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ÖZ 

SİYASAL PAZARLAMA BAĞLAMINDA 1990’LARDAN GÜNÜMÜZE 

PROPAGANDANIN DEĞİŞİMİ 

Nazlıcan Sak 

Yüksek Lisans Tezi 

Halkla İlişkiler Anabilim Dalı 

Pazarlama İletişimi Tezli Yüksek Lisans Programı 

Danışman: Doç. Dr. Hikmet Tosyalı 

Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2022 

Siyasal pazarlamada internetin ve sosyal medyanın ortaya çıkmasıyla her geçen gün yeni 

fikirler oluşmaktadır. Pazarlama oldukça geniş bir kavram iken siyasal pazarlama ise 

seçmenler, liderler, üyeler, kararsızlar ve kamuoyu gibi alanların ilişkisini 

incelemektedir. Parti programlarının, tüzükler, seçim bildirgeleri gibi alanlarda 

dijitalleşme ile entegreli olması oldukça önemlidir. Bu tezde 1990’lı yıllardan günümüze 

kadar yaşanan seçim süreçlerinde başarı sağlayan 3 parti ve liderlerin vaatleriyle ilişkili 

olarak seçimlerdeki değişmeye başlayan propaganda faaliyetleri incelenmiştir. Siyasal 

pazarlamada Twitter’ın önemi ortaya çıkmış bundan sonraki süreçlerde parti politikaları 

dijitalleşmeyle her kesime ulaşmayı hedeflemiştir. 

Çalışmanın ilk bölümünde pazarlama, dijital pazarlama, siyasal pazarlama ve propaganda 

hakkında kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. Araştırma bölümünde ise 1991-2018 yılları 

arasındaki Türkiye Genel Seçimlerinde en yüksek oy alan siyasi partilerin siyasal 

pazarlama ve propaganda çalışmaları incelenerek internet ve sosyal medyanın özellikle 

2002 seçimleriyle birlikte siyasi partiler tarafından önemli bir pazarlama aracı olarak 

kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Siyasal Pazarlama, Propaganda, Siyaset 
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ABSTRACT 

THE CHANGE OF PROPAGANDA FROM THE 1990S TO THE PRESENT IN 

THE CONTEXT OF POLITICAL MARKETING 

Nazlıcan Sak 

Master Thesis 

Department of Public Relations and Publicity 

Master of Arts in Marketing Communications Programme 

Thesis Advisor: Assoc. Prof. Hikmet Tosyalı 

Maltepe University Graduate School, 2022 

With the advent of the Internet and social media in political marketing, new ideas are 

being formed every day. While marketing is a fairly broad concept, political marketing 

examines the relationship of areas such as voters, leaders, members, undecided and public 

opinion. It is very important that party programs are integrated with digitalization in areas 

such as by- laws and election declarations. In this thesis, the propaganda activities that 

have started to change in the elections in relation to the promises of 3 parties and leaders 

who have achieved success in the electoral processes from the 1990s to the present are 

examined. The importance of Twitter in political marketing has emerged, and in the 

following processes, party policies have aimed to reach all segments with digitalization. 

In the first part of the study, a conceptual framework was created about marketing, digital 

marketing, political marketing and propaganda. In the research section of the 1991-2018 

the highest votes in the general elections of the political parties in Turkey between the 

years of propaganda and political marketing in particular the internet and social media by 

examining the work by the political parties with the election of 2002, it was determined 

that it was used as an important marketing tool. 

Keywords: Political Marketing, Propaganda, Politics 
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Tablo 1. 2022 Yılı Dünya Genelinde Dijital Medya Kullanımı ..................................... 12 

Tablo 2. ABD Başkanlık Seçimi Verileri ...................................................................... 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 
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Şekil 10. 1991 Yılı Refah Partisi Seçim Afişleri  ........................................................... 42 
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Şekil 16. 1995 Genel Seçimleri Akşam Gazetesi  .......................................................... 50 
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Şekil 30. 1 Kasım 2002 Gazete Sayfası  ......................................................................... 70 
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1. GİRİŞ  

Bu çalışmanın konusu siyasal propaganda ve siyasal pazarlama üzerinedir. İlk bölümde 

pazarlama kavramı, siyasal pazarlamanın gelişim süreci, pazarlamanın sosyal medyaya 

entegre oluşu, kullanıcı/tüketici/seçmen davranışları, propagandanın yıllar içinde 

süregelen değişimi ve seçim süreçleri hakkında kavramsal bilgiler sunulmuştur. 

Araştırma bölümünde ise arşiv taraması ve doküman incelemesi yöntemiyle toplanan 

nitel veriler betimsel analiz ile çözümlenmiş ve belirlenen araştırma sorularına yanıt 

aranmıştır. 

Uzun yıllardır süre gelen teknolojik gelişmeler ve değişimler hem pazarlamayı hem de 

siyasal propagandayı doğrudan etkilemektedir. Siyasal propaganda faaliyetleri içerisinde 

televizyon ve gazetenin yanı sıra internet ve çevrimiçi sosyal ağların da kullanılmaya 

başlanması geleneksel pazarlama anlayışından modern pazarlama anlayışına geçişi 

hızlandırmıştır. İnternet kullanıcılarının her geçen gün daha fazla çevrimiçi olması, karşı 

taraf ile etkileşim kurması ve hızlı/anlık paylaşımlar yapması siyasal pazarlamadaki 

seçmen rolünün değişmeye başladığını gözler önüne sermektedir. 

1.1. Problem 

Ülkemizde 1990’lardan itibaren yeni isimlerin siyaset sahnesine çıkması ve 

dijitalleşmenin başlaması ile beraber siyaset alanında değişimler yaşanmaya başlamıştır. 

Araştırma esnasında genç kitleye hitap eden liderler bulundukları grup ve toplulukları 

etkilemeyi nasıl başarabilmektedir? Mevcut parti ve liderlerin kadrosunda bulunması 

gereken eylem olan bütünlük sosyal platformlarda ön plana çıkmakta mıdır? 

Küreselleşme olgusunun ön plana çıktığı zaman dilimlerinde siyasal propagandanın 

90’lardan sonraki dönemlerde halk ile bütünleşmesi ve planlı bir doğrultuda ilerlemesi 

günümüzde önem kazanmaktadır. 7’den 70’e herkese eşit ve bütüncül yaklaşımın 

temelinde siyasal propaganda vardır. 

Değişimin her zaman yaşandığı siyasal ortamda yerel ve genel seçim dönemlerinde 

pazarlama stratejileri açısından propagandanın yarattığı etki bu tezin problemini 

oluşturmaktadır. Bu çalışmada, siyasilerin 1990’lardan itibaren propaganda faaliyetleri, 

kullanılan siyasal dil ve yaklaşımlar, kitle iletişim araçlarını kullanma biçimleri ve sosyal 

medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte bu platformlardaki pazarlama stratejileri ele 
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alınmıştır. Bu doğrultuda mevcut çalışmada, 1990’lardan itibaren uygulanan propaganda 

faaliyetleri nelerdir? Değişim entegrasyonu ne ölçüdedir? Siyasilerin her geçen gün ivme 

kazanan propaganda faaliyetlerinin kronolojik aşamaları nasıl oluşmaktadır? Dijital 

pazarlamanın faydaları mı var yoksa yüz yüze etkileşim azaldığı için zararı mı söz 

konusu? sorularına yanıt aranmıştır 

1.2. Amaç 

Bu çalışmada, özel televizyon kanallarının kurulmaya başlandığı 1990’lardan günümüze 

Türkiye’de gerçekleştirilen genel seçimler ele alınmış ve bu seçimlerde yüksek oy alan 

siyasi partilerin propaganda çalışmaları incelenmiştir. Bu doğrultuda aşağıdaki araştırma 

sorularına yanıt aranmıştır: 

1. Siyasi liderler kamuoyuna hitap ederken hangi tavır ve tutum içindeler? Bu tavırlar 

hangi argümanlar aracılığı ile sergilenmektedir? 

2. Siyasal pazarlamada liderler sosyal medyayı aktif kullanıyor mu? Seçmenlerle 

iletişim sağlanıyor mu? 

3 Siyasilerin, seçim süreçlerinde rakip liderlere karşı yaklaşımı nasıl ve ne şekilde? 

1.3. Önem 

İnsanları sadece seçim dönemlerinde değil devleti ilgilendiren durumlarda da etkisi altına 

alan siyasal konular önem teşkil etmektedir. Siyasal pazarlamanın kişiler ve kitleler 

arasında köprü görevi görmesi ilerleyen dönemlerde diğer parti ve liderlerin tavırlarına 

nasıl yansıyacağıyla alakalı olarak son derece ön plandadır. Geleceğin adımlarını 

geçmişin izleri belirlemektedir. Genç liderler seçim dönemlerinde bürokrasi ile 

bağdaşarak birleştirici bir tavır oluşturarak kutuplaşmayı ortadan kaldıracak mı? Halka 

ulaşırken eylem ve söylemleri nasıl olacak? 1990’lardan günümüze gelen süreçte yaşanan 

yeni bir dinamik lider arayışı nasıl ortaya çıktı? Siyasiler değişen dünya düzenine ayak 

uydurmak için siyasi söylemlerini neye entegre etmeye başladı ve sosyal medya 

kullanımına ne ölçüde önem verdiler? Bunun yanı sıra bu zamana kadar yapılan 

çalışmalarda oldukça kısa dönemler incelenmişken bu tez de son 30 yılın genel seçimleri 

ele alınacak ve önerilen bu çalışmada 3 araştırma sorusuna yanıt aranacaktır. 
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1.4. Varsayımlar 

1990’larda kamuoyunu ilgilendiren konular için en önemli haber kaynakları günlük 

gazeteler ve televizyonlardır. Özel televizyon kanallarının giderek yaygınlaştığı bu 

dönemde Türkiye’de de gerek siyasi ve bürokratların gerekse haber yorumcularının 

düşüncelerini paylaştıkları tartışma programları ön plandadır. Bunun yanı sıra internete 

kolay ulaşım sayesinde çevrimiçi sosyal ağlar her geçen gün hız kazanarak günlük hayatta 

yer edinmeye başlamış ve seçmenleri içine alarak söz hakkı tanımaya başlamıştır. Halkın 

söylemleri de artık siyasilere ulaşmaktadır. 

1.5. Sınırlıklar 

Siyasal pazarlama genel itibarı ile seçim süreçlerinde partilerin izlemiş olduğu politika 

ve liderlerin vaatleri üzerine tasarlanmaktadır. Belirli yıllar aralığında seçimlerde başarı 

sağlayan 3 parti ele alınacaktır. Bu tezin yazım aşamasında tüm dünyada araştırılabilecek 

bir konu olmasıyla beraber çalışma yaşantısının yoğunluğu, elde edilmesi planlanan 

kaynaklara ulaşmanın zor oluşu ve büyük çoğunluğa ulaşmanın manevi anlamda yetersiz 

oluşu sebebiyle temsil edileceğine inanılan düşünce ile 1991-2018 yılları arasında yer 

alan ilk 3 partinin liderlerinin birbirleri ile olan tutumu, bu yıllar arasında yapılmış olan 

genel seçimler ve son dönemlerde sosyal medyanın ne ölçüde kullanıldığı incelenecektir. 

1.6. Tanımlar 

Siyasal Pazarlama: Siyasal aday ve liderlerin fikirlerinin seçmenlere sunularak, sırasıyla 

politik ihtiyaçların tatmin edilmesini ve bu durumda söz konusu aday ve fikir için destek 

sağlanmasını beraberinde getiren bir süreçtir. 

Siyaset: Birçok insanda farklı tanımlar olabilir fakat stratejik ve hızlı düşünme 

becerisidir. Toplulukları bir ideolojiye inandırma ve tutundurma faaliyetlerinin 

bütünüdür. Etrafında taraftar toplama ve kitleleri harekete geçirme becerisi olarak 

tanımlamak mümkündür. 

Propaganda: Seçim süreçlerinde yer alan propaganda genel tanım ve anlayışa göre 

iktidarı kazanmak adına kullanılan araç olarak nitelendirilmektedir. Baskı rejimlerinin, 

siyaset dışı topluluk ya da grupların eylemleri doğrultusunda yönlendirmek için 

kullanılan teknik görevini de görmektedir. Buradaki temel gaye düşünceyi yaymak ve 
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benimsetmek olan propagandanın uygulanış alanı da her geçen gün artmaktadır. Bu 

bağlamda kamuoyu, seçmenler, dijital ve siyasal kampanyalar, pankartlar, broşürler vb. 

yöntemler kullanılagelmiştir. 
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2. PAZARLAMA KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİM 

SÜRECİ 

2.1. Pazarlama Kavramı  

Pazarlamanın tanımına ilişkin olarak literatürde pek çok yazar tarafından yapılmış 

tanımlama bulunmaktadır. Yazında en çok kabul görmüş olan tanımlama ise Amerikan 

Pazarlama Birliği tarafından yapılan tanımdır. Bu tanıma istinaden pazarlama; kişisel ya 

da toplumsal amaçlar çerçevesinde olay ve olguların planlı bir biçimde hayata geçirilmesi 

durumunda ürün, fikir ve hizmetlerin oluşturulması, geliştirilmesi, fiyatının saptandıktan 

sona dağıtımının yapılarak tutundurulmasına yönelik faaliyetlerin planlanması sürecidir 

(Mucuk, 2014, s.10). 

Pazarlama ürünlerin, malların, hizmetlerin ve hatta fikirlerin düşünüldüğü andan itibaren 

tüketiciye ulaşılarak onun tarafından bitirilme sürecine kadar olan tüm aşamalarını 

kapsar. Yukarıdaki yer alan Kotler ve Mucuk’un tanımına göre pazarlama ürün, fikir ya 

da düşüncenin gelişiminden, dağıtılmasına kadar birçok faaliyetlerin bütünüdür. Oldukça 

uzun ömürlüdür. Hızlı bir şekilde sonuca ulaştırmaz yani anlık değildir. 

Sosyal açıdan pazarlama, insanlar açısından değere sahip olan mallarla hizmetlerin 

üretilmesi, piyasaya sunulması, özgür şekilde değiştirilmesi vasıtasıyla bireylerin ve 

grupların arzuları ile gereksinim duymakta oldukları şeyleri elde ettikleri toplumsal bir 

süreçtir. Yönetsel bakımdansa pazarlama, mallarla hizmetlerin satılma sanatı şeklinde 

ifade edilmektedir (Korkmaz vd., 2009, s.20). Kotler, Korkmaz vd. verdiği bilgiye 

istinaden pazarlama, ürünün sunuluş ve tüketiciyi memnun etme biçiminden ziyade 

üreteninde mutluluğunu kapsayan bir bütün halinde anlaşılmalıdır. 

Pazarlamanın akademik terim olarak kullanılması 1897 yılına dayanmaktadır. 1900’lü 

yıllara gelindiğinde pazarlama disiplinine ilişkin Robert Bartels’ in çalışması önem 

kazanmaktadır. Bartels pazarlama düşüncesi literatürünü farklı dönemler halinde 

kavramsallaştırmaktadır (Jones ve Shaw, 2002’den aktaran Erdoğan vd, 2011). 20. yy. ilk 

senelerine baktığımız andan itibaren pazarlama kavramı belirli aşamalardan hızla 

ilerleyerek gelişmeye başlamaktadır. 1950’ ye dek dağıtım açısından, satış ve satışın 

yönetimi konularına yön verilmiştir. 1950’li yıllarında ardından özellikle 1960 ve 70’li 
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yıllardan itibaren, örgütleri ve toplumları ilgilendiren pazarlama tanımları yapılmış 

ardından bu tanımlarla günümüz şartlarına daha farklı bakış açıları geliştirilmiştir 

(Kurmel, 2001, s.2). Pazarlamanın tarihsel gelişim sürecinde Avrupa’da başlayıp hızla 

diğer ülkelere yayıldığını görmekteyiz. 19. yy. dan günümüze uzanan sürede 

pazarlamanın ortaya çıkışı ve gelişimi söz konusudur. Birbirinden farklı faaliyetleri 

düzenli bir bütün haline getiren bu olgu bundan sonraki ekonomik, kültürel, siyasi, dijital 

ve nice alanlarda varlığını sürdürmeye devam edeceğini söylemek mümkündür. 

Özmen ve diğerlerine (2013) göre, ‘‘Pazarlama mallar, ürünler, kişiler ve ideolojilerle 

ilgilidir. Öncesinde belirtildiği üzere pazarlamayı kapsayan durumlar yalnızca soyut 

ürünlerden oluşmamaktadır. İstek ve ihtiyaçları karşılayacak doğrultuda her şey aklımıza 

gelebilmektedir. Bu sayede ideolojiler, kişiler ve yerler de dahil edilmelidir’’ (s.8). Bu 

şekilde ürünün soyut bir anlayıştan ziyade her şeyi kapsayan bir anlayışa dönüşmesi söz 

konusu olmaktadır. 

Pazarlama kronolojisine bakıldığında ortaya çıkan genel hatlar akademi ve uygulama 

biçiminden incelendiği zaman Sanayi Devrimi olarak kabul edilmektedir. Geçmişten 

bugüne Pazarlama 1.0“den başlamakta olup pazarlama 4.0 ile karşılaşılmaktadır. Bu süreç 

içerisinde ise pazarlamanın değişimi 1.0, 2.0, 3.0 ve 4.0 olarak kısa kısa açıklanacaktır. 

2.1.1. Pazarlama 2.0. 

Jiménez- Zarco ve diğerlerine (2017) göre, ‘‘Ürünün talep edilmesini sağlamak adına, 

pazarlamanın tamamen taktiksel pazarlama anlayışından daha mantıksal ve işlevsel bir 

seviyeye gelmesi gerekiyordu. Bunlar neticesinde ilişkisel pazarlama olarak bildiğimiz 

pazarlama 2.0 kavramı ortaya çıkmıştır. Sadece pazarları anlamaktan ziyade aynı 

zamanda yenilikçi bir anlayış sağlayıp, gelişimine katkı sunmak için yeni bir yol 

sağlamaktadır. Yeni gerçeklik anlayışında: 

• Pazar araştırmasıyla taraflar ve temsilciler arasında eski ve yeni bakış açılarının 

analizi ile her iki tarafın ilişkisi bir bağ olarak değerlendirilir. 

• Müşteri sadakati bir öncelik haline gelmiştir’’ şeklinde özetlenmektedir. (Jiménez- 

Zarco vd., 2017). Pazarlamanın çift yönlü olmaya başlamasıyla birlikte arz talep kavramı 

oluşmaya başlamıştır. Kişilerin farklı Pazar arayışına istinaden pazarlama kavramı bir ağ 
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ilişkisi olarak yer edinmeye başlamıştır. 

Taş ve Şeker’e göre, ‘‘Pazarlama 2.0’ın merkezinde teknoloji ile bilgi önemli bir konumda 

bulunmakta ve bilgi teknolojilerinin amacı tüketim toplumunda yer alan kişilerin yeniden 

aynı ürünü talep etmesi beklenmektedir’’ şeklinde açıklanmaktadır (Taş ve Şeker, 2017, 

s.12). Tüketiciyi süreklilik arz eden bir döngüye koymakta aynı zamanda ürün ya da fikre 

bağımlı hale gelmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Bu pazarlama dönemi, avantajlı 

fırsatlara dönüşen pazar araştırmaları ve tüketicinin isteklerini arz talep dengesinde 

karşılamaya çalışmaları ön plana çıkmaktadır (Çetin, 2018, s.179; Durukal, 2019, s 20; 

Ertuğrul ve Deniz, 2018, s.160). Pazarlamanın kazandığı ivme ona ilerleyen dönemlerde 

daha farklı kapılar açarak nitelik kazandıracak ve talep görmesini sağlayacaktır. 

2.1.2. Pazarlama 3.0 

Durgunluk yaşanan pazarlama piyasasında yeni arayış ve yaklaşımları bulma çabası 

vardır. Sosyal medya pazarlaması ve araçları, iş yaşantısında olan krizler ve hızla değişen 

piyasalar ile küreselleşmenin getirdiği farklılıklar pazarlamada anlayışı yeniden 

değiştirmeye başlamaktadır. Üretenin tüketeni yakalaması gereken bir durum söz 

konusudur. Çünkü rekabet kavramı ortaya çıkmıştır. Tüketici yani müşteri beklentileri 

yüksek tuttuğu için pazarlama 3.0 için yenilikçi değişiklikler gündeme gelmiştir. 

Erragcha ve Romdhane’e göre, ‘‘Pazarlama 3.0; web 3.0 uygulamalarının markalara ve 

girişimcilere yönelik uyguladığı şeffaflık ve yeni bir ortam arayışı gerektirmektedir. 

Şirketler müşterileri, çalışanları, iş ortakları ve yatırımcılarıyla düzenli bir işbirliği 

yapmaya zorlamaktadır. Küreselleşme denilen yeni bir kavramın ortaya çıkışı söz 

konusudur. Bu kavramın ortaya çıkmasında teknolojinin gelişmesi oldukça etkilidir. Bu 

nedenle, küreselleşme paradoksları, özellikle de sosyo-kültürel bağlamda, zor bir ikilemi 

yönetme baskısı altında olan tüketicileri etkilemektedir: İnsan kültürel bir varlık olmakla 

beraber artık küresel bir varlık anlayışına geçmektedir. Kültürel konular belirli sürelerden 

sonra şirketlerin göz önünde bulundurması gerekenlerle ilgilidir, şeklinde 

açıklamaktadırlar (Erragcha ve Romdhane, 2014, s.138). Pazarlamanın değişen boyutu 

ile beraber etrafındaki oluşumlara yönelik hamlesi, işletmecilerin ve üreticilerin 

ekonomik bakış açısını ortaya çıkarmaktadır. Yaratıcı olma tabirinin gün yüzüne çıktığı 

dönemlerde teknolojik bakımdan yeni yaklaşımlar sergilenmektedir. Bu fikri oluşturanlar 
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sosyal medyayla geniş anlamda bir etkileşim yakalamakta bu kanallar üzerinden müşteri 

ya da tüketiciyle buluşmak durumundadırlar. Şirketler bu yeni yaklaşımları yakından 

izlemelidirler. Üreticinin ve tüketicinin aynı mecrada olması için 3.0 önemli bir aracıdır. 

Kültürel düzeydeki entegrasyon sayesinde kanallar birbiri ile iletişim kuracak üreten ve 

tüketen sürekli talep konusunda konuşacaklardır. 

2.1.3. Pazarlama 4.0 

Pazarlama 4.0, sürekli değişen ekonominin hareket alanını genişleten ve bu alanı dijital 

kuşakla harmanlayan yeni bir kuşak olarak karşımıza çıkmaktadır. Dijitalleşmeyle 

bağlantılı olan 3.0 yeni bir yol kat ederek niteliğini artırmaktadır. Pazarlama 3.0'ın bir 

pazarlama evriminden ziyade, aynı zamanda elde edilen ürün ve tüketen ilişkisinin 

gelişmesini planlamak adına kullanılabilmektedir. Kurumlar direkt olarak hedef kitlenin 

düşüncelerini öğrenme sürecinde yer almaktadırlar (Rahayu vd, 2018, s.80). Çetin’e göre, 

‘‘Ürün ve tüketicinin etkileşiminin, önceki 3 kuşağa nazaran bir araya getirme 

kabiliyetlerini sunan pazarlama 4.0, aynı zamanda ürün ve ürünlerle etkileşime imkan 

tanımaktadır şeklinde yorumlanmaktadır (Çetin, 2018, s.179). Bu şekilde oluşan yeni 

nesil pazarlama anlayışı, diğer nesillere oranla içeriğin üretilmesine odaklanmakta ve 

oluşacak ürünün arzu ve değer kavramları açısından beklentileri katlamaya devam 

etmektedir. Pazarlama 4.0, ekonominin sosyal platformla buluşmasını amaçlayan en son 

kuşaktır. Üreten, fikir-marka ve müşterinin üçlü bir bağlantısı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Ürünün değer ve toplumsal eylemlerle boyut atlayarak itibar kazanımı söz 

konusudur. Değer kazanan ürün tüketicideki bilinci de uyandırmaktadır. Dijitalleşmeyle 

beraber artık pazar araştırmaları, şirketler ve verilerin belli ölçüde ulaşılırlığı da internet 

üzerinden sağlanabilmektedir. 

2.2. Pazarlama İletişimi 

İletişim var olduğu andan itibaren farklı yaklaşımlarla ele alınmaktadır. Erdoğan ve 

Alemdar’a (2005) göre, “İletişim kavramsal olarak ifade edilen insana gönderme yapan 

bir olgudur. İletişim insanla başlar ve dolayısıyla insanla devam etmektedir. İletişim 

olmaksızın insanın kendi varlığını ve toplumsal varlığını sürdürmesi olanaksızdır” (s.17). 

Toplumların olmazsa olmazıdır. Bu sayede insanın insanla kurduğu etkileşimin temeli 

olduğuna değinilmiştir. Sadece kişiler arasında olmasından ziyade kitleler arasında 

olduğuna da dikkat çekilmektedir. Organizasyonlardan toplantılara kadar çoklu katılım 
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sağlanan her ortamın temel yapı taşı olduğu anlatılmaktadır. Karaçor ve Şahin’e (2004) 

göre ise “İletişimin, insanların uzun ve sağlıklı bir etkileşim kurabilmesi için zorunlu 

olduğu aşikardır. Gruplar ve topluluklar halinde ortak bir bağ kurmak açısından oldukça 

önemlidir” (s.98). Anlamlı kelimelerin bir araya gelerek oluşturduğu cümleler zaman 

içerisinde duygusal bir bağ oluşturabilmektedir. 

Bu açıklamalardan yola çıkılarak, farklı toplumlarda, ailelerde ve kültürel gruplarda 

gerçekleştiği, var olan ekonomik, siyasal ve sosyal yapı sistemlerin devamı için zorunlu 

bir kaçınılmazlığı barındırdığı oldukça doğrudur. Bunlara istinaden iletişim ve etkileşim, 

insanlığın ortaya çıktığı andan itibaren, sürekli ve birçok nedenden dolayı 

yaşanabilmektedir (Aktaran Batu ve Kalaman, 2018, s.21). 

İletişim, toplumda yarattığı bağ ve bu bağ sayesinde ortaya çıkan etkileşimle; 

düşüncelerde, değerlerde ve davranışlarda bir birliktelik ve denge yaratmaktadır. Bu 

sayede öylece toplulukların anlaşmasını sağlamaktadır. İnsan sürekli ve sosyal bir varlık 

olarak değerlendirilir. Bu değerlendirmeye istinaden oluşan hayat hedeflerini, diğer 

insanlarla beraber sosyal yaşam oluşturma sürecinde aktif faaliyet gösterebilmektedir 

(Aktaran Batu ve Kalaman, 2018, s.21, Gürgen 1997, s.9). Kişi kurduğu iletişim 

sayesinde kitleleri harekete geçirebilmekte ve aynı zamanda kendisine inanmış belirli 

grupları toplayabilmektedir. İletişimin tek yönlü olmayacağını bildiğimiz gibi bu sayede 

ortak bir amaç uğruna benzer düşüncelerin insanlarını aynı noktada toplayabilmek 

oldukça önemlidir. 

İletişimle alakalı şunlar söylenebilir: 

- Uzun veya kısa bir süreçtir ve bu süreçte bilgiyi karşı tarafa aktarma arzusu vardır. 

- Bilinçli ve genellikle isteyerek yapılmaktadır. 

- İki insan arasındaki etkinliktir. 

- Anlama ve anlaşılabilme aracıdır. 

- Sosyal bir olgudur. 

- Karşılıklı bir mesaj alışverişidir. 
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- Bilgileri alma ve iletme aracıdır. 

- Düşünce ve duyguların bir harmanıdır. 

- İletişim süreç olarak tamamen dinamiktir. 

- İletişimde kaynak, gönderici ve alıcı vardır. 

- Bilinçli ve planlı yapılan bir uygulamadır. 

Yukarıdaki yazılan tanımlara istinaden iletişim: Kişilerin direkt ya da dolaylı olarak 

toplumdan topluma ya da kişiden kişiye yaptığı yazılı ve görsel iletişim araçlarıyla 

harmanlayıp bir bütün olarak iletildiği anlaşılabilir mesaj alışveriş süreci olarak 

nitelendirilmektedir. 

2.3. Dijital Pazarlama 

Dijitalleşme yaşadığımız çağın en önemli unsurlarından bir tanesi olmaktadır. 

Dijitalleşme; gündelik hayat, sosyal hayat ve çalışma hayatında kişilerin etkileşimini, 

tüketici kültürünü, işletmelerin ya da siyasi partilerin pazarlama alanlarını revize eden bir 

güç unsuru olarak yerini almaktadır (Kaplan ve Haenlein, 2010, s.59). Artık 

karşılaşmakta olduğumuz “dijital tüketici” olarak tasvir edilen bir kavram vardır. Bu 

tüketiciyi anlamak, onun beklentilerini hissedebilmek, hem kurumlar hem de 

pazarlamayla ilgilenen akademi alanı açısından oldukça karmaşık bir durumdadır. Buna 

istinaden dijital pazarlamayı olduğu gibi anlamak, ve mantıklı stratejiler karşısında 

ilerlemek oldukça önem teşkil etmektedir (Aktaran Koçak Alan, Kabadayı ve Erişke, 

2017, s.66). 

Dijital çağ döneminde sosyal platformlar ve internet ikilisinin yakın ilişkiler kurması 

neticesinde dijital pazarlama denilen yeni bir alan ortaya çıkmaktadır. Dijital pazarlama 

alanı neredeyse tüm markalar ile tanışmak zorunda kalmıştır. Dijital medyanın sürekli 

değiştiği ve geliştiği gözlemlenmektedir. 

Gökşin’e (2017) göre, ‘‘İnsanlar bu yetenekler sayesinde bilgiye artık çok daha hızlı 

ulaşmaktadır. Bunun sonucunda kullanıcıların ürün ve hizmetlere karşı bakış açısı ve 

satın alma kültürü değişmeye başladığı için kullanıcının istek, arzu ve algılarını ölçmeye 
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çalışıp başarı sağlamak oldukça mümkündür (s.1). İnterneti kullananlar sayesinde hizmet 

ve ürün bazında katkı sağlayan birçok marka ve gruplara aynı an, aynı dakikada ulaşmak 

oldukça mümkündür. Sadece tek bir alana bakmak yerine birden çok marka, ürün ve 

pazarlama mecralarına, internet sitelerine bakmak ve bu sayede rekabet ortamını 

arttırmak söz konudur. 

Şengül’e (2017) göre, ‘‘İlk olarak jenerasyonlarla ilgili farkındalık sağlamak faydalı 

olacaktır. 1945 öncesi doğanlar gelenekselciler, 1946-1964 arası doğanlar Baby Boomers, 

1965-1976 arası doğanlar X kuşağı, 1977-1995 arası doğanlar Y kuşağı (Millennials), 

1996 sonrası doğanlar Z kuşağı (Centennials) olarak tanımlanmakta ve her kuşağın farklı 

karakteristikleri bulunmaktadır. 2015 itibarıyla iş gücünün %35’ini Y kuşağı, %31’ini X 

kuşağı ve %31’ini Baby Boomers kuşağı oluşturmaktadır. Şu an çok düşük seviyede iş 

yaşamına katılmış olan Z kuşağının ise 2025’te %31’lik iş gücü payına sahip olacağı, 

Baby Boomers jenerasyonunun oranının ise oldukça düşeceği öngörülmektedir’’ (s.29). 

Bu sebepledir ki tüm kuşakları yakından ve iyi tanımak gerekmektedir. X kuşağı olarak 

adlandırılan kuşak teknolojiye belli bir yaştan sonra tanışmak zorunda kaldıkları için 

genel itibarı ile uzun süreli bir adaptasyon süreci yaşamaktadırlar, Y kuşağı ise internet, 

mobil ağlar, bilgisayar ve teknolojiyle genç yaşta tanışıp buna oldukça uyum sağlayan bir 

kuşak olmakla beraber, Z kuşağı ise internet, telefon, bilgisayar ve teknolojinin içinde 

doğup büyüyen onlardan vazgeçemeyen bir kuşaktır. Bu farklılıklar pazarlama stratejileri 

ve adaptasyon süreçlerinde ayrı ayrı incelense daha sağlıklı sonuçlar ortaya çıkacaktır. 

2017 yılından sonra daha düzenli kullandığımız birçok site ve çeşitli uygulamalar söz 

konusudur. Her geçen gün bu uygulamalara yenisi ve daha gelişmişleri eklenmektedir. 

Twitter, Facebook, Youtube ve Instagram sayesinde içeriklere daha kolay ulaşmaktayız. 

Siyasi liderler, arkadaşlar, sosyal çevre ve arada mesafe olan insanlara daha kolay erişim 

sağlamak ve bir sosyal çevre oluşturmak adına bu mecralara artık yüksek miktarda değer 

verilmektedir. Global e- ticaret ve e-pazarlama sitelerinden yerel ve ulusal haber sitelerine 

kadar birçok mecra elimizin altında ve hızlı tüketim olarak her gün karşımıza 

çıkmaktadır. 

Safko’ya (2012) göre, ‘‘Cep telefonları yakın geçmişte kullanılmış ve neredeyse her gün 

kullanımı artmaktadır. İnsanların cebindeki mobil iletişim teknolojilerindendir. Mobil 

telefonlardan giriş yapılan Facebook, LinkedIn ve Twitter gibi sosyal paylaşım siteleri; 



 

12 

YouTube ve Vimeo gibi video paylaşım siteleri ve Wikipedia gibi bilgi sitelerinden çok 

daha önemli bir hale gelmiştir’’ (s.464). Elde edilen içerik ve bu içeriğe hızlıca ulaşan 

tüketici sosyal ve dijital platformlarda zamandan yana oldukça tasarruf ettirilen ve 

seçeneği fazla olan alanların ölçülebilirliği sayesinde geleneksel kitle iletişim araçlarına 

istinaden çok fazla talep edilmekte ve beğeni almaktadır. Son zamanlarda artan bu yeni 

iletişim teknolojilerinin ilerleyen dönemlerde daha fazla kullanıcıya hitap edeceği tahmin 

edilmektedir. 

