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GİRİŞ 

 

Demokrasiler, vatandaşlarla siyasi adaylar arasında kurulan bir diyalogdur. 

Kampanyalar ise bu diyalogun en bariz ve en sesli kısmını oluştururlar. Renkli ve 

büyük bir çekişmeye sahne olan seçim kampanyaları vasıtasıyla adaylar; seçmenleri, 

kendilerine oy vermeleri ve davalarını desteklemeleri için ikna etmeye çalışırlar (Lau 

ve Pomper, 2002:47). Öyle ki, siyasal kampanya sürecinde siyasi parti ya da adaylar-

dan seçmenin oyunu almak için iki şeyi yapmaları beklenmektedir. Bunlardan ilki; 

neden kendilerine oy vermeleri gerektiğini anlatmak; ikincisi ise neden diğer parti 

veya adayları desteklememeleri konusunda onları ikna etmek. Rakip parti ya da ada-

ya oy vermemeleri hususunda seçmen kitleleri etkilemenin en kolay ve kestirme yol-

larından biri de siyasal reklamlardır. 

Tarihsel açıdan 1950’li yıllara kadar egemen olan propaganda tabanlı seçim 

stratejileri, hızlı bir değişimle siyasal iletişim mantığı içerisindeki siyasal kampanya-

lara dönüşmüş, adaylardan partiye, ideolojiden inanca geniş bir yelpazede değerlen-

dirilen, seçim stratejileri ve taktikleriyle üretilen kampanyalarla şekillendirilmiştir 

(Aktaş, 2004:17). Bu değişiklikleri iki temel nedene bağlamak mümkündür: Bunlar-

dan birincisi iletişim teknolojilerinin hızla gelişip çeşitlenmesi, ikincisi ise hızlı bir 

gelişme trendi yaşayan reklamcılık sektöründeki birikimlerin seçim kampanyalarına 

yansıtılmasıdır (Bektaş, 1995:160-161). 

Günümüzde artan nüfusa bağlı olarak seçmen kitlelere ulaşabilmedeki güç-

lük, gittikçe birbirine benzeyen parti programları arasındaki farksızlık, siyasal sorun-

ların gittikçe karmaşıklaşması ve anlaşılırlılığının azalması, kitle iletişim teknolojisi-

nin gelişmesi ve çeşitlenmesi karşısında; siyasal partilerin seçmeni etkileyerek ikna 

edebilmesi için, iletilmek istenen mesajlarını daha profesyonelce hazırlayıp sunmala-

rı gerekmektedir. Bu durum siyasi partilerin, uzman reklam ajansları ve danışman-

lardan yararlanarak çağdaş siyasal reklamcılık uygulamalarına ağırlık vermelerini 

zorunlu hale getirmiştir (Polat, 1997:XI-XII).   

Yarım yüzyıl önceki uygulamaların aksine artık seçim kampanyalarında seç-

menler, iktidara gelmek için kıyasıya yarışan adaylar tarafından yayınlanan pek çok 

reklam mesajına maruz kalmaktadırlar. Siyasal parti ya da adaylar, rakiplerinin kişi-

sel karakterlerine veya savundukları konulara çeşitli suçlamalar ve taşlamalarla sal-
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dırdıkça, siyasal reklamcılık sektöründe önemli bir eğilim olarak negatif mesaj strate-

jilerin kullanımı artış göstermiştir (Roddy ve Garramone, 1988:415). 

Araştırmalara göre, kamu görevlerine talip olan adaylar neredeyse kendilerini 

tanıtmak kadar rakiplerine saldırmaya da güvenmektedirler. Seçim süreci üzerindeki 

etkileri hakkındaki tartışma devam ediyor olsa da; geçmiş seçim dönemlerinde olum-

suz yaklaşımlar üzerine oldukça büyük bir endişe bulunduğu açıktır (Ansolabehere 

ve Iyengar, 1995:112). Negatif siyasal reklam bu haliyle iki yanı keskin bir kılıç gibi 

bazen mesaj kaynağına katkıda bulunurken; bazen de seçmende haksızlık duygusu 

uyandırmakta, rakipten daha çok reklamveren adaya zarar vermektedir. Kimi zaman 

ise, her iki adayı da olumsuz etkileyebilmektedir (Yaraman- Başbuğu, 1996:85). 

Negatif siyasal reklamlar geleneksel olarak, muhalefette yer alan ya da kamu-

oyu araştırmalarının gerilerde gösterdiği parti ya da adaylarla ilişkilendirilmiş olsa 

bile, bu eskimiş siyasal inanç, artık günümüzde önemini kaybetmeye başlamıştır. Her 

şeyden önce, alanda yapılan ilk araştırmalar negatif reklamları sadece doğrudan sal-

dırı reklamları olarak ön plana çıkarmıştır. Açıktır ki, çeşitli seçim dönemlerinde 

görevi başındaki adaylar, kendi lehlerine olacak şekilde dolaylı yönden rakipleriyle 

kendilerini karşılaştıran ima yollu negatif reklamlara da başvurabilmektedir. Böyle-

likle görev başındaki adaylar, politikanın kavga ortamına fazla girmeden, negatif 

siyasal reklamın ikna avantajından yararlanmış olmaktadırlar (Johnson-Cartee ve 

Copeland, 1991:56). 

Bir başka noktada negatif siyasal reklamlar, günümüzün siyasal kısa öyküleri 

olarak görülmektedir. Bu öyküler ya açıkça ya da ima ederek çok eski çatışmaları 

sergilerler: Söz konusu çatışmalar “insanın insana karşı; insanın kendine karşı; in-

sanın kadere karşı ve insanın doğaya karşı” mücadelesi şeklindedir. Çatışmanın çö-

zülme süreci sırasında ise kısa öykü gerçeğe ulaşır. Siyasal reklamda ortaya çıkan bu 

gerçek veya konu, aslında reklamda sunulan siyasi mesajların arkasındaki temel an-

lamlardır (Johnson-Cartee ve Copeland, 1991:69). 

Öte yandan siyasi parti ya da adaylar hazırlattıkları negatif reklamlarla seç-

menleri ikna etmeye çalışırken değişik mesaj stratejileri kullanmaktadırlar. Söz ko-

nusu mesaj stratejilerinden biri de korku çekiciliğidir. Korku çekiciliği, insanlara, 

mesajda ileri sürülen tavsiyelere uymadıklarında başlarına gelecek olumsuz sonuçla-

ra işaret ederek, onları korku yoluyla ikna etmeye çalışan bir mesaj türüdür. Örneğin, 
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uyuşturucudan korunma, sigarayı bırakma ya da doğrudan rakibi hedef alan bir nega-

tif saldırı reklamında, insanlara öncelikle maruz kalacakları olumsuzluklar veya kötü 

sonuçlar gösterilmekte, daha sonra çözüm önerileri sıralanmakta ve sonuçta kişilerin 

ikna edici kaynağın isteği doğrultusunda hareket etmeleri istenmektedir. 

Tarihsel açıdan geçirdiğimiz 50 yıl boyunca, ikna edici mesajlarda korku çe-

kiciliğinin kullanımı üzerine büyük miktarda literatür geliştirilmiş olup; söz konusu 

literatür çelişkili sonuçlar ve modellerle doludur. İlk dönem araştırmalarının bir kıs-

mı korkunun düzeyi ile ikna edicilik arasında ters bir ilişki öne sürerek, ılımlı (orta 

düzey) korku çekiciliklerinin güçlü korku çekiciliklerinden daha etkili olduğunu gös-

termiştir. Ancak, sonraki pek çok araştırma bu bulguyla çelişmiştir. Diğer araştırma-

lar korku düzeyi ile ikna edicilik arasında ters U ilişkisi öne sürmek suretiyle ılımlı 

korku çekiciliklerin en etkili faktör olduğunu göstermiştir (Lavack, 1997:10).  

Bu bağlamda siyasal reklamcılık alanı dışında geniş yer tutan korku çekiciliği 

araştırmaları, korkunun ikna edici iletişimdeki rolünü açıklayan ve çoğu sağlık ileti-

şimi kampanyalarıyla ilgili birçok model ortaya koymuştur. Birbirini tamamlayıcı 

nitelik taşıyan söz konusu modeller içinde belki de en hâkim durumda olan Rogers’in 

(1975) “Korunma Motivasyonu Teorisi”dir. Bu model, insanların, istenen davranışı 

yapma olasılığını artıran ve bütünleşik olarak etkide bulanan dört faktör ileri sürmek-

tedir. Bunlar; İkna edici mesajda yer alan tehdidin ciddiyeti, insanların tehdit eylemi-

ne karşı hassasiyeti, mesajda önerilen çözümün etkinliği ve bireylerin çözümü uygu-

lama yeterliliğidir.     

Siyasette ise seçmenleri etkileme adına kullanılan korku uyandırma ise, daha 

çok duygusal söylemlere dayanmaktadır. Bu bağlamda negatif siyasal reklamlarda 

korkunun ağırlıklı kullanımı, korku söylemlerinin, seçmenlerin, negatif reklama ve 

reklamda tanıtılan adayı karşı olumlu tepkilerini artırmada etkili olabileceği düşünce-

sini ortaya çıkarmaktadır (Kannaovakun, 1999:3). Örneğin bu konuda ender çalışma-

larından birini gerçekleştiren Calantone ve Warshaw’a (1985:627-633) göre, seçmen-

lerde korku uyandıran ve inandırıcı bir kaynak tarafından yapılan saldırıların, hedef 

alınan adayın oy oranını azaltmaktadır. Fakat korku içeren negatif saldırı mesajı, 

inanılır bir kaynak tarafından yalanlandığında, saldırıya uğrayan adayın oy kaybı 

tamamen giderilmektedir. Yine araştırmada ortaya çıkan bir başka bulguya göre; 
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inkâr etme eylemi karşı saldırı ile birleştirildiğinde, saldırıya uğrayan adayın tercih 

edilme oranı, saldırı öncesi düzeyin bile üzerine çıkmıştır.  

Korku çekiciliği alanında Türkiye’deki literatür incelendiğinde gerek kuram-

sal gerekse de ampirik düzeyde çok az çalışma bulunmaktadır. İşte söz konusu bu 

çalışmayla negatif siyasal reklamlar ve negatif reklamlardaki mesaj yapılandırmasın-

da sıkça kullanılan korku çekiciliği temalarını, kullanımlarını ve bunların partilerin 

başarısındaki yerini tespit etmek; bu suretle de alana katkı sağlamak ve gelecek araş-

tırmalar için kaynak materyal oluşturmak amaçlanmaktadır.  

Çalışma; üçü teorik, biri içerik çözümlemesiyle ilgili olmak üzere başlıca dört 

ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; ikna edici iletişim ve ikna edici mesaj 

stratejileri üzerinde yoğunlaşılacaktır. Öncelikle ikna kavramı, iknaya giden yol üze-

rinde durulacaktır. Bu konular, bireylerin ikna edici mesaja nasıl maruz kaldıkları, bu 

mesajları nasıl edindikleri ve söz konusu mesajlara nasıl tepki gösterdiklerini daha 

iyi kavrayabilmek noktasında yardımcı olacağı düşüncesiyle ele alınacaktır. Daha 

sonra, ikna edici iletişimin kuramsal çerçevesi, ikna edici iletişimin elemanları ışı-

ğında tartışılacaktır. Bu bölümde son olarak tezin temel çatısını oluşturan ikna edici 

mesajın özellikleri, ikna edici mesajın edinilmesi süreci ve korku çekiciliğini bünye-

sinde barındıran ikna edici mesaj stratejileri üzerinde tartışmalar yapılacaktır. Bu 

stratejiler içerisinde özellikle siyasal iletişim alanında sıklıkla kullanılan kapıyı ara-

lama tekniği, kapıyı kapama tekniği, mesaj tekrarı ve korku çekiciliği üzerinde duru-

lacaktır. 

İkinci bölümde; korku kavramı, korkuyla ilişkili kavramlar, korkunun uyanışı 

ve çekicilik kavramlarına eğilinmektedir. Çekicilik konusu, rasyonel çekicilik, ahlaki 

çekicilik ve duygusal çekicilik olmak üzere üç başlıkta irdelenmektedir. Bununla 

birlikte duygusal çekicilik içerisinde konumlandırılan korku çekiciliği üzerinde daha 

detaylı durulacak; korku çekiciliği modelleri ve korku çekiciliği araştırmalarında elde 

edilen bulgular tartışılacaktır. 

Üçüncü bölümde ise, siyasal kampanya sürecinde korku çekiciliği mesajları-

nın sıklıkla kullanıldığı negatif reklamlara yer verilecektir. Bu bölümde öncelikle 

siyasal reklam kavramı ve özellikleri, siyasal reklamcılığın dünyada ve Türkiye’de 

gelişimi, siyasal reklamcılıkta kullanılan araçlar, siyasal reklamların etkileri ve siya-

sal reklam mesaj stratejileri ortaya konulacaktır. Siyasal reklam mesaj stratejileri 
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içinde önemli bir yere sahip olan negatif reklamlar; tarihsel gelişimi süreci, türleri, 

stratejileri ve etkileri bağlamında değerlendirilecektir. Bölümün sonunda bir taraftan 

negatif reklamlarla ilgili özellikle batıda yapılan çeşitli araştırmalar sonucunda elde 

edilen bulgular özetlenecek, diğer taraftan da negatif reklamlarda korku çekiciliği 

kullanımı ve korku çekiciliğinin etkilerini tartışan çalışmaların sonuçlarına değinile-

cektir. 

Dördüncü bölümde de öncelikle çalışmanın sorunu, amacı, önemi, sınırlılıkla-

rı, araştırma soruları ve varsayımlar yöntem, evren ve örneklem tanımlanacaktır. A-

raştırmaya esas olan içerik çözümlemesi yöntemi; araştırmanın kategorileri, kodlama 

cetvelinin oluşturulması, kodlama cetvelini sınama ve güvenilirlik, veri girişi ve ana-

liz gibi başlıklarla ele alınmaktadır. Bu bilgiler ışığında 1995, 1999 ve 2002 Seçimle-

rinde ANAP, CHP, DYP, DSP, MHP, RP (FP ve SP) gibi partilerin ulusal gazeteler-

de (günlük olarak basılan, yurt genelinde dağıtımı olan) yayınlanan siyasal reklamları 

analiz edilecektir. Bunun için öncelikle örneklem içerisinde yer alan partilerin gaze-

telerde yayınlattıkları reklamlar teker teker ele alınacak, daha sonra ise partiler ara-

sında karşılaştırmalar yapılacaktır. Bu bilgiler ışığında reklamlarında korku çekicili-

ğini kullanan partiler ve bunların kullandıkları korku mesajlarının yapısı ve özellikle-

ri, oluşturan kodlama cetvelinden yararlanılarak ortaya konulacaktır. Bu bölümün 

sonunda ise, korku çekiciliği reklamları açısından seçim dönemleri arasında karşılaş-

tırmalara yer verilecek ve elde edilen bulgular yorumlanacaktır.  

Çalışma; ulaşılan sonuçların genel olarak yorumlandığı ve gelecekteki araş-

tırmalar için önerilerin dile getirildiği sonuç kısmıyla bitirilmektedir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

İKNA EDİCİ İLETİŞİM ve İKNA EDİCİ MESAJ STRATEJİLERİ 

 

İnsanlar birçok sebepten dolayı çevresiyle iletişim kurarlar. Bilgi vermek, 

yardım istemek, emir vermek, söz vermek, kendi fikirlerini anlatmak için belli bir 

düzende iletişim kurmak bunlar arasında sayılabilmektedir. Bu bağlamda en basit bir 

diyalogun bile ikna etme ile bağlantısı bulunmaktadır. İletişim olgusunun pek çoğun-

da insanlar birisini, davranışlarını ya da davranış biçimini değiştirmesi için ikna et-

meyi amaçlamaktadırlar (Yüksel, 1994:3).  

Zira toplumbilimciler de insanların düşünce, inanç, kanı ve davranışlarını is-

tenilen şekilde yönlendirmede üç yöntem olduğundan söz etmektedirler. Bunlar; zor 

kullanmak, maddi çıkar sağlamak ve ikna etmektir (Asna, 1968:59). Hiç kuşkusuz bu 

yöntemler içinde ikna ederek insanları istenilen yöne çekme, en ekonomik ve geçerli 

yoldur (Küçükkurt, 1987:43).  

Genel anlamda iletişimde başarı ve başarısızlığa katkıda bulunan faktörlerin 

en büyüğü olarak ikna kavramı ve süreci, günümüzde üzerinde yoğun çalışılan bir 

alan olarak ortaya çıkmaktadır. Öyle ki, reklam çalışmalarında ürünün satışını artır-

mak, hedef kitlede ürünle ilgili tutum değişimi yaratmak, politikada adayların oy 

kazanmak için seçmenlerde tutum oluşumu ve değişimi yaratabilmeleri veya örgüt-

lerde başarılı halkla ilişkiler projeleri yürütebilmek için kullanılan temel araç “ik-

na”dır (Demirtaş, 2004:73). Dolayısıyla ikna edici iletişim ve ikna edici tekniklerin 

iyi anlaşılmasıyla; bir eğitimci, bir reklamcı ya da bir politikacı başka bir deyişle 

amacı başkalarının düşüncelerini ve yaptıklarını değiştirmek olan her kimseyi açıkça 

değerlendirmek mümkün olmaktadır (Yüksel, 2003a:71). 

Aşağıdaki bölümde öncelikli olarak ikna kavramı, çeşitli yazarların görüşleri 

de dikkate alınarak tanımlanmakta; daha sonra ikna edici iletişim sürecinde yer alan 

bütün değişkenler tek tek ele alınıp incelenmektedir. Bu bölümün ağırlıklı konusu 

ikna edici mesaj ve mesaj stratejileri olduğundan, ilgili konu başlıkları daha detaylı 

ele alınıp değerlendirilmektedir. 

I. İKNA KAVRAMI 

Özü itibariyle Arapça bir sözcük olan ikna, kandırma, inandırma kelimeleriy-

le Türkçeleştirilmiş (Anık, 2000:31); teknolojinin ve kitle iletişim araçlarının geliş-
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mesiyle birlikte, kullanım amacı ve araçları da gelişmiştir. Söz konusu gelişmeler 

yeni tanımların, kurumların doğmasına ve gelişmesine neden olmuştur.   

İknanın ne anlama geldiği konusunda çeşitli yazarlar, birbirine yakın ve birbi-

rini tamamlayan tanımlar ortaya koymuşlardır. Bunların içinde Bettinghaus ve Cody 

(1987:3) ikna kavramını; “bireyin gönderdiği mesajlarla diğer bir birey ya da grupla-

rın hareket, fikir ve inançlarını bilinçli olarak değiştirme çabası” şeklinde tanımla-

maktadır. Tanımdan da anlaşıldığı gibi burada iknaya özgü üç temel kavram dikkat 

çekmektedir. Bunlar; bilinçli niyet, davranış değiştirme ve mesaj naklidir. Yine ikna-

da mevcut iletişim bağlamının sınırları içinde inançları, tutumları, niyetleri güdüleri 

ve/veya davranışları oluşturma, güçlendirme, değiştirme ya da yok etme etkinliğine 

katılan bir veya daha fazla kişi bulunmaktadır (Gass ve Seiter, 2003:34). 

Aristo’nun gözlemlerine göre, tüm insanlar düşünen varlıklar olduklarından 

dolayı, neredeyse her gün hem cinslerini ikna etme girişiminde bulunmaktadırlar. 

İknaya yönelik bütün durumlar muhatap alınan kişileri başlama noktasından alıp, 

hedefteki noktaya getirmeyi amaçlamaktadır. Aristo bu tutum değişikliğine ikna de-

miştir (Borg, 2004:2). 

Reardon (1991:2) iknayı, “ikna çabası içinde olan bir iletişim kaynağı ya da 

iknacının, çeşitli duygusal ve bilişsel teknikler yoluyla insanların belirli bir tutum, 

inanç ve davranış benimsemesine rehberlik etmesi” olarak tanımlamaktadır. Bu ha-

liyle ikna, başkalarının bağımsız karar ve eylemlerini değiştirmek ya da şekillendir-

mek için tasarlanmış insani bir iletişimdir. İknada işkence- zorlama, para veya başka 

maddi etkiler yoluyla elde edilen kazanç ve gruba uyma ya da güçlülerin otoritesine 

boyun eğmeye yönelik sosyal baskı söz konusu değildir. Bir başka anlatımla ikna 

etkiler ama empoze etmez. Bireylerin doğru ya da yanlış, mümkün veya imkansızın 

ne olduğu hakkındaki duygularını etkiler; bireylerin insanlar, olaylar, fikirler veya 

önerileri değerlendiriş biçimlerini etkiler; şu veya bu eylemi yapmak için kendi özel 

yada kamusal vaadlerini etkiler; hatta temel ve değer ve ideolojilerini etkiler. Bütün 

bunlar iletişim yoluyla gerçekleşir (Simon vd., 2001:7-8).  

Schidel, ikna edici konuşma hakkında kaleme aldığı yazısında, iknayı, “ko-

nuşmacı ile dinleyicinin bir arada olduğu ve konuşmacının bilinçli olarak dinleyici-

nin davranışını işitsel ve görsel işaretlerle etkilemeye çalıştığı bir eylem” olarak tarif 

etmektedir (Bettinghaus ve Cody, 1987:3). Örneğin, bir parti ya da aday hakkında 
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yeni bir şeyler öğrenmek seçmenin oy verme niyetinde (burada niyet, oy verme ter-

cihi için kullanılan isimdir. Mesela, Gelecek seçimlerde kime oy vermeye niyetlisin? 

Sorusunda olduğu gibi) bir değişime yol açıyorsa, ikna olayı gerçekleştirilmiş de-

mektir (Simon, 2002:55). 

Benzer bir değerlendirmede bulunan Woodward ve Denton’a (2004:6) göre 

de ikna; (1) bağımsız ve sıklıkla da hazır bireylere, (2) onların tutum, inanç ve/veya 

davranışlarını, (3) değiştirmek ya da güçlendirmek amacıyla, (4) sözlü veya sözsüz 

mesajlar, (5) hazırlama ve sunmaya yönelik etkileşimli bir süreçtir.  

Bununla beraber ikna, sadece davranışlarda değişikliğe neden olan bir olgu 

değil, aynı zamanda kişilerin varolan bağımlılıklarını devam ettirmesini ve değişikli-

ğe karşı koyma anlamında da kullanılmaktadır (Jamieson, 1996:4-5). Örneğin; rek-

lamcılık açısından bir taraftan o mal veya hizmeti satın almayanların, o mal ya da 

hizmeti tercih etmelerine çalışılırken, aynı zamanda o mal veya hizmeti kullananların 

müşterililiklerin devamı için ikna önemlidir (Güz, 1998:192). 

O’Keefe (2002a:1-5) ikna isimli kitabında, bütün tanımlamaların sınırlar koy-

duğunu ve bunların kısmen keyfi davrandığını işaret ederek, tek bir ikna tanımı ver-

mekten kaçınmıştır. Bununla birlikte yazar belirgin ikna durumlarında neredeyse hep 

bulunan birkaç özellik tanımlamaktadır. Örneğin bu çeşit mesajların belli bir amaca 

yönelik olması, dil veya semboller kullanımıyla elde edilmesi ve ikna edilen bireyin 

ruhsal durumunda bir değişimine yol açması sayılabilir. O’Keefe ayrıca gerçek 

iknanın özgür irade, özgür tercih veya gönüllü eylem tarzında bir şey gerektirdiğine 

vurgu yapmaktadır. Harekete zorlamak, ikna etmekle aynı şey değildir.   

Öte yandan iletişim çalışmalarında ikna etmenin inanılırlık, çekicilik güç gibi 

özellikleri nedeniyle kaynağa, çekicilik faktörleriyle mesajın içeriğine, bunun yanı 

sıra yapısına da bağlı olduğu söylenebilmektedir. Ancak mesajın alıcısı ve özellikleri 

de iknanın kapsamını etkileyen önemli bir unsur (Odabaşı ve Oyman, 2003:40) ola-

rak belirmektedir. Benzer bir yaklaşım sergileyen Bettinghaus ve Cody (1987:10-11) 

de aşağıda sıralanan dört ölçütün, ikna edici iletişimin etkili ya da etkisiz olmasında 

önemli bir konuma sahip olduğunu dile getirmektedir: 

1. İkna etkilerine bir ölçü, iletişimi incelerken kaynağın amaçları ile alıcının 

buna ilişkin davranışlarına bakmak olacaktır. Örneğin siyasal kampanya çalışmala-

rında oy talebinde bulunup da kazanan aday başarılı ikna çalışması gerçekleştirmiş 
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demektir. Ne var ki durum her zaman bu kadar basit değildir. Birçok durumda ikna 

edici mesajlar amaçlarına doğrudan ulaşmakta başarısız olabilirler, fakat uzun vadeli 

etkileri de olabilmektedir. 

2. İkna edici mesajın başarısını ölçmede ikinci bir ölçüt de davranış değişimi-

nin derecesidir. Satış mesajları bu durumun en iyi örneğini oluşturmaktadır. (Örne-

ğin; bir mağazada 25 kişilik müşteri grubuna mutfak robotunu tanıtan bir satış ele-

manının eyleminde olduğu gibi. Bu tanıtım faaliyeti sonunda kaç müşteri mağazadan 

mutfak robotunu satın alırsa ikna girişimi başarılı olacaktır? Bunu tespit etmek 

mümkün gözükmemektedir).  

3. Bir ikna kampanyasının başarısını ölçmek için kullanılabilecek üçüncü bir 

ölçüt ise, kampanyaya karşı olan muhalefetin doğasıdır. Muhalefetin mevcudiyeti 

veya yokluğu, iknanın başarı veya başarısızlığı üzerinde önemli bir etki yaratacaktır. 

4. Son ölçüt ise hedefin zorluk derecesidir. Örneğin, vergi indirimini savun-

mak, vergi artırımını savunmaktan daha kolaydır. 

Yukarıdaki bilgiler ışığında insan davranışlarında değişiklik yaratma, mevcut 

davranışlarını pekiştirme gibi bir işlevi yerine getiren iknanın bir takım özellikleri 

vardır. Bunları sıralayacak olursak (Jamieson, 1996:214-221): 

1. İkna değişim yaratma veya değişime karşı direnmede kullanılan bir olgu-

dur. 

2. İknanın statükonun korunmasına yönelik bir tutuculuğu vardır. 

3. İknanın üzerinde çalıştığı nihai zemin insan aklıdır ve bu da “tabula rasa” 

(değişmez) değildir. 

4. İknanın açık ve kapalı olmak üzere iki yüzü vardır. Açık yüzünü kendini 

açıkça ifade eden reklamlarda görmek mümkündür. Kapalı yüzüne ise; niyetlerin 

gizlendiği iletilerde rastlanır. 

5. İkna; dili kullanan, insanların doğasında bulunan bir paradoksu da temsil 

eder. Doğal dil, kelimelerden oluşur. Kelimeler de olayları ve duyguları ifade etmek 

ve yüzyüze etkileşimde sözsüz iletişimi zenginleştirmek için kullanılır. 

6. İkna hem rasyonel, hem de irrasyonel boyutta gerçekleşir. Rasyonel argü-

manlar değişebilir. Benzer şekilde duygusal çağrılarda da herhangi bir mantığa da-

yanmaksızın, değerler aracılığı ile tutum değişikliğine sebep olabilir. 



 10 

7. İkna çok değişkenli bir konudur ve birçok psikolojik değişkene karşı olu-

şur. Bu değişkenler amaçları kolaylaştırabilir veya gizleyebilir. Aynı şekilde ikna 

toplumsal normlar ve iletişim ağlarına karşı da oluşabilir. 

8. İkna eylemi bir şeyin diğeriyle ilişkilendirilmesini zorunlu kılar. Bu an-

lamda ikna edicinin görevinin ilişkileri kurmak ya da varolan ilişkileri güçlendirmek 

olduğu söylenebilir.  

II. KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI VE İKNA: TARİHSEL BİR BAKIŞ 

Gerek iletişim gerekse de ikna konusunu ele alan çalışmaların önemli bir 

kısmı medyanın etkileri üzerinde odaklanır. Medya, insanları ikna etmede ne gibi 

etkiler meydana getirmektedir? Ve bu etkilerin dereceleri nelerdir? İşte bu ve buna 

benzer sorular, uzun yıllardır doğrudan iletişim alanında çalışan iletişim kuramcıları-

nı ve toplumbilim uzmanlarını meşgul eden konuların başında gelmektedir. 

Tarihi atmosfer içinde girişilen etki araştırmaları, psikolojik yaklaşımı kulla-

nan uyarı-tepki modeline dayanmışlardır. Uyarı-tepki modeli, genellikle Harold D. 

Lasswell’in (1995:93) “Kim? Ne Söylüyor? Hangi Kanaldan? Kime? Hangi Etkiy-

le?” şeklinde tanımlanan çizgisel haberleşme sürecini esas almıştır. Bu modelde, 

medyanın yayınladığı mesajlar uyarıları, açık bir davranış veya vaziyet alış değişikli-

ği ise tepkiyi oluşturuyordu (Tokgöz, 1977b:88).  

Medyanın insanlar üzerindeki etkilerine yönelik yapılan araştırmaların geli-

şimini başlıca üç dönem içerisinde incelemek mümkündür. Başlangıçta medyanın 

çok büyük bir etkiye sahip olduğu yolundaki görüş, daha sonra medyanın sınırlı bir 

etkiye sahip olduğu yolundaki görüşe dönüşmüştür. Ancak 1970’li yıllardan itibaren 

yapılan araştırmalar, medyanın var olan etkiye güçlendirdiği, toplumun gündemini 

oluşturduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır (Güz, 1995:115). 

Güçlü etkiler dönemi olarak da adlandırılan birinci dönem, iki dünya savaşı 

arasındaki yılları (1890–1940) kapsamaktadır. Söz konusu yıllar, kitlesel medyanın 

güçlü doğasına ve O’na karşı artan ilgiye tanık olmuştur (Bektaş, 1995:155). Güçlü 

etkiler döneminin karakteristik özelliği tarihte ilk kez popüler basının, sinema ve 

radyonun ABD ve Batı Avrupa ülkelerinde yaygınlaşmasıdır (Atabek, 2003:7). Ku-

ramcılara göre, kır yaşamından kent yaşamına geçen ve bu geçiş sürecinde toplumsal 

ve psikolojik bir takım zorluklarla karşılaşan dönemin insanları, karşılarında medya-

yı bulmuşlar ve bu buluşma, dönemin toplumsal hareketlerinde medyanın rolü üzeri-
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ne yorumlar yapılmasına sebebiyet vermiştir (Yüksel, 2001:12). Bu dönemin hâkim 

yaklaşımı “hipodermik iğne” kuramına göre, medya mesajları insanların beynine 

tıpkı bir şırıngadan ilacın sevk edilmesi gibi veriliyor ve medyanın, insanlara isteği 

düşünceleri kolayca benimsetebildiği ileri sürülüyordu (Mutman, 1995:27). T Modeli 

de denilen bu ilk döneme damgasını vuran model, üç temel varsayıma dayanıyordu 

(Uysal, 1998;187-188): 

— Herkes her mesajı almaya hazırdır ve mesajı aynı biçimde alıp, yine aynı 

biçimde ona tepki gösterirler. 

— Her mesajın alıcı üzerinde doğrudan ve kuvvetli bir uyarıcılığı vardır. 

— Alınan bilgilerle, alıcının tutumu arasında doğru orantılı bir ilişki mevcut-

tur. 

Öte yandan medyanın bu denli güçlü olduğu varsayımı; reklamcılar, I. Dünya 

Savaşı’nda hükümet propaganda görevlileri ve gazete sahipleri arasında destek bul-

muştur. Kamuoyunun istenen biçimde oluşturulabileceğine olan inanç, Walter 

Lippmann’ın 1922 yılında yayınlanan Public Opinion kitabından da etkilenmişti. 

Lippmann bu kitapta “dışımızdaki dünya ve kafamızın içindeki görünümlerin ilişki-

sini” anlatmaktadır. Yazara göre, politik bir sorun olarak uğraştığımız dünya “ula-

şılmaz, görünmez ve akıldışıdır”. Her birey ulaşamadığı dünyanın “güvenilir bir gö-

rünümünü” kafasının içinde oluşturur. Ve son tahlilde vatandaşların kafalarındaki bu 

görünümler birleşerek zamanla kamuoyunu yaratır (Türkoğlu, 2004:102).   

Özellikle sanayileşme ve kentleşmenin aralarında kalıcı bağlar bulunmayan, 

toplumsal değerlerden kopuk, birbirine yabancı ve manipülasyona açık bir kitle ya-

ratması, söz konusu kitlelerin medya için kolay bir av haline dönüştüğü şeklindeki 

görüşlerin yaygınlık kazanmasına neden olmuştur (Işık, 2002:23). 

20’li ve 30’lu yıllardaki, medyanın etkilerine dair yukarıda ifade edilen bu 

kabuller, medyanın kavramsallaştırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunan 

anadamar geleneği ile, tarihsel, felsefi bakımdan kapsamlı ve spekülatif olarak “ileti-

şim” sorunu üzerinde yoğunlaşan eleştirel Avrupa geleneğinin ortak noktasını oluş-

turmuştur. Her iki yaklaşımda da, modern toplumda yabancılaştırıcı, metalaştırıcı ve 

anomik özellikleriyle birey önemsiz kılınmaktadır (Yavuz, 2005:8). 

Ancak bu ilk dönemin “kadir-i mutlak medya” anlayışı uzun sürmemiştir. 

Medya araştırmalarının ikinci döneminde bu yaklaşım reddedilmiş ve medyanın etki-
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si; niceliksel ve deneye dayalı araştırmalara ağırlık verilmek suretiyle, neyin, kimin 

üzerinde, ne kadar etkili olduğu sorunsalına dönüştürülmüştür (Mutman, 1995:29). 

1940’lı yıllardan itibaren ABD’de yaygınlık kazanmaya başlayan ve çoğu seçim 

kampanyaları dönemini içeren kitle iletişim araştırmaları, sunduğu bulgularla med-

yanın etkileri konusunda iletişim araştırmacıları ve toplumbilimcilerin yeniden dü-

şünmesini sağlayan bir gelişme olarak görülebilmektedir.     

Siyasal davranışın bir boyutu olan oy vermeyle ilgili ilk kapsamlı çalışmalar, 

ABD’de 1940 ve 1948 Başkanlık Seçimleri’ndeki araştırmalara dayanmaktadır. Söz 

konusu araştırmalarda aynı kişilerle tekrar tekrar mülakat yapılarak, seçmenlerin oy 

kullanma tercihlerinin nasıl billurlaştığı saptanmaya çalışılmıştır (Lang, 2005:37). 

Lazarsfeld, Berelson ve Gaudet’in 1940 ABD Başkanlık Seçimleri sırasında 

Ohio eyaletinin Erie gibi küçük bir kasabasında yaptıkları panel türündeki ilk araş-

tırma tasarımında, seçmenler bir müşteri gibi düşünülmüş (Kalender, 2000a:52) ve 

radyodan verilen siyasal propaganda konuşmalarının seçmen davranışı üzerindeki 

etkileri, araştırma süresince seçilen panel grubuna bir buçuk ay ara ile 6 kez panel 

soruları uygulanarak saptanmıştır (Aziz, 2006:13). Lazarsfeld ve arkadaşları veri 

analizleri sonucunda; “oy verme davranışında gazete ve radyo oldukça etkilidir” şek-

lindeki varsayımlarının aksine medyanın kendi başına çok az etkisinin olduğunu, kır 

veya kentte yaşama, meslek, eğitim ve din gibi demografik değişkenlerin oy tercihi 

ile yakın bir ilişkisinin bulunduğunu görmüşlerdir (Rogers, 2004:5-7; Hülür ve Ka-

lender, 2003:167; Chaffee vd., 2001:250). 

Lazarsfeld ve arkadaşları bu araştırmaları sonucunda ayrıca iki aşamalı ileti-

şim (two-step flow of communication) kavramını gündeme getirmişlerdir. Buna göre 

medyanın sunduğu mesajlar, öncelikle kanaat önderleri denilen, toplumdaki diğer 

insanlara nazaran daha önemli bir konuma sahip, mesajı alma ve yorumlama bakı-

mından daha aktif kişilere ulaşmaktadır. Kanaat önderlerinin yorum süzgecinden 

geçen mesajlar son tahlilde ise, daha az aktif konumda olan çevreye yayılmaktadır 

(Erdoğan vd., 2005:9). Medya mesajlarına cevap ve reaksiyon ise, doğrudan ve anın-

da olmayıp, bu sosyal ilişkiler aracılığıyla ve onlardan etkilenerek gerçekleşmektedir 

(McQuail ve Windahl, 1993:73). Öyle ki, bireylerin, medyanın yaymak istediği me-

sajları almaları ve yorumlamaları zorlaştıkça, kanaat önderlerinin etkisi artmaktadır 

(Katz ve Lazarsfeld, 1995:127-131). Bu bağlamda, araştırmacıların da vurguladığı 
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gibi, kişilerarası etkileşim, gazete ve radyo mesajlarıyla kıyaslandığında çeşitli psiko-

lojik avantajları dolayısıyla daha etkiliydi (Lazarsfeld vd., 1968:151-152; Schramm, 

1980:310). 

Benzer şekilde 1948 Amerikan Başkanlık Seçimleri üzerine Berelson, 

Lazarsfeld ve McPhee tarafından gerçekleştirilen ikinci araştırma için ise New 

York’un Elmira kenti örneklem olarak seçilmiştir. Yazarlar, insanların kendi düşünce 

ve kanaatlerine yakın buldukları ve önceden benimsemiş oldukları fikirleri destekle-

yici iletilere daha duyarlı olduklarını ortaya koyarak; seçmenlerin bakış açıları değiş-

tirmede medyanın tek başına başarılı olmadığını ileri sürmüşlerdir (Yüksel, 2001:13; 

Işık, 2002:24; Hülür ve Kalender, 2003:168).  

Ayrıca Carl I. Hovland’ın İkinci Dünya Savaşı esnasında Amerikan askerinin 

ideolojik eğitimi için kullanılan filmler üzerine yaptığı deney de (1949 tarihli bu in-

celeme, Experiments on Mass Communicaiton “Kitle İletişim Üzerine Deneyler” 

ismiyle yayınlanmıştır), medyanın, insanların sahip olduğu kanı ve tutumları değiş-

tirmede tek başına etkili olamayacağını ispatlayan bir çalışma olarak, döneme dam-

gasını vurmuştur (Severin ve Tankard, 1984:167-168). 

Hovland ve arkadaşları ayrıca kitle iletişimi etkilerinin zaman içindeki boyutu 

ve kitle içindeki bireylerin kişisel algılama özellikleri ile de ilgilenmişler; ortaya çı-

kabilecek etkilenmelerin zamanla kaybolma eğiliminde olduğunu bulgulamışlardır 

(Hovland vd., 1949:391-401, aktaran, Türkoğlu, 2004:106).        

Yukarıdaki bulguları destekler mahiyette Joseph Klapper (1995:135-143), 

Kitle iletişiminin etkileri isimli ünlü makalesinde, medyanın birçok psikolojik süreç 

ve özellikle de seçici algılama, seçici maruz kalma ve seçici alıkoyma nedeniyle sı-

nırlı etki gücüne sahip olduğunu dile getirmektedir. İnsanlar genellikle mevcut tu-

tumlarıyla uyumlu bilgilere açık olmaktadırlar. Dolayısıyla Klapper, medyanın önce-

likle var olan tutumları pekiştirme yönünde bir güce sahip olduğuna inanmaktadır. 

Sınırlı etki tezi aynı zamanda izleyiciyi, pasiflik zincirinden kurtarıp güçlü bir konu-

ma getirmiş; izleyici, medya içeriğini seçme ve deneyimlemede aktif bir rol üstlen-

miştir. Bir başka ifadeyle medya içeriğine yönelik anlamın oluşturulmasında izleyi-

ciye önemli bir konuma yükselten bu anlayışta insanlar, herhangi bir programı ileti-

şimcinin isteğinden farklı bir şekilde kullanıp, yorumlayabilmektedirler (Yavuz, 

2005:8-9).   
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Bir başka açıdan 1960’larla birlikte medyanın ölçülebilir, kısa dönem etkile-

rini saptamaya çalışan ampirik araştırma geleneği yerine, medyanın içinde bulundu-

ğu toplumsal gerçeğin uzun dönemde tanımlanmasına yönelen, eleştirel araştırma 

geleneği yaygınlık kazanmıştır (Yumlu, 1994:49). Nitekim 1960’lı yılların sonlarına 

kadar yapılan araştırmalar sonucunda, medyanın mevcut toplumsal ve ekonomik 

düzenin pekiştirilmesi veya güçlendirilmesi biçiminde bir etkisinin söz konusu oldu-

ğu ileri sürülmüştür (Işık, 2002:25). 

Bu dönemde medya yalnızca mesaj ileten araçlar olarak görülmemiş, ayrıca 

söz konusu araçlar birer kurum olarak düşünülmüştür. Medyanın diğer kurumlarla 

etkileşimde bulunduğu, siyasal ve toplumsal sistemler doğrultusunda biçimlendiği 

kabul edilmiştir (Yumlu, 1994:49). 

Dönem içerisinde iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte televizyo-

nun yaygınlaşması ve evlerin baş köşe konuğu haline gelmesi sonucunda medyanın 

etkileri konusunda farklı yaklaşımlar ve bakış açıları geliştirilmiştir (Windahl vd., 

1992:193). Özellikle liberal paradigma içinde ortaya konan kullanımlar ve doyumlar 

yaklaşımı çerçevesinde yapılan araştırmalar, bireylerin, medya iletileri karşısında 

pasif alıcılar olmadığı fikrini ortaya çıkarmıştır (Atabek, 2003:7). Yine 1970’lerde 

ortaya atılan “bilgi açığı”, “gündem oluşturma” ve “sessizlik sarmalı” ve “medya 

bağımlılığı” gibi yaklaşımlar, medyanın gerek birey gerekse de toplum üzerinde güç-

lü etkiler oluşturduğu yönündeki görüşlerin yeniden ağırlık kazanmasına neden ol-

muştur (Işık, 2002:25). Bir anlamda güçlü etkilere geri dönüş sayılan ve McQuail’a 

göre halen sürmekte olan bu dönemde (Tüfekçioğlu, 1997:34) ampirik çalışmalar 

olanca hızıyla devam etmiş, medyanın ve özellikle de televizyonun siyasal davranış 

üzerindeki etkileri başlıca araştırma konusu haline gelmiştir (Bektaş, 1995:155). So-

nuçta “kitle iletişim araçlarının ekonomik, sosyal ve siyasal güç sahibi olabilmek için 

etkili birer araç olarak kullanılabileceğine“ olan inanç giderek yaygınlık kazanmıştır 

(McQuail, 1983:73, aktaran, Yüksel, 2001:15). 

III. İKNAYA GİDEN YOL 

İkna edici iletişim özünde bir kaynaktan bir hedefe yönelik tutum ve davranış 

değişikliği yaratmaya yönelik bir iletişim sürecini kapsamaktadır. Bu anlamda iknaya 

giden yolda değiştirilebilen unsurları bağımsız değişkenler; iletişimin alıcıda yarattı-
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ğı etki ve tepkileri ise bağımlı değişkenler başlığı altında incelemek mümkündür 

(İnceoğlu, 1993:116-118). 

 

Şekil 1: İkna Sürecinin Değişkenleri 

Bağımsız Değişkenler             Bağımlı Değişkenler    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: İnceoğlu, Metin (1993). Tutum Algı İletişim, Ankara: V Yayınları., s 118 

 

İkna edici iletişim matrisinin bağımlı değişkenleri, kişinin ikna edildiği yeni 

davranış, olay ve olguların özelliğine göre altı basamağa ayrılmaktadır (Yüksel, 

2003a:71; Oktay, 2000:183-184). İknaya giden yolda ilk aşama mesajın sunumudur. 

İkna açısından bu aşamada önemli olan hedef kitlenin ilgisini çekmektir. Sunulan 

ileti ile hedef kitlenin ilgisi çekilmediği takdirde iknanın gerçekleşme ihtimali yoktur 

(Anık, 2000:38). 
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İkinci aşama mesaja dikkat edilmesini sağlamaktır. Söz konusu aşamada dik-

kati çeken mesajların öncelikle deşifre edilmesi gereklidir. Her mesaj kodlanarak, bir 

şifre aracılığıyla iletilir. Şifreler belirli anlamları olan renkler, sesler, sözcükler, re-

sim vb. gibi unsurlardan oluşmaktadır. Bu anlamda alıcı, mesajın şifresini çözemedi-

ğinde iletişim başarısız olmaktadır. Öncelikle alıcı kitle, kodları çözerek mesajı an-

lamalıdır (Güz, 1998:236). 

Mesajın akılda tutulması ve gerektiğinde gene hatırlanması, ikna faaliyeti ve 

tutum değişikliği sürecinin başarıya ulaşması için gerekli olan bir başka faktördür. 

Çünkü insanların unutma özellikleri, mesajların sürekli tekrarlanmasını gerekli kıl-

maktadır (Oktay, 2000:184). 

Eğer ikna edilecek kitle gönderilen iletiyi anlayıp idrak etmezse, ikna olmala-

rı yine imkânsızdır. Burada özellikle söz konusu kitlenin bilgi düzeyi vb. de önemli 

rol oynamaktadır (Yüksel, 2003a:76). 

Son olarak alınan, algılanan, anlaşılan ve benimsenerek hatırda tutulan mesaj-

ların, asıl hedeflenen amaç olan davranış eylemini doğurması süreci söz konusudur. 

Yani kaynağın gönderdiği iletiler istenen yöndeki davranış biçimini (satın alma, oyu-

nu belli yönde kullanma, marka tercihi, belli politikalara onay verme vb. gibi) sağla-

mıştır (Oktay, 2000:184). 

Ancak seçim kampanyalarında yukarıda açıklanan beş bağımlı değişkenin her 

zaman aynı oranda etkili olduğunu düşünmek yanıltıcıdır. Çünkü bir ikna edici ileti-

şim mesajı, ilk iki aşamada (dikkat ve anlama) etkili, diğer aşamalarda ise etkisiz 

olabilmektedir. Bir başka anlatımla, bir mesajın her aşamada etkili olması, bir sonra-

ki aşamada başarının artacağını göstermemektedir (Fidan, 2000:129).   

Konuya farklı bir açıdan yaklaşan Petty ve Cacioppo (1986) ise, Ayrıntılı De-

ğerlendirme Olasılığı Modeli’nde (Elaboration Likelihood Model ‘ELM’), ikna edici 

iletişim sürecinde birbiriyle zıt iki yol önermektedir. Bunlar aşağıdaki şekilde de 

görüldüğü gibi “Merkezi Yol” ve “Çevresel Yol”dur (Bozzolo ve Brock, 1992:95; 

Arkonaç, 2001:188-189). 
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Şekil 2: İknanın Ayrıntılı Değerlendirme Olasılığı Modeli (ELM) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Mowen, John C. ve Minor, Michael (1998). Consumer Behavior, New 

Jersey: Prentice Hall Inc., p. 281 

 

İknaya giden merkezi yol altında mesajın alıcısı, iletişim sürecinin oldukça 

etkin ve ilgili bir katılımcısı olarak görülür. Bu alıcının mesajı almak, kavramak, 

değerlendirmek (avantajlar ve dezavantajlar açısından) konusundaki motivasyonu ve 

yeteneği yüksektir (Odabaşı ve Oyman, 2003:43; Moghaddam, 1998:194). Alıcı ko-

numundaki kişi ya da kişiler mesajı daha özenle değerlendirerek, kendi tutumsal ko-

numlarıyla karşılaştırırlar (Brehm vd., 1999:181-182). Eğer mesajla sunulan bilgiyi 

işleyebiliyorlarsa ikna edici iletişim sürecinde çok sayıda zihinsel tepki meydana 

getireceklerdir (Zihinsel tepkiler bireylerin iletişimin sonucu olarak oluşturdukları iyi 

ya da kötü düşüncelerdir) (Gabbott ve Clulow, 1999:176-177; Butterfield ve 

Welbourne, 2002:156-157). Kısmen bu zihinsel tepkilerin mesajın destekçisi olup 

olmadıkları dereceye bağlı olarak, bireyler bir inanç değişikliği içine girerler. Eğer 
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inançlar değişirse, bunun ardından tutum değişikliği yaşanacaktır. İkna için merkezi 

yol vasıtasıyla inanç ve tutum değişikliği gerçekleştiğinde ise, mesaj etkileri nispeten 

dayanıklı olacak ve davranışı sezdirecektir (Petty ve Cacioppo, 1986:3). Ayrıca bu-

rada belirtilmesi gereken önemli bir nokta da; merkezi yolla iknanın gerçekleşmesin-

de, bireyler mesajı değerlendirirken şekilde gösterilen sırayı takip etmektedirler 

(Mowen ve Minor, 1998:281). 

Diğer bir önemli nokta ise, ikna edici iletişimde birey, merkezi yolu kullanır-

ken, mesajın içerdiği konuyla ilgili argümanları incelemek ve ayrıntılandırmada 

geçmiş tecrübesini ve bilgi birikimini dikkate alacaktır (Reardon, 1991:68). Örneğin, 

patronuna yalan söylemesi için iş arkadaşı tarafından teşvik edilen bir genç, yalan 

söylemeyle ilgili önceki tecrübesinin veya kendi kişisel değerlerinin ışığında bir ka-

rara varacaktır.  

Öte yandan modelin diğer tarafında ise alıcı konumundaki bireylerin bilgiyi 

işleme ya da motive olma konusunda aktif olmadığı bir durum söz konusudur ve alıcı 

bilgiyi detaylı bir şekilde işlemeye girişmez (Butterfield ve Welbourne, 2002:158). 

