan 
ABD’de olmuştur (Aziz,2007 s.57) Avrupa’da ise radyonun özellikle Hitler tarafından 
dünyayı zapt etme adına daha etkin ve tehlikeli bir biçimde kullanıldığına şahit olunmuştur 
(Bektaş,2007 s.133; Lazar,2007 s.87). Türkiye’de ise ilk radyo yayınları 1927 yılında 
başlamış ve bu kitle iletişim aracına aynı zamanda bir kültürel ve siyasal iletişim misyonu 
yüklenmiştir (Çankaya,1996 s.1031). Radyo, çok partili hayata geçiş öncesi ve kısmen 
sonrasında, siyasal erki elinde bulunduran partilerin önemli siyasal propaganda enstrümanı 
olmuştur.(Aziz,2007,s.58).  

Diğer yandan ilk düzenli televizyon yayınları BBC tarafından 2 Kasım 1936’da 
başlatılmıştır ( Vural,2006 s.12-13). Haber, eğlence, pazarlama gibi genelde ticaret odaklı 
programlar için kurgulanan bu yeni enformasyon cihazının, hayatın tüm alanlarına etki 
etmesi çok kısa sayılabilecek bir zaman diliminde gerçekleşmiştir. Siyasilerin televizyonun 
bu sihirli ve etkin gücünden yararlanmaya başlaması düzenli yayınların 
gerçekleştirilmesiyle hemen hemen eş zamanlıdır. 1939’da New York’ta düzenlen Dünya 
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Fuarı’nda henüz görücüye çıkan televizyondan halka yönelik olarak Roosevelt’in 
konuşması yayınlanmıştır (Brıggs ve Burke,2011s.260). Televizyonun siyasal iletişim 
alanında kullanılmasının ilk örneklerine yine Atlantik ötesindeki pratiklerde 
rastlamaktayız. Bu bağlamda televizyonun propaganda aracı olarak kullanılması 
dolayısıyla literatüre giren ilk kampanya 1948 Amerikan başkanlık seçimlerdir. 
(Özkan,2002 s.76). Profesyonel anlamda ilk siyasal reklam yine ABD’ de ve 1952 
seçimlerinde Eisenhower vasıtasıyla yapılmıştır. 1960 Amerika Birleşik Devletleri 
başkanlık seçimleri siyasal reklamcılık olgusu ve televizyonun yönlendirici gücü 
bakımından çok büyük öneme sahiptir (Topuz,1991 s.61, Kalender,2005:s. 82-83, Taş ve 
Şahın,1996 s.99-103). 

Türkiye’de konvansiyonel medya aracılığı ile yapılan siyasal iletişim çalışmaları batı ile 
kıyaslandığında çok geç sayılacak tarihlere denk düşmektedir. Yine de Türkiye’deki 
çalışmaların çok partili hayata geçilmesinden sonra başlandığını söyleyebiliriz. Türkiye’de 
siyasal iletişim uygulamaları açısından 1980’lerde yeni bir döneme girildiği 
gözlemlenmektedir. Bu tarihe kadar siyasal kampanyalar doğrudan veya dolaylı olarak 
siyasetçiler tarafından yönlendirilirken bu aşamadan sonra reklam ajansları, kamuoyu 
araştırma şirketleri gibi siyasal iletişim aktörleri eliyle profesyonel bir ruh kazanmıştır 
(Bostancı,1995 s.82). Konvansiyonel medyanın kullanımı ve etkisinin İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra başlayıp günümüze kadar olan süreç itibariyle de devam ettiği 
söylenebilir. Fakat 20. Yüzyılın sonları ve 21. Yüzyılın başlarından itibaren bilgi ve 
iletişim teknolojilerinde meydana gelen hızlı gelişim ve dönüşüm neticesinde, 
konvansiyonel medyayı bitirmese bile, onun tahtını sallayacak ve ona kuvvetli bir rakip 
olacak şekilde internet teknolojisi devri başlamıştır. 

Siyasi aktörler ve seçmenlerin Web 2.0 ile birlikte sosyal medya ortamlarını kullanarak 
iletişim kurdukları görülmektedir. İnternet sitesi, elektronik posta, chat gibi araçlar yerine 
artık Facebook, Twitter gibi sosyal medya ortamları kullanılmaya başlanmış, paylaşım, 
yorum, beğeni, tweet, retweet gibi kavramlar popüler hale gelmiştir. Siyasiler gündeme 
dair düşüncelerini onları seçmene en hızlı şekilde ulaştıracak olan sosyal medyayı tercih 
ederek paylaşmaktadır. Artık vatandaşla olan iletişimini medya üzerinden sürdüren 
siyasetçilerin yerini, sosyal medya üzerinden birbirleriyle ve vatandaşla iletişim kurmaya 
çalışan siyasetçiler almaktadır. Öfkeler, tartışmalar, karşıt görüşler veya hemfikir olunan 
konular sosyal medyada daha geniş yer bulmaktadır.  

Siyasal iletişim, siyasi adaylar ve seçmenlerin alışkanlıklarında da değişikliklere yol 
açmıştır. Aday; parti ve liderinden bağımsız açıklamalarda bulunabilmekte, geleneksel 
medya ile ulaşamayacağından daha geniş bir kitleye ulaşabilmekte, kendini ifade etme 
konusunda diğer adaylarla fırsat eşitliğine sahip olabilmektedir. Seçmenler; siyasi parti 
üyesi olmasa dahi siyasi paylaşımlarda bulunmakta, siyasi aktörleri takip etmekte, siyasi 
aktörle karşılıklı diyalog yaşamaktan çekinmemektedir 

İnternet kullanımı ve dolayısıyla yeni medya teknolojilerinin kullanımı siyasal aktörler 
tarafından da çabuk keşfedilmiş ve kendi amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla bu 
teknolojilerden yararlanmaya başlamışlardır. Siyasal partiler ve adaylar interneti 
kendilerini tanıtmak, haber ve bilgi vermek amacıyla sürekli bir siyasal iletişim aracı 
olarak kullanabildikleri gibi seçmen oylarını etkilemek amacıyla da özellikle seçim 
kampanyaları sürecinde yoğun olarak kullanmaktadırlar (Aziz, 2014 s.77-78). Siyasal 
aktörlerin ideolojik amaçlarını, belli kişilere, gruplara, kitlelere, ülkelere ya da bloklara 
kabul ettirmek, gerektiğinde eyleme dönüştürmek için çeşitli iletişim tür ve tekniklerinin 
kullanılması ile yapılan siyasal iletişim,  siyasetçilerin seçmenleri demokratik ikna 
metotlarıyla etkilemelerine yardımcı olan bir araç görevi görmektedir (Oktay, 1993: s.77). 
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İnternet siyasal iletişim alanında sağladığı kolaylıklar sayesinde siyasal katılım düzeyini 
arttırmakta ve dolayısıyla demokrasiye katkı sağlamaktadır. İnternet sayesinde siyasal 
bilgiye daha kolay ulaşabilen bireyler siyasetle daha yoğun bir şekilde ilgilenmeye 
başlamaktadır. Siyasal partilerin ve adayların internet medyasında haberlerinin yer alması 
bunu etkilemektedir. Küçük büyük her tür parti internet üzerinden kendini ifade 
edebilmektedir. İnternet, toplum içerisinde çoğulcu bir mekanizmanın oluşmasına imkân 
sağlayarak kamusal alanda farklılıkların temsil edilmesine ortam oluşturmaktadır (Karaçor, 
2009: s.125).  

Siyasal iletişim açısından internet, kullanıcıların etkileşimli olarak geri dönüşümüne ve 
içerik üretimine olanak sağlaması ile geleneksel medyadan ayrılmakta ve daha avantajlı bir 
ortam oluşturmaktadır (Akca, 2014 s.40). İnternet, kullanıcılarına (siyasal aktörlere) 
siyasal iletişim alanında yeni imkânlar sunan bir iletişim aracıdır. Olumlu özellikler olarak 
nitelenecek özgürlük, hızlılık, kolay erişilebilirlik ve diğer iletişim kanalları ile iç içelik 
özellikleri internete siyasal iletişim alanında diğer kitle iletişim araçlarına nazaran ayrıcalık 
kazandırmıştır (Aziz, 2014 s. 80-81). 

Kitle iletişim araçları, siyasi parti ile ilgili tüm bilgilerin en kapsamlı ve en hızlı 
ulaşılabildiği yerlerdir. Bu bilgiler seçmenlerin parti hakkında olumlu ya da olumsuz bir 
kanaate ulaşmasını sağlarken oy verme davranışlarında da etkili olmaktadır. Siyasi 
partilerin oluşturmak istediği parti kimliğini ve seçmene iletmek istediği mesajları seçmen 
zihninde doğru konumlandırması önemlidir. Bu süreç siyasal iletişim kapsamında en 
uygun zamanda ve en uygun kanalın seçilmesiyle mümkün olmaktadır  (Sancar, 2008 
s.54). 

Siyasal aktörler kendileri ile ilgili haber ve bilgi vermenin yanı sıra haber kaynağı olarak 
diğer siyasal aktörlerin mesajları hakkında bilgi almak için de internet teknolojisinin 
sağladığı imkânlardan faydalanmaktadırlar. Özellikle siyasal partiler diğer siyasal aktörlere 
göre, sürekli bir siyasal iletişim aracı olarak kullandıkları internet teknolojisinden siyasal 
kampanyalar döneminde daha yoğun olarak faydalanmaktadırlar (Aziz, 2014 s.78). 

Web sitelerinde partiler; parti programlarını, adaylarını ve yaptıkları etkinlikleri 
yayınlayarak politik tanıtım yapmakta ve seçmeni bilgilendirerek farkındalık 
oluşturmaktadırlar (Sarıtaş, 2016 s. 323-324). Özellikle siyasal partilerin siyasal 
mesajlarını aktarmak için web sitelerini ve sosyal medyayı kullanması; genç seçmenlere 
ulaşmayı ve siyasal davranışa/katılmaya yönlendirmeyi kolaylaştırmıştır  

 Siyasal partilerin web sitelerinde; kurumsal kimliğe yönelik bilgiler (vizyon, misyon, 
tarihçe v.b), seçim döneminde kullanılan materyaller (mesajlar, sloganlar, siyasal 
reklamlar, seçim müzikleri, afişler, miting konuşmaları, duyurular v.b) ve geçmişten 
günümüze depolanıp arşiv görevi gören bilgiler (seçim sonuçları, konuşma metinleri, 
resimler, görüntüler, partiye ait yayınlar, kitaplar, seçim beyannamesi, taahhütleri, 
broşürler, faaliyet raporları, gelir ve gider bilançoları v.b) yer alabilmektedir. Bu özellikleri 
ve güncellenebilir olması sebebiyle partilerin web siteleri; seçmenler, medya ve parti 
teşkilatları için iyi bir bilgi kaynağı ve iletişim aracı görevi görmektedir (Toruk, 2008 s. 
223-225). Web sitelerinin bu tür avantajları sayesinde, parti kimliğini seçmen zihninde 
olumlu olarak konumlandırabilmek ve olumlu parti imajı oluşturmak hedeflenmektedir. 
Siyasal parti web siteleri tasarımı, seçilen renkler, sayfaya yerleştirilen amblem/sembol ve 
diğer görsellerle seçmen zihninde imajı etkilemektedir. 

2. İLETİŞİMDE YENİ BİR  ÇIĞIR: SOSYAL MEDYA 

Son yıllarda iletişim ağlarında gerçekleşen gelişmelere paralel olarak internet hayatımızın 
vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Castells (2008 s.26) tarafından “teknolojik 
paradigma” olarak adlandırılan bu süreç; ekonomiden, siyasete; sosyal ilişkilerden, kültüre 
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kadar yaşamımızın her alanında köklü değişimlere yol açmış, yeni algı ve ilişki kalıpları 
oluşturmuştur.  Teknolojik paradigmanın toplumsal yapı ve hareketlerde ortaya çıkardığı 
bu dönüşüm;  içinde yaşadığımız toplumun “ağ toplumu” olarak ifade edilmesine neden 
olmuştur. Ağ toplumu olarak ifade edilen bu toplum tipi, çok hızlı bir şekilde dünyanın çok 
büyük bir kısmına yayılarak toplum yapılarını dönüştürmeye başlamıştır. İlk önceleri 
sadece haber alma ve bilgiye ulaşma aracı olarak kullanılan internet;  facebook, twitter vb. 
sitelerin yaygınlaşması ile artık bir sosyal iletişim aracı haline gelmiş, evde, iş yerinde, 
sokakta kısacası hemen hemen insanoğlunun var olduğu her yerde sürekli iletişim halinde 
olunan bir sanal toplum oluşturmuştur 

Genel olarak sosyal medya; kullanıcıların birbirleriyle bilgi, görüş, ilgi alanları, duygu ve 
düşüncelerini paylaşarak etkileşim ve iletişim kurmalarına olanak sağlayan online araçlar 
ve web ortamına denilmektedir. Sosyal medya ortamları ise; bloglar, online sohbet siteleri, 
sosyal ağ siteleri, sosyal imleme, podcast, e-posta zincirleri ve wikiler gibi kullanımı kolay 
ve dışarıdan katılıma açık olan sanal iletişim ortamlarıdır (Onat, 2010 s.105).  

Klieber’a göre, sosyal medya kişilerin ve toplulukların birbirleriyle paylaşımda 
bulundukları, birlikte üretim yaptıkları, çeşitli konuları tartıştıkları ve kullanıcılar 
tarafından geliştirilen içerikleri şekillendirebildikleri etkileşimli mobil ve web tabanlı 
teknolojilerdir. Sosyal medya ile geleneksel medya arasındaki en büyük fark;  pek çok 
farklı medya formatını bir arada sunabilmesi ve medya içeriklerinin kullanıcılar tarafından 
üretilmesi ve yine kullanıcılar arasında paylaşılmasıdır (Klieber, 2009 s. 8). 

Van Dijk yeni medyayı, geleneksel medyadan (gazete, radyo, televizyon, sinema, dergi) 
farklı olarak, dijital kodlama sistemine dayanan, iletişim sürecinin aktörleri arasında eş 
zamanlı ve çok yoğun kapasitede, yüksek hızda karşılıklı ve çok katmanlı etkileşimin 
gerçekleştirdiği multimedya biçimselliğine sahip iletişim araçları olarak tanımlamaktadır 
(Aktaran: Binark, 2007 s.5).  

İnternet teknolojisi geçmişten günümüze geldiği nokta ile toplum hayatının her alanını 
etkisi altına almıştır. İnternetin gelişimini inceleyecek olursak; WEB, üç aşamalı bir 
gelişim göstermektedir. Web 1.0 teknolojisi birkaç kişinin yarattığı durağan sayfalardır. 
İnternet kullanıcıları sadece sayfada yayınlanan bilgiyi takip eden seyirci konumundadır. 
Web 2.0’ye geçilmesiyle, internet kullanıcıları internet sayfalarının seyircisi olmaktan 
çıkmış, içerik yaratmaya ve paylaşmaya başlamıştır (Bozarth, 2010 s.11). Bu süreçle 
internetin sosyal hayatta ki rolü katlanarak artmıştır. 

Web 3.0 teknolojisinde ise, web yaşanan bir ortam haline gelmiştir. Bu teknoloji 
kullanıcılara, en hızlı şekilde bilgiye ulaşabilme ve sürekli olarak erişilebilirlik olanağı 
sağlamıştır. Günümüzdeki en büyük güçlerden biri olan Facebook, YouTube, Twitter, 
Google Plus, Instagram gibi sosyal ağlar, Web 2.0 ile Web 3.0 teknolojilerinin birer 
ürünüdür (Kılıç, 2014 s.82). İnternetle birlikte ortaya çıkan Web 2.0 ve Web 3.0 
teknolojileri yeni medya kavramını da beraberinde getirmiştir.  

Geleneksel medya araçları tek yönlü iletişim sağlar ve insanlara sadece haber iletir. 
Kişilerin haberlere reaksiyon göstermeleri ve edindikleri bilginin doğruluğunu kontrol 
etmeleri zordur (Çildan vd., 2012 s.1). Genellikle yeni medya olarak ifade edilen internet 
ise; iki yönlü ve etkileşimli bir iletişim alanıdır. Mesajların alınması ve gönderilmesinin 
yönetilebilirliği, hedef kitleye gönderilecek mesajları seçme ve düzenleme imkânı vermesi 
yeni medyayı geleneksel medyadan daha avantajlı konuma geçirmektedir. Web temelli 
iletişim daha hızlı, dinamik, etkileşime açık ve kontrolü web yöneticisine bırakan bir 
iletişim alanıdır (Gibson ve Ward, 2000 s.305).  

2.a Propoganda Aracı Olarak Sosyal Medya  
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Propaganda demokrasilerde iktidarı elde etme araçlarının en önemlisi olarak ön plana 
çıkmaktadır. Latince kökenli olan kelime, bahçıvanın taze bir bitkinin filizlerini yeni 
bitkiler üretmek için toprağa dikmesi anlamına gelen “propagare” kelimesinden 
türetilmiştir. Propaganda kelimesi Oxford sözlüğünde “bir doktrin ya da uygulamayı 
yaymak için desteklemek ya da tasavvurda bulunmak” şeklinde tanımlanmaktadır (Brown, 
1992 s.11). Domenach ise (2003 s.17) propaganda kavramını; toplumun görüş ve 
davranışını, kişilerin belirli bir görüşü, belirli bir davranışı benimsemelerini sağlayacak 
biçimde etkileme girişimi olarak tanımlamaktadır. Leonard W. Doob, Kamuoyu ve 
Propaganda adlı eserinde (1996 s.23) propagandayı; propaganda yapıcıların, telkin 
vasıtasıyla grupların tutumlarını ve bu tutumlar doğrultusunda ortaya çıkan hareketlerini 
kontrolleri altına almak için yaptıkları sistematik faaliyetler bütünü şeklinde tanımlayarak, 
propagandanın bir iletişim metodu olarak ne derece iddialı ve önemli bir fonksiyonu 
olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bir propaganda seçmenlerin taleplerine uygunluğu veya onların taleplerini değiştirebildiği, 
onları ikna edebildiği, bir diğer ifadeyle sahibinin amacına hizmet edebildiği ve onun 
isteklerine ulaşmasını sağlayabildiği oranda başarılı kabul edilmektedir. Propaganda 
faaliyetlerinin temel amacı; hedef kitlede yeni bir düşünce ya da eylem geliştirmek, ya da 
var olan düşüncenin ya da eylemin şiddetini arttırmaktır. Diğer taraftan propaganda sadece 
iktidarı elde etmek için kullanılan bir araç olmanın dışında, baskı gruplarının ve iktidar dışı 
oluşumların siyasal iktidarı kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmek için kullandıkları 
işlevsel bir mekanizma görevini de görmektedir. 

Temel amacı hedef kitlede istenilen eylem ya da düşünce değişiklerini gerçekleştirmek 
olan propaganda;  uygulama alanına, yapılış amacına, kaynağına, içeriğine ve hedef 
kitlenin niteliği, donanımı ve konumuna göre farklı metotlarla yapılmaktadır. Bu metotlar; 
kampanyalar, kamuoyu araştırmaları, yüz yüze oy toplama teknikleri, kitle iletişim araçları, 
parti toplantıları, mitingler, broşür ve pankartlar olarak tasnif edilebilir. Ancak günümüzde 
gerek teknolojik gelişmeler ve gerekse kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ve 
çeşitlenmesiyle yüz yüze iletişimin yanında alternatif iletişim sistemleri de birer 
propaganda aracı olarak ön plana çıkmaya başlamıştır (Aziz, 2007 s.57; Kuruoğlu, 2006 
s.25).  

Özellikle görsel medya alanında yaşanan gelişmeler kitle iletişim araçlarını, başta 
televizyon olmak üzere, en etkin propaganda aracı haline sokmuştur. Artık televizyon 
kanallarının büyük bir çoğunluğunun temel işlevi siyasal propaganda olmuştur (Qualter, 
1980 s.297). Son yıllarda ABD başkanlık seçimlerinde seçime çok kısa bir süre kala 
başkan adaylarının televizyonda canlı olarak yaptıkları tartışmaların, seçmenlerin tercihleri 
üzerinde çok büyük etkiye sahip olduğu yapılan araştırmalarla açık bir şekilde ortaya 
konulmaktadır (Vural ve Bat, 2010 s.44). Öyle ki televizyondaki performansı 
beğenilmeyen adayın o ana kadar yapılan anketlerde önde bile olsa destek kaybettiği tespit 
edilmektedir. Özellikle başkan adaylarının televizyonda tartışmalarda verdikleri mesajlar 
tüm seçim kampanyası boyunca verdikleri mesajlardan daha fazla etki gösterebilmektedir. 
Yine aynı şekilde ülkemizde de televizyon siyasal propaganda aracı olarak yaygın bir 
kullanım alanı bulmaktadır. Zira televizyon özellikle hedef kitle açısından gerek kullanım 
kolaylığı, gerekse takip yoğunluğu açısından en çok tercih edilen iletişim aracı 
durumundadır. 

Kitle iletişim araçlarının kullanımındaki artış bir taraftan klasik propaganda araçlarını 
ikinci plana atarken, diğer taraftan ise artık propaganda yapıcılarının daha geniş kitlelere 
hitap edebilmesini de sağlamaktadır. Bu imkan aynı zamanda propagandanın etki alanını 
da genişleterek daha büyük bir desteğin sağlanmasını da beraberinde getirmektedir 
(Kuruoğlu, 2006 s,68). Zira klasik propaganda yöntemlerinde ulaşılabilen insan sayısı 
sınırlı kalmakta, daha geniş kitlelere ulaşabilmek oldukça ciddi maliyetlere neden olmakta, 
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diğer taraftan ciddi bir zaman ihtiyacını da beraberinde getirmekteydi. Oysa yeni 
yöntemler çok düşük maliyetlerle, çok kısa süre zarfında oldukça geniş kitlelere ulaşma 
imkanı sunmaktadır.  

Son yıllarda internet teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler ve internet kullanımının 
yaygınlaşması beraberinde bir takım yeni propaganda araçlarını da ortaya çıkarmış 
bulunmaktadır. Özellikle 2000’li yılların ikinci yarısından itibaren büyük bir yaygınlık 
kazanan sosyal medya olarak ifade edilen iletişim metotları, propaganda aracı olarak 
kullanılmaya başlanmıştır (Borins, 2011 s.22). Kullanım maliyetinin düşüklüğü, geri 
dönüşün çok hızlı olması ve ulaşılabilen insan sayısının fazlalığı her geçen gün sosyal 
medyayı daha etkin bir propaganda aracı haline getirmiştir. 

Gerek dünya genelinde ve gerekse Türkiye özelinde sosyal medyayı bir iletişim aracı 
olarak kullananların sayısı her geçen gün artmaktadır.  Bu artışa paralel olarak, kullanıcılar 
klasik iletişim araçlarıyla gerçekleştirdikleri birçok faaliyeti sosyal medyaya 
taşımaktadırlar. Bu süreçte siyasal propaganda da, gerek propaganda yapıcılar ve gerekse 
hedef kitleler tarafından sosyal medya alanına taşınmaktadır. Gerek ulusal çapta politika 
yapıcılar ve gerekse yerel politikacılar her geçen gün artan oranda sosyal medyada boy 
gösterir olmuşlar, politikalarını, hedeflerini, vaatlerini, icraatlarını internet vasıtasıyla 
hedef kitlelere ulaştırmaya başlamışlardır.  

Bu kapsamda yakın tarihlerde ortaya çıkan birçok örnek bulunmaktadır. Sosyal medya 
kullanımının en dikkate değer ve başarılı örneklerinin başında Arap Baharı olarak bilinen, 
Ortadoğu’daki diktatörlük karşıtı hareketler yer almaktadır. Yapılan araştırmalarda, Arap 
Baharı olarak adlandırılan halk hareketlerinden önce ve bu hareketler süresince başta 
Facebook olmak üzere, Twitter, Instagram ve Youtube özellikle göstericiler tarafından 
kitleleri harekete geçirme ve hareketin dünya kamuoyuna duyurulmasında etkin birer araç 
olarak kullanılmıştır.  

 

Bunun da ötesinde söz konusu sosyal medya araçları, bu hareketlere meşruiyet kazandırma 
anlamında da birer propaganda aracı olarak aktif rol üstlenmişlerdir (Szajkowski, 2011 s. 
26). Dahası eleştirel medya kuramının klasik medya araçlarına yöneltmiş olduğu temel 
eleştiri olan, medyanın iktidarı meşrulaştırıcı ve hegemonyaya hizmet edici işlevi, bu 
hareketlerde sosyal medyanın kullanımıyla önemli ölçüde ortadan kalkmıştır. Zira artık 
egemenlerin ve iktidarların kontrolü dışında bir alan ortaya çıkmış ve kitleler tarafından 
yoğun bir şekilde kullanılır olmuştur. Çok az sayıda organize olmuş aktivist,  klasik 
araçlarla harekete geçirilmesi mümkün olmayacak kadar büyük kalabalıkları harekete 
geçirmiş, çok önemli sonuçları olan bir muhalif hareket başlatabilmişlerdir. Örgütlenen 
kalabalıklar, domino etkisiyle oldukça geniş bir coğrafyayı içine alan bir devrimler silsilesi 
başlatmışlardır 

Yine Amerika’da başlayıp uzun bir süre dünyanın pek çok yerinde etkisini gösteren “Wall 
Street’i İşgal Et” hareketi ve İspanya’da başlayan ve pek çok Avrupa ülkesinde kitleleri 
mobilize eden “Indignados” hareketleri sosyal medya üzerinden organize edilmiş ve kısa 
sürede küresel etkiler göstermiş hareketlerdir (Shirky, 2011 s.33). Özellikle Amerika’da 
başlayıp kısa sürede dünyanın birçok yerinde taraftar toplayan “Wall Street’i işgal et” 
hareketi, gerek hareketin başlatılması ve gerekse hareket sürerken sosyal medyanın etkin 
olarak kullanımı açısından konuyla alakalı oldukça önemli bir örnek teşkil etmektedir. 
Daha önce birbirleriyle herhangi bir iletişimi olmayan bu derece büyük bir çoğunluğun salt 
sosyal medya üzerinden örgütlenmesi ve hareketi başından sonuna kadar sosyal medya 
üzerinden organize etmeleri, sosyal medyanın bir siyasal propaganda aracı olarak ne denli 
önemli bir işleve sahip olduğunu göstermektedir (Akbıyık ve Öztürk, 2012 s.77). 
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Bu kapsamda sosyal medyanın politik amaçlı hareketler için kullanımına verilebilecek en 
güzel örneklerden birisi de “Taksim Gezi Parkı”  olaylardır. Hükümet politikalarından 
rahatsız olan, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu muhalif bir kitle, Taksim’deki bir parkta 
yapılacağı iddia edilen bir alışveriş merkezini gerekçe göstererek, sosyal medya üzerinden, 
baş döndürücü bir hızla organize olarak tüm ülke sathına yayılan bir hareket 
başlatmışlardır. 

Politik amaçlı sosyal hareketler için gerçekleştirilen bu tarz sosyal medya faaliyetlerinin 
yanında, sosyal medyanın doğrudan seçimler için kullanımı da artık oldukça sık bir şekilde 
karşılaşılan bir uygulama haline gelmektedir. Bunun en yakın ve canlı örneği 2013 yılında 
İtalya’da yapılan seçimlerde gözlenmiştir. Asıl mesleği komedyenlik olan Beppe 
Grillo’nun Facebook üzerinden başlatmış olduğu Beş Yıldız hareketi kısa sürede büyük bir 
ilgi toplamış,  siyasi bir kimliği ve geçmişi olmayan Grillo seçimlerden beklenenin çok 
üzerinde bir başarı elde etmiştir. Bu durum sosyal medyanın, her ne kadar amatör 
düşünceye dayanarak ortaya çıksa da, aslında kamuoyu ve gündem oluşturmada ne kadar 
etkili bir mekanizma olduğunu ortaya koymaktadır.  

Sosyal medyanın bir siyasal propaganda aracı olarak kullanımında dikkat çeken önemli bir 
nokta da günümüzde siyasal sistemin aktif aktörlerince kullanım yoğunluğudur. Artık 
hemen hemen bütün siyasi partilerin ve parti alt oluşumlarının sosyal medyada aktif bir 
hesabı bulunmakta ve partiler bütün siyasi programlarını bu hesaplar üzerinden 
sürdürmektedir. Hatta siyasi partilerin halkla ilişkiler faaliyetlerinin önemli bir bölümü bu 
portallar üzerinden yürütülmektedir. Siyasi partiler; günlük faaliyet programlarını, siyasi 
fikirlerini, rakip partilerle olan çekişmelerini hep bu hesaplar üzerinden takipçilerine 
duyurmaktadır.  

Siyasi partilerde olduğu gibi siyaset adamları arasında da oldukça yoğun bir sosyal medya 
kullanımı dikkati çekmektedir. Günümüz Türkiye’sinde cumhurbaşkanından başbakana, 
parti genel başkanlarından belediye başkanlarına kadar hemen tüm aktörlerin ve bunların 
yanı sıra üst düzey bürokratların sosyal medya aracılığıyla vatandaşlarla iletişime geçtiği 
görülmektedir. Artık politikacılar ve bürokratlar yaptıklarını ve yapacaklarını sosyal medya 
üzerinden vatandaşlara duyurup, onlardan aldıkları geri beslemelere göre icraatlarını 
yönlendirmektedirler (Çildan vd., 2011 s.67). Özellikle belediyelerin önemli bir kısmı 
sosyal medya aracılığıyla belde halkıyla kurmuş olduğu yakın ve yoğun ilişkiler sonucunda 
hizmet kalitelerini önemli ölçüde arttırmış, dolayısıyla da seçmen memnuniyetini 
maksimize edebilmişlerdir. 

Sosyal medyanın bu kullanımı sadece politikacılar açısından verimliği arttırmakla 
kalmamış, vatandaşın da bürokrasiyle arasındaki mesafeyi daraltmıştır. Klasik dönemde, 
ömrü boyunca, bir devlet başkanını görme imkanı dahi olmayan bireyler sosyal medya 
aracılığıyla, tüm yöneticilerle diyaloğa girip kendi talepleri doğrultusunda hareket eden bir 
sistemin oluşumunu sağlayabilmektedir. Bu durum, demokratik sistemler içinde sadece 
seçimlerde bir rol üstlenebilen pasif vatandaşın yerini, günlük yaşamın her anında 
yönetime dahil olabilen, fikirlerini beyan edebilen aktif vatandaşların almasını sağlamıştır. 
Yapılan araştırmalar medya kullanımı ile siyasal bilgilenme arasında doğrudan bir ilişkinin 
varlığını ortaya koymaktadır. Bireyler medya sayesinde siyasal sistemin işleyişine yönelik 
olarak bilgi sahibi olabilmekte, siyasi tartışmalara katılabilmektedir. Bu da siyasal açıdan 
daha fazla bilgilenen bireylerin, siyasal konularda daha bilinçli olduğunu ve daha rasyonel 
tercihler yapabildiği gerçeğini göstermektedir.  

2.b İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya 

Sosyal medyanın internet teknolojilerindeki gelişmeye paralel olarak hayatımıza girdiği 
kabul edilse de, aslında yoğunluklu olarak 2000’li yıllar ve sonrasında kullanımının 
yaygınlaştığı görülmektedir.  Günümüzde bireyler hemen hemen günlük yaşamın her 
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alanında sosyal medyayı kullanır hale gelmişlerdir. Devletlerin ve özel sektör 
kuruluşlarının altyapıya yaptıkları yatırımlar ve bireylerin bilgisayara ve internete duyduğu 
ilgi bu artışı desteklemektedir. Yapılan araştırmalar, dünya genelinde, her geçen gün 
internet,  özellikle de sosyal medya kullanımının arttığını gözler önüne sermektedir.  

“Internet World Stats” sitesinin 2012 verilerine göre dünyadaki internet kullanıcıları 
yaklaşık 2.405.518.376 kişiye (yani dünya nüfusunun yaklaşık olarak %34,3’üne) 
ulaşmıştır (http://www.internetworldstats. com/stats.htm). Dünyada Facebook sitesine 
kayıtlı kullanıcı sayısı 850 milyon (http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook 
http://www.internetworldstats.com/facebook.htm) dur. Bu bulgulara göre dünyadaki 
internet kullanıcılarının yaklaşık %34,73’ü sosyal medya sitelerinin en popüleri olarak 
kabul edilen Facebook sitesini kullanmaktadır. Aynı şekilde Twitter sitesinin 500 milyon 
aktif kullanıcısı bulunmakta ve bu site üzerinden günde yaklaşık 1,6 milyar mesaj 
yayınlanmaktadır (http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter) 

Ülkemizde de internet ve sosyal medya kullanımının giderek arttığı rakamlarla net bir 
şekilde görülmektedir. TÜİK’in 2011 verilerine göre 16-74 yaş grubundaki tüm bireylerin 
%36,2’si interneti düzenli olarak hemen hemen her gün veya haftada en az bir defa 
kullanmaktadır. 16-74 yaş grubunda internet kullanan bireylerin düzenli internet kullanım 
oranı ise %89,5’dir.TNS tarafından 2010 yılında gerçekleştirilen Digital Life adlı 
araştırmaya göre (http://2010. tnsdigitallife.com) Türkiye internetteki sosyal ağlarda 
geçirilen zaman sıralamasında Malezya ve Rusya’nın ardından dünya üçüncüsü 
durumundadır. Türkiye’deki internet kullanıcıları %32’sinin internet üzerinde yaptıkları en 
fazla etkinlik sosyal medya kullanmaktadır. Yine “InternetWorldStats” internet sitesinin 
verilerine göre Türkiye’deki internet kullanıcılarının sayısı yaklaşık 35 milyon civarındadır 
ve Türkiye dünya internet kullanımı listesinde 14. sırada yer almakta (http:// www. 
internetworldstats. com/top20.htm), Avrupa’da internet kullanımı açısından ise 5. sırada 
yer almaktadır. Yine aynı sitenin verilerine göre Türkiye’den Facebook’a kayıtlı kullanıcı 
sayısı yaklaşık 30 milyon civarındadır (http://www.internetworldstats.com/stats4.htm); 
yani Türkiye’deki internet kullanıcılarının yaklaşık %85,71’i Facebook kullanmaktadır. 

Bunlara ilave olarak bir diğer sosyal medya sitesi olan Wikipedia verilerine göre 500 
milyondan fazla (http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter) kullanıcıya sahip olan Twitter adlı 
sosyal medya sitesi, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de birçok milletvekili, bakan, 
sanatçı, haber spikeri, gazeteci, köşe yazarı ve hatta cumhurbaşkanı tarafından 
kullanılmaktadır. Yine TNS tarafından yapılan bir diğer araştırma ise Türkiye’deki internet 
kullanıcılarının yüzde 36’sının her gün sosyal medya kullanmakta olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

Bu genel verilerin yanı sıra, Işık’ın (2007 s.87) Gazi Üniversitesi’nde 563 öğrenci üzerinde 
yaptığı bir araştırmada öğrencilerin en çok kullandıkları kitle iletişim aracı %41,2’lik bir 
oranla internet olarak tespit edilmiştir. Medya bağımlılık teorisi bağlamından hareketle 
yürütülen çalışmada, internet kullanma ile bağımlılık ilişkileri araştırılmıştır. Çalışmanın 
verilerine göre; öğrencilerin ülkesinde, dünyada olup bitenleri, kültürleri, olayları anlamak 
ve yorumlamak için internete yöneldikleri tespit edilmiştir. 

Sosyal medya konusunda Hazar (2011 s.151-176) tarafından yapılan bir başka alan 
araştırmasında ise; sosyal medya bağımlılığının davranışsal, bilişsel ve duyuşsal 
profillerini ortaya çıkarma amaçlanmıştır. Araştırmanın verilerine göre öğrencilerin en 
yoğun olarak kullandığı kitle iletişim aracı %66,5 oranla internettir ve bu öğrencilerin 
%51,2’si günde 2-4 saat arasında sosyal medya kullanmaktadır. Sosyal medya 
kullanıcılarının ise büyük çoğunluğu (%76) Facebook kullanmaktadır. 

Toplum gündeminin belirlenmesinde başat rol oynayan kitle iletişim araçları, kamuyu 
ilgilendiren konularda halkın en önde gelen enformasyon kaynakları arasında yer 

Political Communication in Theory and Practice: 
Non-Western Approaches ISBN: 978-975-8254-77-4

Proceeding Book 2018 

PICS2018, 12-13 October 2018, Aydın, TURKEY



 
 

115 

almaktadır. Yeni medya adını verdiğimiz sosyal medya araçları, teknolojik gelişmelerin 
ardından geleneksel iletişim araçlarını geride bırakarak, bireylerin temel bilgi edinme aracı 
durumuna gelmiş durumdadır. Günümüzde insanların hemen her alanda olduğu gibi siyasal 
konularda da bilgi edinme amacıyla en çok interneti kullandıkları görülmektedir. Böylece 
siyasal konuların elektronik ortamda tartışılmasının önü açılmış, bireyler siyasal konular 
hakkında istedikleri bilgilere rahatlıkla ulaşabilir hale gelmişlerdir.  

2.c Sosyal Medya Kullanımının Avantajları  

Sosyal medyanın geleneksel propaganda araçlarına nazaran öne çıkan önemli 
avantajlarının başında bu yöntemin geleneksel propaganda araçlarına göre ya ücretsiz ya 
da çok düşük maliyetli olmasıdır. Dolayısıyla bu yeni yöntem siyaseti; sınırlı sayıda 
seçkinin tekelinden çıkararak, sosyo-politik sorunlarla ilgili kafa yoran, siyasal sistemi 
etkilemeyi düşünen herkesin uğraşabileceği bir alan haline getirmektedir. İnternete erişim 
imkanı olan herkes aktif ya da pasif olarak sosyal medyayı kullanabilmektedir. Diğer 
taraftan özellikle kullanıcılara verilecek mesajın hazırlanmasında ve sunulmasında zaman 
ve mekan kısıtının olamaması sosyal medyayı kolay kullanılabilir ve etkili bir propaganda 
aracı durumuna getirmektedir. 

 Yakın tarihteki siyasi içerikli toplumsal hareketlerin başlatıcılarına bakıldığında 
(Salvatore, 2013 s.220-221), bu kişilerin sıradan vatandaşlar olduğu ve sosyal medya 
aracılığıyla yayınladıkları basit mesajlarla kitleleri rahatlıkla harekete geçirebildikleri 
görülmektedir. 

Bir siyasal propaganda aracı olarak sosyal medya kullanımının bir diğer avantajı ise diğer 
propaganda araçlarıyla kıyaslandığında daha geniş kitlelere ulaşılabilmesidir (Wolfsfeldvd, 
2013 s.3).Klasik propaganda araçlarının bir kısmı kitlelere ulaşma hususunda sorunlar 
içermekteydi. Örneğin miting vb. yüz yüze propaganda araçlarıyla, fiziki imkânsızlıklar 
nedeniyle sınırlı sayıdaki hedef kitleye hitap edilebiliyordu. Oysa sosyal medya aynı anda 
tüm kullanıcılara ulaşılabilen, dahası saklanabilir niteliğiyle uzun süre de etkisini 
sürdürebilen bir propaganda aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal medya üzerinden 
verilen bir mesaj, çok kısa sürede kartopu etkisinin de yardımıyla klasik yöntemler 
kullanılarak ulaşılan kitlelerle mukayese edilemeyecek kadar geniş kitlelere 
ulaşabilmektedir.  

Sosyal medyanın süre açısından avantajının bir diğer boyutunu ise hedef kitleden alınacak 
tepkilerin tespiti oluşturmaktadır. Özellikle toplumsal paylaşım ağları (Facebook, Twetter 
vs.) aracılığıyla verilen mesajlarda hedef kitle tepkisini anında ortaya koyabilmektedir. 
Böylelikle propaganda yapıcılar, hedef kitlenin tepkilerine göre ya propagandalarında 
ısrarcı olmakta ya da strateji değişikliklerine gidebilmekte, stratejilerinde kolaylıkla 
güncelleme yapabilmektedirler. 

Yine sosyal medyada kullanılan belirli yöntemlerle yapılacak propagandanın doğrudan 
kriterleri belirlenmiş hedef kitlelere ulaşması da sağlanabilmektedir. Örneğin sadece 
gençlere, sadece kadınlara, sadece belirli yaşın üzerindekilere veya sadece belirli bir 
bölgede oturanlara yönelik propaganda geliştirilebilir. Özellikle facebook üzerinden 
yapılacak propaganda ile gerekli kriterler belirlenerek hedef odaklı propagandalar 
yapılabilmektedir. Böylelikle propaganda yapıcı seçme kitlelere hitap edebilmektedir. Bu 
da yapılacak propagandanın, algıda seçicilik faktörüyle birlikte daha etkili olmasını 
sağlayabilmektedir.  

Bir propaganda aracı olarak sosyal medya kullanımının en önemli avantajlarından biri ise 
bu alanın siyasal otoriteler tarafından kontrolünün neredeyse imkansıza yakın olmasıdır. 
Özellikle geleneksel propaganda araçları siyasal otoriteler tarafından kolaylıkla kontrol 
altına alınabildiği ve manipülasyon ve dezenformasyona açık olduğu için muhalefet 
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tarafından çok fazla kullanılamıyor, siyasal iktidarlar tarafından muhalif düşünceler 
rahatlıkla bastırılabiliyordu. Oysa sosyal medyanın henüz engellenemeyecek, sansür 
edilemeyecek kadar geniş olan özgürlük alanı en radikal görüşlerin dahi kolaylıkla dile 
getirilebildiği, taraftar toplayabildiği bir ortam yaratabilmektedir.  

2.d. Sosyal Medya Kullanımının Dezavantajları 

 Sosyal medyanın propaganda aracı olarak kullanılmasının avantajları yanında bir takım 
dezavantajları da bulunmaktadır. Öncelikli olarak sosyal medyanın siyasal propaganda ve 
katılım aracı olarak kullanılması bireylerin savunmasız hale gelmesi ve kolay takip 
edilebilir olmasını, ayrıca sansüre uğramasını da beraberinde getirmektedir (Wolfsfeldvd, 
2013 s.5). Zira internet kullanıcıları bu sanal ağ üzerinde gerçek adlarını kullanmasalar da 
IP olarak adlandırılan kimlik numaraları ile iletişim sağlamaktadırlar. Dolayısıyla herhangi 
bir kullanıcı kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Bu ise bireylerde önemli bir güvensizlik 
yaratabilmekte ve katılımı sınırlandırabilmektedir (Çildan vd, 2012 s.5).  

Pratikte karşılaşılan bir diğer dezavantaj ise, sosyal medya aracılığıyla yapılan 
propagandaların suiistimale çok açık olmasıdır. Dezenformasyon ya da yalan haber ve 
bilgilerle kitleler yönlendirilebilmekte, olumsuz sonuçlara sebebiyet verebilmektedir. 
Özellikle sosyal hassasiyetin yoğun olduğu dönemlerde benzer uygulamalarla oldukça 
büyük sorunlar oluşabilmektedir.  

Sosyal medya ciddi bir bilgi kirliliği yaratarak seçmenlerin kafasını da karıştırabilmektedir. 
Medya okuryazarlığı olarak ifade edilen, bilginin gerçekliğinin araştırılmasının bir 
alışkanlık haline gelmediği toplumlarda, sosyal medya yarattığı bilgi kirliliğiyle kararsızlar 
olarak ifade edilen çok büyük oranda yabancılaşmış bireyler yaratabilmektedir. 

Sosyal medyanın bir propaganda aracı olarak kullanımının belki de en önemli dezavantajı 
ise; mevcut şartlar altında sosyal medya kullanımının henüz tüm seçmenleri kapsayacak 
kadar gelişmemiş olmasıdır. Az gelişmiş olarak ifade edilen topluluklarda mevcut 
teknolojilerin çok yaygınlaşamamış olmasının yanında, gelişmekte olan ya da gelişmiş 
toplumlarda da bu teknolojilerin genç ve orta kuşak olarak ifade edilen kitleler tarafından 
yoğunlukla kullanıldığı düşünüldüğünde, ne kadar geniş bir kitlenin bu yolla yapılan 
propagandanın kapsamı dışında kaldığı görülebilmektedir.  

Sonuç  

Bilişim çağı olarak adlandırılan çağımızda, iletişimin yeni bir boyutu olarak ortaya çıkan 
sosyal medya,  bir siyasal propaganda mecrası ve yöntemi olarak sık kullanılır hale 
gelmiştir. 

Tüm yöntemlerde olduğu gibi sosyal medyanın bir propaganda aracı olarak kullanımı da 
beraberinde birtakım avantaj ve dezavantajları getirmektedir. Sosyal medyanın siyasal 
propaganda da kullanılmasının en büyük avantajı artık siyasetin bir takım kaygılardan 
arınmış zengin bir azınlığın uğraşı olmaktan çıkmış olmasıdır. Artık klavye başına geçen 
herkesin bir siyasal aktör olarak propaganda yapabilme, taraftar toplayabilme ve siyasal 
sistemi etkileyebilme şansı bulunmaktadır.  Bunun yanında propagandayı daha geniş 
kitlelere ve klasik propaganda araçlarına nazaran çok daha hızlı ulaştırabiliyor olması, 
sosyal medya kullanımının kolaylığı, mesajı seçilmiş bir hedef kitlesine ulaştırabiliyor 
olması, siyasal otoritelerce sansürlenemez ve engellenmesinin çok zor olması da sosyal 
medyanın bir siyasal propaganda aracı olarak kullanımının önemli avantajları olarak ön 
plana çıkmaktadır.  

Sosyal medya kullanımının ayrıca üzerinde durulması gereken en önemli avantajı ise 
şüphesiz katılımcı demokrasiye olan katkılarıdır. Zira sosyal medya aracılığıyla en küçük, 
kendini en güçsüz gören gruplar ve bireyler dahi seslerini duyurabilmekte, taraftar 
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toplayabilmekte ve siyasal sistemin dikkatini çekebilmektedir. Bu avantajlara karşın; 
sosyal medyanın bir siyasal propaganda aracı olarak kullanımının, bilgi kirliliği ve 
dezenformasyona neden olması gibi dezavantajları da bulunmaktadır. 

Yukarıda zikredilen dezavantajlara rağmen sosyal medyanın bir siyasal propaganda aracı 
olarak kullanımı demokrasinin geleceği için önemli bir güvence ve umut kaynağı niteliğini 
taşımaktadır. Sosyal medya ile tek yönlü iletişim yerine, etkileşim sonucunda oluşan 
demokrasinin gereği olan çoğulculuk ve eşitlik ilkeleri ekseninde bir iletişim düzeni 
oluşmuştur. Özellikle çağın şartları nedeniyle demokrasinin aksayan ve sorunlu olarak 
görülen birçok alanı sosyal medya kullanımı aracılığıyla sorun olmaktan çıkacak gibi 
gözükmektedir.  
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SİYASAL REKLAM KAMPANYALARINDA TWİTTER KULLANIMI:  

24 HAZİRAN SEÇİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 

Arş.Gör. Bahadır Burak SOLAK1 

 Kemal KADİRHAN2 

ÖZET  

Siyasi alanda yaşanan rekabet, liderlerin çağın gerekliliklerine uygun olarak daha geniş 
kitlelere hızlı bir şekilde ulaşma zorunluluğunu arttırmaktadır. Böylelikle günümüzde zaman 
ve mekân kısıtlaması olmaksızın kitlelere ulaşma imkânı sağlayan sosyal medya, siyasal 
reklam kampanyaları için önemli bir mecra olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Dijital 
dünyanın en önemli yeniliklerinden biri olan ve tüm hayatımıza entegre konuma gelen sosyal 
medya, siyasi aktörler tarafından doğru kullanıldığı taktirde siyasal reklam kampanyalarına 
önemli katkılar sağlamaktadır. Bu bağlamda sosyal medya kanallarının siyasi liderler 
tarafından seçim dönemlerinde etkin bir reklam mecrası olarak kullanıldığı görülmektedir.  

Sosyal medya kanallarından biri olan Twitter, kitleleri kendi lehine etkilemek isteyen siyasi 
liderler için önemli bir mecra olarak ön plana çıkmaktadır. Kitlelerle etkileşimli bir şekilde 
iletişim kurma imkânı tanıyan bu sosyal medya kanalı, liderlerin politik görüşlerini yayma 
sürecinde ideal bir platform olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda geniş kitlelere, hızlı ve 
etkili bir şekilde ulaşabilmek adına siyasal reklam kampanyalarında Twitter yoğun ve aktif bir 
şekilde kullanılmaktadır. Böylelikle siyasi liderler Twitter sayesinde, kitlelere vaatlerini daha 
etkin bir şekilde iletmenin yanı sıra gündem ve sosyal olaylar hakkında anlık paylaşımlar 
yaparak güncel gelişmeler ekseninde seçmenlerle iletişim kurabilmektedir.  

Yukarıda belirtilenler sonucunda siyasi liderlerin Twitter içeriklerindeki eğimleri açıklamak 
ve iletişim stilini analiz etmek, günümüzde son derece önemli bir konu haline gelmiştir. 
Nitekim çalışmanın sorunsalı bu durumu irdelemek üzerine kurulmuştur. Çalışma kapsamında, 
24 Haziran seçiminde en çok oy alan iki adayın seçim döneminde attığı tweetler analiz 
edilerek en çok hangi konulara değindiklerini, nasıl bir üslup benimsedikleri ve ne türde 
içerikler paylaştıkları ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu bağlamda 24 Haziran seçiminde 
Recep Tayyip Erdoğan ve Muharrem İnce tarafından atılan tweetler (yazılı/görsel) içerik 
analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen bulgular raporlaştırılarak sonuç 
bölümünde açıklanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: 24 Haziran Seçimi, Siyasal Reklam, Twitter, İçerik Analizi 
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TWITTER USAGE IN POLITICAL ADVERTISING CAMPAIGNS: 

A REVIEW ON JUNE 24TH SELECTION 

 

ABSTRACT  

Competition in the political arena increases the need for leaders to quickly reach wider masses 
in line with the requirements of the times. As a result, social media, which now allows mass 
media access without time and space constraints, has begun to be an important channel for 
political advertising campaigns.  Social media, one of the most important innovations in the 
digital world and integrated in all our lives, provides important contributions to political 
advertising campaigns if used correctly by political actors. In this context, it appears that 
social media channels have been used by political leaders as an effective advertising channel 
during election periods. 

Twitter, one of the channels of social media, is an important channel for political leaders who 
want to influence the masses in their favour. This social media channel, which allows them to 
communicate in an interactive manner, is considered an ideal platform for disseminating the 
political views of the leaders. In this context, Twitter is used intensively and actively in 
political advertising campaigns to reach wide masses quickly and effectively. In this way, 
political leaders can communicate with voters on the axis of current developments by sharing 
instantly about agenda and social events, as well as conveying their promises more effectively 
through Twitter. 

As a result of the above, political leaders explanations of trends in Twitter content and 
analysing the style of communication have become an extremely important topic today. 
Indeed, it is based on examining this problematic aspect of your work. Within the scope of the 
study, it was aimed to find out which topics they are most interested in, what kind of style they 
adopted and what kind of contents they share by analysing the tweets that were voted in the 
election period by the two candidates with the highest number of votes. In this context, tweets 
(written / visual) content analysis method, which was taken by Recep Tayyip Erdoğan and 
Muharrem İnce during the selection of June 24, was examined. The findings are reported in 
the conclusion section. 

Keywords: 24 June Election, Politicial Adversiting, Twitter, Content Analysis 
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Teknolojinin gelişmesi tüm medya kanallarının yeniden şekillenmesini sağlamıştır. Özellikle 
web 2.0 altyapısının yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan yeni medya aracılığıyla bireyler 
arasında daha hızlı ve aktif bir etkileşim süreci başlamıştır. Ayrıca yeni medya ve onun sosyal 
ağları sayesinde bireyler belli konularda topluluk oluşturarak birlikte hareket etme fırsatını 
yakalamıştır (Levy, 2009, s. 19). Toplumsal yaşamın içerisinde en önemli dinamiklerden birini 
temsil eden siyaset kavramı ve bu kavramın bir alt bileşeni olan siyasal iletişim tarih boyunca 
tüm değişimlerden en çok etkilenen alanlardan biri olmuştur. Siyasal iletişim kavramı, siyasi 
aktörlerin belli ideolojik amaçlarını, kitlelere, ülkelere ya da bloklara kabul ettirmek için 
kullandığı bir araçtır (Aziz, 2011, s. 3). Bu bağlamda siyasal iletişim, egemenlik kurma ve 
yönetme veya iktidar olma gibi durumların yaratılması için hedef kitlenin ikna edilmesiyle 
ilgili bir süreci yönetmektedir (Kılıçaslan, 2008, s. 9).  

Siyasal iletişim, siyasal süreçlerde iletişim süreçleri arasındaki ilişkileri ele alan 
araştırmalardan oluşan disiplinler arası bir akademik alan şeklinde tanımlamaktadır (Mutlu, 
2017, s. 291). Siyasal iletişim, genel iletişim süreciyle benzerlik gösterir. İletişim sürecinde 
yer alan kaynak, alıcı, kanal, ileti ve geribildirim öğeleri siyasal iletişim sürecinde de çeşitli 
benzerlik ve farklılıklarla varlığını sürdürmektedir. Siyasal iletişimin tam anlamıyla ifa 
edilmesi için bu öğelerin etkili bir biçimde kullanılması ve her birinin iletişim süreci içerisinde 
fonksiyonel olarak yer bulması gerekmektedir (Aziz, 2011, s. 5). İletişimin bu beş öğesi 
siyasal iletişim konu başlıklarına da önemli ölçüde açıklık kazandırmaktadır (Anık, 2016, s. 
4). Siyasal iletişim siyasal örgütler, medya ve halk olmak üzere üç temel bileşenden 
oluşmaktadır (McNair, 2003, s. 5). Siyasal iletişimde, siyasal iletişim sürecini başlatan 
genellikle siyasal örgütler ve siyasal aktörlerdir. Siyasal iletişim çalışmalarının 
gerçekleştirilmesini sağlayan fonksiyonlar aşağıdaki maddeler şeklinde sıralanmaktadır: 

• Haberin, bilginin ve kültürün toplumla buluşmasını sağlamak 
• İkna etmek ve fikirleri yönlendirmek 
• Toplumsal olayların ve değerlerin iletilmesini sağlamak 
• İktidarların kurulmasına katkıda bulunmak 
• Siyasal katılıma destek olmak 
• Propaganda süreçlerinin şeffaf olmasını sağlamak 
• Toplumsal bütünlüğü ve benzeşmeyi yaratmak 
• Gündem oluşturmak 
• İstenmeyen konuları gündemden uzak tutmak (Çobanoğlu, 2007, ss. 46-47). 

Gündem oluşturma ve yönetme noktasında etkili olan siyasal iletişimin toplumun 
yönelimlerini etkilediği söylenebilir. Dijitalleşme süreciyle birlikte siyasal iletişimin tüm bu 
fonksiyonları farklı araçlarla ciddi bir şekilde devam etmektedir. Dijital dönüşüme ilk olarak 
web siteleriyle başlandığı söylenebilir. Web sitelerinin ortaya çıkmasıyla birlikte siyasi partiler 
ve liderler bu alanda yer almaya başlamışlardır. Sosyal medya öncesindeki bu dönemde web 
siteleri ciddi roller üstlenmiştir. Siyasi partiler ve liderlerin online mecralarda yer almalarının 
altı temel sebebi vardır. Bunlar:  

• Kamuoyuna bilgi sağlamak, 
• Kampanyalar için doğrudan kaynak toplamak, 
• Yeni nesil gençleri etkilemek, 
• Siyasi kurumlara ve kişilere sembolik anlam kazandırmak, 
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• Seçmenlerden geri bildirim ve katılım isteme şeklinde sıralanmaktadır (Gibson, Ward 
ve Lusoli, 2003, ss. 166-180).  

Veri toplama ve seçmen davranışlarını analiz etmeye çalışan iletişim uzmanları siyasal 
iletişimin boyutlarını değiştirmişlerdir. Dijital medya mecralarının bu değişimde aktif rol 
oynadığı söylenebilir. Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal ağların ortaya çıkmasıyla 
birlikte dijital medya kavramı siyasal iletişim süreçleri için önemli bir mecra konumuna 
gelmiştir. Böylelikle siyasal iletişim süreçlerinde siyasi liderler ve destekleyenleri arasında 
daha hızlı ve etkileşime dayalı bir iletişim süreci başlamıştır. Siyasal iletişim web 1.0’dan web 
2.0’a kadar olan gelişim sürecinde dijital medya kavramını gün geçtikçe daha çok kullanarak 
etkin bir medya kanalı haline getirmiştir. Sonuç olarak siyasal reklam kampanyalarında sosyal 
medya kullanımı değişen seçmen taleplerini karşılamada siyasi partiler ve liderlere çeşitli 
avantajlar sağlamaktadır. Dijital medya klasik medyadan farklı olarak tek taraflı seçim 
çalışmalarını çift taraflı boyuta taşımıştır.  

2. SİYASAL REKLAM KAMPANYALARI VE SOSYAL MEDYA ETKİLEŞİMİ 

Siyasal reklam kampanyası iletişim stratejisine bağlı olarak oluşturulmuş mesajların 
seçmenlere iletilmesini içermektedir (Uztuğ, 1999, s. 104). Siyasal reklam kampanyası 
planlamasının en yoğun çaba gerektiren aşaması iletişim faaliyetlerinin programlanması ve 
yürütülmesidir. Seçim dönemlerinde siyasal reklam kampanyaları çok büyük önem 
taşımaktadır. Kampanya, iletişim stratejisinin uygulanmasına yönelik tüm çalışmaları 
kapsamalıdır. (Uztuğ, 2004, s. 315). Siyasal reklamcılık, politik amaçlar çerçevesinde 
reklamcılık tekniklerinin kullanılarak hedef kitleyi (seçmenleri) etki altına almayı ve istenilen 
yönde hareket etmelerini sağlamayı amaçlayan bir siyasi kampanya yani iletişim faaliyetidir 
(Göker ve Alpman, 2010, s. 360). Siyasal reklam, aday ya da parti tarafından medyadan yer ve 
zaman satın alınarak, seçmenlerin tutum ve davranışlarını söz konusu aday/parti lehine 
dönüştürmek amacıyla geliştirilen mesajların hedef kitleye iletilmesidir. (Uztuğ, 2004, s. 315).  

Web 1.0 teknolojisinin ortaya çıkmasıyla birlikte internet kavramının siyasal iletişime ciddi 
katkılar sağladığı söylenebilir. Hemen sonrasında web 2.0 teknolojisinin gelişimi ise daha 
etkin ve derin sosyal etkileşimin oluşumuna katkı sağlamıştır. (Bruns ve Bachnish, 2009, s. 
35). 2006 yılından sonra tek taraflı ve tekil kullanıcıyla sınırlı iletişim süreçleri yerini çift 
taraflı ve etkileşime dayalı sosyal medya üzerinden gerçekleşen iletişim süreçlerine 
bırakmıştır. Sosyal medya, bireylerin diğer bireylerle kolaylıkla etkileşim kurmasını olanaklı 
hale getiren ölçülebilir ve erişilebilir bir iletişim kanalı olarak siyasal iletişim sürecine entegre 
edilmiştir (Akar, 2010, s. 17). Twitter, Youtube ve Instagram gibi sosyal ağların da 
bulunmasıyla birlikte siyasal iletişimin dijital medyadaki boyutu oldukça genişlemiştir. 
Seçmenlere farklı dijital medya mecralarından ulaşan siyasi partiler ve liderler, daha 
etkileşimli iletişim çalışmaları gerçekleştirmektedirler. Bu bağlamda sosyal medya ve siyasal 
reklam kampanyaları arasındaki ilişki gün geçtikçe artmakta ve farklı bir boyuta geçmektedir. 
Seçim sürecinde gündemin hızlı bir şekilde değişime uğraması sıkça rastlanan bir durumdur. 
Bu süreçte sosyal medya seçmenlerle doğrudan iletişime geçilmesini sağlayarak gündemin 
siyasi partiler veya liderlerce kontrol edilmesine olanak sağlar.  

 

3. SİYASAL REKLAM KAMPANYALARINDA TWITTER KULLANIMI 
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Sosyal ağ kavramı bir grup insan ve bu insanlar arasındaki ilişkiler bütünü olarak 
görülmektedir (Wasserman ve Faust, 1994, s. 27). Siyaset kavramı da toplum içinde yaşayan 
insanların gündelik yaşantılarındaki ideolojik temsilleri ifade etmektedir. Bu yüzden 
sosyalleşme ihtiyacını internet ortamında sosyal medya kanallarıyla gideren insanlar, siyasal 
iletişim mesajlarını bu mecradan alabilmektedir. Bu bağlamda online mecralar ve siyasal 
iletişim birbirlerine entegre şekilde ilerlemektedir (Varnalı, 2013, s. 109). Siyasal iletişimin 
temel amacı siyasal aktörler tarafından hazırlanan mesajların yayılmasını sağlamaktır. Siyasal 
partiler veya adaylar iletişim stratejileri dahilinde hareket ederek kendilerini destekleyen 
topluluklarla sosyal ağlar üzerinden etkileşime geçmektedirler. Siyasal iletişim süreçlerinde 
Twitter kullanımı 2006 yılından sonra hemen hemen her seçimde hem dünyada hem de 
Türkiye'de artmıştır. İçerik paylaşımını anlık ve güncel bir şekilde yapma imkanı sağlayan 
Twitter, hedef kitleyle çok hızlı ve etkileşimli bir iletişim sürecinin gerçekleştiği bir mecra 
olarak ön plana çıkmaktadır (Kuyucu, 2013, s. 11).  Bu durum Twitter’ın siyasal reklam 
kampanyalarının dahilinde olan mesajların seçmenlere iletilmesi noktasında önemli avantajlar 
sağlamaktadır. Özellikle siyasi liderler ve partiler gündeme dair mesajlarını bu mecra 
üzerinden anlık olarak paylaşabilmektedirler. Bu özellik Twitter’ı siyasal reklam 
kampanyalarının önemli bir parçası haline getirmiştir (Boyd, Golder, ve Lotan, 2010, s. 2). Bu 
bağlamda Twitter’ın siyasi partiler ve liderler tarafından kullanım amaçları şu şekilde ifade 
edilebilir: 

• Anlık iş birliği ve değişime olanak sağlaması, 
• Telefona ve web sitesine bağlı olmayan sohbet ve diyalog özelliğini sunması, 
• Kendini ifade etme ve sanal topluluklarla iletişimi mümkün kılması, 
• Web sitesindeki duyurular gibi durum güncellenmesi ve kontrolü, 
• Bilgi ve haber paylaşımı olanağı sunması, 
• Pazarlama iletişimi ve reklamcılık açısından hedef kitlenin konumunun ve ilgi 

alanlarının öğrenilmesi (Van Dijck, 2011, s. 7). 

Siyasal reklam kampanyalarında Twitter kullanımı siyasi partiler ve liderler için çeşitli 
avantajlar sunmaktadır. Twitter’ın çift yönlü iletişime imkân vermesiyle siyasi liderler 
veya partilerle kitlelerin iletişim süreçleri anlık olarak ilerleyebilmektedir. Zaman ve 
mekân sınırlamasından uzak olan bireyler bu dijital mecra sayesinde bilgi, duygu ve 
düşünceleri anlık olarak paylaşabilmektedirler. Günümüz siyasal iletişim çalışmalarında 
sosyal medya kullanımının önemi gün geçtikçe artmaktadır (McGregor, Mourão, ve 
Molyneux 2017, s. 156). Örneğin Obama’nın 2008 başkanlık seçimindeki kampanyası 
kapsamında gerçekleştirilen sosyal medya çalışmalarının en önemli parçasını Twitter 
oluşturmaktaydı. Başkan Obama’nın yakaladığı başarı siyasal iletişim çalışmalarında 
sosyal medya kullanımının önemini tüm dünyadaki siyasi partilere ve liderlere 
göstermiştir.  

Seçmenlerin siyasi partilerle ve liderleriyle bağlantılı değer ve anlam oluşturması sosyal ağ 
platformları üzerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleşmektedir (Rogers, 2016, s. 
47). Seçmenlerin değer yaratma süreçleri beş temel davranışa dayanmaktadır. Bunlar; 
erişim, ilgi, kişiselleştirme, bağlantı ve işbirliğidir. Erişim, dijital veri ile seçmenlere siyasi 
partilerin veya liderlerin daha hızlı, kolay ve esnek bir şekilde ulaşmasını sağlamaktadır. 
İlgi, interaktif içeriklerle seçmenlerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamaya yönelik bir 
iletişim sürecidir. Kişiselleştirme, seçmenlerin daha evvelden çeşitli kaynaklarla 
etkileşimin sonucunda bıraktıkları veriler sayesinde siyasal iletişim kampanya sürecine 
katkıda bulunarak kendilerini daha özel hissetmelerini sağlamaktadır. Bağlantı, 
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seçmenlerin sosyal platformlar üzerinden deneyimlerini, fikirlerini ve düşüncelerini 
paylaşarak birbirleriyle bağlantı halinde olmasıdır. İşbirliği ise, seçmenlerin sosyal 
platformlar üzerinden ortak proje ve hedefler için işbirliği yapma isteklerinin artmasıdır. 
Ortak amaçlar doğrultusunda destek olma veya olmama eylemi sosyal platformlar 
sayesinde seçmenlerle siyasi partiler ve liderler arasında ciddi bir etkileşim yaratmaktadır.    

Kawasaki ve Fitzpatrick’e göre seçmenlerle sohbet ortamı sağlamak için kitle odaklı 
olmak, soru-cevap formatına sadık kalmak ve taslak hazırlamak büyük önem taşımaktadır. 
Kitle odaklı olmak deyince akla gelen ilk şey Twitter sohbetlerinde önemli siyasi liderlerin 
neyi tanıtmak istediği değil, katılımcıların neleri tartışmak istediğidir. Bu nedenle daimi 
veya misafir takipçilere hızlı, öz ve dürüst bir şekilde tepki verilmeli, kendi 
gündeminizden çok fazla uzaklaşmadan konulara hakimiyet sağlanmalıdır. Soru-cevap 
formatına sadık kalmak için gerekli olan en önemli şey mümkün olduğunca çok soruya 
cevap vermektir. İşin önemli noktası soru işareti olan tweetlere cevap vermekten 
başlamaktadır. Konuyla ilgili diğer kullanıcıları da etkileyecek sorulara cevap vermek ise 
oldukça işe yaramaktadır. Taslak ve planlı bir içerik çalışması ile takipçilerle iletişim 
kurmak daha planlı ve hızlı şekilde ilerleyebilmektedir. Klasik formatta cevaplar 
hazırlanabilir veya bazı özel durumlara uygun mesajlar hazır olarak bulundurulabilir. 
Gündem hakkında sorulabilecek soruların cevapları önceden belirlenebilir ve krize 
dönmemesi adına eylem planı içeresinde yer alabilir (Kawasaki ve Fitzpatrick, 2016, s. 
122).  

Twitter, içeriklerin hızlı bir şekilde etkileşime açıldığı bir mecradır. Böylelikle bu mecrada 
yapılan çalışmalar siyasi partiler ve liderlerin oldukça hızlı sonuçlar elde etmelerini 
sağlamaktadır. Ayrıca bu mecrada oluşturulan bazı tematik konseptler sayesinde toplumun 
trendlerine uygun bir dil oluşturulmasına da imkân verilmektedir. Dijital medyanın 
yükselişi ile toplumlar iletişim süreçlerine daha aktif bir şekilde dahil olarak gündemin 
belirlenmesinde rol oynamaktadırlar. Web 2.0 araçları ile elektronik ağızdan ağıza 
pazarlama yönetimi gelişerek siyasal iletişimin de bir parçası haline gelmiştir. Siyasi 
partiler ve liderler seçim dönemlerinde dijital medyayı stratejik bir şekilde kullanarak 
kendilerini destekleyen veya potansiyel seçmenleriyle etkili iletişim kurup kitlelerin 
algısını yönetmişlerdir (Grupta ve Harris, 2005, s. 1041).  Twitter da bu algı yönetimi 
sürecinin önemli bir bileşenidir. Sonuç olarak Twitter, siyasi partiler ve liderler tarafından 
aktif bir şekilde kullanılarak siyasal kampanya süreçlerinde entegre edilmiştir. Dünyada ve 
ülkemizde birçok siyasal parti ve lider kampanyalarında bu mecrayı ciddi şekilde 
kullanmaktadır. 

      4.  ARAŞTIRMA 

4.1. Problem 

Dijitalleşen dünya ile birlikte siyasal reklam çalışmalarında kullanılan geleneksel mecralar 
boyut değiştirmiş ve sosyal medya tabanlı online mecralar daha yoğun bir şekilde 
kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle Amerika'daki başkanlık seçimlerinde adaylar 
tarafından yoğun bir şekilde kullanılan ve etkili olan bu mecralar, Türkiye'deki seçim 
süreçlerinde de siyasi liderler tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Son olarak 24 
Haziran seçiminde Cumhurbaşkanı adaylarının sosyal medya tabanlı mecralardan olan 
Twitter üzerinden birçok yazılı ve görsel içerik paylaştığı görülmüştür. Bu noktada 
liderlerin Twitter içeriklerindeki eğimleri açıklamak ve iletişim stilini analiz etmek, 

Political Communication in Theory and Practice: 
Non-Western Approaches ISBN: 978-975-8254-77-4

Proceeding Book 2018 

PICS2018, 12-13 October 2018, Aydın, TURKEY



 
 

127 

günümüzde son derece önemli bir konu haline gelmiştir. Nitekim çalışmanın sorunsalı bu 
durumu irdelemek üzerine kurulmuştur. 

4.2. Araştırma Soruları 

24 Haziran seçiminde liderler tarafından Twitter üzerinden paylaşılan içerikler 
incelendiğinde liderler; 

1) İçeriklerinde en çok hangi konulara değinmişlerdir? 

2) İçeriklerini paylaşırken nasıl bir üslup benimsemişlerdir?  

3) Ağırlıklı olarak ne türde içerikler paylaşmışlardır?  

4.3. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmayla öncelikli olarak, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde siyasi 
liderlerin Twitter içeriklerindeki eğilimlerin ne yönde olduğunun açıklanması ve iletişim 
stilinin analiz edilmesi amaçlanmıştır.  

4.4. Araştırmanın Önemi 

Günümüz dijital dünyasında iletişim bilimleri alanında yaşanan dönüşüm ve değişimden 
siyasal reklam çalışmaları da etkilenmiştir. Seçim dönemlerinde daha fazla kitleye zaman 
ve mekân kısıtlaması olmaksızın uygun maliyetle ulaşmak adına sosyal medya tabanlı 
online mecralar giderek daha yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.  Ancak, 
akademik anlamda siyasal reklam çalışmalarında sosyal medya tabanlı online mecraların 
kullanımıyla ilgili çok fazla çalışma henüz literatürde yer almamaktadır. Bu bağlamda 
çalışma literatüre önemli ve özgün bir çalışma olarak katkı sağlayacaktır. Ayrıca çalışma, 
analizler sonucunda elde edilen verilerle seçim sonucunda ortaya çıkan durumun 
karşılaştırılması ve aradaki ilişkinin incelenmesi açısından da önem arz etmektedir.  

4.5. Sınırlılıklar  

1) Çalışma kapsamında 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminde en çok oy alan iki liderin 
(Recep Tayyip Erdoğan ve Muharrem İnce) Twitter hesapları incelenmiştir. Bu bağlamda 
çalışma iki liderin Twitter hesapları ile sınırlıdır. 

2) Bu çalışma, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi 23  Mayıs 2018 ve 23 Haziran 
 2018   tarihleri  arasında liderler tarafından atılan tweetler ile  sınırlıdır.    

3) Çalışmada retweet yapılan paylaşımlar araştırmaya dahil edilmemiştir. Bu bağlamda 
çalışma iki liderin kendi attıkları tweetler ile sınırlıdır.  

 

4.6. Yöntem 

Bu bölümde araştırmanın  metodolojisiyle ilgili  bilgiler  bulunmaktadır.  Sırasıyla   
araştırma modeli, örneklem ve verilerin toplanması başlıkları yer almaktadır. Bu çalışmada 
veriler içerik analizi yöntemine uygun olarak toplanmış ve analiz edilmiştir.  

4.6.1. Araştırma Modeli 
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Tarama, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle tespit etmeyi 
amaçlayan araştırma modelidir. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi 
koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları, herhangi bir şekilde, 
etkileme çabası gösterilmez. Bilinmek istenen şey vardır ve oradadır. Önemli olan, onu 
uygun bir biçimde gözleyip ve inceleyerek belgeleyebilmektir. Tarama araştırmacısı, 
nesnenin ya da bireyin doğrudan kendisini inceleyebileceği gibi önceden tutulmuş çeşitli 
kayıtlara (yazılı belge ve istatistikler, resimler, ses ve görüntü kayıtları vb.) eski verilere ve 
alandaki kaynak kişilere başvurarak, elde edeceği dağınık verileri, kendi gözlemleri ile bir 
sistem içinde bütünleştirerek yorumlayabilir (Karasar, 2017, s. 109).    

4.6.2. Örneklem 

Çalışma kapsamında 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en çok oy alan iki liderin 
(Recep Tayyip Erdoğan ve Muharrem İnce) 23 Mayıs 2018 ve 23 Haziran 2018 tarihleri 
arasında attıkları toplam 442 adet yazılı ve görsel tweet çalışmanın örneklemini 
oluşturmaktadır.  

4.6.3. Verilerin Toplanması ve Analizi 

İçerik analizi, metinlerin ya da görsellerin içerisinde gizli kalmış anlamların veya orada 
verilmek istenen mesajların, belli bir sistematik izlenerek kavramlar ve kategoriler 
şeklinde ortaya konarak bu kavram ve kategorilerin nicel ve nitel olarak analiz edilmesidir 
(Güler, Halıcıoğlu, ve Taşğın, 2015, s. 333). Bu çalışmada içerik analizine  dahil  olan 
veriler,  Recep Tayyip Erdoğan ve Muharrem İnce'nin Twitter hesaplarından elde 
edilmiştir.  Bu anlamda çalışmanın analiz birimi iki liderin Twitter hesaplarıdır. Çalışmada 
kapsamında içerik analizi kodlaması, araştırmacılar tarafından hazırlanan kodlama 
cetveli doğrultusunda iki kodlayıcı tarafından yapılmıştır. Çalışmanın geçerlilik ve 
güvenilirliğinin test edilmesi için Cohen Kappa katsayısı hesaplanmıştır.  Cohen Κappa 
katsayısı, aynı konuyu değerlendiren iki gözlemcinin değerlendirme sonuçlarının 
benzerliğini değerlendirir. Kodlayıcıların değerlendirmelerinin var/yok sözcüklerini 
kullanarak yani 0-1 biçiminde inceleme yapılan durumlarda kullanılır. Kappa katsayısı 
değerleri; 0 ≤ κ < 0.20 uyum yoktur, 0.20 ≤ κ < 0.40 zayıf düzeyde uyum, 0.40 ≤ κ < 0.60 
orta düzeyde uyum, 0.60 ≤ κ < 0.80 iyi düzeyde uyum, 0.80 ≤ κ < 1.00 kusursuz uyum 
şeklinde değerlendirilmektedir (Vehid ve Eral, 2014, s. 61). Hesaplama sonucunda 0.97'lik 
bir değer elde edilmiştir. Bu bağlamda iki araştırmacı arasında kusursuz uyum olduğu 
sonucu çıkarılarak çalışmanın geçerlilik ve güvenirliği ortaya konmuştur. İçerik analizinin 
kategorileri ve bu kapsamda oluşturulan tablolarla kodlama cetveli derinlemesine bir 
literatür taramasından sonra son şeklini almıştır. Birçok ilgili araştırma incelendikten sonra 
araştırma konusuna uygun olan kategoriler çeşitli uyarlamalar sonucunda tablolaştırılarak 
çalışmada kullanılmıştır. Kategorilerin oluşturulmasında faydalanılan bazı çalışmalar 
Güler, 2016; Doğan ve Ertan, 2016; Bazarcı, 2017 şeklinde sıralanabilir.  

        Tablo 1: Tweetin Dili ve Söylem Tonu 
 

 Recep Tayyip Erdoğan Muharrem İnce 
Valid Frequency Valid Percent Frequency Valid Percent 
Pozitif 104 %80,6 205 %65,5 
Negatif 0 %0 16 %5,1 

Nötr 25 %19,4 92 %29,4 
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Total 129 %100,0 313 %100,0 

 

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan Recep Tayyip Erdoğan ve Muharrem 
İnce'nin tweetleri dil ve söylem tonu kapsamında incelendiğinde seçim döneminde iki lider 
tarafından da pozitif dil ve söylem tonun oldukça yüksek oranda kullanıldığı görülmektedir. 

Özellikle Recep Tayyip Erdoğan, pozitif dil ve söylem tonunu tweetlerinde çok yüksek bir 
oranda (%80,6) kullanmıştır. Erdoğan'ın tweetleri analiz edildiğinde ortaya çıkan bir diğer 
önemli bulgu, hiçbir şekilde negatif dil ve söylem tonunu kullanmamış olmasıdır. Bu 
bağlamda Erdoğan'ın seçmenlerine yönelik paylaşımlarında, çoğunlukla onları öven ve 
yücelten pozitif dil ve söylem tonu saptanmıştır. Ayrıca Erdoğan paylaşımlarında 
%19,4’lük oranda nötr dil ve söylem tonu kullanmıştır. 

Muharrem İnce'nin tweetleri incelendiğinde ise aynı şekilde yüksek oranda (%65,5) pozitif 
dil ve söylem tonunun kullanıldığı görülmektedir. Diğer taraftan İnce'nin tweetlerinde 
herhangi bir şekilde paylaşımın içeriğinde değerlendirme yapılmayan ve içerikte bahsedilen 
konun tarafsız bir şekilde dile getirildiği nötr dil ve söylem tonun da yüksek oranda 
(%29,4) kullanıldığı görülmektedir. Her ne kadar İnce'nin paylaşımlarında pozitif dilin ve 
söylem tonunun oranı yüksek olsa bile düşük oranda da (%5,1) negatif dil ve söylem 
tonuna rastlanmıştır. İnce muhalefet konumu bağlamında ağırlıklı olarak rakibini ve onu 
daha çok desteklediğini düşündüğü medya kuruluşlarını eleştirirken negatif dil ve söylem 
tonunu kullanmıştır. 

Tablo 2: Tweetin Üslup Özelliği 

 Recep Tayyip Erdoğan Muharrem İnce 
Valid Frequency Valid  Percent Frequency Valid Percent 

Övgü/Yüceltme 79 %61,2 43 %13,7 
Alay/Küçümseme 1 %0,8 1 %0,3 

Yerme 0 %0 10 %3,2 
Sataşma 0 %0 5 %1,6 
Eğlenceli 1 %0,8 7 %2,2 

Destekleyici 17 %13,2 111 %35,5 
Ilımlı 3 %2,3 52 %16,6 

Eleştirel/Pozitif 9 %7,0 7 %2,2 
Eleştirel/Negatif 0 %0 5 %1,6 

Diğer 19 %14,7 72 %23,0 
Total 129 %100,0 313 %100,0 

 

Tablo 2'de liderlerin seçim sürecinde paylaştıkları içeriklerde benimsedikleri üslup 
özellikleri ortaya konmuştur. Genel anlamda iki lider arasında bu tablo özelinde bir 
değerlendirme yapıldığında önemli farklılıklar görülmektedir.  

Recep Tayyip Erdoğan'ın tweetleri analiz edildiğinde en yüksek oranda (%61,2) 
övgü/yüceltme tarzında üslup özelliği ön plana çıkmaktadır. Erdoğan, miting için gittiği 
şehirler ile ilgili paylaşımlar yaparken, şehri ve şehir insanlarını öven/yücelten içerikler 
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paylaşmıştır. Özellikle şehir ve şehir halkının tarihsel ve kültürel değerlerini ön plana 
çıkardığı bu içeriklerle, seçmenlerle pozitif etkileşim sağlamıştır. Bununla birlikte şehir ve 
şehir halkının tarihsel ve kültürel değerlerine hâkim olduğunu ve önemsediğini göstermesi 
de pozitif bir geri dönüş sağlamıştır denilebilir. Erdoğan'ın yüksek oranda (%13,2) 
destekleyici üslup özelliğini de benimsediği bulgulanmıştır. Ağırlıklı olarak Türkiye'nin 
gelecek planında var olan icraatlar ile ilgili paylaşımlar yaparken birçok alanda yapılan 
veya yapılacak yenilikleri destekler nitelikte içerikler görülmüştür.  

Muharrem İnce ise rakibinden farklı olarak en yüksek oranda (%35,5) destekleyici üslup 
özelliğini benimsemiştir. İnce paylaştığı bir çok içerikte gerçekleştirmeyi planladığı 
icraatlar aracılığıyla, çocukları/gençleri eğitim başta olmak üzere birçok alanda 
destekleyeceğini vaat etmiştir. İnce bu tarz paylaşımlarla her alanda daha güçlü bir Türkiye 
vaat ederek seçmen nezdinde pozitif bir algı yaratmıştır denilebilir. Diğer taraftan İnce, 
rakibi kadar yüksek oranda olmasa da tweetlerinde övgü/yüceltme tarzında üslubu önemli 
bir oranda (%13,7) benimsemiştir. İnce, çeşitli konu ve gündem özelinde paylaştığı 
içeriklerde seçmenleri öven/yücelten üslubu kullanmayı tercih etmiştir.  

     Tablo 3: Tweetin Anlatım Formatı 

 Recep Tayyip Erdoğan Muharrem İnce 
Valid Frenquency Valid Percent Frenquency Valid Percent 

Etkileyici/Hissettirici 71 %55,0 92 %29,4 
Bilgilendirici 50 %38,8 186 %59,4 
Eylem Odaklı 7 %5,4 30 %9,6 
Koşul Cümlesi 1 %0,8 0 %0 
Soru Cümlesi 0 %0 4 %1,3 
Hikâye Edici 0 %0 1 %0,3 

Total 129 %100,0 313 %100,0 

 

Tablo 3’de liderlerin seçim sürecinde paylaştıkları içeriklerde benimsedikleri anlatım 
formatları ortaya konmuştur. Genel anlamda iki lider arasında bu tablo özelinde bir 
değerlendirme yapıldığında kullanılan anlatım formatları bakımından ciddi farklılıklar 
dikkat çekmektedir.  

Recep Tayyip Erdoğan’ın tweetleri analiz edildiğinde yüksek oranda (%55) 
etkileyici/hissettirici anlatım formatı ön plana çıkmaktadır. Erdoğan, Twitter üzerinden 
anlatım formatı açısından çeşitli sıfatlarla tamamladığı etkileyici/hissettirici içerikler 
paylaşmıştır. Özellikle seçmenlerin bulundukları bölgeyle alakalı kültürel değerleri anlatım 
formatına entegre ederek etkileşim seviyesini artırmıştır. Erdoğan tarafından bu tarz 
paylaşımların yapılması miting ortamlarının da pozitif bir yönde dönüşmesini 
sağlamaktadır. Bununla birlikte Erdoğan’ın yüksek oranda (%38,8) bilgilendirici anlatım 
formatını benimsediğini bulgulanmıştır. Erdoğan takipçilerine seçim takviminin hızlı bir 
aktarımını yapmak amacıyla bilgilendirici anlatım formatıyla içerikler paylaşmıştır. 
Erdoğan’ın içerikleri analiz edildiğinde %5,4’lük bir oranla eylem odaklı anlatım formatı 
da öne çıkan yaklaşımlar arasındadır.  

Muharrem ince ise rakibinden farklı olarak yüksek oranda (%59,4) bilgilendirici anlatım 
formatını benimsemiştir. İnce paylaştığı içeriklerde ağırlıklı olarak mitingleri hakkında 
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takvim bilgisini paylaşmıştır. Her miting öncesinde ve sonrasında tek tip içeriklerle 
paylaşım yaptığı söylenebilir. İnce’nin yüksek oranda (%29,4) etkileyici/hissettirici anlatım 
formatını da benimsendiği bulgulanmıştır. İnce rakibinden farklı olarak 
etkileyici/hissettirici anlatım formatını kullandığı içeriklerde genellikle gündeme yönelik 
paylaşımlar yapmıştır. Ayrıca %9,6’lık bir oranla eylem odaklı anlatım formatını kullanan 
İnce, vaatlerini eylem odaklı bir yaklaşımla paylaşmıştır.  

Tablo 4: Tweetin Konusu 

 Recep Tayyip Erdoğan Muharrem İnce 
Valid Frequency Valid Percent Frequency Valid Percent 

Seçim/Miting 91 %70,5 252 %80,5 
Ekonomi/Ticaret 10 %7,8 2 %0,6 
Çocuklar/Gençler 5 %3,9 9 %2,9 

Kültür/Sanat 2 %1,6 3 %1,0 
İşsizlik 1 %0,8 0 %0 
Eğitim 2 %1,6 23 %7,3 
Terör 0 %0 5 %1,6 

Hayvan Hakları 4 %3,1 2 %0,6 
Tarım 1 %0,8 1 %0,3 
Sağlık 1 %0,8 1 %0,3 

Teknoloji 3 %2,3 2 %0,6 
Spor 1 %0,8 3 %1,0 
Diğer 8 %6,2 10 %3,2 
Total 129 %100,0 313 %100,0 

 

Tablo 4’de liderlerin seçim sürecinde paylaştıkları tweetleri konusu ortaya konmuştur. 
Genel anlamda iki lider arasında bu tablo özelinde bir değerlendirme yapıldığında 
paylaşılan içeriklerin konuları bağlamında çeşitli benzerlikler dikkat çekmektedir.  

Recep Tayyip Erdoğan’ın tweetlerinin konuları analiz edildiğinde yüksek oranda (%70,5) 
seçim/miting başlığının öne çıktığı saptanmıştır. Muharrem İnce’nin paylaşımlarında da 
aynı şekilde yüksek oranda (%80,5) seçim/miting başlığının önce çıktığı saptanmıştır. Her 
iki adayın paylaştıkları tweetlerin konusu bağlamında benzerlik söz konusu olup 
seçim/miting konusu ön plana çıkmıştır. Bu durum, her iki adayın da seçim kampanyalarına 
kısıtlı bir zaman diliminde hazırlandığı için seçim/miting konusunu Twitter üzerinden de 
sürekli gündemde tutmak zorunda olduklarını göstermektedir. Diğer hiçbir kategoride 
adaylar arasında bu şekilde benzerliğe rastlanılmamaktadır. Erdoğan’ın yüksek oranda 
(%7,8) ekonomi/ticaret konusunu da tweetlerinde işlediği saptanmıştır. Türkiye’nin genel 
ekonomik durumuna tweetlerinde değinen Erdoğan, mevcut yatırımların daha fazla 
büyüyeceğini çeşitli infografik görsellerle anlatmıştır. Diğer yandan Erdoğan’ın yüksek 
oranda (%3,9) çocuklar/gençler ile ilgili çeşitli paylaşımlarda bulunduğu saptanmıştır. 
Ayrıca Erdoğan, seçim gündemine giren popüler olaylar ve durumlara karşı hızlı bir tepki 
vererek etkileşim odaklı paylaşımlarıyla destekleyenlerinin olumlu geri dönüşlerini 
almıştır. Bu bağlamda Erdoğan tweetlerinde hayvan hakları, teknoloji gibi konulara da 
değinmiştir.  
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Muharrem İnce’nin ise rakibinden farklı olarak yüksek oranda (%7,3) eğitim konusunu 
işlediği saptanmıştır. İnce’nin eğitimci olmasından dolayı bu paylaşımlar ön plana çıkmıştır 
denilebilir. Aynı şekilde İnce %2,9’luk oranda çocuklar/gençler konusunda paylaşımlar 
yapmıştır. Gençlerle iletişime önem veren İnce, paylaşımlarında onlarla alakalı konulara 
oldukça sık değinmiştir. Ekonomi/ticaret konusunda %0,6’lık bir oranda değinen İnce, 
rakibine göre ekonomik konuları mitinglerindeki kadar gündeme getirmemiştir. Ayrıca 
İnce’nin rakibinden farklı olarak %1,6’lık oranla terör konusuna değindiği saptanmıştır. 
Ülkenin terörle alakalı bulunduğu pozisyon Muharrem İnce’nin bu başlığa değinmesine 
neden olmuştur. Bu bağlamda muhalefet konumunda olan İnce’nin eleştiri konusu olan 
durumları sürekli ön plana çıkardığı saptanmıştır. 

Tablo 5: Tweetin İçeriği 

 Recep Tayyip Erdoğan Muharrem İnce 
Valid Frequency Valid Percent Frequency Valid Percent 

Polemik/Eleştiri 0 %0 13 %4,2 
Etkinlik/Program 

Duyurumu 
8 %6,2 141 %45,0 

Siyasi Rakipler/Olaylar 0 %0 7 %2,2 
Türkiye Gün./İç Politika 4 %3,1 4 %1,3 

Haber/Bilgi verme 16 %12,4 15 %4,8 
Dış Politika/Dünya 

Gündemi 
0 %0 2 %0,6 

Toplumsal Olaylar 2 %1,6 9 %2,9 
Gündem Yorumlama 6 %4,7 16 %5,1 

Seçim Gündemi 85 %65,9 84 %26,8 
Vaat 7 %5,4 21 %6,7 
Diğer 1 %0,8 1 %0,3 
Total 129 %100,0 313 %100,0 

 

Tablo 5’de iki liderin tweetlerinin genel anlamda içerikleri analiz edilmiştir. Tweetlerin 
içerikleri bağlamında değerlendirme yapıldığında büyük farklılıklar görülmektedir.  

Recep Tayyip Erdoğan’ın tweet içerikleri yüksek oranda (%65,9) seçim gündemiyle 
ilgilidir. Ağırlıklı olarak seçim gündemi ve süreci kapsamında tweetler paylaşarak 
seçmenler nezdinde farkındalık yaratmaya çalışmıştır. Bu bağlamda seçim sürecinin kısa 
olmasından dolayı seçmenleri daha hızlı ikna edebilmek adına Twitter’ı etkin bir mecra 
olarak değerlendirmiştir. Ayrıca Erdoğan’ın paylaşımları tweetin içeriği kapsamında analiz 
edildiğinde %12,4’lük bir oranla haber/bilgi verme ve %6,2’lik bir oranla etkinlik/program 
duyurumu temaları ön plana çıkmaktadır. Erdoğan yoğun olarak Twitter üzerinden, seçim 
döneminde miting için gideceği şehirleri, konuk olacağı programları ve diğer etkinlik 
programlarının duyurumlarını yapmıştır. Böylelikle online mecraların zaman ve mekân 
kısıtlaması olmaksızın oldukça hızlı bir şekilde bilgilendirme özelliğinden faydalanmaya 
çalışan Erdoğan, bu sayede mitinglerine olan katımları artırmıştır. 

Muharrem İnce’nin paylaşımları tweetin içeriği kapsamında incelediğinde ise yüksek 
oranda (%45) etkinlik/program duyurumunun paylaşımların içeriğini oluşturduğu 
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saptanmıştır. İnce Twitter’ı daha çok katılacağı etkinlikler ve gerçekleştireceği programlar 
kapsamında, seçmenleri bilgilendirme mecrası olarak değerlendirmiştir. İnce’nin ana akım 
medyada daha az yer bulması, bu yaklaşımı benimsemesi noktasında yönlendirici olmuştur. 
Bunun yanı sıra Twitter üzerinden İnce’yi takip eden kitlenin geleneksel medya yerine 
online mecraları daha çok takip eden gençler olması da yoğun olarak etkinlik ve program 
duyurumunu bu mecra üzerinden yapmasını sağlamıştır. Diğer taraftan İnce’nin 
tweetlerinin içeriği %26,8’lik bir oranda seçim gündemi ile ilgili konulardan oluşmuştur. 
İnce, seçim gündemi kapsamında gündeme yönelik değerlendirmelerini bazen eleştirel 
bazen de mizahi bir yaklaşımla Twitter üzerinden yapmıştır. Böylelikle seçim gündemiyle 
ilgili tüm gelişmeleri seçmenleriyle paylaşarak kendi seçmenlerini aktif bir şekilde sürece 
dahil ederek destek toplamaya çalışmıştır. 

Tablo 6: Paylaşılan Görselin (Fotoğraf, Video) Teması 

 Recep Tayyip Erdoğan Muharrem İnce 
Valid Frequency Valid Percent Frequency Valid Percent 

Bilgilendirme/Tanıtım 30 %23,3 102 %32,6 
Taziye/Başsağlığı 0 %0 2 %0,6 
Tebrik/Kutlama 0 %0 7 %2,2 
Ziyaret/Davet 2 %1,6 5 %1,6 

Miting 82 %63,6 141 %45,0 
Anma 0 %0 5 %1,6 

Teşekkür 1 %0,8 2 %0,6 
Diğer 1 %0,8 3 %1,0 

Görsel Yok 13 %10,1 46 %14,7 
Total 129 %100,0 313 %100,0 

 

Tablo 6’da iki liderin seçim sürecinde paylaştıkları görsellerin teması analiz edilmiştir. Bu 
analize göre iki aday tarafından da yoğun olarak paylaşılan görsellerin teması miting ve 
bilgilendirme/tanıtım şeklindedir.  

Recep Tayyip Erdoğan’ın görsel paylaşmalarında en çok %63,6’lık oranla miting temasına 
rastlanmıştır. Erdoğan, mitinglerinden seçmenlerini etkileyecek nitelikte birçok görüntü 
paylaşmıştır. Bu bağlamda mitinglerdeki coşkulu kalabalığı ya da miting için gittiği şehirle 
ilgili sembol simgeleri paylaşmıştır. Bunun yanı sıra miting esnasında canlı yayın yaparak 
mitinge katılamayanların da mitingi anlık olarak izlemelerini sağlamıştır. Ayrıca 
Erdoğan’ın paylaştığı görsel içeriklerde %23,3’lük bir oranda bilgilendirme/tanıtım teması 
görülmüştür. Bu temada paylaşılan görsellerde ağırlıklı olarak infografik şeklinde vaatler 
sıralanmıştır. Algılamayı kolaylaştıran infografik kullanımı seçmenler nezdinde vaatlerin 
daha fazla akılda kalmasını sağlamıştır. Bu bağlamda Erdoğan’ın görselin gücünden 
oldukça etkin bir şekilde faydalandığı söylenebilir.  

Muharrem İnce’nin paylaştığı görsellerde de aynı şekilde yüksek oranda (%45) miting 
teması görülmüştür.  Mitinglerinde seçmenleri ile yakın ve samimi görüntülerini paylaşan 
İnce halkın içinden gelen bir lider olduğunu ve halka her daim yakın olacağı fikrini 
görsellerinde işlemiştir. Bu bağlamda miting alanındaki coşkulu ve kalabalık seçmen 
kitlesinin fotoğraflarını da çoğu görsel paylaşımlarının içine eklemiştir. Çeşitli ziyaretler 
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için gittiği şehirlerde, ziyaret sonrası seçmenleriyle ve ziyaret ettiği kişilerle olan 
fotoğraflarını da sürekli olarak Twitter üzerinden paylaşmıştır. Bunun yanı sıra İnce de 
miting esnasında canlı yayın yaparak mitinge katılamayanlarında mitingi anlık olarak 
izlemelerini sağlamıştır. Ayrıca İnce’nin görsel paylaşımlarında %32,6’lık oranda 
bilgilendirme/tanıtım teması vardır. İnce bu tema kapsamında, miting için gideceği şehirler 
ile ilgili bilgilendirici görseller paylaşarak seçmenleri mitinglerinden haberdar etmiştir.  

Tablo 7: Görselin Türü 

 Recep Tayyip Erdoğan Muharrem İnce 
Valid Frequency Valid Percent Frequency Valid Percent 

Resim/Fotoğraf 56 %43,4 151 %48,2 
Video 60 %46,5 116 %37,1 

Görsel Yok 13 %10,1 46 %14,7 
Total 129 %100,0 313 %100,0 

 

Tablo7’de iki liderin seçim sürecinde ağırlıklı olarak paylaştıkları görsellerin türü analiz 
edilmiştir. Genel anlamda tablo değerlendirildiğinde bu kategori özelinde büyük farklılıklar 
söz konusu değildir. Recep Tayyip Erdoğan’ın paylaştığı tweetlerin %10,1’inde görsel bir 
içerik bulunmazken Muharrem İnce’nin görsel içerik bulunmayan tweetlerinin oranı %14,7 
şeklindedir. Bu bağlamda Erdoğan’ın İnce’ye göre daha fazla görsel içerik paylaştığı 
görülmektedir.  

Erdoğan’ın görsel içeriklerinin %43,4’ü resim/fotoğraf türündedir. Diğer taraftan video 
türünde paylaşılan görsel içeriklerin oranıysa %46,5 şeklindedir. Erdoğan’ın görsel 
paylaşımlarında ön plana çıkan en önemli içerik infografiklerdir denilebilir. Bilim, sanayi, 
teknoloji ve diğer alanlarda gelecek yıllarda gerçekleşmesi muhtemel vaatlerin infografikler 
şeklinde basit ve sade bir anlatımla görselleştirilmesi seçmenler nezdinde farkındalık 
yaratılması konusunda etkili olmuştur. 

İnce’nin görsel içeriklerinde resim/fotoğraf türünde yapılan paylaşımların oranı %48,2 iken 
video türünde yapılan paylaşımların oranı ise %37,1 şeklindedir. İnce’nin görsel 
paylaşımlarında ön plana çıkan en önemli içerik “Hepimizin Cumhurbaşkanı Muharrem 
İnce” konseptiyle hazırlanan kısa videolardır. Farklı temalarda hazırlanan bu videolarda 
İnce’nin vaatleri farklı bir tarzda seçmenlere iletilmiştir. Yaşamın içinden sunulan 
sahnelerde vaatler senaryonun içine doğal bir şekilde entegre edilmiştir. Günümüzde 
giderek video izleme alışkanlığının arttığı dönemlerde, kısa ve akıcı bir şekilde hazırlanan 
bu videoların birçok kişiye ulaşması sonucunda pozitif geri dönüşler sağlanmıştır. 

SONUÇ  

Dijital medyanın popüler kanalı olan sosyal ağlar siyasal iletişim süreçlerinde partiler ve 
liderler tarafından aktif bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle günümüz dijital 
dünyasında yaşanan gelişmeler giderek iletişim çalışmalarının online platformlar üzerinden 
gerçekleşmesi sürecinde yönlendirici olmaktadır. Bu bağlamda siyasal reklam 
kampanyalarında sosyal medya kullanımı seçmenlere daha etkin ulaşabilmek adına bir 
zorunluluk haline gelmiştir.  
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Teknolojik gelişmeler bağlamında şekillenen sosyal ağların doğası kullanıcılara çift yönlü 
iletişim sürecine aktif bir şekilde dahil olma imkanı tanımaktadır. Böylelikle seçmenler 
siyasi partiler veya liderlerle doğrudan iletişime geçebilme imkanına sahip olabilmektedir. 
Veri toplama ve seçmen davranışlarınızı analiz etmeye çalışan iletişim uzmanları siyasal 
iletişimin boyutlarını değiştirmiştirler. Dijital medya mecralarının bu değişimde aktif rol 
oynadığı söylenebilir. Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya kanallarının 
ortaya çıkmasıyla birlikte dijital medya, siyasal iletişim süreçleri için önemli bir mecra 
haline gelmiştir. Böylelikle siyasal iletişim süreçlerinde siyasi liderler ve destekleyenleri 
arasında daha hızlı ve etkileşime dayalı bir iletişim süreci başlamıştır. Sosyal ağ 
mecralarının çeşitli olması ve kendi içlerinde de farklılıklar göstermesinden dolayı siyasi 
liderler ve partileri her mecra için farklı bir iletişim çalışması yapmıştır. Son dönemde 
Türkiye’de değişen yönetim sistemi nedeniyle siyasi partilere kıyasla liderlerinin iletişim 
çalışmalarının önemi artmıştır. Siyasi liderlerin daha fazla önem taşıdığı yeni dönemde 
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminde siyasal iletişim süreçleri de değişmiştir.  

Twitter, seçmenleri her an yakalama ve onlara yönelik doğrudan paylaşım yapma özelliği 
ile siyasal iletişim alanında liderlere ve partilerine pozitif anlamda katkılar sağlamaktır. Bu 
bağlamda 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminde siyasi partiler ve liderleri tarafından 
Twitter etkin bir şekilde kullanılmıştır. 24 Haziran seçiminde lider merkezli iletişim süreci 
yürütüldüğü için Erdoğan ve İnce seçmenlerle doğrudan iletişime geçmiştir. Bu iletişimi 
artırmak ve seçim gündeminin daha iyi yönetilmesini sağlamak amacıyla siyasi liderler ve 
partiler Twitter’ı oldukça yoğun kullanmıştır. Seçim dönemi boyunca Recep Tayyip 
Erdoğan 129, Muharrem İnce ise 313 tweet paylaşmıştır. Toplamda her iki lider tarafından 
paylaşılan 442 twettin 342’si seçim/miting konusunu içermektedir. Liderlerin erken seçim 
dolasıyla kampanyaları için farkındalık yaratma zorunluluğu Twitter’ı aktif kullanımları 
konusunda yönlendirici olmuştur. Twitter, katılım gösterme ve haberdar olma gibi seçmen 
eylemlerini tetiklemektedir (Gibson, Ward ve Lusoli, 2003, ss. 166-180).  Twitter 
üzerinden seçmenleriyle anlık olarak iletişime geçen liderler, seçim gündemi özelindeki 
önemli konular kapsamında kitlelerle iletişime geçebilmektedir. Twitter tam bu noktada 
siyasi liderlere ve partilere seçim gündemine aktif ve hızlı bir şekilde her an dahil olma 
fırsatını vermiştir.  

Araştırma kısmında 24 Haziran seçiminde en çok iyi oy alan iki adayın twitter 
mecrasındaki içerikleri incelenmiştir. Bu içerik analizinin esas amaçlarından bir tanesi 
siyasi partilerin ve liderlerinin sosyal medyadaki temsillerinin altındaki yatan iletişim 
sürecinin analiz edilmesidir. Bu bağlamda araştırma kapsamında liderlerin en çok hangi 
konulara değindikleri, içerikleri paylaşırken nasıl bir üslup benimsedikleri ve ağırlıklı 
olarak ne tür içerikler paylaştıkları gibi sorulara cevaplar aranmıştır. Üslup özelinde genel 
olarak bir değerlendirme yapılığında, her iki liderin siyaset dili denilen jargona uygun bir 
dil kullandıkları görülmüştür. Burada önemli bir farklılık olarak Recep Tayyip Erdoğan’ın 
negatif dil ve söylem tonunu hiç kullanmamış olması ön plana çıkmaktadır. Diğer taraftan 
üslup özelliği bakımından bir değerlendirme yapıldığında Erdoğan yoğun olarak 
övgü/yüceltme tarzında bir üslup kullanarak içeriklerini paylaşırken İnce ise daha çok 
destekleyici üslup özelliğini benimsemiştir.  

Anlatım formatı kategorisinde de liderler arasında farklılıklar görülmektedir. Erdoğan’ın 
anlatım formatı etkileyici/hissettirici olarak ön plana çıkarken İnce’nin anlatım formatı 
daha çok bilgilendirici formattadır. Tweetlerin konusu kapsamında değerlendirme 
yapıldığında her iki lider arasında büyük benzerlik söz konusudur. İki lider de yüksek 
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oranda tweetlerinde konu olarak seçim/miting temasını işlemiştir. Diğer taraftan tweetin 
içeriği bağlamında değerlendirme yapıldığında ise büyük farklılık görülmektedir. 
Erdoğan’ın içeriklerini seçim gündemi kapsamında yapılandırırken İnce etkinlik/program 
duyurumu kapsamında oluşan içerikleri ön planda tutmuştur.  

Görsel kullanımının hedef kitleye iletilmek istenilen mesajların etkisini artırdığı birçok 
çalışmayla ispatlanmıştır. Siyasal iletişim çalışmalarında da görsel kullanımın giderek 
arttığını görmek mümkün hale gelmiştir. Bu bağlamda 24 Haziran seçiminde her iki lider 
oldukça yüksek oranda devingen ve durağan görsel paylaşımda bulunmuştur. Paylaşılan 
görselin teması bakımından bir değerlendirme yapıldığında iki lider arasında benzerlik söz 
konusudur. Bu kategoride Erdoğan ve İnce çoğunlukla miting teması altında görseller 
paylaşmıştır. Paylaşılan görselin türü bakımından ise farklılık söz konusudur Erdoğan daha 
çok video türünde görsel içerik paylaşırken İnce genellikle resim/fotoğraf türünde görsel 
içerikler paylaşmıştır.  

Sonuç olarak her iki liderin, siyasal reklam kampanyaları için önemli bir mecra konumuna 
gelen Twitter’ı seçim döneminde aktif bir şekilde kullandığı gözlemlenmiştir. Twitter 
aracılığıyla seçmenlere iletilen mesajlar, seçim sürecinde liderlere yüksek oranda pozitif 
geri dönüşler sağlamıştır. Özellikle online platformlarda fazla zaman harcayan genç 
kitlenin oy verme davranışlarının yönlendirilmesi konusunda, Twitter üzerinden iletilen 
mesajların oldukça etkili olduğu söylenebilir. 
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Siyasal Halkla İlişkiler ve Siyasi Partilerin Sosyal Medya Kullanımı: 
24 Haziran 2018 Seçimleri Üzerine Bir Araştırma 
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ÖZET  
Özellikle seçim zamanları başta olmak üzere belirli dönemlerde ağırlık verilen siyasal 
iletişim çalışmalarının nihai amacı, geniş hedef kitlelere ulaşarak bu hedef kitlelerde 
istenen yönde tutum ve davranış değişikliğini sağlayıp sürdürmektir. Bu noktada, çeşitli 
siyasal iletişim çalışmalarını yürüten ve yönlendiren siyasi partilerin yolu halkla ilişkiler 
disiplini ile kesişmekte ve halkla ilişkiler, siyasal iletişimde vazgeçilmez bir aktör olarak 
rol almaktadır. Siyasi partiler, siyasal halkla ilişkiler çalışmaları aracılığıyla mevcut 
seçmenlerinde parti bağlılığını geliştirmeyi hedeflerken aynı zamanda, potansiyel ve 
kararsız seçmenlere ulaşıp bu seçmenleri de ikna ederek kendi etki alanlarını genişletmeye 
ve böylece seçmen sayılarını artırarak toplum nezdindeki meşruiyetlerini de güçlendirmeye 
çalışmaktadırlar. Siyasal halkla ilişkiler çalışmalarının siyasi partiler açısından taşıdığı 
stratejik önem, bu çalışmalarda yeni yaklaşımları da beraberinde getirmektedir. 
Günümüzde siyasal halkla ilişkiler faaliyetleri geleneksel iletişim araçlarının yanı sıra 
sosyal medya ortamları ve araçları üzerinden de etkin bir biçimde sürdürülmektedir.  
Bu çalışmanın amacı, siyasal halkla ilişkiler çalışmalarında sosyal medyanın yerini tespit 
ederek siyasi partiler tarafından kullanım amaçlarını ortaya koymak ve siyasi partilerin 
sosyal medya üzerinden takipçileriyle kurdukları etkileşim düzeyini belirlemektir. Bu 
bağlamda, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giren ilk beş siyasi partinin sosyal medya hesapları içerik 
analizine tabi tutulacaktır. Böylece ortaya çıkan bulgular yorumlanarak siyasi partilerin bu 
seçim döneminde sosyal medyayı hangi amaçlarla kullandıkları ve takipçileri ile kurdukları 
etkileşim düzeyi saptanacak ve ortaya çıkan sonuçlara ilişkin genel bir değerlendirme 
sunulacaktır.       
 
 
Anahtar Kelimeler: Siyasal İletişim, Siyasal Halkla İlişkiler, Siyasal Kampanyalar, Sosyal 
Medya 
 
 

Political Public Relations and Social Media Use of Political Parties: 
A Research on the Elections of June 24, 2018 

 

ABSTRACT 
The ultimate goal of the political communication studies, which are emphasized especially 
in the election times, is to reach wide target audiences for changing and maintaining the 
attitudes and behaviors of them in desired direction. At this point, the way of political 
parties that conduct and direct various political communication activities intersects with 
the discipline of public relations which plays an essential role in political communication. 
While political parties are aiming to develop party loyalty of their current voters through 
political public relations efforts, they also try to expand areas of impact by persuading and 
affecting potential and swing voters. Thus, they try to strengthen their legitimacy in the 
society by increasing the number of voters. The strategic importance of political public 
relations activities for political parties, bring about new approaches as well. Today, 
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political public relations activities are sustained effectively through social media besides 
traditional communication tools.  
The aim of this study is to determine the place of social media in the studies of political 
public relations and to demonstrate the purpose of use it by political parties and to detect 
the level of interaction of political parties with their followers on social media. In this 
context, official social media accounts of the first five political parties, which entering in 
the Grand National Assembly of Turkey, on the General Elections of June 24, will be 
subjected to content analysis. Thus, findings will be interpreted and the purpose of the use 
of social media of political parties in this election period and the level of interaction with 
their followers will be determined and an overall evaluation of the results will be 
presented. 
 
 Keywords: Political Communication, Political Public Relations, Political Campaigns, 
Social Media 
 
GİRİŞ 
 
Sanayi Devrimi’nden bu yana modern bir yönetim fonksiyonu olma özelliğini koruyan 
halkla ilişkiler, günümüzde birçok alanda olduğu gibi siyasi arenada da sıklıkla başvurulan 
bir enstrüman niteliği taşımaya devam etmektedir. Halkla ilişkilerin özünde var olan 
kaynak ile hedef kitleler arasında çift yönlü iletişim kurma amacı, aynı zamanda bu 
disiplinin hedef kitleleri ile sağlıklı ve sürdürülebilir etkileşimi daim kılmak isteyen tüm 
kurum ve kuruluşlar açısından taşıdığı öneme de vurgu yapmaktadır. Siyasi partilerin 
mevcut ve potansiyel seçmenleri, var olan partilerin mevcudiyetini ve meşruiyetini 
sağlayıp sürdürmede stratejik rol oynayan hedef kitleleri arasında değerlendirilmektedir ve 
siyasi partilerin programlarını, amaçlarını ve gündemlerini hedef kitlelere taşıyan bir kanal 
olarak halkla ilişkiler, bu noktada vazgeçilmez bir yönetsel fonksiyon olma niteliğini 
korumaktadır. Siyasi partilerin temel amacı, mevcut seçmenlerinin partiye bağlılıklarını 
sürdürmek ve potansiyel seçmenleri de kendi partilerinin destekçisi olmaya ikna etmek 
suretiyle seçmen sayısını arttırmaktır. Günümüzün modern toplumlarını oluşturan gelişmiş 
demokrasilerde tüm kurum ve kuruluşlar için geçerli olan bir husus olarak kamuoyunu ikna 
ederek destek, anlayış ve iş birliği elde etmenin zorunluluk haline gelmesi, siyasi partiler 
açısından da kaçınılmaz bir gerçeklik taşımaktadır.  
 
Özellikle günümüzde bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sonucunda bilginin 
zaman ve mekan engeline takılmaksızın tüm dünyaya kolaylıkla yayılabilmesi, siyasi 
partilere ve hedef kitlelerine daha kırılgan bir yapı kazandırmış ve siyasi partileri gerek 
ulusal gerekse uluslararası siyaset sahnesinde her an ortaya çıkabilecek meşruiyet 
krizlerine daha açık hale getirmiştir. Dolayısıyla, bilgi iletişim teknolojileri öncülüğünde 
her alanda ortaya çıkan hızlı değişimlere ayak uydurmayı bir zorunluluk haline getiren 
küresel dünyada, siyasi partilerin geleneksel -konvansiyonel- medyanın yanı sıra, sosyal 
medya üzerinden yürüttükleri iletişim ve halkla ilişkiler çalışmalarına ağırlık verdikleri 
görülmektedir. O halde, siyasi partilerin geleneksel ve sosyal medyadan yürüttükleri bu 
çalışmaları temelde ve öncelikli olarak hedef kitlelerini ikna etmek amacıyla 
gerçekleştirdiklerini söylemek mümkündür. Bu nedenle siyasi partiler; kendilerini 
kamuoyunda bilinir kılmak, hedef kitleler nezdindeki imaj ve itibarlarını oluşturup 
korumak, hedef kitlelerin istek, ihtiyaç ve beklentilerini doğru bir şekilde saptayıp analiz 
ederek bunlara yanıt vermek, seçmen sayılarını arttırarak oy potansiyellerini yükseltmek ve 
tüm bunlar sonucunda varlıklarına meşruiyet kazandırarak uzun yıllar boyunca siyasi 
arenada yer almak amacıyla halkla ilişkilerden her geçen gün artan oranda yararlanmaya 
devam etmektedirler.   
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Bu çalışmada, öncelikle halkla ilişkilerin siyasi arenada kullanılmasının gerekçelerinden ve 
öneminden bahsedilecek ve sosyal medyanın siyasi partiler açısından getirdiği yeniliklere 
odaklanılarak siyasi partilerin sosyal medyadan nasıl yararlandıkları irdelenecektir. Bu 
eksende, siyasi partilerin sosyal medyada takipçileri ile kurdukları etkileşimi incelemek 
amacıyla 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) en yüksek oy oranı ile giren ilk beş partinin 
resmî sosyal medya hesapları arasında yer alan Facebook ve Twitter hesapları niceliksel ve 
niteliksel içerik analizi ile incelenecek ve elde edilen sonuçlar, genel bir değerlendirme 
kapsamında tartışılacaktır.      
 
I. SİYASAL İLETİŞİM VE SİYASAL HALKLA İLİŞKİLER  
 
İnsanoğlunun var olduğu günden bu yana kendini başkalarına ifade etme ve toplum 
içerisinde anlaşma sağlama arzusu, tarih boyunca önemini koruyan siyaset kurumu söz 
konusu olduğunda ciddiyetle ve bilinçli stratejilerle ele alınması gereken sistematik bir 
çabaya dönüşmüştür. Toplumsal anlaşmayı sağlayan iletişimin en önemli alt dallarından 
biri olarak karşımıza çıkan siyasal iletişim, Kentel’e (1991, s. 40) göre siyasi arenada 
birbirini anlama ve anlatma biçimini tanımlamakta ve karşılıklı anlaşma sağlama becerisini 
ifade etmektedir. Siyasi arenada karşılıklı anlaşma becerisine dayanan siyasal iletişim 
kavramı; bu kavramın dayandığı siyaset ve iletişim bileşenlerinin bilimsel ve sanatsal 
yönüne işaret etmektedir. “Siyasal iletişim, toplumun farklı kesimlerinin ve güç elde etmek 
isteyen iktidar odaklarının ortak bir zeminde uzlaşı sağlamasını ifade eden siyaset ve 
toplumda oluşturulan ortak simgelerle diyalektik bir anlaşma süreci olarak açıklanan 
iletişim kavramlarının birleşmesi ile meydana gelmektedir” (Oktay, 2002, s. 7). Siyaset ve 
iletişim olgusunun bireysel ve toplumsal açıdan büyük bir kesişim alanına sahip olması 
nedeniyle siyasal iletişim, disiplinlerarası akademik bir alan olarak varlığını korurken her 
disiplinin kendi penceresinden kavramı açıklamaya yönelik çok sayıda tanım ortaya 
atılmıştır.  
 
Aziz (2011, s. 3) siyasal iletişimi, belli ideolojik amaçlarını, toplumda belli gruplara, 
kitlelere, ülkelere ya da bloklara kabul ettirmek ve gerektiğinde eyleme dönüştürmek, 
uygulamaya koymak üzere siyasal aktörler tarafından çeşitli iletişim tür ve tekniklerinin 
kullanılması olarak tanımlamaktadır. Buna göre siyasal iletişimin temeli, siyasi erk 
kazanmak isteyen kişilerin ya da kurumların amaçları doğrultusunda hedef kitlelerini ikna 
etmeye dayanmaktadır. Bir diğer tanıma göre siyasal iletişim, bir siyasal görüşün, 
etkinlikte bulunduğu siyasal sistem içerisinde kamuoyunun güvenini ve desteğini sağlayıp 
iktidar olabilmek için, zamanın ve konjonktürün gereklerine göre reklam, propaganda ve 
halkla ilişkiler tekniklerinden yararlanarak sürekli bir biçimde gerçekleştirdiği tek veya çift 
yönlü iletişim çabası (Özkan, 2004, s. 23) olarak betimlenmektedir. McNair’e (2003, s. 24) 
göre siyasal iletişim, siyaset hakkında ve bu alanda yapılan amaçlı iletişimdir ve iletişimi 
siyasal yapan unsur, mesajın kaynağı değil; içeriği ve amacıdır. Bu doğrultuda, ulusal ve 
uluslararası siyasal amaçlar ve eylemler arasındaki ilişki ve etkileşimin, siyasal iletişim 
çalışmalarının alanını oluşturduğu söylenebilmektedir. Daha bütünsel bir bakış açısıyla 
siyasal iletişim, siyasi elitler, kitle iletişim araçları ve kamuoyu arasındaki etkileşim 
sürecidir ve siyasal iletişimin amacı, mevcut politikaların izlenmesi, analiz edilmesi ve 
yorumlanması da dahil olmak üzere, medyada hükümetin kendi kampanya vaatleri ile 
birlikte halkın genel tavrını ve kamuoyunu şekillendirip açıklayan siyasal içeriğin 
oluşturulmasıdır (Gackowski, 2013, s. 46). O halde, siyasal iletişimin temelinde siyasi bir 
kişi ya da kurumun, medyanın ve kamuoyunun bulunduğu ve siyasal iletişimin kesintisiz 
bir süreç olduğu söylenebilmektedir.  
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Burada yer verilen tüm tanımların ortak özelliklerinden yola çıkıldığında, kapsayıcı bir 
yorumla siyasal iletişim; siyasi liderlerin ve partilerin medya aracılığı ile kendilerini 
kamuoyuna aktarmak, mevcut ve potansiyel seçmenlerini tanıyarak kendilerinden 
beklentilerini karşılamak, seçim dönemlerinde hedef kitlelerde istenen yönde tutum ve 
davranış değişimi yaratmak için onları ikna etmek ve sahip oldukları ideolojileri toplum 
tabanına yayarak bu ideolojilerin geniş kitlelerce benimsenmesini ve sürekli kılınmasını 
sağlamak amacıyla yürüttükleri sistemli çalışmalar olarak ifade edilebilmektedir.    
Modern anlamda siyasal iletişim kavramı, demokratik yönetim pratiklerine koşut olarak 
ortaya çıkmış ve günümüzdeki demokratik hak ve kazanımların artışı sonucunda da 
gelişim göstermiştir. Tarihsel süreç içerisinde siyasal iletişim çalışmalarının, seçimlere 
dayalı siyasal sistemlerin ortaya çıktığı 18. yüzyıla kadar uzandığı bilinmektedir. Ancak 
modern anlamda kitle iletişim araçlarının gelişip yaygınlaşmasıyla birlikte farklı bir boyut 
kazanan siyasal iletişim çalışmaları, II. Dünya Savaşı’nın hemen öncesi bir döneme 
rastlamaktadır (Brown, 1992, s. 7; Güven, 2017, s. 177). Siyasal iletişimin bir kavram 
olarak ele alınması ve bilimsel bir uygulama alanı haline gelmesi ise, II. Dünya 
Savaşı’ndan sonraya denk gelmektedir. “Bu kavram, II. Dünya Savaşı’ndan sonra 
Amerika’da doğup gelişmiş, 60’lı yıllarda da Batı Avrupa ülkelerinde uygulamalara 
başlanmıştır” (Topuz, 1991, s. 7). Seçme ve seçilme hakkının evrensel ve küresel bir norm 
haline gelmesinin ardından, kitle iletişim araçları ile siyasal rekabetin hız kazanması ve 
kamuoyunun güçlenerek yurttaşların siyasal süreçlere dahil olması gibi gelişmelerle siyasal 
iletişim süreci tüm dünyada önemsenmeye başlamıştır (Yıldırım, 2012, s. 202). II. Dünya 
Savaşı’ndan sonra siyasal aktörlerin, kamuoyunu bilimsel bir şekilde saptamaya yönelik 
bir çaba içerisine girdikleri söylenebilmektedir ve “bu yıllardan sonra siyasal iletişim 
üzerinde çalışmaların yoğunlaşmasıyla birlikte, kuramsal açıdan siyaset ve iletişime 
yaklaşanların görüşleri, kimi zaman modernleşme perspektifinden kimi zaman yapısal-
görevsel bir çerçeveden ve kimi zamansa alanda yaptıkları görgül araştırmalardan 
tartışmaları yansıtmaktadır” (Tokgöz, 2010, s. 521). Bu tartışmaların temel ekseni ise, her 
biri tikel bir alanda ilerleyen siyasal iletişim çalışmalarından tümel bir paradigmaya doğru 
evrilen yorumlayıcı bir değerlendirme sunmaktır. Siyasal iletişim alanında geçmişten 
günümüze süregelen tartışmalar, gündelik yaşam içerisine doğrudan ve dolaylı olarak 
sirayet eden siyasal söylemleri ve eylemleri kavrayıp değerlendirme amacı gütmektedir.  
 
Bu noktada, siyasal iletişim ve gündelik yaşam, birbiri ile yakından ilişkili iki kavram 
olarak karşımıza çıkmaktadır. “Siyasal iletişim sadece seçim dönemlerinde değil, günlük 
hayatın her alanında aktif bir yöntem olagelmekte ve oynadığı rol gittikçe büyümektedir” 
(Arısoy, 2016, s. 470). Dolayısıyla, siyasal iletişimi başlangıcı ve bitişi olan belirli bir 
periyot olarak düşünmek son derece yanlış ve eksik bir yaklaşım olacaktır. Siyasal iletişim, 
sadece seçim dönemlerinde değil, kesintisiz ve her zaman sürmesi gereken bir işlev olarak 
seçim dönemleri dışında da sürdürülen pratikleri içermektedir. Siyasi partilerin ya da 
liderlerin meşruiyetini sağlayıp iktidarını korumaları için hedef kitleleri ile sürekli iletişim 
içinde bulunmaları gerekmektedir (Keskin ve Sönmez, 2015, s. 347; Özerkan ve İnceoğlu, 
1997, s. 51-52). Siyasal iletişimin, siyasi aktörler arasında süreklilik arz etmesi 
gerekmektedir. Yavaşgel’e (2004, s. 147) göre, iktidar ve muhalefet partileri arasında 
siyasal iletişim kesintisiz bir şekilde devam etmektedir ve iktidar partileri, seçmenlerini en 
iyi seçimi yaptıklarına ikna etmeye çalışırken muhalefet partileri ise, bir sonraki seçimde 
kendilerini seçerlerse en doğru seçimi yapacaklarına ikna etmeye gayret sarf etmektedirler. 
Sözü edilen bu gayret, siyasal iletişimin en etkili ve etkin şekilde yürütülmesi gerektiğine 
işaret etmekte ve siyasal iletişim alanına stratejik bir yönetim fonksiyonu olan halkla 
ilişkilerin entegre edilmesinin önemini vurgulamaktadır. “Siyasetin birey davranışına 
indirgendiği, demokratik düzene katılımın ana unsuru olarak seçimlerin öne çıkarıldığı ve 
çoğulcu demokrasilerin üstünlüğünü kabul ettirmeyi amaçlayan girişimlerin çoğaldığı bir 
dönemde halkla ilişkilerin, kendini; güvenirlilik, ilişki kurmak, karşılıklı çıkarlar, 
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inanılırlık ve demokratik idealleri gerçekleştirmek gibi toplumsal değerler etrafında 
tanımlamasıyla” (Keskin, 2010, s. 254) siyasal iletişimin yolu halkla ilişkiler ile kesişmiş 
ve siyasal halkla ilişkiler kavramı alanyazına kazandırılmıştır.   
 
Siyasal iletişim ve halkla ilişkiler arasındaki iş birliğinin, siyasal halkla ilişkiler kavramının 
doğuşuna yol açtığı ileri sürülebilmektedir. Kiousis ve Strömbäck’e (2014, s. 250) göre 
siyasal halkla ilişkiler, bir kurumun ya da bireysel bir aktörün kendi var oluş misyonunu 
desteklemek ve hedeflerine ulaşabilmek için siyasal amaçlı bir iletişimde veya eylemde 
bulunarak istenen etkiyi elde etmek, yararlı etkileşimler ve olumlu itibar inşa etmek ve 
bunu sürdürülebilir kılmak için kullanılan yönetsel bir süreç olarak tanımlanabilmektedir. 
Bir diğer tanımda ise, siyasal halkla ilişkiler; parti oluşumu ve kampanyalar, partiye üyelik, 
kamusal ve özel alanda siyasal iletişim, imaj ve itibar oluşturma, kamuoyunu etkileme, 
lobicilik, yasama işlemleri, çeşitli konularda yönetici ilişkileri gibi siyasal süreçlerin birçok 
alanını kapsayan ve bir toplumdaki seçilmiş veya atanmış siyasetçilerin desteklenmesi ile 
siyasi amaçlarını geliştirmek ya da ilerletmek için sarf edilen sürekli bir çabayı ifade 
etmektedir (Osuji, 2001, s. 13). Alanyazında kendine yer edinmiş siyasal halkla ilişkiler 
tanımlarında ortak olan bağıntı, bu kavramın demokrasi kültürüne koşut olarak gelişim 
göstermesidir. “Tarihsel sürece bakıldığında, demokratik kamu yönetimi ve halkla 
ilişkilerin eş zamanlı olarak geliştiği görülmektedir” (Aydın ve Taş, 2013, s. 103). 
Yönetimde bulunan veya yönetime geçmek isteyen siyasal erkin kendi amaçlarına uygun 
kamuoyu oluşturarak kamuoyunu ikna edip desteğini sağlamak, hedef kitlelerle iletişim 
kurma gerekliliğine işaret etmekte ve halkla ilişkilerin siyasi amaçlar ve çıkarlar için 
kullanılmasının önemini vurgulamaktadır. Alanyazın incelendiğinde, halkla ilişkilerin 
siyasi bir boyut kazanmasının tarihçesi hakkında çeşitli görüşler karşımıza çıkmaktadır.  
 

Bazı kaynaklara göre, ‘halkla ilişkiler’ adını ilk telaffuz eden kişi Amerika’nın üçüncü başkanı 
Thomas Jefferson’dır. Halkla ilişkiler deyimini ilk kez dönemin ABD Başkanı Thomas 
Jefferson 1807 yılında kongreye gönderdiği bir mesajda kullanmıştır. Başka kaynaklar ise, 
1882’de Yale Üniversitesi hukuk konferansında New York’lu avukat Dorman Eaton’ın 
konuşmasının başlığında ilk kez halkla ilişkiler adının geçtiğini öne sürmektedir. 1896 yılında, 
Amerikan seçim kampanyalarında halkla ilişkiler uygulaması ilk kez planlı ve düzenli bir 
biçimde ortaya konmuştur. 1917 yılına gelindiğinde ise, ABD Başkanı Wilson tarafından 
kurulan ve başkanlığını George Crell’in yaptığı Committee on Public Information (Halkı 
Aydınlatma Komitesi), kamuoyunun Amerikan politikalarına ve I. Dünya Savaşı’na destek 
vermesini sağlamak amacıyla ilk modern ve sistematik siyasal halkla ilişkiler çalışmalarını 
yürütmüştür. Siyasal halkla ilişkiler yöntemlerinin kullanımının bir mesleğe dönüşmesi, 
1900’lü yılların ortalarına doğru ABD’de ortaya çıkmıştır. 1929 Büyük Ekonomik Krizi ve onu 
takip eden sosyal devlet anlayışı, ekonomik ve siyasal demokrasinin gelişmesine paralel 
biçimde kamuoyunun desteğine duyulan ihtiyacı da arttırmıştır. Yine ABD’de 1928’de 
Demokrat Parti, 1938’de Cumhuriyetçi Parti ilk daimi halkla ilişkiler bürolarını kurmuşlardır. 
İlk siyasal halkla ilişkiler danışmanlık şirketi ise, Los Angeles’ta Clem Whittaker ve eşi Leon 
Baxter tarafından ortak aile şirketi olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. 1970’lere 
gelindiğinde ise, gerek ABD’de gerekse Avrupa’da yüzlerce siyasal halkla ilişkiler şirketi 
açılmıştır (Black, 1978, s. 202; Erdoğan, 2006, s. 56-66; Kazancı, 1980, s. 1; Oktay, 2002, s. 
77-79; Yayınoğlu, 2007, s. 43).  

 
Türkiye’de siyasal halkla ilişkiler çalışmalarının ise, Batı dünyasına oranla geç bir 
dönemde, ancak çok partili hayata geçtikten sonra başladığı bilinmektedir. 1 Kasım 
1946’da göreve başlayan Celal Bayar hükümetinin programında polisin halkla ilişkilerine 
dair bir hüküm yer almıştır. 1 Eylül 1947’de göreve başlayan Hasan Saka hükümetinin 
programında ise, devlet teşkilatları ve vatandaş arasındaki iyi ilişkilere yer verilmiş; 9 Mart 
1951’de göreve başlayan II. Adnan Menderes hükümetinin programında da devlet ve 
vatandaş arasındaki demokratik ilişkiler konu edilmiştir (Okay ve Okay, 2014, s. 26). 
Siyasal halkla ilişkilerin yaygınlaşması ve seçim kampanyalarında kullanılmaya 
başlanması, 1970’lerin sonuna rast gelmektedir. 1977’de Cenajans, Adalet Partisi için 
çalışmış; 1983’te Manajans, ANAP için geniş bir program hazırlamış; 1986 ara seçimleri 
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ve 1987 genel seçimlerinde Birikim Ajansı, ANAP’a hizmet vermiştir (Topuz, 1991, s. 
15). Türkiye’de siyasal kampanyalar 1980’lere kadar doğrudan ve dolaylı olarak 
siyasetçiler tarafından yönlendirilirken bu tarihten sonra reklam ve halkla ilişkiler ajansları, 
kamuoyu araştırma şirketleri gibi siyasal iletişim aktörleri aracılığıyla profesyonel şekilde 
uygulanmaya başlanmıştır (Bostancı, 1995, s. 82). 1991 Genel Seçimleri için Jacques 
Seguela ile anlaşan ANAP, tüm seçim stratejisini ve seçim kampanyasını Fransız 
reklamcıya teslim ederek büyük bir başarı yakalamış (Çankaya, 2008, s. 207) ve bu tarih, 
Türkiye’de siyasal halkla ilişkiler için yeniliklerin yaşandığı bir milat olarak kabul 
edilmiştir (Göksu, 2018, s. 9). Bu tarihten günümüze, siyasal halkla ilişkilerin her geçen yıl 
artan bir oranda dikkate alındığı ve çalışma alanlarının genişlediği söylenebilmektedir. 
Siyasal halkla ilişkiler günümüzde; “haber yönetimi ve gündem oluşturma, konu yönetimi, 
olay yönetimi, kriz yönetimi, siyasal halkla ilişkilerde değerlendirme ve dijital iletişim” 
(Kiousis ve Strömbäck, 2014, s. 253) olmak üzere altı önemli alanda faaliyet 
göstermektedir. Çalışmanın konusundan kaynaklanan ve konusu itibariyle doğal bir şekilde 
çizilen genel çerçevesi içerisinde, siyasal halkla ilişkilerin faaliyette bulunduğu dijital 
iletişim alanına yer verilecek ve bu nedenle bir sonraki başlık altında siyasal halkla 
ilişkilerin sosyal medya ile ilişkisi ele alınacaktır.  
 
II. SOSYAL MEDYANIN SİYASAL HALKLA İLİŞKİLERE YANSIMALARI 
 
Günümüzde yaşanan teknolojik yeniliklere dayalı dijital değişim ve özellikle bilgi iletişim 
teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, yaşamın her alanında olduğu gibi siyasi arenaya da 
yansımakta ve siyasal iletişimle ilgili çalışma alanlarında yeni, radikal ve kesintisiz bir 
dönüşüme yol açmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi siyasal halkla ilişkilerin en temel 
amaçlarından biri, siyasi partiler ve siyasi liderler ile medya arasında sağlıklı bir iletişim 
kurmak ve böylece sözü edilen siyasi aktörlerin çalışmalarının ve ideolojilerinin 
kamuoyuna duyurulmasını sağlayarak kendi lehlerine bilinirlik, destek ve meşruiyet elde 
edip sürdürmektir. Bu nedenle medya, siyasal halkla ilişkilerde her zaman en önemli ve 
özen gösterilmesi gereken unsurlardan biri olmuş ve siyasi sürecin temel aktörleri 
arasındaki tartışılmaz yerini almıştır. Medyadan bütünsel bir şekilde en çok siyasal 
seçimler yaklaşırken seçim kampanyalarını mevcut ve potansiyel seçmenlere duyurmada 
aktif bir şekilde yararlanıldığı söylenebilmektedir. Siyasal seçim kampanyaları, kamusal 
ilgiyi çekebilmek amacıyla dramatize edilerek hazırlanmış, teması belirlenmiş ve zaman 
olarak da süreli bir iletişim stratejisidir (Keskin, 2014, s. 271). Bu nedenle siyasal seçim 
kampanyalarındaki kilit faktörlerden biri, en etkili iletişim yöntem ve tekniklerinin 
saptanıp kullanılması ve işlevsel iletişimin medyada stratejik bir şekilde aktarımının 
sağlanmasıdır.  
 
Bununla birlikte, bilgi iletişim teknolojilerine bağlı olarak yaşanan değişimler, geleneksel 
medyanın yanı sıra yeni iletişim teknolojilerine dayalı gelişmelerin de dikkate alınmasını 
zorunlu kılmıştır. “Geleneksel medyanın kullanımı ve etkileri, II. Dünya Savaşı’ndan 
günümüze dek uzanmaktadır. Ancak 21. yüzyılın başlarından itibaren özellikle bilgi 
iletişim teknolojilerinde yaşanan devrim nitelikli değişim ve gelişimlerle birlikte internet 
medyası sahneye çıkmış ve geleneksel medyanın yanındaki yerini almıştır” (Genel, 2012, 
s. 24). Küresel bilgi iletişim ağı internet, siyasal iletişimi ve bu kapsamda gelişme gösteren 
siyasal halkla ilişkileri ve siyasal seçim kampanyalarını ulusal ve uluslararası ölçekte 
giderek kolaylaştırmaktadır. Siyasi partilerin yapıları ve pratikleriyle derinden bütünleşen 
internet ve dijital araçlar, siyasi kampanyalar için önemli bir altyapı haline gelmiş ve 
yaygın birer kampanya mekanizmalarına dönüşmüştür (Jungherr, 2016, s. 358). Bilgi 
iletişim teknolojileri uzamında dünyanın küresel çapta oluşturulan ağlar ile birbirine 
bağlandığını savunan Castells’e (2013, s. 480) göre; ekonomik, sosyo-kütürel ve siyasal 
bağlamda varlık gösteren bu yeni dünya içerisinde maliyet düşmekte, zaman ve mekan 
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kısıtı da ortadan kalkmaktadır. Siyasi katılımı tek bir tuşa indirgeyen ve her geçen gün 
gelişme kaydeden sosyal medyanın varlığı, internet teknolojilerine dayanmaktadır. İnternet 
teknolojilerinin ilk adımı olan kaynak içerikli Web 1.0’daki tek yönlü iletişim, kullanıcı 
içerikli Web 2.0 teknolojisine geçilmesiyle birlikte yerini çift yönlü iletişime bırakarak 
etkileşime olanak tanımış ve bu yeni teknoloji, günümüzdeki klasik ifadesi ile sosyal 
medya adını almıştır.  
 
Sosyal medya, “kullanıcıları tek yönlü bilgi paylaşımından karşılıklı etkileşim ortamına 
taşıyan çift, hatta çok yönlü sistemdir ve Web 2.0 sonrası internet dünyasını resmeder. Bu 
sistem, eşzamanlı ve çok kullanıcılı bilgi paylaşımını mümkün kılarak teknoloji sayesinde 
kendini sürekli yenilediğinden toplumsal merkezli güce dönüşmüştür” (Özutku vd., 2014, 
s. 29). Sosyal medyanın gücü, birbirinden çok farklı iletişim ortamlarına sahip olmasından 
ve bu ortamlarda dinamik bir etkileşim sunmasından ileri gelmektedir. Bloglar, mikro-
bloglar, forumlar, sosyal ağlar, fotoğraf ve video paylaşım siteleri, profesyonel ağ siteleri, 
podcastler, wikiler, sözlükler, oyunlar ve sanal alemler gibi birçok biçim ve büyüklükte 
türleri içeren sosyal medya, zaman içinde herhangi bir anda farklı yerlerden gelen çeşitli 
mesajları sunan (Meriç, 2015, s. 255; Yağmurlu, 2013, s. 96) bir iletişim platformuna 
evrilmiştir. Sosyal medya, günümüzde sahip olduğu bu güç ile siyasal halkla ilişkilerin de 
önemli aktörlerinden biri haline gelmiştir. Siyasal halkla ilişkiler günümüz dünyasında 
kampanya yürütmek için, sosyal medyaya dayanmakta ve videolar ile çevrimiçi dilekçeler 
gibi çevrimiçi etkileşimli işlevleri dikkate almaktadır (Saffer, Taylor ve Yang, 2013, s. 6). 
Sosyal medyanın siyasal halkla ilişkiler aracı olarak kullanılması, çok eski olmayan bir 
tarihe uzanmaktadır.  
 