Tablo 1. 2022 Yılı Dünya Genelinde Dijital Medya Kullanımı (Datareportal, 2022). 

 

Belli başlı kurumlarda, tabii bu kurumların büyüklüğü fark etmeksizin sosyal medya 

stratejilerini kendilerine yönelik değiştirmeye ve dönüştürmeye başlamaktadır. 

Süreçlerde başarı sağlamak ve kendilerini dönüştürmek isteyen işletmeler sosyal 

medyanın geleneksel medya gibi olmasını beklemektedirler. Bu nedenle süreci 

öteleyenlere göre belirgin avantajlara sahip olmuşlardır (Safko, 2012, s.298). Bulunmaz’a 

göre, “Sosyal medyada insanların birbirleriyle kurdukları iletişim, geri dönüşüm ve sosyal 

platformları içine alan bu dijital pazarlama kanalı, kurumların ve işletmelerin hedef 

kitleleriyle kurdukları iletişimde tanıtım faaliyetleri açısından büyük önem arz 

etmektedir” (Aktaran Bulunmaz, 2016, s.358, 359). Sosyal mecralar ya da KİA sayesinde 

kurum ve kuruluşların hedef kitleye belli bir zaman içerisinde ulaşmasıyla beraber, yeni 

medya ve teknolojinin birçok alanda yarattığı kampanya ve tanıtımlar sadakat kavramını 

ortaya çıkarmaktadır. Dijital ortamlar birçok alanda yeni yaklaşımlara hız kazandırmıştır. 

Tanıtımını kolay yapma imkanı sağlamıştır. 

Lütfü’ye göre, “İnternetin ortaya çıkmasıyla hayat bulmaya başlayan dijital ve yeni 

medya kanalları adayların, ürünlerin ve hizmetlerin tanıtılmasında ve reklamının 

yapılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda tavsiye edilerek yapılan 

reklamcılık anlayışı yerini geleneksel reklam anlayışında ünlülerin TV, radyo veya 

gazeteler kanalıyla yapmış olduğu reklam uygulamaları zaman içerisinde hem ünlülerin 

hem de influencırların yaptıkları reklam çalışmalarına bırakmaya başlamıştır” (Lütfü M, 
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2018, s.1301).  Bu sayede geleneksel pazarlama anlayışından uzaklaşarak dijital 

mecralarda hızla ivme kaydeden ve virüs tabiriyle ilerleyen viral pazarlama anlayışı 

ortaya çıkmaya başlamıştır. Yeni medya ve sosyal medyada geleneksel pazarlama 

anlayışını geride bırakan yeni yaklaşımlar sosyal, kültürel ve siyasal çevrelerde KİA ile 

harmanlanarak 7’den 77’ye herkesi içine çeken bir anlayışa bürünmüştür. 

2.4. Pazarlama Yaklaşımının Siyasi Partilere Uyarlanması 

Bongrad’a göre, ‘‘Pazarlamanın kar amaçlı ve kar amaçsız organizasyonlarda temel 

olarak üzerinde durduğu husus, tüketici ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçların 

tatmin edilmesidir. Bunun sonucunda da ekonomik ve sosyal fayda sağlanmış olur’’ 

(Bongrand, 1991, s.9). Siyasal pazarlama bağlamında, seçmenin oy kullanması ve 

demokrasi olgusu arasındaki entegre ilişki ile siyasal iletişim büyük önem arz etmektedir. 

Parti tüzük ve programlarında seçmen ve seçilenin ihtiyaçları doğrultusunda oluşan 

beklentilere yönelik yapılanmalar mevcuttur. Siyasal pazarlama tabiri burada oldukça 

önem arz etmektedir (Reid, 1988, s.34-47). Pazarlama artık kar amacı gütmeden 

yapılmamaktadır diyebiliriz. Çünkü çıkar doğrultusunda oluşan zeminler fayda sağlar ve 

kar amacı güder. Siyasal iletişim belki de maddiyatla bağlantı sağlanmadan kamuoyunu 

aktif bir siyasi dinamizme oturtan nadir olgulardandır (Aktaran Okumuş, 2015, s30). 

Aşağıda siyasal pazarlamanın değişen ve gelişen faaliyetlerine değinilmiştir. 

2.4.1. Rekabet 

Webster siyasal pazarlamayı, ‘‘Siyasal pazarda ürünü olan yönetici ya da üretici kişinin 

yer bulabilmek için diğer rakiplere oranla daha farklı ve ilgi çekici olması 

gerekmektedir’’ şeklinde açıklamıştır (Webster, 1992, s.1-17). Bahsedilen farklılık siyasi 

olarak, partinin yapısına ilişkin ideolojik ve liderlerin karakteristik ve siyasal özelliklerine 

ilişkin niteliklere dayandırılan farklılıklardır. Aslında fikirleri daha dinamik bir yapıya 

oturtmak amacıyla para ve işgücü kaynaklarına sahip olmak gerekmektedir. Kendi 

düşüncelerinden farklı olmak temel amaçtır. Siyasal pazarlamada diğer pazarlama 

birimlerine oranla skalası daha dardır. Alternatifleri çok değildir. Siyasal pazarlamada 

seçim süreçlerinde büyük yoğunluklar yaşanmaktadır. 

Lock ve Harris’e göre ‘‘Seçim dönemleri geldiğinde siyasal pazarlamanın amacı, adayın 

yeterli miktarda oy alıp iktidar olmasıdır. Siyasal pazarlamaya nazaran ürün 
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pazarlanmasındaki büyük amaç ise ticarette olan süreklilik ve farklılıktır. İki farklı alanda 

da rekabetin içeriği değişmektedir’’ (Aktaran Okumuş, 2007, Lock ve Harris, 1996, s.21-

31). Bu yüzden siyasal pazarlama daha çok risk taşımaktadır. Eğer bir parti iktidar 

yolundaysa rakiplerinin siyasi geçmişini iyi bilmesi gerekmektedir. Rekabet içinde 

bulunduğu diğer partilerin güçlü ve güçsüz yönlerini bilirse stratejilerini buna göre 

ayarlayabilir. 

2.4.2. Seçmenler 

Okumuş’a göre ‘‘tüketiciler ve seçmenler ortak bir noktada buluşmaktadır. Bir tanesi 

üretirken karar verir, diğer taraf ise seçeceği zaman. Karar verme dönemi ikisi için de 

önemlidir. Seçmenler ailelerinden, arkadaşlarından, üye oldukları derneklerden ve iş 

yaşantısından oldukça etkilenirler. Seçmenlerin birer hedef kitle olarak davranışlarının 

çözümlenmesi, içinde bulundukları sosyal sınıfların insanlar üzerindeki etkisinin ayrıntılı 

olarak incelenmesi gerekmektedir’’ (Okumuş A, 2012, s.15). Buna yönelik yaşanılan 

diğer sosyo-kültürel süreçler, siyasal pazarlamada yer alan yöneticileri ve pazarlamanın 

davranışsal açıdan kalıplardan kurtularak nitelik kazanmasının yararlanıcı boyutunu 

saptamaktadır. 

Siyasal pazarlamada, ticari pazarlamaya nazaran tüketen kavramı ortadan kalkmaya 

başlayarak üye ve seçmen değişimine dönüşmektedir. Siyasal anlamda üretilen fikir, 

proje ve düşüncenin ülkemizde yaşanan sorunlara karşı çözümleyici olması oldukça 

önemlidir. İleriye gidilmesi yönündeki arzu ve isteği ile siyasetin birleşmesi siyasal 

pazarlamaya ihtiyaçlar doğrultusunda gelişen bir anlayış sunması yeni yöntemler arasında 

olmaktadır.  Seçmenlerin duygu dönüşümü göz önüne alınarak, moral sağlama amacı ile 

adaylaştırılan kişinin etrafında toplanılması katılımcıları sürekliliği yakalamaya 

çağırmaktadır. 

Politik pazarlamada üç tür müşteri grubu vardır: 

Partiye üye yapılacaklar: Kendiliğinden gelen ya da üyelerin tanıdıklarından 

oluşmaktadır. 

Parti yandaşları, sempatizanlar: Partiye inanan, güvenen, kazanılmış seçmenlerdir.  
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Parti yandaşları olmadıkları halde başka seçenek bulamayanlar: Hangi partiye ya da 

kişiye oy vereceklerini daha önceden bilmeyen seçmenler bulunmaktadır. Sessiz 

çoğunluk denilen bu tarz seçmenleri kazanmak için politikalar ve stratejiler geliştirilmeli 

ve tutundurma çabaları onlara yönelik olmalıdır (Aktaran Bayrakoğlu, 2002, s.64, 

Limanlılar M, 1991, s.35). 

Tan’a göre ‘‘Seçmen, politik pazardaki tüketici konumundadır. Aldığı hizmeti kullanan 

son kişidir. Hizmette almayı talep ve ümit ettiği seviyeyi belirtmektedir. En yeterliliği 

olan seviye tüketici tarafından “kabul edilebilir” sınır olmaktadır. Tolerans olarak 

adlandırılan kısım ise kişiden kişiye ya da müşteriler arasında farklılık göstermektedir’’ 

(Aktaran Okumuş, 2007, Tan, 1998, s.85). Siyasi hizmet bazında anlatılacak olursa 

sosyal, ekonomik ve diğer alanlarda sağlanan hizmetler önem teşkil etmektedir. Siyasi 

parti, hizmeti ulaştıracağı zaman kişileri incitmeyecek bir şekilde hizmeti iletmelidir. 

Aksi durumda seçmenler başka partilere yöneleceklerdir. Siyasi otorite ya da iktidarın 

vatandaşa sunduğu hizmet belirli sınırlarda olmalıdır. Ya seçmen bu sınırlara yaklaşacak 

ya da kendisine en uygun olan vaatleri cezbeden partilere yönelmeleri gerekecektir. 

2.4.3. İletişim kanalları 

Okumuş’a göre, ‘‘Siyasal pazarlama kapsamındaki üretici ile ürünlerin pazarlamasını 

sağlayan kişilerin arasında olan etkileşim birbirileri ile benzerlik göstermektedir. İletişim 

kanalları denildiğinde elektronik medya, basılı medya, açık hava, kişisel iletişim ve diğer 

medya kanalları akla gelmektedir’’. Bunlar billboardlar, televizyon kanalları, dergiler, 

afişler, e posta ve SMS mesajları olmak üzere karşımıza çıkmaktadır (Okumuş, 2007, 

s.34). Siyasi parti ve bu partilerin adayları da hedef kitlelere ulaşmak adına en uygun 

iletişim yollarını tercih edip bunları seçen bir medya planlayıcısı konumundadırlar. 

Siyasal pazarlamada fikirlerin oluşturulmasından kamuoyuna aktarılmasına kadar olan 

süreçte yaşananlar nesnel bir yaklaşımla ele alınır. 

2.5. Sosyal Medya Pazarlaması 

Literatürde yer alan bazı tanımlara göre sosyal medya; kullanıcıların yaşamsal 

deneyimleri üzerine kurulu, ortak ilgileri yoluyla bir araya gelen iç içe yaşadığı, yapay 

olmayan ve samimi online dijital platformlardır (Evans, 2008, s.31). İlişkilere, insanlar 

ve organizasyonlar arasındaki bağlantılara dayanır (Nair, 2011, s.45). Ayrıca; 
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değişkendir, dönüşüm süreklidir, bireyselleştirilmiş bağlanabilirlik sağlar, bağımsız ve 

denetimi sağlanan bir ortamdır (Akar, 2010, s.6). 

Sosyal medyada mesajlar çok yönlüdür, birden fazla noktaya aynı anda 

gönderilebilmektedirler ve pazarlama çalışanları, etkilenenler, bireyler, tüketenler vb. 

kişiler tarafından ileti oluşturulmaktadır. Sosyal medya, mesajların kitlelere tek yönlü 

olarak yayılması değil, bireyler arasında yer alan karşılıklı diyalogların 

gerçekleştirilmesidir. İlerleyen süreçlerde oluşturulan mesajların ve karşılıklı etkileşim 

neticesinde doğan sosyal iletişime çabuk ve kolay ulaşılması en önemli özellikler arasında 

yer almaktadır (Powell vd., 2011’den aktaran Barutçu, Tomaş, 2013, s.11,12). KİA’da 

mesajları karşı tarafa iletmek için artık sosyal medyanın desteğine ihtiyaç duymaktadır. 

Öyle ki liderlerin paylaştığı mesajları Twitter’dan alarak haber bültenlerinde kamuoyuna 

aktarabilmektedirler. 

Sosyal medya kavramını sınıflandırarak tanımlayacak olursak: 

1. Yaşam alanı olarak: İnsanların birbirleriyle etkileşimli iletişimlerini sürdürdükleri 

çevrimiçi platform evrendir. 

2. Araç olarak: Günümüzdeki en etkili pazarlama kanallarından biridir. Tek başına her 

platform bir pazarlama aracıdır. Aynı zamanda oldukça yaygın bir reklam kanalıdır. 

3. Yayın platformu olarak: Radyoyu çoktan geride bırakmış, televizyonu da geride 

bırakmak üzere olan çok çeşitli yayın platformudur. İnternetin kendisinden bile daha 

değerli olmaya başlamıştır. 

4. Sektör olarak: İçinde çok çeşitli iş kolları ve iş barındıran (sosyal medya uzmanı, sosyal 

medya ajansları, bloggerlar, teknoloji şirketleri, startuplar, stratejistler vb.) başlı başına 

bir sektördür. 

Erkul’a göre, web sitesi veya uygulamanın sosyal medya olarak tanımlanabilmesi için 

şu özelliklere sahip olması gerekmektedir (Erkul, 2009, s.3): 

• Yayıncıdan bağımsız kullanıcıları olması 

• Kullanıcı kaynaklı içerik olması 

• Kullanıcılar arasında etkileşim olması 
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• Zaman ve mekan sınırlaması olmaması. 

Varol’a göre ‘‘sosyal medya, küçük ya da büyük bilgisayar ağı olması fark etmeksizin IP 

kullanılarak haberleşip bilgi paylaşımında bulundukları bir ağdır’’ şeklinde açıklamıştır 

(Varol, 1997). IP’nin önemine dikkat çeken bu tanım günümüzde de geçerliliğini 

korumaktadır. Mevcut iletişim ağının, eldeki bilgiyi iletme özelliği sayesinde iletişimde 

yeni bir çığır açtığı belirtilmektedir (Neumann ve Hogan, 2005, s.472). 

Uzkurt ve Özmen’e göre, ‘‘İnternet, kişilerin mekan zaman ve yer bağlamında herhangi 

bir sınırlamaya takılmadan bir arada bulunmalarını sağlamaktadır’’ (Uzkurt ve Özmen, 

2006, s.24). Sanal ortamda yaşanan bu beraberlik fiziksel bağlılıktan ziyade sanal bir 

bağlılık oluşturur. İnternetin ne kadar önemli olduğu, geçmişten günümüze katlanarak 

büyümesi ve milyonlarca insan tarafından kullanılmasına her zaman değinilmiştir. 

Günümüze kadar ivme kazanarak hızla gelen internet ilerleyen uzay çağı sürecinde farklı 

oluşumları beraberinde getirecektir. İlk kurulduğu andan itibaren şekil ve amaç değiştiren 

internet bundan belki de 100 yıl sonra çok farklı uzantıları birbirine bağlayan en önemli 

aracıların başında gelecektir.  Instagram, Wikipedia, Facebook ve Twitter siyasetçilerin, 

bürokratların, genel başkanların,  sanatçıların ve daha birçok kesimin içinde bulunduğu 

uygulamalar kamuoyuna ulaşmada en önemli ulaşım ağlarından biridir. 

2.6. Siyasal Pazarlama 

Geleneksel medyanın (TV, gazete, radyo) kamuoyunu etkilediği kaçınılmaz bir gerçek 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Siyasi liderlerin bu tarz araçları kendi hedef ve çıkarları 

uğruna kullanmaları yani propaganda faaliyetleri açısından bulundurmaları var olan bir 

gerçektir. Bu propaganda tutumu siyasal etikle de oldukça uyuşmaktadır. Siyasal politika 

ve etkileşimin bu iç içeliği reklamla birleşince siyasal iletişim, siyasal pazarlama ve 

siyasal reklam kavramlarıyla buluşmuştur. Siyasal reklam alanı seçim süreçleri ve 

liderlerin pazarlama faaliyetlerinin arttığı zamanlarda günümüz sosyal medya 

platformlarında tüm seçmenleri etkilemek adına ivme kazanmaya başlamaktadır. Burada 

önemli olan kararsız seçmenlerin siyasal tercihlerini etkilemeye çalışmaktır (İnal M. E. 

ve Karabacak, 2014, s.21). 

Pazarlama, insanlarda oluşan talepleri karşılamak adına olan süreçlerin bütünüdür 

(Aytuğ, 1997, s.1). Genel itibarı ile ticari ya da kar amaçlı olduğu bilinmesine rağmen kar 
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amacı olmayan kuruluşlar, siyasi parti ve adaylar tarafından da kullanılan bir alan olarak 

karşımıza çıkabilmektedir. Siyasal pazarlama terimi ise ilk olarak Stanley Kerry (1956) 

tarafından tanımlanmıştır (Bayraktaroğlu, 2002, s.60). Tüm bunlara istinaden pazarlama 

her geçen gün değişen ve hızlı geliştirilen bir kavram olmakla beraber siyasal pazarlama 

maddi kar amacı taşımayan bir alandır. Bu alanda nitelik oldukça önem arz etmektedir. 

Siyasal pazarlama, adayların fikirlerinin vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik analizde 

bulunarak, onların desteğini almak için yönetilen bir dizi dönemdir (Shama, 1976, s.766). 

Siyasal pazarlama, adayın seçmen nezdinde en uyumlu kişi olduğunu belirtmek, adayı en 

çok seçmenin ve neredeyse her vatandaşın öğrenmesine vesile olmak, oy potansiyeli 

bakımından kendisine en yakın rakiplerle fark oluşturmak ve bir liderlik yarışını 

kazanmak için yeterli oy oranını elde etmek adına yapılan algının tamamıdır (Lock ve 

Harris, 1996’dan aktaran Demirtaş M, Orçun Ç, 2015, s.43). Bu pazarlama yaklaşımında 

kişilerin siyasi partilerden adaylaştırılması, seçilmesi ve inandıkları dava uğruna iktidara 

gelebilmek adına yürütülen faaliyetler biçimidir. Siyasi örgütler ya da teşkilatlar 

tarafından ilerletilen rekabet ortamına dayanan programların tümüdür. 

Özkan’a göre siyasal pazarlama, ‘‘Partiye üye olanlar ve partiye üye olmayı düşünenleri, 

ve hatta kararsız seçmenleri hedeflemektedir. Buradaki temel gaye; üyelerin ve oy 

verenlerin ılımlı yaklaşımları ve pozitif davranışları pekiştirmek, ilgisiz seçmenlerin 

davranışlarını pozitife çevirmektir. Aynı zamanda karşıt ya da negatif görüşü olan 

seçmenlerin tutumlarını da en azından nötre çevirmektir’’ (Özkan, 2002, s.21). Siyasi 

partilerin yapmış olduğu tüm toplantılar, parti üyelerinin buluşma ve meclis sohbetleri, 

mitingler, teşkilatların üye ve oy kazanabilmek için seçmenlerin evlerini gezmelerine 

kadar yapılacak olan tüm olaylar bu kapsam arasında yer almaktadır. Aynı ortak 

değerlerde buluşup, aynı dili konuşabilmek çok önemlidir. Oluç, (2006) siyasal 

pazarlamaya "fikir pazarlaması" olarak yorumlamaktadır. "Fikir pazarlaması, partilerin 

ülkede yaşanan sorunları belirlemeleri, bu sorunların nedenlerini bulmaları ve bunlara 

önerdikleri çözümlerin seçmenlere benimsetilmesi çabalarını içerir" şeklinde 

tanımlanmıştır (Aktaran Demirtaş M, Orçun Ç, 2015, s.42, Gürbüz ve İnal, 2004, s.6).  

Siyasal pazarlamada fikirler ürün görevi görmektedir. Sorunların ortadan kalkabilmesi 

için çaba, bu çaba doğrultusunda ise bir sonuç görmek önem teşkil etmektedir. Önemli 

olan fikirlerin ve liderlerin hedefinden şaşmadan pazarlanmasını sağlamaktır. 
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Pazarlamanın siyasetle buluştuğu noktada 4P kavramı nitelik değiştirmekte ve karşımıza 

günlük hayatta ve seçim dönemlerinde yer alan konuşmalardan, olay örgülerine kadar 

birçok konumda çıkmaktadır. Scammel, siyasal pazarlamayı, ‘‘Siyasal pazarlamada 

birçok alan ve tanım mevcuttur. Bunlar; siyaset yönetimi, siyasal iletişim, siyasal 

pazarlama, siyasal satış veya siyasal tutundurma olarak aktarılmaktadır (Scammel, 1999, 

s.718). Sadece siyasal tabirlerle pekişen bu karmalar maddi beklenti ve kaygı 

oluşturmaktan ziyade manevi ve ülkesel olarak karşımıza çıkmaya başlayacaktır. 

 

Şekil 1. Siyaset Pazarlaması ve Geleneksel Pazarlama (Kotler, 1975) 

Siyasal pazarlama, ticari pazarlamaya nazaran direkt olarak hedef ve amaç doğrultusunda 

hareket etmeyi beraberinde getirmiştir. Pazarlamanın siyasal oluşu, siyasi bilimler ile 

pazarlamanın yakın ilişkisinden doğan sebep sonuçları açıklamaktadır. Siyasi disiplinlere 

uygulanmaya başlayan bu alan teorik anlamda birçok yenilikleri beraberinde getirmiştir. 

2.6.1. Siyasal pazarlama karması 

Geleneksel pazarlamaya baktığımız zaman dört elemanı olarak karşımıza çıkan 4P 

kavramı siyasal pazarlamanın da bileşenlerini oluşturmaktadır. Ancak konu itibariyle 

ticari pazarlamaya nazaran oldukça farklıdır. Fikir, afiş, broşür, lider, aday kavramları ön 

plana çıkarak KİA ve yeni medyada büyük kitleler oluşturmaktadır.  

2.6.2 Siyasal ürün 

Siyasi ürün denince; siyasi parti liderleri, partilerin programları, partinin felsefesi akla 

gelmektedir. Siyasette ürüne verilen değer iyiden kötüye sıralanacak şekildedir. Çıkarlar 

ön plandadır. Siyasi ürünü oluşturan etkenlerden hangilerinin önemli olduğu demokratik 
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toplumların belirli dönemlerine, sorunlarının ağırlığına bağlı olarak değişir (Aktaran 

Eroğlu H, Bayraktar S, 2010, s.89, İslamoğlu A. Hamdi. s.116). 

Çiftlikçi’ye göre, ‘‘Siyasal ürün, siyasi parti ile seçmenler ve potansiyel seçmenler 

arasında bir köprü görevi görmektedir. Çünkü seçmen, partiyi ürüne göre 

değerlendirmektedir. Oluşan imaj, seçmenin bir defa oy verdiği partiye yeniden oy verip 

veremeyeceğini etkiler’’ (Çiftlikçi,1996, s.105). Siyasal ürünler ne yazık ki homojen bir 

grup değildir. Her seçmenin siyaset üzerinde desteklediği ve neden desteklediğini bildiği 

bir adayı bulunmaktadır. Durum bundan ibaret olunca siyasal partiler için oluşturulan 

reklamların tamamı parti ideolojilerine göre büyük farklılık göstermektedir. Seçmenin 

kalbine işleyecek reklamlarla duygusal imaj yaratılacak ve bu imaj üzerinden ilk defa oy 

kullanacak genç seçmenler sonraki süreçlerde baktığı pencerenin değişip 

değişmeyeceğini görecektir. İlk defa gördüğü seçmen davranışları üzerinde etki eden 

reklamla uzun süre sonra yeniden göreceği reklam arasındaki farkı ya da aynı oluşu 

kendisi karar verecektir. 

2.6.3 Siyasal fiyat 

Aday destekleneceği zaman ödenen fiyatlar; oy kullanmak için sandığa gelen seçmenin 

maliyeti, gönüllü parti emektarları ve bağışlar siyasete yön veren sürekli durumlar 

arasında gösterilmektedir. Oy vermenin, kişileri büyük ölçüde etkileyen ve çevresindeki 

insanları da bu sürece katılmaya, yani kayıtsız kalmamaya ikna eden psikolojik bir durum 

olması söz konusudur. Vatandaşların partiye sunduğu katkılar sayesinde devamlılık 

sağlamak mümkündür. Üyeler gönüllülük kavramıyla sorumluluk bilincine sahip olmaya 

başladıkları için partiyi, parti binasını, hemen hemen her gün gördükleri partidaşlarını 

sahiplenip seçim dönemlerinden ziyade diğer dönemlerde de fayda sunacaklardır. 

Siyasal pazarlamayı ele aldığımız takdirde oy kullanacak olan seçmenin herhangi bir 

bedel ya da ücret ödeyerek sandığa gitmesi söz konusu dahi değildir.  Siyasal pazarlamaya 

baktığımız zaman fiyat ‘‘psikolojik siyasal fiyat’’ olarak değerlendirilmesi en uygun 

olacak olandır. Aday olan liderin ve seçmenin kendisine oy verecek kişi, grup veya 

toplulukları düşünen, onun değerlerini kendi değerleri gibi gören ve hoşnut edebilmek 

adına doğru ve dolaylı yoldan bütünleştirici kararlar alan bir kişi konumunda olması 

gerekmektedir. 
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Siyasal pazarlamada seçim dönemlerine etki eden reel bir fiyattan söz etmek pek mümkün 

değildir. Fiyat, “taahhüt edilen hizmet karşılığı seçim zamanı adaya ya da partiye verilen 

oy, üyelerin ödediği aidat ve partiye ya da adaya yapılan hizmetlerin tamamıdır” (Tek, 

1997, s.447). Henneberg ise siyasal pazarlamayı, ‘‘Geleneksel pazarlamada ürün 

sunulunca fiyat ödenmelidir fakat siyasal pazarlamaya bakıldığında partinin veya adayı 

desteklemenin fiyatı ya da ödeme yapılması söz konusu dahi değildir. Siyasal 

pazarlamada insanlar, ideolojiler ve politikalar pazarlanmaktadır’’ şeklinde 

açıklamaktadır (Aktaran Divanoğlu, 2008, s.111.   Henneberg, 2006, s.228). Bu duruma 

istinaden adayın veya fikirlerinin özümsenmediğini belirten oy söz konusu olmaktadır. 

Siyasal anlamda oluşturulan ürün seçmen tarafından benimsendiği takdirde bunun 

karşılığı sandıkta oy olarak geri alınmaktadır. 

Vatandaşa yapılacak olan hizmetler ve hizmetlerin ne kadar tutacağı hesaplanmalıdır. 

Kamunun gelir ve gider dengesi söz konusudur. Pazar araştırması yapılmalı ve yapılan 

Pazar araştırmasından sonra bağış ve üyelerin dengelenmesiyle hareket edilmelidir. 

Ekonomik etkiler sosyal planlamalardan ön planda olduğu için parti içi bağışlarda üyeler 

tarafından karşılanıp geniş ölçüde planlamalara etki etmektedir. 

2.6.4. Siyasal dağıtım 

Bu pazarlama biçimindeki dağıtım, parti programlarının, aday konuşmalarının, örgüt 

teşkilatlanmaları ve lider mesajlarının seçmen kitlelerine kısa yoldan iletilmesidir 

(İslamoğlu, 2002, s.135). Niffenegger’e göre, ‘‘Başarılı bir dağıtım sayesinde, kişisel 

davranış ve gönüllülük programlarının esasına dayanmaktadır. Kişisel davranış programı, 

adayın ya da liderin vatandaşlarla, derneklerde, yemeklerde ve esnaf gezisinde etkileşim 

sağlaması demektir. Gönüllü programı ise, adayın etkileşim kuracağı seçmen skalasını 

genişletmesi için geliştirilen bir programdır’’ şeklinde yorumlanmaktadır (Aktaran 

Demirtaş M, Orçun Ç, 2015, s.43, Niffeneger, 1989, s.48). Bu şekilde, seçmene ulaşma 

talebi, imzaları toplama ve vatandaştan oy beklentisi gibi yöntemlerle 

gerçekleştirilmektedir. 

Siyasi partilerin iktidar oldukları takdirde yapacakları ilk ve en önemli şey seçim 

vaatlerini gerçekleştirmektir. Bu vaatleri ya doğrudan ya da dolaylı olarak aktarmaları 

mümkündür. Siyasi partiler doğrudan dağıtımı telefon, e posta, cd, SMS, broşürler, afişler 



 

22 

ve TV kanalları gibi argümanları kullanarak veya dolaylı yoldan televizyon, dergi, radyo, 

gazete, billboard gibi araçları kullanarak seçmene ulaşabilmektedirler. 

Sparrow ve Turner’a (2001) göre ‘‘Partilerin adayları, parti için oluşturulan fikirler, 

politikalar, ülkenin temel programlarına ilişkin çözmek için harcadıkları çabalar ve 

vaatlerle ilgili mesajlarının siyasi partiden, hedef seçmene aktarılan yoldur. Siyasi ürünler 

çeşitli örgütlerin süzgecinden geçtikten sonra, farklı yönlerden ilerleyip vatandaşa 

erişirler’’. Partiler alternatif yollar arayarak bilgi akışının sürekliliğini sağlamaya dikkat 

eder ya da rakip partilerin partilileri arasına kendi taraftarlarını yollayıp kim olduklarını 

belli etmeden de bu bilgi akışını sağlamaya gayret edebilmektedirler. Kitle iletişim 

araçlarından uzun bir süre yararlanılmaktadır. Seçmenlerin gözünde parti politikalarının 

sürekli betimleneceği bir portföy oluşturmak amaçlanan ilkelerden bir tanesidir. Oy 

arttırıcı unsurlar arasında yer alan reklam geçerliliğini korumaya devam ettiği müddetçe 

halkın zihninde sürekli hatırlanırlığı sağlanacaktır. 

2.6.5. Siyasal tutundurma 

Eroğlu ve Bayraktar’ göre, ‘‘Siyasal pazarlama bağlamında tutundurma faaliyetleri bazı 

yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Bunlar; reklam, satış politikası, tanıtım ve kişisel satış 

olarak adlandırılmaktadır. Tümüne tutundurma karması adı verilmektedir’’ (Eroğlu ve 

Bayraktar, 2010, s.190). Tutundurma karması ise diğer siyasal karmalara oranla biraz 

daha farklıdır. Bunlar; siyasi propaganda ve kamuoyu araştırmaları faaliyetleri olarak 

nitelendirilebilir. 

Soley ve Ried siyasal tutundurmayı, ‘‘Partiler ve adaylar, örgütler ve bağımsız siyasi 

gruplarca yürütülen promosyon kampanyalarını temel alarak, seçim sonuçlarını yüksek 

oranda etkilemeyi düşünmektedirler. Seçim kampanyalarına yapılan harcamaların 

miktarının yüksekliği ile seçimi kazanma arasında bir paralellik olduğuna inananlar 

bulunmaktadır’’ şeklinde açıklamışlardır (Aktaran Divanoğlu S., 2008, s.113. Soley ve 

Reid, 1982, s.147). Seçmenlerin tanımadığı bir adayın yüksek miktarda ödemeler 

yapılarak tanıtım faaliyetleri neticesinde seçim kazanmasıyla bu ilişki pekişmeye 

başlamıştır. Bazı kişiler ise ne kadar miktar harcanırsa harcansın seçimi kazanma ya da 

kaybetme üzerinde herhangi bir etki oluşturmadığına inanmaktadırlar. 
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Siyasal pazarlamada fikirler, düşünceler ve ideolojiler, karşı tarafa yani seçmen 

gruplarına liderin isteneceği bir şekilde ulaşmasını sağlayan birçok insan tarafından 

oluşturulan bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Kampanyanın yönetileceği dönemde 

siyasal pazarlama faaliyetleri en çok seçmenlerin karşısına çıkmaktadır. Siyasal 

tutundurma aday parti programlarında tamamlayıcı bir rol görevi üstlenmekle beraber 

karar mekanizmasının en önemli unsurları arasında yer almaktadır. Vaatlerin pazarlanma 

aracıdır. Seçmenlerin kamuoyunda kitle iletişim araçları ile birlikte düzenli bir 

dinamizme oturmasını hedeflemektedir. 

2.6.6. Siyasal reklam 

Demokrasinin hakim olduğu ülkelerde, adaylar seçmenlerden güven almak isterler. Bu 

güven mitinglerdeki kalabalık, örgütlü mücadele ve oy alınacağına dair inşa edilmiş 

karşılıklı bir etkileşim bütünüdür. Bu dönemlerde siyasal reklamlar oldukça önemlidir. 

Seçmenler, reklamları dikkatle inceledikleri zaman belki bir ihtimal fikir değişikliği 

yaşayabilmektedirler. 

Seçim süreçlerinde, genel ya da yerel seçimlerde, ülkenin tamamını ilgilendiren 

süreçlerde siyasi partilerin, belli hükümler gereğince seçimlerde başarı sağlamak adına 

sürdürülen propaganda faaliyetlerinin tamamıdır (Aziz, 2003, s.68). Yavaşgel’e göre ise, 

‘‘Reklamda ürün dışında siyasi parti adayının genel anlamıyla fikirler, tüketicinin yerini 

ise seçmen hedef kitlesi alır ve hedeflenen oyun, reklamı yapılan partilerin yönünde bir 

tercihe dönüştürülmesidir. Genel başkan ya da vekillerin kıyafetleri, partinin amblemi, 

konuşmalar, afişler ve pankartlar ile bunların kamuoyuna aktarılması, liderlerin 

kullandıkları kıyafetlerin renkleri gibi görseller siyasal ileti konumunda olmaktadır 

(Yavaşgel, 1997, s.232). Siyasal mesajın, hedef kitle üzerindeki etkisi önemlidir. 