Yani bireyler düşük bilgi düzeyine bağlı olarak mesaja düşük ilgiyle yaklaştıklarında 

çevresel yolu kullanacaklardır (Milburn, 1998:218). Bu durumda zihinsel tepki daha 

az meydana gelecek (Moghaddam, 1998:194); yani insanlar konunun lehinde ya da 

aleyhinde dikkatlice değerlendirmede bulunmayacaklardır. Bunun yerine, mesajı 

kabul ya da reddetmeyi belirleyen sınırsal işaretleri tercih edeceklerdir (Arkonaç, 

2001:189). Sınırsal ikna işaretleri; kaynağın çekiciliği ve uzmanlığı, sunulan önemsiz 

sayıda iddiayı, mesajın içinde sunulduğu bağlamı oluşturan olumlu veya olumsuz 

uyarıcılar gibi faktörleri içermektedir (Mowen ve Minor, 1998:282). Düşük ilgi du-

rumlarında bireylerin inançları değişebilir; fakat bu onların tutum ve duygularının da 

değiştiği anlamına gelmemektedir. Oluşturulan herhangi bir tutum geçici olacak ve 

davranış önceden kestirilemeyecektir (Brehm vd., 1999:182-183). Kısacası, düşük 

ilgi durumlarında satın alma görevi, insanların ürünle ilgi duygu geliştirmesine yete-

cek kadar önemli değildir. 

Örneğin, bir genç sigara içmenin iyi ya da kötü yönlerini düşünüp, buna göre 

karar vermekten ziyade; sırf arkadaşına hayran olduğundan dolayı onun ikram ettiği 

sigarayı kabul edebilmektedir (Reardon, 1991:68).          
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Atkinson ve arkadaşlarına (1999:671) göre, ikna açısından modelde belirtilen 

yollardan hangisinin izleneceğini çeşitli etkenler belirlemektedir. Söz konusu etken-

lerden biri, kişisel ilgidir. Bir ikna edici iletişim, kişinin ilgisini çeken bir konuyu ele 

alırsa, kişi argümanlara daha fazla dikkat gösterecektir. Bu durumda kişi zengin bir 

önbilgi ve düşünce birikimine de sahip olacak; iletişime birçok bilişsel tepki sağlaya-

bilecektir. Tersi durumda ise, yani konu kişiyi hiçbir şekilde ilgilendirmiyorsa, kişi-

nin ilgili argümanları desteklemek ya da çürütmek için fazla çaba göstermesi olası 

değildir. Örneğin, gazete manşetleri okuyucuların dikkatini çekmek görevini yerine 

getirirler. Bir manşet, okuyucunun kişisel ilgisine yönelik bir hikâyeye vurgu yaptı-

ğında, okuyucu, muhtemelen gazetedeki haberi okuyacak ve bilgiyi merkezi yolla 

işleyecektir. 

İlgi faktörü dışında kişinin düşünme ihtiyacı, mesajın kaç kere tekrar edildiği, 

mesajın kaç kişi tarafından verildiği, tek yönlü mü yoksa çift yönlü mesajın mı kul-

lanıldığı, çevredeki engelleyici etmenler, alıcının zekâsı ve eğitimi, alıcının vücut 

pozisyonu (ayakta mı, oturuyor mu), gruptaki diğer insanların fikirleri ve cinsiyet 

gibi faktörler de insanların ikna edici mesajı işlemesinde etkili olabilmektedir (Sakal-

lı, 2001:155). 

Özetle, bir iletişimin kabul edilişini belirleyen öğeleri açıklayan Ayrıntılı De-

ğerlendirme Olasılığı Modeli’nin temel iddiası; “belli bir mesaj sayesinde gözlenen 

bir tutum değişiminin büyüklüğünün ve yönünün, alıcının mesajdan çıkartacağı dü-

şünlere bağlı olacağı” şeklindedir (Kannaovakun, 1999:6). İkna oluş, mesajın dinle-

yicide baskın bir şekilde çıkarttığı lehte düşüncelerle artmakta; aleyhinde düşüncele-

rin genişliği ölçüsünde de azalmaktadır (Arkonaç, 2001:190).   

IV. İKNA EDİCİ İLETİŞİM  

İletişim araştırmalarında ikna edici iletişim genelde; mesaja maruz kalmadan 

önce sahip olunan tutumun tersine (genelde olumludan olumsuza veya tersine) bir 

tutum değişikliğini amaçlayan iletişim biçimi olarak ele alınmaktadır (Nimmo, 

1970:180). İkna edici iletişim mesajlarının insan davranışlarını belirlemede oynadığı 

büyük role karşın ancak son otuz senedir ikna edici mesajı etkili kılanın ne olduğu 

üzerinde çalışılmaktadır. İlk çalışmalar İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında 

Carl Hovland ve arkadaşları tarafından başlatılmıştır. Hovland ve arkadaşları araş-

tırma projelerinde, insanların ikna edici bir mesajı neden dinledikleri, anladıkları, 
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hatırladıkları ve kabul ettiklerini anlamanın yolunun; mesajı sunan kişinin özellikle-

rinin, mesajın içeriğinin ve mesajı alanın niteliklerinin incelenmesinden geçtiğini öne 

sürmüşlerdir (Arkonaç, 2001:181-182). 

Yakın tarihlere kadar iletişim araştırmacıları iknayı belli bir zamanda gerçek-

leşen tek yönlü bir süreç olarak inceleme eğilimindeydiler. Burada kullanılan araş-

tırma modelinde alıcının ikna edici bir mesaja maruz bırakılmasından önce ve sonra 

tutumları ölçülüyor, arada bir değişiklik bulunduğunda iknanın başarılı olduğu kabul 

ediliyordu. Bu yaklaşımın artık pek uygun olmadığı ileri sürülmekte ve ikna, etkile-

şimli bir süreç olarak görülmektedir. Bir kaynak bir mesaj gönderdiği anda mesajın 

gönderildiği alıcının eylemleri tarafından etkilenmektedir (Bettinghaus ve Cody 

1987:4). Yani ikna özünde kitle iletişimin bulunduğu ve dolayısıyla da pek çok insa-

nın ilgilendiği bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır (Severin ve Tankard, 

1984:165).  

İkna edici iletişimin yaratıcı gücü, kampanyaların, bir tutuma sahip olmayan 

hedef kitlelerde bir tutum oluşturmasında yatmaktadır. Bu etki kolayca ölçülmez. 

Çünkü hemen görülmez; fakat kişiler ikna kampanyalarını takip ederek bir tutum 

edinebilirler. Bunun en açık örnekleri marka bağımlılığı oluşturmak için tasarlanmış 

ticari reklamlarda gerçekleşmektedir. Uzun dönemli tutum oluşturmaktan ziyade kısa 

zamanda zafer kazanma amacında olan siyasi parti ya da adaylar ise, bir yandan ka-

rarsız seçmeni kendi saflarına çekmeye çalışırken, diğer yandan da kendi taraftarları 

arasında parti bağlılığını güçlendirme çabası içine girerler (Nimmo, 1970:166-167). 

Araştırmacılar ikna edici iletişimin etkinliğine tesir eden değişik faktörler ara-

sındaki ilişkiyi gösteren bir iletişim modeli geliştirmişlerdir. Söz konusu model, beş 

farklı kategorideki faktörlerin, iletişimin etkinliğini kontrol ettiğini ileri sürmektedir. 

Aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi bu faktörler; kaynak karakteristiği, mesaj içeri-

ği, araç karakteristiği, bağlamsal etkenler ve izleyici karakteristiğidir (Mowen ve 

Minor, 1998:314). 
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Şekil 3: İnsan İletişiminin Temelleri 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kaynak: DeVito, Joseph A. (2005). Essentials of Human Communication, Bos-

ton: Pearson Educations, Inc., s. 6’den uyarlanmıştır. 

 

Şekilde de sunulduğu gibi ikna edici iletişim süreci, mesajı kodlayan ve dağı-

tan bilgi kaynağı ile başlamaktadır. Kodlanan mesajlar daha sonra aktarma aracı yo-

luyla dolaşıma sokulmaktadır. Bu araçlar; yüzyüze iletişim kanalları, gazete ve dergi 

gibi yazılı araçlar, radyo, televizyon, internet gibi elektronik araçlar olabilmektedir. 

Aracın karakteristiği, mesajın yorumuyla birlikte bilginin nasıl işleneceğini de etki-

lemektedir. Bir başka aşamada kaynak tarafından kodlanıp dolaşıma sokulan mesaj, 

kod çözen ve yorumlayan izleyici üyeleri tarafından alınmaktadır. Burada hedef kit-

lenin kişiliği, zekâsı, konuya ilgi düzeyi gibi karakteristikleri, onun mesajın kodunu 

nasıl çözdüğünü ve iletiye nasıl tepki verdiğini belirlemektedir. Sonuç olarak tüm bu 

süreç, değişik türdeki uyarıcıların bireylerin dikkatini dağıtmak, onların ruh hallerini 

etkilemek ve mesajların aktarılmasında gürültü çıkarmak yoluyla engellendiği genel 

çevresel bağlamda gerçekleşmektedir. 

İşte yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığımız ikna edici iletişim sürecinin daha 

iyi anlaşılması açısından bundan sonraki kısımda, süreçte yer alan unsurlar tek tek 

ele alınıp detaylı bilgi verilecektir. 
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A. KAYNAK ve ÖZELLİKLERİ 

İkna edici iletişim sürecinde kaynak, iletişim sürecinde olduğu gibi; “iletişi-

min konusunu ya doğrudan doğruya oluşturan ya da başkalarınca oluşturulmuş ko-

nuyu, düşünceleri, görüşleri düzenleyen ve hedef kitleye gönderen kişi/kişiler, kuru-

luş veya işletme olabilmektedir (Usal ve Kuşluvan, 1998:170). Tanımdan da anlaşı-

lacağı gibi hangi iletinin gönderileceğine kaynak karar verir ya da olası iletilerden 

birini seçer (Fiske, 1990:7). Dolayısıyla iletişim süreci yapısı gereği, önce kişi ya da 

kişilerin duygu, düşünce, kanı, bilgi ve gereksinmelerini iletmek isteyen bir kaynağı 

gerektirir ve onunla başlar (Küçükkurt ve Can, 1988:25; Yüksel, 1989:28).   

Kaynak sadece, iletişim sürecinin önemli bir öğesi olmakla kalmayıp, mesajın 

algılanması üzerinde önemli bir role de sahip bulunmaktadır (Odabaşı, 1990:347). 

Bu açıdan aynı mesaj, iki değişik kişi tarafından sunulduğunda, biri diğerinden daha 

etkili olabilmektedir (Bettinghaus ve Cody, 1987:5). Kaynak durumundaki kişinin, 

kurum ya da hedef konumundaki kitleye oranla olaylar arasındaki ilişkileri çabuk 

kavrayabilmesi, isabetli kararlar alabilmesi, duygu ve düşüncelerini akıcı bir üslupla, 

etkili bir şekilde ifade edebilme yeteneğine sahip olması gerekmektedir. 

Bu bakımdan ikna olayının gerçekleşebilmesi için kaynağın bir takım özellik-

leri taşıması gerekmektedir. İletişim araştırmacıları, genel kabul görmüş kaynağın 

taşıması gereken iki temel nitelik belirlemişlerdir. Bunlardan birisi kaynağın inandı-

rıcılığı, diğeri ise kaynağın sevilmesidir (Kağıtçıbaşı, 1992:168-174). 

İnanırlılık, kişi ya da grubun kaynak hakkında algılarının bütünüdür (Odaba-

şı, 1990:348). Gerek günlük yaşantımız, gerekse araştırma sonuçları inanılır kaynak-

tan gelen iletinin alıcının görüşünden farklılık içerse de tutum değişimini yarattığını 

göstermektedir (Baysal ve Tekarslan, 1996:277). Buna karşılık kaynağın inanırlılığı-

nın düşük olduğu durumda, tutumun gücü önemli bir rol oynamaktadır (Uysal, 

1998:200). Başka bir anlatımla enformasyon akışını elinde tutan iknacının başarılı 

olabilmesi için inandırıcılık özelliğine sahip olması gerekmektedir. Örneğin, laiklik 

ve demokrasi ile ilgili konuları ön planda tutan bir derneğin başkanı, aynı konularda 

konuşma yapan radikal İslamcı bir partinin genel başkanından çok daha inanılır ola-

bilir. Bir başka anlatımla, daha önce kazanılmış etiketler ve konuda bilinen, tanınan 

olmak inanılırlığı artırmaktadır (Karakuş, 1999:88). 
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Howland ve Weiss (1966:177) inanırlığın iki faktöre bağlı olduğu ileri sür-

müşlerdir. Bunlar saygınlık ve güvenilirlik’tir. 

Saygınlık (prestij), genel bir özellik olup, daha ziyade propagandacının pro-

paganda konusunda uzman olup olmadığı ve dinleyicinin propagandacıya hürmet 

derecesiyle ilgilidir (Bektaş, 2000:176). Yapılan araştırmalara göre, saygınlık ile ikna 

oluşumunun doğru orantılı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu konuya ilk eğilen araştırma-

lardan birini yapan Howland ve Weiss (1966:176-182), kaynağın saygınlığının ileti-

şimin etkisini artırdığını göstermişlerdir. Yapılan deneyde deneklere çeşitli konularda 

teypten bazı konuşmalar dinletilmiştir. Bu konulardan biri, atom denizaltılarının ola-

naklılığı ile ilgili olanıdır. Bir grup deneğe konuşmanın kaynağı tanınmış fizik bilgini 

Oppenheimer olarak bildirilmiş, diğer bir grup deneğe ise, konuşmanın Pravda Gaze-

tesi’nden alındığı söylenmiştir. Sonuçta Pravda Gazetesi düşük saygınlığı olan kay-

nak olduğundan, fizik bilginine atfedilen konuşma daha etkili olmuştur (Severin ve 

Tankart, 1994:269-270; Milburn, 1998:191). 

İkna edici iletişim kaynağının saygınlığın ötesinde, aynı zamanda güvenilir 

olması da gerekmektedir. Burada dinleyicinin kaynağın amacı konusundaki görüşü 

kastedilmektedir (Uysal, 1998:200). Yani güvenilirlik, alıcının kaynağı dürüst ya da 

inanılır olarak algıladığı seviyedir (Burnett ve Moriarty, 1998:251). Hovland ve Yale 

Üniversitesi’ndeki ekibin çalışmaları sonucunda, çok güven veren iletişimcinin, dü-

şük güven verene oranla çok daha etkili olduğu görülmüştür (Schramm, 1980:299; 

Jamieson, 1996:199-200). Bu açıdan insanların ileti kaynağını güvenilir bulması, 

birçok değişkene bağlı bulunan ve uzun süreçte oluşan bir olgudur (Oktay, 

2000:187). Şayet mesajda ileri sürülen savları destekleyici yeterli kanıt yoksa kayna-

ğın güvenirliliğine sığınmak zorunlu bir özellik olarak ön plana çıkmaktadır 

(İnceoğlu, 1993:119).  

Güven, dikkate almayı, mesajı daha dikkatli izlemeyi ve dolayısıyla iknayı 

etkilemektedir. Kaynağın, mesajıyla hedef kitlesini ikna edebilmesi için önce onların 

güvenini kazanması gerekmektedir. Kaynak, ferdi ve bağımsız bir mesaj sunuyorsa 

ferdi güvenirliliği, bir kurum ya da inanç adına mesaj sunuyorsa, hem şahsın hem de 

kurum veya inancın güvenirliliği ön plana çıkmaktadır. Aksi takdirde alıcının mesaj-

la getirilen öneriyi ciddiye almaması söz konusudur (Küçükkurt ve Can, 1988:29-

30).  
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Dinleyici tarafından iletişim kaynağının o iletişimden kişisel bir kazanç sağ-

lamadığı düşünülürse, bu durum, ikna edeci iletişimin etkisini artırmaktadır (Varol, 

1991:34). Diğer bir sorun ise, iletişimin dinleyicinin tutumunu değiştirmesini amaç-

layıp amaçlamadığıdır. Dinleyici ikna edici iletişim eyleminin kendisine yöneltilme-

miş olduğunu düşünürse ondan daha fazla etkilenmektedir (Kağıtçıbaşı, 1992:170-

172). Bu durum, kişinin etkilenmediğini sandığı zaman aslında daha fazla etkilendi-

ğini gösteren ilginç bir olgudur (Yüksel, 1996:12). Yine hedef kitlenin ideolojisi, 

inançları, tutumları ile kaynağın paralellik arz etmesi de güvenilirliğe önemli katkılar 

sağlamaktadır (Anık, 2000:244). 

Öte yandan güvenilirlik birbirine bağlı iki etmene dayanmaktadır (Kotler, 

2000:559). İlki, kaynağa atfedilen uzmanlıktır. Zekâ, bilgi, olgunluk, profesyonel 

veya sosyal durum gibi karakteristikler bir bireyin ya da grubun uzmanlığına katkıda 

bulunmaktadır. İkinci bir faktör de kaynağa atfedilen objektifliktir. Diğer bir ifadey-

le, izleyici kaynağın ürün hakkında söylediklerine inanmakta mıdır? (Burnett ve 

Moriarty, 1998:252). Örneğin, Süreyya Ayhan atletik ayakkabılar için yüksek güve-

nilirliğine sahiptir ya da insanlara sigarayı bırakmasını tavsiye eden bir halk hizmeti 

ilanında ünlü bir doktor, yüksek bir güvenilirlik kaynağıdır.   

Bunların yanında sosyal statü, dürüstlük ve samimilik gibi unsurlar da kayna-

ğının güvenirliliği noktasında üzerinde durulması gereken özelliklerdir. Bu noktada 

kaynağın samimi davranışı, hedef kitle gözünde “içimizden biri” imajını doğuracak, 

beğenilmesine ve sevilmesine neden olacaktır. 

İkna kaynağının çevresinde sevilen hoş bir kimse olması önemli bir etken ola-

rak belirmektedir (Uysal, 1998:201). Sevme, kaynağın hedef kitleye benzerliğini 

artıran ve vurgulayan bir işlev görmektedir. Çünkü insanlar kendileri ve sevdikleri 

insanlar arasındaki benzerlikleri abartma ve çoğu zaman da onlara daha çok benze-

meye çalışma eğilimi içinde olmaktadırlar (Oktay, 2000:190). Öyle ki, iknacının bi-

reyleri etkilemeye uğraştığı belli olduğu halde, sevilen ve beğenilen bir kişi için san-

ki bu etki severek kabul edilebilmektedir (Yüksel, 1994:130-131).  

Bu açıdan reklamlarda çekici ve popüler kimselerin, güzel mankenlerin, si-

nema yıldızlarının ve sevilen sporcuların kullanılması tesadüfî değildir (Kotler, 

2000:559). Örneğin, ünlü, güzel bir sinema yıldızının oynadığı şampuan reklamını 

seyreden bir genç kız, o yıldıza benzeyebilmek ve onunla özdeşleşebilmek için söz 
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konusu şampuanı kullanmaya başlayabilmektedir. Yine siyasi partilerin, kamuoyu 

tarafından sevilen ünlüleri, sempatik sanatçıları ve aktörleri seçimlerde aday olarak 

göstermesini buna örnek olarak verebiliriz (Özerkan ve İnceoğlu, 1997:13). 

Araştırmalar, güzel görünümlü kişilere otomatik olarak yetenek, incelik, dü-

rüstlük ve zekâ gibisinden gözde özellikler yakıştırıldığını göstermektedir. Dahası 

insanlar bu kararları, fiziksel çekimin süreçte oynadığı rolün farkında olmadan ala-

bilmektedirler. Kanada’da yapılan Federal Seçimler üzerine bir araştırma, çekici gö-

rünümlü adayların, çekici olmayanlara oranla iki buçuk kat fazla oy aldıklarını gös-

termiştir. Yakışıklı politikacılara karşı bu eğilimin kanıtları olmasına rağmen, seçim-

lerin ardından yapılan araştırmalarda seçmenlerin eğilimlerinin farkında olmadıkları 

belirlenmiştir (Cialdini, 2004:209-210)  

Buna bağlı olarak özellikle kaynağın beden dili ve konuşma biçimi de ikna 

sürecini olumlu yönde etkileyebilmektedir. Araştırmaların da ortaya koyduğu gibi 

siyasal kampanya dönemlerinde seçmenin duygularıyla hareket etmesi (Ural, 2002:6) 

dikkate alındığında, sözsüz iletişim-beden dilinin, duyguların hızla ortaya çıkmasına 

ve yükselmesine katkı sağladığı (Jamieson, 1996:112) ve dolayısıyla son tahlilde 

iknanın şekillenmesine yardımcı olduğu söylenilebilmektedir.         

Son olarak kaynağın yaş, cinsiyet, din, eğitim, ekonomik düzey gibi sosyo- 

demografik özellikleri de ikna sürecinde üzerinde durulması gereken bir konudur. 

Örneğin, yaş ikna olayında önemli bir rol üstlenmektedir. Toplumsal yaşam içinde 

bireyler, bir sorunla karşılaştıklarında geleneksel olarak kendilerinden yaşça büyük 

olanlara başvurarak, onların görüş ve tavsiyelerini aldıkları sıkça görülmektedir 

(Ertekin, 1980:19).  

Cinsiyet farklılaşması kaynağın etkili olmasında bir diğer değişkeni oluştur-

maktadır. Mesela, siyasi konulara erkekler daha fazla ilgi gösterdiklerinden, bu konu-

larda erkek konuşmacı daha inandırıcı bulunmaktadır (Ertekin, 1980:17-18). Sevgi, 

güzellik ve moda gibi konularda ise kadınlar daha çok tercih edilmektedir. 

Kaynağın dini ve dindarlık derecesi bir başka değişken olarak hedef üzerinde 

etkili olabilmektedir. Hedef kitlenin dine verdiği değer ile kaynağın dine verdiği de-

ğer birbirine ne kadar yakın ise, kaynağın hedef üzerindeki etkisi de o kadar fazla 

olacaktır. Bunun için siyasal partiler, muhafazakar seçim çevrelerinden dindar aday 

göstermeye çalışmaktadırlar (Küçükkurt ve Can, 1988:34). 
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Kaynağın bilgi ve kültür seviyesinin bir göstergesi olan eğitim seviyesi de, 

kaynağa; kapsamlı düşünebilme, daha kolay ve sağlıklı akıl ve mantık yürütebilme, 

tutarlı yargılamalarda ve isabetli tahminlerde bulunabilme becerileri kazandırmakta-

dır (Anık, 2000:44). Dolayısıyla bu kişiler alt statüdeki kimselere oranla bilgiyi daha 

kolay hazmedebilmekte (McQuail ve Windahl, 1993:103); çevrelerindeki insanlara 

sunarak onları ikna edebilmektedirler.     

B. KODLAMA (ENCODING)  

İkna edici iletişim sürecinin ikinci öğesini kodlama, kaynak tarafından iletinin 

sinyal haline getirilmesi işlemine denilmektedir (Vivian, 1999:374). Yani kodlama; 

bilginin, düşüncenin, duygunun iletime uygun, hazır bir mesaj biçimine dönüştürül-

mesidir (Yüksel, 1989:33).  

Bu doğrultuda ikna edici iletişim sürecinin başarılı ile gerçekleşebilmesi için 

kaynak durumunda bulunan A şahsının zihnindeki X mesajının, hedef durumundaki 

B şahsının zihninde de oluşması gerekmektedir. Bunu sağlamak için A şahsı bazı 

işaretler ve semboller kullanmak suretiyle mesajını kodlamakta ve bir kanal vasıta-

sıyla B şahsına ulaştırmaktadır. 

Bir bakıma iletişimin sağlıklı işleyebilmesi, iletişime girenlerin kullandığı 

kod sistemiyle yakından ilgilidir. Zira mesaj dilinin ortak olması, mesajın hem alıcı 

hem de kaynak tarafından net ve anlaşılır bir biçimde algılanmasını sağlamaktadır 

(Işık, 2000:58-59). 

Dil, kodlama için en önemli basamağı oluşturmaktadır. Nesneleri, olguları ve 

olayları nasıl anlamlandıracağımızı bilemezsek, onlar hakkında iletişimde bulunma-

mız güçleşmektedir. Çünkü her tür kavram dil ile ifade edilmektedir (Yüksel, 

2003b:14). Yine sembolik mesajların üretimi, geniş bir biçimde anlam ileten göster-

geler sistemi olarak kabul edilen dilin aktarımından geçmeksizin gerçekleştirilemez 

(Hall, 1999:204).        

Ancak bazı durumlarda hem kaynağın hem de hedefin ortak kod olarak kabul 

edilen aynı dili konuşması, bireylerin birbirlerini anlaması için yeterli olmamaktadır. 

Bu bakımdan mesajı oluşturan ve sunan kaynağın, hedef kitlenin algılayacağı ve an-

layacağı bir üslup kullanması doğru bir yaklaşım olacaktır (Schramm, 2000:115).   

Kaynak kodlamayı dil işaretleriyle yaptığı gibi söyleyiş tarzıyla, kelimelerini 

ifade sıklığıyla, jest ve mimiklerle de yapabilmektedir. Bir istek veya şikayeti net ve 
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anlaşılır bir tarzda anlatmada, seçilen kelimenin ve kelime sıralanışının önemi olduğu 

gibi, diğer kodlama şekillerinin de önemi vardır (Can, 1991:17). 

Bu anlamda kod sistemi incelendiğinde ikonik, gösterge ve sembolik olmak 

üzere 3 tür kod sisteminden söz edildiği dikkati çekmektedir (Watson, 2003:41; 

Küçükkurt ve Tanrıkulu, 1987:91): 

İkonik (eşbiçimli) kodlarda işaret, yerine geçtiği objeye aynen veya kısmen; 

görünüş ya da ses olarak benzemektedir. Buna örnek olarak, bir kimsenin kendisi ile 

fotoğrafı arasındaki ilişki verilebilir. 

Gösterge (index) şeklindeki kodlarda, işaretle yerine geçtiği obje arasında 

doğrudan doğruya sebep sonuç ilişkisine dayalı gerçek bir bağlantı söz konusudur. 

Örneğin, duman ateşin, ter çok çalışmanın ve çığlık korkunun bir göstergesidir. 

Sembolik kodlarda ise, işaret ile onun yerini alan obje arasında doğrudan doğ-

ruya herhangi bir bağlantı veya benzerlik bulunmamaktadır. İşaret ile onun yerine 

geçen obje arasındaki ilişki mutabakata (konsensusa) ya da anlaşmaya dayanmakta-

dır. Örneğin; toplumsal fertlerin genel mutabakatına dayalı olan dil, bir kod sistemi 

olarak değerlendirilmektedir. 

Farklı bir sınıflandırma yapan Watzlawick ve arkadaşlarına (1972:59-60, ak-

taran, Zıllıoğlu, 2003:113) göre ise, kodlama sisteminde analojik ve dijital kodlar 

olmak üzere iki tür bulunmaktadır. İnsanların gerçekleştirdikleri iletişimde her ikisi 

de kullanılmaktadır. Örneğin, nesneleri belirtmek için iki ayrı biçimde davranılabil-

mektedir. Söz konusu nesneler, onlara benzeyen bir şeyle temsil edilebilir ya da adla-

rı söylenebilir. İşaretten, çizimden yararlanma analojik iletişime veya kodlamaya, 

sözcüklerden yararlanma ise dijital iletişime ya da kodlamaya örnek oluşturmaktadır.   

Bir başka noktada bir kaynağın bir iletiyi kodlaması ve onun hedef kitle tara-

fından anlamlandırılması; her iki tarafın ortaklaşa sahip oldukları toplumsal birikim-

lerin ve yaşam deneyimlerinin (ortak deneyim alanı) bir yansımasını oluşturmaktadır 

(Işık, 2002:17). Yani iletişimin gerçekleştiği yer olan ortak deneyim alanı ne denli 

büyük olursa, iletişim de o kadar başarılı olacaktır (Oskay, 1999:25). Alan küçüldük-

çe iletişim ya hiç olmayacak ya da etkisini yitirecektir. Bir başka ifadeyle gönderici-

nin deneyim alanı alıcınınkiyle ne kadar çok örtüşürse, mesajın etkisi de o ölçüde 

olacaktır (Kotler ve Armstrong, 2001:519). Bu yüzden, sembollerin, mesajı gönderen 
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kaynak kadar, mesajın alıcısı tarafından da bilinen semboller olması gerekmektedir 

(Odabaşı ve Oyman, 2003:18-19).  

Kodlama aynı zamanda, iletinin gönderileceği ortamın seçimiyle de ilgilidir. 

Kişilerin arkadaşlarıyla olan günlük konuşmaları, resmi toplantı ya da teknik bir ko-

nudaki konuşmalar hep ortama bağlı değişik kodlama yol ve yöntemlerini gerektir-

mektedir (Gürgen, 1997:18). 

Öte yandan bazı durumlarda ikna edici iletişim sürecinde bir anlam kaybı da 

meydana gelebilmektedir. Bu bağlamda iletişimde mesaj kaynağı ile hedefi arasında-

ki anlam kaybının derecesine antropi denilmektedir. İletişim sürecinde antropi; man-

tıksal, ruhsal ve toplumsal nedenlerle artabilmektedir. Örneğin, anlaşılmayan simge-

ler oranı artıyorsa, antropi de yükselir. Özellikle siyasal propaganda ağırlıklı çalışma-

larda antropi bilinçli olarak artırılmaktadır. Öyle ki, siyasal simgelere çift anlam yük-

lenerek, simgelerin ifade ettiklerinin karıştırılması amaçlanmaktadır. Böylece simge-

ler anlamsızlaşarak, herkesin kendine göre yorumlaması sağlanmaktadır (Akarcalı, 

2003:24).  

Bunun yanında ikna edici iletişim sürecinin sağlıklı işleyebilmesi için gönde-

rici konumundaki kişi ya da kişilerin, ulaşmak istedikleri hedef kitleleri ve onlardan 

istedikleri tepkileri bilmeleri gerekmektedir. Yani hedef kitlenin mesajların kodunu 

nasıl açacağını baştan hesaba katan, iyi bir kodlayıcı olmaları gerekmektedir. Gerek 

doğrudan gerekse de dolaylı iletişim kanallarıyla hedef insan gruplarına mesajlar 

göndermek ve onların mesaja tepkisini alabilecekleri geri besleme kanallarını oluş-

turmak zorundadırlar.  

C. KANAL 

Kanal, kaynak ve hedef kitle arasında yer alan ve simge ya da sembollere dö-

nüşmüş iletinin gitmesine olanak sağlayan yol, geçit (Rigel, 2000b:149) olanak ta-

nımlanmaktadır. İster yüzyüze iletişiminde, isterse de kitle iletişiminde kaynağın 

oluşturduğu iletinin alıcıya ulaşması için, başka deyişle iletiyi kaynaktan alıp, pay-

laşması istenene iletebilmek için mutlaka bir kanala ihtiyaç duyulmaktadır (Yüksel, 

1989:35-36). 

İkna edici iletişim kanallarını genel olarak kişilerarası ve kitle iletişim kanal-

ları olmak üzere iki başlık altında sınıflandırmak mümkündür. Kişilerarası iletişim 

kanalları; kaynak ile alıcının yüzyüze gelmesi durumunda, örneğin, söz, yazı, resim, 
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fotoğraf ya da hareket bağlamında gerçekleşir. Kitle iletişim kanalları ise; kaynak 

tarafından kodlanan bir mesajın, televizyon, radyo, gazete, film, video, internet vb. 

gibi kitle iletişim araçlarıyla iletilmesi durumunda söz konusudur (Gürgen, 1997:20). 

Diğer bir görüşe göre iletişim kanalları, beş duyu (görme, duyma, dokunma, 

tat ve koku alma) organı bakımından sınıflandırılmaktadır. Bu bakımdan, iletinin 

gönderilmesi ve alınmasında beş duyu organı kanal görevi görmektedir (Özgen, 

2003:101). Söz konusu iletişim kanalları içinden ne kadar çoğu iletişim sürecinde 

kullanılırsa; başka deyişle ne kadar çok duyu organı iletişimin gerçekleşmesi için işe 

koşulursa, iletişimin etkinlik ve başarısının da o oranda artacağı (Yüksel, 2003b:17) 

kabul edilmektedir. 

Bir başka noktada iletişim sürecinde kullanılan kanal, hedef alıcının etkilen-

me derecesini de değiştirebilmektedir. Örneğin, günümüzde yoğun teknolojinin kul-

lanıldığı kanallar, bazı hedef alıcı üzerinde etkili olurken; bazılarında etkiye yol aç-

mamaktadır. Burada etkiyi sağlayan, kaynağın güvenilirliği, saygınlığı ya da iletinin 

gücü değildir. Direkt kanalın teknolojik donanımı hedef kitlede bir etki yaratabilmek-

tedir (Rigel, 2000b:149). Kanadalı ünlü iletişim bilimci Marshall McLuhan ilk olarak 

bu düşünceyi “araç mesajdır” diyerek savunmuş ve iletişimde iletinin gönderildiği 

kanalın (kitle iletişim kanalının içeriği değil, tekniği, daha doğrusu araçların kendisi) 

önemini vurgulamıştır (Shea ve Burton, 2001:153; Avcı, 1999:161). Ayrıca 

McLuhan, kanalın iletişimin anlamını saptadığını; araç niteliğinin, toplumu, ilettikle-

ri mesajdan daha fazla etkilediğini ve hiçbir iletişim aracının yansız olmadığı görü-

şünü ileri sürmüştür (Baudrillard, 1991:27; Usluata, 1995:23).     

İletişim sürecinde kanal açısından üzerinde durulması gereken diğer bir nokta 

da, kanalın sahip olduğu kapasitedir. İletişim sürecinde bilgi aktarım kapasitesinin 

yüksekliği, bir oranda kanalın kapasitesine bağlı olarak değişmektedir. Örneğin, kay-

nağın konuşma hızı kanalın kapasitesi olarak ele alınabilir. Burada eğer kodlama iyi 

gerçekleştiriliyorsa, başka deyişle konuşmada gereksiz sözcüklere yer verilmiyorsa, 

kanalın kapasitesi de artacaktır (Yüksel, 1989:36). Böylece kısa sürede daha fazla 

bilgi aktarımı gerçekleştirilebilmektedir. 

İkna edici iletişimin her şeyden önce etkili ve başarılı olabilmesinde kanal se-

çiminin büyük önemi bulunmaktadır. Öyle ki, ikna edici iletişimde hangi kanalın 

seçileceği, iletişimin amaçlarına, hedef kitlenin özelliklerine, zaman ve mekânın sı-
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nırlılıklarına bağlı olarak değişmektedir. Örneğin, hedef kitlenin, yaş, cinsiyet, gelir 

durumu ve eğitimi gibi sosyo-demografik değişkenlere bağlı olarak farklı kanal se-

çimleri söz konusu olabilmektedir. Mesela, okuma yazma oranın düşük olduğu top-

lumlarda gazete ve dergi yoluyla ikna edici mesaj sunumu yanlış bir strateji olacaktır. 

Bu gibi toplumlarda özellikle televizyon ve radyo daha etkili olabilecek iletişim ka-

nallarıdır. Böylece hedef kitle, konuşmacıyı ekranda görebilecek, onun televizyonda 

gerek görünüşünden gerekse de sözsüz iletişim kodu olarak değerlendirilen beden 

dilinden etkilenebilecektir.  

Konuyla ilgili olarak Rosenberg ve McCafferty (1987:31-47) tarafından 1984 

ABD Genel Seçimleri sırasında yapılan bir araştırmada adayın kişisel görünümünün 

seçmenlerin oy verme kararları üzerindeki etkisi kanıtlanmaya çalışılmıştır. Araştır-

macılar, kişisel görünümün, seçmenler üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla laboratu-

ar ortamında yaptıkları birbiriyle ilişkili üç deneyde, aynı adayın farklı fotoğraflarını 

deneklere göstererek, algıladıkları izlenimleri saptamaya çalışmışlardır. Deney so-

nunda aynı kişiye ait farklı sunumların kişinin karakterine ilişkin farklı imajlar oluş-

turabileceği ortaya konulmuştur.  

Ancak televizyonun bu üstünlüğüne karşın gazete ve dergi gibi kanallarla su-

nulan yazılı mesajlar daha kalıcı olabilmektedir. Bu gibi durumlarda birey aradan 

zaman geçtikten sonra bile aynı mesajı tekrar okuma ve mesaj üzerinde düşünme 

şansı bulabilmektedir. Gazete ve derginin aksine radyo ve televizyon kanalıyla sunu-

lan hareketli görüntü ve ses aracılığıyla ileti bir kez duyurulmakta, görülmekte ve 

ardırdan kaybolmaktadır. Kaynağın iletiyi sunduğu andan itibaren ileti üzerinde de-

ğişiklik yapma şansı bulunmamaktadır (Işık, 2000:61). Yine radyo ve televizyon gibi 

kitle iletişim kanallarıyla aktarılan mesajlar o anda izlenip- dinlenip veya kavramayı 

gerektirdiğinden, tekrar izlenme ya da dinlenme imkânı bulunmamaktadır.   

D. MESAJ 

Mesaj, hedef kitle için bir uyarıcı olarak fonksiyon icra eden sinyal ya da sin-

yaller bileşimi ve iletişim sürecinde aktarılan şeylerin bütünüdür (Mutlu, 1998:245). 

Bir başka anlamda mesaj, kaynaktan alıcıya gönderilen bir uyarı, bir düşünce, duygu, 

kanı ya da bilgilerinin kaynak tarafından kodlanmış halidir (Yüksel, 2003b:12). Kı-

sacası mesaj, işaretlerden (sinyal) kurulur (Schramm, 2000:104) ve anlam yaratmak 

amacıyla üretilirler (Gerbner, 2005:79).  
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Mesaj öğesinde üç nokta önem taşımaktadır. Bunlar; (a) mesaj dili ve kodu, 

(b) mesaj içeriği, (c) mesaj geliştirimi olarak ifade edilmektedir (Yüksel, 1989:30-

33). 

Mesajın dili, herhangi bir ulusal dil olabileceği gibi, müzik, sanat ve hareket-

ler (örneğin, jestler ve mimikler) gibi konuşulan dil dışında da bazı kodlar olabilmek-

tedir. Mesajın dili konusunda önem verilmesi gereken en önemli nokta; etkin ve sağ-

lık bir iletişim adına, mesaj dilinin hem kaynak hem de hedef açısından net ve anlaşı-

lır bir yapı taşımasıdır. 

Kuşkusuz burada, kullanılan dil dağarcığının, söz varlığının, hedef alıcı kitle-

nin temel söz varlığı ile ne kadar örtüştüğü önem kazanmaktadır. Yine diğer bir ö-

nemli husus, verilen mesajın kolayca anlaşılması yanında, tutum ve davranışı etkile-

mesi ve ileride kullanılmak üzere saklanması, depo edilmesidir. Burada bilinen söz-

cüklerden, ata sözlerinden, deyimlerden yararlanılması, amaca uygun sloganlar oluş-

turarak hedef kitlenin yabancı olmadığı yaklaşımlardan hareket edilmesi gibi özellik-

ler söz konusudur (Aziz, 2003:39). 

Mesaj içeriği’ni, kaynağın amacını ifade etmesinde seçilen mesaj malzemesi 

olarak tanımlamak mümkündür. İçerik, koda benzer şekilde öğelere ve yapıya sahip-

tir. Örneğin eğer üç bilgi parçası sunulacaksa, mutlaka onların belli bir düzen ve sı-

raya kavuşturulması da gerekmektedir. 

Mesaj geliştirimi ise; iletişim kaynağının kodları ve içeriği seçerken ve dü-

zenlerken verdiği kararlardır. Bu bağlamda, “mesaj geliştirimini neler belirler?” so-

rusuna verilecek yanıtta ilk olarak karşımıza kaynağın özellikleri çıkmaktadır. Kay-

nağın iletişim becerisi, tutumu, bilgisi, kültürü, toplumsal sistemdeki konumu ve 

seçici algısı hep belli seçimlerin belli biçimlerde yapılmasını beraberinde getirmek-

tedir. Mesaj geliştiriminin diğer önemli belirleyicisi de hedef kitle ve onun özellikle-

ridir.      

Mesaj tasarımlanırken temel amacı, hedef kitle üzerinde etki sağlamak oluş-

turmaktadır. Etki, yoğun duygulanım sonucu oluşan ve kişiyi ya da kitleyi harekete 

geçiren, motive eden güçtür. Dolayısıyla mesaj, etkisi oranında, hedef kitle üzerinde-

ki amacını gerçekleştirir (Rigel, 2000b:148).   
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Wilbur Schramm’a (2000:113) göre, mesajın amaçlanan etkileri yaratması is-

teniyorsa, uyulması ve yerine getirilmesi gereken şartlar vardır. Bunları sıralayacak 

olursak: 

1. Mesaj amaçlanan hedefin dikkatini çekecek şekilde yaratılmalı, sunulup 

dağıtılmalıdır. 

2. Mesaj, “anlamı bozmadan aktarılacak şekilde” hem kaynağın hem de hedef 

kitlenin ortaklaşa sahip oldukları yaşam deneyimlerini ifade eden işaretlerle verilme-

lidir. 

3. Mesaj hedefte ihtiyaç uyandırmalı ve bu ihtiyaçların karşılanıp giderilmesi 

için bir şeyler önermeli ya da yol göstermelidir. 

4. İhtiyaçların giderilmesinde mesaj ile önerilen yol, bireyin içinde bulunduğu 

grup normuna uygun düşmelidir.  

Konuyla ilgili farklı bir değerlendirmede bulunan Küçükkurt (1987:45) ise, 

zihnin ikna edilmesi için verilecek mesajların şu şartlara uygun olması gerektiğini 

savunmaktadır: 

1. Mesajın içeriği, mutlaka bireyin biyolojik-fizyolojik dürtülerine hitap et-

melidir.  

2. Mesajın içeriği, bireyin alışkanlıklarıyla ilgili olmalı, onun dışında olma-

malıdır.  

3. Mesajla önerilen davranışı teşvik edici bazı şartların da oluşturulması ve 

geliştirilmesi gerekmektedir. 

Yukarıdaki sıralan şartlar ışığında genel bir değerlendirme yapacak olursak, 

ikna edeci mesajı gönderen kaynağın, alıcının bütün özelliklerini çok iyi bilmesi ve 

alıcıyı önceden tanıması önem taşımaktadır. Burada, gelenek, görenek, anlayış ve 

yaşanılan çevrenin bilinmesinin çok büyük önemi vardır. Aynı zamanda üzerinde 

durulması gereken bir konu da, mesajın doğru zamanda iletilmesi gerçeğidir. Çünkü 

mesaj, doğru zamanda, doğru alıcıya doğru kanallarla iletilirse görevini başarıyla 

tamamlamış olacaktır (Özgen, 2003:101).    

Bir başka noktada ikna sürecinde mesajı belli fikirler üzerinde (örneğin olum-

lu nedenler, rakiplerin olumsuz yanları) yoğunlaştırarak hedef kitleye ulaştırmaya 

çalışmak; ikna amacına yardımcı olabilecek seçeneklerden biridir. Örneğin; bir TV 

reklamında bir çamaşır makinesi deterjanının diğerlerinden daha etkili ve güvenli 
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olduğu, çünkü çamaşırı yıpratmadığı söylenebilir (Odabaşı ve Oyman, 2003:41). 

Ancak, bu süreçte kullanılan mesajlardaki sistematik farklılıkların etkileri, mesajın 

örgütlenme yapısı, mesajı oluşturan dilsel özellikler ile mesajın tarzı da önem taşı-

maktadır (Bettinghaus ve Cody, 1987:5). 

Sonuç olarak ikna edici mesajın motive edici güç yaratması, iknanın başarısı 

açısından zorunluluk arz etmektedir. Mesaj, alıcı hedef kitlede ne kadar motive edici 

güç yaratabiliyorsa o kadar güçlü demektir. Dolayısıyla ikna etme başarısı da o kadar 

fazla olacaktır. Kısacası, ikna edici mesaj mümkün olduğunca motive edici güç yara-

tacak biçimde organize edilmeli ve bu yolla alıcı hedef kitleler manipulatif etkiye 

maruz bırakılmalıdır (Anık, 2000:246).     

1. İkna Edici Mesajın Özellikleri 

İkna edici iletişim mesajının etkinliği, bir yerde onun içeriğiyle çok yakından 

ilgilidir. Burada özellikle ikna edici mesajın ne dediği üzerinde dikkatimizi yoğunlaş-

tırıyoruz. İkna edici bir mesajın ilk özelliği, öne sürdüğü fikrin ya da düşüncenin, 

hedef kitlenin fikrinden ne kadar farklı olduğudur. 

a. Görüş Farkı 

Bir iletişimin kabul edilme olasılığı, iletişiminle onu algılayan kişinin görüşü 

arasındaki farkla ters orantılıdır (Milburn, 1998:211). Bu anlamda mesajın ileri sür-

düğü görüşler ile hedef kitlenin görüşleri arasındaki farklılık “görüş farkı” olarak 

adlandırılmaktadır (Gürgen, 1990b:360). 

Herhangi bir etkileyici iletişim durumunda temel gerginlik kaynağı, hedefin 

başlangıçtaki konumu ile iletişim tarafından savunulan farktır. Bu fark arttıkça, ger-

ginlik ya da duyulan rahatsızlık da artacaktır. Örneğin, tiryakilere, sigaranın dişlerin 

sararmasına yol açabileceğinin söylenmesi (hafif olumsuz bir iletişim) durumunda, 

kansere yol açabileceğinin söylenmesi (çok olumsuz bir iletişim) durumuna nazaran 

daha az bir gerginlik ortaya çıkacaktır (Freedman vd., 1998:358). Dolayısıyla ikinci 

iletinin sağlayacağı tutum değişikliğinin değişim derecesi ve niteliği, birincisinden 

daha fazla ve yoğun olacaktır (Oktay, 2000:193). 

Yani, görüş farkının büyük olduğu durumlarda, tutum değişikliği de daha bü-

yük ve köklü olmaktadır. Ancak görüş farkı ile tutum değişikliği arasındaki ilişki her 

zaman bu kadar yalın değildir. Bazı karmaşıklaştırıcı etmenler, görüş farkı ve gergin-

liğin derecesi çok büyük olduğunda, bireyin, farkı ve çelişkiyi ortadan kaldırmak için 
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tutumunu yeterince değiştirmeyi güç bulması ve kaynağın güvenilirliğinden kuşku 

duyarak onu reddetmesi sonucunu doğurabilmektedir (Freedman vd., 1998:358-359). 

Böylesi bir durumda birey, ortaya çıkan tutarsızlığı gidermek için aşağıdaki yollar-

dan birisine başvurarak mesajı reddetmektedir (Gürgen, 1990b:360): 

— Mesajı bir karşı görüşle çürütür, 

— Kaynağa inanmayarak mesajı reddeder, 

— Kaynağı kabul etmez, küçümser ve mesajı reddeder, 

— Mesajın içeriğini amacından saptıracak biçimde yanlış yorumlayarak me-

sajı kabullenmez.   

Bu nedenle ikna edici iletişim mesajının hedef kitlelerin, konuyla ilgili tutum-

larına ters düşmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bunun için de hedef bi-

reylerin tutum ve davranışları ile onları yönlendiren etmenlerin çok iyi araştırılması 

kaçınılmaz olmaktadır.  

Burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta da, mesaj içeriği dışında başka 

faktörler de görüş farkının gücünün kırılmasında etkin rol oynayabilmektedir. Birey, 

kendi görüşünden belli bir derecede farklı bir tutumu savunan bir mesajla karşılaştı-

ğında, mesajın geldiği kaynağın özellikleri devreye girebilmektedir. Sözgelimi, böyle 

bir durumda inanırlılığı yüksek bir kaynaktan gelen mesajın tutum üzerinde etkisi, 

inanırlılığı daha düşük bir kaynaktan gelen mesaja göre daha fazla olabilmektedir 

(Arkonaç, 2001:184).       

b. Mesajın Tek ve İki Yönlü Sunumu 

İkna edici mesaj özellikleri içinde üzerinde durulması gereken önemli bir 

nokta, iletinin tek ya da çift yönlü sunumudur. Çünkü iletişim mesajlarına cevap ola-

rak verilen tepkilerle ilgili yapılan deneysel araştırmalar, ikna edici mesajın sunum 

biçiminin, içeriğinden daha önemli olduğuna vurgu yapmaktadır (Nimmo, 

1970:171). Tek yönlü iletişimde sadece ileri sürülen tez (görüş) açıklanırken; dinle-

yicilerin analiz edeceği, tartışacağı veya iddiayı çürüteceği herhangi bir detay veril-

memektedir (Schiffman ve Kanuk, 1997:612). Çift yönlü iletişimde ise, karşıt tezin 

görüşünden de söz edilmekte ve çoğunlukla da bu karşıt tez çürütülmektedir (Bektaş, 

2000:177). Bu şekilde önceden uyarılan hedef kitle, daha sonra karşılaşabileceği kar-

şıt görüşlere karşı kendini savunma imkânı bulacaktır. Başka deyişle, karşıt görüşlere 

karşı direnme gücünü artırmış olacaktır (Gürgen, 1990b:364).   
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İkna edici mesajın iki yönlü sunulmasının çoğunlukla, tek yanlı sunulmasın-

dan daha etkili olduğu bilinmektedir. Bir sorunla ilgili iddiaları her iki yanıyla sun-

ma, sadece savunulan görüşü destekleyen iddiaları sunmaya oranla, savunulan görüşe 

karşı olanlar üzerinde daha etkili olmuştur (Hovland vd., 2000:234). Özellikle alıcıla-

rın çoğunun, kaynak için tanıdık kişilerden oluştuğu bir gruba seslenirken ya da geçi-

ci tutum değişimi istendiğinde ve özellikle bireyler dostane bir yaklaşım sergiliyorsa 

mesajın tek yanlı sunulması yeterlidir (Schiffman ve Kanuk, 1997:301). Ancak hedef 

kitlenin önyargılı olduğu bir konuda ya da hedef kitlenin savın ikinci yanını başka-

sından duyma olasılığının olduğu durumlarda, mesajın iki yönlü sunulması daha uy-

gun olacaktır (İnceoğlu 1993:122-123; Şerif ve Şerif, 1996:560; Kotler, 2000:558; 

Türkoğlu, 2004:105). Böylece bireyin, daha sonra yüzyüze geleceği karşıt görüşlere 

kendisini hazırlaması sağlanmış olur (Atkinson vd., 1999:669; Kocabaş vd., 

2000:101).  