Siyasal halkla ilişkilerde sosyal medyanın gücü ve etkisi, 2008 ABD Başkanlık Seçimleri 
ile anlaşılmıştır. ABD, sosyal medyanın ilk kez kullanıldığı 2008 yılındaki başkanlık 
seçimlerinde ilk Afro-Amerikan başkan adayı Barack Obama ile diğer adaylar arasındaki 
mücadeleye tanıklık etmiş ve sosyal medyanın etkileyici ve destekleyici kullanımı, 
Obama’nın başkanlığı kazanmasını sağlayan bir anahtar olmuştur (Borins, 2011, s. 86; 
Cogburn ve Espinoze-Vasquez, 2011, s. 191; Kellner, 2011, s. 45-50; Lazuk, 2016, s. 5; 
Owen, 2017, s. 153-154). Bu tarihten sonra siyasal halkla ilişkilerde sosyal medyanın 
kullanımı giderek yaygınlaşmış ve sosyal medya, siyasal halkla ilişkilerin ayrılmaz bir 
parçası haline gelmiştir. Siyasal halkla ilişkilerde sosyal medyanın kullanım amaçları şu 
şekilde sıralanabilmektedir (Bayraktutan vd., 2012, s. 6-7; Çakır ve Tufan, 2016, s. 11; 
Herzig ve Chasin, 2006, s. 138; Kent ve Taylor, 2002, s. 23; Landsbergen, 2010, s. 136; 
Olsson, 2014, s. 206; Salvatore, 2013, s. 221; Shirky, 2011, s. 31-32; Szajkowski, 2011, s. 
421; Tutulmazay ve Cömert, 2010, s. 246; Ward, 2008, s. 7-8; Wolfsfeld vd., 2013, s. 
117):   
 

- Siyasi partilerin ve liderlerin kendilerini, fikirlerini ve söylemlerini dünya geneline 
aynı anda aktarıp tanıtmak ve bunların yayılmasını sağlamak, 

- Düzenli enformasyon akışı ile hedef kitlelerini partinin veya liderin etkinliklerinden 
haberdar etmek, 

- Seçmenlerin belli konularda görüşlerini derleyerek seçim öncesindeki eğilimlerden 
haberdar olmak, 

- Hedef kitleler arasında demografik, psikografik, faydasal ve davranışsal ölçekte 
nitelikli veri tabanı oluşturmak ve böylece etkin bir ölçümleme olanağı elde etmek, 

- Siyasal düzenlemelerin el verdiği ölçüde partiye yönelik maddi destek toplamak, 
- Aktarılması istenen mesajın viral olarak yayılmasını sağlamak ve böylelikle siyasi 

partinin ve liderin etkinliklerinde destek ve izleyici sayısını arttırmak, 
- Sürekli etkileşimde bulunan gençler arasında yeni siyasi özneleri ortaya çıkarıp daha 

katılımcı ve özgürlükçü bir demokratik kültür oluşturmak,  
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- Siyasilerin hedef kitleleri ile daha kolay, verimli ve anlık etkileşime dayalı çift yönlü 
iletişim kurmak ve bu iletişimin maliyetini düşürmek,  

- Yeni kampanya stratejileri oluşturarak geleneksel yöntemleri desteklemek, 
- Siyasi parti ve liderlerin eylemlerinden etkilenen hedef kitleler ile web siteleri 

üzerinden kurulan etkileşim sürecini etkinleştirip ilişki oluşturup sürdürmeye yönelik 
karşılıklı anlamaya ve müzakereye dayalı diyalojik iletişimi gerçekleştirerek siyasi 
aktörlere meşruiyet kazandırmak, 

- Her siyasi partiye ve lidere ya da bunları destekleyen veya desteklemeyen hedef 
kitlelere kendilerini ifade ederek kamu gündeminde yer almak için eşit koşullar ve 
fırsatlar sunmak, 

- Bireyleri parti amaçları doğrultusunda mobilize edip aktif bir vatandaş olma 
motivasyonu geliştirmek ve demokratik katılımı arttırmak suretiyle demokrasi 
kültürünü desteklemek. 

 
Sosyal medyanın, sahip olduğu özellikler nedeniyle, Türkiye ve dünyadaki siyasi partiler 
ve liderler tarafından her geçen gün daha fazla tercih edildiğini ve fark yaratacak şekilde 
kullanılmaya çalışıldığını söylemek mümkündür. “Sosyal medyada insanlar, kendisi gibi 
düşünen diğer insanların farkına vararak suskunluk sarmalını kırmakta ve demokratik 
kültürün oluşumuna katkı sağlamaktadırlar… Sosyal medya, yeni bir kamusal alan haline 
geldiğinden çevrimiçi tartışma ortamı olarak da aktif bir şekilde kullanılmaktadır” (Türk, 
2013, s. 55-56). Sosyal medyanın çevrimiçi bir tartışma platformu olarak kullanılması, 
siyasiler ile hedef kitleleri arasında çift yönlü iletişime olanak tanırken hedef kitlelere 
siyasi aktörleri sorgulama fırsatı sunarak demokratik hak arayışlarına izin vermekte ve 
siyasal iletişim sürecine şeffaflık kazandırmaktadır. “Ayrıca sosyal ağlardaki siyasi 
aktörleri sadece kendi taraftarlarının değil, karşıt görüşte olanların da takip edebilmesi, 
siyasal iletişimde sosyal medyanın önemini göstermektedir… Sosyal medyada adaylar, 
tüm seçmenlerle anlık iletişime geçebilmekte ve onların görüşlerini 
değerlendirebilmektedir” (Doğan ve Ertan, 2016, s. 140). Siyasiler ile hedef kitleleri 
arasında interaktif bir iletişime izin veren doğası gereği sosyal medya, özellikle seçim 
kampanyaları döneminde her zamankinden yoğun bir şekilde kullanılmakta ve seçim süreci 
üzerinde etkili olmaktadır.   
 
III. PARTİLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMINA DAİR BİR ARAŞTIRMA 
 
Çalışma zeminini oluşturan araştırma, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem 
Milletvekili Genel Seçimi’nde, %10’luk seçim barajını aşarak Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne (TBMM) en yüksek oy oranı ile giren AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti 
olmak üzere sıralanan ilk beş partinin sosyal medya kullanımına odaklanmaktadır. Seçime 
AK Parti ve MHP, ‘Cumhur İttifakı’ çatısı altında birlikte girerken; CHP, İYİ Parti, Saadet 
Partisi ve Demokrat Parti bir araya gelerek ‘Millet İttifakı’nı oluşturmuş ve HDP ise, tek 
başına katılım göstermiştir. Ancak bu araştırma kapsamında, Cumhur İttifakı ya da Millet 
İttifakı’ndan bağımsız olarak 24 Haziran’da meclise en yüksek oy oranı ile giren ilk beş 
partinin, takipçi sayısının ve etkileşim oranının en yüksek olduğu tespit edilen resmî sosyal 
medya hesaplarından Facebook ve Twitter hesapları araştırmaya dahil edilmiştir.  
 
1. Araştırmanın Amacı, Önemi, Soruları, Yöntemi, Örneklemi ve Sınırlılıkları 
 
Gerçekleştirilen çalışmada, araştırmaya konu olan beş partinin resmî Facebook ve Twitter 
hesaplarının incelenmesi ile bu partilerin, sosyal medyayı nasıl kullandıklarını ve 
takipçileri ile kurdukları etkileşim düzeyini saptamak amaçlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı 
hükümet sistemini ilk kez hayata geçirerek Türk siyasi tarihindeki dönüm noktalarından 
biri olan söz konusu seçimin incelendiği bu araştırma, benzer araştırmalara referans sunma 
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potansiyeli taşımasından dolayı önemli görülmektedir. Beş partinin etkileşim düzeyi en 
çok resmî Facebook ve Twitter hesaplarında yoğunlaştığından araştırma için bu iki hesap 
seçilmiştir. Sosyal medyada paylaşım, takipçi yorumları, cevaplanan takipçi yorumları, 
beğeni ve tekrar paylaşım unsurlarının karşılıklı etkileşimi oluşturmasından hareketle bu 
beş unsur temel analiz birimi olarak ele alınmış ve partilerin resmî Facebook ile Twitter 
hesaplarındaki etkileşim işlevi sözü edilen beş analiz birimi üzerinden incelenmiştir. 
Araştırmada kullanılan bu beş analiz birimi; Effing, Hillegersberg ve Huibers’in (2011, s. 
30) siyasetçilerin sosyal medyaya katılım derecesini ve sosyal medyada takipçileriyle 
kurdukları etkileşim düzeyini belirleyen yardımcı bir araç olarak sundukları Sosyal Medya 
Göstergesi adı altında belirledikleri temel analiz birimleri ile Keller ve von Königslöw 
(2018, s. 5) tarafından oluşturulan Dijital Tepkiler içerisindeki analiz birimlerine 
dayandırılmış ve bu kapsamda uyarlanıp geliştirilmiştir. Siyasi partilerin sosyal medyayı 
ne denli etkin kullandıklarını saptamak amacıyla belirlenen araştırma soruları ise aşağıda 
sıralanmıştır: 
 
A.S1. Seçim kampanyalarında siyasi partilerin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarına 
seçmenler tarafından ilgi gösteriliyor mu? 
 
A.S2. Seçim kampanyaları döneminde siyasi partiler sosyal medya üzerinden seçmenler ile 
etkileşim kuruyorlar mı?   
 
Araştırmanın amacı ve ortaya atılan sorular çerçevesinde başvurulacak en uygun yöntem, 
niceliksel ve niteliksel içerik analizi olarak belirlenmiştir. “İletişim araştırmalarında en çok 
kullanılan veri toplama yöntemlerinden biri olan içerik analizi, medya içeriğinde açık ya da 
örtük bir şekilde dile getirilen anlamın ortaya çıkarılmasını sağlamak için kullanılır” 
(Yaylagül ve Çiçek, 2010, s. 198). Ana metnin, görüntülerin ve sembolik bir konunun 
yazarın veya kullanıcının bakış açısına gerek duyulmadan sistematik bir şekilde 
okunmasını gerektiren içerik analizi, metinlerden (ya da başka bir anlamlı konudan) 
kullanım bağlamlarına kadar tekrarlanabilir ve geçerli çıkarımlar yapmak için başvurulan 
bir araştırma tekniğidir (Krippendorff, 2004, s. 3, s. 18). Günümüzde niceliksel ve 
niteliksel içerik analizi, geleneksel ve sosyal medyada yer alan metinlerin çözümlenip 
yorumlanmasında bütünsel bir yaklaşım elde etmek amacıyla kullanılmaktadır. “Özellikle 
1960 ve 70’li yıllardan itibaren eleştirel ve nitel yaklaşımların yoğunlaşmasıyla birlikte 
metinlerin içeriklerinin bütüncül bir tarzda ele alınması ve içerikte ifade edilen açık ve 
gizli anlamların ortaya çıkarılması amacıyla nitel içerik analizi tekniği kullanılmaya 
başlanmıştır” (Yaylagül ve Çiçek, 2010, s. 198). Nicel ve nitel içerik analizinden, herhangi 
bir metindeki açık ve gizli anlamları çözümleyip yorumlamak amacıyla yararlanılmaktadır. 
İçerik çözümlemesi, açık içerik (ne söylendiği) ve örtük içerikler (ne kastedildiği) üzerine 
yapılabilir. Niceliksel içerik çözümlemesinin odaklandığı konu, çoğunlukla açık içeriğin 
çözümlenmesidir. Niteliksel içerik çözümlemesi ise, çoğunlukla örtük içeriğin 
çözümlenmesinde kullanılır (Ackland, 2013, s. 38; Çomu ve Halaiqa, 2014, s. 42-43). 
Niceliksel ve niteliksel içerik analizinin aynı çalışmada birlikte kullanılması, çalışmanın 
bütünsel bir bakış açısı kazanmasında ve veri zenginliği elde edilip daha gerçekçi 
saptamaların ortaya konmasında önemli bir paya sahiptir.    
 
Seçim barajını aşarak meclise en yüksek oy oranı ile giren ilk beş parti, araştırmanın 
örneklemi olarak belirlenmiştir. Örneklem, çalışılan daha büyük bir evrene ait olan alt 
kümeler veya sosyal olguları seçme sürecidir (Payne ve Payne, 2005: 200). Buna göre, 
araştırmada seçilen örneklem, evreni temsil eden küçük parçalardan oluşmaktadır ve 
burada amaç, evrenin genelini temsil edecek doğru örneklemi seçmektir. Araştırmanın 
örneklemi olarak seçilen bu beş partinin en fazla takipçi sayısına sahip olan ve en yüksek 
etkileşim düzeyinin gerçekleştiği resmî Facebook ve Twitter hesapları, amaçlı örnekleme 
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yöntemine göre seçilmiştir. “Bu örnekleme, yargısal (judgemental) örnekleme olarak da 
adlandırılır. Araştırmacılar, kendi yargılarını veya önceden edinmiş oldukları bilgilerini 
kullanarak örneklem seçerler, yani araştırmanın amacına hizmet edecek kişileri seçmeyi 
tercih ederler” (Özen ve Gül, 2007, s. 414). Nitel araştırmalarda yaygın bir şekilde 
kullanılan amaçlı örneklemenin mantığı ve gücü, derinlemesine çalışma için bilgi 
bakımından zengin vakaların seçiminde yatmaktadır. Bilgi açısından zengin vakaların 
incelenmesi, derinlemesine bir anlayışı ve sezgileri ortaya koymaktadır (Patton, 2015, s. 
264). Böylece, araştırmanın temelinde yatan konuların, durumların, olguların ve olayların 
keşfedilerek açıklanıp yorumlanması mümkün olmaktadır. Twitter, siyasi konuları kamu 
gündemine taşıyan bir sosyal medya platformu olarak değerlendirilmektedir (Bruns ve 
Highfield, 2013, s. 671). Facebook ise, kullanıcıların siyasi inançlarını paylaşmalarını ve 
belirli bir adayı desteklemelerini sağlayarak siyasal konularda diğerleriyle etkileşimde 
bulunmaya yardımcı olan bir sosyal ağdır ve araştırmalar, çoğu siyasi parti ve liderin, 
kendi gündemlerini ortaya koymak için öncelikle Facebook ve Twitter’daki hesaplarından 
yararlandıklarını doğrulamıştır (Apuke ve Apollos, 2017, s. 86). Twitter ve Facebook, 
siyasal iletişim ile ilgili konularda en fazla kullanılan sosyal ağlar olarak gelişmeye devam 
ettiğinden bu çalışmada, partilerin söz konusu iki resmî hesabı araştırma kapsamına 
alınmıştır.   
 
Her araştırma, konusu dahilinde belirli bir çerçeveyi kapsamakta ve bu nedenle belirli 
sınırlılıklara tabi olmaktadır. Araştırmalarda, ele alınan bir sorunun her yönüyle 
incelenmesi yerine, mercek altına alının konunun net biçimde tanımlanması ve sınırlarının 
iyi çizilmesi gerekmektedir (İslamoğlu, 2011, s. 67). Bu araştırma, seçime olan yoğun ilgi 
dolayısıyla partilerin resmî Facebook ve Twitter hesaplarında çok fazla paylaşımda 
bulundukları için karışık ve anlamsız verileri önleme düşüncesinden hareketle seçim 
kampanyasının 10-24 Haziran arasındaki son 15 günü ile sınırlanmıştır. Araştırma, günü 
gününe gerçekleştirilse de Facebook ve Twitter’daki hesap kapatma, beğeni ve yorum 
silme gibi özellikler, çeşitli veri kayıplarına yol açabildiğinden önemli bir kısıt 
oluşturmaktadır. Diğer bir kısıt da araştırmanın, seçim barajını aşarak meclise giren ilk beş 
parti ile sınırlandırılmış olmasıdır. Bununla birlikte, nitel araştırmaların doğasından 
kaynaklanan bir özellik olarak araştırma sonuçlarının, araştırmacının kendi yorumlarına 
dayanması ve bu nedenle öznel bir bakış açısı riskini her zaman bünyesinde taşıması da bir 
sınırlılık olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca araştırmada uygulanan amaçlı örnekleme 
yöntemi, araştırma kapsamında saptanan sonuçların evrene genellenebilirliği açısından da 
belirli bir sınırlılığa yol açmaktadır.       
2. Araştırmanın Bulguları ve Yorumları 
 
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde %10 olan 
seçim barajını aşarak meclise giren ilk beş partinin resmî Facebook hesaplarındaki 
hareketleri ve buna bağlı olarak ortaya çıkan toplam sonuçları aşağıda Tablo 1’de 
gösterilmiştir.  
 
Tablo 1 
Partilerin 10-24 Haziran Resmî Facebook Hesaplarındaki Hareketleri ve Toplam Sonuçları 

Meclise Giren 
İlk Beş Parti  Paylaşım Takipçi 

Yorumları 
Cevaplanan 

Takipçi Yorumları Beğeni 

 
Tekrar 

Paylaşım 
 

AK Parti 135 38.543 0 1.597.087 262.281 
CHP 75 485.923 0 948.783 225.429 
MHP 102 98.969 12 1.243.000 192.099 
HDP 130 27.525 0 522.066 86.240 

İYİ Parti 100 4.466 0 102.338 13.393 
TOPLAM 542 655.426 12 4.413.274 779.442 
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Tablo 1’e göre, araştırmanın kapsadığı 10-24 Haziran arasında tüm partilerin resmî 
Facebook hesapları incelendiğinde toplam paylaşım oranının; AK Parti için ortalaması 
%24.9, CHP için %13.8, MHP için %18.8, HDP için %23.9 ve İYİ Parti için %18.4’tür. 
Toplam paylaşım ortalamasına göre oluşan bu sıralamada; AK Parti ilk sırada liderliği 
göğüslerken ikinci sırada HDP, üçüncü sırada MHP, dördüncü sırada İYİ Parti ve son 
sırada ise, CHP yer almıştır. Takipçi yorumları ortalaması açısından; AK Parti %5.8, CHP 
%74.1, MHP %15, HDP %4.1 ve İYİ Parti %0.6’lık bir dilime sahiptir ve buna göre; 
takipçi yorumlarının ortalamasında CHP ilk sırada yer alırken MHP ikinci, AK Parti 
üçüncü, HDP dördüncü ve İYİ Parti son sıraya yerleşmiştir. Parti tarafından cevaplanan 
takipçi yorumlarında, sadece MHP’nin aktif olduğu tespit edilmiş ve MHP, 102 
paylaşımının 12’sine cevap vermiştir. Geri kalan diğer partilerde ise, cevaplanan takipçi 
yorumuna rastlanılmamıştır. Beğeni oranına bakıldığında; AK Parti’nin ortalaması %36.1, 
CHP’nin %21.4, MHP’nin %28.1, HDP’nin %11.8 ve İYİ Parti’nin %2.3’tür. 
Beğenilerdeki ortalama dağılım doğrultusunda; AK Parti’nin ilk sırada, MHP’nin ikinci, 
CHP’nin üçüncü, HDP’nin dördüncü ve İYİ Parti’nin son sırada yer aldığı görülmüştür. 
Tekrar paylaşım hareketleri incelendiğinde ise; AK Parti’nin ortalaması %33.6, CHP’nin 
%28.9, MHP’nin %24.6, HDP’nin %11 ve İYİ Parti’nin %1.7 olarak hesaplanmıştır. Buna 
göre, tekrar paylaşım ortalamasında da meclise giren ilk beş parti sıralamasının korunduğu 
saptanmıştır.   
    
AK Parti’nin 10-24 Haziran tarihleri arasında resmî Facebook hesabından toplam 135 
paylaşım yapıldığı izlenmiştir. Söz konusu bu paylaşımlar, çoğunlukla yeni projelerin 
müjdelenmesinden ve parti liderinin miting programlarının duyurulmasından oluşmaktadır. 
Özellikle 24 Haziran yaklaştıkça, parti liderinin dev mitinglerine yönelik duyurumların 
paylaşımı dikkat çekmektedir. Geriye kalan paylaşımlar ise, partinin 16 yıl boyunca 
kesintisiz devam eden iktidarı sürecinde gerçekleştirilen icraatlar ve projeler ile geleceğe 
yönelik yapılması planlanan vaatlerden oluşmaktadır. Geleceğe yönelik vaatlerde umut, 
güç, milli değerler ve yerli üretim gibi temalar yer alırken geçmiş icraatlarda çözülmesi 
imkansız görülen sorunlara partinin getirdiği kalıcı çözümler vurgulanmakta ve Eski 
Türkiye ile Yeni Türkiye arasındaki farklara işaret edilmektedir. Eski iktidarlar 
döneminden olumsuz görüntüleri içeren paylaşımlarda korku temasının hakim olduğu göze 
çarpmaktadır. Bu paylaşımlarda korku temasından yararlanılmasının nedeni ise, iktidar 
partisinin eski iktidarlarla kendisinin kıyaslanmasını sağlamak ve seçimi kaybetmesi 
durumunda tekrar eskiye dönüleceği ve elde edilen kazanımların yok olacağını vurgulamak 
istemesi olarak gösterilebilmektedir. Seçim kampanyasının son 15 gününü kapsayan 
dönemde, en yüksek paylaşım sayısının ve oranının AK Parti’ye ait olmasına karşın; AK 
Parti takipçi yorumlarının, CHP ve MHP’nin ardından üçüncü sırada yer aldığı 
görülmektedir. Bunun nedeni, partinin sosyo-demografik özelliklerine göre kemikleşmiş 
seçmen kitlesini oluşturan kesimin geleneksel medya tercihine karşın genç seçmenlerin, 
sosyal medyada daha çok varlık göstermesi olarak düşünülebilmektedir.  
 
AK Parti’nin resmî Facebook hesabında en çok takipçi yorumunun; yerli ve milli üretim, 
partinin reklam filmleri ve yeni projeler konularında yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Bu 
durumu, seçmenin iktidar partisine güveninin ve desteğinin bir yansıması olarak okumak 
mümkündür. AK Parti miting paylaşımları ve afişlerinde ise, belirgin bir yorum artışı 
saptanmamıştır. İncelenen süreçte, AK Parti’nin takipçi yorumlarına cevap vermediği 
izlenmiştir. Mesajlar, partiden seçmenlere (kaynaktan alıcıya) ve seçmenlerden partiye 
(alıcıdan kaynağa) ulaşmakta ancak diyalog süreci oluşmamaktadır. Bu durumun, iktidar 
partisinin seçim kampanyası dönemindeki yoğunluğundan kaynaklandığı ileri 
sürülebilmektedir. Facebook’ta AK Parti’nin beğeni sayısının, diğer partilere göre açık ara 
önde olduğu ve ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Partinin, en çok beğeniyi dikkat çekici 
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ölçüde Zümrüdüanka reklam filmi ile aldığı, bunun ardından en fazla beğeninin; yine 
seçim için özel olarak hazırlanan reklam filmleri ve afişler, ulaşım, haberleşme ve yeni 
teknoloji projeleri, yerli ve milli üretim, parti liderinin aile kabristanı ziyareti, 3. 
Havalimanı pistine iniş, Ovit Tüneli’nin açılışı ve seçime yaklaştıkça düzenlenen mitingler 
üzerinde yoğunlaştığı saptanmıştır. Milli değerlerine sahip çıkan birlikte büyük ve güçlü 
Türkiye temalarına sahip rasyonel ve duygusal mesajlarla bezeli bu paylaşımların bu denli 
çok beğeni almasının nedeninin, iktidar partisine yöneltilen yüksek beklentilerden ve 
özellikle parti liderine duyulan güvenden kaynaklandığı söylenebilmektedir. Facebook’ta 
diğer partiler arasındaki en yüksek tekrar paylaşıma sahip olan AK Parti’nin en yüksek 
tekrar paylaşımlarının, en yüksek beğenilerin görüldüğü paylaşımlara paralel şekilde; yeni 
projelerin duyurumu ve Zümrüdüanka reklamı başta olmak üzere seçime yönelik özel 
tasarlanan reklam filmlerinde, yerli ve milli üretim paylaşımları ile mitinglerde yapıldığı 
tespit edilmiştir. Yine bu durumu, iktidar partisinin ve özellikle liderinin hizmetlerinden 
duyulan memnuniyet ve gelecekteki vaatlerini gerçekleştireceğine duyulan güven ile 
özdeşleştirmek mümkündür.  
 
Seçimlere ana muhalefet partisi olarak giren CHP’ye bakıldığında, partinin Facebook’taki 
75 paylaşım sayısı ile diğer partilerin çok gerisinde kaldığı ve toplam paylaşımda da en 
düşük orana sahip olduğu görülmektedir. Partinin paylaşımlarında çoğunluk olarak 
Cumhurbaşkanı adayının mitingleri öne çıkmakta, geri kalan paylaşımlarda ise, parti 
liderinin seçime yönelik açıklamalarına, çeşitli etkinliklere katılımlarına ve partinin 
iktidara gelmesi durumunda gerçekleştireceği vaatlere yer verilmektedir. Seçim günü 
yaklaştıkça paylaşımlarda belirgin bir artış olmadığı, yalnızca partinin cumhurbaşkanı 
adayının bir gün içerisinde birden çok düzenlediği mitinglerin paylaşıldığı dikkat 
çekmektedir. Seçim kampanyasının Facebook üzerinden incelenen son 15 günlük 
diliminde CHP, 485.923 takipçi yorumu ile diğer partiler arasında büyük bir farkla ilk 
sırada yer almaktadır. Ancak buradaki takipçi yorumlarının partiye ve lidere destek 
mesajlarından çok parti yönetimine ve özellikle parti liderine yönelik sert eleştirilerden 
oluştuğu izlenmektedir. Buna karşın, partinin cumhurbaşkanı adayına destek mesajları ve 
cumhurbaşkanı adayının partinin başına geçmesine dair mesajlarda büyük bir yoğunluk 
göze çarpmaktadır. Seçime giren her partide, parti liderinin aynı zamanda cumhurbaşkanı 
adayı olarak gösterilmesine rağmen; CHP’nin genel başkanı yerine, partiden başka bir 
ismin cumhurbaşkanı adayı olmasının, seçmenler açısından partiye yönelik iki başlılık 
algısı ve güvensizlik atmosferi yaratması nedeniyle, takipçi yorumlarının özellikle parti 
genel başkanını hedef alan sert eleştirilerden oluştuğu çıkarımında bulunmak mümkündür. 
Destek içerikli en yoğun takipçi yorumlarının, partinin cumhurbaşkanı adayının 
düzenlediği mitinglerde ve katıldığı televizyon programlarında görülmesine karşın; parti 
genel başkanının seçim öncesi katıldığı etkinlik ve programlarda öfke yüklü eleştirilere 
dayalı takipçi yorumlarının olması, bu çıkarımı doğrular nitelik taşımaktadır.  
 
Araştırmanın kapsadığı son 15 günlük seçim kampanyası döneminde, CHP’nin takipçi 
yorumlarına cevap vermediği ve parti ile seçmen arasında herhangi bir diyalog ortamının 
gelişmediği saptanmıştır. Bu yaklaşımın, parti genel başkanına yöneltilen sert eleştirilerin 
ve öfkeli tutumun, partinin resmî Facebook sayfasında seçmenler arasında süregelen 
tartışmaları daha da alevlendirmesinin önüne geçmek için bilinçli bir politika olarak 
izlendiği düşünülebilmektedir. Resmî Facebook hesabında, partiye yapılan beğeniler ile 
takipçi yorumları arasında doğrusal bağıntı dikkat çekmektedir. Parti en fazla sayıdaki 
beğeniyi, seçimden önceki son İstanbul Mitingi başta olmak üzere, ezici bir farkla 
cumhurbaşkanı adayının mitinglerinde ve katıldığı televizyon programlarında almıştır. 
Partinin cumhurbaşkanı adayına seçmenlerin verdiği desteğin bir yansıması olarak 
değerlendirilebilen bu durum, parti genel başkanına duyulan tepkiyi de bir kez daha açığa 
çıkarmıştır. Benzer şekilde, tekrar paylaşım sayısının da partinin beğenilerine istinaden 
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artış gösterdiği tespit edilmiştir. Buna göre; parti, en yüksek orandaki tekrar paylaşımlarını 
cumhurbaşkanı adayının mitinglerinde ve katıldığı televizyon programlarında almıştır. 
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı lehine yükseklik gösteren tekrar paylaşım oranı; 
seçmenlerin, partide genel başkan değişikliği isteminin bir dışavurumu olarak ifade 
edilebilmektedir.   
  
Seçimde aldığı oy ile meclise üçüncü sıradan giren MHP, seçim kampanyasının incelendiği 
son iki haftalık dönemde Facebook hesabından 102 paylaşım gerçekleştirmiştir. MHP’nin 
paylaşımlarında genellikle Türklük, vatan, millet ve devlet vurgusunu kullandığı ve 
paylaşımlarının; mitingler, televizyonda haber programları, özel canlı yayınlar, seçim için 
hazırlanan reklam filmleri, seçim beyannamesi ve vaatler, seçim afişleri, gündeme ilişkin 
açıklamalar, partinin kendi içerisindeki bölge istişare toplantıları ve seçmene yönelik 
çağrılar üzerine odaklandığı görülmüştür. Bu paylaşımlarda MHP’nin, seçmeni sağduyulu 
bir yaklaşım ve tavra davet ederek her paylaşımda partinin özdeğerleri ile bütünleşen aktif 
bir seçim kampanyası yürüttüğü izlenmiştir. Seçim günü yaklaştıkça ‘Türklüğün Bekası’ 
ve ‘Büyük Türkiye Mitingi’ gibi partinin temsil ettiği temel değerlerle uyum gösteren 
temalı miting ve paylaşım sayısındaki artış, bunun bir kanıtı olarak düşünülebilmektedir. 
Facebook’ta aktif bir seçim kampanyası yürüttüğü izlenen MHP’nin, takipçi yorumlarının 
sayısında da oldukça yüksek bir ivmeye sahip olduğu görülmektedir. MHP’deki en fazla 
takipçi yorumunda, tüm mitinglere yönelik ilgi görülse de ilk sırada, seçimden hemen önce 
Ankara’da düzenlenen ‘Büyük Türkiye Mitingi’ paylaşımının; ikinci sırada, MHP parti 
liderinin farklı kanallarda ve farklı günlerde katıldığı seçim özel canlı yayın programları; 
üçüncü sırada ise, genel başkanın partililerle bayramlaşma görüntülerinde yer aldığı tespit 
edilmiştir. Bunların haricinde diğer takipçi yorumları ise, genel başkanın İzmir Bölge 
İstişare Toplantısı’ndaki ‘Tunç Yürekli Türkleriz’ konuşmasında ve ‘Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’ temalı Bursa Bölge İstişare Toplantısı’nda yoğunluk göstermiştir. Seçim 
kampanyasının resmî Facebook hesabından incelendiği bu 15 günlük süreçte, diğer 
paylaşımlara yapılan takipçi yorumlarında belirgin bir artış söz konusu olmazken seçime 
yönelik hazırlanan reklam filmlerinde de takipçi yorumu sayısı, yukarıda belirtilen diğer 
paylaşımlara nazaran daha az sayıda kalmıştır.  
 
Araştırma kapsamında, sadece MHP’nin takipçi yorumlarına eser miktarda da olsa cevap 
verdiği ve toplam 102 paylaşımdan 12’sinin cevaplanarak diğer partilere göre önemli bir 
farklılık elde ettiği görülmüştür. Takipçi yorumlarının arasında yer alan ve genel başkanın 
katılım göstereceği canlı yayınlar ile seçim kampanyası kapsamında düzenlenecek 
mitinglerin gününü ve saatini hatırlatma amaçlı mesajların, partinin resmî Facebook hesabı 
tarafından otomatik olarak gönderildiği dikkat çekmiştir. Benzer şekilde, kredi kartı borcu 
ile asgari ücrette vergi düzenlemesini içeren takipçi yorumlarına ve sorularına; partinin 
seçim beyannamesi referans gösterilmekte ve buradaki ilgili alıntılar, genel başkanın 
fotoğrafı ve açıklamaları ile afiş haline getirilerek partinin resmî hesabı tarafından 
cevaplanmaktadır. Araştırmada, diğer partiler tarafından cevaplanan bir takipçi yorumuna 
rastlanılmadığından, MHP’nin az sayıda da olsa cevapladığı takipçi yorumları, partiler ve 
seçmenleri arasında gerçekleşmesi beklenen diyalog ortamının inşa edilmesinde anlamlı ve 
değerli bir çaba olarak değerlendirilmektedir. MHP’nin paylaşımları içerisinde; Ankara’da 
düzenlenen ve seçim kampanyasının son mitingi olan ‘Büyük Türkiye Mitingi’ başta 
olmak üzere Adana’daki ‘Büyük Çukurova’ mitinginin ve Samsun’daki ‘Çırpınırdı 
Karadeniz Bakıp Türkün Bayrağına’ mitinginin en çok beğeniyi aldığı saptanmıştır. Diğer 
partilerden farklı olarak MHP’nin, mitinglerde belirli temalardan yararlandığı ve her 
şehirde ayrı bir tema ve isimlendirmeye gittiği görülmüştür. Takipçi yorumlarının ve 
beğenilerinin birbirine paralel şekilde bu mitinglerde artış göstermesinde, partinin temel 
değerleriyle örtüşen temalardan yararlanılmasının etkili olduğu ileri sürülebilmektedir. 
Bunların dışında; MHP Grup Toplantısı’nda parti liderinin ‘Bayrağımız Kandil’e 
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Dikilecek’ başlıklı konuşması, MHP İstanbul İl Başkanlığı Bayramlaşma Töreni’nde 
Cumhurbaşkanlığı sistemini tanımlamak için gerçekleştirdiği ‘Ay-Yıldız Sistemi’ 
açıklaması, seçmenlere yönelik ‘Cumhur İttifakı’na Oy Verin’ çağrısı, İzmir Bölge İstişare 
Toplantısı’ndaki ‘Tunç Yürekli Türkleriz’ konuşması, kredi kartı borcu ile asgari ücrette 
vergi düzenlemesini içeren takipçi yorumlarına partinin resmî hesabının verdiği cevaplar 
ve Türkiye, vatan, millet ve devlet temalı reklam filmlerinden ise, diğer en yüksek 
beğenilerin alındığı görülmüştür. MHP’nin resmî Facebook hesabında en fazla beğeni alan 
paylaşımların, aynı zamanda en yüksek tekrar paylaşım oranına yansıdığı ve bu kapsamda; 
mitingler ile parti liderinin katıldığı seçim özel canlı yayın programlarının, parti 
değerlerinden yola çıkarak oluşturulan temalı konuşmalar ve açıklamaların, İzmir ve Bursa 
Bölge İstişare Toplantıları ile reklam filmleri ve afişlerin, seçmenler tarafından tekrar 
paylaşım oranını artırdığı tespit edilmiştir.  
   
Diğer partilerin aksine, seçime ittifak yapmadan tek başına giren HDP’nin, Facebook 
hesabından toplam 130 paylaşım yapıldığı görülmüştür. HDP’nin cumhurbaşkanı adayı 
hapiste olduğundan yapılan paylaşımların bu noktaya dikkat çekerek demokrasi, insan 
hakları ve özgürlük temalarına odaklandığı ve HDP’siz bir meclisin Türkiye demokrasisine 
zarar vereceğine yönelik bir algı oluşturma ekseninde ilerlediği izlenmiştir. AK Parti’nin 
sadece beş paylaşım gerisinde kalarak en çok paylaşımda bulunan ikinci parti olan 
HDP’nin, belirtilen eksende bu denli yoğun paylaşımlarda bulunması, partinin kendine 
meşruiyet kazandırma çabasının bir yansıması olarak değerlendirilebilmektedir. HDP’nin 
resmî Facebook hesabında, takipçi yorumlarının düşük seyrettiği, bazı paylaşımlara tek 
haneli sayılarda takipçi yorumu bırakıldığı izlenmiştir. Araştırmanın kapsadığı tarih 
aralığında, partinin en fazla takipçi yorumu alan ilk üç paylaşımı sırasıyla; meclis 
çoğunluğuna ilişkin reklam filmi, parti eş başkanının Siirt mitingi ve partinin 
cumhurbaşkanı adayının kendi sesinden ve bağlamasıyla hapishaneden icra ettiği ‘Korkma 
Bağır’ şarkısı olmuştur. En çok takipçi yorumu alan diğer paylaşımlar ise, partinin reklam 
filmleri, partinin cumhurbaşkanı adayının TRT aracılığıyla gerçekleştirdiği konuşmasının 
tam metni ve diğer mitingler olmak üzere sıralanmıştır. Genel oranda etkileşimin düşük 
kaldığı HDP’nin Facebook hesabında, takipçi yorumlarına parti tarafından herhangi bir 
cevap verilmediği ve partinin seçmenler ile diyalog oluşturmadığı tespit edilmiştir.  
 
Partinin takipçi yorumları ve toplam beğenileri arasında ise, bir bağıntı görülmemiştir. En 
çok takipçi yorumu alan paylaşımlar, toplam beğeni açısından düşük ya da ortalama 
düzeyde kalırken; en çok beğeni alan paylaşımlarda ise, dikkat çekici takipçi yorumlarına 
ulaşılamamıştır. HDP’nin en yüksek beğeni alan paylaşımlarının; cumhurbaşkanı adayının 
videoları ve TRT’den yaptığı konuşması, oy pusulalarının nasıl kullanılacağını anlatan 
hatırlatma videoları, seçim sandıklarına ulaşımda sıkıntı çeken ve oy kullanmak için 
kilometrelerce yürüyen vatandaşlar ile partinin eş başkanlarının açıklamaları ve 
konuşmaları üzerinde yoğunlaştığı saptanmıştır. HDP’nin beğenileri ile tekrar paylaşımları 
arasındaki doğrusal ilişki ise, dikkat çekmiştir. Partinin en fazla beğeni aldığı 
paylaşımlarının tekrar paylaşma oranı da yüksek izlenmiştir. Facebook’taki tekrar 
paylaşımlarda en belirgin artış ise, partinin cumhurbaşkanı adayının konuşmasının 
TRT’den canlı yayınlanması ve bu konuşmanın tam metninin paylaşılması ile kendi 
sesinden ve bağlamasıyla hapishaneden icra ettiği ‘Korkma Bağır’ isimli şarkısında 
yaşanmıştır. Bunların haricinde, diğer en yüksek tekrar paylaşımlar ise, partinin reklam 
filmlerinde, eş başkanlar tarafından düzenlenen mitinglerde, nasıl oy kullanılması 
gerektiğini açıklayan videolarda ve seçim sandıklarına ulaşıp oy kullanmak için 
kilometrelerce yürüyen vatandaşların görüntülendiği videolarda alınmıştır. HDP’nin en 
yüksek beğenili paylaşımları ile en fazla tekrar paylaşımlarına bakıldığında; seçmenin, 
partinin cumhurbaşkanı adayına büyük bir destek verdiği ve partinin ön plana çıkardığı 
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demokratik değerler, insan hakları ve özgürlük söylemlerinin, seçmende de karşılık 
bulduğu çıkarımına ulaşmak mümkündür. 
 
Diğer partiler arasında en yeni kurulan ve sadece sekiz aylık bir geçmişe sahip olarak 
seçime giren ve diğer partilerden farklı bir şekilde kadın liderle siyasi arenada varlık 
gösteren İYİ Parti, seçim kampanyasının son 15 günlük araştırma diliminde Facebook’ta 
100 paylaşım gerçekleştirmiştir. Yeni kurulan bir parti olma dezavantajını, paylaşımlarında 
belirli bir ortalama yakalamaya çalışarak kapatma yoluna gittiği görülen İYİ Parti’nin, bu 
nedenle aynı paylaşımı birden çok ve arka arkaya yeniden paylaştığı dikkat çekmiştir. 
Partinin paylaşımlarında en çok; genel başkanın mitingleri ile katılacağı seçim özel canlı 
yayın duyurumlarına ve seçim kampanyası için hazırlanan reklam filmlerine yoğunlaştığı 
tespit edilmiştir. Ayrıca Facebook hesabından yapılan paylaşımlarda; genel başkanın, 
partinin adından hareketle ‘Türkiye İYİ olacak’ sloganına sıklıkla yer verdiği izlenmiştir. 
Parti liderinin paylaşımlarında kullanılan bu slogan, Türkiye’nin kötü yönetilmesine dair 
bir atıf olarak ve İYİ Parti’nin iktidara gelmesi durumunda, her şeyin düzeleceği ve tüm 
sorunların çözüleceği şeklinde yorumlanabilmektedir. Partinin, takipçi yorum sayısında en 
düşük orana sahip olmasının ve diğer partilerin aksine bazı paylaşımlarına hiç yorum 
yazılmamasının, yeni kurulmasından kaynaklandığı söylenebilmektedir. Bu noktada daha 
önce de belirtildiği gibi aynı paylaşımların birden çok kez yapılmış olmasının, bazı 
paylaşımların yorumsuz kalmasına yol açtığı düşünülebilmektedir. En fazla takipçi 
yorumlarında; nasıl oy kullanılır videosu ile birlikte seçim kampanyasında kullanılan 
reklam filmlerinin başı çektiği görülmüştür. Bunun dışında en çok takipçi yorumları; parti 
lideri tarafından ilk kez oy kullanacak gençlere yönelik mesajında, parti liderinin seçim 
sandıklarını terk etmeme temalı paylaşımı ile sandıklarda gönüllü yer alınmasına ilişkin 
rica konuşmasında ve Ramazan Bayramı tebrik videosunda ortaya çıkmıştır. Mitinge davet 
paylaşımları, çoğunlukla hiç yorum almamış; yorum alanlar da genellikle tek haneli 
sayılarla ya da en fazla onlu sayılarla temsil edilmiştir. İYİ Parti’nin takipçi yorumlarını 
diğerlerinden ayrıştıran en önemli farklılık ise, diğer partilerin takipçi yorumları altında 
göze çarpan sert eleştiriler ve eril dilin kullanılmamasıdır. Bu durumu iki nedenle 
açıklamak mümkündür: Birincisi, parti yeni kurulduğu için belirgin bir icraatı 
olmadığından eleştiri oklarının hedefi olmaktan uzak kalmıştır. İkincisi ise, parti liderinin 
kadın olmasından ve Türk kültürü içerisinde kadına saygının önemli bir toplumsal norm 
olarak kabul görmesinden dolayı söylemler yumuşamıştır.  
 
İYİ Parti’nin de resmî Facebook hesabındaki takipçi yorumlarına, parti tarafından cevap 
verilmesi söz konusu olmamıştır. Partinin takipçi yorumlarını cevaplamamasının, kısıtlı 
düzeyde var olan etkileşim seviyesinin daha da düşmesine yol açtığı ileri 
sürülebilmektedir. İYİ Parti’nin beğenileri göz önünde bulundurulduğunda; parti liderinin 
seçmeni davet ettiği mitinglerin ve katılacağı canlı yayın duyurularının, en çok beğeni alan 
paylaşımlar arasında ilk sıralarda yer aldığı saptanmıştır. Mitinge davet ve canlı yayın 
duyurularının genellikle en az yorum alan paylaşımlar olmasına rağmen yüksek oranda 
beğeni alması dikkat çekmiştir. Bunun dışında en çok beğeni; partinin reklam filmlerinde, 
parti liderinin sandık gönüllülerine destek mesajında, ilk kez oy kullanacak genç seçmene 
yönelik konuşmasında, nasıl oy kullanılacağının açıklandığı videoda ve bayram 
kutlamasında görülmüştür. Partinin beğenileri ile tekrar paylaşımları arasında ise, 
çoğunlukla doğrusal bir ilişki saptanmıştır. Partide en çok beğeniyi alan iletilerin, tekrar 
paylaşım sayısının da genellikle yüksek olduğu izlenmiştir. Ancak en beğenilen 
paylaşımlarda ilk sırada gelen mitinge davet ve parti liderinin katılımıyla gerçekleşecek 
canlı yayın duyurularının, tekrar paylaşım oranının oldukça düşük olduğu, hatta bu 
paylaşımlardan bazılarının, seçmenler tarafından bir kez dahi tekrar paylaşılmadığı 
saptanmıştır. Buna göre, partinin tekrar paylaşımını en çok artıran iletiler; reklam filmleri, 
parti liderinin genç seçmenleri hedef aldığı ilk kez oy kullanacaklara yönelik mesajı, parti 
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liderinin ağzından sandık görevlilerine ve gönüllülerine destek, nasıl oy kullanılacağına 
dair açıklayıcı video ve bayram mesajı olmuştur. Seçmenler tarafından en yüksek beğeni 
ve tekrar paylaşım oranına ulaştığı saptanan bu iletileri, parti liderinin mesajlarının 
seçmenler tarafından kabul edildiğinin bir göstergesi olarak yorumlamak mümkündür.   
 
Seçim kampanyasının 10-24 Haziran arasındaki son 15 günlük periyodu ile sınırlandırılan 
araştırmada, meclisteki partilerin Facebook hesaplarından sonra Twitter hesaplarındaki 
hareketleri incelenmiş ve her iki hesapta da birbirine benzer verilere ve saptamalara 
ulaşılmıştır. Seçim kampanyası olması dolayısıyla, seçim sürecinin kendinden kaynaklanan 
ve tüm partileri kapsayan ortak siyasal gündemin halihazırda var olması ve tüm partiler 
için söz konusu olan doğal yarış atmosferi, sözü edilen bu benzeşikliğin temel sebebi 
olarak değerlendirilebilmektedir. Çalışmayı gereksiz detaylardan arındırmak ve tekrara 
düşmemek amacıyla partilerin Twitter hesaplarında ortaya çıkan belirgin örüntülere, her iki 
resmî hesaptaki anlamlı bağıntılara ve iki hesabın birbirinden ayrıştığı temel noktalara 
dikkat çekilmiştir. Ayrıca partilerin, bir kurum olarak ele alınmasından dolayı yalnızca 
kendilerinin oluşturduğu özgün tweetleri hesaplamaya dahil edilmiş, parti liderinin veya 
herhangi bir seçmenin iletisinin kopyalanarak tekrar paylaşımına (retweet/RT) yer 
verilmemiş ve bu paylaşımlar, kapsam dışı bırakılmıştır. Bu noktada, meclise giren ilk beş 
partinin resmî Twitter hesaplarındaki hareketleri ve ortaya çıkan toplam sonuçlar, Tablo 
2’de sunulmuştur. 
 
Tablo 2 
Partilerin 10-24 Haziran Resmî Twitter Hesaplarındaki Hareketleri ve Toplam Sonuçları 

Meclise Giren 
İlk Beş Parti  Paylaşım Takipçi 

Yorumları 
Cevaplanan 

Takipçi Yorumları Beğeni 
Tekrar 

Paylaşım 
(RT) 

AK Parti 418 37.994 0 1.051.937 479.861 
CHP 63 4.767 0 113.164 29.850 
MHP 162 11.495 0 265.643 75.667 
HDP 443 6.300 0 599.460 124.488 

İYİ Parti 149 4.701 0 207.599 55.358 
TOPLAM 1.235 65.257 0 2.237.803 813.205 

Tablo 2’de görülebileceği gibi 10-24 Haziran arasında seçim kampanyasının son 15 günlük 
dilimine odaklanan araştırmada, tüm partilerin resmî Twitter hesaplarına bakıldığında 
toplam paylaşım; AK Parti’de ortalama %33.8, CHP’de %5.10, MHP’de %13.1, HDP’de 
%35.8 ve İYİ Parti’de %12’dir. Twitter’daki toplam paylaşım ortalamasında en yüksek 
oran ile HDP ilk sıraya yerleşirken ikinci sıra AK Parti’nin, üçüncü sıra MHP’nin, 
dördüncü sıra İYİ Parti’nin ve son sıra ise, CHP’nin olmuştur. Takipçi yorumları 
incelendiğinde; AK Parti %58.2, CHP %7.3, MHP %17.6, HDP %9.6 ve İYİ Parti 
%7.2’lik bir ortalama almıştır. Bu doğrultuda, takipçi yorumlarının ortalaması açısından; 
AK Parti diğerlerine göre belirgin bir farkla ilk sırada liderliğini ilan ederken MHP ikinci, 
HDP üçüncü, CHP dördüncü ve İYİ Parti ise, son sırada karşımıza çıkmıştır. Partilerin 
resmî Twitter hesabında cevaplanan takipçi yorumlarında, hiçbir partide takipçi 
yorumlarının cevaplanmasına rastlanmamıştır. MHP’nin Facebook hesabının aksine az 
sayıda da olsa cevaplanan bir takipçi yorumu Twitter hesabında bulunamamıştır. Beğeni 
oranının ortalaması dikkate alındığında; AK Parti’nin ortalama dağılımı %47, CHP’nin 
%5, MHP’nin %11.8, HDP’nin %26.7 ve İYİ Parti’nin %9.2 olmasından hareketle bu 
ortalama oranlara göre; AK Parti ilk sırada yer alırken HDP ikinci, MHP üçüncü, İYİ Parti 
dördüncü ve CHP ise, son sırada görülmüştür.   Tekrar paylaşım dağılımlarında ise; AK 
Parti ortalama %59, CHP %3.6, MHP %9.3, HDP %15.3 ve İYİ Parti %6.8 almıştır. Buna 
göre, tekrar paylaşım ortalamasında da AK Parti ilk sırada yer alırken HDP ikinci, MHP 
üçüncü, İYİ Parti dördüncü ve CHP, son sırada izlenmiştir.  
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AK Parti açısından resmî Twitter hesabında da Facebook’ta olduğu gibi Zümrüdüanka 
temalı reklam filminin, en çok etkileşim alan paylaşım olduğu tespit edilmiştir. Reklam 
filminin; takipçi yorumları, beğeni ve tekrar paylaşım sayısında da dikkat çekici ölçüde en 
yüksek orana sahip olduğu görülmüştür. Ancak diğer partiler için etkileşimi bu denli 
çarpıcı bir şekilde yükseltecek belirgin bir paylaşımdan söz etmek mümkün değildir. AK 
Parti’nin resmî Twitter hesabında; paylaşım başına ortalama takipçi yorumu 20, beğeni 
ortalaması 1.000, tekrar paylaşım ortalaması ise 200 civarındayken diğer partilerde, bu 
unsurlarda günlük düzenli bir paylaşım ortalaması gözlenmemiştir. Partinin, Facebook ile 
benzer şekilde Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda da seçim haftası ciddi bir artış 
olduğu izlenmiş ve bu bağlamda son bir hafta içerisinde günde ortalama 60 paylaşım 
yapıldığı tespit edilmiştir. Diğer partilerin Twitter hesabında ise, seçim haftasında belirgin 
bir artış saptanmadığı gibi günlük ortalama paylaşım sayısının da yaklaşık yarı yarıya 
düşük olduğu görülmüştür. AK Parti’deki takipçi yorumlarının, ilk olarak lidere, 
sonrasında partiye destek mesajlarından oluştuğu dikkat çekmiştir. Partinin kendi seçmen 
tabanından partiye veya lidere yönelik herhangi bir olumsuz eleştiri izlenmediği gibi 
tabanın özellikle parti liderine desteği ve güveni ön plana çıkmıştır. Muhalif seçmenden 
gelen olumsuz yorumların ise, destek mesajlarına göre sayısı azdır ve olumsuz yorumlar en 
çok ekonomik sorunlar, mülteciler, demokrasi ve özgürlükler alanında yoğunlaşmıştır. AK 
Parti’nin Twitter’daki her paylaşımı düzenli olarak beğenilse de özellikle parti liderinin 
paylaşım temasına uygun fotoğraflarının ve sözlerinin yer aldığı afişlerinin en çok 
paylaşım ve beğeniyi aldığı dikkat çekmiştir. Bu husus, Facebook’ta liderin afişlerine 
yönelik belirgin bir yorum artışı saptanamamasına rağmen partinin Twitter hesabının, 
Facebook’tan ayrışan noktalarından birine işaret etmektedir.  
 
Seçim kampanyasının incelenen diliminde, Facebook’ta olduğu gibi Twitter’da da en 
düşük paylaşıma sahip olduğu görülen CHP’nin, ana muhalefet partisi olmasından dolayı 
iktidarı eleştiren yorumları ve paylaşımları, Twitter’da en yüksek beğeni ve tekrar 
paylaşım oranı almıştır. Ancak Facebook hesabında belirgin şekilde artan ve diğer 
partilerin açık ara önüne geçen takipçi yorumlarının sayısı, Twitter hesabında dikkat çekici 
oranda düşmüştür. CHP, resmî Twitter hesabında; paylaşım, takipçi yorumu, beğeni ve 
tekrar paylaşım açısından da tüm partilerin gerisinde kalmıştır. Sosyal medyayı yoğun bir 
şekilde kullandığı bilinen parti seçmeninin, genel başkana yönelttikleri tepkinin 
yansımasıyla böyle bir sonucun ortaya çıktığını düşünmek mümkündür. Bu bağlamda, 
partinin Facebook ile Twitter hesabında değişmeyen en önemli noktanın, partinin kendi 
seçmeni tarafından parti liderinin aleyhinde yapılan sert eleştiri ve yorumlar olduğu tespit 
edilmiştir. Partinin cumhurbaşkanı adayının partinin başına geçmesi ekseninde ilerleyen ve 
genel başkana yöneltilen suçlamalar ile birlikte öfkeli ve sert eleştirilerden oluşan bu tepki 
sadece CHP’de görülmüş; diğer partilerin seçmenlerinin, parti liderlerine yönelik destek 
mesajları dikkat çekmiştir.  
 
MHP’nin resmî Twitter hesabının da Facebook’a benzerlik gösterdiği ve partinin 
savunduğu değerleri ile örtüşen temalı paylaşımların burada da en yüksek takipçi yorumu, 
beğeni ve tekrar paylaşım aldığı izlenmiştir. Twitter’da, parti liderinin sözlerinin ve 
fotoğraflarının tematik afişlerde paylaşılması, Facebook hesabının aksine, en çok beğeni ve 
paylaşımları almıştır. MHP’deki bu paylaşımlarda, birlikte ittifak yapmalarının bir sonucu 
olarak AK Parti ile benzeşim görülmesi söz konusu olmuştur. MHP’nin Twitter hesabında 
seçmenden gelen talepler dikkat çekmiş ve bu taleplerin; af, kredi borçları ve asgari ücret 
vergi düzenlemesi konularında yoğunlaştığı saptanmıştır. Ancak bu taleplere Facebook 
hesabının aksine parti tarafından cevap verilmediği görülmüştür. MHP’nin AK Parti ile 
ittifak kurması, muhalif seçmen tarafından partiye ve parti liderine en sık getirilen temel 
eleştiri olarak tespit edilmiş, ancak bu konudaki eleştirilerin dozunun düşük olduğu ve hem 
partiye hem de lidere olan desteğin önüne geçmediği izlenmiştir.  
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HDP’nin resmî Twitter hesabında, diğer partilerden en yüksek sayıda paylaşıma sahip 
olduğu görülmüştür. Twitter hesabı, partinin Facebook hesabı ile paralellik gösterdiğinden 
belirgin bir saptama elde edilememiştir. Partide en çok paylaşım, takipçi yorumu ve beğeni 
alan konu, partinin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili olan haberler olmuştur. Genel olarak 
seçmenin, partiye ve partinin cumhurbaşkanı adayına destek mesajları izlense de hükümet 
karşıtı sert mesajların seçmende karşılık bulduğu dikkat çekmiştir. Partinin cumhurbaşkanı 
adayının hapiste olmasından dolayı Facebook’ta olduğu gibi Twitter’da da partinin odak 
noktası ve gündemi; demokrasi, insan hakları ve özgürlükler olarak belirlenmiştir.    
  
İYİ Parti’nin resmî Twitter hesabında ise, parti liderinin canlı yayınlanacak Halk Arenası 
programına katılımının duyurulması, partinin kendi içerisindeki beğeni ve tekrar paylaşım 
sayısında rekor kırmıştır. Paylaşımlar, beğeni, yorum ve tekrar paylaşım açısından partinin 
Twitter hesabı Facebook ile benzerdir. Bu hesabın Facebook’tan farklılaşan noktası, parti 
liderine yönelik sunulan iyi dileklerin sayısındaki artıştır. Yeni kurulan bir parti olmasına 
rağmen liderin bu denli büyük destek almasını, kararsız seçmenlerin de partiye ılımlı 
yaklaştığı şeklinde yorumlamak mümkündür. Parti liderinin deneyimli bir siyasetçi olması 
ve konuşmalarında ön plana çıkardığı anaçlığın ve uzlaşmacı yaklaşımın da bu desteği 
artıran önemli faktörler arasında yer aldığı söylenebilmektedir. Twitter hesabında da 
Facebook’ta olduğu gibi partinin az sayıda eleştiri aldığı ve yöneltilen eleştirilerde ise, 
parti liderinin kadın olması ve Türk kültüründe kadına atfedilen kutsal değer nedeniyle 
diğer partilerdeki sert üslubun görülmemesi dikkat çekmiştir.  
 
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
   
Bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan radikal değişimler sonucunda gündelik yaşama hızlı 
bir şekilde dahil olan sosyal medyanın, günümüzde siyasetin de önemli ve ayrılmaz bir 
parçası haline geldiği ve seçim kampanyaları başta olmak üzere tüm siyasal iletişim 
sürecinde kendine yer bulduğu görülmektedir. Geleneksel medyayı destekleyen sosyal 
medya, siyasi partilerin zaman ve mekan engeline takılmadan çevrimiçi ağ üzerinden 
dünyanın her köşesindeki mevcut ve potansiyel seçmenlerine ulaşabilmesini 
kolaylaştırmaktadır. Böylece siyasi partiler, sosyal medya aracılığıyla seçmenlerinin 
görüşlerini, taleplerini, şikayet ve önerilerini dikkate alma olanağına sahip olmaktadırlar. 
Sosyal medyanın çift yönlü iletişimi aktif kılan bu yapısı ise, siyasi partilerin meşru bir 
zeminde faaliyetlerini sürdürmesinde önemli rol oynamaktadır. 
 
Siyasi partilerin seçim kampanyalarındaki sosyal medya kullanım pratiklerini ortaya 
koyma düşüncesinden hareket eden bu çalışma, Effing vd. (2011) ile Keller ve von 
Königslöw’ün (2018), sosyal medyada siyasi partilerin katılım derecesini ve takipçileriyle 
kurdukları etkileşim düzeyini belirleyen çalışmalarından uyarlanıp geliştirilen beş temel 
analiz birimine dayandırılmıştır. Bu çerçevede; paylaşım, takipçi yorumları, cevaplanan 
takipçi yorumları, beğeni ve tekrar paylaşım olmak üzere sıralanan beş analiz birimi, 24 
Haziran seçimlerinde en yüksek oyla meclise giren ilk beş partinin, en yüksek etkileşime 
sahip olduğu görülen resmî Facebook ve Twitter hesapları dikkate alınarak incelenmiştir. 
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ilk kez hayata geçiren ve bu nedenle Türk siyasi 
tarihinin dönüm noktalarından birini temsil eden bu seçimlere, tüm siyasi partilerin ve 
seçmenlerin yoğun ilgi göstermeleri dolayısıyla araştırma, seçim kampanyasının en büyük 
ivme kazandığı son iki haftaya odaklanarak 10-24 Haziran ile sınırlandırılmıştır.  
 
24 Haziran tarihinde gerçekleşen seçimlerde, seçim kampanyasının 10-24 Haziran 
arasındaki son 15 günlük sürecini, meclise en yüksek oy oranı ile giren ilk beş parti 
odağında inceleyen bu araştırma sonuçlarına göre; partilerin resmî Facebook ve Twitter 
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hesaplarından aktif bir şekilde yararlandıkları tespit edilmiştir. Belirlenen tarihler arasında 
tüm partilerin resmî Twitter hesaplarından yapılan toplam 1.235 paylaşım, partilerdeki 
Twitter paylaşımının, Facebook’tan daha yoğun olduğunu ortaya çıkarmıştır. Günlük 
Twitter ve Facebook paylaşımlarının birebir eşleşmediği ve Twitter’daki akışın, 
Facebook’tan çok daha hızlı gerçekleştiği görülmüştür. Bu durum, seçim yoğunluğu 
nedeniyle partilerin sosyal medya yöneticilerinin eşgüdümlü çalışamadıkları şeklinde 
yorumlanabilmektedir.  Araştırma için belirlenen sınırlı sürede, Facebook’ta yapılan 
toplam 542 paylaşıma rağmen Twitter’daki paylaşım sayısının, Facebook’un iki katından 
da yüksek olduğunun görülmesi, Twitter’ın sosyal ağlarda yeni bir kamusal alan 
oluşturmaya başladığına yönelik tartışmaları destekler niteliktedir. Ancak, bu tartışmalara 
tezat olarak Twitter’daki takipçi yorumlarının istenen düzeye ulaşamadığı ve 
Facebook’taki takipçi yorumlarının oldukça gerisinde kaldığı saptanmıştır. Bu noktada 
seçmenlerin, seçim gündemini takip etmek amacıyla Twitter’ı kullandıkları ancak yorum 
yapmaktan görece olarak kaçındıkları sonucuna ulaşmak mümkün olduğu gibi teknik bir 
açıklamadan hareketle Twitter’daki bilgi akışının Facebook’tan çok daha hızlı olmasından 
dolayı takipçi yorumlarının Facebook’a nazaran geri kaldığını da söylemek mümkündür. 
Buna göre partilerin, Twitter’dan daha fazla paylaşım yaptıkları görülse de seçmenin 
ilgisinin Facebook üzerinde yoğunlaştığı anlaşılmıştır. Partilerin Twitter hesaplarında, 
Facebook hesaplarından farklı olarak ortaya atılacak en belirgin saptamalardan biri, takipçi 
yorumlarının hiçbir parti tarafından cevaplanmamasıdır. Facebook’ta yalnızca MHP 
tarafından az sayıda da olsa cevaplanan takipçi yorumlarına, Twitter’da rastlamak mümkün 
olmamıştır. Partilerin Facebook ve Twitter hesaplarını farklı kişilerin ve ekiplerin 
yönetmesi, bunun bir nedeni olarak açıklanabilmektedir. Beğeni sayısında da partilerin 
Twitter hesabının, Facebook’un yaklaşık yarı yarıya gerisinde kaldığı izlenmiştir. Tüm 
partilerin Twitter hesaplarındaki miting duyurumlarının, beğeni ve tekrar paylaşım oranı 
düşük bulunmuştur. Twitter, sadece paylaşım ve tekrar paylaşım (RT) sayısında 
Facebook’un önüne geçmiş görünse de partilerin Twitter hesaplarındaki toplam tekrar 
paylaşım sayısının, Facebook’a göre anlamlı bir artış göstermediği izlenmiştir. Paylaşım ve 
tekrar paylaşım dışındaki diğer analiz birimleri olan takipçi yorumları, parti tarafından 
cevaplanan takipçi yorumları ve beğenilerde ise, Facebook’un Twitter’a göre üstünlüğü 
dikkat çekmiştir.  
 
Partilerin resmî Facebook ve Twitter hesapları ekseninde gerçekleştirilen bu araştırma 
kapsamında, özellikle seçim döneminin son iki haftasında sosyal medya trafiğinde ciddi bir 
artış saptanmıştır. Bunun nedenine bakıldığında seçmenlerin, seçim günü yaklaştıkça öneri, 
dilek, şikayet ve eleştirilerini yoğun bir biçimde partiye ilettikleri görülmüştür. Ancak bu 
süreçte siyasi partilerin, sosyal medya hesapları üzerinden seçmenlerle diyalog kurma 
eğiliminde olmadıkları ortaya çıkmıştır. Partilerin, sosyal medya trafiğindeki artış ve 
yoğunluktan dolayı böyle bir yaklaşım benimsedikleri düşünülse de parti takipçilerinin 
gönderilerine yanıt alamamaları nedeniyle partiye karşı daha da saldırgan bir tutum ve 
üslup geliştirdikleri tespit edilmiştir. Aynı zamanda araştırma sorularını da yanıtlayan bu 
saptamaya göre, seçim kampanyalarında siyasi partilerin sosyal medya hesaplarındaki 
paylaşımlarına seçmenler tarafından ilgi gösterildiği ve tek taraflı olsa da etkileşimin 
kurulduğu ancak siyasi partilerin, sosyal medya üzerinden seçmenler ile etkileşim düzeyini 
artıracak diyalog çabası içinde olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.  
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24 HAZİRAN SEÇİMLERİNDE TEKNİK İKNA UNSURU OLARAK 
ANİMASYON FİLM KULLANIMI: SİYASAL PARTİLER ÜZERİNE 

KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ 
Mustafa AYDEMİR1 

 
 
ÖZET  
 
Siyasal partiler, seçmenler ile olan ilişkilerinde her seçim döneminde farklı iletişim 
stratejileri geliştirmektedir. Seçmenlerin, yaş, cinsiyet ve kültürel özellikleri başta olmak 
üzere farklı temalarda yapılan tüm çalışmalar, ilgi çekebilmek ve kanaat oluşturabilmek 
üzere tasarlanmaktadır. Seçmen davranışını etkileyecek tüm eylemlerin etik kurallar 
çerçevesinde gerçekleştirilebilmesi için nitelikli kampanya yönetimleri uygulanmaktadır. 
Seçim kampanyaları, yeni medya düzeni içinde bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan 
yönelimlerle sosyal ağların etkisiyle tüm iletişim ortamlarını içermektedir. Bu alana 
yönelik çalışmalarda literatür içinde; Politik kampanyalarda iletişim, Küresel politikalar, 
Desteklenmiş parti stratejileri, Kitlelerin kanaati, Kanaat politikaları, Politik reklamcılık, 
Mesajlarda ikna stratejileri ve Sosyal ağlarda seçmen-politikacı etkileşimi kavramları ön 
plana çıkmaktadır. Son yıllarda seçim çalışmalarında sosyal ağlar üzerinden yapılan 
paylaşımlar ile seçmenlerin daha kolay ikna edilebildiğinin “Obama örneğinde olduğu 
gibi” ortaya çıkmasıyla, dünyanın farklı ülkelerinde siyasal partiler bu konuya ciddi bir 
eğilim göstermektedir. Türkiye’de seçmen davranışlarının yönlendirilmesinde öne çıkan 
temalar arasında mitingler, sosyal yardımlar, milli ve manevi değerler ile çevresel değişimi 
gösteren mimari düzenlemeler yer almaktadır. Sosyal ağlar üzerinden kurumsal ve diğer 
kullanıcıların hesapları tarafından yapılan paylaşımlar arasında özellikle ülke nüfusunun en 
büyük yaş grubunu oluşturan genç kesimin ilgisini çekecek filmlere yöneldikleri 
görülmektedir. Söz konusu filmler arasında özellikle oy yüzdesi yüksek olan genç kuşak 
üzerinde ikna dilini oluşturabilmek için teknik bir yol seçilerek animasyon filmler 
hazırlanmaktadır. Bu çalışmanın temel problemi, 24 Haziran 2018 tarihinde 
gerçekleştirilen seçimlerde partilerin miting ve istişare toplantıları kadar vaatlerini yansıtan 
hatta seçimi kazandırabilen bu filmlerde ikna dilini teknik olarak nasıl kullandıklarını 
saptayabilmektir. Bu çalışmada, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’nin Anka Kuşu, 
CHP’nin Bugsuz Bir Dünya ve Saadet Partisi’nin Süperman temalarıyla hazırladıkları 
filmler ele alınmaktadır. Yöntem olarak bu filmlerde hangi unsurların ön plana 
çıkarıldığını saptayabilmek için karşılaştırmalı içerik analizi yapılmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Bugsuz Bir Dünya, Anka Kuşu, Süpermen, Yeni Medya 
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ANIMATED FILM USAGE AS A TECHNICALLY CONVINCING ELEMENT ON THE  

24TH OF JUNE ELECTIONS: A COMPARATIVE ANALYSIS ON POLITICAL PARTIES 

 
Mustafa AYDEMİR2  

 
ABSTRACT 
 
Political parties develop different communication strategies in each election period in their 
relations with voters. All the works carried out in different themes, especially in the age, 
gender and cultural characteristics of the voters, are designed to attract attention and to 
create opinion. Qualified campaign methods are implemented in order to ensure that all 
actions affecting the behavior of voters can be carried out in accordance with ethical rules. 
Election campaigns include all communication environments through the impact of social 
networks on trends in information and communication technologies within the new media 
order. In the literature on this field; Communication in political campaigns, Global 
policies, Supported party strategies, Opinion of the masses, Opinion politics, Political 
advertising, Persuasion strategies in messages and the concepts of voter-politician 
interaction stands out in social networks. In recent years, political parties in different 
countries of the world have shown a serious trend with the emergence of  “as in the case of 
Obama” that the elections can be easily persuaded by shares made over social networks. 
Among the main themes in the direction of electoral behaviour in Turkey are meetings, 
social assistance, national and spiritual values and architectural arrangements that change 
the environment. Among the shares made by corporate and other users ' accounts over 
social networks, it is seen that the young people who especially make up the largest age 
group of the country's population are turning to films that will attract attention. Animation 
films are being prepared by selecting a technical way to create a convincing language on 
the younger generation with a high percentage of votes. The main problem of this study is 
to determine which techniques they use the language of persuasion in these films that 
reflect the promises of the parties as well as the meetings and advisory meetings of the 
parties during the elections held on 24 June 2018. In this study, the films produced by the 
AK Party's “Anka Kuşu”, the CHP's “Bugsuz Bir Dünya” and the Saadet Party's 
“Superman” themes are discussed in the June 24 elections. As a method, comparative 
content analysis is carried out to determine which elements are highlighted in these films. 
 
Keywods: World Without A Bug , Phoenix Bird, Superman, New Media. 
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1. GİRİŞ 
 
Siyasal partiler, seçmenler ile olan ilişkilerinde her seçim döneminde farklı iletişim 
stratejileri geliştirmektedir. Seçmenlerin, yaş, cinsiyet ve kültürel özellikleri başta olmak 
üzere farklı temalarda yapılan tüm çalışmalar, ilgi çekebilmek ve kanaat oluşturabilmek 
üzere tasarlanmaktadır. Seçmen davranışını etkileyecek tüm eylemlerin etik kurallar 
çerçevesinde gerçekleştirilebilmesi için nitelikli kampanya yönetimleri uygulanmaktadır. 
Seçim kampanyaları, yeni medya düzeni içinde bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan 
yönelimlerle sosyal ağların etkisiyle tüm iletişim ortamlarını içermektedir. Bu alana 
yönelik çalışmalarda literatür içinde; Politik kampanyalarda iletişim, Küresel politikalar, 
Desteklenmiş parti stratejileri, Kitlelerin kanaati, Kanaat politikaları, Politik reklamcılık, 
Mesajlarda ikna stratejileri ve Sosyal ağlarda seçmen-politikacı etkileşimi kavramları ön 
plana çıkmaktadır. Medyanın birey üzerinde diğer alanlarda olduğu gibi siyasal konularda 
da benzeşim etkisini oluşturmasıyla, kullanıcı üzerinde “paylaşımda bulunma ve 
destekleyici tavırlar üreten” bir kimliği oluşturduğu da anlaşılmaktadır. Bu açıdan medya 
kitlelerin yönlendirildiği bir etki noktası olarak ikna edici rol üstlendiği kabul edilmektedir. 
 
Siyasal iletişim, yeni medya düzeni içinde eylem pratiklerini siyasi kurumlar, sivil toplum 
kuruluşları, dernekler ve kitle iletişim araçlarına ek olarak sanal bağlantılar ve sosyal 
medya üzerinden inşa etmektedir. Son yıllarda kamuoyu oluşturabilmek adına yapılan tüm 
saha araştırmaları, temel olarak seçmenlerin siyasal tercihlerini öğrenmek ve iletişim 
stratejilerini belirleyebilmek için birey-toplum, toplum-medya, siyasal iletişim-gündem 
belirleme gibi farklı eylem pratiklerini gerçekleştirebilecek denklemler oluşturabilmeyi 
hedeflemektedir. Siyasal yaşamın temel araçları olan seçimler, seçmen davranışlarının 
değişkenliğini hesaplayarak ve ikna edici bir iletişim modeli kullanarak, konuyu irdeleme 
ve destek alabilme yolunu seçebilmektedir. Toplumsal olayların, jeopolitik, sosya-
ekonomik ve sosyo-psikolojik etkileri bulunmaktadır.  
 
Bireylerin diğer eylem pratikleri üzerinde olduğu gibi siyasal alan içindeki reflekslerini 
yönlendirebilecek en önemli  alanlardan birisi medya ortamıdır. Siyasal iletişimin her 
seçimde seçmen eylemlerinin yönlendirebilmesi ve olası kaosun çıkarılabilmesi ya da 
ortadan kaldırılabilmesi için son yıllarda hızlı gelişim gösteren sosyal medya ortamı 
üzerinden düzenli bilgi aktarımlarının yapılması, siyasal prestij açısından önemli bir hamle 
olarak görülmektedir. Kısa vadeli seçim eylemlerinden farklı olarak yeni bir anayasal 
düzenleme ve rejim üzerindeki işleyişi ile kamunun tüm alanlarını derinden 
etkileyebilecek, kalıcı sonuçlar oluşturabilecek siyasal temelli bir konu olan yeni anayasa 
çalışmalarının; siyasal partiler, siyasetçiler ve seçmenler üzerinden medya ortamında nasıl 
değişim geçirebileceği sorunsalına odaklanan bu çalışmada ikna konusu siyasal iletişim 
bağlamında ele alınırken; iknanın siyasal reklamlarda nasıl uygulandığı ve yarattığı görsel 
etkinin altyapısı incelenmektedir. 
  

2. SİYASAL İLETİŞİM ve İKNA 
 
Siyasal iletişim, seçmen ve sisyal karakter arasındaki ilişkileri kanunlar ve medya sistemi 
üzerinden şekillendiren bir yapıda inşa edilmektedir. Siyasal karakterlerin eğilimleri 
(benzeşim) ve seçmen davranışlarının ortak bir yapıya büründürülmesi çabası “İKNA” 
eyleminin stratejik rolüne atıfta bulunmaktadır. Son yıllarda geleneksel medya yerine yeni 
medya sistemi üzerinden deri altı şiringa modeli “ağ bağlantılı toplum” yönünde değişim 
geçirmektedir. 
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Demokratik toplumların başlangıcından günümüze kadar amacı iktidar sahibi olmak olan 
partiler, değişik yöntem ve taktikler kullanmışlardır. İlk zamanlar meydanlarda basit 
nutuklar şeklinde işleyen bu süreç, daha sonra iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeyle 
birlikte yerini siyasal reklamlara bırakmıştır (Balcı, 2007; 99). Siyasal iletişimin "kamusal 
kaynakların (gelirlerin) tahsisi, resmi otorite (hukuki, yasama ve yürütme kararı verme 
yetkisi verilir) ve resmi yaptırımlar (devletin ödüllendirdiği veya cezalandırdığı) bir konu 
olduğu (Denton ve Woodward, 1990:14) savunulmaktadır. Siyasal iletişim aynı zamanda 
siyasal kurumları ve aktörleri, haber medyasını ve daha önemlisi vatandaşları içeren bir 
süreçtir. Taraflar, çıkar grupları veya medya tarafından üretilen her siyasal iletişim eylemi, 
vatandaşları bilgilendirmek, onları bilgilendirmek ve onları etkilemek için tasarlanmıştır. 
Mc Nair’e göre “Siyasal iletişimde önemli olan bu üç grup arasındaki etkileşimdir. Siyaset 
içinde, iletişim akışları birçok yöne doğru hareket eder: yönetim makamlarından 
vatandaşlara doğru, haber medyası da dahil olmak üzere politik aktörler arasında yatay 
olarak, vatandaşlardan ve gruplardan politik kurumlara kadar” ‘dır (2018:6). Siyasal 
iletişim konusu, Dominique Wolton tarafından yapılan tanımlamada ise “üç aktörün 
çelişkili söylemlerinin mübadele alanı” olarak belirlenmiştir, bu aktörler ise “siyasetçiler, 
gazeteciler ve kamuoyu” dur (1990). Wolton’un bu tanımı, medyanın siyasetçiler ile 
kamuoyu arasında iletişimin aracı olduğu ve bir bağ oluşturduğu kabulüne dayanmaktadır. 
Mc Nair bu noktada siyasal iletişimin ögelerini ve aralarındaki ilişkiyi formülize ederken 
Şekil 1’de görüldüğü üzere ilişki ağı kurmaktadır. 

 
 

 
 
Şekil-1: Politik İletişimin Ögeleri Mc Nair,2018:5 

 
Siyasal iletişimi; “Siyasal görüşün siyasal sistemler içerisinde kamuoyunun güvenini ve 
desteğini sağlamak ve iktidar olabilme amacın gerçekleştirebilmek için siyasetçilerin 
zaman ve konjonktürün yapısına göre reklam, propaganda ve halkla ilişkiler tekniklerini 
kullanarak gerçekleştirdiği tek veya çift yönlü̈ iletişim çabası” şeklinde değerlendiren  
Uslu, etkileşim yönüne vurgu yaparken (1996: 790), Topuz ise siyasal iletişimi, 
demokrasiyle yakından ilgili bir kavram olarak görüp, “siyasal iletişimin, genel oy 
hakkının kitlelere verilmesiyle başlayıp, kitle iletişim teknolojisinin gelişmesiyle de 
günümüzdeki anlamına ulaştığını” ileri sürmektedir (1991:7). Politik iletişim konusunu 
“gerçek zamanlı eylemler bütünü” gören (Schil vd., 2017) ile doğrudan demokrasinin 
temsili “ aydınlatıcı veya manipülatif” fikirlerle inşa edilebileceğini öngören (Kriesi vd., 
2011) yaygın görüşler de bulunmaktadır. İkna konusu ise seçilme arzusuna sahip aday kişi 
ile seçmen arasındaki bağ(ım)lılık ilişkisine dayanmakta olup, siyasal iletişimin ana 
unsurlarından birisi olarak geniş kesimlerce kabul görmektedir. İknanın kabul görmesinin 
ön şartı kabul edilen kaynak; kişi, grup, toplum, kurum veya bu çalışmada olduğu gibi 
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siyasi partiler ve kişiler olabilir. Kaynak eğer bir bireyse yaş, cinsiyet, boy, ırk vb. 
biyolojik özellikleri, jestleri, mimikleri, beden dilini kullanma biçimi, giyim ve kuşamı, 
kişiliği, karizması ve statüsü ikna sürecinin belirleyicisi olmaktadır (Özodaşık, 
2009:108).Trent ve Friedenberg, parti ya da adayların iktidarda olmaları durumunda 
geliştirilen siyasal kampanya stratejilerini “sembolik ve yararcı” olmak üzere iki başlık 
altında incelemektedir. Sembolik stratejiler, temelde iktidarın gücü ve önemi üzerine 
kurulur. İktidardaki adayın genellikle ünvanı ile -"Sayın Başbakan" gibi- anılmasına karşın 
muhalefetteki adayların ismiyle anılması, iktidardaki adayın mantıksal ve doğal bir lider 
olarak algılanması sonucunu doğurur. İnsanlar genellikle yöneticilerinin yeterli olduklarına 
inanmak isterler. Ayrıca adayın iktidarda olması onun bu görevi yerine getirmede 
yeterliliğini göstermektedir. Oysa muhalefetteki aday için bu anlamda bir belirsizlik söz 
konusudur. Genel olarak sembolik stratejilerin özü, iktidarın adaya sağladığı karizmaya 
dayanır (Akt. Uztuğ, 1998:213-214). Siyasal iletişimi, “hem makro ölçekteki gelişmeleri 
hem de günlük yaşantılarımıza doğrudan ya da dolaylı biçimlerde etkileyen kararların 
alınması sürecini imgeleyen siyaset olgusuyla” ilişkilendiren Bekiroğlu ve Bal (2004:25) 
iletişim sürecine odaklanırken, işlev ile stratejiler konusunda yaygın görüşler arasında 
Özkan (2004:39) tarafından belirtilen siyasal problemlerin tanımlanmasında medya ve 
siyasetçilerin temel rolleri, ikinci işlevinde kamuoyu araştırmaları ve üçüncü işlev olarak 
medya’nın etkili olabileceği” ni ileri sürerken; Uztuğ, “medya planlamasında bilimsel 
düzeyin yüksek olması gerektiğini” (2004:315) vurgulamaktadır.   
 
Siyasal reklam iletişim ve teknoloji ile kitle iletişim araçlarının değişimiyle yakından 
ilişkili bir biçimde değişim geçirmektedir. Radyo ve gazetenin hakim olduğu ilk 
dönemdeki propaganda çalışmalarının (Nazi dönemleri de dahil olmak üzere) temelde 
kitleyi etkileyebilme amacı doğrultusunda “coşku dolu, idealist toplum ve üstünlük” 
temalarıyla hazırlanan siyasal reklamların televizyonun aktif hale gelmesi ve 
küreselleşmesiyle siyasal reklamda televizyonun yarattığı hareketli, yüksek kurgulu ve 
bütçeli döneme geçilmiştir. Bu çerçevede siyasal iletişim alanında radyonun kullanımı 
düzenli yayınların ilk olarak yapıldığı yer ABD olmuştur (Aziz, 2003: 57). Dalkıran’a göre 
“Siyasal reklamın medyada televizyonda ortaya çıkışı S.Truman dönemi Amerika Birleşik 
Devletleri'ne dayanmaktadır. 1948 seçimleri ABD'de başkan adaylarının televizyondan 
zaman satın aldıkları ilk seçim kampanyası dönemi olmuştur. Burada amaç televizyonun o 
dönemin şartlarında ulaşabildiği kitleleri etkilemesini sağlamaktır” (1995: 89). Siyasal 
reklam ikna ve benzerlik algısı üzerine odaklandığı için öncelikle devlet kanalları sonrası 
özel sektör kanallarıyla giderek büyüyen sistemin reklam yapma özelliği de gelişim 
göstermeye başlamıştır. Taş ve Şahım’ın “Bir siyasal partinin veya adayın kitle iletişim 
kanallarında zaman ve yer satın alarak, seçmenlerin siyasal inançlarını, tutumlarını veya 
davranışlarını etkilemek bakımından siyasal mesajlar vermek için kullanılması süreci” 
(1996:97) olarak tanımladıkları bu süreçte medya karakteri ve fenomen olan siyasal 
karakterlerin önemli bir prestij kaynağına sahip olabildiği de görülmeye başlanmıştır.  
 

3. YENİ MEDYADA TEKNİK İNANDIRMA ve  FoMO  
 
Medya, yeni nesil ağ topluluklarının ortaklaşa oluşturdukları fikirler ve bu fikirlerin kimi 
zaman hegemonik baskılarla şekillendiği bir medya sistemini kutsallaştırmaktadır. Bireyin 
içeriğin kendisi olduğu tezinin sıklıkla rızanın üretimi ve teknolojik araçlarla ikna 
boyutuna dönüştürülmesi mesajların anlam derinliği kazanmasında etki yaratabilmektedir. 
Günümüzde sosyal ağlar üzerinden (gerçeklik düzeyi ne olursa olsun) her bir haberin 
filtrelenmeden sunulmasına kadar filtrelenmeden kabul/red durumuna erişmesinin temel 
gerekçesi medya içeriğinin bireyin algı düzeyinin başa çıkamayacağı kadar yoğun 
olmasıdır. Medyanın işlevsel kullanımı temelde bir tatmin teorisidir. Bununla birlikte  
teknik kodların doğru kullanılarak kullanıcıların duygusal ve düşüncel yapılarını 
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etkileyebilmek için değişkenlikleri saptamak ve yeni medya döneminin anlatı yapısına 
göre teknik inandırıcılık sağlanması gerekmektedir. 
  
Aydemir’e göre (2016:27-28) teknik inandırmanın 7 temel öğesi bulunmaktadır. Bunlar; 
“Gerçeklik, Hile, Teknoloji, Dönemsellik, Yenilik, Bilinçaltı ve Diğer Göz” olarak 
sıralanmaktadır. Bu ögelere göre gerçeğin kavranması kurgusallık taşımasına karşın 
izleyicinin duygusal motivasyonunu artıracağı ve kimliği üzerinde pozitif etkiler yaratacağı 
için sinemasal ve görsel müdahalelerin kusursuz planlaması yapılmaktadır. Bu 
planlamanın niteliği ile oluşacak yeni ruh hali “benzeşim” ve “gündemi kaçırma korkusu” 
olarak gerçekleşmektedir. Son yıllarda seçimlerde siyasal partilerin sosyal ağlara daha 
fazla yönelmesi, internetin tüm olanaklarının kullanılması ve kişi odaklı iletilerin 
yaygınlaşması birey odaklı siyasal pazarlama çalışmaları arasında yer almaktadır. 
Gündemin nitelikli pazarlanması ise yeni haber akışlarının yaygınlığı karşısında her ne 
kadar etkileşimli ortamlar şeklinde sunulsa da bireyin giderek pasif hale geldiği, hazır 
gündemi sürekli takip etme ve geri kalmama tavrının sonuçlarını yansıtmaktadır.   
 
İlk olarak 1985 yılında Kelley J. Watson ve Diane E. Mayer tarafından ortaya atılan bir 
kavram (Batorski, 2011:24) olan FoMO, temelde yeni medyada interaktif kullanıcısı olarak 
tanımlanan yeni nesil medya takipçilerinin ruhsal dönüşümü ve bağımlılığını ele 
almaktadır. Przybylski vd. (2013), FoMO'yu “başkalarının eksik olduğu deneyimleri 
ödüllendirebileceği kadar yaygın bir endişe” olarak tanımlamaktadır. FoMO, çevrimiçi 
kalma, medya mesajlarını alma, SNS, çevrimiçi oyunlar ve diğer web sayfası ve internet 
hizmetleri türleriyle bilgi değişimine pasif veya aktif olarak katılma ihtiyacı duymaktadır. 
Bunu karşılamadaki başarısızlık - çoğu durumda yetersiz - olumsuz duyguları çağrıştırmak 
zorundadır (Tomczyk & Lizde, 2018:542). Siyasal iletişimin canlı unsurlarından birisi olan 
bilgisayar telefon ve internetin sosyal ağlar ile oluşturduğu yeni iletişim hareketi içinde 
bireylerin gerçek ya da sahte hesap (İng.troll, yumurta, fake) yoluyla benzeşim geçirdiği 
görüşlere daha fazla bağlanması ve tarafgirlik yapmsasıyla siyasal iletişim konusu bu yeni 
mecra üzerinden tartışılır hale gelmektedir. Bu konuda yapılan çalışmaların bazıları 
(Pryzbylski, Murayama, DeHaan, & Gladwell, 2013; Turkle, 2011; Morford, 2010; 
Wortham, 2011) sosyal medyanın bireyin ruhsal açıdan kendini bir dışlanma ya da 
gündemin dışında kalma tehdidi karşısında yaşadığı değişimleri ve etkileri ele almaktadır. 
Siyasal iletişimin Y ve Z kuşağı olarak tanımlanan yeni nesil ağ kullanıcıları (yoğun ve 
etkin kullananlar grubu) ile siyasal sistemin daha önce ifade ettiğimiz medya kullanım 
yapısında son aşama haline geldiğini görebilmekteyiz. Siyasal iletişim konularından birini 
oluşturan etkileme ve yönlendirme figürü gerçeklik temsilleri ve buna kaynaklık eden 
görsel yapının inşa ediliş biçimini tasarlayarak siyasal reklam kampanyalarının yönetimine 
yönlendirmektedir. 
 

4. GERÇEKLİK ve GÖRSEL İNŞA 

Gerçeklik (Slattery, 2007: 471-475), kitle ve simülasyon düzeyinde yeniden üretilebilen 
varlık olarak tanımlanırken sinema, bu anlamda simülasyon etrafında yapımlara konu 
olmaktadır. Bir köken ya da bir gerçeklikten yoksun gerçeğin modeller aracılığıyla 
hiperuzamda türetilmesine hipergerçeklik diğer deyişle simülasyon denilmektedir. 
Simülasyon evreninde “gerçekle” “düşsel”, “gerçekle” “sahte” arasındaki farkın ortadan 
kalktığını söyleyen Baudrillard (2006a: 18), göstergenin en yüce işlevinin gerçekliği 
ortadan kaldırmak ve aynı zamanda bu kayboluşu perdelemek olduğu bir dünyada 
yaşıyoruz. Simülasyon, gerçeğin tüm verilerine sahip olamama durumu yani gerçek 
olmayan şeydir. Böylece postmodern dönemde gerçeklik yitirilmiştir. İnsanlar da 
“gerçeğin yerini almış olan simülakrlar”ın içinde yaşamaktadırlar.    

Political Communication in Theory and Practice: 
Non-Western Approaches ISBN: 978-975-8254-77-4

Proceeding Book 2018 

PICS2018, 12-13 October 2018, Aydın, TURKEY



	
	

	

168	

Siyasal iletişimin aktörleri olan seçmen ve aday arasındaki ilişkide daha aktif durumda 
olan siyasetçilerin üstlendikleri rol ve temsiliyet yapıları medya alanının özenli 
planlanması ve kullanılmasıyla siyasetçinin lehine sonuçlara katkı sağlamaktadır. 
Lilleker'in (2013: 201), özellikle vurguladığı siyasal reklamcılık kavramının “Siyasi 
oluşumların kamuoyu desteği için rekabet başladığı zamandan bu yana kampanyaların 
önemli bir parçası” olması  konusu siyasal iletişimin stratejik altyapısını vurgulamaktadır. 
Glaser ve Salovey, politikacılar için duygusal tepkilerin, oylama kararlarında ve seçim 
sonuçlarında kritik bir rol oynadığını ileri sürerken (1998: 164); Kalender, bu noktada 
özellikle “Duygusal öğeleri temel alan ikna çalışmalarında ülke sevgisi, kardeşlik, birlik, 
beraberlik, zayıf ve hor görülenin yanında yer alma gibi mesajlar kullanılabildiğini” 
belirtmektedir (2014: 119). Siyasal reklamı yapılan partilerin reklamlarının bazı işlevlere 
sahip olması gerekmektedir. İslamoğlu’na göre bu işlevler şu şekilde sıralanmaktadır:  

• “Bilgilendirme işlevi: Ürün, fikir, hizmet, kurum ve kişi hakkında; onların  
özelliklerini, farklılıklarını, üstünlüklerini ve öteki nitelikleri hakkında bilgi  
vermektir.  

• İkna etme işlevi: Bir siyasi parti ya da adayın neden tercih edilmesi gerektiği  
konusunda ikna etmektir. Aynı zamanda parti ya da aday özellikleri ile ilgili  
seçmen kanaatlerinin değiştirilmesine yönelik yapılmaktadır.  

• Hatırlatma: Partiyi ya da adayı seçmenlerin hafızasında canlı tutma ve farkında  
olunmasının en üst seviyede tutulmasını sağlamaktır.  

• Destekleme işlevi: Bu işlev adayları, propagandacıları ve örgütü  
cesaretlendirmeye ve seçmenlerin o siyasi partiyi tercih etmelerinin doğru bir davranış 
olacağını anlatmaya yönelik işlevi görür” (2002: 148). 
 

Bu işlevler bağlamında siyasal iletişimin konusunu oluşturan seçimlerin hangi stratejiler ve 
gündem çerçevesinde değişim göstereceği de anlaşılmaktadır. Sosyal ağların sadece 
toplumsal olaylarda değil aynı zamanda seçimlerde de yönlendirici bir aktör olarak 
kullanılmasıyla değerlerin inşa edilmesi ve siyasal projeler arasında köprü kurulmasına 
çalışıldığı gözlemlenmektedir.  

 
5. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ 

 
5.1.YÖNTEM 

Siyasal iletişim mesajı ile ilgili bu amacıyla, çalışmada 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan 
seçimler için hazırlanan söz konusu filmler arasında özellikle oy yüzdesi yüksek olan genç 
kuşak üzerinde ikna dilini oluşturabilmek için teknik bir yol seçilerek hazırlanan 
animasyon filmler ele alınmaktadır. Seçimlerde yeni medyanın  hızlandırıcı ve katılımcı 
yapısıyla kampanya tema ve ekseninin bağlı bulunduğu stratejiyi derinlikli olarak tema ve 
anlatı ile  24 Haziran 2018’de yapılan genel seçimlerde yayınlanan siyasal reklamlar 
arasından animasyon özelliği gösteren filmler üzerinden çıktılar oluşturulmaktadır. 
Yöntem olarak bu filmlerde hangi unsurların ön plana çıkarıldığını saptayabilmek için 
karşılaştırmalı içerik analizi yapılmaktadır. 

 
5.2.AMAÇ ve ÖNEM 

Bu çalışmanın temel amacı 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde partilerin 
miting ve istişare toplantıları kadar vaatlerini yansıtan hatta seçimi kazandırabilen bu 
filmlerde ikna dilini teknik olarak nasıl kullandıklarını saptayabilmektir. Çalışmanın önemi 
ise koalisyon olarak seçimlere giren iki farklı görüşün bu süreci filmler üzerinden nasıl 
değerlendirdikleri ve kamuya aktardıklarını sosyal ağlar üzerinden değerlendirerek yeni 
medya dönemindeki siyasal iletişimdeki değişim argümanlarını ortaya çıkarabilmektir. 

Political Communication in Theory and Practice: 
Non-Western Approaches ISBN: 978-975-8254-77-4

Proceeding Book 2018 

PICS2018, 12-13 October 2018, Aydın, TURKEY



	
	

	

169	

 
5.3.KAPSAM ve SINIRLILIKLAR 

Bu çalışmada 24 Haziran 2018 genel seçimleri kapsamında partiler tarafından hazırlnan 
reklam kampanyaları içindeki filmler arasından animasyon filmler seçimlenmektedir. Bu 
filmler; partilerin web siteleri, sosyal medya hesapları ve youtube üzerinden karşılaştırmalı 
bir tarama yapılarak elde edilen filmlerin arasından animasyon temasını içeren filmleri ele 
almaktadır. Bu çalışmanın sınırlılığı sadece tek bir seçim dönemi üzerinden yapılmakta 
olup “Millet” ve “Cumhur” olmak üzere iki farklı koalisyon grubu içinde yer alan partiler 
üzerinden (Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi hariç diğer partiler) mecliste temsil edilen 
partiler inceleme konusu olup, bu seçim döneminde stratejik ortaklıkları da göz önünde 
bulundurularak tamamlayıcı çözümlemeler yapılmaktadır. 

 
5.4.EVREN ve ÖRNEKLEM 

Bu çalışmada, 24 Haziran seçimlerinde Mecliste grubu bulunan ve/veya seçim koalisyonu 
kuran partiler seçilmiştir. Bu partilerin seçim döneminde animasyon temalı filmleri olup 
olmadığı araştırılarak elde edilen veriler ışığında; AK Parti’nin “Anka Kuşu”, CHP’nin 
“Bugsuz Bir Dünya” ve Saadet Partisinin “Superman” temalarıyla hazırladıkları 
animasyon filmler ele alınmaktadır. 

 
5.5.VARSAYIM ve HİPOTEZ 

Bu çalışmanın temel varsayımları şunlardır:  

• Seçimdeki tüm partilerin medya alanında yeterli ekonomik güçleri 
bulunmaktadır.  

• Tüm partilerin bu alanı yöneten ekipleri bulunmaktadır.  
• Siyasal reklamcılık unsuru olan filmler, ideolojik ve projeler ile doğru 

orantılıdır. 

Bu çalışmanın temel hipotezleri ise şunlardır:  

• Partilerin iktidar ve muhalefet durumlarına göre konu ve içerik açısından 
aralarında anlamlı bir farklılık vardır.  

• Partilerin ele aldığı konular ile sosyal medya kullanıcı grupları arasında 
anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

• Sosyal medya kullanıcılarnın sanal ortamlarda geçirdikleri zaman  ile 
siyasal parti reklam kampanyalarının arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

• Seçimlerde sosyal medya ortamlarının kullanımı konusunda anlamlı bir 
farklılık bulunmaktadır. 

• sosyal medyada günlük ortalama geçirdikleri vakit ile sosyal medya 
gündemini yakalama konularında anlamlı bir farklılık vardır. 

• Siyasal partiler ile reklam filmlerinin ideolojik, kültürel ve seçim vaatleri 
konularında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 
 

5.6.BULGULAR 
Sosyal ağlar içerisinde ön plana çıkan iki mikro blog site olan “Youtube ve Twitter” 
üzerinden yapılan paylaşımların beğenilme, retweetlenme ve takip süreçleri söz konusu 
filmlerin ilgi düzeyinin yüksek olmasına zemin hazırlamaktadır. Tüm partilerin gerek 
üyeleri gerekse üye olmayan seçmenler üzerinde her seçim döneminde medyayı farklı 
yönleriyle nitelikli stratejiler ve planlamalar ile yönettikleri görülmektedir. Siyasal 
kampanyaların ana unsuru olan medyanın kişisel ve kurumsal internet kullanımları 
değerlendirildiğinde kullanıcılar bağlamında takip düzeylerinin değişkenlik gösterdiği bu 
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noktada tüm kullanıcıların “sempati, aidiyetlik bilgi edinme ve merak” gibi farklı 
gerekçelerle bu alana yönelim gösterdikleri görülmektedir. Siyasal pertiler adına özellikle 
seçim dönemlerinde hazırlanan reklamlar (harici dönemlerde prestij reklamları medyada 
yer almaktadır) bu reklamların seçmen davranışlarını değiştirebilmek adına güncel 
teknoloji ve anlatıdan yarlanarak ruhsal ekimlemeler sağladıkları da anlaşılmaktadır. 
 
Reklamlar, temelde kişi ya da kurumların olumlu yönlerini ön plana çıkardıkları bir prestij 
ve imaj kaynağı olan görsel anlatılardır. Reklamların siyasal alanda kullanımında ise 
iktidar ve muhalefet kavramlarının doğal bir sonucu olarak bakış açısı ve sunuş noktasında 
farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Siyasal iletişim alanında reklamlar pozitif (olumlu ve 
iktidara yakın) negatif (olumsuz ve muhalefete yakın bir dil anlatısı içerisinde 
hazırlanmaktadır. Pozitif siyasal reklamlar, siyasal parti ya da liderin kendi icraatlarını, 
vaatlerini, programlarını, iyimser bir gelecek kavramlaştırması içinde sunan reklamlar 
olarak tanımlanabileceğini (Uztuğ 1999: 89), belirten görüşler olduğu gibi adayın aile iş ve 
özel yaşamları üzerinden güven oluşturmaya çalışılması (Yalın, 2006:173) ve diğer aday 
ve partilere ima yapılmadan ele alınan pozitif reklam algısı (Gunsch vd., 2000: 28) da 
sıklıkla kullanılan tekniklerden birisidir. Negatif içerikli siyasal kampanyalar, ve reklam 
filmleri ise (Marie ve Emeri 1995: ) çamur atma veya saldırı (Surlin ve Gordon, 1977: 89 ; 
Garramone 1985: 147 ; Garromone vd., 1990 ; Basil vd., 1991; Tokgöz, 2010: 302 ; Balcı 
ve Bal 2007: 122; Can, 2000: 103) reklamları olarak görülmektedir. Çalışma konusu içinde 
incelenen animasyon filmlerin altyapılarına bakıldığında “simge kullanımı, popüler medya 
programları ve çizgi karakterler” gibi iktidar-muhalefet denklemine göre biçimlendirilen 
anlatı yapısına göre şekillendiği görülmektedir. Bu filmleri tema ve anlatı özellikleriyle 
değerlendirdiğimizde ise her partinin ideolojisi ve hedef kitlesine göre şekillendirilmeye 
çalışıldığı anlaşılmaktadır. 
 

5.6.1. ANİMASYON FİLMLERİN TEMALARI 
Animasyon filmler, çekilen görüntülere animasyonların eklenmesi de dahil olmak üzere 
çizgisel tekniklerle kartonlardan bilgisayar ekrarına ulaştığı serüvende hızlı bir teknolojik 
gelişimin etkisinde kalmıştır. Kristin Thompson’a göre;  

 
"Animasyon filmi" terimi sadece çizgi film değil, herhangi bir sinema filmi anlamına geliyordu 
... 1912'lerin sonlarına doğru, Frederick A. Talbot, çizgi filmleri "Hareketli Filmler" filmindeki 
uzun metrajlı bölümünün bir alt kümesi haline getiriyor; Nasıl Yapılır ve Çalışır. Animasyon, o 
zaman, özel efektlerin küçük bir yönünü oluşturdu; Muhtemelen bu dönemde seyirci üyelerinin 
çoğunluğu bir çizgi film görmemişti. Ancak 1920 yılına kadar, E. G. Lutz, animasyon üzerine 
bir kitap yazabilir ve Animasyon Çizgi Filmleri'ne hak kazandırabilir. Aradan geçen sekiz 
yılda bir noktada, animasyon, farklı bir tür film yapımı olarak kabul edild  (1980: 106-107). 
 

Crafton ise animasyon filmlerin Teknik ve anlatısal yapısına ilişkin şunları ifade 
etmektedir: 

 
“Yapılmış olan animasyon filmler, ağırlıklı olarak stop-motion tekniğini kullanan trick 
filmleriydi ve bunlar, sadece bir yenilik etkisi olan mekanik kandırmacaları içerdikleri sürece 
ayrı bir form veya film türü olarak sergilenmiş ve tanınmıştır. Crafton'un gösterdiği gibi, 
Blackton (c. 1907'den) gibi insanların hile filmi "nesne animasyonu" deneyleri, ardından 
Emile Cohl'un (c. 1908'den) dessin animasyonları, yeni ortaya çıkan animasyon kategorisinde 
büyük rol oynamıştır” (Crafton, 1990: 115-152). 

 
Hareketli görüntülerde olduğu gibi ses kullanımı da animasyonu etkilemiştir. Animasyon 
alanında ilk kez ses kullanan kişi Walt Disney'di (McLaughlin 2001; Brasch 1983). 
1928'de başarılı ses animasyon filmi olan Steamboat Willie ile Mickey Mouse çok popüler 
bir animasyon karakteri haline gelmiştir (Wright 2005). Böylece ses filmlerinde animasyon 
filmleri daha popüler ve yerleşik bir animasyon olarak kullanılmaya başlanmıştır 
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(Bendazzi 1994; Barrier 1999; McLaughlin, 2001). Amerikan stüdyo döneminde, filmlerin 
sayısı dramatik bir şekilde artarken teknik inovasyon hızı yavaşlamıştır. Bu filmlerin 
tekrarlayan ve formüle edici olmakla eleştirilmesine rağmen, üretim taleplerini karşılamak 
için içeriğini güçlendirme yoluna gittiğini  ileri süren Crafton, (1993: 259) süreç içinde 
filmlerin ve anlatıların da değiştiğini belirtmektedir.   
 
Film endüstrisinin büyüyen alt sektörü olan animasyon endüstrisi, yazılımlara bağlı üretim 
sistemini uyarladı, ABD ve Japonya gibi birkaç büyük ülkede toplandı. Siyasal iletişim 
açısından görsellik konusu oldukça önemli olduğu ve etkileyici bir öge olarak genel kabul 
gördüğü için filmlerin içeriği ve vaatlerinin etkileyici bir dille sunulması önemli hale 
gelmektedir. Türkiye’de siyasal reklamların (demokratik toplum düzenini daha önce 
benimsemiş ülkelerde sunulan reklamlar kopyalama) yoluna gittiği hatta ANAP 
döneminden itibaren yabancı ajanslarla çalışmaya başlanmıştır. Avrupalılaşma arzusu 
kampanya yönetimlerini ve lider imajlarını şekillendirdiğini görmekteyiz. Buna 
reklamcılık konusu eklendiğinde ise özellikle 2002 sonrasında yeni bir döneme geçilmiştir. 
Köker ve Kejanlıoğlu,bu süreci şöyle tanımlamaktadır. 

 
“…Daha önceleri Amerikanlaşma etkisine yönelik nadir örnekler görülebilse de Türkiye'de 3 
Kasım 2002 genel seçimleri için yürütülen kampanyaları, siyasal iletişim literatüründeki 
Amerikalılaşma tezi bağlamında değerlendirmek daha kolay olacaktır. Amerikanlaşma diye 
nitelenen süreç, dünyadaki demokrasilerde adayların, siyasal partilerin ve haber medyasının 
gitgide daha yoğun biçimde Amerika’daki muadillerinin belirtilerini göstermesi, orada 
geliştirilen birçok kampanya metodu ve pratiğinin diğer ülkelere adapte edilmesi düşüncesine 
dayanmaktadır (2004: 43).  

 
Oktay ise “Farklı seçim sistemleri, farklı siyasal ve kültürel yapılar ve farklı tarihsel 
geçmişlerine rağmen hemen hemen tüm ülkelerdeki siyasal iletişim uygulamalarında, 
medya teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, “Siyasetin Amerikanlaşması” sürecine 
girildiğini ifade etmektedir (2002: 25). Buna göre seçim kampanyalarının 
Amerikanlaşmada kullanılan kavram ve içeriklerin de dönüşüm geçirmeye başlamıştır. 
Aşağıda Resim-1’de görüldüğü üzere animasyon tabanlı siyasal reklam kampanyalarının 
öncüsü olan Amerikan Başkan adayı Eisehower’in 1952 yılı seçim kampanyasında yer alan 
animasyon filminden bir kare yer almaktadır. 

 

 
 

Resim-1: IKE for President Eisenhower, 1952 Seçimin Animasyon Film Karesi (www.youtube.com) 
 
Türkiye’de özellikle 2007 sonrası yeni bir siyasal iletişim algısıyla birlikte “animasyon, 
sosyal ağlar ve küreselleşen güç” motifleriyle şekillenen bir siyasal kimlik oluşmaya 
başlamıştır. Bu bağlamda reklam filmlerinin seçimlerde sadece ülke içindeki seçmenlere 
değil aynı zamanda gurbetçilere de seslendiği ve bu doğrultuda dış medya ortamlarında da 
beğenilmesi ve ikna edici ögelerle bir meydan okumaya dönüştüğü anlaşılmaktadır. 
Özellikle 2011 seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ın “3 boyutlu tank” kullanımından 
bugüne kadar olan süreçt reklam filmlerinde gerçekliği sanal boyutuyla tümleşik olarak 
geniş kitlere sunma ve etkileme yoluna gidildiği görülmektedir. Animasyon filmler, zaman 
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ve mekan kısıtlılığını ortadan kaldırmanın yanı sıra görsel düzeyde farklı bir boyutu 
izleyicilerin hayal dünyalarını gerçeğe dönüştürebilecek ortamları hazırlamaktadır. Film 
endüstrisinin büyüyen alt sektörü olan animasyon endüstrisi, yazılımlara bağlı üretim 
sistemini uyarladığı ve ABD ve Japonya gibi birkaç büyük ülkede toplandığı için 
animasyon filmlerin siyasal sistemde Amerikanlaşma olarak tanımlanan seçim 
kampanyalarındaki rolünü pekiştirebildiği de görülmektedir. Animasyon programlarını 
ülke içindeki reklam şirketlerinin hazırlamasına karşın ana beslendiği kaynak olarak A.B.D 
ve Japonya’nın anlatısından üretildiği görülmektedir. 24 Haziran 2018 de gerçekleştirilen 
seçimlerde animasyon filmlerinde kullanılan üç ana aktör olan “Anka Kuşu, Snapchat 
Karakteri ve Superman” figürleri aslında siyasal iletişimin küresel olandan, bilinen 
karakterlerin popülaritesinden yararlanıldığını ortaya çıkarmaktadır. Buna göre filmlerin 
analiz edilen partilere göre içerikleri değerlendirildiğinde aşağıdaki sonuçlara 
ulaşılmaktadır. 
 

5.6.1.1. AK Parti “Güvenoyu İsteme” 
 

Anka Kuşu 
• Mistik 
• Tarihsel 
• Milliyetçi 
• Dindar 
• Geçmiş Eleştirisi 
• Yeni Eserler 
• Gelecekteki Projeler 
• Toplumsal Uzlaşı 
• Vakit Türkiye Vakti 

 
Tablo 1: AK Parti Film Teması Ögeleri 

 
5.6.1.2. CHP “İktidarı İndirme ve Özgürlük” 

 
Bugsuz Bir Dünya 

• Toplumsal Uzlaşı 
• Özgür Bir Nesil 
• Yeni Medyanin Dili (Örnekler) 
• Gençlere Daha Fazla Hitap Eden Bir Anlatı 
• Herkesi Toplayan ve Bütünlüklü Yapı Sunan 

Bir Tasvir 
• Eleştirel Bir Muhalefet Tavrı 

 
Tablo 2: CHP Film Teması Ögeleri 

 
5.6.1.3.Saadet Partisi “Yeni Bir Kahraman Takdimi ve Gerçeğin İnşası” 

 
Superman 

• Eleştirel Bir Dil 
• Değiştir Vurgusu 
• Uçuruma Giden (Kasitli) Ülke 
• Yeni Bir Kahramanin Ortaya Çıkışı 
• Türkiye’nin Bir Arabaya Benzetilmesi 
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• Ülkenin Kurtarılması 
• Çay ve Kek Göndermesi 

 
Tablo 3: Saadet Partisi Film Teması Ögeleri 

 
5.6.2. ANİMASYON FİLMLERİN ANLATI ANALİZİ 

 
5.6.2.1. AK Parti Animasyon Film Anlatısı 

 
AK Parti tarafından kullanılan bir figür olarak Anka kuşunun ne olduğu, neleri temsil ettiği 
ve temel göndermelerinin neler olduğuna bakıldığında birçok sonuca ulaşılmaktadır. Uçma 
yetisiyle kuş, insanlar tarafından da sıra dışı bir yaratık olarak algılanmıştır. Dolayısıyla da 
kuş figürü; tanrısallık ve bağımsızlık diye nitelendirilebilen kavramın, gücün ve kudretin 
simgesi, doğumun veya yeniden doğuşun karşılığını ve ölen kişilerin ruhlarını çağrıştırır. 
Bu nedenle de tarih boyunca birçok uygarlığın sanatında kullanılmıştır (Günyar, 2007:5). 
Gezgin, Anka kuşunun  “düşsel dünyada yaratılmış ancak gerçekte somut bir varlık 
olmamasına karşın insanın manevi dünyasında büyük ve uhrevi anlamlar ifade eden bir 
varlık” olduğunu ve “kendini küllerinden var eden Anka kuşunun dünyada sadece bir tane 
olduğuna inanıldığını” söylemektedir (2007:20). Anka kuşunun, (Broek, 1972; Ingersoll, 
1968; Roman,1882; Nigg, 1984) tek bir kültüre ait olmadığı ve kendisine kültürler 
tarafından dini tanımlamalar ve benzetmeler (Hz.İsa olarak Hristiyanlar tarafından 
kullanılması gibi) yapılmaktadır.   
 
Japonya'da Anka kuşunun çok erken bir sanat temsili, 7-8. yüzyıldaki Vermilion (Suzaku) 
kuşudur (https://japanesemythology.wordpress.com). Çin kültüründe fenhuang olarak 
bilenen kuş (Nigg,2016:28), Yunan Heredot’un çalışmalarında phoinix olarak 
tanımlanmaktadır (Nigg,2016: 17). Genç ve Kahraman’a göre “Farsça adı Shimurg'dur, 
ama Araplar buna Anka derler ve Yunanlılar ona "Phoenix" der. Türkçe'de, her iki isim bir 
araya getirilmiş ve Zümrüdü kelimesi oluşturulmuştur” (2016:171). Persler ve Araplara 
göre, Elbrus Dağı ve Kaf Dağı'na yerleşmiş bir varlık yoktur. Araplar, bahar ağaçlarının 
dallarından, abanoz, sandal ağacı ve direklerden oluşan ağaç benzeri bir yuvada 
yaşadıklarını düşünmektedir (Alantar 2007: 89). Türk kültüründe “Zümrüdü anka”, 
“Huma” yahut “Umay” (Mübarek bir kuş) (Ateş,2016:7) olarak adlandırılan ve olağanüstü 
nitelikler gösteren kuş, farklı mitolojilerde Phoenix, Anka, Tanniao, Homa, Rokh, Simurg 
(İnan,1968; Ögel,1989; Akalın 1993: 130; Duymaz, 1998; Nigg, 2016) adıyla kültürel bir 
motif olarak yaşamaktadır. “Simurgh” kelimesi çeşitli Farsça sözlüklerde ve edebi 
metinlerde farklı olarak tanımlanmıştır. Aslen Simurgh adı “Sin Murgh” veya “Sin 
Morook” idi ve eski Hindistan'da “chi na” (falcon anlamına geliyordu) deniliyordu ve 
Avesta'da “kuş Saēna” olarak adlandırılıyordu (Aghajanzadeh, 2016:14). Alborz Dağı olan 
İran'ın mitolojik kuşudur (Aghajanzadeh, 2016:15). Anka ve Simurg, Divan Şiirinde en 
çok kullanılan, en ilginç ve en işlek mitolojik unsurlardan ve simgelerden biridir. Metafizik 
ve kozmik düşüncelerin ifadesinde, insanın emellerinin ve hayallerinin anlatımında, dinî, 
ahlaki ve içtimaî değerlerin dile getirilmesinde ve daha birçok şiirsel anlatılarda sembol 
olarak kullanılmışlardır. Edebiyatta Anka ve Simurg, olgunluğun zirvesini, yücelikler 
âlemini, oralara insanın yükselişini temsil eder (2014:64). Anka’nın yedi yüzyıl gibi uzun 
yaşadığı, öleceğini anladığı zaman kendini yaktığı, ama küllerinde yeniden bir Anka 
doğduğu söylenir. Böyle söyleyişlerde Anka, yeniden doğmanın, yanarak yenilenmenin, 
değişimin, ölümlü varlığın ölümsüz varlığa, maddî varlığın ruhsal varlığa dönüşümünün 
sembolü olur. (2014:71). Ingersoll ise bu konuda ağaç olarak Phoenix kavramıyla Anka 
kuşunu ilişkilendirerek benzeşim kurmaktadır. Ona göre “Bu ağaç, eski Mısır'da zaferin 
amblemi olarak görüldü, belki de, onun modern sembolik kullanımıyla yapraklarını; ve 
Pliny'e "Arabistan'da phenix sadece bir avuç içerdi" ve "söz konusu kuşun ağaçla birlikte 
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öldüğü ve ağacın yeniden doğduğunda yeniden canlandırdığı" haberi verildi (1923:198).  
Tarihsel ve kültürel değerler noktasında küresel anlamlarını “Kobe depremi, 11 Eylül 
Saldırıları” gibi siyasal olaylarla ilişkilendirirken, sanat alanında sinema filmi olarak 
“Harry Potter film serilerinde de” Anka kuşunun ciddiye alınması, hatta korkulması 
gereken bir motif olarak kullanıldığı da bilinmektedir. 
 
 

Anka Kuşu 
§ Tarihi Karakterler 
§ Liderlik Vurgusu 
§ Bayrak Yarışı 
§ Bugünün Göstergeleri 
§ Projeler 
§ Gelecek Kavramına İşaret 
§ Liderin Yol ve Hedef İşareti 
§ Anka Kuşu ve Ara Simge” Dolaylı Animasyon 

 
Tablo 4: AK PartiFilm Anlatı Ögeleri 
 
 

   

   

  
 
Şekil-2: AK Parti Anka Kuşu Film Görüntü Kesitleri 
 
 
 
 
 
 

5.6.2.2.CHP Animasyon Film Anlatısı 
 

Political Communication in Theory and Practice: 
Non-Western Approaches ISBN: 978-975-8254-77-4

Proceeding Book 2018 

PICS2018, 12-13 October 2018, Aydın, TURKEY



	
	

	

175	

CHP, 24 Haziran seçimlerinde hazırlamış olduğu filmde temel olarak teknoloji ve yeni 
medyanın temel yansımaları olan bilgisayar oyunları ve sosyal medya kanallarına 
göndermelerde bulunan kendini hoşgörüyle tanımlayan bir lider profilini kitlelere 
aktarmaya çalışmaktadır. Bu reklam filminde animasyon karaktere dönüşen ve sanal 
dünyada gezinirken ülke sorunlarını ve çözüm önerileri espri anlayışıyla harmanlayan bir 
anlatıyla izleyicilere sunulmaktadır. Bu film özellikle oy potansiyeli yüksek olan gençlerin 
diline ve mizahi yaklaşımına uygun olarak tasarlanmaktadır.  

 
Bug’suz Bir Dünya 

 
§ Gerçeklikten Sanala Geçiş 
§ Hoşgörülü Lider 
§ Mizahi Ve Etkileşimli Dil 
§ Mizah Düzeyi Yüksek Eleştiri 
§ Gençlik Vurgulu Bir İçerik 
§ Hoşgörülü Ve Yasakları Kaldıran Bir İktidar 

Vurgusu 
§ Yeni Nesil Bir İleti Ve Toplumsal Uzlaşı 

 
Tablo 5: CHP Film Anlatı Ögeleri 

 

   

   

  
 
Şekil-3: CHP Bugsuz Bir Dünya Film Görüntü Kesitleri 
 
 

5.6.2.3.SAADET PARTİSİ “ANİMASYON FİLM ANALİZİ 
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Çocukların kahraman olma ve büyük işler başarmasında kimi zaman cinsiyet kimi zaman 
ise dil, din, eğitim ya da şans etmenlerinin rolü olduğu düşünülmektedir. Büyük kahraman 
olabilmek aynı zamanda sıradanlıktan özel olma tavrını içermektedir. Siyasal iletişim aracı 
olan reklamlarda kullanılan popüler kültürün bir ürünü olan söz konusu figürlerin 
çocukların bilinçaltında rol model ya da kendine göre üstün olduğu gerçeği, yöneten 
(adayın) yönetilen (seçmen) arasındaki mücadele alanında ruhsal üstünlüğü siyasetçiye 
vermektedir. Animasyon karakteri olarak Superman figürü çizgi roman ve sonrasında çizgi 
film olarak izleyicilere çocukluk dönemlerinden itibaren tüm kodlarıyla yüklendiği için 
seçilen olabileceği düşüncesi pozitif bir durum şeklinde değerlendirilmektedir. Saadet 
Partisinin 24 Haziran seçimlerinde kullandığı bir figür olarak Superman’ın ne anlama 
geldiği tercih edilme sebeplerini şu şekilde açıklayabiliriz. 
 
Eco (1984: 107), “Onun gücü neredeyse sınırsızdır, ışık hızında uzayda uçabilir ve X-ışını 
vizyonu ve süper işitme vardır. Aynı zamanda kibar, yakışıklı, mütevazi ve yardımseverdir 
” diye tanımladığı bu kahramanın popüler kültürün  bir temsiline karşılık geldiği için 
Kittleson tarafından “mitolojinin etkisini incelemek için ideal bir bakış noktası olmasını 
sağlayabileceğini, popüler kültürün bir örneği olarak Superman, günlük hayatımızın her 
alanına entegre edilmiş mitolojinin fikirlerini birleştirebileceği” (1998:7) şeklinde 
yorumlanmaktadır.  Daniels  ise (1998:11), Superman'ın yetmiş yıldan fazla bir süredir 
dünyanın dört bir yanındaki seyirci kitlesine sahip ilk, en güçlü ve en kalıcı popüler süper 
kahramanı olduğunu gösteriyor. 1938'de mütevazi çizgi roman başlangıcından bu yana 
Superman, radio ve televizyon şovları, en başta hareket eden resimler, kitaplar, oyuncaklar 
ve daha pek çok medya eğlencesine hükmedebildiğini belirtmektedir (1998: 11). Parti 
liderlerinin genellikle erkek olması nedeniyle hemcinslerini kendileriyle özdeşleştirmeleri 
ve halka sunmaları en bilinen yöntemlerden birisidir. Pecora, bu noktada Superman’ın 
niteliklerini şöyle sıralamaktadır: “Superman arketipik erkek rol modelidir; O bir başarıdır, 
gücü ve kontrolü vardır, o nihai insandır (1992: 63). Richard Reynolds, “Süper 
Kahramanlar: Modern Mitoloji” (1992) adlı kitabında, süper kahramanın efsane olarak 
işlev görme yeteneğinin süreklilik kavramından kaynaklandığını savunmaktadır. 
Superman, fiziksel, zihinsel ve teknolojik kapasitelerinde pratik olarak her şeyi 
insanoğlunun iyiliğine sunan bir modeli, başka gezegenden gelen ve dost dünyalı 
tiplemesini temsil edebilmektedir. Eco ve Chilton’a göre Superman, “Hiçbir şeyin 
engelleyemeyeceği bir karakter olarak, bir rakibi olmayan bir kahraman olmanın ve 
dolayısıyla herhangi bir gelişme olmadan endişe verici bir anlatı içinde kendini 
bulmaktadır” (1972:16). Saadet Partisi, Superman ile Parti lideri Temel 
KARAMOLLAOĞLU’nu benzeştirerek bu ülke için yüce bir kahraman gerektiğini ve bu 
kahramanın da kendisi olduğunu bu filmle ifade etmektedir. 
 

Superman 
§ Mevcut Düzenin Aksaklığı 
§ Agresif Bir Eleştiri 
§ Araba ve Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan ile 

Şoför Kavramlarının İlişkilendirilmesi 
§ Uçuruma Giden Bir Ülke ve Çözüm Unsuru 

Bir Kahraman Sunulması 
§ Mücadele Sonrası Kahramanın Kazanması ve 

Kötü Karakterin Kaybetmesi (Çay-Kek İronisi 
şeklinde aktarılmaktadır) 

 
Tablo 6: Saadet Partisi Film Anlatı Ögeleri 
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Şekil-4: Saadet Partisi Süperman Film Görüntü Kesitleri” 
 
SONUÇ 
 
AK Parti bu filmde, bütünleştirici milli benlik, ortak kültür, manevi değerlere vurgu 
yapmaktadır. AK Parti, gelişimi sağlayan ekonomik ve fiziksel çıktıları olan güçlü ve 
köklü bir geleneğin mirasçısı olma duruşunu aktarmaktadır. Gelecek kavramının, liderin 
gösterdiği yol ve anka kuşunun simgesiyle inşa edilmeye devam edileceği ifade 
edilmektedir. 
 
CHP, mevcut düzenin yarattığı bir karmaşa halinin olduğunu, engellemelerin, sözde 
kuralların yarattığı zararları ve küresel itibarin zedelendiği tezini filmde işlemektedir. 
 
Yeni medyanın dili ile gençlerin siyasal tercihlerini etkilemeye çalışan bir iletişim 
stratejisini uygulamaktadır. İktidarı eleştirirken, olası bir iktidar halinde vadettiklerini 
gerçekleştirmek adına oy kullanmaya yönlendirmektedir. Eleştiri düzeyi mizah ile 
harmanlanarak genç nesli (Özellikle Y-Z kuşağı) yakalamaya çalışan bir anlatıyla 
sunulmaktadır.  
 
Saadet partisi, agresif ve mizahi bir dili harmanlayarak oluşturduğu anlatı içinde ülkeyi 
yok olma tehlikesi altında bir kurum olarak görmektedir. Mevcut iktidar kibirli (altta çalan 
fon müziği) ve duyarsız bir iktidar portresi çizerken, kahraman olarak yeni bir ismi çizgi 
kahraman biçiminde sunmakta ve kötü olarak (arabayı kasıtlı olarak kahramanın üstüne 
uçuruma doğru sürmektedir) tasvir etmektedir. İktidardan arabayı (Türkiye’yi) kurtarırken 
iktidarın çay ve kek vaadine göndermede bulunarak değişim kavramını ön plana 
çıkarmaktadır. Saadet Partisi’nin süper karakter ile kendi muhafazakar çevresine pek 
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uymayan bir lider profili oluşturulmuş olsa da yeni bir dönemle ilgili yeni ve küresel bir 
karakter modelini inşa ederek daha fazla kesime ulaşmaya çalıştığı anlaşılmaktadır. 
  
Bu çalışma kapsamında incelenen filmler, seçimlerde üretilen film içeriklerinin 
değişkenliği, seçmen davranışı, yaş, cinsiyet ve siyasal eğilim gibi faktörlerin baz alınarak 
iktidar-muhalefet denkleminde nasıl ele alındığını göstermektedir. Buna göre siyasal 
iletişimin yeni medya üzerinden inşa edilmesi, sosyal ağların etkinliğinin artırılması 
ayrıştırıcı dil yerine bütünleştirici ve eleştirel dil kullanımına kadar birçok farklı stratejinin 
uygulanabileceği anlaşılmaktadır.  
 
AK Parti’nin diğer iki parti (CHP ve Saadet Partisi) ile  film sunumunda süre olarak daha 
uzun ve çoklu ara kavramı bir araya getirdiği ve yaptıkları ile yapacakları üzerinden bir 
anlatı oluşturduğu görülmektedir. Mecliste AK Parti ile uzlaşı içinde olan MHP’nin 
yanısıra İYİ Parti ve HDP’nin animasyon yerine başka filmlere yöneldikleri; kısa ama 
dikkat çekici filmler ile bu seçim sürecinde mücadele ettikleri görülmektedir. Animasyon 
konusunu tamamen ya da kısmen kullanan partilerin küresel simgeler ve değerler üzerine 
inşa ettikleri filmlerde iktidar için yapılanların geride kaldığı ve yeniden doğuş ile yeni 
hizmetlerin gerçekleştirileceği vurgulanmaktadır. CHP, ülkenin sorunlarına mizahi bir dil 
ile eleştirel yaklaşmayı, Saadet partisi ise daha agresif seçim kampanyasına sahip bir parti 
görünümünde olduğu dikkat çekmektedir. Saadet Partisi’nin ülkenin uçuruma 
sürüklenmesi ve kahraman ile bu sorunun kaldırılabileceği özelllikle vurgulanmaktadır. 
 
Bu filmler üzerinden genel olarak reklam kampanyalarında dikkat çekici temel noktalara 
bakacak olursak; partilerin sosyal ağlar, sanal kahramanlar kadar tarihsel karakterleri de 
kullandığı ve bu yolla hem seçmenleri hem de dış ülkelerde yaşayanlara, gözlemcilere 
muhtemel iktidar portresi çizmeye çalıştıklarını betimlemektedir. Bu seçimin ardından 
yakın gelecekte gerçekleştirilecek seçimlerde de yeni medyanın tüm yönleriyle yoğun bir 
biçimde seçmenlerin tercihlerinin belirlenmesi ve yönlendirilmesinde kullanılacağı 
anlaşılmaktadır.  
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DARBE ÖNCESİ VE DARBE SÜRECİNİN TELEVİZYON DİZİLERİ ANLATI 
GERÇEKLİĞİNDE YENİDEN İNŞASI: “HATIRLA SEVGİLİ” DİZİSİ ÖRNEĞİ 

 
Dr. Nursel BOLAT1 

ÖZET 
 
Demokrasi açısından, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkesi yönünden, aykırı bir 
hareket özelliği taşıyan askeri darbeler, Türkiye tarihinde uzun yıllar tehdit unsuru olarak 
yer almaktadır. Türkiye tarihi boyunca darbeler yapılış neden ve şartları değişim ve 
benzerlikler göstermelerine rağmen demokrasiyi kesintiye uğratması açısından önem 
taşımaktadır. Askeri darbeler bir ülkenin geçmişini, bugününü ve geleceğini etkileyen 
yönleri ile içinde yer aldıkları toplumlara önemli zararlar vermişlerdir. Çalışmada, Atv’de 
yayınlanan “Hatırla Sevgili” dizisinin televizyonun anlatı özellikleri çerçevesinde darbe 
öncesi olaylar ve darbenin yeniden inşası incelenmeye çalışılmaktadır. Dizi anlatısında, 
Türkiye’nin bir döneminin siyasi tarihine, aşk, siyaset ve geçmişte yaşanan olaylar 
çerçevesinde bakılmaktadır. Televizyon dizileri toplumda yaşanan değişimleri, olayları, 
beklentileri kendi gerçekliğinde yeniden sunmaktadır. Bu kapsamda çalışma Türk 
toplumunda önemli yere sahip olan darbelerin öncesi ve darbe sürecinin dizilerle nasıl 
yansıtıldığı incelenmektedir. Bu kapsamda, çalışmanın amacı Türkiye tarihinde belli 
dönemlerde gerçekleşen ve ülke siyasetine damga vuran darbe olayları ve bu olayları 
hazırlayan sürecin televizyon üzerinden yeniden anlatısı incelenmektedir. Çalışmanın 
yöntemi, literatür taraması ile darbe ve öncesi siyasal sürecin araştırılması yanında 
televizyon ve gerçeklik anlatısı incelenmesi sonrası, dizide kullanılan anlatı ve 
görüntülerin göstergebilimsel söylem analizi ile çözümlenmesine gidilmektedir. Darbelerin 
2000’li yıllarda yeniden kurgulanması ile nasıl yeniden inşa edildiği gösterilmeye 
çalışılmaktadır.   
 
Anahtar kelimeler: Darbe, televizyon dizisi, siyaset, göstergebilim. 
 
 
ABSTARCT 
 
In terms of democracy, respect for human rights principles and the rule of law, military 
coups carrying a contrary motion feature for many years, is located in Turkey's history as a 
threat. Despite the impact of construction throughout the history of Turkey and to show 
why conditions change and are important similarities in terms of democracy inflicted cuts. 
Military bombs have caused significant damage to the societies in which an entity has been 
involved, as well as aspects that affect the past, present and future. In the study, the pre-
coup events and reconstruction of the coup are tried to be investigated in the framework of 
the narration features of the television series "Hatırla Sevgili" which is published in Atv. In 
the series of narratives, a period of Turkey's political history, love, events are viewed in the 
context of politics and experienced in the past. TV series re-present the changes, events, 
and anticipations that are happening in the society in their reality. In this context, the study 
examines how the pre-crash and the impact process, which have an important place in 
Turkish society, are reflected in the series. In this context, the aim of which occur during 
certain periods of Turkey's history and the events that marked the country's political impact 
and re-narration of these events on television the process of preparing studies are 
examined. After analyzing the method of study, literature search, impact and pre-political 
process as well as television and reality narrative, the narrative and images used in the 
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narrative are analyzed by semantic discourse analysis. The reconstruction of Cups in the 
years of 2000 is trying to show how it was rebuilt. 
 
Keywords: coup, television series, politics, semiology. 
 
GİRİŞ 
 
Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğu yıldan itibaren birçok toplumsal ve siyasal olayla iç içe 
ilerlemektedir. Ülke içinde yaşanan bu olaylar ülke gündemini sürekli etkilediği gibi 
yansıması Türk medyasında da kendini göstermekte, sinema ve televizyon dizileri gibi 
kurmaca açısından etkin olan program türlerinde de konu açısından yer bulmaktadır.   Türk 
politik tarihinde önemli tartışma konusu olan 1960 dönemi ile ilgili araştırma ve yazılar 
incelendiğinde, her açıdan öven, demokratik yönden de mükemmel olarak değerlendiren 
yazarlar yanında, demokrasi açısından yüz karası bir dönem olarak değerlendiren 
yazarlarda görülmektedir. Her iki görüş de kendi değerlendirmelerini destekleyecek 
argüman ortaya koymaktadır.  
 
Devletin emrinde yer alan resmi askerî kurumlarda görev yapan kişi ya da kişilerin 
herhangi bir zaman belirtmeden, gizli plan ve programlar çerçevesinde, anayasal yapıya 
aykırı biçimde iktidarda olan mevcut hükümeti devirerek iktidara el koyması “askeri 
darbe” olarak tanımlanmaktadır (http://www.uzmanportal.com: 2018). Demokrasiye, insan 
haklarına ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı olarak gerçekleşen askeri darbeler, Türkiye 
tarihini önemli ölçüde tehdit eden bir yapı içermektedir. Tarihsel süreç incelendiğinde 
askeri darbelerin sadece Türkiye Cumhuriyeti ile sınırlı kalmadan, kendisine Osmanlı 
Devleti’nden ve hatta daha da geçmişe giderek, eski Türk Devletleri’nden miras kaldığı 
görülmektedir.  
 
Ülkedeki parlamenter rejimin sağlıklı ve sağlam temeller üzerinde inşa edilmediği, sosyal 
sınıflar arasında dengelerin güçlü biçimde kurulmadığı ve ekonomik kalkınmanın, 
gelişmenin yaşanmadığı toplumlarda,  darbeye karşıda savunmasız bir yapı ortaya 
çıkmaktadır. Bu yapıdaki ülkelerde halkın egemenliğine dayalı bir yönetim şeklinin 
yerleşmesi oldukça zor olduğundan darbeyle gelen kişilerle yönetim şeklinin yerleşmesi 
güçlü bir ihtimal olarak dikkat çekmektedir. Bu toplumlarda halkın egemenliği devlet 
yönetimine yansımadığından, devlet yönetimin de boşluklar ortaya çıktığında, bu boşluklar 
yönetime el koyan memur ve askerler tarafından doldurulmaya çalışılmaktadır 
(http://blog.milliyet.com.tr/Blog.aspx?BlogNo=212245). Bir ülkede gerçekleşen darbeyi 
tek bir faktör ile sınırlamakta yanlış olup, ülkede yaşanan iç ve dış olaylar, sosyal, politik 
ve ekonomik ortam tek başlarına darbe yapılması için yeterli nedeni karşılamamaktadır. 
Yaşanan sıkıntılı dönemdeki bütün faktörler bir araya gelmekte ve darbe için zemin 
hazırlamaktadır. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kurucu ideolojisi olan Kemalizm, asıl taşıyıcı olarak 
düşünülmektedir. Bu nedenle de yapılan askeri müdahalelerin millet adına ve milletin 
yararına yapıldığı konusu her darbelerden sonra vurgulanmaktadır (Dursun,20023:131-
132). Asker, milletin cahil olduğu ve doğru tercih yapamayacağını görüşü üzerinden 
hareketle, seçilmişlerin güvenilmez olması nedeniyle bu girişimin gerektiğini 
düşünmektedir. Dolayısıyla da ülkenin siyasilerin kontrolüne bırakılması doğru 
bulunmamaktadır. Bu nedenle de asker, yaptığı darbelerde halkın desteğini alma çabası 
içine girmektedir. Bu çalışmanın temeli askeri darbeler ve 1960 askeri darbesi üzerinden 
temellenmiş olsa da toplumsal olaylardan yoğun biçimde etkilenen ve içinden çıktığı 
toplumun yansıması olarak televizyon dizisi üzerinden tekrar kurgulanması üzerinden 
ilerlemektedir. 
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Walter Benjamin’in sözleriyle “geçmişi tarihsel olarak dile getirmek, o geçmişi gerçekte 
nasıl olduysa, öyle bilmek değildir. Buna karşılık; bir tehlike anında parlayıverdiği 
konumuyla, bir anıyı ele geçirmek demektir. Tarihsel maddecilik için önemli olan, geçmişe 
ilişkin bir görüntüyü, bir tehlike anında tarihsel özneye ansızın gözüktüğü biçimiyle 
korumaktır” (Benjamin 1994: 35). 1960 dönemini olumlu ya da olumsuz, överek ya da 
yererek siyasal, kültürel ve sosyo-ekonomik açıdan, karakterleri doğru oturtmaya çalışarak 
ele alan "Hatırla Sevgili" dizisi gerçeklik bağlamında ele alındığında, bunun bir belgesel 
olmadığı, bir drama anlatısı olduğu ve izleyici beklentisi yanında reyting kaygısı taşıyan 
bir kurmaca olduğu önem taşımaktadır. "Hatırla Sevgili" adlı televizyon dizisinin akış 
süreci incelendiğinde dönemin tarihsel ve politik olaylarının kronolojik dizilişinin yer 
aldığı görülmektedir. Burada gerçeklik bağlamında dizi ele alınırken geçmişteki olayların 
tümlüğünün de bir ekran içerisine sığdırılamayacağı gerçeği yanında oyunlaştırılan her 
konunun bir kurgu içerdiği gerçeği de göz ardı edilmemektedir.  

Çalışma bu sınırlılıklar çerçevesinde 1960 dönemi ve sonrasının, özel televizyon 
yayıncılığına özgü reyting kaygısı da dikkate alınarak, kurgulanan bir aşk hikâyesi ile 
sınırlı bir çevrede geçen anlatı dâhilinde, kurgu-gerçeklik ekseninde, rastlantısal olarak 
seçilen görüntülerin göstergebilimsel çözümlemesi biçiminde incelenmesine gidilmeye 
çalışılmaktadır. 
 

1. TELEVİZYON  
 

Televizyonu, Erol Mutlu’nun tanımlaması ile teknolojik ilerlemenin sonucu olarak ortaya 
çıkan bir iletişim aracı ile sınırlamak mümkün görünmemektedir. Eğitimi, geliri, dünya 
görüşü, yaşı, cinsiyeti birbirinden oldukça farklı milyonlarca insanın hayatına bir biçimde 
yerleşmekte, bu insanlarla derin bir ilişki ve iletişim içinde yer almaktadır. Ayrıca 
televizyon, teknolojik bir araç olması yanında, toplumsal, kültürel ve endüstriyel yapıda 
sergilemektedir (Mutlu,1991:16). Televizyonlar için hazırlanan programlar ve bu 
programların içeriğine yönelik ortaya konan eleştiriler bu araçların teknolojik özelliğinden 
çok sosyo-kültürel yapılarına yönelik gerçekleşmektedir. Bu nedenle araştırmacılar 
televizyonun toplumsal ve kültürel yapısı üzerinde de yoğun olarak durmaktadır. 
 
Türkiye‘de, televizyon alanında özel kanalların yayına başlaması ile birlikte televizyon 
programlarında biçim ve içerik açısından değişimlerin yaşandığı, aynı zamanda da 
program türlerinde de çeşitlenmeler olduğu görülmektedir. TRT yayıncılığında olduğu gibi 
özel televizyon yayıncılığın devam eden süreç bağlamında bakıldığında izleyiciler 
tarafından dramalara yoğun ilgi olduğu dikkat çekmektedir. Televizyon dizileri, çok kanallı 
ortamında da en yaygın anlatı türlerinden biri olarak yoğun ilgi görmüştür (Çelenk, 2005: 
290). Özellikle son dönemlerde en çok televizyon izlenen saatler diziler tarafından 
doldurulmaktadır.  
 

1.1.Televizyon Dizisi 
 
Türkiye’de televizyon dizileri, özellikle 1995 yılı itibari ile birçok televizyon kanalının ana 
yayın kuşağında yer almaya başlamakta, bugün ise genel olarak kanallar her akşam bir kaç 
dizi yayınlanmaktadır (Geçer,2013:98). Televizyon kanallarının reklamlarla ana gelir 
kaynağı olan televizyon dizileri her geçen gün artmaktadır. Televizyon dizilerinin 
sayısında görülen artış ve ana yayın kuşağında yüksek izlenirliğe ulaşması dizileri 
toplumun geniş bir kesimine taşımaktadır. Televizyon dizilerinin insanların günlük 
hayatını doldurmaya başlaması, medya gündemi oluşturması, toplumsal kültüre etki etmesi 
gibi geri dönüşümleri sağlamaktadır. 
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Özel yayıncılıkla birlikte hız kazanan, izleyici kapma yarışı bir yandan denenmemiş türleri 
ekrana taşırken, yerli dizilerde de büyük bir patlama yaşandığı görülmektedir. 1990’larla 
birlikte dinlenme zamanlarında vakit geçirmeye yarayan bir işlev olarak tasarlanmalarına 
rağmen çok daha ileri giderek, bütün bir yaşam biçimini dönüştürmeye yönelik bir pazar 
anlayışına dönüşmektedir. Dizi sektörü, kapitalist rekabetin yön verdiği kültür ve eğlence 
sektörünün vazgeçilmez bir parçası olarak da reklamlar için önemli bir mecra haline 
gelmektedir (Tunç,2010:39, Bolat ve Yılmaz,2018:192). Reklamlar için izleyici oranları 
yönünden pazar konumuna gelen diziler, televizyon kanalları açısından da yayınlarını 
sürdürebilirlik yönünden önem taşımaktadır. Buna bağlı olarak da izleyici çekmek için 
televizyon programları özellikle diziler yoğun bir rekabet ortamı yaşamaktadır. 
 