Liderlerin hedef kitle üzerindeki etkisi kampanya süreçlerinde seçtikleri iletişim 

kanallarıyla yapılan sunumlara bağlıdır. 

Siyasal reklam medyada yer bulabildiği takdirde seçmenlerin davranışlarını 

değiştirebilme ya da aynı görüşün insanlarını bu zaman dilimi içerisinde tutabilme 

gayretinde olmaktadır. Parti liderleri, bürokratlar ve vekiller kitle iletişim araçları vasıtası 

ile kendilerini kamuoyuna ve vatandaşlara tanıtmayı hedeflemektedirler. Adaylar bu 

sayede medyanın onları istediği gibi değil de kendileri medyada nasıl görünmek 
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istiyorlarsa o şekilde bulunma imkanına erişmektedirler. Kendilerinin ne istediği 

aslolandır. Reklamların siyasallaşması 2000’li yıllardan sonra ön plana çıkmaktadır. Bu 

tarihlerden itibaren partiler afişler hazırlamaktadır. Adayın rakiplerinden farklı olduğunu 

göstermek, oy kazanabilmek, sempati toplamak ve her kesimin bildiği bir lider konumuna 

bürünmek için siyasal pazarlama oldukça önemli bir hale gelmektedir. 

Reklamlar ikiye ayrılmaktadır. Bunları pozitif ve negatif olmak üzere açıklayabilmek 

mümkündür. Negatif ve pozitif siyasal reklamlar son seçim dönemlerinde büyük önem 

kazanmaktadır. Genel itibarı ile bakıldığı zaman bu yeni iki farklı reklamcılığın özellikle 

seçim dönemlerinde medyada büyük yankı uyandırdığını söyleyebilmekteyiz.  Siyasal 

kampanyalarda negatif reklamlar rakip partinin ya da rakip adayların olumsuz yönlerinin 

aktarılmasını hedeflemektedir. Bu sayede seçmen üzerinde bir hakimiyet kurabilecek 

aynı zamanda bu mesajları yayınlayabilme hakkına doğrudan ya da dolaylı yoldan sahip 

olacaklardır. Tehditkar bir tonda, sert bir ses tonu kullanarak yapılabilir. Aynı zamanda 

bu tarz reklamlar rakibi küçümseyici, umursamaz ve alay eden bir üslupla da 

sergilenebilmektedir. Olumsuz ve kirli saldırı olarak kabul edilmektedir. Rakip adaya 

karşı strateji geliştirmek ve onu sıkıştırmak adına yapılan reklamlardır. 

Siyasal pozitif reklamlarda seçmen kendi seçim kampanya ve vaatlerini proje ile 

hizmetlerini yeni ve güncel olaylarla harmanlayarak sunmaya çalışmaktadır. Negatif 

siyasal reklamlara nazaran pozitif siyasal reklamlar daha ön planda ve oldukça yaygındır. 

Adayların duruşunun, tavırlarının ve olumlu yönlerinin ne kadar nitelikli olduğu 

vurgulanmaktadır. Bu şekilde ele alındığında pozitif siyasal reklamlar genel itibarı ile 

aday veya parti hakkında olumlu bakış açısı yaratmaya çalışmaktadırlar. Reklamların 

pozitif oluşu toplumsal ya da ekonomi gibi vatandaşları ilgilendiren konulara yönelik oy 

kullanacak vatandaşların vicdanına ve aklına yerleşmeyi hedeflemektedirler. Siyasal 

reklamların negatif kullanımı ise karşı tarafı eleştiren, olumsuz ve eksik yönlerini anlatan 

stratejik mesajlardan oluşmaktadır. 

2.7. Kitle İletişim Araçları, Kamuoyu ve Hedef Kitle Hitabı 

Güngörmez’e göre, ‘‘Yakın geçmişte, KİA’nın kitleleri yönlendirmedeki başarısı, büyük 

önem arz etmektedir. İktidar olmak, iktidarda bulunanlara zarar vermek, onları yıpratmak, 

seçimleri manipüle edecek çağrışımlarda bulunmak, bir ideolojiyi yaymak için 
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kullanılabilmektedir’’ (Güngörmez B, 2002, s.2). Toplumsal yaşamın kesintisiz ve 

vazgeçilemez bir parçası olduğu için sosyo kültürel ve siyasi gündemi belirlemede 

oldukça önemli bir yer edinmektedir. Toplumda sürekli yenilik yaşanmaktadır. Bu 

yenilikler ekonomik, siyasal, kültürel ve diğer alanlardan olabilir. Toplumdaki 

değişiklikleri KİA sayesinde anlık görmek ve takip etmek mümkündür. Kitle iletişim 

araçları sayesinde kamuoyu vicdanı oluşmakta ülkede ve dünyada yaşanan gelişmeler 

herkes tarafından bilinmektedir. Yazılı ve görsel medya aracılığı ile kamuoyunda 

örgütlenmeler ve gruplaşmalar meydana gelebilmektedir. KİA gündemi elinde tutmakta, 

elinde tutmak istemediği zaman ise aynı hızla farklı yöne çekmekte, algı değiştirip, 

manipüle edebilmektedir. 

Görsel ve işitsel medya 20. yy. da insanların hayatına hızlı bir biçimde girmiş ve uzun 

seneler vazgeçilemeyecek bağlantılar kurarak yer edinmiştir (Dilber, 2012, s.84). 

Geleneksel medyadan yeni medyaya geçiş sürecinde dördüncü güç olarak karşımıza 

çıkmış ve yasama, yürütme ve yargı üçlüsü kadar büyük önem arz etmeye başlamıştır  

(Türk, 2013, s.55).  KİA söylenmesi daha rahat olduğu için 1990’lardan itibaren medya 

şeklinde telaffuz edilmeye başlanmıştır (Sağnak, 1996, s.43). Dördüncü kuvvet olarak 

gösterilmesindeki ana akım medyanın ciddi bir denetim mekanizması olmasından 

kaynaklanır. Oldukça denetleyici bir konumda yer aldığı iddia edilmektedir (Aktaran: 

Aydın K, 2021, s.9). 

 

Şekil 2.Kitle İletişim Araçları (kitleiletisim.com, 2017). 
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“Dördüncü güç” olarak ifade edilen KİA’nın ilk günden itibaren etkileme ve onları ayağa 

kaldırıp harekete geçirme gibi oldukça önemli bir yetkisi bulunmaktadır. Bu güç her 

geçen gün önem kazanmakta ve artmaktadır. Kitle iletişim araçları söz konusu durum 

birbirleriyle olan rekabetleri olunca daha kolay etkilenen bir konuma gelmektedir. 

Birbirlerine karşı oldukça korumasızdırlar (Kışlalı, 2003, s.26). Kamuoyunda vicdan ve 

algı tabirlerini oluşturan kitle iletişim araçları uzun süredir siyasi liderler, bürokratlar ve 

vekiller tarafından da benzer amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır (Aktaran Gülsünler 

ve Ertürk, 2012, s.95). 

Kitle iletişim araçlarının, hedef kitle üzerinde oluşturulması planlanan etkisi şu şekilde 

olmaktadır (Gökçe, 1993, s.81-85): 

• Partilere karşı seçmenlerin bağlılığı zayıfladığında, kitle iletişim araçlarının önemi 

artmaktadır. 

• Yeni olay ve konularla birlikte gündemi meşgul edip kendi önemini arttırmaktadır. 

• Seçmenler ekranlarda fikir ya da icraatlerini tartışmadığı müddetçe kitle iletişim 

araçları önemli değildir. Önemli olan seçmenlerin apolitik duruşunda etki 

sağlayabilmektir. 

Medya bir güç unsuru olarak seçmenleri etkiler ve siyasi partilerin ideolojilerini karşı 

tarafa aktarmak için kamuoyunun siyasete katılması ve katıldıktan sonra siyasi kararları 

alıp savunması açısından çok önemli bir konumda görevlerini üstlenirler. 

Kamuoyu, siyasetle alakalı karar alıp alınan kararların yapılıp yapılmadığını yönelik 

hükümet kanadına uyguladığı sert tutum açısından önemli bir noktadadır. Günümüzde 

iletişim araçları sayesinde, kamuoyu her gün önemini arttırmaktadır (Temizel H, 2008, 

s.2). En çok halkın kendisini ilgilendiren konuları, kanaat önderlerini, akil insanları, grup 

ya da toplulukları şu ana ulaştıran bir olgudur. Kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle 

birlikte iletişimin zemin taşlarını halka adapte eden süreçler bütünüdür. 

Kamuoyunu anlamak için kamu kavramını da enine boyuna incelemek gerekir. Sosyal 

bilimciler şimdiki dönemde kamu kavramını grup ile beraber kullanmaktadır. Karşılıklı 

iletişim grupta yer alan en önemli özellik olmaktadır. Grupların kamu olarak 

tanımlanması için belirli özellikler gerekmektedir. a- Sorun çevresinde gelişen etkileşimle 
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oluşur. b- Aktif ve pasif üyelerden oluşur. c- Kamu geliştiği andan itibaren büyüklüğü ve 

şekli de gelişmektedir. d- Sorun kaybolduğu anda kamu kavramı da ortadan kaybolur. 

Bazen az sayıda katılımla oluşurken bazen bu katılımın sayısı oldukça artmaktadır 

(Atabek N, 2002, s.224). 

Daver’e göre kamuoyu halkı ilgilendiren konuların tamamıdır. Ancak belirli bir mesele 

hakkında herkesin ortak görüşü benimsediği söylenememektedir. Aksine, söz konusu 

mesele ile ilgili olarak karşıt görüşler ortaya çıkacaktır.  Buna istinaden çoğu zaman 

kamuoyu olarak benimsenen durumların çoğunluk tarafından desteklenen görüşleri 

içerdiğini iddia etmek mümkündür (Daver, 1993, s.251). Genel olarak olanı veya olması 

gerekeni gösterir. Politikada her zaman genel yargıya ulaşılması mümkün değildir, 

aslolanın yoğun olarak kendisini hissettirmesi önemlidir (Aktaran Temizel H, 2008, 

s.130. Kapani, 1989, s.146). 

Hedef pazar ve pazarlamanın tüm karmalarını dahil ederek harmanlanan ve geçmişi 

oldukça eskiye dayanan bir yelpazedir. Ürün, fikir, ortak amaç ve ihtiyaçlara yönelik hızlı 

hedeflerle planlanan faaliyetler olarak karşımıza çıkmaktadır (Aktaran Durmaz B, 2022, 

s.1. Kotler vd., 2018). Hedef kitlelerin kamu kurumlarından beklentilerini bazı 

yöntemlerle tespit etmek gerekmektedir. Beklentileri karşılayacak hizmetleri hayata 

geçirmek için halkla ilişkiler önemli bir mecradır. Halkla ilişkilere entegre etmeden önce 

yöneticiler ve yönetilenlerin karşılıklı bir anlayış ile iletişim kurması mümkün değildir. 

Ülkeyi ilgilendiren yenilik ve gelişmelerin sahip oldukları algı sebebiyle ortaya çıkan 

itibar kavramı, o ülkenin kitle nezdinde sahip olduğu çekiciliği tanımlamaktadır. Ortaya 

çıkma nedeni, kamusal fayda sağlamak için kamu yararı sağlama olan kurumlar 

tarafından temin edilen tanıtımın; ülke içinde daha detaylı bakıldığında ülke dışında 

itibarı sağlama amacına odaklandığını söylemek oldukça mümkündür. (Boztepe H, 2013, 

s.39). 

Hedef kitleler herkese hitap etmekten ziyade belirli bir çerçeve etrafında 

şekillenmektedirler. Bu çerçevede yer alan kesim kadınlar, erkekler, siyasetçiler ve 

çocuklar olarak sınıflandırılabilir. Paylaştıkları alan KİA, toplu okuma alanı olan 

kütüphaneler, festivaller, siyasal seçim dönemleri mitingleri ve kongreler olabilir. 

Yapılan tüm eylemlerin başarılı olabilmesi için etraftan bir takım araştırma yapmak 

gerekebilir. 
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2.8. Propaganda ve Seçim Dönemlerinde Sosyal Medya Kullanımı 

Propaganda ve siyasal iletişim uzun zamandır birbiri ile ilişkili kavramlar arasında yer 

almaktadır. Bazı zamanlarda siyasal iletişim propaganda olarak açıklanabilmektedir 

(Aziz, 2007, s.15). Propaganda ise belli bir ideoloji, düşünce ya da fikrin çevrede bulunan 

her araçtan faydalanılırlığı hedef kitleye aktarılma süredir (Özsoy, 2002, s.185). Kişilerin 

bir düşünceyi kendi istek ve arzusuyla kabul ederek yapması ya da bu düşünceye yakın 

değilse sempati oluşmasını sağlayıp yeniden yapmak için yönlendirme başarısının 

tamamıdır (Aktaran Aydın K, 2021, s.33. Özsoy, 2004, s.32). 

 

Şekil 3. Propaganda ve Medya (Youtube-Noam Chomsky, 2014) 

Geçmişten günümüze etkinliğini devam ettiren propaganda faaliyetleri, bireylerin fikir ve 

davranışlarının yönlendirilmesinde önemli rol üstlenmektedir. Bunun ana sebebi, hayatın 

hızlı değişimi içerisinde propagandanın iletişim ve ikna tekniği olarak kullandığı 

alanlardır. Dolayısıyla siyasal propaganda mesajları, kişileri ince ayrıntı düşünmeye 

itmeden önce doğrudan duygulara hitap etmekte ve topluluklar içerisinde var olan 

kanaatlerin istenildiği şekilde yönlendirilmesinde propagandanın etkinliğini 

arttırmaktadır (Avcı, 2018, s.75). 

Propaganda toplum ile iletişim halinde olmanın çok ötesinde bir anlam ifade eder. Bu 

nedenle propagandanın amacı, tanıtmaktan ziyade yönlendirmek ve ikna etmektir 

(İslamoğlu, 2002, s.141). İkna çalışmalarında en başarılı olan siyasi partinin iktidar 

olabilme şansı rakip partilere göre daha fazla olacaktır (Barut ve Altundağ, 2005, s.81). 

Propagandanın büyük amaçlarından biri karşı tarafta yer alan siyasi partiyi yalnızlaştıma 

konusunda başarı sağlamaktır. Halkın ve iktidarın ortak payda içinde olmasını sağlamak 

gerekmektedir. Katılımcıları ikna eden bir anlayış söz konusudur. Karşılıklı etkileşimin 

ilk basamaklarından bir tanesidir. 
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Propaganda, ilk kaynaktan gönderilen mesajda hedefte olan tutum değişikliklerini 

sağlamayı amaçlayan iletişim faaliyetleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kamuoyu 

yoklamaları, mitingler, billboardlar, gazeteler, ve radyonun yanı sıra görsel ve işitsel daha 

birçok araç propaganda için aktif olarak ve sürekli kullanılmaktadır. Mesajların geniş bir 

zaman diliminde hızlı bir biçimde iletilmesine olanak sağlayan KİA, davranışları 

etkileme ve kanaatlere yön verme gücüne sahiptir (Aktaran Sütçü C, Tosyalı H, 2019, 

s.65. Bektaş, 2007, s.181). 

 

Şekil 4. Propagandanın Değişimi (Sütçü, Tosyalı, 2019) 

Ateş’e göre, ‘‘Propagandanın kamuoyu üzerinde etkili olduğunun anlaşılması ile, 

iktidarlar hedeflerine ulaşabilmek adına propaganda savaşı vererek güç göstermeye 

başlamışlardır’’ (Ateş Ş, 2000, s.118). Ülkeyi yönetenlerin onları seçecek olan 

vatandaşlardan inançlı bir sempatizanlık anlayışı ile destek almaları gerekmektedir. 

Burada halkın ikna edilmesi söz konusudur. Bu ikna yıllarca sürecek ve yönetenin çoğu 

zaman ihtiyacının olacağı bir durumdur. Propaganda politikayla direkt olarak bağlantılı 

bir alandır ve bu alanda tehditkar ve rakip adayı alt etmeye yönelik bir baskı söz konusu 

olmamalıdır. 

İnsanların yerleşik hayata geçtiği andan itibaren yönetmeye istekli olanlar, yönetilenlerle 

belirli bir siyasal tutuma yönelik bilinçli iknalardan oluşan bir etkileşim kurmuşlardır. 

Siyasal iletişim genellikle politik aktörlerden "yukarıdakilerden" "aşağıdakilere" doğru 

gerçekleştirilen bir eğilim tarzı olarak kabul edilir (Sarcinelli, 1987, s.22). Politikanın 

faaliyetler bütününe politik iletişim ya da genel adıyla propaganda diyebiliriz (Czerwick, 

1998, s.254). Geçmişten günümüze yönetenler, yönetilenleri kendilerinin "iyi" ve "doğru" 

olanı yaptıklarına inandırdıkları için "güçlü" ve "büyük" kabul edilmişlerdir. Güç, 

vatandaşa dayanmaktadır. Sosyal medyanın ortaya çıktığı andan itibaren ve hızla 

gelişmesi beraberinde seçim kampanyalarının KİA dan ziyade farklı ve alternatif bir 

ortamda da yer edinmeye başladığı, aday ve üyelerin siyasal kampanya süreçlerine çift 
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yönlü katılım sağladığı ve bu ilişkilerin hız kazanmaya başladığını hissetmekteyiz (Akyol 

M, 2015, s.101). 

Sosyal medyanın ortaya çıktığı andan itibaren ve hızla gelişmesi beraberinde seçim 

kampanyalarının KİA dan ziyade farklı ve alternatif bir ortamda da yer edinmeye 

başladığı, aday ve üyelerin siyasal kampanya süreçlerine çift yönlü katılım sağladığı ve 

bu ilişkilerin hız kazanmaya başladığını hissetmekteyiz (Akyol M, 2015, s.101). 

Dijital medya, diğer medya alanlarına oranla seçim süreçlerinde daha fazla talep 

görmektedir. İnternet sayesinde online olarak yapılan seçim anketleri, soru cevaplar, 

bloglar gibi birçok alternatif sunmaktadır. Bu sayede maliyet ve çaba oldukça 

azalmaktadır. Bunun dışında siyasal ve sivil hayat bazında incelendiği zaman internet 

seçmenleri bilgilendirmede önemli bir görev üstlenmektedir. Seçmenler dijital 

platformlar sayesinde seçecekleri adaylarla hızlı ve geribildirim alabilecekleri sohbet 

imkanına erişim sağlamaktadır. Doğrudan ve sivil hayat için iletişim kurmakta bu sayede 

karşılıklı iletişim söz konusu olmaktadır. Etkileşimden ziyade aktif katılımı sürekli hale 

getirmektedirler (Quintelier ve Vissers, 2008, s.413). 

Siyasi partilerin sosyal medyada yer almayı isteme nedenleri: 

- Siyasi partilerin ve parti liderlerinin seçim vaatlerini kamuoyuna anlatmak, 

- Kendilerini destekleyen vatandaşların düşüncelerini öğrenme maksadıyla 

toplantılar organize etmek, 

- Seçim dönemlerinde parti için emek harcayan insanların o süreçteki ihtiyaçlarını 

karşılamaya yönelik maddi bir zemin oluşturmaktır. 

Carlisle’a göre ‘‘2006 yılında sosyal siteler aynı zamanda siyasete katılımı teşvik 

ettirmede  bir araç olarak ortaya çıksa da; Facebook ilk  kez siyasal endeksli bir araç 

olarak 2008 Amerikan Başkanlık seçimlerinde oldukça aktif  kullanılmıştır. Bu sayede 

Facebook siyasal propaganda da yeni anlayış geliştirmekte ve çok büyük miktarda 

kitleleri aktif bir role büründürmek amacıyla siyasal partilerin ve adayların hem de ulusal 

medyanın dikkatini çekmiştir’’ (Carlisle, 2013, s.891). Facebook’un bir arkadaşlık 

sitesinden ziyade siyasal ve toplumsal olaylara katılımda, örneğin siyasal parti mitingleri 
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veya STK’ların toplanmaları için etkinlik oluşturma ve karşı tarafa davetiye göndererek 

katılıp katılmayacağını ölçme potansiyeline bürünmesi bir süredir gündemdedir. 

Tablo 2. ABD Başkanlık Seçimi Verileri (strategist.com.,2008) 

 
 

2008 yılı Amerika ‘da yapılan başkanlık seçimlerinde neredeyse tüm adaylar Facebook’a 

katılım sağlamışlar ve çok sayıda takipçi elde etmişlerdir. Mart 2008’den sonra 

Facebook’ta Demokrat adaylar Barack Obama’yı 725 bin destekçiyle ilk sıraya taşırken, 

140 bin takipçiyle Hillary Clinton ikinci sıraya gelmektedir (Aktaran Akyol M, 2015, 

s.102. Williams, 2008, s.3). Facebook ile beraber daha fazla kitleye hitap eden adaylar 

bundan sonraki süreçlerde aynı yolun izlenmesi için bir öncülük yapmış oldular. 

Konuyu Türkiye açısından değerlendirecek olursak, Amerika’ya nazaran Türkiye’deki 

siyasi partilerin sosyal platformlarında yeteri kadar büyük başarı gösteremedikleri öne 

çıkmaktadır. Devletten seçim süreçleri için yardım alamayan partiler, sosyal medyayı 

rakiplerine nazaran daha çok kullanmaktadırlar. Bu sayede daha çabuk ve maddi anlamda 

büyük çaba harcamadan seçmenle buluşma imkanı yakalamaya çalışmaktadırlar. 

Türkiye’de 2011 genel seçimleri oldukça önemlidir. Çünkü yeni medya artık daha fazla 

insanın bildiği ve sürekli kullandığı bir argüman olmuştur. Bu şekilde seçimlerde 

vatandaşların liderlere daha fazla yaklaşmaya başlamışlardır.  CHP dışındaki diğer 

partilerin sosyal ve siyasal platformlarında yeterli ölçüde yer almadıkları görülmektedir. 

2011 genel seçimlerinden sonra Türkiye’de yer alan hemen hemen her siyasi partinin ve 

parti adayları ile liderlerinin sosyal medya pazarlamasına daha çok önem verdiği dikkat 

çekmektedir. 

Onat ve Okmeydan’a göre, ‘‘Türkiye’de siyasal bağlamda internetin kullanımı ilk defa 

2002 Genel Seçimleri döneminde karşımıza çıkmaktadır. 2007 Genel Seçimleri’nde ise 

bu süreç biraz daha gelişmiştir. Bu dönemde partilerin sosyal medya hesapları 
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işlevselleşmiş, bazı partilerin kendi adlarına forum siteleri açtıkları ve adayların kendi 

adlarına Facebook ve Twitter başta olmak üzere sosyal medya ortamlarında hesaplar 

oluşturdukları görülmüştür’’ (Onat ve Okmeydan, 2015, s.80).   Birçok siyasi lider sosyal 

medya kullanımına önem vermiştir. Örgütlü mücadele gücünü sosyal medya üzerinden 

sağlamaya çalışmışlardır. 2011 yılında yapılan genel seçimlerin ardından partiler ve 

siyasi liderler bir sosyal mecrada aktif olmaya dikkat etmişlerdir. Twitter uzun yıllardır 

ivme kazanan siyasi partiler arasında ilk sırada yer almaktadır. 

İnsanlar sosyal medyayı kullanırken düşüncelerini daha rahat aktarabilmektedirler. 

Okuduklarını yorumlayıp, cevap yazdıkları zaman akılda yer alan soru işaretlerini 

yanıtlama imkanı sosyal medyada oldukça fazladır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 

de siyasilerin sosyal medyada yer alması her geçen gün artmaktadır. Seçmenlere 

ulaşabilmek, onların düşüncelerinin olumlu ya da olumsuz geri bildirimini alabilmek 

önemlidir. Bundan dolayı sosyal platformlar son zamanlarda siyasilerin oldukça dikkatini 

çekmektedir. Sosyal medya siyasal alanda büyük bir önem arz etmektedir. Bu şekilde 

siyasi partiler ve siyasetçiler aktif bir siyasal oluşum süreci içerisinde kendi aralarına 

katmaktadır. Sosyal medya ve dijital platformlar siyasilerin ve parti politikalarının yaş 

aralığı fark etmeksizin halka ulaştırılmasında önemli bir gönderici konumundadır. 
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3. 1991-2018 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE YAPILAN 

GENEL SEÇİMLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Bu araştırmada, özel televizyon kanallarının kurulmaya başlandığı 1990’lardan 

günümüze kadar geçen süre boyunca Türkiye’de yapılan genel seçimler incelenmiştir. Bu 

doğrultuda 1991-2018 yılları arasında yapılan genel seçimlerde en yüksek oy alan üç 

siyasi partinin siyasal pazarlama çalışmaları ve propagandanın değişimi incelenmiştir. 

Arşiv taraması ve doküman incelemesi yöntemiyle toplanan nitel veriler betimsel analiz 

yapılarak çözümlenmiş ve aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1- Siyasi liderler kamuoyuna hitap ederken hangi tavır ve tutum içindeler? Bu tavır ve 

tutumlar hangi argümanlar aracılığı ile sergilenmektedir? 

2- Siyasal pazarlamanın siyasal görgü ve birleştirici gücün hakimiyetine girerek siyasete 

boyut kazandırması mümkün olabilir mi? 

3- Siyasilerin karşıt düşünceyi destekleyen rakip liderlere karşı yaklaşımı nasıl? 

3.1. 1991 Genel Seçimleri 

20 Ekim 1991 yılında yapılan Türkiye Genel Seçimleri TBMM’ de 19. Dönem 

Milletvekillerinin belirlendiği seçimlerdir. Türkiye’de 1990’lı yılların başında artık özel 

televizyonlar kurulmuş ve seçimlere ağırlığını koymuştur. Özal’ın oğlunun kurduğu Star 

televizyonu seçimler boyunca ANAP’ı desteklemiştir. 20 Ekim 1991’de yapılan 

seçimlere toplam 6 parti katılmıştır. Ama 5 parti barajı aşabilmiştir. DYP, %27 oyla 178 

milletvekili çıkararak birinci parti konumuna gelmiştir. ANAP %24 oyla 115 milletvekili 

çıkararak ikinci, SHP ise %20.8 oyla 88 milletvekili çıkararak üçüncü parti olmuştur. RP 

%16.9 oyla 62 milletvekili çıkarırken, DSP ise barajı çok az bir oyla aşarak (%10.8) ancak 

7 milletvekili çıkarabilmiştir. Sonunda 12 Eylül’ün yasaklı liderleri Demirel, Ecevit, 

Erbakan ve Türkeş 11 yıl sonra tam kadro TBMM’ye girmişlerdir (Alkan, 1999, s.60). 

1991 Genel Seçimlerine ittifaklar ve koalisyon anlayışı ile gidilmiştir. 

3.1.1. ANAP seçim kampanyası 

ANAP genel seçim öncesi kampanya döneminde, devlet halka hizmet etmeli anlayışı ile 

vatandaş memur ilişkilerinde karşılıklı sevgi ve saygının esas olmasının amaçları 
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olduğunu; devlet- vatandaş ilişkilerinde ortaya çıkması muhtemel sorunların 

çözümlenmesi için “Vatandaş Hakları Birimleri,” kuracaklarını beyan etmiştir (Erkmen, 

2018, s.344). Bu beyan, toplumsal adalet bazında bakıldığı zaman fırsat ve hak eşitliğinin 

sağlanması ve evrensel demokrasiyi kendisine ilke edindiği anlamına gelmektedir.  

ANAP Genel Başkanı Turgut Özal’ın 1989 yılında Cumhurbaşkanı olduktan sonra 

boşalan koltuğuna, atama yöntemi ile Yıldırım Akbulut getirilmiştir. Ardından 16 

Haziran 1991’de Mesut Yılmaz seçilerek genel başkanlığa getirilmiştir. Ekonominin 

bozulmaya başlaması, medyanın her kafadan başka bir ses çıkarması, Güneydoğu 

Anadolu bölgesinde yaşanan terör olaylarının artması sebebi ile ülke içi karışıklıklar 

yaşanmaktadır. Aynı zamanda 263 madencinin hayatını kaybetmesiyle Zonguldak 

halkının neredeyse tamamının destek sağlamasının ardından büyük ve geniş çaplı bir 

durum söz konusuydu.  

1980 darbesinden 3 yıl sonra Turgut Özal önderliğinde tek başına iktidar olan Anavatan 

Partisi (ANAP) darbe sonrası dönemde kurulmasına rağmen girdiği ilk seçimde etkili bir 

başarıya imza atmıştır. Türkeş, Demirel, Erbakan ve Ecevit’in siyasi yasaklı olması 

sebebiyle ANAP önde gelen parti statüsüne ulaşmıştır. 1989 yılında Turgut Özal 

çoğunluğu alarak Kenan Evren’den sonra ilk sivil cumhurbaşkanı olarak koltuğu 

devralmıştır. 

1991 yılında Mesut Yılmaz seçildikten sonra maden işçilerinin büyük bir yürüyüş ile 

sokağa dökülmesiyle beraber erken seçim talebi oluşmaya başlamıştır. 12 Eylül 

darbesinden sonra 1991 genel seçimlerinde propaganda faaliyetleri yabancı reklam 

ajanslarıyla ses getirecek kampanyalar oluşturmaya başlamışlardır. Partilerin özel ve 

devlet kanallarında reklam programlarının yayınlanması işi daha dikkat çekici bir hale 

getirmeye başlamıştır. Fransız reklamcı Jacques Seguela’yı Türkiye’ye gelmesi için ikna 

eden ANAP, Seguela ile anlaşarak 91 Genel Seçimlerinde tüm seçim stratejisini ve seçim 

kampanyasını Seguela’nın hazırlamasına onay vermiştir (Aktaran Göksu O, 2018, s.9. 

Çankaya, 2008, s.297). 1991 seçimleri Türkiye’deki siyasal propagandanın değişmeye 

başladığı seçim faaliyetlerinde ilk sırada yer almaktadır. Seçmenlerin beklentilerinin ve 

partilerden ziyade adayların yani partiyi ve vatandaşı temsil edecek isimlerin ön plana 

çıkması gerektiğini savunmuşlardır. İthal reklamcılık anlayışı gelişmeye başlamıştır. 
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Sert ve ciddi eleştiriler almasına rağmen Seguela’ nın ilk önce ANAP’ın genç lideri Mesut 

Yılmaz’ın kim olduğuna yönelik ve önemli hayati öneriyi aktararak işe başladığı basın 

yayın kuruluşlarına yansımıştır. Bu öneriler ise şu şekildedir: 

1. Seçimleri ideoloji değil partinin lideri kazanır. 

2. Geçmiş değil, gelecek için oy verilmesi önemlidir. 

3. Bu seçimler siyasal olmaktan çıkarak psikolojik bir olaya dönüşmüştür. 

4. Oy umut edip inanmak için verilir, siyasal partilerin programı için verilmez. 

5. Devlet adamı olmak isteyen politikacılar kendi efsanelerini geliştirmelidirler. 

6. Herkesin bir hikayesi vardır.  

 

Şekil 5. 1991 Seçimleri ANAP Lider Odaklı Kampanyası (Yeni Şafak, 2011) 

Seçim döneminde parti politikalarından ziyade adayı ön plana çıkaran bir yaklaşım söz 

konusu olmaktadır. Adayın kişilik özellikleri, adayın kamuoyuna sunduğu vaatler, adayın 

lider özelliği taşıyıp taşımadığı artık siyasal propaganda bağlamında ilk sırada yer almaya 

başlamaktadır 
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Şekil 6.1991 Seçimleri ANAP Gazete İlanı (Bianet.org, 2000) 

Mesut Yılmaz’ın kendinden emin duruşu, suratını hafif bir tebessümle şekillendirmesi, 

saçlarının ve takım elbisesinin muntazam oluşu karizmatik bir lider imajı çizmektedir. 

“Çünkü daha yapacak çok işimiz var”, sloganı akılda uzun süre yer edinmiştir. 

“Türkiye’de çalışan herkes emeğinin karşılığını alacaksa ...”, “Türkiye’de, hızlı 

gelişmenin devamı için siyasi istikrar şartsa...” Başlıklarını taşıyan gazete başlıkları 

Mesut Yılmaz ismiyle bitirilmektedir. 

ANAP negatif reklamların ardından pozitif reklam da yayınlamıştır. Sezen Aksu’nun 

popüler şarkısı ‘‘Hadi bakalım kolay gelsin’’ şarkısına yeni sözler yazılarak “Hadi 

bakalım sandıklara, iki binli yıllara, 20 Ekim Pazar günü bütün oylar ANAP’a” 

nakaratıyla Mesut Yılmaz’ın bu şarkıları sürekli olarak kullanabileceği bir hale getirilmiş 

ve insanlar tarafından oldukça beğeni ile karşılanmıştır. ANAP’ın miting öncesinde 

sanatçıları sahneye çıkarıp konser vermeleri ilk defa bu dönemde planlanmıştır. Miting 

öncesi kalabalık topluluklara verilen konserler halkı eğlendirmek, kalabalığı ve coşkuyu 
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arttırmak amacıyla büyük beğeni toplamıştır. Mesut Yılmaz ülkede yaşanan gergin 

ortamın, ekonominin bozulmasının ve hükümet için uzun ve sağlıklı bir şekilde iktidarda 

kalmanın geçerli yolunu muhalefet partilerine adım atmakta bulmuştur. Bu sayede SHP 

ve DYP ile ortak bir çatı altında birleşmiştir. 