Örneğin, seçim kampanyaları döneminde bu olguya sık sık rastlamak müm-

kündür. Bazı politikacılar kampanya çalışmaları sırasında, rakip parti ya da adayın 

görüşlerine de yer vererek seçmen kitleleri etkilemeye çalışmaktadırlar. Böylece 

seçmen kitleler, daha sonra karşılaşacakları rakip parti ya da adayın görüşlerine karşı 

hazırlıklı veya aşılanmış olmaktadırlar. Aynı zamanda bu teknik, kaynağın güvenilir-

liğini artırmakta; hedef seçmenlere adayın tarafsız, açık görüşlü ve konuları incele-

mede adil olduğu izlenimi vermektedir. 

Benzer bir değerlendirmede bulunan Damlapınar’a (2003:105) göre de, örne-

ğin, ekonomik sorunlarla ilgili olayların sadece olumlu yanlarının ortaya konmasına 

göre, olumsuz yanlarını gösteren kitle iletişim araçlarının etkileri daha güçlü olacak-

tır. Çünkü kitle iletişim araçlarındaki bu olaya yaklaşım açısından, herhangi bir buh-

ran döneminde hem olumlu görüşlere hem de olumsuz düşüncelere yer verilmesi etki 

düzeyini teorik olarak yükseltmektedir.  

Ayrıca öne sürülen iddianın iki yönü ile birlikte sunulması, adilliğin bir gös-

tergesidir ve hedef kitlenin, mesajın ve kaynağın aleyhinde fikir belirtme ihtimalini 

azaltacaktır (Mowen ve Minor, 1998:327). Yine mesajların iki yönlü sunulması kay-

nağın daha güvenilir olarak algılanmasını sağlayacaktır (Stiff, 1994:119). 

Ancak mesajın iki yönlü sunulması bir takım sakıncaları da bünyesinde ba-

rındırmaktadır. İlk olarak, bireyi daha önce farkında olmadığı ürün ya da konunun 
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olumsuz yönleri hakkında haberdar eder. İkinci sakınca ise, hedef kitlenin daha önce 

haberdar olduğu önemli bir olumsuz yönü tanımlamadaki başarısızlık, kaynağa olan 

güvenin azalmasına neden olabilmektedir (Göksel vd., 1997:85-86). 

Bir başka açıdan ikna edici mesaja maruz kalan kitlelerin zekâ ve eğitim se-

viyeleri ne kadar yüksekse, çift yönlü mesajın etkisi, tek yönlü mesaja oranla o ölçü-

de artacaktır (Burnett ve Moriarty, 1998:260). Yani, eğitim seviyesi artıkça, bir soru-

nun çeşitli yönlerini bilme ya da tahmin etme olasılığı artacak ve konunun iki ya da 

daha fazla yönü araştırılacaktır (Severin ve Tankart, 1994:260-261). Bunun tersi du-

rumda ise, yani karmaşık ve hedef kitle tarafından iyi bilinmeyen bu konuda dinleyi-

cinin zekâ ve eğitim seviyesi düşük ise, tek yönlü iletişim daha etkili olacaktır. 

Sonuç olarak, ikna edici iletişim mesajının tek ya da çift yönlü sunumunun 

etkisini değerlendiren bütün çalışmalar, bu değişkenin diğer bir dizi değişkenlerle 

etkileşim içinde olduğunu ileri sürmektedir. Kesin karar (commitment), eğitim düze-

yi ve sahip olunan bilgi, mesaj yönlülüğü ile etkileşim halindedir. Konuyla ilgili u-

zun bir dönemi kapsayan süreçte yapılan tartışmaları şu şekilde özetlemek mümkün-

dür (Bettinghaus ve Cody, 1987:154): 

1. Elde edilen farklar bütün araştırmalarda desteklenmese bile mesajın iki 

yönlü sunumu, yüksek eğitim düzeyine sahip kitle için daha tercih edilir görünmek-

tedir. 

2. İnsanlar başlangıçta iletişimcinin konumu ya da amaçları ile uyuşmadığın-

da, iki yönlü mesajlar daha etkili olabilmektedir. 

3. İnsanların ikna edici kaynağın konumuna zıt mesajlara maruz kalma ihti-

malinin olduğu durumlarda, mesajların iki yönlü sunumu daha tercih edilir görülmüş-

tür. 

4. Alıcının sonradan zıt mesajlara maruz kalma ihtimalinin bulunmadığı du-

rumlarda ise, bir başka anlatımla izleyici kaynakla aynı fikri paylaşıyorsa, tek yönlü 

mesajlar daha etkilidir. 

5. İnsanların sahip oldukları tutum ve kararlılıkları, mesajın tek ya da çift 

yönlü sunumuyla ilişki içinde olabilmektedir. 

c. Mesajın Duygusal ve Rasyonel Sunumu 

İkna edici mesaj etkinliği açısından mesajının duygusal ya da rasyonel oluşu 

da önem arz etmektedir. Mesajlarda duygusal unsurların kullanım amacı, sevgi anla-
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yışına dayalı olarak öne sürülen konu ya da kişi ile hedef kitle arasında bir bağ kur-

maktır (Solomon vd., 1999:164). Ayrıca duygusal içerikli mesajlar, daha çok insanın 

psikolojik özelliklerine gönderme yaparak (Bettinghaus ve Cody, 1987:154); korku, 

endişe, suçluluk, coşku veya özgüven gibi belirli bir tutum meydana getirme niyetini 

taşımaktadır (Burnett ve Moriarty, 1998:260). Rasyonel mesajlar ise, daha çok hedef 

kitlenin kişisel çıkarlarına hitap etmektedir. Örneğin, kalite, ekonomi, değer, garanti 

veya performansı gösteren mesajlar rasyonel içerik taşımaktadır (Kotler, 2000:556; 

Churchill ve Peter, 1998:476).  

Aslında tek başına duygusal ya da rasyonel mesaj sunumu fazla görülen bir 

durum değildir. Genelde ikisi birarada kullanılmaktadır (Arkonaç, 2001:186). Burada 

önemli olan nokta, kaynağın sunduğu konunun hedefe ne kadar yakın olduğu ve onu 

ne derece ilgilendirdiğidir (Bektaş, 2000:178). İnsanlar, propagandanın kendilerine 

yakın bir konusu olduğunda duygusal olabilmekte, aksi takdirde duygusallık dinleyi-

ci tarafından tuhaf olarak nitelendirilmekte ve şüphe ile karşılanmaktadır (Yüksel, 

1994:132-133). Yine ikna edici iletişim mesajında hiciv unsurunun bulunmamasının, 

mesajın ikna gücünü artırmadığı görülmüştür (İnceoğlu, 1993:123).  

Bunun dışında hedef kitlenin zekâ ve eğitim seviyesi de mesaj sunumu açı-

sından önem arz etmektedir. Bu bakımdan eğitim seviyesi yüksek, zeki ve kültürlü 

kişilerde bilişsel bir değişim yaratılması amaçlandığında rasyonel yaklaşım daha faz-

la önem taşıyabilmektedir. Tersi durumda ise duygusal yanı (özellikle korku yaratıcı 

veya tehdit edici yanı) ağır basan mesajlar daha etkin olabilmektedir (Kağıtçıbaşı, 

1992:183). Ancak bu konuda kesin bilgi verecek kontrollü araştırmalar pek yoktur. 

Bunun nedeni duygusal ile rasyonel yaklaşımı birbirinden ayırmanın zorluğu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu bakımdan veri ve istatistiğe dayanan mesajın rasyonel 

sunumu tutum ve davranışları değiştirmede yeterli olmamakta, duygulara hitap eden 

güdülerin ve cazibelerin kullanılması da gerekmektedir (Bettinghaus ve Cody, 

1987:153). 

Yukarıda açıklananlar dışında ayrıca mesaj, hedef kitlenin dikkatini çekecek 

biçimde yapılandırılmalı ve sunulmalıdır. Bu bakımdan mesajın dikkat çekecek şe-

kilde kurulması; zamanlama, yer seçimi ve konu ile yakından ilgili olmasına özen 

gösterilmelidir. Örneğin, bir siyasal kampanya çalışmasında hedef alınan kitle genel-

de parti sempatizanı ya da partiye yakın kişilerden oluşuyorsa, böylesi durumlarda 
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vurgulanmak istenen temel konuları sona saklamak ikna edici mesajın akılda kalması 

açısından önem taşımaktadır. Buna karşılık ilgisiz seçmenlerin dikkati çekmek ve 

motivasyonları artırmak adına önem taşıyan mesajlar öncelikle sunulmalıdır. Yine 

korku uyandıran, saldırgan ve tehdit edici sunumların, sıklıkla mesajın verimliliğini 

kısıtlayan savunmacı tutumlar uyandırabileceğini için dikkatli olunmalıdır (Nimmo, 

1970:172).   

2. İkna Edici Mesajın Edinilmesi Süreci 

Sınırlı etkiler modeline göre, kitle iletişim araçları bireylerin tutum ve davra-

nışlarını doğrudan etkilemek yerine, var olan tavır ve davranışları pekiştirici bir işle-

vi yerine getirmektedir (Klapper 1995:135-143). Çünkü insanlar seçici dikkat, seçici 

algılama ve seçici hatırlama gibi çeşitli savunma stratejilerini kullanmak suretiyle 

kendilerini çatışmacı mesajlardan koruyabilmektedirler (Türkoğlu, 2004:105). 

İkna edici mesajın edinilmesi (seçici süreç), en dışta seçici maruz kalmanın 

bulunduğu, onu seçici dikkatin izlediği, daha sonra seçici algılamanın bulunduğu ve 

sonda da seçici anımsamanın yer aldığı dörtlü savunma çemberi olarak düşünülebil-

mektedir. Öyle ki istenmeyen bir bilgi bazen en dıştaki çembere takılabilmektedir. 

Örneğin, bir seçmen televizyonda iki başkan adayının tartışmasını izlerken, seçici 

maruz kalmayı uygulayarak ikna edici mesajdan tamamen kaçınmak zorunda kalma-

yabilir. Eğer yalnızca desteklediği adayı görmek ve işitmek istiyorsa, seçici dikkati 

kullanarak, yalnızca ilgili adayın konuşmalarına dikkat kesilebilir. Böylelikle seçmen 

bir yandan seçici algıyla uyum için olan mesajları duyarken; diğer taraftan ise seçici 

anımsamayla kendi özgün görüşünü destekleyen noktalar dışında her şeyi unutabilir 

(Severin ve Tankard, 1994:107-108).     

a. Seçici Maruz Kalma 

Bireylerin kendi düşünce ve tutumlarına uygun bilgilere (TV, radyo kanalı, 

belirli gazeteler v.s) yönelmesi olarak tanımlanan “seçici maruz kalma”nın (Sakallı, 

2001:20) temeli aslında Festinger’in “Bilişsel Çelişki (Uyumsuzluk) Kuramı”na da-

yanmaktadır (Oktay, 2000:197). Kuramın en belirgin noktasını, inanç ya da tutumlar-

la açık davranışlar arasındaki tutarsızlıklar oluşturmaktadır. Söz konusu tutarsızlık-

lar, farklı biçimlerde azaltılabilen ya da giderilebilen bir dizi zihinsel çelişki doğur-

maktadır (Freedman vd., 1998:464-465). Çelişki içinde kalan birey, bu uyumsuzluğu 

gidermek için, “ilave yeni haklı kılımlar” peşine düşmektedir. Bu durumda bilişsel 
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çelişkiyi tamamen ortadan kaldıramasa da, “uyumsuzluk azatlımı süreci” sayesinde 

birey, eski bilişsel öğeler ile yeni davranış veya yeni tutumu arasında bir denge ya da 

uyum elde etmiş olacaktır (Tekinalp ve Uzun, 2004:119; Türkoğlu, 2004:108-109). 

Sözgelimi, A kişisi için X partisinin lideri karizmatik bir kişiliğe sahiptir. Par-

tisi her ne kadar itici ve ürkütücü olsa da, lideri onu seçmenlerin “gönlünde yatan 

parti” haline getirecektir. Birey geliştirdiği bu tür gerekçelerle uyumsuzluğunu a-

zaltmaya ve davranışı için haklı nedenler bulmaya çalışacaktır (Anık, 2000:150-151). 

Böylesi bir durumda bireyin yapabileceği birkaç yol vardır (Mutlu, 1998:70; Baysal 

ve Can, 1996:276): 

1. Varolan tutumları destekleyen bilgileri arama, 

2. Yeni ve çelişkili bilginin doğrudan reddedilmesi ve değersiz bulunması, 

3. Uyumsuzluk konusunun önemini azaltmak, 

4. Uyumsuz bilgiyi kabul edip, bu konudaki varolan tutumu reddetmek.      

Uyumsuzluk teorisi, mevcut uyumsuzluğu ortadan kaldırmakla kalmaz, aynı 

zamanda böylesi uyumsuzluk durumunun (bilginin) oluşmasını önlemeyi de öngör-

mektedir (Festinger, 2000:61-70). İşte seçici maruz kalma davranışının temeli de 

buna dayanmaktadır. Mevcut tutumlarla, tercihlerle ve davranış biçimleriyle çelişen 

ileti ve bilgiler, bireyler tarafından daha baştan reddedilirken; mevcut tutumları, ter-

cihleri ve davranış biçimlerini destekleyen ileti ve bilgiler kabul edilmektedir. Seçici 

maruz kalma tezine göre; iknaya yönelik iletişime maruz kalan kişi, kendi düşünce 

tutumlarıyla uyuşan ve onları destekleyen iletileri kabul ederek benimsemektedir. 

Yani birey, tutumlarını “pekiştirici” etkiye açıktır, tersi durumda ise, tutumlarını de-

ğiştirmesi zor olacaktır (Oktay, 2000:197-198).  

b. Seçici Dikkat 

Seçici dikkat, bir insanın, sunulan mesajın güçlü olarak sahip olduğu tutum, 

inanç ve davranışlarla uyum içinde olan parçalarına dikkat etmesi; öte yandan tutum, 

inanç ve davranışlarla uygun olmayan parçalarından kaçınması eğilimidir (Severin ve 

Tankard, 1994:106-107). 

Bir başka anlatımla seçici dikkat, insanların yoğun ihtiyaç ve isteklerini karşı-

layan uyarıcıya karşı dikkatlerini yoğun bir biçimde yöneltmesidir (Odabaşı ve Barış, 

2003:132). Örneğin, havaalanında uçak beklemekte olan bir mühendis, bir avukat ya 

da bir doktor ortamı farklı olarak algılayacaklar, büyük bir olasılıkla meslek kültürle-
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rinin yönlendirdiği seçimleyici dikkatin etkisiyle ortam değerlendirmesi yapacaklar-

dır (İnceoğlu, 1993:45). 

Öte yandan araştırmalar, yenilik arayan bireylerin uyumsuzluk yaratan bilgi-

lerden her zaman kaçınmayacaklarını göstermiştir. Yeni, ilginç, öne çıkan özellikleri 

olan ya da eğlendirici nitelik taşıyan bilgi (karşıt yönde de olsa) insanların dikkatini 

çekebilmektedir. Diğer bir değişle, sunulan mesaj, yaratması muhtemel psikolojik 

rahatsızlık ya da uyumsuz düzeyini aşacak ödüller taşıyorsa, büyük olasılıkla ondan 

kaçınılmayacaktır. Yine bireyler, çok sıkı bir şekilde bağlılık göstermiyorlarsa, kendi 

inançları, davranışları ya da seçimlerine ters düşen materyallere dikkat etme eğilimi 

gösterebilmektedirler (Severin ve Tankard, 1994:248-249). 

c. Seçici Algılama 

Algılama, çevresel uyarıcıların duyu organları vasıtasıyla beyine giderek bu-

rada yorumlanıp anlamlı hale gelmesi (Tolan, 1983:364) olarak tanımlanmaktadır.   

Bir insanın belli bir yönde eyleme geçebilmesi için ön koşul, o insanın o yön-

de bir alternatifin varlığını bilmesi ve bu bilgiyi algılamasıdır (İnceoğlu, 1985:9). Bir 

anlamda bireyin belli bir ürünün tüketicisi, belli bir siyasi görüşün taraftarı durumuna 

getirilebilmesi için, konu ve içeriği hakkında iletilen bilgileri algılayabilmesi gerek-

mektedir. 

Algılamayı yapan kimsenin, algılama konusu olan olayın, kendi ihtiyaçlarını, 

değerlerini ve beklentilerini ilgilendiren yönlerini dikkate almasına ise, seçici algıla-

ma denilmektedir (Eren, 2000:62). Tanımda da ortaya koyulduğu gibi, çevresinde her 

an sayılamayacak kadar çok sayıda uyarıcıyla karşı karşıya bulunan birey, ancak 

ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda bunlardan bazılarını belirgin olarak algılamakta-

dır. Bu nedenle reklam uzmanları ya da siyasal kampanya yöneticileri, seslenecekleri 

hedef kitlenin algılamalarının seçici özelliğini kendi lehlerine çevirmeye ve bunda da 

süreklilik sağlamaya çaba göstermelidirler.  

Algılamanın önceki deneyimlerden kopuk olmadığını savunan sosyal psiko-

loglara göre, algıyı, yapısal ve fonksiyonel (işlevsel) faktörler belirlemektedir (İsen 

ve Batmaz, 2002:106). Yapısal faktörler, fiziki çevre ve fiziki çevrenin kişinin sinir 

sisteminde uyandırdığı tepkilerdir. Fonksiyonel faktörler ise; bireyin ihtiyaçları, ruh 

hali, geçmiş yaşantısı ve deneyimlerinden kaynaklanmaktadır. Algılama bu faktörle-

rin ortak fonksiyonudur. Ayrıca algılama fonksiyonel olarak seçicidir. Bu anlamda 
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birey, önem verdiği nesneleri algılamaktadır. Bir başka anlatımla ferdin sosyal ba-

kımdan önem verilen bir nesneye ne kadar ihtiyacı varsa, fonksiyonel faktörlerin 

etkisi de o kadar belirgin olacaktır (Krech ve Crutchfield, 1999:131-133). 

Konuya farklı bir açıdan yaklaşan Odabaşı ve Barış’a (2002:131-132) göre 

ise seçici algılamada hangi uyarıcıların seçileceği iki grup faktöre bağlıdır. Bunlar: 

— Kişisel Faktörler (Beklentileri etkileyen geçmiş deneyimler ve güdüler) 

— Uyarıcının Yapısı 

Bireyler kendi beklentilerine göre ürünü ve özelliklerini algılama eğiliminde-

dirler. Örneğin, sade kahvenin şeker içermeyeceğini geçmiş deneyimlerinden bilen 

bir kişi, ürün olarak kahveyi bu içerikte bekleyecektir. 

Uyarıcının yapısı konusunda en önemli uyarıcı niteliği olarak “zıtlık” gösteri-

lebilir. Reklamlardaki renk unsuru, bu konuda iyi bir örnek oluşturmaktadır. Mesajın 

taşınması, anlaşılması, benimsenmesinin yanında dil engellerini aşan bir iletişim ve 

dolayısıyla ikna silahı olarak ön plana çıkan renkler (Türkkan, 1998:74) aynı zaman-

da nesnenin etrafındakiler içinde fark edilmesini artırmaktadır. Büyüklük de diğer bir 

özelliği oluşturmaktadır. Daha büyük nesneler, küçüklere göre daha çok dikkat çeki-

cidir. Yine uyarıcıların zamanı, sıklığı ve konumu da seçici algılamaya etki eden 

diğer unsurlardır. Göz hizasındaki raflarda yer alan ürünlerin ve sağ sayfaya konulan 

reklamların daha fazla algılandığı bilinmektedir. 

Öte yandan inançlar ve bireysel değerler de algısal seçiciliği etkileyebilmek-

tedir. Dindar bir kişi, bir konuşmanın dinle ilgili kısımlarına; öbür yandan bir sanat-

kar, aynı konuşmanın sanatla ilgili yönlerine dikkat edecektir (Cüceloğlu, 1993:123). 

Lazarsfeld ve arkadaşları (1968:87) ise, 1940 ABD Başkanlık Seçimleri sıra-

sında yaptıkları araştırmada, siyasal kampanyalar sırasında bir konu ya da aday hak-

kında kesin görüşe sahip kişilerin, kendi görüşleriyle örtüşen gazeteleri okuma ve 

konuşmaları dinleme eğilimi gösterdikleri sonucuna ulaşmışlardır. Bu kişilerin karşı 

görüşlerden etkilenme olasılığı, mesajlara seçici olarak yaklaşmaları nedeniyle azal-

maktadır.       

Bir başka açıdan mesajın istenildiği gibi algılanması, onun, hedef kitlenin “i-

zafet çerçevesi” ile ne kadar örtüştüğüne bağlıdır. Bunu da başarmak ise oldukça 

güçtür. Çünkü (Anık, 2003:147): 

1. Yayına hedef olanlar; farklı demografik özelliklere sahip olabilmektedir. 
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2. Mesajın doğrudan veya alıcıyla aktarılan simgeleri tasavvur edilirken mey-

dana getirilen bireysel kurgunun nasıl bir mantıksal çaba sonucu yapıldığıdır. Çünkü 

bir simgeyi anlamlandırmak belirli bir mantık yürütme, ilgi ve dikkat göstermeyi 

gerektirmektedir. 

3. Hedef kitle bireylerinin mesaja maruz kaldıkları andaki psikolojik durum-

larıdır. Bireyler değişik psişik durumlarına göre mesajların anlamlarını farklı yorum-

lamakta ve algılamaktadır. 

4. Son olarak, kaynağın güvenilirliği, saygınlığı, cazibesi v.s. etkenler de me-

sajın yorumlanmasını, algılanmasını etkilemektedir.      

Tolan’a (1983:368) göre algılama, kişinin psikolojik çıkar ve yararlarının sa-

vunulması yönünde bazı işlevlere sahiptir. Kişinin kendisi için büyük önem taşıyan 

düşünce, tutum ve alışkanlıklarını tehdit eden tehlikelere karşı bir savunma sistemi 

oluşturur. Bu nitelikteki uyarıcılar ya hiç algılanmaz ya da varolan inanç ve düşünce 

yapısıyla bağdaşabilecek biçimde değiştirilerek algılanır. 

Kuşkusuz, ikna edici iletişim sürecinde hedef kitlenin algı organizasyonuna 

yön vermek yeterli değildir. İstenilen biçimde algılanan mesajların kaydedilmesi ve 

depolanarak saklanması da iknacı açısından önem taşımaktadır (Anık, 2000:65). 

d. Seçici Hatırlama ve Akılda Tutma 

Seçici hatırlama, bireylerin, ihtiyaç ve tutumlarla uyumlu uyarıcıları bellekte 

tutarak gerektiğinde anımsamasıdır (Odabaşı ve Barış, 2003:132). 

Hatırlamada etkin olan bir başka faktör de, söz konusu durum ya da önerme 

ile “daha önceden aşina olma”, onu daha önceden görüp duymuş olma durumudur. 

İnsanlar, önceden bildikleri, tanıdıkları bir şeyle karşılaştıklarında, onu hatırda tut-

maları daha kolay olmaktadır (Oktay, 2000:201). 

Jones ve Kohler (1958) yaptıkları araştırmada ırk ayrımı taraftarlarının, ırk 

ayrımın lehindeki akla yatkın ve yatkın olmayan ifadeleri; ırk ayrımının aleyhindeki 

akla yatkın ve yatkın olmayan ifadelerden daha kolay hatırladıklarını bulmuştur. bu-

nun tam tersi de, ırk ayrımının karşısında olan insanlar için geçerliydi. Her iki grup 

da, kendi tutumsal konumlarını korumaya yarayan bilgiyi daha kolay öğrenmiş ve 

akılda tutmuşlardır (aktaran, Severin ve Tankard, 1994:107). 
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3. İkna Edici Mesaj Stratejileri 

Siyasal kampanya çalışmalarının üç temel amacını; “söz konusu amaçlar, va-

rolan kanaatlerin kuvvetlendirilmesi, seçmenin ikna edilmesi ve seçmende varolan 

kanaatlerin değiştirilmesi” (Devran, 2003:170) olarak tanımladığımızda; seçmenlerin 

oy verme davranışlarını belirleme ve bu doğrultuda bir takım stratejileri uygulama, 

kampanya çalışmalarının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır (Kalender, 

2000b:301).  

Söz konusu stratejilerden biri olan ikna edici mesaj stratejileri; yazılı, sözlü 

metin, görüntü, resim ve şekiller yardımıyla seçmene iletilmek istenen bilgi, fikir ya 

da haberden oluşmakta ve seçmen tercihinin etkilenmesi bakımından büyük önem 

taşımaktadır. Çünkü etkili ve ikna edici mesajlar, seçmenleri herhangi bir partiye 

motive edebilmekte; özellikle kararsız seçmenleri belli bir parti ya da adaya yönlen-

direbilmekte ve partiye bağlı insanların görüşlerini pekiştirebilmektedir (Kalender, 

2000a:128). Örneğin, muhalefet konumunda ya da seçime yeni giren bir aday, ikti-

dardaki adaya karşı yarışıyorsa, o zaman oluşturulacak ikna edici iletişim mesajları-

nın amacı, seçmenlerin kanaatlerini değiştirmek olmalıdır (Shea ve Burton, 

2001:119).  

Bunun yanında kampanya hedeflerinin ve etkileşim boyutlarının ortaya ko-

nulması gerekmektedir. Öncelikli olarak hedeflerin değişimi ve çıkarların türleri be-

lirlenmeli ve ikna çalışmalarına başlanmalıdır. Hedeflerin türleri bilgi verme, ikna ve 

davranış değişimini; değişim türleri kişisel, grupsal, kurumsal veya toplumsal etki-

lemeyi; çıkarların türleri ise kampanyanın kime daha fazla fayda sağlayacağını ifade 

etmektedir (Windahl vd., aktaran, Kalender, 2000a:129). 

Öte yandan kuramsal çalışmalar yoluyla etkileri kanıtlanmış, profesyonel ya-

şamda olduğu gibi günlük yaşamda da sıkça kullanılan 10 temel ikna tekniği bulun-

maktadır. Bunlar: “Kapıyı Aralama” Tekniği (Foot In The Door), “Kapıyı Kapama” 

Tekniği (Door In The Face), “Gitgide Artan Ricalar” Tekniği (Low-Ball Technique), 

“Sadece O Değil” Tekniği (That’s Not All), “Evet-Evet” Tekniği (Yes-Yes 

Technique), “Acaba Değil Hangi” Tekniği (Don’t Ask If, Ask Which Technique), 

“Soruya Soruyla Yanıt Verme” Tekniği (Ask Question With a Question), “Yer Etme” 

Tekniği (Planting Technique), “Borca Sokma Tekniği” ve “Önce Ver Sonra Geri Al” 

Tekniği (Throw a Ball Technique)’dir (Larson, 1995:330-331; Demirtaş, 2004:75-
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84). Ancak ikna edici iletişim çalışmalarında seçmenleri etkilemeye yönelik dört 

mesaj stratejisi ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Söz konusu türler; kapıyı aralama 

tekniği (foot in the door), kapıyı kapama tekniği (door in the face), mesaj tekrarı ve 

korku çekiciliği’dir (Kalender, 2000a:132-136). Sayılan bu dört teknik aşağıda kısaca 

ele alınmaktadır.  

a. Kapıyı Aralama Tekniği (Foot In The Door) 

“Azıcıktan bir şey çıkmaz tekniği” olarak da adlandırılan (Freedman vd., 

1998:456) kapıyı aralama tekniği (foot in the door “FITD”); insanların küçük bir 

isteğin yapılması konusunda razı edildikten sonra, onların ileride daha büyük bir is-

teği yapabilecekleri varsayımına dayanmaktadır (O’Keefe, 2002a:230; Hogg ve 

Vaughan, 2002:212). Şöyle ki: 

 

Şekil 4: Kapıyı Aralama Tekniği’nin İşleyiş Süreci 

    Birinci Aşama           İkinci Aşama   Üçüncü Aşama 

 

 

 

Kaynak: Hogg, Michael A. ve Vaughan, Graham M. (2002). Social Psychology, 

London: Prentice Hall Inc., p. 213. 

 

1960’ların ortalarında psikolog Jonathan Freedman ve Scott Fraser tarafından 

yapılan iki deney, kapıya aralama stratejisinin etkisi konusunda çarpıcı sonuçlar or-

taya koymuştur. Çalışmada araştırmacılar, kapı kapı dolaşarak ev sakinlerine “Top-

lum Trafik Güvenliği Komitesi”nin veya “California’yı Güzel Tutma Komitesi”nin bir 

üyesi sıfatıyla yaklaşmışlar ve onlardan yürüttükleri kampanya için destek talep et-

mişlerdir. Ayrıca California senatörlerine yasa değişikliği için gönderilecek bir yazı 

için de insanlardan imza istemişlerdir. İlişki kurulan hemen hemen bütün kadınlar 

listeyi imzalamaya razı olmuşlardır. Birkaç hafta sonra, farklı araştırmacılar daha 

önce görüşülen kişilerle ve önceden görüşülmeyen insanlarla irtibat kurmuşlardır. Bu 

kez görüşülen bütün ev sakinlerinden evlerinin bahçesine iki hafta boyunca “Aracını-

zı Dikkatli Kullanın” yazılı büyük ve çirkin bir tabela koymaları istenmiştir. Sonuçta 

daha önce listeyi imzalamaya razı olan (küçük bir istek) kadınların % 55’inden fazla-

X, Y’den küçük 

bir istekte bulunur. 

Y, küçük isteği 

kabul eder. 

X, Y’den daha büyük 

bir istekte bulunur. 
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sı tabelayı bahçelerine koymayı (büyük bir istek) kabul etmişlerdir. Araştırmanın 

ikinci aşamasında ilk kez görüşülen kadınların ise ancak % 17’si tabelanın bahçeleri-

ne yerleştirilmesine razı olmuşlardır (Bettinghaus ve Cody, 1987:197; Gass ve Seiter, 

2003:220; Cialdini, 2004:97-100). 

İnsanların niçin kapıyı aralama tekniğinden etkilendiklerinin tam olarak açık-

lanamadığını belirten Freedman ve arkadaşları (1998:457), iki muhtemel açıklama 

üzerinde durmaktadır. İlki, küçük bir isteğe uyan insanların ya konunun kendisine ya 

razı oldukları davranışa ya da eylemde bulunma fikrine bulaştıkları ve bağlandıkları-

dır. 

Diğer bir açıklama ise, insanın kendi gözündeki imajının ya da kendisine ait 

algısının değiştiği yönündedir. Örneğin, oy vermediği bir partinin mitingine ya da ev 

toplantısına katılan bir seçmen, yukarıdaki ilk açıklama doğrultusunda kendisini bu 

partiye bulaşmış olarak görebilecek veya ikinci açıklama doğrultusunda, gözündeki 

kendi imajı böyle bir siyasal etkinliğe katılması sebebiyle değişebilecek; tutumların-

da yumuşama olabilecektir (Kalender, 2000a:134-135). 

Öte yandan konuyla ilgili daha sonraki araştırmalar kapıyı aralama mesaj 

stratejisinin etkinliği konusunda önemli birkaç faktör belirlemişlerdir. Buna göre 

öncelikle kapıyı aralama tekniği kullanılarak başarılı olunmak isteniyorsa, başlangıç 

isteğine uygun açık bir dış gerekçe olmamalıdır. Örneğin, hedef kitleye, ilk isteğe 

uygun olarak davranış karşılığında maddi ödül veriliyorsa strateji çok başarılı sonuç 

vermeyecektir. İkincisi, birinci isteğin hedef kitle nezdinde kabullenme derecesi ne 

kadar yüksekse, kapıyı aralama tekniği de o kadar başarılıdır. Üçüncüsü, eğer hedef 

kitle yalnızca davranışı yapmakla kalmayıp, aynı zamanda başlangıç isteğine uygun 

hareketi de yerine getiriyorsa, kapıyı aralama tekniğinin daha başarılı olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Dördüncü ve son olarak, rica, kar amacı güden kurumlara nazaran, (be-

lediye veya sivil toplum örgütleri gibi) halka geniş oranda fayda sağlayan kuruluşlar-

dan geldiğinde kapıyı aralama tekniğinin başarı şansı artmaktadır (O’Keefe, 

2002a:231). 

Kalender’in (2000a:207) Konya’daki seçmen davranışına etki eden faktörleri 

tespit etmeye yönelik yaptığı alan araştırmasına göre de, kapıyı aralama tekniği, fa-

natik seçmenler dışında diğer seçmen tiplerinin (ılımlı idealist, ılımlı gelenekçi, ilke-

li/ilkesiz faydacı) ikna edilmesinde yararlanılabilecek bir tekniktir. Bu sebeple, deği-
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şik seçmen tipleriyle, parti görevlileri ve adaylar samimi bir şekilde ilgilenmeli, onla-

rı evlerinde ziyaret etmeli, mitinglere ve toplantılarına çağırmalıdır. Bu çağrıları ka-

bul eden seçmenlerin daha sonraları oy vermeye niyetlenebilecekleri düşünülerek, 

onlara değer verildiği hissettirilmeli, yapılacak ve yapılması gerekenler iyi bir şekilde 

anlatılmalı, özellikle fanatik seçmenlerin bulunacağı bu tür ortamlarda, bunların parti 

veya adayları hakkında kötü konuşulmamalıdır. 

Burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta da, kapıyı aralama tekniğinde 

sunulan ilk mesajın, kişinin gelecekte kabullenmesini sağlayacak ve kişisel algısını 

tetikleyecek yeterlikte bir teklifi içermesi gerekmektedir. Başka bir ifadeyle, kişinin 

ilk davranıştan tutum çıkarmasına yardımcı olması gerektiğinden, başlangıç teklifi 

önemsiz olmamalıdır (Burgoon ve Bettinghaus, 1980:159).    

b. Kapıyı Kapama Tekniği (Door In The Face) 

İkna çalışmalarında bazen kapıyı aralama tekniğinin tam tersi bir mesaj stra-

tejisi uygulamasında da bulunulabilmektedir. Kapıyı kapama tekniği (Door In The 

Face) olarak adlandırılan bu teknikte insanlardan, ilk etapta reddedeceklerinden emin 

olunan bir davranışı yapmaları istenmekte; daha sonra ise istek dereceleri azaltılmak-

tadır (Burgoon ve Bettinghaus, 1980:157). Aşağıdaki şekilde bu süreç daha ayrıntılı 

gösterilmektedir: 

 

Şekil 5: Kapıyı Kapama Tekniği’nin İşleyiş Süreci 

      Birinci Aşama                     İkinci Aşama   Üçüncü Aşama 

 

 

 

Kaynak: Hogg, Michael A. ve Vaughan, Graham M. (2002). Social Psychology, 

London: Prentice Hall Inc., p. 213. 

 

Bu alanda yapılan araştırmalar kapıyı kapama stratejisinin en azından bazen 

kabullenmeyi artırdığını göstermiştir (Freedman vd., 1998:457). Örneğin, Cialdini ve 

arkadaşları (1975) tarafından yapılan bir çalışmada deneklerin bazılarından, “gençlik 

alıkoyma merkezinde” ücret almadan en az iki yıl boyunca haftada iki saat danışman 

olarak gönüllü olmaları istenmiş; reddettiklerinde ise araştırmacı hemen, belki çok 

X, Y’den büyük 

bir istekte bulunur. 

Y, büyük isteği 

reddeder. 

X, Y’den ilk isteğine 
göre daha küçük bir 

istekte bulunur. 
 



 47 

daha az zaman ayırabileceklerini söylemiştir. İkinci denek grubundan yalnızca küçük 

isteklerde bulunulurken (gözetim merkezindeki bir grup çocuğa hayvanat bahçesine 

yapılacak iki saatlik gezintide rehberlik yapmaları gibi); üçüncü gruba iki seçenek 

birlikte verilmiştir. Sonuçta tek başına küçük isteği alan kontrol ortamındakilerin % 

17’si hayvanat bahçesi gezintisine razı olurken; ilk büyük isteği geri çeviren kapıyı 

kapama tekniği ortamındakilerin % 50’si bunu kabul etmiştir (Gass ve Seiter, 

2003:220; O’Keefe, 2002b:333). 

Cialdini’ye göre kapıyı kapama tekniği, ters bir etkiye yol açmada pekala işe 

yarayabilmektedir. Tıpkı insanın elini sıcak sudan ılık suya soktuğunda suyu serin 

olarak algılaması gibi, ikinci bir istek daha büyük bir istekle karşılaştırıldığında daha 

makul ve kabul edilebilir görünmektedir. Bu teknik özellikle pazarlama etkinlikle-

rinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin, bir emlakçıya küçük bir apartman 

dairesi için 30.000 paund’u gözden çıkarmaya hazır olduğunuzu söylerseniz, emlakçı 

bundan sonraki süreçte size birkaç kötü durumda ve pahalı daire örnekleri göstere-

cek; sonrasında daha yüksek fiyatlı daireler (yani emlakçının size asıl göstermek ve 

satmak istediği daireler), ilgili müşteriler için artık kaçırılmaz fırsatlar olarak görüne-

cektir. Sonuçta emlakçı kapıyı kapama tekniği kullanmak suretiyle amacına ulaşmış 

olmaktadır (Hogg ve Vaughan, 2002:215). 

Konuyu siyasal alana uyarladığımızda ise öncelikli olarak, sevmediği bir aday 

veya partiye oy verilmesi istenen ve bunu reddeden kişi, daha sonra bu aday veya 

partinin mitingine katılma isteğine razı olabilmektedir (Kalender, 2000a:135). 

Araştırma bulguları, kapıyı kapama stratejisinin başarısında bazı kısıtlayıcı 

durumların olduğuna işaret etmektedir. Önemli bir kısıtlayıcı durum, istekler arasın-

daki zaman aralığının boyutudur. Öyle ki bu tekniğin etkili olabilmesi için, iki istek 

arasında çok az ya da hiç gecikmenin olmaması gerekmektedir. Yine istekler kar 

amacı güden kuruluşlardan değil de, topluma hizmet sunan ve ticari kaygı taşımayan 

kurumlardan geldiğinde kapıyı kapama tekniğinin etkilerinin daha büyük olduğuna 

dair kanıtlar bulunmaktadır (O’Keefe, 2002a:233).    

Öte yandan kapıyı kapama tekniğinin başarısı için, ilk sunulan teklifin hedef 

kitlelerde gücenme, kızgınlık veya düşmanlık hissi uyandırmaması gerekmektedir. 

Ayrıca kaynak durumundaki kişinin, hedef kitle nezdinde “taviz veriyor” olarak algı-
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lanması gerekir ki; insanlar ikinci isteği kabullenebilsinler (Burgoon ve Bettinghaus, 

1980:158-159). 

Kapıyı aralama ve kapıyı kapama tekniğiyle birlikte ele alınan bir başka ikna 

edici mesaj stratejisi de Gitgide Artan Ricalar Tekniği (Low-Ball Technique)’dir. Bu 

teknikte ikna edici kaynağının talebini baştan kabul eden bir kişi, bu talepte gizli bir 

maliyet olduğunu fark ettikten sonra bile isteğe uygun davranışta bulunmaya devam 

etmekte ve böylelikle ikna edici kaynak ile hedef arasında karşılıklı uzlaşma sağlan-

mış olmaktadır (Hogg ve Vaughan, 2002:215). 

 

Şekil 6: Gitgide Artan Ricalar Tekniği’nin (Low-Ball Technique) İşleyiş Süreci 

      Birinci Aşama         İkinci Aşama   Üçüncü Aşama 

 

 

 

 

Kaynak: Hogg, Michael A. ve Vaughan, Graham M. (2002). Social Psychology, 

London: Prentice Hall Inc., p. 213. 

 

Gitgide Artan Ricalar Tekniği’nin başarısı, belli başlı maliyetleri ortaya çı-

karmadan önce insanları bir talebe razı etmesinde yatmaktadır. Temel ilkesi ise, “in-

sanlar bir kez bir eylemi yapmaya baş koyduklarında, bu eylemin maliyetindeki kü-

çük bir artışı da kabul etmeleri daha olasıdır” şeklindedir. Diyelim ki, bir araba satın 

almak için geziniyorsunuz ve başınıza aşağıdaki olaylar zinciri geliyor. Bir oto gale-

ride satış temsilcisi size çok cazip teklifte bulunuyor. Şöyle ki; “Eski arabanızı um-

duğunuzdan yüksek bir bedelle alıp, beğendiğiniz arabayı ise indirimli fiyat üzerin-

den takas etmeyi öneriyor”. Siz satın almaya karar veriyorsunuz ve iş satış işlemleri-

ni tamamlamaya kalıyor. İşte bu andan sonra satış temsilcisi anlaşma şartlarını galeri 

sahibine onaylatmaya gidiyor. Geri döndüğünde hoşnutsuz bir şekilde size patronun 

satışa onay vermediğini, çünkü bu durumda (araba hala satılıktır, ama indirimsiz fi-

yattan) firmanın zarara uğrayacağını söylüyor. Ne yapacaksınız? Şaşırtıcı bir biçimde 

bir çok müşteri galeri sahibinin istediği şekilde anlaşmayı (ikinci teklifi) kabul ede-

X, Y’ye sunduğu 
ilk teklifini kabul 

ettirir. 

X, Y’ye bu teklifin 
hayata geçirileme-

yeceğini söyler. 

X, Y’den ikinci teklifi 

seçmesini ister. 

 



 49 

bilmektedir. Görünüşe göre, insanlar bir kere bir şeyi satın almaya karar verdikten 

sonra, vazgeçmeye karşı isteksiz davranabilmektedir (Hogg ve Vaughan, 2002:215).  

Bu tekniğin etkinliği, Cialdini ve arkadaşları (1976) tarafından yapılan deney-

sel çalışmayla ortaya konulmuştur. Araştırmacılar deneyin başında denekleri iki gru-

ba ayırmışlardır. İlk gruba (kontrol grubu) sabah saat 7’de başlayacak bir deneye 

katılmaları rica edilmiştir. İkinci gruba ise, öncelikle bir deneye katılmaları istenmiş, 

daha sonra da söz konusu deneyin sabah saat 7’de başlayacağı bildirilmiştir. Sonuçta, 

ikinci gruba (gitgide artan ricalar tekniğinin etkilerinin sınandığı grup) ait olan de-

neklerin % 56’sının, kontrol koşulunda olup da tüm ricaları bir solukta dinleyen gru-

bunsa % 31’inin deneye katılmayı kabul ettikleri ortaya konmuştur (Hogg ve 

Vaughan, 2002:215). Sayısal verilerden de anlaşılacağı gibi, ikinci grup denekler, 

hem deneye katılım bakımından hem de sözlerini tutma eğilimi açısından kontrol 

grubuna göre daha yüksek orana sahip olmuşlardır. 

Seçim kampanyalarında ise adaylar seçmenleri ikna etmede bilinçli ya da bi-

linçsiz olarak bu tekniği kullanabilmektedirler. Özellikle parti bağımlılığı düşük, 

kararsız veya siyasetle çok fazla ilgilenmeyen ve dolayısıyla tutum değişimine yatkın 

bir seçmen grubuyla karşı karşıya iseniz, söz konusu hedef, önerilen toplumsal ve 

ekonomik problemlerin çözümüne karşı bir bağlılık gösterebilir. Çünkü Cialdini’nin 

(2001:176) de vurguladığı gibi, “insanlarda, hâlihazırda yapmış oldukları bağlanma-

ları haklı çıkarmak için yeni nedenler, gerekçeler oluşturma yönünde bir eğilim var-

dır. Hatta bazı bağlanmalar, onları özendiren koşullar değiştikten uzun süre sonra 

bile yürürlükte kalmaya devam eder”. Seçmenin üst üste vurgulanan kampanya me-

sajlarıyla bağlılığını yitirmesi oldukça güç bir ihtimal haline geldiğinde, önceden 

bilinçli bir şekilde yüksek tutulan vaatlerde değişikliğe gidilebilir, ülkenin içinde 

bulunduğu toplumsal ve ekonomik durum nedeniyle, vaatlerin bir kısmının gerçek-

leştirilemeyeceği öne sürülebilir. Sonuçta parti ya da adaya karşı bir bağlılık göster-

miş seçmen, verilen sözlerin hayata geçirilmesinde bir takım aksaklıklar yaşansa da, 

söz konusu parti veya adayı destekleme yönünde bir eğilim gösterebilir.       

Kapıyı kapama tekniğine oldukça benzer bir özellik gösteren bu teknikte fark-

lı olan nokta, küçük ricadan sonra mutlaka büyük bir ricanın gelmemesidir. Sonradan 

gelen ricalar küçük olabilir ama bu öncekilere eklendiğinde, tüm bu ricaların ağırlığı 

artacaktır. Ayrıca Kapıyı Kapama Tekniği’nde kişi küçük ricayı kabul ettikten sonra 
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davranışı da yerine getirir. Gitgide Artan Ricalar Tekniği’nde ise davranış yoktur, 

sadece sözlü bir kabul mevcuttur (Sakallı, 2001:58).     

c. Mesajın Tekrarı 

Bir toplum ne kadar kalabalıksa, bir fikri önemseme yeteneği de o kadar zayıf 

olmaktadır (Özsoy, 1999:83). Dolayısıyla ikna çalışmalarının başarılı olabilmesi için 

verilmesi gereken mesaj kısa bir kaç noktaya indirgenmeli ve amaca ulaşılıncaya 

kadar tekrar edilmelidir.  

Kitlelerin yönetilmesinde ve yönlendirilmesine mesaj tekrarının önemini kav-

rayan kişilerden biri, hiç şüphesiz Hitler’in Propaganda Bakanı Goebbels olmuştur. 

Kendisi felsefe doktoru olan Goebbels, propagandanın tam olarak öğrenilinceye ka-

dar tekrar edilmesine ve ancak bundan sonra yapılacak tekrarların öğrenileni kuvvet-

lendirmek için gerekli olduğuna inanmıştır (Akarcalı, 2003:76).  

Gustave Le Bon’a (2001:86-87) göre de, bir iddianın gerçek bir etki meydana 

getirebilmesi için mümkün olduğu kadar aynı kelimelerle tekrar edilmesi gerekmek-

tedir. Böylece iddia edilen şey tekrar edilmek suretiyle sonunda kanıtlanmış bir ger-

çek gibi kabul edilecek kadar bilinçaltına yerleşecektir. Bu durumda, iddiaların kimin 

tarafından ortaya atıldığı unutulacak ve tekrar olunan sözlere inanılacaktır. 

Bu tekniğin diğer bir şekli de, sloganların ve anahtar kelimelerin kullanılma-

sıdır. Sözgelimi; “Herkese Adil Pay”, “Dünyayı Demokrasi İçin Güvenlikli Tutun” 

gibi ifadeler, çoğu zaman politika ve reklamcılık alanında önemli roller oynamakta-

dır (Brown, 1992:35). 

Öncelikle aynı iletiyi birkaç defa tekrar etmek, bireye ulaşmış olma şansını 

artırmakta, onun dikkatinin iletiye odaklanmasını ve aynı şekilde iletinin daha iyi 

kodlanmış olma ihtimalini yükseltmektedir. Tekrar etmek, iletiyi somut ve belirgin 

kılarak onun etkinliğine katkı sağlamaktadır (Lazar, 2001:69). Öyle ki, genelde net 

olarak üç kere tekrara maruz kalmanın etkili olduğu, bunun da yirmi üç tekrara teka-

bül ettiği söylenmektedir (Gökçe ve Atabey, 2001:164). 

Morgan’a (1981:275) göre, farkedilme olasılığını artıran tekrarın iki avantajı 

bulunmaktadır. Birincisi, tekrar edilen bir uyarıcı, dikkatin başka bir yönde olmadığı 

anlardan birinde kişiyi yakalama şansına sahiptir. İkincisi ise, dikkatin sınır alanına 

giren ilk uyarıcı, kişinin bu uyarıcının daha sonraki tekrarlarına daha duyarlı olması-

nı ve bu tekrarlar açısından daha uyanık (tetikte) olmasına yardımcı olmaktadır. 
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Tekrarın bir başka yararı ise; kaynağın izleyicilere yüksek güvenilirlikteki 

kaynaklardan gelen mesajlarla ilgili hatırlatma yapmamaları ve dolayısıyla zaman 

içinde yüksek güvenilirlik düzeyine sahip kaynaktan doğan tutum değişikliğindeki 

düşüşü önlemesidir (Severin ve Tankard, 1994:303-304).   

Sık tekrar, öğrenme teorisi açısından da kanıtlanabilecek bir ikna edici ileti-

şim stratejisi olarak görülmektedir. Çünkü bireyin toplumsallaşma sürecinde etrafın-

dan sıkça duyduğu olguları öğrenerek buna uygun davranmasında olduğu gibi, aynı 

bireyler, kendilerine sıkça iletilen mesajlara uygun tutum ve davranışlara yönlendi-

rilme potansiyeline sahiptirler (Damlapınar, 2003:108).  