1.2.Televizyon Dizileri ve Gerçeklik 
 
Kurmaca dünya, televizyonda yapılan anlatı ile gerçek hayattaki yaşam arasındaki sınırı 
gittikçe belirginsizleştirmektedir. İzleyicinin televizyon ekranında görmüş olduğu, gerçekle 
kurmacanın harmanlanması olarak ortaya çıksa da ampirik çalışmalar izleyicinin 
televizyonla yaşanan gerçeklik ile gerçek hayattaki gerçeklik arasında farklılığın ayırtında 
olduğu üzerinde durmaktadır (Silverstone,1999:196). Ancak her geçen gün televizyonda 
yer alan anlatı dünyasında, kurmaca ile gerçek hayat arasındaki gerçek sınırlar giderek 
kaybolmaktadır. 

Televizyonun araçsal özelliğiyle, vermek istediği iletiyi kendince anlam yükleyerek 
vermede oldukça başarılı olduğu görülmektedir. Bourdieu, “sıradanı sıradışı kılmak; 
sıradandan söz açarken, insanların onun ne kadar sıradışı olduğunu görecekleri tarzda 
söylemek” televizyonun kullanmış olduğu bir yöntem demektedir. Televizyon, görüntünün 
gerçekliğini yaratabilme, bunu gösterme ve gösterdiği görsellere inandırma gibi bir 
özelliğe sahiptir (Bourdieu,1997:25). Televizyon bu dünyayı aktarım sürecinde yeniden bir 
kurgulama ile bu görselleri insanların gerçek görüntüsü biçimde vermektedir.  

Lippmann’a göre, modern kitle iletişim araçları içerikleri ile gerçek dünya arasında var 
olan ilişki sistemli olarak incelenmelidir. Lippmann bu araçların gerçek dünyayı çarpıttığı 
üzerinde durmaktadır. Bireyler zihinlerinde canlandırmış oldukları dünya ve gerçek dünya 
farklılıkları, gerçek dünya aktörleri konumundaki insanlar tarafından gerçeği çarpık 
biçimde algılamaları ile gerçek yaşama karşı ideal müdahaleleri engellenmektedir 
(Mutlu,1991:78). Gerçek dünyaya en yakın program olan haber programları dahi kurmaca 
olurken, televizyon için oluşturulmuş olan bütün programlar gerçeğe bir biçimde kurgusal 
özellikler bulaştırmaktadır. 

Televizyonun, izleyicisine verdiği gerçeklik algısı gerçeğin içerisinden çıkmış, ancak 
kendisi gerçekten oldukça uzak sanal bir dünyanın içine izleyicisini çekmektedir 
(Featherstone,2013:164). Bourdieu göre de, televizyon ‘gerçeklik yaratma’ aygıtı haline 
getirilmektedir. Televizyon toplumsal dünyayı tasarlayarak dayatmaya başladığı evrene 
doğru hızlı bir biçimde ilerletmektedir (Bourdieu,1997:26). Çelenk’in ‘öz-düşünümsel’ 
nitelemesi ile de televizyon, kamera, kurgu ve sunum özellikleriyle bağlantılı olarak 
izleyici görüşüne net bir biçimde dâhil olup, demokratik boyutunu da şekillenmektedir. 
Televizyon kamera ve kurgu kullanımıyla gerçekleştirdiği seçim yapma ve dışarıda 
bırakma özelliği etkin biçimde kullanmaktadır. Genellikle televizyonda yer alan program 
ve görüntülerinde, söylemin ‘gerçek’ olduğu iddia edilmekte, ancak televizyon anlatısında 
kamera ve kurguyla açığa vurulmaktadır. Dolayısıyla televizyonda yayınlanan görüntüler 
ya da hikayeler seçim yoluyla ekrana gelmektedir (Çelenk,2005:76). Bunun yanında 
televizyonda yer alan görseller hangi adla tanımlansa da belli bir seçme, kurgulama, 
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yorumlama işleminden geçirilmektedir. Televizyon programları yapılan kodlamalar ile 
yaratılan gerçeklik ile televizyon üzerinden izleyiciye uygun görseller hazırlamaktadır. 

Televizyonda gerçeklikte programın üreticisi ve gerçek dünya ilişkisi ve üreticinin gerçek 
dünya bakışı, algılama biçimi, oldukça önemli görülmektedir. Programlarda yer alan 
gerçek dünya algılanışı üreticinin sahip olduğu kültürel alt yapı ile şekillenmekte ve bu da 
ürünün içeriğini etkilemektedir. Üretici yanında izleyicinin de alt yapısı gerçek dünya ve 
ürünü okuma biçimini de belirlemede etkin rol üstlenmektedir (Oskay,1993:311). 
Televizyon gerçekliği olay ve konuların doğasının televizyon formatları biçimine 
dönüştürmesi ile değişmektedir. Bu nedenle gerçeklik görüntülerin belli kurallar 
çerçevesinde kesilip, birleştirilerek, müzik ve efektler eklenerek yeniden oluşturulmuş bir 
gerçeklik olarak ortaya çıkmaktadır. Yani televizyon gerçekliği yeniden üretilmiş bir 
gerçeklik özelliği taşımaktadır. 
 

2. HATIRLA SEVGİLİ DİZİSİ İNCELEMESİ 
 
Dizinin Künyesi 
Yönetmenleri: Ümmü Burhan ve Faruk Teber 
Senaryo: Nilgün Öneş – Şebnem Çıtak 
Yapım Yılı: 2006-2008 
Türü: Drama, Melodram, Dönem Dizisi 
Yayın Kanalı: ATV 
Oyuncu Kadrosu: Ahmet (Cansel Erçin), Yasemin (Beren Saat), Necdet (Okan Yalabık), 
Selma (Ayda Aksel), Sevim (Laçin Ceylan, Lale (Meltem Parlak). 
Konu: Politik görüşleri birbirinden çok uzak olan iki ailenin gençleri, tutkulu bir aşkla 
birbirlerine bağlanırlar. Bu bağlılıkları onları yavaş yavaş ailelerinden koparır. Aileleri ve 
aşkları arasında kalan Ahmet ve Yasemin'e kaderin hazırladığı oyunlar vardır. 
 
50'ler'den 80'lere dek uzanan bir yakın tarih dönem dizisi olan Hatırla Sevgili, dönemin 
naifliğini yaşamak isteyenlere, yaşamla ölüm arasında ince çizginin ne kadar silik 
olduğunu göstererek bir devrin hikâyesini anlatıyor.  
 

2.1.Dizinin akışı: 
 

"Hatırla Sevgili" dizisinin ilk sezonu Ahmet ve Yasemin'in tutkulu aşkı ile birlikte, 27 
Mayıs darbesi öncesi, Başbakan Adnan Menderes'in geçirmiş olduğu uçak kazasının ele 
alınması ile birlikte dönemin siyasi olayları, mücadeleler, sıkıntılar dile getirilmektedir. Bu 
yaşananlar bir dönem dizisi niteliğinde politik tarihimizde 27 Mayıs mücadelesi biçiminde 
adlandırılan süreç üzerine kurmaca bir yapım üzerinden, genellikle gerçek kişi ya da 
gerçek olaylara atıf yapılan bir temsil şeklinde ilerlemektedir. 
 
Dizinin 27 Mayıs olaylarını olumlayan ve olumlamayan tarafların tepkisine karşı objektif 
biçimde her iki tarafında ele alındığı bir yapım ortaya koyulmaya çalışılmaktadır. Dizide 
iki sevgiliyi oynayan Yasemin'in babası Rıza berberlik yaparken Adnan Menderes'in 
dikkatini çekerek milletvekili olmaktadır. Ahmet'in babası savcı Şevket ile Rıza çocukluk 
arkadaşı olmasına rağmen ülkede yaşanan siyasi çekişmeler nedeni ile Şevket ile Rıza 
birbirine düşman olmuştur. Bu farklı iki siyasal görüşe sahip arkadaş üzerinden, dönemin 
iki siyasal partisi de bir bakıma temsil edilmektedir. 
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"Hatırla Sevgili" bir dönem dizisi olmasına karşın, dönemin başbakanı olan Adnan 
Menderes dizide etkin bir karakter olarak yer almamakta ve ana karakter oyuncular 
arasında görülmemektedir. Dizi oyuncuların aşk, arkadaşlık ve mücadele süreçleri arasında 
27 Mayıs'a gidiş, yaşanan darbe ve Adnan Menderes'in idamına yer verilmektedir. Bu 
dönemin en önemli olayları olan "Yassıada Duruşmaları" dizinin 7. Bölümü'nden 
başlayarak, 6 Nisan 2007 tarihinde yayınlanan Adnan Menderes'in idam sahnelerinin 
verildiği 12. Bölüm'e kadar devam etmektedir. Dizinin ilerleyen sürecinde 27 Mayıs 
Darbesi sonrası günler aktarılırken, karakterler üzerinden konu ilerlemekte ve ilk sezonun 
ikinci kısmından itibaren konu 1960 askeri darbesi döneminde yaşananlar ve 60'ların 
sonları ile 1970'lerin başlarındaki sol öğrenci grupları ve daha sonrasında yaşanan çeşitli 
siyasî gelişmeler ve olaylar yer almaktadır. Bu ilerleyiş süreci içerisinde 12 Mart Darbesi 
gibi dönem siyasi olayları da yine ana karakterler üzerinden kurgulanan oyun dâhilinde 
verilmektedir. Ana karakterler bir biçimde bu olaylara dâhil olmaktadır. Dizinin bölümleri 
sırasında dönem dizisi olduğunu vurgulamak ve gerçekliği yansıtmak adına sık sık 
dönemin yayın organlarının haberlerinden kesitler sunulmaktadır. Bunun yanında dizide 
yer alan Rıza Ünsal karakteri üzerinden Demokrat Partililerin darbe sürecinde çektiği 
sıkıntılara dikkat çekilmektedir. 
 
Dizide başrolde yer almasalar da dönemin önemli siyasi karakterlerinin gerçek isimleri, 
siyasi yaklaşımları ve yaşadıkları süreç bakımından yer aldıkları görülmektedir.  
 

2.2.Göstergebilimsel Söylem Analizi 
 

Göstergebilimin temelleri Ortaçağ'a kadar gitmesine rağmen, göstergebilimsel analizin 
öncüleri olarak İsviçreli Dilbilimci Ferdinand de Saussure ile Amerikalı Düşünür Charles 
Saunders Pierce kabul edilmektedir. 19. yüzyıl sonları ile 20. yüzyıl başlarında etkili olan 
bu iki bilim adamının çalışmaları göstergebilimi bir bilim dalı olarak ortaya çıkarmakta ve 
1960'lı yıllarda da göstergebilim üzerine yoğunlaşan çalışmalar sonucunda bu disiplin 
sosyal bilimlerde araştırma yöntemlerinde etkin biçimde kullanılmaya başlanmaktadır 
(Geray, 2014:165). Göstergebilimin temel amacı anlam ifade edebilecek tüm göstergeleri 
anlamlı bir bütün içerisinde yorumlamak ve açıklamaktadır. Bunun yanında göstergebilim, 
göstergelerin ifade ettikleri gösteren ve gösterilen anlamlarının birbirleri ile olan 
bağlantılarını ve farklılıklarını da ortaya koymaya çalışmaktadır (Sığırcı, 2016 :11). 

Göstergebilimin daha sade ve anlaşılır biçimde değerlendirip yorumlayan kişi ise ünlü 
Fransız Dilbilimci Roland Barthes'tır. Barthes, göstergelerin bir bütün olarak 
değerlendirilmesi gerektiğini üzerinde durarak, yaşanan evrende her nesnenin bir anlam 
taşımakta olduğunu ve bu anlamları da her kültürün kendine özgü kodladığını 
belirtmektedir. Ona göre göstergebilimin temellendirilmesi iki temel üzerinde 
belirmektedir, bunları da yananlam ve düzanlam olarak açıklamaktadır. Bunlardan ilki olan 
düzanlam (detonation) bakan herkesin aynı biçimde ilk bakışta algılayabildiği, göstergenin 
ilk anlamını ifade etmektedir. Yananlam (connotation) ise temelde verilmek istenen ve 
bakan herkesin hemen çözümleyemediği asıl mesajı içeren kısmı ifade etmektedir 
(Barthes,2016:86).  

Düzanlam görülen görüntünün verdiği ilk mesaj, yananlam ise kaynaktan verilmek istenen, 
anlam yüklenen asıl mesaja götürmektedir. Örneğin, karanlık kelime anlamı olarak 
aydınlık kelimesinin karşıtı olarak değerlendirildiği gibi ışık olmama durumu biçiminde de 
açıklanabilir. Burada karanlık kelimenin düzanlamına vurgu yapılmaktadır. Ancak aynı 
kelime yerine göre üzüntü sıkıntı perişanlık anlamları ile de bağlantı kurmaktadır. Bunlar 
da karanlık kelimesinin kişiden kişiye ve ortamdan ortama göre değişebilen özellikte 
yananlamlarını da karşılamaktadır (Rifat, 2013:233). Bu nedenle yananlam izleyicilerin 
kendi kültürel düzeyleri, bilgi birikimleri, içinde yaşadıkları tarihsel süreç ve döneme özgü 
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bir bakış açısı ile mesajları okumalarında etkilidir. Bir kültürde olumlu kabul gören bir 
mesajın başka bir kültürde olumsuz kabul edilmesi yananlama yüklenen anlamlarla 
biçimlenmektedir.  

Sinema ya da televizyonda, görüntülerin "gösteren"i, gerçeğe çok benzediğinden 
"düzanlam" güçlü bir biçimde görülmektedir. Örneğin yönetmen bir kadın göstermek 
isterse kadın göstermektedir. Ancak sonrasında yönetmenin düz anlamlı görüntülerden 
nasıl "yananlam" ortaya koyacağı önemlidir. Bunun içinde nasıl bir çekim yapacağı ya da 
düzenleme yapması gerektiği yananlamı şekillendirmektedir(Büker,1991:53). Düzanlamlar 
pek çok kültürde ortak değerler olarak kabul görmektedir. Genel olarak dünyanın birçok 
yerinde düzanlam boyutunda gösterge aynı anlama gelmektedir. Ancak yananlam 
boyutunda değerlendirilen göstergeler, kişinin kültürü, yaşantısı ve deneyimleri 
çerçevesinde anlam kazanmaktadır (Guiraud, 2016:45-46). Bu nedenle yananlamlar genel 
olarak değişim göstermektedir.  

Söylem çözümlemesi, medya metinleri arasından seçilmiş sözcük ve sözcük öbeklerini 
insanların yaşamı algılama, düşünme ve değerlendirmelerinde söyleme yansımış olan 
toplumsal ideolojileri belirtmektedir. Bu yöntemde açık dilsel yapılar üzerinden örtük 
ideolojik yapılara ulaşmak hedeflemektedir. İdeolojik görüşler, kimlikler, güç ve iktidar 
ilişkileri, kültürel değer yargıları, dil aracılığı ile ya da dilsel kurgulama yoluyla ortaya 
konulmaktadırlar (İnceoğlu ve Çomak,2009:44-45). Anlatı metnini birçok yönden 
inceleyen söylem çözümlemesi, metin üzerinden çözümleme ile göstergebilimden 
ayrılmaktadır. Ancak görsel öğelere de anlam yükleme de anlam bilimin önemi 
göstergebilim ile söylemi bir araya getirmektedir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görüntülerin Çözümlenmesi: 

Görüntü 1- Dizi jeneriği 
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Düzanlam: Bir kadın ve bir erkek yanında yüzleri görülmeyen iki erkek yer almaktadır. 

Yananlam: Genç ve güzel bir kadın ve takım elbiseli bir erkek nikâh masasında oturur 
verilmektedir. Net bir görüntü olmamasına rağmen karşılarında oturan kişi de nikâh 
memuru gibi verilmektedir.  

Göstergebilimsel söylem:  Mutlu bir ortam ve nikâh görüntüsü görseli yanında, görüntünün 
solunda ve altta verilen parmaklıklar ile bir hapsedilmişlik ve oyuncunun yüzündeki endişe 
dikkat çekmektedir. Sarartma efekti ile geçmiş anlamı yüklenmektedir. Genel olarak eski 
fotoğraflar kaldırılmış oldukları yerlerde sararmakta, geçmişe ait olmaktadır. Filmin 
jeneriği bu saratma ile içerdiği olayların geçmişte geçtiği ve parmaklıklarla olumsuz 
olayların yaşandığı anlatılmaya çalışılmış gibi görülmektedir. 

Görüntü 2                                                         Görüntü 3 

  

Düzanlam: Görüntü 2'de bir odada iki kadın ve iki erkek oturmaktadır. Görüntü 3'de ise 
bir salonda dans eden insanlar ve keman çalan bir adam verilmektedir. 

Yananlam: Her iki görüntüde de verilen kadın ve erkekler modern giyimli ve üst düzey 
yaşam koşullarına gönderme yapmaktadır. Dizi 2000'li yıllarda çekilmesine rağmen 
kıyafetler ve oturulan oda 1960'lar tarzında verilmektedir. Yaşam biçimleri ve ortamlarına 
göre zengin aile çocukları olarak tanımlanabilir. 
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Göstergebilimsel söylem: Oturma odasındaki çalışma masası, odanın dekoru, gençleri o 
döneme göre giyimleri ile sıradan bir aileden çok ülkenin belli aile çocukları üzerinden bir 
dönemin anlatısı ile karşı karşıya olduğumuz izlenimi görülmektedir. 

Görüntü 4                                                         Görüntü 5 

  

Düzanlam:Görüntü 4'de bir kadın, bir erkek ve arkalarında kalabalık insanlar yanında, 
önlerinde duran asker üniformalı kişiler görülmektedir. Görüntü 5'de ise bir kadın ve bir 
erkek el ele tutuşmuş koşmakta, arka kısımda da insanlar yer almaktadır. 

Yananlam: Görüntü 4, asker üniformalı kişiler tarafından durdurulan insanlar dikkat 
çekmektedir. Asker korunma yanında güç ve baskıda çağrıştırmaktadır. Asker hareket 
etmek isteyen bu insanları durdurmakta ve yollarını kesmektedir. Görüntü 5'te de koşan 
gençlerin yüz ifadelerinden bir tehlikeden kaçtıkları anlaşılmaktadır. Koşmaları sırasında 
arkadaki insanlardan da tepki almaktadır.  

Göstergebilimsel söylem: Türk toplumunda asker önemli anlamlar taşımaktadır; kutsaldır, 
koruyandır, peygamber ocağıdır, ancak bunun yanında sürekli darbeler yaşayan Türk 
toplumu açısından bakıldığında da antidemokratik ortam, korku, baskı ve tehdit anlamı da 
taşımaktadır. Bu nedenle önünü kesen asker, geçilmesi tehlikeli anlamı taşıyabilmektedir. 
Görüntü 5'te toplum tarafından modern giyimli ve olaylara karışan gençlerin kabul onay 
görmemesinin, arkadaki insanların tepki göstermesinin nedeni olarak değerlendirilme 
olasılığı yüksektir. 
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Düzanlam: Görüntü 6'da önde beyaz giyimli bir adam, arkasında da kalabalık bir topluluk 
görülmektedir. Görüntü 7'de ise yine beyaz giyimli ve boynunda idam ipi olan bir adam 
görülmektedir.  

Yananlam: Görüntü 6'da beyaz giyimli adam Adnan Menderes gibi idam edilen ünlü bir 
başbakan olduğunda gittiği yerin idam sehpası olduğu bilinmektedir. Buradaki yan anlam 
aslında bilgi temelli olarak anlam kazanmaktadır. Görüntü 7 ile birlikte arka arkaya 
verildiğinde de idam olduğu belirmektedir. Ancak arkasında alkışlayan insanların 
alkışlama nedeni bu görüntü dâhilinde yananlam olarak farklı anlamlar taşıyabilir. Bu 
durumu, protesto edip alkışlayanlar olabileceği anlamı taşıyabileceği gibi sonucun 
memnuniyeti için alkışlayanlar izlenimi de ifade edebilmektedir. Temel bilgi dışında 
görüntünün yananlamı olarak değerlendirilebilecek düzey bunla sınırlı kalmaktadır. 

Göstergebilimsel söylem: Türk toplumu için geçmişte yaşanan idamlar, haklı haksız 
değerlendirmesi dışında ele alındığında siyasal açıdan bir döneme damga vurmaktadır. 
2000'li yıllar gençliği bu idamlarla sadece geçmişe bağlı anlatılarda karşılaşırken 80 ve 
öncesi gençliği doğrudan ya da medya üzerinden bunlara tanık olmaktadır. Bu nedenle 
idam sehpası Türk toplumsal yapısı açısından birçok anlamı birlikte taşımaktadır. 
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Düzanlam: Görüntü 8, ortada zincirlenmiş ayaklar, yanlarda ise asker postalları 
görülmektedir. Görüntü 9'da ise sarkan bir ip yer almaktadır. 

Yananlam: Zincirlenmiş ayaklar her toplum için cezalandırılan kişi anlamına gelmektedir. 
Asker postalları da zincirlenen ayağın yanında, adalet, güven, suçluyu cezalandırma, korku 
gibi birçok yananlamı barındırmaktadır. Görüntü 9'da yer alan idam ipi suçlunun 
cezalandırılması açısından adaleti sembolize ederken diğer taraftan suçsuz insanların 
cezalandırıldığını düşünen kişilere göre de haksızlık anlamını taşımaktadır.   

Göstergebilimsel söylem: Türk toplumsal yapısında söylem olarak görüntü 8 ve görüntü 9 
darbeler ve baskı ile değerlendirilerek otorite, hiyerarşi, baskı, korku ve çaresizlik ile eş 
anlamlı olarak okunabilmektedir. Bunun yanında bazı kesimler açısından da adalet, güç ve 
iktidar anlamı taşıyabilmektedir. 

Görüntü 10                                                       Görüntü 11 

  

Düzanlam: Erkekler, kadınlar ve polisler görülmektedir. 
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Yananlam: Türk toplumunda bir dönem bazı kesimler tarafından genç, modern ve 
üniversite okuyan öğrenciler militan olarak tanımlanmaktadır. Birçok olay onların katılımı 
ile gerçekleşmektedir. Siyasal partilerde bu gençler arasında yerleşmektedir. Dönemin 
önemli polis öğrenci karşıtlıklarına tanık olması bu görüntülerin sık yaşanmasını da 
sağlamaktadır.  

Göstergebilimsel söylem: Uzun bir dönem Türk toplumunda, gençler modern giyinmiş ve 
eline pankart almışsa suçludur izlenimi yaşanmıştır. Bu nedenle dizide sık sık bu gençler 
verilmekte ve polis-öğrenci çatışmaları yansımaktadır. Dizide polisin gaddar, acımasız ve 
saldırgan verilmesi polisine değer veren bir toplum içinde eleştirilere neden olmaktadır. 

Görüntü 12                                                        Görüntü 13 

  

Düzanlam: Görüntü 12'de bir kadın ve bir erkek, arkada ise ellerinde pankartlarla gençler 
görülmektedir. Görüntü 13'de ise bir idam sehpası, bir erkek ve bir asker görülmektedir. 

Yananlam: Görüntü 12'de yumruğunu havaya kaldırmış ve pankart taşıyan gençler bir 
olaya karşı tepki göstermektedir. Görüntü 13 idam sehpasına giden masum görünümlü bir 
genç oyuncu üzerinden canlandırılan Deniz Gezmiş destekleyenler tarafından kahraman 
olarak nitelenirken, karşı görüşte olanlar tarafından ise cezasını bulan hain olarak 
değerlendirilmektedir. 

Göstergebilimsel söylem: Görüntü 12'deki görselde bir karşı yürüyüş ve protesto 
görülmektedir. Ancak kültürel okumada bu görüntüde giydikleri kıyafetler ve taşıdıkları 
pankartlarla önemli bir kesim tarafından olumsuz karşılanan bir hareket olarak 
tanımlanabilir. Bu görüşü destekleyenler tarafından sağduyulu gençler tanımlaması 
kullanılabilir. Ancak bunun yanında terörist, militan gibi tanımlamalarla da 
karşılaşılabilmektedir. 

Görüntü 13 Türk toplumsal yapısında bir kesim tarafından vatanını seven bir kahraman, 
cesur bir kişilik olarak gururla idam sehpasına giden kişi, bir kesim tarafından ise vatan 
haini olarak görülürken, toplumsal yapıdaki siyasi görüşler görselin okunmasında etkin 
konumdadır.  

 

 

 

Görüntü 14                                                        Görüntü 15 
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Düzanlam: Bir ev ve eli silahlı askerler görülmektedir. 

Yananlam: Askerlerin duruş biçimi ve ellerindeki silahları tutuş şekillerine göre bina 
içinde suçlu biri ya da birilerinin olduğu verilmektedir.  

Göstergebilimsel söylem: Kızıltepe yine Türk toplumunun belleğinde önemli yere sahip bir 
olay olarak bilinmektedir. Belli bir döneme damga vuran bu olay görsel olarak 
yansıtılırken, kimine göre insanlar masum asker saldırgan eleştirisi alırken, kimine göre de 
içerdeki insanlar suçlu asker görevini yapıyordu. Görüntülere nereden bakıldığı anlamı 
biçimlendirmektedir. Bakış yönüne, yerleşik bilgiye ya da bulunulan tarafa göre anlam 
yüklenebilmektedir. 
 
Darbe dönemlerinin siyasi etkilerinin yanında toplumsal etkileri de insanların yaşamlarında 
oldukça derin izler bırakmaktadır. Ordu, siyasal alanda olduğu gibi toplumsal alanda da 
uyguladığı yasaklarla etkinlik göstermektedir. Bu yasaklar, ağır yaptırımlarla 
desteklenmekte, halkın her türlü muhalefet ve karşı çıkma gücü elinden alınmaktadır 
(Öcal, 2009:9). Dolayısıyla darbe yaşayan insanlar bu etkiyi uzun süre hissetmektedir. 
Özellikle bu darbe sonucu yaşanan antidemokratik ortamlara maruz kalmış insanlarda 
asker, asker postalı, polis, silah gibi baskı araçları etkilerini daha uzun süre hissetmektedir. 
Türk toplumu sık darbe yaşamış bir toplum olarak bu antidemokratik ortamlara daha fazla 
maruz kalmaktadır. Bunu görmeyen gençlerde büyüklerinin anlattıklarından ya da 
okudukları ve izlediklerinden bir biçimde darbe hakkında bilgi sahibi olmaktadır. 
 
SONUÇ 
 
Televizyon geçmişin hikâye anlatıcısı konumunda milyonlara seslenen güçlü bir iletişim 
aracıdır. Toplumsal belleği şekillendiren, toplumların geçmişi hakkında hikâyeler 
anlatarak, yorumlayarak onları yeniden inşa eden bir kitle iletişim aracıdır. Televizyon 
dizileri bir toplumda yaşanan siyasi ya da sosya-ekonomik değişimleri, çatışmaları, 
beklentileri belli bir gerçeklik çerçevesinde yeniden temsil etmektedir. Televizyon dizileri 
içinden çıktıkları toplumların yansıması olarak, dönem dizileri de toplumun geçmişini 
hatırlaması ve yeniden yaşaması açısından önem kazanmaktadır. Bu tür diziler toplumun 
siyasi belleğini her zaman zinde tutmakta ve siyasal zihniyet değişiminde hatırlatma görevi 
üstlenmektedir. Dizilerde siyasal olayların işlenmesi hem baskı olasılığı hem de izleyici 
çekme kaygısı nedeniyle genellikle başka bir hikâyenin kurgusuna eklemlenmektedir. 
Burada da gerçeklik konusu tartışma ortamı sunmaktadır.  
 
"Hatırla Sevgili" dizisi Türk siyasal tarihinin yakın bir dönemine ışık tutmaktadır. İzleyici 
belleğini yeniden uyarırken, yakın tarihi kendi kurgu ve gerçekliği çerçevesinde yeniden 
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inşa etmektedir. Adnan Menderes'in yani Türkiye başbakanının idam edilmesi, Deniz 
Gezmiş ve arkadaşlarının idam sehpasına çıkışları, Mahir Çayan ve arkadaşlarının 
Kızıltepe'de öldürülmeleri televizyon ekranında yeniden kurgulanmakta ve kendi 
gerçekliğinde yeniden sunulmaktadır. Dizi her ne kadar tarafsız bir bakış açısı ile yakın 
tarihi verme çabası gütse de, senaristler basına yaptıkları açıklamalarda taraf olduklarını 
dile getirmektedir. Buda gerçeklik olgusunu sorgulama açısından önem taşımaktadır. 
Toplumda dizide yer alan politik yaşamdan çok Yasemin ile Ahmet'in aşkının konuşulması 
gerçeklik ve reyting kaygıları çarpışmasını tartışılır konuma getirmektedir. Dizi, dönem 
olaylarını verme açısından gerçeklik vurgusunu güçlendirmek için geçmiş görüntülere ve 
gazete manşetlerine sık sık başvursa da siyasi konuları ele alış tarzı medyada sıklıkla 
eleştirilere neden olmaktadır. En çok eleştiride siyasi olaylar nedeniyle yaşanan 
çatışmaların masum gösterilmesi ve çatışmalarda yer alan gençlerin izleyici gözünde 
olumlanmasının yanlışlığı yönündedir. Olaylara tanık olmuş ya da olayları yakından 
incelemiş kişiler tarafından olumlu ya da olumsuz birçok eleştiri almıştır ve buda 
kaçınılmaz bir sonuçtur.  
 
Postman göre, ‘görmek inanmaktır’ (1994:34) görüşü var olan bilgi gereği her zaman önde 
gelen düşünce olarak sadece gerçek dünyadan seçilmiş görüntüler ile sınırlı olmadığı, 
yeniden imal edilen yapay olaylar ile insanlara gerçek dünyaya ait gerçek görünümler 
biçiminde sunulduğunu belirtmektedir. Televizyon programları, yapım özellikleri 
nedeniyle mutlaka kurgu aşamasını geçirmektedir. İzleyicinin karşısına gelen programlar 
belli bir kurgu sürecinden geçmekte, görüntü seçimine maruz kalmakta, ayıklanmakta ve 
bu görüntüler tekrar bir araya getirilerek program hazırlanmaktadır. Dolayısıyla televizyon 
programları ve dizilerin sunmuş olduğu gerçeklik kurgusal ve yeniden inşa edilmiş bir 
gerçeklik taşımaktadır. 

Göstergebilimsel söylem analizinde rastlantısal olarak seçilerek incelenen görüntülerde, 
Türk toplumunda yerleşik olan düşüncelerin yönetmen tarafından da özellikle 
vurgulanarak işlendiği görülmektedir. Dizinin ilgi çekerek yüksek izleyici sayısına 
ulaşması amaçlı olarak bir aşk öyküsü akışı içerisine yerleştirilen, dönemin öğrencileri, 
gençleri, olayları kronolojik akış ve ünlü politik kişiliklerin gerçek adları ile diziye 
yerleştirilmektedir. Buda hem gerçek olayların yeniden belleklerde canlandırılması ile bu 
dönemle bir biçimde bağı olan izleyiciyi, hem de bir aşk hikâyesi ve geçmişteki 
öğrencilerin yaşamları üzerinden genç izleyiciyi ekran başına çekmektedir.  
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1950’LER LÜTFİ ÖMER AKAD SİNEMASINDA SUÇ VE GERÇEKÇİLİK 
Doç. Dr. Günseli Pişkin1  

 

ÖZET 

Bu çalışmada Türkiye’de Sinemacılar Kuşağının önemli yönetmenlerinden Lütfi Ömer 
Akad’ın karakterlerinin toplumsal ortamlarında yaşadıkları çelişkileriyle suça yöneldikleri 
1950’li yıllardaki filmleri yönetmenin gerçekçiliğe yaklaşım biçimiyle ele alınmaktadır. Suç 
işlemeye eğilimli sıradan insanlar ve gangsterler tüm dünya sinemalarının alışılmış 
karakterleridirler. Gerçek yaşam ve karakterlerden esinlenen Akad, Türk Toplumunu dikkatli 
şekilde gözlemleyerek, filmlerini, klasik anlatım yapısını zorladığı ve aynı zamanda doğal, 
inandırıcı bir sinema diliyle çeker. Gerçekliğin temsillerini beyaz perdede sunarken kendi 
biçimini de başarıyla ortaya koyar. Akad karakterlerinin psikolojisine bağlı kalarak nesnel 
gerçeklikle iletişim kurmaktadır. Bunu yaparken sinemadaki yeni gerçekçilik akımından öteye 
gider çünkü filmlerinde her zaman bir tartışma konusu vardır ve izleyiciler de bu tartışmaların 
içine başarıyla çekilirler.  

Çalışmada yönetmenin filmlerindeki gerçekçilik olgusunun ele alınışıyla beraber anlatım 
biçimini titizlikle kurması da açıklanmaktadır. Filmlerinde kişisel tercihler ve toplumsal 
kurallar  bağlamında ortaya çıkan çelişkileri çözmek için kendilerini adayan bireylerin 
davranışlarına göndermeler yapılmaktadır.  Aynı zamanda Akad’ın Türk Sinemasının çok 
erken bir döneminde filmlerinde Hollywood Sinemasının klasik anlatımını kendi biçimini 
geliştirerek aşması tartışılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: gerçekçilik, klasik, suç, biçim, anlatım. 

 

CRIME and REALISM in LÜTFİ ÖMER AKAD’S 1950s FILMS   

ABSTRACT 

In this study, 1950s films which were made by Lütfi Ömer Akad, who was one of the first 
distinctive directors of early Turkish Cinema, and whose characters were inclined to perpetrate  
crimes because of their conflicts in their very social lives, are explained by taking the 
director’s approach to realism and his style into consideration. Individuals who are inclined to 
commit offenses and gangsters are usual characters of world cinema. Akad, who was inspired 
of real life and real characters by observing Turkish society carefully, made films with his 
plain and persuasive cinema style, and tried to overcome classical narration of genre films. 
Whereas he established representations of reality he revealed his unique style successfully. By 
sticking to his characters’s psychology he communicated with objective realism. When he was 
doing that he went beyond neo-realist movement because there was always a question of 
debate so that spectators always participate in.  
In the study director’s comments on realism, his presentation of realities and how he improved 
his style rigorously are also explained. There are implications related to sacrifying actions of 
characters who try to solve problems which emerge from conflicts of personal choices, and 
social rules. Furthermore in the study it is discussed that in the period of early Turkish cinema 
Akad overcame classical narration of Hollywood cinema by improving his style. 
Keywords: realism, classic, crime, style, narration. 
GİRİŞ 
                                                             
1 Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü 
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Türk Sinemasında da dünya sinemasında olduğu gibi gangsterler, çeşitli nedenlerle suça itilen 
karakterler ve yaşadıkları, neden oldukları olaylar her zaman farklı türlerde işlenmekte aynı 
zamanda bunlar film türlerini de etkilemektedir. Bu karakterler sanat filmlerinin ya da değişik 
ülkelerdeki adları dikkate alındığında sözgelimi bağımsız, avantgarde filmlerin de konusu 
olabilmektedir.  İtalyan Yeni Gerçekçiliği, Şiirsel Gerçekçilik, Yeni Dalga gibi sinema 
akımları suç öykülerini kullanmışlardır ve sinemanın popüler film türlerinden olan Kara 
Filmler suç ve suçluların dünyasını belli kalıplarla izleyicilere aktarmışlardır. Bu film 
akımlarının tüm dünya sinemalarını günümüzde de etkiledikleri ve yönetmenleri farklı anlatım 
biçimleri aramaya yönelttikleri unutulmamalıdır.  

Suç filmleri Türk Sinemasında Lütfi Ömer Akad’la başlamaz. Suçluları ve maceralarını ve 
sonunda başlarına gelenlerin işlendiği filmleri polisiye filmler olarak niteleyen Agah Özgüç bu 
konuda şunları dile getirir;  

1922 yılında Muhsin Ertuğrul’un yönettiği İstanbul’da Bir Facia-ı Aşk’ı konusunu 
dönemin bir zabıta olayından aldığı için, uzaktan da olsa ‘polisiye film” sayılır… Ama 
Türk Sinemasında bütünü içinde bu yolu, bir ilk film olarak Faruk Kenç açar. Vâlâ 
Nurettin’in bir romanından uyarlanan Yılmaz Ali, temel olarak bir polis hafiyesinin 
üzerine kurulmuş bir filmdir” (Özgüç, 2005, s.131). 

Sherlock Holmes, Arsen Lupen, Mike Hammer Batı Edebiyatı ve Sinemasının tanınmış uyanık 
dedektifidirler. Türkiye’deyse Kemal Tahir ve Atıf Yesari’nin suç dünyasıyla ilgili romanları 
günümüzde farklı yazarlarla devam eder. Kani Kıpçak’ın tarihsel bir olayı anlatan İstanbul 
Kan Ağlarken (1951) filmi vatanseverlik ve suç dünyasının iç içe geçtiği bir anlatıma sahiptir.  

Türk Sinemasında sinemacılar kuşağının ilk ve önemli yönetmenlerinden Lütfi Ömer Akad 
döneminin sinema akımlarından büyük ölçüde etkilense de, Türkiye’deki toplumsal ve 
ekonomik değişimlerle beraber bireylerin konumlarıyla, suça itiliş nedenlerini yalın bir 
gerçekçilikle ve kendine özgü biçimle anlatmak yönetmenin asıl kaygılarındandır. Akad, 
özellikle 1950’li yıllardan başlayarak olgunluk dönemine kadar sinemada gerçeklik temsilleri 
üzerinde ciddi bir şekilde uğraşır. Sinemanın klasik anlatım yapısını zenginleştirir, bireylerin 
doğru ya da yanlış davranışlarını ait - orta sınıf ağırlıklı olarak kendisine özgü biçim 
arayışıyla toplumsal yapıya doğallıkla oturtmayı başarır. Bunu yaparken melodram ve 
aksiyonun klişe karakterizasyonlarının etkisinde kalmaz. Akad’ın gerçekliğe bakışı ve bunu 
beyazperdede temsil etmesi, sinemanın belli türlere özgü klasik anlatım yapısını zorlaması ve 
hatta aşması, içinde yaşadığı toplumu tanıması gibi unsurlar film biçimini güçlendirir. 

Akad’a özgü gerçekçiliğin belirgin olarak ortaya çıktığı ve yeni arayışlar içinde bulunduğu 
dönem 1950’lerdir.  Yönetmenin 1960’lardaki farklı tür arayışları filmlerindeki estetik ve 
biçim denemelerini sürekli geliştirmesine neden olur ve özellikle 1973-75 yıllarında çektiği 
Gelin, Düğün, Diyet göç üçlemesinde kendine özgü, sakin aynı zamanda sarsıcı gerçekçilik 
anlayışını pekiştirir. Akad filmlerinde Türkiye’nin değişen toplumsal ve ekonomik 
durumlarında ayakta kalmaya ve yeni değerlere uyum sağlamaya çalışan bireyler aracılığıyla 
ayrıca doğal mekan betimlemeleriyle Türk Toplumunun ve karakterlerinin kendine özgü 
yanlarını başarıyla yansıtmıştır. 

Sinemada gerçekçilik anlayışları ve dışavurum biçimleri belirgin olarak İkinci Dünya 
Savaşından sonra İtalya’da Neo-realismo-Yeni Gerçekçilik, sonrasında yine Avrupa’da 
Réalisme Poétique- Şiirsel Gerçekçilik akımlarıyla tüm Avrupa ve Dünya Sinemasını etkiler. 
Aynı zamanda tüm bu akımlar Avrupa Sinemasının Amerikan Sinemasının etkisinden 
kurtulmasına destek olurlar. Daha sonra Fransa’da etkili olan New Wave-Yeni Dalga Hareketi 
de ülke sinemacılarının ve kuramcıların Cahiers du Cinéma dergisindeki yazılarıyla gelişir ve 
bu akımın sinemacıları tamamen Amerikan sinemasını klasik anlatım biçimlerinin ötesine 
geçmeye çalışırlar. Yeni Dalga filmleri “oyunculuk biçimleri ve karakterizasyonlar gibi 
gerçekçiliğin diğer unsurlarından çok mise–en-scéne- mizansen- ve çekim biçimlerinin 
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biçimsel eğilimlerini vurgulama eğilimindedir” (Halam ve Marshment 2000, s. 47). Bu 
nedenle Yeni Dalga filmleri yüzeysel ya da görünürdeki gerçekçiliğin aşırılıklarını yansıtma 
kaygıları ve mekan betimlemelerinin çokluğu nedeniyle öykü gelişimi ve karakter 
güdümlemelerinin arasındaki ilişkileri zedelemesi yüzünden eleştirilere maruz kalmıştır. 
1940’ların ortalarında Hollywood Sinemasındaysa Film Noir-Kara Filmler etkili olmaya 
başlar, bu filmler karanlık sokakları, planlı cinayetleri ve bazı nedenlerden dolayı kötülüğe 
itilen la femme fatale- ölümcül kadın figürleriyle günümüze kadar değişik türlere nüfuz 
ederek gelişecektir. Tüm bu akım ve türlere ait filmlerin içinden çıktıkları toplumun tarihsel 
olaylarına bağlı olarak ekonomik ve siyasal olaylardan etkilendikleri unutulmamalıdır. Söz 
gelimi kara film türünün ilk dönemindeki ölümcül kadın imgeleri İkinci Dünya Savaşında 
oldukça güçlenen ve erkeklerin çalışma alanlarında başarı gösteren kadınlara tepki olarak 
ortaya çıkar. 1940’larda Hollywood Sinemasında kent melodramlarının karanlık karamsar 
havalarına ek olarak dedektif ve suçlular dünyası izleyiciye sunulur. Dönemin Amerikan 
filmlerinde Freud ve Varoluşçuluk felsefesinin etkileri kaçınılmaz şekilde bulunmaktadır ve 
bunlar zaman içinde değişime uğrayan tür filmlerinde uzlaşımsal olarak kullanılırlar. 

Klasik Hollywood döneminin başından sonuna, türler kendi kendilerini tasfiye ettiler, 
sonunda bunlar neredeyse kendilerinin parodilerine döndü. Yine de iki yönden 
düşünceye sevk ettiler. Bir yandan türler doğaları gereği mitseldi. Bir korku filmi, bir 
gangster filmi ya da bir çılgın komediyi yaşamak arındırıcı (cathartic) bir süreçti. 
Verdiği hazzın bir bölümü, bu temel motiflerin bir film zamanı içinde nasıl işlendiğini 
görmezden geliyordu. Tür, sınırlı sayıda öğenin sınırsız sayıda kombinasyonu olanağını 
sundu” (Monaco, 2006, s. 285).  

Kara filmlerin dedektifleri suçlulara tam karşıt olarak sunulması beklenirken kırılgan ve 
hassas yapılarıyla tekinsizdirler. Bu durum Akad ve Türk sinemasında söz konusu değildir 
çünkü iftiraya uğrayan ya da suça itilen karakterler kendilerini aklamaya çalışırlarken kanun 
adamlarıyla beraberdirler.     

Lütfi Ömer Akad’ın kendi döneminin hemen öncesinde tiyatrocular ve geçiş dönemi filmleri 
Türk Sinemasına hakimdir. Özellikle Türk Sineması Hollywood ve Hint filmlerinin büyük 
ölçüde etkisi altındadır, ancak Akad böylesi oluşumlara meydan okuyup, döneminin 
sinemasal akımlarından etkilense de bunları aşmayı başararak filmlerini çekecektir. Bu 
çalışmada  yönetmenin 1950’lerde çektiği suçla ilgili filmler ele alınmaktadır, bu dönemde 
Akad’ın Türk Sinemasına getirdiği yenilikler hem Türk Sinemasının gelişmesine olanak 
vermiş hem de belli bir dönem Türk toplumunun yaşamına, çelişkilerine ayna tutmuştur. 
Akad, Türk toplumundaki kendi kültürüne ait filmlere duyulan gereksinimi özümsemiş ve 
bundan cesaret almıştır. 1950’ler Türk Toplumunda önemli değişikliklerin olduğu bir 
dönemdir, ekonomik yaşamda görülen özgürlük ortamı ve kaçınılmaz şekilde toplumsal 
sınıfların belirginleştiği, kentleşmenin hız kazandığı bir dönem söz konusudur ve bu durum da 
Türk yönetmenleri büyük ölçüde etkiler; 

1950’lerdeki yönetmenler “realiteden kaçışa yönelik bir izleyici yerine, realitenin 
onlara yaşattığı sorunlara sahip çıkarak, çözüm arayacak önerilen “hayata gerçekçi 
gözle bakma” biçimini yeğleyecek bir seyirci kitlesinin oluşmaya başladığını 
düşünmüşlerdir” (Oskay, 1996, s.99). 

1950’li yıllar Türkiye’de önemli siyasal, ekonomik ve kültürel dönüşümlerin yaşandığı bir 
dönemdir. Kentlerde %3’e yakın nüfus artışı gözlemlenir ve kentleşmeyi hızlandıran göç 
olgusu köy ve ilçelerden kentlere doğru gerçekleşir, bu kentler arasında İstanbul başta 
gelmektedir. 1945 ve 50’lerden başlayan tarım politikasıyla kısmen de olsa serbest piyasa 
ekonomisine geçilir. Dönemin hükümetleri tarımda makinalaşmaya önem verirler, ancak 
kırsal kesimde yine de işsiz bir kesim vardır ve bu kesim kentlerde kurulmaya başlayan 
fabrikalarda çalışmak üzere doğdukları yerlerden ayrılırlar. DP iktidarı döneminde 
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ekonomik ve siyasal politikalar ticaret hayatında girişimciliği büyük ölçüde ön plana 
çıkarır. Bu durum Anadolu’nun küçük kentlerinde ya da köylerinde az çok ticaretle 
uğraşan kesimin özendikleri büyük kent yaşamlarına katılıp zengin olma istekleriyle 
yakından ilgilidir. Göçle gelen bir kısım insan bunu başarır, özellikle İstanbul’da kentin 
kendi varlıklı kesimine ilaveten köyden gelen ve zenginleşen bir kesim ortaya çıkar. 
Ekonomik hayatta dışa açılma Türkiye’nin dışındaki ülkelerle ekonomik ilişkilerinin 
gelişmesine yol açar. Ekonomik değişimler beraberinde kültürel değişimleri getirir ve Türk 
İnsanının sınıf olgusuyla tanışmasıyla, tüketimle, daha iyi yaşamlara özenmesiyle 
sonuçlanır. Bu dönemden itibaren görmezden gelinen toplumsal kesimler de birey olarak 
toplumsal yaşamda yerlerini alırlar. Türk insanı kendisine özgü şekilde yeni değerlerle 
geleneksel değerlerini uzlaştırma çabaları geliştirmektedir ve çelişkilerini giderme 
eğilimindedir. Tüm bu oluşumlar kitlenin eğlence arayışında açıkça ortaya çıkacaktır. 
1950’lerden itibaren dergilerde, şarkılarda, romanlarda, filmlerde modern olanın 
reddedilmeden geleneklerle uzlaşmaya gidilmesi gözlemlenebilmektedir. Bu durum 
kitlenin anlayışına uygun olarak Klasik Türk Sanat Müziğinin kendisini yeniden 
düzenlendiği kolay anlaşılır müzik türlerinde ortaya çıkar. Artık şarkıcılar, suçlular, 
melodramlar Yeşilçam Sinemasının ayrılmaz parçaları haline gelirler.  

Filmlerinde kendine özgü biçimiyle gerçekçilik üzerinde duran Lütfi Ömer Akad’ın 
karakterleri hızlı değişimlere ayak uydururlar kurtuluşlarıysa bireysellikleriyle, gelenek 
göreneklerine bağlı iyi ahlaklı oluşlarına bağlıdır. Yönetmenin suçlu ya da suçsuz tüm  
karakterleri dönemin ön plana çıkmaya başlayan bireysellik olgusuyla, toplumun değişen 
yapısına uyumlanma çabasındadırlar. Artık haz duyma ve daha iyi yaşam gereksinimindeki 
bireyler aşırılıklara kaçtıklarında çeşitli felaketlere neden olurlar. Dönemin filmlerinde 
kentli zengin ve köylü zengin ayrımı görülürken bunlar 1970’lerde geleneklerine bağlı –
Hulusi Kentmen’le beden bulan- kentli zengin karakterlerin doğmasına neden olur. Burada 
Türk Toplumuna özgü bir uzlaşım söz konusudur ve kentlileşen kırsal kesim bireylerine 
gönderme söz konusudur. Kahraman’a göre “Fransız Devriminin önemli amaçlarından 
birisi köylülüğü tasfiye etmektir. Türkiye’de 1946’yla birlikte başlayan hareket ise bir 
taşıyıcı koalisyon hareketi olduğu için, köylülüğü değil tasfiye etmek, onunla tam bir 
mutabakat ve ittifak içindedir. İki sistem arasındaki derin fark bu yapısal özellikte dahi 
kendisini göstermektedir” (Kahraman, 2011:256). Eninde sonunda yadsınamaz bir gerçek 
Türkiye’nin zaman içinde genel olarak ticari yaşamda varlığını gösteren kentlileşen bir 
topluluğa sahip olmasıdır. 

AKAD’IN FİLMLERİNDE SUÇ VE GERÇEKÇİLİK    

Dönemin yeni gerçekçi filmlerinden Vittorio de Sica’nın Bisiklet Hırsızları (1951) filminde 
temel olarak İkinci Dünya Savaşı sonrasında İtalya’da parasız, işsiz toparlanmaya çalışan 
insanlar konu edilir, filmde suçlu insanlardan çok suç işlemek zorunda kalan bireyler yer 
almaktadır. 1950’lerde ağırlıklı olarak suç filmleri çeken Akad kendi film biçimini yeni 
gerçekçilikle de asla sınırlamayacaktır. Filmlerindeki belgesel havasına karşılık döneminin 
star oyuncularını kullanır. Kanun Namına (1952), Katil (1953), Öldüren Şehir (1953) 
filmlerinde ünlü oyuncu Ayhan Işık başroldedir, yine Öldüren Şehir filminin kadın oyuncusu 
Belgin Doruk’tur. Yönetmen bu ünlü oyuncuları kalıplarından çıkararak olağanüstü bir 
doğallıkla yönetmeyi başarır           

Yönetmenin filmlerinde toplumsal değişim ve oluşumların belirgin olduğu İstanbul mekan 
olarak önemli yer tutar. Akad’ın 1959’da çektiği Çolpan İlhan ve Sadri Alışık’ın yer aldığı  
Yalnızlar Rıhtımı filminde yönetmenin biçimsel arayışlarının olgunlaşmaya başladığı 
gözlemlenmektedir. Tango şarkıcısı Kontes Güner ve kendisini açık denizlerde daha mutlu 
hisseden Kaptan Rıdvan toplumun alışılmış bireylerine göre daha farklı bir yaşam biçimine 
sahiptirler. Etraflarındaki insanlar da kaçakçılar, bar patronlarıdır. Filmin karakterleri 
Antonioni’nin üst sınıftan psikolojik karmaşa içindeki bireylerini anımsatsa da bu filmdeki 
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kişiler üst sınıftan değillerdir, aslında hiçbir sınıfa ait değillerdir, çünkü Akad onların 
dünyasını ve aşk ilişkisini büyük bir doğallıkla işler ve izleyicilere uzak olan bir kesimi 
izleyicilerle yakınlaştırır ve yüzleştirir. Yönetmenin bu denli canlı karakterler 
betimleyebilmesinin nedeni izleyicilerinin psikolojisini ve beklentilerini tanımasından 
kaynaklanır. Nihayetinde herhangi biri beklenmedik bir hata yüzünden kendisini toplumdan 
dışlanmış ve suç işlemiş bulabilir. Filmde şiirsel gerçekçilikde olduğu gibi mizansen 
araştırmaları ön plana çıkmaktadır. Birbirine aşık çiftin hüzünlü ve umutsuz bir şekilde 
buluştukları bina karanlıktır, gölgelerle doludur ve böylesine bir düzenleme sinema tarihinde 
ender görülen en endişe uyandıran mekanlardan birisine dönüşür. Adamla kadının sonu belli 
olmayan karanlık yolda yürüyüşleri hem Kara Filmlerde hem daha öncesinde, yirminci yüzyıl 
başında Alman Dışavurumcu filmlerinde görülen insanı ezen mekan tasarımlarını aşmaktadır, 
çünkü böylesine tekinsizlik yaratan uzama rağmen karakterler asla ezilmezler ve güçlü olarak 
gösterilirler. Klasik ya da sanatsal anlatım biçimlerinin aşılması Akad’ın kendisine özgü 
biçimini ifşa eder. Bu anlamda Akad’ın filmlerinde mekan-karakter ve olay gelişiminin 
başarıyla dengelenmesi söz konusudur. Ayrıca Akad’da Amerikan anadamar filmlerinde 
olduğu gibi türsel uzlaşımlar ve kalıplar bulmak imkansızdır. Suçlular sadece birer kent 
melodramını deneyimlemekten çok ötedirler, kırsal kesimdeki gelenek ve göreneklerden 
kaynaklanan suç işleme eylemlerin anlatıldığı Beyaz Mendil (1955) filmi de bir sadece köy 
melodramı değildir.  

Akad’ın filmlerinde toplumsal gelenek ve göreneklere göre kadın karakterler erkeklerden 
daha az güçlü gibi görünseler de erkek kahraman onları kurtarmaya çalıştığında bile iyi ya da 
kötü kadın karakterler kendi seçimlerini kendileri yaparlar ve sonuçlarına da katlanırlar. Bunu 
her yönetmen kolay kolay gerçekleştiremez “çünkü başat kültürün sembolik sistemindeki her 
şey, yeni kelimeler ve dillerin gramer yapısı ve anlatımlar erkekliğin yüksek prestijiyle 
iletişim halindedir, (Dines ve Humez, 1994, s.163).  Kardeş Kurşunu’nun Aliye’si Nevin’in 
sonunu hazırladığında kötü kadın kimliğiyle beraber mutlu olma arzusu ve karşılıksız takıntı 
haline gelmiş sevdası sonunu getirir. Filmde erkek karakterler de hatalara düşüp, kıskançlık 
yüzünden iftirada bulunmakta ve kendi sonlarını hazırlamaktadırlar. Orhan Kemal’in 
eserinden uyarlanan Meyhanecinin Kızı (1958) filminde Zehra ile istemeden cinayet işleyen 
Ali’nin öyküsünde İstanbul’un kenar mahallesi haraçcısıyla, para avcısı tuhaf erkek 
karakteriyle, tiyatrosuyla ve yaşlı meyhanecinin genç ve mutluluğu ararken kötü ruhlu 
haraçcıyla yakınlaşan üvey anne Mürüvvet’iyle ve sevdiği kadını kurtaramayan erkek 
karakteriyle anlatılır. 

Anadamar sinemanın popüler filmleri için önemli olan anlatımsal neden-sonuç ilişkisine sadık 
kalınmasıdır. Bu filmler uzlaşımsal ve harfi harfine bir sinema dili kullanır, özne/kimlik 
sorunlarının türlerini betimleyen böylece özneyle ilgili sorunları beyazperdede temsil eden 
nesneler ya da olaylarla izleyiciler arasındaki karşılıklı ilişkilerin gerçekleşebilmesini umar. 
André Bazin bu durumun gerçekçilik arayışına ters olduğunu vurgular. Bazin “izleyicilerin bir 
nesne, bir karakter ya da olay üzerine kendi yorumlamalarını seçme özgürlüğünü sağlayan 
gerçekçi bir sinemaya destek olur” (Aktaran: Hallam ve Marshment, s.15). Böylesi bir 
gerçekçilik algısal ve kavramsal uzam ve zamanla ilgilidir. Alan derinliği, iç mekan çekimleri, 
yakın çekimler bunları seçilişi, dizilişi yönetmene biçimsel yetilerini geliştirme konusunda 
geniş seçenekler sunar. Akad’ın filmindeki biçimini oluşturan unsurlar sözgelimi çekim 
açıları, sahneler arası kurgu ve mekan-karakter denemeleri onun film dilini sürekli zorladığını 
göstermektedir.  

Akad’ın başka bir yönü de melodramın etkilerini sinemasal anlatımlarında mümkün 
olduğunca sınırlamasıdır. Bunu ortak senaryo çalışmaları yaptığı Osman Seden’e karşın 
gerçekleştirir. Özellikle kitleye hitab eden bir kitle iletişim aracı olması nedeniyle sinemanın 
melodramdan etkilenmesi kaçınılmazdır, çünkü aşırı duygu yoğunlukları hem izleyicinin 
ilgisini çekmektedir hem de toplumsal yaşamın zorlaşmasıyla özellikle kentleşme olgusunun 
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yükselişe geçişi bireylerin yaşamlarını güçleştirirken, izleyicilerin perdede acı çeken insanları 
görmeye alışması kolaylaşmaktadır; “melodram gerçekçilikle etiğin geleneksel 
yaptırımlarının şiddetli bir şekilde irdelenmeye başlandığı bir dünyada ortaya çıkar… 
[melodrama]  adanmışlık ötesi bir çağdaki gerekli ahlaki evrende meydana gelmeyi işaret eder 
ve etkili olmak için temel modlara dönüşür” (Hallam ve Harshment s. 18). 

Gerçeklik tartışması sinemada gerçekliğin nasıl yakalanacağı konusundaki kuramsal 
çalışmaların yanı sıra kendine özgü anlatım yapısı geliştirerek özgün çalışmalar vermek 
isteyen auteur olma çabasındaki yönetmenleri etkiler. Bu da gerçeklik olgusunun pek çok film 
türüne girmesine neden olur.  

Tür sinemasındaki gerçekçilik güncel ya da tarihsel, metinlerde yerleşmiş olan öyküler 
tarafından değişmeyecek şekilde güdümlenir ki, bu metinler sıklıkla klasik filmin yapısı 
içindeki endişelerin, toplumsal konuların, resmi ve siyasi sorunların ifadesinde 
gerçekleştirilen toplumsal ve içsel uyumu gösterirler (Hallam and Marshment, s. 87).  

Bu da filmlerin çok sayıda izleyiciye seslenme isteğinden kaynaklanmaktadır ve 
yönetmenlerin giderek kendisini tekrarlayan kodlanmış sinema diline doğru kaymalarına 
neden olur.  

Sorulduğu zaman yönetmenler sıklıkla kendilerinin formal ve biçimsel seçeneklerinin 
özel etkilerini yaratmayı amaçladığını söylerler. Yönetmen Hitchcock mühendis gibi 
eğip bükerek azimle ve büyük bir dikkatle öykülerini planlar ve olabilirliklerinin tam bir 
farkındalığıyla tekniklerini seçer, düzenler” (Bordwell ve Thompson, 2008, s. 8-9). 

Klasik anlatımdan kaçmak tüm yenilikçi anadamar ya da sanat filmi yönetmenlerinin 
özlemidir. Ancak unutulmamalıdır ki “…fabula (öykünün ham materyali ve syuzhet (ham 
malzemenin sanatsal işlemlerle biçimlendirme şekilleri) arasında biçimsel bir ayrım 
bulunmaktadır” (Hallam ve Marshment s.101). Bu durum yönetmenlere kişisel biçimlerini 
geliştirmeleri için büyük olanaklar sunmaktadır. Akad’ın pek de yanaşmadığı epizodik 
anlatım dışında diğer öyküleme biçimlerinde olduğu gibi filmlerinde neden sonuç ilişkisi 
büyük önem taşımaktadır. Ancak “klasik paradigmalarda uzamları yapılandıran sistem 
(devamlılık stili) kendi anlatımının mantığını oluşturan uzaysal ve (geçici) tabi kılmaya 
bağlılığı ikinci plana atma anlamına sahiptir, özellikle de neden-sonuç ilişkisine. İşin olumsuz 
tarafı uzamın, ön plandaki eylemlerden dikkati çekmeyecek şekilde sunulmasıdır” (Thompson 
ve Bordwell 1975, s.42). Akad inanılırlığı yüksek sahnelerini klasik sinemanın tekniklerini 
kullanarak sağlarken kullandığı doğal mekanları ve uzamları hem kendi varoluşları hem de 
karakterlerle özgür bağlantı kurma yollarıyla baş başa bırakır. Öldüren Şehir’de uzaktan 
görünen Beyoğlu’nun ışıklarının şehrin o kısmının Haliç’teki kenar mahalleyle zıtlığı 
dolayısıyla karakterlerle bağlantısı son derece güçlüdür. Film mahallenin iki genci Selma ve 
Ali birbirleriyle evlenmek üzereyken Ali’nin mahallesinde bir adamı vurarak hapse düşmesi 
genç kızın Beyoğlu’nun ışıltılı dünyasına özenmesini ve ışıltılı sokakların tozlarına karışmak 
üzereyken bar patronu tarafından yardım edilmesine ve en sonunda kendisini tamamiyle 
kurtaran nişanlısıyla mahallerine dönmelerini konu alır. Kuşkusuz burada gelenek 
görenekleriyle, aynı zamanda yeniye dönük yüzüyle Eski İstanbul ile para hırsıyla dolu 
eğlence dünyasının da karşılaştırılması yapılır. Aslında Beyoğlu’nun da kendine özgü 
kuralları vardır ve kötü insanlara kenar mahallelerde de rastlanmaktadır. Yine Akad Kardeş 
Kurşunu (1955) filminde her türlü tekinsiz planların yapıldığı evlerin içiyle kusursuz 
mekanlar kullanırken, Kanun Namına filminde sabahın ilk ışıklarıyla İstanbul’a gelen erkek 
karakteri Eminönü Yeni Camii merdivenlerinde dikilirken gösterdiği alt açıdan çekimiyle 
kentin görkemiyle yarıştırır.  

Filme ait malzemelerim biçimlendirilmesinden önce toplumsal, ekonomik ve siyasal 
durumların çekilmesi, çerçevelemeler ve günlük yaşamın estetiğini verebilmek 
gerçekçiliğin uzlaşımsal kavramlarıyla ilgilidir. Bu anlamda Hallam ve Marshment 
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toplumsal ve siyasal konuları ele alan filmleri üç gruba ayırmaktadır ve bu gerçekçilik 
türleri aynı zamanda aslının yerine kullanılan gerçeklik unsurlarının anlatımsal ilişkileri 
üzerine kuruludur. İlk olarak ele alacağımız Açıklayıcı Gerçekçiliğe uygun olarak çekilen 
filmler “episodik ya da pikoresk anlatım yapısının karakterler ve çevreleriyle arasındaki 
ilişkileri yorumladığı yerde bulunmaktadır. (Hallam ve Marshment s.101). Açıklayıcı 
gerçekçi filmler bireylerin ya da grupların özel dünyalarını keşfederler, bu filmler karakter 
merkezli anlatımlarıyla toplumsal mekanları da vurgularlar ve klasik filmlere göre 
öykünün sonu daha az tahmin edilir durumdadır. Her karakter kendi yakın çevresinde 
herhangi bir yorum yapmadan betimlenir. Açıklayıcı filmler mekan çekimi, gözlemsel ya 
da katılımcı gözlemleyici kamera teknikleriyle rahat, episodik anlatım yapılarını birleştirir 
nesnel gerçeklikten farklı olarak, toplumun ilgisini çeken toplumsal sorunlarla ilgili 
yaşamlarını karakter merkezli ve detaylı olarak anlatırlar. Elia Kazan’ın On the 
Waterfront-Rıhtımlar Üstünde (1954) filminde liman işçiliği yapmak zorunda kalan eski 
boksörün bunalımı, içsel karmaşalarıyla, kafa karışıklıkları yüz ifadeleri ve davranışlarıyla 
verilirken aynı zamanda iş ortamı ve çevresindeki şiddet yüklü çöküntü de yansıtılır. 
(Hallam ve Marshment).  Yalanların insanların yaşamlarını nasıl mahfettiğine dair Nuri 
Bilge Ceylan Üç Maymun (2008) ve bir balıkçının trajedisini konu alan Kim Ki Duk’nun 
The Net-Ağ (2016) filmlerini kullandıkları farklı biçim denemelerini göz ardı edersek bu 
tür gerçekçiliğe dahil edebiliriz.  

Akad’ın filmlerinde kişisel trajediler genellikle toplumsal ya da bireyin dışındaki olayların  
yansıması sonucudur, bu nedenle filmlerinde kendi seçimlerinden çok haksızlıklar 
karşısında iyiden iyiye hüzün ve umutsuzluklarının etkisi altına giren bireylerin 
betimlemeleri de yapılır. Sözgelimi Kardeş Kuşunu filminde haksızlığa, iftiraya ve 
tecavüze uğrayıp, derin bir bunalıma giren genç kızı ruhsal çöküntüsü intihara 
sürükleyecektir. Uyarlama filmi olan Meçhul Kadın’da (1955) kadının yanlış anlama 
sonucu eşi tarafından terk edilmesi ve sonrasında cinayete giden olaylar dizisi verilir. 
Burada kadın kahramanın trajedisi toplumun kadınlara ön yargılı tutumuyla koşut olarak 
verilmektedir.  Kişisel trajedilerde bile olay örgüsü yan karakterleri de önemsemektedir. 
Akad’ın özellikle açıklayıcı gerçekçi filmlerden farklı olarak adı geçen filmde kadın 
karakterin trajedisinde çok az rol oynamasını göstermesi ve dönemin para hırsıyla hareket 
eden suçlularını da irdelemesi söz konusudur. Akad bu tür gerçekçi filmlerde kullanılan 
özellikle mekan karakter ilişkilerinde klasik anlatım biçimini aşmaya çalışır. Katil filminde 
olduğu gibi sıradan oyuncular yerine Ayhan Işık gibi ünlü bir oyuncuyu kullanarak yine de 
doğallığı yakalar. Ayhan Işık’ın hapishaneden kaçarken kırsal kesimdeki yaşadıkları ve 
koşut kurguyla büyük kentte henüz çocuk yaştaki oğlunun çalışması gösterilir. Çocuk 
işçinin ve yakın çerçevesinin belgesele yakın çekimleri filmi yeni gerçekçiliğin kapısına 
dayar ve melodramatik unsurları çağrıştırır. Ama film bunları unutarak kendi doğal estetik 
anlayışıyla yoluna devam eder. Neriman Köksal’ın canlandırdığı kötü karakterli kadın kara 
filmlerin ölümcül kadın imgesine de gerçekçilik adına oturtulmaz, çünkü kadının konumu 
kötü erkek karakterden yediği dayakla sarsılır, zavallılaşır. Akad’ın kötü ruhlu kadınları 
kara filmlerdekilerin asla değişmeyen tiplemelerine benzemezler, değişmeye çalışırlar 
ancak yaşadıkları olaylar onların kaderlerini kendi yanlışlıklarıyla da olsa belirlemiştir. 
Kanun Namına filminde olduğu gibi sakin ve iyi eş, erkeği iyiye ve güzele razı edebilmeyi 
başarır ya da Katil’de olduğu gibi kendi kararıyla tek başına hatalarını sorumluluklarını 
taşıyacağı yalnız bir hayata adım atabilir. Akad’ın filmleri açıklayıcı gerçekçiliğe uygun 
olarak çeşitli, toplumsal tabuları ve dejenerasyonu da ortaya koymaktadır. Söz gelimi 
ailenin kutsallığı Kardeş Kurşunu, Katil, İpsala Cinayeti 6 Ölü var (1953) filmlerinde 
olduğu gibi baştan çıkarmaya çalışan erkekler, kıskanç ya da aşık kadınlar tarafından 
bozulmaya çalışılmaktadır. Akad’ın kullandığı böylesi karakterler toplumsal değişim 
sancılarıyla değer yargıları çatışmalarını göstermeleri açısından son derece önemlidir.  
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Sinemayla ilgili diğer gerçekçilik türü Etkileyici Söylem Gerçekçiliğidir. Bu türden 
gerçekçilik “kendi anlatım yapısının temel bir karakteristiği olarak tartışma konularını 
gündeme getiren çelişkili toplumsal ve siyasal konuları temsil etmeye alışkın anadamar bir 
stratejidir” (Hallam ve Marshment s.110). Anadamar filmler ve güncellikleri söz konusu 
olduğunda Akad’ın tek kaygısının bu olmadığını belirtmekde fayda bulunmaktadır. Bu türden 
gerçekçilik anlayışı yaşanmış öyküler üzerine ya da tarihsel olarak öne çıkan kişilerin hayat 
öyküleri üzerine kuruludur. Hala hayatta olan kişilerin öyküsü de kullanılabilir ve filmlerde 
tartışmalı olaylar üzerine dikkat çekilmeye çalışılır. Akad’ın İpsala Cinayeti 6 Ölü Var filmi 
gerçek bir öyküden yola çıkmaktadır. Ancak film tamamiyle etkileyici söylem gerçekçiliğine 
uyum sağlamaz. Filmde kıskançlık, ihanet, iktidarsızlık, şiddet gibi unsurlar üzerine kurulu 
bir öyküleme söz konusudur. Akad belgesele yakın anlatım tarzını ve kurmacayı o kadar 
güzel kaynaştırır ki kendine özgü biçimi iyice belirginleştirir. Kanun Namına filmi de gerçeğe 
dayalı bir öykü üzerine kuruludur. Her iki filmde de insanların zaafları, yanılgıları, çevresel 
faktörler sonucunda suça itilen insanlar bulunmaktadır, filmde yaşadıkları deneyimlerle 
giderek bilinçlenen karakterler vardır. Akad her zaman intikam duygusunu tartışmaya açan bir 
yönetmendir, ancak bunu yaparken iyi karakteri sürekli irdeler ve yaptığı hatalarla izleyicileri 
yüzleştirir. Katil filminde Ayhan Işık’ın canlandırdığı karakter Elektrikçi Kemal iftiraya 
uğrayıp, kendisini aklayacak büyük bir maceraya girerken kaçışı boyunca kırsal kesim 
manzaralarından büyük kentin ıssız, fakir mekanlarına geçilir. Karısı çocuğuna hayatta 
olduğunu söyleyip onunla vedalaştıktan sonra Haydarpaşa Gar’ında tek başına yalnızlığına 
doğru ilerler. Kendisi kurmaca bir karakter olmasına karşın filme çekildiklerinden habersiz 
yürüyen insanlarla birlikte aynı çerçevede kentin milyonlarca insanından birisi olur. Akad’ın 
filmleri günümüzün evle ilgili melodramları, mahkeme öyküleri, bazen de siyasal gerilimli 
filmler ve tarihsel kahramanlık öykülerinden ya da melez varyasyonlardan çok farklıdır, farklı 
türler göz kırpmasına karşın gerçekçiliği yansıtan biçimini ve tavrını başarıyla savunur.  

Etkileyici söylem geçekçiliği karakterlerin amaç ve hırslarını başarmaları için bazı 
olumsuzlukları yenmeleri konusunda seçenekler sunar. Amerikan Anadamar sinemasından bu 
türe örnek olarak Steven Spielberg’in Amistad (1998) verilebilir. Filmde ikili anlatım yapısı 
bulunmaktadır, bunun birincisi kölelerin bireysel yaşantı ve ızdırapları ikincisiyse ırkçılığın 
da suçlu olduğu varsayılan kölelerle yargılandığı mahkeme sahnelerdir. Irkçılığa karşı duruş 
beraberinde bireyin ve yakınlarını yaşamlarını tehlikeye sokmaktadır. Bu türden ters durumlar 
sıklıkla toplumsal, ahlaki adaletsizlik ve geleneklerle ilgili konular ve sorunlar çerçevesinde 
yer alırlar. Akad filmlerinde yaşanmış bir olaya dayansın ya da dayanmasın toplumsal 
olaylara nesnel şekilde yaklaşırken kahramanların özel yaşamları ve ideal olanı yapmaya 
çalışırken yaşadıkları ikilemleri de anlatmaktadır. Ancak Akad’ın üçüncü bir boyut da 
geliştirdiğini söyleyebiliriz. Filmlerinde nesnel bakış ileri düzeydedir izleyicilerin de 
yorumlarının nesnel olmasını garanti eder. Etkileyici söylem gerçekçiliğinde karakterlerin 
güdümlenmesi temel strateji olarak ön plana çıkarılır, karakterler başlarına gelen olaylarla bir 
takım davranışlarda bulunmaya itilirler. Bu tür filmlerin biçimi etkili müzik kullanımı ve 
vurgulanan anlamlarla melodrama doğru kayar. Her karakterin kendi seçimleri ve idealleri 
vardır, hatta kötü karakterlerin de talepleri ve seçme özgürlükleri vardır. Akad’ın farklılığı her 
karaktere eşit yaklaşmasından kaynaklanır. Katil filmimin sonunda yalnızlığa itilen kadına 
haksızlık yapıldığı düşünülebilir ancak filmlerin içinden çıktıkları toplumun gelenek 
göreneklerini yansıttıkları unutulmamalıdır. Filmin sonlarında kadın ve erkek karakterlerin 
yüzleştirilmemeleri toplumsal baskıdan uzak durma çabasını gösterir. Etkileyici söylem 
gerçekçiliğinde hukuksal dava süreçlerini konu alan filmler söz konusuysa sinemasal zaman 
ve mekanlar araştırmalar, sonuç ve duruşmalar üzerine kuruludur. Ancak Meçhul Kadın 
filmine baktığımızda duruşmaların sadece filmin çözüm noktasında yer aldığı görülür, 
yönetmen için önemli olan sonuçtan çok nedensellikdir. 

Üçüncü bir gerçekçilik türü de Manzara Gerçekçiliğidir. Bu tür gerçekçiliğin ilgili olduğu 
unsurlar adeta kodlanmışlardır; “dünyayı altüst eden tarihi olayların karşısına olayların arka 
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planında kalan artık tükenmiş, sona ermiş olan bireysel kahramanlık ve cesaret öykülerinin 
güzel manzaralarla gerçek-leştirilmesi, bunları tarihsel eğlence olarak sunan klasik 
Hollywood’un tercih edilen modudur” (Hallam and Marshment s.114). Bu filmler klasik 
anlatım yapısına göre düzenlenirler ve anadamar film çekiminin özelliklerine uygun olarak 
son derece estetiksel çekimlere sahiptirler. Dr. Zhivago, Kwai Köprüsü, Arabistanlı Lawrence 
gibi filmler son derece yüksek maliyetlidirler, büyük kahramanlıklar, entrika, nefret ve 
intikam gibi kişisel dramatik öykülere dayalıdırlar. Akad’ın İngiliz Kemal Arabistanlı 
Lawrence’a Karşı (1952) tarihi kişilikleri ve olayları konu edinen filmidir. Ancak manzara 
gerçekçiliğinin kalıplarına kesinlikle uymaz. Akad, filmin başında estetize edilmiş savaş 
görüntüleri yerine gerçek savaş görüntülerini koyar, dönemin İstanbul’unu belgesele yakın 
görüntülerle mekan ve karakterlerin yaşam tarzı ve giysilerine kadar detaylı çalışmalarla 
çekerek inanılırlığı yüksek sahneler elde eder. Yönetmen tarihi kişilikleri, aksiyon, casusluk 
öyküsü ve vatanseverliği belgesel ve daha çok kurmacanın yalın bir senteziyle ortaya 
koymayı başarır.  

SONUÇ 

Akad da tüm film yönetmenleri gibi kültürel ve maddi baskılar altında kalır, ancak bu durum 
yönetmenin kendine özgü biçim arayışlarına, gerçekçi ve inanılırlığı yüksek karakter 
betimlemelerine engel değildir. Filmlerinde suça itilecek sıradan insanları başarıyla perdede 
betimler. Yönetmenin dünyasında suçlar sadece gangsterler ait değildir, masum dürüst 
insanlar da suç dünyasına adım atabilmektedirler. Nesnel bakış açısı ve kendisine özgü biçim 
denemeleriyle filmlerini yapan Akad gerçekçilik temsilleri konusundaki cesur yaklaşımlarıyla 
günümüz Türk Sanat Sinemasının başarılı yönetmenlerinin öncüsü durumundadır. Akad 
bizleri geçmişte yaşanmış sonu belli olaydan soyutlayarak karakterler ve eylemlerle tek 
başımıza bırakır. Bu anlamda yönetmen kara filmlerdeki tekdüze klasikleşmiş anlatım 
yapısından, yeni gerçekçilerin aşırı yalınlığından, şiirsel gerçekçilerin takıntılı karakter 
betimlemelerinden ve yeni dalga’nın türleri içselleştirerek izleyiciyi filmdeki karakterler ve 
olaylardan gereğinden fazla uzakta tutmaya çalışan denemelerinden farklı bir anlatım yapısı 
geliştirir. 

Karakterler 1950’lerdeki değişen toplumsal ekonomik ortamda hayatlarında neyi istedikleri 
konusunda bazı seçimlerde bulunurlar, hepsinde de insanlığın ortak özlemi mutlu olmak 
çabası vardır ve karakterlerin aldıkları kararlar kendilerine aittir. Böylesine özgür iradelerin 
betimlenmesi Akad’ın sinemaya getirdiği en büyük yeniliklerden birisidir. Filmlerinde 
karakter ve uzamlar hem birbirlerini bütünlerler hem de birbirlerinin alanına girmezler ve 
yönetmen akıcı bir sinema diline ulaşmak için özellikle farklı sahneleri birbirine fazla dikkat 
çekmeyecek şekilde birleştirmeye çalışır. Güzel ve inanılır mizansenler kurar, oyuncuları ve 
filme çekildiklerinden habersiz insanları aynı sahnenin içine başarıyla yerleştirir. Filmlerinin 
anlattığı dönemin karakterlerinin, mekanlarının ve nesnelerinin sade ancak biraz da huzursuz 
çekimlerle belirginleştiği tüm yeni biçim arayışlarıyla ve gerçekçi dokunuşlarıyla Lütfi Ömer 
Akad Türk Sinemasına yeni ufuklar açmış bir yönetmendir.    
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TÜRK SİYASAL YAŞAMINDA ANA-AKIM DIŞI BİR SİYASAL PARTİ VE 
PROPAGANDA ÖRNEĞİ: TİP VE 1965 SEÇİMLERİ 

 
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Gençalp 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü 

ÖZET 
Türk siyasal yaşamında Türkiye İşçi Partisi, ilk defa katıldığı 1965 genel seçimlerinde sosyalist 
bir parti olarak milletvekili çıkarmış ve meclise girmiştir. Bu bağlamda dönemin ana-akım siyasal 
partileri olan Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi karşısında kendi çapında başarı elde 
ettiğini tespit etmek mümkündür. Çalışmada öncelikle siyasal propaganda ve siyasal iletişim ile 
ilgili teorik bilgiye yer verildikten sonra Türkiye’de Soğuk Savaş’ın ilk yarısında Türkiye İşçi 
Partisi’nin de dahil olduğu sol-sosyalist akımlar hakkında bilgi verilecektir. Ardından Türkiye İşçi 
Partisi’nin kuruluşu ve 1965 seçim bildirisi, kampanya ve siyasal söylemi partinin öncü 
kadrolarının eserleri ve demeçlerine bağlı kalınarak ortaya koyulmaya çalışılacaktır. Türkiye İşçi 
Partisi’nin seçim kampanyası sürecinde kullandığı afişler, radyo konuşmaları ve röportajlar gibi 
gerçekleştirdiği medya faaliyetleri ışığında partinin bu süreçteki etkinliği saptanmaya 
çalışılacaktır. Diğer taraftan Türkiye İşçi Partisi’nin seçimde elde ettiği başarıda payı olan milli 
bakiye sistemi hakkında da bilgi verilecektir. Çalışmada Türk siyasal hayatında ana-akım dışı bir 
siyasal parti olarak Türkiye İşçi Partisi’nin 1965 seçimlerinde elde ettiği başarının ardındaki 
nedenler, partinin siyasal söylemi ve propagandası merkez alınarak ortaya koyulmaya 
çalışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: 1965 Seçimleri, Türkiye İşçi Partisi, Türk Siyasal Hayatı, Propaganda. 
 
 

AS AN EXAMPLE OF NON-MAINSTREAM POLITICAL PARTY AND 
 PROPAGANDA IN TURKISH POLITICAL LIFE:  

TURKISH LABOUR PARTY AND 1965 ELECTIONS 
ABSTRACT 
The Turkish Labour Party, which participated in general elections in 1965 as a socialist party, 
was represented in the parliament for the first time in Turkish political life. This article firstly 
gives theoretical information about political communication and political propaganda. 
Secondly, it gives information about socialist movements in Turkey in the first half of the Cold 
War years. Then, it analysis the establishment of the Turkish Labour Party and its election 
bulletin of 1965, propaganda, political rhetoric and its campaign. The article tries to determine 
effectiveness of the Turkish Labour Party in the light of its propaganda tools such as bulletin, 
poster, radio talks and interviews of the party leaders. On the other hand, it analysis the 
Turkish electoral system which facilitates and allows representation of the party in the 
parliament. Essentially, this article tries to evaluate the accomplishment of the Turkish Labour 
Party in the context of its political propaganda as a non-meanstream political party. 
 
Keywords: 1965 Elections, Turkish Labour Party, Turkish Political Life, Propaganda. 
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GİRİŞ 
 
1965 seçimleri Türk siyasal hayatında yarattığı sonuçları bakımından ayırt edici birtakım 
özellikler taşımaktadır. Bu seçimler özellikle iki yönlü sonucuyla öne çıkmaktadır. Birincisi, 
Türk siyasetinde yeni bir dönemi işaret eder ki, merkez sağda ana-akım parti olarak Adalet 
Partisi (AP) ve Süleyman Demirel’in iktidarı başlamaktadır. İkincisi ise çalışmanın ana 
merkezini oluşturan Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) ilk kez bir sosyalist parti olarak 
milletvekilliği kazanması ve mecliste temsil edilme hakkına kavuşmasıdır. İçinde bulunulan 
1960’lı yılların atmosferinde bir sosyalist partinin mecliste birkaç milletvekili ile temsil 
edilmesi şaşırtıcı olmayabilir. Ancak Türkiye’de siyasetin ileri gelenlerinin dahi tahmin 
edemediği, bu sosyalist partinin 15 milletvekili ile mecliste grubu olmasıdır. 
 
1965 seçimlerinin çarpıcı bir yönü, propaganda sürecinde Türkiye’de ilk defa müziğin 
kullanılmasıdır. TİP söz konusu süreçte “Yarının Şarkısı” isimli parçayı propaganda aracı 
olarakkullanmıştır. Dolayısıyla TİP’in seçimlerde yakaladığı başarıda,partinin seçim sürecinde 
çeşitli siyasal iletişim araçlarını kullanarak uyguladığı propagandanın etkisi büyüktür. Öte 
yandan seçim sisteminde yapılan değişiklikle “nispitemsil” sistemine bağlı olarak “milli 
bakiye” sisteminin uygulanmaya başlaması,küçükpartiler lehine etki yaratarak TİP’in 
parlamentoya girmesinde kolaylaştırıcı etkide bulunmuştur. 
 
Çalışmada öncelikle siyasal iletişim ve bir siyasal iletişim aracı olarak propaganda kavramları 
açıklanmıştır. Ardından TİP’in de içinde yetiştiği Türk solunun 1960’lı yıllardaki genel niteliği 
hakkında bilgi verilmiştir. Son olarak TİP’in kuruluşu, 1965 seçimlerinin genel özellikleri ve 
milli bakiye sistemi ile TİP’in söz konusu seçimlerdeki siyasal propaganda araçları 
değerlendirilmiştir. Bu bağlamda propaganda sürecinde partinin hazırlamış olduğu seçim 
bildirisi, kullanmış olduğu afiş, yayınlanan dergi vasıtasıyla seçmene verilen mesajlar, partili 
isimlerin demeçleri gibi parti tarafından kullanılan propaganda araçları ele alınmıştır. 
 
SİYASAL İLETİŞİM KAVRAMI 
Siyasal iletişim, siyaset ve iletişim kavramlarının birlikte kullanımından türetilmiş, modern 
zamanlarda popülerleşen bir kavramdır. Bu bağlamda kavramı oluşturan sözcüklerden ilkinin 
kökeni olan siyasetin çok sayıda tanımının bulunmasından ötürü tartışmalı bir kavram olduğu 
söylenebilir. Geniş anlamıyla siyaset “İnsanların hayatlarını düzenleyen genel kuralları 
yapmak, korumak ve değiştirmek için gerçekleştirdikleri faaliyetler” olarak tanımlanabilir 
(Heywood, 2014, s. 22). Türk Dil Kurumu sözlüğünde politika kavramı ile eş anlamlı olarak 
ele alınan siyaset, “Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya 
anlayış” şeklinde tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu). 
 
Arapça’da seyislik, at bakıcılığı anlamına gelen “siyasa” kökünden türetilerek Türkçe’ye 
geçen siyaset, Batı dillerinde “politika” kelimesine karşılık gelmektedir. Politika sözcüğünün 
kökeni ise siyasetten farklı olarak Antik Yunan’da şehir-devletlerine verilen isim olan “polis” 
sözcüğüne dayanmaktadır. Dolayısıyla siyaset “polisle ilgili olan” anlamında, modern şekliyle 
ise “devletle ilgili olan” biçiminde anlaşılabilir (Heywood, 2014, s. 26). Siyasetle yakından 
ilgilenen sosyolog Max Weber siyaseti bir devlet içerisinde ya da devletler arasında iktidar 
paylaşımını etkileyebilme süreci ya da çabası olarak tanımlarken, çağcıl bir başka 
tanımlamada siyaset şöyle ifade edilmektedir: “Devlet işlerine katılma ve devlet etkinliklerinin 
biçim, amaç ve içeriğini belirleme işi”(Ozankaya, 1995, s. 118). Nihayetinde siyasetin 
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otoriteyi elde etmek için gerçekleştirilen faaliyetler bütünü olduğundan hareketle devlete ve 
topluma dair bir kavram olduğu açıktır. 
 
Diğer taraftan iletişim kavramının Latince karşılığı “communico” kelimesidir ve “paylaşma, 
ortaklaşma” anlamına gelmektedir.İletişim, “Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek 
her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon” olarak 
tanımlanabilir (Türk Dil Kurumu). Kısıtlı bir kapsama sıkıştırılamayacak kadar geniş bir 
içeriğe sahip olan iletişim kavramı “Herkesin bildiği ancak çok az kişinin doyurucu biçimde 
tanımlayabildiği bir insan etkinliğidir. İletişim yüz yüze konuşmadır, televizyondur, 
enformasyon yaymadır, saç biçimimizdir, edebi eleştiridir” şeklinde çok geniş biçimde 
tanımlanabilir (Fiske, 1996, s.15). 
 
İnsan hayatının her alanında yer alan siyaset ve iletişim kavramlarının ilişkilendirilmesiyle 
ortaya çıkan siyasal iletişim, kullanımı modern zamanlarda popülerleşen bir kavramdır. 
Siyasal iletişimin çok ve çeşitli tanımları bulunmaktadır. Genel bir tanımlamayla siyasal 
iletişim “Siyasal aktörlerin belli ideolojik amaçlarını, politikalarını belli gruplara, kitlelere, 
ülkelere ya da bloklara kabul ettirmek ve gerektiğinde eyleme dönüştürmek, uygulamaya 
koymak üzere çeşitli iletişim tür ve tekniklerini kullanmaları”dır (Aziz, 2017, s. 3). Öte 
yandan “Bir adayın potansiyel seçmenlerine uygunluğunu ortaya koymak, adayı en yüksek 
sayıdaki seçmen kitlesinin ve kitledeki her bir seçmenin tanımasını sağlamak, rakiplerle ve 
muhalefetle farkını yaratmak ve minimum araçla, bir kampanyayı kazanarak gerekli olan oy 
sayısını elde etmek için kullanılan tekniklerin tümü” şeklinde de tanımlanabilir (Bongrand, 
1992, s. 17). Kavram, İletişim Sözlüğü’nde “Siyasal süreçlerle iletişim süreçleri arasındaki 
ilişkileri ele alan araştırmalardan oluşan, disiplinlerarası bir akademik alan” olarak 
tanımlanmaktadır (Mutlu, 1994, s. 199). İktidar kavramını öne çıkaran bir başka tanıma göre 
ise siyasal iletişim “Bir siyasal görüş ya da organın, etkinlikte bulunduğu siyasal sistem 
içerisinde kamuoyu güvenini ve desteğini sağlamak –dolayısıyla iktidar olabilmek için- zaman 
ve konjonktürün gereklerine göre reklam, propaganda ve halkla ilişkiler tekniklerinden 
yararlanarak sürekli biçimde gerçekleştirdiği tek veya da çift yönlü iletişim çabalarıdır” (Uslu, 
1996, s. 790). 
 
Diğer taraftan literatürde siyasal iletişim yerine politik iletişim kavramını kullanmayı tercih 
eden yazarlar da bulunmaktadır. Siyasal sözcüğü Arapça kökeni sebebiyle ceza, usul, terbiye, 
manevra kabiliyeti anlamlarına gelmekte olup, devlete ve politik iktidarın merkezi 
örgütlenmesine ilişkin bir kullanım alanı bulduğu için “ortaklık” haline göndermede 
bulunmadığı, iletişim kavramı ise bir topluluğun tümüne ait olduğundan dolayı “politik 
iletişim” kavramının kullanılması tercih edilmektedir (Köker, 1998, s. 13). 
 
1980’li yıllarda yaşanan iletişim devriminden günümüze, teknolojideki gelişmelere paralel 
olarak iletişim kavramının kapsamı, gücü ve etkisi son derece genişlemiştir. Bunda üç faaliyet 
alanının bütünleşmesi ile ortaya çıkan değişim sürecinin etkisi olmuştur. Söz konusu üç alan 
bilgisayar sistemleri, telekomünikasyon altyapısı ve iletişim araçlarıdır. (Uğur, 1989, s. 187). 
Bu bütünleşmiş faaliyet alanları iletişim kavramının kapsamını genişletmiştir. 
 
Siyasal iletişimi tanımlamanın zorluğu arkasında yatan nedenlerin başında siyasal iletişim 
olgusu ve sürecinin sürekli değişim göstermesi yatmaktadır (Aziz, 2017, s. 4). Zira toplumlar 
sürekli bir devinim içindedirler. Antik Çağ’dan günümüze toplumsal yapıda meydana gelen 
değişim, siyasal iletişim sürecine katılan aktörlerin de nicelik ve nitelik olarak değiştiği bir 
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süreçtir. Söz konusu süreçte ortaya çıkan yeni siyasal aktörler ve iletişim teknolojisinde 
sağlanan hızlı gelişmeler sonucu siyasal iletişimin kapsamı da genişlemiştir. Disiplinler arası 
bir çalışma alanı olan siyasal iletişim siyaset bilimi ve iletişimin dışında felsefe, sosyoloji, 
sosyal antropoloji, sosyal psikoloji, psikoloji, tarih, hukuk, halkla ilişkiler, pazarlama, reklam, 
etik gibi çok sayıda disiplin ve alanla etkileşim içindedir (Aziz, 2017, s. 9). 
 
Türkiye’de siyasal iletişim alanındaki çalışmaların öncü isimlerinden Oya Tokgöz, siyasal 
iletişimin yanı sıra siyasal sistem, siyasal kültür, siyasal alan gibi kavramların Anglo-
Amerikan kökenli kavramlar olduklarını belirtirken, siyasal iletişimle ilgili ilk çalışmaları 
Aristo’nun “Siyaset ve Retorik” adlı eserine dayandırmaktadır (2014, s. 74). On yedinci 
yüzyıldan başlayarak Avrupa’da gazetelerin yayınlanması ve baskı makinesi kullanılarak yazılı 
basında sağlanan ilerlemeler, siyasal iletişim uygulamaları bakımından önemli gelişmelerdir. 
Bu noktada gazetenin ve gazeteciliğin iletişim teknolojisinde ulaştığı konum, bu alandaki 
önemli yeniliklerden bir tanesidir. Beri yandan, 1776 Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi ile 
1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi de siyasal iletişim bakımından önemli belgelerdir. 
Günümüz çalışmaları açısından ise, Tokgöz, siyasal iletişim alanında Anglo-Amerikan 
anlayışın iki önemli akademik çalışması olarak Dan Nimmo ve Keith Sanders’in 
editörlüğünde 1981’de yayınlanan “Handbook of Political Communication” ve Swanson ve 
Nimmo editörlüğünde 1990’da yayınlanan “New Directions in Political Communication” adlı 
eserleri göstermektedir (2014, s. 74). Bu bağlamda günümüz siyasal iletişim çalışmalarında 
Anglo-Amerikan anlayışın baskın olduğu genel kabul görmektedir. 
 
SİYASAL İLETİŞİM ARACI OLARAK PROPAGANDA 
Etimolojik kökeni Latince ‘propagare’ sözcüğüne dayanan propaganda; bir bahçıvanın taze bir 
bitkinin filizlerinden yeni bitkileri elde edebilmek için filizleri toprağa dikmesi anlamına 
gelmektedir (Brown, 1992, s. 11). Oxford Sözlüğü propagandayı “Bir doktrin ya da 
uygulamayı yaymak için desteklemek ya da tasavvurda bulunmak” olarak tanımlamaktadır 
(Akt. Brown, 1992, s. 11). Türk Dil Kurumu’ndaki tanıma göre “Bir öğreti, düşünce veya 
inancı başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla söz, yazı vb. yollarla 
gerçekleştirilen çalışma, yaymaca”dır (Türk Dil Kurumu). Aziz propagandayı “Mesajların 
otoriter bir biçem ile tek taraflı ve yoğun olarak hedef kitleye aktarılması” şeklinde 
tanımlarken (2017, s.16) Doob, “Kamuoyu ve Propaganda” isimli eserinde propagandanın 
grupların hareketlerini kontrol altına almak için yapılan telkin-ikna faaliyeti olduğuna vurgu 
yapmaktadır (Brown, 1992, s. 23). Lasswell ise propagandayı“Anlamlı sembollerin 
manipülasyonu yoluyla kolektif tutumların yönetimi” olarak tanımlamaktadır (Lasswell, 1927, 
s. 627). 
 
Lasswell’in “kolektif tutumların yönetimi” tanımlamasından hareketle,siyasal propagandanın 
özellikle siyasal partilerin kamuoyunu manipüle etmeye yönelik faaliyetleri çerçevesinde 
Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yıllarından başlayarak önem kazandığı söylenebilirse de, 
Domenach'ın da işaret ettiği üzere siyasal propaganda gerçek anlamıyla Fransız Devrimi'nden 
sonra başlamış; komiteler, kulüp ve meclislerde icra edilmiştir (1995, s. 26). Devrim 
günlerinde belirli tipte elbise giymek, kırmızı-beyaz-maviden oluşan ulusal renklerden 
kuşaklar ve özel şapkalar önemli propaganda araçları olmuştur (Bektaş, 2002, s.86). Keza 
portrelerini astırarak, mimaride heybetli yapılar inşa ettirerek Napoléon da propaganda 
yöntemlerini başarıyla kullanmıştır. Basının propaganda aracı olarak yaygın şekilde 
kullanılması onun döneminde olmuştur (Bektaş, 2002, s. 89) 
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Birinci Dünya Savaşı’nda ise propaganda çalışmaları, ilk kez askere alınan sivilleri 
savaştırabilmek ve savaş endüstrisini sürdürebilmek için kullanılmıştır (Tokgöz, 2014, s. 79). 
Haber ajansları propaganda inşasında önemli rol oynarken, kitle iletişim araçlarından radyo ve 
ardından televizyonun kullanıldığı bu dönemde afişler bir başka önemli propaganda aracı 
olmuştur. Bu bağlamda Hitler Almanyası, İkinci Dünya Savaşı yıllarında gerek kitle iletişim 
araçları gerekse afişler yoluyla propagandayı çok etkili bir siyasal iletişim aracı olarak 
kullanmıştır. Hitler hükümeti Joseph Goebbels idaresindeki “Propaganda ve Halkı Aydınlatma 
Bakanlığı” çatısı altında söz konusu faaliyetleri kurumsallaştırarak tek elden idaresini 
sağlamıştır. “İnsanları kandırmak istiyorsan, onlara hep aynı şeyleri tekrarla” mantığını 
eylemleriyle hayata geçiren Goebbels, radyoyu etkin bir propaganda aracı olarak kullanmıştır. 
Goebbels düşman ülkelerdeki dinleyicilerin dikkatini çekmenin en verimli yolu olarak savaş 
esirlerinin ismini radyodan okutmuştur (Doob,Goebbels’in Propaganda İlkeleri). Resmi 
propagandanın önemli bir aracı olan radyo, Hitler’in Alman sınırları dışındaki Alman 
azınlıklara ulaşabilmesini sağlayan başlıca araç olmuştur (Bektaş, 2002, s. 157). Yine halk 
üzerinde güçlü bir etki yaratabilmek için radyonun yanı sıra basın, sinema ve afişlerde aynı 
tema yinelenerek kullanılmıştır. Bu dönemde radyo dışında sinema filmleri de etkili bir 
propaganda aracıdır. Hoffman, Hitler’in siyasal düşüncelerini kitlelere ulaştırmak için en etkin 
şekilde kullandığı sanatsal iletişim biçiminin film olduğunu ileri sürmektedir (Akt. Bektaş, 
2002, s. 157). Hitler’in diğer bir propaganda aracı olan afişler de İkinci Dünya Savaşı 
döneminde yaygın olarak kullanılmıştır. Halkın dikkatini çekmek amacıyla parlak renklerin, 
özellikle de kırmızının sıklıkla kullanıldığı afişler temel birer propaganda aracıdır. 
Öte taraftan Türkiye’de siyasal iletişimin gelişimine bakıldığında, medya kurumlarının siyasal 
yaşam içindeki etkilerinin saptanmasına yönelik incelemelerin 1970’lerde başlayarak 1980’li 
yıllarda sürdürüldüğü görülmektedir (Tokgöz, 1986, s. 97). Dolayısıyla Türkiye’de siyasal 
iletişimle ilgili çalışmalar ABD ve Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında daha geç 
uygulamaya konmuştur. Bu bağlamda çok partili siyasal yaşamın başladığı 1950 seçimleri 
öncesinde oluşan siyasal rekabet ortamında siyasal iletişimle ilgili çalışmalar yapılmaya 
başlamıştır. İktidar adayı Demokrat Parti, Adnan Menderes yönetiminde etkili bir propaganda 
ve seçim kampanyası yürütmüştür. Kitle iletişim aracı olarak radyonun etkili şekilde 
kullanıldığı 1950 seçimleri sürecinde afişler de siyasal iletişimin önemli bir aracıdır. El 
ayasının dik şekilde resmedilerek “Yeter Söz Milletindir” sloganının kullanıldığı Demokrat 
Parti afişleri ile radyo yoluyla propagandanın Demokrat Parti'nin seçimleri kazanmasında 
önemli rol oynadığı söylenebilir. Zira Demokrat Parti'nin talebiyle 16 Şubat 1950 tarihinde 
çıkarılan 5545 sayılı Seçim Yasası ile muhalefet partilerinin radyodan geniş ölçüde 
yararlanabilmelerine olanak sağlanmıştır (Tokgöz, 2010, s. 173-174). 
 
Diğer yandan, etkili bir iletişim aracı olan televizyonun Türkiye'de kitle iletişiminde 
kullanılmaya başlaması 1960’lı yıllara tekabül eder. İlk televizyon yayını, Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kurumu'nca (TRT) 1968 yılında yapılmıştır. Televizyon yayını 1970'ten sonra ülke 
geneline yayılmaya başlamıştır. Böylece televizyonun seçim propagandası amacıyla siyasal 
partilerin kullanımına sunulması mümkün olmuştur. 1973 genel seçimlerinde radyonun yanı 
sıra televizyonda da seçim haberlerine yer verilmiştir. 1977 genel seçimleri öncesinde ise 
Adalet Partisi Türk siyasal hayatında ilk kez olarak bir reklam ajansıyla anlaşarak profesyonel 
destek alma yoluna gitmiştir. Bu süreçte Cenajans ile çalışan Adalet Partisi yine bir ilke imza 
atmış, parti lideri Süleyman Demirel'in seslendirdiği ve partinin seçim vaatleri, siyasal 
hedefleri ve politikalarının anlatıldığı bir kaset doldurulmuştur (Zehir, 2018, s. 18). 
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Beri yandan 12 Eylül 1980 darbesi Türkiye'de siyasal hayatı kesintiye uğratmış, söz konusu 
tarihten sonra düzenlenen ilk genel seçimler 6 Kasım 1983 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu 
dönemde Turgut Özal'ın liderliğinde Anavatan Partisi'nin çeşitli gazetelerde siyasal reklamı 
yapılmıştır. Anavatan Partisi dışında Sosyaldemokrat Halkçı Parti, Doğru Yol Partisi ve 
Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin de gazetelerde siyasal reklamları yayınlanmıştır (Tokgöz, 
2010, s. 177). 1990'lı yıllara gelindiğindeyse özel kanalların kurulmasıyla televizyon 
kanallarının sayısı artmış, TRT'nin tekeli kırılmıştır. Artık televizyon, siyasal partilerin 
propaganda ve reklam faaliyetlerinde en etkili siyasal iletişim aracı olacaktır. Günümüz 
teknolojisi ise televizyon ve radyo bir yana, internet ve sosyal medya üzerinden iletişim 
kurmaya ve propaganda yürütmeye imkan vermektedir.v 
 
1960’LI YILLARDA TÜRKİYE’DE SOL AKIMLAR 
Türkiye solunun tarihi Osmanlı Sosyalist Fırkası’nın (OSF) kurulduğu 1900’lerin başlarına 
kadar götürülebilirse de Türkiye’nin siyasal gündemini ve ideolojik atmosferini etkileyen bir 
siyasal aktör olarak solun sadece 1960-1980 arasındaki yirmi yıllık süreçte var olduğunu ileri 
süren görüşler de bulunmaktadır (Aydınoğlu, 2008a, s. 15). Ne var ki 1960’lar solunun 
köklerini de 1900’lü yılların başlarında bulmak mümkündür. 
 
Hüseyin Hilmi yönetiminde çıkarılan “İştirak” isimli dergi vasıtasıyla yayın yapan OSF, 1910 
yılında kurulmuştur. İslama referans vererek var olmaya çalışan OSF, sosyalizmi haklı 
çıkaracak gerekçeleri İslam dininde aramıştır. OSF, devletin ekonomiyi elinde tutan bir tekel 
haline gelmesini ve emperyalistlerin kontrolü altındaki işletmelerin millileştirilmesini 
savunmuştur (Akdere ve Karadeniz, 1996, s. 26). 
 
1920’lere gelindiğinde öne çıkan siyasal hareket ise, Türkiye Komünist Partisi (TKP) çatısı 
altında toplanmıştır. 10 Eylül 1920’de Bakü’de kuruluş kongresi düzenlenen TKP’nin siyasal 
faaliyetleri sık sık kesintiye uğramıştır. Kuruluşundan itibaren Sovyetler Birliği Komünist 
Partisi’nin liderliğindeki komünist hareketin takipçisi olan TKP, 1925 yılında yasadışına 
itilmiştir. Şeyh Sait İsyanı’nın ardından çıkarılan Takrir-i Sükun Kanunu ile muhalefet 
odaklarının baskı altına alındığı siyasal ortamda TKP’nin önde gelen isimleri mahkumiyetler 
almıştır. Parti 1937’de ve 1951’de iki fiili dağılma yaşamış, 1960’larda ise Türk solu partiden 
bağımsız bir gelişim göstermiştir (Aydınoğlu, 2008b, s. 46-47). 
 
Öte yandan gerek tek parti iktidarı döneminde gerekse çok partili siyasal hayata geçildikten 
sonra Demokrat Parti iktidarı döneminde sol hareketler baskı altında tutulmuştur. Türkiye solu, 
Demokrat Parti’nin iktidarına son verildikten sonra 1960’lı yıllardan itibaren 12 Eylül 1980 
askeri darbesine kadar geçen yirmi yıllık süreçte altın çağını yaşamıştır şeklindeki tespite 
sıklıkla yer verilmektedir. Yeni anayasa ile gelişen siyasal ortamda yeşerme imkanı bulan sol 
akımlar için 1960’lar oldukça üretken yıllardır. Söz konusu dönemde Türkiye solunda üç ana 
akım veya yaklaşım olduğu söylenebilir. Bunlar Yön-Devrim Hareketi, Milli Demokratik 
Devrim (MDD) Hareketi ve Türkiye İşçi Partisi’dir. 
 
 
 
Yön-Devrim Hareketi 
 
1961-1967 yılları arasında 222 sayı olarak çıkarılan Yön dergisi ve 1969-1971 arasında 79. 
sayısı ile yayın yaşamı sona eren Devrim gazetesi, aynı ismi taşıyan harekete dinamizm 
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katmış, Türkiye solunun gelişmesinde ve ülke gündeminin belirlenmesinde etkin rol 
oynamıştır. Yön-Devrim Hareketi iki darbe arası dönemde örgütsel yapıya kavuşmaksızın yani 
partileşmeksizin, yayınlanan iki dergi vasıtasıyla Türkiye’de sol akımların öncülerinden biri 
olmuştur. 
20 Aralık 1961’de Doğan Avcıoğlu'nun başyazarlığında yayın hayatına başlayan Yön dergisi, 
ilk sayısında yayınlanan bildiri metni ile temel ilkelerini ve tezlerini ortaya koymuştur. Yöncü 
aydınların temel tezi, Kemalizmin ilkelerini Marksizmden yararlanarak bir kalkınma stratejisi 
etrafında yeniden anlamlandırmak üzerine inşa edilmiştir (Atılgan, 2008, s. 33). Atatürk 
devrimlerine özellikle önem atfeden Yön kadrosu, derginin ilk sayısında yayınladıkları 
bildiride sosyal adalet, eğitim, demokrasi, çağdaşlaşma gibi sorunların çözümünü iktisadi 
başarının sağlanmasıyla ilişkilendirmiştir. Bu bağlamda gerek Yön, gerekse Devrim’in 
Türkiye’nin kalkınma sorununa ve bu sorunun çözümüne odaklanarak yeni bir strateji 
geliştirmeye çabaladıkları söylenebilir. 
 
Yön Bildirisi’ni imzalayan kadronun 1960’lar Türkiye’sinde en önemli gördükleri üç sorun 
bağımsızlık, kalkınma ve demokrasi sorunudur. Ancak bu üç sorun içerisinde öncelikli olarak 
ele alınması gereken ilk ikisidir (Özdemir, 1986, s. 230). Yöncüler bağımsızlığı siyasal, 
iktisadi, askeri, kültürel vb. alanlarda bütüncül bir bakış açısıyla ele almaktadır. Öte yandan 
kalkınma ile ilgili olarak Doğan Avcıoğlu, Yön’ün ilk sayısında kaleme aldığı başyazısında az 
gelişmiş ülkelerde kalkınmanın sağlanabilmesinin tek çıkar yolu olarak “sosyalizm”i işaret 
etmektedir (Avcıoğlu, s. 3). Yani Avcıoğlu ve Yöncüler esas itibariyle sosyalizmi bir kalkınma 
yöntemi olarak savunmuşlardır. Yöncülere göre hürriyet ve sosyal adalet için hızlı kalkınmayı 
sağlayacak tek yöntem sosyalizmdir. (Şener, 2010, s. 85). 
 
Diğer yandan Yön Bildirisi’nin üçüncü maddesinde belirtildiği üzere “varmak istenilen 
amaçlara yeni bir devletçilik anlayışıyla erişilebileceği” vurgulanmıştır. “Ağırlık merkezi özel 
teşebbüs olan bir iktisadi sistemin, bugünkü yapısıyla Türkiye’yi hızla ve sosyal adalet içinde, 
çağdaş uygarlık seviyesine eriştirebileceğini sanmıyoruz” (Yön, 1961, s. 12) şeklindeki 
açıklama Yön kadrolarının ekonomide “kapitalist olmayan kalkınma yolu”nu veya literatürde 
kullanılagelen bir başka ifadeyle “üçüncü yol”u, Avcıoğlu’nun ifadesiyle ise “milli devrimci 
kalkınma yolu”nu benimsediklerini göstermektedir. Avcıoğlu, Türkiye’nin kurtuluşunu “milli 
devrimci kalkınma yolu” adını verdiği stratejinin ve Atatürk devrimlerinin takip edilmesiyle 
mümkün olacağını öne sürmektedir (Avcıoğlu, 1973, s. 740-743). Söz konusu kalkınma 
stratejisi sosyalizme geçişin kapitalist olmayan, halkçı ve devletçi bir politikayla ve 
emperyalizmle mücadeleyle mümkün olacağı tezine dayanmaktadır (Akdere ve Karadeniz, 
1996, s. 241-242). Diğer taraftan Yöncüler parlamenter yolu dikkate almaksızın Türkiye'nin 
kurtuluşunun devrimle mümkün olacağı tezine dayanan iktidar stratejisini benimsemişlerdir ki, 
bu strateji TİP'le aralarındaki önemli bir farklılıktır. 
 
Türk solunda ve düşünce akımları arasında çok önemli bir yere sahip olan Yön dergisi, 
temelde Türkiye’nin kalkınma sorununa ve bu sorunun çözümüne odaklanmıştır. Ancak bunun 
da ötesinde Türkiye’de ilk defa işçi sınıfı, sosyal demokrasi, Kürt sorunu ve kadın sorunu gibi 
konuları (Aydınoğlu, 1992, s. 42) gündeme taşımış olması itibariyle öne çıkmaktadır. Yön 
dergisi 30 Haziran 1967 tarihinde yayınlanan 222. sayısıyla yayın hayatını noktalamıştır. 
 
Diğer taraftan, ismi Yön dergisiyle birlikte anılan Devrim gazetesinin ilk sayısı 21 Ekim 
1969’da yayınlanmıştır. 12 Mart 1971 Askeri Muhtırası’nın ardından 27 Nisan 1971’deki 79. 
sayısıyla yayın hayatı sona eren Devrim’de genel yayın müdürü görevini Yön’ün başyazarı 
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Doğan Avcıoğlu üstlenmiştir. Yön’ün yayınının durdurulmasının ardından Avcıoğlu Devrim’i 
çıkarmaya başlamıştır. Devrim’in ilk sayısında arka kapakta yer alan “Devrim Bildirisi” yazısı 
önemlidir. Bildiride Atatürk devrimlerinin tamamlanmasının önemine işaret edilmekte ve 
“Devrimlerin asıl amacı, ülkemizi çağdaş uygar düzeye yükseltmektir. Bu gerçeği kabul 
edemeyen kafaları tarumar etmek zorunludur” ifadelerine yer verilmektedir (Kara, 2008, s. 
94). Devrim kadrosunun amacı sosyalist fikirleri ve çözüm önerilerini tartışıp halka aktarmak 
değil, bunu bir eylem çağrısı ve programı olarak ortaya koymaktır (Atılgan, 2008, s. 227). 
 
Devrim’de yazılan yazıların maiyeti, temelde Avcıoğlu’nun “Türkiye’nin Düzeni” eserinde 
ortaya koyduğu fikirlerin genişletilmesidir. Türkiye’nin sorunlarının çözümü ile tam 
bağımsızlığı sağlayacak tek yol olarak devrim gösterilmektedir (Landau, 1979, s. 123). 
Devrim gazetesindeki yazılar Yön ile karşılaştırıldığında Kemalist söylemi daha çok ön plana 
çıkardığı görülmektedir. Atatürk’ün koyduğu hedeflere kapitalist düzen içinde ulaşmanın 
mümkün olmadığını savunan Avcıoğlu ve Devrim kadroları, sınıf mücadelesi ve yeniden bir 
ulusal kurtuluş savaşı ile hedefe ulaşılabileceğini savunmaktadır (Şener, 2010, s. 151). 
Avcıoğlu, Yön dergisindeki görüşlerinden farklı olarak Devrim gazetesinde, bir ihtilal 
zemininin hazırlanmasına ve örgütlenmesine yönelik görüşleri kaleme almıştır. İhtilal ile 
gerçekleşecek iktidar değişikliğini kaçınılmaz kabul eden Avcıoğlu, ordunun müdahalesiyle 
gerçekleşecek bu değişikliğin işçi, köylü ve aydının koalisyonu ile oluşturulacak devrimci bir 
parti ile başarıya ulaşacağını dile getirmektedir (Atılgan, 2008, s. 231). Devrim kadroları, 
Yöncüler gibi kalkınma sorununa odaklanmış ve çözüm yolu olarak “ekonomik planda 
kaynakların rasyonel dağılımı ve kullanımının sağlanmasıyla kalkınma, sosyal adalet ve tam 
bağımsızlık yolunda gerçekleştirilecek bir düzen değişikliğini” savunmuşlardır (Kara, 2008, s. 
300). 
 
Milli Demokratik Devrim Hareketi 
 
Türkiye’de 1960’ların üç ana akımı arasında yer alan MDD Hareketi’nin en önemli teorisyeni 
Mihri Belli’dir. TKP geleneğinden gelen MDD Hareketi 1960’lı yıllarda gelişmesine rağmen, 
kökeni 1920’li yıllara dayanır. Nitekim hareketin kurucu ismi Belli de bu durumu şu sözleriyle 
açıklamaktadır: “Milli Demokratik Devrim tezleri bu ad altında ilk kez altmışlı yıllarda 
savunulmuş olmakla birlikte, bu tezler, özünde, Türkiye’de Marksist hareketin 1920’lerden 
beri savunduğu asgari programın günün koşulları göz önünde tutularak bir ölçüde geliştirilmiş 
şeklinden başka şey değildir” (Belli, 1988, s. 2145). Türkiye solunun özellikle 1974 sonrası 
geçirdiği evrim sürecinde ideolojik ve teorik bağlamda MDD Hareketi’nin büyük etkisi 
olmuştur (Aydınoğlu, 2008b, s. 165-168). 
 
1967-1971 yılları arasında MDD Hareketi’ni TKP’den gelen kadrolar oluşturmaktadır. 
Marksizmi Türk soluna teori boyutuyla hakim kılan MDD’cilere göre Türkiye yarı-feodal, 
yarı-sömürge bir ülkedir ve Kemalist devrim, tamamlanmamış bir milli demokratik devrimdir 
(Erdost, 1971, s. 14). Dolayısıyla Türkiye’nin önündeki seçenek anti-feodal ve anti-
emperyalist nitelikteki “Milli Demokratik Devrim”dir ve bu devrim tüm milli sınıfların ortak 
mücadelesiyle gerçekleşecektir (Akdere ve Karadeniz, 1996, s. 246). Başka bir anlatımla, 
Türkiye’de Marksizmin ele aldığı anlamda sınıfsal karşıtlık bulunmamaktadır. Kapitalizm 
gelişmediği için ülkedeki asıl çelişki emek-sermaye çelişkisi değildir, o nedenle de kurtuluş 
hareketinin öznesi işçiler ve diğer emekçi sınıflar olamaz. Öncelikle yapılması gereken, ilerici 
asker ve sivil aydınların katılımıyla burjuva devriminin tamamlanmasıdır. Ancak bundan 
sonradır ki, sosyalizme geçişten bahsedilebilir. Türkiye için öncelikli hedef anti-emperyalist 
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mücadeledir. Sosyalist mücadele daha sonraki aşamadır (Varel, 2017, s. 416). MDD’ciler, en 
temelde sosyalizmden önce bir milli demokratik devrimin gerekli olduğunu ileri sürmüşlerdir. 
Bu bağlamda “aşamalı devrim” tezini savunan hareket “sosyalist devrim” tezini savunan TİP 
ile ters düşmüştür. 
 
Diğer taraftan, MDD Hareketi açısından Mustafa Kemal devrimleri çok önemli bir yerdedir. 
MDD’ciler varlık nedenlerini Kemalist hareketin yarım kalmış olmasına dayandırmaktadır. 
Dolayısıyla Türkiye’nin ihtiyacı olan sosyalizmden önce milli demokratik devrimdir. 
Hareketin yayın organı olan Türk Solu dergisi de 1967’de yayınlanmaya başladığında 
analizlerinde Kemalist düşünceye sıklıkla göndermede bulunmuştur. 
 
TİP, 1965 GENEL SEÇİMLERİ VE TİP’İN PROPAGANDASI 
TİP’in Kuruluşu 
 
Siyaset bilimcilerin ve tarihçilerin TİP tarihi üzerinde hemfikir olduğu konuların başında, 
TİP’in Türkiye'deki yasal sosyalist partilerin en büyüğü ve uzun ömürlüsü olduğu gelmektedir. 
Temelde Türkiye solunu ve siyasal yaşamını etkilemiş iki örgütten birisidir TİP. Diğeri ise 
1920'de Bakü'de kurulan ve 1960’larda Türkiye solunu büyük ölçüde etkilemiş olan TKP’dir. 
Siyasal faaliyetlerini TKP’den ayrı bir çizgide sürdüren TİP, sadece sendikacılar tarafından 
kurulan ilk ve tek siyasal partidir (Aydınoğlu, 2008b, s. 102). 27 Mayıs 1960 sonrası süreçte, 
13 Şubat 1961 tarihinde 12 işçi-sendikacı tarafından İstanbul'da kurulmuştur. Ne var ki parti 
15 ilde örgütlenmesini tamamlayamadığı için 15 Ekim 1961’de yapılan genel seçimlere 
katılamamıştır (Varel, 2017, 401). 
 
TİP’in kurucuları arasında partinin ilk genel başkanı ünvanına sahip Avni Erakalın, İbrahim 
Güzelce, Kemal Türkler, Ahmet Muşlu, Rıza Kuas ve Kemal Nebioğlu yer almaktadır. Kurucu 
kadro partinin “Ezilen işçi sınıfının haklarını korumak için kurulmuş olduğunu; işçinin 
şimdiye dek çeşitli siyasi partilerin kadroları içinde eriyip kaybolduğunu; Tİ’in ise işçi 
sınıfının temsilcisi olmak amacıyla” kurulduğunu açıklamışlardır (Aybar, 2014, s. 159). 
 
TİP genel başkanlığına 1962 yılında Mehmet Ali Aybar getirilmiştir. TİP tarihinin önemli 
isimlerinden Sadun Aren, Aybar’ın 1962 yılında partinin genel başkanı olduktan sonraki TİP 
ile 12 işçi-sendikacının kurmuş oldukları TİP arasında bir benzerlik bulunmadığına dikkati 
çekmektedir. Aren, partinin esas itibariyle Aybar’ın genel başkan olmasından sonra Marksist-
sosyalist bir kimlik kazandığını ifade etmektedir (Aren, 1993, s. 33). Aybar parti kurucularının 
anlaşmaya varması sonucu 1 Şubat 1962 tarihinde TİP’e genel başkan seçilmiştir. Kimi 
yazarlar Aybar’ın genel başkan olmasıyla başlayan süreci TİP tarihinde “ikinci kuruluş” olarak 
nitelendirmektedir (Aydınoğlu, 2008b, s. 107). Aybar 1969 yılı sonlarına kadar partinin genel 
başkanı görevini sürdürmüş ve Türkiye'de sosyalist hareketin en önde gelen figürlerinden biri 
olmuştur. 
 
Anti-emperyalist mücadele ile sosyalist mücadeleyi bir kabul eden TİP’in ki, MDD 
Hareketi’nden ayrıldığı en temel nokta budur, kurulduğunda bir programı yoktur. Nisan 
1962’de TİP’in yeni tüzüğü kabul edilmiştir. Partinin siyasal eğilimi ve ideolojisi hakkında 
fikir veren tüzüğün 2. maddesi şu ifadelere yer vermektedir: “Türkiye İşçi Partisi işçi sınıfının 
ve onun demokratik öncülüğü etrafında toplanmış bütün emekçi sınıf ve tabakaların (ırgat ve 
küçük köylülerin, aylıklı ve ücretlilerin, zanaatkarların, küçük esnaf ve dar gelirli serbest 
meslek sahipleri ile ilerici gençliğin ve toplumcu aydınların) kanun yolundan iktidara yürüyen, 
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siyasi teşkilatıdır” (Varel, 2017, s. 420). Açıkça anlaşılmaktadır ki, TİP kendisini Türkiye’deki 
alt sınıfların temsilcisi olarak konumlandırmaktadır. Öte yandan tüzükte “sosyalizm” 
sözcüğüne yer verilmemiş olması ve 53. madde ile parti organlarında görev alacak kişilerin 
yarısının işçi olmasının garanti altına alınmaya çalışılması (Şener, 2010, s. 358-359) dikkate 
değerdir. 
 
TİP’in 1964’te İzmir’de düzenlenen 1. Büyük Kongresi’nde kabul edilen program Aybar’a 
göre, eleştirel bir gözle bakmakla birlikte, Marksisttir ve işçi sınıfının öncülüğüne 
dayanmaktadır (Mumcu, 1993, s. 41). Öte yandan Aydınoğlu, söz konusu programı TİP’in 
“neredeyse tek gelişkin teorik metni” olarak nitelendirmektedir (1992, s. 88). Program bir giriş 
ve dört ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler “Türkiye'nin Maddi, Sosyal ve Politik 
Yapısı”, “Kalkınma Yolu”, “Temel İlkeler” ve “Vatandaşa Neler Getireceğiz” başlıklarını 
taşımaktadır. Giriş bölümü TİP kadrolarının hangi temel ilkeleri, kavramları ve anlayışı öne 
çıkardığını göstermesi bakımından önemlidir. Nitekim partinin 12 sendikacı tarafından 
kurulduğu ve Türkiye’de emekçi halkın kurduğu ilk parti olduğu vurgulanmaktadır. Geri 
kalmış toplumlarda ekonomik ve sosyal ilerlemenin, bağımsızlık içinde kalkınmanın en büyük 
dayanağının emek olduğu vurgulanan programda Türkiye’nin kalkınması konusunda öncü rol 
işçi sınıfına verilmiştir (Türkiye İşçi Partisi Programı, 1964, s. 13-15). 
 
Siyasi yaşamı boyunca parlamenter mücadeleyi savunan Mehmet Ali Aybar’ın da görüşlerini 
yansıtan parti programının, gerek giriş bölümünde gerekse diğer bölümlerde bilimsel 
sosyalizme dayandırıldığı söylenebilir. Özellikle “Türkiye’nin Maddi, Sosyal ve Politik 
Yapısı” başlığı altında kullanılan “üretim güçleri-üretim ilişkileri-sınıf yapısı-siyasi yapı” gibi 
kavramlar bilimsel sosyalizme referans vermektedir (Eroğul, 2012). 
 
Kalkınma sorununu merkeze alan TİP programı, Türkiye’nin kurtuluşunu “Kapitalist Olmayan 
Kalkınma Yolu” kavramsallaştırması ile açıklamaktadır. Kapitalist olmayan kalkınma yolu, 
“Emekten yana ve emekçilerin yürütümüne ve denetimine katıldığı plânlı bir devletçilik olarak 
tanımlanabilir. Böyle bir düzende kamu sektörü esastır ve ekonomiye hâkim olacak kadar 
geniştir. Özel sektör plân çerçevesi içinde kamu sektörünün yardımcısı olarak çalışır ve 
gelişir” (Türkiye İşçi Partisi Programı, 1964, s. 64). Diğer taraftan TİP anayasal demokratik 
düzeni savunmakta, partinin kanun yolundan iktidara yürüyen bir siyasi teşkilat olduğu 
vurgulanmaktadır. Keza Aybar’ın da ısrarlı politikası doğrultusunda “Anayasa’nın gerçekten 
uygulanması” TİP politikasının temel unsurlarından bir tanesidir (Türkiye İşçi Partisi 
Programı, 1964, s. 60). 
 
Özetle, Yöncülerin parlamenter yolu dikkate almaksızın Türkiye’nin kurtuluşunun devrimle 
mümkün olacağı tezine dayanan iktidar stratejisinin tersine, TİP parlamenter mücadeleye ve 
anayasal demokratik düzenin savunulmasına çok önem vermiştir. Beri yandan anti-emperyalist 
mücadele ile sosyalist mücadeleyi ayırarak aşamalandıran MDD Hareketi’nin aksine, TİP 
kadroları bu iki mücadele alanını bir tutmuş ve mücadelenin merkezine işçi sınıfını 
yerleştirmiştir. 
 
TİP’in 10 Ekim 1965 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerde parlamentoya girmesi, gerek 
parti tarihi, gerek Türkiye solu, gerekse Türk siyaseti bakımından çok önemli bir başarı 
öyküsüdür. TİP, elde ettiği başarı ile ülke siyasetini olduğu kadar dış politikayı da etkileme 
kapasitesine kavuşmuştur. 
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1965 Genel Seçimleri 
 
Türk siyasal hayatında 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından yapılan ilk genel seçimlerin 
tarihi 15 Ekim 1961’dir. Kabul edilen yeni anayasayla birlikte Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosu’ndan oluşan çift meclis uygulamasına geçilmiş ancak Cumhuriyet Senatosu 12 Eylül 
1980 askeri darbesiyle lağvedilmiştir. 1961 seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 
Adalet Partisi (AP), Yeni Türkiye Partisi (YTP) ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP) 
olmak üzere dört parti katılmıştır. CHP oyların yüzde 36,7’sini alarak birinci, darbeyle 
kapatılan Demokrat Parti’nin mirasını devralan AP ise oyların yüzde 34,8’ini alarak ikinci 
parti olmuştur. Hiçbir partinin mecliste mutlak çoğunluğu kazanamaması üzerine CHP-AP 
koalisyonu kurulmuştur. 
 
Çoğunluk sistemi ve nispi temsil sistemi olarak sınıflandırılan seçim sistemlerinin Türkiye’de 
uygulanışıyla ilgili 1961 seçimleri öncesinde değişikliğe gidilmiştir. Seçimlerde eşitlik ve 
adalet ilkesini öne çıkaran “nispi temsil” sisteminin uygulanması, 25 Mayıs 1961 tarih ve 306 
sayılı kanun ile “Milletvekili Seçimi Kanunu”nun kabul edilmesi sonucu gerçekleşmiştir 
(Kılağız, s. 125). Nispi temsil sistemi, çoğunluk sistemlerinin adil olmayan sonuçlarını ortadan 
kaldırarak her siyasi partiye sayıca gerçek değerine eşit olmasa bile büyük ölçüde orantılı bir 
temsil imkânı sağlamaktadır (Ülken s. 34’ten Aktaran Kılağız, s. 128). Bu bakımdan nispi 
temsil sisteminin eşitlik ve adalet ilkelerini daha fazla gözettiği ifade edilmektedir. Nispi 
temsil sisteminde partilerin ülke genelinde aldıkları oy oranı ile parlamentodaki sandalye 
oranları diğer sistemlerle karşılaştırıldığında birbirine daha yakındır. Bu bakımdan temsilde 
adalet ve eşitlik kriterlerini daha çok karşıladığı ifade edilmektedir. Beri yandan oylar çok 
sayıda parti arasında dağıtıldığı için parlamentoda istikrarlı bir çoğunluğun oluşması ve 
istikrarlı bir hükümet kurulmasının zorlaştığı yönünde tespitler de vardır (Türk, 2006, s. 95). 
 
Söz konusu seçimlerin önemli ve ayırt edici bir özelliği, Türkiye’de ilk kez “Milli Bakiye” 
(Milli Artık) sisteminin uygulanmış olmasıdır. Bu sistem 1966 ara seçimlerinde de 
uygulandıktan sonra bir daha uygulanmamıştır. CHP liderliğindeki koalisyon hükümeti 
tarafından Seçim Kanunu’nda değişiklik yapılması için sunulan teklif gereğince 13.2.1965 
tarih ve 533 sayılı kanun ile “Birleşik Oy Pusulası” kullanımının kabulüne, 14.7.1965 tarih ve 
656 sayılı kanun ile de “Milli Bakiye” sisteminin kabulüne karar verilmiştir (Abadan, 1966, s. 
77). 
 
Milli Bakiye Sistemi aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

 
Her seçim çevresindeki geçerli oylar toplamı, o çevrenin çıkaracağı milletvekili sayısına 
bölünerek “seçim sayısı” bulunur. Her parti listesinin aldığı geçerli oy sayısında “seçim 
sayısı” ne kadar varsa, o parti o seçim çevresinde o kadar milletvekilliği kazanmış olur. 
Her partiye ait geriye kalan geçerli oylar, seçimin yapıldığı bütün seçim çevrelerini içine 
alan “millî seçim çevresi” içerisinde toplanır. Bu toplam, seçim çevrelerinde açık kalan 
milletvekilliklerinin toplamı ile bölünerek “millî seçim sayısı” bulunur. Daha sonra her 
partinin millî seçim çevresi içindeki geçerli oy toplamı “millî seçim sayısı” ile bölünmek 
suretiyle bu milletvekillikleri de partiler arasında bölüştürülür. Bu işlem sonucunda da 
doldurulamamış milletvekillikleri kalırsa; bunlar, partiler arasında bakiye geçerli oyların 
büyüklük sırasına göre bölüştürülür (Türk, 2006, s. 89). 
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Milli Bakiye sistemi, küçük partilerin temsili noktasında bu partilere avantaj sağlayan bir 
seçim sistemidir. Sistem, partilerin seçim çevrelerinde milletvekillerinin dağılımı sırasında 
hesaba katılmayan artık oyların ulusal ölçekte değerlendirilmesini esas almaktadır. Mecliste 
AP grubunun kesin şekilde karşı çıkmasına rağmen, CHP’nin ısrarlı tutumu sonucu milli 
bakiye sistemine geçilmesiyle ilgili değişiklik kabul edilmiştir. Özetle, Türkiye seçim 
kanununda yapılan değişiklikle 1965 seçimlerine “milli bakiye” sistemi ve “birleşik oy 
pusulası” uygulaması ile gitmiştir. 
 
Diğer yandan 1965 genel seçimlerinde, mecliste grubu olan partilerin ilk genel kongrelerini 
yapmış olmaları şartıyla hiçbir ilde teşkilatları bulunmasa bile, 15 ilde aday göstererek veya 
ilk genel kongrelerini yapmış olmaları şartıyla 15 ilde il ve ilçe teşkilatlarını kurmak suretiyle 
seçime katılabilmeleri kararlaştırılmıştır (Abadan, 1966, s. 95). 
 
Koalisyon hükümetlerinin uzun soluklu olamadığı Türkiye’de, 10 Ekim 1965 tarihinde yapılan 
ve katılımın yüzde 71,3 düzeyinde olduğu genel seçimlerde AP yüzde 52,87 oy oranıyla 240 
milletvekili çıkararak tek başına iktidar olmuştur. 1965 seçimlerine katılan diğer partiler ise 
aldıkları oy oranına göre sırasıyla şöyledir: CHP yüzde 28,75; MP (Millet Partisi) yüzde 6,26; 
YTP yüzde 3,72; Bağımsız yüzde 3,19; TİP yüzde 2,97 ve CKMP yüzde 2,24 (TürkiyeBüyük 
Millet Meclisi). 
1965 seçimleri, sonuçları bakımından üç siyasal partiyi öne çıkarmaktadır. İktidara yerleşen 
AP, ana muhalefet partisi olarak CHP ve ilk kez katıldığı genel seçimlerde parlamentoda 
temsil edilme olanağına kavuşan TİP. Bu bağlamda 1965 genel seçimlerinde TİP, gerek kendi 
tarihsel sürecinde gerekse Türk siyasal hayatında her daim hatırlanacak bir başarı yakalamıştır. 
Bu başarıda, seçim sisteminin küçük partilere sağladığı avantajın yanı sıra kampanya süresince 
yürütülen propaganda faaliyetleri de etkili olmuştur. 
 
TİP’in Propagandası 
 
Türk siyasal hayatında seçim kampanyası ve propaganda faaliyetlerinin yürütüldüğü ilk seçim 
1950 seçimleridir ki, ilk geniş kapsamlı ve ciddi kampanya bu seçimlerde gerçekleştirilmiştir 
(Duman ve İpekşen, 2013, s. 120). Türkiye bu seçimlerle çok partili siyasal hayata geçiş 
yapmıştır. Türkiye’de seçmenin radyo, gazete ve afişlerin seçim kampanyasında aktif şekilde 
kullanılmasına tanık oluşu ilk defa 1950 seçimlerindedir. Nihayetinde seçimler sonucunda 
iktidar el değiştirerek CHP’den DP’ye geçmiştir. 
 
1965 seçimlerinde ise Türk siyasetinde bir ilk yaşanmıştır. 51 ilde örgütlenerek seçimlere 
katılan TİP, propaganda sürecinde kullandığı “Yarının Şarkısı” isimli parçayla ilk kez müziğin 
kullanıldığı bir seçim kampanyası yürütmüştür (Akşam Gazetesi). Öte yandan seçimlerde 
propaganda aracı olarak afişe de yer veren TİP, emeğe ve üretim kavramına vurgu yapan “Göz 
Nuru, Alın Teri” temalı afişi kullanmıştır. 
 
 

Fotoğraf 1: Türkiye İşçi Partisi Seçim Afişi  
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http://www.tustav.org/afisler/ 

 
TİP’in kendi döneminde ulusal, sınıfsal ve toplumsal talepleri bir arada dile getirerek en 
kapsamlı siyaseti yapan parti olduğunu savunan görüşler mevcuttur (Fırat, 2015, s. 120). 
TİP’in 1965 Seçim Bildirisi, toplumun tüm kesimlerinin taleplerini dikkate alarak 
hazırlanmıştır ve propagandasının temelini oluşturan ana öğedir. Seçim bildirisinde TİP’in 
sadece işçi sınıfıyla sınırlı kalmayıp tüm emekçileri kapsayacak bir söylem geliştirdiği 
görülmektedir: “İşçiler, ırgatlar, köylüler, zanaatkârlar, subaylar, memurlar, emekliler, 
Atatürkçü toplumcu aydınlar, tüm emekçiler, sevgili yurttaşlar” hitabı ile TİP toplumdaki tüm 
kesimlere seslenmektedir (Türkiye İşçi Partisi Seçim Bildirisi, 1965, s. 3). 
 
1965 seçim propagandasında önemli bir vurgu “tam bağımsızlık” konusuna yapılmıştır. Söz 
konusu süreçte Türkiye’nin yeniden bağımsızlığa kavuşması, NATO’dan çıkması, ABD ile 
yapılmış ikili anlaşmaların feshedilmesi, üslerin kapatılması görüşlerine dayanan bir 
propaganda yapılmış hatta Aybar’ın Meclis’teki ilk konuşması da ABD işgali ile ilgili 
olmuştur (Mumcu, 1993, s. 42, 45). 
 
Bu bağlamda TİP’in 1965 Seçim Bildirisi’nde ilk olarak Amerikan emperyalizmi eleştirilerek 
Amerikalıların “bütün milli servetimize el attıkları” ifade edilmektedir. Amerikalı petrol 
şirketlerinin “yurdumuzdaki petrol yataklarına el koydukları, madenlerimize göz diktikleri” 
belirtilmekte, emekçi yurttaşlara hitaben birinci vazifenin yurdu yabancı hâkimiyetinden 
kurtarmak olduğu ifade edilmektedir. Tam bağımsız olmadıkça toprak reformunun 
yapılamayacağı, sanayileşmenin gerçekleştirilemeyeceği, işsizliğin önlenemeyeceği ve sosyal 
adaletin sağlanamayacağı belirtilmektedir (Türkiye İşçi Partisi Seçim Bildirisi, 1965, s. 3-4). 
 
Seçim bildirisinde özellikle vurgu yapılan hususlardan biri TİP’in milletvekili adaylarının 
yoksul halkın içinden çıkan işçi, ırgat, yoksul köylü, zanaatkar, teknisyen, küçük 
esnaf…olduklarıdır. TİP “Bak öteki partilerin listelerinde senden olan, yani yoksul halkın 
içinden çıkmış ya da yoksul halktan yana kaç milletvekili adayı var” şeklindeki söylemiyle 
diğer partilerden farkını ortaya koyacak bir söylem tutturmuştur(Türkiye İşçi Partisi Seçim 
Bildirisi, 1965, s. 5). 
 
TİP’in seçim bildirisinde, iktidara gelmesi durumunda üzerinde değişiklik yapılmasını talep 
edeceği konular şöyle belirtilmiştir: Dış politika, milli savunma, kalkınma, toprak meselesi, 
çalışma ve sosyal güvenlik, gençlik ve eğitim, demokrasi ve temel ilkeler. Bildiri, seçim 
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propagandasında öne çıkan hususların özetine ve sonuç bölümüne yer verilerek 
sonlandırılmıştır (Türkiye İşçi Partisi Seçim Bildirisi, 1965, s. 6-30). 
 
Dış Politika başlığı altında TİP’in “tam bağımsız, yüzde yüz milli bir dış politika” izleyeceği 
ifade edilmektedir. Bu bağlamda tüm yabancı üslerin kaldırılacağı vurgulanarak özellikle ABD 
ile yapılan ikili andlaşma ve sözleşmelerin gözden geçirileceği belirtilmektedir. Kendisini 
Atatürk’ün komşu devletlerle dostluk ilişkileri kurmak ve geliştirmek olarak ifade edilen dış 
politikasının mirasçısı olarak nitelendiren TİP, Irak, Suriye ve bütün Arap devletleriyle 
kardeşçe ilişkiler kurulmasını zorunlu görmektedir. Kıbrıs meselesinde ise “Adanın yabancı 
üslerden arındırılması, silahsızlandırılması, milletlerarası garanti altında her iki topluluğun 
haklarına saygılı, bağımsız bir devlet olması”nı teklif etmektedir. 
 
Milli Savunma konusunda TİP savaşın kanun dışı edilmesi ve genel silahsızlanmaya gidilmesi 
görüşünü savunmaktadır. 
 
Kalkınma başlığı altında halkın sefaletten kurtuluşunun sosyal adaletin sağlanması ile 
mümkün olacağı görüşüne yer verilmiştir. Kapitalizme karşı olan TİP, kalkınmanın kapitalist 
yoldan gerçekleştirilemeyeceğinin altını çizmekte, ancak “halktan yana planlı bir devletçilik” 
ile kalkınmanın sağlanabileceğini vurgulamaktadır. Vergi adaletinin sağlanarak esas yükün 
zengine yüklenmesi ve asgari ücretten vergi alınmaması da partinin bildiride yer verdiği 
görüşler arasındadır. 
 
Toprak Meselesi konusunda, çalışan nüfusun yüzde 70’ten fazlasının geçimini tarım işlerinden 
sağladığı belirtilerek hiç toprağı olmayan ailelerin sayısına dikkat çekilmiştir. 
Gerçekleştirilmesi planlanan toprak reformu ile bir yandan topraksız veya toprağı yetmeyen 
köylü ailelerin toprağa kavuşturulması, diğer yandan da toprak ağalarının antidemokratik, 
tutucu ve gerici nüfuz ve hâkimiyetlerinin sona erdirilmesi hedeflenmektedir. 
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik konusundaki en önemli vaatlerden biri, ücretlerin “oynak 
merdiven” sistemine göre hayat pahalılığı oranında arttırılmasıdır. Diğer taraftan, işçinin 
lehine olacak şekilde“lokavt” müessesesinin kesinlikle yasaklanacağı ve işsizlik sigortasının 
kurulacağı görüşüne yer verilmiştir. 
 