Ergül’e göre seçim öncesi ANAP, meclisteki çoğunluğunu çıkarları için kullanarak baraj 

sorunu olmayan iddialı partileri olumlu ve iyi yönde, seçmeni daha az olan ve aynı 

zamanda baraj sorunu bulunan partileriyse olumsuz etkileyecek bazı değişiklikler 

yapmıştır. Bülent Ecevit’in seçim yasasında yapılan değişiklikten mutsuz olduklarını bir 

adaletsizlikten bahsederek ve diğer muhalefet partilerini seçimleri boykot etmeye 

çağırması üzerine Erdal İnönü, seçim yasasının adaletli olduğunu savunmayarak yine de 

seçimlere gireceklerini belirtmiştir (Aktaran Metin, Çelik, 2021, s.83. Ergül, 2010, s.349-

350). Seçim dönemleri gergin geçmektedir fakat bu gerginlik siyasilerin kişisel 

çıkarlarına dayanmaktan ziyade vatandaşa hizmet götürmek ve bozulan ülke ekonomisini 

hızlı bir şekilde düzeltmek adına yapılan meydan savaşlarıdır.  

1980’li yıllardan, Milenyum çağına kadar yaşanan seçim süreçlerinde partilerin güç ve 

itibar kazanmak adına ittifak yapmaları ve koalisyon hükümetlerini parti tüzüklerindeki 

benzer ilkelerle sürdürmeleri aşikardır. Karşıt görüşlerden oluşan ve başarı sağlamayan 

bu hükümetler kuruldukları gibi aktif faaliyet gösteremeden dağılmaktadırlar. 

Mesut Yılmaz, yapmak istediklerini sadece parti kongresiyle Başbakan olan birinin 

yapamayacağını belirterek “Ben buraya milletin Başbakanı olmak için geldim. Bir tek 

yolsuzluğun bile üstüne gitmezsem namerdim. Bize yetki verin ki Kartal’da İstanbul’un 

ikinci hava alanını kuralım, savunma sanayi tesislerini o havaalanının yanında kuralım, 

Sultanbeyli’yi ilçe yapalım, Kapukule’den Habur’a, Edirne’den Ankara’ya kadar otoyol 

açalım. Eğer başka partilerin bayrakları bizimkilerin yanında kardeşçe asılmışsa, bunlar 

ANAP’ın getirdiği anlayıştandır. Eğer bize yetki verirseniz bütün gücümüzle dürüstçe 

çalışacağız.” şeklindeki cümleleri ile seçmenden kendisini desteklemesini istemiştir 

(Milliyet, 7 Ekim 1991, s.11).  

3.1.2. DYP seçim kampanyası 

Süleyman Demirel, 20 Ekim 1991 seçim kampanyasını 10 Eylül günü Bafra’dan 

başlatmıştır. Demirel, Bafra’dan sonra seçim kampanyasında Ege’den Akdeniz’e, 
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Batı’dan Doğuya birçok alanda halka hitap etmektedir (Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet, 

1991, s.1). Gittiği şehirlerde büyük bir memnuniyetle karşılanan Demirel seçim 

sonuçlarının kendisini ve partisini memnun edecek düzeyde oy bakımından yüksek 

geleceğine inandırmaya başlamaktadır. 

DYP, sosyal devlet tanımını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile tanıştırmak istemiştir 

(Erkmen, 2018, s.344). Bu vaat ile DYP sağ-sol ayrımından uzak, vatandaşın siyaset 

anlayışına yeni bir soluk getirecek ve devletin herkes için icraatte bulunacağının sinyalini 

vermeye başlamış olacaktır. Sosyal devlet anlayışı ile sadece üretime dayalı bir anlayış 

benimsenecek kendileri gibi düşünmeyen diğer görüşün vatandaşlarına da hizmet 

götürmek temel amaçlar arasında yer almaktadır. 

 

Şekil 7. 1991 DYP Seçim Afişi (Twitter-Genel Seçimler, 2013) 
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Şekil 8. 1991 DYP Seçim Afişleri (slideshare.com, 2009) 

DYP, 91 seçimleri için AX ajansla anlaşmıştır. Amaç; seçmen üzerinde partiye ve lidere 

duyulan güven imajını sağlamaktı. DYP, seçim kampanyası sırasında Turgut Özal’ın 

geçmişte uyguladığı ve seçmen üzerinde etkili olan il vaadini uygulamıştır. Türkiye’deki 

il sayısının 101’e çıkarılacağını açıklayan Demirel, 101. ilin de Nazilli olacağını 

belirtmektedir. Seçim vaatlerinin kaynaklarını açıklayan lider, Demirel olarak 

bilinmektedir. Kamuoyunda ve vatandaşlar arasında “Herkese 2 anahtar” sloganıyla 

tanınan “Ulusal Dinamik Denge Modeli” (UDİDEM) DYP’nin tek başına iktidara 

gelmesi halinde gerçekleştirilmesi planlanan vaatler arasında yer almaktadır. 

Demirel seçime az bir zaman kala 36 bin muhtara kendisine destek olmasını istediği için 

bir mektup yazıp göndermiştir. Teşkilatlanmaya boyut kazandıran bu yaklaşım bundan 

sonraki süreçlerde kullanılmaya başlanacak ve liderlerin muhtarlar ile sıcak temas 

kurmasına katkı sağlayacaktır. 

DYP’nin vaatlerinde il yapma ve iki anahtar öne çıkmaktadır. ANAP’ın seçim 

kampanyasını Fransız Ajans yürütmekte ve Demirel bu durumu eleştirmektedir. DYP 

Genel Başkanı Süleyman Demirel Akhisar’da, kendi bıraktıkları Türkiye ile kendinden 

sonraki Türkiye’yi çeşitli örneklerle kıyaslamıştır. Demirel, ANAP Hükümetinin köylü 

düşmanı, halk düşmanı olduğunu belirtmiştir. Demirel, “Biz hep Ferhat vur kazmayı 

daǧa, çoǧu gitti azı kaldı dedik. Bu tünel açılacak. Tünelin ucunda ışık göründü. Ey ülkeyi 

idare edenler, ey acemiler, ey çöpü kaldıramayacak olanlar. Ey tesadüfen gelenler, ne 
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yaptınız benim halkıma. Gelip size sizi zengin ettik derlerse yalancılar diyeceksiniz,” diye 

konuşmuştur.” diyerek Akhisarlılardan oy istemiştir (Cumhuriyet, 20 Eylül 1991, s.5). 

Kendi deyimi ile 6 kez gidip 7 kez gelen Türkiye’nin 9. Başbakanı Süleyman Demirel’in 

unutulmaz vaatleri bulunmaktadır. Kendine has bir tarzı olan Demirel yasaklar sonrasında 

sahalara döndüğü 1991 seçimlerinde ‘‘Kim ne veriyorsa beş fazlasını vereceğini 

belirten’’ ve bu sözü ile hafızalara kazınmayı başaran bir lider konumundadır. 

91 seçimleri öncesinde, Demirel'in ekonomi kurmayı olarak siyasete adım atan Tansu 

Çiller'in vaat performansı Demirel'i aratmamaktadır. "Her mahallede yüz trilyoner 

olacak" şeklinde mevcut söylemler bulunmaktadır. DYP-SHP hükümetinde devlet bakanı 

olan Çiller’in ilgi alanı ekonomidir. Herkese biri ev, biri araba olmak üzere iki anahtar 

vaat etmektedir. Bu vaadini "Her köylüye traktör" sözleriyle desteklemiştir. Süleyman 

Demirel sonrası başbakanlık koltuğuna oturmuş fakat vaatlerini yerine getirememiştir. 

Yaptığı propaganda sayesinde siyasete yeni bir soluk kazandıran Çiller kadınların 

politikaya karşı bakışını değiştirmeyi hedeflemiştir.  

3.1.3. RP seçim kampanyası 

1991 seçimlerinde vaat yönünden diğer rakiplerinden geride kalmayan bir diğer lider 

Necmettin Erbakan’dır. Erbakan yapılmasından mutluluk duyacağını ve halka hizmeti bu 

şekilde gerçekleştireceğine inandığı hayalini her fırsatta dile getirmektedir. Bu hayal 

Taksim meydanına camii yapılmasıydı. Aynı zamanda Necmettin Erbakan seçmenlerine 

5 bin tank üreteceklerinin sözünü vermektedir. Bu sözün ardından her şehre yeni bir 

havaalanı ve hızlı tren vaad etmektedir. Bu vaatler sayesinde Refahyol 

iktidarında Başbakan oluşunun önü açılmaktadır. 

 RP, darbe öncesi MSP’sinin siyasi anlayışını bu dönem devam ettirmiştir. Kendilerini 

batıyı taklit etmeden icraat yapacak tek parti olarak görmektedirler. RP, “adil düzen”de 

devletin halka hizmet edeceğini belirtmektedir. "Yeni bir dünya" vaat etmekte, "yeniden 

büyük Türkiye’yi gerçekleştireceklerini bildirmekte ve bunu beş adımla kuracağını 

belirtmektedir. Bu beş adımı; iç barış, kardeşlik, huzur, hürriyet, adalet, herkese refah 

olarak belirtilmiştir (RP SB, 1991, s.28).  
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Refah Partisi Seçim Bildirisine göre, RP, var olan devlet düzenini değiştireceğini ve “adil 

düzen”i kuracağını vaat etmektedir. RP var olan devlet düzenini tamamen ret eden bir 

seçim beyannamesi hazırlamıştır. Parti, vaat ettiği “adil düzen”de devletin halka hizmet 

edeceğini belirtmektedir. Bu yeni düzenle "yeni bir dünya" vaat etmekte ve "yeniden 

büyük Türkiye”yi gerçekleştireceklerini bildirmektedir ve bunu beş adımla 

gerçekleştireceğini belirtmektedir. Bu beş adımı; iç barış, kardeşlik, huzur, hürriyet, 

adalet, herkese refah olarak belirtilmiştir (Aktaran Erkmen, 2018, s.345; RP SB, 1991, 

s.28).  

Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan Kayseri’de diğer partileri kastederek 

“Bunlar bizlerin iktidara gelmemesi için baraj koydular, ama bu barajları koyanlar şimdi 

kendileri içinde boǧuluyorlar. Batı taklitçisi ve solcu partiler milletin oyunu aldılar. Oyu 

aldıktan sonra da milletle ilişkileri kesildi. Kızlarımız başını açmaya başladı.'' diye 

Kayserililere seslenmiştir. Erbakan konuşmasının devamında yine diğer partileri 

eleştirerek “Bunlar KDV'ci partiler. Bunlar 50 yılda İsrail'i kurdular. Şimdi bu yüzyılda 

büyük İsrail’i kuracaklar. Ortak pazara girecekler. Ortak Pazar tek bir Hıristiyan partinin 

kurulmasıdır. Bunlar ‘bin yıllık İslam âlemini bırakacaǧız, bu Hıristiyanlarla tek devlet 

olacaǧız' diyorlar. Kim İstanbul'da Bizans, Erzurum da Ermenistan kurdurulmasını 

istemiyorsa RP'ye oy versin. ANAP tek kanal televizyonunu 6 kanala çıkardıǧını 

övünüyor. İktidara geldiǧimizde onların tahrifatlarını onaracaǧız. TV'deki o pis, ahlaksız 

ABD filmlerini kaldıracaǧız. Milli TRT'yi kuracaǧız. Böyle giderse 10 yıl sonra 

Türkiye'de aile kalmayacak. İçki yaşını 12'ye düşürdüler. Bunların yaptıǧı başörtüsü 

işkencesi Rusya'da bile yok. Başörtülü kızlarımızı okula almayan dekan ve rektörleri 

hapse atacaǧız. Haberleri olsun. Bir tamirci deǧiliz. Köle düzeninin vidalarını çakmaya 

deǧil, yıkmaya geliyoruz,” demiştir (Milliyet, 13 Ekim 1991, s.16). 
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Şekil 9. 1991 Yılı Refah Partisi Seçim Afişleri (Twitter-Ali Aktaş, 2016) 

 

 

 

Şekil 10. 1991 Yılı Refah Partisi Seçim Afişleri (Twitter-Ali Aktaş, 2016) 

91 Genel Seçimlerinde RP’nin afiş ve bildirileri büyük dikkat çekmiştir. Ülkede 

yaşanmakta olan; iş ve işçi sorunları, memurların ve köylülerin geçim sıkıntısı, 

ekonominin faizli yansıtılması, mutfakta var olan yoksulluk ve ev hanımlarının 

sorunlarına istinaden Kürt meselesi, hayat kadınları ve genç işsizlerin mutsuzluğu yer 

almaktadır. Bu kalkınma programının vatandaşı nasıl yükselteceği ve Türk ekonomisini 

düzeltmenin mümkün olduğuna değinilmektedir. 
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Şekil 11. 1991 Genel Seçim Sonuçları (Yeni Şafak İnternet Sitesi, 2015) 

1991 seçimlerinde popülerist şarkılar siyaset ile buluşmuştur. Şarkılar vatandaşlar için 

yazılıp miting öncesinde siyasi liderlere entegre edilmektedir. Bu zamana kadar 

televizyon kanalları aracılığı ile yapılan en sürrealist seçim kampanyası 91 yılında yapılan 

genel seçimlerde yaşanmıştır. Siyasi liderler, vaatlerini televizyon reklamları ile 

kamuoyuna aktarmaya başlamıştır. 1991 yılı geçmişten kendi aktif zamanına kadar en 

renkli yıllardan biri olmuştur. DYP yüzde 27'lik oy oranıyla 178 vekil kazanmış ve 

seçimlerden çıkan birinci parti olmuştur. 
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Yalçın Özer Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde, "20 Ekim Genel Seçimi, sandıktan 

'iktidar' çıkaramamıştır. Partilerin tamamının oyları yüzde 30'un altında kalmış 

görünüyor. Kaldı ki yüzde 30 saǧlıklı bir iktidar için yeterli olamaz. 1987 seçimlerinde 

ANAP, yüzde 36,6 ile iktidar olmuştu. Ama bu oran bile bir sürü tartışmaları gündeme 

getirdi ve genel seçimlerin normal süresinden bir yıl evvel yapılmasında başlıca sebep 

oldu. şeklinde yapılan genel seçimleri değerlendirmiştir (Türkiye Gazetesi, 21 Ekim 

1991, s.1). Gazeteler seçim sonuçlarını her zamanki gibi ivedilikle takip etmiştir. Her 

köşe yazarının ve gazetelerin atmış olduğu manşetler farklılık göstermektedir. Çünkü 

kişilerin liderlerle alakalı düşünceleri, yeni türeyen partiler, önceki dönemlerin yapılan 

hataları, sağ duyusuzluk gibi sebepler yüzlerce farklı fikrin ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır. 

Özkan ve Tokgöz’e göre, ‘‘Özellikle 1991 Genel Seçimleriyle birlikte negatif siyasi 

reklamda olan artış, birçok partinin bu stratejiye yönelmesinde etkili olmuştur. Söz 

konusu partilerden biri olan RP, propaganda bazında bakıldığı zaman bir taraftan marjinal 

söylemlerden uzaklaşarak, tüm seçmenleri kucaklayan parti görünümü elde ederken; 

diğer taraftan iktidar partisini hedefleştirerek tamamen olumsuz bir reklam oluşturmaya 

gayret etmiştir. “Faiz beni batırdı!..”, “Doğulu olmak suç mu?” İki yakamız bir araya 

gelmiyor...”, “Enflasyon büyüyor, maaşım küçülüyor!..” tarzında yer alan reklamlarda 

(Özkan, 2002, s.144-153). Taraftar toplamaya yönelik oluşturulan propaganda aslında 

negatif bir söylem barındırarak antipati oluşturmuştur. Uzun süredir ekonomik yönden 

kendini toparlamaya gayret eden toplumdaki eşitsizliğe kurban edilen insanlardan 

yararlanılmıştır. Bunlar arasında; memur, sanayici, işçi, emekli, dar gelirli, köylü, doğulu, 

başörtülü üniversiteli kız ve hayat kadını gibi toplumun birçok kesiminden vatandaşlar 

bulunmaktadır. Reklam örnekleri dikkatlice değerlendirildiğinde, temel problemlerin 83 

yılından sonra iktidar kanadında olan partiye dayandırıldığı dikkatlerden kaçmamaktadır. 

Siyaset 1991 yılında reklamlarla yakın ilişki kurmaya başlamaktadır. Neredeyse her parti 

propaganda bağlamında ajanslarla anlaşmaya başlamıştır. O dönemde hazırlanan basın 

ilanları neredeyse her mecrada yer almaktadır. Diğer adaylardan farklı olduklarını 

belirtecek en önemli argümanlardan biri ise imajdır. Oluşturulan algı ve imaj liderlerin 

kişilik özelliklerine yansıyarak benzemekte olan seçim vaatlerinin önüne geçmektedir. 
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Şekil 12. 1991 Seçim Öncesi Lider Oturumları (Gzt.com, 2019)  

1990’lar dönemi incelendiği takdirde elbette ‘‘Eski Türkiye’’ tabirini kullanmak oldukça 

mümkündür. Yukarıda yer alan görselde, rakipler aynı programa katılmaktadırlar. Büyük 

bir saygı ve anlayış çerçevesi içinde Mesut Yılmaz, Erdal İnönü, Süleyman Demirel, 

Doğu Perinçek, Necmettin Erbakan ve Bülent Ecevit’in katılmış olduğu program 

moderatör Can Okanar eşliğinde sürdürülmüştür. Bir aday konuşunca diğer rakipleri not 

almaktadırlar. Ses tonlarına ve hitaplarına dikkat ederek karşı tarafı rencide etmeden 

tamamen Türkiye politikalarına yönelik bir tartışma ortamı ortaya çıkmaktadır. TRT’de 

tam tarafsızlık ilkesi ile tüm katılımcılar propagandalarını halka aktararak oy talebinde 

bulunmaktadır. Oldukça zeki ve konularına hakim olan karşıt görüşlü liderlerin 

samimiyeti 91 seçimlerinden önceki süreçlerde KİA tarafından tüm ülkenin 

gözlemleyerek takip ettiği bir süreç haline gelmiştir. Genç üniversite mezunlarının iş 

bulma problemi, enflasyon, alım gücü düşüklüğü, gelişmiş ülke arzusu ve talebi, sağlık 

alanında yapılacak revize, Türk milletinin Avrupa’nın gelişmiş ülkelerine eşdeğer 

konuma gelmesinin beklentisi söz konusudur. Liderlerin rakiplerini dinlerken bıyık 

altından gülmesi gözlenmektedir. Bu hareket bir nevi karşı taraftan üstün olduğunu 

hissettirmek adına yapılan bir olgudur. 

 

3.2. 1995 Yılı Genel Seçimleri 

24 Aralık 1995 yılında yapılan genel seçimler TBMM 20. dönem vekillerinin belirlendiği 

seçimlerdir. Milletvekillerinin sıralamaya göre partilere tahsis edildiği D’Hont sistemi 
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uygulanarak yapılmıştır. Toplamda 550 vekil çıkarılmıştır. D’Hont sistemi nispeti temsil 

edilen sistemdir. Günümüzde milletvekili seçimlerinde de kullanılmaktadır. Seçim 

esnasında partilerin almış olduğu oy miktarı 1,2,3 ve 4’ e bölünür. En çok oy alan partinin 

çıkaracağı vekil sayısı daha fazla olacaktır. 

Seçim yasalarındaki değişikliklerin ardından, 18 yaşını dolduran gençlere seçme hakkı 

verildikten sonra toplumda siyasilerle alakalı karar verme konusunda belirleyici olması 

açısından imkan sağlanmıştır. Demokratikleşmenin ve çağdaş anlayışın temel taşları olan 

bu durum ile Anayasada olan yeni düzenlemeler, Meclise güç ve hareketlilik katacaktır’’ 

şeklinde yorumlanmaktadır. 95 seçimlerinde ilk defa tutuklu mahkumlarda oy 

kullanmıştır. Bu sayede seçime katılım artmış ve hayat şartlarının iyileşmesine yönelik 

kendilerine yakın buldukları adayı destekleme imkanı bulmuşlardır. 

Çiller döneminin hükümet istifası Cumhurbaşkanına sunulmuştur. İstifanın ertesi günü 

Demirel, hükümeti kurma görevini yeniden Çiller’e vermiştir ancak Çiller diğer 

muhalefet partileri ile girdiği çalkantılı masalardan herhangi bir sonuç alamamıştır. Bu 

azınlık hükümetinin güvenoyu alamaması siyasiler arasında çekişmeli günlerin 

yaşanmasına sebebiyet vermekteydi. Bunun ardından erken seçim kararı alınmıştır. Tansu 

Çillerin siyaseti kişiselleştirmesi mal beyanı ardından servetini arttırma sına yönelik 

iddialar çalkantılı söylemlere neden olmaktaydı. Baykal ile yaşanan anlaşmazlıkların 

ardından Çiller koalisyon ayrılığının doğru olduğunu halka aktararak hükümeti 

bozmuştur. Sonrasında yaşanan gelişmeler siyasilerin aslında halkın vicdanına hitap 

etmeyip ülke ekonomisini düşünmeden sadece kazanma hırsı içinde olduklarını 

gösterecektir. 1993 yılında ise diğer bir koalisyon hükümeti ortağı olan İnönü, bir sonraki 

dönemde istifa nedenini aday olmayacağını söyleyerek desteklemiştir. İnönü yerine 

seçilen Murat Karayalçın, Genel Başkan olarak başbakan yardımcısı görevini 

yürütmüştür. CHP siyasi yasaklıyken seçim meydanlarına çıkmaya başlamış ve SHP’den 

bazı vekiller CHP’ye geçme kararı almışlardır. 

93 yılı içerisinde yaşanan en önemli olaylardan birisi ise Sivas katliamıdır. Pir Sultan 

Abdal Şenlikleri olarak yapılan etkinlikte Aziz Nesin’in konuşmaları sonucunda bir grup 

şahısın büyük tepkisi sonucu olayların alevlenmesi ve Aziz Nesin ile arkadaşlarının 

misafir olduğu Madımak Oteli yakılmıştır. 37 can yanarak hayatını kaybetmiştir. Bu 

üzücü durumun ardından hükümet ortaklarından olan SHP bu zamana kadar alevilerden 
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oy alarak başarı sağlamasına rağmen sessiz tavrı yüzünden büyük tepki toplamıştır. 

Olaylar sadece bundan ibaret olmamakla beraber SHP’ye duyulan güvende büyük bir 

azalma söz konusu olmuştur. 1993 yılında yaşanan olayların ardından 1995’te ortaya 

çıkan Gazi Mahallesi şiddet olayları toplumda büyük yankı uyandırmaktadır. Alevi 

vatandaşların çoğunluk olarak ikamet ettiği yer olan Gazi Mahallesi’nde kahvehanelerin 

silah ve uzun namlulularla taranmasıyla gerçekleşen saldırıların ardından gösteriler 

başlamıştır. Emniyetin orantısız güç kullanması sebebiyle birçok vatandaşın hayatını 

kaybetmesine ve yaralanmasına neden olmuştur. Dönemin koalisyon hükümetlerinin 

başarısızlığı mezhepsel ve siyasal olayların yaşanmasına sebep olmuştur. Pasif kalan 

siyasi partilerin olayların ardından oy kaybettiğini söylemek oldukça mümkündür. 

 

Şekil 13. 1995 Yılı Gazi Mahallesi Olayları (Cumhuriyet Gazete Arşivi, 1995)  

1995 seçiminde muhalefet ve iktidar partilerinde en rahat incelenecek olan iletişim şekli 

reklamcılık faaliyetlerinin en önemlilerinden biri olan siyasal reklamcılıktır. O dönemde 

siyasal reklama sansür uygulanmıştır. Radyo Televizyon Üst Kurulu ve Yüksek Seçim 

Kurulu aracılığı ile pankart ve bayrak asmaya, afiş dağıtmaya bunun yanı sıra görsel 

basında yayınlanmasına yasak getirilmiştir. Siyasal reklam siyasal gazete sayfaları ile 

sınırlı kalmıştır. 
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Şekil 14. 1995 Genel Seçimleri Koalisyon Görüşmeleri (Twitter-95secimler, 2014) 

1995 genel seçimleri itibarı ile Türkiye’de koalisyonlar dönemi yaşanmıştır. Ömrü çok 

uzun olmayan hükümetler peşi sıra kurulup yıkılmaya başlamıştır. Genel seçim olmadan 

önce ise Necmettin Erbakan Tansu Çiller için mitingler esnasında karalama politikası 

yani olumsuz propaganda yapmaktadır. 1991 yılındaki siyasilerin tavırlarının büyük 

ölçüde değişmeye başladığı fark edilmektedir. Söylenilen cümleler ise: ‘‘Seni gidi gavur 

aşığı, seni masonik kafa seni’’. Burada Çiller’in gavur aşığı olduğu iddia edilmektedir. 

Bunun yanı sıra ‘‘Taharet bilmez Batı’nın uşağı. Kökü bereketsiz Firavun’’ tarzında 

cümleler kurulmakta ve bu denli rakipleşmenin başladığı ortamlarda koalisyon 

hükümetinin kurulmasının kararları alınmaktadır. 

3.2.1. RP seçim kampanyası 

Partinin ana teması "Refah Gelecek Yüzler Gülecek", “25 Aralık'ta Türkiye yeniden 

doǧacak” şeklindedir. RP, Seçim beyannamesinde Refah iktidar olursa, Adil Düzen 

çerçevesinde adil ekonomik düzeni ve adil siyasi düzeni kuracağı gibi adil ahlaki düzeni 

de kurmayı, manevi kalkınma ve başarıyı, yeniden planlı olarak başlatmayı vaat 

etmektedir (RP SB, 1995, s.31). RP, Kendisini Hak Partisi, diğer Siyasi partileri ise Batıl 

olarak değerlendirmektedir ve bu doğrultuda bir seçim kampanyası yürütecektir. Bu 

nedenle RP'nin kampanyası diğer partilerden ve Türkiye'nin alışa geldiği 

kampanyalardan farklı olacaktır. 
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Şekil 15. Yeni Şafak Gazetesi 1995 Seçim Manşeti (Gaste.com, 2009) 

RP, her zaman demokrasi sözü vermektedir. Çağdaş bir Türkiye için iktidara 

geleceklerini bildirmektedirler. Siyasi yaşamda açık sözlülük ve dürüstlüğü 

getireceklerini aynı zamanda RP iktidarında bütün yönetimin şeffaf olacağını ve halk 

için hizmet sunacaklarını dile getirmektedirler. Demokrasiyi toplum yapısı ile 

bütünleştireceklerini planlamaktadırlar. İslami görüş bandında ilerleyen partinin laiklik 

teriminin yanlış yorumlandığını düşündükleri için iktidar oldukları ilk gün ‘‘inanç 

hürriyetini koruma kanununu’’ hayata geçireceklerini beyan etmektedirler. 

Erkmen’e göre, RP, siyasette yer aldığı müddetçe taklitçi düzeni ortadan kaldırarak 

herkese çalışma hayatında hak ettiği karşılığı sağlayacağını beyan etmekte ve toplu 

sözleşmelerde emeğin hakkının verileceğini bildirilmektedir (Erkmen, 2018, s.524). 

Erbakan devletin yönetiminin Avrupa özentisi olduğunu hiçbir atılım yapılmadan 

yıllarca vatandaşın boş hayallerle kandırıldığını vurgulayıp Batı’yı örnek almayıp sadece 

taklit ettiğini ve dış unsurlara bağlılığın ön planda olduğunu vurgulamaktadır. Belirli 

zamanlarda dini olarak temsili ağır yaşayan siyasi partilerin oylarının şahlandığı ve 

iktidar döneminde koalisyona girebilmeleri mümkün olduğu anlarda din söylemleri ne 

yazık ki pazarlama aracı haline gelmektedir. 95 Genel Seçimlerinde Çiller ve Yılmaz 

tarafından yürütülen iki başarılı ve önemli liderin, anketler karşısında iktidara oynadığı 

belirtilen RP’ye karşı dini söylemleri, saldırı mantığı ile hedef alan propaganda 
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faaliyetlerine girmişlerdir. Özellikle vatandaşlara, eğer Refah Partisi’ne oy verdikleri 

takdirde ülkenin karanlığa gömüleceği, laikliğin bir daha geri gelmeyeceği, insanların 

inandığı ve istediği gibi özgür ve saygı çerçevesinde yaşayamayacağı, modernleşmenin 

hızlıca biterek geriye dönüleceği belirtilerek bir panik ve endişe havası yaşatılmaya 

çalışılmıştır. 

Erbakan gümbür gümbür iktidara koştuklarını belirtirken diğer bütün siyasi partilerin 24 

Aralık seçimlerinde devlet arşivlerinde malzeme olarak kalacağını ileri sürmüştür. 

Erbakan, meydanlarda seçmene; Partisinin 4 milyona yaklaşan kayıtlı üyesi ile dünyaya 

örnek bir kuruluş olduğunu; RP’nin milletvekili adayı olmanın bir insanın hayatında 

ulaşabileceği en büyük şeref olduğu; Türkiye’nin 70 yıl süren Batı zihniyetiyle 

yönetildiğini ancak RP iktidarı ile bu zihniyetten kurtulunacağını; RP kadrolarının, namaz 

kılan, oruç tutan, Kuran okuyan, pırıl pırıl kadrolar olduğunu; partisinin imanlı kadrolara 

sahip olduğunu ve bu kadronun iktidara gelmekte olduğunu; FP dışındaki partilerin 

Cumhuriyet’in son kadroları olduğunu ve seçim sonucu ülkenin bu kadrolardan 

kurtulacağını söylemiştir (Erkmen, 2018, s.561). Bunlara istinaden: Refah Partisi’nin 

hızlı yükselişi ile birlikte 28 Şubat darbesine giden yolun taşları döşenmeye başlanmıştır. 

İç karışıklıklar, terör ve mali sıkıntılar 28 şubata giden yolun pürüssüz bir zemin haline 

gelmesini sağlamıştır. 

 

Şekil 16. 1995 Genel Seçimleri Akşam Gazetesi (Gokcekoleksiyon.com, 1995). 
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3.2.2. ANAP seçim kampanyası 

ANAP, Terranova ile çalışmaya başlayacak, ancak kampanyanın yarısından sonra negatif 

ilanlar için Pen Ajans ve “Bu ülke Hepimizin" sloganları için Man Ajans devreye 

girecektir (Özkan, 2002, s.212). "Süpür gitsin" ve "ANAP'a oy ver maceraya son ver" 

sloganlarını kullanan ANAP, eleştirilerini Çiller ve Erbakan üzerinde yoğunlaştıracaktır. 

ANAP seçim bildirgesini “Siyasette uzlaşma, dürüstlük" ve “Ekonomide yeniden 

yapılanma ve deǧişim” olmak üzere iki temel unsur üzerine oturtmuştur” (Milliyet, 2 

Aralık 1995, s.19). Genel Başkan bütün vaatlerinin altına Genel Başkan olarak imzasını 

atmaktadır. İktidar oldukları takdirde vaatlerini gerçekleştirmezse halkın ondan bu imzayı 

göstererek hesap sorması isteğini vurgulayan bir kampanya yürütmeyi planlamaktadır. 

Üç reklam ajansı ile kampanya yürüten ANAP, Büyük Birlik Partisi (BBP) ile de seçim 

ittifakı yapacaktır. BBP’liler, ANAP mitinglerine katılarak seçim kampanyasına destek 

vereceklerdir (Erkmen, 2018, s.512). 

 

Şekil 17. 1995 Yılı ANAP Genel Seçim Afişi (Twitter, 2015). 

Yapmış olduğu propaganda faaliyetleri ve hazırlanan afişlerle siyasette uzun süre kalan 

Mesut Yılmaz aynı zamanda başarılı bir muhalefette olmuştur. Ülkeyi ilgilendiren 

konulara karşı vakıf oluşu, insanları ülkesinden beklentisini gerçekleştirmek üzere görev 

bilinciyle hareket ettiğine inandıran, hemen hemen her tartışma programına katılan, 

rakiplerini ivedilikle inceleyen ve takip eden, kararlı duruşu ile genel başkan imajını 
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sıklıkla pekiştiren bir lider görüntüsünü erken yakalayıp geç bırakmıştır. 24 Aralık 

1995'te yapılan genel seçimler sonrası Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi tarafından 

kurulan hükümette başbakan olarak görev alan Mesut Yılmaz kamuoyuna söz verdiği 

tüm vaatlerini gerçekleştirememiştir. 

 

Şekil 18. 1995 Yılı ANAP Genel Seçim Afişi (Twitter, 2017) 

ANAP kampanyasında Başkan Yılmaz meydanlarda diğer partiler aleyhinde negatif 

kampanya yürütmüştür. Özellikle DYP Genel Başkanı ve RP Genel Başkanına yönelik 

eleştirilere ağırlık vermiştir. Mitinglerde sık sık söylediği, “25 Aralık Türkiye'nin 

kurtuluşu olacak” sözünü, Erbakan da konuşmalarında kullanmıştır. Ancak Yılmaz bu 

sözü DYP Hükümeti için söylerken Erbakan ülkenin bütün partilerden kurtulacağı gün 

olarak belirtmiştir. ANAP lideri gerek seçim mitinglerinde gerekse televizyon 

konuşmalarında doğrudan DYP tabanına seslenerek DYP’lilere ANAP’ta buluşma 

çağrısı yapmıştır (Erkmen, 2018, s.561). 

3.2.3. DYP seçim kampanyası 

DYP Cenajans / Grey ile çalışmıştır. Genel Başkan Çiller'in ABD'li iki uzmandan yardım 

aldığı ama parti söylenmiş fakat parti bunu doğrulamayarak oldukça sessiz kalmayı tercih 

etmiştir (Özkan, 2002, s.202). Çiller, propaganda sürecinde Gümrük Birliği’ne girişi 

kullanarak ANAP ve RP'ye yüklenecektir. Ana sloganı "Haydi Türkiyem İleri" 

olacaktır. Her miting esnasında bu slogana değinilecektir. 
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24 Aralık 95 seçimlerinden önce, ülke gündemini oldukça meşgul eden öneli olaylar 

arasında DYP ve MHP arasında yaşanması muhtemel bir seçim ittifakının filizleri 

gösterilebilmektedir. Bu ittifakın sağlanması adına vekil dağılımının nasıl olacağı büyük 

bir soru işareti olarak akılları kurcalamaktadır. Çoğu konuda anlaşan iki parti vekil 

dağılımı konusunda problem yaşamış ve uzlaşı sağlanılmamıştır. DYP’nin MHP’ye 

sunduğu 2 teklif bulunmaktadır. İlk teklif son seçimlerde alınan oy oranına göre vekil 

sayısı hesaplanacaktır. Bu hesaplamada MHP’ye 17 vekil düşmektedir. İkinci teklif ise 

vekillik için ayrılan 100 kontenjandan çıkarılan sayı yarı yarıya paylaşılacaktır. 1 hafta 

süren görüşmelerin ardından MHP teklifi reddederek kendisinde 45 vekilin verilmesinin 

garantisini istemektedir. Bu teklif ise DYP tarafından kesinlikle kabul görmemektedir 

(Esat Kıratlıoğlu ile yapılan görüşme, 4 Ekim 2007). 