Özellikle kaynak, hedef kitlenin mesajı anlaması için rahat bir zamanı olma-

dığını düşünüyorsa, bile bile fazla sayıda tekrara yönelmekte ve benzer mesajlara 

hedefi kitleyi etkilemeye çalışmaktadır (Schramm, 2000:102).  

Sonuç olarak ikna edici iletişim çalışmalarında önemli olan nokta, kaynağın 

söylediği mesajların doğruluğuna hedefini inandırmasıdır. Mesajı veren kaynak, kit-

lenin yapısını çok iyi bilmeli, hangi sembol veya kelimelerin alıcı tarafından nasıl 

yorumlanacağını tahmin etmelidir (Kalender, 2001:60). Ayrıca ikna edici iletişim 

mesajı hedef kitlenin dikkatini çekmeli, mesajda sunulan argümanlar anlaşılmalı ve 

kavranmalıdır (Pratkanis ve Aronson, 1991:22-23). Özellikle mesaja karşı kişisel ilgi 

azsa (mesajda sunulan argümanlar güçlü de olsa zayıf da olsa), ikna açısından mesajı 

tekrar etmek kaynağa büyük fayda sağlayacaktır (Reardon, 1991:69).   

Mesaj tekrarının bir siyasal kampanya sürecinde ne kadar önemli olduğunu; 3 

Kasım 2002 Genel Seçimleri’nde Genç Parti’nin kampanya çalışmalarına bakarak ve 

sonuçta elde ettiği başarıya göz önünde bulundurarak daha iyi anlayabiliriz. Öyle ki, 

Genç Parti’nin seçim kampanyası, tümüyle tek yanlı mesaj iletme, hedef kitleyi aynı 

basit temaların binlerce kez tekrarıyla bombardıman altında tutma ve etkileme strate-

jisi üzerine kurulmuştu (Görmüş, 2002b:83). Örneğin, Genç Parti lideri Cem Uzan 

için hazırlanan konuşmalarda, her üç- dört cümlede bir, ünlemli tekrarlar yapılmıştır: 

“…Mahvettiler! Mahvettiler!”, “…Yeter! Yeter!”, “…Yemin ettik! Yemin!”, “…Vergi 

sıfır olacak! Sıfır!”, “…bilhassa bedava vereceğiz! Bedava!” gibi (Balcı, 2003:155). 

Böylece, bir taraftan tekrarlanan vaatler ve kampanya mesajlarının akılda kalıcılığı 

sağlanırken; diğer taraftan delikanlı ve sokak dili jargonunun kullanılmasıyla oldukça 

meydan okuyucu bir söylem inşa edilmiştir (Yaylagül ve Dağtaş, 2004:491). En ö-
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nemlisi, yarı-şaka yarı-ciddi herkesin söylemeye alıştığı parti sloganıdır. Diğer parti-

lerin kendileriyle özdeşleşecek bir slogan üretemediği ya da seçmenlere ezberlete-

mediği bir ortamda, “Açın Türkiye’nin önünü!, durduramazsınız!, Türkiye Geliyor!” 

sloganı 3 Kasım 2002 Genel Seçimleri’ne damgasını vurmuştur (Bora, 2002:55).   

Ancak burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta; araştırma sonuçlarının da 

ortaya koyduğu gibi, çok fazla tekrarlanan ikna edici iletişim mesajı hedef kitleyi 

sıkıp, usandıracağından (Severin ve Tankard, 1994:305) ve bu durum zamanla zihin-

leri rahatsız edeceğinden (Özsoy, 2004:43), dikkatli olunması gerekmektedir. Örne-

ğin, siyasal reklamcılık çalışmalarında aday beğenme ve bilgi arama eğilimi, orta 

düzeyde tekrarda en yüksek olmakla birlikte, fazla tekrarda düşmektedir (Gökçe ve 

Atabey, 2001:164). 

d. Korku Çekiciliği 

İkna edici iletişim çalışmalarında hedef alınan insanların alışkanlıklarını de-

ğiştirmek için korku, cezalandırma ve hevesini kırma gibi yollara da sıklıkla başvu-

rulmak suretiyle onların istenilen yönde tutum ve davranışlarda bulunmaları hedef-

lenmektedir. Bu perspektiften hareket edildiğinde korkuyu kullanmanın avantajı, 

izleyicilerin davranışlarını kesinlikle değiştirmeleri gerektiğinin farkına vardırmasın-

da yatmaktadır (Bettinghaus ve Cody, 1987:161).  

Değişik kaynaklarda korku çekiciliği; kişisel olarak ilgili ve önemli bir tehdi-

di dile getirerek insanlarda korku uyandıran ve ardından da tehditle başa çıkmak için 

makul öneriler sunan ikna edici mesajlar (Kern, 1989:96; Barth ve Bengel, 2000:23; 

Pelsmacker vd., 2001:179; Gass ve Seiter, 2003:121) olarak tanımlanmaktadır. Söz 

konusu teknikte insanlar bir şeye ikna edilirken, korku uyandırılmaya çalışılmakta ve 

belli bir davranışı yapmasının sonucunda ortaya çıkabilecek zararlar sıralanmaktadır 

(Freedman vd., 1998:365). 

Bu çalışmanın temel çatısını oluşturan korku çekiciliği tekniği ve bu tekniğin 

ikna edici iletişimdeki kullanımı daha detaylı olarak ikinci bölümde ele alındığından, 

burada sadece giriş mahiyetinde bir tanımlama yapmakla yetinilmiştir.  

Mesaj ve mesaj stratejilerinin yanı sıra hedef kitlenin bir takım özellikleri de 

ikna olayının gerçekleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Aşağıdaki kısımda bu özel-

likler üzerinde değerlendirme yapılmaktadır. 
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E. HEDEF KİTLE 

İkna edici iletişim çalışmalarında en çok üzerinde durulması gereken konu-

lardan birini, belki de en önemlisini hedef kitle ve onun özellikleri oluşturmaktadır. 

İletişim sürecinde hedef kitle, mesajın ulaşması amaçlanan kişi ya da küme (Mutlu, 

1998:154) olarak ön plana çıkmaktadır. Mesajın ulaştığı insanlar dar bir bölgenin az 

sayıdaki insanı ile sınırlı olabileceği gibi, tüm dünya insanlığı da olabilmektedir 

(Can, 1991:20). Hedef kitle farklı toplumsal statü ve rollere sahip insanlardan mey-

dana gelmektedir (Oskay, 1999:27-28). Yine hedef kitle, kullanılan iletişim kanalla-

rına göre ya da kişilik, toplumsal yapı ve örgütlenme biçimine göre aktif, başka de-

yişle kaynak tarafından gönderilen mesajlara tepki gösteren veya tepkisini belli et-

meden salt mesajı alan biri olabilir (Gürgen, 1997:21). 

İkna etme süreci ister yüz yüze, isterse kitle iletişim araçları ile olsun iletişi-

min başarılı ve istenen amaçlar doğrultusunda gerçekleşmesini, hedef kitlenin (1) 

bilgi, düşünce ve deneyimleri; (2) tutum, inanç ve değer ölçütleri; (3) gereksinim, 

istek ve hedefleri (4) ilgileri; (5) topluluk içindeki rolleri; (6) iletişim kurma, dil ye-

tenekleri ve (7) öteki öğeleri algılayışları etkilemektedir (Usluata, 1995:19-20). Öyle 

ki, hedef kitlenin dinleme, okuma, düşünme yeteneği yoksa ya da kısıtlıysa, kaynağın 

gönderdiği iletilerin kod açımını ya eksik yapacaktır veya hiç kod açımı gerçekleş-

tirmeyecektir. Yine hedef kitlenin sahip olduğu bilgi düzeyi de iletişimin sağlıklı bir 

şekilde gerçekleşmesinde önemli bir faktör olarak görülmektedir. Çünkü hedef kitle, 

kodu ya da mesajın içeriğini bilmezse, mesajı anlaması mümkün olmayacaktır (Yük-

sel, 2003b:18). Ayrıca psikolojik yapıdan kaynaklanan yeniliğe açık olma durumu, 

ikna sürecinde etkili olabilecek bir başka faktördür (Ergeç, 2004:9). Bilindiği gibi 

toplumdaki bazı insanlar diğerlerinden daha çok yeniliğe açıktır ve dolayısıyla bu 

kişilerin ikna edilmeleri daha kolay olacaktır.  

Konuya farklı bir açıdan yaklaşan Kağıtçıbaşı (1992:186-190) ile Freedman 

ve arkadaşları (1998:369-377), ikna edici iletişim düzeyinin sağlıklı işleyebilmesinin, 

kaynağın olduğu kadar hedef kitlenin de iletişim becerisini gerektirdiğini savunmak-

tadırlar. Söz konusu yazarlara göre, hedef kitlenin taahhüt (bağlanma), kendine gü-

ven, saygınlık farkları, zekâ ve eğitim ile cinsiyet farkı gibi önemli özellikleri bu 

kapsamda değerlendirilmesi gereken değişkenlerdir. 
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Bunlardan ilki olan bağlanma, tutum değişikliğinin etkili bir yönü olup, hedef 

kitlenin bir tutuma bağlanma derecesi ile ilgili bir özelliktir (Varol, 1991:34). Bağ-

lanmanın gücünü etkileyen birçok etmenden ikisi; tutum doğrultusunda davranışlarda 

bulunulmuş ve tutumun diğer insanlara açıklanmış olması olarak dikkat çekmektedir. 

Örneğin; televizyonda sigaranın sağlığa zararlı, kötü ve pis bir alışkanlık olduğunu 

söyleyen bir kişi bu tutuma, bunları yalnızca karısına söyleyen ya da kendini sakla-

yan bir kişiden daha fazla bağlanmıştır. Tutumunu televizyondan duyuran bir kişinin 

onu değiştirmesi çok zor olacaktır; çünkü değişiklik, yanlış düşündüğünü ya da hata 

yaptığını herkese duyurmasını gerektirecektir (Freedman vd., 1998:370). Bu açıdan 

bağlanma özelliği ne kadar kuvvetli ise, tutum değişimi de o kadar güç olacaktır. 

Başka deyişle ikna edici iletişimin etkinliği azalacaktır.  

Siyasal iletişim açısından ise, geleneksel biçimde, bir ideoloji, parti ya da eği-

limle özdeşleşmiş kitleleri siyasal reklam kampanyası süresi boyunca başka bir yön-

de etkileyebilmek neredeyse olanaksızdır. Bu bağlamda siyasal parti veya adayların 

yürüttükleri reklam kampanyalarının hedef kitleyle ilgili temel amaçları; öncelikle 

kendi kemikleşmiş seçmenlerinin tutumlarını pekiştirmek, yeni oylar için ise, partile-

rin giderek merkez’e çekilerek, kitle partisi görünümü kazanmaları sonucunda sayıla-

rı artan kararsız seçmenlere yönelmek olmalıdır (Yaraman- Başbuğu, 1996:84).       

İkinci bir hedef kitle özelliği kendine güvendir. Araştırma sonuçları göster-

miştir ki; kendine güvenenlerin ikna edilebilmesi daha güçken, kendine güvenleri az 

olanların ikna edilebilmesi daha kolay olabilmektedir (Varol, 1991:35). Kendine gü-

veni olmayan kimseler, kendi görüş ve fikirlerine de fazla değer vermedikleri için, 

onları değiştirmeleri daha kolaydır (Yüksel, 1994:134) ve karşıt bir görüşle karşılaş-

tıklarında, onları değiştirmeye daha eğilimlidirler.   

Üçüncü bir hedef kitle özelliği de saygınlık farklarıdır. Kişinin özellikle grup 

içinde saygınlığı, bir başka deyişle gruptaki konumu, onun diğer grup üyeleri tarafın-

dan ne kadar etkilenebileceğini tayin edici bir etken durumundadır. Araştırmalar kü-

çük gruplarda düşük saygınlığı olan kimselerin, yüksek saygınlığı olanlardan daha 

fazla etkilenebilir olduğunu (Kağıtçıbaşı, 1992:188) ortaya koymuştur. Buradan çıka-

rılacak sonuca göre, nasıl ki, yüksek saygınlığı olan kaynak, ikna çalışmalarında da-

ha etkiliyse, aynı şekilde düşük saygınlığı olan hedef kitlenin ikna edici iletişimin 

mesajından daha kolay etkilenebilir olduğunu söylemek mantıklı olacaktır. 
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Yine ikna edici iletişim çalışmalarında tutum değişimi ile öz saygı arasında 

doğrusal bir ilişki olduğu varsayılmaktadır. Kendisine saygısı düşük deneklerin, ken-

disine saygısı yüksek olanlardan daha kolay ikna edilebilir olduğu ileri sürülmekte-

dir. Basit ve iyi savunulmayan mesajların öz saygısı düşük bireylerde, daha çok tu-

tum değişimine neden olurken; karmaşık, ancak iyi savunulan mesajların öz saygısı 

fazla kişilerde daha çok tutum değişimine neden olduğu saptanmıştır (İnceoğlu, 

1993:125).  

 İkna edilebilirliği etkilediği sık sık söylenen bir kişilik özelliği de zeka düze-

yi olup (Milburn, 1998:196); zeka ve eğitim düzeyleri yüksek olanların seçicilik o-

ranlarının da daha yüksek olacağı beklenebilir (Varol, 1991:35). Birçok insana, zekâ 

düzeyi yüksek bireylerin zekâ düzeyi düşük olanlardan daha az ikna edilebilir olma-

ları, bir olasılık olarak görülmüştür. Ancak araştırmalar bu varsayımı desteklememiş-

tir (Freedman vd., 1998:376; Özerkan ve İnceoğlu, 1997:12). Zeki ve iyi okumuş bir 

insan, daha çok bilgi sahibidir ve kendi görüşünü bunlarla beslemektedir. Kendi gö-

rüşlerine karşı ileri sürülen iddiaların bilgi ve mantıki zayıflığını daha çabuk, daha 

kolay farketmektedir (Türkan, 1998:89). Bununla beraber, aynı nedenden ötürü, yük-

sek zeka ve eğitime sahip bireylerin, düşük zeka ve eğitimlilere oranla, tutarlı ve 

mantıklı veya karmaşık iletişimden daha fazla etkilenebilecekleri de söylenebilir 

(Kağıtçıbaşı, 1992:188-189; Kocabaş vd., 1999:100). 

İyi bir eğitim seviyesine sahip bir kişinin aynı zamanda iyi bir mesleğe ve do-

layısıyla yüksek bir gelir seviyesine sahip olacağı kabul edilmektedir. Bu noktada 

bireylerin sahip oldukları mesleki duruma ve bu bağlamda gelir seviyesine göre ya-

şam tarzlarında, tükettikleri ürün/hizmet türleri ve markalar yönünden de farklar or-

taya çıkmaktadır. Örneğin, yurtdışı ve yurtiçi farklı şehirlerde bağlantısı ya da şube-

leri olan bir firmanın üst düzey yöneticisi buralara sık sık iş nedeniyle gitmek zorun-

da kalacağı için, havayolu şirketlerinin bire bir hedef kitlesidir ve konuyla ilgili rek-

lamlar ilgi alanındadır (Elden vd, 2005:115-116).  

Hedef kitlelerin yaşadıkları farklı coğrafi bölgeler ya da farklı ülkeler, ikna 

edici iletişim kampanyalarında üzerinde durulması gereken bir başka değişkeni oluş-

turmaktadır. Örneğin, hedef kitlenin sahip olduğu kültürel değerler, alt kültüre ait 

farklılaşan unsurlar, yaşam biçimleri, alışkanlıklar ve gelenek-göreneklerdeki farklı-

lıklar, reklamcılara hazırlayacakları mesajlar açısından önemli ip uçları sunmakta ve 
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reklam içeriklerinde yaratıcı çalışmalarda yer alması uygun olan ya da olmayan un-

surlar hakkında belirleyici bir yere sahip olmaktadır (Elden vd., 2005:111).   

Bunların dışında hedef kitlenin ego savunması da bir başka özelliği olarak 

dikkat çekmektedir. Ego savunma mekanizması, dinleyicinin bir bilgiye ikna olmayı 

reddetmesi durumunda inkâr, baskı altına alma, yansıtma vb. biçiminde ortaya çık-

maktadır. Dinamik denge olarak tanımlanan bu durum, hedef kitlenin bir bilgiyi yer-

leşik inançlarını güçlendirmesinde ya da bunlara ters düştüğü için reddetmesinde, 

bilinçli olarak giriştiği bir eylemi (Uysal, 1998:207) ifade etmektedir.  

Hedef kitlenin cinsiyeti de, ikna edici iletişim çalışmalarında göz önünde bu-

lundurulması gereken unsurlar arasında yer almaktadır. Bu konuda Abelson ve 

Lesser’in (1959) yaptıkları araştırmada, lise öğrencileri arasında ikna edilebilirlik 

bakımından kızların erkeklere oranla daha kolay ikna edildikleri ortaya çıkmış; ancak 

ilkokul birinci sınıf öğrencilerinde böyle bir sonuç görülmemiştir. Bu bulgu, cinsiyet 

farkının ileri yaşlarda belirdiğini göstermektedir (aktaran, Kağıtçıbaşı 1992:189-

190). 

Var olan ya da olası hedef kitlelerin yaş grupları, ikna edici iletişim stratejile-

rinin belirlenmesinde son derece önemli bir yere sahiptir. Çünkü değişik yaş grupları 

değişik zevklere sahiptir. Yaş, bireyin ne satın alacağını ve kullanacağını açıkça etki-

leyen bir unsurdur. Değişen yaş gruplarına bağlı olarak bireylerin satın alma kararları 

da değişebilmektedir (DeFleur ve Dennis, 2002:364-365).  

Yine kadın ve erkeğin ilgi alanlarının farklılığı ikna çalışmalarında üzerinde 

durulması gereken konular arasındadır. Kadınlar, çocuklar, ev işleri, süslenmeler 

veya güzellikler, moda ile ilgili atıflar ve romantik temalara ilgi gösterirken; erkekler 

daha ziyade spor, siyaset, iş çevresi gibi konular üzerinde yoğunlaşmaktadırlar (Yük-

sel, 1994:136).  

Demek ki, böyle bir sonucu, kadının ve erkeğin toplumsal rollerinin çevre ve 

kültür tarafından farklı şekillerde tanımlanmasında aramak gerekmektedir 

(Kağıtçıbaşı, 1992:190). Yine erkeklerin kadınlara göre daha sert ve inatçı olmaları, 

ikna mesajına direnmelerini olağan hale getirmektedir. 

Yukarıda sayılan özellikler doğrultusunda kampanya yöneticileri, kesin he-

deflere yönelik bir iletişim programı geliştirebilmek amacıyla hedef kitlelerini tanım-

lama ihtiyacındadırlar. Ayrıca hedef kitlelerin, verilecek mesaja ve onun içeriğini 
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gösterebileceği olası direncin ve muhalefetin ya da tam tersine onayın derecesinin 

tahmin edilmesi de gerekmektedir (Oktay, 2002:40). 

F. KOD AÇMA (DECODING) 

Mesajın kodlanması sonucu oluşan mesajların içerdiği bilgilerin, fikirlerin ve 

duyguların, tutum ve değerlerin, başka bir ifade ile alınan mesajların taşıdığı anlam-

ların, hedef kitle tarafından algılanarak zihinde anlaşılır bir hale getirilmesi sürecine 

kod açma denilmektedir (Eroğlu, 2000:215; Güney, 2000:364). Yani kod açma, he-

def kitlelerin kendi bilgi birikimleri ve tecrübeleri sayesinde, kaynaktan gelen mesaj-

ları çözümlemeleri işlemidir (DeFleur ve Dennis, 2002:12).  

İletişimin başarısını ölçen önemli bir sorun, mesajın hedef kitle tarafından 

kod açımının yapılmasıdır. Bu durumun en önemli ölçütü ise, hedef ile kaynağın 

deneyim ve yaşantılarının çakışması ya da en azından kesişmesidir (Yüksel, 

2003b:15). Çünkü özü itibariyle iletişim, karşılıklı anlamların üretilmesi ve paylaşıl-

masını içeren bir süreçtir (Gökçe, 2003:59). 

Ancak, kodlama ve kod açımı farklı kültürel, toplumsal kodlara göre gerçek-

leştiğinde, mesajın amaçlanan anlamıyla, mesajdan hedef kişi veya kitlenin çıkardığı 

anlam farklı olacaktır. Tüm iletişim etkinlikleri için geçerli olan bu özellik, kitle ile-

tişim araçlarıyla dolaşıma sokulan mesajlar için daha da geçerlidir. Umberto Eco 

(1980:131-150) “sapmalı kod açımlama kitle iletişim araçlarında bir kuraldır” der-

ken, kitle iletişim sürecinde kaynaktan çok, alıcı konumundaki hedef kişi veya kitle-

nin etkin rolüne vurgu yapmaktadır. Anlamın mesajın kodlayıcısından çok, kod a-

çımlayıcının toplumsal durumuyla belirlendiğini açıklayan bu görüş, iletişim araçla-

rına ilişkin araştırmalarda hedef kitlelerin kod açımlamayı dayandırdıkları kodlar 

üzerinde ağırlıklı olarak durma gereğini dile getirmektedir (aktaran, Mutlu, 

1998:219). 

Görüldüğü gibi, iletişimin başarılı gerçekleşmesinde kod açımı ve algılama 

önemli rol oynamaktadır. Zira iletişimin gerçekleşmesi için, gönderilen ile algılanan 

anlamlar, birbirinin aynısı olmasalar da, en azından birbirine yakın olmalıdırlar. Baş-

ka bir ifadeyle yukarıda da belirtildiği gibi bu anlamlar, birbirleriyle örtüşmelidirler. 

Bu ise çoğu zaman gerçekleşmesi zor bir olasılıktır. Bunun temel nedeni, kod açımı-

nın hem iletinin yapısı, hem de algılayan kişinin özellikleriyle yakından ilişkili olma-

sıdır (Gökçe, 2003:108).          
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G. TUTUM-DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ 

Kaynak tarafından kodlanarak gönderilen ve hedef kitle tarafından algılana-

rak anlamlandırılan mesaj sonucunda alıcının bilgi düzeyi, tutum ve davranışlarında 

ortaya çıkan değişme ve gelişmeler, iletişimin etkisi olarak değerlendirilmektedir 

(Yüksel, 2003b:24-25). Bu doğrultuda her türlü iletişimin ve özellikle de ikna edici 

iletişimin temel amacı, kaynak tarafından iletilen mesajların hedef kitle tarafından 

paylaşılması ve bunun sonucunda, alıcının tutum ve davranışlarında kaynağın amaç-

ladığı yönde bir değişimi yaratmaktır (Gürgen, 1997:23). 

Tutum, sosyal psikolojinin üzerinde en fazla araştırma yaptığı temel ilgi alan-

larından bir tanesini oluşturmaktadır (Şerif ve Şerif, 1996:489). İnsanların neden bir 

partiye değil de başka bir partiye oy verdikleri, niçin değişik markalara sahip mal 

veya hizmetlerden birini veya birkaçını seçtikleri, bazı insanlar önyargılı oldukları 

halde, bazılarının niye olmadıkları gibi hususlar, tutum kavramını yakından ilgilen-

dirmektedir (Kalender, 2000a:28-29). Çünkü insanların karar verme ve bu kararlarını 

uygulama işlemlerinde sahip oldukları tutumların büyük rolü bulunmaktadır. 

Genel anlamda tutum, hal ve gidiş ya da duygunun dışa yansıtılması olarak 

yorumlansa da, kavramın anlamı hakkında toplumsal bilimciler arasında ortak bir 

görüş henüz mevcut değildir (Gökçe, 2003:185-186). 

Allport’a göre tutum, “bireyin bütün nesnelere karşı göstereceği tepkiler ve 

durumlar üzerinde yönlendirici veya etkin bir güç oluşturan ve deneyimlerle örgütle-

nen, ussal ve sinirsel bir davranışta bulunmaya hazır olma halidir” (aktaran, Hartley 

vd., 2000:11). Tanımdan da anlaşılacağı gibi insan davranışını belirleyici ve yönlen-

dirici bir güce sahip olan tutumlar (İsen ve Batmaz, 2002:250; Can, 1997:151), özü 

itibariyle pasif değil, aksine dinamik bir yapıdadır (İnceoğlu, 1993:12). 

Küçükkurt (1988a:75; 1988b:169) ise tutumu, “bir obje, kavram veya duruma 

karşı, geçmişten gelen öğrenilmiş bazı bilgiler ve tecrübelere dayanan zihinsel karak-

teristik sonucu, bireyin gösterebileceği fiziksel tepkinin zihindeki hazırlık, yani plan 

aşaması” olarak tanımlamaktadır. 

Daha çok tutumun öğelerini ön plana çıkarmak suretiyle bir tanımlama geti-

ren Freedman ve arkadaşlarına (1998:319) göre ise tutum, “bilişsel ve duygusal öğe-

leri bulunan ve davranışsal bir eğilim içeren oldukça kalıcı bir sistemdir”. Bilişsel 

boyut, belli bir nesne hakkında sahip olunan düşünce, bilgi ve inançlardan oluşmak-
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tadır (Sakallı, 2001:107; Tatar, 2003:332). Duygusal boyut, tutum nesnesine ilişkin 

duygu ve değerlendirmeleri kapsamaktadır. Davranışsal boyut ise, bilişsel ve duygu-

sal boyut yönünde davranışta bulunmayı içermektedir (Tekinalp ve Uzun, 2004:79).  

 Örneğin; bir insanın sağ partiler iktidarda olduğunda ülkeye fayda sağlama-

yacağı, aksine zarar getireceğini düşünmesi, o insanın siyasal tutumunun bilişsel ö-

ğesini meydana getirmektedir. Bu doğrultuda aynı insanın, sağ partilerden hoşlan-

maması ve sol partilere sempati duyması siyasal tutumlarının duygusal öğesini oluş-

turmaktadır. Arkadaşının bir sağ partiye oy vermesini istememesi ise, siyasal tutu-

munun davranışsal öğesiyle ilgili olmaktadır (Kalender, 2000a:30). 

Genellikle yapılan araştırmalarda tutumsal öğeler (bilişsel, duygusal ve dav-

ranışsal) arasında bir tutarlılık olduğu kanıtlanmıştır (Tekinalp ve Uzun, 2004:81). 

Hatta bazı durumlarda güçlü ve aşırı tutumlarda bu tutarlılığın daha fazla olduğu 

belirlenmiştir (Güz, 1998:101). Ancak bazı durumlarda araştırma sonuçlarının aksine 

pozitif bir tutuma rağmen negatif bir davranış, negatif bir tutuma rağmen de pozitif 

bir davranış sergilenebilmektedir. Mesela, bir seçmen, beğenmediği halde X partisine 

oy verebilmektedir. Öyle ki, iktidar partisinin icraatlarını hiç beğenmeyen bir seçmen 

yerel seçimlerde, belediye başkanlarının iktidar partisinden olması ile belediye hiz-

metlerinin etkili ve verimli olarak yürütülmesi arasında bir paralellik kurmaya çalışa-

rak, oyunu iktidar partisi lehine (istemeyerek de olsa) kullanabilmektedir. 

Öte yandan davranış, bir hareketi yapmak için sahip olunan “niyet”in bir so-

nucu olarak gerçekleşir. Yani insan davranışları “niyet”ler tarafından belirlenir. Ni-

yeti etkileyen iki unsur vardır. Bunlardan ilki söz konusu nesneye karşı tutum; ikinci-

si ise, o nesne veya olay hakkında diğerleri tarafından kabul edilmiş sosyal kurallar-

dır (normlardır). Birey “bu davranışı yaparsam istediğim sonuca ulaşabilir miyim?” 

sorusunu düşünür. Eğer davranışın onu istenen sonuca götüreceğine inanırsa, bu dav-

ranış hakkında olumlu tutuma sahip olur. Sahip olunan bu olumlu tutum ise bireyin 

söz konusu davranışı yapma niyetine sahip olmasına neden olur (Sakallı, 2001:117-

118). 

Bu anlamda Küçükkurt (1981:74, aktaran, Can, 1991:28) tutumun davranışa 

olan etkilerini tartışırken şu özelliklere dikkat çekmektedir: 

1. Tutumun yoğunluğu büyüdükçe, tutumla tutarlı davranışlar içine girme ih-

timali artar. 
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Bunun anlamı, bir tutum sahibi olmanın biz söz verme (bağlılık) anlamına ge-

liyor olmasıdır. Yani kişinin bir şeye karşı bağlılığı ne kadar yüksekse (tutumun yo-

ğunluğu ne kadar yüksekse); alternatif görüşleri geri çevirme olasılığı o kadar art-

maktadır. Tersine bireyin söz konusu şeye karşı ilgisi ne kadar düşükse; diğer tutum-

lara bağlanmaya o kadar çok açık olacaktır (Nimmo, 1970:180) 

2. Mesajın kuvvet gücü arttıkça tutum ve davranış üzerinde bulunan etki artar. 

3. Yeni mesajla önerilen fikirlerle, hâlihazırdaki fikirlerin zıtlık derecesi art-

tıkça tutum değişmesi ve dolaylı olarak da davranış değişmesinin ihtimali azalacak-

tır.   

Ayrıca birey yapmayı düşündüğü davranış hakkında diğerlerinin ne düşündü-

ğünü de değerlendirir. Eğer ailesi veya arkadaşları, kısacası sosyal çevresi onaylıyor-

sa, kişi planlanan davranışı yapmaya karar verecektir (Sakallı, 2001:118). 

Yukarıda ifade edilen nedenlerden dolayı ikna edici iletişim sürecinde tutum-

ların oluşması uzun bir süre istemektedir. Davranış ise hemen harekete geçmeyi sağ-

layabilmektedir (Can, 1991:28). Dolayısıyla siyasal parti veya adaylar, seçim dönem-

leri dışında kendileri hakkında olumlu tutum oluşturma, var olan olumlu tutumları 

pekiştirme ya da olumsuz tutumları olumlu yapmak için seferber olmalıdırlar. Ve son 

tahlilde siyasi parti ya da adaylar, seçmenleri kendilerine oy verme davranışında bu-

lunmaya ikna etme gayret ve çalışması içine girmelidirler.  

H. GERİ BİLDİRİM (FEEDBACK) 

İletişim sürecinde geri bildirim (feedback), kaynağın gönderdiği mesaja karşı-

lık, hedef kitlenin verdiği cevap şeklinde tanımlanmaktadır (DeFleur ve Dennis, 

2002:14). Bir başka deyişle geri bildirim, iletiyi alan hedef kitlenin, iletişim süreci ve 

koşullarına, bu süreci koşullarıyla destekleyici, devam ettirici biçimde ya da karşı 

değişimi arayan bir şekilde karşılık vermesidir (Alemdar ve Erdoğan, 1990:171). 

Mesajı alıp kodlayan ve ona bir anlam veren alıcı bu sefer kaynak, ilk gönde-

rici de alıcı durumuna geçmektedir. Yani geri bildirim mekanizması ile rol değişimi 

söz konusu olmaktadır (Gökçe ve Atabey, 2001:148). 

Konuya farklı bir açıdan yaklaşan Erdoğan’a (1997:83) göre ise, geri bildi-

rim, mutlaka alıcının kaynağa tepki vermesi değildir. Örneğin, bir yıldız sporcunun 

küpesine bakıp küpe satın alan bir genç de geri bildirimde bulunmuştur. Yani geri 
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bildirim sadece karşılık verme biçiminde değil, aynı zamanda karşılık vermeyerek, 

mesajı çöpe atarak veya görmezden gelerek de gerçekleştirilebilmektedir.     

İkna edici iletişim, genellikle bir hedef kitlenin istenilen yönde ve biçimde 

davranmasına yönelik tasarlandığından, iletişimin başarısının, en üst düzeyde test 

edilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu yüzden kaynağın mümkün olduğu kadar kısa 

zamanda ve doğru biçimde geri bildirim (feedback) alması gerekmektedir. Çünkü 

sadece geri bildirim yoluyla kaynak, mesajın ne kadar iyi alınıp-alınmadığı konusun-

da bilgi sahibi olacaktır (Schiffman ve Kanuk, 1997:288; Gökçe, 2003:107; Özgen, 

2003:102).    

Ayrıca geri bildirim, kaynağın, hazırladığı mesajını hedef kitlenin ihtiyaçları-

na ve tepkilerine uygun hale getirmesine de yardımcı olmaktadır (Fiske, 1990:22). 

Yine bir başka işlev olarak geri bildirim; alıcının, tepki ve isteklerinin dikkate alındı-

ğı düşüncesiyle, mesajı daha kolay benimsemesi ve kabul etmesine katkı sağlamak-

tadır (Işık, 2000:66). 

Kaynağın kendisini ve mesajlarını değerlendirme olanağı sağlayan geri bildi-

rim (Eren, 2000:339), “olumlu” ve “olumsuz” olmaz üzere iki biçimde gerçekleş-

mektedir (DeVito, 2005:139). Olumlu geri bildirim, kaynağa iletişim amacını ger-

çekleştirdiği, olumsuzu ise gerçekleştirmediğini bildirmektedir. Özellikle, olumsuz 

geri bildirim söz konusu olduğunda, kaynağın amaçladığı etkiyi elde edebilmek ama-

cıyla bir değerlendirme yaparak, mesajlarını yeniden kodlayarak iletmesi gerekmek-

tedir (Gürgen, 1997:24). 

Geri bildirim, mesajı gönderen kişiye karşı alıcı tarafından yapıldığına göre, 

alıcı, vermiş olduğu geri bildirimi kaynağın kontrol edebileceği ve düzeltebileceği 

davranışlarını yöneltmeye dikkat etmelidir. Eğer geri bildirim, kaynağın kontrol e-

demeyeceği bazı hususları ve davranışları hatırlatırsa, bu durum hayal kırıklığını 

artıracak, ilişkileri bozacak ve iletişime zarar verebilecektir (Gökçe ve Atabey, 

2001:158). 

Yerlikaya’ya (2004:26) göre de, geri bildirimin amacına ulaşabilmesinin en 

önemli şartlarından biri, kaynağın geri bildirimini almak istemesidir. Kaynak geri 

bildirime duyarsız ise, o geri bildirimin iletişime katkısı olmayacaktır.     

Öte yandan kitle iletişime göre kişilerarası iletişimin önemli bir avantajı sözlü 

veya sözsüz ipuçlarıyla derhal geri bildirim alabilme kabiliyetidir (Schiffman ve 
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Kanuk, 1997:288). Gecikmesiz yansıma olarak da değerlendirilen bu süreçte, kay-

nak, amaçladığı etkiyi mesajı gönderdikten hemen sonra alabilmektedir (Yüksel, 

1989:41). Kitle iletişimde ise, arada mekanik araçlar olması dolayısıyla geri bildirim, 

çoğu kez mümkün olmamakta, gerçekleştiği durumlarda bile gecikmeli olarak ortaya 

çıkmaktadır (Işık, 2000:67). Ve çoğu kez de çıkarımlara dayanmaktadır. Hedef kitle 

reklamı yapılmış ürünü satın alır (ya da almaz), siyasal adaya oy verir (veya vermez). 

İşte ikna edici iletişimde kaynak durumundaki kişi ya da kurum, gönderdikleri me-

sajların ne kadar ikna edici olduğunu, hedef kitlenin sonuç davranışından (veya tep-

kisizliğinden) çıkaracaktır. 

Özellikle siyasal kampanya yöneticileri; seçim sürecinde seçmenlerin, hangi 

gazete ve dergileri okuduklarını, hangi televizyon programlarını izlediklerini ya da 

hangi tür siyasal reklamları hatırladıklarını ortaya çıkarmak için kamuoyu araştırma-

ları düzenleyerek, mesajların etkisini ölçmeye çalışmaktadırlar. Geri bildirim, seç-

menlerin, siyasal kampanya faaliyetleriyle ilgilenmediğini ya da kampanya mesajla-

rının yanlış anlaşıldığını gösterdiği zaman, siyasal parti ya da adaylar, istenilen yön-

de ikna edici iletişimin gerçekleşmesi için mesajlarını yeniden düzenleyip gözden 

geçirme imkânına sahip olacaklardır. Böylelikle parti- halk kaynaşması ile partinin 

ya da adayın toplumun temsilcisi olma misyonu istenilen ölçüde gerçekleştirilebile-

cektir. 

I. GÜRÜLTÜ 

En basit şekliyle gürültü, iletişim sürecinde değiş-tokuş edilen mesajlarda 

kaynak ve hedef kitle tarafından öngörülmemiş, istenmeyen ve iletişimin aksamasına 

ya da tümüyle engellenmesene neden olan şeylerdir (Gökçe ve Atabey, 2001:149). 

Yani gürültü, kaynağın isteği dışında aktarıcı sinyal ile alıcı sinyal arasındaki farklı-

lıktır (Baran ve Davis, 2006:209). Bu, sesin bozulması, telefon kablosundaki hışırtı, 

radyo sinyalindeki parazit ya da televizyon ekranındaki “karlanma” olabilmektedir 

(Fiske, 1990:8). 

İkna edeci iletişimin başarısı, mesajın tam olarak alınmasıyla, yani kaynağın 

ulaştırmak istediği anlam içerisinde algılanmasıyla mümkün olabilmektedir. Bu ma-

nada iletişim kaynağı, eğer bir şeyi kodlamak veya anlatmaktan yoksun ise gürültü 

yaratabilir. Bir başka anlatımla, eğer anlam yeterli sembollerle açıklanamıyorsa, kod-

lama sürecinde gürültü meydana gelebilmektedir (Eren, 2000:340). 
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Aslında gürültü, iletişimin her aşamasında görülebilmektedir. Ancak burada 

önemli olan, mevcut gürültü boyutlarının iletişimi engellemeyecek bir ölçüde olup 

olmamasıdır. Örneğin, ders çalışan iki arkadaş için, çalınan radyodan duyulan bir 

müzik, iletişimi engelleyen bir gürültü olarak değerlendirilebilir. Ama bazen bu du-

rum gürültü olarak kabul edilmeyebilir. Şöyle ki, müzikle ders çalışmayı öğrenen 

kişiler için radyonun çalışması bir gürültü kaynağı olarak algılanmayabilir (Güney, 

2000:367).    

İkna edici iletişimde hedef kitlenin istenen yönde tutum ve davranış değiştir-

mesinin önündeki en önemli engellerden biri olarak gürültü, fiziksel ve psikolojik 

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Psikolojik gürültü; hedefin, kaynak tarafından gön-

derilen mesajı kaynağın amacından farklı bir şekilde anlaması ve yorumlamasıdır. 

Fiziksel gürültü ise; aklı ve ilgiyi dağıtan ya da başka tarafa çeken her şeydir (Can, 

1991:30). 

Özellikle kişilerarası iletişimde meydana gelen aksaklıklarda psikolojik gü-

rültünün payı büyüktür (Redmond, 2000:15). Kişi, belirli konularda önyargılı olabilir 

ve bu önyargısından ötürü, belirli konularda gönderilen mesajları yorumlarken, an-

lam içeriğini farklı yönlere saptırabilir (Cüceloğlu, 2004:75). 

Bunların dışında hedef kitlede yer alan nörofizyolojik gürültü, ikna edici ileti-

şimde bir takım aksaklıkların yaşanmasına sebebiyet vermektedir. Özellikle hedef 

kitledeki işitme organı bozuklukları, nörofizyolojik gürültünün oluşmasında etkili 

olabilmektedir (Güney, 2000:368).     

Genel anlamda bakıldığında, içinde gizli de olsa hata payı taşımayan doğal ya 

da insan yapısı iletişim sistemi yoktur. Her türlü elektronik sinyal, yazılan ya da ko-

nuşulan sözcüklerin hepsi mutlaka içlerinde amaçlanan anlama, şu ya da bu ölçüde 

de olsa belli bir engel oluşturabilecek bir yapı taşımaktadır (Gürgen, 1997:25). 

Yine burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta da, ikna edici iletişim süre-

cinin her aşamasında gürültünün etkili olabileceği konusudur. Yani gürültü, kaynağın 

farklı görünmesine, amacının yanlış kodlanmasına, mesajın net iletilmemesine, kay-

nağın niyetinin kod açımında farklılaşmasına, mesajın hedef tarafından tam olarak 

anlaşılmamasına, tutum ve davranış arasındaki etkileşimi zorlaştırmasına ve geri 

bildirim akışında engeller oluşmasına sebebiyet verebilmektedir. 
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Sonuç olarak, eğer gürültüler azaltılır ya da ortadan kaldırılırsa (=istenen/ 

söylenen yeniden bir başka biçimde, daha açık seçik olarak, uzlaşmaya yönelik bir 

yolla) ve taraflar inatçılıktan, bağnazlıktan, katı tutumlarından vazgeçip açık görüşlü, 

hoşgörülü, anlayışlı bir biçimde iletişime başlarsa, iletişim çökmesi bitecek, iletişim 

tamir edilecek ve her şey yoluna girecektir (Erdoğan ve Alemdar, 2002:272).        

İ. ÇEVRESEL BAĞLAM 

İkna edici iletişim özellikleri bağlamında üzerinde durulması gereken bir nok-

ta da iletişimin yapıldığı ortam (çevre) ve onun özellikleridir. Ortam, iletişim sağlan-

dığı, iletişim öğelerini barındıran doğal, toplumsal ve kültürel koşulların tümüdür 

(Bal, 2004:16). Dolayısıyla ikna etmeye yönelik her iletişim bir ortam içinde oluş-

maktadır (Uysal 1998:202).  

Belli bir ikna girişimi için mahrem iletişim ortamını mı yoksa kalabalık bir 

grup ortamını mı tercih etmeli? İletişimin gerçekleşebileceği durumların sayısı nere-

deyse sonsuz olmasına rağmen, yalnız birkaç değişik durum ayrıntılı olarak araştı-

rılmıştır. İknanın bir grup önünde gerçekleştiği durumlar, alıcının alışık olduğu veya 

alışık olmadığı durumlar, hoş ve hoş olmayan durumlar, şirket, mahkeme veya bele-

diye meclisi gibi resmi örgütlerde gerçekleşen iletişim durumları bunlara örnek gös-

terilebilmektedir (Bettinghaus ve Cody, 1987:5). 

Toplumsal yapı içinde bulunan kişilerin, üye oldukları toplum içinde belirli 

bir takım rolleri, konumları, saygınlıkları (prestij) ve belirli işlevleri söz konusudur. 

Bir başka deyişle, insanlar toplum içinde kendi toplumsal yerlerini de belirleyen be-

lirli sınırlar içinde yaşamaktadırlar. Bu koşullar ve sınırlar kuşkusuz insanların ileti-

şimlerine de yansıyacaktır (Yüksel, 2003b:12). Bunun gibi, bir örgütün, çevresindeki 

bazı hedeflere yönelik mesajlarına tepkinin biçimi, o hedeflerin içinde bulunduğu 

toplumsal ortamdaki, örgüte ilişkin algılara göre değişebilmektedir (Varol, 1991:36). 

Bunun yanında toplumun kültürel değer ve alışkanlıkları, örf ve adetlerle kül-

tür düzeyi gibi bazı değişkenler; ikna edici iletişimde mesajın oluşturulması, iletilme-

si, kodun çözülmesi ve kişisel kabul alanının belirlenmesinde oldukça önemli roller 

oynamaktadır. Birey çoğu kez bu sosyal normların, değerlerin ve beklentilerin far-

kında olmasa bile, gelen mesajlar bu norm ve beklenti çerçevesi içinde yorumlan-

maktadır (Cüceloğlu, 2004:57). 
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Yapılan araştırmalar ortam etkisinin sıfıra indirildiğinde, yani laboratuar or-

tamında propagandanın daha etkili olduğunu göstermiştir. Bunun nedenlerini şu şe-

kilde sıralamak mümkündür (Yüksel 1994:137): 

— Öncelikle gerçek hayatta kitle iletişimiyle hedef kitleye ulaşmak sorunlu-

dur. Çünkü kişi istemeyince iletiyi almayabilir. 

— İleti hedefe ulaşsa bile seçici algılama sürecinden geçecek ve etkisini kıs-

men de olsa yitirecektir. 

— Laboratuarda genelde denekler için fazla önemi olmayan konular seçilir-

ken; gerçek hayattaki propaganda konuları oldukça önemlidir. İşte bu noktada tutum-

ları değiştirmek zorlaşmaktadır. 

— Laboratuardaki kaynak inanılır, saygın olarak seçilir. Çıkar sağlamadığı 

açık olarak belirtilir. 

— Son olarak gerçek hayatta kişi propagandaya tek başına maruz kalmaz. Et-

rafındaki kimselerin de kişinin düşüncelerinde etkisi vardır.      

Kişilerde ait oldukları grubun normlarını benimseme eğilimi olduğu, gruptan 

dışlanmamak için bu normları savunduğunu göz önünde tutarsak; bireyin çeşitli me-

sajları özellikle kendi değer yargılarına, ideolojisine aykırı mesajları niçin kabul et-

mediği sorusuna açıklık getirmek mümkün olabilir (Akarcalı, 2003:25). Bu bakım-

dan ikna edici iletişim çalışmalarında hedef kitlenin diyelim ki içinde bulunduğu 

grup, ikna edici mesaj konusunda kendisiyle aynı düşüncelere sahip ise, hedefin o-

lumlu veya olumsuz tepkisinde direnebilmesi görece daha kolay olabilmektedir. Bu-

nun en çarpıcı örneğini 1995 Genel Seçimleri’nde Refah Partisi’nin uyguladığı seçim 

kampanyasında görmek mümkündür. İnsanların grup içinde yaygın olan kanılardan 

etkileneceğini iyi hesaplayan Refah Partisi, geniş halk kitlelerine ulaşmak yerine, 

seçmenleri tek tek evlerinde ziyaret ederek ve telefon görüşmeleriyle etkileme yolu-

na gitmiş, bunda da başarılı olmuştur. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

KORKU VE KORKU ÇEKİCİLİĞİ MODELLERİ 

 

İnsanlar korku yolu ile ikna edebilir mi? Bu ve buna benzer sorular uzun yıl-

lar önce araştırmacıların ilgisini çekmiş ve korku ile tutum değişimi arasındaki ilişki, 

bazı araştırmacılar tarafından üzerinde çalışılan bir alan haline gelmiştir (Sakallı, 

2001:143). İşte korku çekiciliği tekniği, söz konusu bu araştırma bulguları ışığında 

geliştirilmiş ve önem kazanmıştır. 

Korku çekiciliği, insanlara, mesajda ileri sürülen tavsiyelere uymadıklarında 

başlarına gelecek olumsuz sonuçlara işaret ederek, onları korku yoluyla ikna etmeye 

çalışan bir tekniktir. Örneğin, uyuşturucudan korunma, sigarayı bırakma ya da doğ-

rudan rakibi hedef alan bir negatif saldırı reklamında, insanlara öncelikle maruz ka-

lacakları olumsuzluklar veya kötü sonuçlar gösterilmekte, daha sonra çözüm önerile-

ri sıralanmakta ve sonuçta kişilerin uyuşturucudan sakınmaları, sigarayı bırakmaları 

ya da rakip parti veya adaya oy vermemeleri istenmektedir. 

İnsanlar olumlu ya da cesaretlendirici çekicilikleri kullanan reklamlardan çok, 

korku çağrılarını kullanan reklamları hatırlamaktadırlar. Korku çekicilikleri o kadar 

temel bir konumdadır ki; şu veya bu şekilde onları kullanmayan reklam bulmak zor 

gibidir. Örneğin, deodorantlar, diş macunu veya kepek şampuanları gibi ürünlerin 

reklamlarında bile gizli korku çekicilikleri yer alabilir. Korku siyasal reklamcılığın 

da ana unsuru olabilmektedir (Woodward ve Denton, 2004:286). Özellikle negatif 

siyasal reklamcılıkta sık kullanılan bir teknik olarak korku uyandırma, daha çok duy-

gusal söylemlere dayanmaktadır. Negatif siyasal reklamlarda korkunun ağırlıklı kul-

lanımı, korku söylemlerinin, seçmenlerin, negatif reklama ve reklamda tanıtılan ada-

yı karşı olumlu tepkilerini artırmada etkili olabileceği düşüncesini ortaya çıkarmak-

tadır (Kannaovakun, 1999:3). Öyle ki, siyasi danışmanlar bir aday lehine oy verdir-

mektense, bir aday aleyhine oy verdirmenin daha kolay olduğunu bulmuşlardır 

(Woodward ve Denton, 2004:286). 

Reklam endişeleri artırdıkça, kişileri kendi planına uygun düşecek şekilde ik-

na etme şansı artabilmektedir. Korku çekicilikleri tehdidin üstesinden gelmek için 

belli öneriler sunduğunda en başarılı düzeyde işlemektedir. Bunun için de, önerilen 
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eylemlerin mantıklı, gerçekçi ve etkili olarak kabul edilmesi gerekmektedir 

(Woodward ve Denton, 2004:287).  

Literütür tarandığında bazı araştırmalar korku çekiciliklerinin etkinliğini ka-

nıtlarken; diğerleri bunun etkisizliğini savunmaktadırlar (örneğin, Janis ve Feshbach, 

1966) ve bazıları da karmaşık sonuçlar kaydetmektedirler. Witte’ye (1992:330) göre, 

daha çok deneysel çalışmalara yönelik olan korku çekiciliği bulgularındaki bu uzla-

şım yoksunluğunun üç ana sebebi vardır: 

Birincisi, korku, tehdit ve etki gibi kavramsal olarak birbirinden uzak terimle-

rin birbirinin yerine kullanımı, korku çekiciliğinin anlamlandırılmasında zorlukları-

nın yaşanmasına sebep olmuştur.  