Gençlik ve Eğitim başlığı altında TİP’in iktidara gelmesi durumunda Türk gençliğinin 
demokratik esaslar üzerinden teşkilatlandırılarak memleketin kalkınmasında daha etkin bir rol 
oynaması öngörülmüştür. Eğitimde imkânların emekten yana planlı bir devletçilikle 
geliştirilebileceğinin vurgulandığı bildiride, eğitimde imkân eşitsizliğinin ortadan kaldırılacağı 
vurgulanmıştır. TİP’in bu konu başlığı altındaki en dikkat çeken vaadi ise “yüzde yüz milli ve 
başka yerlerde benzeri olmayan” Köy Enstitülerinin yeniden açılacağının ifade edilmesidir. 
 
TİP’in 1965 Seçim Bildirisi’nde son konu olarak ele alınan Demokrasi ve Temel İlkeler başlığı 
altında temel vurgu emeğin toplumdaki en yüce değer olduğu üzerinedir. Bu noktada TİP her 
vatandaşın harcadığı emeğe göre değer almasını ve kazancının da harcadığı emeğe göre 
hesaplanmasını zorunlu görmektedir. 
Bildirinin sonuç bölümünde emekçi yurttaşlara seslenen TİP, aslında iki partinin bulunduğunu; 
bir tanesinin ağaların, kapkaççıların çıkarlarını savunan partiler, diğerinin ise emeğin partisi 
olan TİP olduğunu ileri sürmektedir. Kendisini “toplumcu” olarak nitelendiren TİP, halkı ve 
halkçılığı ön plana alan bir yaklaşıma sahiptir. Toplumculuğu “insanca yaşamak, boş zamana 

Political Communication in Theory and Practice: 
Non-Western Approaches ISBN: 978-975-8254-77-4

Proceeding Book 2018 

PICS2018, 12-13 October 2018, Aydın, TURKEY



 
 

225 

kavuşmak, daha çok mal mülk sahibi olmak, okumak, yazmak, cehaletten kurtulmak, kültüre 
kavuşmak” olarak tanımlayan TİP, insanın özgürleşmesinin toplumculukla 
gerçekleşebileceğini savunmaktadır. 
 
Diğer yandan TİP çevrelerinin resmi olmayan yayın organı niteliğindeki aylık siyasi fikir 
dergisi “Sosyal Adalet” de 1965 seçimlerinde propaganda aracı olarak kullanılmıştır. Partinin 
genel başkanı Mehmet Ali Aybar ile ileri gelen isimleri Sadun Aren, Behice Boran, Rıza Kuas 
gibi TİP’liler derginin yazar kadrosunda yer almaktadır. 10 Ekim’de gerçekleştirilen seçimlere 
yönelik olarak derginin Ağustos sayısında partinin gelirini artırmak amacıyla bağış 
kampanyası başlatılmıştır. Bağışla ilgili çağrı, derginin kapağında duyurulmuştur: 
     

Fotoğraf 2: Sosyal Adalet Ağustos 1965 Sayısı 

 
http://www.sahafstandi.com/urun/sosyal-adalet-aylik-siyasi-fikir-dergisi-agustos-1965-sayi-
17/ 
 
Sosyal Adalet’in Eylül sayısı kapağında ise “Köylüye Toprak, Herkese İş” sloganı 
kullanılmıştır ki, bu slogan aynı zamanda partinin resmi ambleminde de kullanılan ana 
slogandır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fotoğraf 3: Sosyal Adalet Eylül 1965 Sayısı 
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http://www.sahafstandi.com/urun/sosyal-adalet-aylik-siyasi-fikir-dergisi-eylul-1965-sayi-18/ 
 
     
TİP, propaganda sürecinde radyo yoluyla da halka seslenme imkânı bulmuştur. Genel Başkan 
Aybar ile bazı parti üyelerinin radyo konuşmaları metin şeklinde Sosyal Adalet’te de 
yayınlanmıştır. Derginin Ekim 1965’te yayınlanan sayısı, seçimlerden önceki son sayıdır ve 
ağırlıklı olarak partili isimlerin radyo konuşmalarına yer verilmiştir. 
 
Genel Başkan Mehmet Ali Aybar’ın 25 Eylül 1965 tarihinde radyoda yaptığı konuşmaya yer 
verilen Ekim sayısında Aybar, seçim bildirisinde de hitap edilen kitlelere seslenerek “Senin 
yoksulluktan, açlıktan kurtulman için; senin işsizlikten kurtulman için; senin cahillikten 
kurtulmak için; senin korkusuz, horlanmadan, başı dik yaşaman için; senin çocuğunu okutman 
için; senin toprağa kavuşman, hastalığında doktora, ilaca, bakıma kavuşman için; önce 
Türkiye’yi yeniden bağımsızlığa kavuşturman gerekiyor” demektedir. Aybar seçim bildirisinde 
de yer alan Amerikan üsleri ve Amerika’nın emperyalist dış politikasına değinmektedir. Seçim 
bildirisinde değinilen tüm hususlara radyo konuşmasında da değinildiği dikkat çekmektedir. 
Aybar parti iktidara gelir gelmez yapacağı ilk iş olarak “Dış ticareti millileştireceğini” ifade 
etmektedir (Sosyal Adalet, 1965, s. 1-2). 
 
Derginin aynı sayısında Sadun Aren’in Spor-Sergi Sarayı’nda yaptığı konuşmanın metnine de 
yer verilmiştir. Aren’in konuşmasının ana temasını “özel sektör eliyle neden 
kalkınılamayacağı” konusu oluşturmaktadır. Kalkınabilmek için “yer altı ve yer üstü 
servetlerini iyi işlemek, yollar, köprüler, limanlar yapmak ve güçlü bir sanayi kurmak” 
gerektiğine vurgu yapan Aren, kalkınabilmek için ayrıca yarı sömürge olmaktan kurtulmak 
gerektiğini ifade etmektedir. Kapitalist yoldan kalkınmanın Türkiye için mümkün 
olamayacağını belirten Aren, bunun nedenini “Büyük ve modern fabrika ve tesisleri kurmak 
için çok büyük paralar, çok büyük sermaye lazımdır. Halbuki memleketimizde bu derece 
zengin insan ya hiç yoktur ya da belki birkaç tane vardır” şeklinde açıklayarak özel sektörün 
ülkeyi kalkındıracak güçte olmadığını vurgulamaktadır. Aren özel sektörcülüğün ve yabancı 
sermayeyi yurda sokmanın Türkiye’yi sürüklediği açmaza işaret ederek, Türkiye’deki 
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yabancılara ait fabrikalar ve petrol kuyuları için “bizim değildir” düşüncesine yer vermektedir 
(Sosyal Adalet, 1965, s. 5-6). 
 
TİP Genel Sekreteri Rıza Kuas’ın radyo konuşmasından dergiye aktarılan mesajları ise TİP’in 
seçimlerde yakalayacağı ya da yakalaması umulan başarıyı öne çıkarmaktadır. Kuas “Ama ne 
yapsalar boş, ne yapsalar nafile. Bu gidişi durduramazlar. Artık maya tutmuştur” şeklindeki 
konuşmasıyla TİP’in iktidara yürüyüşünü merkez alan bir mesaj vermektedir (Sosyal Adalet, 
1965, s. 11). 
 
TİP’in 1965 genel seçimlerinde gerek hazırlamış olduğu seçim bildirisi gerekse afiş, radyo 
konuşmaları, dergi yazıları ve seçim şarkısından oluşan propagandası seçmen nezdinde 
karşılık bulmuş ve TİP kazandığı yüzde 2,97’lik oy oranıyla parlamentoya 14 milletvekili 
sokmuştur. Daha sonra bağımsız milletvekili Çetin Altan’ın partiye katılmasıyla milletvekili 
sayısı 15 olmuştur. Türk siyasal hayatında sosyalist bir partinin meclise ilk kez hem de 
beklentileri aşarak 15 milletvekili ile girmesini Genel Başkan Aybar “Bey takımımızın 
gözünde ciddi bir tehlike” olarak nitelendirmektedir. TİP’in bundan sonraki sürecini 
“tehlikelerle, mayınlarla dolu bir darboğaz” olarak tanımlayan Aybar, Amerika’nın ve ona 
bağımlı çevrelerin “TİP’i yok etmek için her türlü oyunu sahneleyebileceklerini” ifade etmiştir 
(Aybar, 2014, s. 243-244). 
 
SONUÇ 
 
1965 genel seçimleri sonuçları bakımından Türk siyasal hayatında önemli etkiler yaratmıştır. 
27 Mayıs 1960 askeri darbesiyle Demokrat Parti’nin iktidardan uzaklaştırılmasından sonra 
Ekim 1961’de yapılan genel seçimlerde birinci ve ikinci parti olarak sıralanan Cumhuriyet 
Halk Partisi ve Adalet Partisi koalisyon kurmak zorunda kalmışlardı. 10 Ekim 1965 tarihinde 
yapılan genel seçimlerin ise iki yönlü sonucundan bahsedilebilir. Bir yandan iktidar el değişti-
rip mutlak olarak Adalet Partisi’ne geçmiş ve Türk siyasetinde Süleyman Demirel dönemi 
başlamıştır. Diğer taraftan ise Türkiye’de ilk defa bir sosyalist parti olarak Türkiye İşçi Partisi 
yüzde 2,97 oy oranına ulaşarak 15 milletvekilliği kazanmış ve mecliste temsil edilme hakkına 
kavuşmuştur. 
 
Türkiye İşçi Partisi’nin yakaladığı ve Türk siyasetinde eşi olmayan bu başarıda iki unsurun 
etkisi belirleyici olmuştur. Bunlardan biri 1961’de yapılan değişiklikle seçimlerde çoğunluk 
sisteminden nispi temsil sistemine geçilmesi ve 1965’te alınan kararla milli bakiye sisteminin 
uygulanmaya başlanmasının yarattığı etkidir. Böylece partilerin seçim çevrelerinde milletve-
killerinin dağılımı sırasında hesaba katılmayan artık oyların ulusal ölçekte değerlendirilmesiy-
le küçük partilere temsil noktasında avantaj sağlanmıştır. 
 
Türkiye İşçi Partisi’nin başarısında rolü olan diğer unsur, partinin seçim sürecinde yürüttüğü 
propagandadır. Parti, hazırlamış olduğu seçim bildirisindeki görüşleri merkez alan bir propa-
ganda yürütmüştür. Ayrıca propaganda aracı olarak radyo, afiş ve yazılı basın olmak üzere 
görsel ve işitsel iletişim araçlarından yararlanılmış, Türkiye’de ilk kez müziği seçim propa-
gandasında kullanan parti Türkiye İşçi Partisi olmuştur. 
 
Parti gerek seçim bildirisinde gerekse diğer propaganda araçlarında “İşçiler, ırgatlar, köylüler, 
zanaatkârlar, subaylar, memurlar, emekliler, Atatürkçü toplumcu aydınlar, tüm emekçiler, sev-
gili yurttaşlar”hitabı ile toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir dil kullanmıştır. Türkiye İşçi 
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Partisi’nin 1965 seçimlerinde öne çıkan mesaj ve kullandığı temalar değerlendirildiğinde en 
büyük vurgunun “tam bağımsızlık” üzerine yapıldığı görülmektedir. Bu noktada Türkiye’deki 
Amerikan üslerinin kaldırılması ve Amerikan emperyalizmine son vermek partinin öncelikli 
hedefleri arasındadır. “Kalkınma”, “toprak meselesi”, ücretlerin “oynak merdiven” sistemine 
göre belirlenmesi, “lokavt” müessesesinin yasaklanması ve “yüzde yüz milli Köy Enstitüleri-
nin yeniden açılması” partinin öne çıkardığı diğer konu ve temalardır. Bu bağlamda Türkiye 
İşçi Partisi “Göz Nuru, Alın Teri” ve “Köylüye Toprak, Herkese İş” sloganlarını kullanarak 
seçmeni “emek, üretim ve kalkınma” temaları üzerine kurulu bir propaganda ile etkilemeye 
çalışmıştır. 1965 genel seçiminin sonuçları göstermektedir ki, parti iktidara gelemese de Tür-
kiye’de bir ilki gerçekleştirmiş, ana akım partilerin tahmin dahi edemediği bir oy oranına ilk 
ve son kez ulaşmıştır. 
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EK 1: Türkiye İşçi Partisi Amblemi       

      
http://www.tustav.org/afisler/ 

 
EK 2: Seçim Şarkısının Sözleri 
Yarının Şarkısı 
Bir şarkı olmalı 
Özlemi söyleyen 
Bu koyu günlerden 
Yarına ses veren. 
  
Bir sevgi olmalı 
Senden de yükselen 
Sonra benimle bir 
Yarına yön veren. 
 
Bir umut olmalı 
Gözlerinde senin 
Gözlerimde benim 
Yarına erişen. 
  
Bir yarın olmalı 
Başka türlü bir şey 
Bir aydın, bir güzel 
Yarına varmalı. 
  Tülay German 
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PROPAGANDA VE KAMU DİPLOMASİSİ ÜZERİNE TEORİK BİR 
DEĞERLENDİRME 

Zühal FİDAN BARİTCİ Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 

ÖZET 

Uluslararası ilişkiler yönetimi dünyanın içinde bulunduğu konjonktüre göre değişkenlik 
göstermektedir. Tarihin ilk çağlarından beri diplomasi yöntemini kullanan devletler, kendi 
menfaatleri doğrultusunda ilişkileri yönetmeye çalışırken farklı yöntemlerden yararlanarak 
güç dengelerini kendilerine doğru ayarlamayı amaçlamaktadırlar. Propaganda ve kamu 
diplomasisi de devletlerin güç dengelerini kendi menfaatleri doğrultusunda değiştirmek için 
kullandığı iletişim araçları olarak ortaya çıkmaktadır. Propaganda uygulamaları kamu 
diplomasisine kıyasla geçmişi çok daha eskiye uzanan ve gerek uluslararası ilişkilerde 
devletler tarafından gerekse de ülke içinde partiler tarafından siyasal iletişim çalışmalarında 
kullanılan bir araçtır. Kamu diplomasisi ise Soğuk Savaş döneminde Amerikan dış politika 
uygulamalarına paralel olarak literatüre eklenen ve 11 Eylül’le beraber devletler tarafından 
vazgeçilmez bir dış politika aracı olarak kullanılmaya başlamıştır. Bu çalışmada dış 
politikadaki kullanımı temel alınarak propaganda ve kamu diplomasisinin tarihsel gelişimi, 
kavramsal çerçeveleri ve uluslararası ilişkiler boyutunda ilişkileri literatürden elde edilen 
veriler ışığında kavramsal bir tartışma yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Propaganda, Kamu Diplomasisi, Yumuşak Güç 

 

A THEORETICAL EVALUATION ON PROPAGANDA AND PUBLIC DIPLOMACY 

ABSTRACT 

International relations management varies according to the conjuncture within the world. 
States, which have used diplomacy since the early ages, have been trying to direct the power 
balances to them by using different methods while trying to manage relations in the direction 
of their own interests. Propaganda and public diplomacy are also emerging as means of 
communication government using to change the power balances in the direction of their 
interest. Propaganda practices are a tool that goes far beyond the public diplomacy and is used 
by states in international relations and also by political parties in the country. Public 
diplomacy has been added to the literature in parallel with American foreign policy 
implementations during the Cold War period and is used as an indispensable foreign policy 
instrument by the states along with 9/11. In this study, a conceptual discussion in the light of 
the literature was made on the historical development of propaganda -based on the use of 
foreign policy- and public diplomacy, the conceptual frameworks and their relation in the 
dimension of international relations.  

Keywords: Propaganda, Public Diplomacy, Soft Power 

 

 

 

 

Political Communication in Theory and Practice: 
Non-Western Approaches ISBN: 978-975-8254-77-4

Proceeding Book 2018 

PICS2018, 12-13 October 2018, Aydın, TURKEY



 
 

233 

GİRİŞ 

Devletler diğer devletlerle olan ilişkilerini savaş ve barış dönemlerinde yürütebilmek için her 
zaman diplomasi yöntemlerini kullanmışlardır. En ilkel kabilelerden günümüzün modern 
devletlerine kadar diplomasi ve onun farklı yöntemlerini kullanmadan uluslararası ilişkilerde 
başarılı olabilmek çok zordur. Diplomasinin en temel özelliği devletlerin diğer devletler ile 
yürütmesidir. Yani devlet idarecileri arasında gerçekleşen bir ilişki sürecidir. Ancak devletler 
sadece diplomasi yöntemleriyle güç dengelerini kendilerine doğru değiştirmeye çalışmazlar. 
Bunun için zaman zaman hem muhatap devletlerin hem de onların halklarının etki altına 
alınması için farklı uygulamalara başvururlar. Propaganda bu uygulamaların başında 
gelmektedir ve asırlardır devletlerin kullandığı bir iletişim aracı olarak işlev görmektedir. 
Propagandanın en güçlü olduğu ve araştırmalara konu olduğu dönem ise kitle iletişim 
araçlarında gelişmelerin yaşandığı, gazetelerin yanı sıra radyo ve sinemanın da yaygınlaşmaya 
başladığı 20. yüzyılın başına tekabül etmektedir. Özellikle iki dünya savaşı arasında geçen 
dönemde başta Nazi Almanya’sı olmak üzere birçok devlet tarafından propagandanın kitleleri 
etkileme ve manipüle etme amacıyla kullanması; Soğuk Savaş süresince de Sovyetlerin 
propaganda tekniklerini kullanarak ideolojik bir yayılım gerçekleştirmeye çalışması 
propagandanın uluslararası ilişkiler sahnesinde en etkin olduğu dönemler olarak kabul 
edilmektedir (Akarcalı, 2003: 2).  

Soğuk Savaş döneminde ise devletler doğu ve batı olmak üzere iki bloğa ayrılmıştır. Bu 
dönemde aynı bloktaki devletler bir şekilde ilişkilerini sürdürürken, bloklar arası diplomatik 
ilişkiler oldukça yavaşlamıştır. Bu noktada devletler güç dengelerini kendilerine doğru 
değiştirebilmek için hedef devletlerin halklarını hedef alan iletişim faaliyetlerini tercih etmeye 
başlamışlardır. Devletler tamamen kendi çıkarlarını savunarak değil; hedef ülkenin 
kamuoyunu da dinleyerek, uzun vadeli ilişkiler kurarak olumlu bir imaj sahibi olmaya 
çalışmışlardır. Kamu diplomasisi böyle bir dönemde hem uygulama hem de kavram olarak 
ortaya çıkmıştır. Kamu diplomasisinin temel amacı hedef ülkenin kamuoylarıyla etkileşime 
geçerek onların gönlünü kazanmaktır. Bu sayede oluşturulacak olan olumlu imaj, devletlerin 
dış politikalarını meşrulaştırmalarına katkı sağlayacaktır (Bkz. Kalın, 2011).   

Bu çalışmada propagandanın siyasi partiler tarafından iç siyasette nasıl kullanıldığından 
ziyade, devletlerin dış politika amaçları çerçevesinde nasıl kullandıkları temel alınarak 
propaganda ve kamu diplomasisi ilişkisine dair bir çerçeve çıkarılmaya çalışılmıştır. İlk 
olarak bu iki kavramın tarihsel gelişimi ve kavramsal çerçevesi çıkarılmıştır. Daha sonra da 
literatür ışığında propaganda ve kamu diplomasisinin hem benzerlikleri hem de farklılıkları 
üzerinde durularak bir tahlil yapılmaya çalışılmıştır.  

1. PROPAGANDA 

Propaganda en sistematik haliyle düşünüldüğünde belirli fikirleri yaymak ya da desteklemek 
olarak tanımlanabilir. Latince kökenli olan kelime “üretmek” veya “yaymak” anlamına 
gelmektedir. 1622 yılında Vatikan, Roma Katolik Kilisesi’nin inançlarını yaymak amacıyla 
Sacra Congregatio de Propaganda Fide’yi kurmuştur. Bu isim kutsal cemaat anlamına 
gelmektedir. Bu kuruluşla yapılmak istenen Roma Katolik Kilisesi’nin inançlarını Yeni 
Dünya’ya yaymak ve Protestanlığa karşı çıkmaktır. Propagandanın bu amaçla kullanılması 
tarafsızlığını kaybetmesine ve daha sonraki kullanımlarıyla birlikte terimin aşağılayıcı bir 
anlama sahip olmasına neden olmuştur. Bu sebeple bir mesajın propaganda olarak 
nitelendirilmesi, onun negatif bir anlam taşıdığı imajını oluşturmaktadır. Yüzlerce yıllık 
kullanımı neticesinde propagandayla eş anlamlı olarak bilinen sözcükler yalanlar, çarpıtma, 
hile, manipülasyon, zihin kontrolü, psikolojik savaş, beyin yıkama ve palavradır (Jowett ve 
O’Donnell, 2017: 32-33).  
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Propaganda ve ikna faaliyetleri insanlık tarihi kadar eskiye gitmektedir. İnsanların örgütlü 
toplumlar halinde yaşamaya başlamasıyla topluluklar içerisinde lider olanlar ile lider olmayı 
amaçlayanlar bu yolda propagandaya başvurmuşlardır. Mısır’daki piramitler ile Romalı 
lejyonların sahip oldukları düzen ve gösteriş bu anlamda verilebilecek ilk örneklerdendir. 
Ancak propagandanın siyasal yaşamın içerisinde düzenli olarak başvurulan bir araç halini 
alması on dokuzuncu yüzyılda ulus devletlerin ortaya çıkmasıyla birlikte olmuştur (Qualter, 
1980: 257). Propaganda, asırlardır kitlelerin yönlendirilmesi amacıyla kullanılan bir ikna edici 
iletişim aracıdır. Başlangıçta güzel söz söyleme sanatı olarak kullanılan propaganda dinin 
yayılması amacıyla icra edilmekteydi. Günümüzde ise ağırlıklı olarak siyasal alanda anlam 
kazanan ve kullanılan bir iletişim aracı olarak değerlendirilmektedir (Yıldırım, 2015: 193).  

Propaganda kavramını Tarhan (2016: 34) “bir topluluğun düşüncelerini, duygularını, 
davranışlarını, tavır ve hareketlerini etki altında tutmak ve onları değiştirmek amacıyla 
yayınlanan bilgi, belge, doktrin ve görüşler” olarak tanımlarken, propagandanın amacını 
propagandayı uygulayanlara, doğrudan veya dolaylı olarak fayda sağlaması şeklinde ifade 
etmektedir. Bektaş ise (2013: 150) propagandayı “belli çıkarları olan bireylerin ya da 
grupların, başkalarının kanılarını veya davranışlarını etkilemek amacıyla, önceden 
tasarlanmış, ikna ve telkin tekniklerini kullanarak yaptıkları eylem” olarak tanımlamaktadır.  

Qualter (1980: 279) propagandayı “bir bireyin veya grubun başka bireylerin veya grupların 
tutumlarını belirleyip biçimlendirmek, kontrol altına almak veya değiştirmek için haberleşme 
araçlarından yararlanarak ve bu bireylerin veya grupların belirli bir durum veya konumdaki 
tepkilerinin kendi amaçlarına uygun tepkiler şeklinde olacağını umarak giriştikleri bilinçli bir 
faaliyet” olarak tanımlamaktadır. Asna’ya (2012: 32) göre ise propaganda, tek amacı ne 
pahasına olursa olsun hedefteki birey ve grupların belirli bir yönde inanç ve eyleme 
yönelmelerini sağlamaktadır. Bunu gerçekleştirmek için hedef kitlesini tek taraflı bir mesaj 
bombardımanına maruz bırakarak beyin yıkama faaliyetinde bulunur.  

Gazetenin yanı sıra, toplumu etkileme araçları olarak, sinema, radyo ve televizyonun da 
ortaya çıkmaları, fikir aşılama (telkin, beyin yıkama, doktrin aşılama) sürecine olağanüstü bir 
önem kazandırmıştır. Artık milyonların dikkati belirli bir sorunun tek bir yönüne 
çekilebilmekte, savunulan bir dava için milyonların desteği sağlanabilmektedir (Bektaş, 2013: 
144). Bu tanımlardan anlaşılacağı üzere propaganda, hedef kitleyi -belirli düşünceleri 
benimsemesi amacıyla- bilinçli olarak yönlendiren faaliyetlerdir. Burada temel mesele hedef 
kitlenin siyasal amaçlar doğrultusunda ikna edilmesi olduğu anlaşılmaktadır.  

2. KAMU DİPLOMASİSİ  

Kamu diplomasisi, tamamen Amerikan kökenli bir kavramdır ve uluslararası bir aktörün 
yabancı halklarla ilişki kurarak dış politikasını uygulayabildiği bir yöntem olarak 
tanımlanmaktadır. Kamu diplomasisinin bugünkü anlamını kazanması ise emekli bir 
büyükelçi ve bir fakülte dekanı olan Edmund Gullion tarafından 1965 yılında olumsuz bir 
çağrışıma sahip olan propaganda kavramına uygun bir alternatif olarak geliştirilmiştir. Bu 
ifade Amerikalıların hem propaganda sebebiyle Rusları kınamalarına hem de bu parlak 
Amerikan terimini (public diplomacy) taşıdığı iyi niyetli anlamla ayrıntılı bir şekilde 
anlatmalarına olanak tanımıştır. Kökenindeki bu örtmeceye rağmen kamu diplomasisi, 
uygulayıcılarının zihninde tamamen kendini savunmadan ziyade değiş tokuş ve dinlemeye 
öncelik veren propagandacı olmayan geleneklere sahip belirli pratiklere doğru gerçekten 
evrilmiştir. İfadenin yeniliğine rağmen kamu diplomasisini meydana getiren unsurlar olan 
dinleme, savunma, kültürel diplomasi, değiş tokuş ve uluslararası yayıncılık asırlardır devlet 
yönetimin bir parçasıdır. Avrupa bu noktada örnek sıkıntısı çekmemektedir (Cull, 2013: vii).  
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Hans Tuch (1990: 3) kamu diplomasisi kavramını “bir hükümetin ulusal amaçlarının ve 
güncel politikalarının olduğu kadar ulusunun fikir ve ideallerinin, kuruluşlarının ve 
kültürünün yabancı halklarca anlaşılması amacıyla gerçekleştirilen iletişim süreci” olarak 
tanımlamaktadır.  

Snow (2009: 6) kamu diplomasisi ise hükümetlerin dünya kamuoyuna hitap etmesiyle ilgili 
olduğunu; ayrıca kamu diplomasisi ulusal çıkarları ve dış politikayı desteklemek amacıyla 
dünya kamuoyunu bilgilendirmek, etkilemek ve onlarla irtibatta kalma gibi çabaları içerdiğini 
belirtmektedir. Özkan (2014: 2) ise kamu diplomasisinin etkileşimin stratejik bir rol oynadığı 
ve kamuoyunun belirleyici rolünün arttığı yeni uluslararası sistemde ön plana çıktığını 
vurgulamaktadır. Pamment (2015) ise kamu diplomasisi genel manada devletten veya 
hükümetten başka devletlerin halklarına yönelik bir stratejik iletişim faaliyeti olarak 
tanımlamaktadır. Bu noktada Köksoy (2013: 60) kamu diplomasisi uygulayıcıları için hedef 
kitlenin yabancı halklardan ve topluluklardan oluştuğunu ifade etmektedir.  

Joseph Nye’e (2008: 95) göre kamu diplomasisi, hükümetlerin diğer ülkelerin kamularıyla 
iletişime geçmek ve onları kendine yakınlaştırmak için kullandığı, yumuşak gücü ortaya 
çıkaran kaynaklardan oluşan bir araçtır. Kamu diplomasisi, yayın yapma, kültürel ihracatı 
finansal olarak destekleme, karşılıklı değiş tokuş aracılığıyla bu potansiyel kaynaklara dikkat 
çekmeyi amaçlamaktadır. Nye’ın kamu diplomasisi tanımından bahsederken yumuşak güç 
kavramının üzerinde de durmak gerekmektedir. Dünyada yaygın olarak bilinen “güç” 
anlayışındaki değişim de kamu diplomasisinin üzerinde daha fazla durulmasının temel 
sebeplerindendir. Nye (2004: 7-11), yumuşak gücü “baskı ya da para ile satın almadan ziyade 
cazibe sayesinde istenilen şeyi elde edebilme yeteneği” şeklinde tanımlamaktadır. Yumuşak 
gücün dayanakları bir devletin kültürü, politik idealleri ve politikalarının çekiciliğindedir. Bir 
devletin uyguladığı politikalar, diğer devletlerin gözünde meşru kabul edildiği vakit yumuşak 
güç pekişecektir. 

3. PROPAGANDA VE KAMU DİPLOMASİSİ İLİŞKİSİ  

Dünyanın birçok ülkesinde görülen demokratik gelişmeler neticesinde önemi artan 
kamuoyunun desteğini almanın siyasal iktidarlar için vazgeçilmez bir hal almıştır (Atabek, 
2003: 11). Artık iktidarlar, demokrasiyle güçlenmiş olan kamuoylarını karşılarına almadan, 
onlarla birlikte hareket etme meylindedirler ve bunun da toplumsal rızayla mümkün 
olabileceği düşüncesindedirler. Bu noktada ise propaganda ile kamu diplomasisi 
kavramlarının yollarının kesişmektedir (Yıldırım, 2015: 197). 

Propaganda ile kamu diplomasisinin farkı kullandıkları iletişim şeklinde yatmaktadır. Kamu 
diplomasisi, ülkesinin çıkarlarını ve dış politika amaçlarını her zaman zihninde bulunduran 
diplomatlara rağmen çift yönlü iletişimi tercih etmektedir. Burada diyalog aracılığıyla 
gerçekleşen ikna süreci ortaya çıkmaktadır. Kamu diplomasisi insanların neye inanmasını 
söylemesi bakımından her ne kadar propagandaya benzese de temelde insanların ne 
söylediğini de dinleyerek ondan ayrılmaktadır (Melissen, 2005: 18).  

Kamu diplomasisi konusunda önemli bir isim olan Joseph Nye (2008: 101) kamu diplomasisi 
ile propaganda ilişkisini açıklarken basit (basic) propagandanın genellikle inanılırlık 
bakımından eksik olduğunu, bu yüzden de kamu diplomasisi açısından ters etki yarattığını 
belirtmektedir. İyi bir kamu diplomasisinin propagandanın ötesine gitmesi gerektiğini, bilgi 
aktarımı ve pozitif imaj satmanın dışında ayrıca hükümet politikaları için fırsat veren bir 
çevreyi oluşturan uzun dönemli ilişkilerin inşasını da kapsadığını belirtmektedir.  

Zharna (2010: 78) ise iletişim perspektifinden bakıldığında hem propagandayı hem de kamu 
diplomasisini, yabancı hedef kitleyi bilgilendirmek ve etkilemek için hükümetin 
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kullanabileceği ikna edici araçlar olarak tanımlamaktadır. İkisi arasındaki teknik ayrım ise 
şeffaflık ve kontrol derecelerinde yatmaktadır. Ustaca düzenlenmiş ve uygulanmış bir 
propagandanın, bazı açılar hedef kitleden gizlensin ve hedef kitle mesajı kabul etmek için 
mecbur hissetsin diye kasıtlı olarak iletişimi manipüle edeceğini belirtmektedir. Ayrıca 
aldatma ve zorlamanın efektif propagandanın beklenen sonucu olduğunu, kamu 
diplomasisinin ise açık ve hedef kitlenin mesajı kabul ya da reddetmede özgür olduğunu ifade 
etmektedir. Hedef kitlenin aldatıldığının ya da zorlandığının en ufak bir imasının bile kamu 
diplomasisinin etkinliğini bozabileceğini belirtmektedir.  

Propagandadan farklı olarak kamu diplomasisi gerçek olayları hedef ülkenin halklarına 
sunmaktadır. Çünkü kamu diplomasisi temelde gerçek bilgileri ve ülkenin sahip olduğu dış 
politikaları ile yaşam tarzını diğer kamuoylarına anlatmayı amaçlar. Böylece uluslararası 
anlayışı teşvik ederek hem dinlemeyi hem de diyaloğu teşvik eder. Ayrıca propaganda ve 
kamu diplomasisi uygulama süreleri bakımından da birbirlerinden farklılık gösterirler. 
Propagandanın kısa vadeli uygulandığında; kamu diplomasisinin de uzun vadeli 
uygulandığında başarılı sonuçlar vermesi beklenir. Örneğin savaş dönemlerinde kısa vadeli 
propagandalar kandırmaca ve yalan haber içerdiği için kısa vadede etkili olabilirken; gerçek 
bilgileri içeren kamu diplomasisinin ilişki inşa etme amacına sahip olması nedeniyle uzun 
vadeli olması başarı açısından önemlidir. Propaganda ile kamu diplomasisi arasındaki bir 
diğer fark ise uygulama şekilleridir. Propaganda uygulamalarında asılsız ve yönlendirilmiş 
haberlere başvurulmaktadır. Örneğin II. Dünya Savaşı öncesi ve süresince Almanların 
propaganda uygulamaları ile Soğuk Savaş döneminde Sovyetlerin propaganda uygulamaları 
şiddet ve korkutma üzerine temellenmiştir. Oysaki kamu diplomasi propagandadan farklı 
olarak gönüllerin kazanılması amacıyla kendi ülkesini sevdirme gayretindedir (Karadağ, 
2016: 61-63).  

Propaganda ve kamu diplomasisine dair tanımlamalar incelendiğinde iki kavramın 
kamuoylarını belirli doğrultuda etkileme konusunda “ikna” yöntemini kullanmaları ve bunu 
çeşitli iletişim araç ve yöntemleriyle gerçekleştirdikleri anlaşılmaktadır. Aralarındaki temel 
farkın ise hedef kitlelerini belirli bir yönde etkilerken propagandanın, kamu diplomasisinin 
aksine manipülasyondan faydalanması ve verilen mesajın kabul edilmesini zorunlu bir süreç 
haline getirmesi olarak belirtilebilir. 

SONUÇ 

Gelişen teknolojiyle insanların her türlü bilgiye kolaylıkla erişebilme imkânına sahip olmaları 
neticesinde devletlerin kamuoylarını kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirebilmesini 
zorlaştırmaktadır. Bu amaçla yapılan propaganda çalışmaları 21. yüzyılda bir önceki yüzyıla 
oranla etkisini kaybetmeye başlamıştır. Tabi bu etkinin tamamen ortadan kalktığını ya da 
propagandanın önemini yitirdiğini söylemek doğru olmaz. Ancak artık devletlerin kendi 
menfaatleri doğrultusunda dış politika faaliyetlerini meşrulaştırmaları daha ziyade uzun 
soluklu ilişkilerin kurulması ve çift yönlü iletişimle mümkün olmaktadır.  

Propaganda ile kamu diplomasisinin aynı şeyler olduğunu ya da kamu diplomasisinin 
propagandanın daha modern versiyonu olduğunu savunan araştırmacılar söz konusudur. 
Ancak temel amaçları devletlerin menfaati gereğince kamuoylarını yönlendirmek olan 
propaganda ve kamu diplomasisinin anlayışları arasında farklar söz konusudur. 
Propagandanın en etkili silahları yalan haber ve manipülasyona aracılık edecek her türlü 
kaynak iken; kamu diplomasisi karşılıklı güvenin tesisi için güvenilir olmayı amaçlamaktadır. 
Bu noktada kamu diplomasisini ak, propagandayı da kara diye yaftalamak biraz haksızlık 
olacaktır. Çünkü netice itibariyle kamu diplomasisi de uluslararası yayıncılık yaparken 
devletin çıkarına olan doğru bilgileri diğer halklarla paylaşma eğilimindedir. Yani bir şekilde 
gündem belirlerken objektiflikten taviz verilmediğini söylemek doğru olmayacaktır.  
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İki kavram birçok açıdan benzerlikler ve farklılıklar taşımaktadır. Bugün propagandanın ismi 
bile kamuoyunda olumsuz bir imaja sahiptir. Kamu diplomasisi ise birçok ülkede henüz yeni 
yeni uygulanmaya başlayan, güven esasına dayalı bir imaj oluşturma aracıdır. Eğitimden 
kültür sanata, spordan medyaya birçok uygulama alanı olan kamu diplomasisi ilgili devletin 
sahip olduğu her türlü iyi özelliği dünyaya anlatmak için imkânları seferber etmektedir. 
Propagandadan bu anlamda oldukça farklıdır.  

Propaganda ve kamu diplomasisi ilişkisinin uygulamaları bakımından değerlendirileceği 
farklı çalışmalar bu iki kavram arasındaki ilişkinin çerçevesinin daha iyi çizilebilmesine 
olanak tanıyabilir. Bu sebeple daha sonra bu konuda yapılacak çalışmalarda araştırmacıların 
hem propagandanın hem de kamu diplomasisinin uygulama alanlarını inceleyerek kavramlar 
arasındaki ilişkinin daha derin bir tahlili yapılabilir.  
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MERKEZ BANKALARININ SİYASAL İLETİŞİMDEKİ ROLÜ, T.C. MERKEZ 
BANKASI ÖRNEĞİ 

                Doç. Dr.H.Hale Bozkurt 

halebozkurt@adu.edu.tr 

ÖZET 

Günümüzde siyasal iletişim çalışma programları içinde merkez bankaları iletişim 
politikaları önemli bir bölüm oluşturmaktadır. Ülkemizdeki genel seçimlerde ve ekonomik 
kriz ortamlarında T.C. Merkez Bankasının ekonomik yaklaşımlarına ilişkin iletişim 
politikaları bu açıdan önem taşımaktadır. Finansal iletişim yaklaşımının da önemli bir 
parçasını oluşturan Merkez Bankalarını bu açıdan değerlendirmeye yönelik çalışmalar 
değerli hale gelmeye başlamıştır. Bu çalışmada T.C. Merkez Bankasının siyasal 
iletişimdeki yeri belirlenmeye çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: T.C. Merkez Bankası, Siyasal İletişim 

 

 

THE ROLE OF CENTRAL BANKS IN POLITICAL COMMUNICATION, T.C. 
CENTRAL BANK SAMPLE 

 ABSTRACT 

In today's political communication work programs, central banks constitute an important 
part of communication politics. In the general elections in our country and in the economic 
crisis environment T.C. The communication policy regarding the economic approach of 
the Central Bank is important from this point of view. Work towards assessing the Central 
Banks, which is an important part of the financial communication approach, has started to 
become valuable. In this study, T.C. The Central Bank has tried to determine its place in 
political communication. 

Keywords:  T.C. Central Bank, Political Communication 
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I. TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI VE İLETİŞİM 

30 Haziran 1930 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası Kanunu'na göre Merkez Bankası'nın temel amacı, ülkenin ekonomik kalkınmasını 
desteklemektir.  

1950'li yıllarda, büyüme ve hızlı kalkınmanın finansmanı Merkez Bankası kaynaklarından 
sağlanmıştır. 4 Ocak 1980 tarihinde açıklanan kararlar ile Türkiye ekonomisinde yapısal 
bir dönüşüm başlatılmıştır. Fiyatlar üzerindeki kontroller kaldırılmış ve serbest dış ticaret 
politikasına geçiş yaşanmıştır. 1983 yılında Merkez Bankası, altın ve döviz rezervlerini 
etkin bir biçimde yönetmek konusunda yetkili hale getirilmiştir. Bunun yanı sıra, Bankanın 
esas görevlerini fiyat istikrarını sağlayacak bir şekilde yürüteceği hükmü, Kanun'a 
eklenmiştir. 1987 yılında açık piyasa işlemleri yapmaya başlayan Banka, modern anlamda 
para ve döviz piyasalarının kurulmasına da öncülük etmiştir. 1989 yılında, daha esnek bir 
döviz kuru rejimine geçilmiştir. 2000 yılında döviz kuruna dayalı yeni bir istikrar programı 
yürürlüğe konmuştur. Ancak 2001 yılında ortaya çıkan kriz; programın sonlandırılmasına 
neden olmuştur. Kriz sonrasında ekonomide yaşanan yapısal dönüşüm sonrası Merkez 
Bankası Kanunu'nda önemli değişiklikler yapılmıştır. 2002 yılına gelindiği zaman, modern 
bir para politikası stratejisi olan enflasyon hedeflemesi rejimi uygulamasına geçilmiştir. 
Örtük enflasyon hedeflemesinin uygulandığı 2002-2005 yılları arasında; Merkez 
Bankası'nın teknik ve kurumsal altyapısı güçlendirilmiştir. Bu süreçte; iletişim 
politikalarının etkinliğini sağlamak amacıyla İletişim Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 2005 
yılından itibaren, bir yıllık Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri, bir takvim çerçevesinde 
önceden açıklanmıştır. Tüm bu süreç sonunda, 2006 yılında açık enflasyon hedeflemesi 
rejimi uygulanmaya başlamıştır. 
(http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Banka+Hakkinda
/Tarihce) 

2001 yılında Merkez Bankası Kanunu’nda yapılan bir başka önemli değişiklik, verilen 
bağımsızlığın bir yansıması olarak Bankaya hesap verme sorumluluğunun getirilmesidir. 
Hesap verme sorumluluğu, merkez bankalarının aldıkları kararlardan, bunların 
sonuçlarından ve kurumsal yönetiminden topluma karşı sorumlu olması anlamına 
gelmektedir. Bağımsız ve hesap veren bir merkez bankası diğer kurumsal yapılanmalara 
göre kamuoyunda daha güvenilir olarak görülür. Güvenilir bir merkez bankası ise 
hedeflerine ulaşma konusunda ekonomik birimleri daha kolay ikna edebilirken, hedeften 
sapmalar olduğunda kamuoyunda bir tereddüt oluşmasını önleyebilmekte ve bu sayede 
fiyat istikrarı hedefine daha az maliyetle ulaşılabilmektedir. Merkez Bankası Başkanı 
tarafından, Banka faaliyetleri ve para politikası hakkında her yıl Nisan ve Ekim aylarında 
Cumhurbaşkanına rapor sunulmaktadır. Ayrıca Banka, faaliyetlerine ilişkin olarak, yılda 
iki defa Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmektedir. 
Buna ek olarak Banka, belirlenen hedeflere ilan edilen sürelerde ulaşılamaması halinde, 
nedenlerini ve alınması gereken önlemleri Hükümete yazılı olarak bildirmekte ve 
kamuoyuna açıklamaktadır. Hesap verebilir olmak aynı zamanda şeffaf bir iletişim 
politikasını da gerektirmektedir. Bu çerçevede 2001 yılından itibaren iletişim politikasını 
da etkin bir şekilde kullanmaya başlamıştır. Bu sayede, uygulanan politikaların kamuoyuna 
aktarılması bu politikaların toplum tarafından anlaşılır ve kabul edilebilir olması 
sağlanarak Bankanın güvenilirliğinin artırılması amaçlanmıştır. 
(http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/e6ccf55f-b2ac-4153-8d5a-
c7ba61afa053/TCMB+TK+INT.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE
-e6ccf55f-b2ac-4153-8d5a-c7ba61afa053-mowd1Mx) 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının iletişim stratejisinin amaçları arasında “daha çok 
ve anlaşılır bilgi sağlayarak Banka politikalarının iletişimini sağlamak ve beklentileri 
yönetmek” önemli bir yer tutmaktadır. Bu çerçevede, para politikası uygulamalarının 
doğru anlaşılması açısından, iletişim stratejisinin hedefleri içerisinde yer alan, Türkiye’ye 
yatırım yapan yatırımcılar ve Türkiye ekonomisi ile ilgilenen ekonomistler ve analistler 
gibi paydaşlarla etkin bir iletişim yürütülmesi Merkez Bankası için büyük bir öneme 
sahiptir. 
(http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Banka+Hakkinda
/Yatirimci+Iliskileri/) 

Günümüzde merkez bankalarının iletişim politikaları para politikaları kadar önemli bir 
konu haline getirmiştir. Merkez bankasının bağımsızlığı kavramı toplumsal yaşam 
standardı ile yakından ilişkilidir. Bağımsızlık hesap verilebilirliliği ortaya çıkarmaktadır. 
Hesap verebilirlik için iyi bir iletişim politikası zorunlu hale gelmektedir.  

İletişim hem “haber yaratarak” hem de “bilgi kirliliğini azaltarak beklentilerin yönetilmesi 
açısından ön plana çıkmaktadır (Blinder, Ehrman, Fratzcher, Haan, ve Jansen, 2008, s. 4) 

İyi tasarlanmamış bir iletişimin ekonomiye zarar verme potansiyeli olduğu için, bir merkez 
bankasının, bilginin bağıntılılığını, anlaşılırlığını ve zamanlamasını, her münferit olayda 
dikkatlice değerlendirmesi gerekmektedir. Şeffaflık, etkili bir para politikasının kilit 
unsuru olmasına rağmen, kendi içerisinde bir amaç değildir. Merkez bankalarının iletişim 
stratejileri, hızla değişen bir ekonomik ortama çabuk bir şekilde yanıt verebilmek amacıyla 
her zaman, yüksek derecede esnek olmalı ve uyum yeteneği bulunmalıdır. (Trichet, 2008) 

TCMB tarafından, üç ayda bir yayınlanan enflasyon raporu ana iletişim aracı olarak 
bildirilmektedir. TCMB tarafından bildirilen diğer resmi iletişim araçları ise; yıllık 
raporlar, para ve kur politikası raporları, altı ayda bir yayınlanan finansal istikrar raporları, 
Parlamento Plan ve Bütçe Komisyonu’na ve Bakanlar Kurulu'na her altı ayda bir yapılan 
sunumlar, üç ayda bir yayınlanan bütçe ve ödemeler dengesi raporları, TCMB bültenleri, 
aylık fiyat gelişmeleri raporu, para politikası kurulu toplantı kararları ve özetleri, para 
politikası çıkış stratejisi raporu, teknik sunumlar, basın duyuruları, konferanslar, TCMB 
yetkilerinin konuşmaları, sunumları ve basın toplantılarıdır. (http://www.tcmb.gov.tr/) 

Geçmişte kamuoyuyla daha az iletişimi tercih eden Merkez Bankaları, 1990’lı yılların 
başlarından itibaren açıklık ve şeffaflık ilkelerini benimseyerek kamuoyunu daha fazla 
bilgilendirmeye başlamışlardır. Dünyada başta Amerika, İngiltere, Japonya, Yeni Zellanda, 
İsveç ve Norveç Merkez Bankaları olmak üzere giderek artan sayıda merkez bankası etkin 
bir iletişim aracı olarak politika amaçları ve araçlarına dair sözle yönlendirme yöntemini 
kullanmaktadırlar. Avrupa Merkez Bankası da yakın dönemde bu yöntemi benimsemiş ve 
kullanmaya başlamıştır. Bunun da ötesinde, örneğin Çek Cumhuriyeti Merkez Bankası 
enflasyon tahminlerinin arkasında yatan döviz kuru varsayımlarını yayınlayarak sözle 
yönlendirme (Forward guidance) politikasını aktif iletişim stratejilerinden biri olarak 
kullanmaya devam etmektedir. (Başkan Yılmaz'ın Uşak Üniversitesinde Yaptığı Sunum 
Uşak, 24/09/2010) 

2008 yılının son çeyreğinden itibaren dünyayı etkisi altına alan küresel finansal kriz 
merkez bankalarını geçmişten farklı politikalar uygulamaya sevk etmiştir. Söz konusu 
durum merkez bankalarının iletişim politikaları açısından da kendisini göstermiş, bu 
dönemde merkez bankaları piyasalarla ve ekonomik birimlerle etkili iletişim kurmaya özen 
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göstermiştir. Küresel finansal kriz döneminde merkez bankaları para politikası ve finansal 
istikrar ile ilgili iletişimde önemli çaba sarf etmiştir. Bu dönemde merkez bankaları artan 
finansal risklerin etkisi ile bu riskleri sınırlamak ve bu risklere karşı atılan adımları 
açıklamak amacıyla finansal istikrara ilişkin iletişim faaliyetlerini artırmışlardır. Bu açıdan 
küresel finansal kriz merkez bankaları açısından önemli bir zorluk oluşturmuş, merkez 
bankalarının bu çabalarına rağmen küresel finansal krizin etkisi ile merkez bankası 
iletişiminin daha az anlaşılır olduğu gösterilmiştir (Bulir, Cihak, ve Jansen, 2012, s.10-11) 

II. SÖZLÜ YÖNLENDİRME 

Sözle yönlendirme, merkez bankalarının ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerine 
koşullu olarak para politikasının gelecekteki yönelimini ilettikleri bir iletişim aracıdır 
(Praet, 2013). Sözlü yönlendirme ileriye dönük beklentilerin yönetimidir. Bu yöntem 
aslında kısaca ileriye dönük faiz seviyeleri için bir taahütte bulunmak, diye yorumlanabilir. 
Daha açık anlatım ile bir merkez bankasının örneğin FED; kısa vadeli fonlama maliyetleri 
için örneğin; FED rate'ı, belli bir şart gerçekleşmeden, örneğin; işsizlik % 6,5'un altına 
inmeden artırmayacağını söylemesi, "sözlü yönlendirmenin çok net bir örneğidir. Benzer 
örnekleri Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'ndan da verebiliriz. 
(Cüneyt Başaran, TCMB'nin yeni formülü: Forward Guidance,  
https://www.bloomberght.com/yorum/cuneyt-basaran/1431895-tcmbnin-yeni-formulu-
forward-guidance) 

Tarihsel kriz dönemlerinde de kapitalist sistemde ve kurumlarında yapısal değişimler 
meydana gelmektedir. Buna bağlı olarak piyasa ekonomilerindeki parasal ilişkilerin 
yeniden düzenlenmesi ise merkez bankalarının ekonomi içindeki konumunu gündeme 
getirmektedir (Üstüner ve Ayhan, 2010: 58). 

ABD'de 2006 sonlarında "mortgage" piyasasında patlak veren likidite krizi, 158 yıllık 
Amerikan Yatırım Bankası Lehman Brothers'ın 15 Eylül 2008'de iflas etmesiyle tüm 
dünyanın gündemine oturdu. Bu tarihten sonra tüm dünya ekonomi ve finans piyasalarında 
etkisini gösteren bu krize müdahale ise alışılmadık yöntemlerin başlangıcı oldu. Parasal 
genişleme" olarak bilinen bu uygulamaya ilaveten, faiz oranlarını da sıfıra yakın seviyelere 
indiren Fed, "sözle yönlendirme"yi de politika setine ekleyerek yeni bir uygulamaya daha 
öncülük etti. Bu süreçte parasal genişlemede Fed'i, Avrupa Merkez Bankası ve Japonya 
Merkez Bankası takip ederken, "sözle yönlendirme" birçok merkez bankası tarafından 
kullanıldı. (Merkez Bankalarının son silahı. http://www.fortuneturkey.com/merkez-
bankalarinin-son-silahi-28470) 

Sözle iletişim aynı zamanda, para politikasının seyrine ilişkin “gelişmiş bir iletişim biçimi” 
olarak tanımlanmaktadır. Merkez bankalarının bu tip bir yönlendirmede bulunmaları, 
özellikle olağanüstü durumlarda görülen para politikası zorluklarıyla bir mücadele şekli 
olarak ortaya çıkmaktadır. Sözle yönlendirme kullanımı sadece politika faizinin alt sınırına 
gelinmesi durumunda alakalı olmamakla birlikte, küresel finansal krizin ardından bu sınıra 
ulaşılması merkez bankalarını daha açık sözle yönlendirme araçları kullanmaya sevk 
etmiştir (Woodford, 2012, s.2) 

Sözle yönlendirmenin Yunan mitolojisine atıfla pratikte iki şekilde uygulandığından 
literatürde (Campbell vd., 2012) sıkça söz edilir: Odyssean (bağlayıcı) ve Delphic 
(kâhince). Merkez bankasının bir taahhüt içermeyen ancak tahminlerini paylaşan sözle 
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yönlendirmeleri kâhince (Delphic) olarak nitelendirilirken, taahhüt içeren sözle 
yönlendirmeleri bağlayıcı (Odyssean) olarak ifade edilir  

Sözle yönlendirmenin başarılı olabilmesi ve ekonomik birimlerin kararlarında sağlam bir 
temel oluşturması için kamuoyu tarafından anlaşılması ve verilen mesajlara kamuoyunun 
inanması büyük önem taşımaktadır (Yellen, 2012). Para politikası ile ilgili açıklama 
yapılması, merkez bankalarını bu açıklamalara uymaya yükümlü kılmaktadır. 
Açıklamalarla uygulamaların çelişmemesi merkez bankasının güvenilirliliğine katkı sağlar.  
Sözle müdahalenin istenen etkiyi yaratması için merkez bankalarının güvenilir görülmesi 
önemlidir. 

TCMB tarafından yayımlanan Enflasyon Raporlarında da bu tip bir iletişime yer verildiği 
görülmektedir. 2013 yılının son aylarında ise Para Politikası Kurulu tarafından yapılan 
duyurularda da sözle yönlendirme örneklerine rastlanmaktadır. TCMB, gelişmiş ülke 
merkez bankalarından farklı olarak fiyat istikrarı hedefinden ödün verilmediği ve bu yönde 
temkinli para politikası duruşunun devam edeceği sinyalini vermek amacıyla sözle 
yönlendirmeye başvurmuştur. Merkez Bankası iletişiminin pek çok boyutunda olduğu gibi 
verilen mesajların etkili olabilmesi açısından merkez bankasının kredibilitesi ve mesajların 
tutarlılığı büyük önem taşımaktadır. (Kahveci, Yılmaz, 2014. s.19) 

Merkez bankalanın bu tip bir iletişimde bulunmaları, özellikle olağanüstü durumlarda 
karşılaşılan para politikası zorlukları ile bir mücadele şekli olarak ortaya çıkmaktadır. 
(Merkez Bankası Bülteni, 2013) Ancak sözle yönlendirme ile merkez bankaları tarafından 
yapılan bu  açıklamalar bir taahhüt niteliği taşımamaktadır.  

Merkez bankası her ne kadar bağımsız olsa da sözle yönlendirmede detaylı düşünmesi, 
iletilen mesajların  politika metinleri ile bütünlük göstermesi gerekmektedir. Taahhüt 
niteliği taşımamakla birlikte mesajlarda ifade edilen vaatlerin yerine getirilmemesi 
ekonomik güven ortamını ve siyasi hükümeti tehdit eden bir durum meydana getirebilir.  

TCMB başkanı bazı merkez bankaları gibi sözle yönlendirmeyi (forward guidance)  
kullandığını ve piyasalarla bu yönde bir iletişim tarzının, dünyada birçok Merkez Bankası 
tarafından da tercih edilmeye başlandığını bildirmektedir. Bir Para Politikası Kurulu 
kararında, enflasyon görünümü orta vadeli hedeflerle uyumlu olana kadar para 
politikasındaki temkinli duruşun korunacağının bildirilmesini, sözle yönlendirmeye bir 
örnek olarak vermektedir. Yine aynı konuşmada; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 
para politikası duruşu ile ilgili giderek daha fazla bilgiyi kamuoyu ile paylaştığını, 
böylelikle kredi büyüme hızı ve döviz kurları gibi fiyat istikrarını doğrudan etkileyen temel 
değişkenlere ilişkin referans alınabilecek değerler ile bunlar üzerinde etki yapabilecek 
nitelikteki politika araçlarının daha şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmasının 
sağlandığı bildirilmektedir. TCMB Başkanı iletişim politikasını; merkez bankasının 
elindeki politika araçlarının etki gücünü artıran ve aktarım mekanizmasını yağlayan bir 
katalizatör olarak tanımlamaktadır. TCMB gerek fiyat istikrarını sağlayıp sürdürmek 
gerekse finansal istikrara kendi görev alanında katkı yapmak amacıyla iletişim 
politikalarını daha da geliştirip en etkili şekilde kullanacağını bildirmektedir. (Başkan 
Yılmaz'ın Uşak Üniversitesinde Yaptığı Sunum (Uşak, 24/09/2010)). 

Gelişmiş ülke merkez bankaları, sözle yönlendirmeyi genişleyici para politikasının devam 
edeceği yönünde bir sinyal vermek amacı ile uygulamaktadır. TCMB ise yaptığı sözle 
yönlendirme ile fiyat istikrarını doğrudan etkileyen kredi büyüme hızı ve döviz kurları gibi 
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temel değişkenlere ilişkin referans alınabilecek değerler ile bunlar üzerinde etki 
yapabilecek politika araçlarının daha şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmasını 
amaçlamaktadır.  

1.Türkiye Merkez Bankası  Sözle Yönlendirme Örnekleri 

a. Enflasyon Raporu, 2006/1: "…… Yukarıdaki öngörü ve varsayımlar altında ve TCMB 
politika aracı olan kısa vadeli faizlerin yılın ilk aylarında yatay bir seyir izlediği ve 
sonrasında kademeli olarak aşağı indiği, bir para politikası duruşunda, 2006 yılı sonunda 
enflasyonun yüzde 4,7 ila 6,3 aralığında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Burada 
dikkat çekilmesi gereken nokta, söz konusu faiz patikasının bugünkü bilgiler ışığında orta 
vadeli hedeflerle tutarlı olarak türetilmiş bir patika olduğu, kesinlikle TCMB tarafından 
verilmiş bir taahhüt niteliği taşımadığı ve ekonomik koşullar ile varsayımlar değiştiğinde 
bu patikanın doğal olarak değişeceğidir."  

b. Erdem Başçı, 27 Ağustos 2013: "Enflasyon % 6.2 oranına inene kadar faizi % 6,75 ila 
% 7,75 bandında tutacağız." 

c .20 Ağustos 2013 Tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) Kararı, ve 27 Ağustos 2013 
tarihli PPK Toplantı Özeti: "Enflasyon görünümü orta vadeli hedeflere uyumlu olana 
kadar para politikasının temkinli duruşu korunacak, gerektiğinde ek parasal sıkılaştırmaya 
gidilebilecektir." 

d.17 Eylül 2013 Tarihli PPK ve 24 Eylül 2013 Tarihli PPK Toplantı Özeti: "Enflasyon 
görünümü orta vadeli hedeflerle uyumlu olanak kadar para politikasındaki temkinli 
duruşun korunarak gerekli görülen sıklıkta ek parasal sıkılaştırmaya gidilmesinin uygun 
olacağını belirtmiştir."   

Nitekim finansallaşma sürecinde bir ulusal ekonomik performans için temel ölçüt olan 
fiyat istikrarını sağlama çabası, bireylerin bu farklı/parçalı kültürel donanımlarına 
seslenmek durumundadır. Finansallaşmanın genel kabullerine bükülen ekonomi politik 
yapı, bireylerin bilişsel yapıları ile iletişim kurabilmelidir. Bu iletişim, hem bireylerin 
öznel kültürel niteliklerine ilişkin belirsizliğin piyasa süreçlerini gölgelemesinin önüne 
geçmek, hem de piyasa ile temas eden diğer toplumsal aktörlerin belirsiz bir enformasyon 
ile karşılaşması neticesinde beklentilerindeki bozulmayı engellemek noktasında büyük 
önem arz eder. Görüldüğü üzere, piyasada sağlıklı bir fiyatın oluşması, derinlikli bir 
finansal yapının ortaya çıkması, bireylerin en gündelik düzeyde sürdürdüğü rutinlere, 
alışkanlıklara, pratiklere kopmaz biçimde bağlıdır. Yani finansal iletişim, toplumun farklı 
kesimleriyle yürütülen bir “diyalog”tur. (Nervaj vd., 2006). 

III. KRİZ İLETİŞİMİ VE SÖZLE YÖNLENDİRME 

Amerika birleşik devletlerinden başlayan global finansal kriz, bankacılık sistemine olan 
güvenin kaybolmasına neden olarak halkla ilişkilerin konusu olan kriz iletişimi ve itibar 
son derece önemli hale getirdi. Finansal riskli ürünlerin ticaretini yapan banka müşterileri 
bankalarına güvenmek isterler. Tüm bankalar aynı zamanda merkez bankasının müşterisi 
olduğu için merkez bankalarına olan güven kaybı daha ciddi ve daha sistemik ekonomik 
problemlere neden olur. En ciddi ve sistemik ekonomik problemlerden birisi de fiyat ve 
finansal istikarsızlıktır. Global finansal kriz aynı zamanda gelişmiş ve gelişmekte olan ülke 
ekonomilerinde fiyat ve finansal istikarsızlığına yol açtı. Bir ülkedeki fiyat ve finansal 
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istikrarsızlığın giderilmesinden birinci derecede sorumlu olan merkez bankaları için 
iletişim daha da önemli hale geldi.  Çünkü sorunun hedef kitle tarafından nasıl algılandığı 
ve ne yapılmasını beklediği, gerçeklerden daha önemlidir. Çünkü Ekonominin yarısı iktisat 
politikaları ile, kalan yarısı ise psikoloji ile ilgilidir. Bu nedenle kriz yönetimlerinde 
iletişim politikası çok önemlidir. Nitekim, birçok merkez bankası başkanı tarafından para 
politikası aracı olarak da kullanılmaktadır. “Merkez Bankaları'nın son yıllarda sahip 
oldukları politika araçlarını, hangi zaman diliminde, ne amaçla ve nasıl kullanacaklarına 
dair bilgilendirme çabalarını yoğunlaştırdıklarını görmekteyiz” (Başkan Yılmaz'ın Uşak 
Üniversitesinde Yaptığı Sunum (Uşak, 24/09/2010). Ancak iletişim politikası sadece 
mesajın içeriği ile ilişkili değildir. Mesajı veren kurum ve kurumu temsil eden kişinin 
imajı, kurum çalışanlarının kurumlarını nasıl algıladığı, mesajın zamanlaması, verildiği 
ortam, beden dili, veriliş şekli, hedef kitlenin yapısı ve algı karakteristikleriyle ilişkili algı, 
beklenti ve imaj yönetimi gibi halkla ilişkilerin temel konuları ile bütünleştirildiği takdirde 
sürdürülebilirlik kazanır. 

Bu noktada sözle yönlendirmenin daha çok kriz dönemlerinde yoğun bir biçimde 
kullanıldığını ifade edebiliriz. Sözle yönlendirmeyi finansal kriz dönemlerinde merkez 
bankalarının kullandığı en önemli kamuoyunu yönlendirme araçları arasında gösterebiliriz.  

IV. SONUÇ 

CBRT 2006 yılında enflasyon hedeflemesi rejimine geçerek piyasa oyuncularının 
CBRT’nin imajı ile ilgili güven beklentisini düşürerek halkla ilişkiler açısından bir avantaj 
oluşturmuştur. Çünkü enflasyon hedeflemesi rejiminde nokta hedefi tutturmak teknik 
olarak hemen hemen imkansız olduğundan, makro ekonomik değişkenlerin aşırı 
dalgalanma yaratma olasılığında bile, gerçekleşen enflasyonun belirsizlik aralığında olması 
güven zayıflatmasını azaltmaktadır (Çiçek 2006 s.22–24). CBRT gerçekleşen enflasyonun 
belirsizlik aralığını aşması durumunda ise aralığın alt ve üst sınırlarının sadece gösterge 
niteliği taşıdığını ve Merkez Bankası’nın iletişim politikasını kolaylaştıracak bir unsur 
olarak gördüğünü kamuoyuna açıklamıştır (Enflasyon Hedeflemesi Rejiminin Genel 
Çerçevesi ve 2006 Yılında Para ve Kur Politikası). Bu sayede CBRT kredibilitesinin 
tesisinde bir avantaj oluşturmakta ve ayrıca iletişim ve bekleyişleri yönlendirmede kolay 
anlaşılabilir olması nedeniyle daha etkili olmaktadır (Kara ve Orak, 2008) 

Daha fazla iletişimin; para politikasının uygulanmasının şeffaflığını arttırması, etkinliğini 
zenginleştirmesi ve güvenilirliğini arttırması nedeniyle faydalı olabileceği, hatta sıklıkla 
“open-mouth operations” (Guthrie and Wright 2000; Thornton 2004) olarak adlandırılan 
bir para politikası aracı gibi etki de yapabileceği bildirilmektedir. Ancak fazla iletişimin 
piyasa oyuncularında sindirim zorluğu oluşturabileceği, bazen yanlış yönlendirebileceği 
gibi nedenlerden dolayı her zaman iyi olmayabileceği de vurgulanmaktadır (Kahneman 
2003; Winkler 2002). Ancak global kriz esnasında merkez bankaların iletişim faaliyetlerini 
yoğunlaştırdığınıgörüyoruz. 

(http://mpra.ub.uni-uenchen.de/44779/1/MPRA_paper_44779.pdf). 

Finansal kriz sonrasında çoğunluğu etkileyen ve krizin neden olduğu en yaygın sonuç 
finansal kayıptır. Krizlerin tehdit ettiği diğer sonuçlar olan halkın güvenliği ve imaj kaybı 
ise daha kısıtlı sayıda kişi ve kurumu ilgilendirir. (Coombs, 2007) Bu nedenle güvenle 
ilgili imaj kaybına uğrayan finansal organizasyonların güveni tekrar kazanabilmelerinde en 
öncelikli strateji krizin tekrar oluşmasını engelleyici tedbirlerin gücüdür. Diğer hiçbir 
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strateji kişilerin finansal kayıplarının artmasını engelleyemez. Finansal kayıplar tazmin 
bile edilse kriz yeniden oluşacaksa verilen tazminat da değerini yitireceğinden aynı etki 
gücüne sahip değildir. 

 Bir kriz esnasında ise tarafların en çok merak ettikleri bir diğer konu; krizin sorumluları 
veya nedeninden öte önce hasarın büyüklüğüdür ve hasarın büyüklüğü derecesinde 
tarafların güveni ve psikolojileri bozulur. Çünkü ekonominin yarısı iktisatsa diğer yarısı 
psikolojidir. Ekonomide yaşanacak panikler, ekonomik gerçeklerle çelişir şekilde hasarın 
çok aşırı artmasına neden olabilir. Psikolojik boyut hatta ekonomik gerçeklerin önüne 
geçebilir. 

Finansal krizler ülke ekonomilerini etkilediklerinde en fazla zarar gören kesim halktır. 
Merkez Bankalarının bu anlamda kriz oluşumunu önleyici iletişim kanallarını kullanması 
hem kendi hem de hükümet itibarına katkı sağlayacağı gibi halkın zarar görmesine de 
engel olacaktır.  
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YAKIN ÇALIŞMA ARKADAŞLARININ İZLENİMLERİYLE GEÇMİŞ MERKEZ 

SAĞ LİDERLERİYLE RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN SİYASİ LİDERLİK 

PRATİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Dr. Öğretim Üyesi Menderes AKDAĞ  

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

ÖZET 

Türk siyasi yaşamında liderlik önemli bir olgudur. Siyasi partiler, teşkilatlarıyla vardır 
Fakat bu teşkilatları harekete geçirecek karizmatik liderlere ihtiyaç duyarlar. Lider partinin 
vitrinidir. Seçmenin çoğunun kez bu vitrine bakarak oy verdiği söylenebilir. Türk siyaseti 
ardında derin izler bırakmış liderler çıkarmayı başarmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, 
Cumhuriyet’in kurucu lideridir. 1945 sonrası ise çok partili yaşama geçişle birlikte kendini 
halka iyi anlatabilen liderlerin doğuşunu şahitlik eder. Adnan Menderes, Süleyman 
Demirel, Turgut Özal,  merkez sağ siyasetin adından sıklıkla söz edilen liderleri olur. 
Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş gibi isimlerse merkez sağın temsilcisi olup 
olmadıkları tartışılsa da Türk siyasi yaşamının önemli liderleridir. Merkez solda ise 
özellikle 1970-1980 arasında Bülent Ecevit isminden söz etmek gerekir. 2000’li yılların 
başında ise Recep Tayyip Erdoğan ismi merkez sağda etkili olmaya başlar. Necmettin 
Erbakan liderliğindeki Milli Selamet Partisi içerisinde oldukça genç yaşta siyasi yaşama 
başlayan Recep Tayyip Erdoğan, Refah Partisi, Fazilet Partisi gibi birbiri ardına kapatılan 
partilerde siyasete devam eder. Bu partilerin aldıkları oy itibariyle merkez sağ partisi olup 
olmadığı her zaman tartışılmıştır. Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’na seçilmesi bu bakımdan önemlidir. Necmettin Erbakan ve partisinden ayrılan 
Recep Tayyip Erdoğan bir takım arkadaşıyla birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi’ni kurar. 
Bu parti, üst üste seçim kazanarak uzun yıllar iktidarda kalır. Gelinen son noktada halkın 
onayı ile devletin siyasi yapısı dahi değişir. Bu bağlamda Recep Tayyip Erdoğan’ın liderlik 
pratiği ciddi bir biçimde araştırılmalıdır. Bildirimizde Adnan Menderes ve Süleyman 
Demirel’le birlikte çalışmış İsmet Sezgin; Turgut Özal, Demirel, gibi liderlerle aynı 
zamanda Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çalışan Eski TBMM Başkanı-Milli Eğitim 
Bakanı Köksal Toptan, Eski Adalet Bakanı-Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek gibi siyasilerle 
Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği hususunda yapılan mülakatlar değerlendirilmiştir. Bu 
bağlamda Özal, Demirel, Menderes’in liderlik pratiği ile Erdoğan liderliği 
karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Recep Tayyip Erdoğan, Turgut Özal, Süleyman Demirel, 

Menderes 
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THE COMPARISON OF RECEP TAYYİP ERDOĞAN'S POLITICAL 
LEADERSHIP PRACTICE WITH CENTRAL RIGHT LEADERS IN PAST BY 

CLOSE TO WORKING FRIENDS 

ABSTRACT 

Leadership in Turkish political life is an important phenomenon. Political parties exist with 

their organizations. But they need charismatic leaders to mobilize these organizations. The 

leader is the showcase of the party. It can be said that voters often voted for this showcase. 

Turkish politics has succeeded in bringing out leaders who have left deep traces behind 

them. Mustafa Kemal Atatürk is the founding leader of the Republic. After 1945, with the 

transition to multi-party life, it witnesses the birth of leaders who can explain themselves to 

the public.  Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Turgut Özal, often referred to the name 

of the center-right politics becomes leaders. Necmettin Erbakan and Alparslan Türkeş are 

the important leaders of Turkish political life even if they are the representatives of the 

center right. On the left of the center, especially between 1970 and 1980, it is necessary to 

mention Bülent Ecevit.In the early 2000s, the name Recep Tayyip Erdoğan begins to be 

effective in the right center. Recep Tayyip Erdoğan, who started his political life at a 

young age within the National Salvation Party headed by Necmettin Erbakan, continues 

politics in parties closed one after the other, such as the Welfare Party and the Virtue Party. 

It is always discussed whether these parties have a center-right party in terms of their 

votes.  Itis important that Recep Tayyip Erdoğan is elected as the Mayor of Istanbul 

Metropolitan Municipality. Recep Tayyip Erdoğan who left Necmettin Erbakan and his 

party formed Justice and Development Party with his friends together. This party remains 

in power for many years, winning over elections again and again. The political structure of 

the state changes even with the approval of the people. In this context, Recep Tayyip 

Erdogan's leadership practice should be seriously investigated. In our study, Interwievs 

about leadership of Erdoğan with names  as Köksal Toptan, Cemil Çiçek, İsmet Sezgin  is 

evaluated. Those names worked with Erdoğan, Turgut Özal, Süleyman Demirel or 

Menderes. Also those names served many years as President Of  Grand National Assembly 

of Turkey, the Minister of National Education, Justice Minister-Government Spokesman. 

In this context, Özal, Demirel, Menderes' leadership practice and Erdoğan leadership were 

compared. 

Keywords: Leadership, Recep Tayyip Erdoğan, Turgut Özal, Süleyman Demirel, 

Menderes 
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GİRİŞ 

Recep Tayyip Erdoğan, 1970’lerde Necmettin Erbakan liderliğindeki Milli Selamet Partisi 

(MSP) kadrolarında siyasete atılır. 2000’lere kadar yaklaşık 30 yılı aşkın benzer hareketin 

içinde siyasi yaşamına devam eder. Bu hareketin içindeyken yıldızı parlar. Bir lider olarak 

ortaya çıkar. Bu hareket içindeki deneyimleri ve oluşturduğu algı onun geleceğini hazırlar. 

MSP, diğer tüm partilerle birlikte 12 Eylül 1980 Darbesi sonrası kapatılır.  Yerine kurulan 

Refah Partisi (RP) uzun süre marjinal bir oluşum şeklinde kalır. RP zamanla bir kitle 

partisi olmaya doğru evrilir. Bunda Recep Tayyip Erdoğan gibi siyasetçilerin önemli 

katkısı olur. Bu evirilme sırasında parti içi ciddi bir direnç görülür. Öbür yandan parti 

sistem tarafından kapatılır. Partinin yerine kurulacak Fazilet Partisi (FP) de aynı akıbetle 

karşılaşır. Aslında bu hareketin ciddi bir iktidar deneyimi vardır. Özellikle 1980 öncesinde 

adı geçen hareket uzunca zaman iktidar ortaklığı yapar. Milli Selamet Partisi- Cumhuriyet 

Halk Partisi (CHP) koalisyonu ile I. ve II. Milliyetçi Cephe Hükümetleri buna örnek teşkil 

eder. En son 1996 yılında kurulan Refah-Yol hükümeti de bu bağlamda değerlendirilebilir. 

Yaşanan gerginlikler Erbakan önderliğindeki oluşumun içinde yenilikçiler ve gelenekçiler 

şeklinde bir ayrışmaya yol açar. Yenilikçi kanadın başında Recep Tayyip Erdoğan, 

Abdullah Gül, Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin gibi isimler vardır. Yenilikçi kanat, oluşum 

içinde parti yönetimini ele geçiremeyince ayrı bir parti kurarlar. Partinin adı Adalet ve 

Kalkınma Partisi (Ak Parti) olur. Parti kitle partisi olacaktır. Bunun için Erbakan 

hareketinden kopuş yaşanır. Yeni parti hem aleyhinde açılabilecek kapatma davasını 

engellemek hem kitle partisi görünümü vermek için hem sağ hem sol cenahtan Köksal 

Toptan, Cemil Çiçek, Ertuğrul Günay, Erkan Mumcu gibi isimleri kendisine dâhil eder 

(Arınç, görüşme tarihi: 06.02.2018).  Yapılan, Turgut Özal’ın Anavatan Partisi (ANAP) 

bünyesinde farklı eğilimleri birleştirme çabasına benzer. Adalet ve Kalkınma Partisi, yeni 

bir partidir. Merkez sağın önemli aktörü olma iddiası içindedir. Bu nedenle köklü bir 

hareketin devamı şeklinde kendisini kamuoyuna lanse etme ihtiyacı içindedir. Adnan 

Menderes ve Turgut Özal isimlerine sürekli vurgu yapılmasının nedenlerinden birisi budur. 

Merkez sağ liderliği açısından Süleyman Demirel de önemli bir isimdir. Ancak bu figür 

yaslanılan bir isim değildir. Bunun nedeni Adalet ve Kalkınma Partisi’nin oluşumunda ve 

iktidar yıllarında eski bir cumhurbaşkanı olarak Süleyman Demirel’in harekete karşı 

mesafeli duruşu olabilir. Ancak Erdoğan’ın liderlik pratiği pek çok açıdan Demirel’e 

benzemektedir. Bu açıdan Erdoğan’ı anlamak için onun liderlik pratiğinin Menderes, 

Demirel ve Özal’la karşılaştırılması gerekir.  
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Resim 1: Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kendisini konumlandırdığı yer. 

(https://www.flickr.com/photos/42394135@N04/3928873416/lightbox/  

Erişim Tarihi: 23.09.2018). 

 

Resim 2: Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kendisini konumlandırdığı yer. 

(https://www.aksam.com.tr/siyaset/sosyal-medyada-basbakan-erdogani-yedirmeyiz-

afisi/haber-212180  Erişim Tarihi: 23.09.2018). 
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I. LİDER VE LİDERLİK 

         Türk Dil Kurumu’nun Elektronik Sözlüğüne bakıldığında lider sözcüğüne dair 

“önder, şef,  bir partinin veya bir kuruluşun en üst düzeyde yönetimiyle görevli kimse” 

Şeklinde kısıtlı bir tanımlama yapıldığı görülür. 

(http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5ba6

a2ff996264.63160192  Erişim Tarihi: 22.09.2018). İngilizcede lider sözcüğünü karşılığı 

“leader” biçimindedir. Bu kelime “lead” sözcüğünün ismi failidir. Lead kelimesi ise 

yöneltme yönlendirme, sevk etme, yol gösterme, tarif etme, hareket sebebi olma, bir yerin 

eşiği olma, sebep olma, orkestrayı yönetme, başlamak, bir atın veya hayvanın dizginlerini 

elinde bulundurma gibi çeşitli anlamlarda kullanılır. 

(https://en.oxforddictionaries.com/definition/lead  Erişim Tarihi: 22.09.2018.)  Buna göre 

“leader” sözcüğü sevk eden, yol gösteren, harekete geçiren şeklinde anlaşılabilir.  Lider 

sözcüğünün eş anlamlısı önder kabul edilebilir. Ürkekliğe, çekingenliğe veya kararsızlığa 

karşı topluluklarda birinin ayağa kalkıp yürümesi o tüm toplumun harekete geçmesi için 

kimi zaman yeterli olabilmektedir. Bu nedenle liderlik çoğu zaman cesaretle özdeşleştirilir. 

Cesaret bulaşıcıdır. Bunu birinin sergilemesi durumunda pek çok kişi de gösterir. Bu 

aslında liderin harekete geçirme özelliğini oluşturan önemli bir dinamiktir. Zaten kimi 

çalışmalarda liderlik diğer insanları ortak bir gayeye matuf harekete geçirme işidir şeklinde 

tanımlanır. ( Harvard Business School Press,  2007, s: 9) Bir başka çalışmada liderlik şöyle 

tarif edilir:  

 “Liderlik, teşkilatlanmış bir grubu, belli bir amacı yerine  getirmek gayesiyle insan 

 “davranışlarını etkileme çabasıdır.”(Zel, 2001, s: 90-91.) 

 Lider sözcüğünün tanımlaması çoğu kez önder kelimesi üzerinden yapılır. Lider önden 

gidense onun arkasından gelenlerin olması gerekir. Buna göre lider kitleleri peşine 

takabilen coşkulu takipçiler oluşturan kişidir. Bir insanın harekete geçmesi için inanması 

gerekir. Lider harekete geçirebiliyorsa bunun anlamı takipçilerine yapabilecekleri 

konusunda ilham verebilmesidir. Bu ilhamı aktarma kanallarının etkin ve doğru 

kullanılması güçlü bir iletişim stratejiyle doğrudan ilgilidir. Lider, takipçileriyle iletişim 

kurmayı başarmış kişidir. İletişim bir davranış biçimiyse liderlik, kişilerin ortaya koyduğu 

düşünceler ve davranışlarıyla ölçülebilir. (Komşuoğlu, 2008, s: 22) 

Liderlik tarih boyunca çok önemli olmuştur. Bu nedenle liderlik tarihin tüm dönemlerinde 

hemen hemen tüm uygarlıklarda tartışılan bir konudur. Bu konuda pek çok eser kaleme 

alınır. İlk Türk İslam Devletlerinden varsayılan Karahanlılar döneminde Yusuf Has Hacip 
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tarafından yazılmış Kutadgu Bilig bunlardan birisidir. Öbür yandan Rönesans döneminde 

Makyavelli tarafından kaleme alınmış Prens adlı çalışma oldukça önemlidir. Post-modern 

çağda bireysel gelişim çalışmaları revaçtadır. Liderlikle ilgili sayılamayacak çoklukta 

çalışma görmek mümkündür. Makyavelli  “Prens” adlı çalışmasında liderlikle ilgili değişik 

önermelerde bulunur. Bu önermelerinden dolayı düşünür çoğu kez etik değerleri hiçe 

saymak ve faydacı olmakla suçlanır. Ona göre liderlik egemen olmakla ilgilidir. Bir 

topluluğa egemen olabilmenin kaynağı din değildir. Ancak lider, toplumu hükmetmesi için 

dindar gözükmesi gerekiyorsa dindar gözükmelidir. Dindar gözükmek halkın genelinin 

hoşuna gider. Hükümdarlar bir aslan kadar güçlü bir tilki kadar kurnaz olmalıdır. 

(Machiavelli, 2010, s: 10-35) Bu çalışmaya karşı liderlikte erdemi, adalet ve sorumluluğu 

savunan pek çok eser yazılır. Ancak Fransız İhtilali’ni hazırlayan Rousseau gibi düşünürler 

Makyavel’in düşüncelerini etik açıdan tartışmak yerine onu o günkü siyasal zorbalığı açığa 

çıkaran kişi olarak gördüler. Rönesans’ın oluşumunda İslam medeniyetinin etkisi 

yadsınamaz. Bu bağlamda Farabi, İbn-i Rüşt, İbn-i Sina gibi düşünürler önemlidir. Farabi, 

liderliği İslami hassasiyetlerden yola çıkarak etik çerçevede tanımlar. Ona göre liderin 

mutlaka diğerlerinden ayırt edici vasıflarının olması gerekir. Lider, güçlü bir hafızaya 

sahip olmalıdır. Lider dediğin zekidir, iyi bir hatiptir. Lider, ruhen çirkef şeylere meyilli 

değildir. Yalandan nefret eder. Doğrudan ve doğruluktan yanadır. Yeme ve içmeye cinsel 

zevklere düşkün değildir. Lider, adildir. Öğrenmeye niyet eder. (Yüksel, 2006, s: 15 – 

16)Anlamak ve anlatmak liderin iki önemli vasıflarından olduğu sürekli vurgulanır. Her iki 

kavram belli bir zihinsel kapasiteyi ifade eder. Ancak anlatma daha çok karşı tarafı ikna 

süreciyle alakalıdır. Bu bakımdan liderin iletişim becerilerinin arasında en önemlilerinden 

birisi hatiplik sayılabilir. (Ergezer, 1992, s. s. 55-59).  

Pek çok liderlik türü tanımlanır. Burada daha çok otoriter, karizmatik ve demokratik lider 

türleri üzerinde durmak gerekir. Modern çağlar, son aşamada otoriter liderleri doğurur. 

Hitler, Lenin, Stalin, Mao gibi liderler buna örnek sayılabilir. O dönemdeki batıdaki 

liderlerin dahi tamamen demokratik liderlik örneği sergilediği tartışmalıdır. Otoriter 

liderlik biçimi sergileyen kişiler çoğu kez diktatör olarak adlandırılmaktadır. I. Dünya 

Savaşı imparatorlukların sonunu hazırlar. Ancak iki dünya savaşı arası diktatörlükler 

çağıdır şeklinde tanımlanabilir. II. Dünya Savaşı dikta rejimlerinin dünyayı nasıl bir 

yangının içine attığının ciddi bir göstergesi olur. Soğuk Savaş dönemi başlar, Demirperde 

ülkelerinde dikta rejimleri bir şekilde bir müddet daha devam eder. Ancak yaşananlar 

modern çağların bitimini hazırlar. Post-modern çağlar başlar. Bu çağda bireysellik 
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önemlidir. Birey bilincindeki kitleleri ikna etmenin argümanları değişir. Karizmatik 

liderlik olgusu devreye girer.  

Karizma, kitleler ve bireyler karşısında var olan saygınlıktır. Bu saygınlık beraberinde 

etkilemeyi de beraberinde getirir. (Kaya 1998, s. 29- 33). Günümüzde karizmanın sonradan 

kazanılabileceğine dair ciddi tartışmalar bulunsa da geçmişte bunun doğuştan getirilen bir 

haslet olduğu kabul edilmektedir. Bu kavramın Eski Yunancada “ilahi hediye, ilham” 

anlamlarına geldiği söylenebilir. ( Kırel, 2001, s.45.) Karizmatik liderlikte elbette doğuştan 

getirilen özelliklerin etkisi olduğu düşünülebilir. Ancak durumu sadece bununla açıklamak 

bir eksikliği beraberinde getirir. Her şeyden önemlisi şartlar liderlerin ortaya çıkışında 

ciddi etkiye sahiptir. Bu etki liderden lidere de farklılık gösterir.  Mustafa Kemal Atatürk’ü 

var eden Kurtuluş Savaşı olgusudur. Roosevelt ise bambaşka şartlarda lider olarak ortaya 

çıkar. 1929 Dünya Ekonomik Buhranı, Amerika’da başlar. Buhran tüm Amerika’yı 

etkisine almışken Roosevelt ortaya çıkar. II. Dünya Savaşı gibi bir olay sırasında Roosevelt 

yine Amerikan başkanıdır. Şartların niteliği ne olursa olsun kriz ortamı karizmatik 

liderlerin ortaya çıkışını sağlamaktadır denebilir. Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi lider 

olarak ortaya çıkış sürecinde 2001 Ekonomik krizin etkisi yadsınamaz (Sabah, 20 Şubat 

2001, s.1. http://arsiv.sabah.com.tr/2001/02/20/a00.html Erişim Tarihi: 13.11.2018) 1. 

Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan gibi eski karizmatik liderleri 

yaşlanması ve birer umut olmaktan çıkması sonucu Erdoğan yeni bir umut olur. (Vatan, 4 

Kasım 2002, s.1). 

Recep Tayyip Erdoğan, kimi zaman kimi muhalefetçe diktatör olmakla suçlansa da 

(http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/531592/Kilicdaroglu__Erdogan_a_neden_di

ktator_dedigini_acikladi.html  Erişim Tarihi: 24.09.2018) onun liderlik tipinin daha çok 

karizmatik liderlik tipine yakın olduğu iddia edilir. Bu nedenle karizmatik liderlik 

olgusunun detaylarına bakmak faydalı olur. Karizmatik liderlikte ve dikta rejimlerinde 

belli otoriter liderlik özelliklerini farklı dozajlarda görmek mümkündür. Dikta, otoriteyi 

çoğu kez güç kullanarak sağlar. Karizmatik lider ise bunu etkiyle oluşturur. Var olana 

insanlar gönüllü olarak katılır. Etki etmenin pek çok yolundan söz etmek mümkündür. 

Karizmatik lider her şeyden önce vizyon sahibidir. Taraftarlarına bu vizyona dâhil eder. 

Vizyon belirmedeki en önemli unsur bir amaç belirlenmesidir. Motivasyon sözcüğünün eş 

anlamlısı güdülemedir. Güdü ise daha çok ihtiyaç anlamında kullanılır. Buna göre 

karizmatik liderler takipçilerini motive edebilen kişilerdir. Lider, takipçilerinin 

                                                             
1 Sözcü, 13 Haziran 2011, s.1. Genel Seçimler Sonucu “Padişah Tayyib’in Üçüncü Dönemi” şeklinde manşet 
atar.  
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ihtiyaçlarına karşı duyarlıdır. Aynı zamanda ihtiyaç oluşturma gücündedir. Karizmatik 

lider, çevresinde olup-biteni okuma becerisindedir. Çelişkileri anlar. Kaosu fark eder, buna 

erken çözüm bulur. O, aykırı insandır. Onun sıra dışı davranışlar sergilemesi toplumun örf 

ve adetlerini, ahlak ve görgü kurallarını yok saydığı anlamına gelmez. Yerinden kalkan 

düşme riskini göze alıyor demektir. Risk yoksa hareket ve ilerleme yoktur. Risk almak, 

karizmatik liderliğin en önemli özelliğidir denebilir. (Oktay, GÜL, 2003, s.404).  Konumu 

koruma en risksiz durumdur. Mevcut durumun diğer adı statükodur. Özellikle kriz 

dönemlerinde statükoyu savunanın umut olamayacağı dillendirilir. Umut olamayan ise 

iktidar olamaz. (Çetin, Görüşme Tarihi: 12.01.2018). Ancak lider değişimi arzu eder. 

Mevcut durumu sorgulayarak en büyük riski üslenir. Bu sorgulama çoğu kez dirençle 

karşılaşır. Burada liderin dayanaklığı, sabrı ve kararlılığı devreye girer. Karizmatik 

liderlerin düşüncelerini iyi resmettikleri görülür. (Akdağ, 2018, s.49-50). Onlar, iyi 

konuşurlar. (Harkins 2005, , s.3). Sonuç olarak pek çok liderlik tipi mevcuttur. Ancak 

bunlar arasında kesin bir ayrıştırma yapmak mümkün değildir.  

 
II. RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE DİĞER MERKEZ SAĞ LİDERLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

II. A. Adnan Menderes ile Recep Tayyip Erdoğan Karşılaştırılması 

Adnan Menderes ve Demokrat Parti, Türk siyasi hayatında kendisini sağ eğilim olarak 

tanımlayan ilk harekettir. Öncelikle çok partili siyasi hayatta Adnan Menderes ile Recep 

Tayyip Erdoğan’ın demokratik seçimlerle kesintisiz en uzun iktidarda kalan liderler olduğu 

söylenebilir. Adnan Menderes’in iktidarı bir darbeyle sonlanır. Kendisi idam edilir. Bu 

durum olmasaydı ne olurdu tartışması bir yana bırakılırsa Recep Tayyip Erdoğan, 

kesintisiz iktidarda kalma açısından Adnan Menderes’i geçmiş durumdadır.  2002 yılında 

başlayan Erdoğan iktidarı 2018 gelindiğinde halen sürmektedir. Uzun bir iktidardan sonra 

Menderes iktidarı bir darbeyle sonlanır. Recep Tayyip Erdoğan iktidarı da aynı şekilde bir 

darbeyle sonlanmak istenir. Adnan Menderes, hayatını ödeyerek bir mağduriyet yaşar. 

Recep Tayyip Erdoğan okuduğu bir şiir nedeniyle hapse atılır. Siyasi yasaklı hale 

getirilerek bir mağduriyet yaşar. (Hürriyet, 24 Eylül 1998, s.1)  Mağdur olma açısından 

Menderes ve Erdoğan birbirine benzer. Ancak Menderes hayatta olmadığı için kendi 

mağduriyetini dile getiremeyecektir. Erdoğan, Menderes ve kendisinin mağduriyetini 

sürekli dile getirir. Mağduriyet söyleminin Recep Tayyip Erdoğan’ın lider olarak ortaya 

çıkmasında ciddi etkisi olur. Erdoğan’ın sadece kendi mağduriyetinden söz etmemesi akıllı 

bir strateji olur. Mağduriyet hep vardır. Erdoğan’a göre mağduriyet bir zihniyetin 
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ürünüdür. O zihniyet, Menderes’i de kendisini de mağdur eder. O da CHP zihniyetidir. 

Erdoğan, böylesine bir strateji ile kendisine güçlü, köklü bir rakip oluşturur. Erdoğan’a 

göre böylesine bir zihniyetle mücadele için güçlü olmak gerekmektedir. Seçmen böylesine 

bir söylemden Erdoğan çevresinde kenetlenmek sonucunu çıkartır. Yoksa yeni 

mağduriyetler yaşanabilir. Erdoğan, mağduriyeti kendisiyle sınırlamaz. Adnan Menderes 

zamanında Türkçe ezan uygulamasının kaldırılması konusunu işler. Ona göre aynı zihniyet 

fırsatını bulduğundan tekrar dini özgürlükler gibi pek çok alanına müdahale edecektir. 

Kendi iktidarından önce uygulanan üniversitelerdeki başörtüsü yasağını dikkati çeker.  

Tabandan gelme açısından Adnan Menderes ile Recep Tayyip Erdoğan birbirine 

benzemektedir. Erdoğan ve Adnan Menderes partilerinin il başkanlığını yapmışlardır. 

Adnan Menderes SCF Aydın il başkanı olmuştur. Bu parti yasal fakat sistem dışı bir 

oluşumdur. Bunun için kısa sürede kapanır. Erdoğan’ın içinde bulunduğu Milli Selamet 

Partisi ve Refah Partileri için de aynı şeyler söylenebilir. Adnan Menderes SCF 

tecrübesinden sonra CHP Aydın milletvekilliği yapar. (Akdağ, 2018, s.108-115).  II. 

Dünya Savaşı sonrası Dörtlü takrirle kendi partisine ters düşer. Menderes, yeni bir 

oluşumla yoluna devam eder. Erdoğan, Milli Görüş çizgisindeyken partisine ters düşerek 

yeni bir oluşuma gider. Tıpkı Adnan Menderes gibi partisini iktidara taşır. 

 

İsmet Sezgin’e göre Adnan Menderes çok naif ve kibar bir insandır. Bunda almış olduğu 

eğitimin ve aile yapısının etkisi vardır. Menderes’in kendisi yetim olmasına rağmen 

varlıklı bir aileden gelmektedir. Menderes, Amerikan Kolejinde okur. Adnan Menderes, 

Çakırbeyli’deki çiftliğini kontrol ederken hep köylü ile temas halinde olur. Menderes, bu 

nedenle halka dokunmayı bilmektedir. (Sezgin, Görüşme Tarihi: 22.03.2016).  Tayyip 

Erdoğan ise Kasımpaşalıdır. Metropol çocuğudur. Bu nedenle sert ve hırçındır. Ancak 

halka temas konusunda Menderes’le ortak paydada oldukları söylenebilir. Recep Tayyip 

Erdoğan, başında olduğu hareketi kimi zaman 1946 ruhuna benzetmesi daha çok bu 

durumla ilgilidir şeklinde düşünülebilir. Medya kullanımı açısından Menderes ile 

Erdoğan’ın birbirine benzedikleri görülür. Sezgin, DP iktidarı yıllarında radyo sayısının 

çok hızlı bir şekilde artırıldığını ifade eder. Hatta pek çok köye elektrik gitmeden önce 

bataryalı radyolar ulaşır. Siyasi partilerin radyodan propaganda yapması bir kanunla 

yasaklanınca halk radyodan sadece Menderes’in sesini duyar hale gelir. Menderes’in 

konuşma biçimi halkın hoşuna gider. Halkın genelinin kırsalda yaşadığı ve okuma-yazma 

bilmediği bir Türkiye’de sözlü propaganda önemlidir. Menderes’in bu aygıtı çok iyi 

kullandığı söylenebilir. Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidarından kısa bir süre içinde kendi 
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medyasını oluşturduğu görülür. Recep Tayyip Erdoğan’ın muhalefeti susturduğu iddiaları 

tartışmalı ise de kendi medya kaynaklarından sürekli halka mesaj ilettiği ve bu durum onun 

iktidarını pekiştirdiği söylenebilir. Elbette Menderes dönemi medya kaynakları ile Erdoğan 

dönemi kaynaklarının aynı olduğunu iddia etmek neredeyse mümkün değildir. Tayyip 

Erdoğan, internet çağı ve postmodern dönemin lideridir. Sinema, radyo, basın Menderes 

döneminin en önemli medyasıdır. Erdoğan döneminde akıllı telefonlar, sinema, internet,  

onlarca TV – radyo kanalı, basın mevcuttur.  Recep Tayyip Erdoğan’ın post-modern 

propaganda medyası olarak tanımlanan interneti ve sosyal medya ağlarını etkili bir biçimde 

kullandığı söylenebilir. 15 Temmuz 2016 darbe girişimin engellenmesinde bu mecranın da 

kullanılması etkili olur. Erdoğan, cep telefonunu kullanarak bir özel TV kanalına bağlanır. 

Halka çağrıda bulunur. Bunu TRT’de yapması mümkün değildir. Çünkü darbeye teşebbüs 

edenler eski alışkanlıklarla TRT binasını işgal ederler. 1960 darbesinde radyonun ve belli 

merkezlerin kontrolü darbe için yeterlidir. Erdoğan ve Menderes cesaret açısından değil bu 

açıdan karşılaştırılması durumunda daha sağlıklı bir sonuç elde edilebilir. Sezgin’e göre 

Erdoğan’ın liderliği bu daha çok bu paradigma değişikliğinin sonucudur. (Sezgin, Görüşme 

Tarihi: 22.03.2016).   

 

Menderes ve Erdoğan’ın liderliği yatırımlar ve yatırım söylemleri açısından birbirine 

benzer. Erdoğan, sürekli “yollar, köprüler, açılan üniversiteler” diyerek bir proje insanı 

olduğunu ortaya koymak ister. Benzer söylem Menderes’te de görülür. Menderes 

döneminde karayolları yapılır. Menderes döneminde demiryolları ihmal edildi iddiaları dile 

getirilse de o karayolları yatırımlarına hep vurgu yapar. İzmir’e, Trabzon’a ve Erzurum’a 

ilk kez üniversite açılır. Bunlar aynı zamanda bölgelerinde açılan ilk üniversitelerdir. İlk ve 

ortaokul, lise seviyesinde okul sayısında artış olur.  Tarım ürünlerinin rekoltesinde önemli 

artışlar tespit edilir. (Demirer, 2006 s. 17-34).  Bu bakımdan barajlar, gölet ve sulama 

kanallarının yapımı açısından Erdoğan’ın kendisini Süleyman Demirel’den daha çok 

Menderes’in devamı olarak görmesi ilginçtir. Erdoğan’ın en çok barajı biz yaptık söylemi 

Menderes’ten daha ziyade Demirel ve diğer siyasileri hedeflediği açıktır.  

 

Erdoğan ve Menderes iktidarlarının ilk yıllarında ABD ile dostluk içerisindedir. Ancak 

ilerleyen süreçte iki liderin ABD ile ilişkilerinde gerilme olur. İsmet Sezgin, Esat 

Kıratlıoğlu gibi isimler Menderes’in Amerika karşısında farklı bir ortak arayışına girmesi 

sonucu ona karşı darbe yapıldığını söylerler. (Kıratlıoğlu, Görüşme Tarihi: 02.07.2016). 

2018 Genel Seçimleri sonrası döviz kurlarındaki hızlı yükseliş karşısında Erdoğan’ın bu 

olayı ekonomik darbe olarak nitelendirmesi bu açıdan anlamlıdır. Amerika, Türkiye’yi 
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gözden çıkarmıştır. Oysaki Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kurulma aşamasında Amerika 

ilişkiler yolunda gözükmektedir. Erdoğan’ın siyasi yasağının devam ettiği, Abdullah 

Gül’ün partinin başında olduğu bir dönemde onun Amerika ziyareti bu açıdan 

önemlidir.(Uzgel, 2013, s. 19). 

  

Sonuç itibariyle merkez sağ partiler uzun yıllar Türkiye’de iktidarı ellerinde tutar. Bu 

iktidar sürecinin ilk halkası Menderes, günümüz itibariyle son halkası Erdoğan’dır. Bu 

nedenle bu iki ismin liderlik pratiğinin daha fazla araştırılması gerekir.  

 

II. B. Süleyman Demirel ile Recep Tayyip Erdoğan Karşılaştırılması 

Süleyman Demirel ve Recep Tayyip Erdoğan darbe ürünü olarak ortaya çıkmış iki liderdir 

denebilir. Bu söz darbeleri olumla anlamı içermez. 1960 darbesi olmasaydı Demirel’in ve 

28 Şubat Post-modern darbe olmasaydı Erdoğan’ın liderliğinden belki hiç söz 

edilmeyecekti. Her iki lider darbe süreciyle ortaya çıktıkları gibi iktidarları süresince 

darbelere veya darbe teşebbüslerine ve muhtıralara maruz kalır. 1965 seçimleriyle başlayan 

Demirel liderliğindeki Adalet Partisi iktidarı 12 Mart 1971 Muhtırası ile sonlanır. Bu 

tarihte AP tek başına iktidardır. 1965 seçimleriyle çok güçlü bir biçimde iktidara gelen AP, 

oyları gerilese de 1969 seçimlerinde de tek başına iktidarını korur. Bu arada sokak olayları 

başlar. ( Milliyet, 13 Haziran 1970, s.1.  Milliyet, 19 Haziran 1970, s.1. Milliyet, 11 

Temmuz 1970, s.1.  Cumhuriyet, 11 Ocak 1971, s.1.  Milliyet, 5 Mart 1971, s.1. Milliyet, 

13 Mart 1971, s.1.) Adalet Partisi’nden kopmalar yaşanır. Recep Tayyip Erdoğan, ilk 

iktidarında da benzer olaylar yaşanır. Erkan Mumcu gibi isimler partiden ayrıldı. Demirel 

dönemi ile Erdoğan dönemi olaylarının dozajı ve şiddet eğilimi açısından elbette 

tartışılabilir. Erdoğan iktidarı döneminde 2007’ye gelindiğinde Cumhurbaşkanı Ahmet 

Necdet Sezer’in görev süresi dolar. İktidar partisinin yeni cumhurbaşkanı konusunda 

eğilimi nedeniyle ülke genelinde cumhuriyet mitingleri düzenlenir. Cumhuriyet mitingleri, 

şiddet eğilimi gösterme de doğrudan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına yönelik 

eylemlerdir denebilir. Tartışmalar laiklik temellidir. Laiklik ve Laik Cumhuriyet tehdit 

altındadır. İş o noktaya varır ki devletin zirvesi tamamen kuşatılacaktır. Günün başbakanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi ile TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın eşi başörtülüdür. 

Cumhurbaşkanını eşinin de başörtülü olup olmayacağı tartışmasına kadar konu iner. Bu 

tartışmaların içerisinde 27 Nisan 2007’de Genelkurmay Başkanlığı bir elektronik bildiri 

yayımlar. Bildiri ciddi uyarı içerir. Bu nedenle bildiri e-muhtıra olarak adlandırılır. Bir 

gazetenin o günkü Cumhuriyet mitinglerini silahsız kuvvetlerin eylemi olarak 
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nitelendirmesi ilginçtir. (Posta, 15 Nisan 2007, s.1). Aslında var edilmek istenen algı 

silahsız kuvvetlerin de (halk), silahlı kuvvetlerin de Erdoğan iktidarını istemediği 

şeklindedir. Esat Kıratlıoğlu’na göre Demirel, Adnan Menderes’in idamıyla ilgili ciddi bir 

travmaya sahiptir. 7 kez kendisinin görevden ayrılması bu travma ile açıklanabilir. 

Demirel, iktidarı boyunca ordu ile hep iyi geçinmeye çalışır. Demirel, ordu içinde 

cuntalara karşı da mücadele araçlarına ve gücüne sahip olamamıştır. Bu nedenle daha 

vahim sonuçlarla karşılaşmamak için görevini bırakır. (Kıratlıoğlu, Görüşme Tarihi: 

02.07.2016).  1978 yılında kurulan III. Ecevit döneminde ordunun darbeye hazırlığı içinde 

olduğuna dair o günkü gazetelerde bir izlenim vardır. (Yeni Asır, 13 Temmuz 1978, s.1. 

Yeni Asır, 28 Ağustos 1978, s.1) Ancak 1979 araseçim sonuçlarının bunu engellediği 

söylenebilir. 1979 araseçimleri sonucu Ecevit, hükümetten istifa eder. Demirel yeni 

hükümeti kurmak için görevlendirilir. Demirel, ise ordunun darbe riskine karşı bir 

dirençten öte arkadaşlarına sonunda idam da var diyerek azınlık hükümeti kurar. 

(Kıratlıoğlu, Görüşme Tarihi: 02.07.2016).  Genel Seçimlere çok az bir zaman kala 12 

Eylül 1980 darbesi gerçekleşir. Çünkü yeni bir seçim darbecilerin elini zayıflatacaktır. 

2007’de e-muhtıra sonrası Erdoğan erken genel seçim kararı alarak yaşananları kırmayı 

çalışır. Bu doğru stratejidir denebilir. Seçim sonuçlarıyla Erdoğan iktidarı halkın 

çoğunluğa tarafından tescil edilir. Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 seçimlerine göre 

yaklaşık %12 oranında oylarını artırarak  %46,6 oranında oy alır. 

(http://www.ysk.gov.tr/tr/1983-2007-yillari-arasi-milletvekili-genel-secimleri/3008  Erişim 

Tarihi:25.09.2018) Sadece seçim sonuçlarıyla değil seçim sonrası ortaya konan kimi 

uygulama ve söylemlerle de gerginlik yumuşatılmaya çalışılır. Köksal Toptan’a göre 

Erdoğan bir siyaset ustasıdır, onun hayatı neredeyse siyaset olmuştur. Bu nedenle 2007 

Genel Seçimleri sonrası, eski Adalet ve Doğruyol Partili, Milli Eğitim Bakanı ve 

Demirel’in en önemli adamlarından Köksal Toptan’ın Adalet ve Kalkınma Partisi 

listesinden TBMM Başkanı seçtirilmesi tesadüftür denemez. (Toptan, Görüşme Tarihi: 

30.11.2017).  Yine partinin Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül’ün sözde değil özde 

laikim şeklindeki açıklamaları da bu duruma dâhil edilebilir. (Milliyet, 26 Nisan 2007, s.1) 

1965 Seçimleri sonucunda Süleyman Demirel, çok partili yaşama geçiş sürecinde Türk 

tarihinde en yüksek oyu alan lider olmasına ve Meclis üstünlüğüne rağmen 1966 yılında 

Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in ölümü üzerine konjonktürün uygun olmaması nedeniyle 

cumhurbaşkanı adayı olmaz. Cumhurbaşkanı olmak için beklemek zorunda kalır. 

Demirel’in Cumhurbaşkanlığı 1993 yılında gerçekleşir. Aynı durum Erdoğan için de 

geçerlidir. 2007’de Erdoğan’ın Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adayını Abdullah Gül 

şeklinde ilan etmesi bu durumu açıklar. Demirel de Erdoğan da Cumhurbaşkanlığı gibi 
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devletin en düzeyine tırmanabilmiş nadir siyasetçilerdendir. Ancak bunun için her ikisinin 

de beklemiş olması bir benzerlikten daha çok üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur.  

Demirel ve Erdoğan hayata birer elit olarak başlamamaları ortak yönleridir. Her ikisi de 

neredeyse sıfır noktasından zirveye tırmanır. Demirel, Isparta İslamköy’de bir çiftçi ailenin 

çocuğu olarak dünyaya gelir. Erdoğan ise Rizeli bir ailenin çocuğudur. Her ikisinin de bu 

nedenle halkı bildiği-tanığı iddia edilir. Erdoğan ve Demirel, alt tabakadan geldikleri 

gerçeğini hiçbir zaman gizlemezler. Bunu kendilerinin halktan biri olduğu inancının 

yayılmasında etkili olan temsil propagandasının bir aracı olarak görürler. Erdoğan, 1994’te 

Refah Partisi İstanbul Belediye Başkanı adayı olunca gazetelerde Erdoğan’ın kaçak bir 

yapıda oturduğuna dair haberler çıkar. (Hürriyet, 18 Şubat 1994, s.2) Recep Tayyip 

Erdoğan çıktığı TV programında durumu yalanlamaz. Evin kaçak olduğunu kabul eder. 

Ardından İstanbul’da çözüm üretmeyen yönetimleri suçlar. İstanbul’un yarısından 

fazlasının kaçak yapılardan oluştuğunu söyler. Kaçak yapıda oturmaktan ve halktan biri 

olduğu için gurur duyduğunu ifade eder. (Besli, Özbay, 2014, s. 120-125).  İlhan Kesici, 

Bedrettin Dalan, Zülfü Livaneli gibi isimlerle yarışa giren Tayyip Erdoğan’ın İstanbul 

Belediye Başkanı seçilmesinde kaçak yapılarda veya gecekondularda oturanların oyları 

etkili olduğu söylenir. (Milliyet, 28 Ekim 2011, s.1) Bu tarihlerde İstanbul’da çöp 

yığınlarının patlaması sonucu pek çok insan hayatını kaybettiği hatırlanmalıdır. 

(Cumhuriyet, 29 Nisan 1993, s.1. Sabah, 29 Nisan 1993, s.1).  Demirel ise Genel 

Seçimlerin hemen öncesinde 10 Ekim 1965’te Şanlıurfa’da şöyle der:  

Asırlardır ne senin, ne çocuğunun ne de hayvanının karnı suya doymuştur. 

Onun için senin meseleni en büyük siyasi mesele addediyorum. Ve senden, 

gelmiş geçmiş Türk aydınları ve meslektaşlarım adına özür diliyorum. Ben 

yağmur  duası yapan bir bölgenin çocuğuyum. Sararan, kuruyan ekinin yağmur 

gelmediği  zaman çoluğunu çocuğunu hayvanını nasıl perişan ettiğini 

bilirim. Bu  coğrafyada insan ekinden önce kurumuş. Ben senin haline 

dayanamam kardeşim.  Ben sizin ıstırabınızın çocuğuyum. Sizi bu ıstıraptan 

kurtarmayı bir şeref ve  namus meselesi sayarım (Selçuk, 2011, s.46). 

 

Süleyman Demirel’e takılan “çoban sülo” lakabı da benzer bir durumla açıklanabilir. Yine 

Demirel ile Erdoğan’ın kongre konuşmalarına bakıldığında sıklıkla millet sözcüğünü 

kullandıkları görülür. (Lewis, 1994, s.499 – 502). Bu durum her iki liderin de tabandan 

gelme pratiğiyle daha çok ilgilidir.  
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Erdoğan, devlet kademesinde hiç görev almazken Süleyman Demirel Devlet Su İşleri gibi 

üst düzey bürokratik göreve kadar yükselir. Erdoğan, bir siyaseti partinin en alt 

teşkilatlarından başlar ve yukarı doğru çıkar. Demirel ise bürokratik görevi nedeniyle en 

üst düzeyden siyasete atılır. Ragıp Gümüşpala’nın ölümüyle girdiği yarışta Saadettin 

Bilgiç’i yenerek Adalet Partisi Genel Başkanı olur. Bu açıdan Demirel ile Erdoğan 

birbirinden ayrışır. Hemen hemen Demirel’in girdiği tüm parti kongrelerinde kendisinin 

karşısında ciddi bir rakip çıkar. Demirel, sürekli bölünen bir hareketin içindedir. (Sarıbaş, 

Görüşme Tarihi: 13.03.2016). Ancak Erdoğan, genelde kongrelerde tek adaydır. Güçlüdür. 

Partisini her zaman bir arada tutmayı başarır. Bunda Erdoğan’ın içinden geldiği hareketin 

“ulul emre itaat” anlayışı etkili olduğu gibi Erdoğan’ın siyasete en alt kademeden 

başlaması, tabanı iyi tanıması ve teşkilatçılığının etkili olduğu söylenebilir.   

Demirel ve Erdoğan kimi zaman gerginlik üzerinden siyaset yürütür. Hollywood’un klasik 

anlatı tarzı olan iyi adam kötü adam mücadelesi üzerinden siyasetlerini konumlandırırlar. 

1980’den önce Demirel’in en büyük rakibi Bülent Ecevit’tir. Demirel soğuk savaş dönemi 

lideridir. Komünizm tehlikesi veya tehdidi üzerine Demirel söylem geliştirir. Ona göre 

CHP kıblesi Moskova olanların yuvalandığı yerdir. (Akdağ, 2018, s. 470-478). Meydanlara 

Türk bayrağı yerine kızıl bayrak dikenler Ecevit’ten cesaret almaktadır. (Yeni Asır, 17 

Haziran 1978, s.1). Recep Tayyip Erdoğan da tam CHP karşıtlığı üzerinden politikasını 

yürütür. Ona göre CHP, bölücülerin yuvası haline 

gelmiştir.(http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/903108/CHP_li_Ozel__AKP_de_F

ETO_ve_PKK_ile_isbirligi_ile_suclanabilecek_ilk_isim_Mahir_Unal_dir.html  Erişim 

Tarihi: 25.09.2018). Demirel, zaman zaman diğer merkez sağ liderleriyle kavgaya girdiği 

görülürken Erdoğan, kendi partisinden ayrılan Abdullatif Şener ve partisini görmezden 

gelir. 2018 seçimleri süresince İyi Parti hakkında alenen neredeyse hiçbir yorum yapmaz.  

1960’lardan 1970’lere kadar pek dini söylemde bulunmayan Süleyman Demirel’in, 

Oğuzhan Asiltürk tarafından söylemlerinde samimi bulunmasa da Erbakan önderliğinde 

Milli Nizam Partisi ve ardından Milli Selamet Partisi kurulup Adalet Partisi tabanından oy 

almaya başlayınca giderek artan dozajda dini söyleme başvurduğu görülür. (Asiltürk, 

Görüşme Tarihi: 30.11.2017).    Ecevit hükümeti döneminde 1 Mayıs 1978’de Taksim’de 

İşçi Bayramı gösterilerinde kızıl bayraklar açılınca Demirel ülke genelinde bayrağa saygı 

mitingleri düzenlemeye başlar. Bu minval üzerine 14 Mayıs 1978 Samsun mitinginde 

Demirel’in dini söylemi uç noktaya ulaşır. Demirel şöyle der:  
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14 Mayıs günü Samsun Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran yüz binler gaflet, 

dalalet  ve hıyanet içinde olanlara ilk ihtarı yapmışlardır. Bugün Taksim 

Meydanı'na toplanan bu mahşeri kalabalık, milli ve manevi değerlerimize bir 

Mayıs günü  yapılan ağır saldırı karşısında, milli heyecanın şahlanışıdır. 1 

Mayıs günü bu  meydana toplananlar aziz Türk milletinin gururu ile 

oynamışlardır... 'İstanbul  elbette fetih olunacaktır. Ne güzel kumandandır 

o kumandan ve ne mübarek  askerlerdir o askerler' diye buyuran Hz. 

Peygamber'in ruhu muazzep olmuştur. 29  Mayıs 1453 günü, sabah 

namazından sonra, Akşemsettin'in duası ile cenge başlayıp  'feth-i Mübin’i' 

gerçekleştiren büyük kumandan Sultan Fatih'in ruhu muazzep  olmuştur... 

Çanakkale'de 'iman dolu göğsünü' yedi düvelin cehennemine siper  yapmış 

bulunan, 'Bu topraklar için toprağa düşmüş askerin 'Vurulup tertemiz 

 alnından uzanmış yatan şehit oğlu şehitlerin ruhu muazzep olmuştur... 1 

Mayıs  günü bu meydanda kahraman kumandan büyük milliyetçi 

Cumhuriyetin kurucusu  büyük Atatürk de yoktu. Ama Atatürk'ün yerine 

Lenin'i, Stalin'i taşıyan hainler  vardı... Milletin gururu ile oynamaya 

kalkanlara dünyayı cehennem etmeye  kararlıyız... Milletimizin kudretini 

denemek isteyen gafiller perişan olacaktır...  Türkiye'nin sahipleri, bu 

meydanları dolduran vatandaşlardan ibaret değildir.  Cenab-ı Allah bizimle 

beraberdir. Ecdadın ruhu bizimle beraberdir. Satılmış,  sapık ve hainler 

hak ettikleri dersi mutlaka alacaklardır.(Demirel, 1979, s.23 – 31)  

 

Mitinglerde Demirel’e Kuran hediye edilir. Benzer durumlar Erdoğan için de söylenebilir. 

Dini söylem denince Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinden pasajlar verilmesi her iki liderin 

de ortak özelliği haline gelir.  

Demirel de Erdoğan da siyasi yasaklı hale getirilir. Her iki liderin de bu süreçte siyasetten 

el-etek çekmediği görülür. El altından gayr-i resmi vekâlet yoluyla partiler kurdurduğu 

bilinmektedir. Bunu Abdullah Gül’ün genel başkanlığında kurulan Adalet Kalkınma 

Partisi’nde görmek mümkündür.  Erdoğan’ın siyasi yasağı kalktıktan sonra partinin başına 

geçer. Benzer durum Doğru Yol Partisi’nde Hüsamettin Cindoruk’la Süleyman Demirel 

arasında da yaşanır. Demirel de Erdoğan da kararlıdır, kolayca vazgeçmezler.  

Demirel’in siyasete atıldığı 1960’larda Türkiye’de kır nüfusu yoğunluktadır. Uzun sürede 

böyle devam eder. Bu nedenle siyasette Demirel’in köylü yüzü olarak ortaya çıktığı 

söylenebilir.  1990’ların başında Demirel’in Cumhurbaşkanı seçilmesiyle Tansu Çiller 
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onun partisinin başına gelir. Esat Kıratlıoğlu’na göre Türkiye artık değişmiştir, köylü nüfus 

azalmıştır. Bu nedenle Kıratlıoğlu, biz Çiller’i, partimizin kent yüzü olarak destekledik ve 

onu parti genel başkanlığına taşıdık der. Kentlerde nüfus ise genelde varoşlarda yığılır. 

Böylesine bir atmosferde Erdoğan varoşların bitirim delikanlısı olarak ortaya çıkar. 

(Kıratlıoğlu, Görüşme Tarihi: 02.07.2016).  Bu durum Erdoğan ve Demirel hitabetinin 

anlaşılmasında da anahtar görev üslenir. Demirel, özellikle sola karşı ve komünizm 

tehlikesine karşı sert bir dil kullandığı görülür. Demirel, Bayrağa Saygı Mitinglerinin İzmir 

ayağında ülkeye komünizmi getirmek isteyenlerin üzerine gök kubbeyi devirmekten söz 

eder.  

Allah şahittir ki Allah, tarih ve şu deniz şahittir ki bu güzel şehri işgal eden 

 düşman nasıl yok edildiyse ecdadını inkâr edip Mao, Stalin, Lenin ve Marx’ın 

 portelerini bu meydana koyanlar da ezilecektir (Yeni Asır, 4 Haziran 1978, 

s.4.). 

Der. Benzer sertlik Erdoğan’da görülür. Erdoğan, mitinglerde kimi yurt dışı kaynaklı 

oluşumlara karşı inlerine gireceğiz şeklinde konuşur. Demirel de Erdoğan da canlı bir hitap 

şekline sahiptir. Demirel’de mitinglerde pek monolog görülmez. Bazen kitlelere soru sorar. 

1979 araseçimleri yapıldığında Ecevit iktidardadır. Muhalefet lideri Demirel araseçim 

yapılacak Muğla’ya gider. Merkezde ve pek çok ilçede miting yapar. Fethiye mitingi 

Demirel hitabının anlaşılması açısından önemlidir. Ali Rıza Gönül, o günü şöyle 

anlatmaktadır:  

Araseçim vardı ve bir yaz günüydü. Fethiye Meydanında her yer doluydu. 

Demirel mitinge çok geç kalmıştı. Millet pişmişti. Demirel otobüsün üstünde 

bir sağa bir sola elinde mikrofon gidip gelmekteydi. Halka dönüp “Bu sıcakta 

burada ne işiniz  var?” diye soruyordu. Halk cevap vermeyince “size 

soruyorum burada, bu Allah’ın  sıcağında ne işiniz var? Yanmışsınız! 

Sizin tarlada-bahçede dükkânda bir işiniz yok mu? Size soruyorum burada ne 

işiniz var?”  Topluluk dalgalandı. Vatandaş soru  karşısında şaşırdı. 

Demirel devam etti: “siz cevap vermiyorsunuz ama ben sizin  yerinize 

cevap vereyim. Vereyim mi? Meydan evet diye karşılık verdi. Bıçak kemiğe 

 dayandı da ondan buradasınız değil mi? Yağ yok, sigara yok! Bu seçimde 

bunları  silkeleyeceğiz, indireceğiz. O zaman yağı da tütünü de bulacaksınız.” 

Alan  yıkılmaktaydı. Demirel başka yere yetişecekti. Miting bu kadar kısa 

sürdü.   (Gönül, Görüşme Tarihi: 20.06.2016.)    
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Demirel kısa ve net ifadeler kullanır. Halkın herhangi bir kesiminin anlayabileceği 

basitlikte düşüncelerini ifade eder. Asgari ücretin yetersizliğini çay-simit hesabı yaparak 

anlatır. 4 kişilik bir ailenin sadece çay-simitle dahi söz konusu asgari ücretle çıkarması 

mümkün değildir. Demirel bir mitinginde kendi iktidarını kastederek 1977’de bir emekli 

maaşıyla 288 ekmek alınırken Özal iktidarında 48 ekmek alınmaktadır. Der.  Ardından 

vatandaşa sorar: “Buna razı mısınız? Mitingdekilerden “hayır” şeklinde cevap yükselir. 

(Demirel, 1990, Salı s. 11).  Erdoğan da benzer hesapla seçmene hitap eder. Seçmene soru 

yöneltir. En son 

Görüyorsunuz asgari ücret çayla-simitle beslenmeye bile yetmiyor. Bu zalim 

hükümet vatandaşa bir çay ve simidi bile çok görmüştür. Soruyorum size 

elektriği kim ödeyecek, suyu kim ödeyecek, kirayı kim 

ödeyecek.(https://www.youtube.com/watch?v=r7Pj3r1V-QU  Erişim Tarihi: 

25.09.2018.)  

Erdoğan, “Beraber  yürüdük biz yollarda” şarkısının sözlerini miting meydanlarında, 

kongre salonlarında kendisini dinleyen kalabalıklara tekrar ettirmesi bu bakımdan 

önemlidir. (https://www.youtube.com/watch?v=wvVaaAeIqmk  Erişim Tarihi. 

25.09.2018). Demirel ve Erdoğan’ın hitabı diksiyon açısından birbirinden ayrıştığı görülür. 

Demirel ve Erdoğan derinlemesine ideolojik açıklamalara girmez. Propagandasını daha 

somut olaylara dayandırır. İnsanların ikna edilmesi için yapı propagandası her iki liderin 

ortak özelliğidir. Demirel’e verilen “Barajlar Kralı” lakabı dahi bu durumu neredeyse tek 

başına açıklar niteliktedir. 1965 seçimlerinde AP’nin başarısı üzerine CHP’de söylem 

değişikliği olur. Bu CHP’deki ideoloji kırılmasına da yol açar. CHP kendisini ortanı solu 

olarak tanımlar. Demirel, bu tanımlama üzerine şunu der:  

Siz gidin oralarda ortanın solunu anlatın, Türk köylüsü size çeşmeyi, buğdayı, 

yolu, mektebi gösterecektir (Komşuoğlu, 2008, s. 145-148). 

Erdoğan ve Demirel’in elit söylemden uzak durduklarını söyleyebiliriz. Geniş halk 

kesimine dokunacak söylem önceliği her iki liderin ortak vasfıdır denebilir. Erdoğan’ın 

“kimsesizlerin kimi, sessiz yığınların sesi” söylemiyle (Erdoğan, 2001, s. 53). Demirel’in 

“benim köylüm, benim işçim, benim esnafım” söylemi arasında aslında temelde hiçbir fark 

yoktur. Erdoğan da mitinglerinde kaç km duble yol yaptıklarını, kaç tane derslik inşa 

ettiklerini açıklayarak propagandasını belli bir çerçeveye oturur. Demirel ve Erdoğan 

sıklıkla yapı propagandasına başvurur. Hedefler ortaya koyar ve projeleri buna göre 

adlandırır. Yapı propagandası iktidara gelmenin veya iktidarda kalmanın önemli bir 
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unsurudur. Boğaziçi Köprüsü’nün (Şehitler Köprüsü) AP tarafından 1969’da temelleri 

atılır. Köprü, 1973 yılında açılması planlanan Cumhuriyetin ellinci yılı onur projesidir. 

Benzer bir siyaseti veya propagandayı bu olaydan yaklaşık 45 yıl sonra Adalet ve 

Kalkınma Partisi uygular. 2017 Anayasa değişikliğine ilişkin referandumundan hemen 

önce Çanakkale Boğazı üzerinde yapılacak asma köprünün temelinin atılması iktidardaki 

Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından planlanır. Temel atma işi Cumhurbaşkanı Tayyip 

Erdoğan’ın da katılacağı büyük bir törenle yapılacaktır. Hazırlıkları Çanakkale’ye kadar 

gelen Ulaştırma Bakanı’nın bizatihi kendisi denetler. Köprü dünyanın en uzun asma 

köprüsü olacaktır. 2023’te Cumhuriyet’in yüzüncü yılında açılacaktır. (TRT-1 Ana Haber, 

24.02.2017). Böylesine bir yapı başlı başına kendisi bir propagandadır. Referandum 

sonuçlarını bir nebze etkileyeceği düşünülebilir. Muhalefetin en büyük söylemi 

referandumdan evet çıkması durumunda rejimin değişeceği iddiasıdır. İktidar büyük bir 

ihtimal meydanlarda halkı ikna etmek için “ne rejimin değişmesi biz Cumhuriyet’in 100. 

Yılı onuruna Çanakkale 1915 adlı dünyanın en uzun asma köprüsü gibi prestij 

yatırımlarıyla uğraşırken muhalefet neyle uğraşmaktadır” anlamına gelecek ifadeler 

kullanır. Erdoğan ve Demirel de propaganda anlamında yüz yüze iletişimi ihmal etmezler. 

Halka temas için bazı gurupları harekete geçirme konusunda yetenekleri vardır. Erdoğan’ın 

İstanbul belediye başkanı seçilmesinde Erdoğan tarafından harekete geçirilen Refahlı 

kadınların katkısı olur. (Sabah, 6 Ağustos 2007, s.4). 1965 seçimlerinde AP karşısında 

mağlubiyet üzerine İsmet İnönü “AP için nurcular kapı kapı dolaştılar açıklamasını yapar.” 

Demirel ve Erdoğan halkla temasında kendilerine özgü klişeler kullandıkları görülür. 

Demirel, fötr şapkasını büyük bir şevkle sallayarak, halkı selamlar. Erdoğan ise genelde 

sağ elini sol göğsünün üstüne götürerek bir şekilde halkla iletişim kurar. Bu işaret, 

kalbimdesiniz şeklinde bir anlam içerir. Hitabında ise avuç içlerini gösterir. Yumruğunu 

sıkar, parmaklarıyla işaret eder. Bunlar güçlü bir lider imajı ortaya koyar. Miting 

meydanlarında kurulan platformda konuşurken platform üzerinde hareket halindedir. Sabit 

bir yerde durmaz. Demirel dönemi siyasetinde ise miting alanlarında platform kurmadan 

öte seçim otobüsü üzerinden konuşma yapılır. Demirel, otobüs üstündeki konuşma 

platformundan aşağı doğru sarkarak konuşur. Halka yakın olma isteğini ortaya kor. Otobüs 

üstündeki platformun sağına soluna doğru hareket etmeye çalışarak mitinge katılan hemen 

herkesle kontak kurmaya çalışır. Kimi zaman bunu engelleyen platform üzerindeki 

gazetecilere kızar.  

Erdoğan ve Demirel’in kendi aleyhlerinde yürütülen kara propaganda çalışmalarını 

ustalıkla savuşturdukları görülür. Öyle ki iftira, isnat, özel hayatın ihlali, sinsilik gibi 
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etkenlere dayalı kara propagandanın amacı bu liderleri hezimete uğratmaktır. Ancak kara 

propaganda yürütenler aynı propaganda tekniğinin bumerang etkisini unutmuşa 

benzemektedir.  Kendisine karşı kara propaganda yürütülen anlayış bununla mücadele 

gücüne sahipse veya iddiaların doğru olmadığını gösterebilirse ve bunu kamuoyuna yayma 

iradesindeyse kara propaganda o anlayışı daha da güçlendirir. Kara propaganda sahiplerini 

ise etkisizleştirir. Bu nedenle kara propaganda kimi zaman mağduriyetten ziyade gücü 

ortaya çıkartır. AP Genel Başkanı Ragıp Gümüşpala’nın vefatı üzerinde Saadettin Bilgiç 

ile Süleyman Demirel arasında AP’nin genel başkanlığı konusunda tam bir rekabet yaşanır. 

Genel başkanının belirleneceği AP Kongresi öncesi “Demirel’in Mason olduğu” şeklinde 

bir iddia atılır. İddia o kadar güçlüdür ki Demirel : 

Ben her sabah Kuran’dan bir cüz okuyup güne başlayan bir aileden 

gelmekteyim.  Benim masonlukla uzaktan yakından ilgim yoktur.  

Şeklinde açıklama yapmak zorunda kalır. Demirel’in yakın çalışma arkadaşı Esat 

Kıratlıoğlu’na göre ortaya atılan iddia Demirel’in genel başkanlığını engellemeye dönük 

bir kara propaganda çalışmasıdır. Aynı iddia İslami çizgide siyaset yapan pek çok partide 

kendi taraftarları ve gençlik kolları bünyesinde sürekli sıcak tutulacaktır. Yine 

Kıratlıoğlu’na göre Günaydın Gazetesi tarafından 1969 yılında Demirel’in eşi Nazmiye 

Demirel hakkında ortaya atılan uygunsuz isnat tam bir kara propagandadır. (Kıratlıoğlu, 

Görüşme Tarihi: 09.10.2016).  Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Belediye Başkanlığı 

adaylığı süresince ona ait kaçak villaların bulunduğuna dair gazetelerde haber yapılır. 

Tayyip Erdoğan bunun üzerine bir TV kanalında şunları söyler:  

 Lafı uzatmayacağım. Bütün İstanbulluların gözü önünde söz veriyorum. 

Gidin bulun! Sultanbeyli’de kaç villam varsa hepsini size veriyorum. Ama 

gidip bulamazsanız ki bulamayacaksınız, o zaman benim size ve yaptıklarınıza 

ne isim takmam lazım geldiğini de siz takdir edeceksiniz!” (Kaplan, 2007, 

s.123-125). 

Türkiye’de Adalet ve Kalkınma partisi karşısında bir muhalefetin bulunmadığı çoğu kez 

dillendirilir. Muhalefetin yürütülen siyaset ve politikalar üzerinden eleştiri getirmekten öte 

daha çok kara propagandaya başvurması Erdoğan’ın güçlenmesinin nedenlerinden 

birisidir. Aynı zamanda olumsuz haber yaparak Erdoğan’ı sürekli gündemde tutan 

medyadadır. Medya, Erdoğan’ın sürekli büyümesinde etkisi olur. Bu durumdan Erdoğan’ın 

iyi ders çıkardığı düşünülebilir. Erdoğan, özellikle aynı tabana sahip rakip liderleri 

görmezden gelir. Onlara çatmayarak onların büyümesini engeller denebilir.  
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Demirel ve Erdoğan’ın birer kitle partisi lideri olduğu dilendirilebilir. Türkiye’de kitle 

partilerinin genelde sistem partileri olduğu söylenebilir. Demirel’in hep sistem içinde 

kaldığı söylense dahi Erdoğan, sistem dışı bir parti ve anlayıştan sıyrılarak bunu 

gerçekleştirir. Son Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi ile her ne kadar siyasi yapının 

değiştiği iddiaları varsa da ekonomik sisteminin aynen devam ettiği söylenebilir. Refah 

Partisi zamanında dile getirilen Adil Düzen hiç dillendirilmez. Erdoğan’ın sisteme 

dokunmanın başarısızlıkla sonuçlandığını gördüğü iddia edilebilir. Erdoğan sistem 

içerisinde kalarak başörtüsü gibi sorunları çözümleyerek ve manevi söyleme ağırlık 

vererek çekirdek kadrosu veya tabanını korumayı başarmıştır şeklinde bir düşünce 

geliştirilebilir.  

II. C. Turgut Özal ile Recep Tayyip Erdoğan Karşılaştırılması 

Recep Tayyip Erdoğan ve Turgut Özal gibi iki liderin Milli Selamet Partisi (MSP) geçmişi 

olması oldukça önemlidir. 1977 yılı Genel Seçimlerinde Turgut Özal MSP milletvekili 

adayı olur ancak seçilmez. Özal daha bürokrasideki görevine geri döner. O dönemde 

Milliyetçi Cephe hükümetini Adalet Partisi ile MSP ve MHP beraber kurarlar. Özal, 

ilerleyen süreçte 24 Ocak 1980 kararlarını hazırlayan teknik ekip arasında yer alır. 12 Eylül 

1980 darbesi nedeniyle siyasi görevde olmadığı için siyasi yasaklılar içerisinde bulunmaz. 

Bir darbenin sonucunda Turgut Özal lider olarak ortaya çıkar. Erdoğan’ın lider olarak 

ortaya çıkmasında ise 28 Şubat post-modern darbenin etkisi yadsınamaz. Turgut Özal, 

uzun süre devlet bürokrasisinde görev aldığı için devleti ve sistemi tanımaktadır. Bu 

nedenle liderliği süresince devlet aygıtını oluşturan diğer kurumlarla pek çatışmaya 

girmez. Recep Tayyip Erdoğan’ın ise İstanbul Belediye başkanlığı dönemi hariç devlet 

tecrübesi yoktur. Bu nedenle liderliği süresince devlet aygıtını oluşturan kimi organlarla 

çatışmaya düşer. Bu çatışmalarda milletten yana tavır alarak çatışmaların üstesinden gelir. 

(Çiçek, Görüşme Tarihi: 18.01.2018). Öbür yanda 1971’den 1983’e dek süreçte 

demokratik seçimler sonucu tek başına iktidara gelen Turgut Özal liderliğinde Anavatan 

Partisi olur. Daha sonra Türkiye’de tekrar koalisyonlar dönemi başlar. 1991’de başlayan bu 

süreç 2002’de Ak Parti’nin iktidarıyla sonlanır. Özal ve Erdoğan’ın her ikisi de uzun 

koalisyon hükümetleri dönemlerinin başarısızlığı sonucu tek başına iktidara gelmeleriyle 

birbirine benzer. Özal, cumhurbaşkanı seçilir. Bu süreçten sonra Özal’ın partisi kabul 

edilen ANAP erir. Aynı şey Demirel’in Cumhurbaşkanı seçilmesiyle onun partisi için de 

geçerlidir. Erdoğan ise cumhurbaşkanı seçildikten sonra hiçbir zaman ipleri elinden 

bırakmaz ve partisinin dağılmasını veya erimesini engeller. En son yapılan anayasa 

değişikliğiyle partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle Erdoğan’ın doğrudan partisine 
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müdahalesi yasal hale getirilir. Özal ve Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı süresince halktan 

biri şeklinde bir algı oluşturdukları Demirel’in cumhurbaşkanlığı süresi içinde ise özellikle 

28 Şubat sürecinde devlet yanlısı bir tutum sergilediği söylenebilir.  

Erdoğan’ın Erbakan’dan daha çok Özal misyonunu yüklendiği söylenebilir.  Ancak 

partinin kurulma aşamasında kısmen Erbakan yöntemi uygulanır. Erbakan, biz ve ötekiler 

şeklinde bir ayrıma gider. Kendilerinin dışında bütün partilerin birbirini benzediği iddiası 

içindedir. Ak-Parti isminde dahi ötekileştirdiği görülür. Ak-Parti’nin iktidara geldiğinde 

Türkiye’de ekonomik kriz yaşanmaktadır. Bankalar batmıştır. Yolsuzluk iddiaları vardır. 

ANASOL-M hükümeti işbaşındadır. Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Milliyetçi 

Hareket Partisi’nden oluşan bu hükümet Ak-Parti iktidarıyla biter. Erdoğan, partisine ak 

diyerek diğerlerini ötekileştirmiş olur. Yolsuzlukların ve yoklukların karşısında Ak-Parti 

bir umuttur. Bu durum, Erdoğan’ın Özal misyonuna tezat bir durum oluşturmaktan ziyade 

Özalsız ANAP’ın ne hale geldiği ile ilgili bir durumdur. Sonuç itibariyle seçmen de Ak-

Parti ötekileştirmesini benimsemiş olacak ki DYP, ANAP, MHP, DSP gibi partilerin 

tamamını 2002 seçimlerinde meclis dışında bırakır.  

Erdoğan ve Özal, iki lider de televizyonu siyasi yaşamlarında sıklıkla kullanır. Haber 

programlarında ve diğer şekillerle sürekli ekrana çıkan bu lider “İcraatın İçinden” “Ulusa 

Sesleniş- Millete Hizmet Yolunda” gibi özel programlar yapar. Özal, ANAP iktidarının 

neleri başardığını anlattığı İcraatın İçinden programında elinde kalemle çalışkan bir lider 

imajı çizer. TV1 ve TV2 şeklinde iki kanalda aynı anda yayına geçen program pek çok kişi 

tarafından izlenir. Çünkü o dönemde TRT bünyesinde sadece bu iki kanal vardır. Her iki 

liderin konuşmaları esnasında hangi konudan bahsediyorsa o konuyla ilgili insert 

görüntüler ekrana verilmektedir. Arka planda ise Türk bayrağı vardır. Her iki liderin bu 

programlarda yaptıkları konuşmalar analiz edildiğinde Türkiye, hak, millet sözcüğünü 

sıklıkla kullandıkları görülür. Her iki lider gerek mitinglerinde gerekse TV programlarında 

konuşmalarında inşallah, Allah’ın izniyle, Allah gibi dini referans içeren kelimeleri sıklıkla 

kullandığı tespit edilebilir. https://www.youtube.com/watch?v=Gbm0dyxK4Qs Erişim 

Tarihi: 28.09.2018).2 Turgut Özal’ın 1977’lerde siyasete atılmak için Nakşibendi Lideri 

Mehmet Zahit Kotku’dan icazet aldığı bilinmektedir. Kotku’nun vefatı üzerine onun yerine 

geçen Esad Coşan’ı sıklıkla başvuruda bulunduğu dile getirilir. Erdoğan ise İmam Hatip 

Lisesi Mezunudur. (Kıratlıoğlu, Görüşme Tarihi: 02.07.2016).   

                                                             
2  https://www.youtube.com/watch?v=BClkN1lLZI8 ve https://www.youtube.com/watch?v=9w7dApi0TCk , 
https://www.youtube.com/watch?v=BFG5xndAKBQ  https://www.youtube.com/watch?v=sB8hYN4RhEE , 
https://www.youtube.com/watch?v=4QCW8kZDc9E   Erişim Tarihi: 28.09.2018. 
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Temsil açısından Özal ve Erdoğan’ın birbirine benzediği görülür. Özal, döneminde 

Anadolu’nun geri kalmış bir ili olan Malatyalıdır. Kendisi okuyarak bürokraside yükselir. 

Daha sonra siyasette de yıldızı parlayarak başbakan olur. Çalışarak hangi noktaya 

gelinebileceğinin göstergesi olur. Özal da kitleler kendi özlemlerini ve umutlarını görürler. 

Aynı konu Erdoğan için de geçerlidir. Geldikleri nokta itibariyle her iki lider halka yakın 

durmayı bilir. Onların anlayacağı şekilde konuşur. Ona göre tutum içine girerler. (Zürcher, 

2008, s. 412). Özal da Erdoğan da solu bölücüleri hamilik etmekle suçlar. 1980 öncesinde 

Demirel’in yaptığının biraz daha yumuşak şeklini bu liderde görebilir. Van mitinginde 

Sosyal Demokrat Halkçı Parti’ye (SHP) karşı Özal’ın çok sert ifade kullandığı bilinir. 

(Milliyet, 24 Ocak 1989, s.1-8). Demirel ise 1980 sonrasında sola karşı tavrını yumuşatır. 

Bunun neticesinde Erdal İnönü liderliğindeki SHP ile Demirel liderliğindeki DYP’nin 

koalisyon hükümeti kurarlar. Demirel için Özal Çankaya’nın şişmanıdır.  

Turgut Özal döneminde İstanbul Boğazı üzerinden Asya ve Avrupa’yı ikinci kez birbirine 

bağlayacak olan Fatih Sultan Köprüsü açılır. Köprü, Avrupa’dan Asya’ya uzanan transit 

karayolu üzerinde kalır. Köprüyü ilk kez Özal kendi kullandığı arabayla geçer. Yanında eşi 

Semra Özal vardır. Özal eşine “koy bakalım bir kaset” der. Özal köprüden geçişi videoya 

alınır. Video İcraatın İçinden programıyla TRT’de döner.  Cumhuriyet’in ilk yılarından 

1980’lerin ortasına kadar 60 yılda Asya ve Avrupa iki kez bağlanabilirken Avrasya Tüneli, 

Marmaray, Yavuz Sultan Köprüsü gibi yatırımlarla Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında 

bu iki kıta 15 yılda 3 kez birbirine bağlanmış olur. İyi yönetilen yapı propagandası sonucu 

Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının uzunca yıllar devam etmesi bazı çevrelerce sürprizle 

karşılanır. Aslında bu durum bir sürpriz değil belli çalışmaların sonucudur. Sadece 

icraatlarıyla değil bu icraatlarını medya ile halka duyurabilen veya anlatabilen siyaset 

duayenlerinin politik arenada uzun süre varlığını sürdürdüğü görülür.   