DYP’nin seçim bildirisinde “Hedef 2000'ler Tek Çözüm Çiller” sloganıyla yayımlanmaya 

başlamıştır. Çiller’in kişisel seçim bildirgesi olarak hazırlanan, DYP seçim bildirgesinde, 

vaatlere ve Türkiye’nin gelişmesi adına planlanan hedeflere de yer verilmiştir. Bu 

hedefler: “Üniversitelere öǧretim üyesi yetiştirilmek üzere 10 bin öǧrenci yurtdışına 

lisansüstü eǧitime gönderilecek. 735 bin hektar alana sulama şebekesi kurulacak. 290 

bin hektar alanda tarla içi geliştirme yapılacak. Herkese bir vatandaşlık numarası 

verilecek. Sigortalılara hastane ve hekim seçebilme özgürlüǧü getirilecek.” Bildiride, 

hangi alanlara nasıl yatırımlar yapılacağı, yatırımların kaynağının nereden bulunacağına 

değinilmediği görülmektedir (Kardüz, 1995). 

DYP’nin gazetede yayınlanan ilanlarına ve liderlerin söylemlerine baktığımız zaman, 

DYP’nin vaatlerinden çok, RP lideri Erbakan ve ANAP lideri Yılmaz’ın yaptıklarına 

değinilmiştir. Bu sayede liderleri karalama kampanyasını başlatmışlardır. Hedef 

gösterme ve iktidarsızlaştırma söz konusudur (Koru, 23 Aralık 1995, s.10) Çiller, seçim 

propagandasında Mesut Yılmaz ve Necmettin Erbakan’a yüklenerek onları başarısız 

göstermeyi hedeflemiştir. Erbakan’ın dini istismar ettiğini din kisvesi altında insanların 

duygularını sömürdüğünü, Yılmaz’ın ise Gümrük Birliği’ne destek vermediğini ve 

millileşme kavramından oldukça uzak olduğunu her mitingde dile getiren Çiller, iki lideri 

insan hak ve özgürlüklerine karşı çıkmakla, başarısız ve Türkiye’nin gelişmesine hiçbir 

şekilde katkı sağlayamayacaklarını ve karanlık yolsuzluklarla dolu kirli bir siyasetin 

içinde bulunduklarına değinmektedir. Tansu Çiller rakiplerinin samimi ve dürüst insan 
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olmadıklarına değinerek seçim kampanyası sürecinde propagandanın şeklini 

değiştirmiştir. 

 

 

Şekil 19. 1995 DYP Seçim Afişi (docplayer.biz, 2016). 

Başbakan Çiller, ekonomik, sosyal ve siyasal alanda yaptığı çalışmalara devam etmek 

için seçmenden tekrar DYP’yi iktidara getirmesini istemektedir. Bunun için “Benim 

ayaklarımın baǧını çözerseniz koalisyonsuz iktidara getirirseniz bu ülkeyi şaha 

kaldıracaǧım. Ayaklarımın baǧını çözün ki sizleri şaha kaldırayım," demektedir. RP’nin 

meydanlarda söylediklerini eleştirerek, “Elhamdülillah Erbakan'dan önce Müslüman'dık, 

Erbakan'dan sonra da Müslüman kalacaǧız,” şeklinde cevap vermektedir. 

 

 

Şekil 20. 1995 Yılı Genel Seçim Sonuçları (Yeni Şafak İnternet Sitesi, 2011). 



 

55 

1995 seçimlerinde sürekli bölünen sosyal demokratlar eğer başarabilselerdi siyasal 

islamın önüne geçip kadın, çocuk, bilim, kültür ve aile temasını ön planda tutacak ve buna 

yönelik politikaları hayata geçirmeyi başaracaklardı. Sağ partilerin aktif siyasi 

uzantılarıyla yine fikir ayrılıkları yaşanmış yolsuzluk konuları sebebiyle kurulan 

hükümetler kısa sürede parçalanmıştır. 1991 seçimlerine oranla liderler kitle iletişim 

araçlarını daha az kullanıp, rakiplerini karalama politikasıyla siyaset meydanında rol 

almışlardır. Dönemin Güney Doğu Anadolu bölgesinde neredeyse her gün yaşanan terör 

olayları, alevi yurttaşlara yönelik 93 ve 95 yılında gerçekleştirilen saldırılar dönemin 

siyasi liderlerine duyulan güvenini azaltarak zamanla parçalamaya başlamıştır. Toplum 

taraftarlaştırılmaya kendisi gibi düşünmeyenler ötekileştirilmeye yüz tutmuştur. 

Dönemin siyasileri parti programları ve seçim vaatlerinden ziyade artık lider odaklı bir 

seçim kampanyasını ele almaya başlayıp saygı çerçevesinden uzaklaştırılıp, düşman 

gösterilmek istenmiştir. Liderlerin birbirlerini inançsız, imansız, vatan sevgisinden uzak, 

iş bilmeyen olarak nitelendirilmesi toplum nezdinde itibarsızlaştırma politikalarının ilk 

sırasında yer almaktadır. Yaşanan karışıklıklar ve ülke ekonomisinin hala düzeltilememiş 

olması yurttaşlarda bir bıkkınlık oluşturmuştur. Refah Partisini yeni bir umut olarak gören 

vatandaşlar ne yazık ki 28 Şubat postmodern darbesine gide n bu yılda sunulan vaatlerin 

gerçekleştirilmediğini görmüştür. 

1992 ve 1995 yılları arasında Türkiye’de yaşanan olaylara kısaca değinelim: 1992 yılının 

Mart ayında Türkiye savaş uçakları Kuzey Irak’ta yer alan PKK kampını 

bombalamışlardır. 92 yılında Turgut Özal’a kanser teşhisi konulmuştur, ameliyatının 

ardından Özal İhracat ve Araştırma Komisyonu Başkanı tarafından ifade vermeye 

çağrılmıştır. 92 yılı Temmuz ayında Sol Örgütler İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne saldırı 

düzenlemişlerdir. ABD’de seçim olmuştur ve seçimleri Bill Clinton kazanmıştır. 

Gazeteci Uğur Mumcu suikaste uğrayarak hayatını kaybetmiştir. Milliyetçi Çalışma 

Partisi adını MHP olarak değiştirmektedir. Öcalan Beyrut’ta 25 günlük tek taraflı ateşkes 

ilan ettiğini açıklamıştır. 93 yılının nisan ayında Turgut Özal hayatını kaybetmiştir. 16 

Mayıs’ta Süleyman Demirel 9. Cumhurbaşkanı olmuştur. 93 yılında Çiller Başbakanlık 

görevinden istifa edip DYP Genel Başkanlığı’na aday olduğunu açıklamıştır. 93 yılı 

Sivas’ta Pir Sultan Abdal Şenlikleri’nde Hasret Gültekin, Asım Bezirci, Nesimi Çimen, 

Muhlis Akarsu ve Behçet Aysan gibi şairlerin içinde bulunduğu 37 kişi yakılarak 

öldürülmüştür. Özel kanal olan Kanal D kurulmuştur. 1994 yılında Türkiye’nin 
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haberleşme uydusu TÜRKSAT fırlatıldıktan 12 dakika sonra okyanusa düşmüştür. DEP 

milletvekilleri Ahmet Türk, Leyla Zana ve Sırrı Sakık gibi isimler dokunulmazlıkları 

kaldırılarak tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. 1994 Nisan ayında RTÜK 

kurulmuştur. 1994 yılı Kasım ayında CHP ile SHP birleşmiştir. 1995 yılında TSK Kuzey 

Irak’a 35. askerle operasyon başlatmıştır. Gazi Mahallesi olayları yaşanmış ve çok sayıda 

insan hayatını kaybetmiştir. Alparslan Türkeş ‘‘Ezan Türkçe okunsun’’ diyen başsavcının 

istifasını istemiş ve erken genel seçimler yapılmıştır. 

3.3. 1999 Yılı Genel Seçimleri 

28 Haziran 1996'da RP ile DYP koalisyonu RefahYol Hükümeti kurulmuştur. Hükümet 

8 Temmuz’da güvenoyu almayı başarmıştır ancak Erbakan Başbakanlığındaki bu 

Hükümet 28 Şubat 1997’de MGK toplantısında alınan kararların ardından istifaya 

zorlanmıştır. Milli Güvenlik Kurulu bu hükümetin taraflarını irticacı, anti laik, gerici ve 

Atatürk düşmanlığı yaparak, tarikat ve cemaatleri destekleyeceği düşüncesiyle istifasını 

istemiştir. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel hükümet kurma görevini Mesut Yılmaz’a 

vermiştir. Bu sayede ANASOL-D hükümeti kurulmuştur. ANASOL-D hükümetinin 

diğer ortakları DSP ve DTP idi (Ömeroğlu, 2000, s.166,167). 

Bu bir azınlık koalisyon hükümeti olarak faaliyete geçmiştir. CHP ise hükümeti dışarıdan 

desteklemiştir. Banka ihalesinde meydana gelen yolsuzluk iddiaları üzerine CHP 

desteğini geri çekmiştir ve Yılmaz Hükümeti aleyhinde meclise gensoru önergesi 

verilmiştir. Önerge TBMM tarafından kabul edilince güvenoyu kalmayan hükümet 

düşmüştür. Hükümetin düşmesi sebebi ile Demirel hükümet kurma görevini DSP Genel 

Başkanı Bülent Ecevit’e vermiştir. Ecevit ise DYP’den destek isteyip karşılğını 

bulamadığı için çareyi görevi iade etmekte bulmuştur.  Demirel, çabası karşılıksız kalınca 

Yalım Erez’e hükümeti kurma görevini verdiği esnada Çiller’in tepkisi ile karşılaşmış ve 

Çiller, Yalım Erez’in Başbakan olmasını istemediği için, Ecevit’in kuracağı hükümeti 

destekleyeceğini açıklamıştır. Yaşanan gelişmelerin ardından Süleyman Demirel görevi 

tekrar Ecevit’e vermiştir. Ecevit 11 Ocak 1999’da 56. Hükümeti kurmuştur. Kurulan bu 

Azınlık Hükümeti 28 Mayıs 1999’a kadar sürmüştür. 

Ecevit’in azınlık hükümeti süresince PKK terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan 1999 

yılının Şubat ayında Nairobi’de yakalanmıştır. Öcalan’ın yakalanması, Ecevit’in halkın 



 

57 

takdirini kazanmasını sağlamış ve DSP 1999 genel seçimlerinde %22,2 oy alarak 136 

milletvekili çıkarıp birinci parti olmuştur. DSP, MHP ve ANAP’ın içinde bulunduğu bir 

koalisyon hükümeti kurmuştur. Bu süre zarfında Öcalan idam cezasına çarptırılmıştır. 

Ancak Avrupa Birliği yasaları sebebiyle bu ceza ağırlaştırılmış müebbet cezasına 

çevrilmiştir. Çok partili koalisyonlar döneminin sonunu getiren seçimlerden biri 99 

seçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

3.3.1. DSP seçim kampanyası 

1950 yılından sonra yapılan serbest seçimler arasında katılan siyasi parti sayısının en fazla 

olduğu seçim olarak bilinmektedir. Vatandaşlar bu seçimin gelmesini büyük bir heyecan 

ve umut arayışı ile beklemişlerdir. Bu bekleyişin mükafatını destekledikleri adayın seçimi 

kazanarak hükümet kurmasıyla alacaklarına inanmalarıdır. 11 Ocak 1999'da yeniden 

seçimin yapılması için, diğer partilerinde desteği ile bir azınlık hükümeti kurulmuştur. 

CHP dışındaki bütün partilerin ve çeşitli demokratik kitle ve sivil toplum örgütlerinin 

ortak desteğiyle kurulan DSP azınlık hükümeti ile Ecevit, yaklaşık 20 yıl aradan sonra, 

dördüncü kez başbakanlık koltuğuna oturmuştur. Mizacı ve tavrıyla gönüllerde yer 

edinen lider, propaganda ve siyasal pazarlama bağlamında kamuoyunun yakın takibi 

altındadır (Vikipedi, 2012). 

 

Şekil 21. DSP 1999 Genel Seçim Kampanyası Afişi (Nadirkitap.com, 2009). 
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Şekil 22. 1999 DSP Genel Seçim Afişi Kampanyası (Bianet.org, 2004). 

Seçimlerden sonra oluşan tabloda hükümetin kurulması ile alakalı kısa bir karışıklık 

yaşansa dahi ANAP, DSP ve MHP’nin birleşmesiyle 57. Hükümet kurulmuştur. Mecliste 

yaşanan bir olay ise hala akıllarda yer edinmektedir. Kapatılan RP yerine kurulan Fazilet 

partisi 99 seçimlerinde 111 vekil çıkarmıştır. Bu vekiller arasından dikkat çeken 

isimlerden biri Merve Kavakçı olarak bilinmektedir. Başörtülü vekil Kavakçı Meclis’e 

geldiğinde büyük bir tepki ile karşılaşmıştır. Ecevit kürsüde: ‘‘Özel yaşamda kimse 

giyime kuşama karışmıyor fakat burası özel yaşam alanı değil, devletin en yüce 

kurumudur. Kurallara uyulmak zorundadır. Burada devlete kafa tutamazsınız. Lütfen bu 

hanıma haddini bildiriniz’’ demiş ve DSP milletvekilleri tarafından alkışla protesto 

edilmiştir. Yeni hükümet döneminde, ‘‘2000 Türkiye finansal krizi, 2001 Türkiye 

ekonomik krizi ve Kara Çarşamba” olarak da tarihe geçen Cumhuriyet tarihinin en büyük 

krizleri çıkmıştır.   

3.3.2. MHP seçim kampanyası 

1990 yılları sonrasında ülkücü siyasi anlayışta yükseliş yaşanmıştır. Bu yükseliş temel 

olarak Kürt sorununa dayanmıştır. Gazete köşe yazarlarının söylemlerinde değişimler söz 

konusu olmaya başlamıştır. Güneydoğu’dan gelen şehit haberleri ile beraber halkın 

ülkücü ideolojiye karşı olan bakış açısında bir sempati oluşmaya başlamıştır. İnsan 
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hakları ile alakalı konuşmalar bölücü ve ayrıştırıcı olarak nitelendirilmeye başlanmıştır. 

Siyasal, mezhepsel ve devlet otoritesi ile ters düşmeye başlamanın verdiği neticeler 

nedeniyle Kürt vatandaşlar büyük şehirlere göç etmeye başlamışlardır. Türkiye’de çok 

eski dönemlerden itibaren göç olgusu söz konusu olmaktadır. Fakat önceden bu göçlerin 

sebebi etnik nedenlerden kaynaklanmamaktadır. Kürt vatandaşların kalabalık aile 

yaşamına alışkın olması, toplu ve kalabalık yaşama alışmaları sebebiyle Batı’ya geldikleri 

esnada yeniden Kürt mahalleler kurmak zorunda kaldıklarını hissetmişlerdir. Kendilerini 

Batılılara oranla ayrı görme ve dışlanma korkusu sebebiyle buna yönelmişlerdir. 

Özellikle Kürt göçlerinin yoğun olduğu Akdeniz ve Ege illerinde MHP’nin tam bir 

patlama yapmasının bu göçlerle doğrudan bir ilişkisi olduğunu söylemek mümkündür. Bu 

dönemde artan milliyetçilik kavramına istinaden seçimlerde bu kavramlar oldukça ön 

plana çıkmaya başlamaktadır. 

Merkez solda DSP, sağda ise MHP milliyetçiliğe büyük önem vermektedir. İki parti akla 

geldiğinde biri sol milliyetçiliği diğeri sağ milliyetçiliği temsil ettiğinden, milli kavramı 

ile yakın ilişkiler kurulmaktadır. Seçimden önceki dönemlerde Tuğrul Türkeş, gerçek 

ülkücülerin DYP’ye oy vermeleri gerektiğini dile getirmiştir. Birçok parti gibi ANAP da 

milliyetçiliği yoğun olarak kullanmıştır. DYP tarafından özelleştirme, serbest piyasa gibi 

tüm ekonomiye ithaf edilen krizi çözen bir anlayış söz konusu olmaktadır. Ekonomi 

denince akla Çiller geliyordu çünkü kendisi yurttaşlara iki anahtar vaat etmekte idi. 

Ancak ekonominin daha kötüye gitmesi, gelir dağılımının adaletsizleşmesi geçerliliğini 

kaybeden değerler arasındaydı ve verilen sözler ne yazık ki tutulamamıştır. 

MHP merkez sağ partilerin yanı sıra FP’den de oy almıştır. Ama FP milliyetçiliğe 

yakınlaştığı için değil aksine islami düşünceden uzaklaşmaya başladığı için oy 

kaybetmiştir.  Radikal milliyetçilik anlayışı FP’nin oy kaybetmesine neden olmuştur. 99 

seçimlerinde ‘‘Apo’yu idam edeceğiz!’’ vaadinde bulunmuştur. Fakat bu vaadi hükümet 

ortağı olmasına rağmen gerçekleştirememiştir. 
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Şekil 23. 1999 MHP Seçim Kampanyası Afişi (Twitter, 2009). 

3.3.3. FP seçim kampanyası  

FP, bütün insanların eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olduğunu; insan haklarını 

bütün insanlığın ortak değeri, bütün uygar ülkelerin ortak paydası olarak gördüğünü 

belirten FP, Türkiye'de yaşayan herkesin temel hak ve özgürlüklerden eksiksiz bir 

biçimde yararlanması için gereken her tedbiri almaya kararlı olduğunu; hiçbir siyasi ve 

ideolojik mülâhazanın, insanların temel hak ve özgürlüklerden yoksun bırakılmasının 

gerekçesi olamayacağını bildirmektedir. Anayasaların insan haklarının sınırlanması için 

değil, teminat altına alınması için ön görülmüş toplumsal mutabakat metinleri olduğunu 

ve devletin milleti için var olduğunu bildirmektedir. Parti, Anayasadaki "insan haklarına 

saygılı devlet" tanımı yerine, çağdaş Anayasalardaki "insan haklarına dayalı devlet" 

tanımını benimsediğini; Türkiye’de yaşayan herkesin dokunulmaz, devredilmez, 

vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklere sahip olması gerektiğini bildirmektedir (FP, SB, 

1999, s.35-36). 

FP, Türkiye'ye ekonominin iyileşmesine yönelik politika hareketleri üzerinde duracağını 

belirtmektedir. FP, Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu'nun yaptığı araştırmaların 

da destekleneceğini vaat etmiştir. MHP, doğal ve ekolojik çevrenin korunması adına her 
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türlü projeyi destekleyeceğini söylemektedir. DSP, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki 

MERNİS projesini uygulamaya koyma vaadinde bulunmuştur. MHP ve FP AR-GE 

çalışmalarının desteklenmesi yönünde birbirine yakın vaatlerde bulunmuşlardır (Erkmen, 

2018, s.656). 

 

Şekil 24. 1999 Genel Seçim Sonrası Cumhuriyet Gazetesi Manşeti (Cumhuriyet Arşivi, 

1999). 

99 seçimlerinde Çiller, siyasetten silinmeye başlamış ve rakiplerini dini kötüye 

kullanmakla suçlayıp, toplumun birçok alanına tarikat ve cemaat liderlerinin 

yerleştirildiğini ima ederek Cumhuriyet’in temellerine zarar verilmesinin hedeflendiğini 

ima etmiştir. RP’nin kapatılmasıyla bu tehdidin tamamen ortadan kalkmadığını 

belirtmiştir. Eski yıllara nazaran siyasilerin söylemleri artık kibarlık barındırmamakla 

beraber alenen rakipleri suçlayıcı bir tavra bürünmelerini beraberinde getirmiştir. 

Tavırların nezaketten ve anlayıştan uzaklaştığı bu yeni dönem kendi siyasi kişiliklerine 

verdikleri zararı beraberinde getirmiştir. 
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Şekil 25. 1999 Genel Seçim Sonuçları (Haberler.com, 2009). 

1996 ve 99 yılları arasında Türkiye’de yaşanan olaylar ele alınacak olursa: Demokrasi ve 

Barış Partisi (DBP) kurulmuştur. Tansu Çiller örtülü ödenekten 5,5 milyar lirayı çekmiş 

ve açıklama yapamayınca devlet sırrı olduğunu söylemiştir. Urfa Siverek halkı, Demirel 

ve beraberindeki 13 siyasetçiye verilen vaatlerin yapılmadığı gerekçesi ile tazminat 

davası açmıştır. Hükümeti kurma görevi Erbakan’a verilmiştir. Radikal gazetesi yayın 

hayatına giriş yapmıştır. DBP’nin kapatılması için Anayasa Mahkemesine dava 

açılmıştır. Özel TV kanalına bir yenisi eklenerek NTV kurulmuş ve yayın hayatına 

başlamıştır. Bu sayede çoklu yayın dönemleri aktifleşmektedir. Susurluk kazası meydana 

gelmiş ve bu kazada eski İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ, 

Abdullah Çatlı ve iki kişi daha hayanı kaybetmiştir. Susurluk kazası çetelerinin bağlantısı 

Mehmet Ağar’a sıçrayınca dönemin İçişleri Bakanı görevinden istifa etmiş ve boşalan 

koltuğa Meral Akşener getirilmiştir. Tansu Çiller eroin kaçakçılığı yapmakla suçladığı 

Erbakan’a 4 milyar manevi tazminat cezasına çarptırılmıştır. 97 yılı Ocak ayında Erbakan 

51 tarikat ve cemaat liderine başbakanlık konutunda iftar yemeği vermiş ve bu yemek 

halk tarafından endişe ile karşılanmıştır. 28 Şubat postmodern darbesi yaşanmış ve laik 

devlet ilkesine aykırı davrandığı gözlenen RP’ye MGK muhtıra vermiştir. Erbakan DYP-
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RP koalisyon hükümetinin istifasını Demirel’e sunmuştur. Bahçeli MHP Genel Başkanı 

seçilmiştir. Erdoğan Siirt mitinginde Gökalp’in şiirini "Minareler süngü/ Kubbeler 

miğfer/ Camiler kışlamız/ Müminler asker," mısralarını eklediği için Diyarbakır Devlet 

Güvenlik Mahkemesi’nde yargılanmaya başlanmış ve yargılama sonucu “Halkı din ve ırk 

farkı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek” suçunu işlediği gerekçesiyle dört 

ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Fazilet Partisi kurulmuştur. RP’nin kapatılmasıyla 

Erbakan siyasi yasaklı konumuna düşmüştür. Google kurulmuştur. Danıştay da cezası 

kesinleşen Erdoğan’ın başkanlığı düşürülmüş ve bir itibar kaybı yaşamasına neden 

olmuştur. 99 yılı Şubat ayında PKK terör örgütü lideri Öcalan Kenya’da yakalanmış ve 

dönemin koalisyon hükümeti bu hareket neticesinde Nisan 99 yılında yapılan genel 

seçimlerde DSP birinci parti olmuştur. Türkiye’de seçim yenilgisinden sonra oyları baraj 

altına düşen CHP Genel Başkanı Baykal istifa etmiştir. Öcalan vatana ihanet suçundan 

ölüm cezasına çarptırılmıştır ve bu ceza ağırlaştırılmış müebbet cezasına çevrilmiştir.  

Siyasi fikir ve düşüncelerin KİA sayesinde liderlerin programlarıyla kamuoyuna 

aktarılması demokrasinin ivme kazanması anlamına gelmektedir. Vatandaşın seçimlere 

karşı tutumunu değiştirmede ve kararsız seçmenin oy kullanmasına neden olan görseller, 

TV ve gazeteleri uzun süre meşgul etmektedir. 1950’li yıllardan 1990’lı yılara 

gelindiğinde değişimin hızlanması siyasetteki bakış açısını şu noktaya getirmiştir: Siyasal 

reklam ve propagandanın önemi yadsınamaz bir gerçektir. Son zamanlarda yaşanan 

liderlere güven duygusunun azalması, oy veren vatandaşların sandık başına gitmekten 

vazgeçtiği görülmektedir. Seçmen artık koalisyon hükümetlerinden sıkılmaya ve sürekli 

kendisini sandıkta bulmaktan bıkmaya başlamıştır. Liderlerin vatandaşlara seslenme 

tarzı, samimi ve sempatik olmamaları oy alma oranlarını düşürmektedir. Gelecek yıllara 

yönelik ülkenin nasıl yönetileceği ile alakalı öngörü ve siyasal propagandanın kazandığı 

başarı birbiri ile entegreli olmalıdır. Uzun vadeli ve disiplin odaklı çalışma biçimi reklam 

faaliyetlerinin yürütüldüğü esnada etik ve ahlak ilkelerine uyumluluk oldukça önemlidir. 

Seçim kampanyaları ve propaganda tamamen seçim sonucuna etki edecek olgulardan 

değildir. Seçmenin içinde bulunduğu sosyo kültürel ve ekonomik durum, dini inanış ve 

hayatı yaşayış biçimi, parti adaylarının siyasi geçmişleri ve ekonomik krizi düzeltmek 

adına hayata geçirecekleri faaliyetleri karar verme aşamasında oldukça etkili olmaktadır. 

Siyasal reklam ve propaganda faaliyetleri sadece seçim dönemleriyle 
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sınırlandırılmamalıdır. Seçmenlere verilen vaatlerin yerine getirilmesi ve ana muhalefetin 

hükümet partisini yönlendirir nitelikte olması gerekmektedir. 

 

3.4. 2002 Yılı Türkiye Genel Seçimleri 

Türkiye 19 Şubat 2001’de tarihin en önemli olaylarından bir tanesini yaşamıştır. 99 

seçimlerinden sonra MHP, ANAP ve DSP’nin kurduğu koalisyon hükümetinin yürüttüğü 

politikalar MGK toplantısında çıkan tartışma yüzünden yeni olaylara kapıyı açmıştır. 

Ahmet Necdet Sezer ve Bülent Ecevit arasındaki tartışma esnasında ortaya çıkan 

karşılıklı Anayasa kitapçığı fırlatma olayı cereyan etmiştir. Sezer’in bu tavrı nedeniyle 

Ecevit ve Mesut Yılmaz toplantıdan ayrılmıştır. Bu olay Türk milletine bir hayal kırıklığı 

yaşatmıştır. Hüsamettin Özkan kitapçığı Ahmet Necdet Sezer’e geri fırlatmıştır. Olaylar 

uzun süre basında yer almış ve bu tartışma şiddetle kınanmıştır. 

2002 Türkiye genel seçimleri ile TBMM 22. Dönem vekilleri seçilmiştir (Vikipedi, 

2004). AKP ve CHP bu barajı aşarak meclise milletvekili sokmayı başaran partiler 

arasındadır. Büyük çoğunluğu sağlayarak kurulduğu süre üzerinden kısa bir zaman 

geçmesine rağmen tek başına iktidar olan AKP, Meclis’in üye sayısının yaklaşık yüzde 

66'sını alarak liste usulü çoğunluk sisteminin uygulandığı 1950'li yıllardan sonra 

TBMM'deki en büyük temsil gücünü elde eden siyasi parti olmuştur (Vikipedi, 2004). 

Büyük başarı sağlayan AKP uzun sürenin ardından koalisyon sürecini yıkan ilk partidir. 

3.4.1. AK parti seçim kampanyası 

2002 seçimleri ardından bir ilk yaşanmış olup, daha önceki dönemde TBMM’de bulunan 

siyasi partilerden hiçbiri 3 Kasım 2002 seçimlerinde kamuoyundan ve seçmenlerden 

bekledikleri ilgiyi görememişlerdir. Buna istinaden baraj altında kalıp Meclis’te yer 

bulamamışlardır. Bir önceki seçimlerde baraj altı kalan CHP ve yeni kurulan AK Parti 

hariç, seçime giren diğer 16 parti milletvekili çıkaramamışlardır. 1990’lı yıllara hakim 

olan koalisyon hükümetleri dönemi kapanmıştır. Tek partili, otoriteyi kurabilecek bir 

yönetim sistemi gerekmektedir. 

Bu seçimi, propaganda açısından incelemek gerekirse AKP’nin Arter Ajans’ın sahibi Erol 

Olçok ile çalıştığı görülmektedir. Tüm kampanya sürecini birlikte yürütmüş ve fikir 

alışverişini sürekli yapmışlardır. Akşam Gazetesine verdiği röportajda Olçok kampanya 
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ile ilgili şunları söylemiştir: “Erdoğan Cumhuriyet tarihinin en önemli siyasi 

markalarından biri konumundadır. O yüzden kampanyamız beklentimizden daha büyük 

başarı elde etmiştir. Seçim kazanmak için lider, kalite ve program oldukça önemlidir. 

Hepsinin bir arada olması bizim işimizi kolaylaştırdı. Ak Parti’de bunların tümü vardı. 

Ne söylediğinden ziyade nasıl söylenildiği önemliydi. Halk Erdoğan’ı dinledi ve anladı” 

(Akşam, 2002). 40 günde 68 miting yapılarak birçok şehire gidildiğini belirtmektedirler. 

Duman ve İpekşen’e göre ‘‘2002 seçimleri dijital anlamda da hareketlenmenin başladığı 

seçimler olmuştur. Dijitalleşme kavramı artık hayatımızın içine yerleşmektedir. Web 

siteleri açılıp birçok kullanıcı tarafından ziyaret edilmeye başlamış ve bu şekilde ilk defa 

oy kullanacak olanlar ya da genç seçmenlere ulaşmak amaçlanmıştır. Siyasi reklamlar da 

oldukça önemlidir. Ancak açık ve net olan bu seçimlerin seçmenin mevcut iktidara karşı 

olan tepkisinin en güzel örneklerinden biri olmasıdır. Seçmen artık genç ve ülkeye başarı 

sağlayacak bir lider arayışındadır. İnsanlar AKP’de umut aramaktadırlar. İzlenilen 

politikalar hatta YSK yasaklısı olan Erdoğan’ın seçimlere katılamama durumu bile 

iletişim açısından iyi değerlendirilmiştir. Bu dezavantajlı durum mağdur politikası 

oluşturularak avantajlı bir hale getirilmiştir’’ şeklinde yorumlanmaktadır (Duman ve 

İpekşen, 2013, s.133). Tayyip Erdoğan’ın lider vasfının miting alanlarında hitabetiyle 

kamuoyu vicdanını etkileyen söylemleri siyasette yeni bir alan açmıştır. Muhafazakarlık 

anlayışından ziyade insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışına bürünen Ak Parti, parti 

programlarını açıklarken bu tarz düşüncelerini KİA ve artık çevrimiçi sosyal ağlara 

taşımaya başlamaktadır. 

Ak Parti ve CHP’nin seçim bildirgeleri incelendiği zaman, AKP’nin Seçim 

Beyannamesi’nin başlığında “Her Şey Türkiye İçin” sloganının yer aldığı görülmektedir. 

Seçim Beyannamesi’nde ayrıca “AK Parti Demokrattır”, “AK Parti Muhafazakârdır”, 

“AK Parti Yenilikçi ve Çağdaştır” ara başlıkları tercih edilmiştir. Bu sayede AKP’nin her 

kesime hitap eden bir siyasi parti olduğu vurgulanmak ve anlatılmak istenmiştir (AK Parti 

Seçim Beyannamesi, 2002, s.1-21). CHP’nin Seçim Bildirgesi’nde ise, “Güzel Günler 

Göreceğiz!” başlığı tercih edilmiştir. Geçmiş yıllara istinaden yaşanan kaygılı ve çoklu 

koalisyon hükümetlerinin kötü günler oluşturduğunu, vatandaşı zorlayan ve geçim 

sıkıntıları çektiğini bu günlerin ise artık CHP ile geride kalacağını beyan etmektedirler. 
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Bildirge’nin girişinde, “Türkiye’nin bir yol ayrımında olduğunun, 3 Kasım’da krizden 

çıkılacağının” altı çizilmiştir (CHP Seçim Bildirgesi, 2002, s.1-3). 

Seçimlerin ardından, AKP 363 milletvekili çıkarmış CHP ise 178 milletvekilliği 

kazanmıştır. Diğer muhalefet partileri arasında olan diğer partiler ise baraj altında kalarak 

Meclis’e girememiştir (TÜİK, 2012, s.4,93; Seçim Sonuçları, 2014). Seçim sonuçlarına 

bakıldığında siyasi kampanyaların sandığa ne ölçüde ulaştığı oldukça önemlidir. Çünkü 

seçimlerde parlamentoya sadece iki parti girebilmiştir. Yeni bir parti olmasına rağmen 

AKP oldukça büyük bir başarı yakalamıştır. İlk defa parlamento merkez sağ ve merkez 

sol olmak üzere ikili bir yapıya kavuşmaktadır (Köse, 2014, s.178). 

1980’li ve 90’lı yıllar Türkiye’sinde din ve etnik meselelerin önemi oldukça artmaya 

başlamıştır. Bu olaylar neticesinde, Türkiye’de sivil inisiyatif olmadığı düşüncesi 

sebebiyle askerler tarafından postmodern bir darbe gerçekleşmiş ve bu darbeyi 

gerçekleştirenler kendilerini ülkeyi en çok sevenler olarak ilan etmişlerdir. Bu 

postmodern darbeden sonra islami siyasal anlayışta farklı fikirler ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Kendilerini yenilikçi ve çağdaş olarak adlandıran bir grup, 2001 yılında kendi 

partilerini kurmuşlardır: Adalet ve Kalkınma Partisi. 28 Şubat hareketin içerisinde bir 

ayrışmaya sebebiyet vermiştir ve sonrasında yaşanan gelişmeler ile AKP, 2002 

seçimlerinde tek başına iktidar olmuştur (Duman ve İpekşen, 2013, s.133). Kendilerini 

hem İslamcı hem de yenilikçi olarak nitelendiren bu genç siyasetçiler, muhafazakar 

demokratlar kavramını ortaya atmışlardır. 