İkincisi, korku çekiciliği konusundaki teorik yaklaşımlar, genel olarak mesa-

jın kabulü ile ilgili sürece odaklanmakta ve mesajın reddi ile ilgili süreci ihmal et-

mektedir. Bireylerin korku çekiciliklerine tepkisini tam olarak anlayabilmek için 

korku çekiciliklerinin neden başarısız olduğuyla birlikte, bunların ne zaman ve hangi 

koşullarda işleyebildiğini de anlamamız gerekmektedir.  

Üçüncüsü ise, tehdit ile tepki verimliliği (efficacy) arasındaki etkileşim, kor-

ku çekiciliği araştırmalarında tutarlı bir şekilde gösterilip ortaya konulmamıştır. 

Rogers ve arkadaşları (1982, 1976), yüksek düzeyde tehdit (örneğin “ciddi AIDS 

vakasına kapılabilirsiniz”) ve yüksek düzeyde tepki verimliliği (örneğin “prezervatif 

kullanarak AIDS’den güvenli ve etkili bir biçimde korunabilirsiniz”) içeren korku 

çekiciliklerinin, mesajın kabulünü sağladığını bulgulamışlardır. Bunun aksine, yük-

sek düzeyde tehdide sahip korku çekicilikleri (örn, sigara içtiğinizden dolayı maruz 

kalabileceğiniz akciğer kanseri ciddi bir hastalıktır) ile düşük düzeydeki tepki verim-

liliği (örneğin, “sigarayı bırakmanız pek mümkün değil ve akciğer kanserini bir şe-

kilde önlemek de olası görünmüyor”) mesajın reddedilmesine neden olmaktadır. 

Konumuzun ağırlık noktası korku çekiciliği ve bunun ikna edeci iletişimde 

etkin bir şekilde kullanımı olduğuna göre, yukarıdaki bilgiler doğrultusunda öncelik-

le korku, korku kültürü ve çekicilik gibi kavramların tanımlanması gerekmektedir. 

Bu bilgiler ışığında korku çekiciliği, korku çekiciliği modelleri ve korku çekiciliği 

araştırmalarında elde edilen bulgular ortaya konacaktır.   
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I. KORKU KAVRAMI 

Her canlı varlık hayatını sürdürmek için mücadele etmek durumundadır. Mü-

cadele beraberinde bir takım sıkıntıların yaşanmasına sebep olmaktadır. İşte sıkıntıla-

rın şiddeti korku duygusunun ortaya çıkmasında belirleyici rol oynamaktadır (Top-

baş, 2005:3). 

Sevinç, üzüntü, öfke, tiksinti gibi, korku duygusu da insanların en temel duy-

gularının başında gelmektedir (Mannoni, 1992:9). Bilinmezliklerle dolu bir hayat 

içerisinde yaşayan insanlar, kendilerinden farklı kişilerden, olaylardan, mekanlardan 

ve zamanlardan korkmaktadırlar (Pösteki, 2002:48). Korkuya kapılmış bir zihin, 

karmaşa, çatışma içinde yaşaması; dolayısıyla şiddet yüklü, çarpık ve saldırgan ol-

ması kaçınılmazdır (Krishnamurti, 2003:16). Bununla birlikte, herhangi bir sebeple 

korkuya kapılan ya da korku duygusunu hisseden birey, kendini teslim edecek bir 

otorite arayışı içine girer. Bunu bulduğunda da kendini güvende hissedecektir 

(Fromm, 1999:146). 

Aristoteles’e (2004:108) göre korku, ilerdeki yıkıcı ya da acı verici kötü bir 

şeyin zihindeki tablosuna bağlı bir acı veya rahatsızlık olarak tanımlanabilmektedir. 

Furedi (2001:8) ise korkuyu, “beklenmedik ve öngörülmeyen bir durumla 

karşılaşan insanın, zihnini yoğunlaştırmasını sağlayan bir mekanizma” olarak tanım-

lar. 

Kişide, anlamsızlığını ve gereksizliğini bilmesine karşın, önlenemeyen, de-

netlenemeyen, engellenemeyen bir korku ve panik durumu vardır. Korkular çoğun-

lukla bir nesne, kişi, durum ve olaydan kaynaklanmaktadır. İnsan korktuğu şeyle 

karşılaşınca ya da onu zihninde tasarlayınca, aşırı kaygı ve sıkıntı duymakta ve pani-

ğe kapılmaktadır. Dolayısıyla korkunun temelinde kaygı ve endişe yatmaktadır 

(Köknel, 1995:219). 

Yüksek heyecan düzeylerinde uyanan korku, aynı zamanda olumsuz değerlik-

li bir duygudur ve kişisel bakımdan önemli ve ilgili olarak algılanan bir tehdit tara-

fından ortaya çıkarılmaktadır (Witte, 1992:331). Öfke de yüksek heyecana sahip bir 

olumsuz duygudur; ne var ki, öfke hakimiyet duyguları ile ilgiliyken; korku yarala-

nabilirlik (tehlikeye açık olma) duyguları uyandırmaktadır (Kannaovakun, 1999:36). 

Korkuya karşı davranışsal tepkiler genelde kaçınmaya yöneliktir. Siyaset sahnesinde 

bu davranışsal tepki; korkutucu saldırı reklamları izlemenin sonucunda, oy vermeye 
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ya da sandık başına gitmeye isteksizlik olarak ortaya çıkmaktadır (Ansolabehere ve 

Iyengar, 1995:14). 

Bir başka yönüyle korku, canlılarda en önemli korunma mekanizmalarından 

birini oluşturmaktadır. Eğer birey kendisini yeterince güçlü hissediyorsa, kendisini 

tehdit eden varlığı ya da sorunu yenmek için mücadele etmeye hazırlanır. Bu manada 

korku, eylemlerin ve enerjilerin hareketi için gerekli motivasyonu sağlar (Topbaş, 

2005:3). Yörükoğlu’nun (2000:289) da belirttiği gibi, korku, “canlıyı uyaran ve ken-

dini savunmasını sağlayan yararlı bir mekanizmadır”. 

Korkunun bir başka tarzı ise, “iç daralmasıdır”. Bu, korkunun yol bulup dışarı 

çıkamaması, edilgen halidir. Yani tabir yerindeyse insan korkudan taş kesilmektedir. 

Bir şeyden gocunmaktır; alınganlık göstermektir. Birini kırmak değil tersine kırıl-

maktır (Soykan, 1999:38).   

İnsanların akıllarıyla tanımlayamadıkları veya anlamlandıramadıkları nesne-

lere, olaylara karşı temkinli yaklaşmaları ve bazen “korku” duygusunun yalnızlıktan 

kurtarıcı bir özelliğe sahip oluşu, insanların yaratımlarında da önemli bir yer tutma-

sını neden olmuştur. Etrafında korkacak bir şey bulamayan insanoğlu, duyduğu ses-

lere, gördüğü halüsinasyonlarda korku duygusunu bulmuştur (Pösteki, 2002:48). 

Öte yandan korku duygusu bir topluluğu sardığında, dönemin toplumsal ha-

yatının özünü bir noktada toplamaktadır. Yaptığı etkiler bakımından, korkunun top-

lumsal hayat içinde bir rol oynağı ve bir fonksiyon yerine getirdiği varsayılabilmek-

tedir. Mannoni’ye (1992:90-94) göre bu durum, üç tamamlayıcı bakış açısından anla-

şılabilmektedir: 

İlk olarak, bir korkunun tırmanışı bir belirti görevi görebilir ve gruba, umutla-

rının ve umutsuzluklarının gizli içerikleri hakkında bilgi verebilir. Örneğin korku, 

politik iktidarın eksikliklerini veya taşkınlıklarını ortaya koymaya yarayabilir. Siyasi 

iktidar güçsüz düştüğünde veya görevini yerine getirmediğinde, yani güçsüz ve bas-

kıcı bir imaj verdiklerinde, gözlerini onlar üzerine diken kitlede derin bir huzursuz-

luk baş gösterecektir. Öyle ki, alıştıkları hayat tarzından farklı bir durumla karşılaşan 

insanlar, kendi kaygılarına terk edilirler ve bu kaygı bir kiriz durumu oluşturmakta-

dır. 

Korkunun bir topluma sunduğu ikinci hizmet, toplumun kendi bilincine var-

masını sağlamaktır. Ve bu önemli bir olgudur, çünkü bu tür bir deneyim yaşamayan 
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bir topluluk, bireyler koleksiyonundan ya da fonksiyonel olarak işlemez bir kümeden 

başka bir şey değildir. En ufak bir kiriz durumu bile söz konusu oluşumunda, er ya 

da geç çöküşe ve kitlenin yok olmasına neden olabilecek tamir edilemez çatlaklar 

yaratabilir. Bunun içindir ki, korku vasıtasıyla aynı anda aynı endişenin paylaşılması, 

ortak olarak yaşanan durumun algılanmasını kolaylaştırabilir; paylaşılan heyecan, 

aynı şeyleri yaşayan, aynı şeylerden korkan diğerlerinin, benzerlerinin varlığına ta-

nıklık edecektir. 

Son olarak korku, heyecanın tırmanmasına ve alışkanlıkların altüst olmasına 

yol açarak, insanoğlunun yaşamında sıkıntı ve monotonluk çemberinin kırılmasına 

yardımcı olabilir. Korku aracılığıyla ilgi başka alanlara çekilerek, duygusal hayat tek 

düzelikten kurtarılır ve daha önce görülmüş olanın dışına çıkarılır. Korku karşısında 

hiç kimse kayıtsız kalmaz; halk ve birey, herkes kendini onunla ilgili hisseder. 

Farklı bir değerlendirmede bulunan Zeldin’e (2003:169) göre de korkunun 

yüzyıllar sürecindeki tarihi, insanların zaman zaman korkularından kurtulmayı ba-

şardığını göstermektedir. Bunun için iki yöntem kullanılmıştır. Birincisi, bizatihi 

korkunun kendisinden yardım almak, bir korkudan kaçıp diğerine sığınmaktır. Böy-

lesi umuda daha fazla izin vermektedir. İkincisi ise, insanın ilgisini korkuyla hiç ala-

kası olmayan başka bir şeye yöneltmesidir ki, bu da tehlikenin geçici olarak unutul-

masını sağlamaktadır.            

II. KORKUYLA İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAMLAR 

A. KAYGI – ENDİŞE KAVRAMI 

Kişiliğin yapısını ve davranışını inceleyen gerek biyolojik gerekse de fizyolo-

jik bütün kuramlar daima kaygıya (anxiety)
∗
 yer vermişlerdir. Kimi kaygıyı kişiliği 

oluşturan ilk, temel güç olarak kabul etmiş; kimisi de ikincil olarak oluşan, ama kişi-

liğin yapılanmasında, gelişmesinde ve davranışın ortaya çıkmasında önemli rolü bu-

lunan bir etken olarak değerlendirmişlerdir (Köknel, 1995:133).  

Freud’a (1992) göre kaygı, fiziksel ya da sosyal çevreden gelen tehlikelere 

karşı bireyi uyarma, gerekli uyumu sağlayabilme ve hayatı sürdürme işlevlerine kat-

kıda bulunabilmektedir. Fakat kaygı, gerçekdışı ve mantığı aykırı bir niteliğe bürü-

                                                
∗
 Anxiety: Endişe, kuruntu, korku, telaş üzüntü gibi insanda baskı ve gerilime yol açan duygu durumu  

(Ayrıntılı bilgi için bkz., Köknel, 1995:133; Özodaşık, 2005:76). 
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nürse uyum işlevini yitirmekte ve normal dışı davranışların ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır (aktaran, Özodaşık, 2001:74).    

Bu manada kaygı, istenmeyen bir durumun yaşanacağı düşüncesine ve bek-

lentisine eşlik eden bir korku tepkisi olarak tanımlanmaktadır. Kaygı içindeki kimse-

ler; çabuk öfkelenme, gerilim içinde olma ve bunun sonucu olarak olaylara aşırı tepki 

gösterme ve günü gününe uymama biçiminde, ruhsal durumlarında dalgalanmalar 

yanında, kalp atışlarında veya kan basınçlarında değişmelerle ortaya çıkan bir takım 

bedensel belirtiler göstermektedirler (Topçu, 2000:109). 

Kaygı, örneğin kişinin kendi mali durumu hakkında endişe ya da tasa duyma-

sında olduğu gibi, belirli bir konu ile ilgili ve bilinçli değildir. Özellikle günlük dilde 

kaygı kavramı, daha çok bu endişe yerine, yani bilinçli kuruntular yerine kullanıl-

maktadır (Dağ, 1999:167). 

Korku kavramının aksine kaygı, bir belirsizlik durumudur; herhangi bir yöne-

limi olan bir “duygu değil, nesnesi olmayan bir “ruhsal durum” olarak ön plana çık-

maktadır. Bilindiği gibi korku, belirli bir şeye yönelmiştir ve nesneye bağlıdır 

(Schultz, 1991:7; Mannoni, 1992:37). Bazı psikologlar korkuyla kaygı arasında üç 

önemli fark bulunduğunu ifade etmektedirler: (1) Kaynak: “ben arıdan korkarım” 

örneğinde olduğu gibi, korkunun kaynağı bilinmesine rağmen, kaygının kaynağı be-

lirsizdir; (2) Şiddet: Korku, kaygıdan daha şiddetlidir; (3) Süre: Korku daha kısa sü-

relidir, kaygı ise daha uzun süre devam eder (Cüceloğlu, 1993:277). 

Kaygı genel olarak gelişen endüstri ve teknolojinin yol açtığı olumsuz çevre-

sel koşulların bir sonucudur. Bu anlamda insanoğlu, varlığını sürdürebilmek için bir 

yandan kendi yarattığı olumsuz çevresel koşullara uyum göstermeye çalışırken; öte 

yandan da bunun bedelini, bedeninde ve ruhsal yaşamında meydana gelen ağır yı-

kımlarla ödemek zorunda kalmaktadır (Topçu, 2000:108). 

Kaygıya yol açan çok çeşitli koşul ve durum olmakla birlikte, kaygının en 

çok ortaya çıktığı 4 koşul birbirinden ayrılabilmektedir (Topçu, 2000:111): 

Bunlardan birincisi; insanın çatışan güdüleriyle ilgilidir. Bu anlamda güdüle-

rin çatıştığı durumlarda kaygı belirmektedir. Sınavlara hazırlanan fakat bir yandan da 

aklı maçlarda olan bir öğrencinin durumu, buna örnek gösterilebilmektedir.  

İkinci olarak, kaygı, insanın davranışlarıyla iç normları veya kural ve değerler 

arasında bir çatışmaya neden olan durumlarda ortaya çıkmaktadır. Örneğin; ahlaken 
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ya da yasal yönden yanlış olduğunu bildiği bir davranışta bulunan kişinin yaşadığı 

kaygı. 

Üçüncü koşul, kişinin hemen anlayamadığı ve uyum gösteremediği bir du-

rumla veya olayla karşılaştığında yaşadığı kaygıdır.  

Son olarak, insanın sonucunu kestiremediği olaylarla yüzyüze geldiği durum-

lar, kaygılanmasına neden olabilmektedir. Bir anlamda, bir olayın sonunun ne olaca-

ğını, kişiden ne beklendiğini veya en iyi davranış tarzının ne olması gerektiğini bile-

meme, kaygı doğuran bir potansiyele sahiptir. 

Özodaşık’a (2001:73) göre, kaygılı insanların olaylara bakış biçimi oldukça 

karamsarlık göstermektedir. Günlük olağan sorunları bile dünyanın sonu gelmişçesi-

ne yaşarlar. Kendilerine ilişkin olaylarda olduğu gibi, diğer insanların yaşantılarına 

ilişkin beklentileri de daima olumsuzdur. Öyle ki, ürettikleri felaket senaryolarıyla 

çevrelerindeki insanları da bunaltırlar.   

Türkiye toplumunda insanların nelerden endişelendikleri, kaygılandıkları, 

kendilerini ve hayatlarını genelde nasıl algıladıklarını belirleme amacıyla, 276 üni-

versite öğrencisi üzerinde yapılan bir araştırma göstermektedir ki (Bacanlı, 

2002:225-232); 

— Türk toplumunda insanlar, öncelikle aileleriyle ilgili konulardan kaygı 

duymaktadır. Kendileri ile ilgili konular ise endişe kaynağı olma sıralamasında son 

sıralarda yer almaktadır. 

— Bununla bağlantılı olarak Türk toplumunda insanların bireyselliklerinden 

ziyade ulusal ve uluslararası sorunlar endişe kaynağı olarak görülmektedir. Bu sonuç, 

Türk insanının kimlik yapısının, diğer kültürlerle karşılaştırılmasında göz önünde 

tutulması gereken bir durum olduğunu göstermektedir. 

— Ülkenin savaşa girmesi ya da nükleer savaş çıkması, gittikçe kötüleşen 

çevre, Türkiye’de birçok insanın yoksulluk içinde yaşaması, toplumdaki gruplar ara-

sındaki çatışma gibi konular da, Türk insanı açısından kaygı kaynağı oluşturmakta-

dır. 

— Cinsiyet bakımından ise, kızların, erkeklere oranla kaygılanmaya daha çok 

yatkın olmaları, araştırmanın bir başka çarpıcı sonucudur. Bu sonucu, kızların duy-

gusal ve duyarlı olmalarıyla, erkeklerin ise daha sabırlı olmalarıyla, yani geleneksel 

kadın ve erkek rolleriyle açıklamak mümkündür. 
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Bir başka noktada kaygı, korku tepkisini içeren bir kavramdır. Bu nedenle, 

her iki kavramı birbirinden ayırmak kolay değildir. Bununla birlikte, kaygıyı, belir-

gin bir nedene dayanmıyor gibi görünen bir tehlikede olma duygusu; korkuyu isi 

böyle bir duyguyu yaşatan biri uyarana karşı yapılan bir tepki (Topçu, 2000:109) 

olarak tanımlamak olanaklıdır. 

B. FOBİ (YER DEĞİŞTİRMİŞ KORKU) 

Bazı kimseler, korktuklarını kabullenmezler, fakat buna rağmen bazı durum-

larda bir takım nesneler karşısında çok korkarlar. Bu tip kişiler, kendilerini korkutan 

şeyi, tamamen bilemezler ve bilinçsiz bir biçimde bir başka şeyin korkusunu gelişti-

rebilirler. Asıl korkunun yerine geçen bu yeni korku genelde sürekli olur. Söz konusu 

korkuya fobi denilmektedir. O halde fobi, korkulan bir kişi, bir hayvan veya bir şey-

den kaynaklanan sürekli ve zorlayıcı bir kaygı durumudur (Topbaş, 2005:14-15). 

Sheehan’a (1999:8) göre ise fobiler, belirli durumlar, faaliyetler ve nesneler 

tarafından harekete geçirilen, hâkimiyet dışı aşırı korkular olarak betimlenebilir. Ör-

neğin kedi, köpek, böcek gibi hayvanlardan, kan görmekten, yaralanmaktan doktor 

veya diş hekiminden, kapalı yerlerde kalmaktan, yükseklikten veya uçağa binmekten 

aşırı derecede korkulabilir. Bu tür durumlar özgül fobiler, yani belli bir nedeni olan 

aşırı korku olarak adlandırılır. Bir başka açıdan kişinin sosyal ortamda veya beceri 

gerektiren etkinliklerin yapılması söz konusu olduğunda, utanç duyacağı durumlara 

düşme korkusuyla bu tür ortamlara girmekten çekinmesi ise, sosyal fobi olarak isim-

lendirilmektedir. Sosyal fobi içerisindeki insanlar, az tanıdıkları kimseler önünde 

konuşmaktan veya yemek yemekten, toplantılarda söz almaktan kaçınma davranışı 

sergileyebilirler (Arslanoğlu, 2002:71).      

C. DEPRESYON 

Latince kökü “depressus” olan ve Türkçe’de ruhsal çöküntü anlamına denk 

gelecek şekilde kavramlaştırılan depresyon (Köknel, 1989:14); subjektif olarak ümit-

sizlik, hüzün, karamsarlık, keyifsizlik ve kendini değersiz bulma duygularıdır 

(Blackburn, 1999:10). İnsanlar hayatları boyunca karşılaştıkları bir başarısızlık, bir 

yakının ölümü, sevilen bir kişinin hayal kırkılığı yaratması gibi durumlar karşısında, 

geçici olarak çöküntü içine girebilirler. Depresyona eğilim gösteren kişiler ise, bu tür 

zorlamalara aşırı ve daha uzun süreli tepkiler gösterirler (Özodaşık, 2005:80). 
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Depresyona yol açan etkenler, normal olarak her insandaki üzüntü kaynağıdır. 

Fakat insanların çoğu, depresyon yaratan olaylar karşısında kendi kendilerini sınır-

landırmayı başarırlar. Başka bir ifade ile, belirli bir müddet sonra, her şeye rağmen 

hayatın devam ettiği anlayışına uygun olarak yaşantılarının normal seyrini sürdürme-

ye çalışırlar. Bazı insanlar ise, depresyon yaratan olayın etkisinden kendini kurtara-

maz ve uzun süreli bir depresyon dönemi yaşarlar (Eroğlu, 2000:331). 

Bu manada depresyonu, normal insanın üzüntü ve elem tepkisinden ayıran en 

önemli özellik aşağıdaki şekilde formülleştirilmiştir (Özodaşık, 2001:77): 

Depresyon= Keder + Karamsarlık 

Karamsarlık, depresyonu normal üzüntü duygusundan ayıran en önemli öğe-

dir. Kişinin o anda başına gelenlerin ve benzerlerinin gelecekte de daima kendisini 

bulacağına ya da içinde bulunduğu durumların artık değişmeyeceğine inanması dep-

resyonun temel özelliğidir. 

Sonuçta depresyon bir hastalıktır; gelip geçici keyifsizlikten, moral bozuklu-

ğundan, yaşam koşullarını ve çevreyi beğenmemekten veya kişisel yetersizlik duygu-

larından kaynaklanan mutsuzluktan farklı bir şeydir (Arslanoğlu, 2002:77).     

D. TEHDİT 

Tehdit, insanın bilse de bilme de çevresinde var olan bir dış uyarıcı değişke-

nidir. Eğer kişi bir tehdidin var olduğuna dair bir inanışa sahipse, o kişi tehdidi algı-

lıyor demektir (Witte, 1992:332).  

İkna edici iletişimde bir korku çekiciliği mesajı genelde tehdidin ciddiyeti 

(örneğin, “AIDS ölüme yol açar”) ve hedef kitlenin tehdide kapılmasına (örneğin, 

“damariçi uyuşturucu kullanırken, başkalarının daha önce kullandığı iğneyi tercih 

ettiğinizden dolayı AIDS tehlikesi altındasınız”) odaklanmaktadır (Rogers, 1975:95-

96).   

III. KORKU KÜLTÜRÜ 

Günümüz toplumunun gündemi tümüyle insanların karşı karşıya bulunduğu 

tehlikelere odaklanmış durumdadır. Öyle ki, son yıllarda gerek bireysel gerekse de 

toplumsal yeni tehlikelerin sayısında gözle görülür bir patlama yaşanırken; hayat 

giderek daha fazla şiddeti içeren bir biçimde resmedilmektedir. İnsanın hayal gücü 

olayları hep olumsuz şekilde yorumlarken; çeşitli risklerle bağlantılı olarak sürekli 

muazzam felaket senaryoları üretilmektedir. Örneğin, AIDS’in, bu ölümcül salgının 
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yayılması korkusu; nükleer savaş, küresel ısınma ve başka çevre felaketleriyle ilgili 

kaygıları daha da pekiştirmektedir (Furedi, 2001:47). Bunun bir sonucu olarak korku 

zihinlerde hâkim hale gelince, dünyadaki sorunlar ve zorluklar abartılmaya ve olası 

çözüm yolları göz ardı etmeye başlamıştır (Furedi, 2001:13). 

Korku kültürünün temel özelliği, bir çocuğun kaçırılması gibi istisnai olayları 

normal bir risk haline getirmesidir. Bu kültür, insanların toplumun karşı karşıya ol-

duğu sorunlarla mücadele etmelerini engelleyen bir şüphe atmosferi meydana getir-

mektedir (Furedi, 2001:17-19).  

Örneğin, toplumun kullandığı dil korkuya dayalı bir kültürün gelişmesinde 

önemli bir yer tutabilmektedir. Öyle ki, “risk” veya “risk altında” gibi ifadeler artık 

gündelik yaşamımız bir parçası haline gelmiştir. Örneğin, aşağıdaki tabloda da gö-

rüldüğü gibi, İngiliz gazetelerinde yapılan bir araştırma, bu ifadelerin 1994 2037 defa 

kullanıldığını göstermektedir. 2000 yılına gelindiğinde ise, risk ve risk altında gibi 

kavramların kullanım oranı neredeyse 9 kat artmıştır (Furedi, 2001:14): 

 

Tablo 1: İngiliz Gazetelerinde “Risk Altında” İfadesinin Kullanım Oranları 

 

 

Yukarıdaki sayısal ifadelerden de anlaşıldığı gibi “risk altında” ifadesinin sık-

lıkla kullanımı, aslında toplumun gündelik hayata yaklaşımını da ortaya koymakta-

dır. Toplumsal çatışmaya dayalı olaylar bir düzen sorunu değil de bir risk ve belirsiz-

lik sorunu olarak ele alındığında belirsizlik toplumu ortaya çıkmakta ve dolayısıyla 

sorunların çözümü de hiçbir zaman kestirilememektedir. Çünkü bu risklere bağlı 

olarak insanların ufku da kararmaktadır (aktaran, Damlapınar, 2003:80). Bu yüzden; 

belirsizlik en önemli korku kaynaklarından biridir. İnsan hayatındaki kendi başarısı 

ya da başarısızlığına neden olacak olayların rastlantısal niteliği, bunun üzerinde belli 

1994 2037 defa 

1995 4288 

1996 6442 

1997 7955 

1998 11234 

1999 14327 

2000 18003 
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bir belirleyiciliğin olmaması, olayların çok bilinmeyenli bir denklem halinde ortaya 

çıkması ve bunların bireylerde huzursuzluk kaynağı yaratması, onları zihinsel olarak 

rahatlatacak ve olayları daha iyi anlamalarına yardımcı olacak belli kaynaklar ara-

maya yöneltmektedir (Bauman, 1996:17-18). 

Bu manada korku kültürünün en rahatsız edici sonuçlarından biri insan ilişki-

lerinin risk çerçevesine oturtulmasıdır. İnsanoğlu artık ilişkilerine daha yoğun bir risk 

duyarlılığı ile yaklaşmaktadır. Risk bilinci, geleneksel değerlerin gerilemesiyle doğru 

orantılı olarak artmaktadır. Bu değerlerin zayıflamasının kaynağında ise, insanların 

karşılaştığı temel sorunlarla ilgili güçlü bir konsensüs oluşturamaması yatmaktadır. 

Öyle ki, çeşitli yazarlar, toplumun, yaşanan temel sorunlarla ilgili olarak bile bir uz-

laşma geliştiremediğini bildirmektedir (Furedi, 2001:193). Bunun bir sonucu olarak 

ise insanlar birbirine karşı yabancılaşmıştır.  

Aslında Duhm’a (2002:72) göre yabancılaşma, önemli bir korku kaynağı ola-

rak ön plana çıkmaktadır. Yabancılaşma öznel planda, toplumun, anonim güçlerin 

tehditkâr yönetimi olarak kendini gösterir. Yabancılaşmış insan ise, başka herhangi 

bir kişiden koptuğu gibi, kendisinden de kopmuştur. Herkes gibi o da, kendisini nes-

nelerini algıladığı gibi beş duyusu ve sağduyusuyla algılar; ama bunu yaparken ken-

disiyle ve dış dünyayla üretici bir ilişki içinde değildir (Fromm, 1996:116). Örneğin, 

kapitalist bir toplumsal düzen içerisinde insan okulda, büroda, fabrikada yönetmelik-

lerden, düzenlemelerden ve “keyfiyet icabı” durumlardan ibaret sisteme sıkı sıkıya 

bağlanmıştır. Genel durum hakkında bir bilgisi yoktur, kendine gösterilmiş küçük bir 

işlevi yerine getirmeye muhtaçtır. Hayatını ayarlayan bütün dış faktörler, başından 

itibaren, kendisine yabancı ve onun dışında var olan güçler olarak önüne sürülmüş-

tür. Hayatını sürdürmek istiyorsa, uyum sağlamak ve karşısındakinin isteğini yapmak 

zorundadır. Çevresindeki insanlar da uyum sağlamıştır, bu yabancı mekanizmanın bir 

parçası haline gelmişlerdir. Hayatı artık onun değil, topluma biçim veren anonim 

güçlerin elindedir… Bu teslim edilmişlik duygusu, yabancılaşmış hayatın temel an-

layışı olmuştur. Teslim edilmiş olmak, yabancı güçlerin elinde oyuncak olmak, korku 

demektir. Öyle ki, yabancılaşmış insan, korkuyu bile, doğal ve kendine yabancı bir 

güç olarak yaşar (Duhm, 2002:72-73). 

Yukarıdaki ifadeleri destekler mahiyette varoluşçu psikiyatrinin ABD’deki 

önderlerinden Rollo May çağımızın insanının sorununu; dünyada kontrolü dışında 



 77 

olup bitenler karşısında bireyin ruhsal dünyasındaki bütünlüğün bozulması ve bunun 

da güçsüzlük ve kaygıya yol açması şeklinde formüle etmektedir. Rahatsızlık edici 

bu kaygıyı bastıran birey sonuçta şiddet ve düşmanlık ile dolmakta; buna bağlı olarak 

da giderek toplumdan izole olmakta, bu da döngüsel açıdan yabancılaşma duyguları-

nı artırmaktadır (Dağ, 1999:172).         

Öte yandan korku kültürü içerisinde gelecek kaygısı içinde yaşayan bir insan 

içen korkunun başlıca nedenlerinden biri, bireyin kendisiyle olduğu gibi yüzleşmek 

istemeyişidir. Bu açıdan korkunun kendisini olduğu kadar, insanların bunlardan kur-

tulmak amacıyla geliştirdiği kaçış yollarının da incelenmesi gerekmektedir. Zihin, 

buna beyin de dâhildir, korkuyu yenmeye, onu bastırmaya, disiplin altına almaya, 

denetlemeye, başka bağlamlara dönüştürmeye çalışırsa, sürtüşme ve çatışma oluşa-

cak; söz konusu çatışma da enerji kaybına neden olacaktır (Krishnamurti, 2003:17).    

IV. ÇEKİCİLİK KAVRAMI 

Gerek ikna çalışmaları gerekse de ticari ya da siyasi reklam kampanyaları söz 

konusu olduğunda, akla ilk gelen kilit kavramlardan birisi çekiciliktir. 

Son yıllarda etkisi en çok tartışılan kavramlardan birisi olarak çekiciliğin ta-

nımlanması konusunda literatürde farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Kimi yazarlar 

çekiciliği uygulama biçimi olarak ele alırken; kimileri mesajın içinde sınıflandırmak-

tadır (Yılmaz, 2000:189-190). 

Çekicilik, insanların dikkatlerini çekmek ya da ürün veya hizmete yönelik 

duyguları etkilemek için kullanılan bir yaklaşım, reklamın yönlendirdiği güdüdür 

(Russell ve Lane, 1996:512). 

Moriarty’e (1991:76) göre çekicilikler, mesaj sunumunun temel belirleyicile-

rinden biri olduğu gibi, ürünlerin reklamcılık aracılığıyla konumlandırılması ya da 

yeniden konumlandırılmasına temel oluşturan önemli bir karar alanı olarak görülme-

lidir. Çekiciliği, tüketicinin örtük arzularını uyandırarak, bir gereksinimi reklam me-

sajlarına taşıyarak alıcının ilgilerini, güdülerini reklam aracılığıyla kışkırtan bir öğe 

olarak tanımlayabiliriz (aktaran, Uztuğ, 2003b:205).      

Aristoteles ise Rhetoric’de “ethos, pathos, logos” adını verdiği çekicilikleri, 

tutum değişimine yönelik alternatif süreçler olarak öne sürmektedir (Dillard ve Pfau, 

2002:İX; Redmond, 2000:321; Schramm, 1980:300). 
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Ethos, iknadaki ilk öğe olup; genelde mantıksal sunum özelliklerini içermek-

tedir (Yüksel, 1994:55). Örneğin, bir siyasi adayın inançları, deneyim ve tecrübesi, 

mizah gücü, siyasi geçmişi, siyasi parti taraftarlığı gibi özellikler bu kapsamda değer-

lendirilmektedir. 

Hislerle bağlantılı olan pathos, hoşa giden tutku ve istekleri kapsamaktadır. 

Bugün bunlar, psikolojik durumlar olarak incelenmektedir (Larson, 1995:58). Mese-

la, bir adayın inanırlılığı, dürüstlüğü, güvenirliliği, zekâsı, iş ahlakı, yeterliliği, ka-

rizması ve diğer kişilik özellikleri. Ayrıca siyasal karakter çekiciliği olarak da değer-

lendirilen pathos (Johnson-Cartee ve Copeland, 1997a:87); adayın özel yaşamı ile de 

ilişkilendirilmektedir.  

Logos ise, insanların mantık kısmıyla ilgilidir. Genelde dinleyiciler, bilgi sü-

recini en mantıksal yolla değerlendirip, karara varma yeteneklerine güvenirler 

(Larson, 1995:59). 

Kaynağın çekiciliği ne kadar algılanırsa, mesaj da o kadar ikna edici olur. Ör-

neğin, Pepsi Cola için spikerlik rolü oynayan Cindy Crawford pek çok izleyici için 

çekici bir kaynaktır. Bunun sebebi, yalnızca onun güzel olması ve pahalı giyinmesi 

değildir. Kaynağın çekiciliği bir anlamda alıcının kaynağı tanımlama boyutuyla ilgi-

lidir. Çekicilik benzerlikten, aşinalıktan ve hoşa gitmeden doğar (Burnett ve 

Moriarty, 1998:252-253). 

Araştırmalar izleyicinin, kaynağı kendine ne kadar çok benzetirse ikna olma-

larının da o kadar mümkün olduğunu göstermektedir. Bu benzeyiş veya algılanan 

benzeyiş ideolojiler, tutumlar ve davranışlar yoluyla sergilenebilir. Pek çok siyasi 

aday, çeşitli izleyicilere kendi ideolojisinin onlarınkine benzer olduğuna inandırmak 

için doğru şeyleri söylemede uzmandırlar. 

İkinci çekicilik kaynağı, aşinalık ise eski çağrışımlarla oluşturulur. Örneğin 

İnsanlar pek çok yıldır Bill Cosby’yi seyretmektedirler. O konserlerde, televizyonda 

ve hayır toplama vakıflarında görünmektedir. Çocuklar özellikle ona ilgi duymakta-

dır. Çünkü o komiktir ve bunun yanı sıra televizyonda görülen en sabırlı, şefkatli ve 

sıra dışı bir babadır. Cosby’nin köklü aşinalığı, onu pazarlama iletişimi tarihinde en 

dikkat çekici kaynaklardan biri kılmıştır. 

Yine ikna edici iletişim kaynağı ne kadar çok sevilirse, insanlar için o kadar 

çekici olabilmektedir. Yine de hoşlanmanın ölçülmesi zordur ve çabucak değişen 
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geçici bir histir. Öyle ki ünlü insanların oynadığı reklamlarla ilgili yapılan deneysel 

çalışmalar inanılırlık, kapsamlı etkinlik ve satın alma niyeti açısından karışık sonuç-

larla sonuçlanmıştır. Elbette meşhurları kullanmayla ilgili ciddi riskler de vardır. 

Örneğin ünlü bir insan çabuk evlilik ve boşanmalarıyla dedikodu konusu haline gele-

bilir. 

Öte yandan Uztuğ’a (2003b:206) göre çekicilikler, duygusal ve bilgisel olarak 

ikili bir ayrımla ele alınabilir. Bilgisel çekicilikler tüketicinin pratik, işlevsel ya da 

faydacı gereksinimlerine odaklanır ve ürün/markanı özelliklerine/yararına seslenir. 

Duygusal çekicilik ise tüketicilerin toplumsal ve psikolojik gereksinimleriyle ilgili-

dir.     

Günümüzde yapılan çekicilik sınıflamaları ise genel olarak rasyonel, duygu-

sal ve ahlaki olmak üzere üçe ayrılmaktadır (Kotler, 2000:556; Kotler ve Armstrong, 

2001:522). Aşağıdaki bölümde bu türler hakkında daha detaylı bilgi verilmektedir. 

A. RASYONEL ÇEKİCİLİK 

Hedef kitleyi ikna etmede bazen tarafsız, gerçekçi ve bilgiye dayanan çekici-

likler; bazen de duygusal çekicilikler daha etkin rol oynamaktadır (Schiffman ve 

Kanuk, 1997:304).  

Rasyonel çekicilik, kişisel çıkarlarla ilgilidir. İkna edici mesajı sunanlar, ürü-

nün ya da hizmetin belirli faydalar meydana getireceğini iddia etmektedirler (Kotler 

ve Armstrong, 2001:522). Yani rasyonel çekicilik içeren bir mesaj, kişinin, iletişim 

kaynağının iddiasını kabul ya da reddettiğinde ortaya çıkabilecek sonuçlara odak-

lanmaktadır (Kotler, 2000:556). Örneğin bu anlayışa göre, bir kişi, X marka bir oto-

mobili Ağustos ayında yapılacak bir kampanyada alması durumunda 5 milyar lira kar 

elde edeceğini savunan bir reklamla karşılaştığında, sunulan teklifi muhtemelen man-

tıki bulacaktır. Öte yandan belirli bir marka otomobile sahip olmanın kişinin sosyal 

statüsünü yükselttiğini vurgulayan bir reklamda ise, duygusal çekicilik ağır basmak-

tadır.      

Rasyonel çekiciliğin anahtar unsurunu, kanıt gösterme oluşturmaktadır. Ka-

musal veya özel kişilerin tanıklıkları, devlet istatistikleri ve diğer verisel beyanatlarla 

mesajlarda sunulan konular ya da iddialar desteklenmektedir. 

Özellikle orta ve düşük inanırlılığa sahip kaynaklar, tutum değişikliğini artır-

mak için kanıt kullanmalıdırlar. Kanıtlar, yüksek inanırlılığa sahip bir kaynak tara-
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fından kullanıldığında ise; kısa dönemde tutum değişikliğini artırmasa bile, uzun 

dönemde bir tutum değişikliği meydana getirebilmektedir. Seçim gününün aylarca 

öncesinden kampanyalarını başlatan siyasi parti ya da adaylar bunun güzel bir örne-

ğini teşkil etmektedirler. Özellikle rakibin aleyhinde yapılan iddialarda sunulan kanı-

tın birikerek artan etkisi, eninde sonunda seçmenlerin tutumlarını değiştirmesine yar-

dımcı olabilmektedir. Kanıtın diğer önemli bir etkisi de, rakip parti veya adaydan 

gelebilecek ikna edici mesajlara karşı izleyicileri dirençli hale getirmesidir  (Burgoon 

vd., 1994:229). 

Kanıt kullanmanın bir takım avantajları olmasına rağmen, özellikle siyasal 

kampanya çalışmaları esnasında adaylar, konu ve sorunlar hakkındaki tavırları üzeri-

ne genelde muğlak mesajlar sunmayı tercih etmektedirler (Johnson-Cartee ve 

Copeland, 1997a:87). Benzer bir değerlendirmede bulunan Downs (1957:28-29); 

adayların açık-seçik siyasal tavırlardan kaçınmada önemli çıkarları olduğunu ileri 

sürmüştür. Ona göre, belirsizlik, gerçekten de bir adayın desteklenme düzeyinin yük-

selmesine katkı sağlamaktadır. Joslyn (1986:179) de ABD’de çeşitli Başkanlık Se-

çimlerinde yayınlanan 506 siyasal televizyon reklamının içerik çözümlemesini yaptı-

ğı araştırmasında, bir parti ya da adayın çok nadir olarak açık, net, özel ve ayrıntılı 

siyasal düşüncelerini ortaya koyduğunu bulgulamıştır.     

Sonuçta seçmenlerin iknasında eğer rasyonel temele dayanan mesajlar kulla-

nılacaksa; öncelikle onların değer ve beklentilerine, acil ihtiyaçlarının çözümüne 

yönelinmeli ve daha çok somut delillerle çalışmalar yürütülmelidir (Kalender, 

2000a:132).  

B. AHLAKİ ÇEKİCİLİK 

Ahlaki çekicilik, insanlarda neyin doğru ve düzgün olduğu duygusunu hare-

kete geçirmek için kullanılmaktadır (Kotler ve Armstrong, 2001:522). Bu çekicilik 

türü, genelde insanları sosyal amaçları desteklemeye teşvik etmektedir. Örneğin, 

kürtaj karşıtı reklamlar genellikle ahlak çekiciliğini kullanmaktadır (Churchill ve 

Peter, 1998:477). 

Bazı reklamcılar, eğer mesaj, izleyicilerin inandığı ahlaki değerlerle örtüşü-

yorsa, bunun çok daha fazla ikna edici olduğuna inanmaktadırlar. Şayet mesaj, birey-

lerin ahlaki değerleriyle çelişiyorsa, insanlar mesajda sunulan öneriye karşı çıkacak 

ya da bunlara inanmayacaklardır (Kotler, 2000:557). 
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Ahlak kuralları, toplumda iyi ve kötü olarak değerlendirilen davranışların so-

nucudur. Onun için bir toplumda ahlaki olan bir davranış, bir başka toplumda ahlak 

dışı kabul edilebilmektedir. Bu durumda kaynağın amacı hedef kitleyi ikna etmek 

olduğuna göre, hedefin ahlaki standartlarına uygun mesajları sunması, ikna etme 

ihtimalini arttıracaktır (Can, 1991:33).  

Öte yandan Verderber (1985:251), öğrenciler üzerinde yaptığı bir araştırmada 

ortak ahlaki standartları şu şekilde belirlemiştir (aktaran, Can, 1991:34): 

— Yalan söylemek ahlaki değildir. 

— Küfür etmek ahlaki değildir. 

— Abartma yapmak veya gerçekleri çarpıtmak ahlaki değildir. 

— Zararlı bilgilerin kaynağını açıklamadan insanları veya fikirleri mahkûm 

etmek ahlaki değildir. 

— Temel bilginin gizlenmesi ahlaki değildir. 

C. DUYGUSAL ÇEKİCİLİK 

Duygular genelde, olaylara, uyaranlara veya nesnelere yönelik değerlendirme 

nitelikli tepkileri temsil eden; farklı yoğunluklardaki içsel/zihinsel durumlar olarak 

görülmektedir. Bunlar genelde kısa ömürlü, yoğun ve bazı dış uyaranlara yönelik 

tepkilerdir (Nabi, 2002: 289-290). İnsanı hedef alan her çalışma bir şekilde duygulara 

seslenme ve yeri geldiğince onları kullanmak zorundadır. Zaten bir çok siyasal da-

nışman, duyguların ister olumlu isterse de olumsuz olsun, siyasal reklamların nasıl 

etkili bir şekilde çalıştığını anlamak için anahtar kavram olduklarına inanmaktadır 

(Johnson-Cartee ve Copeland, 1997a:97).  

Duygusal çekicilik; hedef alınan kitleleri, aşk, neşe, umut, heyecan, korku, 

kızgınlık, utanma, cesaret, sıcaklık, nostalji ve mutluluk gibi duyguları hissetlerini 

sağlayarak ikna etmeye çalışan bir çekicilik türüdür (Bettinghaus ve Cody, 1987:154; 

Nabi, 2002:290-291).  

Solomon ve arkadaşlarına (1999:165) göre duygusal çekicilikler, güçlü bir et-

ki meydana getirmesine rağmen, hedef kitleye yeterli miktarda ürün ya da hizmetle 

ilgili bilgi verememe riski de taşımaktadır. Bu potansiyel problem, bazı reklamcılara, 

duyguların teşvik ediciliğinin, ancak ürünü sattığı ölçüde iş görür olduğunu hatırlat-

maktadır. 
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Reklamlarda duygusal çekiciliğin kullanımı, son zamanlarda siyasal reklam 

araştırmacılarının da üzerinde yoğunlaştığı bir alan olmuştur. Seçmenin duygularına 

hitap eden, sevgi, aile, vatanseverlik, ümit ve gurur gibi kültürel ve evrensel sembol-

leri kullanan reklamlar araştırmacıların oldukça dikkatini çekmektedir (Johnson-

Cartee ve Copeland, 1997a:97). 

Kaid ve arkadaşlarının (1992:289-290) 1988 ABD Başkanlık Seçimi sırasında 

yaptığı araştırmada, seçmenlerin, kendi duygularına hitap eden siyasal reklamlardan 

olumlu biçimde etkilendikleri ortaya konulmuştur. Ayrıca araştırmacılar, kampanya 

reklamlarına karşı tepkileri de gözlemlemişler ve seçmenlerin hem Bush hem de 

Dukakis hakkında sahip oldukları iki duygusal faktörü keşfetmişlerdir. Bunlardan 

ilki “iyimserlik, heyecan, güvenlik ve vatanseverlik” gibi olumlu duyguları içeren 

ümitlilik faktörüdür. İkinci ise, “endişe ve korku” duygularını ön plana çıkaran kaygı 

faktörüdür. 

Kern (1989:80-84) ise, seçmenlerin üzerinde aday güveni tesis etmek için 

duygusal öğelerin ağırlıkla olarak kullanıldığı reklamları “iyi hissettiren reklamcılık 

olarak” tanımlamıştır. Yazara göre, siyasal reklamcılık alanında duygusal yönü ağır 

basan 5 tür çekicilik bulunmaktadır. Bunlar, (1) Şefkat, (2) Umut, (3) Şüphe Gider-

me, (4) Gurur ve (5) Empati’dir. 

Şefkat çekiciliği, başkalarının dertleriyle dertlenme bilincini ön planda tutan 

ve aynı zamanda söz konusu dertleri giderme arzusuna vurgu yapan bir duygusal 

çekicilik türüdür. 

Şefkat çekiciliği, 3 Kasım 2002 Genel Seçimlerinde Genç Parti tarafından 

sıklıkla kullanılan bir tür olmuştur. Cem Uzan’ın konuşmalarında akıl ve duyguyu 

bir arada tutan bir hitap biçimi tasarlanmış ve konuşma aralarında “ben de sizden 

biriyim, sizin dertlerinizi çözecek kişi benim” iması verilmek istenmiştir (Balcı, 

2003:155).   

Umut çekiciliği, siyasal reklamlarda genelde çocukları ve genç insanları esas 

alarak kullanılmakta ve onların iş hayatındaki veya oyundaki günlük yaşantılarına 

vurgu yapmaktadır. Yine adayın ailesi reklamda gösterilmekte ve geleceğe yönelik 

beslenen umut teması, nesiller arası süreklilik, aile hayatının devamlılığı ve birlikte-

lik mesajı ön plana çıkarılmaktadır. Özellikle görevi başında bulunan adaylar tarafın-

dan daha sık kullanılan bu duygusal çekicilikte, müzik de önemli yer tutmaktadır. 



 83 

Şüphe giderici çekicilikler ise, genelde seçmenler üzerinde odaklanmakta ve 

genelde milli, etnik veya yerel değerler üzerine vurgu yapan sembolleri tercih etmek-

tedir. Bu çekiciliğin kullanıldığı reklamların genel teması; “adayı, insanların bildiği, 

sevdiği ve onayladığı şekilde konumlandırmaktır”. Şüphe giderici duygusal mesajlar 

seçime ilk kez girenlere nazaran görevi başındakiler tarafından daha çok kullanılan 

bir türdür. Çünkü memnun olan seçmenler, destekledikleri adaylarının makamını 

korumasını; ülkenin siyasi ve ekonomik gidişatından endişe duyan insanlardan daha 

çok isteyecektir. 

Bir başka noktada görevi başındaki adaylar, bulundukları şehir, bölge ya da 

ülkenin kalkınmada iyi bir konuma geldiğini ve bu manada insanların gururu olmaya 

devam ettiklerini vurgulamak adına, reklamlarda gurur çekiciliğini kullanmaktadır-

lar. 

Öte yandan duyguların paylaşımı, seçmenlerin, adayla aynı değer ve ilgiye 

sahip olduğunu algıladıkları ve adaya benzediklerini hissettiklerinde meydana gel-

mektedir. İşte empati çekicilikleri, bu duygusal eşleşmeyi oluşturmaya yarayan bir 

çekiciliktir.     

Yukarıda bazılarını ortaya koyduğumuz, hedef kitlede duygusal tepki meyda-

na getirmek için kullanılan çok sayıda çekicilik türü vardır. Ancak mevcut literatür 

incelendiğinde söz konusu teknikler arasında en çok kullanılanlar ise; mizahi çekici-

lik, cinsel çekicilik, samimiyet çekiciliği ve korku çekiciliğidir (Fill, 1999:291). Aşa-

ğıdaki bölümde bu türler hakkında daha detaylı bilgi verilecektir.   

1. Mizahi Çekicilik 

İster tecimsel reklam biçimde isterse de siyasal kampanya faaliyetleri şeklin-

de olsun, bütün ikna edici iletişim çalışmalarında mizah, mesajın kabulünü artıracağı 

inancıyla kullanılan bir duygusal çekiciliktir.     