 

SONUÇ 

Lider siyasette önemlidir. Türk siyaseti karizmatik etkili liderler çıkarmayı başarır. 

Karizmatik liderlerin genelde kriz zamanlarında ortaya çıktığı görülür. Siyasi yaşam bir 

süreçtir. Bu süreçte durağanlık yoktur. Gelişim ve değişim vardır. Geçmişte kalan liderleri 

sadece mazinin bir parçası gibi görmek mümkün değildir. Onların liderlik tipleri yeni 

liderlerin ortaya çıkışını besler. Recep Tayyip Erdoğan, kendisini Adnan Menderes ve 

Turgut Özal gibi liderlerin yanına konumlandırır. Erdoğan’ın Adnan Menderes, Süleyman 
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Demirel, Turgut Özal’ın liderlik biçiminden beslendiği ve buradan yola çıkarak kendine 

özgü bir liderlik pratiği oluşturarak etkili bir isim hale geldiği söylenebilir. 
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15 TEMMUZ’A GİDEN SÜRECİN LOCKE’ÇU İMTİYAZ YETKİSİYLE 
AÇIKLANMASI1 

Sertan ÇINAR 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Öğrencisi. 

Prof. Dr. Ramazan GÜNLÜ 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi. 

 

Özet 

Bu çalışma 15 Temmuz FETÖ (Fethullahçı Terör Örgütü) darbe girişimine giden süreçleri 
John Locke’un imtiyaz yetkisi çerçevesinde incelemeyi amaçlamaktadır. Locke kamu 
yararının gerektirdiği ve yasamanın yetersiz kaldığı durumlarda yönetimler olağanüstü 
yetki kullanma eğiliminde olabileceğini; ancak, bu yetki keyfi olarak kullanılırsa toplumun 
itiraz hakkının doğacağını savunmuştur.  

11 Eylül saldırıları küresel anlamda rejimlerin olağanüstüleşmesinin ilanı anlamına 
gelmiştir. Bu anlamda 11 Eylül tarihi bir milattır. Bu tarihten itibaren Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) küresel bir olağanüstü rejim yönetimini uygulamaya koymuştur. Bu 
süreç dünyanın geri kalanında da benzer uygulamaların yaşanmasını tetiklemiştir. Bu 
sürecin Türkiye’deki yansımaları tarikat ve cemaatlerin devlet içinde güçlenerek rejimin 
eski aktörleriyle bir iktidar mücadelesine girmesi olarak ortaya çıkmıştır. Farklı 
kesimlerden birçok insan hakkında darbe davaları açılmış ve mağduriyetler yaşanmıştır. 
Bu arada devlet yönetiminde inkıraz (çöküntü) yaşanmış, düşman uzunca bir süre 
belirlenememiştir. 17-25 Aralık olaylarıyla birlikte devlet yönetimindeki bu kriz iyice gün 
yüzüne çıkmış; bürokrasi ve yönetimde saflar şekillenmiştir. Gelinen nokta mevcut 
durumun olağan koşullarda ve hukuki zeminde çözülmesinin imkânsız olduğunu 
göstermiştir. Devlet içinde uzlaşmanın ortadan kalktığı bu durum Sezarizm, Bonapartizm 
ve pasif devrim kavramlarıyla açıklanacaktır. Çalışmamızda 15 Temmuz darbe girişimi 
yukarıda bahsedilen gelişmelerin bir sonucu olarak ele alınacaktır.  

Olağanüstü hal anayasal bir hak olarak uygulamaya sokulsa da devlet içi çelişkilerin yoğun 
olarak yaşandığı Ergenekon-Balyoz davalarının başından bu yana insan hakkı ihlalleri 
yaşanmıştır. Ancak “devletin bekasının” söz konusu olduğu bu durumda, kamuoyu 
araştırmaları ve seçim sonuçları toplumun siyasi iktidara güçlü bir destek verdiğini 
göstermiştir. Rejimin otoriterleşmesiyle sonuçlanan bu gelişmeler, olağanüstü hal, imtiyaz 
ve otoriterleşme ve pasif devrim kavramları çerçevesinde değerlendirilecektir.  

Çalışmanın yöntemi, kayıtlı materyal, basın arşivi ve temel siyasi figürlerin 
değerlendirmeleri, iddianame ve yargısal sonuçları esas alarak betimleme, karşılaştırma ve 
çözümleme temelinde gerçekleştirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: 15 Temmuz, Olağanüstü hal, İmtiyaz, Otoriterleşme. 

 

 

                                                             
1 Bu Çalışma “Ulus-Devletten Küreselleşmeye Devletin Otoriterleşmesi” isimli Doktora tezimin bir parçası 
olarak hazırlanmıştır. 
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EXPLANATION OF THE PROCESS LEADING TO «JULY 15TH» WITH THE 
LOCKEAN PREROGATIVE 

ABSTRACT 

This study aims to examine the processes of the coup attempt of July 15 FETÖ 
(Fethullahist Terrorist Organization) within the framework of John Lockean prerogative. 
Locke states that governments may tend to use extraordinary authority in cases where 
public interest requires and legislation is insufficient; however, he argues that the right of 
society to appeal will arise if this authority is exercised arbitrarily. 

9/11 attacks have meant the proclamation of the globalization of authoritarian regimes. In 
this sense, 9/11 is a milestone. Since then, the United States (USA) has implemented a 
global regime of extraordinary rule. This process triggered similar practices in the rest of 
the world. In this process, the sects and religious congregations strengthened within the 
state and attempted a power struggle with the former actors of the regime in Turkey. A 
number of people from different backgrounds have been exposed to coup cases and 
suffered from grievances. In the meantime, there was a failure in the state administration, 
the enemy couldn’t be determined for a long time. With the events of 17-25 December, this 
crisis came to light in the state administration; the rivalries were reshaped in the 
bureaucracy and administration. The point was that the situation was impossible to solve 
under normal conditions and on legal grounds. This situation, in which the reconciliation 
within the state disappeared, will be explained with Caesarism, Bonapartism and Passive 
Revolution. In our study, the July 15 coup attempt will be discussed as a result of the above 
mentioned developments. 

Although the state of emergency has been enacted as a constitutional right, there have been 
violations of human rights since the beginning of the Ergenekon-Balyoz cases in which 
intra-state contradictions were experienced intensively. However, in the case of state 
survival, public opinion polls and election results have shown that society gives strong 
support to the government. These developments, which have resulted in the 
authoritarianization of the regime, will be evaluated within the framework of the concepts 
of state of emergency, prerogative, authoritarianism and passive revolution. 

The methodology of the study will be carried out on the basis of description, comparison 
and analysis based on the evaluation of recorded material, press archive and basic political 
figures, indictment and judicial results. 

Keywords: July 15, State of Emergency, Prerogative, Authoritarianization 

 

GİRİŞ 

Çalışmamızda önce Türk demokrasi tarihinin son yıllarına damga vuran İslamcılığın 
evrimi ele alınacaktır.1990’ların kaos dolu yılları ve Marmara depremiyle yaşanan 
ekonomik krizden sonra çıkarlarını korumak için egemen sınıflar güçlü bir tek parti 
hükümetine ihtiyaç duydular. Kemal Derviş’le başlayan neoliberal dönüşümün popüler 
desteğe sahip bir hükümetin önderliğinde devam ettirilmesi zorunluydu. Sermayenin pasif 
devrimle Türkiye’deki İslamcı hareketi eritme süreci bu şekilde başlamıştır. Ancak 
İslamcılığın geçirdiği tek pasif devrim bu değildir. 2010 Anayasa değişikliği 
Referandumundan sonra yaşanan bir dizi gelişme sonrasında iktidar ilişkileri ve siyasal 
ittifaklarda değişiklikler olmuştur. Gezi protestoları ve Gülen hareketiyle (FETÖ) yaşanan 
gerilimli ilişki sonrasında 15 Temmuz 2016 tarihinde bir “askeri kalkışma” yaşanmış ve 
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Olağanüstü Hale (OHAL) geçilmiştir. Özellikle Gezi olayları ve 17-25 Aralık 
operasyonları rejimdeki olağanüstüleşmenin önemli kilometre taşlarını oluşturmaktadır. 
Anayasalarda olağanüstü hal düzenlemeleri olarak kendisine yer bulan John Locke’un 
“İmtiyaz Yetkisi” kavramı, bu minvalde, hukuki olarak başlayıp daha sonra bir takım 
hukuksuzlukların yaşandığı bu süreçlerle ilişkili olarak ele alınacaktır.  

Hegemonya bunalımlarının yaşandığı bu tip durumlarda devlet kendini korumaya alır. 
Olağanüstü hale egemen tarafından karar verilir. Genel olan değil istisna olan olağanüstü 
halde belirleyicidir. Böylece hukuk askıya alınır ve olağanüstü rejime geçiş yapılır. Terör 
olayları, darbe girişimleri/söylentileri ve komplo teorileri iktidarı tetikte tutar ve anayasa 
rafa kaldırılır. Bu süreçte çıkarılan kararname ve yasalar olağanüstü halin olağanlaşması 
için gerekli olan zemini oluşturur. Ergenekon süreciyle başlayan olağanüstüleşme süreci de 
bir istisna olarak kurulan “Özel Yetkili Mahkemelerin” çoğu zaman hukuka aykırı 
uygulamalarıyla sürekli hale gelmiştir. Çalışmamız İslamcılığın bir pasif devrim süreciyle 
kapitalizme eklemlenmesiyle (katılım bankalarının yaygınlaşması, mücahitlerin müteahhit 
olması vb.) kendilerine ve ideolojilerine yabancılaşmasından sonra yine Ergenekon’la 
başlayan bir başka pasif devrim süreciyle iktidar süreçleri içine massedilmesiyle gerçek 
kimliğinden uzaklaşması süreci üzerinden neoliberalizmin ideolojik altyapısını oluşturan 
yeni sağ ideolojilerin gereksinim duyduğu otoriter yönetimin ortaya çıkış süreçlerine 
odaklanmaktadır. 

1. TÜRKİYE İSLAMCILIĞI VE AK PARTİ 

1970’lerde belli bir siyasi ve iktisadi tasavvura sahip olmayan cemaatler Türkiye’yi 
kapitalistleştirme iddiasında olan merkez sağ partilerine destek verdiler. Daha sonra Seyyid 
Kutub, Ali Şeriati, Muhammed Abduh ve Fazlur Rahman gibi düşünürlerin eserlerinin 
çevrilmesi Siyasal İslam’ın gelişmesinde rol oynadı. Bundan sonra dindarlar siyasal 
yönelimini kendisini Siyasal İslam’ın temsilcisi olarak lanse eden partilere doğru kaydırdı. 
Köyden kente yaşanan kitlesel göçlerle birlikte metropollerdeki gecekondu muhitlerinde 
yaşayan kesimler kendileri gibi düşünen insanlarla bir araya gelerek İslamcılığın 
yayılmasında etkili oldular. Buralarda örgütlenen İslami kesimler parti, dernek ve sendika 
gibi kurumlarla tanışarak siyaseti öğrenmiş, faizsiz bankacılık sistemiyle de kapitalizmin 
nüfuz alanına girmişlerdir. Komünizm ve kapitalizmin karşısına üçüncü bir yol olarak 
çıkan İslamcılığın vazettiği yeni düzen gelir adaletsizliği, sömürü ve yoksulluğun yanı sıra 
devlet baskısının da olmayacağı vaadine dayanıyordu. Toplumsal adalet vadeden solun 
yenilgisi ve İran İslamcı devrimine karşı ılımlı İslam’ı destekleyen ABD politikaları 
sayesinde İslamcılık toplumda kabul görmeye başladı ve ivme kazandı. Tuğal (2006, s. 26-
30) Siyasal İslam’ın kapitalizme massedilmesi olarak nitelenebilecek olan pasif devrim 
sürecinin başlangıcı olarak 1980 darbesi ve İran İslam Devrimi sonrası döneme işaret 
etmiştir. 

1970’ler İslamcılığında toplumsal adalet vurgusunun ön planda olduğu görülmektedir. 
1974 CHP-Milli Selamet Partisi koalisyon protokolünde korumacı, sınıfsal olarak küçük 
üreticiye ve esnafa dayanan ve onları koruyan bir programın olduğunu görürüz. Tuğal 
(2011, s. 15) bu programın arkasında yatan mantığın devletin ve küçük üreticinin büyük 
sermayeye karşı bir ittifak kurma düşüncesi olduğunu ifade etmiştir.  

Türkiye İslamcılığı toplumsal taban olarak Anadolu’da ve metropollere yerleşen nüfusun 
içinde kökenlerinden kopmaktan korkan muhafazakâr esnaf ve tüccarlara dayanıyordu. Bu 
toplumsal taban 1980 darbesinden sonra ve 1990’larda artık ciddi bir sermaye birikimine 
sahip olacak olan dindar burjuvazinin temellerini oluşturmuştur. Bu grup daha sonra Refah 
Partisini oluşturacak iki eğilimden birincisini oluşturmuştur. Diğeri ise merkez sağ ve 
solun nüfuzundan uzak kalan gecekondu nüfusudur. Türkiye İslamcılığı zaman zaman 
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piyasa yanlısı dindar bir burjuvazi ile toplumsal adalet arayışı içinde olan bu varoş nüfusu 
arasında gidip gelen çok da net bir ekonomik programa sahip olmayan bir aydınlar 
grubunun desteğinde gelişmiş bir akım olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kafa karışıklığı 
MÜSİAD-Adil Düzen geriliminde kendini göstermektedir. Adil düzen İslami 
referanslarının yanı sıra ekonominin toplum ahlakı ve ihtiyaçlarına göre örgütlenmesi 
gerektiğini savunan Robert Owen’ın ütopyacı sosyalizm düşüncesinde taslağı çizilen 
görüşün yansımasıdır. Bu düşünceye göre küçük üretici bir cemaatle birlikte üretmeli ve 
toplumun diğer üyeleriyle uyum ve dayanışma içinde olmalıdır (Tuğal, 2011, s. 24). 
İslamcılık serbest piyasa ile devletçi ve toplumcu uygulamalar arasında gidip gelen belli 
bir ekonomi vizyonuna sahip olmayan bir çizgi olarak karşımıza çıkmıştır.  

1990’lar toplumsal adalet söyleminin hâlâ etkili bir şekilde savunulduğu ve sermayenin ve 
serbest piyasanın düşman olarak görüldüğü yıllardır. Bu düşünceler 1994’te yayınlanan 
“Adil Düzen: 21 Soru, 21 Cevap” kitapçığında ve dönemin siyasi liderlerinin 
söylemlerinde hâkimdir. 28 Şubat’tan sonra Türkiye İslamcılığı çareyi devlete karşı 
sermayenin yanında yer almakta bulmuştur. Tuğal’a göre (2011, s. 28) bu, ilkesel bir 
duruştan öte siyasi bir hesaptır. Bu dönemde yaşanan insan hakkı ihlalleri Refah Partisinin 
yerine kurulan Fazilet Partisinin Avrupa Birliği yanlısı bir siyaset izlemesinde etkili 
olmuştur. Bu da ekonomik alanda neoliberal politikaların eksiksiz kabulü anlamına 
gelmiştir. 28 Şubat sonrasında yaşanan başörtüsü hareketinin sonrasında Ak Partinin 
kurulmasıyla bu kadrolar rejimin içine akmaya başlamışlardır. Ordunun bu müdahalesi 
İslamcıların kapitalizmle daha fazla yakınlık kurmasına neden oldu. Bunun nedeni 
sermayenin devlet baskısı ve otoritesine bir denge oluşturabileceği fikrinin yanı sıra 
İslamcıların ideolojik ve kimliksel olarak kendi çevreleri içinde daha rahat hareket etme 
olanağına sahip olmalarıydı. Ak Partinin kurulmasıyla neoliberalizm İslamcı kitle 
tarafından kabul görmeye başlamıştır. Tuğal (2006, s. 25-30) neoliberalleşmenin minimum 
tepki görmesinin nedeninin onun dindar bir elit tarafından gerçekleştirilmesinde yattığını 
düşünmektedir. 2000’ler ve 2010’ların başları Ak Partinin gayrimenkul rantı üzerinden 
kurduğu bir sınıf uzlaşısının sağladığı bir meşruiyete tanıklık etmiştir. Bu ortamın getirdiği 
istikrar ve ekonomik atılım yılları AB ile ilişkilerin de üst düzeyde olduğu bir dönemdir. 
Önceleri düşman, öteki ve kâfir olarak değerlendirilen AB artık İslam düşüncesinin 
terakkisi için başlıca dayanaklardan birisidir.  

Bu arada başta başörtüsü olmak üzere kimliksel ve inançsal bir mücadele de devam 
etmektedir. Ak Parti hükümetini uyguladığı her politikada kitlelerin yoğun desteğini 
arkasında bulmasına neden olan şey tam olarak budur. Laik kesime karşı yapılan mücadele 
ruhu ve geleceğe dair taşınan ümitler kitlelerin davaya bağlılığını canlı tutan unsurlardır. 
Diğer taraftan bir enkaz olarak devralınan ekonomideki ve altyapıdaki düzelmeler 
dindarların kapitalizm tarafından emilmelerini kolaylaştıran bir diğer etmen oldu.  

28 Şubat korkularının da etkisiyle parti kendini İslamcı değil İslami hassasiyetlere sahip 
dindar kişilerin oluşturduğu bir muhafazakâr parti olarak tanımlama eğilimindeydi. 
Muhafazakâr kelimesi hem dış dünyada hem de içeride siyasi meşruiyet sağlayan bir 
terimdi. Yine de AK Partinin İslamcılığından bahsetmek gerekirse o daha çok toplumun 
değerlerini ve ahlakını yansıtan, lidere (Recep Tayyip Erdoğan) itaatin ağır bastığı ve 
Türk-İslam sentezine öykünen bir İslamcılıktır2. Dolayısıyla Ak Parti iktidara gelinceye 
kadar Kemalist-milliyetçilik etkisini sürdürürken 3 Kasım 2002 tarihinden itibaren bu ton 
ümmetçi milliyetçiliğe kaymıştır. Bu konuda belirleyici olan ise Filistin meselesi olmuştur. 
Mavi Marmara ve “one minute çıkışı” Ak Partinin Filistin meselesini ülkesel bir soruna 
dönüştürdüğü dönüm noktaları olarak belirmiştir. Erdoğan hem Ortadoğu’da popülaritesini 

                                                             
2 Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmalarda sıklıkla Necip Fazıl Kısakürek, Ziya Gökalp ve Sezai Karakoç 
gibi Türk-İslam sentezinin önde gelen yazar ve şairlerine atıfta bulunmuştur. 
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artırmış hem de içeride kitlelerin kendi etrafında İsrail zulmüne karşı birleşmesini 
sağlamıştır. Bundan sonra İslamcı öğeler Filistin davası üzerinden daha fazla 
vurgulanmaya başlanmıştır.  

2. LOCKE VE İMTİYAZ YETKİSİ 

Tarihsel süreç içerisinde özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra insan hakları bir devletin 
meşruiyetinin temel varsayımlarından birisi haline gelmiştir. Gelişmiş devletler insan 
haklarını bahane ederek daha zayıf devletlerin içişlerine müdahale edebilmişlerdir. Pearl 
Harbour hariç ilk defa kendi topraklarında bir saldırıya maruz kalan ABD için 11 Eylül 
saldırıları bir kırılma noktası olmuştur. Bu tarihten sonra artık “Şer Ekseni” olarak 
tanımlanan devletlere yapılan operasyonlar bir polis/jandarma faaliyeti gibi yürütülmüş ve 
suçlular ülkelerinden alınarak Guantanamo’daki askeri üste bulunan hapishaneye 
getirilerek cezalandırılmıştır. 11 Eylül ve sonrasında Avrupa’da gerçekleşen terör 
eylemleri başta Ortadoğu’dan gelen göçmenler olmak üzere nüfusun geneli üzerinde bir 
olağanüstü hal rejiminin uygulanmasına olanak tanıyan yasaların ve uygulamaların önünü 
açmıştır. Bu da insan hakkı ihlallerinin terör eylemleri bahane edilerek artmasına neden 
olmuştur.  

Devletin görevinin bireysel hak ve özgürlükleri korumak olduğunu savunan John Locke 
insan hakları fikrinin kurucularından sayılabilir. İnsan doğa halinin özgürlük ortamından 
çıkıp bir sözleşmeyle toplumu oluşturarak devletin otoritesine mülkiyetinin ve bireysel 
özgürlüklerinin korunması adına “rıza” göstermiştir. Locke devlete bazı sınırlanmalar 
getirmiştir. İlk olarak, yöneticiler toplumun doğa halinden gelen yaşam ve mülkiyet hakkı 
üzerinde keyfi bir tasarrufa sahip değillerdir. İkinci olarak iktidar kendisine halk tarafından 
verilen gücü temel yasaya bağlı kalarak toplumun iyiliği adına kullanmak zorundadır. 
Çünkü bir sözleşme dâhilinde iki tarafın da onay verdiği bu yasaları tabii halin 
düzensizliğinden kurtulmak için kabul etmişlerdir. Aksi bir durum doğa haline dönüş 
olacaktır. Bu da devletin varlık sebebini ortadan kaldıracaktır. Üçüncü olarak bireylerin 
mülkiyet haklarıyla ilgili devlete getirilen sınırlamalardır. Son olarak yöneticiler çoğunluk 
tarafından seçildiği için bu yetkiyi başka birine aktaramazlar (Akarsu, 1961, s. 72-85). 

İktidar sahipleri bazen toplumun iyiliği için kaos durumlarında kanunların dışına çıkarak 
ellerinde olmayan yetkileri kullanabilirler. Locke’un “imtiyaz” olarak tanımladığı bu 
yetkiyi egemen kamu yararı için kullandığı sürece halkın iktidarın yanında yer alacağını 
savunmuştur. İmtiyaz yasamanın karşılamakta zorlandığı siyasal bir ihtiyaca cevap verdiği 
için gereklidir. İktidar sahipleri bu yetkileri kamu yararı değil de kendi kişisel çıkarları 
doğrultusunda kullanırlarsa ortaya zorba bir iktidar çıkar. Bu durumda halkın iktidara karşı 
çıkma hakkı doğar (Arnhart, 2004, s. 259-269). 

Bu yetki modern anayasalarda olağanüstü hal yasaları olarak yerini almıştır. Olağanüstü 
halde devlet otoritesini tehdit eden durumlar vardır. Dolayısıyla olağanüstü halin 
gerekliliğine iktidarı elinde bulunduran egemen (devlet) karar verecektir. Olağanüstü halde 
devlet hukuku askıya alarak kendini koruma altına alır. Egemenin görevi hegemonya 
bunalımlarında ortaya çıkan acil durumu bertaraf etmektir. Schmitt (2005, s. 13-22) her 
düzenin bir karara dayandığını belirtmiştir. Egemenlik sorunu olağanüstü hale kimin karar 
vereceğiyle ilgili bir yetki sorunudur. Hukuk normal ve genel olanı norm haline getirmiş ve 
istisnayı göz ardı etmiştir. Modern öncesinde belli bir dış düşmana karşı yapılan siyaset 
modern çağlarda belirsiz bir iç düşmana karşı yürütülmektedir. Bu minvalde istisnai 
durumlar geneli belirlemektedir. Modern toplum düzeni istisnai bir hal olan siyasalı 
gündelik yaşamın en ücra köşesine kadar yaymıştır. Schmitt egemenin olağanı değil 
olağanüstünü belirlediğini savunmuştur. Egemen olağan hali istisnai bir kararla yeniden 
belirler. Devlet egemenliğini karar alma tekeli olarak tanımlayan Schmitt siyaseti de dost-
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düşman ölçütü içinde kurgular. İstisna hukuk düzeni içinde yer alır ve olağanüstü hal 
devletin bekası için uygulanır. Modern siyasi anlayış istisnanın geneli belirlediği bir alan 
olarak belirmektedir. Gündelik yaşamın her zerresine nüfuz eden siyasal (istisnai bir hal) 
onu sürekli olarak yeni kararların verilmesi gereken bir mücadele alanına dönüştürmüştür 
(Balcı, 2013, s. 59-70). Bu özellik, siyasal olanı meşru kılmak için her durumu siyasal 
kararları yenilemek için kullanmayı gerektirir. Böylece hiçbir olay başlangıçtaki siyasal 
olanla ilişkisiz olarak yorumlanamaz.  

3. GRAMSCİ VE PASİF DEVRİM 

Devlet yapılarındaki dönüşümler ve iktidar bloklarındaki mücadeleler her zaman bir 
devrim ya da karşı devrimle sonuçlanmaz. Pasif devrimler bu dönüşümlerin 
gerçekleştirildiği bir ara formül olarak belirmektedir. 

Gramsci (1986, s. 161) Vincenzo Cuoco’dan alıntıladığı pasif devrim tanımını 
Bonaparte’ın orduların dışarıdan getirdiği bir devrim olarak yapmıştır. Kavramı 1799 
Napoli devrimi için kullanan Cuoco toplumun temel yapılarını korumanın yolunun 
toplumun değişmesiyle mümkün olduğunu iddia etmiştir (Fatton, 1986, s. 731). 
Gramsci’ye (1986, s. 159-171) göre kavram toplumsal mücadelelerin içinin boşaltılarak 
devrim talebinin pasifleştirilmesi ve hegemonyanın kurulması sürecidir. Gramsci pasif 
devrimi muhalif hareketlerin, kadroların, entelektüellerin, taleplerin ve faaliyetlerin 
etkisizleştirilerek sisteme massedilmesi olarak tanımlamıştır.  

Gramsci “pasif devrim” kavramını “Hapishane Defterleri”nde birkaç anlamda kullanmıştır. 
Bunlardan ilki bir ülkedeki kitle mobilizasyonu etkisiz hale getirildikten sonra bu 
hareketlerin taleplerinden bir kısmı yerine getirilirken bu kadroların bir kısmının iktidar 
bloğuna dâhil edilmesidir. İkincisi ise başka bir yerde meydana gelen devrimlerin ülke 
içinde de ortaya çıkmaması için bu devrim gerekçelerini oluşturan taleplerin bir kısmının 
karşılanmasıdır. Böylece bu taleplerin içi boşaltılacak ve kökten dönüşümlerin önüne 
geçilmiş olacaktır. Ancak bu süreçte sistemin temel yapı taşları yerinden oynamış ve 
birçok şey değişmiş olacaktır (Tuğal, 2006, s. 26-30). 

Pasif devrim, devletin kontrolünü elinde tutan seçkinlerin kurmuş oldukları hegemonya 
vasıtasıyla sistemin değişmesini isteyen fakat bunu gerçekleştirmek için ellerinde yeterli 
beşeri-kültürel sermayeye sahip olmayan “muhaliflerin dönüştürülmesi süreci” olarak da 
tanımlanmaktadır. İktidarı ele geçirdiğini düşünen bu sınıflar bir çeşit güç zehirlenmesi 
yaşayarak hukuk ve devlet mekanizmasına ihtiyaçlarının kalmadığı zannına kapılırlar. 
Ancak yeni bir ahlaki, toplumsal düzen vaadiyle yola çıkan ve karşıt bir hegemonya 
üretemeyen bu sınıfların geldiği nokta eski düzene tabi olmaktır (Thomas, 2012). 

Pasif devrim Gramsci tarafından alt sınıfların siyasi ve iktisadi kurumlar üzerinde baskı 
kurmasını engellemek için devlet iktidarının yeniden düzenlenmesi ve onun alt sınıflarla 
olan ilişkisini anlatmak için kullanılmıştır (Carnoy, 2001, s. 264). Sassoon (1987, s.135) da 
pasif devrimi egemen sınıfların hegemonyasının zayıflamasıyla birlikte sisteme birtakım 
yeni popüler ögelerin dâhil edilmesi süreci olarak tanımlamıştır(Sassoon, 1987, s. 133). 
Morton’a (2003, s. 632) göre pasif devrim kapitalist toplumsal ilişkilerin yeniden üretildiği 
ve bu çerçevede devlet iktidarının güçlendirildiği kriz dönemlerinde kapitalizmin yaşamını 
sürdürmesini ve tekrar örgütlenmesini sağlar. Devlet burjuvazinin hegemonyası tehlikeye 
girdiğinde pasif devrimi gerçekleştiren aracıdır (Carnoy, 2001, s. 264). 

Pasif devrim sürecinde devlet kitlelerin aktif değil pasif rızasına dayanır. Pasif rıza devletin 
tahakküm araçlarıyla elde edilir. Krizin üstesinden gelmek için ihtiyaç duyulan bütün 
kurumsal ve ideolojik dönüşümler devlet aygıtları tarafından gerçekleştirilir. Bu dönüşüm 
süreçlerine halkın katılması söz konusu değildir (Shields, 2006, s. 478). Belli bir gruba ya 
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da hedefe yönelik yoğunlaşmış iktidar araçları toplumun geniş kesimlerini pasifize ederek 
“rıza”yı temin edilmiş bir gerçekliğe dönüştürür.  

4. HEGEMONYA BUNALIMLARI VE SEZARİST ÇÖZÜMLER 

Hegemonya bunalımları egemen sınıfların hızlı bir reaksiyon göstermelerini gerektiren bir 
kopmaya sebep olur. Bu sınıflar hegemonyalarını sürdürmek için birtakım çözümler ortaya 
koymak durumundadır. Alt sınıflara göre bu tip kopmalara daha hazırlıklı olan egemen 
sınıf yedekte bekleyen aydınları devreye sokarak denetimi tekrar eline almaya çalışır. 
Gerekli durumlarda alt sınıfların taleplerinin bir kısmını yerine getirirler. Bu çözüm 
zorlama ve hegemonyanın birlikte kullanılmasını kapsar. Zorlama üstün gelirse sistem 
otoriter, tersi olursa hegemonik olacaktır (Portelli, 1982, s. 134-136). Hegemonik 
bunalımın bir başka Sezarist çözümü de yardımcı sınıfların (kentsel ve kırsal küçük 
burjuvazi) alt sınıf tehdidine karşı burjuvazi adına devlet aygıtını ele geçirmesidir. 
Burjuvazi ekonomik hâkimiyetini sürdürse de küçük burjuvazi zaman içinde devleti ele 
geçirerek üst yapısal düzeyde egemen sınıf olur. Portelli (1982, s. 138) bu durumu faşizmle 
özdeşleştirerek onu Sezarizmin bir türü olarak tanımlamıştır. Fontana (2004, s. 179-180) 
Gramsci’nin Sezarizmin yükselişini parlamento içi uzlaşmalar ve koalisyon hükümetleri ile 
ilişkilendirdiğini düşünmektedir. Bu tanım Sezarist diktatörlüğün kısmen yeni ve modern 
yorumu olarak ortaya çıkmaktadır. Sezarizm kişisel bir rejim olmaktan uzaklaşarak kitle 
mobilizasyonuna dayanan, modern seçim siyasetine uyarlanmış bir forma dönüşmüştür.  

Egemen sınıflar bir yönetim krizi yaşandığında mevcut siyasi partileri yeniden 
yapılandırarak organik/olağan bir çözüm arayışı içine girerler. Egemen sınıf katmanları tek 
bir parti şemsiyesi altında toplanarak kriz bertaraf edilmeye çalışılır (Gülalp, 1993, s. 43). 
Şayet bu işe yaramazsa Sezarist bir çözüm devreye girer ve olağanüstü bir rejime geçilir. 

Gramsci’ye göre (1986, s. 140-146) Sezarizm çatışma halinde olan güçlerin bir felakete yol 
açması muhtemel bir denge halinde bulunduğu bir durumu ifade etmektedir. Bu mücadele 
sonucunda yok olmaktan kaçınamayacakları için taraflar birbiriyle bir dengede 
buluşabilirler. Organik bir birlik kurmak için birbiriyle mücadele eden bu iki toplumsal 
güçten hiçbirinin galip gelemediği durum Sezarizmin zeminini oluşturur. Sezarizm çatışan 
A (ilerlemeci) B (gerilek) güçlerinin birbirleriyle olan savaşlarında ortaya çıkan denge 
durumunda üçüncü bir güç olarak C gücünün ortaya çıkmasıyla birlikte A’dan ve B’den 
geriye kalan her şeye sahip olması olasılığına verilen addır.  

Bir Sezarist çözümün olması için ille de bir kahramana ihtiyaç yoktur. Parlamento da 
Sezarist bir çözüme zemin hazırlayabilir. Modern toplumlarda siyasal bir krizin 
Bonapartist türde askeri diktatörlükle sonuçlanmasından ziyade, parlamenter ittifaklarla 
çözülmesi daha fazla olasıdır. Siyasi partilere ya da sendikalara mensup kişilerin satın 
alınmasıyla bir askeri eyleme gerek kalmaksızın da Sezarist bir çözüme ulaşılabilir. Darbe 
ve ‘siyaset üstü’, tarafsız görünen liderler aracılığıyla tarafların uzlaştırılması verilebilir. 
Sezarist çözüm kişisel diktatörlük biçimini alabilir fakat alması zorunlu değildir.  

5. ERGENEKON DAVALARIYLA BAŞLAYAN OLAĞANÜSTÜLEŞME 

Ergenekon davası birçok ilkleri ve gariplikleri içinde barındıran bir yargılama sürecidir. 
Örneğin bir Genelkurmay Başkanı ve 3 milletvekili ilk defa terör örgütü üyesi olmak 
suçundan yargılanmışlar, deliller tahrif edilmiş, delillere gizlilik kararı verilerek sanık ve 
avukatlarının bu dosyalara erişimleri ve çeşitli yollarla kendilerini müdafaa etmeleri 
engellenmiş, sahte deliller ve gizli tanık ifadeleri dosyaya konmuştur. Özel yetkili 
mahkemeler binlerce kişinin dinlenmesini isteyerek özel hayatın gizliliğini ihlal etmiştir. 
Duruşma salonunun cezaevinin sınırları içerisinde olması, bu yargılama sürecinin sadece 
Ergenekon ve benzeri davalarda uygulanması, bu davaları kendiliğinden olağanüstü hale 
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getirmiştir. Yargılamayı yapan hakim ve savcılara sağlanan ayrıcalıklar yargıçların 
yürütmenin tahakkümü altına girmesine sebebiyet vermiştir. Davanın sürekli basında 
işlenmesi ve yürütmenin davaya sürekli müdahalesinden dolayı yargılama süreci hukuk 
kurallarından ziyade kamuoyuna, basına ve yürütmenin beklentilerine göre şekillenmiştir. 

Devlet sırrı taşıyan belgeler mutlaka mahkeme tarafından incelenmesi gerekirken bu 
hususa riayet edilmemiş, söz konusu belgeler emniyet tarafından incelenmiş ve rapor 
haline getirilmiştir. Emniyet mensupları usule aykırı olmasına rağmen tutuklu şüphelilerin 
ifadelerinin alınması için cezaevine giderek baskı ve korkutma yöntemlerine başvurmuştur. 
Şüphelilerin nezdinde el konulan CD, disket, kaset, DVD, telefon, bilgisayar gibi delillerin 
mahallinde imajı alınarak şüpheli ve müdafiine verilmediğinden, daha sonra yapılan birçok 
sahte yükleme iddialarının tartışılmasına neden olmuştur. Soruşturma dosyasında tüm bilgi 
ve belgelerin önyargılı medyaya akışı çok rahatlıkla sağlanabilmiştir. 

Ergenekon davası sanığı Veli Küçük davanın siyasi bir amaç için kurulduğunu iddia ederek 
oluşturulan delillerin hayali bir terör örgütü içinde hiyerarşik bir konuma sahip olduğu 
izlenimi yaratmayı hedeflediğini iddia etmiştir. Muzzaffer Tekin ise davadaki 
hukuksuzluklardan şikâyet etmiş delilden şüpheliye gitmek yerine delil imal edildiğini 
belirtmiştir (Tekin, 2008). 

Ergenekon ve Balyoz davaları süreçlerinde, İlhan Selçuk, Türkan Saylan vb. gibi birçok 
kişi sağlık durumları elvermemesine rağmen tutuklu yargılanmalarına devam edilmiştir. 
Bunlardan bazıları yargılamalar devam ederken hayata gözlerini yummuşlardır. Kuddusi 
Okkır ölümünden sonra bile FETÖ yayın organları tarafından aleyhte propagandaya tabi 
tutulmuştur (Akşam Gazetesi, 2014). Ergin Saygun Balyoz davasının 98. Duruşmasında 
yaptığı savunmada davanın icra planının önceden hazırlandığını ve sanıkların itirazlarının 
bu yüzden dikkate alınmadığını düşündüğünü söyledi (Saygun, 2012). Atatürkçü Düşünce 
Derneği (ADD) İzmir Şubesi Başkanı Ali Yanar dava süreçlerinde yaşananlar, uzun 
tutukluluk süreleri ve sahte delillerle yapılan yargılamaların yukarıda isimleri geçenlerden 
bazılarının ölümlerini hızlandırdığını iddia etti (Yanar, 2014). 

6. İKTİDAR BLOKUNDAKİ GÖRÜŞ AYRILIKLARI VE ÇATIŞMA 

28 Şubat sürecinin getirdiği mağduriyetlerin etkisi ve tam olarak FETÖ ile aynı çizgide 
olmasa da “Müslüman bir kardeşin” bir seçimle işbaşına gelmesi FETÖ’ye birçok fırsat 
sunmuştur. O zamanlar siyaseti meşru bir araç olarak görmeyen “Gülen Cemaati” ya da 
“Hizmet” olarak adlandırılan örgüt ve Milli Görüş gibi siyasal İslam’ın temsilcisi olan 
kitleler arasında hedefe varmak için kullanılacak yöntem konusunda fikir ayrılıkları olduğu 
kabul ediliyordu. Diğer taraftan Fethullah Gülen’in başörtüsüyle ilgili verdiği füruat fetvası 
siyasal ve radikal İslamcılar için bir ihanet ya da davanın acze düşürülmesiydi. Bu düşünce 
17-25 Aralık operasyonlarından sonra sıklıkla dile getirildi (Karahasanoğlu, 2016). Yine de 
menzil “Tevhid inancını yüceltip hâkim kılma anlamında bir tabir anlamına gelen İ’lay-ı 
Kelimetullahtı (Yurdagür, 2000, s. 62-63)”.  

Ufak farklılıklara rağmen Hrant Dink cinayetine kadar İslamcılar tek ve bütüncül bir yapı 
arz ederken bundan sonra görüş ayrılıkları baş göstermiştir. Bu görüş ayrılıkları kısaca 
ulusalcı ve küreselleşmeci kamplar şeklinde belirginleşmiştir. Mavi Marmara olayında 
Fethullah Gülen’in yaptığı İsrail yönetiminden izin alınması gerektiği açıklaması 
İslamcıların tepkisini çekmiş ve Gülen ilk defa İsrail’le ilişkilendirilmeye başlamıştır. 
Yurtdışında açtığı eğitim kurumlarıyla sınırları aşan bir yapılanmaya sahip olan “cemaat” 
küreselleşmenin temsilcisi olarak gözüküyordu. Daha önceleri İslami yaşam tarzının 
merkezde olduğu ortak kaygıların yerini Avrupa Birliği (AB) yanlısı olmak ya da 
olmamak, temel hak ve özgürlüklerin savunulması ya da reddedilmesi, içe kapanma veya 
dışa açılma yanlısı olmak arasındaki yapılan seçimin belirlediği yeni siyaset tarzı almıştır.  
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Hukuk skandalları içindeki durumun niteliğini ortaya koyan Barolar Birliği Başkanı Metin 
Feyzioğlu (2014) Ak Partiyle FETÖ arasındaki koalisyonu “demokrasilerde görülmeyecek 
bir koalisyon” olarak tanımlamış, bu ilişkinin kırılma noktalarını sırasıyla İlker Başbuğ'un 
tutuklanması, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın sorguya çağrılması, Başbakan'ın Ortadoğu'da 
mezhepçi bir politika izlemesi, dershanelerin kapatılması kararı ve 17 Aralık 
operasyonunun oluşturduğunu belirtmiştir. Feyzioğlu AK Parti yönetiminin bürokraside 
güçlü olan “paralel yapının” kendine muhalif olacağını düşünemediğini belirtmiştir. Bu 
ortamda siyasi muhalefetin etkisizliğinin toplumsal muhalefeti harekete geçirerek “Gezi 
protestoları”na yol açtığını, sonrasında da iktidar bloku içindeki koalisyonun dağılmasına 
ve içeriden bir muhalefetin ortaya çıkmasına neden olduğunu belirtmiştir. 

Gezi Parkı protestolarıyla başlayan süreçte hükümet düşmanın tespit edilmesi konusunda 
bir şaşkınlık yaşamıştır. FETÖ’nün yayın organı olarak Zaman gazetesi yazarlarından bir 
kısmının protestolara verdiği destek hükümet nezdinde bir hayal kırıklığı yaşatmış, daha 
sonra bu protestoların FETÖ ve onun dış destekçileri tarafından tertiplendiğine dair 
suçlamalarda ifadesini bulmuştur (Kıran, 2018). Bazı yazarlar bu olayların emniyet güçleri 
içinde yuvalanmış FETÖ’cüler tarafından protestocuların aşırı güç kullanılarak 
kışkırtılması suretiyle çığırından çıkarıldığını ileri sürmüşlerdir (Ulaş, 2017). Bu durum 
hükümetin küresel güçlerin Türkiye’nin seçilmiş hükümetine darbe yapmak istediği 
söylemini kullanarak popülist milliyetçi bir söylem geliştirmesine olanak vermiştir. 
“Türkiye, üzerinde operasyon yapılacak, üzerinde ameliyat yapılacak, üzerinde kirli 
oyunlar denenecek bir ülke de değildir.” Bu söylem bundan sonra iktidarın muhalif ve 
eleştirel yaklaşımları dış güçlerle ve onların içerideki hain destekçileriyle ilişkilendireceği 
bir tutum olmuştur.  

Zaman içinde bürokratik kadrolarda ve kolluk kuvvetleri içinde örgütlenen FETÖ devletin 
bekası için bir tehdide dönüşmüştür. Gülen Cemaati o dönemde laik merkeze karşı Ak 
Partinin bürokrasi içinde ittifak kurabileceği en önemli gruptur. 2004 yılındaki Milli 
Güvenlik Kurulu (MGK) kararlarının uygulanmaması, Fethullah Gülen’in 2006’da 3713 
sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda yapılan bir değişiklikle beraat etmesi, bu grubun 
yurtdışındaki okullarının devlet büyükleri tarafından ziyaret edilmesi, Türkçe 
olimpiyatlarına katılımın teşvik edilmesi gibi birçok işbirliği noktaları bulunmaktadır. 

Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümü/öldürülmesi devlet içindeki çatışmanın gün yüzüne 
çıkmaya başladığı olaydır. Kimi yorumlar kaza olasılığı üzerinde dursa da olayın aslında 
kaza süsü verilmiş, saklı bir infaz olduğu üzerinde durulmuştur. Bunun nedeni olarak da 
devletin gizli belgelerine erişme imkânına sahip olan Yazıcıoğlu’nun Ergenekon örgütü 
için bir tehdit unsuru olduğu ve Ergenekon davasının gizli tanığı olduğu iddiasıdır 
(Çalışkan, 2014). Ergenekon sanıklarından Bekir Öztürk, Yazıcıoğlu’nun 1980 sonrasında 
hapiste kaldığı zamanlarda cemaatlerle yakın ilişki kurduğunu, Gülen cemaatiyle bu 
dönem ve sonrasında bir ittifak içine girdiğini iddia etmiştir (Öztürk, 2010). Kürşat Tecel 
Yazıcıoğlu’nun Milliyetçi Çalışma Partisinden (MÇP) ayrılığının temelinde cezaevi 
koşullarında gelişen, ideolojik kırılmaların olduğunu belirtmiştir (Tecel, 2011).Dönemin 
MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk de Büyük Birlik Partisi ve Aydınlık Türkiye 
Partisinin FETÖ tarafından kurulduğunu iddia etmiştir (Öztürk, 2017). 

PKK yöneticisi Murat Karayılan ve ardından Ergenekon sanıklarından Ahmet Zeki Üçok 
(2011) FETÖ’nün 2010’ların başlarında Ötüken adında silahlı bir örgüt kurduğunu iddia 
ederek Rahip Santoro, Hırant Dink, Zirve, Danıştay cinayetlerinin faillerinin muhafazakâr 
olmasını bununla ilişkilendirmiştir (Üçok, 2014). Ötüken operasyonu olarak nitelenen 
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümü bir milat olarak kabul edilebilir. Devlet içindeki iktidar 
mücadelesinin başlangıcı olan bu “suikast”ten sonra kaset vakıasıyla Deniz Baykal CHP 
liderliğinden edilmiş, MHP de kaset skandallarından nasibini almıştır. Ayrıca Kozmik Oda 
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ve askeri casusluk davalarıyla da Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki Kemalist unsurlara karşı 
da bir mücadeleye girişilmiştir. Daha geniş bir perspektiften bakıldığında görülecektir ki 
Yazıcıoğlu’nun ölümüyle başlayan çatışmalı süreç küreselcilerle ulus-devlet yanlıları 
arasında cereyan etmiş gibi gözükmektedir. Tasfiye edilen ya da edilmek istenenlerin 
kimlikleri bunu doğrular niteliktedir. Doğu Perinçek, Deniz Baykal, Muhsin Yazıcıoğlu ve 
diğerlerinin aralarındaki ideolojik ayrılıklara rağmen buluştukları ortak nokta devletin 
bölünmez bütünlüğüydü.  

7. DEVLET YÖNETİMİNDE YAŞANAN İNKIRAZ VE OLAĞANÜSTÜ HAL 

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde inkıraz “Batma, dağılma, çöküş, yok olma, son 
bulma” anlamına gelmektedir (TDK, 2018). Çalışmamızda inkıraz kelimesi 17-25 Aralık 
süreciyle başlayan Ak Parti-FETÖ çatışmasından başlayıp 15 Temmuza kadar giden 
çatışmalı sürecin devlet yönetiminde meydana getirdiği dağılma ve çöküş anlamında 
kullanılacaktır.  

Özellikle 2010 referandumu FETÖ’nün yargıda etkin bir şekilde örgütlenme konusunda 
kritik bir tarih olarak belirmektedir. 17 Aralık 2013 tarihi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 
belki de en çalkantılı günlerinin miladı olarak nitelendirilebilir. Bu tarihte Gülen 
cemaatiyle ilişkili olduğu bilinen bürokrasi, yargı ve kolluk kuvvetleri içinde örgütlenmiş 
bir yapı tarafından “yolsuzluk ve rüşvet iddiaları” adı altında bazı bakanlar ve iş 
adamlarının da bulunduğu kişiler hakkında bir soruşturma başlatıldı. Hükümet bunu bir 
darbe girişimi olarak nitelerken muhalefet ve FETÖ yayın organları yozlaşmış bir iktidarın 
kirli çamaşırlarının ortaya serilmesi olarak lanse etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
aynı gün bu soruşturmanın uluslararası bir komplo olduğunu ve bunun içeride işbirlikçileri 
olduğunu ifade ederek Gülen cemaatini işaret etti (Erdoğan, 2013). 25 Aralık operasyonu 
ise hükümetin yeni göreve atadığı polislerin savcı Muammer Akkaş’ın gözaltı talimatını 
yerine getirmeyi reddetmesinden dolayı sonuçsuz kaldı. Bu tarihten sonra artık Gülen 
cemaati devlet kadroları içinde “paralel bir yapılanma” kurmakla suçlandı. Cemaate yakın 
yayın organlarına bazı yaptırımlar uygulandı ve yöneticileri tutuklandı. Bu arada “paralel 
yapıya” yakın bazı sosyal medya hesapları ve basın-yayın kuruluşlarında devlet 
yetkililerinin tapeleri yayınlandı. Daha sonra yolsuzluk soruşturmalarını yürüten savcı ve 
polisler “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya çalışmakla” suçlandı. 

Birçok web sitesi ve medyada MİT tırları operasyonunun FETÖ tarafından planladığı 
yazılmıştır. Tırların IŞİD başta olmak üzere Suriye’de savaşan muhalif gruplara silah 
taşıdığı iddia ediliyordu. Tuncay Opçin’e (2018) göre “Lahey’e giden yolun taşları MİT 
tırlarıyla döşeniyordu”. MİT tırları devlet içindeki aynı düşünsel temellerden gelen iki 
fraksiyonun ciddi bir çatışma riskiyle karşı karşıya kaldığı bir olaydır. Bu iddianın FETÖ 
mensuplarınca güçlü bir şekilde desteklenmesi bu örgütün vatana ihanet ettiği düşüncesinin 
yerleşmesine katkıda bulundu. Artık düşman belliydi. Bu örgüt devlet kadrolarından 
tamamen temizlenmeliydi. Bu noktada Erdoğan’ın 2015’te Harp Akademileri 
Komutanlığında yaptığı konuşma rejimin eski aktörleri ve orduyla FETÖ’ye karşı 
geliştirilecek işbirliğinin işaretlerini taşıyordu (Yıldız, 2015). Locke’çu “imtiyaz hakkı” 
kavramı için uygun bir çerçevenin artık kurulmuş olduğu söylenebilirdi. 

Soruşturmaları yürüten savcıların amirlerine haber vermemesi ve uygulanan taktiklerden 
dolayı hükümet kendisine yöneltilen bu tehditten önceden haberdar olamadı. Bunun 
üzerine hükümet Adli Kolluk Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle soruşturmalarda 
savcıların emrinde görev yapan polislerin amirlerine bilgi vermesi zorunluluğunu getirdi. 
Bu dönemde en yaygın olan uygulamalardan birisi de soruşturmalara yayın yasaklarının 
getirilmesiydi (t24.com, 2014). 
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2014’ün başlarında Balyoz ve Ergenekon tutukluları yeniden yargılanıp serbest kaldılar. 
2010’daki Anayasa değişikliğiyle birlikte paralel yapının ağırlığını artırdığı kritik 
kurumların başında HSYK geliyordu. Yapılan değişiklikle HSYK başkanı olarak Adalet 
Bakanına geniş yetkiler verildi.2014 Mart ayında Terörle Mücadele Kanununda yapılan bir 
değişiklikle “özel yetkili mahkemeler” kaldırıldı (Resmigazete, 2014). Ayrıca FETÖ’nün 
yüz binlerce kişiyi dinlediği ve 2012 öncesine ait usulsüz dinleme kayıtlarını sildiği 
2014’teki Telekomünikasyon İletişim Başkanlığında yürütülen soruşturma kapsamında 
tespit edildi. Başbakan hakkında 17-25 Aralık soruşturmalarında kullanılan “dönemin 
başbakanı” ifadesi bu davaların siyasi bir amaç güttüğünün göstergesiydi. Buna benzer 
şekilde 17-25’ten önce başlatılan bütün soruşturma ve davalar yeniden görüldü ve hepsinde 
takipsizlik kararı verildi. Bu davalara bakan yargı üyeleri ve güvenlik güçleri hakkında 
soruşturma ve davalar açılarak hesap vermeleri sağlandı.  

İktidar için 17-25 bir taraf olmayan kesimleri kendi tarafına çekmek ya da cezalandırmak 
için bir ölçü olarak kullandı (Çongar, 2001). Nitekim hükümet bu tarihleri 15 Temmuz’dan 
sonra tutuklamalar, memuriyetten atmalar ve şirketlere el konması için bir milat olarak 
belirledi. Bu tarihten sonra FETÖ ile ilişkilerini kesmeyenlere yargılama yolu açıldı. 

Başbakan Erdoğan popülist milliyetçi söylemle ABD ve FETÖ işbirliğini ön plana çıkardı 
(Gültekin, 2014). Erdoğan içerideki düşmanın bir dış düşmanla birlikte işbirliği yaparak 
vatanın bekasını tehdit ettiğini iddia etti. Bu saldırı Başbakan’ın şahsında vücut buluyordu. 
Erdoğan miting meydanlarında bu söylemi etkili bir şekilde kullanarak arkasındaki halk 
desteğini daha da artırdı. Bu halk desteği hükümetin terör örgütleriyle olan mücadelesinde 
otoriter yöntemlere başvurması konusunda elini güçlendirdi. 

15 Temmuz sonrasında Batıdan gelen gecikmeli tepkiler hukukun üstünlüğüne ve 
ölçülülüğe vurgu yapıyordu. Ancak Rusya ve İran ülkenin seçilmiş hükümetine karşı 
tertiplenen bu saldırıyı hemen kınamıştır. Batılı devletlerin sergilediği bu tutum sonrasında 
Erdoğan Batı-karşıtı politikalarını daha yüksek bir ses tonuyla dile getirmeye başladı 
(Bayraklı ve Keskin, 2016).  AB Komisyonu’nun İlerleme Raporu (AB, 2014) ve 
Amerikan Dışişleri Bakanlığının hazırladığı İnsan Hakları Raporlarında (NTV, 2015) 
yukarıda bahsedilen konularla ilgili erkler ayrılığı, yargı bağımsızlığı ve temel hak ve 
özgürlüklerin çiğnenmesine dair endişelere yer verildi (Boratav, 2016). 

OHAL grev hakkının engellenmesi, toplantı gösteri ve yürüyüşlere yasaklamalar 
getirilmesi gibi sermayenin hoşuna gidecek düzenlemeleri (Sözcü Gazetesi, 2018) de 
beraberinde getirmiştir. Sermayenin çalışan üzerindeki tahakkümü Suriye’den göç eden 
ucuz işgücünün mevcut işleri tehdit etmesiyle katlanarak artmıştır. Kamu kesiminde 
çalışan ücretliler OHAL tehdidiyle işlerini kaybetme korkusu yaşayarak geçirdikleri 2 yıl 
sürecinde yatırımlarını kısarak inşaat sektörünün çökmesine neden olmuştur. Ayrıca FETÖ 
ile iltisaklı şirketlere el konması sermayenin ürkmesine ve bir ekonomik krize zemin 
oluşturmuştur. 

8. OLAĞANÜSTÜ HALİN OLAĞANLAŞMASI 

Olağanüstü hal uygulamaları yasa yapıcı ve yasa koruyucu arasındaki sınırların 
belirsizleştiği bir dönemde ortaya çıkıp muhalif bir hareketin ötekileştirilip düşman-tehdide 
dönüştürülmesiyle hız kazanır (Öztan ve Bezci, 2015). Bu belirleme ile yürürlükteki 
yasalar ve haklar askıya alınarak, hukuk dışı uygulamaları haklı kılan bir zeminin oluşması 
işlevi görür.  

Paye’nin (2009, s. 25-49) çalışması küresel bir hegemonyaya uyum sağlamak amacıyla 
günümüzde hak ve özgürlüklerin terörle mücadele yasaları kapsamında kolayca askıya 
alınabileceğini çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Devlet aklının yansıması olan 
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olağanüstü hal yasal ve siyasal olan arasındaki istikrarsız bölgede yer almaktadır. Bu 
durum normun gücünün zayıflamasına neden olur ve yasayı yapana ve onu koruyana 
sınırları olmayan bir yorum yapma gücü bahşeder. Zaman içinde istikrarı korumak 
iddiasıyla uygulamaya konan olağanüstü hal olağanlaşır. Kendi varoluşunu dost-düşman 
ayrımı üzerinden belirleyen iktidar kendini her zaman bir olağanüstü hal tehdidi altında 
görür ve norm belirleme ve uygulama gücünü genişletir (Öztan ve Bezci, 2015). Böylece 
güçler ayrılığı anlamsızlaşır ve yönetici sınıfın çıkarları doğrultusunda hareket eden bir 
yapı ortaya çıkar.  

11 Eylül sonrasında öncelikle ABD’de suç ve delil olmaksızın keyfi tutuklamalar 
gerçekleştirilirken, diğer taraftan gönüllü bir muhbir sistemi kurularak terörle mücadele 
tabana yayılmıştır. Ayrıca Bilişim suçları üzerinden yeni bir suç kayıt sistemi kurularak 
kişisel bilgilere erişim sağlanmıştır. Terör olaylarının güvenlikleştirme politikaları 
çerçevesinde ortaya konan bu uygulamalara bir meşruiyet kaynağı oluşturduğu 
söylenebilir. 

Tüm dünyada 11 Eylül saldırılarından başlayarak ulus-devlette yaşanan dönüşüme paralel 
olarak bu süreçte yargının bağımsız hareket etme konusunda özerkliğinde gerileme 
olmuştur. Soğuk Savaşın uluslararası tehdidinin orduya biçtiği üstün rolün yerini ulus-
devletin yeniden örgütlenmesinde kritik bir rol oynayan polis ve istihbarat birimleri 
almıştır. Polis güvenlik politikalarının kitlelerin seferber edilerek halka benimsetilmesinde 
hegemonik bir role sahiptir (Paye, 2009, s. 181-183). Benzer şekilde Avrupa’daki terör 
saldırıları da ülke içinde devlet otoritesinin güçlendirilmesi ve yürütmenin yetkilerinin 
artırılması için bir fırsata dönüştürmüştür. Fransa, İngiltere ve İspanya gibi ülkelerde terör 
yasaları ve olağanüstü hal rejimleri ilan edilerek terör saldırıları gibi olağanüstü olaylara 
verilen tepkiler sürekli uygulamalara dönüştürülmektedir3. 

Gezi olayları ve sonrasındaki FETÖ süreçleri sonucunda çıkan bir dizi yasa ve ardından 
Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş olağanüstü halin 
olağanlaşmasında kilometre taşları olarak sıralanabilir. Öncelikli olarak 2014’te çıkan ve 
MİT mensuplarının yargılanmasını MİT müsteşarlığının iznine bağlayan (madde 26) MİT 
yasasıyla MİT mensuplarına geniş yetkiler verilmiştir. MİT’le ilgili haber sızdıran, belge 
yayınlayan muhabirler veya gazeteciler hapis cezasına çarptırılmasının yolu açılmıştır 
(madde 27). Bu yasanın MİT’in denetimsiz bir şekilde faaliyet yapmasına izin vererek 
keyfi uygulamaların önünü açtığı şeklinde yorumlanabilir.  

Anayasanın Olağanüstü hali düzenleyen 15. ve 121. maddeleri iktidarın aşırılıklarına karşı 
temel hak ve özgürlükleri garanti altına almıştır. Bu hükümler OHAL KHK’larını konu, 
zaman, getirdiği kurallar, Anayasa mahkemesi ve parlamentonun denetimi bakımından 
belli sınırlandırmalara tabi tutmuştur. Ancak OHAL döneminde çıkarılan KHK’ların 
içeriğine bakıldığında bu sınırlandırmaların birçoğunun işlevsizleştiği göze çarpmaktadır. 
Yürütme burada tehdidin süreklilik arz etmesi, FETÖ’nün 40 yılı aşkın bir süredir devlet 
kadroları içinde ve toplumsal yapı içinde çetrefilli bir şekilde örgütlenmiş bir yapı 
olmasından dolayı OHAL döneminde çıkan KHK’ları daha sonra parlamento bünyesinde 
yasalaştırdı. FETÖ konusunda verecekleri kararlar yargı mensuplarının meslek hayatlarını 
ve geleceklerini yakından ilgilendirdiği için kendisini tehdit altında hisseden Anayasa 
                                                             
3 Bu konuda daha fazla bilgi için bkz: Jean Claude Paye (2009) “Hukuk Devletinin Sonu: Olağanüstü Halden 
Ditatörlüğe” (G. Demet Lüküslü), İmge Kitabevi, Ankara; Michael Hardt&Antonio Negri (2015), 
“İmparatorluk” (çev. Abdullah Yılmaz), Ayrıntı Yayınları, İstanbul; Michael Hardt&Antonio Negri (2011), 
“Çokluk: İmparatorluk Çağında Savaş ve Demokrasi” (Çev. Barış Yıldırım), Ayrıntı Yayınları, İstanbul; Heinrich 
Geiselberger (2017), “Büyük Gerileme: Zamanımızın Ruh Hali Üstüne Uluslararası Bir Tartışma” (çev: Merisa 
Şahin, Aslı Biçen, Ahmet Nüvit Bingöl, Orhan Kılıç), Metis Yayınları, İstanbul; Judith Butler, “Kırılgan Hayat: 
Yasın ve Şiddetin Gücü” (çev. Başak Ertür), Metis Yayınları, İstanbul. 
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Mahkemesi üyeleri ve milletvekillerinin denetim görevini yerine getirebilmeleri imkânsız 
hale gelmiştir. 

2015 yılında çıkarılan “Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve 
Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun” birçok hukuk dışı uygulamaya kaynaklık etmiştir.4 Akabinde 15 
Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenen FETÖ darbe girişiminden sonra 
uygulamaya konan Olağanüstü Hal yedi kez uzatıldıktan sonra Temmuz 2018’de 
parlamentoya sunulan kanun teklifi ile Olağanüstü hal uygulamaları sürekli hale 
getirilmiştir. Bu gelişmeler birçok temel hak ve özgürlüklerin askıya alınmasını 
beraberinde getirmiştir. Cumhurbaşkanlığı referandumuyla yasama sembolik bir düzeye 
indirilerek yürütmeye olağanüstü yetkiler verilmiştir. Bütün bunlar “Yeni Türkiye”, 
“Güçlü hükümet”, “Parlamenter sistemin zaafları”, “Başkanlık sistemi Türk tarihiyle 
uyumlu” gibi söylemlerle toplum nezdinde meşrulaştırılmıştır (TRT Haber, 2018). 

SONUÇ 

Neoliberalizmin yeni sağ politikaları ekonomide hızlı kararlar alabilmek için güçlü 
yürütme ve istikrar üzerinde durmaktadır. Poulantzas bu durumu otoriter devletçilik 
kavramıyla açıklamıştır(Oğuz, 2010).Neoliberal bir parti programına sahip olan Ak Parti 
sermayenin talepleri doğrultusunda güçlü bir yürütme organını öngören bir yönetim biçimi 
oluşturmuştur. Nitekim Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de devletin sanki bir şirketmiş 
gibi yönetilmesine olanak sağlayan “ofis sistemini” hayata geçirmiştir. Şirket yönetimi de 
çalışanların değil şirketin menfaatlerini düşüneceği için hızlı ve etkili kararlar almak için 
hukukun üstünlüğünü değil şirketin verimliliği ve karlılığının artırılmasını hedefleyecektir. 

OHAL ilan edildikten sonra temel hak ve özgürlüklerde gerilemeler yaşanmıştır. Grev 
haklarında, mülkiyet haklarında, çalışma koşullarında ve daha birçok alanda hak kayıpları 
yaşanmıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte çıkarılan kararnameler de bu 
durumu kalıcı hale getirmiştir. Locke’un imtiyaz yetkisi kavramı devletin kendini korumak 
ve kamu yararını gözetmesi karşılığında belli oranda otoriterleşmeye izin verileceği 
durumu ortaya koymaktadır. Acil eylem gerektiren durum ortadan kalktıktan sonra olağan 
hale dönmek gerekmektedir. Ancak neoliberalizmin öngördüğü güçlü yürütme ve otoriter 
devlet sermayenin çıkarlarıyla örtüşmektedir. Küresel düzeyde uygulanan olağanüstü hal 
rejimi emek sınıflarının haklarında gerilemelere neden olmaktadır. Üretim maliyetlerinin 
düşürülmesi için olağanüstü halin yanında ucuz işgücünün mülteciler ve göçmen biçiminde 
bir bölgeden diğerine mobilizasyonu da (iç savaşlar ve diğer toplumsal gerilimler 
yüzünden) sermayenin emek sınıfları karşısında elini güçlendirmektedir. Dolayısıyla bir 
taraftan işten çıkarılma korkusu diğer taraftan da otoriter devletin sermayenin çıkarlarını 
koruyan OHAL uygulamaları vasıfsız/vasıflı işçilerin patronların verdiğiyle yetinmelerine, 
uzun çalışma saatlerine ve düşük ücretlere rıza göstermelerine neden olmaktadır.  

Gezi olayları ve akabinde gelen 17-25 Aralık soruşturmaları AK Partinin dost-düşman 
algısında köklü bir dönüşümün yaşanmasına neden olmuştur. AK parti kendisine dış 
düşman olarak Avrupa’da giderek yaygınlaşan İslamofobi, iç düşman olarak terör örgütleri 
(FETÖ ve PKK), onların destekçisi muhalefet partilerinin oluşturduğu bir bloğu hedefler 
ve ilişkiler bağlamında aynı potaya koyup kendisini de bu bloğun karşısına yerleştirmiştir. 
Bu çerçevede üretilen popülist milliyetçi söylem halk desteğini sağlamak amacıyla 
kullanılmıştır. 

                                                             
4 Toplumda iç güvenlik yasası olarak bilinen“Polis Vazife ve Salahiyet kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve 
Yetkileri Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hakkında daha fazla bilgi almak için 
bkz: https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6638.html. 
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Daha önce her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alan Ak Partide yaşanan pasif devrimin 
izlerini ülkücü ideolojik kavram Kızıl Elmanın İ’la-yı Kelimetullahla özdeşleştirilmesinde 
(Küçükaşçı, 2018, s. 26-29) görülebilir. İslamcılığın milliyetçilikle girdiği ittifak devletin 
ideolojik aygıtlarından biri olan Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı dergilerde, 
televizyon dizilerinde (Kızıl Elma, Diriliş Ertuğrul) ve aydınlar ve medya aracılığıyla 
topluma benimsetilmeye başlamıştır. Kızıl elmanın bir anlamı da kaybedilmiş vatanın 
tekrar kazanılmasıdır (Vatan Gazetesi, 2018). Vatan kimler tarafından ve kimden 
kazanılmıştır? Bu, devlet içinde süregelen iktidar mücadelesine açıklık getirecek olan 
sorudur. İlerlemeci FETÖ gerilek Ak Partiyle bir mücadeleye girişmiş ve bunun sonucunda 
bürokrat elitler ve burjuvazi devletin kontrolünü ele geçirmiştir. Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Harp Akademileri Komutanlığında yaptığı “günah çıkarma” konuşması bunun önemli bir 
yansımasıdır. Bu dönemde Erdoğan Fahri Kasırga (Cumhuriyet Gazetesi, 2018) ve Kenan 
İpek’i kritik görevlere getirerek FETÖ’nün tasfiyesi sürecinde rejimin eski aktörleriyle 
işbirliği yapmıştır. Sonuç olarak sahada mücadele halinde olan iki grup önemli ölçüde 
yıpranmış, terör örgütü PKK’ya karşı yürütülen çözüm sürecine son verilmiş, Rusya ile 
yakınlaşılarak Batıcı bir çizgiden daha Avrasyacı bir çizgiye doğru geçilmiştir. Artık 
muhalif bir kitle hareketi olarak ne İslamcılık ne de Ak Parti eski çizgisinde değildir. 
İslamcı kitle eski hassasiyetlerinden uzaklaşmış ve kapitalist sistem onu dönüştürmüştür. 
Sistemin merkezine otursalar da, başörtüsü sorununu çözülmüş olsa da artık rejim eski 
aktörlerin etki alanına girmiştir. Hassasiyetlerin yok oluşu Ak Parti’nin ideolojik 
temellerini de aşındırmıştır. Söylemlerindeki batı karşıtlığı ve İslami tona rağmen Ak Parti 
alt yapı yatırımları yapan, toplumun refah düzeyini eskiye göre daha iyi bir duruma getiren 
bir kitle partisinden başka bir şey değildir. ABD destekli küreselleşmeci İslam’ın (ılımlı 
İslam) ve kapitalizme alternatif/muhalif olma iddiasıyla ortaya çıkan İslamcılığın sisteme 
massedildiği, daha iddialı bir söylemle yenildiği ve gerilemeye başladığı bir sürecin 
başlangıcı olmuştur.   

Türkiye İslamcılığı AK Parti iktidarıyla kendini içeride ve dışarıda kendini İslamcılıktan 
ziyade muhafazakârlık üzerinden tanımlamıştır. Bu anlayış kökenlerine bağlı, ilerlemeci, 
Batılı değerleri özümsemiş, seçim demokrasisini benimsemiş ve liderin baskın olduğu bir 
harekettir. 2010’daki Anayasa referandumuyla birlikte bu hareket muhalif özelliğini 
yitirmiş, sistemin merkezine yerleşmiştir. Erdoğan’ın Harp Akademileri Komutanlığında 
yaptığı konuşmaya kadar iktidar içinde FETÖ’nün düşman olup olmadığı konusunda tam 
bir fikir birliği yoktur (Yeni Akit Gazetesi, 2016).AK Partinin Küreselci İslamcı hareket 
olarak FETÖ ile olan ilişkisi ve ittifakı sonlanınca yeni müttefikler olarak Ergenekon 
davaları süreciyle FETÖ tarafından hedef alınan eski aktörleri devreye girmiştir. Bu 
ittifakın ana teması “devletin bekası” sorunu çerçevesinde şekillenmiştir. Düşman 
belirlendikten sonra Locke’çu imtiyaz anayasal bir yetkiye dayanarak (Anayasanın 15. ve 
121. Maddeleri) alındı. Ancak devletin bekası, milletin birliği ve bütünlüğü çerçevesinde 
yürütülen tartışma OHAL’in yetki ve sınırlandırmalarının dışına çıkılıp temel haklara 
dokunan bir genişliğe vardığına ilişkin gözlem ve değerlendirmeler giderek 
yaygınlaşmıştır. 
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EĞİTİM ve YAŞ BAĞLAMINDA ÜLKE SORUNLARI: KARADENİZ TEKNİK 
ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GÜNEYDOĞU SORUNUNA BAKIŞI 

Doç. Dr. M. Yavuz ALPTEKİN* 

ÖZET 

Bu çalışma üniversite eğitimi alan gençlerin Güney-Doğu Sorununa nasıl baktığını ortaya 
koymak amacıyla yapılmıştır. Bu amaca ulaşabilmek üzere veri toplama tekniği olarak 
anket uygulaması yapılması uygun bulunmuştur. Ankette 7 tane durum sorusu, 17 tane 
çoktan seçmeli soru ve 21 tane de beşli likert ölçeğine göre yapılandırılmış soru olmak 
üzere toplamda 45 soru kullanılmıştır. Bahsi geçen bu anket, Nisan 2018’de farklı 
fakültelerden beş yüz (500) Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisine uygulanmıştır. 
Türkiye’nin birçok bölgesinden ve şehrinden gelen öğrenciler, aynı zamanda değişik 
sosyal, ekonomik ve kültürel arka plana sahiptirler. Dolayısıyla en azından ülke çapında 
üniversite eğitimi alan öğrencilerin görüşlerini yansıtabilecek bir veri setine ulaşıldığı 
düşünülmektedir. Soruların bir kısmı bilinçli olarak daha önce yapılmış olan çalışmalarda 
kullanılmış olan soruların aynısı veya benzeri olarak yapılandırılmıştır. Bu aynılık veya 
benzerlik farklı yaş ve eğitim grubu farkı göz önünde bulundurularak da olsa genel bir 
karşılaştırma yapabilmek açısından işlevsel olabileceği düşünülmüştür. Buna istinaden 
daha önce yapılmış olan Güney-doğu sorunu ile ilgili çalışmalarla en azından bu sorular 
bağlamında karşılaştırma yapılması ve değişen dünya ve ülke gündemine uygun olarak ne 
tür hassasiyetlerin ve/veya tercihlerin ön plana çıktığının tespit edilmesi hedeflenmiştir. 
Mesela 2011 yılında bir ulusal araştırma şirketinin yaptığı çalışmada genel nüfusu temsil 
eden bir örnekleme sorulan “Sizce Türkiye’de farklı toplum kesimlerini bir arada tutan en 
önemli bağ nedir?” sorusuna verilen cevaplarda en öne çıkanlar, en yüksek olandan düşük 
olana doğru sırasıyla, İnsani Bağlar (23.5), Din (17.9), Ortak Vatan (12.8), Bir Aradalık 
(9.6), Yurttaşlık (6.2), Ortak Geçmiş (6.2) iken; yapılan bu çalışmada benzer soruya 
üniversite öğrencilerinin verdiği cevaplardan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı (36.4), 
Ortak Tarih ve Coğrafya (15), Kardeşlik duygusu (10.8), Milli ve Kültürel Değerler (12), 
Din (6.6) şeklinde ve diğer seçenekler de daha küçük yüzdelerle tezahür etmiştir. 
Seçenekler bire bir aynı olmasa da benzer olup bazen birindeki iki seçenek diğerindeki tek 
bir seçeneğe tekabül edebilmektedir ve değişimler son derece açık ve yorumlanmaya 
müsaittir. Mesela birinci araştırmadaki “Yurttaşlık” anlamına gelen ve bu çalışmadaki 
şekliyle “Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı” seçeneğinin % 6.2’den 36.4’e çıkması son 
derece manidar olup, temelde eğitim düzeyiyle ilişkilendirilmesi gerektiği 
düşünülmektedir. Benzer bir şekilde Din seçeneğinin ilkinde 17.9’dan bu çalışmada 6.6’ya 
düşmesi hem eğitim ve hem de yaş ile ilişkilendirilmesi daha isabetli olabilecektir.  Bu ve 
diğer veriler gerek aradan geçen zaman ve gerek yaş ve eğitim farkına istinaden 
karşılaştırmalı bir şekilde ele alınıp titiz bir şekilde yorumlanmıştır. Bu çalışmayla, 
üniversite gençliğinin “Güneydoğu Sorunu”nu ne olarak gördüğü ve çözüm için neler 
önerdiği konusunda ikna edici verilere ulaşıldığı düşülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Güney-Doğu Sorunu, Üniversite Gençliği, Durum Tespiti, Çözüm 
Önerileri.  
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ABSTRACT 

This study was conducted in order to show how young people, who receive university 
education, approach to the South-East problem. It was found appropriate to conduct the 
survey as a data collection technique to achieve this purpose. A total of 45 questions were 
used in the questionnaire, including 7 case questions, 17 multiple choice questions and 21 
questions structured according to a five-point Likert scale. This questionnaire was applied 
to five hundred (500) Black Sea Technical University students from different faculties in 
April 2018. Students from Turkey and from many parts of the city, but also the different 
social, economic and cultural background they have. Therefore, it is thought that at least a 
data set which can reflect the views of university students in the country is reached. Some 
of the questions are consciously structured as the same or similar questions that were used 
in previous studies. It is thought that this sameness or similarity may be functional in order 
to make a general comparison, even when considering different age and education group 
differences. In this respect, it was aimed to make a comparison with the previous studies 
on the South-eastern problem in the context of these questions at least and determine what 
kind of sensitivities and / or preferences prevail in accordance with the changing world and 
country agenda. For example, in 2011, a national research firm of his asked a 
representative sample of the general population study, "What do you think is the most 
important bond that holds together the different segments of society in Turkey?", The most 
prominent in answer to the question, respectively, toward the lower of the highest 
Humanitarian Bonds (23.5), Religion (17.9), Common Homeland (12.8), Araditude (9.6), 
Citizenship (6.2), Common History (6.2); made by the Republic of Turkey from the 
answers given by the students similar questions in this study Citizenship (36.4), Common 
History and Geography (15), Brotherhood sense of (10.8), National and Cultural Assets 
(12), Religion (6.6) form and other options are the percent smaller manifested. Options are 
similar, though not identical, and sometimes two options in one can correspond to a single 
option in the other, and the changes are very clear and interpretable. For example, in the 
first study "citizenship" means and the shape of this study "Republic of Turkey citizenship" 
to rise to 36.4 from 6.2% of the options it is extremely significant, it is thought that should 
be associated with the basic education level. Similarly, the decline in religious choice from 
17.9 to 6.6 in this study may be more accurate both in terms of education and age. This and 
other data have been carefully and rigorously interpreted in a comparative way, in terms of 
time spent elsewhere, age and education. With this work, it is deduced that university 
youth have reached the persuasive data on what they see as the "Southeastern Problem" 
and what they suggest for a solution. 

Keywords: South Eastern Issue, University Youth, Assessment, Solution Offers.  
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GİRİŞ 

Bu çalışmanın verileri, 2018 yılında Karadeniz Üniversitesi’nin farklı bölümlerinde eğitim 
alan 500 öğrenciye anket uygulanarak elde edilmiştir. Ankete katılan öğrencilerin % 
53.6’sı kadın, % 46.4’ü erkeklerden müteşekkildir. Ankette 7 tane durum sorusu, 17 tane 
çoktan seçmeli soru ve 21 tane de beşli likert ölçeğine göre yapılandırılmış soru olmak 
üzere toplamda 45 soru kullanılmıştır. Anketin soruları temelde çalışmanın üç hedefini 
ortaya çıkarmaya yöneliktir. İlk olarak, yaş bağlamında Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlarının Güneydoğu Sorununa nasıl baktıklarını ortaya koymak; İkincisi, daha önce 
yapılan çalışmalarla karşılaştırıldığında, temel konularda ne gibi değişikliklerin olduğunu 
gözlemlemek ve Üçüncüsü de, son yıllarda yükselişe geçen milliyetçi söylemlere istinaden 
Güneydoğu Sorununa bakıştaki değişimleri tespit edebilmektir.  

Bu noktada akla gelebilecek en önemli sorulardan birisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi 
öğrencilerine ve belli bir toplum kesimine işaretle, belli bir yaş ve eğitim düzeyinden 
insanlarla yapılan bir çalışmanın sonuçları daha önce bütün ülkeyi temsil eden bir 
örneklemle yapılan bir çalışmanın sonuçları ile karşılaştırılabilir olup olmadığı sorusudur. 
Biz bu karşılaştırmanın kesinlikle yapılabilir ve yapılması gereken bir karşılaştırma olduğu 
kanaatine sahibiz. Zira bu çalışmada karşılaştırma yapılacak olan SETA çalışması 
toplumun eğitim, yaş, gelir ve kültür bağlamında bütün kesimlerinin görüşlerinin 
ortalamasını sunmaktadır. Bu çalışma ise bu kesimlerden sadece birinin görüşünü alıp 
bütün diğerlerinin görüşlerinin ortalaması ile karşılaştırma yapmaktadır ki, bu tümel tikel 
kıyaslamasının kesinlikle bilimsel metodolojiye uygun ve yapılması gereken bir çalışma 
olduğunu gösterir.  

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye’nin doğu istikametinde ve orta büyüklükteki bir 
ilinde yer alan üniversite olarak öğrencileri de büyük oranda Karadeniz kıyısı şehirlerinden 
gelmektedir. Buna ve genel Türkiye şartlarına bağlı olarak ankete katılan öğrencilerin de 
yüzde 21.2’sinin aylık aile geliri asgari geçim düzeyinin biraz üzerine işaret eden 1500-
2500 aralığında iken; yüzde 94’ü de sendikaların dört kişilik bir aile için fakirlik sınırı 
olarak açıkladıkları 5 bin 500 liranın altında bir gelire sahiptirler. Katılımcıların sadece 
yüzde 6’sının ailesi fakirlik sınırının üzerine işaret eden bu miktarın üzerinde bir gelire 
sahiptirler.  

Katılımcılara kendilerini ideolojik ve politik olarak nasıl tanımladıkları sorulmuş ve tek bir 
seçenek veya önem derecesine göre üç seçenek işaretleyebilecekleri bildirilmiştir. Bu 
soruya verilen cevabın ilk seçeneğinde 16 tanımlamadan en öne çıkanlar şöyle 
sıralanmıştır: yüzde 24.4 (122 kişi) Milliyetçi, yüzde 19.4 (97 kişi) Atatürkçü ve yüzde 
15.4 (77 kişi) Demokrat. Beş yüz katılımcının tamamı ilk seçeneği işaretlemesine karşın, 
ikinci seçeneği yüzde 51.8’ine tekabül eden 259’u işaretlemiş, benzer bir ifadeyle yüzde 
48.2’sine tekabül eden 241’i işaretleme yapmamıştır. Bu veriyi, katılımcıların yarısına 
yakın bir kesimin kendisini tek bir niteleme ile tanımlamayı uygun bulduğu şeklinde 
yorumlamak mümkündür. Muhtemelen bu oran, eğitim düzeyi düştükçe daha da yükselme 
potansiyeli taşımaktadır. Çünkü eğitim düzeyi yükseldikçe insanların dünyaya daha geniş 
bir perspektiften baktıkları bilinen bir realitedir. Benzer bir şekilde ankete katılanların 
yüzde 51.8’i ise kendisini birden fazla niteleme ile tanımlama ihtiyacı hissetmiştir. Yine bu 
yaklaşımın da eğitim düzeyi düştükçe düşme trendi içinde olması beklenebilir. Dolayısıyla 
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bu oranın Türkiye genelini temsil eden bir örneklemde daha düşük çıkması sürpriz 
olmayacaktır. Bütün bunlar bir yana, katılımcı öğrencilerin yarıdan biraz fazlasının 
kendisini en az iki ayrı niteleme ile tanımlama eğilimi olumlu karşılanması gereken ümit 
verici bir bulgu olarak kabul edilebilir. Zira bu veri, üniversite öğrencilerinin ve bir bakıma 
toplumun geleceğinin dünyaya, olaylara ve olgulara tek bir pencereden değil, çoklu 
pencerelerden bakmayı tercih ettiği ve çevresini esnek bir yaklaşımla yorumlama 
potansiyeline sahip olduğu şeklinde yorumlanabilir.  

Aynı soruya verilen cevabın ikinci seçeneğinde öne çıkan nitelemeler şu şekildedir: yüzde 
9.4 (47 kişi) milliyetçi, yüzde 9 (45 kişi) Atatürkçü, yüzde 5.2’lik (26 kişi) aynı oranla 
Kemalist ve Muhafazakar, yüzde 3.8 (19 kişi) İslamcı, yüzde 3.2 (16) Ülkücü. 

Üçüncü seçeneği ise toplam katılımcının sadece yüzde 32.87’i cevaplamıştır. Söz konusu 
orana tekabül eden 164 kişinin belli başlı dağılımı ise şöyledir: yüzde 4.2 (21 kişi) 
Hümanist, yüzde 3.4’lük (17 kişi) oranlarla Milliyetçi ve Solcu, yüzde 3.2 (16 kişi) 
Ülkücü, yüzde 3’lük (15 kişi) aynı oranla İslamcı ve Atatürkçü. Üçüncü seçenekte daha 
önce görülmeyen Hümanist ve Solcu seçeneklerinin öne çıkması, son derece kayda değer 
bir bulgu olup, bu kesimin katılımcılarının kendilerini çoklu nitelemelerle tanımlama 
eğilimine daha yüksek düzeyde sahip oldukları şeklinde yorumlanabilir.  

I) Ülkenin En Önemli Sorunları 

Katılımcılara ülkenin en önemli sorununun onlara göre ne veya neler olduğu sorulmuştur 
ve birden üçe kadar sıralama yapabilecekleri belirtilmiştir. Bu sorunun ilk seçeneğini 
katılımcıların tamamı, ikinci seçeneğini yüzde 62.6’sı ve üçüncü seçeneğini yüzde 50.6’sı 
cevaplamıştır. Bu oranları katılımcıların yarıdan fazlasının ülke sorunlarını en az iki madde 
ile ve üçte ikisi kadarı da en az üç madde ile ifade etme gereği hissettiği şeklinde 
açıklamak mümkündür. Bu soruya çoklu cevaplamanın daha tam bir cevaplama olduğu 
söylenebilir. Katılımcıların yarısı kadarının bu soruyu tek madde ile cevaplaması pekâlâ 
eksik bulunabilecek bir cevaplamadır.  

Ülkenin en önemli sorunuyla ilgili soruya verilen cevabın ilk seçeneğinde yüzde 38.8 (194 
kişi) ile Terör/PKK seçeneği en öne çıkan seçenek olmuştur. Bunu yüzde 24.6 (123 kişi) 
ile İşsizlik, yüzde 16.4 (82 kişi) ile Eğitim ve yüzde 12.8 (64 kişi) ile Ekonomik Sorunlar 
takip etmiştir. İşsizlik ve ekonomik sorunların yüzdelerinin toplandığında Terör/PKK 
seçeneğine çok yaklaştığı gözden kaçmamaktadır. Diğer seçenekler bunların çok daha 
gerisinde kalmışlardır.  

Aynı soruya verilen cevabın ikinci seçeneğinde sıralama büyük oranda değişmiş ve ilk 
sıraya bu kez yüzde 14.4 (72 kişi) ile Ekonomik sorunlar yerleşmiş ve hemen bunun 
ardından yüzde 14.2 (71 kişi) ile Eğitim seçeneği gelmiştir. Terör/PKK seçeneği ise burada 
yüzde 12.8 (64 kişi) ile üçüncü sıraya düşmüştür. İşsizlik seçeneği burada yüzde 7.6 
olurken ekonomik sorunlarla toplandığında yüzde 22’ye ulaşmaktadır. İkinci seçenekte 
daha önce yüzde 1.6 seviyesinde olan Türkiye’deki Suriyeliler sorunu yüzde 6.2’ye 
yükselerek pik yapmıştır. Bu cevap da dikkatle incelenmesi gereken bir cevaptır.  
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Aynı sorunun üçüncü seçeneğinde yüzde 12.8 ile Terör/PKK tekrar en öne çıkmış, bunu 
yüzde 10 ile Eğitim, yüzde 9 ile işsizlik, yüzde 7.6 ile Ekonomik sorunlar ve 4.8 ile 
Türkiye’deki Suriyeliler izlemiştir.  

Bu tür çoklu cevap verme imkânının bulunduğu soruların yorumunda elbette diğer 
cevaplar büyük bir fikir verebilse de, temel cevap katılımcının duruma ilk tepkisi yani 
soruya verdiği ilk cevabıdır. Bu kapsamda işsizlik ve ekonomik sorunların toplamı yüzde 
37.4 ile terör cevabının hemen arkasında gelmesi dikkat çekicidir. Üçüncü aşamada ise 
eğitim sorunları gelmektedir. Daha önce SETA’nın yaptığı çalışmada sonuçlar en yüksek 
olandan en düşük olana doğru şöyle sıralanmıştır. İşsizlik yüzde 47.2; ekonomik sorunlar 
yüzde 29.1; Kürt sorunu/Terör/PKK 16.2; Hizmet alanındaki yetersizlikler yüzde 5.5 
olarak tezahür etmiştir. SETA çalışmasının kriz yılı olan 2009 yılında yapıldığı hatırlanırsa 
işsizlik ve ekonomik sorunlara yapılan vurgu daha mantıklı hale gelecektir. Diğer yandan 
“Kürt Açılımı”yla sağlanan görece huzur ortamı da bu konuyu sorun olarak görenlerin 
oranını yarı yarıya azaltmış görünmektedir.  

II) Üniversiteli Gençlik “Güneydoğu Sorunu”ndan Ne Anlıyor? 

Katılımcılara başka bir soruda “Güneydoğu Sorunu denince aklınıza ne geliyor?” diye 
sorulmuş ve arzu ederlerse birden üçe kadar sıralama da yapabilecekleri belirtilmiştir. 
Nitekim ilk seçeneği katılımcıların tamamı cevaplamış ve yüzde 38.8 (194 kişi) ile 
“Güneydoğu bölgesi merkezli terör sorunu” seçeneğine en yüksek oylamayı yapmışlardır. 
Bu oranın daha önceki Türkiye’nin en önemli sorunu sorusundaki terör cevabıyla birebir 
aynı olması dikkat çekicidir. Bunu % 27 (135 kişi) ile Kürt Sorunu seçeneği takip etmiştir. 
Diğer seçenekler şöyle sıralanmıştır: Güneydoğu Bölgesi merkezli dış-güç müdahalesi % 
11 (55 kişi); Güneydoğu Bölgesi merkezli ekonomik-sosyal sorun % 9.6 (48 kişi); 
Güneydoğu Bölgesi merkezli ayrımcılık sorunu % 3.6 (18 kişi); Güneydoğu Bölgesi 
merkezli “yetersiz devlet” sorunu % 3.4 (17 kişi); Güneydoğu Bölgesi merkezli kimlik 
sorunu % 3.0 (15 kişi); Türkiye’nin Demokratikleşme sorununun bir parçası % 3.0 (15 
kişi); Güneydoğu Bölgesi merkezli dil sorunu % 0.4 (2 kişi); Diğer % 0.2 (1 kişi).  

Aynı sorunun ikinci seçeneğini toplam katılımcının sadece yüzde 33.6’sı cevaplamış ve bu 
seçenekte sıralama birinciye göre belirgin bir şekilde değişikliğe uğramıştır. Bunun diğer 
anlamı, üniversite gençliğinin bile yüzde 66.4’ü “Güneydoğu Sorunu”nu tek bir cevapla 
açıklamayı tercih ettiği yönündedir. Oysa hayatta hiçbir olgu tek bir niteleme ile tam olarak 
açıklanamaz. Bu veri, eğitim düzeyine rağmen ülke sorunlarının ve genel olarak hayatın 
çoğunlukla tek bir pencereden yorumlandığına işaret etmektedir. Dolayısıyla topluma 
detaylı değil, tekçi ve totalci bir yaklaşımın hâkim olduğu söylenebilir ki, bu yaklaşımın 
sorunların çözümünde daha işlevsel olmadığı açıktır.  

İkinci seçenekte en öne çıkan cevap % 10.2 ile “Kürt Sorunu” Cevabı olmuştur. Bu cevabı 
% 6.2 ile Güneydoğu Bölgesi merkezli Terör sorunu cevabı takip etmiştir. İlk seçenekte 
açık ara daha önde olan bu seçeneğin ikinci oylamada yine belirgin bir şekilde ama bu kez 
arkaya düşmesi, bu seçeneği oylayanların diğerlerine oranla ülke sorunlarını daha yüksek 
düzeyde tek bir açıdan değerlendirdiklerine işaret etmektedir. Bu kategorideki diğer 
seçenekler şöyle sıralanmıştır: Güneydoğu Bölgesi merkezli dış-güç müdahalesi % 5.4; 
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Güneydoğu Bölgesi merkezli kimlik sorunu % 4.6. Diğer seçenekler yüzde bir düzeyinde 
oylanmıştır.  

Bu soruyu üç seçenekli bir şekilde cevaplayan katılımcı toplam katılımcının sadece yüzde 
16.6’sı düzeyinde kalmıştır. Yani üniversite gençliğinin bile sadece yüzde 16.6’sı ülke 
sorunlarını üç ayrı pencereden, üç farklı perspektiften, nihayet üç farklı açıdan ve çok 
sebepli bir şekilde inceleme ihtiyacı hissetmekte, geri kalanı tekçi veya en iyi halde iki 
sebepli bir yaklaşımla incelemeyi tercih etmektedir. Bu bulguların son derece dikkat çekici 
olduğu ortadadır. Bu soruya verilen cevapların üçüncü seçeneğinde en öne çıkan cevap 
yüzde 3.4 ile Güneydoğu Bölgesi merkezli dış güç müdahalesi olmuş ve bunu yüzde 3.2 ile 
Güneydoğu Bölgesi merkezli ayrımcılık sorunu takip etmiş, öne çıkan üçüncü cevap ise 
yüzde 2.0 ile Güneydoğu Bölgesi merkezli kimlik sorunu cevabı olmuştur. Diğer 
seçenekler yüzde bir düzeyinde veya bununda altında bir oranla oylanmışlardır. 
Katılımcıların yüzde 83.4’ü ise cevabına üçüncü bir seçenek koymamayı tercih etmiştir.  

Bu soruya ilk seçenekte verilen cevaplar esas alınarak, kendini ideolojik ve/veya politik 
olarak nasıl nitelediği şeklindeki soru arasında çapraz ilişki sorgulandığında daha değişik 
bir tablo ortaya çıkmaktadır. Buna göre kendini Demokrat olarak nitelendirenler Soruna 
yüzde 32.5 oranında terör sorunu, yüzde 24.7 oranında Kürt Sorunu, yüzde 13.0 oranında 
dış güç müdahalesi ve yüzde 10.4 oranında Ekonomik-Sosyal bir sorun olarak 
görmektedirler.  

Kendisini Sosyal Demokrat olarak nitelendirenler Sorunu yüzde 32.0 ile Terör sorunu, 
yüzde 20.0 ile Ekonomik-Sosyal sorun, yüzde 16.0 ile Kürt Sorunu olarak görmeyi tercih 
etmişlerdir. Bu verilerle, sorunu Ekonomik-Sosyal bir sorun olarak görme eğilimi en 
yüksek grubun Sosyal Demokratlar olduğu görülmüştür. Kürt Sorunu nitelemesinin görece 
düşük çıkması da dikkat çekici olup, bu grubun sorunu etnik zeminde değil, ekonomik ve 
güvenlik zemininde görmek istediğinin işaretidir.  

Kendisini Sağcı olarak nitelendiren Üniversite öğrencileri arasında Sorunu bir terör sorunu 
olarak nitelendirme cevabı en yüksek orana ulaşmışlardır. Bu oran yüzde 50 ile diğer bütün 
nitelemelerin üzerine çıkmıştır. Sağcılar Sorunu diğer görüşlerden çok daha yüksek 
düzeyde terör sorunu olarak görmekte ve güvenlikçi bir yaklaşım sergilemektedirler. Kürt 
Sorunu nitelemesi Sağcılarda yüzde 19.6’da kalırken, dış güç müdahalesi yaklaşımı yüzde 
15.2’ye çıkmaktadır. Diğer yandan Sağcıların bile yüzde 10.9’u Sorunu bir Ekonomik-
Sosyal sorun olarak görebilmektedir.  

Benzer bir şekilde kendisini Muhafazakar olarak nitelendirenler için sorun yüzde 47.1 gibi 
yüksek bir oranla Kürt Sorunu’dur. Bunu yüzde 29.4 ile Terör sorunu, yüzde 11.8 ile 
Ekonomik-Sosyal sorun nitelemesi takip etmiştir.  

Kendini Milliyetçi olarak nitelendiren katılımcıların yüzde 48.4’ü Sorunu bir Terör sorunu 
olarak gördüğünü belirtmiştir. Kürt Sorunu olarak nitelendirme yüzde 24.6 ile ikinci sırada 
gelmiştir. Bu oranın yüksek çıkması kendini Kürt milliyetçisi olarak görenlerin de bu 
kategoride bulunmasından kaynaklanmış olmalıdır. Aksi halde bu oranın başka 
açıklamasının yapılması oldukça zordur. Soruna dış güç müdahalesi olarak bakanlar yüzde 
10.7 oranındadır.  
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Atatürkçüler için Sorun yüzde 46.4 ile bir Terör sorunudur. Bunu yüzde 28.9 ile Kürt 
Sorunu cevabı, 9.3 ile Ekonomik-Sosyal sorun cevabı ve son olarak yüzde 7.2 ile dış-güç 
müdahalesi cevabı takip etmiştir.  

Kendisini Kemalist olarak nitelendirenler için sorun yüzde 44.4 oranında bir Kürt 
Sorunudur. Bu yüzdeyi her biri 16.7’lik oranlarla Ekonomik-Sosyal sorun seçeneği ve 
Terör seçeneği takip etmiştir. Kürt Sorunu nitelemesinin Muhafazakârlardan sonra en 
yüksek Kemalistlerde çıkması son derece dikkat çekicidir. “Kürt Kemalistler”den 
bahsetmek çok mümkün olmayacağına göre, bu oran Kemalistlerin daha farklı 
özellikleriyle ilişkilendirilerek incelenmesini gerektirecektir.  

Solcular için sorun yüzde 33.3 ile eşit oranda hem Terör hem de Kürt Sorunudur. Bunu 
yüzde 8.3’lük eşit oranlarla Ekonomik-Sosyal sorun, Kimlik, Dil ve son olarak Ayrımcılık 
sorunu nitelemeleri takip etmektedir. Bu verilerle solcuların olguya daha bir etnik ve 
kültürel temelli yaklaşmak istedikleri yorumu yapılabilir.  

Kendisini Sosyalist olarak nitelendiren katılımcılar ise sorunu yüzde 62.5’lik yüksek bir 
oranla Kürt Sorunu olarak görme kararlılığındadırlar. Bunu her biri yüzde 12.5 ile aynı 
orana sahip olan Ekonomik-Sosyal sorun, Terör sorunu ve Türkiye’nin Demokratikleşme 
Sorununun bir Parçası seçenekleri takip etmiştir.  

Kendini İslamcı olarak nitelendirenler sorunu yüzde 29.2’lik oranlarla Terör ve Kürt 
Sorunu olarak görürken; Siyasal İslamcı olarak nitelendirenler yüzde 66.7’lik bir oranla 
Kürt Sorunu ve yüzde 33.3’lük bir oranla dış güç müdahalesi olarak görmüşlerdir. Benzer 
bir şekilde kendini dindar olarak nitelendirenler ise yüzde 37.5 ile Kürt Sorunu ve yüzde 
25 ile Terör sorunu olarak görmüşlerdir.  

Kendisini Ülkücü olarak nitelendiren grup, katılımcıların en farklı gruplarından birini 
temsil etmektedir. Zira bu grubun üyeleri Sorunu her nitelemeyi en az bir kez işaretleyen 
tek grup olmuşlardır. Buna göre en yüksek yüzde beklenebileceği üzere 35.3 ile Terör 
nitelemesi olmuştur. Bunu 17.6 ile Ayrımcılık sorunu nitelemesi, 11.8 ile Kürt Sorunu 
nitelemesi ve her biri 5.9 oranına sahip Ekonomik-Sosyal sorun, dış-güç müdahalesi, 
Kimlik, Dil, Yetersiz Devlet ve son olarak Türkiye’nin Demokratikleşme Sorununun bir 
Parçası seçenekleri izlemiştir. Beklenenin aksine Ülkücüler sorunu çok daha geniş bir 
perspektiften ele almışlardır. Kamuoyundaki imajı alt üst edecek şekilde Ülkücüler soruna 
hem güvenlikçi açıdan hem Sosyolojik açıdan ve hem de politik açıdan yaklaşmıştır.  

Kendisini Liberal Olarak Görenler için Sorun yüzde 50’lik eşit oranlarla Ekonomik-Sosyal 
bir sorun ve dış-güç müdahalesidir. Tam da liberalizmin ruhuna uygun olarak, kendini 
liberal görenler sorunu öncelikle ekonomik ve sosyal bir sorun olarak görmeyi tercih 
etmişlerdir.  

Kendisini Devrimci olarak görenler ise Sorunu yüzde 60.0 oranında Kürt Sorunu olarak 
görmeyi uygun bulmuşlardır. Bunu yüzde 20.0’lık oranlarla Terör sorunu ve Türkiye’nin 
Demokratikleşme Sorununun bir Parçası seçenekleri takip etmiştir.  
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Son olarak kendini Hümanist olarak görenler ise Sorunu yüzde 46.2 ile dış-güç 
müdahalesi, yüzde 23.1 ile Terör sorunu ve yüzde 15.4 ile bir ayrımcılık sorunu olarak 
görmeyi uygun bulmuşlardır.  

Verilerden de anlaşılacağı üzere, her farklı görüş grubunda sorunun öncelikli olarak farklı 
şekillerde algılanması söz konusudur. Görüş gruplarının her birinin algısını en sert 
olanından en yumuşak olanına doğru sıralamak icap ed erse, her bir grup için en öne çıkan 
algı şu şekildedir: Sorunu en yüksek düzeyde bir terör sorunu olarak görenlerin başında 
sırasıyla Sağcılar, Milliyetçiler ve Atatürkçüler gelmektedir. Sorunu en yüksek düzeyde bir 
dış güç müdahalesi olarak görenlerin başında sırasıyla Sosyal Demokratlar, Sağcılar ve 
Demokratlar sıralanmaktadır. Sorunu bir Kürt Sorunu olarak görenlerin başında sırasıyla 
Siyasal İslamcılar, Sosyalistler ve Kemalistler gelmektedir. Benzer bir şekilde sorunu 
kimlik sorunu olarak görenlerin başında İslamcılar, Solcular ve Ülkücüler; ekonomik ve 
sosyal bir sorun olarak görenlerin başında Liberaller, Sosyal Demokratlar ve Kemalistler; 
ayrımcılık sorunu olarak görenlerin başında Ülkücüler, hümanistler ve dindarlar; dil sorunu 
olarak görenlerin başında sırasıyla solcular ve ülkücüler gelmektedir. Son olarak sorunu 
yetersiz devlet sorunu olarak görenlerin başında sırasıyla dindarlar, Kemalistler ve 
İslamcılar; Türkiye’nin Demokratikleşmesinin bir parçası olarak görenlerinin başında ise 
sırasıyla Sosyalistler, Ülkücüler ve Kemalistler gelmektedir.  

III) Kürtlerin Kökeni ve Tarihiyle ilgili Ne Düşünülüyor? 

Başka bir soruda katılımcılara “Sizce Kürtler Anadolu’ya aşağıdaki bölgelerden 
hangisinden gelmişlerdir?” diye bir soru sorulmuş ve bu soruya en yüksek oranlı cevap 
yüzde 28.0 ile Irak cevabı alınmıştır. Bu cevabı yüzde 20.2 ile Ermenistan cevabı takip 
etmiştir ki, en ilginç cevap da bu olmuştur. Oysa Kürtlerin kökeni İran ve Irak ile 
ilişkilendirilebilse de, Ermenistan ile ilişkilendirilemez ve bu bağlantıyı kuran ciddi bir 
tarihi köken tezi de mevcut değildir. Oysa burada en yüksek ikinci oranla bu cevabın 
verilmiş olması son derece açıklanmaya muhtaç bir durumdur. Bu açıklama belki Kürtlerin 
PKK ile ilişkilendirilmesi ve PKK’nın da Ermenilerle, Ermenistan ile ve geçmişte bir 
Ermeni terör örgütü olan ASALA ile ilişkilendirilmesiyle yapılabilir. Bir başka 
ilişkilendirme de PKK terör örgütü elebaşı A. Özcalan’ın halk arasında Ermeni asıllı 
olduğu yollu söylentiler ile yapılabilir.  Bunların dışında bir açıklama yapmak da oldukça 
zordur. Bu konuda Türk halkının üniversite öğrencileri kesiminin mutlak manada eksik 
bilgiye sahip oldukları ve eğitim düzeyleri göz önünde bulundurulunca göreceli 
değerlendirme açısından kesinlikle çok yetersiz bir bilgi düzeyinde bulundukları 
belirtilmelidir.  

Kürtlerin Anadolu’ya nereden geldiğiyle ilgili soruya verilen üçüncü en yüksek oranlı 
cevap yüzde 17.6 ile Suriye olmuştur. Bu cevabı yüzde 14.4 ile “Bölgenin Yerli Halkıdır” 
cevabı izlemiştir. Diğer cevaplar ise sırasıyla yüzde 6.4 İran, yüzde 5.4 Orta Asya, yüzde 
4.6 Arabistan, yüzde 0.6 ile Rusya şeklinde tezahür etmiştir. Bu cevaplardan ülke halkının 
eğitimli, genç ve dinamik bir kesimini temsil eden üniversite gençliğinin bile Kürtlerin 
Anadolu’ya nereden geldikleri yani Kürtlerin tarihi olarak anavatanının neresi olduğuyla 
ilgili hemen hiçbir bilgilerinin olmadığı çıkarılabilir. Zira Kürtlerin Anadolu’ya yüzyıllar 
süren bir süreç eşliğinde İran’ın kuzey-batısında bulunan Zagros Dağları eteklerinden 
çeşitli sebeplerle göç ederek geldikleri konusunda hiçbir şüphe yoktur (Geniş bilgi için 
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bak. McDowall, 2004: 31; Natali, 2009: 27; Akyol, 2006: 35-37; Alakom, 2007).  Bu 
süreç, İslamiyet’in doğuşu ve buna mukabil Sasani Devleti ve Bizans İmparatorluğunun 
yıkılması ile başlamış bir süreç olup, son yüzyıla kadar da devam etmiş geniş bir vetiredir.  

Katılımcılara “Sizce Kürtler kaç asırdan beri Anadolu’da yaşamaktadırlar?” diye bir soru 
sorulmuş ve yüzde 29.6 ile en yüksek orana sahip cevap “5-6 asırdan beri” seçeneği 
olmuştur. Bunu yüzde 24.6 ile 9-10 asırdan beri cevabı ve yüzde 24.2 ile daha fazla süredir 
cevabı izlemiş yani Kürtlerin 10 asırdan daha fazla süredir Anadolu’da yaşadığını beyan 
etmiştir. Bu cevapların hepsi de değişen derecelerde doğrudur. Zira Kürtlerin Anadolu’ya 
göçebe ve yabancı bir grup olarak girmeleri Müslüman Arapların Sasani Devletini yıkıp, 
Bizans İmparatorluğunu geriletmeleri ile başlamışsa da, bu dönemde Kürtlerin Anadolu’da 
yerleşik bir toplum olmaları söz konusu olmadığı gibi, yerleşik ve mevcut göçebe büyük 
gruplardan sırasıyla Ermeniler, Süryaniler, Rumlar, Yahudiler, Nesturi ve Keldanilerin 
yanında küçük bir grup olarak kırsalda ve dağlarda yaşaması söz konusudur.  

IV) Kürtlerin Sosyolojik Yapısıyla İlgili Algılar 

Bir başka soruda katılımcılara “Sizce Kürtler aşağıdaki gruplardan hangisi veya 
hangilerinden oluşur?” sorusu sorulmuş ve isterlerse birden fazla seçenek 
işaretleyebilecekleri beyan edilmiştir. Katılımcıların bu soruya verdikleri en yüksek oranlı 
cevap yüzde 29.4 ile Zazalar ve yüzde 25.8 ile de Araplar cevapları olmuştur. Oysa 
Kürtlerin aslında ne Zaza ve ne de Arap olmadığı açık ve net bir şekilde bilinen bir 
realitedir. Ama toplumun algısı ve bu arada üniversite gençliğinin konuyla ilgili algısı bu 
yöndedir ve son derece sorunludur. Üniversite gençliğinin algısı bu derece sorunlu ise, 
üniversite eğitimine hatta lise eğitimine ulaşamayan gençliğin ve diğer toplum kesimlerinin 
konu ile ilgili algısını tahmin etmek hiç de zor olmayacaktır. Dolayısıyla Türkiye’nin bu 
konuda çok ciddi bilgilendirme yapmaya ve eğitimde bu konuların doğru bir şekilde 
topluma anlatımına ihtiyacı olduğu anlaşılmaktadır. Üçüncü en büyük yüzdeli cevap 
aslında birincide yer alması gereken Kurmançiler cevabı olmuş ne var ki yüzdesi sadece 
11.6’da kalmıştır. Türkiye’deki Kürtlerin çoğunun Iraktakilerden farklı olarak Kurmançi 
olduğu bilinmektedir. Başta dil olmak üzere, kültür de büyük oranda ırak’taki Soranilerden 
farklılaşmaktadır.  

Katılımcıların bu soruya verdikleri dördüncü en yüksek yüzdeli cevap 10.6 ile Farslar 
(İranlılar) cevabı olmuştur. Kürtlerin dillerinin Farsça ile olan büyük benzerliğinden dolayı 
böylesi bir cevap çok garip karşılanmayabilir. Nitekim geçmişte dil üzerinden Kürtlerin 
kökenini tayin eden bazı yaklaşımlar dile gelebilmiş ve bunlardan birisi olarak Nihal Atsız 
“Kürtler buz gibi İranlıdır” türü çıkarımlarda bulunabilmiştir. Kürtlerin İran menşeli 
olduklarına şüphe olmasa da, etnik olarak Fark kökenli veya Fars Dağlıları olmadığına 
kesin gözüyle bakılmaktadır.  

Beşinci en yüksek yüzdeli cevap ise yüzde 7.2 ile Süryaniler cevabı olmuştur. Oysa etnik 
köken olarak Süryaniler ile Kürtlerin tümüyle farklı gruplar oldukları kesindir. Her ne 
kadar uzun zamanlar içerisinde sosyal bir vetire sonucu bölgenin en eski halklarından birisi 
olan Süryaniler ile Kürtlerin karışmış olması tarihi bir realite olsa da, sorunun sorulma 
şekli farklı olduğu için cevapta Kürtleri meydana getiren gruplardan birisi olarak 
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Süryanilerin verilmesi durumu, Kürt algısı ile ilgili olarak son derce sorunlu bir duruma 
işaret etmektedir.  

Aynı soruya verilen en ilginç cevap yüzde 6.6 ile “Dağ Türkleri” cevabı olmuştur. “Dağ 
Türkleri” teorisi özellikle 1990’lara kadar popüler olan ve daha çok devlet merkezli ve 
devlet yönelimli Türk Milliyetçisi bir takım tarihçilerin gündeme getirdiği nazariyedir. Ne 
var ki, bu nazariyenin gerçek olmadığı, bir kurgu olduğu ve gerçekliğin belki çok küçük bir 
bölümünü açıklayabilecek bir yaklaşım olduğu bugün artık bilinmekte ve kabul 
edilmektedir. Üniversite gençliğinin bile yüzde 6.6’sı Kürtleri meydana getiren alt 
gruplardan birisinin Dağ Türkleri olduğuna inanması, Türkiye’de Kürtlerle ilgili eksik, 
hatalı ve yanlış bilgi düzeyini göstermesi bakımından kayda değerdir. Söz konusu yanlış ve 
hatalı bilgilenmenin Cumhuriyet yılları boyunca Kürtlerle ilgili görmezden gelme ve yok 
sayma politikalarının sonucu olduğuna şüphe yoktur. Yok sayınca sosyal olguların yok 
olmadığı, sorunların çözülmediği artık bugün daha açık bir şekilde görülmektedir. 
Türkiye’nin bu konuda daha gerçekçi bir yaklaşımla çözüm aramasının daha faydalı 
olacağı açıktır.  

Aynı soruya verilen diğer cevaplar yüzde 2.0 ile Yörükler ve Soraniler olmuş bunları 
yüzde 1.2 ile Türkmenler, yüzde 0.2 ile Romanlar takip etmiştir. Kürtlerle ilgili toplumdaki 
değim yerindeyse “cehaletin” büyüklüğüne bakınız ki, ankete katılan 10 üniversite 
öğrencisi, Kürtleri meydana getiren gruplardan birisinin de Yörükler olduğu cevabını 
verebilmektedir.  

V) Kürtlerin Nüfusu ve Demografik Dağılımıyla İlgili Algılar 

Katılımcılara başka bir soruda “Sizce Kürt nüfusun, Türkiye’nin toplam nüfusu 
içerisindeki oranı yüzde kaçtır?” şeklinde bir soru sorulmuş ve katılımcıların yüzde 60.6’sı 
Kürtlerin Türkiye nüfusu içerisindeki oranını yüzde 10 ila 21 arasında değişen aralıkları 
belirlerken; yüzde 39.4’ü Kürtlerin Türkiye nüfusu içerisindeki nüfusunu en yüksek 
tahminin bile üzerinde bir oranla yüzde 22 ila 33 arasında bir aralığa konumlandırmıştır. 
Oysa Kürtlerin nüfusu en yüksek bilimsel ciddi çalışmaların yaptığı tahminlerde bile yüzde 
20’yi geçmemektedir. Üniversite öğrencilerinin yüzde 39.4’ünün bu konuda yüksek 
tahminde bulunması son derece dikkat çekicidir. Toplumun eğitimsiz genç kesiminin ve 
genel olarak daha eğitimsiz yaş gruplarının bu konuda çok daha yüksek tahminler 
yapabileceği düşünülebilir. Zira Türkiye’deki Kürtler gibi eğer bir ülkede bir etnik grup 
veya bir toplum kesimi terörle veya toplumsal sorunlarla ilişkilendiriliyorsa o ülkede 
insanların çoğu bu etnik grubu veya toplum kesimini gerçek nüfus oranının çok daha 
üzerinde algılayacaktır. Bunun ABD’de zenciler başta olmak üzere hemen hemen 
dünyanın her ülkesinde benzer tecrübeleri söz konusudur. Bu etnik sosyal topluluklar, 
bulundukları ülkede çeşitli ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlarla ilişkilendirildikleri için 
istenmez veya en hafif ifadeyle olumsuz karşılanırlar. Bu olumsuz karşılama onlara karşı 
var olan toplumsal tolerans, hoşgörü ve tahammülü azaltır. Toplumsal tahammül ve 
hoşgörüdeki bu azalış beraberinde bu grupların istenmemesini ve fazlalık olarak 
görülmesini getirir. Toplumun bu insanları fazlalık olarak görmesi, onlarla ilgili algılarına 
da yansır ve bu insanlar olduklarından daha fazla ve daha kalabalık düşünülürler. 
Türkiye’de de böylesi bir sonunun yaşanmakta olduğu anlaşılmaktadır. Bununla ilgili 
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devletin ve sivil toplumun ayrı veya birlikte bir çalışma içerisine girmeleri gerektiği 
anlaşılmaktadır.  

Başka bir soruda katılımcılara “Sizce en fazla Kürt nüfus barındıran ilimiz aşağıdakilerden 
hangisidir?” diye bir soru sorulmuş ve katılımcıların yüzde 67.0 ile büyük çoğunluğu 
Diyarbakır cevabını vermişlerdir. Bunu yüzde 18.0 ile Şanlıurfa ve 8.4 ile İstanbul takip 
etmiştir. Geri kalan seçenekler yüzde bir veya altında tezahür etmiştir. Oysa Türkiye’de 
Kürt kökenlilerin veya ailesi Kürt olarak nitelendirilen insanların en fazla nüfusa sahip 
oldukları il Diyarbakır değil, İstanbul’dur. Bunun nüfus sayımlarıyla kesinleşmiş bir 
sonucu yoktur ama genel kanaat ve yapılan saha çalışmalarının sonuçları bu yöndedir. 
Nitekim İstanbul nüfusunun yüzde 14.8’inin Kürtlerden oluştuğunu tespit eden KONDA 
araştırması bunlardandır. Bu kanatın oluşmasında bir başka önemli faktör seçimlerdir ve 
hemen her seçimde HDP Diyarbakır’dan aldığı oyun çok daha fazlasını İstanbul’dan 
almaktadır. Bu da beraberinde böylesi bir algı için haklı sebep oluşturur. Oysa ankete 
katılanlar bunun tersini söylemişlerdir. Demek ki vatandaş Kürtlüğü etnik bir olgu olarak 
değil, daha çok bölgesel, coğrafi, kültürel ve sosyal bir durum olarak değerlendirmektedir. 
Eğer batıda yaşıyorsa, sosyal şartları gelişmişse, kültürel olarak ortalama vatandaşla 
benzeşmiş ise bu insanlara artık Kürt nitelemesi yapmayı tercih etmemektedir.  

Benzer bir şekilde başka bir soruda katılımcılara “Sizce Türkiye’deki Kürtler bugün daha 
çok kırsalda mı yaşamaktadır yoksa şehirlerde mi?” şeklinde bir soru sorulmuş ve 
katılımcıların yüzde 59.6’sı Türkiye’deki Kürtlerin kırsalda yaşadıklarını düşündüğünü 
beyan etmiş, şehirlerde yaşadıklarını beyan edenlerin oranı ise sadece yüzde 39.2’de 
kalmıştır. Oysa bugün gerçek oranların bunun tam olarak aksine işaret ettiğini söylemek 
mümkündür. Zira özellikle terör sorunu ve terörle mücadele kapsamında yapılan 
uygulamalar sonucu olarak Kürt nüfusun büyük bölümü köylerini terk ederek şehir 
merkezlerine yerleşmiş durumdadırlar. Burada katılımcıların gerçeklerden kopuk bir 
şekilde Kürtlüğü kırsallıkla, kırsal kültürle, kırsal şartlarla, geri kalmışlıkla ve cehaletle 
ilişkilendirdiği yollu yukarıdaki çıkarımın desteklendiği görülmektedir. Nitekim başka bir 
soruda katılımcılara “Sizce Kürt nüfusun yüzde kaçı okuma yazma bilmemektedir?” sorusu 
yöneltilmiş ve cevaplayıcıların yüzde 36.8’inin yanlış bir şekilde Kürtlerin yüzde 20’den 
çok daha fazlasının okuma yazma bilmediğini beyan etmişlerdir. En azından bu kesimin, 
Kürtlerin neredeyse yarısını okuma yazma bilmeyen bir toplum olarak düşünmekte olduğu 
anlaşılmaktadır. Oysa araştırmalar en azından 2011 yılı için Kürt nüfus içerisinde okuma 
yazma bilmeyenlerin oranını % 17 olarak vermektedir. Bu rakam Türk nüfus için sadece % 
4’tür (KONDA, 2011). Bütün bu veriler Kürtlerle ilgili eksik, hatalı ve yanlış bir algının 
her şeye rağmen sürüp gittiğini göstermektedir.  

 

VI) Kürtlerle İlgili Politik Algılar 

Başka bir soruda katılımcılara “Sizce Kürt seçmen daha çok hangi partiye oy 
vermektedir?” sorusu sorulmuş ve yüzde 86.0 ile en yüksek oran HDP (Halkların 
Demokratik Partisi) cevabı çıkmıştır. İkinci en yüksek yüzdeli cevap ise 9.4 ile AKP 
(Adalet ve Kalkınma Partisi) olmuştur. Diğer partilerle ilgili cevaplar yüzde bir altında bir 
düzeyde tezahür etmiştir. Oysa bu cevaplar Türkiye gerçeği ile örtüşmemektedir. Bu 
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cevaplar, üniversite gençliğinin bile Kürtlerle ilgili yanlış bir algıya sahip olduklarını 
göstermektedir. Zira Kürt seçmenin HDP ve AKP arasında kabaca yarı yarıya bölündüğü 
bilinirken; katılımcı Kürt seçmenin yüzde 86 gibi büyük çoğunluğunun HDP’ye oy 
verdiğini düşünmektedir. Oysa Güneydoğu’daki illerin bile çoğunda HDP bu yüzdeye 
ulaşamamaktadır. Bazı seçimlerde ve sadece Hakkâri’de bu oranlar yakalansa da, diğer 
bölge illerinde bu oranların çok altında bir HDP oyu söz konusudur. Hatta birçok bölge 
ilinde oyların yarı yarıya yakın bir parselasyonu söz konusudur. Batı illerinde ise, Kürt 
seçmen çoğunlukla HDP’ye değil, diğer partilere ve bu arada AKP’ye yöneldiği 
bilinmektedir. Buradaki yüksek oranlı HDP cevabı, bu partiyi terör ile ilişkilendiren ve 
Kürtlerin çoğunu da terörizme ve ayrılıkçılığa destek veren yanlış ve yüzeysel algı ile ilgili 
olsa gerektir.  

VII) Farklı Toplum Kesimlerini Bir Arada Tutan En Önemli Bağ ile İlgili Algı 

Başka bir soruda katılımcılara “Sizce Türkiye’deki farklı toplum kesimlerini bir arada 
tutan en önemli bağ nedir?” şeklinde bir soru sorulmuş ve on bir seçenekten birini, ikisini 
veya üçünü işaretleyerek önem derecesine göre bir sıralama yapabilecekleri de 
belirtilmiştir. Buna istinaden üç ayrı cevap skalası oluşmuş ve katılımcıların yüzde 99.8’i 
bu soruyu en az bir kez cevaplarken; aynı soruyu cevaplamak için ikinci bir seçenek 
işaretleyenlerin yüzdesi 48.8 ve üçüncü bir seçenek işaretleyenlerin yüzdesi ise 36.4’te 
kalmıştır. Bu soruyu cevaplamadaki azalan trendin yorumu son derece önemlidir. Buna 
göre katılımcıların % 51.2’si Türkiye’deki farklı toplum kesimlerini bir arada tutan ikinci 
bir değerin gerekliliğine çok inanmamakta, bunun için tek bir değerin varlığının yeterli 
olacağını düşünmektedir. Benzer bir yorum üçüncü seçeneği işaretlemeyen % 63.6’lık oran 
için geçerlidir. Oysa hiçbir ülkede farklı toplum kesimlerini bir arada tutan değerler ve 
bağlar tek bir tane olmamıştır ve olamaz. Bunun için en az iki veya üç tane seçenek 
işaretlemek gerekeceği çok açıktır. Burada araştırmanın veri toplama tekniğinden 
kaynaklanan bir sorun akla gelebilir ve cevaplayıcıların uğraşmak yerine kısa yoldan 
cevaplayıp geçmek istemeleri bir faktör olarak görülebilirse de, üniversite öğrencilerinin 
bu konuda çoklu bir yaklaşım yerine tekil ve sığ bir yaklaşım içerisinde olduklarını ileri 
sürmek görece daha güçlü bir çıkarım olabilecektir. Üniversite öğrencilerinin tekil baktığı 
bir ortamda daha eğitimsiz toplum kesimlerinin büyüyen oranlarla böylesi bir tutum 
içerisinde olabilecekleri akla gelmelidir.  

Diğer yandan birinci seçenekte en çok oylanan “ortak bağ” anlamında değer yüzde 36.4 
(182 kişi) ile Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı olmuştur. Bu seçeneği yüzde 15 (75 kişi) 
ile Ortak Tarih ve Coğrafya seçeneği ve onu da yüzde 12 (60 kişi) ile Milli ve Kültürel 
Değerler takip etmiştir. Yüzde onun üzerinde oylama alan son değer ise 10.8 (54 kişi) ile 
Kardeşlik Duygusu seçeneği olmuştur. Bunları her biri yüzde onun altında olmak üzere 
sırasıyla Din (% 6.6), Devlet (% 4.0), Ortak Ekonomi (% 2.8), Hukuk ve Demokrasi (% 
2.2), Ortak Dil (% 1.8), Karizmatik Liderler (% 1.6) takip etmiştir. Bu arada yüzde 5.6’lık 
bir kesim ise “Herhangi bir bağ yok” seçeneğini işaretlemeyi uygun bulmuştur. Bu 
seçeneği işaretleyenlerin oranı yüksek bulunabilirse de, bakışa göre ve bütün terör 
faaliyetleri ve ayrılıkçı propagandalara rağmen pekâlâ düşük de görülebilir. Benzer bir 
şekilde bu oranın eğitim ve yaş düzeyi değiştikçe diğer toplum kesimlerinde düştüğü 
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söylenebileceği gibi, bu cevabı verenlerin bile ilerleyen yaşlarında bu görüşten 
ayrılacakları da pekala iddia edilebilir.  

Aynı soru için ikinci bir seçenek işaretleyen ve 244 kişiden oluşan örneklemin yüzde 
48.8’lik kısmı için bu kez en birleştirici bağ yüzde 10.2 (51 kişi) ile Milli ve Kültürel 
Değerler olmuştur. Bunu yüzde 8.4 (42 kişi) ile Ortak Tarih ve Coğrafya, yüzde 6.8 (34 
kişi) ile Kardeşlik Duygusu, yüzde 5.8 (29 kişi) ile Din, yüzde 4.2 (21 kişi) ile Devlet, her 
biri yüzde 3.4 (17 kişi) ile Ortak Dil ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı seçenekleri, 
yüzde 3.2 (16 kişi) ile Ortak Ekonomi seçenekleri izlemiş, diğer seçeneklerse daha düşük 
oranlarla işaretlenmiştir. İkinci seçenekte birincinin aksine Türkiye Cumhuriyeti 
Vatandaşlığı yerine Milli ve Kültürel Değerler seçeneğinin öne çıkmış olması manidardır. 
İlkinde siyasi bağlar öne çıkarken, ikincisinde milliyetçilik teorisinde organik bağlar olarak 
nitelendirilen değerlerin öne çıktığı görülmektedir. İlkinde Cumhuriyetçi bir yaklaşım ipi 
göğüslerken; ikincisinde evveliyatçı yaklaşım birinci gelmiştir. Sonuç itibariyle günümüz 
Türkiye’sinde, Cumhuriyetçi yaklaşımın daha güçlü olduğu açıkça görülmektedir. Bununla 
birlikte, bu sonuçların yaş gruplarından gençler için ve eğitim düzeylerinden üniversite 
düzeyi eğitim için bu şekilde tezahür edeceği ve daha yüksek yaş ve daha düşük eğitim için 
bu sonuçların evveliyatçı yaklaşım lehine farklılaşabileceği de hesaba katılmalıdır.  

Bu soruya örneklemin yüzde 36.4’ü üçüncü bir seçenek işaretlemeyi gerekli görmüştür. 
Diğer bir ifadeyle katılımcıların sadece üçte birinden biraz fazlası Türkiye’de farklı toplum 
kesimlerini en az üç ayrı değerin bir arada tuttuğuna işaretle üç ayrı seçenek işaretlemeyi 
gerekli görmüş, geri kalan üçte ikiye yakın kısmı ya bir ya da en fazla iki değer ile bu 
birlikteliği açıklayabileceği kanaatinde olduğu anlaşılmıştır. Üçüncü cevapta en öne çıkan 
seçenek yüzde 6.0 (30 kişi) ile Din seçeneği olmuştur. Bunu yüzde 5.6 (28 kişi) ile Milli ve 
Kültürel Değerler, yüzde 5.4 (27 kişi) ile Devlet, yüzde 4.6 (23 kişi) ile Kardeşlik 
Duygusu, yüzde 4.0 (20 kişi) ile Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı, yüzde 3.6 (18 kişi) ile 
Ortak Dil takip etmiştir. Diğer seçenekler daha düşük yüzdelerle oylanmıştır. Dolayısıyla 
ancak üçüncü seçenekte Din bağının ön plana çıkması düşündürücüdür. Artık günümüz 
toplum modelinde birleştirici unsurun Fransız İhtilali öncesine göre büyük oranda 
değiştiğini ve geleneksel tarım toplumdaki din unsurunun yerini modern çağdaş toplumda 
siyasi bağların aldığını göstermesi bakımından kayda değerdir. Bununla birlikte, daha önce 
de belirtildiği gibi, bu cevapların yaş ve eğitim değişkenlerinin farklılaşmasıyla 
değişebilecek veriler olduğu tekrar hatırlanmalıdır. Ne var ki, üniversite gençliğinin büyük 
oranda Türkiye’nin geleceğini temsil eden toplum kesimi olduğu düşünülürse, bu 
cevapların geleceğin Türkiye’sinde zayıflamak yerine daha da güçleneceği kestirilebilir.  

Bu soruya verilen cevapları, daha önce yapılmış araştırmalarda aynı veya benzer sorulara 
verilen cevaplarla karşılaştırmak fikir verici olabilir. Bu çalışmada bu soruya verilen üç 
cevaptan en güçlüsü ilki olduğu için, ilk cevabın esas alındığı bir karşılaştırma daha 
isabetli olacaktır. Daha önce SETA (Siyaset, Ekonomi ve Toplumsal Araştırmaları 
Vakfı)’nın 2009 yılında 10 bin 577 kişi ile “Demokratik Açılım”ı değerlendirebilmek 
üzere yaptığı çalışma, bu konuda en çok bilinen çalışmalardan birisidir (ARAS ve diğ., 
2009). SETA’nın çalışmasında Türkiye’de farklı toplum kesimlerini bir arada tutan en 
önemli bağ sorusu “Sizce Türkiye’deki Türk, Kürt, Laz, Çerkez gibi farklı kökenden 
gelenleri bir arada tutan en önemli bağ nedir?” şeklinde sorulmuş ve bu soruya Türkiye’nin 
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tamamını temsil ettiği düşünülen her eğitim ve yaş düzeyinden katılımcıların en yüksek 
oranlı cevabı yüzde 26.7 ile Din seçeneği olmuştur. Oysa bu çalışmada aynı oran, eğitim 
ve yaş farkı gözetilerek sunulmak şartıyla, sadece yüzde 6.6 olarak tezahür etmiştir. 
Üstelik bu çalışmada Din bağı en yüksek oranlı seçenek değil, bu anlamda beşinci 
seçenektir. Her iki çalışma arasında oran olarak yüzde 20.1’lik ve sıralama olarak da dört 
satırlık büyük bir fark vardır. Bunun sebebi daha çok yaş, eğitim, bağlam ve konjönktürde 
aranmalıdır. Zira 2009 yılında yapılan çalışma Güneydoğu Sorunu bağlamında Demokratik 
Açılımı incelediği için katılımcı Türklerle Kürtler arasında daha çok Din faktörünü bir 
ortak bağ olarak görmüş olabilir. Daha genel bir sorgulamada bu sonuç değişebilecektir. 
Öte yandan SETA’nın çalışması 18 yaş üstüne yapıldığı için daha yaşlı bir örnekleme 
uygulanmaktan dolayı daha muhafazakâr ve daha dindar bir kitleyi temsil edebilir. Oysa bu 
çalışmadaki örneklemin üniversite öğrencisi olması bu anlamda yaş ve eğitimin etkisiyle 
kitlenin daha seküler olduğuna işaret olarak kabul edilebilir. Daha da önemlisi, eğitimli 
gençliğin gelecekte bu sorunu organik bağlardan daha özerk bir zeminde, daha bir siyasi 
faktörlerle iç içe değerlendirerek modern bir yaklaşımla ve daha rasyonel değerlendireceği 
ve çözmeye çalışacağının işareti olarak kabul edilebilir.  

SETA’nın çalışmasında aynı soruya verilen ikinci en yüksek yüzdeli cevap yüzde 24.3 ile 
Ortak Tarih ve Coğrafya cevabı iken, bu çalışmada aynı cevap yüzde 15.0 gibi farklı bir 
yüzde ile yine ikinci en çok oylanan seçenek olmuştur. Ortak Tarih ve Coğrafya 
faktörünün her iki çalışmada da katılımcılar tarafından yaklaşık olarak aynı derecede 
önemsendiği söylenebilir. Yüzdeler farklı olsa da, bu faktör sıralama itibariyle her iki 
çalışmada da ikinci en yüksek oylamaya sahiptir. Bu oranlar söz konusu faktörün yaş ve 
eğitim farkı gözetilmeksizin toplumun tüm kesimleri tarafından hemen aynı oranda 
birleştirici bir unsur olarak değerlendirildiğini göstermektedir.  

SETA’nın araştırmasında üçüncü en yüksek yüzdeli birleştirici faktör yüzde 23.1 ile 
Kardeşlik Duygusu iken; aynı faktör bu çalışmada yüzde 10.8 ile dördüncü en yüksek 
yüzdeli faktör olabilmiştir. Benzer bir şekilde genç ve eğitimli toplum kesimleri için 
evveliyatçı, organik bağların önemini görece yitirdiği, bunların yerini daha siyasi, daha 
rasyonel ve toplumsal sözleşmeye dayalı faktörlerin aldığı iddia edilebilir.  

Yine SETA’nın araştırmasında yüzde 10.0 ile dördüncü en yüksek orana sahip olan Milli 
ve Kültürel Değerler faktörü, daha önce de belirtildiği gibi, bu çalışmada yüzde 12.0 ile 
üçüncü en yüksek oranlı birleştirici faktör olmuştur. Genç ve eğitimli kuşakların hayatı 
daha bir dinamik değerlendirmesi bağlamında bu faktörün yerinin ve oranının değiştiği 
söylenebilir. Genç ve eğitimli kuşaklar hayatı iradi yollarla içselleştirirken; görece yaşlı ve 
muhafazakâr kuşaklar dünyayı daha dışsal ve daha kaderci bir yaklaşımla 
değerlendirmektedirler. Kültür bu anlamda Kardeşlik Duygusuna göre daha bir iradi ve 
daha bir rasyonel faktörü temsil eder.  

Her iki çalışma arasındaki en büyük farka sahip faktörlerden birisi ve birincisi Türkiye 
Cumhuriyeti Vatandaşlığı faktörü bağlamında ortaya çıkmıştır. Nitekim SETA’nın yaptığı 
araştırmada bu faktör yüzde 5.8 ile beşinci en önemli faktör olabilirken; bu çalışmada aynı 
faktör yüzde 36.4 ile en yüksek yüzdeli ve birinci dereceden önemli faktör olarak 
değerlendirilmiştir. Oran olarak arada 30.6’lık bir büyük fark ve önem sıralaması olarak da 
beş satırlık bir önem sıralaması farkı söz konusudur. Bu büyük farkın çok açık bir şekilde 
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yorumlanması icap eder. Bu yorum daha önce belirtildiği üzere, genç ve eğitimli kuşak ile 
görece yaşlı ve eğitimsiz kuşaklar arasındaki anlayış, ideoloji ve dünya görüşü farklılığı 
temelinde yapılabilir. Genç kuşaklar bir arada yaşamayı daha bir siyasi olgu, rasyonel bir 
süreç, karşılıklı konuşma, anlaşma ve toplumsal sözleşmeye dayalı bir birliktelik olarak 
yorumlarken; yaşlı ve görece az eğitimli kuşaklar bir arada yaşamayı daha bir dışsal, daha 
bir kaderci, belirlenimci, üstten aşağı, organik ve evveliyatçı yaklaşımlarla ilişkili olarak 
değerlendirmektedirler.  

Benzer bir şekilde, SETA’nın araştırmasında 2.1’lik yüzde ile altıncı sırada bulunan Devlet 
faktörü (SETA’nın araştırmasında yer alıp, bu çalışmada bulunmayan “Cumhuriyet 
Değerleri” faktörü sayılırsa yedinci, sayılmazsa altıncı sırada yer alır), bu çalışmada 4.0’lık 
yüzde ile yine altıncı sırada yer almaktadır. Sıralama aynı olsa da, genç ve eğitimli kuşağın 
siyasal ve iradi değerlere daha fazla önem atfettiği açıkça görülmektedir. Yine SETA 
araştırmasında yüzde 1.9’luk bir orana sahip olan Hukuk ve Demokrasi faktörü, bu 
çalışmada yüzde 2.2’lik bir orana; Ortak Ekonomi faktörü ise SETA araştırmasında yüzde 
1.4 iken, bu çalışmada yüzde 2.8 ile iki katı bir orana sahiptir. Modern ve daha iradi 
değerler olarak her iki faktörün de genç ve eğitimli nüfusta daha yüksek oranlara sahip 
olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Benzer bir şekilde SETA araştırmasında sırasıyla 
yüzde 0.6 ve 0.3’lük yüzdelere sahip olan Ortak Dil ve Karizmatik Liderler faktörlerinin 
yüzdeleri bu çalışmada yine sırasıyla yüzde 1.8 ve yüzde 1.6 olmuştur. Karizmatik Lider 
yüzdesinin konjönktürel olarak yükseldiği düşünülebilecek olsa da, anadilden farklı olarak 
ortak dil faktörünün diğerleriyle uyumlu bir şekilde daha modern, daha iradi ve daha inşacı 
bir faktör olduğu ve gençlerde daha önce çıktığı söylenebilir.  

Son olarak “Herhangi bir Bağ Görmeyenler”in oranı SETA araştırmasında yüzde 1.5 iken; 
bu çalışmada yüzde 5.6 olarak tezahür etmiştir. Genç ve eğitimli kitlede toplum kesimlerini 
bir arada tutan her hangi bir bağın olmadığına dair yüzde çok daha yüksektir. Bunun sebebi 
neredeyse açık bir şekilde gençlerdeki aşırı ve uç fikirlerin daha coşkun olmasından 
kaynaklanmaktadır. Marjinal fikirler gençler arasında daha fazla taraftar bulabilmekte ama 
zamanla bu fikirler törpülenmekte, körelmekte ve daha ortalama bir hale gelmektedirler. 
Bu çalışmadaki ilgili yüksek oranın da bu şekilde değerlendirilmesi daha uygun olacaktır.  

 

VIII) Güneydoğu Sorununun ve Terörün Çözülmesiyle ilgili Algı 

Bir başka soruda katılımcılara “Son 35 yılda terörle mücadele yöntemlerinin başarılı 
olduğunu düşünüyor musunuz?” diye bir soru da sorulmuştur. Aynı soru SETA 
araştırmasında “Son 25 yılda terörle mücadelede uygulanan yöntemlerin başarılı olduğunu 
düşünüyor musunuz?” şeklinde sorulmuştur. Her iki araştırma arasındaki yaklaşık 10 yıllık 
zaman farkı dışında soruların aynı olduğu düşünülürse, kolayca bir karşılaştırma 
yapılabileceği düşünülebilir. Terörle mücadelede devletin uyguladığı yöntemleri başarılı 
bulanlar SETA’da yüzde 20.8 iken; bu çalışmada 24.8 olmuştur. On yıl sonraki yüzde 
4’lük bu artışın hemen tümüyle konjönktürel bir artış olduğuna şüphe yoktur. Aynı soruya 
hayır cevabı verenlerin oranı sırasıyla yüzde 71.1’e karşı yüzde 60.6’dır. Fikrim yok 
diyenlerin oranında geçmişten bugüne bir artışla sırasıyla rakamlar yüzde 8.1’e karşı yüzde 
14.4 olarak tezahür etmiştir. Bu araştırmadaki fikir beyan etmeyenlerin yüzdesindeki 
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artışın, mevcut siyasi konjönktürden dolayı açıkça hayır diyemediği için soruyu bu şekilde 
cevapladığı ileri sürülebilir.  

Bir başka soruda katılımcılara “Sizce “Güney-Doğu sorununun çözümünde 
aşağıdakilerden hangisi daha etkili olabilir?” sorusu sorulmuştur. Bu soruya katılımcı 
dilerse üç ayrı seçenek işaretleyerek bir sıralama yapabileceği de belirtilmiştir. İlk 
oylamada tercihler seçeneklere oranı yüksek olandan düşük olana doğru şöyle dağılmıştır: 
Hükümet %23.0, Silahlı Kuvvetler % 22.8, Siyasi Partilerin İttifakı % 16.2, Toplumsal 
Mutabakat % 13.6, TBMM % 11.2, ABD ve AB gibi Dış Güçler 7.8, Cumhurbaşkanlığı* 
% 2.6, A. Öcalan-Kandil % 2.0 ve son olarak Türk Medyası % 0.6.  

SETA’nın araştırmasında ise bu çalışmada yer alan “Toplumsal Mutabakat” seçeneği yer 
almamış olup, A. Öcalan-Kandil seçeneği yerine de doğrudan ve kısaca PKK yer almıştır. 
Bu şekliyle seçeneklerin oranları yukarıdaki sıraya göre şu şekilde tezahür etmiştir: 39.5, 
39.9, 23.2, 41.2, 9.5, 20.8, 7.4, 11.9. Görüldüğü gibi SETA’nın araştırmasında TBMM’nin 
yüzdesi 41.2 ile birinci sırada iken; bu çalışmada 11.2 ile dördüncü sıraya gerilemiştir. 
Genç ve eğitimli toplum kesimlerinin sorunun çözümünde Silahlı Kuvvetlerden önce 
Hükümete rol biçtiği hususu üzerinde özellikle durulması gereken bir husustur. Genç ve 
eğitimli toplum kesimleri sorunu silahla değil, sivil yöntemlerle çözmek istediği 
anlaşılmaktadır. Bu veriler, Türkiye’de eğitim düzeyinin yükselmesiyle birlikte 
Güneydoğu Sorununu ve PKK Terörünü çözmeye yönelik konseptin de değişeceği 
anlaşılmakta ve güvenlikçi politikaların yerini sivil yöntemlerin alacağı öngörülmektedir.  