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz sonrası Tayyip Erdoğan ve beraberindeki arkadaşları 

AK Partiyi kurma kararı alıp hızlı bir şekilde propagandaya başlayarak birçok şehirde 

miting yapıp bu mitinglere katılımın arttığını görünce iktidar olacaklarını anlamışlardır. 

Yasaklı lider olmasının ardından mitinglerde ‘‘demokrasinin yolunu açma’’ terimi 

fazlaca kullanılmaktadır. Tek başına iktidar olmanın yeterli olmadığını, yasaları 

değiştirecek güce seçmenlerin kendi partisini taşımasını istemektedirler. Mahalle 

teşkilatlanmaları ve parti tanıtımında Kadın Kolları ve Gençlik Kollarının ortak 

çalışmaları ile başarının geleceğine inanmaktadırlar. Beraber yürüdük biz bu yollarda 

tabiri onlara iktidarın anahtarını verecek olguların başında gelmektedir. Seçim 

meydanlarında kıran kırana bir mücadele söz konusu olmaktadır. Baykal, Çiller, Yılmaz 

ve Erbakan önceki yıllara nazaran nazik ve anlaşmacı tavırlarını bir kenara bırakıp, 
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rakiplerini suçlayıcı, deneyimsiz ve taklitçi olmakla itham etmektedirler. Asıl işlerinin 

devletle hesaplaşmaya döneceğini vurgulamaktadırlar. Anayasa mahkemesi Erdoğan’ın 

siyasi yasaklı olması nedeniyle milletvekilliği yolunun kapandığının sinyalini 

vermektedir. Yasaklı olmasına rağmen partisi için oy istemeye devam edeceğini söyleyen 

bir liderdi Erdoğan. Bu sayede halk eskiye sırtını dönmekte ve yeni lideri kabullenmeye 

başlamaktadır. 

Gelişen teknolojiyle beraber siyasal propagandada da yeni yaklaşımlar ortaya 

çıkmaktadır. Geleneksel kitle iletişim araçlarının dışında artık sosyal medyaya da büyük 

önem düşmektedir. Seçim dönemlerinde mahalle teşkilatlanmaları ve kadın üyelerin parti 

liderleri için oy istemek adına kahve ve şekerle ev ziyaretlerine gitmesi Ak Parti’nin 

teşkilatlanması ve uzun yıllar başarı sağlamasının ilk adımları arasında yer almaktadır. 

Artık liderler vatandaşlara SMS mesajı göndererek mitingleri haber vermeye başlamakta 

ve parti programları hemen hemen her vatandaşın telefon numarasına iletilmektedir. Sol 

partiler bu mesajlara insan hakları, özgürlük ve eşitlik kavramlarını eklerken, sağ partiler 

ise kalkınma, gelişim ve zenginliğe önem vermişlerdir. 

 

 

Şekil 26. 2002 Yılı Genel Seçimleri AKP Seçim Afişi (Akparti.org, 2002). 
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Şekil 27. 2002 Yılı Genel Seçimleri Gazete Manşeti (Bianet, 2016). 

 

3.4.2. CHP seçim kampanyası 

3 Kasım 2002 seçiminin başarının tanımlandığı ve vaatlerin sıralandığı bir seçim dönemi 

olmasında CHP’nin 1990’ları iktidardan uzak geçirmesinin etkisi büyüktür. Diğer 

partilere nazaran uzun yıllardır tek başına hükümeti kurup yönetememesi CHP’nin 

yıpranmamasına neden olmuştur. Uzun süredir rüşvet, yolsuzluk gibi skandallarla adı 

anılmayan parti, kurulduğu andan itibaren ilk defa 1999 seçimlerinde meclis dışı 

kalmıştır. Değiştiklerini belirten parti ve genel merkez yeni söylemlerle halkın karşısına 

çıkmıştır. Geçmişte alınan yanlış kararlar ve uygulanan siyasi faaliyetlerle kendilerini 

değersizleştiren parti yöneticileri çağdaş ve laik bir anlayışla toplumun her kesimini 

kucaklayacaklarını belli eden farklı bakış açısını zihinlere yerleştirmeyi ilke edinmiştir. 
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Bu çerçevede bir yandan milletin CHP’yi meclis dışında tutmasıyla verdiği mesajı alarak 

adeta bir özeleştiri olduğu belirtilirken, diğer yandan yolsuzluk ve ötekileştirme dönemi 

olarak bilinen bu dönemin ağır faturası enine boyuna eleştirilmiştir. 

 

Şekil 28. Kelek Çıkmasın Adlı Siyasal Reklam (Chp.org, 2002). 

 

Şekil 29. Başınıza Patlamasın Adlı Siyasal Reklam (Chp.org, 2002). 

CHP’liler 22 Temmuz’da seçmene seslenirken, kendilerine “ne için oy vermeleri” 

gerektiğini anlatmak yanında “neye karşı oy vermeleri” gerektiğini de uzun uzun 

sıralamışlardır. Bu şekilde rakiplerini ötekileştirme politikası benimseye başlamışlardır.  

CHP’nin siyasal iletişim çalışması vaatler, planlar ya da projeler oldukça fazladır fakat 

artık iktidar olma arzusu yüzünden iktidar olma isteğinden ziyade “kim daha dürüst” 

yarışına dönüşmüştür. Sadece CHP için değil, diğer muhalefet partileri açısından da aynı 

yaklaşımların sergilendiğini söylemek mümkündür. Geçmişin kirli siyasi hayatı 

insanlarda bıkkınlık oluşturmaya başladığı için bu seçimlerde hırs ön plana çıkmıştır. 

Vatandaşı rahat ve adil bir düzen içerisinde yönetme isteği ile dürüst, güvenilir ve şeffaf 

yönetim anlayışının temellerini atmak oldukça önemliydi (Key, 1966’dan aktaran 
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Kalender, 2005, s.53). CHP’li siyasi liderler 3 Kasım sonrasında yolsuzluklara “dur” 

diyebilmek için, halkı CHP’ye oy vermeye davet etmiştir (Köse ve Yılmaz, 2012, s.262-

263). Bu nedenle de dürüstlük, adil olmak, sorumluluk ve başarı değerlerinin sürekli 

olarak birlikte anılması söz konusu olmuştur. 

3.4.3. MHP seçim kampanyası 

1999 yılında kurulan DSP-ANAP-MHP koalisyonunda MHP’de yer almıştır. 2002 

seçimine AK Parti ve CHP’li liderlerin büyük eleştiri aldığı ve ekonomik krizde yer alan 

koalisyon partilerinden birisi olarak girmiştir. Başarılı seçim süreçlerine imza 

atamamıştır. Ülkede yaşanan ekonomik krizlerdeki siyasi sorumlulardan biri olan 

MHP’nin, 3 Kasım seçiminde parti olarak amaçlarını ortaya koyarken diğer partilerden 

gelen eleştirileri dürüstlük, ulusal güvenlik ve sorumluluk değerleri üzerinden 

karşılamaya çalışmasında bu dönemin etkisi büyüktür. Kurulduğu andan itibaren yanlış 

politikaları yüzünden uzun yıllar eleştiri alan bir parti konumundadır. 

 

Şekil 30. 1 Kasım 2002 Gazete Sayfası (Yeni Şafak, 2002). 

 

Şekil 31. 14 Kasım 2002 Gazete Sayfası (Hürriyet Arşivi, 2002).  
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Şekil 32. 2002 Yılı Genel Seçim Sonuçları (Yeni Şafak İnternet Sitesi, 2011). 

2000 ve 2002 yılları arasında Türkiye’de yaşanan olaylara baktığımız takdirde: 

Hizbullah’a yönelik operasyon yapılmıştır. Elebaşı öldürülmüş, üyeleri ise yakalanmıştır. 

Erbakan’a karşı Abdullah Gül Genel Başkan adayı olmuştur. Erbakan Bingöl’deki 

konuşması nedeniyle 1 yıllık hapis cezasına çarptırılmıştır. 5 liderin ortak adayı olan 

Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı adayı olarak öneri TBMM’ye sunulmuş ve 3. Turun 

ardından 330 oyla CB ilan edilmiştir. Erbakan’ın cezası onanmış ve ömür boyu siyasi 

yasaklı konumuna düşmüştür. Ankara DGM Fethullah Gülen’in tutuklanmasına karar 

vermiştir. CHP 11. Olağan kurultayında Baykal 543 oy alarak Genel Başkan seçilmiştir. 

Ocak 2021’de Wikipedia yayın hayatına başlamıştır. Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar 

Okkan ve 4 koruması silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Anayasa Mahkemesi 

laiklik ile uyuşmadığı gerekçesi ile FP’yi kapatmıştır. Ağustos 2001 de AK Parti 

kurulmuştur. BBP’ de Muhsin Yazıcıoğlu Genel Başkanlığa seçilmiştir. TCK 132. 

maddesinden ceza alan Erdoğan’ın adli sicil kaydı kaldırılmış ve Erbakan Konya’dan 

bağımsız mv. adayı olmuştur. YSK Erdoğan, Erbakan ve birkaç siyasinin mv. adaylığını 

reddetmiştir. Kasım ayı 2002 yılında Necdet Sezer, Abdullah Gül’ü hükümeti kurmakla 

görevlendirmiştir. 

Türkiye’de iletişim teknolojileri siyasal propaganda alanında ilk defa 2002 Genel 

Seçimlerinde kullanılmıştır. Cem Uzan’ın başarılı bir SMS mesajlarıyla yürüttüğü seçim 
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kampanyası, yeni iletişim teknolojilerinin siyasal iletişimde nasıl kullanılabileceğinin 

ilginç ve öncü bir örneğini oluşturmuştur. 2002 seçimlerinden önce siyasal partiler, 

propaganda konuşmalarının ve parti şarkılarının kasetlerini dağıtırken, 2002’de kasetlerin 

yerini CD’ler almıştır. Bu daha kolay ulaşım demek ve bilgisayar ortamında hızlı 

paylaşımı teşvik etmek anlamına gelmektedir. Siyasi partiler bu dönemde, siyasi tarihi, 

politikaları, ve partilerin şarkılarını içeren CD’leri çok sayıda vatandaşa ücretsiz olarak 

dağıtmışlardır (Can, 2006, s.395). 

3.5. 2007 Yılı Genel Seçimleri 

2007 Türkiye genel seçimleri, 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılmış ve Meclisin 

23. Dönem vekilleri seçilmiştir. 

Ordunun bu zamana kadar siyasete dahil olduğu ortamlarda yıpratıcı seneler birbiri ardına 

sıralanmıştır. Askeriye ve siyasetin birbirinden uzak olması devletin karar 

mekanizmasının daha sağlıklı sonuçlar almasını sağlamaktadır. Bu arada Anayasa 

Mahkemesi’nin Cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılan 1. tur oylamayı şartlar eksik 

olduğu gerekçesiyle (367 yeter sayısı olmadığı için) 1 Mayıs 2007 tarihinde iptal etmesi 

(Özcan ve Yurttaş, 2008, s.74) hükümeti bu zor durumda bir çıkış yolu olarak erken seçim 

kararı almaya yöneltmiştir. Teklifin Mecliste kabul edilmesi ve Kasım ayında yapılması 

gereken milletvekili seçimleri için 22 Temmuz 2007 tarihi tespit edilmiştir. 

3.5.1. AK parti seçim kampanyası 

AK Partinin seçim propagandası esnasındaki ilk sloganı “Durmak Yok Yola Devam” 

olmuştur. Yardımcı slogan olarak tespit edilen “Her şey Türkiye İçin” ibaresi bütün afiş 

ve ilanlarda yer almıştır. Siyasi pazarlama tekniği açısından “Yola Devam” vurgusunun 

açık ve anlaşılır oluşu günümüz Türkiye’sinde ihtiyaç duyulan bir tabir olmaktadır. 

AKP’nin istikrar vurgusunu ön plana yerleştirmesi, Türk seçmeninin geçmiş dönemlere 

nazaran deneyimlediği oy vereceği adresi belirlemesi hareketle kampanya kurgulaması 

yaptığı da ileri sürülebilmektedir. Gerçekten de geçmiş seçimlerden hareketle Türk 

seçmeninin istikrarlı bir seçmen olmaması durumunda geleceğe yönelik vaatleri 

beklemesinden ziyade hükümetlerin icraatlerine göre tercih etmeleri ön planda olmuştur. 

Genellikle iş yapan, vatandaşa hizmet götüren partiler tercih edilmektedir. Bunlar tercih 



 

73 

edilirken liderlerin tutum ve davranışları da ön plana çıkmaktadır (Finkel, 2007). Nitekim 

22 Temmuz Seçim sonuçları da bu tespiti destekleyen yeni bir örnek olmuştur. 

Başbakan Erdoğan’ın mitinglerde ele aldığı konu başlıkları genel itibarı ile; muhalefete 

yönelik eleştiriler, koalisyon dönemlerindeki başarısızlıklara yapılan vurgular, 

Cumhurbaşkanlığı seçim süreci, 59. Hükümet dönemindeki sosyal ve ekonomik devlet 

uygulamaları olarak bilinmektedir. Konuşmalarında siyasal islamdan uzaklaşarak milli 

ve manevi değerlere önem veren cümleler yer almaktadır. Buna istinaden ilk olarak bütün 

mitinglerde vurgulanan “Tek Devlet, Tek Millet, Tek Vatan, Tek Bayrak”, sloganı dile 

getirilmelidir. Erdoğan’ın çoğu zaman da bu sloganının ardından Arif Nihat Asya’nın 

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır” 

dizelerini mitinglerde söylemesi edinilmiş bir alışkanlık ve milli beraberlik alanında 

bütünleştirici bir siyasal söylemdir (AK Parti, 2007, a). 

Erdoğan’ın miting konuşmalarına istinaden genel bir yorum yapacak olursak; milliyetçi 

yaklaşımlardan sonra ideolojik olarak en geniş yeri sosyal devlet uygulamaları altında 

hükümet icraatları ve bu zamana kadar yapılanlar almakta; 59.hükümet döneminde 

eğitim, sağlık ve yoksulluk konularında atılan adımlardan ayrıntılı bir şekilde söz 

edilmektedir. Erdoğan’ın konuşmalarında yer verdiği yoksulluk kavramını bitirme ve 

sosyal devlet olma temennisi yurttaşlar tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır (Arsan 

ve Can, 2008). 

 

Şekil 33. 2007 Yılı AKP Genel Seçim Afişi (Akparti.org, 2007). 
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Şekil 34. 2007 Yılı Genel Seçim Gazete Manşetleri (Yenisafak.com, 2009). 

 “2007 seçim kampanyası döneminde “www.akparti.org sitesi aktifleşmiştir”. Bu web 

sitesinde Ak Parti lideri Erdoğan’ın katıldığı tüm faaliyet ve organizasyonlar 

belirtilmekte, kendisinin içinde olduğu bütün siyasal gelişmelerle ilgili özet bilgiler, 

fotoğraflar ve videolar vatandaşlara anlık ve etkileyici bir şekilde sunulmaktadır”. Fakat 

yeni medya ve sosyal medyanın geri besleme özelliğinden bu dönemde yararlanılamamış 

“sadece web sitesi üzerinden tek taraflı karşılığında beğeni ya da eleştiri alınacak bir bilgi 

ve ileti akışı gerçekleştirilmiştir” (Göksu,2018:382). Ayrıca bu seçim döneminde 

‘www.akparti.org.tr’ sitesinde “Ak Parti milletvekili adaylarının cep telefonlarını 

yayınlamaya” başlanmıştır. “Aralarında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yer aldığı 

21 adayın cep telefonlarının ise listede yer almamaktadır” (Hürriyet.com, 2007). 

3.5.2. CHP seçim kampanyası 

CHP 2007 yılında negatif bir seçim stratejisi planlamıştır. CHP tarafından şimdiki seçim 

süreçlerinde umut vermekten ziyade genel itibarı ile endişe taşıdıklarını belirten 

söylemler yer almaktadır. Öyle ki: “Devleti Böldürtmeyeceğiz” “Halkı Ezdirmeyeceğiz” 

gibi sloganlar tercih edilmiştir. Seçim sürecinde kampanyanın merkezi haline gelen 

“Devleti Böldürtmeyeceğiz” sloganına, dış politikaya yönelik afiş ve seçim ilanlardaki 

teslimiyetçi değil onurlu politika vurgusuna buna istinaden ülkede yer edinen terör 

problemine yönelik CHP afiş ve ilanlarının daha ziyade milliyetçi bir karakter taşıdığı 

söylenebilmektedir. Söylemlerinin cumhuriyetçilik ilkesi ile bağdaştığını söyleyen CHP, 
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aslında ülke sorunlarına dikkat çeken başarılı bir ana muhalefet partisi olmasının yanı sıra 

milliyetçilik ve milli bilinç duygularını barındıran bir siyasi parti konumundadır. 

 

Şekil 35. 2007 Yılı CHP Genel Seçim Afişi (internethaber, 2012). 

Er Meydanı tanımı Devran ve Seçkin'e (2011) göre: “Aslında mert, cesaretli erkeklerin 

güreştiği, tüm kozların paylaşıldığı ve gerekirse gücünü fiziksel bağlamda sergilediği, 

seyre açık herhangi bir mekan”dır. (Devran ve Seçkin, 2011, s.36-37). Devran'a göre, 

“Baykal'ın bu siyasal reklamı hazırlatmasının sebebi; Tayyip Erdoğan'ın ekran önünde 

tartışma teklifini kabul etmesi içindir (Devran,2011, s.160). Bu sayede Erdoğan'ın 

dikkatini çekeceğine inanmaktadır (Göksel ve Bitirim, 2007).  

Partilerin afişleri incelendiği zaman resmi fakat aynı zamanda samimi ve oldukça akıcı 

bir dil kullanıldığı belirtilmiştir. Tüm vatandaşı kucaklayan, parti vaatlerini açıklıkla 

anlatan, insanlara güven aşılayan önermelerden oluşmaktadır. Liderlerin seçim süreci 

bitip iktidar oldukları takdirde direkt olarak kendi ağızlarından aktarılan sağlık, eğitim ve 

ekonomi konularına yer verildiği görülmektedir. CHP öznel söylemlere ağırlık verirken, 

AK Parti nesnel söylemlere yönelmeyi tercih etmiştir. Çalışmada KİA’nın yerini 

almaktan ziyade geleneksel medyaya destek veren bir alan olduğu açıklanmaktadır. 
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3.5.3. MHP seçim kampanyası 

Meclis’e giren siyasi partilerden CHP, MHP ve DTP’nin sadece ülkenin belirli 

bölgelerinde aktif bir siyasal faaliyet gösterdiğini söylemek mümkün olacaktır. Yayılma 

politikası gösteremeyen bu partiler hedef kitlelerini aşamamakta ve olduğu noktada 

kalmaya devam etmektedirler. Bir başka deyişle; bu partilerin oyları ülkenin belirli 

bölgelerinde yoğunlaşmıştır ve bundan ileri gidememektedir. MHP Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgeleri’nde bir varlık gösterememektedir. Çünkü parti politikası ve lider 

konumunda olan Bahçeli’nin söylemleri sadece Türk halkına ve Türkiye milliyetçiliğine 

yöneliktir. Oysa Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşayan halka yönelik ayrıştırmayan 

bir dil benimsense oy alamasa dahi belki bir miktar sempati kazanacaktır. O bölgelerde 

MHP’nin aldığı oy, emniyet mensubu personelleri ya da askeriyede görev yapan 

personellere dayanmaktadır. MHP’nin oy oranları İç Batı Anadolu, Ege Bölgeleri’ne 

doğru yükseliş göstermekte ve Akdeniz Bölgesi’nde en yüksek değerine ulaşmaktadır 

(Tuncer, 2007, s.141). 

 

Şekil 36. 2007 Yılı MHP Seçim Afişi (Acikerisim.tbmm, 2007). 

Partinin problem olarak gördüğü konular için hazırlamış olduğu afişlerde “Tek Başına 

MHP” ana sloganının tamamlayıcısı olarak “Tek Bir Cevap Yeter” sloganının da yer 

aldığı belirlenmektedir. “Tek Başına MHP” ve “Tek Bir Cevap Yeter” tamamlayıcı 

sloganlarının açık, net ve anlaşılır olması ile mesaj vermeyi hedefleyen niteliklere sahip 
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olduğu söylenebilmektedir. Ayrıca “Tek Başına MHP” ana sloganıyla, siyasi 

reklamcılıkta dikkat edilen; kamusal anlamda bir ihtiyaca yönelik olma hedefinden 

hareket edildiği de söylenebilmektedir. (Tasam, 2008, s.40). 

AK Parti ile birlikte 2007 genel seçimlerinin galibiyetini yaşayan MHP uzun süredir 

beklediği koltuk sayısını almış ve Meclis’e girebilmiştir. Bunun yanı sıra başarılı bir 

muhalif konumda olan siyasi parti yaşanan gelişmeleri yakinen takip etmekte ve hükümet 

kanadını ağır eleştirilerle meşgul etmektedir. Mizacının sertliği ile tanınan Bahçeli, 

ülkücü taban tarafından uzun yıllardır sevilen ve saygı gören bir lider konumunda yer 

almaktadır. Dava adamı tabiriyle bütünleşen ülkücü camianın propaganda bazında lider 

odaklı bir siyasi argüman oluşturmasının yegane ve geçerli sebebidir. Parti 

politikalarından ziyade tek başına iktidar olamayacağının bilincine sahip olan Bahçeli ve 

diğer Genel Başkan yardımcıları başarılı bir muhalif parti olmanın liderin önderliği ile 

olacağına inanmaktadırlar. Bu sebepledir ki: Sadece hükümet kanadını değil başarılı bir 

ana muhalefet olamadığını düşündüğü için CHP tabanını da oldukça ağır eleştirmektedir. 

Milliyetçi ideoloji doğrultusu ve çizgisi ile ilerleyen parti şehit haberlerinin art arda 

geldiği dönemlerde ‘‘teröre lanet’’ yürüyüşleri yapmaya başlamış ve CHP tabanından da 

bu yürüyüşler destek bulmuştur. 

 

Şekil 37. 2007 Türkiye Genel Seçimleri Sonuçları (Yeni Şafak, 2007). 
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2003 ve 2007 yılları arasında Türkiye’de yaşanan olaylara değinecek olursak: Erdoğan 

Siirt seçiminde 1. Sıradan mv. seçilmiştir ve YSK’ya bildirilmiştir. Mart ayı 2003 yılında 

T.C. 59. Hükümeti Erdoğan başkanlığında kurulmuştur. El Kaideli teröristler HSBC bank 

Genel Müdürlüğü ve Beyoğlu İngiliz Konsolosluğu’na bombalı saldırı düzenlemişlerdir. 

Bu saldırı sonucu 30 kişi hayatını kaybetmiştir. Şubat 2004’te Facebook kurulmuştur. 

Mart ayında Türkiye genelinde yerel seçimler yapılmıştır. Ocak 2005’te YTL kullanıma 

çıkmış ve Şubat 2005 yılında YouTube kurulmuştur. Mersin Nevruz mitinginde Türk 

Bayrağının yere atılıp yakılması tüm yurtta infiale yol açmış ve iç karışıklıklar 

yaşanmıştır. Erbakan’ın kayıp trilyon davasında aldığı 2 sene 4 aylık hapis cezası evinde 

çekmesi için 229 oyla kabul edilmiştir. PKK’ya karşı 10 binden fazla Hakkari’li protesto 

yürüyüşü gerçekleştirmiştir. Gazeteci Hrant Dink uğradığı silahlı saldırıda hayatını 

kaybetmiştir. Nisan 2007 yılında Erdoğan, Abdullah Gül’ü CB adayı olarak göstermiştir. 

Ağar, Genel Başkanlığındaki DYP eski Demokrat Parti’nin adını almıştır. Temmuz 

2007’de Türkiye’nin genel seçimleri yapılmıştır. Erdoğan başkanlığındaki Adalet ve 

Kalkınma Partisi, yüzde 46 oy oranı ile 341 milletvekili çıkararak ve tekrar tek başına 

iktidar olmuştur. Ağustos 2007 yılında Ahmet Necdet Sezer tarafından 60. Hükümeti 

kurmakla görevlendirilmiştir 

İnternet siyasi partilerin önemli iletişim argümanı konumundadır. İnternetin belirli 

özellikleri sayesinde partiler kendilerini tanıtma imkanı sağlamaktadırlar. Bu imkan 

geleneksel medyada yer bulmakta güçlük çeken yeni ve baraj altı kalan partiler için 

oldukça tercih edilmektedir. Türkiye’yi 22 Temmuz 2007 erken genel seçimlerine 

götüren olay, E- muhtıra olayıdır. Genel Kurmay açıklamasıyla, Türkiye mevcut 

Cumhurbaşkanlığı seçimi tıkanıklığını ve piyasaların güven bunalımını aşmak için erken 

seçime gitmek durumunda kalmıştır. İnternet kişi, grup ve toplulukları ifade etmede öncü 

bir aracı olduğu için artık geleneksel medyaya duyulan ihtiyaç azalmaya başlamıştır 

(Toruk, 2008, s.222). 

3 Kasım 2002’de yapılan seçimlerde ilk kez ANAP interneti aktif olarak kullanmıştır. 

Afişler, seçim arabaları ve billboardlar partinin internet sitesinde yayınlanmıştır. 

İnternetin sunmuş olduğu imkanları, 2007 genel seçimlerinde diğer siyasi partilerde 

kullanmış ve seçim propaganda araçlarına uygulanan giydirme resimleri ile logolar, 

ilanlar gibi partileri temsil edecek görsellerde bir bütünlük yakalanmaya çalışılmıştır. 
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Ayrıca siyasi partiler mitinglerde kullanılan şarkıları vatandaşa ulaştırma imkanı 

bulmuşlardır. İnternet sayesinde dijital medya ve platformları mesajların hızlı bir biçimde 

gönderilmesi, maliyetinin tamamen ortadan kalkması ve buna ayrılacak zamanın başka 

işlerde daha verimli kullanılması imkanı yaratılmıştır. 

3.6. 2011 Yılı Genel Seçimleri 

2011 Türkiye genel seçimleri, TBMM 24. dönem vekillerinin seçilmesi için 12 Haziran 

2011'de yapılan genel seçimler olarak bilinmektedir. 34 senenin ardından Türkiye'nin 

erken yapılmayan ilk genel seçimi olarak bilinmektedir (Vikipedi, 2012). 

3.6.1. AK parti seçim kampanyası 

Bu seçim döneminde Ak Parti’nin seçim kampanyaları üç aşamadan meydana 

gelmektedir. İlk aşama Ak Parti’nin bugüne kadar yaptığı tüm icraatlar “Hayaldi Gerçek 

Oldu” sloganıyla, ikinci aşama seçmene umut ve özgüven veren bir dil aracılığı ile 

“Büyük, Güçlü ve Yeni Türkiye”, üçüncü aşama ise “Türkiye Hazır, Hedef 2023” 

sloganıyla birleştirici mesajlardan oluşmaktadır. Geleceğin gençlerinin ve ülke 

kalkınmasının önemine yönelik reklamlar ön plana çıkmaya başlamaktadır. 2023 

hedefleri seçmen üzerinde istikrarın devam ettiği sürece Türkiye’nin dünya ülkelerini 

konumuna gelebilecek güçte olduğunu anlatılmaya çalışılmış ve oy kullanacak 

seçmenlerin AK Parti için lidere oy verme tutumunun etkilenilmesi amaçlanmıştır 

(Yılmaz, 2020, s.125). 

 

Şekil 38. AK Parti Açıkhava Afişleri (Akparti.org, 2011). 

“Hayaldi Gerçek Oldu!” sloganlı açık hava reklamı, “Duble yollarla güvenle seyahat 

ediyorum” diyen bir vatandaşın görseli kullanılmıştır. Sağ tarafa ise yüzünü gökyüzüne 

çevirmiş, omuz plan Erdoğan görseli yerleştirilmiştir. Ayrıca “13.500 km duble yol 
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yaptık” metni aracılığıyla Ak Parti’nin icraatı ön plana çıkarılmıştır. Erdoğan’ın 

görselinin sağ alt köşesine Ak Parti’nin oy pusulası, “evet” mührü vurulu bir durumda 

yerleştirilmiştir. “Hayaldi, gerçek oldu” sloganının alt kısmına www.akparti.org.tr. 

www.akkanal.com gibi Ak Parti resmi hesapları yerleştirilmiştir (s.127). Ak parti yapmış 

olduğu reklam ve propaganda sayesinde başarılarını vatandaşlar ile paylaşmakta, alt 

kısımda yer alan ibarelerde partiye ulaşımın rahat ve kolay olduğunu belirtmektedir. 

Erdoğan bu sayede ‘‘yaptık, gerçekleştirdik, başardık’’ şeklinde verilen vaatlerin 

tutulduğunu göstermiştir. Başarılı bir siyasal süreci ilettiklerini belirten Ak Parti ülkeye 

icraat sunduğunun, hedefleri gerçekleştirdiğinin, doğudan batıya birçok şehre hizmetin 

eşit miktarda iletildiğini göstermektedir. 

 

Şekil 39. AK Parti 2011 Genel Seçimleri Televizyon Reklam Filmi (Akparti.org, 2011). 

Ak Parti’nin seçim şarkısı olan “Biz Hepimiz Türkiye’yiz” adlı şarkıya bir televizyon 

filmi çekilmiştir. Bu film uzun yıllar ak parti mitinglerinde dinleyiciler ile buluşmuştur. 

Birçok kesimin bildiği bu sözler sürekli geleneksel ve yeni medyada tanıtım imkanı 

bulmuştur. “Aynı yoldan geçmişiz biz”, “Aynı sudan içmişiz biz”, “Yazımız bir, kışımız 

bir”, “Aynı dağın yeliyiz biz” dizeleri ekranda şarkı temposuyla uyumlu bir şekilde yer 

almıştır. Oyuncular farklı yaş ve farklı etnik gruplara ait gerçek kişilerdir. Son karede 

“Biz Beraber Türkiye’yiz” sloganıyla birlikte beyaz gömleğiyle Erdoğan yer almaktadır 

(http://www.arter.com.tr/#2011-genel-secimleri). 

3.6.2. CHP seçim kampanyası 

Kemal Kılıçdaroğlu söylemlerinde kullanmış olduğu olumsuz nitelemelerini ağırlıklı 

olarak iktidar partisi AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan’ı muhatap olarak yöneltmiştir. 

Kılıçdaroğlu olumlu retoriklerinin tamamı seçmene iktidar uygulamalarının artık bir son 

http://www.akparti.org.tr/
http://www.akkanal.com/
http://www.arter.com.tr/#2011-genel-secimleri
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bulması gerektiği mesajı veren bir söyle m kullanmıştır. Bu söylemin en büyük seçim 

sloganı ise “Türkiye Rahat Bir Nefes Alacak” olarak belirlenmiştir. 

2011 dönemi öncesi seçim kampanyaları incelendiği zaman, CHP'nin yeni medyayı bu 

dönemde oldukça aktif kullandığı gözlenmektedir. Kampanya dönemi içerisinde 

kurumsal web sitesi düzenli olarak güncellenmiş, sosyal medyada Twitter' a ağırlık 

verilmiş aynı zamanda televizyon reklamlarının son karesinde chp.org.tr web sitesi 

adresine yer verilmiştir. Bu sayede vatandaşların dikkati bu alana çekilmeye çalışılmıştır. 

Buradaki amaç web sitesini düzenli kullanmalarını sağlayarak parti propagandalarını 

vatandaşa hızlı bir şekilde aktarmak hedeflenmektedir. Kemal Kılıçdaroğlu adına “sosyal 

medya hesapları açılmış”, düzenli aralıklarla paylaşımlar yapılarak güncellenmiştir. Yeni 

medyada aktif olmaya başlayan CHP, kurumsal web sitesinin yanında kampanya 

sınırlarında açılan “www.herkesicinchp.com” web sitesini aracılığıyla seçmenle iletişim 

kurulmuştur (Şeker, İşleyen, 2012, s.30). CHP genç seçmene ulaşmayı hedeflemiş,   

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun seçim dönemlerinde ilk kez oy kullanacak seçmenlerin 

adreslerine il ve ilçe teşkilatlanmalarının, gençlik kolları sayesinde onların beklentilere 

yönelik mektuplar yollanmıştır. Genç seçmenlere sizleri hatırlıyoruz ve bizim için 

kıymetlisiniz mesajı vermelerinin yanı sıra bu mektuplara sosyal ve dijital ortamlardan 

ulaşma imkanı da sağlanmıştır. 

 

Şekil 40. CHP 2011 Genel Seçimleri Reklam Afişi (Chp.org, 2011). 



 

82 

 

Şekil 41. CHP 2011 Genel Seçimleri Reklam Afişi (Chp.org, 2011). 

Özkan’a göre, ‘‘Tüm vatandaşların oylarına talip olunmuş, toplumun her kesimine 

yaşlısından gencine, emeklisinden işsizine, memurundan işçisine kadar herkesin 

sorunlarını sorunlarına değinilmiş ve iktidar oldukları takdirde bütün problemlerin 

ortadan kaldırılacağının sözü verilmektedir’’ şeklinde ifade edilmektedir (Özkan,2015, 

s.66). Ayrıştırmayan bir politikasının olduğunu propaganda araçlarıyla her fırsatta 

belirten CHP ve Kılıçdaroğlu Türkiye’nin bütünleştirici ve refah düzeyi yüksek yönetim 

politikalarını hayata geçiren bir parti olduğunun imajını çizmektedir. 