Mizah; olayların gülünç, alışılmadık ve çelişkili yönlerini yansıtarak insanları 

düşündürme, eğlendirme ya da güldürme sanatına verilen addır (aktaran, Bir, 

1993:1). Bir eğlence kaynağı olarak mizah, kaynak güvenilirliliğinin artırılması 

(Burnett ve Moriarty, 1998:262), hoşlanma duygusu yaratması (Bir, 1993:54-56), 

mesaja dikkatin çekilmesi ve ilgi uyandırılması bakımından önemli bir işlevi yerine 

getirmektedir (Belch ve Belch, 2004:185; Fill, 1999:292). Özellikle eğlenceli bir 

mizahi içerik, insanların mesaja karşı zıt fikir belirtmesini engellemekte ve bu yüz-
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den de mesajın kabul edilme ihtimalini artırmaktadır (Lavack, 1997:30; Solomon vd., 

1999:166). 

Bir’e (1993) göre mizahın ikna edici etkisinde en önemli iki faktör; mesajın 

ve mizahın yoğunluğudur. Araştırma sonuçlarının da ortaya koyduğu gibi, yoğun 

mizah daha etkiliyken; soft satış yaklaşımıyla birleştirilen düşük seviyeli mizahın 

daha etkili olduğu görülmektedir.    

Mizahın etkinliği, aynı zamanda ürünün türüne göre de değişebilmektedir. 

Yaygın olan görüşe göre mizah, düşük ilgiyi sahip ürünlerin sunumunda, yüksek 

ilgiyi sahip ürünlere göre daha etkili sonuç doğurabilmektedir (Pelsmacker vd., 

2001:178). 

Bir başka noktada, tanınmış ve eski markalarda mizahi çekicilik kullanımı, 

yeni ve tanınmamış markalara göre daha yaygındır. Diğer bir ifadeyle, mizahi içerik 

dikkati kendisine çekip, markayı ikinci plana itebilme riski taşıdığından dolayı, özel-

likle piyasaya yeni giren ürünler için marka bilinci oluşturmak daha da zorlaşacaktır 

(Pelsmacker vd., 2001:178). 

Öte yandan siyasi mizahın ise reklamcılıktaki etkinliği üzerine yapılan ciddi 

bir araştırma ise hemen hemen yok gibidir. Tecimsel reklamcılıkta mizahi çekiciliğin 

etkinliği geniş biçimde araştırılmış olsa da, sonuçlar, siyaset alanında mizahın etkin-

liği ve muhtemel kullanımını açıklamada pek faydalı görünmemektedir.  

Siyasi reklamcılık alanında mizah genelde iki değişik biçimde kullanılmakta-

dır: Bunlar; kötüleme (disparagemnet) mizahı ve kendisiyle dalga geçen (self-

deprecating) mizah’tır. Kötüleme mizahı, başkalarını “küçültür, şerefini lekeler, aşa-

ğılar, utandırır veya bir şekilde ona saldırır”. Bu tür mizahın, rakip parti ya da adaya 

saldırmaktan ziyade seçmen bağlılığını güçlendiren siyasi reklamcılıkta kullanıldığı 

görülmektedir. Öte yandan sempati uyandırarak, kendilerine yapılacak eleştirileri 

zararsız hale getirmek ve mizah duygularının olduğuna işaret ederek, onların da 

normal insanlar gibi olduğunu göstermek amacıyla, adaylar kendisiyle dalga geçen 

mizah türlerine de reklamlarda sık sık yer verebilmektedirler. Kötüleme mizahı ge-

nelde negatif siyasal reklamcılıkta kullanılırken; kendiyle dalga geçen mizah, aşıla-

ma reklam filmlerinde tercih edilmektedir (Johnson-Cartee ve Copeland, 1997a:118). 

Mizahi çekicilik, siyasal kampanyalarda yangın bir kullanım alanına sahip 

çekicilik türüdür. Öyle ki, Kaid ve Johnston (1991:60), 1960’dan 1988’e kadar olan 
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Başkanlık Seçimlerinde kullanılan reklamları analiz ettikleri çalışmalarında, negatif 

reklamların % 62’sinin mizahi çekicilik içerdiğini tespit etmişlerdir. 

Ülkemizde ise mizahi reklam çekiciliği, 1995 Genel Seçimleri’nde DYP’nin, 

kendine rakip gördüğü RP (Refah Partisi) ve ANAP’a yönelik olarak sıklıkla kullan-

dığı bir tür olmuştur. Karşılaştırmalı negatif siyasal reklam formatında hazırlanan bu 

gazete reklamlarında, liderlerin karikatürlerinden yararlanılmıştır. “Engelleri aşalım, 

haydi Türkiyem” başlığını taşıyan bu ilanlarda, Avrupa yolundaki Tansu Çiller’in 

önüne düşen iki büyük taş olarak Necmettin Erbakan ve Mesut Yılmaz hicvedilmiş-

tir. Aynı ikili, “Biz yaparız, onlar yıkar” ilanında Tansu Çiller’in inşa etmekte olduğu 

duvarı ellerindeki kazmalarla yıkmak için kişileri canlandırmaktadır (Sabah Gazetesi, 

13 Aralık 1995:21). 

Siyasal kampanyalarda mizah kullanımıyla ilgili ikinci bir örnek olarak, 28 

Mart 2004 Yerel Seçimleri’nde CHP’nin, Temel Reis’ten esinlenerek çizgi kahraman 

“Kabasakal” figürünü kullandığı reklamlar gösterilebilir. Ancak çizgi film aracılığıy-

la seçmene ulaşmayı hedefleyen CHP, bu stratejinde başarılı olamamıştır. Mizahçı 

Metin Üstündağ’a göre, CHP’nin başarısızlığın ardındaki en önemli etken, partinin 

seçmen eğilimlerini gözardı etmesidir. Bir kere CHP’nin çizgi film mantığıyla seç-

menlere ulaşmak istemesi, “onların çocuk yerine konulduğu” gibi bir anlamın oluş-

masına neden olmuştur. Ayrıca Türkiye’de mizaha kaynaklık eden türkü ve masal 

gibi halkın bilinçaltını oluşturan şeylerden (Hacivat, Karagöz, Keloğlan v.s) yarar-

lanmayı düşünmeyen CHP; kampanya çalışmalarında kullandığı “Temel Reis” gibi 

lazlara tekabül eden mizahi çekiciliğiyle, Karadeniz Bölgesi insanın tepkisini alma 

riskini de yaratmıştır. Aslında mizah, yerinde kullanıldığında sert ve etkili olabilecek 

bir türdür. Mesela, 1987 Seçimleri’nde SHP, “limon gibi sıkılmak” temasını işleyen 

kampanyasıyla, düşüncelerini doğru ve etkili bir şekilde konumlandırmış ve başarılı 

olmuştur (Tez, 2004:3). 

İkna edici iletişim çalışmalarında mizah, olumlu olduğu kadar olumsuz etkiler 

de ortaya çıkarabilmektedir. Öncelikle mizah, mesajın anlaşılmasını azaltabilir. Ör-

neğin, ciddi reklamlarla mizahi reklamların içeriğinin hatırlanmasını karşılaştıran bir 

çalışmada, hatırlanma oranının ciddi reklamlarda daha yüksek olduğu tespit edilmiş-

tir. İkincisi, mizah, ikna edici iletişim kaynağının asla istemeyeceği şekilde izleyici-

nin dikkatinin dağılmasına neden olabilir. Özellikle de mizah, şaka veya alay edici 
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bir türdeyse, olumlu etkisini çabucak kaybeder. Üçüncüsü ve belki de en büyük teh-

likelerden biri, aynı mizahi mesaja, farklı izleyicilerin değişik şekilde tepki vermesi-

dir (Mowen ve Minor, 1998:329). Örneğin, hedef kitlenin demografik yapısı (örne-

ğin, yaşı, cinsiyeti, eğitimi v.s.) mizahi çekiciliklere olan tepkiyi etkileyebilmektedir 

(Schiffman ve Kanuk, 1997:306). Yine değişik kültürler değişik mizah duygusuna 

sahip insanlar oluşturmakta ve dolayısıyla bu insanlar eğlenceli unsurları farklı bi-

çimlerde anlamlandırabilmektedir (Batra vd., 1995:305). 

Bu anlamda Gass ve Seiter (2003:296), ikna edici bir araç olarak mizah kul-

lanımıyla ilgili şu tavsiyelerde bulunmaktadır: 

— Mizah yoluyla bir konunun aktarımı sağlanamıyorsa ya da mizahın anahtar 

unsurları unutulmuşsa; o zaman mizah kullanımından sakınmak gerekmektedir. 

— Kaynağın kendini kötülediği bir mizahi mesaj, hoşnutluk ve sosyal çekici-

lik yaratma bakımından etkili olabilir. Ancak ikna kaynağı, kendisini aşırı veya sü-

rekli bir şekilde küçültücü mizah kullanımından çekinmelidir. 

— Mizahın, mesajın özüyle birleşmesi önemli bir konudur. Konuyla ilgili bir 

mizahın, ilgisiz ya da alakasız bir mizaha göre daha etkili olduğu bilinmektedir. 

— Mizahın mesajın sunulduğu hedef kitle için uygun olduğundan emin o-

lunmalıdır. Çirkin ve tatsız olarak algılanacak bir mizah, kaynak güvenilirliğini azal-

tacak ve mesajın etkinliğine zarar verecektir. 

— Bayan ikna ediciler mizahi içerik kullanırken; erkek iknacılara göre daha 

dikkatli davranmalıdırlar. 

— Mizah, bir kişinin daha küçük karar vermeye ve buna eşlik eden satın al-

maya ikna etmede yardımcı bir unsurdur. Büyük kararlar için bireyi ikna etmede, 

mizah kullanımının pek bir ağırlığı olmayabilir.    

Yukarıda sıralananlara ilaveten mizah, yeni ürünlere oranla mevcut ürünler 

için kullanıldığında daha etkili olmaktadır (Schiffman ve Kanuk, 1997:306).  

2. Cinsel Çekicilik 

Zaman içinde değişen ve kullanım yoğunluğu gittikçe artan bu duygusal çeki-

cilik türünde; cinsellik temaları, açık- seçik ve genelde görselliğe dayalı olarak su-

nulmaktadır. Bilindiği gibi geçmiş yıllarda ise cinsellik teması daha çok ima yoluyla 

aktarılmaya çalışılırdı (Gass ve Seiter, 2003:296). 
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Cinsel çekicilik işe yarar mı? Cinselliğin kullanımı reklam mesajına dikkat 

çekmede işe yarıyor gibi görünse de, reklamverenler için bunun kullanımı aslında 

sakıncalıdır. Çünkü, tahrik edici bir resim çok etkili olabilir; o kadar çok dikkat çeker 

ki; mesaj içeriğinin işlenmesini ve hatırlanmasını arka planda bırakabilir (Solomon 

v.d., 1999:165).     

Genel olarak reklamlarda cinsel çekicilik, iki anlamı çağrıştırmak amacıyla 

kullanılmaktadır. Bunlardan ilki, “X ürününü kullanırsanız daha seksi görünecek, 

davranacak veya hissedeceksiniz”; ikincisi ise “X marka ürünü tercih ederseniz, di-

ğer insanları cezp edeceksiniz” şeklindedir (Gass ve Seiter, 2003:297). 

Cinsiyete bağlı çekicilik, siyasal iletişim alanında da üzerinde ısrarla durulan 

bir tür olarak görülmektedir
∗
. Tutumların oluşumunda hem görünüş hem de yeterlilik 

algılanışı dikkat çektiğinden, seçmen tercihi, bir bakıma seçmenle aday özellikleri 

arasındaki ilişkinin bir sonucu olarak oluşabilmektedir. Sosyal psikoloji ve düşünce 

(bilişim) alanında yapılan araştırmalar, cinsel rol kalıplarının kadın ve erkek seçmen-

lerin tercihlerini etkilediğini göstermektedir. Örneğin, bir görev erkek cinsel tipine 

endekslenmişse, yaygın kanıya göre, bu idari görevde başarılı olmanın ön şartı, er-

keksi niteliklere sahip olmaktan geçmektedir. Bu koşullar altında fiziksel bakımdan 

çekici bayanlar, çekici olmayanlara göre dezavantajlı durumdadırlar. Çünkü daha 

                                                
∗
 Çoğu batı ülkeleri ve özellikle de ABD’de erkek ve kadın adayların reklamlardaki içerik farklılıkla-

rını ve tarzları ele alan giderek artan sayıda araştırma bulunmasına rağmen; bu çeşit reklamların etki-
leri veya verimlilikleri hakkında sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Bu bağlamda bazı araştırmalar er-
kek adayların, kadın seçmenleri kendi saflarına çekebilmek için kullandıkları siyasal reklam stratejile-
rini ele almaktadır. Örneğin, Banwart ve Kaid (2003), Bill Clinton’un 1992 ve 1996 ABD Başkanlık 
Seçimleri’ndeki kampanya reklamlarında kadın seçmenleri kendisine oy vermek için nasıl motive 
etmeye çalıştığını tespit etmek amacıyla içerik çözümlemesi yöntemini kullanmışlardır. Deney ağırlık-
lı çalışmalarda ise, erkek ve kadın adaylara ait reklamların etkinliğindeki farklılıklar test edilmeye 
çalışılmıştır. Öyle ki, araştırmacılar kadın adayların tipik erkeksi ortamlarda göründüklerinde daha 
çok dikkat çektiklerini ortaya koymuşlardır. Kaid ve arkadaşları (1984), kadın adayları inşaat ve sana-
yi tesisleri gibi erkeksi ortamlarda gösteren siyasal reklamların kullanıldığı deneylerde, bunları izle-
menin daha yüksek oranda aday değerlendirmesi ve oy verme olasılığını artırdığını bulgulamışlardır. 
Hitchon ve Chang (1995) tarafından yapılan deneyler de, erkek ve kadın adaylar için hazırlanan rek-
lamların izleyiciler tarafından farklı şekilde değerlendirildiğini göstermiştir. Bu bağlamda, aile ortamı 
ve kişisel görünümün ön planda tutulduğu kadın adaylara ait reklamlar, seçmenlerde daha çok hatır-
lanma etkisine yol açarken; erkek aday reklamlarının daha çok hatırlandığı durumlar ise, mesaj içeri-
ğinin adayın konular ya da sorunlara yaklaşımını (konu spotları) ele alan reklamlardır. Öte yandan 
erkek adayların kadın adaylar aleyhine yaptığı negatif reklamlar, kadın adayların erkekler aleyhine 
yaptığı negatif reklamlara göre (reklamı yaptırana karşı) seçmen kitlelerde daha fazla duygusal ve 
olumsuz tepkiler uyandırmıştır. Yine kadın adaylar için hazırlanan nötr reklamlar; pozitif veya negatif 
reklamlardan farklı olarak seçmenlerde daha lehte tepkiler uyandırmakta ve toplumsal bakımdan daha 
arzulanır/kabul edilebilir görünmektedir (aktaran, Kaid, 2004:178).   



 88 

yüksek fiziksel çekicilik, daha yüksek bir dişilik algılanışına, bu da daha düşük bir 

kişi  -görev uygunluğu- algılanışına yol açabilmektedir (Robertson, 2000:39-43). 

Cinsel çekiciliğe bağlı olarak cinsiyet unsuru Türk siyasi hayatında da zaman 

zaman bazı liderler tarafından, farklı cinslerle kendisi arasında cinsiyet unsuru üze-

rinden diyalog kurulmak suretiyle, bu durum “oy”a dönüştürülmek istenmiştir. Örne-

ğin, DYP eski Genel Başkanı Tansu Çiller, kadın seçmenlere karşı kendisinin “on-

lardan birisi” olduğu vurgusunu, erkek seçmenlere karşı da “bacı” vurgusunu ön pla-

na çıkartarak cinsiyet unsurunu siyasette ağırlıklı olarak kullanan liderlerden birisi 

olmuştur (Polat vd., 2004:104).  

Aslında bu durum, seçmenlere farklı biçimlerde hitap eden belli cinsiyet rolü 

özellikleri bulunduğu şüphesini akla getirmektedir. Örneğin Jackson ve Cash (1985), 

adayın cinsiyetinden bağımsız olarak erkeksi görünen adayların erkeksi görevlerde 

tercih edildiğini ve kadınsı adayların kadınsı görevler için uygun görüldüğünü bulgu-

lamıştır. Dahası Major ve arkadaşları (1981), erkeksi cinsiyet rolü yönelimini ön 

planda tutan siyasilerin güç ve liderlikle ilgili özeliklere sahip adaylar olarak algılan-

dıklarını; diğer yandan kadınsı cinsel rol yönelimlerine sahip insanların da duyarlılık 

ve empati özeliklerine sahip adaylar olarak algılandıklarını göstererek, cinsiyet özel-

liklerinin dinamiklerini ortaya koymuşlardır (aktaran, Robertson, 2000:48). 

3. Samimiyet Çekiciliği 

Bazı ikna edici mesaj içerikleri ılımlı, samimi his yaratabilir; aileyi, arkadaş-

lığı veya ait olma duygusunu vurgulayabilir ya da hayat hakkında insanları nostaljik- 

duygusal hissettirebilir. Böylesi çekicilik türlerine, samimiyete çekiciliği denilmek-

tedir (Bettinghaus ve Cody, 1987:157). 

Özellikle reklamcılıkta samimiyet kullanımı oldukça yaygın bir türdür 

(Pelsmacker vd., 2001:179). Öyle ki, Gass ve Seiter’e (2003:299) göre, Avrupa’daki 

beş prime time reklamı içinde birden fazlası, tema olarak samimiyeti kullanmaktadır. 

Örneğin; bankalar, sigorta şirketleri, hava yolları, sağlık-bakımcı kuruluşlar, lokanta-

lar, ve otel zincirlerinin hepsi; halktan olma, ev gibi olma, arkadaş gibi olma ve aile 

gibi olma imajlarını iletmek için samimiyet çekiciliğini tercih etmektedirler. 

Günümüzde siyaset alanında yaşanan değişim ve dönüşümler, seçim kam-

panyalarını parti liderlerinin karşılıklı yarıştığı bir müsabaka alanı haline getirmiştir. 

Bir başka anlatımla, sadece parti liderlerinin seçime gireceğini düşünmeye sevk ede-



 89 

cek yoğunlukta bir ortamın oluşması, beraberinde liderler etrafında kurulan bir dizi 

ilişkiyi gündeme taşımıştır. Bu ilişkilerin başında da aile ilişkileri gelmekte, siyasal 

liderler eş ve baba kimlikleriyle karşımıza çıkarılmaktadır (Köker ve Kejanlıoğlu, 

2004:58). Bu anlayışın bir yansıması olarak örneğin 3 Kasım 2002 Genel Seçimle-

rinde, politikacı eşlerinin kocalarının yanında yer almalarının öykülenmesi ile siyasal 

kampanyalarda aile kurumu sürekli ön plana çıkarılmak istenmiş, onun sıcaklık ve 

samimiyetine vurgu yapılmıştır. 

Köker ve Kejanlıoğlu’na (2004:58-59) göre, ülkemizde 1980 öncesinde poli-

tikacının örnek eşi, sessizliği ve görünmezliği ile “hanımefendileştirilirken”; 1980 

sonrasında eşlerin özellikle toplumsal sorumluluk almalarının öyküleri kurgulanmak-

tadır. Lider eşlerinin okuma yazma, resmi nikâhla evlendirme kampanyalarına ve 

meslek edindirme kurslarına verdikleri önem, ulusal basın tarafından da takdirle kar-

şılanmış ve eşlerin bu doğrultudaki etkinlikleri haberlere konu edilmiştir.  

Siyasal alanda ise samimiyet çekiciliği, 3 Kasım 2002 Genel Seçimleri’nde 

Genç Parti’nin kampanya çalışmalarında daha çok ön plana çıkmıştır. Parti lideri 

Cem Uzan’ın, halkın arasından yürüyerek kürsüye çıkması, onlarla tokalaşarak se-

lamlaşması, hatıra fotoğrafı çektirmesi, kürsüde konuşurken ellerini ve özellikle de 

işaret parmağını kullanması, zaman zaman kürsüye yumruk vurarak hesap soran bir 

lider imajı yansıtması, seçmenleri etkilemede önemli ölçüde samimiyet çekiciliği 

içeren beden dili unsurlarıdır. Yine Cem Uzan’ın kolları geri doğru katlanmış, kra-

vatsız Kennedy vari beyaz gömleğiyle “sade, şeffaf, genç ve dinamik lider”; ceketsiz 

ve sivil kostümüyle de “halka halktan biri” imajı verilmeye çalışılmıştır (Balcı, 

2003:155).    

Samimiyet çekicilikleri, cinsel çekiciliğe benzer şekilde işlemekte ve ilişki-

lendirme yoluyla çalışmaktadır. Reklamı yapılan ürün ya da hizmet, samimi, koruyu-

cu veya içtenlik imajıyla ilişkilendirilir. İnsanlar o ürün veya hizmeti hatırladıkların-

da sıcak bir duyguya kapılmaktadırlar (Gass ve Seiter, 2003:299). 

Bu çekicilik türüne en iyi tepki veren hedef kitle olarak ise bayanlar, duygusal 

yönü ağır basan bireyler ve zihinsel empatiye (yani başkalarının durumunu anlayabi-

len) sahip olanlar (Pelsmacker vd., 2001:179) ön plana çıkmaktadır  

Çalışmalar, samimiyet içeriği kullanan reklamların insanlarda geçici içtenlik 

hali meydana getirdiğini göstermiştir (Burnett ve Moriarty, 1998:262). Bulgulara 
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göre sıcaklık duygusu, 7–15 saniyelik süreçte gayet hızlı olarak aktarılabilmektedir 

Bu demek oluyor ki; bir reklamda sıcak ve samimi bir duygu, oldukça kısa süre içeri-

sinde oluşturulabilmektedir. Samimiyet duygusu ayrıca bir süre sonra yavaş yavaş 

azalmaktadır. Bu yüzden bir samimi reklamın ardından diğerini sunmak yerine; baş-

ka reklam türleri arasına (ciddi reklamlar, mizahi reklamlar gibi) bu reklamları ser-

piştirmek daha etkili olacaktır (Gass ve Seiter, 2003:299). 

Öte yandan samimiyet çekiciliği içeren mesaj türleri sadece reklamcılıkla sı-

nırlı değildir. Emlakçılar camlarına yapıştırdıkları listelerde satılık evleri anlatmak 

için “sevimli”, “samimi” veya “doğayla iç içe” gibi kelimeleri sık sık kullanmakta; 

lokantalar ise “ev tarzında” yemek hazırlamalarıyla övünmektedirler. 

Reklamcılıkta samimiyet üzerine gittikçe artan miktardaki literatür, bu alanda 

sistematik araştırma henüz yeni başlamasına karşın, bizlere beş ana genelleme sun-

maktadır (Bettinghaus ve Cody, 1987:157-158): 

1. Ailelerin yeniden bir araya gelmeleri, aşk ilişkileri, sempati ve benzeri ö-

zelliklerle iletilen samimiyet çekiciliği içeren reklamlar, izleyicilerde bazı duyguların 

uyandırılması amacına hizmet etmektedir 

2. Bu reklamlar esnasındaki samimiyet yaşantısı bunları izlerken çabuk ve 

çarpıcı biçimde değişebilir. Yani bazı reklamlar 60 saniyenin tamamı boyunca daha 

yüksek düzeyde samimiyet ve içtenlik meydana getirme ve bunları sürdürme bakı-

mından daha iyi durumdayken; diğerleri ise gözle görünür derecede gittikçe azalan 

içtenlik düşüşü sergileyebilirler.  

3. İzleyiciler aşk, gurur, şefkat ve sevgi gibi duygularından faydalanan rek-

lamları seyretmekten genel olarak hoşlanırlar. Bu manada genel bir kural olarak rek-

lamcılıkta içtenlik, ürüne karşı daha olumlu tutum ve satın alma için karar meydana 

getirebilir.  

4. Tamamı olmasa da çoğu araştırmalar (mantıksal reklamlar veya kızdıran 

reklamlara kıyasla) reklamcılıktaki içtenliğin, mesaj içeriğinin hatırlanmasını artırdı-

ğını iddia etmektedir. Ancak bu hatırlanma konusu biraz karmaşıktır. Öncelikle sa-

mimi reklam malzemesi karmaşık olmamalıdır. Aslında, korku, mizah ya da samimi 

duyguya dayanan bütün mesajlar için genel bir kural karmaşık malzeme kullanma-

maktır. İkincisi ise, reklam içeriklerinden hatırlanan şey, kısmen de olsa sunum sıra-

sına dayanmaktadır. 



 91 

5. Reklamın sevilme oranı, ürünün satın alınma ihtimali ve mesajın içeriğinin 

hatırlanması, aslında kullanılan çekicilik türüne bağlı olduğu kadar reklamın göste-

rildiği sıraya göre de farklılık gösterebilmektedir. Genel olarak, mizahi reklamlar 

(samimi reklamların önüne geçerek) daha iyi içerik hatırlaması sağladığı gibi, hem 

samimi reklamlar hem de mizahi reklamlar yüksek oranda satın alma niyeti ve rek-

lamdan hoşlanma duygusu meydana getirebilmektedir. Ancak reklamın ne zaman 

gösterildiğine dayanarak reklamın nasıl yargılanacağına dair önemli oranda farklılık-

lar vardır. Şöyle ki; kızdırıcı bir reklamı takip eden bir başka kızdırıcı reklam göste-

rildiğinde, söz konusu reklam daha az kızdırıcı olarak değerlendirilmiştir. Aynı şe-

kilde mizahi bir reklamı yine mizahi bir reklam izlediğinde, istenilen ölçüde amaca 

ulaşılamamıştır.  

Sonuç olarak ikna edici iletişim çalışmalarında samimi çekicilik kullanımı ol-

dukça etkili olabilir; fakat bunların başarısı inanılabilirliğine bağlıdır. Betimlenen 

sıcak ve samimi imajlar, çekiciliğin etkinliği için içten olmalı; bunlar alıcıda sıcak, 

mutlu duygular oluşturarak olumlu bir yaklaşım sunmalıdır. 

4. Korku Çekiciliği 

Çağın gereği teknolojik gelişme ve yenilikler, buna bağlı olarak toplumsal 

yaşamının karmaşıklığı ve hızı, bozulan bir fiziksel çevre, şiddet suçlarının artışı, 

uluslararası çatışmalar ve nükleer savaş tehdidi gibi bir çok potansiyel korku kaynağı 

ortaya çıkarmıştır (Spence ve Moinpour, 1972:41). Bunu fırsata dönüştürme amacın-

da birçok kişi ya da kurum da korku içeren mesajları kullanmak suretiyle insanları 

ikna etme yoluna gitmişlerdir. İşte korku çekiciliği bu anlayışın sonucunda gelişmiş 

ve yaygınlaşmış bir ikna tekniğidir. 

Korku çekiciliğini diğer ikna edici mesaj türlerinden ayırmak için yıllar bo-

yunca pek çok tanımlama yapılmış olup; söz konusu bu tanımlamaların çoğu, mesaj 

içeriği ve mesaja verilen izleyici tepkisi üzerinde odaklanmıştır (O’Keefe, 1990:165). 

Örneğin, korku çekicilikleri çoğunlukla canlı, kişiselleştirilmiş veya kanlı resimlerin 

bol miktarlarda kullanıldığı “korkutucu içeriğe” sahiptir. Bundan başka korku çekici-

likleri, uyanan veya hedef kitle tarafından yaşanan (yani fizyolojik ya da psikolojik) 

korku miktarı açısından da tanımlanmaya çalışılmıştır (Witte, 1992:330). 
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Daha çok duygusal öğelere hitap eden korku çekiciliği; kullanım durumuna 

göre rasyonel yönler de içeren, tutum temelli bir ikna tekniği olarak (Kalender, 

2000a:132) ön plana çıkmaktadır. 

Alanla ilgili İngilizce literatürde bu kavram aynı zamanda, “threat appeals= 

tehdit çekiciliği” ya da “fear-arousing communications= korku uyandıran iletişim” 

ile de karşılanmaktadır (Barth ve Bengel, 2000:23). 

Değişik kaynaklarda korku çekiciliği; kişisel olarak ilgili ve önemli bir tehdi-

di dile getirerek insanlarda korku uyandıran ve ardından da tehditle başa çıkmak için 

makul öneriler sunan ikna edici mesajlar (Kern, 1989:96; Barth ve Bengel, 2000:23; 

Pelsmacker vd., 2001:179; Gass ve Seiter, 2003:121) olarak tanımlanmaktadır. Söz 

konusu teknikte insanlar bir şeye ikna edilirken, korku uyandırılmaya çalışılmakta ve 

belli bir davranışı yapmasının sonucunda ortaya çıkabilecek zararlar sıralanmaktadır 

(Freedman vd., 1998:365).  

Bu bağlamda yukarıdaki tanımların içinde barındırdığı üç temel kavram dik-

kat çekmektedir. Bunlar; “korku, tehdit ve algılanan etkinlik”tir (Witte, 1992:331). 

Korku, yüksek psikolojik uyarıyla birlikte açığa çıkan olumsuz duygudur. Tehdit, 

mesajı alanlarda bir takım “olumsuz sonuç veya durumda oldukları” gibi bir algı 

meydana getiren dış uyarıcıdır. Örneğin, sigara içmeyle akciğer kanserini ilişkilendi-

ren bir mesaj, sigara içen pek çok kişi için tehdit edici olarak algılanır (Stiff, 

1994:121). Algılanan etkinlik ise; mesajdaki tavsiyelerin uygulanabilir ve belirtilen 

tehdidi azaltabilir olduğu yönünde kişinin inancıdır (Rogers, 1975:102-103). 

Farklı bir sınıflandırma yapan Witte’ye (1993:147-148) göre ise, korku çeki-

cilikleri; (a) Yapısal (b) Stile ait ve (c) Ekstra mesaj özelliklerini bünyesinde barın-

dırmaktadır. 

Yapısal olarak korku çekiciliklerinde öncelikli olarak bir tehdit ortaya atılır, 

daha sonra tehditten korunmak için tavsiyeler öne sürülür. Bir korku çekiciliğinin 

tehdit kısmı, genelde iki mesaj unsurunu içermektedir: (1) Tehdidin büyüklüğü ya da 

sertliği (örneğin, araba kazaları ölüme neden olur), (2) insanların tehditten etkilen-

mesi (örneğin, araba kazasının içinde olmakla ölüm riski altındasınız) (Rogers, 

1975:103). 

Korku çekiciliğinin stil değişkenleri derken ise, korku mesajında yer alan ke-

limeler, sesler ve görsel öğeler kastedilmektedir. Örneğin, mesaj stili değişkenleri dil 
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yoğunluğu ya da kişiselleştirilmiş bir dili içermektedir. Yüksek korku çekiciliğinde 

kişi canlı ve yoğun bir dil, ses yoluyla tehdidin ciddiyetini vurgularken; düşük düzey-

li korku çekiciliğinde ise kişi tarafsız, insanlarla zıtlaşmayan bir dil, ses veya görsel 

unsurlarla tehdidin ciddiyetini en aza indirgemeye çalışmaktadır.  

Gerçekten de korkulu bir içeriği anlatmak için çoğu kez canlı bir anlatım ve 

kişiselleştirilmiş bir dil (örneğin; sizin ve aileniz için tehlikelidir) kullanılmaktadır. 

Dikkat çekmek, tehlike hakkında düşünülmesini sağlamak ve korku uyandırmak a-

macıyla dehşet veren görüntüler tercih edilmektedir. Ayrıca korku çekiciliği, tipik 

olarak tehlikeyi bertaraf etmek için gerekli görülen davranışlara da vurgu yapmakta-

dır (Kannaovakun, 1999:37). Örneğin, yüksek korku içeren bir korku çekiciliği me-

sajlarında, genelde somut/doğrudan, yoğun ve duygusal dille birlikte görsel malzeme 

grafikler kullanılmaktadır. Öyle ki, kullanılan dil ne kadar doğrudan ve yoğunsa, 

tehdidin ve korku uyanmasının algılanması da o kadar yüksek olacaktır (örneğin, 

eğer sigara içerseniz; akciğer kanserinden sefalete uğrayarak ölürken, dayanılmaz 

derecede acı ve ızdırap yaşayacaksınız!) (Witte, 1993:148).      

Bunun aksine ekstra mesaj özellikleri, ikna edici iletişimi etkileme kapasite-

sine sahip, fakat korku mesajının dışındaki değişkenleri kapsamaktadır. Dahası, eks-

tra mesaj değişkenleri, kaynak güvenilirliği, mesajın tek ya da çift taraflı sunumu, 

mesajın süresi, mesajın tekrarı veya mesaj ortamı gibi mesajın içeriğinden ayrılabilen 

konularla ilgilidir.     

Mowen ve Minor’a (1998:328) göre de, korku çekiciliğinin bazı durumlarda 

başarılı olmasının en önemli nedeni, kişinin dikkatini problemle nasıl başa çıkılaca-

ğına yönlendiren duygusal tepkiler oluşturmasıdır. Bu başa çıkma yöntemlerine o-

daklanma, kişiye, tehdide nasıl yanıt vereceğini öğretmektedir. Ayrıca insanlar me-

sajda sunulan problemden zaten korkuyorsa, muhtemelen korku çekiciliği etkili ola-

caktır. Yine özellikle yüksek korku içeren mesaj, güvenilirliği yüksek bir kaynaktan 

geldiğinde, daha işe yarar görünmektedir (Solomon vd., 1999:167). Güvenirliliği 

daha az olan kaynaklar ise, düşük düzeyde korku içeren mesajın ikna edici gücünü 

artırmada fayda sağlayabilmektedir (Witte, 1993:148). Örneğin, eğer bir doktor “aşırı 

yemek yemeyi bırakmadığınız takdirde bir ay içerisinde kalp rahatsızlığından ölece-

ğinizi” söylerse; bu durum, kişinin harekete geçmesi için yeterli bir dürtü olacaktır. 

Ancak bu öneri iyi niyetli bir arkadaştan geldiğinde, kişi, bu kadar çabuk ikna edil-
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meyebilir (Burgoon vd., 1994:230). Dolayısıyla, korku yoluyla hedef kitleyi ikna 

etmeyi planlayan bir iletişim kaynağı, öncelikle insanların gözünde bir güven tesis 

etmelidir. 

Konuya farklı bir açıdan yaklaşan Roseman ve arkadaşları, duyguların ikna 

edici etkilerini incelerken, hem mesajın duygusal içeriğinin hem de hedef kitlenin 

duygusal eğilimlerinin hesaba katılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunmakta-

dırlar. Korku söylemleri yüksek korku potansiyeline sahip olduğu belirlenmiş izleyi-

cilerde normal yankı (resonance) teorisini izlememektedir. Yazarlar, korku içindeki 

insanların korku çekiciliklerine tepkide bulunmadıklarına; bunun yerine ümit söy-

lemlerine cevap verdiklerini bulmuşlardır. Bu bulgu korku çekiciliklerinin etkisiz 

kaldığı yönünde bulgular sunan erken dönem korku çekiciliği araştırmalarıyla uyum 

içerisindedir. Korku çekiciliklerinin ikna gücünü artırmak için mesajın korku kayna-

ğına engel olacak bir pratik araç sunması gerekmektedir. Gerçekten de böylesi etkili 

önlemler, yüksek yoğunluklu korku söylemleriyle birleştirildiğinde, böyle mesaj stra-

tejileri yüksek ikna gücüne sahip olmaktadır (aktaran, Johnson-Cartee ve Copeland, 

1997a:96). 

Yirminci yüzyıl boyunca insanları etkileme adına çeşitli aralıklarla tercih edi-

len mesaj türü olarak korku çekiciliği; pazarlama iletişiminden sosyal kampanyalara, 

siyasal reklamcılıktan sigortacılık sektörüne kadar bir çok sektörde uygulama alanı 

bulmuştur (Lavack, 1997:22).   

Konumuz açısından değerlendirildiğinde siyasal iletişim alanında korku çeki-

ciliği, bazı seçim dönemlerinde sıklıkla kullanılan bir teknik olarak ön plana çıkmış-

tır (Brehm vd., 1999:191). Öyle ki, Kaid ve Johnston’un (1991:60) yaptıkları araş-

tırmanın bulgularında, ABD’de 1960’dan 1988’e kadar sekiz başkanlık seçiminde 

kullanılan toplam 242 siyasal televizyon reklamının % 32’sinin korku çekiciliğini 

içerdiği görülmüştür. Yine araştırmanın bir başka çarpıcı sonucuna göre; 1988 Baş-

kanlık Seçimi’nde Dukakis’in negatif siyasal reklamlarının % 75’i, diğer aday 

Bush’un reklamlarının ise % 78’i korku çekiciliğini temel almıştır. 

Türkiye’de de korku çekiciliği, belirli seçim dönemlerinde partilerin, özellikle 

iktidar partisine ya da kamuoyu araştırmalarının önde gösterdiği parti ya da adaylara 

karşı kullandığı teknik olmuştur. Örneğin 1991 Milletvekili Genel Seçimleri’nde, 

DYP, aynı kulvarda yarıştığı rakibi ANAP yönelik korku çekiciliği stratejisi sıklıkla 
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kullanılmıştır. DYP lideri Demirel, seçmenlere kendilerine oy verilmediği takdirde 

ANAP’ın ülkeyi sömürmeye devam edeceğini ve her gün zam yapacağını söylemle-

rinde sürekli ön plana çıkarmıştır. Yine 1995 Genel Seçimleri’nde özellikle Tansu 

Çiller başta olmak üzere bazı liderler, Refah Partisi’ne oy verildiği takdirde ülkenin 

karanlığa gömüleceği, laikliğin elden gideceği, insanların inandığı gibi yaşayamaya-

cağı, modernleşmenin duracağı yönünde mesajlar ileterek korku uyandırmaya çalış-

mışlardır (Kalender, 2000a:133).  

3 Kasım 2002 Genel Seçimleri’ne de bakıldığında özellikle ANAP, korku çe-

kiciliği mesajlarına kampanya çalışmalarında yer veren bir parti olarak dikkat çek-

mektedir. Bu anlayışa uygun olarak ANAP’ın gazete reklamlarında, seçmenlerde 

korku duygusunu uyandırmak için AKP’nin simgesi “ampul”den yararlanmıştır. Bir 

yarısı siyah diğer yarısı ise renkli olarak tasarlanan bu karşılaştırmalı reklam türünde, 

siyah bölümde kararmış bir ampul kullanılarak, AKP’nin insanların hayatını kararta-

cağı, ülkeyi belirsizliğe götüreceği gibi temalar ön planda tutulmuştur (Hürriyet 17 

Ekim 2002:14-15). 

Türk seçmeninin etkilenmesinde kullanılabilecek bazı ikna tekniklerini saha 

araştırmasıyla test eden Kalender’e (2000a:230) göre, korku çekiciliği, fanatik seç-

menler dışındaki tipler için elverişli bir teknik olarak belirmektedir. Bu anlamda ya-

zarın da belirttiği gibi, siyasal parti veya adaylar seçim kampanyalarında, seçmenle-

rin tiplerine göre belirli bir düzeyde korku oluşturabilirlerse başarı sağlayabilecekler-

dir.   

Özellikle negatif siyasal reklamcılıkta kullanılan ve seçmenlerin iknasında et-

kili olduğu kanıtlanan korku çekiciliğinin (Kaid vd., 1992:289) iki türü bulunmakta-

dır. Bunlardan ilki olan “beklenen ya da geleceğe ait korku çekiciliği”; adayın parti 

pozisyonuna (konular ve sorunlar karşısında takındığı tavıra) bağlı olarak, onun gele-

cekte muhtemelen ne yapacağının veya ne yapmayı amaçladığının altını çizmektedir. 

Bu anlamda görevi başında bulanan adaylar, geçmiş siyasi tecrübesi olmayan rakip-

lerinin kampanya söylemlerini analiz ederek, onlara yönelik korku oluşturmaya ça-

lışmaktadırlar. İkinci tür olarak “geçmişle ilgili korku çekiciliği” ise; bir partinin ya 

da adayın geçmişte ne yaptığına vurgu yapmaktadır. Bu teknik genelde önceden si-

yasi makamda bulunmuş adaylar veya halen görevi başındakilere karşı kullanılmak-



 96 

tadır. Çünkü bunların eleştirel olarak incelenip saldırılabilecek bir sicilleri vardır 

(Johnson-Cartee ve Copeland, 1997a:104). 

Belirli bir aday ya da partinin seçimi kazanması durumunda ekonomik ve si-

yasi refah açısından seçmenlerin riskleri değerlendirmesi için siyasal kampanya da-

nışmanları korku çekiciliklerini tercih ederler (Johnson-Cartee ve Copeland, 

1997a:105). Seçmenlerin iknasında korku çekiciliği kullanılırken; rakip parti veya 

adayların seçimi kazanması durumunda ülkenin kötüye gideceği, insanların bazı te-

mel hak ve hürriyetlerini kaybedeceği, ekonomik açıdan büyük zararlara uğranılaca-

ğı, birlik ve beraberliğin bozulacağı gibi mesajlara yoğun olarak başvurulmaktadır 

(Kalender, 2000a:132-133).  

Bazı kanıtlar korku çekiciliğinin seçmenleri belirli bir adayı tercih etmekten 

vazgeçirtirken, aynı zamanda insanları oy vermekten alıkoyma ve uzun vadede siya-

setten soğutma gibi bir riski de bünyesinde barındırdığını ortaya koymaktadır (John-

son-Cartee ve Copeland, 1997a:105). 

Bu noktada Gass ve Seiter’e (2003:287-288) göre, korku çekiciliklerinin ba-

şarısını etkileyen bir takım değişkenler bulunmaktadır. Bunları sıralayacak olursak: 

— Algılanmış Tehlike: Bir korku çekiciliğinin başarılı olabilmesi için izleyi-

cilerin kendilerini tehlikede hissetmeleri gerekmektedir. Eğer bu kişiler “ Bu benim 

başıma gelmez” derlerse, korku çekiciliği başarılı olma şansını yitirecektir. 

— Önerilerin Belirginliği: Belirgin önerilerin, genel veya belirsiz yönlendir-

melere göre daha etkili olduğu bilinmektedir. Belirgin öneriler, bireylere bir korku 

çekiciliğinde belirtilen tehlikenin azaltılması veya bundan kaçınılması için ne yapıl-

ması gerektiğini açık ve anlaşılır bir şekilde ortaya koymaktadır (Mowen ve Minor, 

1998:327). 

— Önerilerin Yerleştirilmesi: Yapılan araştırmalarda da ortaya koyulduğu gi-

bi problem- çözüm- önerilerinin etkili olabilmesi için, çok korku çekiciliği mesajın-

dan hemen sonra verilmesi gerekmektedir. 

— Argüman Kalitesi: Yüksek kalitede argüman içeren korku çekiciliklerinin; 

düşük argümanlı çekiciliklere göre daha ikna edici olduğu genel kabul gören bir ko-

nudur. Çünkü yüksek kalitede argüman, insanları, riskin gerçek olduğu noktasında 

daha fazla ikna etmektedir. 
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— Onur (self- esteem): Mesaj alıcılarının onuru, korku çekiciliğinin etkinli-

ğinde önemli bir rol oynar. Güçlü korku çekiciliğinin onurlu insanlar üzerinde çok 

başarılı olduğu, oldukça tutarlı bir bulgudur. Yüksek onurlu alıcılar, korku ile daha 

iyi başa çıkabilir ve yapıcı şekilde tepki verebilirler. 

— Endişe Düzeyi: Bazı insanlar diğerlerine göre daha endişeli, gergin ve 

kaygılıdırlar. Janis ve Feshbach’ın (1966:173-174) lise öğrencileri üzerinde yaptıkla-

rı deneyin sonuçlarına göre, yüksek korku düzeyi, korkunun etkinliğini yavaşlatan 

endişe duygusunun uyandırılmasına neden olmaktadır. Bu alanda yapılan çalışmala-

rın çoğunluğu, güçlü korku çekiciliklerinin, yüksek endişeye sahip insanlarda çok 

daha fazla etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sonuç, yüksek endişeye sahip in-

sanların korku uyandıran bir mesajla karşılaştıklarında, tehlike kontrolünün aksine, 

korku kontrolüne başvurmalarıyla ilgilidir. 

Yukarıda sıralanan değişkenlere ilaveten Burgoon ve arkadaşlarına 

(1994:231) göre korku çekiciliği içeren bir mesaj, ileri sürülen önerinin kabul edil-

memesi durumunda yakın gelecekte olumsuz sonuçların meydana geleceğini vurgu-

ladığında, daha etkili olabilmektedir. Muhtemel olumsuz sonuçların meydana gelme-

si ne kadar yakınsa, güçlü korku çekicilikleri o kadar etkilidir. Örneğin, pek çok siga-

ra tiryakisi; sigara içmeye devam ettikleri takdirde bir ay gibi kısa bir sürede akciğer 

kanserine yakalanabileceklerine ikna olduklarında, korku çekiciliğine muhtemelen 

tepkide bulunacaklardır. Ancak olumsuz sonuçların uzak gelecekte oluşması söz ko-

nusu olduğunda ise, bireyler, korku uyandıran mesajları ya dikkate almayacak ya da 

tehdidin ciddiyetini önemsemeyeceklerdir.             

a. Korku Çekiciliği Modelleri 

Geçen 50 yıl boyunca korkunun ikna sürecine nasıl bir katkıda bulunduğunu 

açıklamak için çok sayıda model geliştirilmiştir. Söz konusu modeller içinde ilk or-

taya konan modellerde korku duygusu temel bir yer teşkil ederken; daha sonraları 

geliştirilen modellerde korku duygu üzerindeki yoğunlaşma giderek önemini kay-

betmiştir. 

Korkunun iknadaki etkisini ele alan ve tartışan, birbirini tamamlayıcı nitelikte 

başlıca beş model bulunmaktadır. Bunlar; Dürtü Azaltılması Modeli (The Drive 

Reduction Model), Ters U Biçimi Modeli (Inverted-U Shape Model), Paralel Tepki 

Modeli (The Parallel Response Model), Korunma Güdüsü (Motivasyonu) Teorisi 
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(Protection Motivation Theory) ve Gözden Geçirilmiş Korunma Güdüsü Teorisi (The 

Ordered Protection Motivation Theory)’dir (Lavack, 1997:10; Cho, 1999:20). 

Korku çekiciliği konusunda ele alınacak ilk model Dürtü Azaltılması Modeli-

dir. Önde gelen savunucuları Dollard ve Miller olan bu model; korkunun, insan dav-

ranışının güdülenmesinde etkin olan bir dürtü olarak kabul edildiği psiko analitik 

dürtü modelinden türemiştir. Bunun arkasından korku yoğunluğu ile tutum değişikli-

ğinin derecesi arasında doğru oranda artan bir ilişki olduğunu kabul eden Curvilinear 

Model (ana savunucuları: Janis ve McGuire) gelmektedir. Bunun karşısında yer alan 

Paralel Tepki Modeli (ana savunucusu: Leventhal) ise, korku çekiciliği mesajının 

işlenmesinde doğrusal bir bağlantı kabul etmekle birlikte, aynı zamanda yan yana 

işleyen iki ayrı sürece de vurgu yapmaktadır. Sağlık psikolojisi makalelerine dayanan 

Korunma Motivasyonu Teorisi (ana savunucusu: Rogers) de, sübjektif korku dene-

yimini, davranış değişimi için bir ön koşul olarak kabul etmektedir (Barth ve Bengel, 

2000:23). 

Yukarıdaki paragrafta kısaca tanıtımı verilen söz konusu modeller hakkında 

aşağıdaki bölümde daha ayrıntılı bilgiler ortaya konulmaktadır.    

1) Dürtü Azaltılması Modeli (The Drive Reduction Model) 

Korku uyandıran mesajların ikna üzerindeki etkilerini açıklamada yararlanı-

lan modellerden biri Dürtü Azaltılması Modeli (The Drive Reduction Model)’dir. 

Model, bu alana yönelik ilk araştırmalarından birini yapan Howland ve arkadaşları 

(1953) tarafından geliştirilmiştir. 

Dürtü, insanların azaltmak ya da yok etmek için çabaladıkları istenmeyen bir 

durumu yansıtan psikolojik bir terimdir (Stiff, 1994:123). 

Dürtü Azaltılması Modeli, korku çekiciliği içeren mesajların, alıcı bireyler a-

rasında korkuya yol açtığını ileri sürmektedir. Bir mesaj tarafından uyandırılan korku 

bir dürtü işlevi görmekte; mesajın alıcıları ondan rahatsız olmakta ve onu azaltmak 

zorunda kalmaktadırlar. Bu yüzden insanlar mesajda bu hoş olmayan durumu gider-

mek için tavsiye edilen eylemi gerçekleştirmektedirler. Dürtü azaltma modeli, insan-

ların tutum ve/veya davranışlarını bir dürtü azaltma aracı olarak kullanmalarını açık-

lamaktadır. Model, korkuyu azaltmanın karlı olduğu durumlarda ona eşlik eden her 

türlü düşünsel ve davranışsal tepkiyi destekler (Kannaovakun, 1999:16). 
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Howland ve arkadaşlarına (1953:62) göre; insanların korku söylemleriyle ö-

nerilen çözümleri kabul etmelerinin özendirilmesi için iki koşul bulunmaktadır. Bi-

rincisi, bir dürtü durumu oluşturmak için bir mesajın yeterli yoğunlukta korkuyu u-

yandırması gerekmektedir. İkinci olarak da alıcı, ikna edici masajda önerilen davra-

nışları kendi kendine “aklından geçirirken”, duygusal gerilim azalmaktadır (aktaran, 

Lavack, 1997:10). Başka bir değişle korku duyguları canlanan insanlar önerilen şey-

lerin tehlikeyi önlemeye yardım edeceğini kabul etmek zorundadır. İşte bu önerinin 

akıldan geçirilmesi korkuyu azaltmaya yardımcı olmaktadır. Bunun sonucunda ben-

zer uyarımların ortaya çıktığı daha sonraki durumlarda bu öneri güçlendirilmiş ola-

caktır (Stiff, 1994:123). 