Diğer yandan bu çalışmada çözümde etkili olabilecek ilk üç aktörün ilki yüzde 23.0 ile 
Hükümet, ikincisi yüzde 8.2’şerlik oranlarla Toplumsal Mutabakat ve Silahlı Kuvvetler ve 
üçüncüsü yüzde 5.8 ile yine Silahlı Kuvvetler şeklinde tezahür etmiştir. Bu arada azalan 
oranlardan da anlaşılabileceği üzere, bu soruyu katılımcıların tamamı en azından bir 
seçenekle cevaplarken, yüzde 41.6’sı ikinci bir seçenekle ve sadece yüzde 26.2’si üçüncü 
bir seçenekle cevaplamıştır. Bununla birlikte genç ve eğitimli toplum kesimlerinin 
özellikle birinci seçenekteki Hükümet seçeneğinden sonra ikinci seçenekte toplumsal 
mutabakata TSK ile birlikte en yüksek oyu vermeleri son derece dikkate şayandır. Genç ve 
eğitimli toplum kesimlerinin veya üniversite gençliğinin bu sorunu daha çok sivil 
yöntemlerle çözmeye istekli olduğu ve TSK’dan daha çok bu yöntemlere rol biçtiği açıkça 
görülmektedir.  

Başka bir soruda katılımcılara “Sizce Türk Silahlı Kuvvetleri PKK’yı askeri yöntemlerle 
etkisiz hale getirirse Güneydoğu sorunu biter mi/çözülmüş olur mu?” şeklinde bir soru 
sorulmuştur. Aynı soru SETA’nın araştırmasında “Sizce Türk Silahlı Kuvvetleri PKK’yı 
askeri yöntemlerle etkisiz hale getirirse Kürt Sorunu çözülür mü?” şeklinde sorulmuştur. 
Bu soruya her iki araştırmada verilen Evet cevapları sırasıyla yüzde 36.2’ye yüzde 36.0 
iken, Hayır cevapları sırasıyla yüzde 62.8’e, yüzde 55.6 şeklindedir. Genç ve eğitimli 
toplum kesimleri bu kez muhtemelen siyasi atmosferden dolayı evet cevabına aynı oranda 
destek vermişlerdir. Ne var ki, genç ve eğitimliler Hayır cevabına yüzde 7.2 puanlık daha 
fazla oylama yaparak bir nebze olsun sivil çözümden yana tutum belirlemişlerdir.  

                                                             
* Buradaki “Cumhurbaşkanlığı”nın Parlamenter Sistemin Cumhurbaşkanlığı makamı olduğu göz önünde 
bulundurulmalıdır.  
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Başka bir soruda katılımcılara “Güney-Doğu Sorununun çözümü için Kürtlere daha fazla 
kültürel hak tanınması sizce Türkiye’nin bütünlüğüne zarar verir mi?” sorusu 
yöneltilmiştir. Bu sorunun bir benzeri SETA’nın araştırmasında şu şekliyle mevcuttur: 
“Kürt Sorununun çözümü için Kürtlere daha fazla kültürel hak tanınması Türkiye’nin 
birliğini bozar mı?”. Bu soruya Evet cevabının oranı sırasıyla yüzde 65.8’e, yüzde 42.5’tir. 
Hayır cevabı ise yine sırasıyla yüzde 33.4’e, yüzde 47.9’dur. Genç ve eğitimli kesim, diğer 
bir ifadeyle üniversite öğrencileri her konuda daha sivil bir tutum takınırken; konjönktürün 
etkisiyle olsa gerek, doğrudan Kürtlere kültürel hak verme konusu gündeme gelince 10 yıl 
öncesine göre daha şüpheci, muhafazakâr, güvenlikçi ve savunma refleksiyle 
davranabilmiştir. Bu gibi sorunların çözümünde genel siyasi havanın ne kadar önemli 
olduğu burada çok açık bir şekilde görülmüştür. Benzer bir şekilde bu cevaplar, anket 
tekniğiyle veri toplayan araştırmalarda cevapların dönemden döneme nasıl değişebileceğini 
de açık bir şekilde ortaya koymaktadır. On yıl önce daha muhafazakar bir toplum 
kesiminin bile yüzde 47.9’u Kürtlere daha fazla kültürel hak verilmesinin Türkiye’nin 
bütünlüğüne zarar vermeyeceği kanaatinde iken; bugün bu oran hem genç ve hem de 
eğitimli bir toplum kesimi için yüzde 33.4’e gerilemiştir. Aradaki yüzde 14.5 puanlık fark 
tümüyle konjönktürel olup, anket tekniğinin ne kadar dönemsel bir çalışma tekniği olarak 
görülmesi gerektiğini bütün çıplaklığıyla ortaya koymaktadır.  

SONUÇ 

Bu çalışmada katılımcıya “Güneydoğu Sorunu” nitelemesiyle sunulan Kürt Sorununun 
Türkiye’nin diğer toplumsal fay hatlarından Alevi-Sünni ve Laik-antilaik veya Kemalist-
Muhafazakâr ayrışma biçimleriyle birlikte bu ülkenin en büyük üç toplumsal ayrışma 
sorunundan birisi ve belki dönem dönem daha fazla öne çıkarak en önemlisi olduğu 
söylenebilir.  

Bu konuda daha önce yapılan çalışmalar belli bir toplum kesimini değil, bütün toplum 
kesimlerinin görüşlerinin ortalamasına tekabül edecek şekilde yapılmıştır. Bu çalışma ise, 
eğitimli gençliğin bu konudaki düşüncelerini ortaya koymanın yanı sıra, bu konuda bütün 
ile kesit arasında karşılaştırma yapmayı hedeflemiştir.  Öncelikle genç ve eğitimli toplum 
kesimi anlamında Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerinin Kürtlerle ilgili çeşitli 
konulardaki algısı ölçülmeye çalışılmış ve ardından bu algıların daha önceki bir ilgili 
çalışma ile karşılaştırılması yapılmıştır.  

Bu çalışmanın sonucunda genç ve eğitimli toplum kesiminin verdiği cevaplara bakılarak 
Türkiye’nin önünde Kürt Sorununu ela alma ve çözme sürecinde hem bir kısım 
zorluklarının ve hem de kayda değer ölçüde imkânların bulunduğu tespit edilmiştir. 
Öncelikle zorluklara işaret etmek gerekirse, Kürtlerle ilgili bilgi ve algı düzeyinde önemli 
eksikliklerin ve yanılgıların bulunduğu belirtilmelidir. Bunlardan bazılarına kısaca işaret 
edilebilir. Mesela Türkiye Cumhuriyeti’nin genç ve görece eğitimli kesimini temsil eden 
üniversite öğrencilerinin önemli bir bölümü (%20.2) Kürtlerin Ermenistan menşeli bir 
topluluk ve/veya etnik grup olduğunu düşünebilmektedir. Benzer bir şekilde bu toplum 
kesiminin çoğu Kürtlerin Türkiye Cumhuriyeti’nin alt kültürlerinden Kurmançilerden 
müteşekkil olduğunu bilmediği, Kürtleri daha çok ve sırasıyla Zazalarla ve Araplarla 
ilişkilendirdiği tespit edilmiştir. Aynı şekilde görece önemli bir grup da Kürtleri 
Türkiye’nin “Dağ Türkleri” olarak gördüklerini göstermişlerdir. Hatta daha küçük bir grup 
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da olsa bu toplum kesiminin bir bölümünün Kürtleri Yörükler ve Türkmenler olarak 
bildiğini de ortaya koymuştur. Bu konularda üniversite gençliğinin yeterli bilgiye sahip 
olmadığı anlaşılmaktadır. Bunun bir sebebi üniversitelerdeki değişik bölümlerde 
Türkiye’nin toplum yapısını anlatan derslerin yetersiz olması ise de, başka bir sebebinin de 
yazılı ve görsel medyanın bu konularda olguyu yansıtmak yerine algıyı yönetme yollu işlev 
görmesinden kaynaklandığı iddia edilebilir.  

Genç ve eğitimli toplum kesimleri odak noktasında konduğunda Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Kürt Sorununu çözme yolunda sahip olduğu fırsat ve imkânların da bulunduğu 
belirtilmelidir. Her şeyden önce genç ve eğitimli kesimin Türkiye’nin sorunlarına özcü 
değil daha olumsal baktığı ve bu sayede sorunların yapısal, değişmez ve halledilemez 
görülmesi yerine çözülebilir bulunduğu ve böyle görüldüğü söylenebilir. Mesela bu kesim 
Türkiye’nin toplumsal bütünlüğünü feodal çağların bir izleği olan etnik, dinsel, dilsel veya 
başka bir primordialist, ezeliyetçi veya organik bağlarla ilişkilendirerek algılamak yerine 
yükselen bir oranda modern çağa ve değerlere uygun düşecek bir şekilde siyasal katılımı 
esas almakta ve politik bir bütün olarak görmektedir. Feodal bağlantıların öneminin 
gerileyip, cumhuriyetçi bağlantıların yükselişe geçmiş olması Kürt sorununu çözmede 
Türkiye Cumhuriyetinin elini daha bir güçlendireceği gibi, diğer iki sorun olan Laik-
Antilaik ve Alevi-Sünni ayrışmaları konularında da sırasıyla yöneticilerin, hükümetin, 
devletin ve nihayet ülke ve toplumun elini çok daha fazla güçlü kılacağına kesin gözüyle 
bakılabilir.  
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ULUSLARARASI ENFORMASYON DOLAŞIMI VE KÜLTÜREL 
EMPERYALİZM OLGUSU 
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ÖZET  
Kültürel emperyalizm olgusunun temelinde uluslararası iletişim alanında ortaya çıkan tek 
yönlü enformasyon akışı sorununun oluşturduğu dengesiz enformasyon dolaşımı 
yatmaktadır. Bu dengesiz enformasyon akışının medya emperyalizmine ve dolayısıyla da 
kültürel emperyalizme sebebiyet verdiği bilim çevreleri tarafından onaylanmıştır. Askeri, 
siyasi ve iktisadi emperyalizm türleri arasında en yumuşak görünüşlü olmasına rağmen en 
güçlü etkiye sahip olduğu düşünülen kültürel emperyalizm, geçen asrın ortalarından 
itibaren çok tartışılan konulardan biri olmuştur.    
Çarpık iletişim düzeninin sonucunda gelişen kültürel emperyalizm, dünya kültür çeşitliliği 
üzerinde olumsuz etki yaparak çoksesliliği boğmakta, gelişmekte olan ülkeler üzerinde 
olumsuz etkiler oluşturmakta ve tabanında ticari çıkarların yattığı tek tip yapay kültürün 
dünyayı ablukaya almasına sebep olmaktadır. Bu anlamda kültür emperyalizmi sürecinin 
oluşumu ve işleyişinde kitle iletişim araçlarını en çok kullanan kapitalist batılı ülkelerin 
başında ABD gelmektedir. Uluslararası iletişim alanında ticari egemenliğini sürdüren 
Amerikan medyasının diğer yabancı kültürler üzerinde emperyalist bir etki yaratarak dünya 
kültür çeşitliliğini etkilediği çeşitli araştırmalarla kanıtlanmıştır.  
Fark edildiği günden beri küresel düzeyde tartışılan ve kültürel emperyalizm olgusu ile 
yakından ilişkili olan “tek taraflı enformasyon akışı” kavramının yanı sıra “çift taraflı 
enformasyon akışı”, “serbest enformasyon akışı kuralı”, “özgür ve dengeli enformasyon 
akışı” gibi kavramların açıklandığı bu çalışmada literatür taraması yapılmış ve kültürel 
emperyalizm olgusu genel hatlarıyla tartışılmıştır.   
 
Anahtar Kelimeler: Kültürel Emperyalizm, Tek Yönlü Enformasyon Akışı, Serbest 
Enformasyon Akışı, Çift Taraflı Enformasyon Akışı 
 
 

INTERNATIONAL INFORMATION CIRCULATION AND PHENOMENON OF 
CULTURAL IMPERIALISM 

 
ABSTRACT 
One-way information flow problem is causing the phenomenon of cultural imperialism in 
the field of international communication. This unbalanced information flow has approved 
by academic circles as a cause of the media imperialism and cultural imperialism. Cultural 
imperialism has the strongest influence, despite to the most soft-looking among the types 
of military, political and economic imperialism. It has been one of the most debated issues 
since the middle of the last century. 
Developed as a result of the distorted communication system the cultural imperialism has a 
negative impact on developing countries and on the world cultural variety. This also is 
causing to siege the world by monotype artificial culture that has commercial interests. In 
this sense, the USA is one of the capitalist Western countries that most used mass media in 
the formation and operation of cultural imperialism process. The American media, which 
maintains its commercial hegemony in the field of international communication and 
creates an imperialist influence on other foreign cultures that has been proven by various 
researches. 
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Since “one-way information flow” concept was emerged it has been discussed globally. 
Besides the “one-way information flow” concept which closely related with cultural 
imperialism;  “two-sided information flow”, “free information flow” and “free and 
balanced information flow” concepts were reviewed in this study. In this descriptive 
research, the phenomenon of cultural imperialism was discussed in general terms. 
 
Keywords: Cultural Imperialism, One-Way Information Flow, Free Information Flow, 
Two-Sided Information Flow 
 
GİRİŞ 
 
Geçen asrın ortalarından itibaren fark edilmeye başlanan tek yönlü enformasyon akışının 
ve dünya iletişim düzeninde oluşan dengesizliklerin medya emperyalizmine ve dolayısıyla 
da kültürel emperyalizme sebep olduğu bilinmektedir. “Bir ülkedeki kitle iletişim 
araçlarının mülkiyeti, yapısı, dağılımı ve içeriğinden birisinin veya hepsinin bir başka 
ülkedeki veya ülkelerdeki çıkar gruplarının önemli derecede etkisi altında olması ve 
etkilenen ülkenin o ülkelere aynı derecede karşılıklı bir etkide  bulunamaması durumunda” 
(Oktay, 1996, 129) ortaya çıkan medya emperyalizmi olgusu beraberinde kültürel 
emperyalizm sorununu da getirmektedir. Bu da dünya kültür çeşitliliğini olumsuz yönde 
etkilemektedir.    
 
İletişim teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmelerin dünya habercilik alanında 
değişimlere yol açtığı bilinmektedir. Şöyle ki, haber olgusuna farklı değerler yüklenmiş ve 
ticari faktörlerin etkisiyle enformasyon kavramı klasik anlayışını yitirmiştir. Dolayısıyla 
iletişim teknolojilerinin gelişimi ve bu anlamda olanakların artması uluslararasılaşan 
habercilikte enformasyon dolaşımına farklı boyutlar katmıştır. Geçen asrın ortalarından 
itibaren tartışmalara sahne olan uluslararası enformasyon dolaşımının tek yönlü akışı 
sorunu bilim çevreleri ve UNESCO gibi kurumlar tarafından merceğe alınmış ve MacBride 
Komisyon Raporu gibi çeşitli çalışmalarla uluslararası düzeyde enformasyonun tek yönlü 
akışı kanıtlanmıştır. 
 
Bu çalışmada tek yönlü enformasyon akışı, çift taraflı, özgür ve dengeli enformasyon akışı 
kavramlarına açıklık getirilmiş ve bu kavramlarla yakından ilişkili olan kültürel 
emperyalizm olgusu genel hatlarıyla tartışılmıştır. 
 
I.ULUSLARARASI ENFORMASYON AKIŞI KAVRAMLARI  
1.Tek Taraflı Enformasyon Akışı  
Amerikalı siyaset bilimci Harold Lasswell, 1948 yılında yazdığı bir makalesinde ilk kez 
olarak “tek yönlü iletişim süreci” kavramını gündeme getirmiş ve “Kim (Kaynak), Neyi? 
(İleti), Hangi Kanalla? (Kanal), Kime? (Alıcı), Hangi Etkiyle? (Etki)” sorularına alınacak 
yanıtlarla iletişim eyleminin tanımlanabileceğini savunmuştur (Rigel, 2000, 147). Lasswell 
modeli olarak bilinen bu deyiş daha sonra dünya genelinde teknolojik gelişmelerin de 
katkısıyla karmaşık hal alan iletişim düzeninde tek taraflı enformasyon akışının da fikri 
tabanda temelini oluşturmuştur. İletişimin uluslararasılaşmasıyla ortaya çıkan enformasyon 
dolaşımının dengesizliği ve tek yönlülüğünü özetleyen Oya Tokgöz, kavrama şöyle açıklık 
getirmiştir (1987, 25):  
 

Dünya düzeyinde enformasyon aktarımı teknik bakımdan gelişmiş ülkelerden 
gelişmemiş ülkelere doğru yapılmaktadır. Ayrıca, aynı ve ya benzer dilleri 
konuşan ve kültürleri benzeşen, uzun tarihsel bağlarla birbirine bağlı olan 
ülkeler arasında enformasyon aktarımı fazlayken, farklı geçmişi olan ülkeler 
arasındaki enformasyon aktarımı azdır. Daha başka deyişle, bilgi alış verişi, 
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enformasyonun dağılımı bakımından göze çarpan özellik, dünyanın çeşitli 
bölgeleri yönünden tek yönlü olarak bir akışın egemenliğidir. 
 

Böylece, “Teknik yönden gelişmiş ülkelerden azgelişmiş ülkelere ve gelişmekte olan 
ülkelere yönelen, nicelik ve nitelik açısından tek yönlü olarak gerçekleşen bu tür iletişime 
dengesiz iletişim adı verilmektedir” (Tokgöz, 1987, 25).  
 
Bu dengesiz ve tek yönlü enformasyon akışının temelinde haber ve bilginin özgür dolaşımı 
ilkesinin yattığı belirtilmektedir. Çünkü özgür dolaşım hükümetler, ulusaşırı şirketler, 
örgütlü iletişim ve baskı grupları tarafından kimi zamanlarda başka ülkelerin iç 
istikrarlarını bozmak, egemenliklerini çiğnemek ve ulusal gelişmelerini kesintiye uğratmak 
için kullanılmış ve bu anlamda ulusal ve uluslararası haber dolaşımında sınırlamalar 
oluşmuştur (MacBride, 1993, 157). Bu ve bunun gibi nedenlerle özgür dolaşım ilkesinin 
uygulanması tek yönlü enformasyon dolaşımına yol açmıştır ki, bu akış da “büyük 
ülkelerden küçüklere, güç ve teknik imkânları elinde tutanlardan bunlardan yoksunlara, 
gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru haberlerin, verilerin, iletilerin, 
programların, kültürel ürünlerin akışı” (MacBride, 1993, 158) şeklinde gerçekleşmektedir.     
Daha geniş bir açıdan bakıldığında her şeyden önce tek taraflı enformasyon akışı yoksul 
ülkelerin zenginlere bağımlılığını güçlendirmeye yönelik egemen siyasal ve ekonomik 
yapıların bir yansımasıdır. Bu dengesizlik aynı zamanda sinema, radyo, televizyon, kitap 
üretimi de dâhil kültürel etkinin görüldüğü bütün alanlarda yaşanmaktadır (MacBride, 
1993, 162-163). Ancak azgelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru enformasyon akışı 
yok denilecek kadar azdır. Bunun da ekonomik fark, teknolojik üstünlük vb. gibi çeşitli 
nedenleri vardır.   
 
Uluslararası iletişimdeki dengesizlik iki açıdan önemli boyutlara ulaşmıştır: 
1.Kitle iletişim araçlarının mülkiyeti ve dağılımı bakımından, yani iletişimin alt yapısı 
bakımından görülen dengesizlikler. 
2.Haberlerin dağılımı bakımından görülen dengesizlikler. 
Birinci boyut kitle iletişim araçlarının alıcı ve verici yönünden mülkiyeti, yayın olanakları 
ve hatlarının dağılımı yönünden kaynaklanmaktadır. Bu dağılımın en başat belirtisi, gerek 
uluslararası düzeyde, gerekse ulusal düzeyde dengesiz bir birikim şeklindedir. İletişimin alt 
yapısı yönünden görülen bu dengesizlik, aynı zamanda haberlerin aşırı ölçüde dengesiz bir 
biçimde dağıtımına ve dağılımına neden olmaktadır. Aslında, iletişim yönünden görülen bu 
dengesiz birikim, temelini sömürgecilik ile sömürgeci devlet yönetimlerinin kurduğu 
sömürge iletişim düzeninden almaktadır (Tokgöz, 1987, 25-26). Dünya genelinde oluşan 
iletişim dengesizliğinin bazı kanıtları şu şekilde sunulmuştur (Şahin, 1991, 71): a) Beş 
büyük haber ajansı -AP, UPI, Reuters, AFP ve TASS- dünyada dolaşan haberlerin 
%90’nını dağıtmaktadır; b) Dünyada önem taşıyan gazete ve dergilerin hemen tümü ABD, 
İngiltere ve Fransa’da yayınlanmaktadır; c) Yabancı ülkelere yayın yapan radyoların çoğu 
- Voice of America, BBC, Deutsche Welle ve Moskova Radyosu gibi– sanayi 
ülkelerindedir; d) Haber, görüntü ve filmler büyük çoğunlukla İngiliz ya da Amerikan 
kaynaklıdır; e) Satışa çıkarılan televizyon programlarının hemen tümü Batılı sanayi 
ülkelerinden olup, yaklaşık üçte ikisi Amerikan kökenlidir. 
 
Böylece, haberlerin bir yerden diğer yere ulaştırılması sorunu uluslararası bir sorun haline 
gelmiştir. Bu açıktır ki, ekonomik bakımdan gelişmiş ülkelerin insanları iletişim alanında 
daha çok olanaklara sahiptirler. Ekonomik sorunlarını yeterince çözememiş ülkeler ise 
gereksinim duydukları haberleri, gelişmiş ülkelerin haberleşme araçlarından sağlamak 
zorunda kalmakta, bu da dünyada dengeli bir dolaşımı ve dağılımı engelleyerek bağımlılık 
yaratmaktadır. 
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Bir makalesinde tek yönlü haber akışına açıklık getiren Suat Gezgin, tek taraflı haber 
bombardımanın (diğer medya ürünleri de dâhil) yığınların tek tipleştirilmesi  amacını 
taşıdığını vurgulamakta ve eklemektedir (2005, 9): “Haberlerin gelişmiş ülkelerden 
gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelere doğru olan akışının en önemli nedeni, bilgi 
toplama ve dağıtım sürecinin gelişmiş teknoloji ve buna paralel olarak yüksek maliyetli bir 
alt yapı gerektirmesidir.” 
“Dünya enformasyonunun dağılımı konusundaki, kuşkusuz en önemli dengesizlik, hangi 
haberin nerelere gideceğine gelişmiş birkaç ülkenin haberleşme araçlarının yöneticilerince 
karar veriliyor olmasıdır. Bir başka deyişle, Üçüncü Dünya ülkelerinin dünyadaki 
gelişmeleri, başka ülkelerin gözü ve seçiciliği ile izleyebiliyor olmasıdır” (Adil, 1991, 25). 
Diğer alanlarla birlikte iletişim alanında da yönlendirici konuma sahip gelişmiş ülkeler 
dünya haberlerinin çoğunluğunu oluşturmakta ve gerçeklik onların yansıtmak istedikleri 
biçimde dünyaya sunulmaktadır (Büyükbaykal, 2004, 164-165). 
 
Kaynağını uluslararası ekonomik düzenin dengesizliğinin oluşturduğu iletişim akışındaki 
eşitsiz ve tek yönlü yapı, çok yönlü bağımlılığı da beraberinde getirmektedir. “İletişim 
araçlarının teknolojileri giderek dijitalleşmekte, inceleşmekte, uzmanlaşmakta, 
kurumsallaşmaları yoğunlaşmakta, etkileri artmakta, ulaştıkları coğrafyalar genişlerken 
etkiledikleri insan grupları her geçen gün çoğalmakta ama madalyonun diğer yüzünde 
gerçek anlamda iletişim giderek gerilemektedir” (Aydın, 2004, 119). Çünkü iletişim 
alanında tek yönlü, dengesiz enformasyon akışı hüküm sürmekte, çok seslilik ve eşit ölçülü 
haberleşme engellenmektedir.  
 
Normalde ister ulusal, isterse de uluslararası ajanslardan gün boyunca alınan haberler 
(üretim aşamasındaki yapılanma çerçevesinde) konularının sayıca çokluğundan ve kısıtlı 
bir zamanda hazırlanması zorunluluğundan dolayı seçime tabi tutulmakta ve haberin 
yayınlanacağı yayın kuruluşunun haber bülteninde bir ‘haber önceliği’nin bulunması 
gerekmektedir. Haber önceliğinin anlamı, bir haber kuruluşunun hangi türden haberleri 
önemli sayacağı ve bunlara ne kadar harcama yapabileceği kararıdır. Haber önceliğinde 
yayın, yayıncılık ve tümüyle iletişim sisteminde var olan eğilim ve “değer” yargılarına 
bağlılık söz konusudur (Kars, 1996, 109). Uluslararası enformasyon akışı kapsamında ise 
haberlerin seçimi ve önceliği farklılık göstermektedir. Haberlerin içeriği de düşünülürse, 
iletilerin gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru akması, dünyanın büyük bir 
bölümünün bazı gelişmiş ülkelerde oluşturulan düşüncelerin etkisi altında kaldığı anlamına 
gelmektedir. Tek yönlü bilgi akışına içerik bakımından açıklık getiren Atilla Girgin, dış 
haberlerin içerikleri konusunda gelişmiş ülkelerde yapılan araştırmaların sonucunda 
haberlerin seçimi ile ilgili ortaya çıkan ölçütleri şöyle sıralamıştır (2002, 44): 
-Olumsuzluk (negativity), 
-Düşünsel- mekânsal yakınlık (ideological and local proximity), 
-Seçkin kaynaklar (elite sources), 
-Seçkin ülkeler (elite countries) 
-Seçkin kişiler (elite actors).   
Girgin’in de belirttiği gibi, birinci ölçüt, yani olumsuzluk ölçütü daha çok azgelişmiş veya 
gelişmekte olan ülkelerle ilgili olmaktadır. Örnek vermek gerekirse, Afrika sürekli olarak 
“bunalımlar, felaketler ülkesi” olarak tanıtılırken ve sosyalist ülkelerden “totaliter 
rejimler”, “kapalı toplumlar” vs. diye söz edilirken, batı dünyası için “genel refah 
toplumu”, “hür dünya” vs. gibi sıfatlar yakıştırılmakta ve çokuluslu şirketlerin 
savundukları düzen açısından “normal” sayılanın dışında  kalan her şey reddedilmekte, 
çarpıtılmakta veya bastırılmaktadır (Özcan, 1983, 73). “Ne zaman Orta Doğu’daki petrol 
fiyatlarında küçük bir değişiklik olsa, bu muhabirler tarafından dünya haber bültenlerinin 
bir numaralı haberi yapılırken, Üçüncü Dünya ülkelerinin son derece bağımlı olduğu zirai 
girdilerin ve temel sanayi ürünlerinin fiyatlarına Batılı ülkelerin yaptığı zamlar ne ölçüde 
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büyük olursa olsun “haber değeri düşük(!)” hadiseler  olduğu için haberlere yansımaz” 
(Refik, 1997, 21). Üstelik içinde bulunduğumuz “enformasyon imparatorluğu” döneminde 
bu hiyerarşinin başını radyo, televizyon ve bilgisayar çekmektedir ki, “imge”nin 
hakimiyetindeki bu imparatorluk kazalara, suçlara, çatışmalara ve skandallara prim verir. 
Bu imparatorluğun tercihi kaza, suç, çatışma, skandal vs. gibi kötü ve anormal haberlerden 
yanadır. Çünkü normallik sıkıcıdır (Mutlu, 2005, 248).  
 
Tek yönlü iletişim biçimine açıklık getiren İlker Bıçakçı şöyle yazmıştır (1998, 30-31): 
 
  Özellikle kitle iletişim araçlarıyla yapılan ve kaynağın belirleyici olduğu 

iletişim türüdür. Teknoloji, insan kaynağı ve sermaye gibi fiziksel donanımlara 
sahip olan basın yayın grupları karşısında hedef konumundaki kişilerin 
iletişime katılımı sınırlı ve dolaylıdır... Kaynağın egemenliğine dayalı tek 
yönlü iletişim biçimleri, katılmacı ve demokratik anlayışın oluşmasına izin 
vermez.  
 

Kitle iletişim araçlarının etkisi ile zaten kopmuş olan kişilerarası iletişimin yerini pasif 
iletişim – tek yönlü bilgilenme almıştır. Yani, bilgi üretmeyen (ürettirilmeyen), aktarmayan 
(aktarmasına engel olunan), anlamlandırmayan (anlamlandırmasına zaman tanınmayan) 
iletişim ortamı yaratılmış, oluşan iletişim boşluğunu da medya doldurmuştur (Bulut, 2003: 
366). 
 
Ekonomisi güçlü gelişmiş ülkeler iletişim teknolojisi tekelini ellerinde bulundurdukları için 
haberlerin tek taraflı akışı Batı’dan, sermayeden, gelişmiş ülkelerden yanadır ve haber 
dolaşımı dengesiz, adaletsiz, çarpık ve Batı eğilimlidir (Önür, 1990, 66). Dolayısıyla “bu 
haber akışının, alıcıların arzularını ve gereksinimlerini, davranış biçimlerini, anlayışlarını, 
eğitim sistemlerini, yaşam tarzlarını ‘bilgilendirmemesi’ olanaksızdır. Bu sinsi 
propaganda, aşırı gelişmiş toplumların kabına sığmaz canlılığına tanıklık eden, karşı 
koyulmaz bir ‘bağış’tır, ama bu iletilerin edilgen alıcılarında her türlü kültürel yaratıcılığı 
boğmaktadır” (Latouche, 1993, 34). Örneğin, Fransızca konuşulan Afrika ülkelerinde 
sinema üretiminin yaklaşık %80’nin sübvansiyonunu üstlenen Fransa, o ülkelerin çeşitli 
KİA’sının haber hizmetini de uydular aracılığıyla bedelsiz karşılamaktadır (Latouche, 
1993, 34). 
 
1979 yılında bir yerde “dünyadan aldığımız bültenler, aslında Amerika ve Batı Avrupa 
haberleri ile dolu, dengesiz, tek yanlı haber akışının göstergesidir (Uluç, 2003, 245)” - 
diyen Bağlantısız Ülkeler Haber Ajansı POOL’un yöneticisi Mankekar’ın bu konuda 
söyledikleri üç grup halinde sunulabilir (Önür, 1990, 66-67): 
1.Uluslararası dolaşımlı haber ajanslarının gelişme yolundaki ülkelerle ilgili olarak 
yayınladıkları haberler ülkelere zarar verici niteliktedir. 
2.Gelişme yolundaki ülkeler, bölgesel bütün haberleri uluslararası dolaşımlı ajanslardan 
elde ederler. Başka bir deyişle komşu ülkeler kendi aralarında haberleşemedikleri için 
birbirlerine yabancıdırlar. 
3.Gelişme yolundaki ülkelerin üçüncü dünyadan aldıkları haberler nicelik ve içerik 
bakımından Batılıların görüş açısından seçilmiş haberdir. Dünya nüfusunun 2/3’sini 
oluşturan gelişim yolundaki ülkelerle ilgili haberlerin ancak %8-10 arasında olduğu 
söylenmektedir. 
“Gelişmemiş ülkeler, ancak gelişmiş ülkelerin egemenliği altında iletişim sürecinde yer 
alabilme zorunluluğunda kalmışlardır. Somut bir örnek vermek gerekirse 1. ve 2. Dünya 
Savaşlarından sonra Reuters, Havas ve Wolff Haber ajansları ortaya çıkan enformasyon 
boşluğunu doldurmakla birlikte, dünyayı kendi haber bölgeleri şeklinde bölerek dengesiz 
iletişimde rol oynamışlardır” (Bülbül, 1997, 49). Sonradan bunlara AP, UPI ve TASS da 
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katılmıştır. Ancak Sovyetler Birliği’nin dağılmasını takiben TASS’ın etkinliği azalmış, 
AP’in ise dünya genelinde etkinliği artmıştır.  
2.Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası iletişimin yeni şekillenmesiyle başlarda özgür 
uluslararası enformasyon akışının iyimser karşılanması, yaşanan teknolojik gelişmelerin de 
katkısıyla yerini yeni sömürgeciliğe, yeni tarz emperyalizme bırakmıştır. “Modern 
dünyada özgür uluslararası iletişimin sonuçta zenginden fakire, kuzeyden güneye tek yönlü 
ve eşit olmayacağı gerçeğini fark etmek gerekiyordu. Daha fakir, daha az gelişmiş ülkeler 
gelişmiş dünyanın teknolojisini, yapılarını, mesleki uygulamalarını ithal etmek üzere tahrik 
edilmektedir” (McQuail, Windahl, 2005, 266).        
 
Geçen asrın ortalarından itibaren fark edilen tek yönlü enformasyon akışı ve uluslararası 
iletişim düzeninde ortaya çıkan dengesizliklerden sonra iletişim bilimciler tarafından çeşitli 
iletişim modelleri oluşturulmaya başlandı. Bunlardan biri olan Mowlana, teknolojik 
(hardware/software) ve iletişim (üretim/dağıtım) eksenli aşağıdaki modeli iletişime 
kazandırmıştır (McQuail, Windahl, 2005, 267): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1: Uluslararası İletişim Süreci (Mowlana, 1985) 
 
Modelin genel amacı, gönderilen alıcıya, teknolojik temele dayanan üretim ve dağıtım 
sistemiyle iletildiği bilinen bir sekansı temsil etmektedir. Modelin ortaya koyduğu en 
önemli nokta, özellikle daha gelişmiş ülkelerden daha az gelişmiş ülkelere iletişim akışında 
çoğu kez söz konusu olan birden fazla bağımlılık durumudur (McQuail, Windahl, 2005, 
268). 
 
Bir başka modelimiz yine Mowlana’ya aittir. Mowlana, bu kez haber akışını merkez – 
çevre modeliyle açıklamaktadır. Bu modele göre, dünyaya egemen merkezi ya da bağımlı 
çevre topraklara bölünmüştür ki, burada birincisinin ikincisine haber akışı üstünlüğü 
vardır. 
 

Political Communication in Theory and Practice: 
Non-Western Approaches ISBN: 978-975-8254-77-4

Proceeding Book 2018 

PICS2018, 12-13 October 2018, Aydın, TURKEY



 
 

317 

 
 

Şekil 2: Haber Akışının Merkez – Çevre Modeli (Mowlana, 1985) 
 

Bu modele göre diğer varsayımlar ise şunlardır (McQuail, Windahl, 2005, 271-272): a) 
Diğer kitle iletişim araçları sistemlerinde haberi veren “merkez” haber olaylarının 
üstünlüğü olacaktır; b) “Merkez” haberleri çevre haber araçlarındaki yabancı haber 
içeriğinde görece daha önemlidir; c) Çevre ülkelerin aralarında ya çok az, ya da hiç akış 
yoktur. “Merkez ülkelerle çevre ülkeler arasındaki enformasyon akışı, tek yönlü bir 
görünüm arz etmektedir. İletişim uzmanları, merkezdeki ülkelerden çevre ülkelere 
yöneltilen haber akışının, çevreden merkeze yöneltilen haber akışından 100 kat daha fazla 
gerçekleştirildiğini ileri sürüyorlar” (Kaplan, 1991, 263) - diye belirten Cees Hamelink, 
1980’lerin ortalarında gerçekleşen sadece radyo yayınlarının alış verişinden örnek 
göstererek Avrupa ülkelerinden Afrika ülkelerine yılda 855 saatlik radyo yayınının 
yapıldığı halde, Afrika ülkelerinden Avrupa’ya  yapılan radyo yayınlarının ise sadece 70 
saat olduğunu (Kaplan, 1991, 263) vurgulamaktadır. Bu bile merkez Batı ile çevre ülkeler 
arasında iletişim düzeni açısından var olan uçurumu bariz bir şekilde ortaya koymaktadır.  
Küresel boyutta haber akışının dışında dünyada televizyon programlarının alım satımına, 
ülkeler arasında dağılımı oranına bakıldıkta burada da tek yönlü-dengesiz akış kendini 
göstermektedir. UNESCO’nun 1973 yılında yürüttüğü ve 1974’te yayınladığı bir araştırma 
ilk kez bu dengesizliği ortaya çıkarmıştır. UNESCO araştırmasında televizyon programı 
dolaşımının büyük endüstri ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru tek yönlü akışa konu 
olduğu belgelenmekteydi (Oktay, 1995, 79-80). 
 
UNESCO çerçevesinde bu tür araştırmalar farklı zaman dilimlerinde de yapılmış ve her 
defasında ortaya çıkan sonuç ufak tefek rakamsal oynamalar dışında hep aynı kalmıştır. 
Dünya genelinde var olan dengesizliği program ithal oranları da kanıtlamaktadır. Nitekim 
dışarıdan en az program ithal eden ülkelerin 1990’lı yıllarda sırası  şöyle olmuştur (Oktay, 
1995, 81-85): ABD - %1;  Çin - %1;  Japonya - %4;  eski Sovyetler Birliği - %5;  Fransa - 
%9; İngiltere - %12; İtalya - %13 ve s. En çok program ithal eden ülkelerin sırası ise 
şöyledir: Guatemala - %84; Singapur - %78; Yeni Zelanda - %75; Malezya - %71; İsrail - 
%65 vs.  
 
Buradan anlaşılmaktadır ki, en az program ithal eden ülke ABD, en çok program ithal 
edense Guatemala olmuştur. Demek ki, tek yönlü enformasyon akışı başta ABD’den 
kaynaklanmış, bu dengesiz akıştan en çok etkilenen ise Guatemala olmuştur.   
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Bir başka UNESCO raporuna göre, dünya haber programı, sinema filmi, plak ve kitap 
piyasasında da başta ABD olmak üzere Batı dünyası lehine mutlak bir üstünlük göze 
çarpmakta ve gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru tek taraflı bir trafik 
gözlemlenmektedir (Oktay, 1995, 82). Finlandiya Devlet Başkanı Kekkonen, bir seminerin 
açılış konuşmasında “Gelişme yolundaki ülkeler habercilik alanında endüstrileşmiş Batı 
ülkelerinin tesiri altındadır. Buna ‘habercilik emperyalizmi’ denir” (Refik, 1997, 8) - 
diyerek durumun ciddiyetini vurgulamıştır. 
 
Francis Bacon’un “bilgi güçtür” düşüncesini doğrulayan dünya düzeyinde birçok örnek 
yaşanmıştır. Bilginin gücünden yararlananların teknolojik üstünlükleri de işin içine 
katılırsa iletişim alanında nelere sebep oldukları açıkça görülür. Dengesiz enformasyon 
akışının bir kaynağı da bazı uluslararası güce sahip insanlar ve onların şirketleridir. 
Bunlardan biri, Microsoft’un kurucusu dolar milyarderi Bill Gates’e bu gücü veren, tabii 
ki, iletişim alanında çalışması olmuştur. Aynı şekilde, habercilik ve TV yayıncılığı 
alanında Rupert Murduch, Silvio Berlusconi, Ted Turner gibi haber formatına oturtulmuş 
bilgiyi satan ve dağıtanlar da dünya genelinde güçlüler listesine giriyorlar. Onlara bu gücü 
sağlayan, bilgiye yön verip dağıtabilme fonksiyonlarının başında olmalarıdır (Rigel, 2000, 
68). 
 
Dengesiz enformasyon akışı süreci içerisinde haberler çarpıtılırsa bu tek yönlü seyrin 
dünyadaki neticelerinin neler olabileceği Çavuşesku örneğinde açıkça görülmektedir. 
Şöyle ki, 1989 yılında uluslararası haber kaynağı CNN (Cable News Network) televizyonu 
Romanya devlet başkanı Nikolay Çavuşesku’nun miting alanında kendisini protesto eden 
kalabalığın üzerine ateş ettirerek on binlerce kişinin ölümüne sebep olduğunu bütün 
dünyaya duyurmuştu. Dünya insanı bu haber karşısında nefret dalgası yaratmış ve neticede 
Çavuşesku çifti idam edilmişti. Daha sonra miting alanında ölenlerin sayısının birkaç yüz 
olduğu öğrenilse de, haberin ve mesajın gücü çoktan Romanya’da bir dönemi sona 
erdirmişti (Rigel, 2000, 69). Bundan başka, dezenformasyona şahsi düzeyde bir örnek de 
küreselleşme tartışmalarını ele aldığı bir eserinde, “Zeytin Ağaçları ve Küreselleşme” alt 
başlığı içerisinde “sağlıklı bir küresel toplum, Lexus ile zeytin ağacı arasındaki dengeyi her 
an koruyabilen bir toplumdur ve bugün yeryüzünde bunun Amerika’dan daha iyi bir örneği 
yoktur… Amerika bütün dünya için bir kılavuz olabilir”-diyerek Amerikan’ın küresel 
boyutta yayılmacılığını “örnek ülke” şekli adı altında neredeyse temize çıkartan ve 
yazılarında tarafsız görünmeye çalışsa da kendi ülkesinin çıkarlarını gözeten ve Amerikan 
yanlılığını açığa vuran gazeteci Thomas L. Friedman’ın, 1979’da UPI Haber Ajansı’nın 
Beyrut muhabiri olduğu dönemde Beyrut’tan verdiği hava durumu raporlarını kafasından 
uydurduğunu (Friedman, 2003, 37) ve böylece yalan bilgi verdiğini bu eserinde itiraf  
etmesidir. Bu itiraf basit görünse de, itiraf edilmeyi bekleyen birçok uluslararası nitelikli 
yalan ve çarpıtılmış haberlerin yapıldığı varsayımını akıllara getirmesiyle önem 
taşımaktadır.   
 
“Enformasyon Bombası” adlı eserinde iletişim araçlarındaki hızlı gelişmelerin, günümüz 
dünyasında hemen hemen her alanı etkisi altına aldığına değişik açılardan bakan ve 
özellikle internet konusunu her yönüyle açımlayan Paul Virilio şöyle yazmaktadır (2003, 
63): “Radyoaktif enerjiyle maddeyi parçalayan atom bombasının ardından yaşadığımız 
binyıl sonunda ortaya ikinci bir bombanın hayaleti çıkmıştır. Bu bomba enformasyonun 
interaktifliği aracılığıyla uluslararasındaki barışı parçalama yeteneğine sahip olan 
enformasyon bombasıdır.” O enformasyon bombası ki, tek taraflı bir akış sergileyerek 
hiçbir sınır tanımamakta ve bu anlamda batı ile gelişmekte olan ülkeler ve üçüncü dünya 
arasındaki uçurumu daha da derinleştirmektedir.      
Ersan İlal “yığınsal iletim araçlarını ve getirdikleri değişiklikleri” irdelerken, sınırlılık 
ilkesi bağlamında bunun tek yönlü iletişime etkisini şöyle açıklamaktadır (1997, 40): 
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“Yığınsal iletim süreci hem toplumsal ölçeklerde, hem de evrensel ölçekte, teknolojik ve 
ekonomik gücü ellerinde bulunduran çevrelerin egemenliğinde kalmaktadır... Bu sınırlılık 
nedeniyle, iletişim sürecinin çift yönlü, tartışmaya dayalı, eşitleyici yapısı da tek yönlü bir 
iletişim sürecine dönüşmektedir.” İlal, yığınsal iletim araçlarının iki açıdan çok etkili bir 
güce sahip olduğunu belirtmektedir. Bunlardan birincisi, bir gazetenin bir milyon 
satabilmesine ve bir televizyon iletisinin 2 milyarı aşkın kişinin izleyebilmesine olanak 
sağlayan teknolojinin getirdiği yayılma gücüdür. İkincisi ise, yalanlayıcı etkidir ki, her 
türlü gerçeklik sınırlamasından, zaman ve yer sınırlamalarından kopartılmış ileti gücü bu 
etkilemeyi getirmektedir (1997, 41). 
 
“Uluslararası şirketler tarafından kontrol edilen küresel iletişim araçlarının pasif tüketimi 
körükleyerek olumsuz psikolojik ve siyasi sonuçlara yol açabileceklerinden endişe 
edilmektedir. (…) Bugün üçüncü dünya ülkelerinde mevcut tek yönlü enformasyon 
akışının tüketimi teşvik etmesinden ve ekonomik bağımlılığı sürekli kılmasından 
korkulmaktadır” (Işık, 2001, 42). 
 
Kitle iletişim araçları içerisinde görselliği ile üstünlük teşkil eden televizyon yayıncılığının 
uluslararası boyutu, dengesiz enformasyon akışı sürecinin son dönemlerde hızlanmasında 
daha çok rol oynamaktadır. “Bir bombardımanı andıran yoğun televizyon programları, 
sosyal değişikliklere, kültürel erozyona ve insanların homojen hale gelmesinde etkili 
olmaktadır” (Yengin, 1994, 35). 
 
Örnek vermek gerekirse, 1980’lerin sonlarında Kojak adlı bir program, dünyada en popüler 
televizyon programları ve sembolleri haline gelen “Dallas” ve “Muppet Show”un yerini 
tutabilmiştir. Kültür ve medya emperyalizminin etkisi altında kalan Asya ülkeleri, 
ABD’nin hâkim olduğu televizyon program pazarının çekiciliğine karşı koyamamıştır.  
Böylece, ABD hem Yeni Dünya Düzeninin merkezinde yer almış, hem de uyguladığı 
kültür emperyalizmini ulusal gelişim savı altında desteklemiş, başta televizyon olmakla 
tüm kitle iletişim araçlarını kullanmıştır (Yengin, 1994, 36). 
 
Dünya genelinde bilgi ve haber akışındaki dengesizlik geleceğin dünyasını olumsuz yönde 
etkilemektedir. İletişim bilimci Schramm, “Gelişmekte Olan Ülkelerde Bilginin Rolü” 
yazısında bu durumu değerlendirmektedir. Dünyanın çeşitli bölgeleri arasında farklı bir 
bilgi akışı vardır: “Uluslar arasında bilgilerin akışı dengeli dağılmamaktadır. Gelişmiş 
ülkeler, diğer ülkelere oranla daha yüksek seviyede bilgilerle donatılabilmektedir... Bu 
durum mevcut gerçeklerin bilinmemesine ve ya saptırılabilmesine yol açmaktadır” diyen 
Schramm, 1961 yılı içerisindeki bir ayda beş kıta üzerinde on üç farklı ülkede yaptığı 
araştırmada bilgilerin yoğun olarak ABD, Sovyetler Birliği, İngiltere ve Fransa olmak 
üzere dört ülkeden kaynaklandığını göstermiştir (Groombridge, t.y., 76-77). 
 
“Televizyon serbest ve açık toplum yaratılmasına karşı bazı sınırlamalara sahiptir. Bunun 
tersi olarak totaliter bir yapının oluşturulmasına olanak vermektedir” diye dengesiz bilgi 
akışı hakkında saptamada bulunan Robin Day,  şöyle devam etmektedir (Groombridge, 
t.y., 77-78):  
 

Batı dünyasının televizyon ekranlarında ABD’deki şiddet, adaletsizlik ve 
protesto hareketlerini görmek olası değildir. Bu yapı Amerika’nın kendisi 
tarafından oluşturulmuştur. Ancak televizyon Çin’de, Rusya’da, 
Çekoslovakya’da, İspanya’da ve Rodezya’daki şiddet olaylarını gösterme 
olanağını kullanmaktadır. Bugün dünyanın çok geniş bir bölümünün dengeli 
olarak bilgilendirilmesi için bu yapının değişmesi gerekmektedir. 
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Uluslararası enformasyon akışı üzerinde ilk tartışmalar “serbest haber akışı” kavramıyla 
başlamıştır. 2. Dünya savaşı sonrası ortaya çıkan bu kavram genelde ABD’nin dünya haber 
ve bilgi akışını kendi denetiminde tutmasına yaramıştır. Daha sonra BM’ce bu serbest akış 
ilkesi “bireyin haber alma ve haber verme hakkı” olarak formüle edilmiştir. Sonra 
tartışmalar daha da hızlanmış ve UNESCO meseleye el koyarak çeşitli çalışmalarla çözüm 
önerileri getirmiştir. 1970’lerde bu kavram “tek yönlü iletişim” ve “dengesiz haberleşme” 
gibi kavramlara dönüşmüştür. Bunların karşısını almak adına ise ortaya “iki yönlü 
iletişim”, “dengeli enformasyon akışı” gibi kavramlar çıkmıştır (Aldoğan, 1983, 75-76). 
 
Her ne kadar dünya enformasyon akışındaki dengesizlik 1970’lerden itibaren fark edilse de 
görülen o ki, dünya genelinde iletişim teknolojilerinin gelişmesine paralel olarak bu 
dengesizlik de başlamıştır. Bugün de dünya genelinde dengesiz enformasyon akışı devam 
etmektedir. Uluslararası enformasyon akışı basit bir iletişim süreci unsurları çerçevesinde 
ele alınırsa bu dengesizliğin ne denli etkili olduğu açıkça görülebilir: 
“Kaynak - İleti - Hedef kitle”  
Kaynak: Uluslararası iletişim dolaşımını ellerinde bulunduran güçler ve bu güçlerin sahip 
olduğu ileri teknolojiler; 
İleti: Haber ve bilgi akışının içeriği; kaynak tarafından biçimlendirilmiş; 
Hedef kitle: Bu güçlere karşı koyamayan ve bu iletiyi tüketmek mecburiyetinde kalan 
azgelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler. 
 
Dengesiz enformasyon akışı probleminin ortadan kalkması için yukarıda gösterilen 
kaynak, ileti ve hedef kitle konusunda dünyada eşitliliğin ve karşılıklı haber alış veriş 
ortamının oluşturularak geliştirilmesi gerekmektedir. 
 
2.Çift Taraflı Enformasyon Akışı  
 
Tek yönlü enformasyon akışı kavramının tersi olan çift taraflı enformasyon akışı, bilim 
çevrelerince tüm dünyada yaygınlaştırılmaya çalışılan bir olgudur. Bu anlamda teknolojik 
altyapının dünya genelinde eşit dağılımı ve gelişmiş batı ile gelişmekte olan ülkeler ve 
üçüncü dünya ülkeleri arasında enformasyon ve haber akışı açısından uçurumun en aza 
inmesi gerekmektedir. Yalnız bu durumda çift taraflı, yani dengeli enformasyon akışının 
varlığından bahsedilebilir.  
 
İster ulusal çapta, isterse de uluslararası düzeyde haber ve enformasyon dolaşımı önemli 
rol oynamaktadır. 
 

Haber, değişik işlevlerinin yanı sıra bireylerin öteki bireyler ve çevreyle 
anlamlı ilişkiler kurmalarında, dünyayı algılamalarında en önemli öğeleri 
oluşturan bilgiler bütünüdür. (...) Uluslararası alanda da kimlerin, neleri haber 
konusu olarak seçtikleri, konuların nasıl işlendiği ve oluşturulan haberlerin, ne 
amaçla, kimlere, hangi ölçütlere dayanılarak dağıtıldığı, sorgulanması gereken 
bir konudur. Çünkü bireylerde dolayısıyla ulusal topluluklarda, ‘ötekiler’ 
(bireyler, toplumlar, uluslar, ülkeler) ile ilgili önyargılar, yargılar, geleceğe 
yönelik kararlar, olumlu ya da olumsuz simgeler, düşünceler, tutum ve 
davranışlar, haberlere göre oluşmaktadır (Girgin, 2002, 41). 

Bu yüzden de, uluslararası enformasyon dolaşımının dengeli bir yapı içerisinde 
gerçekleşmesi çok önemli ve gereklidir. 
 
Bıçakçı, “çift yönlü iletişim (etkileşimli iletişim), kaynak ve hedef birimlerinin karşılıklı 
olarak bir birlerini etkileme olanağına sahip oldukları iletişim türüdür” (1998: 31) - diyerek 
kavrama temel bir açıklama getirmektedir. Çokseslilik, çeşitlilik ve demokratik ilkelere 
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dayalı bu ideal ve gerçek iletişim türü, dünya genelinde enformasyon akışının sosyal 
değerler çerçevesinde, temel iletişim ve gazetecilik ilkeleri doğrultusunda 
gerçekleşmesinin bir bakıma temel mantığıdır. Ayrıca “Kitle iletişim araçları, iletişimi tek 
yönlü olarak belirleyen bir kaynak konumundayken etkileşimli iletişim araçları, kişilere 
yüz yüze iletişimde olduğu gibi hem hedef, hem de kaynak olma ayrıcalığını vermektedir” 
(Bıçakçı, 1998, 31). 
 
Herbert Schiller, kamuoyu araştırmaları çerçevesinde ele aldığı “iki yönlü bilgi akışı” 
konusunda şöyle demektedir (1993, 190-191): 
 

Kanaatime göre iki yönlü bilgi akışının var olabilmesi, bilgi alışverişinde 
bulunan kesimlerin üç aşağı-beş yukarı birbirine denk olmasıyla olasıdır. Bir 
başka değişle, iki taraf arasında iktisadi, siyasi ve içtimai açılardan büyük 
farklılıklar var iken, iki yönlü bir akışın gerçekleşebilmesi olası değildir. 
Karşılıklı değişimde eşitlik ilkesine gölge düşüren, işlerliğine fırsat tanımayan 
faktörlerin mevcut olması halinde iki yönlü olduğu varsayılan enformasyon 
akışı tek yönlü bir hal alır ve manipülasyon için, istismar için kullanılan bir 
kanal olur çıkar. 
 

1960’lara gelindiğinde sömürgeci iletişim düzenine karşı gerçekleştirilmek istenen 
çalışmalardan biri de, çift taraflı iletişim sürecine geçebilme çabaları olmuştur. Aşağıdaki 
basit bir örnek bile bu konuda çok açıklayıcı olmaktadır.  
 
Araları 250 km olan Gana’nın başkenti Akra’dan sınır komşusu Togo’nun başkenti 
Lome’ye telgraf çekildiğinde bu telgraf önce Londra’yı, oradan da Paris’i dolaştıktan sonra 
Lome’ye ulaşabiliyordu. Bu da büyük engellere sebep olmaktaydı (Tokgöz, 1987, 27). Bu 
örnek, iletişim teknolojileri açısından güçsüzün güçlüye bağımlı kaldığının bir kanıtıdır ki, 
bu da iki yönlü enformasyon akışının teknolojik sebepten dolayı engellendiğini 
göstermektedir.  
 
Tek taraflı enformasyon akışının fark edilişinden sonra bu dengesizlikten etkilenen ülkeler 
kendi aralarında dayanışmaya giderek dünya genelinde çözüm yolları arayışına başladılar.  
Dengesiz iletişimden dengeli ve çift yönlü iletişime geçiş için, ilk kez 1970’lerin başında 
basının uluslararası barışın gerçekleşmesinde büyük öneme sahip olduğunu dile getiren 
Sovyet Blok’u oldu. Sovyetlerin suçlama ve iddiaları BM Genel Kurulunu, UNESCO 
kayıtlarını doldurmaya başladı. Fakat Batı Blok’u bu girişimlere fazla ses çıkarmayarak, 
sorunu “iletişim özgürlüğü” çerçevesinden görmeyi sürdürdü. Bir yandan da “serbest 
iletişim akımı” her türlü çaba ile korunuyordu. Batı Blok’u iletişim özgürlüğü ilkesini 
savunarak, gelişmekte olan ülkeler üzerinde elde ettiği iletişim egemenliğini bırakmak 
istemiyordu (Tokgöz, 1987, 28). Çünkü uluslararasılaşan medya yeni ve çağdaş bir sömürü 
vasıtası olarak Batılı kapitalist ülkelerce keşfedilmiştir. Bunu fark eden gelişmekte olan 
veya üçüncü dünya ülkeleri güçlü batının çıkarı doğrultusunda işlev kazanan “serbest 
(özgür) enformasyon akışı” ilkesine karşı çıkarak “dengeli ve serbest” ve dolayısıyla “çift 
yönlü enformasyon akışı” ilkesini savunmuşlardır. “Eşit bir biçimde iletişim 
kaynaklarından yararlanma yanında, gelişmekte olan ülkeler, batılıların serbest iletişim 
akımı görüşlerine karşıt olarak, dünyanın çeşitli uluslarının birbirlerini tanıma amacıyla 
“iletişimin serbest dolaşımı” ilkesini tanımaktadırlar. Daha başka deyişle, gelişmiş 
ülkelerden azgelişmiş ülkelere doğru yönelen serbest iletişim akımının tek yönlü olmaktan 
kurtarılarak iki yönlü olmasının güvenceye kavuşturulmasından yanadırlar” (Adil, 1991, 
31). 
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Küresel alanda, iletişim dünyasındaki çarpık düzenden ve dengesizlikten kurtulabilmenin 
tek yolu özgür, özgür olduğu kadar da dengeli ve çift yönlü enformasyon akışı düzeninin 
oluşturulmasıdır. 
 
3.Özgür (Serbest) Enformasyon Akışı 
 
Tek yönlü enformasyon akışı kavramı ile yakından ilişkili olan özgür enformasyon akışı 
terimi aslında “iletişim özgürlüğü”, “haberleşme özgürlüğü” kavramları üzerinde inşa 
edilse de, gelişmiş kapitalist ülkelerin yararına işleyen tek yönlü enformasyon akışının 
nedenleri arasında gösterilmektedir. Çünkü ABD önderliğinde gelişmiş batılı ülkeler 
kendilerini, tek yönlü enformasyon akışından etkilenen ülkelere karşı “özgür (serbest) 
enformasyon akışı” doktrini ile savunmaktadırlar. Özgür bilgi akışı doktrini ise dünyaca 
kabul gören İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 19. maddesinde yer almıştır. Özgür 
bilgi akışı doktrini, bilginin ve özellikle bilgi ürünlerinin dolaşımındaki engellerin ortadan 
kaldırılması gerektiğini ileri sürer. Dolayısıyla engellerin saptanarak bilginin toplanması, 
açıklanması ve iletilmesi gereklidir. Teorik olarak, özgür akış ilkesi bilginin herhangi bir 
yerden bir başka yere doğru akışına ilişkin faaliyetleri teşvik eder gözükmektedir. Bu tür 
akış aynı zamanda bilgiyi arama, haber alma ve bilgiyi yayma haklarını kapsamaktadır. 
Bilginin özgür akışı, uygulamada bilgi üreticileri tarafından -özellikle politik sınırları aşan 
bilgiler açısından- dünyanın herhangi bir yerindeki pazarlara serbestçe girebilme hakkının 
talep edilmesini gündeme getirmiştir (Lorimer, O’Donnell, 1997, 116-117). 
 
Lorimer ve O’Donnell, özgür bilgi akışı doktrinini şu şekilde açıklamaktalar (1997, 116-
117): “Toplumun kendi üyeleriyle iletişiminde kültürün ya da toplumsal yapının risk alma 
kapasitesiyle, bireylerin herhangi bir kaynaktan bilgi edinmesine ilişkin bireysel hak 
üzerinde ısrarla durmaktadır.” Şu da bir gerçektir ki, özgür bilgi akışı doktrininin özel bir 
görünümünün “sınır ötesine ulaşan”  bilginin oluşturduğunu vurgulayan yazarlar, bilginin 
özgür dolaşımının benzer faaliyetlerde bulunan büyük şirketlerin çıkarlarına hizmet ettiğini 
de belirtmekteler (Lorimer, O’Donnell, 1997, 118-119). “Sonuçta, özgür bilgi akışı 
doktrininin bireylerin bilgi edinme hakkına ilişkin yorum ve açıklamaları, bilgi üreticisi 
firmaların ve ulusların benzer çıkarlarını en iyi şekilde ortaya çıkarmaktadır... Bu doktrin, 
bilginin aranmasına, yayılmasına ve bilgiye sahip olunmasına eşit derecede önem veren bir 
anlayışa sahip olan bireyler ve toplumlar arasında bilginin değiş-tokuş edilmesini 
içermektedir (UNESCO, 1980)” (Lorimer, O’Donnell, 1997, 118-119). 
 
Ayseli Usluata’ya göre (1995, 71): “Özgür iletişim akışının sağlanması; tek yönlü değil, iki 
yönlü akışın gerçekleştirilmesi; dikey değil, yatay akışın olanaklaştırılması, pazar 
ekonomisine bağımlılıktan kurtarılması uluslararası düzeyde sorumluluk 
gerektirmektedir.” 
 
İkinci Dünya savaşı sonrası uluslararası politikaya ve hukuka hâkim  Batılı klasik liberalist 
görüşün bir ürünü olan “iletişim özgürlüğü” veya “özgür haber dolaşımı” kavramı, o 
yıllarda BM’in hâkim görüşü olarak benimsenmiş ve sonra da 1960’lara kadar 
UNESCO’nun temel görüşlerinden biri haline gelmiştir. 
 
1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde de yer alan bu görüş, BM Ekonomik ve Sosyal 
Konseyi’nin 1960’da hazırladığı Haberleşme Özgürlüğü Taslak Bildirgesi’nin 1. 
Maddesi’nde: “Öğrenme hakkı ve gerçeğin serbestçe araştırılması hakkı, insan haklarının 
ayrılmaz ve temel bir parçasıdır” - şeklinde ifade edilmektedir. Benzer ifadeler, 
Haberleşme Özgürlüğü 1973 Taslak Antlaşması’nda, 1966 Siyasal Haklar ve Yurttaşlık 
Hakları Uluslararası Sözleşmesi, madde 19’da ve 1954 İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 
10. maddede de yer almıştır (Öngören, 1995, 90-91). 

Political Communication in Theory and Practice: 
Non-Western Approaches ISBN: 978-975-8254-77-4

Proceeding Book 2018 

PICS2018, 12-13 October 2018, Aydın, TURKEY



 
 

323 

 
Uluslararası İletişim Hukukunda o günden bugüne hâkim bir kavram olan “Özgür Haber 
Dolaşımı”, ABD ve Batılı ülkeler tarafından devamlı savunulmuş, bu özgürlüğün kötüye 
kullanılarak iletişim tekellerinin özgürlüğü haline de geldiğini iddia eden gelişmekte olan 
ülkelerin savı da hep reddedilmiştir. Güçlülere göre sorun “içerik sorunu” değil, teknolojik 
eşitsizliktir ki, bu da gelişmekte olan ülkelerde iletişim alt yapılarının geliştirilmesiyle 
çözümlenebilir (Öngören, 1995, 90-91). Hâlbuki teknolojik eşitliğin sağlanması tek başına 
bu sorunun çözümü olamamakta, hatta bu anlamda güçsüz ülkelere yapılan teknolojik 
yardımların var olan tek yönlü enformasyon akışını daha da arttırabileceği yönde 
düşüncelerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.   
 
Dolayısıyla 1970’lerden sonra, Amerika’da Vietnam Savaşı’nın etkisi ve diğer nedenler, 
Batı’da Amerika’nın kültürel etkisinin hissedilmeye başlanması ve gelişmekte olan 
ülkelerde elektronik sömürgeciliğe karşı bilinçlenme neticesinde uluslararası özgür bilgi ve 
iletişim akışı sorgulanmaya başlanmıştır. Ne yazık ki, bu tartışmalar konuyu sürekli 
gündeme getirmekten ve biraz daha bilinçlenmekten öteye gidememiştir. Yine de bu 
konuda gelişmiş ülkeler farklı açılardan suçlanmakta, ABD’nin gelişmekte olan ülkeler 
üzerinde özellikle iletişim emperyalizmini pekiştirdiği söylenmektedir (Tekinalp, 1990, 
126). Her şeye rağmen bu dengesiz iletişim düzeni günümüzde de “özgür enformasyon 
akışı” ilkesinin gölgesinde emperyalist güçlerin lehine işlemektedir. 
 
Tekinalp’in de vurguladığı gibi (1990, 127): “Yaklaşık son 25 yıldan beri özgür ve tek 
yönlü uluslararası bilgi, haber ve program akışı gelişmekte olan ülkelerde politik, 
ekonomik ve kültürel etkiler yapmıştır.” 
 
İletişim teknolojilerinin hızla gelişimi ve de uydu yayıncılığı ile sınırlar ötesi yayın yapan 
özel televizyon kanallarının artmasıyla da ulusal düzeyde özgürlük ve sorumluluk 
kavramları dünya genelinde en çok tartışılan konulardan olmuştur. Şöyle ki, UNESCO’nun 
1991’de Batı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri üzerinde yaptığı araştırmanın sonucunda, 
düzenli televizyon yayıncılık sistemlerinin benzer yönlerinin fazla olduğu belirtilmektedir 
(Yengin, 1994, 49-50). 
 
Bütün bunlar dikkate alınırsa özgür enformasyon dolaşımı ilkesinin uluslararası iletişimde 
dengesiz enformasyon akışına hiçbir zaman engel teşkil etmediği, tam tersi batılı gelişmiş 
ülkeler lehine daha da bu dengesizliği güçlendirdiği çok rahatlıkla söylenebilir. Demek ki, 
özgür enformasyon akışı tek başına yeterli değildir. Bu kavrama denge kavramı da 
eklenirse – özgür ve dengeli enformasyon akışı – o zaman uluslararası iletişim düzeni daha 
dengeli ve eşit bir yapıya kavuşabilir. 
 
4.Özgür ve Dengeli Enformasyon Akışı 
 
Uluslararası iletişim düzeninde oluşturulması istenen enformasyon akışının özgür ve 
dengeli olması bilim çevreleri tarafından savunulmuş ve bunun sağlanması için çeşitli 
öneriler ileri sürülmüştür. Buraya kadar tek yönlü, çift yönlü ve özgür enformasyon akışı 
olguları üzerinde durularak yeni iletişim düzeninin oluşturulma çabaları süreci içerisinde 
bu kavramlara açıklık getirilmeğe çalışıldı. Özgür enformasyon akışında gelişmiş ülkelerin 
lehine, gelişmekte olan ülkeler ve üçüncü dünya ülkeleri aleyhine bir tablonun oluşumu 
izlenildi. Yani, başta ABD olmak üzere batılı ülkeler bu kavramı desteklemiş ve dünya 
iletişim düzeninde neden oldukları dengesizlikleri göz ardı ederek “özgür akış” olgusunu 
ellerinde bayrak etmişlerdir. Bu düşünceye alternatif olarak özgür olduğu kadar da dengeli 
enformasyon akışı kavramı tartışmaları başlamıştır. Dolayısıyla uluslararası enformasyon 
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dolaşımı olgusuyla ilgili en son ortaya çıkan kavram özgür ve dengeli enformasyon 
akışıdır. 
 
Özgür ve dengeli enformasyon akışı: “Klasik liberalist basın özgürlüğü kavramına bir 
alternatif olarak ortaya çıkan ve iletişimdeki dengesizlikleri körükleyen mevcut statüko 
lehine işleyen başıboş özgürlük modelinin yerine gerçek bir iletişim özgürlüğünü ve 
eşitlikçi ve demokratik bir çalışma modelini getirecek bir sorumluluk düzenine geçişi 
sağlayacak bir anlayışı ifade eder” (Öngören, 1995, 92) - şeklinde açıklanmaktadır.  
 
Dünya iletişim düzeninde mutlak ve salt bir özgürlük anlayışı, gerçekte tarafsız bir görüş 
olmayıp, kaynakların çoğunu elinde bulunduran büyük devletlerin küçük ve gelişmekte 
olan devletler üzerindeki etkinliğini ve tahakkümünü arttırmaya ve sürdürmeye yarayan bir 
vasıtadır. Gerçekçi ve eşitlikçi özgürlük kavramı ancak uluslararası iletişimin bir 
sorumluluk sistemine bağlanması ile gerçekleştirilebilir. Bu görüşü savunanlar, 1948 İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesi’nde iletişim özgürlüğünü ifade eden 19. maddenin 
tamamlayıcısı durumunda olan 29. maddeye dayanırlar. 29. maddeye göre, 19. maddede 
gösterilen haklar ve özgürlüklerin “Diğer insanların hakları ve özgürlüklerinin tanınması 
ve saygı gösterilmesini garanti altına almak ve toplumun ahlak, kamu düzeni ve genel 
refahını korumak amacıyla kanunla sınırlandırılabileceğini” öngörmektedir. Benzeri 
sınırlayıcı hükümler, Vatandaşlık Hakları ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin 
19. maddesinde, İletişim Özgürlüğü 1973 Taslak Antlaşması’nın 2. maddesinde, İnsan 
Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 10. maddesinde de ifadesini bulmuştur (Öngören, 1995, 
92). 
 
Böylece uluslararası enformasyon akışı özgür olduğu kadar da dengeli ve çift taraflı bir 
yapıya sahip olmalıdır. Yalnız bu durumda dünya iletişim düzeninde daha adaletli, daha 
eşitlikçi bir yapının oluşumu gerçekleşebilir. Ancak anlaşılan o ki, dünya iletişiminde bu 
ideal yapının oluşumu daha çok zaman alacaktır. Bu da gelişmiş batının bazı çıkarlarından 
feragat etmesi ve uzlaşmacı davranışı ile gerçekleşebilir. 
 
 
II. KÜLTÜREL EMPERYALİZM OLGUSU VE OLUMSUZ ETKİLERİ 
 
Genel olarak bakıldığında emperyalist ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasında 
emperyalizm ilişkisinin “ekonomik”, “siyasal”, “askeri”, “kültürel” ve “haberleşme” olarak 
beş boyutu mevcuttur. Bunlardan ilk üçü tarih boyunca var olmuş emperyalizm çeşitleridir.  
Emperyalizmin kültürel ve haberleşme boyutu ise geçen asrın ortalarından itibaren hız 
kazanmıştır. Emperyalizmin kültür boyutu şöyle işlemektedir: “Merkez ulus, çevreye 
kültür aşıladığı gibi modellik de eder. Çevredeki kültür, denetim altına alınır, kapitalist 
değerler ve ilişkiler yerleştirilmeye çalışılır. Böylece, bu global toplumsallaşma süreci 
içinde, sistemin yaygınlaşması ve meşrulaşması gerçekleştirilir” (Girgin, 2000, 29).  
 
Çok uluslu şirketler aracılığıyla azgelişmiş ülkelere giren emperyalizmin haberleşme 
boyutunda ise dünya halkları arasındaki haberleşmenin Batı kaynaklı haberleşme 
kurumları, teknolojileri ve ürünleri ile denetim altında tutulduğu bilinmektedir. Ayrıca 
emperyalizmin haberleşme boyutu ile kültürel boyutu “haber akışımı” alanında 
kesişmektedir ki, bu anlamda uluslararası haberleşmeyi ve haber dolaşımını yönlendiren 
belli başlı haber ajanslarının da emperyalist ülkelerin denetiminde olduğu bir gerçektir 
(Girgin, 2000, 29). Dolayısıyla tek yönlü enformasyon akışı beraberinde kültür 
emperyalizmi olgusunu da getirmektedir.  
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Yeni sömürgecilik görünümünde sömürge ülkelerdeki bilinç odaklarına yönelen ve bu 
sırada sessizliğini bilinçli bir şekilde sürdürmeye çalışan emperyalizmi, kavram olarak fikir 
savaşı (soğuk savaş) çerçevesinde ele alan Malik Binnebi, bir eserinde emperyalizmi, fikir 
savaşı arenasında bir boğa güreşi şampiyonu olarak nitelemektedir. O, emperyalizm 
mekanizmasının stratejik planının işleyişi konusunda şu açıklamayı getirmektedir (1984, 
30):  

İlkin, herhangi bir düşünce etrafında birleşip kendisine başkaldıran her türlü 
gücü kırmak; ikinci olarak da, eğer bu güç çok daha etkin bir görüş etrafında 
birleşmişse mevcut tüm şartları lehine çevirmek. Bu iki şart sömürge 
ülkelerdeki fikir savaşında emperyalizmin stratejisini belirler. Bu strateji, 
düşünceyle siyasal operasyon arasında değişir durur. Plan hedefine ulaştığında 
karşı güçler birinci ihtimalde sonuçsuz, ikinci ihtimalde de kör bir durumda 
kalacaklardır.  
 

Bir tanıma göre (Oktay, 1996, 129): “Kültür emperyalizmi, gelişmiş ve az gelişmiş 
toplumlar arasındaki bağımlılığın yapısal ilişkilerinin kaçınılmaz bir sonucudur.” Başka bir 
tanıma göre ise (Oktay, 1996, 129): “Kültür emperyalizmi, bir toplumun modern dünya 
sistemine kazandırılmasına ve o toplumun yönetenler sınıfının, uluslararası sistemin hâkim 
merkezi gücünün değer yargılarını ve sosyal yapılarını benimsemek ve sosyal kurumlarını 
bu merkezi gücün sosyal kurumlarına benzer bir şekilde oluşturmak yönünde ikna 
edilmesine ve mecbur  bırakılmasına ilişkin tüm süreçleri kapsar.” 
 
Tayyar Arı’ya göre ise (1997, 247): “Kültürel emperyalizm, en yumuşak görünüşlü 
emperyalizm olmakla beraber başarı konusunda emperyalist politikaların en etkili 
olanıdır.” Yine Arı’ya göre, kültürel emperyalizmin amacı (1997, 247): “Görünüşte ülkeyi 
işgal etmek, toprak kazanmak veya ekonomik hayatı kontrol altına almak olmamakla 
beraber, iki ulus arasındaki güç ilişkilerini değiştirme aracı olarak, ulusun düşüncesini ve 
aklını fethetmek, kontrol altına almaktır.” 
 
Kültürel emperyalizm kavramının kesin bir tanımının hemen hemen oluşmadığını ileri 
süren Martin Barker, bu terimin emperyalist denetim sürecinin, destekleyici özellikte 
kültür biçimlerinin ithal edilmesiyle takviye edilip kolaylaştırıldığı anlamında 
kullanıldığını belirtmektedir. Burada kültürel öğeler ekonomik-siyasi hâkimiyetin 
sürdürülmesi için bir araç olarak işlev görmektedir (Tomlinson, 1999, 15). 
 
Kültürel emperyalizm kavramının kendi söylemine dayanılarak inşa edilmesi gerekliliğini 
savunan ve bu anlamda en akıllıca yolun bu terimin aktif kullanımlarıyla işe başlama 
gerekliliğini vurgulayan (1999, 21) John Tomlinson, “Kültürel Emperyalizm” adlı eserinde 
bu kavramdan bahsetmenin dört yolunu belirlemektedir. Bunlardan ilki “medya 
emperyalizminin”, kültürel emperyalizmden bahsetmenin bir yolu olduğudur ki, burada 
kültürel emperyalizm tartışmalarının merkezinde televizyon, film, radyo, basın ve 
reklamcılık gibi çeşitli medyalar yerleştirilmektedir (1999, 41). İkinci yol, milliyet söylemi 
olarak kültürel emperyalizmdir ki, burada da yerli bir kültürün yabancı bir kültür 
tarafından istila edildiği fikri bu sürecin en yaygın ifade biçimidir (1999, 45). Kültürel 
emperyalizmden bahsetmenin üçüncü yolu ise küresel kapitalizmin eleştirisi olarak 
kültürel emperyalizmdir ki, bu anlamda emperyalizm terimi ekonomik yönde ele alınmakta 
(neo-Marksist ve Leninci geleneği) ve burada belirli ulus devletler değil de, kapitalizmin 
kendisi esas emperyalist güç olarak görülmektedir (1999, 48). Tomlinson’a göre kültürel 
emperyalizmden bahsetmenin dördüncü yolu ise modernliğin eleştirisi olarak kültürel 
emperyalizmdir ki, burada emperyalizmin tek tek kültürler üzerinde değil, genel olarak 
dünya üzerinde etkisi vurgulanmaktadır. Bu da küresel kültür belirleyicilerinin 
hâkimiyetine getirilen bir eleştiri anlamını içermektedir (1999, 50-51).  
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1960’lardan itibaren ortaya çıkan ve David Lerner, Wilbur Schramm, Everest Rogers vb. 
öncüleri olduğu modernleşme kuramına göre ise, gelişmemiş ülkelerin, modernleşebilmek 
ve gelişebilmek için Batılıların gittikleri yoldan geçmeleri gerekmektedir ki, bu yeniden 
yapılanmada kitle iletişim araçlarının rolü önemli yer tutmaktadır. Bu görüşe göre, modern 
kitle iletişim araçlarına sahip olmak dünya genelinde eşitliği sağlayacaktır ve teknoloji bu 
anlamda modernleşmenin tek aracıdır (Uluç, 2003, 93-95). “Modernleşme modeli 
görüleceği üzere yukarıdan aşağıya doğru tek yönlü bir yapıda olup, gelirin ve 
enformasyonun eşit dağılımı ile ilgilenmemekte, kitle iletişim araçlarına, halkın yaşam 
seviyesinin yükseltilmesinde, yeni düşüncelerin, teknolojilerin, sistemlerin 
kabullenmesinde önemli rol ve görev yüklerken, yabancı kitle iletişim araçlarının diğer 
ülkelerin kültürleri üzerindeki negatif etkilerini, kitle iletişim araçlarının mülkiyet yapısını 
ve beraberinde kontrol mekanizmalarını hiç hesaba  katmamaktadır” (Uluç, 2003, 102). Bir 
yapıtında, ABD ve Batılı güçlerden hiçbir zaman “imparatorluk” şeklinde bahsetmeyen ve 
egemen ülkelerin dış ülkelerin siyasi işlerine karışma durumlarında ya sessiz kalan, ya da 
ülkesinin çıkarı doğrultusunda yol izleyen “orta yol basın”ından söz eden Edward S. 
Herman, Yeni Dünya Düzeni tezinin bir aldatmaca olduğunu ve bunu özgür dünya 
emperyalizmi şeklinde niteleyerek her gün emperyalizmin evirilerek ticaretin, yardımların, 
borçların, vekil orduların, teknolojik savaşların vs.lerin Üçüncü Dünya ülkelerini 
bağımlılık statüsünde tutmak için kullanıldığını, daha üst bir safhanın  oluşturulduğunu 
açıklamaktadır (2003, 229-230). Herman, yardım sisteminin, İkinci Dünya Savaşı sonrası 
dönemde IMF (Uluslararası Para Fonu), Dünya Bankası ve Amerika Ülkelerarası 
Kalkınma Bankası gibi hepsine ABD’nin egemen olduğu borç verme kurumlarının 
oluşturulmasıyla daha da geliştirildiğini belirtmektedir. Bunlara “yönlendirmeli ticari” 
saldırılar da eklendiğinde küçük ülkeler üzerinde bu ekonomik kanallarla oluşturulan 
baskılar oldukça şiddetlenmiştir. Örneğin, SAP’ler (Yapısal Uyum Programları) genellikle 
demokrasi dışılığın en uç noktası olan terör devletleri tarafından uygulanmıştır. 1980’lerin 
başlarında “çoğunluğun mantığını” izleyen Nikaragua’ya yapılan para yardımları derhal 
kesilmiş ve daha da ileri gidilerek bu ülke Özgür Dünya darbe listesine konulmuştu. Oysa 
1976’dan 1983 yılına kadar askeri idareyle yönetilen Arjantin ise binlerce insanı öldürse de 
Özgür Dünya’dan bir sürü para almıştı (2003, 233-234). Burada çifte standart açıkça 
görülmektedir.  
 

Özetle, dünya çapındaki emperyalist düzen, Sovyetlerin çöküşü ve Çin’deki 
karşı devrimle güçlenmiştir. Bu düzen bir dereceye kadar da Amerika’daki 
ekonomik aksaklıklarla Japonya ve Almanya’nın ekonomik gücünün 
artmasıyla kuvvetlenmiştir. Ancak ABD hâlâ dünyanın en büyük ve en çeşitli 
ekonomisine, en büyük yardım bütçesine sahiptir; uluslararası borç verme 
kurumlarına hâkimdir. Körfez Savaşı gücün yapısını gözler önüne sermiştir: 
Almanya ve Japonya, ABD’nin kendi çıkarlarını zedeleyen eylemlerini 
desteklemek ve hatta bunlara mali yardım sağlamak zorunda kalmışlardır 
(Herman, 2003, 229-230).         

Bir kitabında askeri, siyasi, iktisadi emperyalizm türlerinin dışında en ezici olanının kültür 
emperyalizmi olduğunu belirten ve bu yeni sömürünün daha çok manevi yönünü ele alan 
Kabaklı, bu kavramın değişik tanımını vermektedir (2002, 19-20): “Kültür emperyalizmi, 
asırlar içinde uzun bir tarih zarfında geliştirilen “milli şahsiyeti” meydana getiren manevi 
ve mukaddes unsurların birer birer harcanıp tüketilerek başka kültür şahsiyetlerinin işgal 
ve istilasına terk  edilmesidir.” 
 
Şermin Tekinalp, kültürel emperyalizm kavramını birçok tanımdan sentezini çıkartarak 
tanımlamaktadır (2003, 270): “Yabancı bir kültürün (ki bu emperyalizm kelimesinin de 
çağrıştırdığı gibi, emperyalist devletlerin kültürüdür) değer ve alışkanlıklarını, yaşam 
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biçimlerini, yerli kültürleri bozmak ya da yok etmek pahasına yaymak ve yüceltmek için 
siyasi ve ekonomik güçlerin devreye sokulmasıdır.” Yabancı kültür değerlerini yayan ve 
yücelten ise, kültürel emperyalizmin yayılmasında rol oynayan elektronik kitle iletişim 
araçlarının başında gelen televizyondur. Televizyon, gerek yayın teknolojisi özelliklerinin 
yarattığı değerlerle, gerekse içeriğini oluşturan yerli ve yabancı programların sürekli 
verdikleri mesajlarla toplumlarda açıklanması son derece karmaşık küresel değerler yaratır 
ki, bu sayede “popüler kültür adı altında tekelci kapitalizm, uluslararası pazarın 
gereksinimlerine göre paketlenmiş mal ve imaj satışı yaparak  bütün dünyayı egemenliği 
altına alır” (Tekinalp, 2003, 373).    
 
Küreselleşmenin en fazla hissedildiği alanın kültürel alan olduğunu belirten Douglas 
Kellner, konuya şöyle açıklık getirmektedir (2003, 56): “Kapitalist dünyanın tüketim 
kültürü, küresel medya ve enformasyon sistemleri ile ürünlerin, imaj ve düşüncelerin tüm 
dünyada dolaşımını sağlamaktadır. Körfez Savaşı gibi olaylar, sosyal eğilimler ve moda, 
Madonna gibi kültürel fenomenler, Rap müzik, popüler Hollywood filmleri, küresel 
kültürün yayıcıları olan Network ağları aracılığı ile “global popüler” kültürü 
oluşturmaktadır.” Stuart Hall, kültür emperyalizmini “yeni tür küreselleşme” ile 
bağdaştırarak ve yeni tür küreselleşmenin İngiliz değil, Amerikan olduğunu vurgulayarak 
şöyle yazmaktadır (1998, 47-48):  
 

Kültürel anlamda yeni tür küreselleşme, İngiliz kimliğiyle bitiştirilenden çok 
farklı yeni bir küresel kitle kültürü biçimiyle ve de ulus-devletin daha önceki 
bir aşamasıyla bitişik kültürel kimliklerle ilintilidir. Küresel kitle kültürü, 
kültürel üretimin modern araçlarının egemenliğindedir. Dilsel sınırları hızla ve 
kolayca geçebilen, tüm dillerde anında konuşan görüntünün egemenliğindedir. 
Popüler hayatın, eğlencenin ve dinlenmenin yeniden inşasına doğrudan katılan 
görsel ve grafik sanatların her türlü müdahalesinin egemenliğindedir. 
Televizyonun ve sinemanın,  görüntünün,  görselleşmenin ve de kitle 
reklâmcılığının sunduğu tarzların egemenliğindedir. Küresel kitle kültürü, tüm 
bu kitle iletişim biçimlerinde kendini gösterir. 
 

Kültür emperyalizmi sürecinin oluşumu ve işleyişinde KİA’yı en çok kullanan batılı 
ülkelerin başını ABD çekmektedir. Her yıl ABD kaynaklı milyonlarca haber, fotoğraf, 
yorum ve röportaj diğer ülkelere akmaktadır. Tek başına CIA (Merkezi İstihbarat Teşkilatı) 
bile, dünya genelinde 200’ün üzerinde gazete, dergi, radyo istasyonu ve yayınevine 
sahiptir. Amerikan kaynaklı çeşitli programlar Batı ve Doğu Avrupa da dâhil, Latin 
Amerika, Asya ve Afrika’yı sel suları gibi kaplamaktadır. Keza ABD reklam ajansları 
dünya reklam sanayine egemen durumdadır (Parenti, 1996, 60). 
 
İnsanlık tarihi boyunca her alanda sömürgecilik mümkün olmuştur. Golding’in de 
vurguladığı gibi “sömürgeciliğin tarihi uluslararası haberleşmenin tarihini de belirlemiştir” 
(Özcan, 1983, 50). 1960’lı yıllardan başlayarak, başta ABD olmakla Batılı kapitalist 
ülkelerde ekonomik ve teknolojik üstünlüklerin durmadan artması ve iletişim alanında 
tekelleşmelerin oluşumu, karşıt görüşlerin belirmesi bu yıllarda “kültür emperyalizmi” 
tezinin ortaya atılması sonucunu doğurmuştur (Oktay, 1996, 128). Schiller’e göre, kültürel 
emperyalizm şu süreçlerin toplamıdır (Oktay, 1996, 129): “(a) bir toplumun dünya 
sistemine sokulması; (b) egemen sınıfın, bu toplumun sosyal kurumlarını egemen merkezin 
değerlerine ve yapılarına benzetecek şekilde veya bu yapıların reklamını yapacak şekilde 
biçim vermesine cazibeyle-çekilmesi, sıkıştırılması, zorlanması ve bazen de rüşvetle 
yapılması.” Ayrıca kültürel emperyalizm, “bir ülkede yaşayan tüm insanları, özellikle de 
entelektüel alanda etkili kimseleri ve ülkenin iç ve dış politikası hakkında karar verme 
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durumunda bulunanları hedef alır; bu kişileri kendi kültürünün cazip tarafları ile etkiler ve 
onları kendi siyasal amaç ve yöntemlerine kazanmış olur” (Arı, 1997, 247). 
 
Kültürel emperyalizmin oluşması ve gelişmesi için hiç şüphesiz ki, kitle iletişim araçlarının 
küreselleşmesi, küresel önem kazanması gerekmektedir. Küreselleşme olgusuna açıklık 
getiren Suat Gezgin, bu sürecin tam anlamıyla bir diğerini ötekinin yerine aynen getirmese 
de, ihracı gerçekleştirenin yararına işlediğini ve bu ihracın mal ve hizmetin dışında kültürel 
öğeleri de kapsadığını vurgulamakta,  kapitalist ülkeler tarafından  gelişmekte olan veya az 
gelişmiş ülkelerde Yeni Dünya Düzeni adıyla gerçekleştirilen küreselleşme politikalarında 
asıl amacın tüm dünyayı homojen bir pazar haline getirmek olduğunu (2005a, 10)   
belirtmektedir. Bu anlamda dünya genelinde etkili olan çokuluslu şirketlerin ve uluslararası 
tekelleşme olgusunun dünya medya alanında da boy göstermesi sürecin ana çizgisini 
oluşturmakta ve dünyanın geniş bir bölgesi üzerinde kültürel emperyalizmin 
yaygınlaşmasında rol oynamaktadır. Küreselleşmenin medya üzerindeki etkisi kamu 
hizmeti modelinin zayıflamasıyla tecimsel iletişim modelinin egemenliğini pekiştirmiş, bu 
da kar amacıyla çalışan medyayı kapitalist düzenin sürdürülmesi açısından en önemli silah 
konumuna getirmiştir (Gezgin, 2005b, 10). Çağımızın öldürmeyen bu silahı çeşitli öz 
kültürler üzerinde uzun vadeli yaralar açmakta ve kültürel çeşitlilik ve çoksesliliği de belli 
ölçüde boğmaktadır. “Hangi Küreselleşme” adlı kitabında küreselleşmeyi savunanların her 
birinin bir devlet çapında gelişmiş uluslar üstü ve ülkeler üstü iktisadi organizmalar haline 
gelmiş çokuluslu şirketler olduğunu vurgulayan Attila İlhan, The Guardian’dan (10 Aralık 
1993) aldığı aşağıdaki örnekle durumu şöyle özetlemektedir (2005, 134-135): “Tanzanya 
ile Goldman Sachs arasında ne fark vardır? Birincisi, yılda 2.2 milyar dolar kazanan ve bu 
kazancını 25 milyonluk nüfusuna dağıtan bir Afrika ülkesidir; ikincisi, yılda 2.6 milyar 
dolar kazanan ve bu kazancını 161 ortağına dağıtan bir yatırım bankasıdır.”     
 
Sadi Özdemir, kültürel emperyalizmi ABD ve Avrupa kaynaklı olarak ikiye ayırmaktadır.  
Avrupalı emperyalistler genellikle, kendileri dışındaki medeniyet ve kültürleri yok sayıyor 
ve sömürgecilik alanına giren faaliyetlerini güçsüz ülkeler için faydalı çalışmalar olarak 
görmekteler. Kültür emperyalizmi altında ekonomik çıkar ve öncelik güden ABD ise körü 
körüne Batı kültürünü öteki uluslara pompalamanın tepkisel olarak milliyetçiliği 
uyandırdığını gördüğü için bu konuda Avrupalılara göre daha ”saygılı ve müsamahakâr” 
bir görünüm sergileyerek sempatik batılı imajına ulaşmıştır (1998, 151-153). Kültürel 
emperyalizmin ekonomik düzeydeki tanımı ise, uluslar ötesi şirketlerin uluslararası 
ekonomik yapı içerisinde oynadıkları role bağlanmaktadır (Öngören, 1995, 78). 
 
Dünya genelinde dengesiz iletişim ve medya emperyalizminde olduğu gibi kültürel 
emperyalizmi de önleyici bir takım politik kararlar alınmıştır. Bunlardan biri de kültür 
emperyalizmi kavramının tanımını veren ve bağlantısız ülkeler tarafından 1976 yılında 
gerçekleştirilen Yeni Delhi ve Kolombo toplantılarının faaliyetidir. Bu toplantılarda 
bağlantısız ülkeler, Kuzey ve Güney ülkeleri arasındaki enformasyon ve program akışının 
dengesizliğine dikkat çekerek, bağımlılık ve tahakküm hali yaratan bu duruma bir çare 
olarak, gelişmekte olan ülkelerin kendi ulusal kültürlerini ve kimliklerini korumak 
amacıyla karşılıklı işbirliğinin oluşturulması için gerekli adımların atılmasını 
öngörmüşlerdir (Öngören, 1995, 79). 
 
Nitekim uluslararası iletişim ve haberleşme alanında gelişmekte olan ülkelerin güçlü birkaç 
kapitalist ülke ile rekabet edemeyeceğini belirten Erdoğan, şöyle devam etmektedir (1995, 
257): 
 

Dolayısıyla ilişkilerde bu ülkeler bağımlı durumdadır. Bu bağımlılığın 
beraberinde getirdiği kültürel emperyalizm ülkeler arasındaki var olan 
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ekonomik ve siyasal ilişkiler düzenini destekleme yönünde hizmet gören bir 
süreçtir. Bu bakımdan, medya ideolojik bir görev yapar. Bu ideolojik rol açıkça 
propaganda kanalları (Voice of America, Radio Free Europe, Radio Liberty 
vs.) veya örtülü ve çok daha etkili bir şekilde, nutral eğlence ve enformasyon 
olarak kendini sunan ifadeler (TV programları, Reader’s Digest, Time, News 
Week, filmler, müzik ürünleri) biçiminde genel medya tarafından sunulur. 
 

Bu anlamda “bir kaynaktan bir hedefe yöneltilen tutum ve davranışı değiştirme amacını 
taşıyan tek yönlü iletişim” (Bektaş, 2000, 179-180) olan propaganda, önce olduğu gibi 
bugün de ustalıkla kullanılmakta ve etkili olmaktadır. Dolayısıyla uluslararası önem 
taşıyan medyalar aracılığıyla iletilen her tür enformasyon ve iletiler egemen olanın 
kültürünü yaymakla kalmayıp batılı olmayan öteki toplumlarda kültür yozlaşmasına, kültür 
körelmesine yol açmaktadır. “Kültürel emperyalizm benzetmedir” şeklinde değişik bir 
açıklama getiren Erdoğan, bazılarının benzetildiğinin bile farkında olmadığını, benzetenin 
benzetmediğini ileri sürmesine rağmen benzetmenin iyi olduğunu söylemesini ve 
benzetenin benzetme düzenini sürdürebilmesi için devamlı benzetme zorunluluğu 
nedeniyle bu süreç içersinde sürekli kendini yenilemek mecburiyetinde olduğunu ve aksi 
takdirde kendini birden bire benzetilenler arasında bulabileceğini  ifade etmektedir (1995, 
258). Ayrıca “Kültürel emperyalizm sürecinde kitle iletişim araçları -girme, araya girme, 
sokma- sürecinde kullanılırlar. Girme büyük ölçüde kitle iletişim araçlarının 
ticarileşmesiyle gerçekleşir” (Erdoğan, 1995, 258). 
 
Kültürel emperyalizmin tek bir pazarın egemen olduğu dünya düzeni içinde geliştiğini ve 
bunun için orta sınıfın ve enformasyon çoğulculuğunun olduğu iddiasının gerekliliğini 
vurgulayan yazar, bu konuda teknoloji araçları ve ürün ticareti kadar iletişimin içeriğinin, 
karakterinin ve kaynağının da önemli olduğunu belirtmektedir (Erdoğan, 1995, 259).  
 

Uluslararası iletişim düzeninde, kültürel enformasyon ürünü / output’u genel 
dünya ekonomik düzeninde mal ve servislerin üretimi ve dağıtımını yöneten 
pazar gereksinimleri tarafından saptanır. Kültürel enformasyon çoğumuz için 
kişisel tüketim birimleri olarak kendini gösterir. Günlük mikro iletişim 
seviyesinde bu biçim, bu analiz geçerlidir. Gerçekte bu seviyede bile, bu 
kültürel outputlar dünya kapitalist ekonomisinin ideolojik yüzlerinin 
/şekillerinin/ görünümlerinin somut şekilleridir. Bu outputlar sistemin değerleri 
ve malları için popüler desteği, popüler arzu ve istemi yaratır, destekler ve 
teşvik eder (Erdoğan, 1995, 260). 
 

Kültür emperyalizmi kavramının ortaya çıkışının sebepleri, bu sürecin işleyişi ve temelinde 
uluslararasılaşan medya kuruluşlarının olduğu bu emperyalizm türünün çözüm yolları 
konusunda bilim çevrelerinin çeşitli çalışmaları bulunmaktadır. Şöyle ki, Armand ve 
Michele Mattelart’ların çalışmalarından birinde şöyle yazılmaktadır (1998, 92): “Dünya 
mekânına ilişkin yeni görüş biçimi, uluslararası ilişkilerin kültür ve iletişim yönünden 
yeniden incelenmesine yol açar. Değişik kültürel ürünlerin eşit olmayan alış verişini 
açıklayan çok sayıda araştırmaya neden olur.” 
 
Kültür emperyalizmi kavramı ile ilgili başta Herbert Schiller olmakla, Thomas Guback, 
George Gerbner, Stuart Ewen, Peter Golding, Jeremy Tunstall, Johan Galtung vs. gibi 
bilim adamlarının bilimsel katkıları olmuştur. Bunlardan Schiller “kültür emperyalizmi” 
kavramını tanımlamış, Thomas Guback 1945’den beri Amerikan sinema şirketlerinin 
Avrupa pazarlarına girme stratejilerinin çözümlenmesi ile ilgili bir klasik sayılan The 
International Film Industry (Uluslararası Film Endüstrisi) eserini yazmıştır. George 
Gerbner ise, 1950’de kurulmuş Journal of Communication’un yönetimine gelerek derginin 
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yayın politikasını ve yönünü değiştirmiş ve sayfalarında iletişim alanında dünya çapındaki 
eşitsizliklere geniş yer vererek katkı sağlamıştır. Stuart Ewen, yetmişli yıllarda 
Amerika’daki eleştirel bakış açısı, belli bir demokrasi anlayışıyla bağdaşan tüketim 
ideolojisinin temelleri konusundaki ender incelemelerden birini-reklamcılık düzeninin 
tarihini yayınlamıştır. Peter Golding, iletişime uygulanan modernleşme kuramlarının 
köktenci bir eleştirisini yapmıştır. Jeremy Tunstall, kitle iletişiminin dünyadaki örgütlenme 
ekseninin temelde Amerikan kökenli olduğunu göstermiş ve Norveçli toplumbilimci Johan 
Galtung ise haberin akış sorunundan yola çıkarak kuramsal çalışmalarını emperyalizmin 
yeni biçimleri konusuna yöneltmiştir (Mattelart, 1998, 92-93). 
 
Tüm bilimsel çalışmalara rağmen anlaşılan o ki, zamanla kitle iletişim alanına giren ticari 
anlayışın üstünlüğü kültürel emperyalizm sürecinin daha da pekişmesine sebep olmuş ve 
bu da dolayısıyla sorunun çözüm çalışmalarını olumsuz etkilemiş ve kısıtlamıştır.  
 

Schiller’in belirttiği gibi, kültürel egemenlik/emperyalizm tezi 1960’larda 
çıktığından beri dünyanın sosyal-politik durumunda, özellikle son yıllarda, 
epey değişiklikler oldu. Fakat bu değişiklikler kültürel egemenliği ortadan 
kaldırmadı, tam aksine perçinledi. Bugün kitle iletişimiyle gelen kültürel 
emperyalizm uluslararası dev firmaların egemenliği altına girmiştir (Erdoğan, 
1995, 263). 
 

Kültürel emperyalizmin tüm dünyada (özellikle gelişmemiş ülkeler üzerinde) önemli 
yaralar açmakta olduğu ve karşısına bir şekilde geçilmezse bu durumun daha tehlikeli bir 
hal almaya yüz tuttuğu görülmektedir. Bir eserinde kültür yozlaşmasından bahseden Suat 
Gezgin, bu yozlaşmanın genellikle Üçüncü Dünya ülkelerinde görüldüğünü, gelişmekte 
olan ülkelerin tüketici durumunda  kalarak teknolojik, ekonomik ve içeriksel açıdan üretici 
kültürlere bağımlı hale geldiğini belirtmekte ve bu kültür yozlaşmasını iletişim süreci 
açısından açıklarken şöyle yazmaktadır (2002a, 142-143): “Egemen olan kültürel 
ekonomik yapının değer yargılarına uygun biçim ve içerik koşullarının işlendiği tek yönlü 
iletiler de, tekdüze yığınsal kültürlere dönüşmekte çok etkili olan araçların üreticisi 
olmaktadır.” Gezgin, bir makalesinde ise iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin bu 
alandaki ürünlerin de önemini artırdığını ve bu anlamda üretimin tüketim odaklı 
gerçekleşerek insani ve toplumsal değerlerin yozlaşmasına sebebiyet verdiğini 
vurgulamakta ve bu sebepten de özellikle “kültürel emperyalizm” biçiminde  somutluk 
kazanan savların uluslararası haber merkezleri tarafından sermayenin beklentilerine dönük 
üretim yapıldığını ileri sürdüğünü (2002b, 23-24) belirtmektedir.  
 
Tek yönlü enformasyon akışında olduğu gibi kültürel emperyalizm olgusunda da başrolü 
ABD oynamaktadır. Schiller, bir eserinde büyük Amerikan şirketlerinin hâkimiyeti 
altındaki Amerikan kültür emperyalizminin yerini şimdi büyük “devletsiz” uluslar ötesi 
şirketler gözetimi altında, bir nevi uluslar ötesi ticari hâkimiyete bıraktığını ileri 
sürmektedir (Morley ve Robins, 1997, 294). Dolayısıyla uluslararası iletişim farklı 
çıkarların (ticari ve ideoloji) çatıştığı bir alan haline gelmiştir. Küresel düzende piyasaya 
sürülen kültürel enformasyon da meta olarak görülmekte ve bu kültürel ürünler kültür 
endüstri mantığıyla üretilerek ekonomik düzen ve pazar gereksinimi tarafından 
belirlenmektedir (Baytar, 2002, 361).  
 

Yirmi beş yıl önce ABD medya ürünleri bütün dünyayı istila etmişti. Bugün, 
popüler Amerikan kültür ihracatında herhangi bir azalma yoktur. Değişen, 
üreticilerin devasa, bütünleşik kültür kombinaları haline gelmiş olmalarıdır ve 
bunlar küresel bir piyasaya tam bir kültür ortamı sağlamaktadırlar. Fakat bu 
kültür devleri şimdi artık sadece Amerika’dan çıkmıyor. Amerikan kültür 
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tarzları ve teknikleri uluslar ötesi hale gelmiştir (Schiller, 1992), (Morley ve 
Robins, 1997, 294-295).  
 

ABD başta olmakla batı kültürünün dünyada gittikçe yaygınlaşmasına bir örnek vermek 
gerekirse, modernlik tartışmalarından oluşan bir eserinde geleneksizleştirme sürecini 
irdeleyen Nilüfer Göle, yerel  alışkanlıklarla küresel yaşam tarzları arasında etkileşimin 
genelde tek yönde geliştiğini ve buna örnek olarak da Türkiye’de geleneksel “isimsiz” 
kıraathanelerin küresel zamana ayak uydurarak “cafe” tabelaları astırmalarını 
göstermektedir (2002, 173). Bu ve bunun gibi örnek gösterilebilecek durumların sadece 
Türkiye’de değil, Müslüman ve Müslüman olmayan diğer toplumlarda da yaygınlaştığı 
bilinmektedir. Bu gelişmeler modernlik adı altında küreselleşmenin getirdiği tek taraflı 
kültürel etkileşimdir.  
 
Uluslararası iletişim alanında ticari egemenliğini sürdüren Amerikan televizyon 
programlarının diğer yabancı kültürler üzerinde nasıl bir emperyalist etki yarattığı 
aşağıdaki araştırma sonuçlarından da görülebilir. Granzbergin Algonkian kızıl derili 
çocuklar üzerinde yaptığı araştırmada, Amerikan dizileri izleyen çocuklarda izlemeyenlere 
oranla daha fazla Amerikanlaşma ve kendi değer yargılarından uzaklaşma izlenmiştir.  
Avusturyalı çocuklar üzerinde yapılan araştırmada Amerikan TV programları izleyenlerin 
filmlerdeki şiddet öğelerinin etkisi altında kaldığı gözlemlenmiştir. 1988’de Kore’de lise 
öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmada ise, Amerikan programlarının geleneksel 
kültürün batılılaşmasında katkısı olduğu gibi, geleneksel kültürü korumak isteyenlerle 
batılılaşmak isteyenler arasındaki çatışmayı şiddetlendirdiği izlenimi edinilmiş ve 
araştırma başlığı olarak “Kültür Çatışması (Culture Clash)” ifadesi kullanılmıştır 
(Tekinalp, 1990, 130). Böylece kültürlerarası ilişkilerde hoş olmayan durumlar ortaya 
çıkmış, farklı kültürlerin birbirini tanıyıp hoşgörü ve saygı çerçevesinde ilişkilerini 
sürdürebilecekleri yerde, kültürler arasında itme, hor görme gibi olumsuzluklar 
yaşanmıştır.    
  
Çağımızın enformasyon çağı olduğu, bilgi toplumu veya enformasyon toplumunda yaşıyor 
oluşumuz hep vurgulanmaktadır. Oysaki enformasyon çağının tam olarak ne zaman 
başladığı konusunda fikir ayrılıkları mevcuttur. Yazar Daniel R. Headrick, enformasyon 
çağının insanlıkla yaşıt olduğunu vurgulamakta ve yazının ortaya çıkmasından bilgisayar 
da dâhil her türlü iletişim teknolojisi yenilikleriyle de çok sayıda enformasyon devrimleri 
yaşandığını (Headrick, 2002, 17-18) yazmaktadır. Sadık Güneş’e göre (2006, 36): 
“Enformasyon toplumu -buna modern medya teknolojilerini kullanan üçüncü dünya 
ülkeleri de dâhildir- gırtlağına kadar imgelere boğulmuş toplumdur.” Keza Hamelink de, 
enformasyon toplumunun bir mit olduğunu belirtmektedir (Güneş, 1996, 42). Füsun Alver 
bu konuda şöyle yazmaktadır (2000, 79): “İçinde yaşadığımız “enformasyon toplumu” 
kavramı, “enformatikleştirme” ve “medyatikleştirme” tarafından karakterize edilen ve 
yaşanılan deneyimlerin medya tarafından iletildiği ve şebekeleşmiş teknoloji tarafından 
üretilen enformasyonun yerine geçtiği bir toplum biçimini çerçevelemektedir. Bu iletişimin 
niteliksel dönüşümünün iki açısına işaret etmektedir: teknikleştirilen iletim ve iletişim 
yapısının tek taraflılaştırılması.” Gelişmiş ülkeler elektronik teknolojisiyle sanayi 
toplumunu aşarak enformasyon toplumuna geçerken, çokuluslu ekonomik kuruluşlar da 
ulusal sınırları aşarak küreselleşme adı altında yeryüzündeki tüm olanaklardan 
yararlanmaya başlamışlardır. Bu anlamda ulusal sınırların aşılması güçlü ülkeler için yeni 
pazar, diğerleri içinse eşitsiz koşullarda rekabet zorunluluğu demektir. Bu da eşitsizlikleri 
ortadan kaldırmak yerine daha da derinleştirerek kültürel sömürgecilik alanında 
egemenliklerin medya aracılığıyla kurulan gönüllü katılımla sağlanması gibi vahim 
sonuçlar doğurmaktadır (Güneş, 2006, 46-47).  
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Enformasyonla kurulan küresel bütünleşme bir yanıyla kapitalist ekonomik 
sistemin sürmesine yarayacak bağımlılıkları doğurur. Göreceli olarak refaha 
götürecek tüketim seçenekleri bu yolda artar. Diğer yandan enformasyon 
içeriğindeki imgeler zihinsel egemenliklere yol açar. Tedavisi güç, geri dönüşü 
olmayan zihinsel bağımlılıklar yaşamın tümünü kuşatan ideolojik bir söylem 
içinde yüzerler (Güneş, 2006, 51).  
 

Enformasyonla ilgili ortaya atılan belki de son terimin “enformasyon kültürü” deyimi 
olacak ki, yeni enformasyon, iletişim ve eğlence makineleri dünyasını enformasyon kültürü 
adlandıran Steven Lubar, bu terimi kullanmasının nedenini şu şekilde açıklamaktadır: “Bu 
makinelerin ve parçası oldukları toplumsal yapıların, kültürümüzde en az etnik köken, ırk 
ve coğrafya kadar belirleyici  olmasıdır. Bu makineler ve onları kullanma biçimimiz 
çevremize, birbirimize, hatta kendimize yönelik duygularımızı değiştirmiştir” (Headrick, 
2002, 18). Bu açıklama iletişim teknolojilerinin kültür üzerindeki belirleyici etkisinin batılı 
bir yazar tarafından itirafıdır. Yabancı kültür emperyalizmi yalnızca TV programları ve 
sinema ile sınırlı değildir. Batı düşünce biçiminin süzgecinden geçirilen gazete haber ve 
yorumları, Batı düşünce ve yaşam biçimini sürekli tekrarlarla pekiştiren uluslararası 
reklam ajanslarının hazırladığı reklam programları da bu doğrultuda önemli etkiye sahiptir 
(Tekinalp, 1990, 133-134). Bu anlamda uluslararası enformasyon dolaşımına yön veren 
birkaç batılı haber ajansının etkisi de göz ardı edilmemelidir.   
 
Kültür emperyalizmi ideolojisiyle kültürel kontak teorisini bütünleştirerek ifade eden 
Erdoğan, kültürel kontak yaklaşımının ana fikrini şöyle açıklamaktadır (1997, 323-324):  
 

Kültürel kontak, kültürel alışveriştir, faydalıdır, kültürlerin birbirini tanıması, 
anlaması ve dayanışma kurmasına yardım eder. Bu görüşün  -kültürel lag 
(kültürel gecikme) denen çeşidi, gelişmiş ülkelerle diğer ülkeler arasında kültür 
farkı olduğunu ve kültürel kontağın bu farkı kapatmaya yardım edeceğini 
savunur. Bu görüşün iletişimle ilişkili bir diğer çeşidi “diffusion of innovation 
(yeniliklerin yayılması teorisi) denen görüşe göre, yeniliklerin yayılmasındaki 
başarı kültürel kontağa da bağlıdır. (...) Kültürel kontak “çirkin Amerikalının” 
güzel gösterilmesi çabalarının bir parçasıdır.  
 

Beşeriyet arasındaki büyük bölünmelerin ve hâkim mücadele kaynağının “kültürel” olacağı 
ve bu medeniyetler çatışmasının modern dünyadaki mücadelenin evriminde nihai safha 
olacağı (2001, 22) fikrini ünlü “Medeniyetler Çatışması” tezi ile ortaya atarak dünya 
genelinde bilim çevrelerince büyük tartışmalara sebep olan ve emperyalizm suçlarını 
kültürel çekişmenin ürünü olarak temize  çıkarmaya çalışan ABD’li bilim adamı Samuel P. 
Huntington’un bu tezini eleştiren bilim adamlarından biri Samir Amin kültürelcilik ve 
emperyalizm ilişkisini şöyle açıklamaktadır (2001, 355):  
 

Emperyalizm ve kültürelcilik her zaman iyi dostlar olmuşlardır. Emperyalizm; 
ekonomiyi (özel mülkiyet, pazar), politik hayatı (demokrasi), toplumu (kişisel 
özgürlük), yönetme formülü ve Batı’nın tarihin sonuna geldiğini kibirli ve 
kesin olarak ifade eder. Ortaya çıkan gerçek çelişkilerin hayali oldukları ileri 
sürülür veya kapitalist mantığa boyun eğmeye karşı saçma bir direnişten 
türediği suçlaması yapılır. Tüm diğer insanlar için seçim basittir: Batının yanlış 
değerler bütününü kabul etmek ya da kendilerini kendi kültürel özelliklerine 
kapatmak. Pazarın ve emperyalizmin üretmesi gereken kutuplaşma 
sunulduğunda, bu iki seçenekten birincisi imkânsızdır; çünkü o zaman kültürel 
karışıklık ön planda yer alır. Ama bu karışıklıkta zarlar hilelidir: Batı her 
zaman kazanacaktır, diğerleri de her zaman yenilecektir.  
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Yeryüzünde Batılı olmayan kültürlerin Batılılaşma adı altında boğulduklarını, tek bir 
hâkim kültürün egemen hale geldiği dünyada mono kültürlerin ortadan kaldırılmasına  
hükmün verildiğini ve tıpkı mal ve eşya akışı gibi kültürel fikir ve ürünlerin akışının 
Batı’dan Üçüncü Dünya’ya doğru tek yönde gerçekleştiğini vurgulayan Ziyaüddin Serdar, 
şöyle yazmaktadır (2001, 38-39): “Hiç kimse evrensel sahnede, Hintli Michael Jackson, 
Çinli Madonna, Malezyalı Arnold Schwarzennegger, Faslı Julia Roberts, Filipinli New 
Kids on the Block, Brezilyalı Shakspeare, Mısırlı Barbara Cartland, Tanzanyalı Cheers, 
Nijeryalı Dallas ve Şilili Wheels of Fortune ya da Çin operası, Urdu şiiri, Mısır tiyatrosu 
vs. göremez.” Yine Amin’in vurguladığı gibi, bunun temelinde ise ekonomik 
küreselleşmeyi derinleştirmek ve ekonomik çıkarların tek yönlü mantığına uygun bir dünya 
yönetim (merkezinde ve başında tek küresel polis haline gelmiş ABD’nin yer aldığı) 
ütopyası yatmaktadır (2001, 356-357). 
 
ABD kaynaklı film ve TV programlarının ezici bir üstünlüğü göze çarpmakta ve bu 
üstünlüğün ABD’nin sosyal-ekonomik sisteminin global düzeyde yaygınlaşması ile paralel 
yürüdüğü ifade edilmektedir. Bir başka değişle uluslararası iletişim alanındaki hukuksal 
düzenlemelerde, devlet egemenliği anlayışının önemini büyük ölçüde sürdürdüğü 
söylenebilirse de, ulus ötesi yayınlarda ABD’nin belirgin bir ağırlığı vardır (Kaypakoğlu, 
2000, 112). 
 
Uluslararası iletişim alanındaki dengesizliklerin ve dolayısıyla tek yönlü enformasyon akışı 
sürecinin pekiştirdiği kültürel emperyalizm sorununun temelinde yatan nedenler ve çözüm 
önerileri aşağıdaki maddeler halinde özetlenebilir (Tekinalp, 1990, 134): 
 
1.Gelişmekte olan ülkeler kadar Batıdaki bazı siyasi iktidarlar ve kuruluşlar kültür 
emperyalizmi karşısında savunmasızdırlar. Bu savunmasızlık esas olarak çok uluslu 
şirketlerin gücünden, kamuoyunun yıllardır bu şirketlerin üretip dünyaya yaydığı yaşam 
felsefesi çerçevesinde koşullandırılmasından ve bundan hoşlanmasından 
kaynaklanmaktadır. 
2.Yıllardır Amerikan yaşam biçimi ve tüketici davranışı ile koşullandırılmış TV ve sinema 
izleyicisinin beğenisini kazanmak için yalnız gelişmekte olan ülkeler değil, gelişmiş Batı 
ülkeleri de ulusal ekran ve sinema perdesi ürünlerini genellikle aynı düşünce kalıplarıyla 
yapısallaştırarak kültür emperyalizmine dolaylı olarak hizmet etmektedirler. Bu konuda 
yapılabilecek şey, önce global çapta önüne geçilemeyen kültürel değişimi içimize 
sindirmek, ulusal kültürleri evrensel öğelerle birleştirip ulusun kimliğini vurgulayan yeni 
öz ve biçimler yaratmaktır. 
3.Ülkelerin kültürlerini korumak konusunda çok uluslu şirketler karşısındaki 
savunmasızlığı, ekonomik ve teknolojik güçsüzlüklerden kaynaklanmaktadır. Çözüm 
olarak ulusal yapımların kalitesini yükseltmek için bütçeden daha çok pay ayırmak bir 
zorunluluktur. Ayrıca aynı sorunların bilincine varmış ülkelerle işbirliği yapılabilir, ortak 
çözüm yolları aranabilir.  
Buradan yola çıkarak kültürel emperyalizm olgusunun doğurduğu neticeler dikkate alınırsa 
dünya ülkeleri ikiye ayrılabilir: Kültürel etkide bulunan ülkeler ve kültürleri olumsuz 
etkilenen ülkeler. Birinci kategorinin başını şüphesiz ABD çekmekte, ikinci kategoride ise 
üçüncü dünya ülkeleri ve gelişmekte olan ülkeler yer almaktadır.  
 
Temel Demirer ve Hüseyin Aykol’a göre kültür emperyalizminin ekonomik ve siyasi 
olmak üzere iki temel amacı vardır: ekonomik amaçta kültür ürünleri piyasalarını ele 
geçirmek ve kültürel bilinci şekillendirmek yoluyla hâkimiyetin sağlanması 
düşünülmektedir. Siyasal boyutta kültür emperyalizmi, her bir tanıtım kampanyası ile 
değişen ve medya tarafından yaratılan “ihtiyaçların” toplumun kendi kültürel kökleri ve 
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geleneklerinden uzaklaşmasında önemli bir rol oynamaktadır (1996, 141). Yine her iki 
yazara göre, kültür emperyalizminin temel hedefi gençliğin siyasal ve ekonomik 
istismarıdır. Emperyalist eğlence ve reklam, ABD ticari propagandasına en açık olan 
gençlik kesimini hedef alır. Mesaj ise şudur: Modernlik - ABD medya ürünleri tüketimi ile 
ilişkili tutulur. Kültürel hakimiyet; kalıcı global istismar sisteminin, yani bütünün bir 
parçasıdır (1996, 141-142). Burası çok açıktır ki, medya araçlarından televizyonda olduğu 
gibi kültür emperyalizminde de en çok etki altında kalanlar gençlerdir.  
 
Yazarlar aynı zamanda çağdaş kültürel sömürgecilik (ÇKS) kavramı üzerinde de durarak, 
geçmiş uygulamalarla çağdaş kültür emperyalizmi uygulamaları arasındaki farkları da 
göstermektedir (1996, 142-143): 
1. ÇKS yalnızca elit tabakayı değil, yığınları da değiştirmeğe ve ele almaya yöneliktir. 
2. Her yönden aile yapısına müdahale edilir. 
3. ÇKS’ in çapı geniş, etkisi homojendir: evrensellik bahanesi ile hareket edilir. 
4. Kültür emperyalizminin vasıtaları olarak kitle iletişimi bugün yalnızca formal anlamda 
“özeldir”. 
5. Çağdaş emperyalizmde politik ilgi odakları, emperyal olmayan konularla verilir. 
6. Barış sözleri ile kontrol dışı sermayeye dayalı mal varlığı, artan belirsizlik ve şiddet 
gerçeği arasındaki büyük fark nedeniyle kitle iletişimi; programlarındaki alternatif bakış 
açıları olasılığını bile daraltmışlardır. 
7. Kültürel emperyalizm kolektif tepkileri ortadan kaldırmak için milli kimlikleri yok 
etmeye veya onların sosyo-ekonomik içeriğini boşaltmaya ve kişileri medya mesajları 
dayatmasıyla yeniden şekillendirmeye çalışır. 
 
SONUÇ 
İletişim teknolojilerindeki hızlı gelişim ve kitle iletişim araçlarının, özellikle görsel-işitsel 
yayıncılığın uluslararasılaşması ile “küresel köy”ün daha da küçülmesi ekonomik ve 
teknolojik olanakları ellerinde bulunduran güçlü Batının, uluslararası iletişim alanında 
enformasyon akışının tek yönlülüğüne yol açmalarının yanı sıra, medya emperyalizmine ve 
dolayısıyla kültürel emperyalizme sebebiyet verdiği artık bilim çevrelerince  
kanıtlanmıştır. Tek yönlü enformasyon akışı ve dengesiz iletişim düzeni dünya genelinde 
özellikle farklı kültürler üzerinde olumsuz etki yapmakta ve kültür yozlaşmasına sebep 
olmaktadır. Bu da dolayısıyla kültürel çeşitliliği tehdit etmekte, bir bakıma öz kültürlerin 
doğallığını zedelemektedir.    
Bu bir gerçektir ki, kitle iletişim araçları var olmadan ve küreselleşmeden, iletişim süreci 
oluşmadan kültür emperyalizmi gerçekleşemez ve kültür çeşitliliğini de etkileyemez. Yani 
iletişimsiz kültür emperyalizmi mümkün değildir. Ancak, iletişimin “kişinin kendisi ile 
içinde yaşadığı toplumla, toplulukların birbirleriyle barış içinde yaşamaları için 
kullanılacak en güçlü araç” (Usluata, 1995, 104) olduğunu da unutmamak gerekmektedir.   
Gerçekten de görsel-işitsel yayıncılığın küreselleşmesi dünya barışının sağlanmasında çok 
etkili bir unsur olabilir. Ne yazık ki, ABD başta olmakla gelişmiş kapitalist ülkeler kendi 
çıkarları doğrultusunda, iletişimin ve gazeteciliğin temel prensiplerini ihlal etme pahasına 
dünya iletişim alanında merkezileşerek tek yönlü ve dengesiz bir enformasyon akışının 
oluşumuna yol açmaktadırlar. Bu da, doğal olarak bir tarafın ezici üstünlüğüne sebep 
olmakta, medya emperyalizmini oluşturarak farklı kültürler üzerinde olumsuz etki 
yapmaktadır. Tek taraflı akışa sebep olan uluslararası batılı medya kuruluşları aracılığıyla 
başta Amerikan kültürü olmakla batılı yabancı kültürlerin etkisinde kalan ekonomisi 
güçsüz güney ülkelerin kültürleri yozlaşmakta ve öz kültürler değişime zorlanmaktadır. Bu 
da çok önemli bir ayrıntıdır ki, etkilenen ülkelerde farkında bile olmadan yabancı kültür 
etkisinde kalan en hassas kesim genç kuşaklardır ve bu durum daha önce de vurgulandığı 
gibi bilim çevrelerince kanıtlanmıştır.   
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Dolayısıyla, kültür emperyalizmi sorununun ortadan kaldırılması veya bu etkinin en aza 
indirilmesi, uzun süreli bir çaba ve çözüm çalışmaları gerektirmektedir. Bu anlamda 
öncelikle tek yönlü enformasyon ve haber akışı sorunu çözülmeli, eşit ve dengeli bir dünya 
iletişim düzeni oluşturulmalıdır. Aksi takdirde dünya genelinde kültür çeşitliliğini tehdit 
eden kültürel emperyalizm olgusu, çözülmesi daha zor bir sorun haline gelecektir.    
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Özet 
Kitle iletişim araçları arasında mesajını görsel sembollerle ileten sinema, çağımızın en 
önemli iletişim araçlarından birisidir. Özellikle mesajını iletirken herhangi bir dil 
bariyerine takılmadan kısa zamanda uluslararası dolaşıma giren ve milyonlarca insana 
ulaşan sinema devletlerin ve iktidarların ilgisini de çekmiştir. Geniş halk kitlelerini etkisi 
altına alan ve insanları ikna edebilen sinemanın bu özelliği ilk kez Bolşevik Devriminde 
kullanılmıştır. Devrimi ve devrimin getirdiği yenilikleri halka anlatmada oldukça başarılı 
olan sinema, artık ideolojik bir aygıt olarak görülmektedir. Sinemanın görsel anlatı gücünü 
keşfeden iktidarlar devrimi halka anlatmak için film yapımlarına destek vermiş ve ülkedeki 
önemli yönetmenlerden özel filmler çekmeleri istenmiştir. Partisinin kongre ve 
toplantılarını filme aldıran Hitler, Alman halkı üzerindeki iktidarını sinema aracılığı ile 
pekiştirmektedir. Bu çalışma sinemanın siyasal iletişim yöntemi olarak nasıl kullanıldığına 
İradenin Zaferi filmi örneği üzerinden bakılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Siyasal İletişim, Sinema, Propaganda, Kitle İletişim, İdeoloji 
 
 
Abstract 
Cinema, which transmits its message with visual symbols among the mass media, is one of 
the most important communication tools of our time. Especially in transmitting its 
message, the cinema, which had entered international circulation and reached millions of 
people without getting caught in any language barrier, attracted the attention of states and 
governments. This feature of the cinema, which has influenced the masses of people and 
can convince people, was used for the first time in the Bolshevik Revolution. Cinema, 
which is very successful in explaining the revolution and the innovations brought by the 
revolution, is now seen as an ideological device. The rulership who discovered the visual 
narrative power of cinema supported the film productions in order to tell the people of the 
revolution and asked the directors of the country to shoot special films. Hitler converges 
his party's congresses and meetings with the cinema and reinforces his power over the 
German people. This study will look at how the cinema is used as a method of political 
communication through the example of Victory of Will film. 
 
 
Key Words: Political Communication, Cinema, Propaganda, Mass Communication, 
Ideology 
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GİRİŞ 
 
Varlıklarını devam ettirmek için çeşitli ideolojilere ihtiyaç duyan iktidarlar, güçlerini 
meşrulaştırmak ve bireyi kurulu düzene entegre etmek için oluşturdukları siyasal 
söylemlerin halk tarafından anlaşılmasını isterler. İktidarların ideolojilerini halka 
anlatırken kullandıkları yol ve izledikleri her türden strateji, siyasal iletişim süreçlerini 
meydana getirmektedir. İktidarın siyasal düşüncesini ve ideolojisini topluma tek tek 
anlatması ve bireyleri teker teker ikna etmesi mümkün değildir. Toplum ile iletişimin 
doğru ve düzgün bir zeminde kurulmasını sağlayan kitle iletişim araçları, söz konusu 
ideolojileri taşıyan ve iletirler. Radyo, Televizyon, Gazete, Sinema, İnternet, Sosyal Medya 
gibi kitle ile iletişimi mümkün kılan bu araçlar arasında; eğitim, dil ve diğer bazı engeller 
olmadan mesajını net bir şekilde iletebilen yapısı itibariyle sinema ideolojik düzenin 
önemli bir taşıyıcısı olarak dikkati çekmektedir. 
 
Bir düşünce etrafından şekillenen siyasi hareketlerin büyümesi ve kitle hareketine 
dönüşebilmesi için mesajının herkes tarafından anlaşılır olması gerekir. İktidarın 
şekillenmesine ve ideolojinin yayılmasına katkı sağlayan sinema etkili bir propaganda 
aracıdır. Lenin’in Ekim devrimini gerçekleştirmesinde ve özellikle devrimden sonra yeni 
sistemin halka anlatılmasında propaganda faaliyetlerinin önemi bilinmektedir. Benzer bir 
şekilde Almanya’da Hitler’e başarıyı getiren de yine propaganda olmuştur. İktidara 
geldikten sonra propaganda için ayrı bir bakanlık kuran Hitler propaganda stratejisini 
kurarken Lenin’den etkilenmiştir. Sinema önce Lenin’in daha sonra Hitler’in kontrolünde 
adeta bir silaha dönüşmüştür. 
 
Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (NSDAP) adına filmler yapan Leni Riefenstahl parti 
için İnancın Zaferi ve İradenin Zaferidir adında iki önemli filmin yapmıştır. Film 
isimlerinde kullanılan “inanç” ve “irade” kelimeleri; Alman halkına bir mesaj vermektedir. 
İçinde bulunulan kötü şartlardan kurtulmak için “inanç” ve “irade” ye sahip olunması, 
bunun için Hitler’in iradesine koşulsuz inancın gerektiği vurgulanmaktadır. Sadece isimleri 
bile başlı başına mesaj içeren filmlerin her bir sahnesinin kare kare planlandığı bir 
gerçektir. 
Uluslararası siyasette Rusya’da Bolşevik devrimi ve Almanya’da Nazi iktidarı, 
ideolojilerini geniş halk kitlelerine anlatırken propagandayı etkin bir şekilde 
kullanmışlardır.  Yaptıkları devrimi kendi halklarına anlatmak için sinemanın gücünden 
faydalanmak isteyen Lenin ve Hitler, ülkelerindeki sinemacılardan devrimi ve rejimi 
anlatan filmler çekmelerini istemişlerdir. Ekim devrimini anlatmak için Eisenstein’in 
Potemkin Zırhlısı (1925) filmi ile Leni Riefenstahl’in Alman Nazizm’ini anlatmak için 
çektiği İradenin Zaferi (1935) filmleri böylesi bir siparişin ürünüdür. Bu filmlere siyasal 
iletişim perspektifinden bakmak ve filmleri de bir iletişim stratejisi olarak değerlendirmek 
mümkündür. 
 
Bu çalışma, öncelikli olarak siyasal iletişim bağlamında Althusser’in, ideolojiyi 
kavramsallaştırması ve devletin ideolojik aygıtlarında ortaya koyduğu ilkeler çerçevesinde 
NSDAP’ın geniş halk kitlelerine ulaşırken sinemayı etkin bir yöntem olarak kullanıp 
kullanmadığını araştırmaktadır. Hitler’in özel isteği ile Nürnberg şehrinde partinin 6. 
Kongresini filme alana Leni Riefenstahl’in, sinemayı bir propaganda aracına 
dönüştürmüştür. Nazizm ideolojisini belirlerken ve politikalarını halka anlatırken bir 
siyasal iletişim yöntemi olarak sinemanın nasıl kullanıldığı İradenin Zaferi filmi üzerinden 
çözümlenecektir.  Mevcut dokümanların derinlemesine incelenmesini ön gören doküman 
inceleme yönteminin kullanıldığı bu çalışma, daha çok derleme bir niteliğe sahip nitel bir 
araştırma olarak planlanmıştır. 
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1. Kitle İletişim Araçları ve Propaganda 
 

Sosyoloji, iletişim, siyaset gibi bilim dallarının inceleme konusu olan ideoloji; temelde 
fikirlerin geçerliliklerini ve dayanaklarını sorgulamaktadır. Toplumdaki her bireyin dünya 
hakkında, onun nasıl olduğu ya da nasıl olması gerektiği konusunda belli bir bakış açısı, 
ideolojisi vardır ve bu bakış açısı o toplumun kültürü tarafından şekillenmektedir 
(Dimbleby & Burton, 1998, s. 25). 
 
Kesin çizgilerle belirlenmeyecek kadar karmaşık olan ideoloji kavramı, birçok düşünür 
tarafından çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Tracy, ideolojiyi “doğru düşünmenin bilimi” 
olarak tanımlarken;  Marx ideolojiyi gerçeklikle ilişkilendirerek “gerçeğin tersine 
çevrilmesi” olarak tanımlar. Literatüre Bolşevik devriminin mimarı Lenin ideolojiyi “bir 
sınıfın dünya görüşü” olarak açıklarken, Gramsci kavramın “toplumu bir arada tutan sıva” 
işlevine dikkat çekmiştir. (Yılmaz, 2008, s. 63). Althusser’in (Althusser, 2000, s. 9), 
“maddi bir pratik” olarak kavramsallaştırdığı ideolojiyi toplumsal sistemi ayakta tutan 
temel yapılardan birisi olarak değerlendirmektedir.  
 
Egemen ideolojinin varoluşu, ideolojik aygıtların yeniden ideoloji üretmesi ile 
mümkündür. Althusser’in kavramlaştırmasında bireyler kendilerine sunulan ideolojiyi 
kabul etmeli ve egemen ideolojinin taşıyıcıları olarak onu yeniden üretmelidirler (Çoban, 
2006, s. 91). İdeoloji ayrıca geniş halk kitlelerini belirli bir düşünce etrafında bir araya 
girmekten, kalabalıkları kontrol altına almaktan öte, sistemi tahrip edecek muhalif güçlere 
karşı bir savunma olarak da değerlendirilmektedir (Ryan & Kellner, 2010, s. 39). 
 
Louis Althusser devletin ideoloji üretirken ve bu ideolojiyi sistematik bir şekilde servis 
ederken bazı aygıtlara ihtiyacı olduğundan bahseder. Bu aygıtlar Devletin İdeolojik 
Aygıtları (DİA) olarak tanımlanmakta ve sınıflandırılmaktadır. Devletin ideolojik aygıtları 
birbirinden ayrı ve her biri farklı işleyiş sistemlerine sahip çeşitli kurumları işaret 
etmektedir. İktidar, toplumlar üzerinde hem ideoloji, hem de baskı kullanarak işlerler. 
Devletin Baskı Aygıtları tamimiyle baskı üzerine programlanmışken; ideolojik aygıtlar 
daha çok ikna ve ideolojik yöntemleri önceler (Althusser, 2000, s. 38). 
 
İdeolojinin belirlendiği aygıtları devlet teorisi içerisinde açıklayan Althusser bu aygıtları; 
dini, öğretimsel, aile, hukuki, siyasal, sendikal, haberleşme, kültürel DİA (Devletin 
İdeolojik Aygıtı) olarak sınıflandırmaktadır. Devletin İdeolojik Aygıtları çok çeşitlidir ve 
daha çok özel alanı kontrol etmeye çalışır. Söz konusu bu çeşitlilik ideolojiye öncelik 
veren sistemden kaynaklanmakta, sistem sürekli olarak kendi kendine yeni ideoloji ve bu 
ideolojiyi iletecek yeni araçlar üretmektedir (Althusser, 2000, s. 33-36). 
 
Tüm bu aygıtlar özneyi ve sonrasında toplumu inşa etme süreçlerindeki rolleri itibari ile 
önemlidir. Althusser, teknoloji çağında ideolojinin hâkimiyetini sağlayan ve modern 
ideolojik aygıtların neler olduğunu açıklarken, çağın en etkin ve işlevsel DİA’sının kitle 
iletişim araçları olduğunu söyler. Kitle iletişim araçlarının etkin ve işlevsel olarak 
tanımlanmasında bu araçların okul çağındaki çocuklar üzerinde bıraktığı etkilerden ayrıca 
bahsedilmektedir (Gençalp, 2011, s. 47). Siyasal iktidarlar toplum üzerindeki hâkimiyetini 
devam ettirebilmek için Althusser’in sözünü ettiği bu ideolojik aygıtlara sahip olmalıdır. 
Yeni bir özne ve yeni bir toplumun planlanmasının gerekliliği ve bu planlamada kitle 
iletişim araçlarının önemi sanıldığından daha büyüktür. 
 
Toplumsal yapı içerinde ortaya çıkan iktidar, kitle iletişim araçlarıyla sıkı bir ilişki 
içerisindedir. Bilgi verme, tanıtma ve ikna etme gibi görevleri olan kitle iletişim araçları; 
bilgiye erişimi sağlama, tutumlarını belirlememe ve kamuoyunu oluşturma işlevleri vardır 
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(Giddens, 2012, s. 631-632). Bu sebeple iktidarı elinde bulunduran ya da iktidar elde 
etmek isteyen güçler kendi ideolojilerini yaymak için kitle iletişim araçlarını egemenlikleri 
altına almak isterler. Egemen ideolojiler kitle iletişim araçları tarafından meşrulaştırılmakta 
ve yüceltilmektedir. (Lull, 2001, s. 22). Toplumsal yapıyı etkileyen, değiştiren ve 
dönüştüren kitle iletişim araçları propaganda sayesinde kitleleri ikna etmektedir. 
 
Tarih boyunca çeşitli şekillerde tanımlanmış bir kavram olan propaganda Latince 
“propagare” kelimesinden türetilerek “yayılacak şeyler” anlamına gelmektedir. Propaganda 
üzerinde çalışmalarıyla bilinen Osman Özsoy propaganda kavramını; “bireyler ve gruplar 
aracılığıyla diğer grupların düşüncelerini, görüşlerini ve davranışlarını iletişim araçlarını 
kullanarak, propagandacının istekleri doğrultusunda etkileme, değiştirme ya da kontrol 
altında almaya yönelik bilinçli bir davranış” (Özsoy, 1998, s. 5) olarak tanımlamaktadır. 
Herhangi bir düşünceyi yaymak için kullanılan çaba olarak bilinen propaganda aynı 
zamanda belli çıkarlara göre topluluk üzerinde hâkimiyet kurma tekniğidir (İnci, 2017a). 
Hâkim ideolojinin devamı ancak kitle iletişim araçlarının etkili kullanımıyla mümkündür. 
Bu kitle iletişim araçlardan birisi de sinemadır. Hikâyesini görsellik üzerine kuran ve çoğu 
zaman gerçekliği yeniden inşa eden sinema, alternatif hikâyeler üreterek çabuk unutulan 
toplumsal hafızanın panzehridir (Valantin, 2006, s. 11). 
 
Sinema tarihçisi Scognamillo (Scognamillo, 1997, s. 182) sinemanın propaganda kavramı 
ile tanışmasının ve etki bir siyasal silah olarak görülmesinin Birinci Dünya Savaşı’na 
rastladığını söyler. Savaş devam ederken halkın moral ve motivasyonunun önemini 
kavrayan iktidarlar; radyo, gazete, afiş ve sinema gibi dönemin kitle iletişim araçlarını 
etkin bir şekilde kullanarak, halkın moralini yüksek tutacak yayınlar ve kampanyalar 
yapmışlardır. 1917’den itibaren Sovyet Rusya, 1933’ten itibaren ise Nazi Almanya’sı, 
savaş süreçlerinde ve sonrasında yürüttükleri etkin propaganda faaliyetleri ile ön plana 
çıkan iki ülkedir. Bu ülkelerdeki tek parti iktidarları, propaganda faaliyetlerinin resmi 
devlet ideolojisi olarak da algılanmasının önünü açmıştır (Yılmaz H. , 2007, s. 64).  
 
Özellikle Almanya’da propaganda Hitler ve Goebbels’in elinde adeta son derece güçlü bir 
silaha dönüşmüştür. İktidara geldikten sonra propaganda için ayrı bir bakanlık kuran 
Hitler;  (Althusser’in devletin ideolojik aygıtları ayrımını çağrıştıran bir şekilde) eğitim, 
sağlık, ekonomi, adalet, sanat, basın-kitle iletişim araçları, sinema, mimari ve spor vb. her 
alandaki faaliyetlerini propaganda bakanlığı üzerinden yürütmüştür. 
 
Sinema başta olmak üzere diğer kitle iletişim araçlarını da kontrol altına alan Hitler’in sesi 
artık tüm ülkede yankılanacak, hatta dış ilişkiler bürosu sayesinde ülke dışına taşacaktır. 
Çağının en modern teknoloji araçlarını mesajını halka anlatmak için kullanan Hitler, bu 
araçlar sayesinde halka neye inanıp neye inanmayacaklarını, kimi sevip kimi 
sevmeyeceklerini söylemektedir. Alman faşizminin toplumun kılcal damarlarına kadar 
sızması ve uzun yıllar toplum üzerinde hâkim olmasının nedeni kitle iletişim araçlarıyla 
uygulanan planlı propagandalardır (Toy, 2015). 1936 yılında partinin propaganda bakanı 
Goebbels, “İktidara gelmemize propaganda yardım etti. İktidarı elimizde tutmamıza 
propaganda yardım edecektir” diyerek propagandaya verilen önemi ortaya koymaktadır 
(Jelev, 1994, s. 240-241). 
 
 

2. Sinema ve İdeoloji 
 

Diğer kitle iletişim araçları ile kıyaslandığında sinemanın ilettiği mesaj daha hızlı dolaşıma 
girmektedir. Tarihsel süreçte sinema çok değişik güçler tarafından (devlet, iktidar, siyasi 
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partiler, sivil toplum kuruluşları vb.) kamuoyu oluşturma ve propaganda aracı olarak 
kullanılmıştır. 
 
Sinema sanatı tarihsel gelişim sürecinin her evresinde, sosyal yapı içinde etkin olan 
egemen kültür ve ideolojinin yeniden üretilmesinin bir aracı olmuştur. Sinemanın 
toplumsal yapıyı meydana getiren bireyleri, belli ideolojik kalıplar kapsamında 
yönlendirebilme yetisi, özellikle sosyal yapı içindeki egemen sınıflar tarafından 
kullanılmıştır. Bu bağlamda ana akım sinema tarafından üretilen hemen her film egemen 
ideolojinin taşıyıcısı olarak nitelendirilmektedir (Gençalp, 2011, s. 1-3). 
 
Egemen ideolojinin sinemayı bir propaganda aracı olarak tercih etmesinin en önemli 
sebebi; sinemanın kitleler tarafından paylaşılmaya uygun bir yapıya sahip olması, mesajını 
milyonlarca insana aynı anda ulaştırabilmesi ve filmin bir zaman sınırlaması olmadan 
sayısız kere yeniden izlenebilen bir formata sahip olmasıdır (Rotha, 2000, s. 40). İdeolojin 
ortaya çıkardığı etkilerin taşıyıcısı olan sinema, etkilerin ortaya çıkışını sağlayan kültürel 
bir alandır aynı zamanda. Althusser (2000), İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları 
kitabında devletin baskı ve ideoloji aygıtlarından söz ederken sinemanın ideolojileri 
meşrulaştırdığını bahsetmektedir.  
 