Kılıçdaroğlu adına açılan dijital hesaplar birçok insan tarafından takip edilmekte ve diğer 

liderlere oranla daha fazla takipçi sayısı bulunmaktadır. Kılıçdaroğlu’nun “Facebook 

sayfasını aktif olarak neredeyse 1 milyon 179 bin kişi beğenirken, Twitter takipçileri ise 

159 bin 140 kişiye” ulaşmıştır (Ntv.com, 2011). Her geçen gün artan takipçiler arasında 

belirli miktarda bot hesaplara da rastlanmaktadır. Bu hesaplar onunla aynı siyasi 

düşünceyi savunan fakat mesleği gereği siyasetten uzak durması gereken memurlar, 

takipçi sayısını arttırmak isteyen kendi destekçileri ya da her paylaşım ve anketlerin 

altında saldırmak için bekleyen karşıt siyasi düşüncenin savunucuları olabilmektedir. 

3.6.3 MHP Seçim Kampanyası 

Hükümetin Kürt açılımı projesini iyi niyetle değerlendirmeyen MHP, bu projenin aslında 

AK Parti’nin, “Anayasa değişikliğini oy devşirmek için yaptığını ve değişikliğin Kürt 

açılımının bir parçası olduğunu ileri sürmüştür.” MHP’ye göre 1982 anayasası 

değişmelidir. Değişikliğe karşı olmaları görüşü muhalefet şerhi olarak konulmaktadır. Bu 

durum karşısında AKP “darbe Anayasası”, sunduğu 26 maddelik değişiklik paketini 
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“milletin anayasası” olarak göstererek değişiklik için evet diyenleri “halkçı ve demokrat” 

olarak tanımlarken, karşıt fikirde olanları ise “darbeci” olarak tanımlamıştır. MHP’nin bu 

duruma karşı tavrı ise “iktidarın gizli bir gündemi olduğunu öne sürerek” 26 maddelik 

değişikliği “ihanet planı” olarak adlandırmıştır (Devran, Seçkin,2011, s.36). 

 

Şekil 42. 2011 Yılı Genel Seçimleri MHP Seçim Afişi (Mhp.org, 2011). 

“Hilal Kart” ve “Sesime Kulak Ver Türkiye” sloganlı diğer reklam filmleri ise yoksul ve 

işsiz vatandaşların hedef kitle olarak alındığı reklam filmleridir. Bu reklam filminde 

Devlet Bahçeli, liderlik statüsünde konumlandırmaya çalışılmış ve negatif reklam 

uygulamasını kullanarak ülkenin kötü gidişini iktidara bağlamıştır. 

 

Şekil 43. 2011 Türkiye Genel Seçim Sonuçları (Yeni Şafak, 2011). 
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2009 yılından sonra Türkiye’de Twitter kullanımında bir artış söz konusudur. Genç 

vekiller Twitter sayesinde yüzlerce hatta binlerce takipçi edinmişlerdir. Seçimlerin 

yaklaştığı tarihlerde Genel Başkanlarında Twitter’da aktifliği hız kazanmıştır. Sosyal 

medya olmasının yanı sıra Twitter aynı zamanda bir mikroblog’dur. 140 harf bandında 

yazabileceğimiz bir cümle gruptan oluşmaktadır. Bu sözcükler ‘‘tweet’’ olarak 

adlandırılmaktadır. Mikroblog için ise anlık mesajlaşma ve e- mailin ortak bir sentezi 

denebilmektedir. Çift yönlü iletişime olanak sağlayan Twitter aslında siyasi liderlerin 

söyleyeceklerini özetlediği tek yönlü bir briefing olarak da nitelendirilebilmektedir. 

Siyasilere baktığımız zaman, seçmenlerin paylaşılan tweetleri beğenip cevaplamaları 

liderlerin geri bildirimi ile taçlandırılmamıştır. Mention ve hashtaglerin kullanım 

oranlarının az oluşu popülerlik bazında henüz ivme kazanmamasından 

kaynaklanmaktadır. Türkiye’de 2011 seçimlerinde, siyasi partiler ve liderleri Twitter 

ortamını sosyal medyayı vatandaşın da katılımını sağlayıp, etkili ve başarılı 

kullanamamışlardır, bundan ziyade “tavandan tabana duyuru” şeklinde ya da belirli 

alanlarda paylaşım yaparak, kültürel, toplumsal ve siyasal olarak herhangi bir etkileşimde 

bulunmamışlardır. 

3.7. 2015 Yılı Genel Seçimleri 

7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleşen genel seçimde TBMM 25. dönem vekilleri 

belirlenmiştir. AK Parti meclis çoğunluğunu kaybetmiş fakat yine de ilk sırada yer alıştır. 

CHP ikinci, MHP üçüncü parti konumunda iken HDP ilk defa seçime girmiş ve dördüncü 

parti olarak siyasette yer almaya başlamıştır. 

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri öncesi Türkiye’nin siyasal ve toplumsal normlarını 

doğru anlayabilmek adına geçmiş yıllardan itibaren yaşanan değişimleri beraber 

değerlendirmek etkili olacaktır. Aynı zamanda 2013 yılına baktığımızda; Türkiye’deki 

siyasal hayatın oldukça tartışmalı görüntülere sahne olduğu görülmektedir (Bekiroğlu, 

2016: 46). 2013 yılında yaşanan birçok olayın Türkiye’nin siyasal akıbetine damga 

vurduğu söylenebilmektedir. Bu gelişmelerden bazıları; Gezi Parkı olayları, Ergenekon 

Davası, Kürt sorunu, çözüm süreci, İmralı süreci, demokratikleşme paketi, başörtüsünün 

kamusal alanda serbestliği, kız-erkek öğrenci evleri tartışması, dershanelerin kapatılması 

ve yolsuzluk operasyonu 17-25 Aralık olarak kaydedilmektedir (Özkurt ve Akses, 2013, 

s.78). 
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3.7.1. AK parti seçim kampanyası 

Siyasal reklamların hedef kitlelere ulaşabilmesi için belirli aşamalardan geçmesi 

gerekmektedir. Reklamların izlenilebilir olması, açık anlaşılır toplumun her kesimi 

tarafından rahatlıkla fark edilecek seviye bulunması gerekmektedir. Liderin ya da partinin 

reklamı yapılacağı zaman, etkililiği ve medya araçlarının kullanılması önemlidir. AK 

Parti, CHP, MHP örneklerinde bu yeni araçların kullanıldığı görülmektedir. Siyasilerin 

artık sosyal mecralara katılım sağladığını ve önem vermeye başladığı aşikardır. Türkiye 

siyasi reklam sürecinin gelişmesi açısından önemli bir gelişmedir (Gülsünler vd. 2017, 

s.43). 

 

Şekil 44. 2015 Genel Seçimleri AK Parti Seçim Afişi (Akparti.org, 2015). 

Kullanılan dil olarak gençlerimiz, emeklilerimiz söylemleri yer almıştır. Birliktelik ve 

sahiplenme duygularının hissettirildiği ve liderin halktan olduğu belirtilmiştir. AKP lider 

odaklı imajdan faydalanmıştır. Parti, propagandaya o kadar önem vermektedir ki seçimi 

bununla kazandığına olan inancı her geçen dönem katlanarak artmaktadır. 

Sandıkcı’ya göre, ‘‘İstikrar ve huzuru sağlamak ve uygulanan politikaların sürdürülebilir 

olma stratejisine dayanan bu yaklaşımlar siyasal reklamın en belirleyici kaynakları 

arasında yer almaktadır. Parti hayata geçirilmesi planlanan projelere önem göstermiş, 
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reklamlarında özellikle; gençler, kadınlar, emekliler, esnaf ve işçilere yer vermiştir. 

Siyasal reklamlar genellikle; sosyal haklar, milli bütünlük ve beraberlik, ekonomi ve 

işsizlik üzerine kurgulanmıştır. Yazılı ve görsel medyada siyasal propaganda oldukça 

farklıdır. Ak Parti reklam yayınlarken liderin dış görünüşünün avantajlarını sonuna kadar 

kullanmaktadır. Erdoğan’ın ses tonu, hitabı ve jestleri ile anlamlı bir bütün oluşturan 

beden dili etkileyicilik kapsamında güçlü bir imaj oluşturmak adına oldukça fazla 

kullanılmaktadır. Aynı durum Ahmet Davutoğlu için de hayata geçirilmiştir. Genellikle 

pozitif siyasal reklam kampanyası izlenmiştir. Rakiplerine nazaran bir adım önde 

olduğunu belirten Ak Parti, muhalif partileri kötülememiş, bu süreçte yapılan projeleri ve 

gelecek dönem daha iyi olması için hedeflenen vaatlerini anlatmıştır (Sandıkcı, 2021, 

s.30). 

Twitter ve Facebook’a baktığımızda siyasi partinin, video formatında hem kitle iletişim 

araçlarına bakıldığında videoların süresi oldukça kısa tutulmaktadır. Bu durumu 

özetlemek gerekirse: Partinin siyasal reklam bazında yapmış olduğu kampanyalarına 

büyük miktarda önem verdiği görülmüştür. Artık afişlerden ziyade hareketli görüntülerin 

ivme kazandığı sosyal platformda her kesime uygun içerik üretmek ve bunu ulaştırma 

konusunda başarı yakalamaktadır. Y kuşağının etkin kullandığı sosyal medya Twitter 

iken Z ve Alfa kuşağı için Instagram üzerinden kısa ve ilgi çekici videolar 

hazırlanmaktadır. 

Ahmet Davutoğlu’nun Twitter hesabını 2010 yılının Ağustos ayında açtığı bilinmektedir. 

Diğer liderlerden daha fazla takipçisinin olduğu görülmektedir. Davutoğlu’nun 

danışmanlarının Haziran seçimleri için oldukça iyi hazırlandığı ve rakiplerine nazaran 

daha fazla Tweet atması seçim sürecini dijitalden yürütmenin her seçmene rahat ulaşması 

için oldukça önemlidir. Hedef kitle ve takipçilerine yönelik yeni dünyanın değişen 

propaganda anlayışını faaliyetlerle belli eden bir siyasi lider konumundadır. Attığı 

tweetler ekonomi, eğitim, sağlık ve ulaştırma faaliyetleri üzerinedir. Gündemle ilgili 

paylaşım, temenni, icraat, tanıtım ve teşekkürler alakalı tweetler atmasına rağmen 

eleştirel tek bir tweeti görülmemiştir. 

7 Haziran 2015 seçimlerini inceledikten sonra baktığımız zaman sosyal medya üzerinden 

oluşturulan içeriklerin sıklığı korunmuştur. Televizyon kanallarında belirli aralıklarla 

yayınlanan siyasal reklamlarda hedef kitle baz alınmış ve kalabalık ortamlarda elde edilen 
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görüntülerin pazarlanması sağlanarak sosyal mecralarda yayınlanması söz konusu 

olmuştur. Aynı zamanda bu fotoğraflar AK Partinin internet sitesinde de 

arşivlenmektedir. Bunların yanı sıra elde edilen görsellerin haber kanallarında izleyiciye 

aktarılması ile destekçiler arttırılmaya çalışılmış, kafası karışık seçmene yol gösterilmek 

amaçlanmıştır (Dalşık, 2017, s.26). 

AK Parti’nin seçim dönemlerinde ki en büyük hedefi seçmeni ve kitleyi iyi anlamak 

kendini anlatmaktır. Seçim vaatlerinin rahat anlaşılabilmesi önemlidir. Toplumun her 

kesimine hitap eden, eğitim, kültür ve refah düzeyi ne olursa olsun açık ve yalın bir 

anlatım oldukça önemlidir. Hükümet kurduğu andan itibaren yaptıkları ve o süreç 

içerisinden sonra yapmayı planladıkları temel hedefler arasında yer almaktadır. Gelecek 

dönem ve ekonomi vurgusunu sürekli yapmaktadırlar. 

AK Parti lideri Davutoğlu Twitter’da en yüksek takipçiye sahip liderdir. Kendisi çok az 

kişiyi takip etmektedir. Davutoğlu’nun paylaşımları incelendiği zaman toplumsal konular 

hakkında oldukça fazla Tweet attığını görmekteyiz. Toplumun her kesimine yönelik 

farklı bir konuşma tarzı benimsemiş bu sayede ‘‘ne söylediğinden ziyade nasıl 

söylediğinin önemli olduğu’’ dikkat çekmiştir. Her gün Tweet atmamasına rağmen 

gündeme ilişkin önemli olaylar tweetlerde ele alınmaktadır. Seçime yakın dönemlerde ise 

görsellerle desteklenmiş seçim mesajları dikkat çekmektedir (Ölçer, 2016, s.774). 

3.7.2. CHP seçim kampanyası 

Gülsünler’e göre, ‘‘CHP tüm afişlerinde, sosyal medya sayesinde ortak bir alan 

oluşturmak için ‘Hashtag’ olarak isimlendirilen etiketlerin kullanımı söz konusudur. CHP 

amblemi ve yazısı dışında tüm afişlerde yer alan tek ortak noktanın #ÖnceTürkiye 

hashtagi olması, yazısı dışında tüm afişlerde yer alan tek ortak noktanın bunun afişlerde 

slogan olarak kullanıldığı imajı yaratıldığı değerlendirmesi yapılabilir’’ şeklinde 

açıklanmaktadır (Gülsünler, vd. 2017, s.40). Bu ifadeler açık ve anlaşılır olmakla beraber, 

Türkiye ve Türk milleti vurgusu içermektedir. Pozitif duygunun lidere ve partiye 

endekslenmesi, halkın vicdanını ve bilinçaltını etkileyecek bir unsur olarak 

bulunmaktadır. 

 İlanlar incelendiğinde “Biz Varız Yaparız” ve “Önce Türkiye” söylemlerinin 

kullanıldığı, çoğu vatandaşın derdine çare bulunacağı belirtilerek hazırlanan afişlerde ve 
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propaganda araçlarında CHP iktidarında ilk 100 gün ve ilk bir yıl içerisinde yapılması 

planlanan vaatler yer almaktadır. CHP İktidar olduğu takdirde ilk 100 günde yapılacaklar; 

Aile Sigortası Kanunun çıkarılacağı, emeklilere dini bayramlarda ikramiye verileceği, 

siyasi ahlak yasasının çıkarılacağı, kamuda taşeronu kaldırıp kadro verileceği, kredi 

kartları ve tüketici kredilerindeki faizlerin yüzde 80inin silineceği, TBMM’de Kesin 

Hesap Komisyonunun kurulacağı, ve üniversite mezunlarının okurken aldıkları 

kredilerinin ödemesinin iş buluncaya kadar erteleneceği vaatleri sıralanmaktadır. Bu 

vaatler toplumun birçok kesimi tarafından beğenilmiş fakat CHP iktidar olamadığı için 

hayata geçirilememiştir (Zabun, 2020, s.530). 

 

Şekil 45. CHP 2015 Genel Seçim Afişleri (Chp.org, 2015). 

Haziran ve Kasım 2015 seçimlerine baktığımız zaman propagandalar incelendiğinde, 

ekonomi ve politika odaklı ve daha az sayıda mesaj yayınlama gibi bir stratejiye 

dönüştüğü görülmektedir. Giriş kısmında bakıldığında genel seçimlerde kampanyaları 

problem çözümlemeye ihtiyaç duyan konu ve mesaj stratejisinden ekonomi içerikli 

açık ve anlaşılır mesajlara dönüştüren AKP’nin oylarını artırıp tek başına iktidar olduğu 

ifade edilmiştir. Seçim kampanyaları faaliyetlerinin seçmenin istekleri doğrultusunda 

diğer mecralarda kısa ve yinelenen mesajlarla gerçekleştirilmesinin etkili olduğu ifade 

edilebilir (Zabun, 2020, s.530). 
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun Twitter hesabını 2010 yılının Haziran ayında açtığı 

görülmektedir. İktidar partisinden sonra en fazla takipçisi olan Genel Başkan ve ana 

muhalefet partisi lideri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kılıçdaroğlu’nun 2015 genel 

seçimleri Tweet paylaşımlarına baktığımız zaman terör saldırısına yönelik şehit 

ailelerine yapmış olduğu başsağlığı mesajları, siyaset ve sanat camiasından kayıplara 

yönelik taziyeler, Kurban ve Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, milli takım ve bilim 

insanlarını tebrik eden mesajlar ön plana çıkmaktadır. Toplumsal konular seçmenlere 

verilen vaatler, yeniden iktidar olma hedefleri daha az paylaşılmaktadır. Rakiplerin 

yapmış oldukları ve seçimlere yönelik paylaşımlar ise oldukça azdır. Hedef kitleyi temel 

alan, her kesimin ve bölgenin insanına yönelik saygılı ve yapıcı bir üslup kullanılmıştır. 

Seçimin yaklaşıldığı dönemde seçmenlere yönelik hatırlatıcı ve iktidarın yapamadıkları 

anlatılmaya çalışılmış bunun için Twitter oldukça ivme kazanmıştır. 

Kılıçdaroğlu vatandaşı en çok takip eden liderlerden biridir. Fazla kişiyi takip etmesi 

etkileşim alanını arttırmaktadır. Az sayıda yapılan retweet fazla kişiyi takip etmesiyle 

uyuşmamaktadır. Fotoğraf ve videolu mesajların sayısının yetersiz olması 

Kılıçdaroğlu’nun da toplumsal konularda tweet attığını ortaya çıkarmaktadır. Diğer 

liderlere istinaden dilek ve temennilerden oluşan bir sosyal medya kullanım şekli yer 

almaktadır. Seçim öncesi dönem olmasına karşın seçime yönelik vaatler ve duyurular 

düşük bir yüzde ile tweetler arasında bulunmaktadır. Kutlama, başsağlığı, teşekkür ve 

temennilerin iletilmesi hedef kitlede olumlu ve samimi bir algı yaratmakla birlikte, 

seçimle bağlantılı mesajlar açısından Twitter’ın yeterince etkin kullanılamadığı 

görülmektedir (Ölçer, 2016, s.775). 

 

3.7.3. MHP seçim kampanyası 

Gülsünler, vd. göre, ‘‘Proje metinlerinde yer alan “Terörün kökü kazınacak” ifadesinde 

kökü kazınacak gibi belirgin bir ifade ile dikkat çeken mesaj verilmektedir. Ülkede 

yaşanan yolsuzluk meselesinin 17-25 Aralık’ın Hesabı Sorulacak” metninin yer aldığı 

afişlerde siyasi propagandanın tartışılması ve halledilmesi istenen temel meseleleri ve 

hükümete yönelik sorulması istenen soruları televizyon ve basın aracılığıyla tanıtmak ve 

gündeme getirmek özelliğinin kullanıldığı görülmektedir’’ şeklinde ifade edilmektedir. 
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Toplumun refahı açısından çiftçi, işçi, öğrenci, kadın ve emekli gibi birbirinden farklı 

kesimlere yönelik mesajlar verilmektedir. “Mazot çiftçiye 1,75tl olacak” ifadesiyle 

maliyeti yükseldiği için bu kesimden oy beklenecektir. MHP, kadın cinayetlerine yeterli 

cezanın verilmediği için buna yönelik söylemler oluşturmaktadır ve kadınların yaşadığı 

bu durumdan rahatsızlık duyan herkese hitap etmektedir. Terör, ve 17-25 Aralık’ın hesabı 

sorulacak projeleri dışında projelerin genellikle ekonomik alanda olduğu görülmektedir 

(Gülsünler, vd. 2017, s.43). 

 

Şekil 46. 2015 Genel Seçimleri MHP Seçim Afişleri (Mhp.org, 2015). 

Bahçeli’nin düşünceli bir yüz ifadesiyle aşağıya doğru bakan fotoğrafında beden dilinin 

karşıya dönük olması vatandaşa kıymet vermesi ve dürüstlüğün simgesi olarak ifade 

etmektedir. Halka dönük görüntüsünün yanı sıra ancak resmi bir duruş söz konusudur. 

Ciddi ve mesafeli bir karaktere sahip olduğu belirtilen Bahçeli’nin afişlerde yer alan 

fotoğrafı, mimikleri, beden dili ve giyimi ile ciddi bir duruş sergilediği görülmektedir. 

Bahçeli’nin Twitter kullanımı diğer liderlere nazaran daha azdır. Bahçeli’nin Twitter 

hesabında dikkate alınması gereken bir şey varsa o da sadece kendine has tweetlere yer 

vermesidir. Hiçbir mention, hashtag, retweet, fotoğraf ve video paylaşımı 

yapmamaktadır. Sosyal medyaya önem vermeyen Bahçeli propagandanın mitingler ve 



 

91 

TV programları sayesinde yapılması gerektiği kanaatindedir. Ayrıca, herhangi bir hesabı 

da takip etmemektedir. Bu durum, Bahçeli’nin Twitter hesabını, sosyal medyanın 

doğasına aykırı bir şekilde tek yönlü kullandığı ve etkileşime açık bir anlayışa sahip 

olmadığını göstermektedir. Devlet Bahçeli toplumsal konularda tweet atmaya önem veren 

liderlerden biridir Bahçeli. Aynı zamanda rakiplerini de oldukça sert bir dille 

eleştirmektedir. Seçimler ve vaatlerle alakalı paylaşımları ise oldukça azdır. Bahçeli 

Twitter’ı sadece tek yönlü kullanmaktadır. Her gün tweet atmaması da dikkat 

çekmektedir. Takipçileri ile karşılıklı bir konuşma zemini oluşturmamakta ve yöneltilen 

sorulara cevap vermemektedir (Ölçer, 2016, s.775). 

 

Şekil 47. 2015 Yılı Genel Seçim Sonuçları (Habertürk, 2015). 

3.8. 2018 Yılı Genel Seçimleri 

Günümüzde artık ekonomik, ya da erken seçim söz konusu olduğunda, konu geleneksel 

medya, siyasi alanlar ve kamuoyunun gündemi haline dönüşebilmektedir. Örneğin; Partili 

cumhurbaşkanlığına geçen Türkiye’de, 2019 senesinde yapılması beklenen seçimlerin 

2018 yılına alınmış olması, bir anda ülke gündemini değiştirmiştir. MHP ile AK Parti 

ittifak kurarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığına istinaden, ana 

muhalefet partisi ve diğer parti liderleri erken seçimi sert bir dille eleştirse dahi seçime 
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hazır oldukları mesajını vermiştir. Kılıçdaroğlu ve Akşener’in İstanbul’da yaptıkları 

önemli buluşmanın ardından, 22 Nisan 2018’de 15 CHP’li vekil İYİ Parti’ye geçerek, 

Akşener ve partidaşlarına meclisin yolunu açmışlardır. İYİ Parti’nin toplam vekil sayısı 

20 olmuştur. Bu sürede en tartışılan konu İYİ Parti’nin seçimlere katılıp katılamayacağı 

olmuştur. YSK, İYİ Parti dahilinde 11 siyasi partinin daha seçimlere katılabileceğini 

açıklamıştır. CHP, İYİ PARTİ, DP ve Saadet Partisi “Millet İttifakı” seçimlere, MHP & 

AK Parti ve daha sonradan dâhil olan BBP (Büyük Birlik Partisi) “Cumhur İttifakı” 

karşısında dörtlü bir ittifakla girmeyi kararlaştırmıştır. (http://www.hurriyet.com.tr, 

21.05.2018), Bu gelişmelerden daha sonra ise AKP, CHP, HDP, HÜDA PAR, İYİ Parti, 

MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi olmak üzere seçime girecek partiler 8’e inmiştir 

(http://www.yeniasya.com.tr, 21.05.2018). 

3.8.1. AK parti seçim kampanyası 

Ak Parti iktidar olan bir partisi olduğu için propaganda ve reklam bazında negatiften 

uzaklaşarak pozitif reklamcılığı ele alacak ve her seçim döneminde bunu kullanmaya 

gayret edecektir. Eleştirel bir bakış açısı sunamamaktadır çünkü uzun süredir hükümeti 

yönetme görevini elinde tutmakta ve yapacağı eleştirinin direkt olarak kendisine yönelik 

olacağının farkındadır. Yerli, milli ve dini duygular üzerinden siyasal islama her fırsatta 

işaret edilmektedir. Merkez sağ partinin Başkan adayına yapılan övgüleri sık gördüğü ve 

Tayyip Erdoğan üzerinden lider odaklı kampanya çalışmalarının yürütüldüğü 

belirtilmektedir. Güçlü ve karizmatik bir duruşu olan Erdoğan’ın vatandaşlar üzerinde 

yıllardır süre gelen bir itibarının olduğu bilinmektedir (Budak, 2019, s.36). 

Atılan tweetlere bakınca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “amaç belirleme” değerleri 

üzerinden gerçekleştirdiği söylemlerinde plan ve projeler ini açıklamaktadır. Erdoğan’ın 

tweetlerinde en fazla atıf yaptığı değerlerden biri “başarılı olmak” şeklindedir. Kendisinin 

de üyesi ve mensubu olduğu AK Partiyi öven tweetler attığı görülmektedir. Partili CB 

sayesinde görevini yürütürken kurucusu olduğu partinin propagandasını yürütmektedir. 

“Vakit daha da büyüme vakti!” ifadesiyle ekonomi politikalarına devam edeceğini 

belirtmektedir. Başarılı olmak değerini “zenginlik” değerleriyle birlikte kullandığı bir 

tweetinde Erdoğan, “16 yılda güçlü tarımsal politikalarımız ve hayvancılıǧa verdiǧimiz 

destekle, bir yandan vatandaşlarımızın refahını artırırken bir yandan da üretimde, kalitede 

ve ihracatta dünyanın en önemli ülkelerinden biri hâline geldik. tabiriyle Türkiye’yi tarım 
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alanında tüm dünya ülkelerine mal gönderecek konuma çıkaracağını bildirmektedir. 

Amaç dışa bağımlılığı azaltmaktadır. 

Erdoğan’ın danışmanları ülke gündemini yakından takip etme ve sosyal medyayı sürekli 

kullanma konusunda oldukça başarı sağlamaktadır. Lider konumundaki aday vaatlerini, 

milli ve manevi değerleri, ekonomi ve kalkınma programlarının halka arz edilişini sürekli 

hale getirmeyi planlamakta, Türkiye’yi Avrupa’nın ileri gelen ülkeleri arasına katarken 

İslami değerlerden kopmayışı her fırsatta dile getirmektedir. Tayyip Erdoğan TSK ve 

EGM’nin ortak yürüttüğü operasyonlardan, üniversite açılışlarına varana kadar birçok 

konuyu kamuoyu ile paylaşmaktadır. Kitle iletişim araçlarının kullanım yaygınlığından 

ziyade Twitter ve Instagram paylaşımlarında bunların reklamını yapmaktadır. 

 

Şekil 48. 2018 Yılı AK Parti Genel Seçim Afişi (Secimturk.net, 2018). 

3.8.1. CHP seçim kampanyası 

Muhalefetin ortak aday çıkaramaması yüzünden her parti kendi adayını çıkarma kararı 

almış ve CHP’nin adayı Muharrem İnce olmuştur. İncenin seçmenle kurduğu yakın ve 

samimi ilişki seçim sonucunu belirli bir oranda arttırarak %30’a ulaşmasını sağlamış aynı 

zamanda adayın insanlarla kurduğu yakın ve sıcak tavırlar erkenden gelmesini istedikleri 
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bir zafer durumunun oluşmasına sebebiyet vermiştir. İstanbul ve diğer iki büyük il olan 

Ankara ile İzmir mitinglerinde İnce’nin Erdoğan ile atışmaları ve mizacın sertleşerek kafa 

tutmaya varan söylemlerin ön plana çıkması insanlarda bir panik havasına yol açıp 

Erdoğan’ın çevresinde toplanılmasına neden olmuştur. Geleneksel %25 bandını aşan 

CHP, bu seçimde kazanamasa da bir başarı sağlamıştır (Ete, 2018, s.307). 

Kılıçdaroğlu, seçim öncesinde stratejik davranarak diğer muhalefet partilerini koalisyon 

altında birleştirmiştir. İYİ Parti’nin seçimlere katılmasını sağla yarak SP’yi ittifaka 

ekleyip ötekileştirici ve kutuplaştırıcı söylemlerin önüne geçmiştir, ortak Cumhurbaşkanı 

adayı çıkarmak için son güne kadar arayışlarını sürdürmüşlerdir, bunu 

başaramayacaklarını anlayınca İnce’yi aday göstermekte karar kılmışlardır. Bu hamleler, 

seçim sürecini ve seçim sonuçlarını direkt olarak etkileyecekti. Ancak, Kılıçdaroğlu, 

temel hedefini CHP’yi iktidar yapmaktan ziyade Tayyip Erdoğan’ı başarısızlaştırmak ve 

itibarsızlaştırmak adına hamle yaptığı için büyük bir başarı yakalayamamıştır (Ete, 2018, 

s.308). 

CHP’nin CB adayı Muharrem İnce tweetlerinde “başarılı olmak” değeri üzerinden hem 

iktidarı eleştirip hem de cumhurbaşkanı seçileceğine ve seçimden sonra vatandaşlar için 

güzel projeler yapacağını anlatmaktadır. Başaracaǧız! Başaracaǧız! Başaracaǧız!” 

ifadelerini oldukça sık kullanmıştır. İsraf ekonomisinden uzaklaşacağını belirten İnce, 

birlikte güçlenip beraber paylaşmanın önemini vurgulamaktadır. Her miting yaptığında 

‘‘size söz veriyorum’’ ifadelerini kullanmaktadır. Kendilerine oy verip destekleyen 

seçmenin yüzünü güldüreceğini ve umutları boşa çıkarmayacağını dile getirmektedir.  

Muharrem İnce Twitter üzerinden kendisine Mention atan genç seçmenlere geri dönüş 

yaparak sosyal medyayı çift yönlü kullanan ve vatandaşla etkileşimi başlatan liderler 

arasında yer almaktadır. Sorumluluk bilinci ile hareket edecek bir iktidarın sözünü 

vermektedir. Muharrem İnce, gelecek nesillerin sorumluluğunu üstlenen bir iktidar sözü 

vermektedir. Öğretmen olması sebebi ile Twitter’da eğitim öğretim konularına sıklıkla 

dikkat çekmektedir. İktidarın başarısız olduğunu düşündüğü konularda iddialı söylemlere 

imza atmıştır. 
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Şekil 49. 2018 Yılı CHP Genel Seçim Afişi (İndigo Dergisi, 2018). 

Seçim şarkılarında mevcut durumun olumsuz yönlerine değinildiği için, genellikle 

işsizliğin yükseldiği ve özgürlüğün kısıtlandığına yönelik vurgular ortaya çıkmaktadır. 

Şarkılarda da başkanlık sisteminin demokrasiden uzaklaşması sebebi ile “yürütmenin 

başında tek bir adam olur mu, yargının önünde önyargı olur mu” sözcükleri ile dile 

getirilmiştir. Mevcut durumun olumsuzluğu ile birlikte CHP gelecekte yapacağı vaatleri 

de açıklamıştır. “Adalet”, “fabrika”, “iş ve ekmek düzeni”, “aydınlık bir gelecek” 

kelimeleri ile CHP’nin ekonomik, sosyal ve toplumsal aynı zamanda eğitim alanındaki 

reformlarına dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. İnce’nin mevcut düzende sanki adalet 

yokmuş ve kendisi seçildiği takdirde bu kavram yeniden hayat bulacakmış gibi 

davrandığı da gözlemlenmektedir. 

3.8.2. HDP seçim kampanyası 

HDP, Kürt vatandaşlarının büyük çoğunluğunun benimsediği tüzüğü ve parti programı 

olan yıllardır mecliste kendisine yer bulan bir siyasi partidir. Yakın geçmişte yapılan 

OHAL sebebi ile HDP Eş başkanlarına ve milletvekillerine yönelik soruşturmalar 

açılmış, vekillikleri düşürülerek yargılanmalarının önündeki engeller en aza indirilmek 

istenmiştir. Bu sayede zaman içerisinde partiyi yavaş yavaş kapatmanın sinyallerini veren 

hükümet HDP’yi azımsanacak güçsüz bir parti konumuna sokmayı hedeflemiştir. Uzun 

süredir siyasi tutuklu olan Selahattin Demirtaş özgürlüğüne kavuşacağı günü bekleyip ve 

siyasi bir lider olmasının yanı sıra kısa öykülerden hikayeler yazarak kitap çıkartan bir 

eskilerin Genel Başkanı, günümüzün ise yazarları arasında yer almaktadır. 2018 Genel 
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Seçimlerinde yüzde 11,7 oranında oy almışlardır. Birçok vekil ve eski Genel Başkanların 

tutuklu olması sebebiyle reklam kampanyalarına büyük ölçüde önem verememektedirler. 

Cezaevinde tutuklu olan başkan adayı Selahattin Demirtaş’ın yazdığı şarkıyı seçim 

şarkılarından biri yapmıştır. Ayrıca, muhalefet partilerinin kullandığı “değişmek” 

kelimesini HDP de kullanmıştır. “Senle değişir”, şarkısıyla verilecek her oyun bu düzeni 

değiştireceğine işaret edilmiştir (Budak, 2018, s.39). 

HDP, parti ismini de şarkılarda sıkça dile getirmiştir. Özellikle daha adil bir gelecek ve 

mevcut iktidarın yaptığı yanlış politikalarla ayrıştırıcı etnik anlayışın içinde bulunulan 

durumdan HDP ile çıkılacağı belirtilmiştir. “Umut” “halkların kardeşliği”, “kültürel 

haklar” gibi ifadelerle HDP’nin iktidar olması durumunda demokrasi temeli atılacak ve 

yapacak vaatler aktarılacaktır. HDP ile iki farklı kültürü temsil eden halay ve horonun 

birlikte oluşu, halkların kardeşliği vurgusu tüm Türkiye’yi kucaklayan bir parti olarak 

lanse edilme gayretini taşımaktadır (Budak, 2018, s.39). 

 

Şekil 50. 2018 Yılı HDP Genel Seçimleri Seçim Afişi (Bianet.org, 2018). 