 

Şekil 7. Korku Çekiciliğinin Bir Dürtü Azaltılması Modeli 

Dürtü Durumu   Dürtü Azalması     Güçlenen Tepki 

               

 

 

 

 

 

Kaynak: Stiff, James B. ve Mongeau, Paul A. (2003). Persuasive Communication, 

New York: The Guilford Press, p. 151. 
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rın dikkatini zayıflatarak mesaja verilecek dikkati engelleyebilir (Reardon, 

1991:103). Tam tersine, alıcıların hoş olmayan konuyu düşünmelerine engel de ola-

bilir. Ayrıca mesaj, alıcılarının gözünde, korku duygularını ortaya çıkarmaktan so-

rumlu gördükleri mesaj kaynağının güvenilirliğini de azaltabilir. Bu durumda mesaj 

alıcıları, kaynağın savunduğu mesajı gözardı edebilir ya da geri çevirebilirler 

(Kannaovakun, 1999:16-17).   

Korku çekiciliği konusunda öncü araştırmalardan birisini yapan Janis ve 

Feshbach (1966:159-162) da inançlarda, eylemlerde ve tutumlarda değişikliğe yol 

açan veya yol açmayan korkuyu ortaya çıkaran şartları tanımlamak için bir deney 

yapmışlardır. Çalışmada üç ayrı grup şeklinde oluşturulan lise birinci sınıf öğrencile-

rine, ağız hijyeni konusunda farklı korku düzeyi içeren ikna edici mesajlar sunulmuş-

tur. Birinci grup denek, apseli dişetlerinin ve çürük dişlerin kanlı fotoğraflarından 

oluşan yüksek düzeyde korku çekiciliğine maruz bırakılmıştır. İkinci gruba, diş sağ-

lığının ihmal edilmesinin, oyuk ve çürük dişlere neden olacağı konusunda bilgilendi-

rici, orta düzeyde korku içeren mesaj sunulmuştur. Üçüncü grup öğrenciye ise, ağız 

sağlığı üzerine gerçeklere dayanan ve düzenli diş fırçalamanın sonuçlarına yönelik 

düşük düzeyde korku mesajı iletilmiştir (Brewer ve Crano, 1994:52). 

Aradan geçen iki haftalık süre sonunda, düşük düzeyde korku içeren mesaja 

maruz bırakılanlarda % 36, orta düzeyde korkulara maruz bırakılanlarda % 22 ve 

yüksek düzeyde korku içeren mesaja maruz bırakılan deneklerde % 8 oranında veri-

len tavsiyelere uyma davranışı gözlenmiştir (Yüksel, 2003a:73-74). 

 

Tablo 2: Değişik Korku Düzeylerinde İletiler Almış Deneklerin Diş Temizliği Öneri-

rine Uyumları 

 Güçlü Korku 
Çekiciliği       

(%) 

Orta Korku 
Çekiciliği        

(%) 

En Alt Düzeyde 
Korku Çekiciliği 

(%) 

Kontrol 
Grubu             

(%) 

Artan Uyum 28 44 50 52 

Azalan Uyum 20 22 14 22 

Değişiklik Yok 52 34 36 56 

Kaynak: Severin, Werner J. ve Tankard James W. (1994). İletişim Kuramları: Kökenleri, 

Yöntemleri ve Kitle İletişim Araçlarında Kullanımları…, s. 278. 
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Sonuçta yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi araştırmacılar, ilginç bir şekil-

de, mesajların ikna ediciliği ile korku uyandırma yoğunluğu arasında olumsuz ya da 

ters bir orantı keşfetmişlerdir (Sakallı, 2001:144). Yani güçlü korku söylemine maruz 

bırakılan denekler mesajdan en fazla nefret etmişler ve mesaj içeriği hakkında en 

fazla muhalefet göstermişlerdir (Gass ve Seiter, 2003:285). Buna göre, korku uyandı-

ran malzemenin miktarı arttıkça, önerilen eylemlere uyma olasılığı azalma eğilimi 

göstermektedir (Burgoon ve Bettinghaus, 1980:150). 

Korku çekiciliğinin etkinliği üzerine yapılan bu deney, diğer araştırmalara 

nazaran bir takım güçlü yönlere sahipti. Öncelikle, korku içeren mesajların etkinlik 

düzeyleri deneyle test edilmiş ve somut veriler ortaya konulmuştur. İkinci olarak 

Janis ve Feshbach tarafından kullanılan ikna edici mesajların uzun dönemli tutum 

değişikliği yarattığı görüldü. Öyle ki, daha sonra yapılan tutum değişikliği araştırma-

larından bazılarına getirilen en önemli eleştiri, genellikle söz konusu araştırmaların, 

mesaj sunumundan hemen sonra ölçülen kısa dönemli tutum değişikliği ile ilgilen-

meleridir (Severin ve Tankard, 1994:277). 

Öte yandan korku içeren mesajın etkileri konusunda sonraki yıllarda yapılan 

araştırmalar süreci daha da karmaşık hale getirmiştir. Örneğin, Leventhal ve arkadaş-

larının (1967) yaptıkları bir araştırmada, korku içeren bir iletişimin insanları, sigarayı 

bırakmaya ikna etmede nasıl yardımcı olabileceğine dair çelişkili sonuçlar ortaya 

konulmuştur. Sigarayı bırakmayı isteyen gönüllü insanların katılımıyla gerçekleştiri-

len bu deneyde, deneklere, grafikler eşliğinde, akciğer kanseriyle sigara kullanımı 

arasındaki oransal bağı gösteren (orta düzeyde korku içeren) bir konuşma dinlettiril-

miştir. Deneyin ikinci aşamasında ise, aynı deneklere akciğer kanseri bir hastanın 

ameliyatını yansıtan (yüksek korku koşullarında) film izlettirilmiştir. Sonuçlar, “yük-

sek korku içeren mesajlara maruz kaldıklarında insanların sigarayı bırakmaya daha 

fazla isteklilik gösterdikleri” şeklindedir (Hogg ve Vaughan, 2002:201).      

Özetle belirtecek olursak, dürtü modelinin bu ilk hali, korkunun ikna üzerin-

deki etkisi hakkındaki birbiriyle çatışan zıt bulguları yeterli bir biçimde açıklayama-

mıştır. Bu model karmaşıktır. Çünkü korku uyandırma ile ikna arasındaki olumlu bir 

ilişki olduğunu öne sürerken; aynı zamanda yüksek korku düzeylerinin savunmacı 

davranışlar uyandırması ve böylece iknayı azaltma olasılığının arttığını da ileri sür-

müştür.           
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2) Ters U Biçimi Modeli (Inverted-U Shape Model) 

Dürtü Azaltılması Modeli’nin yeniden gözden geçirilmesi olarak da değer-

lendirilen Ters U Biçimi modeli, korku çekiciliğinin etkili olabilmesi için gerekli 

olan ideal şartların, alıcılarda orta düzeyde bir korku yaşandığı durumlarda geçerli 

olduğunu ileri sürmektedir (Schramm, 1980:301; Burgoon, 1989:154-155). 

 

Şekil 8: Korku ile Tutum Değiştirme Arasındaki Ters U Eğrisi İlişkisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Hogg, Michael A. ve Vaughan, Graham M. (2002). Social Psychology, 

London: Prentice Hall, p. 202. 

 

Yukarıdaki şekilde de tanımlandığı gibi, orta düzeydeki korku mesajları tu-

tum değişimi üzerinde daha fazla etkiye sahip olmaktadır. Çünkü orta düzeyli korku, 

bir taraftan tehlike bilincini uyarırken; diğer taraftan da savunma refleksiyle korku 

mesajını sunan kaynaktan kaçmaya yol açacak kadar korku yaratmamaktadır. Düşük 

düzeyli korkularda ise, ortalama bir kişi tehlikeyi geçersiz olarak algılamakta ve me-

sajdan etkilenmemektedir. Çünkü değişikliğe gerek yoktur. Yüksek korku düzeyle-

rinde ise, bireyin yoğun duygusal durumu savunmacı bir tepkiye yol açmakta; bu da 

önerilen davranışların kabulü ile çelişmektedir (O’Keefe, 1990:167). Dolayısıyla 

yüksek bir korku düzeyi, ikna edici mesajın etkinliğine engel oluşturmaktadır. Hatta 

bazı durumlarda eğer tehdit çok büyükse, izleyici tehlikenin gerçekleşmesini redde-

debilmektedir (Solomon vd., 1999:167). 

Bu manada McGuire (1969), insanların ikna edici bir korku mesajına tepkide 

bulunma biçimlerini denetleyebilecek iki parametre tanımlamaktadır. Birincisi anla-

mayı, diğeri ise, bireylerin değişmeye karşı yatkınlığının derecesini içermektedir. 
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Bize sunulanı ne kadar çok anlarsak ve onu hayata geçirecek yolları ne kadar çok 

düşünürsek, belli bir mesajla uyuşmamız o ölçüde muhtemel olacaktır. Korku içeriği 

artıkça, cereyan eden olaya karşı heyecan uyarımı, ilgi ve dikkat de artacaktır. Bu-

nunla birlikte çok korkutucu sunum tarzı, o kadar korku, hatta bir panik durumu u-

yandırabilir ki; insanın dikkati dağılabilir ve kişi, mesajın verisel içeriğinden bazıla-

rını gözden kaçırma riskiyle karşı karşıya kalabilir (aktaran, Hogg ve Vaughan, 

2002:201). 

Bu model korku uyandıran iletişimler hakkında literatürdeki tutarsız bulguları 

açıklayabiliyorsa da; her türlü bulgu ilişkilerini açıklayabilecek kadar esnek olmakla 

eleştirilmiştir. Bu model destekleyici bir açıklama olarak kullanılmakta olup, geçerli-

liğinin test edilmesi zor görünmektedir (Kannaovakun, 1999:20). 

3) Paralel Tepki Modeli (The Parallel Response Model) 

Howard Leventhal’in (1970) geliştirdiği Paralel Tepki Modeli, korku uyandı-

ran mesajların hedef kitle arasında “tehlike kontrolü” ve “korku kontrolü” olarak 

adlandırılan iki paralel tepkiyi harekete geçirdiğini ileri sürmektedir (Lavack, 

1997:14). 

Korku kontrolü, alıcının ikna edici mesajın uyandırdığı korkuyu azaltmak 

amacıyla geliştirdiği bir duygusal mücadele sürecidir. Bir korku kontrolü süreci çalı-

şırken alıcılar kendi işsel duygusal tepkilerine yoğunlaşırlar, tehdit üzerine değil. 

Korku kontrolü hoş olmayan duyguları yatıştıran eylemlerin seçimini içermektedir. 

Bu eylemler yeme, uyuma veya uyarım ile temastan kaçınma gibi davranışlardır. Söz 

konusu tepki, dürtü modelinde belirtilen süreçle benzerlik taşır ve korkuyu azaltmak 

için işler (Stiff ve Mongeau, 2003:152-153).  

Korku çekiciliğine karşı ikinci paralel tepki ise tehlike kontrolüdür. Düşünsel 

bir problem çözme faaliyeti olarak da nitelendirilen tehlike kontrolü (Kannaovakun, 

1999:21); tehlikenin önüne geçecek tepkilerin değerlendirilmesi ve seçilmesini içer-

mektedir. Tehlike kontrolü süreci çalışırken, alıcılar, tehdit edici mesajın ortaya koy-

duğu tehlike üzerine yoğunlaşırlar. Öyle ki insanlar kendilerini tehlikeden korumak 

için çevreye müdahale etme amacına yönelik bir davranış düşünecekler ve uygulaya-

caklardır. Bilişsel kaynakları başka bir yerde yoğunlaşmış iken korkuyu görmezden 

gelecekler veya onu gözden kaçıracaklardır (Stiff, 1994:124). 
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Şekil 9: Korku Çekiciliğinin Paralel Tepki Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Stiff, James B. ve Mongeau, Paul A. (2003). Persuasive Communication, 

New York: The Guilford Press, p. 153. 

 

Örneğin, Mehmet’in “Bir gecelik birliktelik için hayatınızı değişir misiniz? 

Güvenli hareket edin, prezervatif kullanın” şeklinde bir AIDS uyarı mesajına maruz 
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lanmak gibi tehlikeyi azaltacak yollar üzerinde duruyorsa, bu onun tehlike kontrolü-
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Tehlike kontrolü, korku kontrolüne kıyasla korku çekiciliğiyle daha yapıcı bir 

başa çıkma yoludur. Neden? Çünkü tehlike kontrolü çözüm üzerine odaklanır. Aksi-

ne korku kontrolü, problem üzerine odaklanır ve temelde “endişeden endişelenmeyi” 

içerir. Böylesi bir yaklaşım genelde inkâr, kaçınma veya paniğe neden olur. İkna 

edici kaynağın korku çekiciliğini kullanma amacı bu yüzden zararı önleyecek olum-
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lu; yapıcı adımları attıracak ve korku kontrolünü tetiklemeden uzak tutacak olan alı-

cılardaki tehlike kontrolünü tetiklemek olmalıdır (Gass ve Seiter, 2003:286). 

Özetle paralel tepki modeli tarafından öngörülen korku ile ikna arasındaki i-

lişki, korku kontrolü sürecinin mi? yoksa tehlike kontrolü sürecinin mi? baskın oldu-

ğuna bağlıdır. Korku kontrolü süreci işlemekteyken; modele göre, korku ile ikna ara-

sında ters bir orantı vardır. Bununla birlikte tehlike kontrolü süreci işlemekteyken, 

korku ile ikna arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. 

Paralel tepki modeli, daha genel bir korku yapılanması altında birleştirilmiş 

bulunan iki süreci birbirinden ayırarak; korku çekiciliklerine karşı tepkilerin daha iyi 

anlaşılmasına hizmet etmektedir. Bununla birlikte model, korku ve tehlike kontrol 

süreçlerini ortaya çıkaran ön koşulları açık seçik ortaya koyamadığı için eleştirilmiş-

tir. Bu nedenle doğruluğu ölçülemez veya korku ile ikna arasındaki ilişki hakkında 

hassas tahminler çıkarmaya izin vermeyecek kadar belirsiz olarak görülmüştür 

(Rogers, 1975:108-109). 

4) Korunma Motivasyonu Teorisi (Protection Motivation Theory) 

Leventhal (1970) tarafından korku çekiciliğine tepkileri açıklamak için getiri-

len bilişsel bileşen (tehlike kontrolü), Rogers (1975) tarafından kısa adı (PMT) olan 

Korunma Motivasyonu Teorisi’nde yeniden gözden geçirilmiştir. 

Arabalarda emniyet kemerinin kullanımıyla ilgili yaptığı araştırmada Rogers 

(1975:93), bir korku çekiciliğinin etkili olabilmesinin, mesajı alanlarda üç algı mey-

dana getirme becerisine bağlı olduğunu ileri sürmektedir. Bunlar; (1) Algılanan teh-

didin ciddiyetinin değerlendirilmesi (örneğin, sürücüler bir araba kazasında bulunma 

şanslarını ne kadar yüksek görüyor?) (2) Söz konusu kişinin, sunulan tehlikeye açık 

olma durumunun bir değerlendirmesi (örneğin, sürücüler bu kazada yaralanma ola-

cağına ne kadar şans veriyorlar?) ve (3) Mesaj tarafından önerilen mücadele tepkisi-

nin işe yararlılığının (tavsiye edilen tepkinin tehdidi azaltacağı ve etkili bir şekilde 

yok edeceği algısı) bir değerlendirmesi (Eğer araba kullanırken emniyet kemeri bağ-

lanırsa kurtulma olasılığı fazla mıdır?). 
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Şekil 10: Korunma Motivasyonu Teorisi Şeması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Rogers, Ronald W. (1975). “Protection Motivation Theory of Fear Appeals 

and Attitude Change”, The Journal of Psychology, Vol. 91, p. 99. 

 

Korunma Motivasyonu Teorisi’nin temel iddiası, “bireylerin korkularını kont-

rol etme yerine (duygusal tepki) tehlikeyi kontrol etmeye odaklandıkları (bilişsel 

tepki) zaman, muhtemelen mesajdaki tavsiyelerin daha fazlasını alacaklarına inanma-

ları” şeklindedir (Roser ve Thompson, 1995:106-107). Modele göre, bireyler, önce-

likle tehlikenin şiddetiyle ilgili mevcut bilgileri bilişsel olarak değerlendirirler; daha 

sonra tehlikenin ortaya çıkma ihtimalini değerlendirirler;  ve bunu takiben davranışla 

mücadelenin tehlikeyi ortadan kaldırıp kaldırmayacağını ve böyleyse kendilerinin 

mücadele kapasitelerinin olup olmayacağını değerlendirirler (Schiffman ve Kanuk, 

1997:305). 

(PMT)’ye göre, korku uyandıran mesaja maruz kalmayla başlayan üç anahtar 

bilişsel süreç, “korunma motivasyonunu” uyararak, korku çekiciliğinin tavırlar üze-

rinde etki yaratmasını sağlamaktadır. Başka bir deyişle modelin işaret ettiği gibi, ikna 

edici mesajlarda önerilen davranışları üstlenme niyeti, korku duygusu nedeniyle ger-

çekleşmemekte; fakat bilişsel süreçlerin uyandırdığı korunma motivasyonunun mik-

KORKU ÇEKİCİLİĞİNİN 
BİLEŞENLERİ 

BİLİŞSEL İLETİM SÜRECİ TUTUM DEĞİŞİMİ 

Tehlikenin Büyüklüğü 

Tehlikenin Gerçekleşme 
Olasılığı 

Önerilen Tepkinin Ve-
rimliliği 

Değerlendirilmiş 
Ciddiyet 

Mesaja Maruz 
Kalma Beklentisi 

Müdahale Tepkisinin 
Verimli Olacağına Du-

yulan İnanç 

Korunma 
Motivasyonu 

Önerilen Tavsiye-
lerin Kabulü 



 107 

tarının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Korunma motivasyonu “eylemi uyandı-

rır, devam ettirir ve yönlendirir” (Kannaovakun, 1999:23). 

Yani insanlar bir korku çekiciliği içeren mesajı aldıklarında onu beyinlerinde 

tartarlar. Eğer anlatılan olayların zararlılıkları/korkunçlukları inanılmaz ise veya ola-

yın meydana gelmesi mümkün görünmüyorsa ya da önerilen hareket biçimlerinin 

tehdit unsuru ile başa çıkmak için yeterli olmadığı düşünülüyorsa, o zaman tutum 

değişikliği pek de olası değildir. Rogers (1975), modelini, korku çekiciliğinin ve tu-

tum değişiminin korunmaya karşı bir güdüleme kuramı olarak nitelemektedir (Seve-

rin ve Tankard, 1994:279).     

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, korku uyarımının modelden çıkarılmış 

olmasıdır. Artık bu unsur, iknanın önemli bir belirleyicisi olarak kabul edilmemekte-

dir (O’Keefe, 2002a:227). Başka bir deyişle korkunun duygusal boyutunun, tutum ya 

da davranış üzerinde herhangi bir değişim etkisinin olması öngörülmemektedir 

(Plotnikoff ve Higginbotham, 2002:88). 

Öte yandan modelde korunma motivasyonunun, üç aracı sürecin bir çarpımı 

olarak oluştuğu tezi de kabul edilmişti (tehlikenin ciddiyeti X tehlikeye açıklık X 

tepki verimliliği). Başka bir deyişle bu değişkenler, birbirileriyle etkileşerek korunma 

motivasyonunu etkilemektedirler. Bu yüzden model her değişkenin önemli ana etki-

lerini tahmin etmekle kalmamakta, aynı zamanda ikinci hatta üçüncü dereceden etki-

leşim etkilerini de öngörmektedir (Rogers, 1975:97-98). Ne var ki bu üç yönlü etki-

leşim öngörüsü, çok az sayıda deneysel çalışma ile desteklendiğinden, sonradan bir 

kenara bırakılmıştır (Kannaovakun, 1999:24-25). 

Geçmişle kıyaslandığında Korunma Motivasyonu Teorisi (PMT), korku çeki-

ciliğinin en ayrıntılı modeli olarak kabul edilmekte ve korku çekiciliğinin amprik 

araştırmalarında hakim durumdayken (Kannaovakun, 1999:25); sonraki dönemde 

yapılan araştırmalarla bu model yeniden gözden geçirilmiştir. 

Gözden Geçirilmiş Korunma Motivasyonu Teori (OPM); belirli bir korku 

mesajının etkili olabilmesi için, mesaj içerisindeki tehdit bilgisinin çözüm önerisin-

den önce gelmesi gerektiğini önermektedir. Bu anlamda yapılan bir dizi araştırmada 

iki farklı denek grubuna tehdit bilgisi ve çözüm önerileri yer değiştirilerek sunulmuş; 

sonuçta önceliğini tehdit bilgisinin oluşturduğu korku mesajlarının daha etkili olduğu 

bulgulanmıştır (Lavack, 1997:18-19). 
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Sonuç olarak yukarıdaki beş model, korku çekiciliğinin ikna edici iletişim sü-

recindeki etkileri üzerine çelişkili görüşler ortaya koymaktadır. İlk dönem araştırma-

larının bir kısmı korku düzeyi ile ikna edicilik düzeyi arasında ters ilişki olduğunu 

öne sürerek, orta düzeydeki korku çekiciliklerinin, güçlü korku çekiciliklerinden da-

ha etkili olduğunu göstermiştir. Daha sonraki dönemde yapılan çalışmalar ise, ters U 

ilişkisi öne sürmek suretiyle orta düzey korku çekiciliklerin en etkili mesajlar oldu-

ğunu ileri sürmüştür. 

Korku düzeyi ile ikna edicilik düzeyi arasında çelişkili sonuçlar bulunmasının 

birkaç nedeni vardır: Öncelikle, araştırmacının amaçladığı korku düzeyi, denekler 

tarafından algılanmış korku düzeyi ile her zaman eşleşmeyebilmektedir. İkinci ola-

rak, bazı çalışmalardaki ana problem, korkunun farklı şekillerde işlenmesi ve “kor-

ku” denilen değişkenin endişe, iğrenme, kaygı veya tasa olarak farklı şekilde düşü-

nülmesidir. Üçüncüsü, kaynak güvenilirliği, konuya aşinalık ve deneklerin her şeye 

inanması gibi değişkenler de, korku çekiciliğinin ikna üzerindeki etkisi açısından 

farklı sonuçlar ortaya çıkmasında önemli rol oynayabilmektedir. Yani korku-ikna 

ilişkisi kişiye göre değişebilmekte ve korku içeren mesajlar, bazı bireyler ya da grup-

lar için diğerlerine nazaran daha etkili olabilmektedir (Lavack, 1997:20).         

b. Korku Çekiciliği Araştırmalarında Amaçlanmayan Bulgular 

Korku çekiciliğinin amaçlanmayan etkileri hakkındaki ilk araştırmalardan bi-

ri, 1920’lerin sonunda Johns Hopkins Üniversitesi’nden bir grup araştırmacının, züh-

revi hastalıkların denetimi için kullanılan filmlerin etkisi üzerine yaptıkları çalışma-

dır. Araştırmacılar, bu çeşit filmlerdeki korku çağrılarının, amaçlanan sonuçlarla 

çatışacak bir fobi uyandırma sorunuyla özel olarak ilgilenmişlerdir. Söz konusu araş-

tırmada, bu hipotezi destekleyen bir sonuç ortaya çıkmazken; korku çekiciliğinin 

herhangi bir amaçlanmayan etkiyi uyandıracak kadar yoğun olmadığı kanısı yaygın-

lık kazanmaya başlamıştır (Cho, 1999:11-12). Ne var ki, geçen yıllarla birlikte korku 

çekiciliği araştırmaları, bumerang etkisi veya uyumsuzluk etkisi olarak özetlenebile-

cek bir dizi amaçlanmayan etki ortaya çıkarmıştır. 

Korku çekiciliğinin bumerang etkisi, özellikle izleyicilerin tutumlarında, a-

maçlarında ve davranışlarında ortaya konmuştur (Witte, 1993:149). Örneğin, bir a-

raştırmada bireyler uyuşturucu kullanımına karşı kamu ilanlarını izledikten sonra, 

Amfetaminlere (bir tür uyuşturucu ilaç) karşı tutumlarında, izleme öncesine göre 
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belirgin bir biçimde daha olumsuz bir değişim göstermişlerdir (Feingold ve Knapp, 

1977). Yine İngiliz sigara tiryakileri, korku içeren sigara karşıtı uyarı levhalarını 

gördükten sonra, daha güçlü bir sigara içme niyeti sergilemişlerdir (Hyland ve 

Birrell, 1979). Rogers ve arkadaşları ise (1982) yüksek bir tehdit içeren mesajların, 

düşük tepki verimliliği ile bir araya geldiklerinde sigara veya alkol içme niyetlerini 

artırdığını bulgulamıştır. Stuart (1974) da bir uyuşturucu eğitimine katılanlara sunu-

lan korku içeren mesajların, Marijuana ve LSD gibi uyuşturucu hap satın almayı, 

katılmayanlara göre önemli ölçüde artırdığını bulmuştur. Bir başka araştırmada Witte 

(1992), algılanan verimliliğinin düşük olması durumunda (bireylerin korku içeren 

mesajları düşük düzeyde tehlikeli ve tehdit edici algılaması), tehdit mesajlarının bi-

reyleri daha sık korunmasız cinsel ilişkiye girmeye ittiğini tespit etmiştir (aktaran, 

Cho, 1999:12-13). 

Öte yandan Hovland ve arkadaşları ile Witte (1992), korku çekiciliğine tepki 

olarak ortaya çıkan ve bumerang etkisine yol açabilecek başka türden olumsuz tepki-

ler de ileri sürmüş ve belgelemişlerdir. Söz konusu tepki türleri, savunmacı kaçınma, 

mesajı küçümseme ve manipülasyon iddiasıdır (Cho, 2003:107).  

Savunmacı kaçınma’da, bireyler, korku uyandıran bir mesajı izledikten sonra 

mesajda sunulan risk ve riski önleme ile ilgili düşüncelerden ve iletişimden kaçınma-

yı çalışırlar (Witte, 1992:332). Bu anlamda Janis ve Feshbach (1966:171), savunmacı 

kaçınmanın korku mesajlarının amaçlanmayan bir etkisi olduğunu ilk ileri süren 

araştırmacılarından biri olmuş; daha sonra McCrae (1984:920), kaçınmayı, özellikle 

tehdide direnç gösteren bir mücadele mekanizması olarak tanımlamıştır. Rippeto ve 

Rogers’e (1987:598) göre de, savunmacı kaçınma, korku çekiciliğinin amaçlanma-

yan etkilerinin en dikkate değer türü olarak ön plana çıkmaktadır. Çünkü tutumlarda, 

niyetlerde ve davranışlarda ikna edici iletişim kaynağının isteğinin tersi yönünde bir 

ilişki meydana gelmesi söz konusudur. 

Bir başka tepki türü olarak mesajı küçümsemede ise, bireyler, algılanan tehdi-

din yüksek olması durumunda, korku içeren mesajı ve onu sunan kişiye karşı bir hoş-

lanmama ifadesi gösterebilirler. Witte (1992:332), yaptığı araştırmada insanların 

sunulan korku çekiciliği mesajını küçümsemesinin, amaçlanan tutumlarla zıt (olum-

suz) bir tepki meydana getirdiğini bulgulamıştır. 
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Manipülasyon iddiası olarak tanımlanan tepki türünde de, algılanan tehdit 

büyük ise, bireyler, korku çekiciliği mesajının onları kasıtlı olarak korkutmaya çalış-

tığını kabul etme eğilimi gösterebilirler (Cho, 2003:108). Örneğin, korku içeren bir 

mesajla karşılaşan insanların; “onlara beni motive edemeyeceklerini göstereceğim, 

daha fazla sigara içeceğim” şeklinde tepki göstermesi gibi. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SİYASAL REKLAMCILIK, NEGATİF SİYASAL REKLAMCILIK VE 

KORKU ÇEKİCİLİĞİ KULLANIMI 

 

Siyasal reklamcılık siyasal kampanya sürecinin en önemli araçlarından birisi 

olarak değerlendirilmektedir. Gerçekten de, siyasal reklamcılık siyasetçilerle yönet-

mek istedikleri kitleler arasındaki hâkim iletişim biçimi haline gelmiştir. Siyasal rek-

lamcılık çoğunlukla siyasal adaylar tarafından seçim sonuçlarına etkilemek amacıyla 

kullanılmakla birlikte, seçim karalarını ya da ulusal çıkarlarla ilgili konulardaki ka-

muoyunu etkilemek isteyen siyasal partiler ve çıkar grupları veya bireyler tarafından 

sık sık kullanılan bir yöntemidir (Kaid, 1999:423). Dolasıyla siyasal reklamcılık 

seçmenlere, reklamverenin kendi özelliklerinin rakibinkinden daha üstün olduğunu 

anlatması için imkânlar tanımaktadır. 

Bu bağlamda siyasal kampanyalarda parti veya adaylar geçmişte yaptıkları 

icratlarla gelecekte yapacakları projeleri olumlamak amacıyla pozitif mesajlar ilete-

bilecekleri gibi; rakip parti ya da adayın yetersizliğine vurgu yayan mesajlar da geliş-

tirebilirler. Kampanya süresince sürekli rakip aday gündeme taşınarak, onun geçmiş 

dönemdeki başarısız icraatları, liderlik bakımından yetersizlikleri hedef kitleye ileti-

lerek, söz konusu adaya ilişkin olumsuz bir imaj oluşturulabilir (Devran, 2003:139-

140). 

Politikacılar olumsuz kampanyayı kendilerinin kötü oldukları için değil, bu 

kampanyaların seçimleri kazanmalarında faydalı olacağı için kullanırlar. Özellikle 

televizyon reklamlarının olağanüstü etkiye sahip bir kampanya aracı olduğu varsa-

yıldığından beri, negatif reklam kampanyaları gözle görülür bir artış yaşanmıştır. 

Bunun yanı sıra sosyo-psikolojik teori de, olumsuz bilginin makul olumlu bir bilgi-

den neden daha fazla ikna edici olduğuna dair birkaç sebep ortaya koymuştur. Bu 

sebepler içinde belki de en önemlisi, negatif bilginin fark edilip işlemlenmesi olumlu 

bilgiye nazaran daha olasıdır ve bu yüzden mesajlara karşı anında cevap ve aktarma 

imkânına sahiptir (Lau ve Pomper, 2002:47).        

Bu bağlamda negatif siyasal reklamcılığın seçmen tavır ve inançları üzerinde 

önemli etkilere sahip olabileceğine dair deliller gittikçe artmaktadır. Bu tür reklamlar 

saldırılan adayın imajı veya seçim programı üzerinde olumsuz etkiler meydana geti-
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rebilir. Negatif reklamların tasarlanmış etkilerinin amacı rakibin ününü zedelemek 

olsa da, bazı deliller en az iki sebepten dolayı olumsuz reklamcılığın geri tepme ya-

pabileceğini varsaymaktadır. Birincisi, bir çok izleyici bir adaya saldıran reklamcılığı 

onaylamaz ve bu izleyiciler reklamın sponsoruna karşı olumsuz tutumlar geliştirebi-

lirler. İkincisi, izleyiciler olumsuz reklamcılığı, kendileri için karar verme haklarına 

bir ihlal olarak algılayabilir (Garramone, 1985:148). Bu manada negatiflik, iki yanı 

keskin bir kılıç gibidir. Negatif kampanya taktiği açısından batıda yapılan birçok 

araştırma, seçmenlerin genelde olumsuz siyasi reklamlardan hoşlanmadıklarını, onu 

bilgi verici mahiyette bulmadıklarını, etik dışı ve yanıltıcı olduğuna inandıklarını 

göstermektedir (Garramone, 1984; Johnson-Cartee ve Copeland, 1991; Merritt, 1984; 

Surlin ve Gordon, 1977). 

Özetle negatif siyasal reklamcılık, ister ima yoluyla isterse açık şekilde olsun, 

karşı tarafı karalayan ve aşağı bir düzeyde konumlandıran siyasal reklamcılık türü-

dür. Bir başka anlatımla bu tarz reklamcılık anlayışı belli bir adayın göreve uygunlu-

ğunu, yani liderlik yeteneğini sorgulayan bir argümanı ortaya koyan siyasal söyleme 

sahiptir. Araştırmaların da gösterdiği gibi göreve uygunluk konusu, seçim kararı ve-

rilirken hayati bir seçmen sınavını oluşturmaktadır. Taraflarca ortaya atılan bu iddia-

lar, doğru olabileceği gibi yanlış da olabilir. Doğru olanlar meşru iddia biçimleri ola-

rak kabul edilmekte; yanlış olanlar ise yanıltıcı ya da sahte iddialar olarak değer ka-

zanmaktadır. Negatif siyasal reklamlardaki iddiaların haklı kullanımı, toplumun ka-

bul edilmiş ilkelerine, ölçülerine (standartlarına), kurallarına ve değerlerine uygunluk 

taşıdığı ölçüde insanları etkilemesi daha kolay olabilmektedir (Johnson-Cartee ve 

Copeland, 1997a:20-21). 

İşte yukarıda kısa bir giriş yapılan bu bölümde öncelikle siyasal reklamcılık, 

siyasal reklamların özellikleri, etkileri ve siyasal reklam mesaj stratejileri üzerinde 

durulmaktadır. Daha sonra söz konusu mesaj stratejilerinden biri olan negatif reklam-

lar ele alınmakta; negatif reklam türleri, negatif reklam stratejileri ve negatif reklam-

ların etkileri detaylı bir şekilde sunulmaktadır. Bölümün son kısmında ise tez çalış-

masının temeli oluşturan negatif siyasal reklamlarda korku çekiciliği konusuna 

eğilinmekte, bu alanda yapılmış çalışmalarda ortaya konulan bulgular tartışılmakta-

dır.   
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I. SİYASAL REKLAM KAVRAMI 

Bir partinin savunduğu düşüncelerin özünü yansıtan siyasal reklam 

(O’Shaughnessy, 2001:1053); “aday ya da parti tarafından medyadan yer zaman satın 

alınarak, seçmenlerin tutum ve davranışlarını söz konusu aday ya da parti lehine o-

luşturmak amacıyla geliştirilen mesajların hazırlanması ve yayınlanmasıyla ilgili bir 

siyasal iletişim faaliyeti” (Kaid 1981:250) olarak tanımlanmaktadır. Bir başka tanım-

lamayla da siyasal reklamcılık, “bir siyasal aday, kuruluş ya da görüşün toplumda 

etkinlik kazanmasını sağlamak amacıyla yürütülen ve ticari reklamcılık yöntemleriy-

le çalışan, ondan belli noktalarda ayrılan çabalar” (Karahan 1995:57) olarak ifade 

edilmektedir. Tanımlarda da belirtildiği gibi “partinin satışı”, “adayın boyanması” ve 

“adayın pazarlanması” gibi sözcükler, siyasal reklamların çerçevesini oluşturmakta-

dır (Taş ve Şahım 1996:97).  

Bongrand (1992:17) ise siyasal reklamı, “bir adayın potansiyel seçmenlerine 

uygunluğunu ortaya koymak, adayı en yüksek sayıdaki seçmen kitlesinin ve kitledeki 

her bir seçmenin tanımasını sağlamak, rakiplerle ve muhalefetle farkını yaratmak ve 

minimum araçla, bir kampanyayı kazanmak için gerekli olan oy sayısını elde etmek 

için kullanılan tekniklerin tümü” şeklinde tarif etmektedir. Bu anlamda siyasal rek-

lamcılık, adayları bir ürün pazarlar gibi pazarlamakta, gerçekle hiçbir ilişkisi olma-

yan aday imajları oluşturabilmekte ve kişileri gündem konulardan daha ön plana çı-

karmaktadır (Garramone 1984:250). Yani Baudrillard’ın (2004:157-158) da ifade 

ettiği gibi, kapitalist toplumlarda çağdaş tüketici (siyasi anlamda seçmen), ürünleri 

değil, göstergeleri tüketmektedir. Bu göstergeler tüketiciye reklamlar aracılığıyla 

ulaşmaktadır. Tüketim nesnelerinin her biri göstergedir. Tüketimde arzu ve ihtiyaçla-

rın yerini toplumsal değerler ve imajlar almıştır. 

Aynı zamanda siyasal reklamlar, parti ya da adayların seçmenlere söz konusu 

vaatlerini, uygulayacakları planları ve gündem konuları karşısındaki tutumlarını i-

letmede faydalandıkları en önemli araç (Atkin ve ark. 1973:223; Garramone 

1983:73; Shyles 1983:333-334) olarak dikkat çekmektedir. Aslında bu haliyle siyasal 

reklam; politik görüş, parti ya da aday propagandasından öte bir anlama bürünmekte, 

siyasal katılım ve ilgiyi artırarak partiler üstü/adaylar üstü bir nitelik kazanmaktadır 

(Yaraman- Başbuğu, 1996:83).  
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Oskay’ın (1999:41-42) da belirttiği gibi “bir siyasal parti başkanı televizyon-

da konuşmaktaysa, amacı hedef kitlesine maliye ya da tarih dersi vermek değil; vergi 

politikalarının iktidar partisinden ve diğer partilerden farklarını, halk için daha yararlı 

bir politika olduğunu göstermek, bunun böyle olduğuna hedef kitlesini inandırmak ve 

sandıktan iktidar olarak çıkabilmektir”. 

İşte siyasal reklamcılığın yukarıda ifade edildiği gibi kavram olarak zamanla 

anlam alanının genişlemesi, Kaid ve Holtz-Bacha’nın (1995:2), Batı Demokrasile-

rinde Siyasal Reklamcılık adlı eserlerinde yeni bir tanımlama getirmelerini sağlamış-

tır. Yazarlara göre siyasal reklamcılık, “belli bir parti ya da adayın çıkarlarını destek-

lemeye yönelik tasarlanmış, parti veya adayın denetimi altında yapılıp, bir yayın ku-

ruluşunda yayın zamanı satın alınmak suretiyle seçmene sunulan her türlü hareketli 

görüntü ve program formatını kapsamaktadır”. Aslında bu tanım da, tüm siyasal rek-

lam biçimlerini kapsamakta yetersiz kalmaktadır. Çünkü radyo- televizyon reklamla-

rına vurgu yapmak suretiyle yazılı medyadaki tanıtımları ele almamakta; günümüzde 

hızla yaygınlık kazanan yeni medya ortamı olarak interneti öngörmemektedir. 

Bu kaygıların hepsi siyasal reklamcılığın daha geniş biçimde tanımlanmasını 

bir zorunluluk haline getirmiştir. Öyle ki, yakın zamanlarda yapılan bir literatür ta-

ramasından çıkan sonuca göre siyasal reklamcılık, “siyasal adayları, partileri, siyasi 

davaları ve/veya fikirleri kitle iletişim kanalları aracığıyla tanıtmak için kullanılan, 

bir iletişim kaynağının denetimindeki her türlü mesajı” kapsayan bir süreç olarak 

ortaya konulmuştur (Kaid, 2004:156).      

Yukarıdaki tanımlarda üzerinde durulması gereken önemli nokta ise, seçmen-

lerin tutum ve davranışlarının istenilen yönde değiştirme ya da mevcut tutumun dere-

cesini artırmanın yanında iletişim sürecinde paralı olma niteliğinin bulunmasıdır 

(Kaid, 1981:250). Bu durum, siyasal reklamcılıkta reklam yapanın (reklamın paralı 

olması nedeniyle), reklam mesajının içeriğini ve biçimini de denetlemesini berabe-

rinde getirmektedir (Kaid, 1999:423; Kaid, 2004:156; Görgün 2002:19). Denetim 

sayesinde medyada aday ya da parti hakkında olumsuz, yanlış veya eksik bilgilerin 

düzeltilmesi olanağı elde edilmiş olmaktadır. Ayrıca planlanmış ve tam denetimin 

söz konusu olmasının anlamı, adayların kendilerini medyanın konumlandırdığı gibi 

değil, kendi planladıkları gibi konumlandırma olanağıdır (Uztuğ, 2004:316). 
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Öte yandan genel oy hakkının kitlelere verilmesiyle, yani kitle demokrasisine 

geçişle birlikte hayatımıza girmiş ve kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle günümüz-

de yaygın bir kullanım alanına sahip olmuş olan siyasal reklamcılık (Gürbüz ve İnal, 

2004:68); genel olarak seçmenlerin siyasal sisteme bağlanmaları ve sosyal psikolojik 

uzlaşmanın yaratılmasına katkısı (Görgün, 2002:19) bakımından da son derece fonk-

siyonel bir yapıya sahiptir.   

II. SİYASAL REKLAMLARIN ÖZELLİKLERİ  

Günümüzde politikacıların sorunlara yaklaşımlarının ve siyasal vizyonlarının 

seçmenler tarafından algılanması için diğer tutundurma araçlarıyla birlikte en çok 

tercih ettikleri araçlardan biri siyasal reklamlardır. Siyasal parti ve adayların seçim 

kampanyası boyunca seçmenleri etkilemek ve bilgilendirmek bakımından her zaman 

yararlandıkları siyasal reklamcılık; aynı zamanda onlar adına olumlu bir imaj yarat-

mak ya da var olan olumlu imajı güçlendirmek gibi bir özelliği de bünyesinde barın-

dırmaktadır. 

Kendall (2000:126-127), 1912’den 2000 yılına kadar geçen sürede gerçekle-

şen ABD Başkanlık Seçimleri’ndeki kampanya reklamlarını analiz ettiği çalışmasın-

da, siyasal reklamlarda her zaman var olan özellikleri 6 başlıkta değerlendirmektedir. 

Bunlar: 

 1. Tüm siyasal reklamlarda adayın yeterliliği ve iş bitirme gücü sürekli ön 

planda tutulmaktadır. Yani adaylar her zaman başarılı kişilikler olarak reklamlarda 

lanse edilmiştir. 

2. Siyasal reklamlarda her zaman var olan bir olgu, hiç şüphesiz mücadele 

fikridir. Bu fikir, adayın yeterlilik ve kazanma gücüyle yakın bir ilişki içinde ifade 

edilmiştir. 

3. Siyasal reklamlar hep “slogan reklamları” olagelmişlerdir. Bir başka anla-

tımla, siyasal reklamcılıkta, adayın planları hakkında ve neden bir politikayı ötekine 

tercih ettiği konusunda nadiren fazla (açıklayıcı) bilgi sunulmuştur. 

4. Siyasal reklamlarda aday özelliklerinin, onun siyasal konular hakkındaki 

bilgileriyle (tavrıyla ya da duruşuyla) bütünleştirilerek sunulması her zaman karşıla-

şılan bir durum olmuştur. Batı literatüründe “Dovetailing” olarak adlandırılan bu 

anlayış, televizyon reklamlarına olduğu gibi, basılı reklamlara da kolaylıkla uygula-

nabilmektedir. 
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5. Siyasal reklamların esasını adayların konuşmaları oluşturmaktadır. Öykü-

sel anlatım biçiminin giderek yaygınlaşmasından sonra bile, reklamların neredeyse 

çoğu, adayın nutuk tarzı mesajlarına dayanmaktaydı. 

6. Siyasal reklamlar her zaman “halka” yönelik hazırlanmış ve dile getirilmiş-

tir.    

Sıralanan özelliklere ilave olarak siyasal reklamlar, kısa sürede sonuç almaya 

dönük çabaları da içermektedir. Gerek reklam spotlarına ayrılan zamanın, gerekse de 

insanların bunlara ayıracağı zamanın kısalığı, sıkıcı duruma düşerek insanları başka 

kanala kaptırma kaygısı ve ortalama vatandaşın uzmanlık isteyen konuları anlaya-

bilme kapasitesinin sınırlılığı siyasal reklamların kısa, yüzeysel, çarpıcı ve eğlenceli 

olmasını gerektirmiştir (Oktay, 1993:96-97). 

Bir başka noktada siyasal reklam, siyasal ürün konumlandırmasında medya-

nın konumlandırmasına alternatif bir iletişim olanağı sunmaktadır. Kampanya yaratı-

cıları, parti ya da adayı planladıkları gibi dile getirebilmektedir. Yani parti veya ada-

yın kimliği, çeşitli konular karşısında geliştirdikleri duruş, görüş ve tavırlar açık ve 

çarpıcı bir şekilde iletilebilmektedir. Sonuçta, reklamlar ile kampanyanın oturduğu 

temel vaad ve eksen doğrudan, aracısız seçmenlere ulaştırılabilir (Uztuğ, 2003a:8). 

Bu bilgiler ışığında değerlendirilecek olursa siyasal reklamların yedi işlevini 

şu şekilde sıralanmak mümkündür (Denton ve Woodward, 1990:59-60): (1) Siyasal 

parti ya da adayın kamuoyunda isim yapması, ve tanınmasının sağlanması, (2) Siya-

sal adaya karşı seçmende ilgi uyandırılması, (3) Seçmenlerin siyasal katılımının teş-

vik edilmesi, (4) Siyasal parti veya adayın desteklenmesi için psikolojik baskı yapıla-

rak halkın motive edilmesi, (5) Kamuoyunda tartışılması istenen temel meselelerin, 

sorulması istenen soruların televizyon ve basın aracılığıyla tanıtılması ve gündeme 

getirilmesi, (6) Siyasal adayın özelliklerinin ve yeteneklerinin sergilenmesi ve (7) 

Tüm bunların bir eğlence ortamı içinde takdimi gibi. Bunlara ilave olarak siyasal 

reklamlar, adayın değerlendirilmesindeki kutuplaşmayı artırıcı bir işleve de sahiptir 

(Atkin ve Heald, 1976:228; Cwalina vd., 2000:139). 

Siyasal reklam kampanyalarının ilk basamağında her şey, adayın/ partinin dü-

şüncelerini ve programlarını tanıtmaya yöneliktir. İkinci basamakta (benimsenme 

çalışmalarında) seçimle ilgili davranışların yalnızca hesaplı ve mantıklı bir kararın 

sonucunda yapılmadığını belirtmek gerekmektedir. Bu aşamada, adayı/ partiyi inanı-
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lır kılmak, tezin doğruluğunu değerlendirmek, böylelikle de onu ünlü bir kişi haline 

getirmek için, siyasal reklamın bilincine varması gereken nokta, işin içinde duygusal 

ve kişisel bir boyutun bulunduğudur (Bongrand, 1992:52).  

Öte yandan yapılan saldırı ve suçlamalara muhatap olan parti ya da adayların 

suçlardan arındırılması ve aday imajının oluşturulmasında önemli katkılar sağlayan 

siyasal reklamcılığın (Garramone, 1984:250); tecimsel (ticari) reklamcılıktan belli 

noktalarda ayrıldığı da gözden uzak tutulmamalıdır. Bu farkları sıralayacak olursak 

(Karahan, 1995:58): 

— Siyasal reklama konu olan ürün, bir mal ya da hizmet değil, bir kişi, kuru-

luş veya felsefenin kendisidir. 

— Siyasal reklamların uygulanma süresi kampanya dönemiyle sınırlı bulun-

maktadır. Bir anlamda kısa süreli ve sonludur. 

— Siyasal kampanya amacı olan seçimi kazanma, belli süreye bağlı ve alıcı 

tercihi değiştirilebilir olmadığından yanıltıcı görüşler ya da iddialarla ilgili ahlak 

kuralları oldukça esnektir. 

Bunlara ilaveten siyasal reklamlarda ağırlıklı olarak jest ve mimiklere, özel-

likle de tatlı tebessümlere yer verilir (Nedimoğlu, 1990:59). 

III. SİYASAL REKLAMLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ 

Siyasi parti ya da adayların, kampanya çalışmalarında fikirlerini, konular ve 

sorunlar karşısında takındıkları tavrı seçmen kitlelere duyurmak amacıyla en çok 

yararlandıkları yöntemlerin başında siyasal reklamcılık gelmektedir. Bu anlamda bir 

çok ülkede siyasal reklamcılığa seçim kampanyalarının ayrılmaz parçası gözüyle 

bakılmaktadır. 

Siyasi partiler nasıl zaman içinde değişiklik geçirdilerse, iktidara gelme çaba-

larında önemli rol oynayan yöntemlerde de değişiklik görülmüştür. Bunlar içerisinde 

siyasi partilerin iktidar olma çabalarında önemli bir konuma sahip olan siyasal rek-

lamcılık da, zaman içinde evrim geçirmiştir.   

Özellikle 20. yüzyılın kitle iletişim araçlarında tür ve sayı bakımından artış, 

siyasal reklamcılıkta önemli değişikliklerin yaşanmasında etkili olmuştur. Gazeteler-

de parti ve adaylar için siyasal reklamların kullanılması, radyonun siyasal propagan-

da amaçlı olarak parti ya da adayların kullanımına açılması, televizyonun siyasal 

reklamcılık ve siyasal tartışmalar bakımından önemli konuma gelmesi, siyasal ileti-
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şim açısından seçmenlerin karşılaştıkları mesajların artışını göstermektedir (Taş ve 

Şahım, 1996:98).  

Ancak tüm bu değişim ve gelişmelere rağmen siyasal reklamcılık faaliyetleri-

nin her ülkede geçerli ve kabul görmüş ortak formüllerinin, kurallarının ve reçetele-

rinin olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu anlamda bir ülkede çok fazla kabul 

gören bir görüntü, bir mesaj, slogan ya da afişin başka bir ülkede tepki ile karşılana-

bilmektedir (Taş ve Şahım, 1996:101).      