Dünya sinema tarihinde sinemanın bir propaganda aracı olarak etkin şekilde kullanıldığı 
iki örnek dikkati çeker. Bunlardan ilki 1917 yılında gerçekleşen Rus Bolşevik devrimi, 
diğeri ise 1933 tarihinde Almanya’da Nazi Devrimidir. Her iki örnek de sinema-
propaganda ve sinema-ideoloji çalışmaları için adeta bir laboratuvardır. Sanatın toplumlar 
üzerinde etkisini erken fark eden Lenin ve Hitler, iktidarları boyunca sinemaya özel ilgi 
göstermişlerdir. Lenin ve Hitler’in bu özel ilgileri sayesinde Sovyet Komünizmi ve Alman 
Nazizmi sadece siyasal bir hareket olarak değil daha çok kültürel bir hareket olarak 
bilinmektedir (Clark, 1997, s. 20). Bu dönemde propagandayla yoğun ilişki içerisine giren 
sinema, artık devletlerin resmi ideolojilerini halka yansıtan bir araç halini almaya 
başlamıştır (Akarcalı, 2003, s. 206). 
 
Bolşevik devrimi lideri Vladimir Lenin; “Sinema bizim için sanatların en önemlisidir” 
(Kara (Karaganov, 2009, s. 82) diyerek devrimin sinemaya verdiği değeri ortaya 
koymuştur. Dahası devrimden hemen sonra 1919'da dünyanın ilk sinema okulu Vladimir 
Gardin tarafından Sovyetler Birliği Devlet Sinematografi Enstitüsü (VGIK) kurulmuştur. 
1920’li yıllara gelindiğinde Sovyet sineması altın çağını yaşarken, bu dönemde film üreten 
yönetmenler arasında Eisenstein, Pudovkin ve Alexander Dovzhenko sayılmaktadır 
(Baydur, 2004, s. 73-74). 
 
Sovyet sinemasının teorisyeni olan Sergei Eisenstein kurguyu sinemanın anlatısının 
merkezine koyarak sinema anlatısında yeni bir bakış getirmiştir. Eisenstein’in hayranlık 
uyandıran kurgu tekniğinin en açık biçimde görüldüğü filmi “Potemkin Zırhlısı” 
(1925)’dır. Film aynı zamanda devrimi Rus halkına anlatan ve devrim için çekilmiştir. 
Sinemayı bir propaganda aracı olarak gören Sovyet hükümeti kendi ideolojisini geniş halk 
kitlelerine anlatmak için sinemadan yararlanmıştır. İnsanların egemen ideolojiyi 
içselleştirmesinde bu filmlerin etkisi büyük olmuştur (Coşkun, 2003, s. 42 - 47). 
 

3. Nazi Almanyası ve Sinema 
 

Almanya’da aşırı milliyetçilik üzerine yükselen siyasal sistemin temelleri 1921 yılında 
Adolf Hitler’in Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisine (NSDAP) önce girmesi ve 
ardından kısa bir süre içinde parti lideri olmasıyla şekillenmiştir (Kızılırmak, 2014, s. 2). 
Almanya’da Nazizm’in yükselişinin sebebi sadece ülke içi siyasal iktidarsızlıklarla 
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açıklanamaz kuşkusuz. Ülkenin siyaseten yönetilememesinin ardında ekonomik sebepler 
de vardır. Özellikle 1871’deki Versay anlaşmasından sonra içinde bulunduğu ağır şartlara 
daha fazla dayanamayan ülke, savaş tazminatını dahi ödeyemeyecek duruma gelmiştir. Bu 
zorlu dönemde ekonomik bunalım içine giren Alman sanayisi iflas etmiştir. Dünya 
sosyolojik, politik ve ekonomik anlamda bir takım değişikliklerin eşiğindeyken 1929 
yılında New York borsasının iflası Almanya gibi sanayileşmiş toplumlarda işsizliğin 
artmasına, yoksulluğa ve yaşam standartlarının gerilemesine neden olmuştur. Ülkenin 
içinde bulunduğu böylesi sosyolojik ortamda Hitler; Alman halkına büyük devlet olma 
hayalini gerçekleştirme sözü vererek halkı motive etmiştir (Kızılırmak, 2014, s. 2). 
Ekonomik, sosyolojik ve psikolojik açıdan yıkım içinde olan halkı motive ederken 
Almanların üstünü ırk olduğu tezini ortaya atan Hitler, tüm tezini “kan” üzerinden kurarak, 
“ari ırk” ve “üstün ırk” kavramlarını kullanmıştır.  
 
Millet ve ırk kavramlarının sıklıkla birbirleri yerine kullanılan ve karıştırılan iki ayrı 
kavramdır. Milletten farklı olarak ırk, dışarıdan müdahalelere kapalı yapısıyla doğaya özgü 
olarak bir şey olarak algılanır. Kısacası ırk; insanın kendi çabasıyla değiştiremediği türden 
ayrımları temsil etmektedir (Bauman, 2010, s. 195). Millet ya da milliyetçilik kavramı ise 
daha çok siyasal olanı referans etmektedir. Millet ile kast edilen düşünce her ne ise bu 
düşünceyi benimseyen ve savunan herkes milliyetçi olabilir. Hitler’in Almanya’da 
uyguladığı Nazizim ise milliyetçilik değil, faşizmdir. Hitler, kavgam kitabında,  “Irkçılık, 
ırkların eşitliğine asla inanmaz…. En iyinin ve en kuvvetlinin zaferini kolaylaştırmak, kötü 
ve zayıf olanların boyun eğmesini sağlamak göreviyle yükümlüdür” diyerek ırk kavramını 
esnek olmayan, keskin tanımına işaret etmektedir (Hitler, 2000, s. 394). Irkların eşitliğini 
reddeden, sadece kendi ırkının üstün olduğunu kabul eden Hitler; bir kişinin gerçek yurttaş 
olunabilmesinin ancak Alman kanından olması ile mümkün olduğunu söyler. “görevimiz, 
milletimizin çocuklarını beslemek, kanın temizliğini, vatanın bağımsızlığını korumaktır” 
(Hitler, 2000, s. 219) diyerek Almanya’nın kurtuluşunu “arı ırk” üzerine bina etmektedir. 
 
1921 yılında başlayan ve 1945 yılında savaşın sonuna kadar devam eden siyasal 
mücadelesini propaganda üzerine kuran Hitler; ülkenin dört bir tarafını saran afişler, 
etkileyici sloganlar, heyecanlı konuşmalar ve bir görsel şöleni andıran sinema filmleri ile 
büyük kitleleri etkilemeyi başarmıştır. Propaganda faaliyetlerini yürütmek için iki ayrı 
birim kuran Hitler; Propaganda ve Halkı Aydınlatma Bakanlığı ile yurt içi çalışmaları 
kontrol ederken, partisi içerisinde kurduğu dış ilişkiler birimi ile de yabancı ülkelerde, 
özellikle de Balkanlar’da ve Yakın Doğu’da etkin bir Alman propagandası yapmıştır 
(Kızılırmak, 2014, s. 4). Hitler’in iktidara gelmesinde kilit rolü oynayan ve 1920’li 
yıllardan beri Hitler’in propaganda faaliyetlerini yürüten kişi Dr. Paul Joseph Goebbels’tir. 
Nazi hükümetinin tüm sloganlarının, afişlerinin mimarı olan Goebbels “bir şeyi ne kadar 
uzun süre tekrarlarsanız insanlar ona o kadar fazla inanırlar, Hıristiyanlığın bu kadar etkili 
olmasının sebebi 2000 yıldır aynı şeyi söylüyor olması” diyerek yürüttüğü propaganda 
faaliyetlerinin felsefesini ortaya koymaktaydı (Kızılırmak, 2014, s. 5). Çektirdiği belgesel 
filmlerle yeni bir ulusal bilinç inşa eden Hitler, toplumu korkular üzerinden yöneterek tüm 
ülkeyi propagandasıyla kuşatmıştır (Toy, 2015). 
Sinemanın gücünü fark edip onu propaganda aracı olarak etkin bir şekilde kullanan Hitler 
1933’te iktidara geldikten sonra propaganda faaliyetlerine ve özellikle sinemaya ayrı bir 
önem vermiştir. Etkin bir propaganda faaliyeti yürüten Hitler sinemanın insanları hipnotize 
edici gücünü erken keşfederek propaganda sayesinde uzun yıllar iktidarını devam 
ettirmiştir. Ülke içindeki muhalif sesleri bastırmak ve Alman halkını ırkçılığı aşılamak için 
sinemayı (Bektaş, 2000, s. 152) kullanan Hitler ve Propaganda Bakanı Goebbels, 
propaganda yöntemleri arasına sinemayı da yerleştirmişlerdir (Domenach, 1995, s. 40). 
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Sinemanın biçim olarak ideolojik yönü kabul edilse de, tekniğin kendisinin ideoloji 
üretmediği, aynı teknolojinin farklı ideolojilere hizmet edebileceği bilinmektedir. Bu 
açıdan bakıldığında, sinemanın teknolojik yanı sadece ideolojiyi iletmek için araçtır 
(Comolli, 1974). Onu anlamlı ve doğru bir düşünce sistemi içinde, yerinde kullanana ve 
ideoloji üretimi içi bu aygıtları kullananlar senaristler, yapımcılar ve yönetmenlerdir. 
Sinemanın ideolojiyi taşıyan, ileten bir yapısı olsa da, kameranın kendisinin ideoloji ile 
ilişkili olmadığını söyleyen yönetmenler de vardır. Bu düşünceyi ortaya atan 
yönetmenlerden birisi de sinema-ideoloji ve görsel kültür üzerine çalışmalarıyla bilinen 
Jean Patrick Lebel’dir. Sinema alıcısının kendi başına ideoloji üretemeyeceğini söyleyen 
(Lebel, 1974, s. 35); kameranın ideolojiyi üretmek gibi bir işlevi ve gücü olmadığını 
vurgular. Lebel’in ortaya attığı düşünceden yola çıkarak, filme ideoloji yükleyenin, onu bir 
amaç doğrultusunda etkili bir biçimde kullananın yapımcı ve yönetmen olduğunu 
söyleyebilir. Teknik cihazların böylesi bir gücü yoktur. Tüm literatürde kameraya, filme ya 
da diğer teknik cihazlara yüklenen anlam, kullanıcısının elinde şekillenmekte ve bu 
kapsamda değerlendirilmektedir. Kameranın bu süreçte sadece egemen ideolojiyi yansıtan 
bir aygıt olduğu söylenebilir. 
 
Hitler ve Goebbels, sinemanın duyguları harekete geçiren, güçlü yanılsamalar meydana 
getirerek, seyirciyi pasif konuma alan yeteneğini iyi kullanmışlardır. Onlar için sinema, 
“bir rüya makinesi ve ölüm fabrikası olarak işlev ören fantastik bir kurmaca” dan ibarettir 
(Rentschler, 2003, s. 429). Hitler’in sinemaya özel ilgi göstermesinin altında da bu gerçek 
yatmaktadır. 
 
Propaganda ve özellikle de Nazi sinemasının kitleleri eğlendirme, oyalama yanında tıpkı 
bir narkoz gibi giderek uyuşturan bir yanı vardır. Sinema eleştirmeni Atila Dorsay (1998: 
40) “gösteri öğesinin geniş yığınları egemen ideolojiye karşı edilgen-pasif- duruma 
getirmediğini” söyler. Seyirciyi gerçek dünyadan kopartan sinema, kitleleri kurgunun gücü 
ile esir almakta ve toplumu düşünmeyen kalabalık yığınlara dönüştürmektedir. 
 
Kültür ve sanatın toplumları yönlendirme ve etkileme gücünden faydalanmak isteyen 
NSDAP iktidara gelir gelmez ilk olarak, 11 Mart 1933’te propaganda bakanlığını kurarak 
başına da bu konuda güçlü bir isim olan Dr. Paul Josef Goebbels’i getirmiştir. Kendi içinde 
yedi ayrı birim olarak (güzel sanatlar, edebiyat, müzik, basın, radyo, tiyatro ve film) 
örgütlenen propaganda bakanlığı, kısa zamanda toplumun her kesimine hitap edecek 
politikalar üretmeye başlamıştır. Söz konusu bu yedi birim arasında ilk yapılandırılan birim 
ise sinema birimi olmuştur. Sonraki yıllarda saf Alman ırkına mensup oyuncu, kameraman, 
yazar, yönetmen, set tasarımcısı ve editörlerin hepsine film merkezine üye olma 
zorunluluğu getirilerek (Bölükbaşı, 2012, s. 55) film üretiminin tüm süreçleri kontrol 
altında tutulmak istenmiştir. 
 
Tüm propaganda faaliyetlerini tek bir bakanlık çatısı altında kontrol eden NSDAP ilerleyen 
yıllarda iki önemli adım daha atarak, film endüstrisini tamamen kontrol altına almıştır. 
Bunlardan ilki; 1934 yılında çıkarılan Reich Sinema Kanunudur. Bu kanun hükümete, parti 
politikalarına bir aykırılık tespit edildiğinde filme sansür koyma ve gösterimi yasaklama 
yetkisi vermektedir. İkincisi; 1942 yılında Almanya’nın dört büyük film şirketini (Ufa, 
Tobis, Terra ve Bavaria) tek bir çatı altında toplama kararıdır.  Propaganda bakanlığı bu 
sayede film endüstrisi üzerinde sıkı bir denetim yetkisi elde etmektedir. Her iki adım 
sayesinde Hitler sinemanın sadece üretim değil, dağıtım ve gösterim süreçlerine de hâkim 
olmuştur (Bölükbaşı, 2012, s. 56). 
 
Nazi propaganda filmlerinde; Almanya’nın her şeyden üstün tutulmakta, milliyetçilik ön 
plana çıkartılırken ırkçı ve faşist bir dil kullanılmaktadır. Üstün Alman ırkının savunulduğu 
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filmlerde diğer ırklar aşağılanmakta, lidere kesin bir itaat duygusu aşılanmaktadır (Yılmaz, 
2007, s. 91). Propaganda Bakanlığı bu dönemde Leni Riefenstahl gibi daha birçok 
yönetmenle çalışarak Alman halkının kontrolü bir şekilde bilgilenmesini ve birlik içinde 
hareket etmelerini sağlamışlardır.  
 

4. Bir Propaganda Filmi: İradenin Zaferi 
 

1933 yılında iktidara gelen Adolf Hitler parti yapılanmasını hızlandırmak için gece gündüz 
çalışarak toplantılar ve kongreler düzenler. Kurulan yeni rejimin bir tek lider etrafında 
kenetlenebilmesini sağlamak ve partinin ideolojik duruşunun anlatabilmek için sinemaya 
büyük önem verilmiştir (Aslan, 2015). Bu kapsamda 1934 yılında Nasyonal Sosyalist 
Alman İşçi Partisi’nin Nürnberg’de 5-10 Eylül 1934 tarihleri arasında düzenlenen 6. 
Kongre’nin filme alınmasını söyleyen Adolf Hitler, filmi de özellikle Leni Riefenstahl’in 
çekmesini ister. 
 
Naziler için çektiği üç filmin ardından, İradenin Zaferi filmi için çalışmalara başlayan 
Riefenstahl, sınırsız bütçe ile o zamana kadar hiçbir yönetmenin görmediği desteği alarak 
çekimlere başlar (Sontag, 2008, s. 209). Yaklaşık olarak 60 kameramanın görev aldığı film 
çekimlerinde bir o kadar asistan ve 22 şoför ile toplam 170 kişiden oluşan bir çalışma ekibi 
kurmuştur. Filmde Üst açı çekim kullanmak isteyen Riefenstahl, sadece üst açıdan çekim 
yapabilmek için 38 metrelik bir asansörün kurulmasını ister. Filmin estetik yönünü de 
planlayan yönetmen, kameranın kalabalıklar arasından süzülmesini sağlamak için 
kameramanlara paten kullandırmıştır (Bölükbaşı, 2012, s. 46). 
 
Nazilerin 1934 yılında Nurenberg’de düzenlediği ünlü parti kongrelerinin görüntülerinden 
oluşan film, Nazizm övgüsü, militarizm güzellemesi ve Hitler’in tanrılaştırılmasının 
sinemasal zeminde en somut ifadesi olarak dikkat çekmektedir. Şaşırtıcı görselliği ve 
çekim teknikleriyle tarihsel bir belge ve başyapıt olan filme estetik kamera kullanımı, ritmi 
ve yenilikçi kamera açıları ile Eisenstein’in Potemkin Zırhlısı filminden sonra sinema 
tarihinin en önemli propaganda filmi olarak kabul edilmektedir (Görgün, 2018). Film aynı 
zamanda birçok uluslararası film festivalinden ödül alarak sinemasal açıdan da kalitesini 
kanıtlamıştır. 
Filmin jeneriğinden önce görülen ve filmin ilk karesi olan kartal heykeli, Alman halkının 
yüceliğini simgelemektedir. Filmin girişinde kartlar halinde verilen “1. Dünya Savaşı’ndan 
20 yıl sonra” yazısı Almanya’nın eski karanlık günlerine gönderme yaparken, “Alman yeni 
doğuşundan 19 ay sonra” yazısı ile Hitler’in Almanya’yı kurtardığı hatırlatılmaktadır. 
Siyasal ve sosyolojik bir gönderme yapan yönetmen seyircinin filmi izlerken bu iki tarihi 
hatırlamasını istemektedir. 
 
Filmin ilk sahnesi belik de en güçlü metaforun oluşturulduğu sahnedir. Kamera uçağın 
içinden uzun uzun önce bulutları, sonra yukarıdan şehri göstermektedir. Kalabalık halk 
kendilerini kurtaran Hitler’in gelişini ve uçaktan inişini coşku içinde izler. Bu sahnede 
Hitler’in süzülerek Nürnberg şehrine doğru gelişi,  üstün yetenekleriyle insanlığı 
kurtarmak için gökyüzünden gelen yüce bir kişi ya da meleği çağrıştırmaktadır. 
Riefenstahl, gerçekte Tanrı’ya ait olan özellikleri Hitler’e aktararak metaforik bir anlam 
kurmaktadır (Yılmaz, 2007, s. 93). Zaten Hitler’e büyük bir saygı duyan halkın 
hayranlığını pekiştirmeyi amaçlayan yönetmen, uçağın inişini bekleyen insanların yakın 
plan yüz çekimleri ile bu hayranlığı anlatmaktadır. 
 
Film anlatısında kamera açılarını etkin bir şekilde kullanan yönetmen Hitler’i yüceltmek 
için daha çok alt açıyı tercih ederken, Nazi ordusunun görkemini yansıtmak için 
kamerasını olabildiğinde yukarı taşıyarak ordunun disiplin ve düzenini daha iyi 
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yansıtabilmek için üst açıyı kullanmıştır. Farklı açılardan yapılan bu çekimler filme bir 
ritim kazandırmakta ve anlatı güçlendirilmektedir. İradenin Zaferi,  değişik açılardan 
yapılan çekimlerin zenginliği ve farklı kamara hareketleri ile dikkati çekmektedir. 
 
Kalabalığı çektiği sahnelerde sıklıkla üst açı çekimler kullanan yönetmen bireye değil 
topluma; tekil olana değil, bütün olana vurgu yapmaktadır. Bireyin kalabalıklar içinde 
erdiği bu çekimler, kalabalığın estetiğini ve ihtişamını anlatmaktadır. Milyonlarca insanın 
sokaklara akın ettiği cadde ve sokakların insanlarla dolup taştığının görüldüğü bu çekimleri 
daha etkili gösterebilmek için kuşbakışı çekim tekniğini kullanan yönetmen seyircinin 
kıyas yaparak ihtişamı kavramasını istemektedir. Kalabalığın Hitler’i selamladığı 
sahnelerde yukarı kaldırılan sağ kolların ön sıradakilere dokunmak için uzatıldığı, 
insanların birbirleri ile bütünleşmek için bir çaba içerisinde oldukları hissini üst açı 
çekimler ile verilmektedir. Kalabalığın kullarının yukarı kaldırılmasının ardından kesme ile 
Hitler’e geçen görüntü söz konusu bütünleşmenin sağlandığı duygusu verilmektedir 
(Bölükbaşı, 2012, s. 79). 
 
İnsan gözünün görme seviyesinin altından yapılan her türlü çekim, nesneleri olduğundan 
daha büyük ve ihtişamlı göstermektedir. Sinema tekniğinde alt açı olarak adlandırılan bu 
teknik film içinde sıklıkla kullanılmıştır. Yönetmen yüksek bir kürsüde tek başına halka 
kitap eden Hitler’i seyircinin gözünde daha da büyütmek için alt açı çekimi tercih etmiştir. 
Bu filmle birlikte halk ilk defa Hitler’in yakın plan çekimlerini görmekte, kendi 
kurtarıcılarını yakından bakma olanağına kavuşmaktadır. Filmdeki her bir kare ses ve ritim 
diyaloglardan çok daha etkilidir. İyi bir hatip olan Hitler’in konuşmaları halk üzerinde 
pozitif etki bırakmaktadır. Konuşmasında heyecan unsuru arttıkça yönetmenin genel 
plandan yakın plana geçerek dikkati ve heyecanı yönlendirdiği görülmektedir. Hitlerin 
konuşma sahnelerinde alan derinliğini çok iyi kullanan yönetmen kameranın netlik ayarı 
ile oynayarak konuşma sırasında arkadaki kalabalığı bulanıklaştırmakta ve tüm dikkatin 
Nazi liderinde toplanması sağlamaktadır. 
 
Filmde açı/karşı açı gibi çekim tekniklerini de yerinde kullanan Riefenstahl, bu sayede 
Hitler’i bir arzu nesnesine dönüştürmektedir. Genel çekimlerin ardından gelen tekli yakın 
plan çekimler kalabalığın Hitler’i görünce sanki kendinden geçerek sadakatini anlatan, bir 
boyun eğişi gösteren yakın çekimler ve bazen Hitler’in de bakışlarıyla selama verdiği 
karşılık, itaat ve bağlılığın bir göstergesi olarak algılanmaktadır (Sontag, 2008, s. 214). 
 
Aslında İtaat ve inanç bu filmlerin ana temasını oluşturmaktadır. Filmlerde zaten seyircinin 
Hitler’e olan inancını pekiştirmek ve itaati artırmak için yapılmaktadır. Hayatın her anını 
ve her alanını programlayan NSDAP her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüştür. 
Seyircinin düşünmesine ve kendisini boşa yormasına gerek yoktur. Ondan sadece koşulsuz 
itaat etmesi beklenmektedir (Toy, 2015). 
Filmde coşkunun, bağlılığın ve zaferin sembolü olarak kullanılan bayrak, bir düşünceyi, bir 
ideolojiyi ve lideri temsil etmektedir. Hemen her sahnede bayrağı (swastika) kullanan 
yönetmen, bireyin kalabalıklara, kalabalıkların da liderin etrafında toplanmasını bayrak 
üzerinden anlatmaktadır. Bayrak görüntüsünden sonra Hitler’in görüntüsüne yapılan 
bindirme geçişler sayesinde bayrak ile Hitler arasında bir özdeşlik kurulmaktadır. Bayrağın 
estetik bir şekilde suya yansıdığı bir görüntüyü de kullanan yönetmen, Nasyonal 
Sosyalizmin bizzat ulaşamadığı yere yansımasının düştüğünü ve orada başka bir formada 
var olduğunu vurgulayarak her yere nüfus edebildiğini anlatmaktadır. Işığı ile gecenin 
karanlığında yol gösterici olan swastika, Almanya’nın içine düştüğü karanlık dönemden 
nasıl kurtulacağını seyircinin zihnine adeta nakşetmektedir (Bölükbaşı, 2012, s. 84). 
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Filmin gece sahnelerinde Nazilerin ellerindeki meşaleler dikkati çekmektedir. 1934 yılı 
Almanya’sında elektriğin aydınlatmada kullanılmaya başlamasına rağmen filmde Nazilerin 
ellerindeki meşalelerin başka bir anlamı vardır. Yönetmen gece aydınlatmalarında 
meşaleleri özellikle kullanmıştır. Canetti (2006: 79) ateşin bir kitle simgesi olduğunu 
söylemektedir. Kontrol edilemez bir hızla yayılan ateş, bulaşıcı ve yıkıcıdır. Gece 
sahnelerinde ateş ile kalabalık arasında bir ilişki kuran yönetmen, seyircinin bilinçaltında 
bu ilişkiyi harekete geçirmeye çalışır. Tıpkı kitle gibi ateş de “hızla yayılır; bulaşıcı ve 
açgözlüdür; her yerde aniden patlak verebilir;  çoğuldur, yıkıcıdır; düşmanı vardır; ölür; 
canlıymış gibi etkide bulunur ve öyle muamele görür”. Korku ve iktidarı aynı anda 
bünyesinde barındıran ateş, Almanya’nın yakın tarihine bir gönderme olarak 
okunmaktadır. 
Alman ırkının diğer ırklardan farklı ve yüce olduğunu savunan Nazizm, bireyin fiziksel 
yönü ve estetik güzelliği ile de ilgilenerek, hem zihin hem de beden olarak ideal insan 
tasavvuru ortaya koymaktadır (Etienne & Wallerstein, 1995, s. 78).  
 
Nazizmin ideal insandan kastı engeli olmayan, sporcu, çevik ve bedenen sağlıklı bir 
inşadır. Gençlerin bedensel gelişmelerine büyük önem veren Nazi düşüncesi, filmde 
gençlerin spor yaptığı bir sahne ile vurgulanmaktadır. Şehir görüntülerinden sonra, 
gençlerin kamp yaptığı bir alan görülmektedir. Görüntüde binlerce çadır vardır. Gençlerin 
vücutları sağlıklı ve kaslıdır. Yıkanıp temizlenirken birbirlerine yardım eden gençler 
dayanışma içerisindedirler. Tüm bu sahneler ve kameranın gençlerin vücutlarına yaptığı 
parçalı çekimler, idealleştirilmiş bir gençlik ortaya koymaktadır (İnci, 2017b). Nazizm 
gençlerin bireysel düşünce ve hayal gücü kapasitesini en aza indirmek için onları fiziksel 
koşulları aktivitelere ve spora yönlendirmektedir (Clark, 1997, s. 69). 
 
Filmlerinde gökyüzü ve bulut simgesini çok sık kullanan Riefenstahl, bu filminde de 
bulutlu gökyüzü görüntüsünü kullanmıştır. Filmin son sahnesinde gökyüzünde bulutların 
arasından beliren güneş, tüm bir Almanya’yı etkisi altına alan Nasyonal Sosyalizmin’i 
simgelemektedir. Yönetmen güneş metaforu ile bu siyasal ve sosyolojik akımdan 
kaçılamayacağını anlatmak istemiştir. Karanlığı ortadan kaldıran güneş, her tarafı 
aydınlattığı gibi doğrunun, gerçeğin ve kurtuluşun tek adresinin Nasyonal Sosyalizmin 
olduğuna gönderme yapmaktadır (Bölükbaşı, 2012, s. 79). 
 
SONUÇ 
 
Devletlerin yönetim biçimleri nasıl olursa olsun her iktidarın bir ideolojisi vardır. İktidarın 
politikalarını anlatma, bilgilendirme, ikna etme ve halkı yönlendirmek için ideolojilerin 
yeniden üretimi zorunludur. Üretilen ideolojilerin etkisini yaygınlaştırmak için ise kitle 
iletişim araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Egemen söylemin taşıyıcısı olan kitle iletişim 
araçları artık, toplumun kılcal damarlarına kadar sızmakta ve iktidar aygıtına 
dönüşmektedir. Diğer kitle iletişim araçlarından ayrı olarak sinema, ülke sınırlarını 
aşabilen yapısı ile ideolojilerin en önemli taşıyışı konumunu hala korumaktadır. Sinema 
toplumu yeniden inşa ederken, mesajını izleyicinin bilinçaltına nakşetmektedir. 
 
Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisinin (NSDAP) Alman halkı ile kurduğu ilişkiye, bu 
ilişkiyi nasıl kurduğuna, parti politikalarını nasıl anlattığına kısacası siyasal iletişim 
uygulamalarına bakıldığında göze çarpan en önemli unsurun ekin bir propaganda ve lidere 
olan itaat olduğu söylenebilir. Adolf Hitler’in emri ile kurulan ve başkanlığını Goebbels’in 
yaptığı Propaganda Bakanlığı, sadece Leni Riefenstahl değil, birçok Alman yönetmenle 
çalışmıştır. Yönetmenler ya sipariş ile film yapmışlar ya da filmlerine bakanlıktan ciddi 
destekler almışlardır. Hitler’in Propaganda bakanlığını kurma ve sinema filmlerini 
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desteklemedeki asıl düşüncesi, “saf Alman ırkı”nı oluşturmada geniş halk kitlelerini ikna 
edebilmek ve lidere olan bağlılığı artırarak ülke için muhalefeti engellemektir. 
 
Almanya’da büyük yıkımdan sonra kurulan ve yeni sistem sıkı bir denetimi 
öngörmekteydi. Herkesin tek bir lider etrafında adeta kenetlenmesi, partinin ortaya 
koyduğu politikaların herkes tarafından benimsenmesi öncelikli beklentiydi. Hitler ne 
yapacağını biliyordu, çünkü önünde referans aldığı koca bir Rusya vardı. Bolşevik 
devriminde Lenin’in sinemaya verdiği önemi anlayan Hitler, benzer bir strateji ile 
propaganda stratejilerini belirlerken sinemaya özel bir önem verdi. Bu sebeple parti 
kongrelerini filme alınması talimatı yanında hangi yönetmenin filme almasını istediğine 
kadar süreci bizzat takip etti. Kongre süresinin yaklaştığı ve hazırlık yapmak için yeteri 
kadar zamanı kalmadığını söyleyen Leni Riefenstahl’e her türlü imkânı vererek filmi 
bizzat onun çekmesinde ısrarcı oldu. 
 
Yaklaşık dört yüz kilometre uzunluğunda onlarca kamera ve partinin tüm imkânları ile 
çekilen İrâdenin Zaferi, sadece kongrenin belgelenmesinden ibaret değildi. Hitler’in tüm 
siyasal düşüncesini yansıtan ve onlarca göstergenin ustalıkla kullanıldığı film; sadece 
Alman sinema tarihine değil dünya sinema tarihine adını propaganda sinemasının en 
estetik filmi olarak yazdırdı. Kamerayı kullanmadaki ustalığı, sahneleri tek tek 
planlamasındaki disiplini, Nazizm’in simgelerini sahnelerin içine titizlikle yerleştirmesi 
estetik yönü çok güçlü bir sinemasal anlatısı olan yönetmenin başarısıydı. Nasyonal 
Sosyalistler Hitler’in neden ısrarla Leni Riefenstahl ile çalışmak istediğini film 
gösteriminden sonra büyülenmiş olduklarında anladılar. 
 
Kendi ideolojisini halka anlatmak için sinemayı ustaca kullanana Hitler, milyonlarca 
insanın beğenisini bu sayesinde kazanmıştır. Bireyin kalabalıklar içinde eridiği ve yok 
sayıldığı filmde, yakın plan çekimler hariç insanların yüzleri belirgin değildir. Filmde 
Alman halkı Hitler’e saygılarını göstermek ve onun varlığını onaylamak için bir araya 
gelmiş koca bir kalabalıktan ibarettir. Kamera kullanımı ve kurguda oluşturulan ritim ile 
birlikte fildeki tek bireyin Hitler olduğu, onun da tüm bir Almanya’yı temsil ettiği 
anlatılmaktadır. Bu haliyle İradenin Zaferi filmi bir propaganda filmi olmanın da ötesine 
geçerek büyük bir inancı temsil etmektedir. 
 
Partinin propaganda bakanı Goebbels’in “bir şeyi ne kadar tekrarlarsanız ona o kadar çok 
insan inanır” sözü Hitler’in başarısının altında yatan sır olarak dikkati çekmektedir. Hitler 
halkın inancını taze tutmak için önüne çıkan her fırsatı değerlendirmiştir. Bu dönemde 
ülkede yapılan büyük organizasyonların sayısını artırmış, vatandaşlara böylesi büyük 
organizasyonun bir parçası olduğu duygusu verilerek aidiyetleri taze tutulmak istemiştir. 
Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi ve Hitler’in halkı ikna etmek için siyasal iletişimi 
etki kullandığı söylenebilir. Hitlerin özel isteği ile partinin 6. büyük kongresinin filme 
alınması ve İradenin Zaferi’nin uzun yıllar siyasal iletişim derslerinde okutulması da 
bunun en güzel kanıtlarındandır. 
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SİYASAL HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK KAMUOYU 
ARAŞTIRMALARI: ORTALAMA ALAN TEORİSİ İLE DOĞRU TAHMİNLERİN 

TESPİTİ 
          M.Umut Tuncer 

Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi  
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü  

 
 

Özet 

Seçim dönemlerinde kamuoyu araştırmaları sıklıkla kasten yanlış sonuçları duyurmakla 
eleştirilmektedir. Bu kasıtlı yanlışlara araştırmayı yapan şirket ile finanse eden siyasi 
oluşum arasındaki ilişkinin neden olduğu ileri sürülmektedir. Böylece araştırmanın kendisi 
bir halkla ilişkiler enstrümanına dönüşerek seçmenleri çoğunluğa katılmaya ikna edecek 
mesajı göndermektedir. Bu durum kamuoyu araştırmalarına olan güveni azaltmaktadır ve 
kamuoyu araştırmalarının tahminlerinde gerçeklikten kopmasına neden olmaktadır. Bu 
araştırmada çok sayıda kamuoyu araştırmasının kümülatif toplamından geçerli bir doğru 
tahmine ulaşılıp ulaşılamayacağı araştırılmıştır. Bu amaç için ortalama alan teorisi temel 
alınmıştır. 24 Haziran 2018 Başkanlık seçimleri öncesinde Türkiye’nin en büyük 10 
kamuoyu araştırma şirketinin seçim sonucu tahminleri ortalama alan teorisine göre analiz 
edilmiştir. Ortalama alan teorisi ile hesaplanan tahmini oy oranlarının seçim sonuçları ile 
örtüştüğü görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Halkla İlişkiler, Kamuoyu Araştırmaları, Ortalama Alan Teorisi, 
Siyasal İletişim 

 

PUBLIC OPINION RESEARCH AS A TOOL FOR POLITICAL PUBLIC 
RELATIONS: MEASURE ESTIMATE ACCURACY WITH MEAN FIELD 

THEORY 
          M.Umut Tuncer 

Abstract 

In election periods, public opinion polls are often criticized for deliberately 
misrepresenting. It is argued that this intentional misrepresenting is caused by the 
relationship between the company conducting the research and the political entity that 
finances it. Thus, the research itself becomes a public relations instrument and sends the 
message to convince voters to join the majority. This situation decreases the confidence in 
public opinion polls and causes the public opinion polls to break away from reality. In this 
study, it has been investigated whether a valid correct estimate can be reached from the 
cumulative sum of many public opinion polls. For this purpose, the mean field theory is 
based. June 24, 2018 election estimates from Turkey's top 10 public opinion research 
company were analyzed according to the mean-field theory. Estimated vote ratios 
calculated by mean field theory coincide with the results of the election. 

Key Words: Public Relations, Public Opinion Research, Mean Field Theory, Political 
Communication 
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GİRİŞ 

Seçim dönemlerinde siyasi partiler kamuoyunu ikna etmek için çeşitli enstrümanları 
örgütlü bir şekilde kullanılmaktadır. Bu durum siyasi partilere yasaların sağladığı bir haktır 
ve şüphesiz demokrasinin bir gereğidir. Özellikle son yıllarda, seçim sonuçlarını tahmin 
etmek üzere yapılan ve sonuçları yayımlanan kamuoyu araştırmalarının kasten hatalı 
sonuçlara ulaştığı, söz konusu kamuoyu araştırmasını finanse eden siyasi partinin tahmin 
edilen oy oranlarını gerçekte olandan yüksek gösterdiği ileri sürülmektedir. Bu iddiayı ileri 
süren haberlerin seçim dönemlerinde medyada sıklıkla yer bulduğu görülmektedir. Bu 
bağlamda başlı başına mesaja dönüşen kamuoyu araştırmalarının halkla ilişkiler manivelası 
olarak kurgulandığı varsayılmaktadır. Bu araştırmada eğer bir kamuoyu araştırması kasıtlı 
olarak hatalı sonuçlarla yayımlanıyorsa, buradaki motivasyonların artalanı teorik bağlamda 
incelenmiş ve çok sayıda kamuoyu araştırmasından kaynağını alan tek bir sonuç üzerine 
bir model önerisi ortaya konmuştur. Böylece henüz gerçekleşmemiş seçim sonuçlarını 
tahmin etme noktasında önemli bir araç oluşturma girişiminde bulunulmuştur. Bu girişimin 
temelinde iletişim teorileri olmakla beraber doğa bilimlerinden yararlanılarak fizik 
alanındaki bazı modellerin sosyal bilimlere transferi önerilmiştir. 

1. KAVRAMSALLAŞTIRMA 

Anket sonuçlarının seçmen üzerinde “çoğunluğa katılma” etkisi yaratacağı varsayımından 
yola çıkıldığında şu sorunun sorulması kaçınılmaz bir ihtiyaca dönüşür: “kamuoyu 
araştırmalarının başlı başına kendisinin bir halkla ilişkiler manivelasına dönüşmüş olması 
mümkün müdür?”. Bu soruya verilecek cevabın olumsuz olması söz konusu olmaz. Çünkü 
kitle iletişim kuramlarında bireyin yalnızlaştığını ya da azınlıkta kaldığını düşündüğü 
durumlarda çoğunluğa katılma motivasyonlarının davranışı yönlendirdiğini açıklayan 
birçok teori bulunmaktadır. Dolayısıyla bireye çoğunluğun eğilimini işaret etmek, o bireyin 
davranışını etkileyecek bir durumdur. Siyasal iletişimin derinlemesine stratejikleştiği 
günümüzde bu denli kritik bir işlevi kendi çıkarına kullanmaması fazla iyimser bir düşünce 
olur.  

1.1. Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kamuoyu Araştırmaları 

“Çoğunluğun fikri bu” mesajını halkla ilişkiler araçları kullanılarak göndermek 
günümüzde sık karşılaşılan bir durumdur; bireyin çoğunluğu takip etme dürtüsüyle iknası 
hedeflenir. Propaganda tekniklerinde vagon etkisi olarak betimlenen bu fenomende 
etkilenmesi düşünülen hedef kitleye “herkes bunu yapıyor”, ya da “herkes bu fikre destek 
veriyor” (Altun,2010: 33) enformasyonunu göndermek amaçlanır. Burada siyasi lider ya da 
siyasi düşünce trenin lokomotifi, çoğunluğu oluşturan (ya da oluşturduğu düşünülen) kitle 
o trenin yolcusu, birey ise kitle ile birlikte hareket etmek arzusunda olan ve vagona binen 
nesneleştirilmiş öznedir. Vagon etkisi öznenin çıkarına mıdır bilinmez fakat kesinlikle 
lokomotifin çıkarınadır. Aytekin (2018) de teknolojinin ilerlemesi ve medya kanallarındaki 
etkileşim biçimlerinin sıklaşması vesilesi ile topluluk yapısı dahilinde kurulan ilişkinin ve 
aidiyetin değiştiğini ve geliştiğini; böylelikle yapının aidiyet ve ortak bilgi ve deneyim 
yaratılmasını sağlayan hatırlama ve hatıralar oluşturma sistemi üzerinden yeni bir kollektif 
bellek olarak aktive olduğunu ifade etmektedir. Diğer taraftan vagon etkisini hedefleyen 
erk motivasyonu, W.Lippmann’ın rızanın imalatı kavramından yola çıkarak bir sahte çevre 
inşaası olarak tanımlanabilir. W.Lipmann 1922 yılında yazdığı Kamuoyu (Public Opinion) 
isimli kitabı ile hem siyasal iletişim hem de halkla ilişkiler tarihinde çok önemli bir 
literatür temelini oluşturmuştur. Lippmann’ın sahte çevre fenomeni bu araştırmada ele 
alınan kamuoyu araştırmalarının gizli ajandalarının (eğer varsa)  araçsal anlamlarını deşifre 
edebileceğimiz altyapıyı sunar. Lippmann  (1998:15)’a göre sahte çevre insanla ortam 
arasına sokulan suni bir yapıdır. İnsan sahte çevreye (oradan aldığı enformasyona) cevap 
olarak davranışını gerçekleştirir. Ancak bu davranış artık sahte çevrede değil, ortamda 
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(gerçek çevrede) gerçekleşir. Dolayısıyla sahte çevreden beslenen kişinin davranışları 
gerçek çevrede ortaya çıkar ve sonuç olarak sahtenin gerçeğe hükmü vuku bulur. 
Lippmann insanın çevresine adaptasyonunun sahte çevreden beslenmesi ile mümkün 
olduğunu ileri sürer. Yine bir başka modelde bireyin azınlıkta kaldığını düşündüğü 
durumlarda fikrini beyan etmemesi suskunluk sarmalı olarak tanımlanır. Buna göre, 
çoğunluğa katılım göstermeyen, çoğunluğa uygun hareket etmeyen bireyin toplumdan 
dışlanacağını düşündüğü, dolayısıyla toplumla uyumlu olmayan davranış ve fikirlerini 
dışlanma korkusu ile gizleyeceği (Neumann, 1998:268) ileri sürülmektedir. Literatürde 
Platon’un mağara alegorisi, G.Allport’un (1962) kişilik ve önyargı tanımlaması gibi bu 
konuda teorik perspektifi sunacak birçok ziyaret noktası bulunmaktadır. 

Sonuç olarak siyasi bir partinin, bir kamuoyu araştırmasını başlı başına bir halkla ilişkiler 
aracına dönüştürmesi elbette mümkündür ve akla uygundur. Burada şunu ifade etmek 
gerekir ki, bu tarz bir girişim ancak ilişki yönetimi paradigmasında Hung (2005)’ın 
tanımladığı sömürücü ilişkilere örnek gösterilebilir; ya da Grunig ve Hunt (1984)’ın ortaya 
koyduğu halkla ilişkiler modellerinden basın ajansı modeline örnek gösterilebilir. Her 
koşulda halkla ilişkilerin manipülatif bir yüzüdür ve etik olmayan bir uygulama şeklidir. 
Zaten sıkça eleştiri konusu olan halkla ilişkiler hakkındaki tartışmalara yeni bir başlık 
açmaktadır.  

Halkla ilişkiler mesleğine gelen eleştirilerin odağında etik sorunlar bulunur. Gerçek 
olmayan haberlere kaynak olmak, var olan gerçekliğin bükerek manipülasyon yapmak, 
uzlaşmacı değil propagandacı olmak halkla ilişkilere yöneltilen eleştirilerin temel 
başlıklarıdır. L’Etang ve Pieczka (2006) ile Holtzhausen (2000) bu eleştirileri bir adım 
öteye taşır; onlara göre halkla ilişkilerin etik kodları yaratma çabası, etik eleştirilerini 
haksızlaştırma girişiminden ötesi değildir. Bowen (2007)’da bu yöndeki akademik 
söylemlere katkı sunmuştur; ona göre propaganda temelli halkla ilişkiler demokratik 
süreçlere zarar vermektedir, kazanılmış hakları bulanıklaştırır, yanıltır ve toplum faydasına 
değildir. Halkla ilişkiler propaganda yönü ile resmeden yaklaşımlar bir noktada halkla 
ilişkileri Lippmann’ın halkla ilişkilere biçtiği rol ile eleştirirler ki zaten bu araştırmaya 
konu olan (eğer varsa) manipülatif kamuoyu araştırmalarının varlık nedenlerini en iyi 
açıklayan iletişim teorisi daha önce açıklanan sahte çevrenin inşası olabilir. 

2. METODOLOJİ 

Sahte çevre inşasına araç olan kamuoyu araştırmalarının yarattığı gürültü içinden anlamlı 
bir sonucun çıkarılması mümkün müdür? Bu araştırmada merak konusu olan soru budur. 
Bir başka ifade ile yukarıda bahsedilen iletişim modellerin pratikte nasıl karşılık bulduğu 
ve halkla ilişiler aracına dönüşen kamuoyu araştırmalarının etik bağlamda nasıl 
değerlendirileceği elbette bu araştırmanın asıl konusu değildir. Fakat bu çalışmada, eğer 
kamuoyu araştırmaları kasten yanıltıcı sonuçlar ile duyuruluyor ise, bu durumda güvenilir 
sonuçlara ulaşmak, yani seçim sonuçlarının doğru tahmin edilmesine yönelik bir modeli 
ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bunun için doğa bilimlerinden faydalanılacak, atom yapısı 
üzerinden ileri sürülen çeşitli teoriler sosyal bilimlere model olarak transfer edilecektir. Bu 
özgün bir girişim değildir. Doğa bilimleri ile sosyal bilimler arasındaki geçirgenlik çok 
defa tecrübe edilmiştir ve son derece faydalı sonuçları ortaya çıkarmıştır (bknz: 
hemeostasis, sistem yaklaşımı, açık sistem yaklaşımı, durumsallık teorisi vb.). 

 

 

2.1. Araştırmanın modeli 
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Bir atom çekirdeğinin kütlesi onu oluşturan proton ve nötronların kütlesinden fazladır. 
Aradaki fark proton ve nötronların bağlanma enerjisinden kaynaklanmaktadır (e=mc2). Bu 
temel fizik bilgisi seçmen eğilimi araştırmalarına bir perspektif sunmaktadır. Bir kamuoyu 
araştırmasında belirli bir partinin ya da adayın tahmin edilen oy oranı gerçekte olandan 
fazladır. Aradaki fark araştırmayı finanse edenin manipülasyon enerjisinden 
kaynaklanmaktadır. 

İstatistiksel fizikte bir dizinin toplam sonucunu tayin etmek için ortalama alan teorisi 
ortaya konmuştur. Buna göre spinlerin her birini ayrı ayrı hesaplamak doğru değil ancak 
spinlerin ortaklaşa ürettiği değerin hesaplanması doğrudur. Çok parçacıklı bir sistemde 
spinler tüm diğer spinlerle etkileşime girer. Bu nedenle nihai fraksiyonu tek tek spinleri 
inceleyerek değil, toplam dağılımı inceleyerek anlamak mümkün olur (Lacroix, 2011). 

 
Son kertede sonuç, spinlerin birbirleri ile etkileşim potansiyellerine eşittir. Bu yaklaşım 
ortalama alan teorisinin kalbidir. Tek tek spinlerin incelenmesindense toplamının bir arada 
değerlendirilmesi mantığı işletilir. 

 

 

Bu yaklaşımda bahsedilen spinler bu çalışma özelinde bir kamuoyu araştırmasının 
yayımlanmış sonucu olarak ele alınmıştır. O halde ortalama alan teorisi, bir kamuoyu 
araştırmasını değil ama kamuoyu araştırmalarını bir arada değerlendirdiğimizde gerçeğe 
ulaşmanın mümkün olduğuna işaret etmektedir. Bu bağlamda bu araştırmanın hipotezleri 
şu şekildedir: 

H0: Kamuoyu araştırmaları ortalama alan teorisine göre değerlendirildiğinde doğru 
tahminlere ulaşılamaz. 

 H1: Kamuoyu araştırmaları ortalama alan teorisine göre değerlendirildiğinde doğru 
tahminlere ulaşılır. 

Araştırmada Türkiye’de 24 Haziran Başkanlık seçimleri sonuçlarını tahmin eden 
Türkiye’nin en büyük 10 kamuoyu araştırma şirketinin Cumhurbaşkanı adayı Recep 
Tayyip Erdoğan için öngördüğü oy oranları olasılıksız yargısal örneklem olarak seçilmiştir. 
Söz konusu şirketlerin yayımladıkları araştırma sonuçları seçimden (24 Haziran 2018’den) 
en fazla 30 gün öncedir. Seçilen şirketlerin Recep Tayyip Erdoğan için öngördüğü oy 
oranları ortalama alan teorisine göre değerlendirilmiş, elde edilen sonuç ise seçim sonuçları 
ile karşılaştırılmıştır. Böylece hipotezleri sınamak mümkün olmuştur. Araştırmaya dahil 
edilen kamuoyu araştırma şirketleri ve ilgili tahminleri aşağıdaki gibidir: 

24 Haziran Seçim 
Tahminleri (Recep Tayyip 
Erdoğan) 

 

 

 

 

 

A&G 53,5 Gezici 48,0 
GENAR 51,5 ORC 53,4 

Mediar 47,96 Andy-ar 55 
Konda 51,9 Vera 48,4 

Argetus 51,3 Foresight 50,8 
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Spinler Toplamı 
    Spin Sayısı 

|a-x| + |b- x| + |c-x| + |d-x|… 
          Spin Sayısı 

 

 

Ortalama Değer (x):  

 

Ortalama Sapma (xort):                                                 = 1,963 

 

Ortalama alan teorisi tahmin aralığı: x+xort  > Oy oranı > x-xort = 53.133 > Oy oranı > 
49,207 

 

24 Haziran Seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan %52.6 oy 
alarak seçimi kazanmıştır. Buna göre kamuoyu araştırmaları, ortalama alan teorisine göre 
değerlendirildiğinde doğru tahminlere ulaşılmıştır. Sonuç olarak H0 hipotezi ret edilmiş, H1 
hipotezi ise kabul edilmiştir. Ortalama alan teorisi seçim sonuçlarını spinler (kamuoyu 
araştırmaları) üzerinden başarılı bir şekilde tespit edebilmiştir. Bir diğer analizde Recep 
Tayyip Erdoğan’ın alacağı oy oranını 49,207’nin altında ve 53,133’ün üstünde gösteren 
kamuoyu araştırmalarını örneklemden ayrılmış, yeni spin dizilimi şu şekilde 
oluşturulmuştur: 

Bu işlem sonucunda 10 olan spin sayısı 4’e düşmüştür. Kalan tahminlerin tamamında 
Recep Tayyip Erdoğan’ın %50’nin üzerinde oy alarak seçimi birinci turda kazanacağı 
öngörülmektedir. 24 Haziran 2018 seçimlerinin ilk turda bitip bitmeyeceği (bir adayın ilk 
turda %50’nin üzerine çıkıp çıkamayacağı) büyük bir tartışma konusu olmuştur. Ortalama 
alan teorisi Recep Tayyip Erdoğan’ın alacağı oy oranını %53.133 ile %49,207 arasında 
tespit etmiştir. Fakat bu aralık dışında kalan spinler dizilimden ayrıldığında kalan 
tahminlerin tamamının %50’nin üzerinde olması anlamlı bir bulgu olarak karşımızdadır.  

SONUÇ 

Bir kamuoyu araştırmasında, bu araştırma bir seçmen eğilimi araştırması ise, o araştırmayı 
finanse edenin etkisi genellikle görülmektedir. Belirli bir siyasi parti veya adayın oy 
oranlarının olduğundan yüksek çıktığı genel kabul gören bir durumdur. Bu noktada 
sonuçlar, örneklemin belirlenmesi, uygulama zamanının belirlenmesi, soruların sorulma 
şekli, analiz yöntemleri, kararsızların dağılımı ve daha birçok biçimde manipüle edilebilir. 
Sonuç olarak araştırmayı yapanların motivasyonları, sonuçları (belirli bir değişken lehine) 
olduğundan fazla resmedebilir. Ancak ortalama alan teorisinin buradaki önerisi ilham 
verici olmuştur. Buna güre bir bütün olarak kamuoyu araştırmalarını kümülatif bir 
değerlendirmeden geçirdiğimizde, farklı motivasyonlar ile şişirilen ya da azaltılan oy 
oranları dizininden bir nötr noktası yakalamak mümkün olabilir. Ayrıca bir araştırmanın 
örneklemini kümülatif olarak diğer araştırmalara eklemek ve yeni bir analize tabi tutmak 
salt örneklemin evren temsiliyeti yeteneğini arttıracak bir uygulamadır. Sadece bu bile 
doğruluk ihitamli yüksek tahminlere ulaşılmasında önemli bir katkı sağlayabilir. Diğer 
taraftan seçim tahminleri ortalama alan teorisi formüllerinin uygulanmasından sonra kabul 
edilebilir bir yanılma payı ile anlamlı bir sonuç göstermiştir. Bu dikkat çekici sonuç üst-alt 
limitlerin dışındaki tahminlerin örneklemden çıkarılmasından sonra daha da 
belirginleşmiştir. 

Niceliksel araştırmalar doğa bilimlerinin sosyal bilimlere belki de en çok yaklaştığı alanları 
temsil ederler. Bu bağlamda istatistik tekniklerinin doğa bilimlerinden ilham alması görece 
daha kolaydır. Ayrıca bu griftlik özgün olmamakla birlikte, cüretkardır, eleştiriye karşı 

GENAR 51,5 Argetus 51,3 
Konda 51,9 Foresight 50,8 

= 51,17 
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daha kırılgandır. Fakat bu çalışmada, araştırmanın amacına entegre edilen fizik 
kuramlarından ortalama alan teorisi kurgulanan modelde son derece başarılı bir şekilde 
çalışmıştır. Yine de bu modelin birden çok defa sınanması gerekmektedir. Bu çalışma kati 
sonuçlara varmak açısından yeterli veriyi barındırmamaktadır. Ancak araştırmacı 
tarafından, bundan sonra devam edebilecek araştırmalara bir fikir sağlaması bakımından 
önemli olduğu düşünülmektedir. 

KAYNAKÇA 

Allport, W. Gordon (1962), “The General and the Unique in Psychological Science”, 
Journal  of Personality, 30(3): 405-422. 

Aytekin, B. A. (2018). Examination of Community Structure in Corporate Interaction 
Processes. In M. U. Tuncer (Ed.), International Public Relations (pp. 125–140). Berlin: 
Peter Lang. 

Lacroix, D. (2011). Review of mean-field theory, Ecole Joliot Curie. 

Lippmann, Walter (1998). Public Opinion (with a new introduction by Michael Curtis). 
New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers. 

Neumann E. (1998). Kamuoyu, Suskunluk Sarmalının Keşfi, Dost Kitabevi, Ankara. 

Altun U. S. (2010). “Hitler Almanyasında Sanat ve Propaganda”. Gazi Üniversitesi GSF 
Sanat ve Tasarım Dergisi. (5): 23-39. 

Grunig, J. ve Hunt, T. (1984). Managing Public Relations, New York: Holt. 
Hung, C. J. F. (2005). “Exploring type of organization-public relationships and their 
implication for relationship management in public relations”, Journal of Public Relations 
Research, 17/4, s. 393-426. 
L'Etang, J., Pieczka, M. (2006). Public Relations, Critical Debates And Contemporary 
Practice, Lawrence Erlbaum, Mahwah.  

Holtzhausen, D. (2000). Postmodern Values in Public Relations. Journal of Public 
Relations Research, sayı:12, s:93-114. 

Political Communication in Theory and Practice: 
Non-Western Approaches ISBN: 978-975-8254-77-4

Proceeding Book 2018 

PICS2018, 12-13 October 2018, Aydın, TURKEY



 357 

KİTLE FONLAMA EKOSİSTEMİNİN SİYASAL İLETİŞİM ROLÜ VE 
ETKİLEŞİM DENEYİMİ İÇİN METODOLOJİK BİR ÖNERME 

Behiç Alp Aytekin1 
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

İletişim Fakültesi 

ÖZET 
Kitle fonlama ekosistemi; birçok paydaşın bir araya gelerek, girişim projelerinin hayata 
geçirilmesi için adım atılan çevrimiçi bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
paydaşların ortak etkileşimi dahilinde, ekosistemin doğal olarak demokratik ve açık bir 
siyasal iletişim ortamı yarattığı düşünülmektedir. Bu ekosistem sayesinde, fikri çıktı 
sahiplerinin hiçbir özel veya hakim sermayenin boyunduruğu altında kalmadan, 
girişimcilik projelerini üretim, markalama ve dağıtım düzeyine ulaştırabilmeleri 
sağlanmaktadır. Tüm bu etkileşimin paylaşıldığı çevrimiçi mekan ise kitle fonlama 
projelerinin yer aldığı web siteleri olarak varlık göstermektedir. Bu web sitelerinin, girişim 
projelerinin sunumu, paylaşımı ve fonlanması üzerindeki etkisinin çok belirleyici olduğu 
düşünülmektedir. Bu nedenle web sitelerinin sağladığı etkileşim ortamının kalitesinin de 
özel olarak dikkat edilmesi gereken bir konu olduğu gündeme gelmektedir. Bu bağlamda 
çalışma, kitle fonlama web sitelerinin etkileşim becerilerini ölçebilmek adına birlikte 
kullanılabileceği düşünülen yeni bir metodolojik önermeyi tartışmaya açmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Ekosistem, Etkileşim Tasarımı, Kitle Fonlama, Kullanıcı Deneyimi, 
Siyasal İletişim, Sistem Kullanılabilirlik Ölçeği, Tasarım Değerlendirme Şablonu, Web 
Kullanılabilirlik Ölçeği  

THE POLITICAL COMMUNICATION ROLE OF CROWDFUNDING 
ECOSYSTEM AND A METHODOLOGICAL RECOMMENDATION FOR 

INTERACTION EXPERIENCE 

Behiç Alp Aytekin2 
Aydın Adnan Menderes University 

Faculty of Communication 

ABSTRACT 
Crowdfunding ecosystem is an online structure where many stakeholders came together 
and took steps for the implementation of venture projects. It is believed that the ecosystem 
naturally creates a democratic and open political communication environment under the 
joint interaction of these stakeholders. Thanks to this ecosystem, it is ensured that the 
owners of the intellectual output can reach the level of production, branding and 
distribution of entrepreneurship projects without being subordinated to any private or 
dominant capital. The online space where all this interaction is shared is available as web 
sites that include crowdfunding projects. The impact of these websites on the presentation, 
sharing and funding of enterprise projects is thought to be very decisive. For this reason, 
the quality of the interaction environment provided by the websites is also a matter of 
special attention. In this context, the study discusses a new methodological proposition that 
can be used together to measure the interaction skills of mass funding websites. 

1 Dr. Öğr. Üyesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 
alpaytekin@adu.edu.tr, ORCID ID: 0000-0001-9121-6445 
2 Assistant Prof. PhD, Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Communication, Department of Visual 
Communication Design, alpaytekin@adu.edu.tr, ORCID ID: 0000-0001-9121-6445 
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Keywords: Crowdfunding, Design Evaluation Pattern, Ecosystem, Interaction Design, 
Political Communication, System Usability Scale, User Experience, Web Usability Scale 

GİRİŞ 

Sanal gerçeklik (VR) görüntüleme teknolojisinin öncü firmalarından olan Oculus, kitle 
fonlama yöntemi ile bir kickstarter.com projesi olarak dünyaya gelmiştir. Bugün Oculus 
markası 2 milyar dolar değerleme bedeli ile Facebook tarafından satın alınan ve 
Facebook’un sanal gerçeklik (VR) alanında attığı en büyük adım olarak bilinmektedir. 
Oculus’un yirmili yaşlarının başındaki yaratıcısı ve kurucusu Palmer Luckey, geleneksel 
pazarlama adımları atıp markasını Facebook’a satabilmek için Facebook’un kurucusu 
Mark Zuckerberg’e ulaşmaya çalışmak yerine, projesini kitle fonlama yöntemi kullanarak 
hayata geçirmiştir. Kitle fonlama kampanyasının sonunda 2,4 milyon dolar (bugün 
itibariyle yaklaşık olarak 13 milyon TL) toplayan Oculus, projenin hayata geçmesi ve 
topladığı destek miktarı ile Facebook’un dikkatini çekmiş ve sonrasında bu firma 
tarafından satın alınmıştır (Flynn, 2016).   

Oculus markasının elde ettiği başarıdan da görülebileceği gibi, tamamen gönüllü 
destekçilik esasına dayalı bir sistem çevresinde bir araya gelen insanlar sayesinde, birçok 
yeni fikir, ürün ve hizmetin hakim sermaye grupları tarafından manipülasyona maruz 
kalmadan, demokratik ve şeffaf bir ortamda üretim döngüsüne dahil olup, birer markaya 
dönüşmesi ve kendi sermayesini yaratması mümkündür. Dünya genelinde en fazla 
fonlanan ve başarıya ulaşan projenin yer aldığı kickstarter platformu, bu konuyu ele almak 
adına örnek bir etkileşim deneyimi sunmakta ve başarısını araştırmalardan elde edilen 
bulgular ile de kanıtlamaktadır (Mollick, 2016).  

Böyle bir örnek üzerinden yola çıkarak, kitle fonlama projelerinin yer aldığı web 
sitelerinin, etkileşim deneyimlerinin yarattığı etkinin oldukça önemli olduğunu 
vurgulamakta yarar görülmektedir. Bu yönelim ile, kitle fonlama web sitelerinin ilgili 
paydaşları bir araya getiren çevrimiçi mekansal uzam olarak işlev gördükleri 
düşünülmektedir. Ayrıca bu online proje pazar yerinin, etkileşim bağlamında sunduğu 
beceri ve olanakların da girişimci ekiplerin ve projelerinin başarısını ne kadar belirlediği 
sorusu gündeme gelmektedir.    

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Etkileşim becerileri bağlamında, kitle fonlama web sitelerinin etkisinin oldukça büyük 
olduğu düşünüldüğünde, web sitelerinin, nasıl bir siyasal iletişim ortamı sağladıklarına 
bakmakta yarar görülmektedir.  

Agoralardan Çevrimiçi Girişimci Pazar Yerlerine 
Web siteleri aracılığı ile yaratılan ortak etkileşim mekanı, bir bakıma antik Yunan’daki 
politik, dini ve ticari her türlü yeni fikir ve görüşün özgürce paylaşıldığı ve topluluk arası 
haberleşme ağının sürekli kuvvetli tutulduğu agoralar gibi işlev görmektedir . Antik Yunan 
kentlerindeki ticaret ve endüstrinin gelişmesi ile bu iş ile meşgul olan toplulukların, agora 
ve limanların etraflarına yerleştikleri ve bu sayede kentin kalbinin attığı merkeze daha 
kolay ve hızlı erişimi hedefledikleri bilinmektedir (Yılmaz, 2015).  
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Rheingold (1993) da çeşitli toplulukların interneti ortak amaç ve işbirlikleri doğrultusunda 
birer toplanma alanı olarak kullandığını ve bu durumun yeni agoralar yarattığını, 
toplulukların siber uzamda bir araya gelerek çeşitli çıkar ve işbirlikleri doğrultusunda yeni 
ilişkiler kurarak, toplumsal  bir paylaşım sağladıklarını ifade etmektedir. Antik Yunan’da 
ticaret ile uğraşan toplulukların mekan tercihindeki bu yaklaşımının, günümüz girişim 
ekiplerindeki, kitle fonlama web sitelerine, bir başka ifade ile “girişim projelerinin pazar 
yerlerine” olan yoğun ilgilerindeki artışa da mekânsal bir bağlamda açıklama getirdiği ve 
benzer olduğu düşünülmektedir.  

Söz konusu edilen şey, işbirlikçi ortak bir sermaye ve üretim hayali olunca, çok daha fazla 
kitlesel destek elde edebilmenin yolu da paydaşlarınız ile bir araya geldiğiniz etkileşim 
ortamının başarısı ile doğru orantılı olarak ölçülebilmektedir.  

2. METODOLOJİK ÖNERME

Bahsi geçen etkileşim becerisini ölçümleyebilmek adına, kullanılabilirlik ve görsel estetik 
kavramları özelinde, iki aşamalı bir yapısal metodolojik yaklaşımın kullanılması 
önerilmektedir:  

Bu bağlamda, konunun kullanılabilirlik boyutunu anlamak adına, sistem kullanılabilirlik 
ölçeğinden (SUS) (Brooke, 1996) uyarlanan web kullanılabilirlik ölçeğinin (WUS) 
(Meiret, 2009) kullanılması düşünülmektedir. SUS hızlı sonuç alınabilen ve çabuk bir 
değerlendirmeye varılabilen, sayısı binin üzerinde çalışmada referans ölçek olarak 
kullanılmış ve güvenilirliği sınanmış bir kullanılabilirlik ölçeği olarak karşımıza 
çıkmaktadır (Brooke, 1996; Meiret, 2009). Ölçekte yer alan ifadeler web sitesi 
kullanılabilirliğine uyarlandığı zaman, ölçek aynı güvenilirlikte çalışmakta ve sonuç 
alınabilmektedir (Meiret, 2009). On sorudan oluşan ölçeğin uygulanması neticesinde sıfır 
ile yüz arası bir puan değeri elde edilmekte, bu doğrultuda 68 puan üzerinde bir skor alan 
sistem veya web sitesinin, kullanılabilirlik bağlamında ortalamanın üstü olduğu ifade 
edilebilmektedir (Sauro, 2016). 

Görsel estetik tarafının ise, kullanılabilirlik ölçeğinden elde edilen verilerin ışığında, 
Sauro’nun (2016) “Measuring The Visual Appeal of Websites” başlıklı çalışmasında, 
tasarımı ölçümleyebilmek adına referans verdiği araştırmalardan (Hassenzahl, 2004; 
Karvonen, Cardholm ve Karlsson, 2000; Kim, Lee ve Choi, 2003; Lavie ve Tractinsky, 
2004; Lindgaard, Fernandes, Dudek ve Brown, 2006; Tuch, Roth, Hornbæk, Opwis ve 
Bargas-Avila, 2012) esinlenerek planlanması önerilmektedir. Bu plan dahilinde, estetik ve 
görsel iletişim tasarımı kavram setleri harmanlanarak; “tasarım değerlendirme şablonu” 
(TDŞ) olarak ifade edilebilecek bir şablon düzenlenmesi ve bu şablon ile web sitelerinin 
etkileşim deneyimi dahilindeki, görsel estetik öğelerinin değerlendirilmesi 
öngörülmektedir.   

Bu öngörü doğrultusunda, Lavie ve Tractinsky (2004) tarafından geliştirilen anket ve 
ölçeklendirme çalışmasının TDŞ için temel oluşturması önerilmektedir. Çalışmada istifade 
edilen temel ifadeler olan; estetik, simetrik, hoş, organize ve temiz kavramlarının 
ölçümlenmesinin, web sitelerinin kullanılabilirlik ve estetik değerleri arasındaki ilişkiye 
dair güvenilir sonuçları ortaya çıkartabildiği bulgulanmıştır (Lavie ve Tractinsky, 2004).  

Görsel estetik ile ilgili bulgulara erişmek adına, TDŞ’de yer alan her bir ifadede, en az 1, 
en çok 5 ve ortalama değerin yer aldığı bir skala kullanılması planlanmaktadır. Skala, 25 
tam puan (5 ifade için 5x5=25 puan) üzerinden değerlendirilerek, skaladan elde edilen 
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verilerin kullanıcılar bazında puan ortalamalarının alınması ve hesaplamanın sonucunun 
ortaya konulması önerilmektedir.  
  
 
1 (hiç çekici değil)            orta         5(çok çekici) 

 
 
Şekil 1. Tasarım Değerlendirme Şablonu Puanlama Skalası Önerisi 
 
 
3. ANALİZ VE TARTIŞMA 
 
Kitle fonlama web sitelerinin merkezi etkileşim fonksiyonu olan projelerin fonlanması 
boyutuna baktığımızda; çevrimiçi para harcamaya  etki  eden  durumların,  kültürel,  
sosyal,  kişisel  ve  psikolojik boyutlarda sınıflandırıldığı görülmektedir (Rani, 2014). İcil 
Tuncer ve Tuncer (2016) ise bahsi geçen her bir boyutu biçimlendiren tutumların 
gelişmesinde “deneyim” ve “iletişim” kavramlarının büyük oranda etki ettiğini 
söylemektedir.  
 
Deneyim ve etkileşim kavramlarının etkisi, çalışma dahilinde tartışılan şekli ile kitle 
fonlama web siteleri için kullanılabilirlik özelliklerinin yanı sıra görsel estetik unsurlarının 
da ölçümlenebilir olması durumunu ortaya çıkarmaktadır. Bu yönelim ile hareket eden 
WUS benzeri hızlı ve güvenilir sonuçlar veren bir görsel estetik ölçeği, web siteleri 
düzeyinde ölçümlenebilir bir yapı sunarak, çevrim içi etkileşim odağında, çok daha rahat 
ve fonksiyonel çıktılar elde edilebileceğini gündeme taşımaktadır.  
 
SONUÇ 
 
Z Kuşağı çocukları, günümüzün hakim tüketim toplumunun en aktif bireyleri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Tuncer’in (2016) de ifade ettiği gibi; “ağ toplumun çocukları için 
yeni dünya, parmakların ucunda, göz hizasındaki ekranlardan ibarettir. Z kuşağının 
yüksek içerikli medya ve çoklu ekranlarla çevrili dünyası, hem bir fark yaratmak isteyen 
hem de bilgiye nasıl ulaşacağını iyi bilen bir kuşak” yaratmaktadır. Bu nedenle, özellikle 
de çevrimiçi girişimlerin tamamının, bu kuşağın refleks ve alışkanlıklarına göre 
düşünülmesi ve tasarlanması gerekmektedir.  
 
Bu bağlamda, kitle fonlama web siteleri; böyle örgütlenmiş bir tüketici topluluğa en çok 
hitap eden çevrimiçi bir pazar yeri olarak; bir başka deyiş ile çevrim içi mekansal uzamın 
sanal agoraları olarak, büyük bir rol üstlenmektedir. Girişimci fikir ve girişimci 
sermayenin tüm paydaşlarının bir araya gelip, ortak aksiyon alabildiği böylesi bir etkileşim 
modelini, sadece kullanılabilirlik tanımlamaları ile ölçmeye ve inceleme çalışmak yeterli 
görülmemektedir.  
 
Konunun beğeni kısmına bakmak, “destek ol” veya “projeyi fonla” butonlarına basmadan 
önce kullanıcının hangi görsel motivasyonlarla hareket ettiğini de anlamayı 
gerektirmektedir. Bu nedenle, oluşturulmaya çalışılan TDŞ yaklaşımı ile, aynı 
kullanılabilirlik düzeyinde olduğu gibi, görsel estetik düzeyinde de bu pazar yerlerinin 
anlaşılmaya çalışılması hedeflenmektedir. Bu ikili yaklaşımın taşıyacağı ölçümleme 
avantajları sayesinde, ilerleyen çalışmalar ve detaylı çevrim içi etkileşim analizleri için yol 
gösterici bir yaklaşım olarak benimseneceği tartışmaya açılmaktadır.   
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THE IMPACTS OF MILITARY COUP D’ETAT IN NIGERIA 

Oluwapelumi Grace Ademuwagun1 

ABSTRACT 

Military coups are one of the most significant political events that occur in States. More than 
%50 of the states in the world have experienced this adverse event once or many a time. By 
propensity, the Military is not indoctrinated to rule, but to defend and protect the state. The 
exercise of legislative, executive and judicial power reciprocally would, without an iota of 
doubt lead to the abuse of power. This proceeding, analyses the initial role of the military, it’s 
deviation from it’s initial role and the impacts of military coup in Nigeria. The various military 
coup staged in the giant of Africa within the thirty-year military rule time frame might have 
done some harm or caused some setbacks in the political and economic development of the 
country, and at the same time it also recorded some success. Ultimately, this document 
ascertains that the military intervention in Nigeria through coups was not an absolute disaster 
or setback as most social scientist depict it. Some positive values and principles were 
introduced into Nigeria’s political system which contributed greatly to the social and economic 
development of Nigeria. The negative impacts would also not be left behind. Both the positive 
and negative impact of military coup would be analysed relying mainly on secondary sources. 

Keywords: Military Coups, Nigerian D’Etat, Political Communication 

1. INTRODUCTION

The military is a professional organization formally authorized by a sovereign state to use lethal 
or deadly force and weapons to support the interests of the state. It typically consists of 
branches such as an Army, Navy, Air Force, and in certain countries the Marines and Coast 
Guard. The task of the military is ultimately to defend  the state, and its citizens, and the 
prosecution of war against another state. The military may also have additional sanctioned and 
non-sanctioned functions within a society, including, the promotion of a political agenda, 
protecting corporate economic interests, internal population control, construction, emergency 
services, social ceremonies, and guarding important areas. The military may also function as a 
discrete subculture within a larger civil society, through the development of separate 
infrastructures, which may include housing, schools, utilities, logistics, health and medical, 
law, food production, finance and banking 

The military is a very unique group. It is very bureaucratic in nature with excessive emphasis 
on characteristics and attributes that separates them from the society such as, a separate 
institution, uniform, culture, separate barracks and some detachment from the society. The 
military manages violence and also helps to maintain law and order in the society. The strength 
of the military lies within her control of armed forces and trained men which makes it 
exceptionally relevant in local and global politics. 
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2. NIGERIA AS A GEOPOLITICAL ENTITY

Nigeria is a country in western Africa which has consistently been regarded as the giant of 
Africa in more than half a century. With a population of almost two hundred million people, 
Nigeria is the most populous country in Africa, the most populous black Nation on earth and 
the eight most populous country in the world. 

    Nigeria has the largest economy in Africa with an annual GDP of 375.8 billion usd.  For 
decades, Nigeria has been playing a fatherly role in African politics by providing Economic, 
Military and humanitarian aid when and where necessary. Despite being the giant of Africa, 
Nigeria has faced giant problems such as the 30 year period of military juntas. 

3. THE DUTY AND ROLE OF THE NIGERIAN MILITARY

The 1999 constitution of the federal republic of Nigeria talks conscientiously on the functions 
of the Military. According to that section, the functions of the Military are to: 

(a) Defend Nigeria from external aggression;

(b) Maintain its territorial and security boarders from violation,

(c) Suppressing insurrection and acting in aid of civil authorities to restore order when called
upon to do so by the president and

(d) Perfecting such other functions as may be prescribed by an Act of the National Assembly.
According to Ikelegbe, A.O (1995), the military has been instituted for defence needs, to also
perfect and defend the sovereignty and territorial integrity of a state. According to him,
“Nations build and invest in their men, technology! And resources to equip the military to
defend the state against the ambitions, interventions and aggressions of other states.

The fundamental role of the military is to protect, project and be instrumental to the pursuance 
of the interests of the state. Military organization is the chief instrument in interstate relations 
in furtherance of state interests. States from time to time, deploy the military strategy to cow, 
over-awe, threaten, and coerce other states to submission in defence or projection of their 
interests. From the early periods of the evolution of the state, the military has been captured, 
deployed to foreign bases or countries and threatened or carried out warfare to protect state 
interests. The organization of the military has been the ultimate or internal last resort, to 
maintain law, peace and order in the state. The army could be deployed by governmental 
authorities, in serious cases of breakdown of law and order, intense riots, internal insurrection, 
civil rebellion and secession. Thus the army also plays a role in the protection of the state from 
within or maintenance of internal stability. In all these, military is not trained to rule but to 
defend the territorial integrity of a nation. But when they take over the reigns of government 
by coercive means through coup d’etat, it is an aberration.  

4. WHAT IS A MILITARY COUP D’ ETAT?

 A Coup D’etat is also known as a coup, putsch, golpe or an overthrow. It is an illegal or avert 
seizure of a state by the military or other elites within the state apparatus. In politics however, 
it means a “sudden and decisive action, especially one affecting a change of government 
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illegally or by force”. In other words, a coup d’etat, as given in this definition, is characterized 
by “suddenness”, “decisiveness”, “illegality”, and “force”. 

To Edwin Madunagu (2008), a coup d’etat is “a violent and unexpected reformation of state 
policy” or “unexpected and sudden measure of state often involving force or threat of force”. 
When actual force is used, it is usually “localized” or “concentrated” or both. The group 
involved in the exercise of the force is usually small. Another elaboration of the meaning of 
coup d’etat is a “sudden change of governmental or nobility power”. Therefore, a coup d’etat 
is a political act, it is armed politics. 

A coup d’etat is usually staged against a state or government but it can also be staged by a state 
or government as represented by the head of that government. For instance, if a government 
violates the constitution of its own basic law or decree, and goes on to enforce this violation 
by the employment of any coercive apparatus of state, then that government has staged a coup 
d’etat.  A famous example from history is the coup staged by president Charles Louis Napoleon 
Bonaparte of France. He was elected president in 1848, he unilaterally extended his powers 
and then made himself Emperor two years later. This was a coup against the state staged by the 
head of state. Governments that declares a state of emergency, effect changes in the 
composition structure and operation of state institutions, and enforce these measures by means 
outside the provisions of the constitution or basic law, has staged a coup d’etat.  Another 
famous example is the dissolution of the Armed Forces Ruling Council (AFRC) of NIGERIA  
by General Ibrahim Babangida in January, 1990, and the creation of a new one; the annulment 
of June 12, 1993 presidential election; and the military expedition sent by president Olusegun 
Obasanjo to Odi in November, 1999 without senate approval.  

According to Clayton Thyne and Jonathan Powell's coup dataset, there were 457 coup attempts 
from 1950 to 2010, of which 227 (49.7%) were successful and 230 (50.3%) were unsuccessful. 
They find that coups have "been most common in Africa and the Americas (36.5% and 31.9%, 
respectively). Asia and the Middle East have experienced 13.1% and 15.8% of total global 
coups, respectively. Europe has experienced by far the fewest number of coup attempts: 2.6%.  
Most coup attempts occurred in the mid-1960s, but there were also large numbers of coup 
attempts in the mid-1970s and the early 1990s. Successful coups have decreased over time. 
Coups that occur in the post-Cold War period are more likely to result in democratic systems. 
Coups that occur during civil wars shorten the war's duration. Research suggests that protests 
spur coups, as they help elites within the state apparatus to coordinate coups.  

5. ANALYSIS OF MILITARY COUPS IN NIGERIA SINCE INDEPENCE

This can be grouped into 5 categories

A) Successful, proper Military Coup D’etat

B) Coups by the state or government against the basic law or the civil society

C) Attempted coups and failed coups

D) Political allegation of conspiracy to stage a coup d’etat
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i. The Coups proper or successful Coups are;-

- January 1966 — General Aguiyi Ironsi

- July 1966 — General Yakubu Gowon

- July 1975 — General Muhammed Murtala

- December 1983 — General Muhammed Buhari

- August 1985 — General Ibrahim Babangida

- November 1993 — General Sani Abacha

ii. The attempted Coups d’etat in Nigeria are as follows:

- January 1966—Major Nzeogwu

- February 1976 — Lt. Col. Dimka

- April 1990 — Major Orkah

iii. Conspiracies to stage a coup as alleged are;

- October 1962 — Chief Obafemi Awolowo

- September 1967 — Colonel Ifeajuna, Biafra

- December 1985 — General Mamman Vasta

- March 1995 — No clear leader

- December 1997 — General Diya Oladipo

iv. Political allegation of Coup plans include:

- January 1965 — no clear leader

- June 1998 — no clear leader.

The most prominent Military Coup De’tat in the history of political events in Nigeria by the 
state is the annulment of the June 12, 1993 election by General Sanni Abacha. This was a gross 
misconduct by the state as it was  against the basic  law of the society and the violation of 
human rights. 

6. REASONS FOR MILITARY INTERVENTION IN POLITICS

Military intervention in politics is a very common challenge faced by developed and 
developing states. The possibility of military intervention in politics is almost unavoidable. 
Explaining the reasons for the military intervention in Nigerian politics is quite challenging 
because after each coup, different explanations are usually given for the intervention. To 
understand the causes of military intervention in politics, one needs to look beyond the reasons 
or explanations given by the planner because they are usually self seeking. According to 
Professor  S.E Finer (1962), the reasons for military intervention in politics include: concern 
for national interest, regional-ethnic communal interest of the planners and personal interest of 
the coup plotters. He argues further that the military is likely to intervene in countries with low 
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political culture than those with high political culture. In countries with low political culture, 
political structures have not been well institutionalized and the dominant political norms and 
the rules of the game have not been sufficiently internalized. The Nigeria situation fits squarely 
into this categorization or explanation. Janowitz, Morris (1962), in his “The professional 
soldier: A social portrait” postulated what is generally regarded as the “internal characteristics 
model”. In his model, he argues that military intervention can be explained by reference to the 
internal structure of the military, the social background of the officers, still structure and career 
lines, internal social cohesion and cleavages. He adds that professional and political ideology 
within the military is important factors which help to explain direct military intervention in 
politics. However, valid this model may be, it does not apply to the Nigerian structure. This is 
more so, as military coups in Nigeria are devoid of any meaningful ideological orientation. In 
his own work, Professor Samuel Huntington based his explanation for military intervention in 
politics on the contention that “military explanations don’t explain military interventions and 
that the most important causes of military interventions in politics are political. Huntington 
contends that military interventions in developing countries is only one specific manifestation 
of the general politicization of social forces and institutions, Military intervention is likely in 
societies where most social forces and institutions are highly politicized such that we have 
political universities, political labor unions, political bureaucracies and political armed forces. 

According to David Jemibewon , there are five reasons for military intervention in politics in 
Africa and the third world countries. These include:  

- Inability of the civilians to govern;

- Corruption of political leaders;

- Absence of peaceful change of government;

- Tendency on the part of army officers to emulate their colleagues who had staged coup in
other countries;

- Personal ambition on the part of officers.

Corruption is always a major challenge for countries with very weak political culture as it 
weakens the government and the economy. Nigeria is still on the list of the most corrupt 
countries in the world. Without a strong political leader, Nigeria may fall into another military 
coup. It is important for a stable economy and political atmosphere to be maintained in Nigeria 
to avoid political havocs. Studies have also proven that an intense centrality can also be a cause 
for military intervention in politics. This theory provides that, the greater the resources and 
power the military has, the greater the chance of a military coup. This is why the actions of the 
military forces should be monitored. 

   Furthermore, conflicts based on issues in the society could also prompt the soldiers to take 
over the government. This conflicts may include religious and ethnic problems. Nigeria is 
multicultural with various religious beliefs. Nonetheless, the extremist religious groups may 
become a real threat and destroy the government in Nigeria. ISIS is the most obvious example 
of how religious fanatics can destroy a country. Therefore, it is necessary to protect Nigeria 
from this kind of threat.  

Moreover, Regional differences are always provided as the reason for military intervention in 
the political affairs of Latin America. Nigeria also has some problems existing between some 
states. Nigeria is a country where more than 400 tribes coexist peacefully. Nonetheless, the 
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political climate could change. Nigerian tribes may carry out actions that will cause political 
instability in the country and increase the likelihood of military coups. This will however not 
happen if the Federal government can provide new methods of cultural exchange between the 
representatives of the tribes.  

Professionalism of the military force appears to be a major reason and cause of military 
intervention in politics. According to Professor Huntington and Samuel Decalo, a highly 
professionalized army is expected to be an army dedicated to its job and uninterested in politics. 
The more the army establishes its devotion to the acquisition of military knowledge, expertise 
and technique, the less it will be inclined to question civilian values. Professional army officers 
are more interested in making the system work rather than in questioning its values. Another 
related thesis used in explaining the reason for military coup d’etat is the personal ambition of 
some members of the armed forces. A coup occurs not only because of the politicization of the 
military alone, but because of the inordinate ambition of some members of the armed forces. 
A good example is the military counter coup masterminded by General Ibrahim Babangida in 
August 27, 1985 against his colleague, General Buhari to satisfy his personal ambition of a few 
military officers.  

7. IMPACTS OF MILITARY COUP D’ETAT IN NIGERIA

This segment is divided into 3 parts:

A) SOCIAL EFFECTS

B) ECONOMIC EFFECTS

C) POLITICAL EFFECTS

SOCIAL EFFECTS 

The military has certain values and principles which makes it very unique. These values and 
norms were transferred into the larger society during the 30 years of military rule in Nigeria. 
The adoption of this values and principles by a democratic state is called the Dialectics of 
Military Government. The military is an institution with a very high sense of responsibility. 
These values were injected into the society which helped in developing the character of the 
populace and thereby upholding moral order in the state. Their education and training makes 
them professional men. These values also enabled the military in Nigeria to be able to execute 
various development plans in Nigeria. The best development plans in Nigeria were conceived 
and implemented by the military. They established the most enduring infrastructure in Nigeria 
today. 

ECONOMIC EFFECTS 

The economic effects of military rule were disastrous. The traditional agricultural based 
economy was abandoned and they became extremely dependent on exports of oil which due to 
frequent fluctuations in oil prices led to an unstable economy. The Babangida regime of was 
characterised by “gross incompetence and unbridled, waste and mismanagement, the 
privatisation of public office and public resources, the neglect of non-oil sectors and misplaced 
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priorities”.[13] Essentially the focus was on the private sector as opposed to the good of the 
nation. As a result of the military economic policy of the 1980s, 45% of foreign-exchange 
earnings were going into debt servicing and there was very little growth. This led to a rise in 
poverty, crime, child abuse, disease, institutional decay and urban dislocation. The instability 
and dissatisfaction caused by these policies was one of the causes of the consistent pattern of 
coups. 

POLITICAL EFFECTS 

The political impact of Military Coup D’etat is the most significant of them all. The long years 
of military rule in Nigeria has exposed the people to it’s shortcoming and weakness. One of 
it’s major shortcoming of the military is the level of corruption it demonstrated. The military 
class is very corrupt. The military had always claimed that they want to eradicate corruption, 
but under the military, corruption has been institutionalized. During military regimes, 
corruption flourished very prominently. According to Nordlinger (1977) the military in many 
countries have been found with some ills and performance failures, ineptness and corruption 
which they charged their predecessors of’. According to him, military governments in Africa 
and Latin America have even been found to be more corrupted compared to civilian 
governments. The act of indiscipline and corruption were very  much established and practised 
the military regime. Nigeria has been trying to curb the problems caused by the several coup 
d’etat but the problems are colossal and grave. Also, the emergence of the authoritarian culture 
which compels people to behave in a particular manner out of fear. The army, severally 
demonstrated bad behaviour such as tribalism, nepotism, and class privilege found in the larger 
society. This in itself slows down very considerably political development in Nigeria. 
Economic depression is usually one of the orchestrated reasons for military coup d’etat in most 
African countries. Gross misconduct, abuse and violation of human rights were also dominant 
and constant in military regimes.  

8) CONCLUSION

The thirty year military regime is an unforgettable one in the history of Nigeria. It is one of 
the most significant political events since the birth of Nigeria. It’s achievement are always 
reckoned with and cannot be forgotten. It is important to note, that it’s negative impacts 
outweighs the positive tremendously. This proceeding  however, recommends good 
governance embedded in the principle of democracy and the rule of law as a panacea to 
military rule.  
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AZERBAYCAN HALK HAREKATI 

Süleyman Muradlı1  

ÖZET 

Bu çalışmada 1990-1993 yıllarında Azerbaycan`ın siyasal liderlerinden Ebulfez Elçibey`in 
iktidara gelmesi ve istifası arasındaki dönemlerde verilen kararların, ve bu kararların getirisi 
incelenecektir.Elçibey “Bütün Azerbaycan” kavramıyla yola çıkmış, AHCP`nin (Azerbaycan 
Halk Cumhuriyyeti Partisi) başkanı olmuştur. Elçibey Azerbaycan tarihinde halk tarafından 
demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı konumundadır. Turgut Özal, Clinton gibi 
devlet başkanlarının söylediği üzere Elçibey yalnızca Azerbaycan`ın milli özgürlük 
harekatının öncüsü değil aynı zamanda bütün Türk dünyasının lideri konumunda görülmüştür. 
Bahsedilen zaman ile istifası arasındaki bir yılın yorumlanmasına ve iktidarının bitişinin 
sebeplerine yer verilecekdir. Çalışmada bir ülke liderinin atabileceği ufak bir adımın ne denli 
büyük sonuçlar doğurabileceği gösterilecektir. Ebulfez Elçibey`in verdiği askeri emirler, 
Karabağ savaşını başkomutan olarak yönetmesi, imzaladığı kararlar kendisine olumlu bir 
şekilde dönmemiştir. Bu bağlamda ülke başkanlığında kendisinin deyimiyle en büyük 
hatasına ve iktidarı bırakma sebeplerine yer verilecektir. Incelenme genelinde İngiliz siyasetçi 
Winston Churchill`in devlet ve siyaset  üzerine söylemlerine de yer verilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Elçibey, AHCP, Bütün Azerbaycan,  Karabağ 

ABSTRACT 

In this study, the decisions of the political leaders of Azerbaijan, Ebulfez Elçibey, between the 
years of 1990-1993 and the resignation, will be examined. . Elchibey is the first 
democratically elected president in the history of Azerbaijan. Turgut Ozal, Clinton, such as 
presidents of Elçibey said that not only Azerbaijan's national liberation movement, but also 
the leader of the entire Turkish world has been seen as the leader. The interpretation of a year 
between the mentioned time and resignation and the reasons for the end of its power shall be 
included. The study will show how great a small step a country leader can make. The military 
orders given by Ebulfez Elchibey, the commander-in-chief of the Karabakh war, and the 
decisions he signed did not return to him positively. In this context, under the presidency of 
the country, he will be referred to as his biggest mistake and reasons for quitting power. 
Throughout the survey, Winston Churchill's discourse on state and politics will be included. 

Keywords: Elçibey, AHCP, Azerbaycan, Karabağ 

1 Azerbaycan Uyruklu Yabancı Öğrenci
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GİRİŞ 

Bir tarih profesörü olan Elçibey aslında Azerbaycan`ın geçmişini en iyi bilen insanlardan 
biriydi. Henüz üniversite yıllarında “Bütün Azerbaycan” kavramıyla gizli dernekler kurmuş 
Sovyetler birliği sistemine tümden karşı gelmiştir. 1975 yılında ki, hapis bile onu yolundan 
döndermemişdir. Sovyetler rejimine karşı oluşu sadece bir kerelik bir hapisle sonlanmamıştır , 
yaşamı boyunca onu takip etmiştir. Kendisine idöl olarak seçtiği Atatürkün uyguladığı 
yöntemleride uygulamaya çalışmıştır. 1988 yılında Sovyetlerin zayıflaması Azerbaycan Halk 
Harektanı güçlenmeye başlaması ve bu harekatın liderlerinden olan Elçibeyin yolunuda 
açmaktaydı. 1989 yılında Azerbaycan Halk Cephesi Partisini (AXCP) kuracak ve hayatının 
sonuna kadarda bu partiye başkanlık yapacakdır. 

Sovyetlerin dağılması , Özgür Azerbaycanda ki ilk gelişmeler 

Sovyetlerin bu bölgelerde fırtına estirmesinin son anları olduğunu düşünen her kes 
yanılacakdır. 1990 yılının 19-20 ocak tarihlerinde rus ordusu Bakünün merkezinde katliyam 
yapacak insanların üzerinden tanklarla geçecektirler. Günümüzde Azadlık Meydanı olarak 
bilinen bu tarihi yer ismini insanların bu ordunun karşısında canları pahasına durmasından 
özgürlükleri için savaşmasından alacakdır. Bugün bile Baküde Şehitler Hiyabına olarak 
bilinen bu tarihde şehit olmuş insanların mezarları vardır. Tarihin bu kanlı sayfalarında elbette 
ki , Elçibeyinde ismi vardır çünki bu yüz binlerle insana o ve partisi öncülük etmektedir. 
Çünki partisinin  ilk hedefi Azerbaycanı özgür kılmaktır. Binlerle insanın ölümü ile 
sonuçlansada en büyük hedefe ulaşılmıştır 18 Ekim 1991 senesinde artık Azerbaycan 
Respublikası özgürlüğünü ilan edecekdir. Bu ülke için yeni yasalar yazılacak ve üniter idari 
şekilinde çalışacaktır. Ama Elçibey ilk hatasını yapmıştır. 1990 – 1991 senelerinde Ayaz 
Mütellibov Sovyetlerin Azerbaycanda ki  başkanı seçilmiştir ve özgürlük dönemininde ilk 
Cumhurbaşkanı o olacakdır.Winston Churchill-inde dediği gibi  “stratejiniz güzel olsa bile ara 
sıra sonuca da bakmalısınız”.Artık özgür Azerbaycanın kurucularından olsada Ayaz 
Mütellibovun cumhurbaşkanlığı bu olayı yeterince primitiv yapmıştır.Sovyetler döneminde 
Azerbaycan için çok büyük işler yapmış general olan Heyder Aliyev ise bu dönemlerde 
Sovyetlere karşı çıkmış milletinin tarafını tutarak  kendi istifasını imzalamış, 1990 sonunda 
Baküye buradanda memleketi olan Nahçivana gitmiş(1991) millet vekili seçimlerine katılmış 
ve kazanmıştır. 1992 senesinde ise YAP-ın ( Yeni Azerbaycan Partisi) genelbaşkanı 
seçilmiştir. Sovyetlerin dönemin son özgürlük döneminin ise ilk cumhurbaşkanının aynı kişi 
olması akıllarda sovyetlerin yeniden toparlanacağını ve Azerbaycanın yeniden o birliğe 
döneceğine bir atıf olarak nitelendirilmektedir. Çünki rus ordusunun büyük bir birliği hala 
Baküde kendi karargahlarında ellerindeki top ve tüfeklerle gele bilecek herhangi bir emiri 
beklemektedir. Aynı zamanda ortalık dahada kızışmıştır çünki artık   Karabağ savaşlarıda 
başlamıştır Elçibeyin bu hatası insanların 70 seneden sonra ki bu gününde Sovyetlerin 
dağıldığı bir arafede insanların bir lider olarak kabullendiği Elçibeyin etrafında toplanırken bu 
başkanlık ona inanan insanların zihnini bulandıra bilecek bir güçtedir. Eğer bir halk savaştığı 
değerlerin anlamsız olduğunu düşünürse Elçibey yalnız kalacaktır ve zaten cumhurbaşkanı 
değildir ordu gücü yoktur , tek gücü milletin iradesidir. Açık olmak gerekirse bunu 
kaybederse onu sadece düşüş değil o dönem şartlarında ölüm beklemektedir. Bunu anlayan 
Elçibey tansiyonu artırır. Rusiyanın sözü ile haraket eden Ayaz Mütellibov en büyük hatasını 
kanla yazacaktır. “Cehenneme doğru gidiyorsanız, gitmeye devam edin ”(Winston Churchill) 
ve gidecektir. 1992 25-inden 26-sına geçen şubat gecesinde “Hocalı Soykırımı “ yaşanacak ve 
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mühalifet vekillerin baskısı sağesinde parlemento olağanüstü toplantı yaparak, oy birliği ile 
bir müddetlik görevinden alınan Mütellibov araştırma zamanı suçsuz bulunarak işine geri 
dönsede bu pek uzun sürmeyecekdir. Azerbaycan Halk Partisi kanlı savaş yıllarında tempi en 
üst raddeye getirecekdir. Artık her gün insanlar meydanlara çıkmaktadır. Kaybedilen 
topraklarda insanlar (yaşlı , çoçuk , hamile) ölmekdedir. Kaça bilenler ise Baküye gelmekte 
bir çoğu çadırlarda yaşamaktadır. Durumun daha da çıkılmaz bir vaziyete geldiğini gören ki , 
Rusiyanın emri ile bu vaziyeti yaratan Mütellibov 1992 yılının mayıs ayının 19 – ünde istifa 
mektubunu imzalar çünki en mühüm iki il Şuşa ve Laçın kaybedilmişdir. Ve Azerbaycanda 
ilk demokratik seçimler yapılır Ebulfez Elçibey cumhurbaşkanı seçilir. 

 

Elçibey Hakimiyyetinde Azerbaycan 

Elçibey artık cumhurbaşkanıdır, ilk iş olarak rus ordusuna mahsup her kesi Baküden çıkarır. 
Cumhurbaşkanlığı döneminde 1.5 ton altın diğer değerli metaller hazinede toplandı. Devlet 
büdçesi 156 milyon dolara ulaşdı. Azerbaycan parası tedavüle girdi , Rusiya rubluna nisbeti 
uzun süre 1 : 10 oldu. Siyasi partiler sosyal dernekler ve özgür media hakkında kararlar kabul 
ettirdi. Ülkede mahkeme hakimiyetini gerçekleşdirmek için mahkeme statüleri ile ilgili 
kararlar kabul ettirdi. Aynı zamanda güç ve adeletle ilgili bakanlıklarda da köklü değişimler 
yapıldı. Elçibeyin cumhurbaşkanı olarak yürütdüğü iktisadi siyaset iki tarafa yönelmişdi. Ilki 
eski tarım, çiftlik gibi Azerbaycanın güçlü ve insanların yıllardı para kazandığı bir türü 
korumak , bunun için devlet emlakının gündelik talandan uzaklaştırmak (bu dönemler 
Azerbaycanda ki , çok insan devletin halinden su`istimal ederek devlet mülkünü kendi 
zimmetine geçirmeye çalışıyordu. Çünki ülke tabiri – caizse derebeğlikdi) ve güvenliği 
artırmak  eski iktisadi ilişkileri yeniden yaratmak, şekillendirmek sabitliğe ulaşmaktı. Ikincisi 
ise liberal iktisadi reformlar başlamakla piyasa ekonomisinin güçlenmesini başarmakdı. Bu 
sebeple bir çok yeni bakanlıklar yaratıldı.34 yeni kanun anayasaya ilave edildi. Küçük iş 
adamlarına yardım , ticaretin liberalleşdirilmesi , yarıda kalmış inşaatların kişilere kiraya 
verilmeside cumhurbaşkanının fermanıyla kabul edildi. Ülkeye yabancı sermayenin getirile 
bilmesi için mühüm işler yapılması planlanıyordu. Amerika , Büyük Britanya , Norveç , İsveç 
,Türkiye gibi ülkelerin Azerbaycanda ki petrol sanayisine milyar dolarlar yatıracağı 
bekleniliyordu. Azerbaycana ait paralanın basılması , kiril alfabesinden latin alfebesine 
geçilmeside Elçibey dönemine aittir. Aynı zamanda ülkede okullar üniversiteler ve sanatla 
ilgilide kanunlar kabul ediliyordu. Bütün bunlar olurken ülke ileri yerine geriye gitmekdeydi. 
Çünki Elçibey karakterce zayıf bir insandı. Söylediği sözler verdiği emirler bakanları 
tarafından uygulanmıyor kabul ettirdiği kanunlara hiç uyulmuyordu. Sürekli bakanlar 
kurulunu ve diğer devlet büyüklerini toplayıb toplantı yapan Elçibey yolsuzlukları , devlet 
mülklerini özelliştirmeyi soruşturmaktaydı “ elimizden geleni yapıyoruz cevapını 
almaktaydı”, “elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz demenin bir anlamı yoktur. Gerekli olanı 
yaparken başarılı olmaz zorundasınız” (Winston Churchill).Ülke için en önemli kararları 
veriyorsunuz ama uygulanmıyor bu sizin liderliğiniz başka bir değişle karakterinizle 
alakalıdır. Zayıf bir kişilik asla başkanlığı kaldıramaz , kanun kabul etmek değil onu uygulata 
bilen kişilerdir gerçek liderler. Tutum büyük fark yaratan küçük bir şeydir(Winston 
Churchill). O dönemin İç İşleri Bakanı bir televizyon stüdyosunu basmış , evinde yayımlanan 
canlı programı izlerken sunucunun sorularını beğenmediği için silahının arkasınıda kullanarak 
sunucuyu darp etmişdir. Dönemin koşullarında insanlar sokağa çıkmaktan korkuyordu. Aynı 
zamanda ülkenin batısında Karabağ gibi önemli bir savaş vardır. Bu savaşda Azərbaycan 
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topraklarının %20 si işgal olunur iyirmi – otuz bin arası kişi ölür 1 milyon insan evlerinden 
çıkarak başka illere taşınır. Bu insanların yaşamları içler acısıdır.  

Çünki öyle bir aile yokdur ki , şehit vermemiş en iyi durumda gazi olmamış olsun. Bu savaş 
bütün insani duyguların üzerinden bir çizgi çekmişdir. Elçibeyinde en büyük meselesi aslında 
bu savaşdır yukarıda söylenilen bütün işleri bu işin yanısıra yapmışdır. Aylar geçtikce hiç bir 
şeyin düzelmediğini gören millet ayaklanmış, inandığı AHCP`ye ve bizzat Elçibeye duyulan 
inanç yavaş yavaş kaybedilmeye başlanmışdır. Bütün bu olaylar ülkenin en esas meselesidir. 
Sorumluluk Elçibeye aittir , sonuçta o Azerbaycanın başkomutanıdır(turkce). Onun tayin 
ettiği aslen fizik öğretmeni olan savunma bakanı Rehim Kazıyev işleri dahada 
karıştırmakdadır. Bu olayların sonunda yapılacak istihbarat araştırmasıda kendisinin Rusiya 
için çalışdığını delillerle birlikte ortaya koyacakdır. Yeni kurulmuş bir devlet olan 
Azerbaycanın Ermenistanla savaşı her ne kadar primitiv görünsede böyle değildir. Çünki 
savaş aslında Azerbaycan ve Rusya arasındadır. Silahı olmayan bir ülke savaşı kaybetmeye 
mahkum değildir. Tarihde bir çok savaş strateji ile kazanılmıştır ama eğer içinizde ki ordu 
generallarini satılmışsa işte o zaman yenilgiye mahkumsunuzdur. 1993  senesinin nisan ayının 
ikisinde kalan son en önemli ili Kelbecerin kaybedilmesi her şeyi belirleyecek diğer 
illerininde rahatlıkla kaybedilmesine halkın ayaklanmasına sebep olacakdır. Bundan sonra bu 
bölgelerde ki insanları oradan çıkarmak şehit olmuşların cenazesini getirmekte bile çok büyük 
zorluklar yaşıyacak olan Elçibey hakimiyeti bununla kendi çaresizliğini gösterecekdir. 
Bunlara rağmen milletin Elçibey hakimiyetine karşı olan romantizmi sürmekte idi. Günlük 
şekilde dernekler halinde Karabağ için yardım sürdürülmekteydi. Dönemin başka ses getiren 
olayı ise Elçibeyin bir sabah bulunamamasıdır , öğlene doğru memleketi olan Nahçivana 
gittiği öğrenilen Elçibey bir süreliğini başkanlığı buradan yürüteceğini açıklar. Bu konunun 
yazımızın bundan sonra ki kısmı ile bağlantısı vardır tarihe Gence ayaklanması olarak geçen 
ve Elçibeyin başkanlıkdan inmesi ile sonuçlanan olaydır . En  büyük sorun ise Süret 
Hüseynov idi. 1992 senesinin başlarında gönüllü tabur yaratmış ve o zamandan Karabağda ki 
, savaşlara ciddi mali destek vermiştir. 1992 haziranından 1993 yılının şubatına kadar baş 
bakanın yardımcısı ve cumhurbaşkanının  Karabağda ki  olağanüstü yetkili elçisi , aynı 
zamanda milli ordunun korpus(turkce) komutanı vazifelerinde çalışmıştır. Onun emri altında 
40 binlik silahlı ordu vardır. 1992 senesinin haziran-ekim aylarında Karabağ arazisinin 52% - 
i genellikle 220 yaşayış bölgesi düşman işgalinden kurtalırmışdır. Bu hizmetleri için ona 9 
ekim 1992 tarihinde Azerbaycanın Milli Kahramanı onursal ismi verilmişdir. Sürət Hüseynov 
ve AHCP liderleri arasında fikir ayrılığı 1992 senesinin 5 kasım tarihinde  Karabağ 
savaşlarının planlaşdırılması ile alakalı toplantıda başbakanın Etibar Memmedovun (dönemin 
büyük siyasetçelirinden) seçilmesi ile alakalı teklif sunan Süretin teklifine sıcak 
bakılmamasından sonra başlamıştır. Bu olaydan sonra Süret Hüseynov ve Etibar Memmedov 
darbe yapacakları ile ilgili hükümette şüpheler doğulmuştur.  Hatta bunu kendince 
kesinleştiren Elçibey savunma bakanı olan Rehim Kazıyeve Süret Hüseynovu komutanlıkdan 
alınması için emir verir , bu emirin doğru olmadığını söyleyen Kazıyeve Elçibeyin cevapı ise 
böyle olur “Eğer gerçekten böyle bir şeye hazırlanmıyorsa ocak ayının ortalarından geç 
olmayarak Karabağa hücuma geçsin” . Cumhurbaşkanının emri  Hüseynova iletilir. Hüseynov 
cevap olarak 7 maddeden ibaret dilekçe verir , özellikle hava şartlarını dikkate alarak böyle 
bir hücumun -20 derecede 50-100 sm kar yağmış Karabağda ilerlemenin zor olduğunu sebep 
göstererek bu emri uygulamayacağını bildirir. Bir daha emir veren Elçibeyin emri uygulanır. 
Ateşle itfaye arasında tarafsız kalamayacağını anlayan (Winston Churchill) Hüseynov emiri 
uygular. Nncak bu olay hiçde iyi sonuç vermez hava şartları ve diğer şartlar büyük yenilgiye 
getirir. Bu mağlubiyyet Hüseynov yüzünden olduğu söylenilir. 1993 senesi 9 şubat tarihinde 
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geri çekilmesi bununlada Ermenistan ordusunun önünü açması ile alakdar olarak bütün 
rütbeleri ve icra etdiği bütün işler devlet tarafından men edilir Süret Hüseynov devlet 
tarafından “Vatan Haini“ ilan edilir. Bundan sonra Süret devlete bizzat  Elçibeye karşı farklı 
tavır alır. 1993 senesininin mart ayından haziran ayına kadar sesi çıkmayan bir şirketin genel 
müdürü olarak çalışan Hüseynov Kelbecerin (yukarıda Elçibeyin en büyük yenilgisi olarak 
belirtmemde sebep o olayın başka büyük bir olaya yol açmasıdır ) işgalinden sonra artık resmi 
Baküye bir daha boğun eymiyecektir. 1993 senesinin haziran ayının 4ünde Süret Hüseynov 
Gencede (kendisi Genceli olan Süret Hüseynov burada en büyük saygı gören ve inanılan 
insandı. Askeri birimler dışında bütün Gence halkı onun bir sözüyle istenilen ayaklanmada 
buluna bilirdi) 709 askeri birimin başına geçerek (Gence Azerbaycanın ikinci en büyük şehiri) 
darbe girişimine başlar . 709 numaralı askeri birim ile devleti temsil eden güçlerin savaşında 
her iki tarafdan toplamda 35 kişi hayatını kaybeder. Genceye gönderilen devlet resmileride 
Hüseynovun adamları tarafından esir alınması olayı dahada kritik yapar. 8 haziran 1993 
senesinde ülkedeki Gence ayaklanması olayı dahada derinleşir Hüseynovun emrindeki 
askerler devletin yapısal bütün birimlerini ele geçirir ve Baküye doğru irellemeye başlarlar. 
Elçibey çıkış yolu olarak anlaşma yapması için Haydar Aliyevi Nahçivandan Baküye davet 
eder. 9 haziranda Heyder Aliyev Milli Meclisde bu olayı araştırmak için gerekli birimi 
yaratır.13 haziran tarihinde Milli Meclisin spikeri İsa Qambar istifa eder bunu ayaklanma 
istemekdeydi. Isa Qambarın makamı Elçibey tarafından Aliyeve teklif edilsede o Genceye 
gidip olayı öğrendikden sonra bu teklife cevap vereceğini bildirir.  Aynı gün Haydar Aliyev 
gaztecilerle birlikte Genceye gider Hüseynovla görüşmeler yapar. 15 haziran tarihinde Haydar 
Aliyev Milli Meclisin spikeri (başkan) seçilir. 17 haziran Elçibeyin gece iş çıkışı Nahçivana 
gitmesi halk tarafından 18 haziranın öğleden sonra haber alınır. Bu hareketini rusiya ve iran 
istihbaratından kaçarak kararlarını ala bilmek ve Baküde olmazsa ortalığın durulacağını 
düşünmesi ile açıklamışdır. 24 haziran ülkede ki olaylar dahada ağırlaşır vatandaş savaşı 
çıkmaması ülkede ki  sabitliği korumak adına Elçibey bütün cumhurbaşkanlığı yetkilerini 
Milli Meclis başkanı Haydar Aliyeve verir. 30 haziran tarihinde ise Süret Hüseynov 
Azerbaycanın başbakanı olarak görevlendirilir. Bununlada Elçibeyin cumhurbaşkanlığını biter 
ve bir daha hiç bir göreve getirilmez. Bundan sonra ülkede Haydar Aliyevin başarısıyla büyük 
siyasi olaylar ayaklanmalar biter. Süret Hüseynov bundan sonra aynı ayaklanmayayı Aliyev 
hakimiyetine karşı başlamaya kalksada başarılı olamaz kaçsada yakalanarak ömürlü hapis 
cezası alır. 22 ağustos 2000 senesinde 62 yaşında  Ankarada hastanede hayata veda eder. 

SONUÇ 

Elçibeyin bütün zayıflıkları karakteristik özellikleri bir cumhurbaşkanına uymamaktaydı. Iyi 
bir insan olsada malesef çok zayıf bir başkandı. Kendisi her kes tarafından kandırıla bilecek 
biriydi. Kelbeceri kaybetmek tabiki de onun hakimiyetinin Karabağda ki , en büyük 
yengilgisiydi. Süret  Hüseynov meselesinde yan güçlerin bir çoğu Elçibey tarafında görünsede 
bu böyle değildir. Bunu sonralar anlasda artık geçdi. En büyük hatası ise bence Nahçivana 
gitmesidir. Bir kaptanın eğer gemisi batıyorsa doğru olan onunda o gemide batmasıdır. 
Elçibey kuşkusuz ülkesi için çalışan bir başkandı Haydar Aliyevin hakimiyete gelmesi aslında 
Elçibeyin yapmak isteyip de yapamadığı iyi adımlar için yol açtı. Iki insan sürekli aynı şeyleri 
düşünüyorsa , biri gereksiz demektir. Ve burada gereksiz isim Elçibeydi bu olaylardan sonra 
halk ona bir daha başkanlık derecesinde inanmayacakdır. Elçibey çok iyi bir insan ve de çok 
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kötü bir cumhurbaşkanıydı. Ülkesi için yaptığı en büyük hizmet ise yerini Haydar Aliyeve 
vermesiydi 
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CHALLENGING WESTERN MEDIA PRESENTATIONS OF FEMINISM AND 
WOMEN’S RIGHTS WITHIN ISLAM 

Joseph J. Kaminski1 

ABSTRACT 

This article criticizes Western media and scholarly portrayals of women in the Muslim 
world.  In the wake of a post 9/11 world, these actors have taken a new-found interest in the 
treatment of women in the Middle East and South Asia in particular.  Muslim women are often 
portrayed as victims of a backwards and barbaric religion that requires them to sacrifice their 
own life aspirations for their male counterparts. This article questions the veracity of these 
‘roles’ that the Western media portray Muslim women playing.  Earlier work has sought to 
understand Islamic feminism via two categories—liberal Islam and secular Islam.  This article 
argues that such a binary is far too superficial and offers a new way to look at feminist 
movements in the Muslim world-- Islam’s Feminist Opponents, Islam’s Feminist Reformers, 
and Islam’s Feminist Traditionalists.  It is only via breaking simple binaries that genuine 
progress can be made evaluating and understanding the multifaceted approaches to feminism 
that can be seen in the Muslim world today. 

I. INTRODUCTION

Over the last 20 years there has been a new focus on the way women are treated in Muslim 
societies.  “Muslim women are represented as oppressed victims of their religion, their religious 
identities subject to liberal and feminist critique” (Massoumi, 2010, p. 63).  According to a 2009 
Gallup Poll referenced by John Esposito (2010) on the media portrayal of Muslim women, “A 
survey of all Muslim photographs in the American Press indicates that the-quarters (73 percent) 
of women versus-one fifth (15 percent) of men were illustrated in passive roles” (p. 131).  The 
same poll also shows that women in the Middle East are 5 times more likely to be portrayed as 
victims than their male counterparts.  Are these ‘roles’ that the western media portray of Muslim 
women accurate of the roles they actually play in day-to-day life? 

The literature on women’s rights in Islam is rich and filled will rich personal narratives of 
women struggling for their rights.  Valentine Moghadam (2002) argues that one thing the west 
needs to understand is that the ‘feminist movement’ in the Muslim world should not be 
conceived as a 21st century version of the feminist movement the US saw in the 1960’s and 
70’s— “[…] if a feminist politics is shaped by its specific historical, political, and cultural 
contexts, then it should be possible to identify Islamic feminism as one feminism among many” 
(p. 1165).  Like the movement for democracy in the Middle East and South Asia, the quest for 
women’s rights is its own unique struggle.  The imposition of Western feminist values on this 
current transformation of the role of women in Islamic states will only stifle any real change.  
Women in Muslim societies must adapt to the changing world.  This can be done within the 
framework of Islam’s most basic tenets.  Education and effective communication are critical to 
this becoming actualized.   

1 International University of Sarajevo, Department of International Relations
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The concern for the rights of women was considered by Islam well over one thousand years 
prior to the writings of Mary Wollstonecraft who is often looked at as the first western feminist 
scholar who wrote in England during the 18th century.  The text of the Qur’an itself makes a 
clear effort to balance the use of masculine and feminine terms and descriptions.  “An analysis 
of the Qur’anic descriptions shows how the Qur’an evenhandedly uses both feminine and 
masculine terms and imagery to describe the creation of humanity from a single source” 
(Hassan, 1999, p. 255).   The Qur’an was the first major effort to give women universal property 
and divorce rights.  Men who violate these revelations are in great sin in the eyes of Allah.  
According to the Qur’an,  

When you have divorced your wives, and they have reached the end of their 
waiting period, then either retain them in kindness or let them go in kindness.  But 
do not retain them to harm or wrong them, lest you transgress.  Whoever does this 
wrong his own soul.  Do not make the revelations of Allah a mockery. (Quran 2: 
231)   

The rights of women are expressed clearly throughout the Qur’an.  Women are considered equal 
spiritually in the eyes of God.  “If any do deeds of righteousness—be they male or female, and 
have faith, they will enter Heaven, and not the least injustice will be done to them” (Qur’an 
4:124).   According to Mohammed Ali Syed (2004) on this specific verse, “This verse clearly 
states that men and women will be rewarded equally for their deeds.  Even the most conservative 
Islamic jurist is unable to question the clarity of these verses in their equal treatment of men 
and women” (p. 16).  If it is so clear that women in the eyes of Allah (s.w.t.) enjoy the same 
position as men, then why are women so commonly discriminated against and lack the same 
basic worldly freedoms that men enjoy?   

The answer to this question is complex.  First, it must be understood that cultural variations 
have a major impact on the interpretation and application of Islamic laws.  According to 
prominent civil rights attorney, and the first Muslim woman to be appointed to head the U.S. 
Commission on International Religious Freedom, Azizah al-Hibri, “A lot of the positions taken 
about Islam later have been tainted by tribal customary and political and other factors”, and 
that, “[i]f we want to go back to a pristine understanding of what it is really that Islam said 
about basic issues [we will find] a very gender equitable view” (The Daily Star 6/16/11).  
Different parts of the Islamic world have vastly different cultural traditions which result in 
different standards of treatment of women.   It is clear that role females play in the political 
systems of places like Bangladesh and Pakistan are evidence of greater political access for the 
entirety of the populations of these nations as opposed to Gulf States (Kaminski, 2017 and 
Khan, 2006).  In 1973, Prime Minister Bhutto revamped the Pakistani system of public 
administration banning classes and ‘castes,’ and made efforts to limit wanton corruption that 
marked administration in Pakistan during the colonial era.  Bhutto also made efforts to 
incorporate more women in the government.  

II. WESTERN FEMINSIM’S EARLIER ROOTS

The feminist movement in the west has a long and rich tradition.  For the sake of this brief 
literature review of feminism in the West, I will engage with writings that I will apply to the 
topic at hand; feminist thought situated within an Islam discourse.  One can go all the way back 
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to the writings to enlightenment era feminist thinkers such as Mary Wollstonecraft to see 
concern with the recognition of the rights of women.   

Wollstonecraft in her, A Vindication of the Rights of Women (1792), argues that women are not 
inferior to men and that social realities have been blocked the chances for women to get an 
education.  In many ways, Wollstonecraft’s work is as much sociology as it is philosophy, even 
though sociology as an academic discipline was not formalized by Èmile Durkheim over 
another one hundred years later (Poggi, 2000). According to Wollstonecraft 

Contending for the rights of woman, my main argument is built on this simple 
principle, that if she be not prepared by education to become the companion of 
man, she will stop the progress of knowledge and virtue; for truth must be 
common to all, or it will be inefficacious with respect to its influence on general 
practice” (1967, p. 24).   

When Wollstonecraft mentions the importance of virtue, she means it literally.  She spends an 
entire section of her book on the importance of chastity and modesty.  Contrary to contemporary 
media driven notions of liberation being embodied by lewdness and promiscuity, 
Wollstonecraft is highly critical of such behavior.  While she is critical of males behaving in 
such distasteful ways, she is even more concerned with women who engage in distasteful 
behavior.  Wollstonecraft states, 

The shameless behavior of the prostitutes who infest the streets of this metropolis, 
raising alternate emotions of pity and disgust may serve to illustrate this remark.  
They trample on virgin bashfulness with a sort of bravado, glorifying their shame, 
and become more audaciously lewd than men, however depraved, to whom this 
sexual quality has not been gratuitously granted, ever appear to be.  (1967, pp. 
186-187)

One can see that early feminism was concerned with personal responsibility.  This sentiment is 
also common to Islamic traditionalist feminist thought.  Her claim that witnessing the behavior 
of prostitutes with ‘raising alternate emotions of pity and disgust’ show a critical concern with 
both the psychological and sociological aspects of such behavior.  While such behavior is often 
largely driven by social conditions, it ultimately comes down to the individual woman’s final 
decision to engage in such behavior or not.   

Wollstonecraft believes that women who engage in intellectual and humanistic pursuits 
naturally have more purity of mind than those who spend their time “occupied by gay pleasures 
of schemes to conquer hearts” (1967, p. 188).  Modesty breeds more modesty.  Following the 
logic presented by Wollstonecraft, it is obvious that the education of women is critically 
important.  Women that are intellectual leaders help promote of culture of virtue and charity.  
Women who are in the public eye and flaunt their sexuality promote such values.  One can 
simply observe the behavior of adolescents in junior high school and high school and recognize 
the impact movie stars or musicians have.  

As mentioned above, a major part of Wollstonecraft’s thought is focused on women and 
education.  Her central claim was that education and the acquisition of knowledge came in a 
distant second to physical beauty and marriage in her contemporary society— “Meanwhile the 
strength of body and mind are sacrificed to libertine notions of beauty, to the desire to 
establishing themselves—the only way women can rise in the world—by marriage” (p. 35).  
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Later feminist writers also echoed concern with the overemphasis of physical beauty on women 
and marriage.   

The writings of Emma Goldman on marriage are perhaps the most vocal condemnation of 
marriage.  The anarchist Goldman argues that marriage is detrimental to the natural 
development of both men and women.  She compares the institution of marriage to capitalism.  
According to Goldman,  

It is like that other paternal arrangement—capitalism. It robs man of his birthright, 
stunts his growth, poisons his body, keeps him in ignorance, in poverty, and 
dependence, and then institutes charities that thrive on the last vestige of man's 
self-respect.  The institution of marriage makes a parasite of woman, an absolute 
dependent. It incapacitates her for life's struggle, annihilates her social 
consciousness, paralyzes her imagination, and then imposes its gracious 
protection, which is in reality a snare, a travesty on human character. (1911, p. 11) 

Goldman saw the institution of marriage from a western anarchist perspective.  She contested 
that love and marriage were not the same thing; rather they were completely antithetical to each 
other.  Interestingly enough, Islam also differentiates between ‘love’ and ‘marriage.’  Her ideas 
about marriage served as inspiration of second and third wave feminists who would write during 
the last half of the 20th century.   

Islam posits a different understanding of the role of marriage than it is generally conceived in 
the west.  According to Seyeed Hossein Nasr, Islam is concerned with, “the greatest possible 
degree of attachment of men and women to a family structure, and an emphasis upon marriage 
as religiously desirable although not obligatory” (2010, p. 67).  While some Muslim scholars, 
such as Irshad Manji have challenged the traditional notions of marriage, most Muslim women 
recognize the institution of marriage as a positive and desirable thing.  Regardless of one’s 
position on marriage, it is universally understood within Islam that women have the right to 
divorce their husbands if they choose.  

The Western idea of purely ‘romantic’ love is looked down upon.  Instead, marriage is viewed 
more as an agreement between two consenting parties, usually based upon the consent of both 
parties’ families.  Marriage is meant to provide the male and the female with companionship in 
which each party does the best they can to promote a moral and spiritual lifestyle.  This does 
not mean ‘romantic’ love does not exist in Islam.  It is supposed to develop over time through 
trial and error.   

Muslims are also expected to produce children in their marriage.  In the book of Genesis, it 
states, “God blessed them and said to them, ‘Be fruitful and increase in number; fill the earth 
and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creature 
that moves on the ground’ (Genesis 1:28).2  It is also recognized in the hadith that the Prophet 
Mohammed (s.a.w) also stated that having children was important.  Despite the difficult 
economic times that have resulted in lower birthrates in the western countries, the birthrates in 
Islamic countries continue to be high.  Even in war torn countries this trend holds.  

2 Holy Bible. (1984). New International Version (NIV). 
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III. ISLAM’S FEMINIST OPPONENTS, REFORMERS AND TRADITIONALISTS

Many elements of the western feminist tradition have shaped the contemporary discourse on 
feminism within the Islamic framework.  There have been many feminists from within the 
Islamic fold and from outside it who have written on issues pertaining to women and Islam.  
According to Margo Badran, “The basic argument of Islamic feminism is that the Qur'an affirms 
the principle of equality of all human beings but that the practice of equality of women and men 
(and other categories of people) has been impeded or subverted by patriarchal ideas (ideology) 
and practices” (2002, p. 4).  Paul Cliteur (2011) in article that appears in the journal Feminist 
Theology, argues that ‘criticisms of Islamism’ fall under two categories: liberal Islam or secular 
Islam.  I think this oversimplifies the dynamic and ignores female critics who while critical of 
injustices, remain firmly within the ‘mainstream’ of traditional Islam perspectives on women’s 
issues.  They would certainly not be secular in their position, nor would they necessarily be 
liberal.  Badran (2002) shows a similar concern with oversimplified binaries— 

Islamic feminism transcends and destroys old binaries that have been constructed. 
These included polarities between ‘religious’ and ‘secular’ and between ‘East’ 
and ‘West.’ I stress this because not infrequently there are those who see Islamic 
feminism, or the recognition of an Islamic feminist discourse, as setting up or 
reconfirming polarities (p. 3).   

I contend that the topic of feminism and Islam can be divided into 3 main categories; feminist 
opponents of Islam, feminist reformers of Islam, and the feminist traditionalists of Islam. 
Feminist opponents of Islam are those who contest that Islam itself is inherently flawed and 
backwards and that the only solution is to move away from the faith and embrace western 
liberalism.  Feminist opponents of Islam often embrace Christianity or a different faith or 
become atheists altogether.  Writers/commentators like Wafa Sultan and Ayaan Hirsi Ali 
represent this position.  This position, while appealing to many neo-conservatives in the west, 
has had a great deal of difficulty gaining traction in the Muslim world do its inherent hostility 
to the faith.   

Feminist reformers of Islam are those who argue for a more progressive interpretation of the 
roles of women and Islam yet remain within the fold of Islam.  According to Marcotte, “Their 
[progressive feminist reformers] projects may be seen as their personal intellectual endeavors 
to engage with the religious tradition” (Marcotte, 2010, p. 134).  Such writers value female 
empowerment and rights even if they are at odds with long held standards of female conduct.  
Irshad Manji is representative of such a position.  Manji is not openly hostile to Islam yet holds 
positions on social issues such as marriage and homosexuality that are not in accord with 
traditional Islamic values.  Such writers have much greater impact on the debate within Islam 
on women, especially in the west, yet are viewed with suspicion by those more traditional in 
their values.   

The third type of writers on women and Islam are what I would call the Feminist traditionalists 
of Islam.  These writers are opposed to the most egregious examples of mistreatment of women 
such as genital mutilation and honor killings.  Nonetheless, the positions they hold recognize 
the importance of a brand of feminism that focuses upon modesty and tradition, similar to the 
way Mary Wollstonecraft recognized the necessity of modesty and virtue in the 18th century.  
These writers, unlike opponents and reformers, take a much different interpretation of social 
symbols like the hijab and place primacy on the importance of temperance, virtue, and modesty.  
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Feminist traditionalists of Islam often are misunderstood in the West but find a wider audience 
in the Muslim world.      

IV. A CLOSER LOOK AT THE THREE CATEGORIES

Feminist opponents of Islam altogether reject Islam and its fundamental principles.  Perhaps 
the most vocal opponent and widely recognized contemporary commentator on the ‘evils of 
Islam’ is, Ayaan Hirsi Ali.  Ali has made a career of criticizing both the Prophet Mohammed 
(s.a.w.) and Islam in general, especially in regard to the treatment of women.  According to the 
Somali born, Dutch politician Ayaan Hirsi Ali, “Just like Nazism started with Hitler's vision, 
the Islamic vision is a caliphate — a society ruled by Sharia law — in which women who have 
sex before marriage are stoned to death, homosexuals are beaten, and ‘apostates’ like me are 
killed.” Sharia law is as inimical to liberal democracy as Nazism (Ali, 2007).”  Ali, along with 
Dutch right-wing MP Geert Wilders represents a small, but vocal minority of Dutch citizens 
who are highly critical and often openly hostile to Islam.   

Conservative media star Wafa Sultan also echoes a similar sentiment, despite claiming “not to 
believe in Islam but still remains a Muslim” (Asra, 2006).  Sultan calls for a rejection of Islamic 
values and for the Muslim world to embrace western liberal secular values.  She also argues 
that unless the west takes ‘drastic actions’ that it will continue to face increasing threats from 
Islam.  (Sultan, 2009). Not surprisingly, she has been embraced by staunch Zionists, and ultra-
nationalists in Europe and the United States.   

What is most problematic about writers like Sultan and Ali’s characterization of Islam is their 
uncritical understanding of Islamic law and the way it is carried out by different people in 
different places.  One would be hard pressed to find Muslim women in the United States being 
stoned to death or homosexuals beaten by Muslim extremists.  Even in Islamic countries such 
cases are the exception rather than the norm.  Meeting the standard for stoning an adulterer to 
death is extremely difficult to meet.  According to the Prophet (s.a.w), there must be 4 witnesses 
to an act of adultery or fornication for any punishment to be administered.  Other than public 
acts of fornication, this is hardly possible.  Places that do stone adulterers or fornicators who do 
not meet this criterion are not acting in accord with Islam or Shari ‘a; they are acting in terms 
of their own cultural norms. 

To look further at this topic, one must consider the reasons why such draconian policies for 
behavior deemed immoral were originally considered in Islam.  One must first remember when 
Islam came into being the world was a relatively lawless place.  The entire fabric of society was 
at risk from lawless and immoral behavior. (Armstrong, 1991). Corruption permeated all levels 
of society in pre-Islamic Arabia.  There were no ‘administrative agencies’ or police forces 
whose job it was to keep order.  Severe punishments were the only way to encourage public 
adherence to laws.   

The West’s insistence on what Isaiah Berlin originally in 1958 called negative liberty, or the 
freedom from human intervention (Berlin, 1969), as the only authentic form of liberty is directly 
at odds with Islam and earlier Greek philosophers like Aristotle who argued that the man 
enslaved to his passions was not free at all.  Berlin’s ultimate sentiment was that both negative 
and positive liberties are intimately connected.  “It follows that a frontier must be drawn 
between the area of private life and that of public authority. Where it is to be drawn is a matter 
of argument, indeed of haggling. Men are largely interdependent, and no man's activity is so 
completely private as never to obstruct the lives of others in any way.  The liberty of some must 
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depend on the restraint of others” (Berlin, 1969, p. 196). Ultimately, not everyone can be happy, 
and one individual’s exercise of freedom often is in conflict with another’s.  Berlin then quotes 
R.H. Tawney’s famous line, “Freedom for the pike is death for the minnows” (Tawney, 1938, 
p. 208).  The great psychoanalyst Erich Fromm wrote prior to Berlin wrote about the difference
between ‘the freedom from’ and ‘the freedom to’ (Fromm, 1941).  The freedom from parallels
Berlin’s negative liberty and the freedom to is synonymous with positive liberty.  For Fromm,
the recognition of the importance of liberty, specifically negative liberty was a part of the
overall psychological development of humans as a species.  Fromm’s picture is similar in a way
to Hegel’s dialectical developmental process of the evolution of geist.

Based on my research, most contemporary academic writers, especially in the west, would fall 
within the feminist reformers on Islam category.  According to Marcotte, “Scholar activists are 
driven by some sense of inadequacy or the perception of wrongs or injustices that need to be 
redressed” (Marcotte, 2010, p. 132).  There has been a steady increase in scholarship on 
women’s related issues from a reform perspective, especially in places like Iran and Saudi 
Arabia, over the past 20 to 30 years (Badran, 2002).  One example of such scholarship is the 
work of Moroccan sociologist Fatima Mernissi.  Mernissi argues that women’s rights and Islam 
are not at odds with each other the same way writers like Sultan and Ali does.  “Mernissi 
proposes that Muslim societies should root their futures in ‘a liberating memory’ of Islam, 
however much this ‘memory’ might deviate from the established sources belonging to the male 
elite” (Barlow & Akbarzadeh, 2006, p. 1488).  Mernissi’s work offers critique of certain 
specific hadith, namely one attributed to Bukhari that argues that women are not mentally 
equipped to hold political power.    

As mentioned about one of the most notable contemporary Western scholar who falls under the 
‘reformer’ category is Irshad Manji.  Manji is considered controversial in many Islamic circles 
for her positions on homosexuality and other social issues.  Manji, unlike Ali, has not left Islam.  
Her recent book, Allah, Liberty, and Love (2011), offers a new perspective on becoming a 
‘global citizen,’ that is far different in tone from her earlier work, The Trouble with Islam Today 
(2004).   Her call for cosmopolitanism and moving away from the more violent ‘traditions’ 
within the framework of Islam is appealing to many moderates and secular liberals.  She is 
critical of Islamic societies that seek to repress women and limit their education.   

She is viewed with suspicion by many Muslims for some of her earlier works which seem to 
place the vast majority of the blame for international violence and the Middle East conflict on 
Muslims, while seemingly giving the west and Zionists a free pass.  Her praise by highly 
influential ultra-Zionists such as Alan Dershowitz and Daniel Pipes has rightfully raised 
skepticism about Manji’s real motives.  According to M. Junaid Levesque-Alam on Manji’s 
arguments; 

She wrote a book - and not just any book. Titled The Trouble With Islam Today, 
hers won applause not only from liberals but other, more interesting quarters. The 
Wall Street Journal praised it as “refreshingly provocative” and “deserv[ing] of 
the attention it is receiving.” Daniel Pipes declared, “Manji - a practicing Muslim 
- brings real insight to her subject.” Phyillis Chesler beamed, “Manji has written
a bold, sane, passionate, compelling book.” And Alan Dershowitz announced,
“Manji is a fresh, new and intriguing voice of Islamic reform. (Levesque-Alam,
2008, p. 87)
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Levesque-Alam offers an interesting analysis on Manji.  “This is Manji’s sole gimmick: 
disingenuous calls for Muslims to move forward belied by support for those pulling America 
backward” (Levesque-Alam, 2008, p. 88).  Levesque-Alam recognizes that Manji’s criticism 
of Islam as being backwards has done little to move America beyond its Islamophobia that is 
becoming more and more obvious.  While reformers like Manji are welcome additions in the 
21st century debate on Islam, there needs to be more voices from those not afraid to be critical 
of the west and Israel, while still calling for modernization and cosmopolitanism.  Only time 
will tell if young scholars like Manji help or hurt the cause of Muslims globally. 

Muslims recognize that the freedom to do whatever one pleases will inevitably conflict with 
some of the essential values of the Qur’an and the Sunnah.  Muslims prefer restrictions on 
personal behaviors in order to maintain the integrity of Qur’anic injunctions.  While obviously 
many Muslims regularly engage in immoral behaviors, much like all humans, the vast majority 
prefer to keep it out of the public eye.  Muslims do not want their societies dominated by the 
constant barrage of corruption that one cannot help but see almost as soon as they turn on the 
television or look at the news on the internet.  A society that values the rights of women should 
be appalled at such public displays of intransigence. 

A third strand of feminist discourse would fall under the traditionalist heading.  Feminist 
Islamic traditionalists embrace many of the traditional practices of women.  They do not seek 
to radically alter the style of life prescribed by religious doctrine.  Rather, they seek to modify 
it in ways that balance empowerment and duty.  Many different schools in the Muslim world 
that educate women do so in a more traditionalist way.  According to Shaikh on the Al-Huda 
school in Pakistan for women,  

Simply put, engagement with Al-Huda generates a gendered form of moral agency 
that, rather than challenging normative role, is firmly anchored in them.   This 
anchoring is in contrast to feminist constructions of agency and activism that have 
historically worked to transform the status quo relations of power that locate and 
confine women to hetero-normative roles. (Shaikh, 2010, p. 174) 

Shaikh goes on to argue that the women in this school tend to avoid the label ‘feminism’ and 
instead seek to ‘change current roles through inhabiting them.’  This is a unique and interesting 
way at approach social norms and change.  Instead of making loud waves, often resulting in 
unwanted and often violent backlash, these women seek to through their own quiet actions and 
behaviors slowly alter norms and values.  Traditionalists recognize the equality of women 
spiritually in the eyes of Allah, but also recognize that there are psychological and biological 
differences between the sexes that cannot be ignored.  To ignore such important physical factors 
would in itself be discriminating against the unique character of women themselves. 

One hot button issue of the traditionalists has been on the head scarf and modest dress.  Despite 
the calls from the Qur’an to dress modestly for both men and women, cultural realities have 
placed much greater pressure on women to conform to this standard than men.  “Although 
Muslim men are also urged to be modest and to cover themselves between the waist and the 
knees, responsibilities and consequences fall unequally on women” (Killian, 2003, p. 570).  
Despite this, many Muslim women (and men) view western dress as an offshoot of imperialism 
and a violation of a woman’s dignity.  Younger Muslim women and those women of North 
African descent living in France have defended the veil as a symbol of cultural pluralism and 
liberation (Bloul, 1996).  According to well respected Iranian Marxist scholar, Ali Shariati, 
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“Western dress was a form of imperialism, turning women’s beauty into a product of capitalism 
to be bought and sold at the same time as it made third-world women dependent consumers of 
fast obsolete fashions” (Brooks, 1995, p. 25).  Traditionalists seek to avoid falling into the trap 
of capitalism.  Such excessive concern with outward appearance only mitigates the time one 
can spend on inward reflection and spiritual practice.   

While western fashion in many ways enslaves women, it is important to note that there has been 
a growing industry of ‘Islamic high fashion’ which seems to entrap women in the same way 
western fashion mores do.  According to Geraldine Brooks while in Iran, “At first, I naively 
assumed that hijab would at least free women from the tyranny of the beauty industry.  But at 
the Iranian Women’s Conference, locked up day and night with a hotel full of Muslim radicals, 
I soon learned I had been mistaken” (Brooks, 1995, p. 26).  This reality makes the issue of the 
veil all the more complicated.  Brooks argues that in the Islamic world women wear the veil, 
but not with the same ‘passion’ women in the west do.  This is because, in the west, it truly is 
the woman’s choice (at least at the societal level) and choosing to do so is actually a political 
statement to the west that freedom of expression means more than expressing whatever the 
dominant discourse is. 

V. DIFFERENCES AND SIMILARITIES BETWEEN ISLAMIC AND WESTERN
FEMINISM

There are many similarities between Western interpretations of feminist values and Feminist 
opponents of Islam.  Earlier feminists like Emma Goldman believed that all religions were 
oppressive to women.  Feminist reformers of Islam, like their western counterparts recognize 
that women have been largely orientalized by males in the Islamic world in a similar way 
Simone de Beauvoir argues they were in the west.  Both camps recognize the necessity to 
empower women.  The way empowerment is recognized differs, especially when considering 
the different way empowerment is interpreted by reformers and traditionalists.   

I argue that the traditionalist Islamic feminist discourse has much more in common with earlier 
writers like Wollstonecraft who were more concerned about modesty and virtue.  
Empowerment under this view of women in Islam is not synonymous with having ‘the right’ to 
wear revealing clothing or engage in dangerous sexual behaviors.  Women who wear the hijab 
argue that it is liberation from the oppressive sexual attitudes of males (Brooks, 1995). They 
feel they are not under the same constant scrutiny by males and females alike about their 
physical appearance.  

One thing that does seem to be present in all three approaches is a general concern with 
excessive patriarchy that often is stifling.  There is no objective answer as to which version of 
feminist thought on Islam is ‘correct.’  It seems obvious that feminism that is openly hostile to 
the faith will have very little success of winning over the masses in Muslim countries.  This 
brand of feminism on Islam is viewed largely as a western creation and serves as another way 
to subjugate Islam.  The reform strand of Islam may gain traction in the west, but as earlier 
mentioned, seems to still not be widely accepted on the other side of the Atlantic.  Blending 
elements of both the traditionalist and reformer vein of Islamic feminism seems to have the 
most potential.  There has been a renaissance in the Middle East of late that focuses upon 
liberation, but nonetheless, liberation that remains within the ethical framework of Islam.  More 
women today are choosing to wear the veil as a symbol of liberation instead of oppression.  
Some more traditional women go even further.  According to Brooks, “Others insisted on going 
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beyond a covered head to gloved hands and veiled faces, arguing that the corruption of the 
modern world made more extreme measures necessary now than in the Prophet’s day” (Brooks, 
1995, p. 21).  

Traditionalists need to remain critical and aware of injustices done to them.  Social media and 
increasing technological advances in communication must be used to stage demonstrations and 
protests against violations of the basic rights provided by the Qur’an.  These injustices are not 
limited to things the west commonly recognizes as injustices, but also injustices to the women 
that choose to live traditional lives.  Women should stand up for their right to wear hijab and 
other Islamic coverings in places like Turkey and France where there has been increasing 
pressure on women to abandon such traditional practices.3  Women also need to remain vigilant 
and vocal against racist and Islamophobia stereotypes that permeate the mainstream media and 
many aspects of daily life in the west.  Anyone with adequate knowledge must confront and 
call out right wing media pundits who egregiously mischaracterize Islam and its practices.   