Özgürlük, hak arayışı, adalet ve barış simgeleri üzerinde propaganda faaliyetleri geliştiren 

HDP 20018 yılı genel seçimlerinde Twitter ve Youtube üzerinden içerik hazırlamış aynı 

zamanda yaptırdığı afişlerini kendisini Kürt milliyetçisi olarak tanımladığı için ‘‘Kürtçe’’ 

olarak halka ulaştırmıştır. Twitter’ı aktif kullanan parti yöneticileri neredeyse her gün 

Demirtaş’ın tutukluluğu ve seçim süreçlerine kadar Ak Parti’nin yapamadığı vaatleri, 

Kürt halkına yönelik tavrını kötümser bir siyasi analizle aktarmıştır. 
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Şekil 51. Siyasi Partilerin Ağ Görseli (Güz vd, 2018). 

Gelişen ve değişen dünyada her zaman çağa ayak uydurmak ve grupların bir parçası 

olmak gerekmektedir. 1990’lı yıllardan itibaren kurulan koalisyon hükümetlerinin 

başarısızlık neticesinde hızlı dağılması ve yerini alan yeni hükümetlerin Türkiye için uzun 

ve refah seviyesini arttıran hamlelerde bulunmamasından kaynaklanan bir başarısızlık 

durumu söz konusudur. Siyasi partilerin dijital çağa adapte olması için Facebook 

beraberinde Twitter, Instagram ve Clubhouse gibi mecralarda siyasilerin katılımlarıyla 

gündem takip edilmekte, karşılıklı etkileşim ve seçmenlere söz hakkı tanımaları 

sayesinde oldukça beğeni toplamaktadır. Değişen dünya görüşünde artık iletişimin önemi 

oldukça fazladır. KİA sayesinde yapılan propaganda da artık aktif olarak kamuoyunun 

yer alması önümüzdeki dönemlerde yeni teknolojileri ve beklentilerin yükselmesini 

beraberinde getirecektir. 

Siyasal pazarlamada liderler için birleştirici bir güç var mı? Eğer varsa siyasal 

pazarlamada nasıl kullanılmaktadır? Bu soruya şu şekilde cevap vermek doğru olacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin herkes tarafından kabul edilmese dahi büyük bir çoğunluğun 

benimseyişi ile dini İslam’dır. Büyük çoğunluk islami anlayış üzerinden tek bir bütünü 

oluşturmayı başarabilir. Namaz, ezan, bayrak ve Allah konusu geçince sağ ve sol görüş 

fark etmeksizin insanlar aynı alanda bulunabilir ve aynı değerleri savunabilir. Bu 

kavramlar küçük grupları büyük topluluklar haline dönüştürebilmektedir. Siyasette ortak 

hedef; gelişmiş ülke konumunda olmak, hakça adaletli ve düzenli bir toplumda yaşamak, 

yerli ve milli ürünler ortaya çıkarmak, eğitim bazında dünyanın önde gelenleri arasında 

yer almak ve beyin göçü vermeden başarılı bilim insanları yetiştirmektir. Bu gayeler 

doğrultusunda, siyasette gelişecek görgü kavramıyla ülkeler gelişmişlik kısmına boyut 
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atlayacaktır. Bir arada görmemizin çok mümkün olmadığı siyasiler ve bürokratla bu amaç 

doğrultusunda saygı çerçevesi içerisinde yer alabilmektedir. Karşılıklı değer yüklü 

konuşmalar fikir anlaşmazlıkları başladığı takdirde düşmanlaşmaya varabilmektedir. 

Sosyal medya aslında güçlü bir kaynaktır fakat yüz yüze iletişimin sunmuş olduğu temas 

ve yakın noktada bulunma durumu söz konusu dahi olmadığından sosyal sınırlılıkları 

zayıflattığı da düşünülebilmektedir. Siyasal pazarlamada belirtilen bütünleştirici güçler 

tek taraflı ve isteğe bağlı olarak direkt sonlandırılabilmektedir. Nasıl olsa karşımdaki 

kişiyi görmeyeceğim, aynı ortamda değilim düşüncesinden kaynaklanan bir nezaketten 

uzaklaşma durumu zaman zaman söz konusu olabilmektedir.  Çevrimiçi iletişimde 

taraflardan birinin bulunan ortamı terk etmesi gerekirken sosyal medya iletişiminde 

‘‘engelleme ve sessize alma’’ kavramlarıyla taraflar bulunduğu ortamı terk etmeden 

iletişimi sonlandırabilmektedir. Korku, kaygı ve endişenin hat safhada olduğu 

durumlarda nezaket ne yazık ki geri planda kalmaktadır. Kaybetme kaygısı yaşayan 

liderler politik pazarlamada nezaketten yoksun, kendi taraftarlarını unutan ve hırçın bir 

anlayışla siyaset yapmaya çalışmaktadır. İlk izlenim denilen 3 saniyelik karşı tarafı 

tuttuğumuz göz hapsi ve neticesinde yaşadığımız sempati ya da ön yargıyı sosyal 

platformlarda görmemiz mümkün olmadığı için samimiyet olgusunu burada hissetmek 

çok mümkün değildir. Siyasal pazarlama kavramında siyasal görgü liderlere karşı her 

zaman sempati oluşturmaktadır. Birebir tanışmanın mümkün olmadığı bu alan, duruş, 

konuşma biçimi, ses tonu, liderin fiziksel özellikleri, yaşı, eğitim durumu gibi 

tamamlayıcı unsurlarla nitelik kazandıracağı için liderin konumunu oldukça 

yükseltecektir. 

Siyasi liderler kamuoyuna hitap ederken hangi tavır ve tutum içindeler? Bu tavır ve 

tutumlar hangi argümanlar aracılığı ile sergilenmektedir? Bu sorunun cevabı, değerlerin 

karşılıklı korunması ile alakalıdır. Her genel başkan liderlik özelliğini ortaya çıkarmak 

için büyük bir çaba harcar. Bunu kimi zaman giyindiği takım elbise ile kimi zaman 

kurdele keserken çektiği besmele ile, kimi zaman ise terör mücadelesinde şehit düşen 

Mehmetçiklerin şehit haberini verdiğinde yapar. Ses tonu, cümle kurma tarzı, duruş ve 

beden dili, jest ve mimikleri, konuştuğu konuları ispatlar nitelikte belgelere dayandırması 

genel başkanı lider yapma yoluna taşıyabilmektedir. Algılama ve anlamlandırma 

alışkanlığı siyaset söyleminde yoğun şekilde kullanılmaktadır. Kişiye ait değerler 

bütününün insan zihninde iki yönlü yani olumlu ve olumsuz karşılığı liderlerin 
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tutumlarını değiştirmektedir. Örneğin; 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Tayyip 

Erdoğan vatandaşları sokağa çıkmaya çağırmış, sadece İstanbul, Ankara ve İzmir gibi 

büyük şehirlerden ziyade ülkenin tamamı mücadele etmek için sokaklara ve meydanlara 

çıkmıştır. Buna ek olarak yine Tayyip Erdoğan’ın pandemi sürecinde vatandaşlara canlı 

yayın esnasında Türkiye Cuhuriyeti’ne ait iban bilgisi paylaşılmış ve halk liderin bu 

çağrısını karşılıksız bırakmamıştır. Liderler kamuoyuna hitap ederken belirli renk kıyafet 

giymektedirler. Örneğin; siyasal islama yönelik bir açıklama yapıldığında yeşil renk 

tercih edilmektedir. Seçim dönemlerinde bayrak simgelendiği için beyaz gömlek üzerine 

kırmızı kravat takılmaktadır. Bayram dönemlerinde ekoseli takım elbiseler vatandaşa 

daha fazla yaklaşılması adına bu dönemlerde terci edilmektedir. Ne söylendiğinden 

ziyade nasıl söylendiği elbette önemlidir fakat buna artık dış görünüş eklenmiş, liderler 

halka ‘‘Biz sizdeniz, sizin için buradayız ve sizin gibiyiz’’ imajı verilmeye çalışılmıştır. 

Gergin seçim öncesi dönemleri son günlere yaklaştığımız zaman parti adaylarının 

birbirlerini kışkırtması ya da olumsuz reklam ve propaganda ile ivme kazanabilmektedir. 

Mesela geçtiğimiz seçim dönemlerinde muhalif partiler, iktidarı vatandaşı mağdur eden, 

başarı sağlayamayan ekonomik anlamda ülkeyi kalkındıramamış, vizyon kaybı 

yaşadığını belirten bir konuma sokmuşken iktidar kanadında ise ana muhalefet ya da diğer 

muhaliflerin iktidar olduklarında kendi yaptıklarını yapamayacaklarını belirten o 

sorumluluk bilincinden uzak, yönetme kavramından habersiz olarak nitelendirmiştir. 

Kendilerini “ne için oy vermeleri” gerektiğini anlatmak yanında “kime karşı oy 

vermeleri” hususunda bilgilendirmek mümkündür. İkna alanında büyük uğraşlar vererek 

parti tabanından kadın kolları birimlerine, gençlik kollarından il başkanlıklarına kadar 

entegre olmuş bir siyasi çalışma mümkündür. Seçim dönemlerinde il il gezilen mitingler 

parti otobüsleriyle yapılmakta yerel ve ulusal basın bu mitinglerde liderlere eşlik 

etmektedir. Siyasal donanım ve bilgiyle kamuoyunun gündemini değiştirmek ve yönelimi 

sadece seçimlere çekmek adına siyasal dil devreye girmektedir. Siyasilerin kamuoyuna 

hitap ederken kullandığı dil mesafeli ‘‘siz’’ iken kendi vaatlerini anlattıkları zaman 

‘‘yapacağım, söz veriyorum’’ şeklinde daha samimi ve yapıcı olmaktadır. Liderler 

mikrofona yaptıkları konuşmalarda halkı heyecanlandırmak adına ses tonunu zaman 

zaman yükseltmekte ve sordukları sorularda sadece ‘‘evet- hayır’’ olacak şekilde kısa 

cevap alarak onları da çift yönlü iletişime dahil ederek, aynı zamanda kendisini onaylama 

imkanı sunmaktadırlar. Çift yönlü iletişim ilk olarak Facebook ardından Twitter ve 
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Instagram üzerinden başlamıştır. Seçmene ulaşmak için maliyeti düşüren bu araçlar kitle 

iletişim araçlarının belirli zamanda ulaşılabilir oluşunu sürekli ve kolay ulaşılabilen 

mecralar olarak geri plana atmaya başlamıştır. 

Siyasilerin, seçim süreçlerinde rakip liderlere karşı yaklaşımı nasıl ve ne şekilde? Bu 

soruya cevap ararken siyasal rekabet kavramı karşımıza çıkmaktadır. Parti genel 

başkanlarının rakiplerinin vermiş olduğu vaatlere nazaran daha iyisini ve yapılması en 

mümkün olanı sunması onu diğerlerinden bir adım öne geçirmektedir. Erbakan’ın 

Taksim’e yapılmasını istediği camii Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmış, bir 

dönemler aynı partide siyaset yapan ve genç adaylara öğretici konumda olan Erbakan 

adayların kendi partilerini kurmak istemesi arzusundan sonra nazik ve yapıcı tavırdan 

anında uzaklaşmış, onları Avrupa özentisi ve dünkü çocuk olmakla suçlamıştır. 1990 

yılları darbe sonrası olması nedeniyle henüz gelişmiş ülkeler arasında yer almayan 

Türkiye’de Bülent Ecevit’e yönelik protesto düzenlenmiş ve bir esnaf tarafından 

yazarkasa fırlatılmıştır. Ecevit’in kendisini desteklemeyen vatandaşa karşı nazik tavrı 

kamuoyu tarafından beğeni ile karşılanmıştır. Temel Karamollaoğlu, Tansu Çiller vb. 

siyasetçilerin 1993 yılında yaşanan olaylara karşı CHP’den ağır ve olumsuz eleştiriler 

aldıktan sonraki samimiyetten uzak mutsuz tavrı uzun süre basında yer edinmişti. 

Süleyman Demirel’in uzun yıllardır hükümet kanadında bulunması, Mesut Yılmaz ve 

Tansu Çiller’e karşı ilk esnada cereyan eden anlaşmazlıklarda anlayışlı ve babacan tavrı 

yerini otoriter sert ve kendi isteklerini meclise yaptırmak isteyen olumsuz bir lider 

anlayışına bırakmıştır. Erbakan’ın, Çiller ve Yılmaz’ı kastederek inançsız ve imansız diye 

nitelendirdikten sonra Türkiye adına ortak çıkar arayışında olup koalisyon hükümetinde 

yer almak için el sıkışmaları büyük eleştiri ve aynı zamanda takdir toplamıştır. Muharrem 

İnce ve Tayyip Erdoğan’ın miting meydanlarında ‘‘Bana bak Muharrem’’ lafına istinaden 

‘‘Sana baktım Recep, söyle’’ tarzındaki sert ve kafa tutan tavrı CHP’li seçmenler 

tarafından İnce’yi başarılı ve tam anlamıyla ülkeyi yönetecek bir lider olarak 

düşündürmeye iterken karşıt görüşün seçmenlerinden şaşırtıcı bir biçimde büyük tepki 

almamıştır. 
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4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Toplumsal olayların ve olguların asıl nedeni başka toplumsal olaylarla bağlantılıdır. 

1990’ların istikrar sağlanamayan ve kısa sürede kurulup dağılan koalisyon hükümetleri 

süresince her geçen gün artan ekonomik sorunlar, 2002 seçimlerinde verilen büyük 

vaatler ile kamuoyunun buna inanmış olması ile diğer seçim dönemlerinin de değişmeyen 

vaat ve eleştiri konusu olduğu görülmüştür. Oy veren seçmeni ikna etmeye yönelik ortak 

popüler politik kültürle haşır neşir olan siyasi söylemler ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Siyasete yeni tanımlar ve yeni yüzler dahil olmuştur. Söylemleri ve vaatleri analiz edilen, 

seçimlerin ilk üç partisinin de incelenen dönem ve değerleri, bu değerle her sene 

farklılaşmaktadır. Siyasetin propaganda ve popüler dili artık değişmeye başladığı 

görülmektedir. Lider tanıtım ve vaat odaklı seçim süreçleri, liderlerin birbirlerini her 

geçen gün kaybetme korkusu ve düşmanlaştırma politikası sebebiyle dinsiz, imansız aynı 

zamanda Avrupa özentisi olmakla suçladığı, ötekileştirmenin hissettirildiği, kendi 

amaçlarının memlekete fayda sunmaktan ziyade gövde gösterisine dönüşmeye başladığı, 

suçlayıcı bir dilin ortaya çıktığı dönemlerin yaşandığı tespit edilmiştir. Popüler kültürün 

değerlerine yapılan bu tarz atıflar beklentilere cevap arayışını da beraberinde getirmiştir. 

Aslında siyaset en temeline bakıldığı zaman, insanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılama, 

beklentileri, özledikleri ve istedikleri hayata kavuşacağına dair güven ortamını oluşturma 

işidir. Seçim süreçlerinde toplumsal karşılığı ‘‘oy’’ olan bu karşılıklı alışverişin seçmen 

ve seçilen nezdinde büyük önemi vardır. Halkın nabzını tutmak, refah seviyesinde 

yaşamasının teminatını makul ve mantıklı vaatlere dayandırmak, plan ve projeleri 

şeffaflık ilkesiyle gerçekleştirmek oldukça önem taşımaktadır. Bu vaatler seçmen 

üzerinde uzun süreli bir güven duygusunu oluşturmak için gereklidir. İnanmışlık ve 

adanmışlık kavramlarının liderlerin kitleleri peşinden hareket ettirme gücüyle bağlantısı 

ortadadır. Başarı içerisinde gerçekleştirilen siyaset sorumlulukla hareket edildiği takdirde 

uzun süre iktidarı beraberinde getirecektir. 

1990’lı yıllarda propaganda faaliyetleri kitle iletişim araçları ile şekil kazanmakta ve TRT 

bazında her lidere birbirine yakın sürelerde vaatlerini anlatması için imkan 

sağlanmaktaydı. 90’lı yıllarda siyasiler yuvarlak bir masa etrafında buluşmakta ve 

rakiplerini dinlemişlerdir. Dönemin hükümetleri merkez sağ yönetim anlayışı ile büyük 

bir başarı sağlayamamakta ve sürekli hükümet kurup hükümet bozulduğu için güven 
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ortamının oluşmaması sebebi ile seçimler sürekli yeniden tekrar etmiştir. Büyük 

kalabalıklara hitap edilen mitinglerde, esnaf ziyaretleri, meclis oturumları ve televizyon 

programlarına katılarak yapılan propagandalar, afişler, el broşürleri ve seçim bildirgeleri 

ile desteklenmekte idi. Liderlerin saygılı ve mesafeli konuşma biçimleri memleket 

meselelerinden kaynaklanan kaygı ortamı ile bağdaşmakta fakat nezaketi kaybetmemeye 

dikkat ettikleri için sağlıklı bir tartışma ortamı yaratmaktaydı. Liderler meşrutiyetlerini 

sağlamak ve korumak adına kendilerini en iyi ifade edebildikleri alan olan TV 

programlarına çıkarak konuşma imkanı bulmaktadırlar. Dönemin gazetecileri ile gazete 

ve dergi röportajları yaparak, sorulan sorulara vaat ve seçmeni düşündüklerini belli eden 

cevaplarlar verilmiştir. 

Siyasetin sosyal medya ikilisinin yakın ilişkisini incelediğimiz zaman üç önemli olay ön 

plana çıkmaktadır. Birincisi Obama’nın sosyal medya odaklı gösterisi, ikincisi 

Ortadoğu’da etkili olan Arap Baharı ve son olarak 2013 yılında Gezi Parkı’nda yaşanan 

olaylardır. 2008 ABD Başkanlık seçimlerine kadar geleneksel medya seçim 

kampanyalarında aktif bir rol oynamıştır. Özellikle Facebook ve Twitter’ın 2008 

seçimleri ise sosyal medyanın aktif kullanıldığı ve sosyal medyanın siyasal iletişimdeki 

etkisiyle Obama bu sayede büyük bir zafer kazanmıştır. Halk ayaklanması olarak bilinen 

Arap Baharı sürecinde geleneksel medyaya uygulanan sansür sebebi ile sosyal medya 

üzerinden topluluklar kurularak uluslararası medyanın ve tüm dünyanın dikkati 

çekilmiştir. Türkiye’de yaşanan Gezi Parkı olayları da sosyal medya üzerinden 7’den 77 

ye herkesin örgütlendiği ve aktifleştiği bir mikroblog olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Siyasiler artık ufak açıklamalarda ve toplumsal olaylarda ki temennilerde TV karşısına 

çıkmak yerine Twitter’dan ufak mesajlar yayınlamaya başlamışlardır. Hızlı ve etkili olan 

seçmene ulaşma yöntemi artık herkesin dikkatini çekmiş ve sağladığı kolaylıklar 

neticesinde hemen hemen her cep telefonuna indirilmeye başlanmıştır. Özellikle genç 

seçmenin fazla zaman ayırdığı bu mecralar ulaşılabilirlik ve parti görüşlerinden haberdar 

edebilmek, partiye yeni üyeler kazandırmak için tercih edilebilmektedir. 

Sosyal medyanın karakteristik bir yapısı vardır. Bu yapı kişilerin istediği zaman istediği 

düşünceyi konum, zaman, süre fark etmeksizin paylaşmasıyla doğru orantılıdır. Twitter 

yapı gereği insanların algısını değiştirmek adına oldukça önemli bir yapısal güce 

hakimdir. Politika ve siyasetin artık zamansız olması, her an siyasetin kamuoyu ve akil 
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insanlarla beraber milletvekili odaklı, bürokratların içinde bulunduğu bir argümana 

dönüşmesi sosyal medyanın ivme kazanmasıyla gerçekleşmeye başlamıştır. Facebook, 

Instagram ve Youtube’a nazaran Twitter’ın siyasetçiler tarafından daha fazla tercih 

edildiğini görmekteyiz. Karşılıklı ve sürekli sağlanan iletişim Twitter’ın tercih 

edilmesinde en önemli nedenler arasında yer almaktadır. Özellikle politika ağırlıklı 

bilgilerin olduğu Twitter’da insanlar artık herhangi bir olay olduğunu duyduğu zaman 

diğer insanların yani olayın olduğu bölgede yaşayan insanların konu ile alakalı bilgi 

aktarımında bulunacağını tahmin ettikleri için direkt olarak Twitter’a giriş 

yapmaktadırlar. Doğru hedef kitleye, doğru zamanda ve doğru sosyal medya 

platformlarından ulaşabilmek için sosyal medya stratejisi uygulanmalıdır. 

Ülkemizde son senelerde yaşanan gelişmelere bakacak olursak, siyasal iletişim alanında 

“dijital dönem” olarak adlandırılan bir çağ yakalanmıştır. Artık birçok ülkede siyasi 

partilerin seçim dönemlerinde yaptığı kampanyalarında; ilan, afiş ve miting gibi önemli 

argümanlar bulunmaktadır. Seçim dönemleri yaklaştığında siyasiler, liderler, partiler, 

parti programları bu şekilde seçmenlere ve kamuoyu ulaşmaktadır. Seçmenlerin kararını 

değiştirmek, kararsız seçmenlerin oy vermesini ve kendilerini destekleyen partililerin 

desteğini kaybetmemek adına uzlaşı sağlamak, iddialı ama aynı zamanda yapıcı bir dil ile 

afiş hazırlamak gerekmektedir. Bu iki dengeyi sağlamak oldukça güçtür. Reklamcılığın 

her gün ilerlemesi alanını geliştirmesi, insanların çift yönlü iletişime önem vermesi 

pazarlama ve propagandaya yeni bir boyut getirmiştir. Değişen dünyada değişmeyen tek 

şey değişimdir. İletişimin gelişmesi reklamcılıkla entegre bir biçimde ilerlemektedir. 

Reklamın türleri neticesinde siyasal reklam sadece seçim dönemlerinde karşımıza 

çıkmamakta artık birçok sosyal medya ve kitle iletişim araçlarında gün aşırı 

görülmektedir. Seçim artık sokaklardaki billboardlara, gazete sayfalarına, cep 

telefonlarından kişisel mail adreslerine kadar sıçramıştır. Küreselleşme ile beraber 

seçmen davranışlarında yaşanan değişimler liderlerin otobüs üzerinde yapılan seçim 

miting konuşmalarında fikirlerin eski hale gelmesi için kamçılayıcı ve özlem içeren bir 

şekilde aktarılmaktadır. 

Seçim süreçlerini ve uygulanan propaganda faaliyetlerini incelediğimiz zaman: 1991 

Genel Seçimlerinde partilerin yeni yaklaşımlar aramaya başladığı görülmektedir. 91 

seçimlerinde ilk defa parti müzikleri ortaya çıkmaya başlamış ve görsel propaganda 
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araçları ön plana çıkmıştır. Sanatçıların şarkı sözleri partilerin seçim vaatlerine 

uyarlanmış bu sayede miting alanlarında ya da seçim otobüsleriyle cadde ve mahalleler 

gezilmeye başlandığında; seçmenlerin tebessüm etmesini sağlayan ve şarkıyı öğrenip 

ritim tutan ona eşlik eden bir siyasal propaganda olgusu oluşmaya başlamıştır. Partiler bu 

süreçlerde reklam ajansları ile anlaşmaya başlamıştır. El afişleri, billboardlar, akılda 

kalıcı görsellerle zenginleştirilip vatandaşın dikkatini çekmek amaçlanmıştır. Bu seçim 

döneminde reklam ajansları liderleri yönlendirmeye ve aday liderlerin yapacağı konuşma 

metinlerinin tamamını yazmaya başlamışlardır. Siyasal iletişim uzmanlarına danışmak 

oldukça popüler olmaktaydı. 91 seçimlerinde partilerin oy oranlarını yükseltmesinde 

yapılan başarılı reklamlar bulunmaktadır. Tüm partilerin kazanması mümkün olmasa da 

uygulanan siyasal propaganda sayesinde seçmenler daha fazla sandığa gitmeye 

başlamıştır. 

1995 genel seçimlerinde ise siyasal kampanyalar sayesinde sağlık, ülke ekonomisi, 

Türkiye politikaları, kültürel faaliyetler, işsizlik gibi konular pek ele alınmamış lider 

odaklı bir seçim kampanyası yürütülmüştür. Partiler 95 seçimlerinde islami yönden övgü 

dolu methiyeler dizmeye başlarken aynı zamanda laiklik kavramını da elden 

bırakmamaya gayret etmişlerdir. Hem liberal hem sosyal demokrat olduklarını savunan 

bir anlayışla hareket etmeye gayret etmişlerdir. 80 yılından sonra yaşanan sağ – sol 

olayları sebebi ile ülke ekonomisinin düzelememiş olması, darbe olan ülkelerde her 

anlamda yıllarca geriye gitmiş olmak ve henüz toparlanamamakla beraber ikili oynayarak 

seçmen desteğinin alınması amaçlanmıştır. Partiler artık birbirleri ile aralarında nasıl fark 

olduğunu bilmeden 95 seçim propagandası oldukça karışık yürütülmüştür. Liderlerle 

alakalı hazırlanan gazete manşetleri, ve görseller onları adeta savaşmaya hazırlanan bir 

gladyatör konumuna sokmuştur. Bu seçim sürecinde negatif reklam oldukça fazla 

kullanılmış ve aday tanıtımından ziyade ikna değil saldırı politikası benimsenmiştir. 

1999 genel seçimlerinde ise ülkede yaşanan terör olaylarından usanan halk terör örgütü 

liderinin yakalanıp cezaevine gönderilmesi neticesinde siyasi olarak demokratik sol 

anlayışına sempati duyup destekleme taraftarı olmuştur. Yeni açılan siyasi partilerin 

yapmış olduğu ön plana çıkan hareketler, seçmenin bu tarz durumları soluk soluğa takip 

etmesine sebep vermiştir. 99 seçimleri genel anlamı ile afişlerin ve el ilanlarının ve 

özellikle gazetelerin ön plana çıktığı ve televizyon programlarında siyasal propagandanın 
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tercih edildiği görülmektedir. Yüz yüze iletişimin diğer iletişim biçimlerine nazaran daha 

etkili olduğuna inanan aday liderler, seçmenle direkt olarak buluşabilecekleri miting 

ortamlarında kendilerini anlatmaktadırlar. 

2002 seçimlerini incelediğimiz takdirde 2001 ekonomik krizinin sonraki senesi olması 

nedeniyle reklam kampanyalarına büyük bütçeler ayrılmamıştır. Cadde üzerinde yer alan 

billboardlar bu süreçte aktif kullanılmıştır. Gazete reklamlarının partilere seçim 

kazandırdığını söylemek pek mümkün değildir. Bunu destekleyecek alternatif reklam 

çeşitlerinin olması önemlidir. 2002 yılının galibi gazetelere reklam vermeyen bir parti 

olmuştur. 2007 seçimlerinde dijitalleşmeye giden dönemin ilk basamağı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Partilerin internet siteleri hızla ivme kazanmaya başlamaktadır. Görsel ve 

seçmene verilen vaatlerin açık anlaşılır şekilde aktarılması binlerce vatandaşın sürekli 

sitelerden gelişmeleri takip etmesine neden olmuştur. El ilanlarının sağ ve sol alt 

köşelerinde internet sitelerinin adreslerinin yazılı olması. Sokakta başlayan propagandayı 

dijitale taşımaktadır. Partilerin vekillerinin telefon numarasının internet sitesinde olması, 

vatandaşa ‘‘bizlere rahatlıkla ulaşabilirsiniz’’ imajı vermektedir. AKP bu başarıyı 

yakalamış. CHP ise başarılı bir ana muhalefet partisi olmasına rağmen dijitalde kendini 

ileriye taşıyamamıştır. Yabancı dilde herhangi bir alternatife yer vermemesi oldukça 

başarısız bulunmuştur. MHP içerik ve görsellik açısından zengindir. İktidar partisini sert 

bir dille eleştirdiği için dijital ortamda da oldukça iddialıdır. Kurulan internet sitesinin 

başarısının, partilerin gelirleriyle ilgisi vardır. AKP iktidar partisi olduğu ve hazine 

desteği aldığı için maddi olanakları diğer partilerden üstündür. İnternet Avrupa’da 90’lı 

yılların ortasından itibaren kullanılmaya başlanmış ülkemizde ise ilk önce 2002 

sonrasında 2007 seçimlerinde gelişme göstermiştir. 

2011 genel seçimlerini incelediğimiz takdirde Meclis’te en çok vekile sahip olan siyasi 

partinin seçim süreçlerinde de artık en başarılı propagandayı yaptığını görmekteyiz. 

Gerek hazırlanan şarkılar, gerekse liderin dış görünüşünün avantajları hazırlanan 

propaganda faaliyetlerinde etkileyici unsurlar arasında yer almaktadır. Twitter bu 

dönemde aktif kullanılmaya başlamıştır. Parti propagandaları yapılırken ilk defa liderlerin 

ad ve soyadlarının baş harfleri kısaltılmıştır. KK (Kemal Kılıçdaroğlu) ve RTE (Recep 

Tayyip Erdoğan) tabirleri 2011 seçimlerinde kullanılmaya başlanmıştır. 2011 seçim 
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dönemlerinde liderlerin birbirleri ile en az etkileşim kurdukları seçim süreci olarak 

bilinmektedir. Twitter adeta tek yönlü bir duyuru panosu niteliğinde kullanılmıştır. 

2015 genel seçimlerinde ele alınan üç partinin liderinin siyasal propaganda bağlamında 

dijitale yöneldiğini görmekteyiz. Davutoğlu icraatleri ve hedefleri anlatırken, 

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli iktidara yönelik eleştirilere ağırlık vermişlerdir. Bahçeli diğer 

liderlere nazaran Twitter’ı daha az kullanmıştır. Vaatlerin vatandaşlara hitap etmesiyle 

AK Parti yeniden birinci parti olarak seçimlerden galip çıkmıştır. Seçimleri kazandıktan 

sonrada partilerin siyasal propagandaları teşekkür afişi ve pankartları ile devam 

etmektedir. ‘‘Bizleri desteklediniz, sizler için buradayız, teşekkür ederiz’’ anlamına gelen 

pankartlar artık her seçim sonrası gelenekselleşmeye başlamıştır. Buna ek olarak balkon 

konuşmaları da örnek gösterilebilmektedir. Vatandaşa teşekkür etmek ve galibiyeti 

beraber kutlamak adına yapılan hareketler arasında gösterilmektedir. Özellikle son 

yıllarda büyük başarı yakalayarak sürekli iktidar olan AK Parti balkon konuşmasına önem 

vermektedir. 

Son olarak 2018 seçimlerinde kıran kırana bir mücadele söz konusudur. AK Parti ve 

CHP’nin adayının seçim müziklerine verdiği önem 2014 yılında Tayyip Erdoğan için 

yazılan ‘‘Dombra’’ isimli seçim şarkısı bu ve bundan sonraki seçimlerde aday Erdoğan’sa 

eğer kullanılacak ve sadece kendi seçmeni değil rakip seçmenlerinde bildiği bir şarkı 

olarak kalmaya devam edecektir. Liderin vicdani ve karakteristik özelliklerine değinen 

bu şarkı başarılı bir siyasal propaganda aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İnce adına yazılan seçim şarkıları oldukça anlamlı ve seçmenler tarafından sevilmiştir. 

2018 genel seçimlerinde özellikle iki adayın mücadelesi her an takip edilmiş, CHP 

ekranlarda AKP kadar yer bulamadığı için çözümü liderlerin sosyal medya hesabından 

açtıkları canlı yayınlarda ve Twitter’da bulmaktadır. AKP’nin mevcut iktidar partisi 

olması sebebi ile siyasal propaganda dan yararlanması daha kolay olmaktadır. 

Siyasal kampanya dönemlerinde, genel başkanlar, milletvekilleri, bakanlar ve belediye 

başkanlarının siyasal davranışlarını değiştirme ve şekillendirmesi durumu söz konusudur. 

O dönemlerde daha çok KİA’yı kullanıp, sosyal mecralarda ön planda bulunup, ev ve 

esnaf ziyaretleri yaparlar. Sakin ve anlayışlı tavırları seçmenlerin ön yargısını kırmak için 

planlı hareket edilerek yapılan bir davranış biçimidir. Parti mitinglerinde yaşanan ilginç 
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olaylar direkt olarak ana haber bültenlerinde karşımıza çıkmaktadır. Liderlerin vatandaşla 

olan samimi sohbet ve diyaloglarına da yer verilmektedir. Bu durum sadece ana haber 

bültenlerini meşgul etmekten ziyade, bir sonraki gün gazete manşetlerine yansıyabilir ya 

da uzun süre konuşulacak bir soğuk haber haline getirilmesi mümkündür. Yaşanan miting 

olayları karikatürize edilir ya da Instagram ve Twitter gibi sosyal medya hesaplarında 

kitlelere ulaştırılır. Siyasal reklamlar siyasete uzak olan kararsız seçmenlerle seçilmek 

isteyenler arasında bir köprü görevi görmek için ortaya çıkmıştır. Bu sayede seçmen 

yakın takibe alınacak, teşkilatlandırılacak ve bir sonraki aşama olarak seçim süreçlerinde 

parti adına aktif faaliyet gösterenler arasında yer alacak ve önceki seçimde kendi gibi 

kararsız seçmenleri etkilemeyi başarmaya çalışacaktır. 

Televizyon tek yönlü bir iletişim aracıdır. Hızlı bir canlı yayın oluşturulabilir fakat 

televizyonda yapılan propaganda da karar seçmenin elindedir. Anında kanal değiştirip 

televizyonu kapatarak propagandadan uzaklaşır. Oysa internette e- mail, Twitter ve diğer 

mecralardaki sohbet odalarına girerek kitleleri davet etme ve onlara söz hakkı tanıma 

fırsatı, son dakika haber bildirimleri, arama motorunda araştırma yapma imkanı, sürekli 

ve hızlı mesajlaşma gibi aktif olarak katılımını gerektirir. 
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