It is ironic that throughout Europe there are places where public nudity and prostitution are 
deemed socially acceptable but choosing to cover oneself in a particular way is not.  While 
some contemporary feminist scholars have also scoffed at cheap commercial notions of ‘sexual 
liberation,’ it is important to note that the rejection of commercialism and commercial sexual 
exploitation is inherent in Islam itself.  Male exploitation of women or other believers is 
categorically forbidden in Surah 9:71. According to the Qur’an, “And the believers, men and 
women, are friends to each other; they enjoin what is good and forbid what is evil, and they 
establish the Prayer and pay the Zakat, and obey Allah and His Messenger.  On these, Allah 
will have mercy.  Allah is Mighty, Wise” (Qur’an 9:71).  As in economic justice in Islam, 
Women’s rights are a two-way street.  They require both responsibility and ethical morality, 
just as much as they do access and equal treatment.  Males who violate the integrity and rights 
of women should be severely punished.  Men who commit atrocities on women such as honor 
killings, or genital mutilation must be held to the same, if not stricter, legal standards as those 
who commit similar acts to men. 

VI. CONCLUSION

Muslim women will continue to play a critical role in reshaping the overall Muslim discourse 
in the 21st century.  The Qur’an and hadith give women unprecedented rights, it also gives them 
responsibilities.  Regardless of one’s interpretation of Islam, women are expected to balance 
their social lives with the family.  Women are expected to raise moral children, be good 
companions to their husband, and observe their obligations to God.  This places great 
responsibilities on women that men do not have.  Men must be aware of this reality and thus 
treat women with the respect they deserve. 

Many reformers of Islam seek to give women more rights and break from the patriarchal system 
of relations that dominates the Muslim world.  On the other hand, many more traditionally 
minded women seek to transform the institutions from within via setting good examples and 
taking a more active role in the political system.  Despite male reservations, economic realities 
will continue to force more women to enter the workforce.  As more women enter the workforce 

3 In 1989 the first “headscarf affair” gripped France.  In this case, three teenage girls came to school in 
headscarves and were forced to remove them, as they were considered in violation of France’s longstanding 
‘laicism’ policy.  The girls refused and eventually were expelled.  While the ‘headscarf debate’ may seem recent 
to the casual follower of the news, it has been an issue in France for over 20 years now  (Killian, 2003). 
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and prove their ability to think critically and work efficiently, social mores are bound to shift.  
As emphasized throughout this chapter, and book, the issue of responsibility is at the forefront.  
Western feminist scholars of the 17th century echoed a similar sentiment to many contemporary 
traditionalist Muslim perspectives. 

At the core of this transformation is activism and education.  Women in the Muslim world need 
to organize and demand access to the social resources that men have.  Formal education 
provides an avenue for change.  Simply observing an American university, one can see Muslim 
female student groups active on campus holding teach-ins and promoting discussion.  Effective 
communication is critical in winning the war of ideas.  Communication must be directed 
towards action.  New social media gives Muslim women from all over the world to 
communicate and transmit ideas to each other.  Men also need to realize that women are a 
critical element of Muslim society.   
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THE POLITICAL CINEMA IN THE PALESTINIAN STRUGGLE OF FREEDOM 

Nedal Salah1 

INTRODUCTION 
What we have learned from the Critical Theory of media is:  don’t ignore any message in media. 
In addition, try to understand the role of any kind of media products (TVs, newspapers, 
magazines, cinema, …) in impacting the people. Moreover, what are the political contents doing 
in the films while we are watching for entertainment? Starting from propaganda movies until the 
age of making the films which expect the accidents and wars in the future, there is a long story of 
building the minds and influencing the viewers toward the politics. There is a strong role for the 
political films in introducing and recognizing the political struggles to the viewers, even in 
shaping their thought about it. 

After searching in many different articles in the Frankfurt school, and its critical theory scholars, 
I couldn’t find a clear definition for the political cinema, many of them focused on hegemony of 
politics in media, where some power centers enters political contents in cinema and theater. 

The critical theory and what came out from its concepts focused a lot on the performing the 
culture, many scholars spent a huge efforts to analyze what was presented in cinema and theater 
and any other media participating in shaping and influencing the culture, they started to study the 
contexts of the productions basing on the critical perspectives, this way of thinking lead to 
discover the terms that may be carried the political purposes involved through what presented to 
the audience. Adono focused on the hegemony of culture industry and politics in the cinema and 
theater ,but he didn’t pinpoint the term of political cinema to be argued separately without 
interrelation with other aspects of culture industry, he tried to show that some messages are 
political and they will reach the people in this way,  the extension of thinking among the scholars 
of the critical school led to reach out the term  political cinema, when Gilles Deleuze in 1960s  
singled out the term “ modern political cinema” .  

Between the old and the modernization there was just refutation of the terms not a real addition, 
while the politics entered the cinema from a long time, it was a motivation to analyze other 
theories such as propaganda. When he discussed the role of cinema in performing the culture and 
knowledge in the political planning for the societies, Fredric Jameson based his argument on the 
Adorno’s notions, he considered the modernization in cinema allowed the politics to penetrate 
more and more in line with the totality of capitalism , the propaganda of the government will be 
exist in these works to support them as well, so according to Adorno it the control of politics 
over the people. 
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Mike Wayne (2001) linked the political film with third cinema, he took the definition of the third 
cinema from Teshome Gabriel’s book third cinema in the third world, it is related with the 
cinema emerged in the third world, and it is defined by its socialist politics as Gabriel said . 

Many studies talked about the political content of films, some took the stories of politicians and 
then counted their films as political film, some took the political situation in the country to 
express it in a film, however, they didn’t put the specific definition to the political film to be 
clear with special specifications, it is difficult to say this film is political and this one is no, Elio 
Petri an Italian filmmaker  produced many films in 1970,1971, until 2010  with deferent stories 
but they shared repulsive notion with political messages about the socio-economic disaster in 
Italy in 1970s, he was radically presenting his critical ideas in his works, . 

From these notions and circumstances around the political ideas in making the films, the political 
film could be understood as: any film presents a message contains a clear political position about 
an issue whether it could be agree or disagree. By this concept about the political film, there 
would be a deferent way of how to literate the film message from this political perspective, all 
genres and categories of films could be political. 

The purpose of the paper 

This paper aims to understand the role of the political films produced about Palestine in 
providing messages to the non-Arab people to know more about this issue. It also aims to know 
if we need to produce political films in the international companies to be watched and observed. 
In addition Do we need non-Arab directors to make the film for more reliability?   

Literature review 

Michelle Pautz (2015)  
This study was Conducted in America to measure the power of two films about the performance 
of CIA in dealing with events around the world, one of them was talking about the crises of the 
American embassy in Iran happened in 1979 and how the CIA behaved, in that event CIA 
focused on how they could smuggled the diplomatic team using fake passports, but they didn’t 
the loses of commandos team in a failed operation. The other was talking about the events after 
11 September, and how CIA could reach Alqaida leader and kill him. Zero Dark Thirty and Argo 
played an important role in shaping the opinion about the government of the United States.  The 
main result: 25% of the two films viewers changed their opinion about the government, and 
improved the sentiments about its institutions,  also increased the trust in the CIA work. 
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Thomas Riegler ( 2014): the impact of 11\9 on Hollywood cinema 
This study was made about Hollywood cinema, and how they put the politics in the cinema 
productions, by analyzing the films and the contents, the researcher found that the political 
cinema in Hollywood linked with the terror, in addition of that, Hollywood raised producing 
political films after the events of 11\9, that means terror in their consideration is mostly related 
with Islamic movements such as Alqaida and ISIS.  Another finding in the study: the political 
message related with some specific events happened and they made a film about it, it is more 
than representing an idea about the whole political situation. 

Finding and Conclusion 
The Palestinian cinema through many decades was presenting the revolution and events using it 
as the second tool of fighting the Israeli occupation on the Palestinian lands, but it presented 
from Lebanon not from palatine as well, because it was not allowed for them to make films show 
anything about what happens in realty. Many filmmakers from deferent countries helped in 
making films in the Palestinian issue beside many Palestinian filmmakers. Many eras of the 
Palestinian cinema came out according to the political situation, the emergence era, the epoch of 
silence era, Alnaksa era, and the modern era. the third and the firth eras are richest eras of 
making cinema. (Khalifa 2008).  

This paper reached some findings 

¢ There are three types of political films about Palestine:

1. The national Palestinian film:
It is the film that is produced based on the national perspectives toward freedom; it contains the
idea of resistance and often acted in Palestine or Lebanon. But these films were not yet reached
the universality. Example of this type: Bird of the Nation 2010 and  5 Broken Cameras 2012.

2. The Isro-Palestinian film:
It is the film which produced by Palestinian people  but under Israeli supervision, it based on the
peaceful methods in demanding rights and mainly produced in the Palestinian cities occupied in
1948.( Israeli cities in the low of israel). Many of these films has been translated and became
global suc as Paradise Now 2006 and Jinin Jinin 2002.

3. The non-Arabic Palestinian film:
It is the film that produced by non-Arab people who support Palestine from the perspective of
human rights and empathy. But It doesn’t express what exactly happens on the ground because it
hasn’t been acted in Palestine or by Palestinian. It concentrates on the drama and action more
than the details of the fact, for example Valley of wolves Palestine 2011.
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Conclusion 
The first type of films produced in Palestine focuses on the events and daily life of Palestinians, 
although it has a strong message but it stays locally and doesn’t reach the international nations. 
The second type of films contains the messages of the identity and the return of refugees , in 
addition of some disputed issues,  but it restricted for not to give realities, and full of mistakes, so 
it rejected by the Palestinians themselves. The third type is produced professionally, with lack of 
information, the scene overshadows the idea, that makes the message weak and not completed,   

Recommendations 
Another type of political Palestinian films should be made, that merge between the three types 
but must be: More linked with realty. More linked with the present. More directed to the 
international communities (language and marketing).Specialists who has lived the conditions 
must share in the levels of production.  
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YOUTH CONTRIBUTION FOR A GOOD POLITICAL AND DEMOCRATIC 
DIALOGUE IN GUINEA-BISSAU 

Francisco Jose Lopes Junior1 

Abstract 

This research aims to give a short analysis on the contribution of youth in changing to political 
dialogue to positive. 

Political and democratic dialogue has been one of the most important reasons that made Guinea 
Bissau a part of the sub-regional and international meetings actualities. Despite the fact of being 
a very rich country in culture, natural resources, tourism, fertile land and favorable climate for 
production, unfortunately, since after its establishment in as an independent country 1973 
Governments signs of ability to deal with principle of separation of powers, maintenance of a 
democratic environment and a good internal dialogue among the politicians even of the same 
parties has not been shown. These factors generate social and economic problems making the 
country weaker and weaker, unable to pay the salary for public workers, unable to create 
employment opportunities for the population in which the majority is youth. Other results are 
also migration of the high qualified professionals. The current youth must be able to show the 
politicians through their actions that they are not going to support, attend or to participate in 
violence and should then contribute in education of the population in every aspect mainly 
showing people around them the importance of taking a right decision. 

Keywords: Political dialogue- Youth contribution, Guinea Bissau youth- democratic dialogue 

Aim 
With this background this research aim to provides a brief analysis of the current youth profile in 
Guinea Bissau and their contribution to a positive, sustainable social and political dialogue. 

Introduction 
Guinea Bissau is one of the world poorest and most fragile countries, located on West African 
coast, sharing the boarder with Senegal to the North and Guinea Conakry to the West and South, 
having more than 100 island forming the famous archipelago de Bijagos in the coast of Atlantic 
ocean make the country very attractive. Last data confirms a population of about 1.8 million 
November 01 World Bank updates, with an area of approximately 37.000km2. Though unknown 
before Mali and Kabu Empire in 12th century in which the capital was Kabu the actual Gabu one 
of the most popular city of Guinea Bissau in East, Guinea Bissau was ruled by Portuguese since 
15th century until the independency in 1973 after a war of 11 year led by Amilcar Lopes Cabral 
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that also gave independency to Cape Vert. The word diversity is a convenient one to describe 
Guinea Bissau since it has around 25 ethnic groups with different costumes, languages and 
traditions and different religions. The majority of population speak creole which is a mix of 
Portuguese and native languages, and Portuguese is spoken by less than 20% of population 
mostly in official meetings and some public institutions. The religious diversity is also notable in 
Guinea Bissau where the proportional majority is Islam followed by Traditional beliefs or 
African religions intertwined in between and Christianity. Guinea Bissau is a Member of 
linguistic of Portuguese speaking countries and the Economic Community of West African 
Countries ECOWAS. The currency is FRANC CFA (xof) is the used in majority of the state 
members INCLUDING Guinea Bissau. Free circulation in ECOWAS space is for every state 
member since all of them have the same passport and the countries makes the area commercially 
very dynamic.  Guinea Bissau have different possibilities to grow since it has a rich biodiversity 
and ecosystem and also natural capital, national parks, forests, vast agricultural land fisheries and 
the unexplored mineral fields. Technology industrialization can help the country develop easily 
with agriculture and fishing. But unfortunately economically it is 12th poorest country according 
to World Bank 2016 with a Gross National Income of USD 570. The main product exported is 
raw cashew nuts which make a source of income of more than 2/3 representing 85% of total 
export earnings. Rice production and horticulture are of minor scale. According to the reports of 
World BANK most of population especially women suffers from paucity of endowments such as 
human capital, skills and physical capital. The life expectancy is below the average of Sub-
Saharan Africa.  Malnutrition, low access of basic services, sanitation, clean water, electricity, 
poor infrastructure, lack of opportunity, lack of investments are still of important concerns. 
Different military intervention in political power since 1980 gave the country a bad image, 
reported 4 successful and alleged 16 attempts of coups. Between these period 3 chief of staff of 
the army force were murdered, some army force head members. The president was also killed in 
his house. Some politicians and military staffs were also forced to exile. (1) 

Youth and political dialogue 
In the developed societies young generation is considered as the security and the power to 
maintain the progress and prosperity; they are given opportunities since childhood to learn the 
means of participating actively and becoming an important member for any society where they 
are not only by involving in public issues but also in private sectors and the education is always 
planned to correspond with the needs of the society. The employment for youth is of great 
importance. This is what makes people understand each other because most of them are fighting 
for the same goal since most of people are satisfied with their living conditions. 

In a country where poverty is still the most important problem, it is obvious that everyone talks 
about peace, stability, employment, economic growth, stability, security. Most of the leaders 
claim to be the ones able to bring peace and then manipulate the population the way they want 
because of the level of the society’s human development level. Particularly over the history of 
Guinea Bissau the leaders have been almost the same, from the same party with the same 
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principles and the evidence of this is because we have never been able to deal with the same 
problems of the same sources. Lack of a good administration makes the country poor 
economically and poverty makes it difficult to be a democratic society. When there is no true 
democracy, bad governance and corruption are the results. Unconsciously we talk about peace, 
stability, development, democracy that we have never been able to deal with and just because it 
is what everyone want. The governments in Guinea Bissau have not been able to pay the salary 
for the public workers and for the workers strike becomes the only weapon they can use in order 
to make the government understand their rights of being paid on time. The accumulation of 
delayed salaries and not paid for a long time affects everyone in the country and most notable in 
the educational and health sector. The strikes in educational sector are one of the main causes of 
degradation of the quality of education in the country. When you consider the conditions which 
the student try to study, with lack of found, lack of resources, lack of alimentation, lack of 
educational environment and technology, the country should have given priority to education in 
order to have qualified professionals and create environment for their maintenance in the 
country. Degradation in educational quality have a strong correlation with levels of human 
development in Guinea Bissau  (3), the governments have never been able to solve social and 
political problems and they have been repeatedly chosen by their population, which points a 
problem. This brings the need to question whether majority of voters are voting consciously or 
not and if yes, the other one is whether the political parties are pointing a capable leader to be 
elected since the population can just chose from the selected ones. As I mentioned before, 85% 
of production is cashew nut and in the time of cashew commercialization campaign 
approximately a third of children abandon the school to pick up cashews in the villages. (2) And 
the majority of them are girls.  Besides being a country under development, with fertile land and 
rich of touristic places, surrounded by ocean, seas, lakes, islands everywhere, with forest and 
enough place for good agriculture, and a lot of natural resources still to make use of, has never 
had education of the society as a true priority for development and did not use dialogue to solve 
the problems faced since after independence.  

Power of violence have been and principle of separation of power have never been applied since 
the intervention of others competencies is the main source of problems among the institutions of 
sovereignty, this fact can also be supported by several intervention of military powers in to 
political issues. (5) 

A qualified education for everybody forces people to understand each other and decreases the 
violence in society mainly the violence seen in countries under development where youths are 
misused to defend the interest of those who want power via violence. The examples were in 
1998-1999 civil war and also different manifestations of political parties resulting in violence. 

Many coups in the country where the population is few gives origin to the lack of harmony and 
constant disagreements which changes the dynamic profile of society, even those who are highly 
qualified are not involving in resolution of problems, are not giving their opinions because they 
are afraid of been arrested and tortured though they are living in a democratic country, this is 
because we witnessed a lot of similar things and a particular example was recently last month 
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less than 2 months ago, after school been paralyzed because the government so far have not pay 
the salary for the teachers in public schools, for months nobody is studying, a group of students 
were beaten by the police officers just because they are protesting that they have right of having 
education. Some of them were seriously injured. Besides this, many political leaders have been 
silenced by violence just because of their critical thoughts and some were killed. 

Conclusion and recommendation  
All these factors guided us to an environment where the personal needs became more important 
than the collective needs or the needs of the population that the leaders are elected to serve. 
When leaders are using public services inappropriately, been understood by few people, they 
also use these means as power to manipulate the weak people, those in extreme poverty, 
unemployed, those who are not conscious of leadership of country thinking just in their daily 
needs.  

This also leads the youths to their personal need like having a good employment as a solution for 
their personal and family problems and forgetting about collective problems. Country has been 
affected by this phenomenon since the first decades after its independency making youth victims 
of misusage without been given opportunity in places where they are majority. The country has 
few universities and educational institutions and the existing are in poor and bad quality which 
confirms and support the fact that a part of the population is not able to read and write. Statistics 
reveal that only 31% of the children at the age of registration are registered in primary school 
and the number of boys is more than the girls, 34% at least fail once before finishing the primary, 
the investment in in granting the obligatory elementary school for everybody is of low level. (8)  

If we had a competent youth and conscious and able to think about the future, youth not easy to 
be deceived with short time pleasures, the political parties will change their speech because they 
will not have the supporters for the violence that always comes to their mind when they are 
unable to take the power through democratic means. The reason why we have not been able to 
lead the country properly for almost 45 years in with a lot of natural resources and a population 
of less than 2 million is not well understood but the contribution of political instability and lack 
of good dialogue and good understanding have important role. Over the history the same people 
are been elected by the majority of voters which are considered to be youth.  This implies that a 
part of the solution for the problems is with them. 

In a place where most of people are not given the minimal right which is education, we do not 
expect the good political and social dialogue to prevail; the brains in the country would always 
be forced to migrate to more developed, democratic places to look for better living conditions, 
security and places where freedom of speech prevails.  

In 2019 there will be two elections, and during the electoral campaigns the political parties will 
address their speech according to the consciousness of the listeners in which majority is youth, 
and for this reason youth has a very important role in essentially making the political parties 
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understand that they are not ready for violence through their direct and indirect contributions and 
also their participations in different meetings where they have opportunity to give opinions. 
Youth behaviors must show the politicians that they expect to listen to programs that will 
increase the level of education, programs that possibly will decrease the maternal and children 
mortality, programs that will increase the productivity, that will bring brotherhood, bring true 
democracy and respect of the principle of separation of powers and make people live together 
and feel willing to contribute to the development countries. This will make the drained brains 
come back to help developing the country (7).  Youth have a very important role to educate the 
local population, because the people living in the rural areas, distant places have less 
communication with outside and in most cases they take decisions without thinking about the 
future, and a very funny thing is that there are places where some people don’t know how to 
read, and don’t know how to vote, and they are thought to vote from the pictures, an example ” 
person on yellow clothes‘’ looking at the picture and sometimes they never know who the person 
is and had never listened to their programs. 

Let’s change the situation together because this is the only opportunity we have and if missed we 
will just be able to change it 5 years later, the hopelessness will always follow us, people living 
abroad will not invest in their country because of lack of security. We should show them that we 
have rights as citizens and we are conscious of our rights. 
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The Examples of Bosniak Conservative Political Thought in Second Part of 20th Century 

Admir Mulaosmanović1 
 
Abstract: In this article it will be discussed Bosniak conservative political thought through 
example of three intellectuals who persisted communist/socialist social experimentation and 
remained axial scholars for Muslim population of Yugoslavia. The works of Mustafa Busuladžić, 
Ahmed Smajlović and Alija Izetbegović are crucial for understanding of constrains and 
coercions Bosniaks faced during communist regime on one side, and the position of free Muslim 
intellectuals on another. But also it will be given theory, dominantly through Izetbegović’s work 
about general position of Islam in contemporary world. 

Keywords: Islam, Intellectuals, Bosniaks, Yugoslavia 

INTRODUCTION 

To be Muslim intellectual in Yugoslavia with precise traditional conservative approach to society 

and politics wasn’t easy. It very often had negative repercussions on scholar who opposed 

dominant ideological frame. Some of very important scholars were killed (especially in the 

period immediately after Second World War) and some of them were sentenced to jail. In this 

article three scholars and their contributions will be discussed: Mustafa Busuladžić, Ahmed 

Smajlović and Alija Izetbegović. 

Mustafa Busuladžić was one of prominent Bosniak-Muslim young intellectuals during Second 

World War and someone who until a day he was killed by Communist regime (1945) produced 

significant amount of articles. His discussions were focused on position of Muslims in the world, 

especially on the East were Communism established a rule and rigid type of governance.2 Even if 

Busuladžić was falsely accused as a supporter of Fascist regime he actually prescribed a death 

sentence to himself by negative thinking about Communism. Busuladžić was more than clear 

about European radical ideologies Fascism and Communism. He stated that: "Islam is a natural 

opponent of communism. The science of Islam is incompatible with the spirit of communism, so 

they are eternal opponents and where one governs, there is no place for another. Where islamic 

social teachings are applied, there are closed doors for Communism".3 Of course, Busuladžić's 

attitude was built on the knowledge of the horrors that the Muslims of the USSR passed after 

                                                             
1 Bosna-Hersek Uyruklu Öğretim Üyesi. International University of Sarajevo 
2 See: Busuladžić, Mustafa (1997): Muslimani u Evropi. Sarajevo: Sejtarija. 
3 Busuladžić: p. 231. 
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regime was established in 1917. He was unwavering in his stands and opinions. More or less, 

most of influential members of Young Muslims Association shared this kind of thinking. 

On the other hand, on the ideologies that lurked from every corner of the time, Busuladzic said: 

"In this ideologal war our way is Islam. We struggle to maintain ourselves as Muslims, to 

acquire the rights that belong to us as the true sons of our land (...) Therefore, we do not need or 

want to be attrackted to foreign and new ideologies that are beyond our mental traits, our 

psychological organization, our ethics and our tradition".4 What we can wittness from these 

sentences is Busuladžić's absolute dedication to traditional Islamic values and he unreservedly 

promotes only one possible way for Bosniaks, to rely on their tradition and leave aside Western 

ideological disputes. Therefore, Busuladžić did not coquet with any European ideology, only 

ideology he recognized and were ready to promote was Islam. 

Second scholar who will be discussed is Prof. Dr Ahmed Smajlović. He was born in 1938 near 

Srebrenica, as the seventh child of the local imam Alija his wife Aiša. He was enrolled in Gazi 

Husrev-bey's medrese in Sarajevo in 1950. After service in Army he decided to go to Egypt, 

where he was enrolled at the famous Al-Azhar University in 1962. Al-Azhar has successfully 

completed Arabic language and literature studies and immediately enrolls at the same university 

and postgraduate studies and graduates in 1970. Four years later, in 1974, he successfully 

defended his doctoral dissertation The philosophy of orientalism and its influence on 

contemporary Arabic literature.5 

Smajlović is considerred as a one of key figures in history of Islamic Community in Yugoslavia. 

While he was Head of Reis-ul-ulema's office many positive processes were started. This is the 

time when the journal Preporod (Renaissance) continually has been released, the time of 

affirmation of the Bosniak nation, as well as the search for lost Islamic identity, with the 

awakening of the dormant Muslim consciousness and its gradual liberation from the complexes, 

imposed customs and unacceptable understandings of Bosniak past. In all these shifts which 

reshaped even religious institution, Dr. Ahmed Smajlović had a large share.6 His role in re-

activating the offices of Muftis (muftiluk), which were abolished in 1936, is crucial, but biggest 

achievement was opening of the Faculty of Islamic Sciences in Sarajevo in 1977. After Faculty 
                                                             
4 Busuladžić: p. 182. 
5 https://www.preporod.com/index.php/sve-vijesti/drustvo/aktuelno/item/10008-ahmed-smajlovic-trideset-
godina-od-preseljenja-na-ahiret  (Last access: 7.10.2018) 
6 https://dialogos.ba/2018/08/10/in-memoriam-dr-ahmed-smajlovic-1938-1988/  (Last access: 8.10.2018.) 
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(FIN) started with education Dr Smajlović was appointed as an associate professor on the subject 

of the akaid (Islamic faith) and Islamic philosophy and remains a lecturer in these areas until his 

death. 

In the field of education within the Islamic community, Smajlović not only contributed to the 

founding of the Islamic Theological Faculty, he also launched the Journal Islamic Thought.7 It is 

true to consider Ahmed Smajlovic as a typical example of religious education of Bosnian 

Muslims over the last few centuries. Though we lived and we are living in a dramatic stalemate 

of European, Enlightened, Emancipatory, Revolutionary and Integrational processes, we have 

been forced to seek about our self-knowledge and to solve our agony out of places of our 

existential drama. This has caused our radical division: on the revolutionary agitators against the 

national legacy and the ignorant defenders of that heritage according to the measures of foreign 

cultures. 

The journal Islamic Thought has highlighted the most important issues of contemporary 

religious, philosophical and sociopolitical thinking: from the crisis of spirit as a cause of the 

crisis of the world order, through the problem of consumer society and its challenge to religion 

and religious practice, to the theme of human responsibility and its divine origin. Thus Smajlović 

faced Islamic intelligence in Bosnia and Herzegovina in the eighties of the 20th century with the 

necessity of a more comprehensive and dynamic articulation of Islam in the modern world. 

In the field of publishing, Dr. Smajlovic has done a similar job. He translated and published: 

Believing in the Light of Philosophy, Science and the Qur'an by Nadim Al-Jisra, The Bible, the 

Qur'an and the Science by Maurice Bucaille, Islam and Socialism by Roger Garaudy ... On t 

basis of these ideas generations of his students were grown up, who will in their works know 

how to critically consider the theological perspective in the modern world and to nurture the 

critical thinking of the role of religion in modern civil societies. All the activities carried out by 

Smajlović were aimed at restoring Islamic thought and improving the status of Muslims in 

Bosnia and Herzegovina and the Balkans. He suddenly died in 1988.8 

Third one is Alija Izetbegović, most known and most influential. Although he was raised in the 

traditional Islamic spirit, in adolescent period different philosophers and philosophies influenced 

                                                             
7 http://stav.ba/neprocjenjiva-vaznost-misije-dr-ahmeda-ef-smajlovica/ (Last access: 8.10.2018.) 
8 http://stav.ba/neprocjenjiva-vaznost-misije-dr-ahmeda-ef-smajlovica/ (Last access: 8.10.2018.) 
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young Alija. But it just temporarily turned his focus. The obsessive reading of the philosophical 

literature during the Second World War and feverishly seeking for answers about the meaning of 

man's existence ended in Izetbegović’s complete conviction in the validity of Islam. The 

conviction of the validity of Islam overwhelmed and remained the basic characteristic of 

Izetbegovic's thoughts because he couldn’t reach a meaning for existence of unhallowed world.9 

Precisely because of the collapse of the social order and the emergence of the new, Izetbegović 

sought to find the meaning of social relations through the understanding of man as such. 

The pillars of his fundamental book, Islam between the East and the West, were completed 

before he for first time went to the prison in 1946.  As a theoretician of society Izetbegovic 

reached peak by completion of the Islamic Declaration in 1970. Between the conceptual design 

of Islam between the East and the West and the Islamic Declaration there are a number of 

articles and several lectures that Izetbegovic has been trying to reach out to the public with ideas 

and thinking about religion, political systems, and other issues. The most important articles 

"Why Muslims are Undeveloped", "Thinking about the 14th Century of the Revelation of the 

Qur'an", "Islam and Contemporaneity," "Are We Raise Muslims or Vassals" "For Islamic 

Revolution," "Islam and the Fight of Muslim Peoples for National and social liberation" and 

others.10 

Social dimension of Islam for Izetbegović was most important. Believe belongs to individual, to 

person and it is grounded on sincerity. It is about personal relationship between creation and 

Creator. In texts published in Islamic newspaper Preporod Izetbegović sought to emphasize the 

role that God intended and determinate for human beings as a community ant it was constant 

work and permanent action. “When I was reading a Qur'an as a young man long ago, I was 

particularly stuck in the verses that spoke about work, struggle, and justice”, he said in one of his 

articles.11 

According to his understanding – of course, majority of Muslim scholars reflect upon Islam in 

same manner – Islam is more than religion and that opinion fulfill his whole concept. This 

formula has a fighting spirit and wants to be a demand for Muslims to seek in Islam (and not in 

                                                             
9 See: Mulaosmanović, Admir (2013): Iskušenje opstanka. Sarajevo: Dobra knjiga. (Turkish translation: Hayatta 
Kalma Imtihani, HECE, Ankara, 2017) 
 
10 Mulaosmanović: pp. 17-18. 
11 Izetbegović, Alija. (2005): Problemi islamskog preporoda – Islamska deklaracija. Sarajevo: GIK OKO:pp. 99-102. 
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foreign ideologies) solutions to all their problems, not just spiritual and personal, but equally 

social and political. That’s why Izetbegovic’s understanding of Islam is related and situated in 

the context of social activism and changing the course of history. Promotion of Islam, Islamic 

values never left Izetbegović, but more important was his critical attitude toward Muslims. As a 

factors of history they have to work on themselves, establish own approach, system and type of 

governance. 

The social and political thought of Alija Izetbegovic acts as a coin that is insufficiently spoken 

because Alija's thought is at the crossroads of two realms, two worlds, two rows of things that 

are of different origin, different in nature and different in time, two, as he said, the "successive" 

worlds (present and future).12  The moral imperative and social sensibility is two items around 

which Izetbegovic built his vision of society and the state. The contemporary world is in a sharp 

ideological conflict that lasts for years and whose end cannot be seen Izetbegović said at ther 

openining of his book trying to establish ground for Muslim critical thinking about their position 

in the world.13 He wanted to provoke Muslim intellectuals around the world to start to think: Are 

we aware of mission, values, tradition and at the end, the role Islam has to have in the world? 

Also by comparison between history and present Izetbegović concluded that Muslims culturally 

and socially declined like never before in history. Guilt for the decline and stagnation of Muslim 

people, from his perspective lays on moral deadlock, primarily the Muslim elites, and the attempt 

to impose other and different social and political patterns, instead Islamic, which according to 

him, is natural and only possible.14 

  

                                                             
12 See: Izetbegović, Alija (1995): Islam između istoka i zapada. Sarajevo: Svjetlost-El Kalem 
13 See: Izetbegović, 1995. 
14 Izetbegović, Alija. "Zašto su muslimani zaostali". U: Izetbegović. Problemi islamskog preporoda – Islamska 
deklaracija: pp. 21-35.  
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Consuming a Memorial Site: the Commemoration of the 20th Anniversary of the 

Genocide against Bosniaks in “UN Safe Haven” Srebrenica 

Assoc. Prof. Dr. Aliye F. Mataracı1 

During the Balkans conflict of 1992-1995, the Bosnian town of Srebrenica was declared a UN 

Safe Area in 1993, under the watch of the United Nations Protection Force (UNPROFOR). In 

July 1995, General Ratko Mladić and his Serbian paramilitary units overran and captured the 

town, despite its designation as an area “free from any armed attack or any other hostile 

act”. In the days following Srebrenica’s fall, more than 8,000 Bosnian Muslim men and boys 

were systematically massacred and buried in mass graves. Thousands of women, children and 

elderly people were forcibly deported and a large number of women were raped. It was the 

greatest atrocity on European soil since the Second World War. The International Court of 

Justice (ICJ) and the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) ruled 

that the mass execution of Bosniak men and boys in Srebrenica constituted genocide.  The 

Srebrenica Genocide Memorial, officially known as the Srebrenica-Potočari Memorial and 

Cemetery for the Victims of the 1995 Genocide, is the memorial-cemetery complex 

established in lower Potočari,  Srebrenica to honour these victims. 11 July  2015 was the 20th 

Anniversary of the Genocide against Bosniaks in “UN Safe Haven” Srebrenica and the 

commemoration took place in the aforementioned memorial site. The commemoration was 

commonly attended by various parties consisting of relatives of the victims; statesmen, 

bureaucrats and militarymen from various countries; members of the international 

community in BiH; members of local and  international  media, etc. My personal experience of 

the event allowed me to form certain questions regarding the varying patterns of 

consumption of the memorial site by varying parties: Do our motivations  for visiting a 

memorial site reveal themselves in how we visit them? It was striking for me to observe the 

difference in the visit/consumption of the memorial site by varying parties and to be able to 

read certain agendas via their participation in the commemoration. This work is an attempt 

to analyze the commemoration for the 20th Anniversary of the Genocide against Bosniaks in 

“UN Safe Haven” Srebrenica  via its participants and the memorial site via its visitors in the 

light of personal observation.   

 

                                                             
1 International University of Sarajevo 
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Being one of the partners of “Heritage at War in the Mediterranean” research program 

(2015-2017) initiated by Institut français du Proche-Orient (Ifpo) and sponsored by Agence 

Universitaire pour la Francophonie (AUF), International University of Sarajevo hosted the 

initial workshop of the research program between 11 and 13 July 2015. The main objective of 

the research program is to assess themes and critical issues related with heritage specifically 

in times and zones of conflict, especially in terms of identity and power.2 As the 

correspondent in charge of this research program on behalf of the university, I organized the 

workshop in Sarajevo in collaboration with Dr. Caecilia Pieri, Head of the Urban 

Observatory, IFPO.3 The workshop welcomed experts working on cultural and historical 

heritage at war in all countries represented through the research program, namely; Lebanon, 

Algiers, Egypt, Turkey, Palestine and Bosnia and Herzegovina. The workshop program, 

which normally would last a day in Sarajevo, was extended to three days due to the will and 

wish of the participants to attend the Commemoration of the 20th Anniversary of the genocide 

against Bosniaks in “UN Safe Haven” Srebrenica and the burial of the identified victims 

killed in July 1995 and hence, the dates of the workshop were decided accordingly.4  

As the local organizer of the workshop, I ended up organizing an excursion to 

Potočari/Srebrenica, the memorial site of the 1995 Srebrenica Genocide. This experience, in 

addition to initial uneasy feelings stemming from the commercial and touristic aspects of 

organizing an excursion to pay respect to a human tragedy, provoked certain questions 

regarding the varying patterns of consumption of the Srebrenica Genocide Memorial-

officially known as the Srebrenica-Potočari Memorial and Cemetery for the Victims of the 

1995 Genocide (SPMCC) -where the commemoration for the 20th Anniversary took place. 

                                                             
2 “Heritage at war in the Mediterranean region,” IFPO Institut français du Proche-Orient, accessed 20 September 
2016, http://www.ifporient.org/en/node/1600#EN. 
3 “Heritage at war in the Mediterranean region,” International University of Sarajevo, accessed 20 September 
2016, https://www.ius.edu.ba/event/heritage-war-mediterranean-region. 
4 The official title of the program is ‘Marking the 20th Anniversary of the genocide against Bosniaks in “UN 
Safe Haven“ Srebrenica and the burial of the identified victims killed in July 1995’. From now on, it will be 
referred as the 20th Anniversary in this work. 
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This work is an attempt to analyze the commemoration via its participants and the memorial 

site via its visitors in the light of personal observation.   

1995 Srebrenica Genocide and Memorial  

Srebrenica was a combination of all the elements of the war. It was a siege the length of 

Sarajevo, only more intense. It was the brutality of Omarska, only more brutal. It was the 

complicity of the United Nations, only more obvious. Srebrenica was everything that 

happened over three years in Bosnia culminated into one place and one time.5 

 Emir Suljagić, a Srebrenica survivor 

 

During the Balkans conflict of 1992-1995, the Bosnian town of Srebrenica, which was 

home to 40.000 Muslim men, women and children, was declared a UN Safe Area in the spring 

of 1993, under the watch of the United Nations Protection Force (UNPROFOR). Srebrenica 

was one of six heavily populated Muslim territories that the UN Security Council had sent 

lightly armed peacekeepers to protect and what fell to Srebrenica’s share were 600 Dutch. In 

July 1995, General Ratko Mladić and his Serbian paramilitary units overran and captured the 

town, despite its designation as an area which “should be free from any armed attack or any 

other hostile act” by UN Security Council Resolution 819 of 16 April 1993.6 In the days 

following Srebrenica’s fall, Mladić separated the Muslim men and boys of Srebrenica from 

the women and sent his forces in pursuit of those who attempted to flee into the hills. He 

claimed he was simply screening Muslim men for “war crimes” or detaining them for a 

prisoner exchange and eventually, all parties eventually would be united in safety.7 Instead, 

more than 8,000 Bosnian Muslim men and boys were systematically massacred and buried in 

mass graves. Thousands of women, children and elderly people were forcibly deported and a 

large number of women were raped. It was the greatest atrocity on European soil since the 
                                                             
5 Ed Vulliamy, “Srebrenica: ten years on,” openDemocracy.net, accessed 5 November 2015, 
http://www.opendemocracy.net/conflict-yugoslavia/srebrenica_2651.jsp  
6 Arne Johan Vetlesen, “Genocide: A Case for the Responsibility of the Bystander,” Journal of Peace Research 
37, no. 4, Special Issue on Ethics of War and Peace, (2000): 531. 
7 Samantha Power, A Problem from Hell: America and the Age of Genocide, (London: Harper Perennial, 2007), 
402. 
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Second World War. The International Court of Justice (ICJ) and the International Criminal 

Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) ruled that the mass execution of Bosniak men and 

boys in Srebrenica constituted genocide.   

Srebrenica Genocide Memorial is the memorial-cemetery complex established in lower 

Potočari, Srebrenica- where the UN Dutch battalion was based-, to honor the victims of the 

1995 Genocide. Inside a former car-battery factory, where the Bosnian Serb Army separated 

families before the executions, the Srebrenica-Potočari Memorial Center & Cemetery 

(SPMCC) offers a space for prayer and remembrance and serves as a final resting place for 

many of those massacred. This location was considered the most appropriate based on the 

results of a poll of some 12.000 survivors carried out by the Mothers of Srebrenica and Zepa 

Enclaves.8 The site was designated by the then-High Representative Wolfgang Petritsch in 

October 2000, to be administered directly from BiH state level.9 The first 600 burials of 

exhumed remains took place on 31 March 2003, followed by the official opening by the then-

US President Bill Clinton on 20 September, the same year. Since then, burials have taken 

place on each 11 July anniversary as the number of mass graves exhumed and remains 

identified increase each passing year.  

The ‘sacral’ component of the SPMCC, providing one of the largest open-air Muslim 

prayer spaces in Europe, consists primarily of burials themselves in addition to the Musala (a 

non-denominational open air prayer space), a memorial wall inscribed with the names of the 

8,372 victims (both interred and still missing) and two marker stones: One bearing the date of 

the event which was laid to designate the sight in 2001 and the other bearing the figure of 

8372 victims and the list of the municipalities they came from as many of them were refugees 

                                                             
8 Lisa DiCaprio, "The Betrayal of Srebrenica: The Ten-Year Commemoration, " The Public Historian 31,  no. 3 
(2009): 90.  
9 Ed Morrow, “How (Not) to Remember: War Crimes, Memorialisation and Reconciliation in Bosnia-
Herzegovina” (master's thesis, University of York, 2012), 49. 
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from other parts of eastern BiH. This part of the complex also involves a stone column 

displaying the ‘Srebrenica Prayer’ in Bosnian, English and Arabic on each of its three sides: 

In the Name of God 

The Most Merciful 

The Most Compassionate 

 

We pray to Almighty God, 

May grievance become hope! 

May revenge become justice! 

May mothers’ tears become prayers 

That Srebrenica 

Never happens again 

To no one and nowhere! 

 

The ‘memorial’ component, on the other side of the road, serves educational purposes. It 

involves the vast rusting bulk of the former battery factory which served as the headquarters 

of the Dutch battalion between 1994 and 1995. The ownership of the factory was transferred 

to the memorial centre by the Office of High Representatives (OHR) in March 2003. It houses 

the Memorial Room opened in 2007 where visitors can hear testimonials, watch film 

installations, and view recovered artifacts. The mandate of the SPMCC is “to dedicates its 

knowledge, experience, and energy to ensure that the Srebrenica story be heard by the whole 

world so as to avert future genocide.”10  

In addition to memorial, sacral and educational purposes, the SPMCC was also 

established as a means to reconciliation by facilitating the return of the refugees currently 

living in other parts of the country to Srebrenica. In this regard, it was founded also to serve 

as a symbolic place marker or “anchor” for the Muslim community to reclaim their roots in 
                                                             
10 “Srebrenica-Potocari Memorial Center & Cemetary”, International Coalition of Sites of Conscience, accessed 
7 November 2015, http://www.sitesofconscience.org/members/srebrenica-potocari-memorial-center-cemetery/  
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the area and hence, “symbolically undo” ethnic cleansing as they would return to their 

homeland feeling safe again where they belonged.11 This point is explicitly stated by one of 

the survivors of the genocide working at the memorial, Hasan Hasanović: “…memorial centre 

has a significant role in the return of the people. Because of the memorial centre, people are 

more willing to return to Srebrenica, because they feel safer.”12 The SPMCC is also the first 

memorial site to honor the mass killings of Muslims and it attracts a lot of visitors from 

Turkey, especially ones with Balkan origin.  

Srebrenica Genocide Memorial on 11 July 2015 

As aforementioned past 11 July was the 20th Anniversary of the Genocide against 

Bosniaks in “UN Safe Haven” Srebrenica and the commemoration took place in SPMCC. The 

commemoration was commonly attended by various parties consisting of; relatives of the 

victims; delegations from all around the world including statesmen, bureaucrats and military 

men; members of the international community in BiH; members of local and international 

non-governmental organizations and media, etc. More than 50.000 people and 80 delegations 

were expected to attend the 20th Anniversary but I could not find any official record of the 

numbers attended. The all-day program of 11 July consisted of two main parts just like the 

memorial site itself: Commemoration and Religious Program. Commemoration took place at 

the former car-battery factory and hence, in the memorial section of the memorial site. It 

started at 11:02h with the National Anthem of BiH-with a delay of half an hour according to 

the official program-followed by the addresses of the guests.13 Among more than 80 

delegations present at the memorial site, 16 delivered their speeches in the following order in 

listed durations of time between 11:03-12:40h: 

 
                                                             
11 Ger Duijzings, “Commemorating Srebrenica: Histories of Violence and the Politics of Memory in Eastern 
Bosnia,”  in The New Bosnian Mosaic: Identities, Memories and Moral Claims in a Post-war Society, ed. Xavier 
Bougarel, Elissa Helms and Ger Duijzings (Adershotl: Ashgate, 2007), 153--158. 
12 Cited in Morrow, “How (Not) to Remember: …”, 59. 
 
13 See appendix 1 for the announced official program of the 20th Anniversary.  
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Table 1: List of delegates who delivered speech at the 20th Anniversary 

Name Title Duration of Speech 
Ćamil Duraković Mayor of Srebrenica 8’40’’ 
Serge Brammertz The Chief Prosecutor for the 

International Criminal Tribunal for 
the former Yugoslavia 

4’50’’ 
 

 
Theodor Meron President of the International 

Criminal Tribunal for the former 
Yugoslavia and Presiding Judge of 
the Appeals Chambers of the 
International Criminal Tribunal for 
Rwanda 

5’ 

Valentin Inzko High Representative for BiH 5’ 
Akbar Torkan Representative of Islamic Republic 

of Iran, Senior Consultant to Iranian 
President Hassan Rouhani 

4’24’’ 

Jan Eliasson Deputy Secretary-General of UN 6’ 
Advija Ibrahimović Special Representative of the 

Genocide Victims in Srebrenica 
6’ 

Bert Koenders Dutch Minister of Foreign Affairs 5’ 
Queen Nur of Jordan  5’58’ 
Federica Mogherini High Representative of the European 

Union for Foreign Affairs and 
Security Policy  

2’40’’ 

Bill Clinton Former President of USA 10’40’’ 
Ahmet Davutoglu Former Prime Minister of Turkish 

Republic 
6’ 

Laura Boldrini President of the Chamber of Deputies 
of Italy 

4’10’’ 

Kolinda Grabar-Kitarović President of Croatia 3’23’’ 
Borut Pahor President of Slovenia 10’ 
Dragan Čović Chairman of the Presidency of BiH 7’ 
 
Note: For the list of speakers, see: “Govornici koji će se obratiti prisutnima sutra u 
Potočarima,” klix, accessed, November 10, 2015, http://www.klix.ba/vijesti/bih/govornici-
koji-ce-se-obratiti-prisutnima-sutra-u-potocarima/150710027. For the actual timeline of the 
program, see: “Tok obilježavanja 20. godišnjice genocida u Srebrenici,” klix, accessed, 
November 10, 2015, http://www.klix.ba/vijesti/bih/uzivo-obiljezavanje-20-godisnjice-
genocida-u srebrenici/150711005. For the duration of speeches, see full speeches on: 
“Posljednji smiraj za 136 ubijenih Srebreničana,” Aljazeera Balkans, accessed, November 11, 
2015, http://balkans.aljazeera.net/vijesti/posljednji-smiraj-za-136-ubijenih-srebrenicana. 
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According to the official program announced in advance, the speeches of the 

delegations were expected to last 47 minutes, whereas in reality, they lasted 1 hour and 37 

minutes. The final speech of Dragan Čović, Chairman of the Presidency of BiH, marked the 

end of the Commemoration part of the program and the delegations head towards the 

cemetery, the sacral part of the memorial, where a funeral service was to be held for 136 

victims whose remains were recently identified using DNA analysis. The passage of the 

delegates from memorial to sacral part within the memorial site marked the end of the 

Commemoration and the beginning of the Religious parts of the program. Former US 

President Bill Clinton was the first to lay flower on the genocide victim’s memorial followed 

by the other delegates. The delegation of Serbian Prime Minister, Aleksandar Vučić was 

attacked as the delegates were paying their respect to the victims of the 1995 Srebrenica 

Genocide and this incidence will be explored in a while. The midday, afternoon and burial 

prayers were followed by the speech of the Reisu-l-Ulema Husein ef. Kazazović. The burial 

ceremony started at 13:30h. and it involved the carrying of the coffins of recently identified 

136 victims of 1995 genocide from Musalla to the cemetery and the reading of their names 

followed by the prayers by their graves.  

Highlight of the Media Coverage of the 20th Anniversary: Crowd Reacts to Serbian 

Prime Minister Aleksandar Vučić 

 An “outrage” erupted among the crowd gathered at the graveyard of the memorial site 

by 12:50 h. as Serbian Prime Minister Aleksandar Vučić laid flowers on the genocide victim’s 

memorial to pay his respects to the victims like the other politicians. As he made his way into 

the graveyard, people hissed and yelled. Following a man’s call for “Takbir!”, the crowd 

responded “Allah-u Akbar!” (God is Great!) repeatedly and gradually getting louder, 

meanwhile, some were tossing stones and plastic water bottles at him. His security staff 
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rushed him up the graveyard’s steep hill, among the victims’ gravestones. At the top, the staff 

ushered him into his car as objects were still flying and he was hurriedly spirited away.14 

 As Vučić returned to Belgrade, appearing in front of cameras without glasses which 

can be read as an exposure of vulnerability, he told reporters that he was hit by a stone in the 

mouth but that was OK: “I regret that some people haven’t recognized my sincere intention to 

build friendship between Serbian and Bosniak people…I still give my hand to the Bosniak 

people. I will continue with that…and always be ready to work together to overcome 

problems.”15 International media providing extensive and detailed coverage of the reaction of 

the crowd to Vučić’s presence in the graveyard and his modest response to the “outrage”, in 

addition to the responses of the international community,16 failed to mention his statement 

from 20 years ago, which was also present on a banner in the memorial site: “For every Serb 

kílled, we will kill 100 Muslims.” He made this statement in the Serbian National Assembly 

as an active member of the Serbian Radical Party (SRS) on 20 July 1995, almost a week after 

the Srebrenica massacre.17 

Amnesia or ignorance of the mainstream international media regarding Vučić’s 

previous statement facilitated the creation of a perception of the incidence as an attack on the 

Serbian Prime Minister and hence, the reconciliation process rather than a political actor, who 

had had a say not easy to swallow for the mourners…Despite the praises of the international 

community of Vučić’s attendance to the 20th Anniversary and its possible positive impact on 

the reconciliation process, his political background was not forgotten especially by the 
                                                             
14 “Srebrenica ceremony: Crowd chases Serbian PM as more victims buried,” CNN Europe, accessed November 
7, 2015, http://edition.cnn.com/2015/07/11/europe/bosnia-srebrenica-massacre-commemoration/ 
15 Ibid. 
16 The European Union's foreign policy chief, Federica Mogherini, who attended the commemoration, stated her 
empathy for Vučić's presence with these lines she posted on twitter: "My solidarity to @avucic who made the 
historical choice of being present in #Srebrenica, Peace can be built only on reconciliation." The U.S. Embassy 
in Bosnia-Herzegovina condemned the incident with the statements: "Many of the mourners were horrified by 
the violence and disheartened that it disrupted the solemnity of the anniversary, The U.S. Embassy in Sarajevo 
shares that sentiment, and urges all to focus once again on the victims of the Srebrenica genocide and their 
families. Ibid. 
17 “Forgetting Resistance in the Balkans,” Balkanist, accessed  November 11, 2015, 
http://balkanist.net/forgetting-resistance-in-the-balkans/ 
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Muslims in the crowd, and hence, immune of provocation. Whether his presence was 

reconciliatory or provocative or whether it may operate at both levels simultaneously is open 

to discussion… Nevertheless, this incidence, once again, provided new “juicy” material to 

feed the long-established perception of the “land of conflicts” and in that sense, meet and 

satisfied the expectations of the media, if not any other party’s or parties’.  

Reflections on the 20th Anniversary 

Being present at the 20th anniversary with a mini-bus full of academics from different 

parts of the world, my main impression of the memorial site was total chaos or freedom 

depending on how one may prefer to read it. As controlled and regulated as the “political 

sphere” -the area reserved for politicians in the memorial site- was chaotic the “public 

sphere”– the rest of the memorial site including both the sacral and memorial sides. The 

chaotic or free setting was due to the lack of guided rules and regulations regarding conduct 

within the public sphere. Hence, one was free to locate oneself as one wishes within the 

memorial site: may it be under the limited shade provided by the few trees present in the 

sacral part, may it be by the tombstones, may it be as close as possible to the “political 

sphere” to be able to catch a few words from the speeches of the delegates… In this 

chaotic/free setting, where one located him/herself actually exposed where one stood in 

relation to the 20th Anniversary: the ones with losses, resting currently or hopefully soon or 

sometime in the future in the cemetery preferred to stand by the tombstones, whereas the 

“outsiders”, especially the international ones, were mainly running around for a spot which 

would allow for the possible “best shots” of the day.   

Such a setting providing ultimate chaos/freedom actually puts a lot of responsibility on 

the shoulders of its visitors, in case they may be aware of it: My personal choice was to pay 

my respect to the victims of the 95 Srebrenica genocide in the plain area in the graveyard 

leaving the space in between and around the tombstones to the ones with losses but 
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nevertheless, I found myself climbing up the graveyard in search of the possible “best spot” 

for the possible “best shots” although I did not have a camera. As I was in charge of a group 

of international academics all with cameras, I could neither afford to upset them nor lose any 

one of them in this chaotic/free setting where mobile communication was almost impossible 

due to the jammers set for the protection of the “political sphere”. This incidence made me 

immediately realize the differences in motivations for attending the 20th Anniversary. Trying 

to decipher different motivations behind different stands, what I found hard to observe around 

was the due respect to the losses and the ones with losses or death in general. 

The chaotic/free setting of the “public sphere” in the memorial site is actually not 

exceptional for BiH. The current public sphere in general is pretty much in lack of 

control/policing and hence, free. I read the freedom within the public sphere as a reflection of 

Bosnian generosity and hospitality. This openness leaving the guest as the responsible party 

for his/her own conduct places the host/ess in a possibly vulnerable position Many times 

already, the vulnerability test resulted in the suffering of the Bosnian Muslims; may it be in 

the form of forced mass migrations or in the form of mass killings. In the particular setting of 

the 20th anniversary, victims of the 1995 Srebrenica Genocide suffered once again as their 

graves were stepped on in the search for the possible “best spots” for the possible “best 

shots”. If we revisit the “outrage” erupted during the 20th anniversary in light of all these 

remarks, what one hears sounds rather like an outburst of Bosnian Muslims due to historically 

accumulated pain and anger… 
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Appendix 1. Official Program of the 20th Anniversary 
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PICS 2018 – DAVETLİ KONUŞMACILAR SUNUM DEŞİFRELERİ 

 

Prof. Dr. İrfan Erdoğan1 

İletişim varoluşun zorunlu koşuludur. Siyasal iletişime geldiğinizde siyasal iletişim, iletişimin 

bir parçasıdır. Dolayısıyla o da varoluşun bir koşuludur.  Peki sorun şu yeterli  koşulu mu? 

Hayır yeterli koşulu olamaz. Ama zorunlu koşul dediğimizde o olmazsa asla olmaz. Siyasal 

dediğimizde bahsettiğimiz bizim karar vermeler ve yönetmeler.  Siyasal Politikalar 

dediğimizde yaptığımız şu, karar verdiğimiz planları yapıyoruz. O planları nasıl uygulanacağını 

yapıyoruz, ondan sonra onları sorguluyoruz, sonra uygulamaları uygulamalar sırasında 

gözlemliyoruz ve uygulamalarda başarılı yanlar neler onlar belirleniyor ve başarısız yanlar 

neler onlar belirleniyor ve bunlar o uygulamaların sonucunda neye yansıyor o başka planlarımız 

var ya o planlara yansıyor.   Ve böylece biz başarılı olduğumuz yerleri tekrarlıyoruz başarısız 

olanlar değer değiştirilecekse değiştiriliyor, eğer düzeltilecekse düzeltmeler yapılıyor. Böylece 

farkındaysanız planlanan uygulama, uygulama sırasında gözlemleme, planlamayı düzeltme, 

düzeldikten sonra yeniden uygulama, gözlemleme. 

Benim dün akşam gece buraya gelirken önce ilk karşılaştığım şeylerden biri bir koku oluyor ve 

ne olduğunu sordum burada jeotermal endüstrisinin olduğunu lağım kokusuyla kimyasal 

kokusu karışmış olduğunu söylediler. Şimdi gelelim bize yanlış öğretilen bir şeye, kamu 

politikaları asla ve asla bazı istisnalar dışında halkın talebine göre yani halkın talebini 

bekleyerek yapılmaz. Düşünün şu kentte bir koku var, gece burada dayanılmaz bir koku ama 

şunu unutmayın arkadaşlar dayanılmaz kokuyu burada yaşayanlar bir süre sonra almazlar 

alışırlar.  Ama o sırada bunun bizi nasıl öldürdüğünün farkında olamayız. Dolayısıyla orada 

olması gereken şu, bize yanlış öğretilenlere göre ne olacak biz kamunun şikayetini 

bekleyeceğiz, kamunun talebini bekleyeceğiz o sırada kamunun talebine göre biz siyasal 

eyleme geçeceğiz.  Bir açık gerçek var apaçık gerçek. Bu açık gerçekte artık kamuoyunun 

şikayetine gerek yok burada bir koku var burada bu tehlikeli bir şey. Dolayısıyla ne olması 

lazım kamu güçleri ilgili kamu güçleri harekete geçip araştırma yapılması lazım, bu araştırma 

sonucunda bu havanın insanlara ne kadar zararlı olduğunun  bulunması lazım. Eğer hepten 

zararlıysa bir değişim gerekiyorsa değişim yapılması lazım. Yapılıyor mu sanmıyorum. Belki 

biz yaşlılar farkında değiliz orta yaşlılar ve biz alışmış olabiliriz ama bizim çocuklarımız 

                                                             
1 Emekli Öğretim Üyesi 
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hakikaten çoğu burada doğan çocukların çoğu eminim solunum yolları hastalığı ile karşı 

karşıya gelecektir.   

Anlatabiliyor muyum? Buradan anlatmak istediğimi herhalde anladınız.  Kamu politikalarında 

kamuoyu yoklamaları yani kamu ne istiyor buradaki amaç kamuya hizmet amacı değildir 

oradaki amaç kamuyu bir şekilde kontrol etme amacıdır. Ama kontrol etmek kötü anlama da 

gelmez. 

Vali beyin söylediğine de yanıt vereceğim ilginç sorular sordu. Onu deyince Shakespeare’in 

sözü aklıma geldi. Shakespeare diyor ki “Güçlünün sesi ne denli cırlak çıkarsa çıksın o sesle 

hâkimdir” anlatabiliyor muyum. Ben onu bir farklı şekilde anlatayım. Maddi üretim araçlarını 

kontrol edenler veya onlara sahip olanlar ya da onları kullananlar, dağıtımı kontrol edenler ve 

kullananlar,  bu sırada tabii ki tüketimi de bir şekilde kullananlar kontrol edenler aynı zamanda 

düşünsel olanı da onun düşünsel üretimini de onun dağıtımını da kullanımını da kontrol ederler. 

Dolayısıyla o zaman şu ortaya çıkıyor: Ne kadar yanlış olursa olsun Batı üreten alan olduğu 

için maddi olarak düşünsel bir üretme olanakları olduğu için ve aynı zamanda engelleme 

olanakları da olduğu için güçlünün sesi egemen oluyor.  

Şimdi gelelim ikinciye. Neden doğu veyahut doğu demiyor da alternatif olarak batı dışı? 

Alternatif arıyoruz. Dolayısıyla alternatif olarak aradığımızda aklımıza ilk gelecek olan batı 

dışıdır değil mi? Ama mesela bana baktığınızda ben kendime baktığımda batının üretimiyim. 

Benim eğitimim batıda oldu ama ilginç olan bir şey batı Naci hocanın söylediği gibi homojen 

bir yapı değil ama İlginç olan bir şey var ki orda bir homojenik var. Yani sömürü homojen değil 

ama sömürü sömürü. Anlatabiliyor muyum? Yani bir maddi sömürü var bunun yanında 

düşünsel, duygusal, bilgisel, tercihsel biçimlendirme var. Var ama orada bir şey daha var. Bir 

yerde egemenlik varsa daima mücadele vardır tarih böyledir. Batıda da mücadele var. Ben 

batıda eğitimimi orada yaptım daha doğrusu uzun zamanım orda geçti 30 yıl civarı ve ben orada 

alternatifi temsil eden kişiydim. Ama ben neyi öğrendim biliyor musunuz?  Bu çok önemli 

düşmanımın nasıl düşündüğünü çok iyi bilmeyi öğrendim. Dolayısıyla Amerika'nın düşünme 

tarzının nasıl olduğunu yaşayarak aynı zamanda çalışarak da öğrendim biliyorum. Ama şimdi 

orada bir alternatif var yani, birden çok alternatifler var ve onu ben temsil ediyorum ve ilginç 

olan bir şey hala o alternatifler batının alternatifleri. Ama onun dışında hatırlamamız gereken 

var mı? Neden olmasın ki. Koca bir doğu var. Ve o doğunun tarihi ve geçmişi ve siyasal benliği 

Avrupa’dan çok daha eski. Ve o zaman bir gerçek daha var ki bize söylenmeyen. Dün akşam 

konuşurken bunun üzerinde durmuştuk. O gerçeğe baktığınızda batı bu bilgiyi nereden aldı? 

Batının temeli doğu. Düşünün Marco Polo demişti ya Fransızlar neden parfüm sürer biliyor 
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musunuz gençler? Marco Polo Çin’e gittiğinde insanların yıkandığını görüyor. Onları görünce 

şaşırıyor. Ve düşünün Çin’e haçlılar geldiğinde ilk yaptıkları şeylerden birisi de kütüphaneleri 

basmak ve kütüphanelerdeki bilgilerin hepsini geriye götürmek. Yunanlılar aynı şekilde eski 

Yunanlılar. Dolayısıyla bir taşıma var. Yani ilişki var, yani Batı ile Doğu veya kuzey ile güney 

birbirinden bağımsız birbirinden ayrı iki şey değil iç içe fakat orada arkadaşlar şu çok önemli 

insan düşünen varlıktır. Biz koşulumuza bakarız, kağnı sürüyoruz. Ben Anadolu'nun faciasını 

anlatayım size ne tür bir facianın içindeyiz ona göre bilin. Kağnı süreriz. Kağnı çamura 

saplanır ve biz var ya binlerce yıldır Allah'ın belası kağnı çamura saplanır ve binlerce yıldır onu 

görürüz, onun üzerine düşünürüz, biliyoruz onu da bak bilmek yeterli değil, onu biliyoruz. Ve 

ama bir şey yapmıyoruz, onun üzerinde eylemde bulunmuyoruz. Birisi gelecek ondan sonra 

birileri gelecek yardım edecek ve kağnıyı oradan çıkartacağız gideceğiz. O zaman üstünlüğü 

kim kazanıyor biliyor musunuz o ilişkide? Kağnının tekerinin saplanmasının üzerine düşünen. 

Ondan sonra kendi kendine şöyle söyler: “Ben ne yaparım da bu kağnının tekeri saplanmaz 

ve  ben  birini beklemem” O zaman ne yapıyor düşünceyi yaşamına yansıtıyor. Ondan sonra 

yaşamını daha iyi yapabilmek için faaliyete geçiyor. İşte gençler faaliyete geçenler diğerlerini 

sömürecektir kaçınılmaz. Diğerleri üzerinde egemen olacaktır kaçınılmaz. Dolayısıyla bizim 

de yapacağımız yaptığımız neydi gençliğimden hatırlıyorum, hala aynı şeyi yapıyorum ben de 

“emperyalizm bizi sömürüyor” Evet emperyalizm bizi sömürüyor çünkü dediğim gibi eğer 

egemenlik birinin eline geçerse kaçınılmaz olarak korku kaçınılmazdır.  Dolayısıyla batı, batı 

dışı olması kaçınılmazdır. Çünkü alternatif arıyoruz. Alternatifi baktığımızda gençler şöyledir: 

hiçbir şey Yoktan var edilemez. Biz daima insanın yaptığı şudur, var olanlara bakarız. Var 

olanlara baktığımızda karşımızda bir de doku var. Bu dokuya bakacağız. Ama tabii hata şurada 

eğer şunu yaparsak ciddi bir hata: Batıyı kopyalamak yerine biz doğu kopyalayalım dersek, 

özellikle teolojik doğuyu kopyalamaya kalkarsak biz battık demektir. Anlatabiliyor muyum? 

Şimdi arkadaşlar biz siyasal dediğimizde yani siyasal iletişim dediğimizde, akademik yanına 

geleyim, bilimin yanına geleyim onu bilmemiz lazım. “Bilme” dediğimizde bir nasıl oluyor 

bilmek: öğrenme ve öğretme yoluyla. Siyasal bağlamda ve siyasal iletişim bağlamında bu 

sosyalleşme ile ilişkili. Bu ne zaman başlar biliyor musunuz? Anneniz ile başlar. Annemiz bize 

öğretir. Ondan sonra aile, ondan sonra okullar ve okullara geldiğinde iş resmileşir fakat en 

yaygın ve en etkili eğitimi biz iki yerde görürüz. Resmi olmayan televizyon ve ona cep telefonu 

eklendi ve aile ve çevre. Ondan sonra resmi eğitim gelir okullarda ve biz orada siyasal 

bağlamda, kültürel bağlamda sosyalleşiriz. Bu bir tür öğrenme. Gelelim bilimsel öğrenmeye. 

Bilimsel bilmeye geldiğinizde ona artık öbür kümeden farklı olması gerekir. Orada biz bilimsel 

süreçleri kullanarak, siyaset biliminin ne olduğu ve siyaset iletişiminin ne olduğunu açıklamaya 
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çalışırız. Ve işte orada arkadaşlar orada işte sorunlar başlar. Sorunların ilk başlaması şöyle: bir 

kot seçeceğiz değil mi? Bilmeniz gereken zihinde herkesi rahatsız eden uygulamalarımızı 

seçeceğiz. Onu seçerken orada ilk yanlılık başlar. Yani bir şey seçiyoruz.  A B C D tercihlerimiz 

var. Onlardan biz C’yi seçtiğimizde  A’yı B’yi ve D’yi dışarıda bırakıyoruz. Bunun anlamı şu 

gençler aynı şey bütün aşamalarda vardır bilimsel biçimde. Ve bunun anlamlarından birisi de 

şudur: Sosyal bilimlerde nesnel olmak, yansız olmak diye bir şey olamaz saçmalıktan başka bir 

şey değildir. Böyle bir şey olamaz. Ancak ve ancak dürüst olabilirsiniz ama ne kadar dürüst 

olabilirsiniz. 

Ne yapmanız lazım: bilmeniz lazım. Bilmek için bilmek istediğiniz diyelim ki “siyaset bilimi” 

O bilmek istediğinizi açıklamanız gerekir. Açıklamanız için onun ögelerinin, onu belirleyen 

öğelerin ne olduğunu bilmeniz gerekir. Onu bilmek için de doğru öğeleri seçmezsek yanlış 

yapma olasılığınız kalkar. Ondan sonra seçtiğimiz öğede doğasını, karakterini bilmeniz lazım 

onu tanımlamanız lazım. Eğer tanımlamada yanlışlık yaparsak ondan sonra bu yanlışlık devam 

edecektir ve artarak gidecektir. Sonra bizim ne yapmamız lazım, öğeler arasında ilişkiler 

kurmamız lazım. Eğer bu ilişkileri kurmada da yanlışlık yaparsak yine ondan sonrası yanlış 

olmaya devam edecektir. Bilimin, sosyal bilimin o kadar yaptığı bir şey değil ama bilimin en 

önemli yapmak istediklerinden birisi şudur: İlişkiler kurduktan sonra nedensellik bağları inşa 

etmek isteriz. Nedensellik bağları inşasında eğer biz yanlış nedenlerden hareket edersek geçmiş 

olsun sonrakine. Ne kadar sunduklarımız ne kadar içsel tutarlılığa sahip olursa olsun başlangıç 

noktamız yanlış olduğu için ondan sonrası ne kadar doğru olursa olsun bunun hiçbir anlamı 

yoktur çünkü o yanlıştır. Şimdi gelelim sonuca. Farkındaysanız çıkartacağımız sonuçlar tamamı 

ile ondan önceki aşamalarda yaptığımız doğrulara ve yanlışlara bağlıdır. Dolayısıyla siyasal 

bilim bilmeyerek o bilime açıklamanın geçerliliği tamamı ile yaptığınız o işin süreci var ya 

süreçteki bütün adımlarda yaptığımız şeylerin geçerli olmasına bağlıdır. Gelelim buna 

açıklamada bizim yaptığımız ne: Açıklama diye bir teoriden bahsediyoruz. Bunun anlamı şu: 

Biz insan pratiğine bakıyoruz, mesela siyasal dediğimiz konulara bakıyoruz. Niye? Biz onu 

açıklıyoruz. Dolayısıyla açıklamamızın geçerliliği neye bağlı oluyor? Biraz evvel anlattığım 

süreçlere bağlı oluyor. En çok yaptığımız hatalardan biri teori ile pratik bağını yanlış 

kurmak. Arkadaşlar teori ve pratik birbirinden ayrı iki şey değildir. Bu çok önemli. Çünkü biz 

teori ile ne yapıyoruz? Bir pratiği açıklıyoruz. Siyasal olanı veya siyasal ilişkiyi açıklıyoruz. 

Dolayısıyla bizim açıklamamızın geçerliliği o açıkladığımızı ne kadar geçerli olarak 

açıkladığımıza bağlıdır. Eğer biz onu yeterince doğru ve yeterli biçimde açıklayamıyorsak 

orada bizim açıklamamızda sorun var demektir. Ya açıklamamızın teorik kaynaklarının bir 

yerleri eksik veya yanlış ya da bizim teorik açıklamamızın en temel varsayımları yanlış. Eğer 
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bizim teorik açıklamamızın en temel varsayımları yetersizse bu teori artık geçersizdir. Bu 

teorinin kullanılmaması gerekir Ama eğer temel varsayımlar değil de diğer varsayımlarda sorun 

varsa onlar geçerli sayılabilir. Şimdi Naci hocamızın bir açıklaması vardı sabah (bu cümle 

anlaşılmıyor)  arkadaşların teori ve pratiği farklı değil. O örgütlü bir yapıda işin nasıl 

yapılacağını öğrenmelidir. Bunun teori ile alakası yok. Siz ne kadar diyelim bir örgütlü yapıda, 

herhangi bir örgütlü yapıda çalıştınız ve uzmanlaştınız. Sizi oradan alalım başka bir örgütlü 

yapıya götürelim, farklı bir kültürel pratiğin olduğu yapıya götürelim. Kaçınılmaz olarak sizin 

oradaki iş yapış biçimini öğrenmeniz lazım. Bu genellikle duruma göre bazen bir gün bazen bir 

hafta bazen bir ay sürebilir. Bu teori değildir, teori olarak sayılıyor. Pratiği öğrenmektir.  

İki şe anlatacağım. Birincisi siyasal iletişimin teori pratiği diyoruz. Orada biz öğrenme sürecinin 

öğretimi biz orda bilgi üretiyoruz. Dolaşıma sokuluyor bilgi, öğreniliyor ve biz onu 

kullanıyoruz ve bizim bilişlerimiz oluşuyor. İki şey söyleyeceğim. Birincisi nerede üretiliyor? 

Bunu üretenlere baktığınızda 3 merkez göreceğiz. Örneğin özel şirketler ikincisi üniversiteler 

ve devlet kurumları. Fakat bu birinciye baktığınızda şirketler var araştırma şirketleri. Araştırma 

şirketine bakıyorsunuz orada bilgi birikimi daha doğrusu üretilen bilgi hakikaten bilimsel bilgi 

mi? Bence hayır çünkü orada sadece ve sadece yüzde 50 eriliyor bize. Seçim kampanyalarında 

görüyorsunuz araştırmacılar. Şunlar şu kadarla kazanacak diye.  Bu para kazanmak için bilimsel 

süreci aracı olarak kullanmaktır. Peki Türkiye’nin dışına çıktığınızda Amerika’ya gittiğinizde 

orada bu özel şirketler ne yapıyor bunun öncesinde, öncesinde bazı özel şirketler var ki 

milyonlarca dolar alan özel şirketlerdir bunlar. Onların yaptığı ne biliyor musunuz arkadaşlar? 

Onlar bilgi üretiyor, siyasal bilgi üretiyor. Amerika’daki kavramlardan başlayarak. O bilgi 

hakikaten şu siyasal bilgi dediğimiz üretme ve dağıtmada çok etkili olan bir şey. Üniversitelere 

geldiğimizde üniversitelerde öğretilen siyasal iletişim derslerindeki bilginin büyük 

çoğunluğuna baktığımızda bence bir çöplükten pek fazla öteye gitmiyor. Çünkü bir yöntem 

sorunları nedeniyle, iki birçok nedenlerde var onu şey yapayım. Gelelim üretilen bilginin 

doğasına baktığımızda ne görüyoruz. Bir o üretilen bilgiye baktığımızda arkadaşlar birkaç tür 

var. Birincisi hakikaten bilimsel bilgi. O bilimsel bilgi Amerika’da ve Avrupa’da üretiliyor. O 

bilgi asla ve asla paylaşılmaz. O bilgi asla ve asla internette olmaz. O bilgi gizli bilgidir. Ve o 

bilgi için akıl almayacak derecede paralar veriliyor. İkinci bilgi üniversitelerde üretilen bilgi. 

Çoğu çöplük ama biraz sonra anlatacağım. Üçüncü bilgi medya tarafından üretilen bilgidir o 

çöplüğün en büyük yerini oluşturan bilgidir. Fakat gençler işte dünya binlerce yıldır o çöplük 

denilen bilgilerden geçerek yönetiliyor. Çünkü onlar ciddi şekilde işlevsel bilgidir. Çünkü 

insanların da siyasallaşması o tür bilgi sayesinde biçimlendiriliyor ve insanların, gençlerin 

siyasal davranışları, dünya görüşleri, savaşa kolayca gitmeleri onunla sağlanıyor. Buraya kadar 

gençlere şunu göstermiştim. Bir sürü görseller gösterdim. O görsellere baktığınızda onların 
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siyasal iletişime başlamasını göremeyiz aslında hepsi siyasal iletişimdir. Siyasal iletişim 

özellikle üniversitelerde siyasal süreçlere, seçimlere ve oy vermeye indirgenmiştir. Öyle değil. 

Siyasal iletişim hayatımızın her parçasıdır.   

 

Prof. Dr. Suat Gezgin2 

Sayın valim de sabahleyin konuşmalarda Avrupa'daki yaklaşımdan, batı yaklaşımından 

bahsetti. Ben batıcı değilim ama Avrupa'da yaşadım uzun süre oradaki eğitimimi 

tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndüm. Batıda siyaset bilimi denen bir şey varsa bu siyasetin 

ABC’sinden başlar. “Sanspo” dediğimiz ve tamamı ile bir milletvekili, aday adayı olmadan 

önce hangi partiden olursa o partide çalışma yapar sonra da o “sanspo” dediğimiz siyasal 

bilgiler eğitimi aldıkları fakülteye girer. Çok zor bir sınavla girer ve çok zor bir şekilde 1 yıl 2 

yıl çalışır kazanır. Yavaş yavaş siyaset öğrenmeye başlar, siyaset öğrendikten sonra ve 

milletvekilliği olmadan önce o bölgenin de belediye il encümen azası, belediye başkanı, sonra 

da yavaş yavaş milletvekilliğine soyunur. Avrupa'daki batılılaşma bu olgu ile gerçekleşiyor.  

İkincisi hemen şunu söylemek isterim: tanıtım. Bizim Türkiye'de Avrupa ülkeleri olarak şu 

andaki politik yönlerimizi veya Türkiye'deki didişmeleri gündeme getirdikleri içler acısı. Ben 

buna katılıyorum. İyi bir medya yansımaları dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yeteri kadar 

yapılmadığını görüyoruz. Nedenini sorarsak bugüne kadar Osmanlı Dönemi'nden Cumhuriyet 

dönemine kadar maalesef ve maalesef Türkiye'nin tanıtımını yeteri kadar yapmamışız. Hala 

bugün Avrupa ülkelerine gidelim, bazı insanların çarşaf giydiklerini, eskiden beri hala çarşaf 

giydiklerini, bayanların tamamıyla ile erkeklerle konuşmadığını, örf adetlerine saygı 

duyduklarını, bir evde, bir köyde bir gelinin kayınpederi ile ne eşiyle konuşabildiğini ne çocuğu 

ile konuşamadığını, çocuğunu ödemediğini söylemekte. Hele ki ben bunu bugüne kadar gelmiş 

geçmiş parti ABC diye kritik yapmıyorum yanlış anlamayın. İnanın samimi olarak söylüyorum 

senelerden beri Türkiye'nin tanıtımı yeteri kadar yapılmamıştır. İyi bir tanıtım yapılmış olsaydı 

ve uluslararası çapta yaygınlaşmış olsaydı bugüne bu durumlara düşmezdik onların da elinde 

bir kukla haline getirildik. Bunu ben net bir şekilde söylüyorum. Dün Alman basınını 

okuduğum zaman, Fransız basınını okuduğum zaman tamamı ile Türklerin barbar olduğunu, 

Türklerin hala Türkiye'ye girilmemesini sadece şu anda Ege yöresinde ve Antalya yöresinde 

gezdiğimiz zaman karşımıza ne görüyoruz tamamı ile Ruslardan başka kimse yok. Hemen 

akabinde meclise seçilen milletvekillerinden bahsetmiştim ya az önce. A B C D partisi önemli 

                                                             
2 İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi 
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değil. Hangi bölgeden seçildi ise o kişi direkt olarak o bölgeye 15 gün gelir. O sürede seçildiği 

bölgede seçmelerini dinler. Diğer partilerle işbirliği yapar ve böylelikle diğer partilerle işbirliği 

yaptığı zaman buraya ne gerekiyor bir okul veya bir cami veya herhangi bir ortaklaşa fikir 

beyanında bulunarak meclise sorunlar götürüyor.  

Cezayir olgusunu veya Fas, Cezayir Arap ülkeleri konusundan bahsedecek olursak. Cezayir'in 

tamamı ile bağımsızlığını bir türlü yapamamış ve bağımsızlık kriterleri çerçevesinde 

Fransızların sömürgesi olmuş. Fransa affedersin tamamıyla o dönemlerde tarihe baktığın zaman 

o tarihi incelediğim zaman tamamıyla sömürmüşler. İnanın samimi olarak söylüyorum ben 

Türk albayı ile görüştüğümde Fransa'da ve o dönemde askerlik yapıyormuş paralı askerlik 

lejyoner dediğimiz ve Fransızlar iskarpin ayakkabılarıyla Cezayirlilerin üstünden çiğneye 

çiğneye girerlermiş, istediklerini yaparlarmış. Ondan sonra sömürgecilik devam ederken 

tamamıyla Cezayir ulusal bağımsızlığını kabul etmiş ve şu anda bağımsız topraklarda krallar 

gibi yaşamaktalar. 

 

Prof. Dr. Süleyman İrvan3 

Şöyle bir şey yapmaya çalışacağım becerebildiğim kadarıyla. Önce birkaç konuda batı dışı 

meselesi konusunda birkaç şey söyleyip sonra da Türk medya sistemi konusunda acaba nasıl 

bir model çerçevesinde bakabiliriz konusunda bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. Ben 

kendim gazetecilik hocasıyım. Bu yüzden ağırlıklı olarak bu konularda birşeyler söylemeye 

çalışacağım. Şimdi bu batı dışı yaklaşım meselesi biraz beni aslında rahatsız eden bir 

kavramlaştırma. Çünkü yani batı dışı dediğimiz şeyde iki tane şey öngörülür. Bir tane batı var, 

bir de batının dışında bir alternatif olabilir mi acaba diye. Şimdi batı dediğimiz şey aslında hani 

çok konuşulacak bir şey değil aslında. Yani batı nereden baktığınıza bağlı olarak iyi yanları da 

var kötü yanları da var, sömürgeci yanları da var, demokratik yanları da var. Hangi batıyı kast 

ettiğimiz ok adar net değil. Batı dışı dediğimiz şey ise yani batının dışında bir alternatif olarak 

baktığımızda da kafamızda neyin canlandığı konusunda da açıkçası biraz düşünülüyor. 

Herkesin kafasında muhtemelen farklı bir şey canlanıyor. Nitekim batı sadece maddi anlamda 

sömürmedi aslında, habercilik anlamında da hala sömürüyor. Çünkü İrfan Hoca’nın söylediği 

gibi güçlü olan belirliyor algıları doğal olarak.  

                                                             
3 Üsküdar Üniversitesi, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi 
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Uzun yıllar 1960’lı yıllarda dünyada bağlantısızlar hareketi diye bir hareket ortaya çıktı ve bu 

hareketin asıl olarak ilgi alanı ekonomik sömürüydü yani ekonomik sömürüye karşı bir 

mücadele çünkü kuzey dedikleri batı, yoksul olan bölgeleri sömürüyordu. Bu sömürü aynı 

zamanda iletişim anlamında da söz konusuydu ve üçüncü dünya ülkeleri bu batı ağırlıklı haber 

yaptırdığı medyasını bu ülkelerle ilgili olumsuz haber yaptıklarını, buraları sürekli olumsuz 

biçimde gösterdiklerini söylüyorlardı ki haklıdırlar. Bu bugün de aynı şey var. İşte batıdaki 

Türkiye imajı kötüdür. Çünkü yani sonuçta habercilik anlayışı yani batının habercilik anlayışı 

biraz böyle bir şey. Bununla mücadele etmek tek başına yeterli değil. Biz kendimizi iyi 

tanıtırsak diye bir şey yok. Aslında biraz da ne yaptığımızla ilgili olarak da bu değişebilir. Yani 

siz de güçlü bir ülke haline gelirsiniz. Eğer güçlü haber ajanslarınız olur, dünyaya haber üreten 

bir ülke konumuna gelirseniz siz de nasıl ki Türk dizileri bütün Orta Doğu’da izleniyor ben 

mesela Tunus’a gittiğimde çok şaşırmıştım Tunus’ta köylerde filan yaşayanlar Türk dizileri 

izliyormuş ve Türk dili öğreniyormuş. Çünkü diziler çevrilmediği için sadece altyazıyla 

veriliyor ve Türkçe öğreniyorlarmış yani. Bu da mesela önemli bir şey üretim anlamında. Yani 

öncelikle üretmek ve doğru şeyler yapmak gerekiyor dolayısıyla bir dengesizlik var yani 

iletişim alanında da var, başka alanlarda da var. Bunu aşabilecek kendimizi doğru anlatabilecek 

doğru şeyler yapmamız lazım bence. Doğru şeyler yapınca zaten bence haberler de daha olumlu 

olarak değişebilir diye düşünüyorum. Şimdi Türk medya yapısı dediğimiz yapıya baktığımızda 

şimdi 1950’li yıllarda Amerika’da bir kitap yayınlandı.  

Dört basın kuramı diye bir kitap ve bu kitap inanıyorum ki dünyada en fazla kullanılan 

kaynakların başında gelir. Çünkü bu kaynak aslında dünyadaki basın sistemlerini sınıflandıran 

bir kaynak ve temel olarak dört gruba ayırmıştı. Liberal basın düzeni, otoriter basın düzeni, 

sosyalist basın düzeni ve toplumsal sorumluluk modeli gibi aslında liberal modele alternatif 

olarak önerdikleri bir modeldi. Temel olarak da şunu söylüyorlardı: Dünya’da egemen olan 

basın modeli liberal modeldir ve liberal model olmalıdır ama liberal modelin olumsuzluklarını 

gidermek için de bunun işte basının toplumda sorumluluk anlayışı İçinde kullanılması gerekir 

gibi tez vardı. Türk medya yapısına bakıldığında yani gazetecilik öğrencileri var herhalde 

burada. Misal bu Türk medyası ve medya- siyaset ilişkileri bağlamında bakıldığında nasıl 

bakabiliriz. Yani bunu bir batı perspektifinden mi bakalım yoksa hani batının geliştirdiği 

modeller teorilerin dışında bir model mi geliştirelim. Şimdi orda şu var aslında. Partiler diyoruz 

mesela siyasal partiler. Siyasal parti batının ürettiği bir kavram değil mi yani batıdan bize gelen 

bir kavram. Gazeteler kapitalizmin ürettiği iletişim araçları. Ve hani araç iletidir mantığından 

da hareket edersek yani zaten o araç kendi kültürüyle birlikte aslında var oluyor.  
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Osmanlı’da mesela gazetecilik nasıl başlamış diye bakıldığında önemli şeylerden bir tanesi 

Takvim-i Veka-i ve İstanbul basınının dışında 1864 yılında eyalet sisteminden vilayet sistemine 

geçiliyor büyük bir refah aslında Osmanlı için ve her vilayete bir matbaa kuruyorlar. Ve bu 

matbaalarda birer tane vilayet gazetesi çıkarıyorlar. Yani Osmanlı’da aslında gazetecilik devlet 

gazeteciliği olarak başlamış. Ama sonuçta gazetecilik yani sonuçta devlet eliyle bile başlamış 

bile olsa gazetecilik nedir sorusuyla ilgili bir şey değil mi yani siz eğer bir gazete çıkarıyorsanız 

ve buna da gazetecilik diyorsanız yaptığınız işe de o zaman gazetecilik mesleği ile ilgili bir 

problem söz konusu. Yani gazetecilik nedir ve nasıl yapılır? Bu ister devlet gazetesinde bu işi 

yapın ister özel bir gazetede yapın sonuçta sizin yapacağınız işi belirleyen mesleki kurallar var. 

Bu kurallar tabi ki bu pratiğin geliştiği yerlerde ortaya çıkmış ve yayıldıkça dünyaya o aracın 

kültürüyle birlikte aslında yayılmış. Şöyle bir anımı anlatayım çok kısa: 1970’li yıllarda ben 

ortaokul öğrencisiyken televizyon yeni yeni Anadolu’da yayıldı ve ilk defa işte bazı şehirlere 

televizyon yayınları başlamıştı. Ben Bolu’daydım o zaman. Bir tanıdığım,  büyüğüm yani evine 

bir tane televizyon almış. Bana diyor ki: “Ben televizyon aldım ama açmıyorum.” diyor. O 

zaman şey vardı böyle, bu batı kültürünü bize getiriyor filan diye. Dedim ki keşke almasaydın 

yani o kadar para verdin madem açmayacaksın. Yani şimdi televizyonun bir kültürü var yani. 

Şimdi siz bu televizyon kültüründen bağımsız Gerbner’in bu konuda çalışmaları vardır. Yani 

televizyonun bir kültürü var. Onunla birlikte siz televizyon yayıncılığı yapmaya başladığınız 

andan itibaren o kendi kültürü içinde zaten onu yayıyor.  

Şimdi batıda da Türk medyasına, Türk basınına bakıldığında benim hoşuma giden ve yüksek 

lisans, doktorada çalışan arkadaşlara da önerdiğim Türk medyasını nasıl anlamlandırmalıyız, 

nasıl bir medyamız var bizim diye bakıldığında Pablo ve Mergel Poli’nin “Karşılaştırmalı 

Medya Sistemleri Modeli” diye bir kitap var. Bunlar şunu söylüyorlar: yani bir tane model yok. 

Farklı modeller var aslında yani, makul uygulamalar var. Bunlardan bir tanesi liberal model, 

ikincisi kuzey Avrupa’da egemen olan demokratik medya dedikleri bir model var. Oradaki yapı 

çok farklı tabi ki daha sendikal örgütlenmelerin ağırlıkta olduğu hatta gazetelerin desteklendiği 

model. Bir de Akdeniz modeli var. Yani bizim de içinde bulunduğumuz İtalya, İspanya, 

Yunanistan, Türkiye gibi ülkelerin kuşağını anlatan. Buna da kutuplaşmış çoğulcu model 

diyorlar. Yani kutuplaşmış çoğulcu model. Bu aslında bizim sadece  medyanın kendisini değil 

aynı zamanda buradaki siyaseti de  anlatan bir kavram bu. Yani bu ülkelerde siyaset de bu 

şekilde işliyor yani. Naci hocaya sabahleyin mecliste niye böyle birbirinize çok ağır ithamlarda 

falan bulunuyorsunuz şeklinde sorular vardı. Biraz kutuplaşmış modeller böyle yani politika da 

kutuplaşmış durumda buralarda.  
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Medya sistemi de bunu biraz yansıtıyor. Peki bunun özellikleri nedir diye bakıldığında mesela 

bizim en büyük Türk medyasının, Türk basınının en önemli ve büyük sorunlarından bir tanesi 

tirajların çok düşük olması, düşük tirajlı gazeteler var. Mesela sabahleyin buradaki yerel 

gazetelere ilişkin soru sormuştum yerel gazete var mı burada diye. Yani mutlaka vardır. Mesela 

ben onların tirajını merak ediyorum ne kadar tiraj vardır diye. Mesela yerel gazeteler okunuyor 

mu kaç kişiye ulaşıyor? Muhtemelen yani Anadolu’daki yerel basının en önemli bunları Suat 

Hoca çok çalıştı aslında ama çok ciddi bir tiraj sorunu var yani yerel basının okuyucuya 

ulaşmada çok ciddi bir şeyi var. Hâlbuki yerel basın yerel demokrasi açısından çok önemli 

olabilir. Belki de hala işlevini yerine getiriyordur. Ama mesela halka ulaşmada çok ciddi 

sıkıntılar var. Yani gazeteler çoğunlukla satılmıyor bile. Abonelik sistemi yok vs ciddi sorunları 

var. Birincisi bu. İkincisi medya kuruluşları ile yani gazeteler ile siyasal partiler arasında 

paralellik olduğunu görüyor. Yani bu kuşakta olan ülkelerde bir paralellik var. Aslında Türk 

basınına da bakıldığında böyle bir paralellik çok aşikar biçimde görülüyor. Ama bu bugüne 

özgü değildir yalnız işte 1950’lerden itibaren aslında bu yapı vardır basında. Dolayısıyla mesela 

bu yoğun taraflı ve yoruma dayalı bir gazetecilik vardır. Yani mesela ben Amerika’da master 

eğitimimi aldım.  

Amerika’da tabi böyle bir yorum ağırlıklı bir gazetecilik yok. Türkiye mesela tahmini bile biraz 

daha önceki araştırmalara dayanarak söylüyorum ulusal basında yaklaşık 900 köşe yazarı var. 

Belki 1000 tane olmuştur. Düşünebiliyor musunuz 1000 köşe yazarı her hafta bazıları için her 

gün bazıları iki günde, üç günde bir yazanlar var. Yani ağırlıklı olarak mesela ben öğrenciye 

sorarım mesela. En beğendiğin gazeteci kim diye sorduğumda aldığım cevapların %99’u köşe 

yazarıdır yani. Gazeteci haberci değildir aslında. Köşe yazarları altına giriyor. En bilindik olan 

gazeteciler de köşe yazarları. Dolayısıyla böyle bir yorum ağırlıklı bir yapısı var gazeteciliğin. 

Şimdi medya özgürlüğü konusunda bu kuşakta mesela daha geç medya özgürlüklerine geçtiği 

ve sorunların olduğu söyleniyor. Gazeteler ekonomik olarak zayıf ve dolayısıyla ekonomik 

desteğe ihtiyaçları var. Bu da tabi sonuçta politik korumacılık, himayecilik dedikleri bir yapıya 

yol açıyor. İçsel çoğunluk yok basında. Yani gazetelerde farklı görüşleri temsil eden yazarlar 

yerine tek bir görüşü savunan yazarlar var. Siyaset ağırlıklı bir gazetecilik var. Yani gazetecinin 

birinci şeyi siyaset, yani diğer olanlar neredeyse çok önemsiz görünüyor. Medya ya partiler ya 

holdingler tarafından araçsallaştırılmış durumda yani onların bir aracı olarak görünüyor. 

Profesyonellik düzeyi düşük yani mesleki anlamda mesela ciddi sıkıntılar var. Etik sorunlar 

daha fazla görünüyor bu yüzden. Politik aktivite ve profesyonellik ayrışmamış durumda çok 

fazla yani gazeteciler kendilerini aynı zamanda politik aktivist olarak da konumlandırabiliyorlar 

çok rahatlıkla. Mesela bu Amerika’da bu ayrımlar net çizilmiştir.  
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Bir de devletin bu şartta medya alanı düzenlemede ve tonlamada güçlü bir rolü var. Şimdi 

90’lardan sonra mesela özel televizyonlar çıkınca biraz farklılaştı ama 90’lı yıllarda devlet 

kontrolündeydi, tekelindeydi yani bütün ülkelerde. Almanya’da, Fransa’da İngiltere’de devlet 

tekeli söz konusuydu yani devlet yayıncılığı ağırlıklı söz konusuydu. 90’lı yıllardan itibaren 

neo-liberal politikalarla birlikte televizyon alanı özel teşebbüslere açıldı. Dolayısıyla bütün bu 

sorunlar çerçevesinde bakıldığında Türk medyası nasıl bir medyadır. İşte bu böyle böyle bir 

medyadır. Yani aslında biraz bize özgü şeyleri de var ama yani sadece özgü değil mesela ortak 

paylaştığımız benzer şeyler var. İtalya, Yunanistan gibi birbirlerine çok benziyorlar, medya 

yapısı açısından. Dolayısıyla bu çerçevede siyasal iletişime bakmak lazım. Yani buradaki yani 

Türkiye’deki siyasal iletişimde medyanın rolü nedir diye bakıldığında mesela bugün 

Amerika’da çok ciddi bir kavga var Trump ile medya arasında. Çünkü orada medya daha güçlü, 

ekonomik olarak daha bağımsız durumda ve işte Trump da ciddi bir savaş veriyor yani savaş 

belki yanlış bir kavram olabilir ama ciddi bir mücadele var aralarında. Tabi ki o medyanın 

yapısından kaynaklanıyor. Ama işte bizim gibi ülkelerde medya biraz daha ekonomik olarak o 

kadar güçlü değil dolayısıyla sorunları olan bir alan. Siyasal iletişime de bu çerçevede bakmak 

gerekir. 

Prof. Dr. Serdar Öztürk4 

Ben biraz farklı bir hikaye anlatacağım. Hemen uyandınız görüyorum farklı bir hikaye 

anlatacağım dediğimde. Biraz önce bu oturuma gelmeden önce aralarda kahve içebilir miyim 

diye sordum. Dediler ki Nescafe var. Dedim ki Nescafe içmem. Çünkü Nescafe kahve değil. 

Gerçek kahve istiyorum yani ya filtre kahve olur ya da Türk Kahvesi olur. Dediler hocam Türk 

Kahvesi var. Tamam dedim. Türk Kahvesi’ni içtim. Zihnimde bazı sinapsisler açıldı. 

Dolayısıyla iletişimim kuvvetlendi. Şimdi size güzel bir hikaye anlatmaya başlayacağım. Bu 

bizim için niye önemli; anlattığımda biraz farkına varacaksınız bunun. Genel bazı 

temel kavramlar kullanacağım bu hikayeyi anlatırken çünkü bu tipik kurumlar aslında siyasal 

iletişim açısından bize önemli imkanlar sundu. Bunun üzerine düşünmek gerekiyor. 

Mübeccel Kıral diye bir sosyologumuz var bizim. Belki ismini duymuşsunuzdur, Tampon 

Mekanizma adında bir kavram kullanır. Niçin böyle bir kavram kullanıyor? Diyor ki 

devlet toplum ilişkileri arasındaki gerginliği alacak bir korunma ağı  gerekir. Bunu 

1960’larda Ereğli çalışmasında yaptı, sosyolojik bir araştırma.  

4 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi 
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Ve bu mekanlardan birisi de kahvehaneler diyor, kahvehaneler ve bazı mekanlar toplumla 

devlet arasındaki ilişkileri yumuşatıyor ve siyasal iletişim sağlıyor aslında diyor. Şimdi 

baktığımızda böyle bir mekan nerede doğmuş ilk önce ve bunun gelişimi nasıl ve bu gelişim 

içerisinde batı teorisyenlerinin sık sık atıf yaptığı bir alan olan  kamusal alan bizim için ne 

anlam ifade ediyor? Bunun üzerine kafa yormak gerekiyor diye düşünelim. Tampon 

mekanizma ve kahvehaneler... 1510’lu yıllara gitseydik Mekke’de kahvehaneleri görebilirdik, 

burada kahve içilmekteydi. 1517 yılına geldiğimizde bu kahve içeceği Osmanlı ülkesine 

getirildi ve sarayda tüketilmeye başlandı. Kahve içeceği etrafında sohbetler biraz daha 

koyu olmaya başlıyor. Niçin? Çünkü kahve insanın iletişimini güçlendiriyor ve bundan 

insanlar zevk almaya başlıyor. Fakat bu hikayenin sosyalleşme yani geniş toplum 

kesimleriyle ilişkisi 1554’lü 55’li yıllara kadar olmuyor. Bu yıllarda Suriye’de iki tane 

muhterem bu içeceği İstanbul’a getiriyor Tahtakale’ye ve orada bir kahvehane açıyorlar. 

Diyorlar ki biz bu kahvehaneyi açarsak insanlar kahveyi tüketir ve biz de burada para 

kazanırız. Yani temel amaç para kazanmak. Gerçekten de bu mekan kurulduktan sonra kahve 

içeceği etrafında ilginç bir sosyalleşme oluşuyor. Buraya sadece sıradan insanlar gelmiyor. 

Tüccarlar, müderrisler, öğretmenler toplumun yüksek kesiminden insanlar da gelmeye 

başlıyor. Ve belki de dünya tarihinde ilginç bir oluşum oluyor. Yani bu da Osmanlı ülkesinde 

oluyor o da nedir? Yönetenlerle yönetilenler ilk defa bir mekanda buluşmaya başlıyor. 

Yönetenlerle yönetilenlerin bir mekanda ilk defa buluşması... Bu ne anlam ifade ediyor? 

Osmanlı toplum yapısı içerisinde biz bilmekteyiz ki yönetenlerle yönetilenler birbirinden 

ayrılır. Yönetenler yönetir, yönetilenler yönetilir. Yönetmek teknik bir iştir, öyle bir anlayış 

var. Fakat memur kesiminden ve diğer kesimden insanlar buraya geldiklerinde ilk defa 

buluşma gerçekleşiyor, karşılaşma. Ve böylece bir dünyevileşmeden söz etmeye 

başlıyorsunuz. Yani kararlar sadece kapalı kapılar ardında alınmıyor.  

Dedikodu mekanizmasından söz ediyorsunuz, gevezelikten söz ediyorsunuz, sohbetten söz 

etmeye başlıyorsunuz. Sözlü kültür yönetenlerle yönetilenleri bir araya getiriyor. Ve bu 

yönetenlerle yönetilenler arasındaki ilişkileri keşfetmeye başlıyoruz. Bu durum yönetenler 

katında rahatsızlık yaratıyor. İşte mekan üzerindeki mücadele de böyle başlıyor. Yani 

yönetebilmek teknik bir iş ise siz bir şeyi sezerseniz, yönetenlerle yönetilenler bir araya 

geliyorsa kahvehanede o zaman onun üzerine mücadele başlatırsınız. Ve kahve içeceğinin 

haram olduğu gerekçesiyle kahvehaneler kapatılmaya başlıyor. Gerekçe çok ilginç: 

Kahve içeceği yakıldığı için İstanbul ilinde mekruhtur deniyor. Halbuki bu gerekçe 

saptırıcı bir gerekçe. Asıl gerekçe bu değil. Asıl gerekçe biraz önce söylediğim gibi sohbet 

ekseni etrafında yöneticilerin aşağı kesimlere kadar inmesi. Ama bu kapatmalar işe yaramadı.  
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Bunu sosyal tarihimizden biliriz, arşivlerden biliriz. Nedir bu? İnsanlar bu defa başka amaçlarla 

kullandıkları mekanları kahvehaneleştiriyorlar. Ne demek bu? Berber dükkanları kahvehane 

gibi kullanılmaya başlandı.

Berber dükkanlarında kahvehane sohbeti yapılıyor. Başka mekanlara ceza uygulanıyor. Her 

seferinde kapatmaların üstesinden taktikler vasıtasıyla geliniyor. Siyaset biliminde strateji ve 

taktik diye iki kavram vardır bilirsiniz. Ya da felsefede de vardır. Strateji ve taktik. Strateji 

büyük S ile başlar, taktik küçük t ile başlar. Strateji makro iktidarın bir taktiğidir, geliştirdiği 

tekniktir yönetme tekniği yani büyük iktidarların. Taktik ise bütün iktidarların yani geniş 

toplum kesimlerinin değişik kaçak yollarla geliştirdikleri bir yöntem. Dolayısıyla bir taktik 

değer vasıtasıyla ne oluyor kahvehane yasakları başarıya ulaşamıyor. Şimdi bazı arkadaşlarımız 

1 saatte yoruldu ama bir hikaye anlatıyordum hikayeler demek ki insanı fazla etkileyemiyor. 

Şimdi burada ilginç olan unsurlardan birisi de şu: Bir kavram daha kullanacağız. O kavram da 

duygulanımsal kamusal alan. Bu kavramı önermekteyim nedeni şu: Bu kahvehanelerde aynı 

zamanda sohbetin dışında teatral performanslar da bir söylem üretiyor. Ne demek bu? 

Karagöz ve meddah performansları aynı zamanda aşıklar. Yani Osmanlı ülkesinde 

gazetenin ortaya çıkışına kadar haber ve bilgi yok değil var. Haber ve bilgi nasıl 

işliyor? Kahvehaneler vasıtasıyla işliyor. Haber ve bilgi bir kahvehaneden diğer 

kahvehaneye yayılıyor. Ama bu yayılmanın bir başka profesyonel aktörleri var.  

Onlar da karagözcüler, meddahlar ve aşık hikayeleri anlatanlar. Karagöz diye bir şey 

muhtemelen duymuşsunuzdur. Karagöz o dönemin sineması. Yani Türkiye tarihinde 1896 

yılında sinema gösterimleri olmadan önce sinema işlevini karagözcüler görüyordu. Peki 

Karagöz nedir? Karagöz gölge tiyatrosu biliyorsunuz. Bir tarafta yönetenleri temsil eden 

Hacivat var. Diğer tarafta geniş toplum kesimlerini temsil eden Karagöz var. Karagöz halk 

ağızıyla konuşuyor, Hacivat saray ağızıyla, iktidarların ağızıyla konuşuyor yani dili o şekilde 

şekillenmiş durumda. Ve ikisi söz mücadelesi içerisindeler. Bu mücadele neyle işliyor: ironi, 

mizah, taşlama ve yergiyle işliyor. İroni, mizah, taşlama ve yergiyle insanlar dertlerini 

anlatıyor. Yani illa bilimsel dili kullanmak zorunda değiller. Eleştirel, kritik, rasyonel dili 

kullanmak zorunda değiller. İnsanlar değişik söylem şekilleriyle de haberi bilgiyi ne yapabilir, 

aktarabilir. İşte karagöz iki sınıfı karşı karşıya getirerek bunu yapıyor. Ve bu karagözde aynı 

zamanda eleştirilmeyen hiçbir kimse yok. Herkes eleştiriliyor. Her topluluk. Dolayısıyla belki 

günümüzde Hollywood filmleri göremeyeceğiniz ilginç bir şey gerçekleşiyor. Hollywood 

filmlerinde iyi ve kötü bellidir ama Karagöz’de iyi ve kötü yoktur. İyi ve kötü yoktur. Siz onu 

izler ve kendinize bile gülersiniz, bence bu çok önemlidir.  
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Dolayısıyla karagözde devlet eleştirileri de yapılabilir, vezirler de eleştirilebilir, siyasal bir 

eleştiri vardır. İki, müstehcenlik; müstehcenlik derken kast ettiğim şey karagözde cinsel 

mizah da yapılıyor. Yani o zamanki devlet kodlarının dışında ilginç bir üretim de 

gerçekleşiyor ve bu zaman zaman da yönetimi rahatsız ediyor fakat müzakereyle bu 

problemin üstesinden de geliyor.  

Medya gazetecilik üzerine konuşuyoruz. Gazeteciler kimler? Bir gazeteciyi görünce biz 

yazılı basınla özdeşleştiririz. Halbuki toplumu gözlemleyen toplumda, uzakta  heryerde 

toplumu gözlemleyen, toplumun fotoğrafını çeken hikaye anlatıcıları da var. Bu hikaye 

anlatıcıları toplumun yüzüne bakarak, insanların konuşmalarını süzerek, filtreleyerek 

kendilerince hikaye oluşturuyorlar ve geçmişle de bunları birleştiriyorlar. Meddah hikayeleri, 

içerisinde eleştirinin bulunduğu ama bu eleştirinin yüksek düzeyler içinde olmadığı mizah, 

ironi, taşlama, yergiden oluşuyor. Bu tür kültürün olduğu bir eleştiri ve insanlar gidip 

problemlerini meddah hikayelerinde anlatmaya başlıyor. Aşık performansına da ceza verildi. 

Teatral performanslardır bunlar. Dolayısıyla konuyu mizah ile aktarmak üzerine farklı bir 

kamusallık inşa ediliyor. İşte bunun ismine ben duygulanımsal kamusal alan diyorum. Peki 

diyeceksiniz ki hocam bunun dışında başka ne kamusal alan var? Bunun dışında sizin siyaset 

bilimiyle iletişim kitaplarında okuduğunuz Habermas’cı rasyonel kamusal alan var.  

Habermas ve diğer batılı felsefeciler, siyaset bilimcileri susuyorlar, kamusal alan sadece 

batıyla özdeşleştiriliyor. Diyor ki devletle özel alanlar arasında bir alan oluştu 

kahvehanelerde. Ama biz bilmekteyiz ki 1550 yılında kahvehaneler kuruluyor. Batıdaki 

kahvehaneler 1650 yılında İngiltere’de. Dolayısıyla siz 100 yıllık farkı görmüyorsunuz. Ne 

yapıyor sunuz, hikayeyi 1650 lerden sonra başlatıyorsunuz. Acaba bu sağlıklı mı diye insan 

kendi kendine soruyor. Şimdi tabi yoruldunuz ama son kısımlarına biraz bunları uzatmadan 

söyleyeceğim. Sadece sorduğum soru şu. 1550 yılında başlayan bir hikaye acaba aynı mı 

kalmış? Aynı kalmıyor. Niye aynı kalmıyor? Çünkü devletle toplum arasında etki ve 

tepki mücadelesi var. Siz karar alıyorsunuz toplum buna tepki veriyor, kendine göre bir 

sistem geliştiriyor değişik taktikleriyle. Devlet ona göre kendini biçimlendiriyor. Müzakere, 

aslında siyasal iletişimin en önemli unsurlarından birisi etkiye-tepkiye göre işleyen bir 

şey. Ve sonra biraz hızlı geçeceğim Tanzimat modernleşmesine geliyoruz. Tanzimat 

modernleşmesinden sonra veya 1839’dan sonra bazı şeyler değişiyor. Daha önce 

kahvehanelerdeki siyaset sohbetleri, karagöz, meddah performansları cezalandırılırken 

insanların görüşleri cezalandırılırken, bazen sürgüne gönderilirken, Tanzimat 

modernleşmesinden sonra cezalandırma ara sıra yapılan bir faaliyet haline geliyor. Peki ne 

oldu?
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Burası önemli. Cezalandırmadan ziyade kahvehane sohbetlerini öğrenmeye çalışıyor devlet. 

Diyor ki halkın nabzı nasıl işliyor. Kamuoyu modern bir kavramdır diyoruz. Kamuoyunu, 

halkın nabzının nasıl işlediğini öğrenebilmek için devlet gözetleme istemini geliştiriyor. Yani 

insanlar ne konuşuyor ne düşünüyor, devlet bunu öğrenmek istiyor. Ve buna karşı bir ceza 

verilmiyor. İşte size kamuoyu. Kamuoyuaslında belki de Türkiye tarihinde asırlar önce ortaya 

çıkmış bir kavram. Kamuoyunu artık bu şekilde de düşünmemiz gerekiyor.  

Doç. Dr. Esra İlkay Keloğlu İşler5 

Malumunuz biz akademisyenlerin kafasında bir sorun ya da soru olur. Gündelik 

hayatımızda yapmaya devam edegeldiğimiz işleri yaparken ( dersler ve diğer işler) 

kafamızdaki sorunu düşünmeye başlarız. Naçizane bu günlerde üzerinde düşündüğüm 

konulardan bir tanesi de kamusal alan ve kamusal alanın illüzyonu, bir gerçek kamusal 

alandan bahsediyoruz bir de hali hazırdaki kamusal alanın modifiye edilmiş bir 

kamuoyunundan. Bu çalışmada sorgulanacak olan: gerçek kamuoyu ve kamusal 

alanın düalistik olarak tam karşısına yerleştireceğimiz yaratılmış kamuoyu ve 

kamusal alandır. Önce biraz bu kamusal alan  hakkındaki ilk sorgulayan kişilerinden biri 

Immanuel Kant’ı da anmadan geçemeyiz. Kant der ki ; İnsan yeryüzündeki tek akıllı bir varlık 

olarak adil bir sivil kurum tespit edebilecek tek canlıdır. Ama bunu yapabilmesi için ne olması 

lazım? Özgür olması gerekir dolayısıyla aklın kamusal kullanımı hem halkın mantığını hem 

de yönetiminki üzerinde etkili bir şey sağlayacaktır.  

Dikkat edersek Kant’ın kamusal alan önerisi diyalektik bir süreci içeriyor. Özgürce düşünen 

her bireyin hem aktör olduğu hem de izleyici olarak katkıda bulunduğu demokratik bir 

tartışma ortamı ile hakikate ve meşru uzlaşmaya varan bir süreç. Bu bana şunu hatırlatıyor 

dijital medyaya sayısal medyaya ilk başladığımda web 1.0 sonra web 2.0 vardı, şu anda web 

3.0'a geldik ve tam Kant’ın söylediği gibi işte çeşitli kamuoyu gruplar var insanlar Twitter 

gençler şunu söylüyor: “Bir şey gönderiyor ileti gönderiyor karşıdan bir ileti geliyor bir 

tartışma var ve o tartışma hoşuna gidiyor varlığını hissediyor. O tartışmada görüşünü bir 

tweet alıp yürüyor. Geçen Twitter’da  şöyle bir şey gördüm öğrenci demiş ki tweetim 

yürümüş Ebru arkadaşımızda çok mutlu oldum inşallah Allah bana da nasip eder 

tweetimin yürümesini.  

5 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi 
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İşte tebrik ediyor arkadaşları ünlü oldu orda. Bu neden hoş çünkü o kişi için söylediği şeyde 

şu tweeti şöyle bir tweet “Derste hoca konuşurken sürekli konuşan ve çok bilmişlere  sinir 

oluyorum” gibi bir şey yazmış ve bu yürümüş. Herkesin duygusunu ifade ediyor ve 

demokratik bir katılım olmasını sağlıyor. Hem duyguyu ifade ediyor hem bir şey söylüyor. 

Şimdi şöyle söyleyelim biz ne arıyoruz hem uzlaşma arıyoruz ortak bir zeminde bir ortak 

akımda buluşmaya çalışıyoruz bu nedenle kamuoyu ve kamusal alan birbirinden çok farklı iki 

kavram olsa bile birbiriyle çok alakalı iki kavram.  

Ama kamusal alana girinceye kadar o uzlaşma aranıncaya kadar seçimin tabiki 1. ve 2. Dünya 

Savaşı'nda daha propagandif yapıldığı karşıt ya da düşünme alanın tamamen yok edilmek 

üzere değişim aracının bir silah gibi kullanıldığı bir iletişim ortamını yaşadık. Dolayısıyla 

bunun üzerine yani 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndaki ortamdan sonra gelen haber basın o kamusal 

alan diye bir düşünmeye sorgulamaya başladığı dönemde Habermas' ın kamusal alan 

hakkındaki çalışması  dört  alanda özgündü ve aynı zamanda eleşt ir iye uğradı : 

1) Kamusal iyiyi birlikte müzakere eden, kendi aralarında eşit ve özel kişilerden oluşan kamu 

2) Özel alan/kamusal alan ve kamusal alan/devlet ayrımları (net ve keskin) 3) Akılcı bir 

iletişim aracılığıyla evrensel normlara dayalı bir konsensüs oluşturmayı başarma olanağı 4) 

Burjuva kamusal alanı: evrensel eğilimli ama pratikte “okuyan bir kamuya” tahsis edilmiş 

uzlaşımsal bir kamusal alan. İlk maddeye eleştiri Floris ve Fraser’dan geldi: Enformasyona 

eşitsiz erişim ve medyanın daima bir dolayımlama ürünü olmasını vurgularken, Eley ve 

Walzer devlet ve sivil toplum arasında Habermas’ın öngördüğü şekilde keskin bir ayrım 

olmadığı geçişken ve tamamlayıcı bir yapı olduğu eleştirisini getirdiler. 3.nokta hakkında 

Elisabeth von Neumann toplumsal baskının bazı koşullarda yurttaşları kendi kanaatlerini 

açıklamamaya (suskunluk sarmalını hatırlayalım) yönelttiğini belirtir. 4. Noktaya en önemli 

eleştiri asistanı Oscar Negt’den gelir: tarihsel deneyimleri hatırlarak burjuva kamusal alanının 

karşısına bir proleterya kamusal alanı yerleştirir. Ben de aynı Naci hocamız ve diğer hocaların 

belirttiği gibi bu Batı yaklaşımları kelimesini de biraz düşündürdü evet bilgi tek bir bilgi 

yoktur birden fazla gerçek hakikat vardır evet bunları biliyoruz. Öte yandan insanın kendisi ya 

da ortak akım tektir. 

Türkiye’de Kamusal alanın tarihsel deneyimlerine dair örnekler

Bu bölümde az önceki kuramsal tartışmayı örneklendirmeyi ancak çarpıcı olmasına gayret 

ettiğim örneklerle zihinlerinizi kışkıtmayı amaçlıyorum. O nedenle ilk örneğimi II. Meşrutiyet 

sonrası Osmanlı basınından seçtim
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2013 yılında yapılan TSBD’nin 13.kongresinde sunduğumuz “Cem: iki dil arası mizah ve 
muhalefet” başlıklı araştırmamızdan yararlanacağım. Bilindiği üzere İstibdat rejimi 
sonrasında baskı ve sansürden 1908 sonrasında azade kalan basın siyasal ve toplumsal açıdan 
devrimsel nitelikte bir dönem geçirir. 1908 sonrasındaki yayın patlaması, 31 Mart Olayı’na 
giden süreçte, Meclis-i Mebusan’daki siyasal tartışmalara yön verir; toplumsal açıdan o güne 
kadar görülmemiş bir dinamizme neden olur (Koloğlu, 2005). Bu dönemde bazı gazetelerin 
tirajları elli bini geçerken (Yalman,1968: 87), 24 Temmuz sonrasında bir buçuk ay içinde iki 
yüzün üstünde gazete imtiyazı alınır. (İskit, 1939: 76-77)  Osmanlı sınırları dahilinde 
konuşulan tüm dillerde gazeteler yayımlanmaya başlandığı gibi, önceden gizlice yürütülen ve 
o dönemde Osmanlı toplumunda aykırı olarak görülebilecek birçok siyasi düşünce de ifade 
özgürlüğüne kavuşur (Yalman, 1968: 88, 113-117). 

Söz konusu dönemin mizah basınının niceliksel ve niteliksel olarak en kaliteli örneklerinden 
biri olan Cem (Djem)  dergisi Cemil Cem tarafından Osmanlıca ve Fransızca olmak üzere iki 
dilde yayımlanmıştır. Cemil Cem’in karikatürlerinin yanı sıra Refik Halid Karay ve 
Hamdullah Suphi Tanrıöver gibi önemli isimler de dergiye “mizahi” yazıları ile katkıda 
bulunmuşlardır. Derginin iki dilde yayınlanmasının sebebi hem Osmanlı hem de yabancı 
kamuoyuna erişebilmeyi sağlama isteği olması muhtemeldir. Cem döneminin en yüksek tirajlı 
mizah dergisidir; sadece İstanbul’da 12bin tiraja sahip olduğu belirtilmektedir. 10 Kasım 
1910’da yayınlanmaya başlamasından itibaren İttihat ve Terakki’ye karşı açıkça eleştiri 
yapmaktan kaçınmayan Cem, Balkan Savaşı sırasında da muhalif tavrını devam ettirmiştir. 
İçerik özellikle de karikatürlerin altyazıları incelendiğinde Osmanlıca ile Fransızca olan 
kısımların birebir örtüşmediği bazı önemli farklılıklar vardır. “Derginin ilk sayısında "Biriki 
Söz" başlığı altında yazdığı önsözde, karikatürün hem söz sanatı olarak edebiyata, hem de 
çizgiye dayandığını; ince bir alay taşımadan ve becerili bir çizgi sergilemeden karikatür 
olamayacağını vurguluyordu” (2008). Siyasi portre karikatürlerinde devlet adamları 
eleştirilirken aynı zamanda sistemin aksayan yanlarını, “hürriyet” ideali sunumu, Kadın ve 
sosyal duruma dair ilerici yorum ve hicivler dergiyi benzerleri arasından farklılaştırmaktadır. 
Balkan Savaşı sırasında cepheden ye-nilgi haberi gelmeye başlayınca Cem 1912'de dergiyi 
kapatmak zorunda kalır ve Avrupa'ya döner. Keskin’in de belirttiği gibi “Cem 
karikatürlerinde genellikle Türkiye' nin siyasal yaşamını konu alır. İttihat ve Terakki 
döneminin yolsuzlukları ve içinde değişik görüşte kişileri barındıran muhalefetteki Hür-riyet 
ve İtilaf Fırkası'nm tutumu, sözünü sakınmayan sanatçının eleştirilerinden kurtu-
lamamıştır”(2008). İşte bu dönemde Cem’in Osmanlı’da İttihat ve Terakki Cemiyeti 
kontrolündeki iktidarın “Hürriyet” anlayışını eleştirmektedir. Batı’da resmedilen “kadın” 
özgürlük sembolü, Osmanlı’da yeni adımları atılan bir sürece işaret ettiği için küçük bir kız 
çocuğu olarak çizilir. İttihatçıların “Hürriyet”in önünde diz çökeceğine, hürrriyete el öptürme 
çabası dönemin siyasal koşullarına yönelik açık bir eleştiridir. Karikatürde küçük kız çocuğu 
Hürriyet, Mahmut Şevket Paşa, Hakkı Bey ve Halil Bey’in önünde ellerini öpmesi ve biat 
etmesi için zorlanmaktadır. Karikatür 4 (5 Ocak 1911, No: 9). Dominique Wolton’un da 
belirttiği gibi medyatik kamusal alan, bazen sadece güncel toplumların ayırt edici 
çelişkilerinin yöneltildiği simgesel yerlerden biridir. Bu örnekte yazılı basın enformasyon ve 
iletişim konusunda çok sayıda olan diğer basın kuruluşları ile birlikte gerçek bir kamuoyunun 
oluşması bağlamında ciddi bir rol üstleniyor. Bu rolü, demokratik diyalektik Kantien bir 
kamusal alanın simgesel mecrası olarak niteleyebiliriz. 

6 Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi 
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İkinci örnek erken Cumhuriyet dönemindeki halkın dönüşümüyle ilgili. Osmanlı tabiyetindeki 

çeşitli alt kimlikleri “yurttaşlık” potasında eriterek kendi kendisini yönetmede söz sahibi 

halk’ın inşasında idealist milletvekillerinden biri de Kırklareli mebusu Mehmet Fuat 

Umay’dır. Uzun süren savaşlar sonucunda sokaklar dilenci ve çalışan çocuklarla (büyük bir 

kısmı öksüz veya yetim olan) doludur. Meclis zabıt cerideleri incelendiğinde doktor Mehmet 

Fuat Umay’ın genellikle halk ve çocuk sağlığıi muzur neşriyatı önlemek, gibi kamu yararına 

yönelik çalışmalarda bulunduğu görülür. Cumhuriyetin ilk yıllarında çocuk politikaları 

oldukça ilginç zira son derece idealist bir şekilde fiziksel ve ruhsal bakımdan sağlıklı bir 

neslin yetiştirilmesi, küçüklerin zararlı enformasyondan korunması yetişkinlere ait bazı 

kamusal alanlardan yasaklanmalarına ilişkin çabalar, fakir çocuklara eğitim barınma ve 

yetişme imkanlarının sağlanması, kimsesiz çocukların korunması politikalarına 

odaklanmaktadır. 30 haziran 1921 tarihinde Dr. Fuat Umay Himaye-i Etfal cemiyeti’ni kurar, 

bir çocuk doktoru olarak sayılan konularda pek çok yasa teklifi verir, slaytta bir politik 

tartışmayı görmektesiniz: verdiği kanun teklifi ile 12 yaşından ufakların sinema, tiyatro, dans 

salonu gibi yerlere girmesine yasak getirmek istemektedir. Bu yasa teklifi topluluk ve 

kamusal alan hakkında ilginç bir çelişkiyi kristalize etmekte: Eğer kamusal alanda ortak olanı 

temsil eden şeyin ne olduğu anlaşılmak isteniyorsa; öncelikle topluluğu yerinden eden bu 

alanın ortaklığa ilişkin hangi rejim ya da tarzı dayattığını kavramak gerekir diyor Etienne 

Tassin. 

3. örnek ise Washington DC'de devletin yaptığı bir kamuoyu ve kamusal alan inşası. Şehirde 

ücretsiz olarak ziyaret edilebilen Afrika'lıların, Amerikalıların, Kızılderililerin müzeler 

var .Birinci resimde 01,22,22 Kızılderililerle yapılan savaşta aynı savaşın Kızılderelilerin bir 

hayvan derisi üzerine çizdikleri kanlı sahne nasıl yok edildikleri ve aynı hikaye, aynı savaşı 

Koreli kaşiflerin çizdiği sahne bir hikaye birden fazla şekilde anlatılabilir. Ama orda nasıl 

anlatılacağı gerçek bir temanın olup olmadığı ve illüzyonun nasıl yaratıldığı illüzyon 

yaratılabilir. Ama illüzyon bir süre sonra ortadan kalkıp gerçekte ortaya çıkabilir. Benim 

önerim sonuç olarak düşündüğüm her yasa sadece yasa koyucular tarafından değil halk 

tarafından da tartışılması gerekir. Halkın tartışma içinde olması gerekir ki demokratik olarak 

olmasa bile demokratik olarak o tartışmanın bir tarafı olması  bir tartışmanın içinde yer alması  

gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla eleştirinin olmadığı eleştirinin engellendiği bir 

ortamda kamuoyunun gerçek bir kamuoyunun olamayacağını kamuoyunun bir illüzyonu 

olacağını ve bununda gelişkin bir toplum olunabilmesi en önemli yolu Kant’ın önerdiği gibi 

diyalektik bir süreçte gerçek bir eleştirinin yararlı olacağını düşünüyorum.
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Prof. Dr. Müjde Ker Dinçer6 

Sosyal bilimler enteresan bir alan nerden bakarsanız o tarafa yorum yapmanız mümkün, bizim 

mesleğimizde şöyle bir şey vardır; Kötü tam kötü söylemeyiz. Biraz böyle yumuşatarak 

söylemeye eğilimlerimiz vardır. Benim sizinle paylaşmak istediğim konu çok yabancı ve çok 

kullanan bir kelime “SPINAIR” Amerika’da çok yaygın Türkçeye tam çeviremedik. Yakın 

zamanda döngü başka bir kavram gelirse o da olur. Yönetim kavramına özellikle kinaye olsun 

Dediğim gibi acil durumlarda kullandığımızda iyi yöntem ama başka durumlarda da farklı 

şekillerde kullanmanız mümkün. Ama özünde yaratıcılık vardır. Psikolojide ve sosyolojide çok 

iyi ifade var insanlara nasıl paraya götüreceksiniz sonra tüm iletişim becerilerini 

harmanlayacaksınız en sonda ortaya çıkan döngü yönetimi kavramı. Ancak kavramı anlatırken 

de birazcık önce ikna demek lazım sonra propaganda demek lazım hadi olmadı halkla ilişkileri 

söylemek lazım sonra bir döngü yönetimi demek lazım o bir süreç. 

İkna her zaman zor bir o kadar da kolay bir konu olmuştur aslında. Hep aynı yere geliyoruz 

ekos demiş patos demiş lodos demiş çokta güzel söylemiş çünkü bir güvenilirlik, itibar, otorite 

olmazsa konunun işte tanıtırken hep söylemiştim biliyorsunuz ki bu konuda çalışmış herhâlde 

ki  bu sıfatı almış önemli bir şey yapmış o yüzden bir egosunun olması lazım ikna etmek için 

anlattığım konuda. Patosunuzun olması lazım sizin duygularınıza ulaşmam lazım biraz sonra 

hayal gücünüzü harekete geçireceğim.   hımm diyeceksiniz farklı yöntemler düşünülebilir mi? 

O zaman hedefi eklemeye çalışacağım ve sizin duygularınıza ilave edeceğim. Ama bunları 

yaparken mantık yoksa konuşmanın içinde pek de işe yaramayabiliyor. O sizin düşüncelerinizle 

güzelce harmanlanması gerekiyor. Üçünün de aynı oranlarda olması sizin ikna olmanıza yol 

açıyor. Şuna gelelim  iknayı iyi kullanmakta mümkün çok kötü kullanmakta bir tanesini çok 

baskın kullanmakta mümkün mesela mantığı öne çıkarmakta mümkün diyebilirim ki ben size  

çok sağlıklıdır aslında mantık olarak bakarsanız mantık olarak bakarsanız bütçenize uygundur, 

hemen harekete geçebilirsiniz özellikle yurtdışında daha uygundur. Ama dönüp baktığınızda 

sağlık açısından daha duygusal düşündüğünüzde ileriki dönemde daha sağlıklı yaşamaya 

çalıştığınızda daha sağlıklı kararlar verme açısından daha sakin kalma konusunda beni ikna 

etmeniz mümkün doğru kelimeleri seçersek. Bu konudaki çalışmalar zaten hayatımız boyunca 

sürmüş insan tarihi boyunca sürekli devam etmiş.  

6 Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi 
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Sonra güzel kavramlara gelmiş. Katolik kilisesiyle başlayan bir propaganda kavramımız var 

ama o da tüm sosyal bilimlerde ki alanlarda olduğu gibi gene iki taraftan bakılabilir. Bizim 

genelde propaganda dediğimizde aklımıza gelen Hitler? 

Kötü manipülasyonlar ilk adımımız birazda öyle aslında gerçekleştirilen odağa yarar sağlama 

açısından belli bir grubun duygu, düşünce, tutum ve davranışlarının bilinç altını etkilemek, 

yönlendirmek buradaki etkilemeyi manipüle etmek olarak ta algılayabiliriz. Değiştirmek için 

hazırlanmış tüm bilgi, fikir, doktrin ve özel çağrıların hedef seçilen toplum veya kişilere yönelik 

olarak samimi bir şekilde uygun araç ve tetkikler kullanılarak eğitilmesi ve benimsetilmesini 

gelişim olarak tanımlayabiliriz. Bu bir tanım değil aslında bir çok tanımın harmanı ama ne kadar 

uzun olursa bir tanım o kadar  ikna edici oluyor insanların gözünde çok çabalanmış gibi 

görünüyor. Halbuki propagandaya da ona uygun bir tanım yapabiliriz. Propagandanın amacı 

fikirlerin başka taraftan öğrenilmesini, kabul edilmesini, halklarda yer almasını ve sonunda 

fikrin benimsenmesini, fikrin amaçları doğrultusunda aktif çalışma içerisine girmesini 

diyebiliriz aslında.  

Ona hemen şöyle örnek vereyim. İkinci dünya savaşında çok fazla dosya hazırlanmış Amerika 

tarafından Rossinin resmiyle başlıyor ilk herkesin bildiği kendi resmi asıl resim Rossi denilen 

bir genç çalışan kadın Westinghouse’da çalışırken 20 yaşlarında fotoğrafı çekiliyor. Sonra o 

fotoğraftan farklı farklı resimler çıkıyor ve en çok tutulanı bu oluyor. Bir slogan haline geliyor. 

İkinci dünya savaşında kadının aktif bir biçimde enstitüler çalışmaya katılması sağlanıyor. Bu 

bir propaganda mıdır? Evet kadınların hayatının anlatılması ile ilgili güzel bir propagandadır. 

Tam terse bakarsanız herkesin bildiği Sam amca ikinci dünya savaşında değil birinci dünya 

savaşında öldüğü söyleniyor önce İngilizler söylüyor sonra onları da Amerikalılar takip 

ediyorlar ve bir savaş başlatma harekatı da olabiliyor. Çok korkutucu duruma varan 

örneklerimiz var propagandayı nasıl kullandığımızla ilgili. İşte tam da bu dönemlerde işi biraz 

yumuşatmak için birazda hoş bir yatırım olsun diye halkla ilişkiler çıkıyor ortaya ama halka 

ilişkileri eleştiren perspektiften tanımlarsanız. Önünde beliren hedef kitleleri kurumun ya da 

kişileri beklentileri istekleri yönünden etkilemek, ulaşmak istediklerine kendini veya kurumu 

sevdirmek için hazırlanmış planlı uzun soluklu inandırmak sanatı denebilir. Bu açıdan 

bakarsanız da tanımak var hedef kitlenizi tanırsınız, onun beklentilerini öğrenirsiniz ve o 

noktada eyleme geçersiniz.  
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Günümüzde diyebilirsiniz ki bunu uygulayan var mı? Günümüzde birçok kurumda bu artık 

yapılmaya çalışılıyor. Halkın beklentileri öğreniliyor, halkla ilişkiler sorunları kurumun 

içindeki ara bulucu gibi halkın beklentilerini öğrenip ona göre düzenlemeler yapılmasını 

sağlayan kişiler olarak görev yapıyorlar.  

Bizimde halkla ilişkilerde ekarte ettiğimiz bir parça bu iyi tanımak ve ona göre düzenlemeleri 

yapmak. İyi böyle bir şey olsun beden olumlama biliyorsunuz çok popüler kadınlar arasında. 

Hemen her yerde görüyorsunuz. Dove bununla ilgili bir kampanya yaptı. Önce halk global 

olarak başladı. Sonra iş biraz daha değişti Hindistan’a özel yapmaya başladı. Gittikleri yerlerde 

öz güveni yerine geliştirmek için halka ilgili kampanyaları düzenledi. Şimdi orada kilit bir 

noktaya geliyoruz. Halkla ilişkiler ne zaman kültür boyutuna geldiğiyle ilgili. Bir 

karikatürümüz var. Bir halka ilişkiler departmanında geçen bir konuşma var. Hepsini tek tek 

ele almamız mümkün değil genel hepsine bakıyoruz tek tek bakmamız mümkün değil. Burada 

da tabi bizim duayenimiz vardı. Çok uzun süre uzun süre önce yaşadı da 1894-1995 arasında 

halkla ilişkilerin değişiminin her dönemine damgasını vurmuş bir kişidir Edwars Bernays diye. 

Birinci dünya savaşına çalışmıştır ikinci dünya savaşında çalışmıştır. Propaganda diye bir kitabı 

vardır ama o propagandayı adından dolayı uygulama alanından dolayı adını biraz daha 

yumuşatıp uygulama işi olarak seçmiş. Hatta halkla ilişkilerle propagandayı birleştirip SPIN 

denilen kavrama ulaşılmasını sağlayan kişidir. İlk çalışmalarından bir tanesi de çok bilinen 

çalışmalardan bir tanesi 1929 yılında New York’ta paskalya bayramında kadınların 

özgürlüğünü sembolize etmek üzere ellerine birer sigara verip yürütmüştür. Çünkü 1910’da bir 

genç kadının sigara içerken araba kullandığı için çok büyük cezalar almıştır. Bunu yıkmanın 

bir yoludur. Görünürde budur kadın bağımsızlığını sağlamak. Ama arkada yatan neden kadınlar 

tarafından tüketilmeyen sigaranın daha fazla satılmasının sağlanması. Kendine inan sloganıyla 

çıkan sigaralar bir halkla ilişkiler yapılanmasından çok yeniden yapılanmaya yol açmak üzere 

çıkmıştır. 

SPIN kavramı haberlerde belirgin kelimelerin baş harflerinden oluşan bir kısaltma. Ama onu 

iki alamda kullanmak mümkün. Olumlayanlar var bir de eleştirenler var. Olumlayanlar diyorlar 

ki gelişim danışmanı, mentorlük, iletişim koordinatörü olarak adlandırdığımız kişileri çok 

sıkıştığınız zamanlar olaylar çok istediğiniz yönde gitmediğinde bunu düzenleyen kişi olarak 

diyor. Ama tam tersi her olaydan kendini haklı olarak çıkartan kişi olarak görürseniz ya da 

insanları haklı olarak çıkartan kişi olarak görürseniz o zaman döngü uzmanı gibi isimlerde 

kullanmanız mümkün.  
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Döngü yönetimi iletişim danışmanlığı şeklinde uygulandığında özellikle yumuşak kelimeler 

kullanarak olayın ehemmiyetini ortadan kaldırma şekline dönüşebiliyor. Hayatın için koş yerine 

yorul demek istemiyor aslında koşmak sağlığa yararlıdır gibi yumuşatmak anlamına 

gelebiliyor. Her ne kadar çok etkili bir uygulama olmasa da bizim istediğimiz etik çalışmalar 

çerçevesinde uygulanan döngüden bahsediyoruz. Zaten altında şöyle bir şey var. 

Halkla ilişkiler, ahlaki boyut ve siyaset dediğimizde karşımıza çıkan döngü. Ama tam tersi 

olduğunda her durumda haklı çıkmaya çalışan bir durum, karakter bozukluğu da ortaya 

çıkabiliyor. Bu Makyavelist yaklaşımın günümüzde geldiği bozulmadan kaynaklanıyor. Her 

şey mubahtır, devletin bekası için aslında her şey mubahtır diyen yaklaşım günümüzde ben ne 

yaparsam doğrudur yaklaşımına döndüğünden her durumdan haklı çıkmak hikayeler iletişimin 

başarılı olduğunun göstergesi olarak algılanıyor. O yüzden olumsuz kullanılan döngü 

yönetiminde ise propaganda, halkla ilişkiler ve siyaset bir araya gelip ortaya değişik kimliklerle 

bir harman çıkartıyor. Benim asıl konum, söylemek istediğim: Burada bildiğimiz yöntemler 

var. Ben genellikle yurtdışından örnekleri kullanmayı tercih ettim. Siz lütfen nasıl isterseniz 

ona göre yöntemler bulabilirsiniz. İşine geleni seç propaganda yöntemlerinden bir tanesi. Bir 

sürü kavram var ama siz sadece o an ki durumunuza uygun olanı kullanıyorsunuz. Medyada 

bazen gösterildiği üzere. Zamanlama avantajını kullanmak benim sevdiğim yöntemlerden bir 

tanesi. Bir olay yaşanıyor ama onu o an basına söylerseniz, aktarırsanız bayağı bir sıkıntı 

olacak. Bunu başka bir olayın arkasına saklıyorsunuz. İngiltere’den bir örnek var. 11Eylül 

Olaylarından sonra o anki tüm sıkıntılar, galiba prensesin bir boşanma davası var. Onu ortaya 

çıkarmaları doğru zamanlama olarak görünüyor ama kendisi de bunu sosyal medyada paylaştığı 

için görevinden istifa etmek zorunda kalıyor.  

Aradaki kelimelerden doğru kelimeler çıkarmak. Üstü kapalı kelimelerde bazı şeyleri ifade 

ediyorsunuz. İnsanları üzmemek üzere ya da galeyana getirmemek üzere. Hedef kitlenin 

üzerinde daha olumlu izlenimler yaratacak kelimeler tercih edilmiş. Mesela öyle demeyelim de 

diyor kendisini ekonomik olarak küresel ekonominin büyümesi için feda etti diyelim demek 

gibi kavramlar. Rakibi tanımlamada özellikle siyasi kampanyalarda başvurulan bir yöntem. Bill 

Clinton’un ve diğer adayın arasındaki kampanyada çok güzel kullanılmış. Diğer aday diyor ki 

Amerika’yı eski güzel, sade günlerine döndürmek istiyorum diyor.  
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Bill Clinton da diyor ki yeni bir ülkeyi çöpe atalım diyor. Günümüzde Bill Clinton’un geleceğe 

adım atması ama Trump’ın da güçlü bir Amerika kurmak istemesindeki ayrım bu sefer de tam 

tersine. Mesajı gizleyerek kullanma da aynısına anlam yaratma.  

Yaşam kültür kavramı Amerika Birleşik Devletleri’nde kürtaj karşıtı kişilerin kullandığı bir 

kavram. Ama öyle bir anlam yaratılıyor ki yaşam kültürüne saygı göstermeyenler insanlara da 

saygı göstermiyor gibi adlandırıldığından mesaj arkasına örtülü hale geliyor. Sahte olaylar 

düzenlemek basında yer alabilmek için dikkat çekici bir olay düzenlemek. Bu konuda en güzel 

örneklerden bir tanesi Bush örneğidir. Irak savaşı döneminde askerlere şükran gününde hindi 

götürüyor. Ama hindi plastik bir hindi ve kendisi fotoğraf çekildikten sonra gerçek hindiler 

servis ediliyor ama resimlerde güzel görünsün diye yapılıyor. Foto fırsatı oluşturma ünlü 

kişilerin gerçekten olabilir ya da olmayabilir toplum içine karışması ve o insanlarla birlikte bir 

şeyler yaparken fotoğraflanması. Hindistan başbakanının yerleri süpürürken çekilen fotoğrafı 

gibi. Kamuoyuna sevimli göstermek olabilir. Herhangi bir kişi için de geçerli siyasetçiler için 

de geçerli. Hafızalarda yer eden ifadeler unutulmaz sözler. Artık bunu her yerde 

kullanabilirsiniz. “Korkmanız gereken tek şey korkunun kendisi” gibi Ruslar tarafından 

söylenen özlü sözler var diyelim. Medyanın etkisi bunu zaten biliyorsunuz. Dostane işler 

yaparken her zaman basına akışı sağlamak ancak bunu yaparken de mümkün olduğunca dürüst 

olmak. Bazı durumlarda döngü uzmanları şunu bekliyorlar. Ben sana sürekli mesaj aktarıyorum 

şu an istediğim mesajı da lütfen paylaş diyebiliyorum.  

O zaman gerçek olmayan mesajlar da paylaşılabiliyor. Tanıkların gücü. Gelecekte yardım 

alınabilecek ünlüler, siyasetçiler varsa onların yardımını almak. Talk-Show devresi. Bir sıkıntı 

var ve siz burada kendinizi haklı çıkartmak istiyorsunuz ya da haklısınız ancak iftiraya 

uğradınız o yüzden mümkün olduğu kadar daha fazla görünmeniz gerekiyor. Kitaplar, dergiler 

yazılı materyaller. İletişim danışmanları, döngü uzmanları yazabileceği gibi kişiler de bunları 

kaleme alabiliyorlar ve böylece kendi adlarını duyurulabiliyorlar. En yaygın kullanılanı şuan 

için döngü yönetiminde suni kamuoyu oluşturma. Siz atıyorum 5-10 tane forum birden 

yönetiyorsunuz bir sürü Facebook hesabı yönetiyorsunuz, sosyal medyada baskın oluyorsunuz 

ve sanki arkanızda sizin fikrinizi onaylayan milyonlarca insan varmış gibi görüntü 

yapabiliyorsunuz. Döngü yönetimi yaratıcı bir alan evet öyle. İletişim danışmanları, döngü 

uzmanları halkla ilişkiler konusunda çalışan insanların bireysel kararlarını vermesi lazım.  
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Bu onların etik algılarıyla ilgili olan bir şey. Halkla ilişkiler mesleğinin ya da içinde propaganda 

ve olumsuz yönde kullanılan tekniklerde bozulmuş itibarı yükseltmede gene bize düşen ilerden 

bir tanesi. Döngü tekniklerinin halkla ilişkilerin karanlık yüzü kavramından uzaklaştırılarak 

kamuoyunun genel iyiliğinin göz önünde bulundurarak yürütülmesini sağlamak da yine tüm 

öğrencilerimizle bizim işlerimizden bir tanesi. Ve etik uygulamaların benimsenmesi ve daha da 

yaratıcı ve dikkat çekici tekniklerle özel dönemlerde kamuoyunun hızlı ve aklıselim hareket 

etmesine yardımcı olmak da döngü yönetiminin başrolleri arasında yer alıyor. 
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