A. DÜNYADA SİYASAL REKLAMCILIĞIN GELİŞİMİ 

Siyasal kampanyaların tarihi gelişimine göz atıldığında, özellikle 1930’lu yıl-

lara doğru yaygınlaşmaya başladığı ve gelişen teknolojilerle günümüzde yoğunluk 

kazandığı görülmektedir (Kalender, 2000a:91). Özellikle 1928 yılı seçim kampanya-

larında Franklin Roosevelt’in radyo konuşmaları ve seçim kampanyasında kullandığı 

reklamlar bu alandaki ilk uygulamalara örnek oluşturmaktadır (Parıltı ve Baş, 

2002:14). 

20. yüzyılın ilk yarısında atılım gösteren siyasal reklamcılık uygulamalarının 

başlangıçında sıklıkla kullanılan araç radyo olmuştur. 1924 yılında radyo ilk kez 

ABD’de başkanlık seçim kampanyasında kullanılmıştır (Özerkan ve İnceoğlu, 

1997:216). Yine 1928 yılındaki başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Parti’nin adayı 

olarak katılan Hoover, tarım ve iş çevrelerine mesajlarını iletebilmek için radyodan 

başarılı bir biçimde yararlanmıştır. Radyo konuşmaları sırasında büyük sempati top-

layan Hoover, kırk sekiz eyaletin kırkında oyların çoğunluğunu kazanarak başkan 

seçilmiştir (Devran, 2003:23). Aynı yıllarda Nazi Almanya’sında Hitler ve 

Goebbels’in geniş bir kitleyi etkilemek ve dünyaya korku yaymak için kullandıkları 

yöntem ve teknikler (Tokgöz, 1989-1990:255) büyük ölçüde radyonun kullanımına 

dayanmıştır. 

1940 yılı ise reklamcılık şirketlerinin başkanlık kampanyalarında önemli rol 

oynadığı bir tarihtir. ABD’de Cumhuriyetçilerin kampanyası için altı reklam ajansı 

çalışmıştır. Yıldızları da, ilk kez bu tür reklamlarda çıkan Başkan adayı General 

Eisenhower’dır (Özerkan ve İnceoğlu, 1997:216-217). Dwight D. Eisenhower siyasal 

iletişim tarihinde BBDO ve Young & Rubicam adlı reklam ajanslarına ilk defa iş 

veren politikacı olarak gösterilmektedir (Gegez, 1990:39). Reklam ajansının yürüttü-

ğü kampanya sonucu Eisenhower zafere ulaşmıştır (Tan, 2002:28). 
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Bu anlamda siyasal kampanyaların gelişiminin kitlesel seçimler ve medyada-

ki gelişmelere paralel olarak gerçekleştiği söylenebilmektedir. İlk olarak ABD’de 

gerçekleşmiş olmasının nedeni, başkanlık sistemi, bakanlıklar için düzenlenen gele-

neksel seçimler ve modern medyanın gelişmesi olarak görülebilir (Gürbüz ve İnal, 

2004:12). 

Öte yandan İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika’da televizyonun birden-

bire ve çok büyük ölçülerde gelişme göstermesi; siyasal partiler için yeni iletişim 

araçlarından yararlanma fırsatını doğurmuş (Tokgöz, 1977b:85; Topuz, 1991b:47) ve 

gerçek anlamda siyasal reklam uygulamaları seçim kampanyalarında etkisini hisset-

tirmeye başlamıştır. Ayrıca söz konusu gelişmeler karşısında siyaset bilimcileri ve 

iletişimle yakından ilgilenenler, bir yandan düşüncelerini siyasal iletişimin önem ve 

rolü üzerinde yoğunlaştırırken; diğer taraftan siyaset bilimiyle iletişim arasında ku-

ramsal açıdan bağıntılar kurulması yolunda adımlar atılmıştır (Tokgöz, 1986:98).     

Bu gelişmeler doğrultuda siyasal reklamcılığın ilk uygulaması 1950 yılında 

ABD’de New York valilik seçimleri sırasında Cumhuriyetçi aday Thomas Dewey 

tarafından kullanılmıştır. Bir televizyon programında, programın sunucusu Happy 

Felton caddeden geçenlere Dewey hakkında sorular yöneltmiş, Dewey ise bu soruları 

stüdyodaki monitörlerden izleyerek yanıtlamıştır. Aslında vali adayı izleyicilerin 

değil, cebindeki yüzlerce bozuk parayla bir telefon kulübesinden aramakta olan kendi 

adamının sorularını yanıtlamıştır. Programı arayan diğer izleyicilerin telefon bağlan-

tıları ise es geçilmiştir (Özkan, 2002:18). Aslında söz konusu uygulama tam anlamıy-

la bir siyasal reklam kampanyası sayılmasa da, televizyonun seçim sürecinde politik 

anlamda ilk kullanımıdır. 

Bildiğimiz anlamda siyasal reklamın kampanya iletişim sürecinde öneminin 

anlaşılması ise; 1952 ABD Başkanlık Seçimleri’nde, başkan adayı Dwight D. 

Eisenhower’ın rakibi Stevenson’a karşı, televizyonda siyasal amaçlı 60 saniyelik 

paralı reklam spotlarını kullanmasıyla mümkün olmuştur (Rothschild, 1978:58; 

Shyles, 1981:333; Niffenegger, 1989:46; Shea ve Burton, 2001:3). Daha doğru bir 

deyişle, 1952 Amerikan Seçim Kampanyası siyasal iletişim literatüründe bir dönüm 

noktası olarak ele alınmaktadır (Tokgöz, 1991:13). Reklam dünyasının en büyük 

dehalarından biri olarak kabul edilen Rosser Reeves imzasını taşıyan bu ilk siyasal 

reklam uygulamasında, o günkü reklam ve iletişim tekniklerinden azami ölçüde ya-
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rarlanılmıştır (Thorson vd., 1991a:145). “Eisenhower Amerika’yı yanıtlıyor” ismini 

taşıyan spotlarda, General Eisenhower, bir otel odasında 45 soruya 45 yanıt vermiştir 

(Kaid ve Johnston, 1991:53).  

Söz konusu sorular, hemen hemen hayatının her alanını kapsayan sorulardan 

oluşmuştur. Ayrıca soru ve yanıtların her biri ayrı bir spot haline getirilmiştir (Öz-

kan, 2002:277). Özel efekt tekniklerinin de kullanıldığı bu ilk Eisenhower kampan-

yasında (Barkin, 1983:320) Walt Disney stüdyoları, çekici müzikle ve klasik şeffaf 

kağıt teknikleriyle dolu meşhur “I like Ike
∗
 ( Ben Ike’yi severim )” adındaki temel 

slogana sahip animasyonlu reklamı üretmiştir (Benoit, 1999:27; Noggle ve Kaid, 

2000:915). Aslında bu filmler prodüksiyon açısından çağdaş siyasal reklam filmleri-

ne oranla oldukça basit veya ilkel olmasına karşın, 1950’lerin koşulları ve teknik 

imkânları açısından oldukça önemli yapımlar olarak değerlendirilebilir (Devran, 

2003:10). 

1952 ABD Başkanlık yarışında Eisenhower’ın danışmanları kitle iletişim a-

raçlarından imkânlar ölçüsünde yararlanmalarına karşın; Demokrat Parti ve adayları 

Adlai Stevenson televizyonda “deterjan reklamı gibi siyasal reklam yapılamayacağı-

na” inandıklarından, aynı zamanda çok da pahalı olduğundan TV reklamları yapma-

maya karar vermişlerdir (Turam, 1994:207).      

Amerika’da televizyonun seçim kampanyalarında kullanılması 1960’dan son-

ra da büyük önem kazanarak devam etmiştir. 1950-1960 yılları arasındaki uygulama-

lara rağmen, kimse televizyonun bu kadar etkili ve yaygın bir araç olabileceğini pek 

ummamıştır (Topuz, 1977:11). 

Bu tarihe kadar dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ABD’de de siyasal 

partiler başkan adaylarını karanlık odalarda belirliyor ve bu adayları seçmenin önüne 

koyarak seçilmesi için çaba gösteriyorlardı. Oysa televizyonun devreye girmesiyle 

birlikte bu gelenek kökünden sarsılmaya başlamış ve televizyon aracılığıyla adaylar 

kendilerini ve politikalarını kamuoyuna iletme olanağına kavuşmuşlardır (Devran, 

2003:10). Buna karşın seçmenler de adayların fiziksel görünümleri, halka yaklaşım-

ları ve kürsüdeki performansları hakkında belirli oranda bilgi sahibi olarak daha isa-

betli değerlendirmeler yapabilmişlerdir. 

                                                
∗
 Eisenhower Amerikan halkı tarafından yaygın olarak “Ike” diye çağrılırdı. 
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1959 yılı bir seçim yılı olmamakla birlikte, 1960 Başkanlık seçim kampanya-

ları ve siyasal yayının tarihi bakımından önemli bir dönüm noktasıdır. Çünkü 

1927’den beri yayın kuruluşlarını uğraştıran sorunlardan biri olan sansür kaldırılmış, 

mahkeme kararında, yayın istasyonlarının adayların beyanlarını sansüre tabi tutmak 

yetkisi olmamakla birlikte, siyasi adayların, başkalarını küçültücü beyanlardan dolayı 

sorumlu olacağını hükmetmiştir (Özerkan ve İnceoğlu, 1997:219). 

Bu gelişmeler ve değişim ışığında girilen 1960 ABD seçim kampanyası dö-

neminde gerek Nixon, gerekse de Kennedy siyasi reklamlardan imkân ölçüsünde 

yararlanmışlardır. Ancak, ülkenin üç büyük televizyon şebekesi olan CBS, NBC ve 

ABC’nin ortaklaşa düzenlediği ve televizyonlarda yayınlanan ilk başkanlık tartışma-

ları her şeyi gölgede bırakmıştır (Turam, 1994:209). İki tarafın kampanya yöneticile-

ri tartışma programından günlerce önce biraraya gelerek, programın süresinden tar-

tışmaların içeriğine, programa davet edilecek gazetecilerden adaylara yöneltilecek 

soru sayısına kadar bütün detaylar üzerinde anlaşmışlardır (Özkan, 2002:277). Öyle 

ki, seçimler sırasında Kennedy ve Nixon arasında kararsız kalıp bir televizyon tar-

tışması sonrasında Kennedy lehine oy kullanan bir seçmene “Neden Kennedy’e oy 

verdiği” sorulduğunda seçmen, televizyon tartışmasında Nixon’un gözlerinin ve 

özellikle de sol gözünün kendisini çok rahatsız ettiğini, bu yüzden oyunu Kennedy’e 

verdiğini ifade etmiştir. Bu olay, televizyonun gücü açısından çok iyi bir örnektir 

(Parıltı ve Baş, 2002:14). 1960 Seçimlerinde ilk kez uygulanan televizyondaki aday 

tartışma programları; o günün dünyasında siyasal reklamcılık açısından bir gövde 

gösterisine dönüşmüş ve bundan sonraki seçimlerde de tekrarlanan bir geleneğin 

başlangıcını oluşturmuştur. 

Öte yandan ABD 1964 Başkanlık Seçimleri ise, İkinci Dünya savaşı, Kore ve 

Vietnam Savaşları’ndan bıkmış, Küba’daki abluka sırasında nükleer savaşın soğuk 

nefesini ensesinde hissetmiş olan Amerikan seçmeninin beklentilerine paralel olarak 

barış taraftarı, ancak rakibe karşı olumsuz ve tepkisel kampanyaların uygulandığı bir 

dönem olmuştur (Özkan, 2002:279). Bu anlayışa uygun olarak başkan adayı Lyndon 

Johnson, kampanyasını yürütmek ve çeşitli reklam filmleri hazırlatmak üzere “Doyle 

Dane Bernback (DDB)” isimli reklam ajansını görevlendirmiştir (Johnson-Cartee ve 

Copeland, 1991:47). Söz konusu reklam filmleri içerisinde en başarılısı Johnson’ın 

medya danışmanı Tony Schwartz’ın hazırladığı ve “Daisy Girl” (papatya kız) ismini 
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taşıyan 30 saniyelik reklam spotudur (Johnston ve Kaid, 2002:284; Hunter, 2000:42-

43; Boiney ve Paletz, 1991:11).  

Siyasal reklamcılık tarihinde bir klasik olarak değerlendirilen bu filmde kü-

çük bir kız çocuğu güneşli bir günde elinde bir demet papatya ile kırda yürürken gös-

terilmektedir (Benoit, 1999:39-40). Sonra kamera kız çocuğunun gözünden içeri 

girmekte ve dış ses kız çocuğunun papatya yapraklarını sayışını nükleer bir bomba-

nın geri sayımına dönüştürmektedir. Derken bomba patlar ve bombanın yarattığı 

mantar görüntüsüyle birlikte, “çocukların mutlu bir şekilde yaşayacağı dünya ile ka-

ranlığına gömülecek bir dünya arasında seçim yapacaksınız. Ya birbirimizi seveceğiz 

ya da öldüreceğiz… 3 Kasım’da oyunuzu Johnson”a verin” sözleri duyulur (Swint, 

1998:11; Topuz, 1991b:57-58). Bu ve buna benzer siyasal reklam filmleri ile rakibi-

ne karşı büyük bir üstünlük sağlayan Lyndon Johnson, 4 Kasım 1964 tarihinde yapı-

lan Başkanlık Seçimlerinde, ABD siyasi tarihinde nadir görülen bir farkla, 25 milyo-

na karşı 42 milyon seçmenin desteğiyle ABD Başkanlığı’na seçilmiştir (Turam, 

1994:211). 

Yukarıdaki örneklerde dikkat çektiği gibi siyasal reklamcılık tarihinde üreti-

len reklam filmlerinin türü ve içeriğindeki değişiklikler, bu reklamların yapıldığı 

dönemin, toplumsal yapının ve siyasal konjonktürün bir yansıması şeklinde gerçek-

leşmiştir (Devran, 2003:10). Örneğin, 1950 ile 1960 yılları arasında yapılan siyasal 

reklam filmleri çok fazla eleştirel nitelik taşımıyordu. Ancak 1960- 1972 yılları ara-

sında üretilen reklam filmlerinin oldukça olumsuz, rakibe saldıran ve tepkisel olduğu 

görülmektedir. 

Siyasal reklamcılık açısından ABD’de 1984’deki Başkanlık mücadelesinde 

aday imajları önemli rol oynamıştır. Başkan adayı Ronald Regan’ın televizyon rek-

lamları hoş gün batımları, yüksekokul bandolarının geçit törenleri, şirin kızlar ve 

dalgalanan bayrakları içerirken; rakip Walter Mondale‘in reklamlarında ise nükleer 

santral, açlık ve fakirlik gibi öğeler sergilenmek suretiyle seçmen memnuniyetsizliği 

artırılmak istenmiştir (Niffenegger, 1989:47-48). Eski bir aktör ve iletişimci olan 

Regan televizyonda sıcak, samimi ve arkadaş canlısı bir izlenim verirken; Mondale 

ise seçmenlere katı, mesafeli ve cansız bir imaj yansıtmıştır. Sonuçta 1960 ve 

1970’lerin politik yılgınlığından bıkan Amerikan seçmeni tercihini nostalji, vatan 

sevgisi, geleceğe yönelik umut veren ve samimi davranışlarda bulunan aday lehinde 
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kullanmış (Schiffman ve Kanuk, 1997:610) ve Ronald Regan’ı başkanlık koltuğuna 

oturtmuştur.   

Bu yıllardan sonra ABD Başkanlık Seçimlerinde olumsuz reklamlar sıklıkla 

kullanılan bir tür olmuştur. Nitekim, 1988 yılındaki Başkanlık Seçiminde, siyasal 

reklamcılık tarihinde hiç unutulmayacak doğrudan saldırı niteliği taşıyan olumsuz, 

eleştirel ve gerçek dışı bilgilerle dolu siyasal reklam filmleri üretilmiştir (Johnson-

Cartee ve Copeland, 1997a:31-32). Bu filmler Reagen döneminden gelen bir alışkan-

lıkla olağanüstü düzeyde görsel anlatım gücüne sahipti. Görüntü, ses, ışık ve efektle-

rin ustaca kullanıldığı filmler, Amerikan Başkanlık Seçimlerinin kaderini değiştiren 

yapımlar olarak anılmaktadır (Devran, 2003:13-14). Bir bakıma seçmenle adayın 

medyalar aracılığıyla adeta karşı karşıya kalması; eskiden seçim sonuçları üzerinde 

büyük etkisi olan siyasal partilerin, tartışmaların, pazarlıkların ve uzlaşmaların öne-

mini azaltmıştır (aktaran, Şahin, 1991:42). 

1992 ABD Başkanlık Seçimleri ise, adayların geleneksel tanıtım araçlarına ek 

olarak hiç alışılmadık tanıtım araçları kullanması bakımından benzersiz bir yapıya 

sahiptir. Özet olarak, adaylar, bu seçimde seçmene ulaşmada daha doğrudan bir yol 

seçerek, geleneksel medya kanallarını by-pass etmişlerdir. Yani adaylar, ulusal haber 

ağlarında yayınlanan programlarda daha az yer almışlar; buna karşılık kablolu yerel 

televizyonlarda gözükmek için daha çok çaba sarfetmişlerdir (Newman, 1994:13). 

Diğer yandan kablolu televizyon kanallarının, yerel basının, özel gruplara seslenen 

yayınların çoğalması ve yaygınlaşması, ABD’de merkezin hegemonyasını zayıflata-

rak yerelleşme yönündeki eğilimleri güçlendirmiştir. Gelinen noktada, artık yeni 

medyalar seçmenin mesaj üzerindeki egemenliğini artırmış; bolluk ortamında ve tek-

nolojik seçenekler sayesinde, vatandaşlar istediği mesajı alıp istemediklerini tama-

men dışlamakta eskisinden daha özgür bir konuma gelmişlerdir (aktaran, Şahin, 

1991:43).   

Yukarıda gelişim seyri kısaca değerlendirilen siyasal reklamcılık alanı bir ta-

kım dönüşümler de yaşamıştır. 1912’den 2000’e yılına kadar geçen zamanda 

ABD’deki Başkanlık Seçimlerini analiz ettiği çalışmasında Kendall (2000:125-126) 

söz konusu temel değişim ve dönüşümleri 5 başlıkta değerlendirmektedir: 

Birincisi, Başkanlık seçimlerindeki parti merkezli, daha doğrusu partiyi ön 

planda tutan anlayış zamanla önemi yitirmiştir. Örneğin, 1912, 1932 ve 1952 ABD 
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başkanlık kampanyalarında adaylar partileriyle yakın bir şekilde özdeşleştirilirken; 

1972’de parti-aday bağlantısı azalmış, 1992 Başkanlık kampanyasında ise artık bir 

reklamda partinin ağırlıklı vurgusu, çok az rastlanan bir durum olmuştur. Böyle bir 

yaklaşımdan, adayların, seçmenleri ikna çabalarında parti etiketinin yardımcı olaca-

ğına inanmadıkları sonucunu çıkarmak mümkündür. 

İkincisi, siyasal reklamcılık alanı en büyük dönüşümü, basılı reklamlardan te-

levizyon reklamlarına geçtiğinde yaşamıştır. Bu gelişimle birlikte adaylar, basılı söz-

cükler ve belki de bir fotoğraf tarafından temsil edilmek yerine, bir filmde başrol 

almaya başlamışlardır. Artık aday olan kişi, iki boyutlu basık bir konumdan üç bo-

yutlu yuvarlak bir konuma geçmiş ve seçmene daha yakın bir konum almıştır. Öyle 

ki, televizyonun devreye girmesiyle reklamlarda adayın kişisel özellikleri daha fazla 

ön plana çıkmıştır. 

Televizyonla birlikte mesafe olgusu önemini yitirmiş ve adaylar, yaşayan, a-

yakları yere basan birer insan konumuna indirgenmiştir. Örneğin, 1912’de efsanevi 

bir kahraman olarak konumlandırılan adaylar, 1972 ve 1992 Başkanlık Seçimlerin-

deki reklamlarda profesyonel yönetici, becerikli, başarılı, dost ve karar verme gücüne 

sahip bir lider olarak lanse edilmiştir. Ayrıca reklamlarda, bu özelliği garanti altına 

almak için, bire bir konuşma sesi ve dostane tavırlara yer verilmiştir. 

Üçüncü olarak, tecimsel reklam sektöründeki değişim ve gelişme ile beraber, 

siyasal reklamlar da, hem biçimsel hem de içerik bakımından değişmiştir. Ticari rek-

lamlarda denenen yeni fikirler siyasal reklam alanına da yansımıştır. Özellikle iddia-

sız ve kaybedecek çok az şeyi olan adaylar, söz konusu yeni teknikleri daha sık kul-

lanır olmuşlardır. 

Dördüncüsü, siyasal reklamların odaklandığı konularda da bir keskinleşme 

yaşanmıştır. Başkanlık seçimlerinde kullanılan ilk reklamlarda kalabalık bir konu 

içeriği, birden fazla amacı gerçekleştirmek adına kullanılıyordu. Televizyonun dev-

reye girmesiyle, bilginin tamamı, tek bir sunumla değil de, sırayla (birbirini takip 

eden spotlar halinde) aktarılmaya başlandı. Bu nedenle izleyici bir seferde tek bir 

konuya odaklandığından, konu karmaşıklığı önlenmiş oldu. 

Beşinci ve son olarak ise, medyanın siyasal reklamlara gösterdiği dikkat ve 

ilgi büyük ölçüde artış göstermiştir. Örneğin, 1992 Başkanlık Seçimleri, siyasal rek-

lamların içerik ve sunumların doğruluğu bakımından düzenli olarak ve inceden ince-
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ye analiz edildiği ilk seçim olarak dikkat çekmektedir. Medyanın bu dikkatli incele-

mesi beraberinde reklamların kendisini de etkilemiş ve adaylar, bilgi kaynaklarını 

ekranlarda daha fazla bildirir olmuşlardır.                

ABD’de 2000 yılı Başkanlık Seçimleri ise, seçim kampanyalarında yeni bir 

kitle iletişim aracı olarak internetin kullanılması bakımından önem taşımaktadır. Bu 

seçim döneminde yürütülen kampanyalar sırasında, 144 milyon Amerikan vatandaşı, 

evlerinden partilerin ya da adayların web sitelerini ziyaret etmek suretiyle bilgilen-

mişlerdir (Kaid, 2002:27). 

Siyasal reklamcılık bakımından, özellikle 1950 sonrası ABD’de yoğunlaşan 

çalışmaları uzaktan izleyen Fransızlar da, ilk siyasal pazarlama faaliyetlerini 1963 

yılında başlatmışlardır. Amerika’da siyasal iletişim danışmanlığının ilk öncülüğünü 

yapan Jo Napolitan ile birlikte çalışan Michel Bongrand, 1965’de Fransa Cumhur-

başkanlığı seçimlerinde De Gaulle’e karşı adaylığını koyan Jear Lecauret’in seçim 

kampanyasını düzenleyerek seçimlere yeni ve değişik bir hava getirmiştir (Topuz, 

1991a:9). Daha çok Amerika’dan ithal tekniklerin kullanıldığı seçimde, Fransız seç-

men, ilk kez profesyonel anlamda bir siyasal pazarlama kampanyasıyla karşı karşıya 

gelmiştir (Dalkıran, 1995:55). Adayın gülümseyerek poz verdiği büyük boy afişler 

bastıran Bongrand yeşili de kampanya rengi olarak kullanmıştır. Ünlü siyasal iletişim 

danışmanı yaptığı çalışmalarla Jear Lecauret’in seçimleri kazanmasını sağlayamadıy-

sa da, adayının son derece popüler olmasını ve beklenenin çok üstünde oy almasını 

sağlamıştır (Parıltı ve Baş, 2002:14). Bongrand’tan sonra Fransa’da özellikle 1977 

yılında Sosyalist Parti’ye kazandırdığı başarılar ile Jacques Seguela da bu alanda 

büyük işler yapmıştır (Tan, 2002:96). 

Tek cephesinin iletişim cephesi olduğunu söyleyen Seguela’ya (1989:159) 

göre, “reklamcı bir mikrofondur. Kendisine verilen mesajları yüksek sesle yaymaktan 

başka bir şey yapmaz. Aynı mikrofon bugün birine, yarın bir başkasına hizmet edebi-

lir”.  

Bu arada Fransa’da televizyonun siyasal iletişim açısından verimli bir şekilde 

kullanılmaya başlaması, ilk kez 1956 yılında olmuştur. Bu kullanılma, siyasal kam-

panyalar için değil, seçim haberlerinin verilmesi şeklindedir. De Gaulle, iş başına 

gelip de 1959 yılında Fransız Radyo ve Televizyon Tüzüğü’nü hazırlattığında alıcı 

sayısı bir milyon civarına ulaşmıştı. Basın genelde De Gaulle’ü desteklemeyince, De 
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Gaulle de dengeyi kurmak amacıyla TV’ye ağırlık vermiş (Taş ve Şahım, 1996:102) 

ve televizyonun gücünden siyasal kampanya faaliyetlerinde oldukça yararlanmıştır. 

Bir başka Avrupa ülkesi olan İngiltere’de ise siyasal iletişim faaliyetlerinin 

özel öneminin anlaşılması 1832’den 1918’e kadar uzanan dereceli oy kullanma hak-

kının elde edilmesiyle başlamıştır. Partiler ve politikacılar, bu tarihten itibaren yoğun 

kampanya tekniklerini kullanmaya devam etmişlerdir (Rose, 1967:14, aktaran, Ka-

lender, 2000a:92). Reklam Ajansı Saatchi ve Saatchi’nin “İşçi Partisi Çalışmıyor” 

başlıklı posterini üretip kullandığı seçimlerden beri, siyasal kampanyaların konuşul-

ması olağan bir olay durumuna gelmiştir (Gürbüz ve İnal, 2004:13). Özellikle İngil-

tere’de demokratik seçme ve seçilme hakkının elde edilmesi sonucunda, siyasal rek-

lamcılık uygulamaları başlamış (Barut, 2002:40); televizyon başta olmak üzere ileti-

şim teknolojilerin gelişimi ve yaygınlaşmaya başlaması ile reklamcılık uygulamaları 

siyasal kampanyaların ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. 

İngiltere’de televizyon ilk kez 1951 seçimlerinde kullanılmıştır. Söz konusu 

seçimlerde adaylara üç televizyon programında 15’er dakikalık birer konuşma hakkı 

tanınırken; 1959 yılında durum değişti ve televizyon seçim kampanyalarına daha çok 

yer vermeye başladı. Özellikle seçim dönemleri sırasında televizyon, gazetelerden 

önce parti liderlerinin toplantılarını ve çeşitli parti çalışmalarını yansıtarak (Topuz, 

1991b:97) seçmenlere tanıtıcı bilgiler vermiştir. Bu anlamda İngiltere’de ilk olarak 

Muhafazakar Parti, sonra ise İşçi Partisi pazarlama ve reklam ajansları ile anlaşarak 

seçim kampanyalarını oluşturmuşlardır (Parıltı ve Baş, 2002:14).  

İngiltere’de kitle iletişim araçlarının siyasal reklam için kullanılmasıyla bir-

likte seçime katılma oranında da bir artış dikkati çekmiştir. Öyle ki siyasal katılım 

1970’de % 71.5 iken; bu oran 1974’de % 78.7’ye yükselmiştir (Tan, 2002:96). 

Öte yandan bu yıllarda İngiltere’de siyasal parti veya adaylar televizyon ha-

berlerinin yanı sıra beş çeşit programla seçmenlere seslerini duyurmaya çalışmışlar-

dır. Bunları sıralayacak olursak (Topuz, 1977:45): 

1. Parti temsilcileri arasında tartışma; 

2. Gazeteci ile röportaj; 

3. Seçim forumu; 

4. Radyoda telefon sorularına yanıt ve 

5. Seçim filmleri. 
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İngiltere’de Muhafazakâr Parti (Conservative Party), 1978 yılında Saatchi & 

Saatchi Reklam Ajansı’nı, seçim kampanyasını yürütmekle görevlendirdiği zaman, 

bu durum gazeteler tarafından büyük başlıklarla okuyucuya duyurulmuştur. 

1980’lerin sonunda ise, bir partinin profesyonel reklam şirketi ile çalışmak istemesi 

sıradan bir durum haline gelmiştir (Gürbüz ve İnal, 2004:21). 

1980’li yıllarda parti liderleri M. Thatcher ve N. Kinnock’un kitle iletişim a-

raçlarını kontrolleri altına alma düşüncesi, İngiltere’de siyasal pazarlamanın yoğun 

bir biçimde kullanımını gerektirmiştir. İngiliz İşçi Partisi’nin (Labour Party) tanıtım 

stratejilerine önem vermesi, bu uygulamayı tetikleyen faktörlerden birisi olmuştur 

(Lock ve Harris, 1996:23; Wring, 1996:108-109). 

İngiltere’de 1992 seçim kampanyası; modern anlamda siyasal reklamcılık ça-

lışmaları bakımından dönüm noktasını oluşturmaktadır. Üç büyük parti (İşçi Partisi, 

Muhafazakar Parti ve Liberal Demokrat Parti) yalnızca özel reklam firmalarıyla an-

laşmakla kalmamış; aynı zamanda siyasal pazarlamayla ilgili teknik ve taktiklerin 

çoğunu önceden olmadığı kadar yangın ve yoğun olarak kullanmaya başlamışlardır. 

Özellikle televizyon reklamları, siyasal iletişim alanının en gözde aracı olmuştur 

(Gürbüz ve İnal, 2004:21). 

Avrupa’nın bir başka ülkesi olan Almanya’da ise, siyasal reklamcılık alanıyla 

ilgili özellikle bilimsel veriler ışığında yürütülen çalışmalar İkinci Dünya Savaşı’nın 

sonlarından itibaren hız kazanmıştır. Bu yıllardan itibaren, parti ve adaylar; reklam-

lar, sloganlar, marşlar gibi uygulamaları siyasetin gerekliliği olarak görmeye başla-

mışlardır. Artık partiler için siyasal reklam vazgeçilmez bir iletişim enstrümanı ol-

muş; reklam ajansları kampanyalarda yoğun bir şekilde kullanılır hale gelmiştir 

(Bauer vd., 1996:161-162).       

Günümüzde ise kitle iletişim araçlarındaki olağanüstü gelişme ve diğer tekno-

lojilerin kullanılmasıyla siyasal reklamcılık faaliyetleri bir başka çehreye bürünmüş; 

seçmenleri bilgilendirme ve gündem oluşturmada son derece etkili hale gelmiştir. 

Televizyonun ortaya çıkması ve gelişmesiyle etki alanı daha da artan siyasal reklam-

cılık faaliyetleri, artık partilerin ya da adayların oluşturdukları mesajları aynı anda 

milyonlarca seçmene ulaştırdıkları temel ifade biçimi olarak değerlendirilmektedir. 

Özellikle haber medyasıyla karşılaştırıldığında daha fazla bilgilendirici işleve sahip 

olan siyasal reklamlar, siyasal kampanyalarda temel bilgi kaynağı konumuna gelmiş-
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tir (Uztuğ, 2004). Bu anlamda 1970’lerin sonunda Amerika’da yapılan bir çalışmada, 

siyasal reklamların, televizyon haberlerine göre konu bilgisi sunmada daha başarılı 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Kaid ve Davidson, 1986:185-186). 

İlk örnekleri ABD’de görülen, bir süre sonra ise Avrupa ülkelerinde yaygın-

laşan siyasal reklamcılık uygulamaları, Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gelişimi-

ne paralel bir gelişim göstermiştir. 31 Ocak 1968 yılında televizyon yayıncılığının 

başlamasıyla birlikte televizyondan yararlanma şansını yakalarken partiler; 1983 

seçimlerinden itibaren de yasal düzenlemeyle birlikte gazete siyasal reklamlarını 

kampanya çalışmalarında kullanır olmuşlardır. Aşağıdaki bölümünde siyasal reklam-

cılık faaliyetlerinin ülkemizde gelişim seyri daha ayrıntılı incelenecektir.  

B. TÜRKİYE’DE SİYASAL REKLAMCILIK UYGULAMALARI 

Türkiye’de siyasal reklamcılığın gelişim süreci ABD ve Avrupa’daki gibi 

olmamıştır. Çünkü ülkemizde siyasal iletişimi gerçekleştiren radyo, televizyon ve 

yazılı basın gibi araçlardan, belirli dönemlere kadar yeterli ölçüde yararlanılamamış-

tır (Tokgöz, 1977a:86). Özellikle tek parti iktidarı zamanında seçmenlerin tercih e-

debileceği başka bir partinin olmaması, seçim için herhangi bir kampanya ya da et-

kinlik düzenlenmesini gerekli kılmamıştır (Aktaş, 2004:69). 

Öyle ki, bu dönemde 1924 ve 1930 yıllarında kısa süreler için muhalefet par-

tilerine izin verilmiş, fakat başarılı sonuçlar elde edilmemiştir. Bu bağlamda tek par-

tili politik yaşam anlayışı, uzun süre yönetim davranışlarını etkilemeye devam etmiş-

tir. Hatta, siyasal muhalefetin ancak iktidarın izin verdiği ölçüde ve sınırlar içinde 

yürütülebileceği düşünülmekteydi (Göksel, 2005:46).   

Ancak çok partili siyasal yaşama geçişle birlikte gerçek anlamda bir siyasal 

rekabetin ortaya çıkması, hiç kuşkusuz seçim kampanyalarının ve buna bağlı iletişim 

çabalarının yapısını değiştirmiştir. Yönetenler, yönetime aday olanlarla yönetilenler 

arasındaki iletişimin dünya ölçeğindeki profesyonelleşme sürecinin izlerinin ülke-

mizde belirmesi zaman almıştır (Uztuğ, 1999:25). İletişim ve demokrasi arasındaki 

ilişki göz önüne alındığında bu geç kalmışlığı anlayabilmek mümkündür. 

Bu anlamda Türk siyasal yaşamına bakıldığında ilk siyasal kampanya çalış-

malarının çok partili siyasal hayata geçiş süreciyle birlikte, 1950’de başladığı görül-

mektedir (Devran, 2003:14-15). 1950 seçimlerinde muhalefet partisi konumundaki 

Demokrat Parti, klasikleşmiş sloganı “Yeter Söz Milletindir” eksenli bir tema ile 
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iktidara gelmeyi başarmıştır (Tan, 2002:32). “Dur” işareti yapan bir el çizimi ve iri 

puntolu harflerle “yeter!” ifadesinin yer aldığı afişte, Demokrat Parti’nin; halkın sö-

mürülmesine, milletin ezilmesine “Dur” diyeceği anlatılmaya çalışılmıştır (Çevik, 

1999:120). Çok basit ve anlaşılır görünen “Yeter, söz milletindir!” sloganı, Türk si-

yasal iletişim tarihinin ilk ve en etkili sloganlarının başında gelmektedir. Bunun ne-

denlerini şu şekilde sıralamak mümkündür (Özkan, 2002:32-33): 

1. Slogan zamanı gelmiş bir fikrin açıklanması olup; Türk halkının haklı bir 

özlemini dile getirmiştir. 

2. Zamanın en etkili kitle iletişim aracı olan radyo sayesinde Demokrat Parti, 

uzaklık tanımaksızın geniş kitlelere seslenme imkânı bulmuştur. 

3. Seçim meydanlarındaki heyecanı yüksek kalabalık ve o kalabalıkları birlik-

te tek hedefe yönelten afişler, bir şeylerin zamanın geldiğini hatırlatıyordu.     

Diğer bir örnek ise, CHP için hazırlanan “Mutlu Yarınlar İçin Oyunu CHP’ye 

Ver” şeklindeki afiş olup, böyle bir söylemde, CHP’nin ekonomik ve sosyal progra-

mının yarınlarda geniş kitlelere daha iyi bir yaşam standardı yaratacağını vaadeden 

(Üste, 2000:43) bir anlayış egemendir. 

Yine bu dönemde 16 Şubat 1950 tarihli Seçim Kanunu ile radyo siyasal parti-

lerin kullanımına açılmıştır. Yapılan düzenleme ile, aday gösterilen seçim çevresi 

sayısı baz alınarak siyasal partilere süre tahsis edilmiştir. Söz konusu yasa ile getiri-

len yenilik: “Radyolarda propaganda, her siyasi parti için günde 10 dakikayı aşamaz. 

En az beş seçim çevresinde aday göstermemiş olan siyasi partiler radyolardan yarar-

lanamazlar. 20’den fazla seçim çevresinde aday göstermiş olan partiler günde 20 

dakika konuşma yapabilirler. Radyo konuşmaları seçimden 10 gün önce başlar, 3 gün 

önce sona erer. Konuşmanın süresi ve zamanı için kura çekilir” (İçel, 1998:39-40) 

şeklindedir.  Demokrat Parti’nin isteği ile muhalefete tanınan bu hak, yine aynı parti-

nin iktidarı sırasında yürürlükten kaldırılmıştır. Bu anlamda, siyasal parti ve adayla-

rın seçim dönemlerinde gerçekleştirebileceği iletişim çabalarının teknolojik ve eko-

nomik koşulların yanı sıra yasal sistemle de ilişkili olduğunu söylemek gerekmekte-

dir. 

Söz konusu yasaklamanın ardından 1960 İhtilali sonrası kabul edilen 1961 

Anayasası’na uygun olarak hazırlanan Seçim Yasaları ile siyasi partilere yeniden 

genel seçim öncesi propaganda yapma hakkı verilmiştir (Taş ve Şahım, 1996:104-
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105). Bu anlamda 1961, 1965 ve 1969 Genel Seçimleri’nde radyo propagandasından 

seçimlere katılan tüm siyasal partiler yararlanmıştır (Özkan, 2002:35).   

Bir başka nokta da; dönemin siyasi partileri gazeteleri bir tür yayın organı o-

larak görmüşler, açık bir şekilde siyasal özdeşleşmeye sahip gazetelerle karşılaşıl-

mıştır. Örneğin, 1957 Seçimlerinde İstanbul ve Ankara’da yayınlanan gazetelerden 

Ulus CHP’yi (Cumhuriyet Halk Partisi) tutarken; yine Ankara’da yayımlanan Zafer 

Gazetesi DP (Demokrat Parti) lehinde haber ve yorumları vermekteydi. Osman Bö-

lükbaşı’nın Parti Başkanlığını yaptığı MP (Millet Partisi) ise, akşamları çıkan Öncü 

gazetesi tarafından destekleniyordu (Aziz, 2003:84). 1960’lı yılların ortalarından 

itibaren ise gazeteler seçmenlerin, kampanyaları ve siyasal ortamı takip etmede ya-

rarlandıkları en önemli araçlardan biri haline gelmiştir
∗
 (Abadan, 1966:264). Öyle ki 

artık gazeteler, seçim dönemlerinde miting ve gezileri izlemekte; lider ve adayları 

seçmenlere tanıtmakta; konulara yönelik duruş ve tavırlarını geniş halk kitlelerine 

iletmekteydi (Uztuğ, 1999:28).  

1968 yılında Ankara’da Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafından 

başlatılan televizyon deneme yayınları, 1970’ten sonra Türkiye geneline yayılmaya 

başlamıştır. Radyo ve gazeteden sonra yeni bir iletişim aracı olarak gündeme gelen 

televizyonun siyasal rekabete olan etkileri, diğer araçlarla kıyaslanamayacak ölçüde 

olmuştur. Televizyon girdiği tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de seçim kampan-

yalarını ve siyasal iletişimi kökten denebilecek şekilde etkilemiştir. (Tokgöz, 

1990:71-72). Ancak Türkiye’de televizyonun siyasal kampanyalarda kullanımı, “par-

tilerin hazırladıkları siyasal reklam filmlerinin televizyonda yayınlanması şeklinde 

değil, televizyondan partilere propaganda amaçlı konuşma sürelerinin verilmesi” 

(Devran, 2003:14) şeklinde olmuştur. Bu anlamda televizyon, siyasi parti adaylarının 

                                                
∗
 TRT’nin özerk, fakat belirli hukuki kurallara tabi bir kuruluş olması, yayın alanının sınırlı kalması, 

propaganda yayınlarının da ölçülü olması sebebiyle radyo; 1965 Seçim kampanyası sırasında daha çok 
aktüel bilgiyi ve liderlerin konuşma tarzlarını ileten bir haber kaynağı olmuştur. Buna karşılık gazete-
lerin, benimsenen siyasi görüşlere uygun yorum, başyazı, fıkra, karikatür vb.ni kapsaması sebebiyle, 
daha geniş ölçüde bağımsız bir görüşe sahip seçmenlerin kanaatlerini etkileyebilmiştir. Bu trend, 
yazılı basına kıyasla radyo ve televizyonun daha etkili olduğu batı ülkelerinden farklı bir durum ya-
ratmıştır (Abadan, 1966:263-265). Bunun yanı sıra 1960’lı yıllarda Türkiye’de ekonomik, sosyal ve 
kültürel alanda yaşanan değişme gelişmeler, köyden kente göçü hızlandırmış, sanayi yatırımlarını 
artırmış, gecekondulaşmayı yaygınlaştırmış, dış ülkelere göçü başlatmış, toplumun günlük yaşamında, 
değer, tutum ve davranışlarında, aile yapısında, kadın ve erkek ilişkilerinde, kadının evde ve çalıştığı 
işin statüsünde önemli değişme ve gelişmeler sağlamıştır (Özgür, 2006:101). Sonuçta bu geleneksel 
yapı değişikliği bireyleri medya mesajları karşısında etkilenmeye daha açık ve çaresiz bir konuma 
sürüklemiştir.   
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programlarını anlattıkları ve karşılıklı olarak tartıştıkları bir platform haline gelmiş-

tir. Bu aslında, bir noktada, pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de seçimlerin 

kaderini belirleyen en önemli hususlardan bir tanesidir. 

1960 İhtilali sonrası başlayan bu yeni dönemde, toplumsal değer yargıların-

daki değişimle birlikte; seçim kampanyalarında siyasal partilerin kullandığı imgeler 

ve simgelerde de değişiklikler olmuştur. Özellikle 1970’li yıllarda Adalet Partisi Ge-

nel Başkanı Süleyman Demirel için “Çoban Sülü” ve Cumhuriyet Halk Partisi Lideri 

Bülent Ecevit için “Karaoğlan” imgelerinin siyasal alanda kullanımı en belirgin ör-

neklerdir (Polat, 1997:269). 

Sancılı ve kesintili demokrasi tecrübemizde, dikkat çeken profesyonel bir si-

yasal iletişim çabasına rastlamanın mümkün olmadığı bu yıllarda (Özkan, 2002:36), 

siyasi hayatımızda yapısal değişimler yaşanmıştır. Bu açıdan örneğin, 1973 Seçimle-

ri, Türk seçim tarihi açısından çok önem taşımaktadır. Çünkü bu seçimler iki büyük 

partinin egemenliğinin son bulduğuna işaret eden seçimler olmuştur. Ne AP ne de 

CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde mutlak çoğunluğu elde edebilecek kadar oy 

toplayamadılar. İki önemli küçük parti, Milli Selamet Partisi (MSP) ve Demokratik 

Parti (DP), seçimlerden genel oyun sırasıyla yüzde 11.8 ve 11.9’unu alarak çıktılar. 

Daha önemlisi, 1973 Seçimleri’nden sonra koalisyon hükümetleri, Türkiye siyasetin-

de olağan uygulamalar haline gelmiştir (Ergüder, 2000:287). 

Öte yandan Türkiye’de gerçek manada siyasal reklamcılık uygulamaları 

1977’de Adalet Partisi’nin girişimleriyle siyasi hayatımıza girdiği gözlenmektedir 

(Topuz, 1991b:6). Bu tarihe kadar Türkiye’de siyasal partilerin genellikle edilgen 

ileti konumuna düşecek bir uygulama ile tanıtım ve reklam çalışmalarını yürütmüş-

lerdir. 1977 yılında Türkiye’de kitle iletişim araçlarının yaygınlığı düşünüldüğünde 

bu tarihten önce siyasal reklamcılık alanında önemli sayılabilecek bir gelişim dü-

şünmek güçtür (Aziz, 2003:85; Polat, 1996:860). Adalet Partisi, Cenajans’ın yardı-

mıyla seçim kampanyalarını sürdürmüş; propaganda malzemelerini, afişlerini, gaze-

telerde ve diğer basın organlarında yayınlanan ilanlarını, ses kasetlerini hazırlatmıştır 

(Tan, 2002:32). Sokakları donatan afişlerde “bu renge dikkat edin” ibaresi bulunur-

ken; gazetelere ve diğer yazılı basın organlarına verilen ilanlarda ise “Aziz Türk Mil-

letine, Gerçekçi Yoldan Büyük Türkiye’ye Doğru 4 Milyon, 40 Milyon, 7 Küpeli 

Gelin” sloganları yer almıştır (Rigel, 2000a:213).  
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Yine ilk kez bir parti lideri ve birkaç yöneticinin, reklam ajanslarıyla birlikte 

çalışmalar yürütmesi açısından dikkati çeken Adalet Partisi’nin kampanyasında kul-

lanılan teyp bantlarının da siyasal reklamcılık açısından önemli bir yeri bulunmakta-

dır (Şimşek, 1996:875). Sayısı yirmi bini bulan ve üç büyük kentte dağıtılan bu bant-

lara “Demirel evinizde” ismi konulmuştur. Kampanyada kullanılan afişler de basın 

ilanlarıyla bütünlükçü bir çerçevede tasarlanmıştır. Afişlerde “Canım anneciğim so-

kaktaki teröre karışmıyorum” gibi ortak temalar kullanılmıştır. 20 milyon liraya mal 

olan AP (Adalet Partisi) kampanyası aslında bu ortamda güçlükle yürütülebilmiştir 

(Topuz, 1991a:16). 

Bu yıllarda reklam aracı olarak daha çok gazetelerin tercih edildiği dikkati 

çekmektedir. Seçimden 21 gün önce başlayarak, Hürriyet Gazetesi’nde Adalet Parti-

si’nin 21 adet siyasal reklamı yayınlanmıştır (Aziz, 2003:86). Ondan önceki süreçte 

iletişim araçları seçim kampanyalarında yalnız klasik yöntemlerle kullanılmıştır. Ya-

ni radyo konuşmaları yapılmış, bültenler yayınlanmıştır, bildiriler ve el ilanları dağı-

tılmıştır. Ama bunların kullanımı çağdaş iletişim teknolojisi ve siyasal reklamcılık 

anlayışına yön vermemiştir (Topuz, 1991a:15-16). 

Türkiye’de siyasal reklamcılığın gelişmesi bakımından ikinci bir uygulama 

olarak, TÜSİAD’ın 1979’da Man Ajans’a “Yokluğunu Paylaşmak Mı”, “Bolluğu 

Sağlamak Mı?” sloganını taşıyan reklamları sipariş vermesi gösterilebilir. 13-30 Ma-

yıs 1979 tarihleri arasında 7 günlük gazete ile bir dergide yayınlanan reklamlar siya-

sal düzeyde epey tartışmalara neden olmuştur (Tokgöz, 1989-1990:263). Öyle ki, 

Uztuğ’a (2004:317) göre Türkiye reklam tarihinde ayrıcalıklı bır yere sahip olan 

TÜSİAD reklamlarının yayınlanması, Bülent Ecevit hükümetinin istifasına yol açan 

süreçte başrol oynamıştır.  

1980’li yıllardan itibaren ise siyasal kampanyalarda önemli bir değişim süreci 

kendini göstermiştir. O tarihe kadar siyasal kampanyalar doğrudan veya dolaylı bir 

şekilde siyasal aktörler tarafından yürütülürken, bu defa işe profesyoneller el atmaya 

başlamıştır (Bostancı, 1995:82).  

Diğer bir yönüyle veto edilen parti kurucularından dolayı seçime giremeyen 

partiler yüzünden, “denetimli” ve “sınırlı” bir demokratik anlayışın hâkim olduğu bu 

dönemde (Kongar, 1995:250); özellikle reklam ajansları ile siyasal partiler arasındaki 

ilişkide belirgin bir gelişme gözlenmiştir. 1983 seçimleri öncesinde ANAP (Anava-
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tan Partisi) Manajans, MDP (Milliyetçi Demokrasi Partisi) Ajans Ada ile işbirliği 

yapmış profesyonel yardım almışlardır (Rigel, 2000a:224). Bu eğilim daha sonraki 

her seçimde ve 1987 Referandumu’nda da sürmüştür. 1987 seçimleri öncesinde SHP 

(Sosyalist Halkçı Parti) de Yorum Ajans ile profesyonel bir ilişki geliştirmiştir (To-

puz, 1991b:150-151; Parıltı ve Baş, 2002:15). 

Bir başka noktada 1983 Seçimleri sonrasında ANAP’ın tek başına iktidarda 

olduğu dönemlerde televizyonda yayınlanan “İcraatın İçinden” programları ile siya-

sal reklamcılık açısından ülkemizde bir yeniliğe imza atılmış, karamsarlık içindeki 

bir halka iyimserlik aşılamak, umut verilmek istenmiştir (Ernart, 1990:96). Benzerle-

ri daha sonraki yıllarda da yapılmaya devam eden bu tür yayınlarda amaç propagan-

dayı gizlemek değil, tam tersine açığa vurmaktır (Ergur, 2002:23). Yasal olarak 

TRT’nin hazırlayamadığı söz konusu programlar profesyonel yardımlar ile oluştu-

rulmuştur. Program, adından da anlaşılacağı gibi iktidar partisinin icraatlarını “tanı-

tım” mantığına dayalı, görsel çekiciliği olan ve iktidar partisinin gücünü, yeterliliğini 

vurgulamayı amaçlayan bir içerikteydi (Uztuğ, 1999:32). Bir bakıma bu anlayış pozi-

tif siyasal reklamlar içinde değerlendirilmektedir. Yani bu tür programlarda iktidar 

partisinin geçmişe dönük icraatları pozitif bir anlayışla sunulmuştur. Televizyon gibi 

etkin bir aracın tüm özellikleri kullanılmış, yaygınlığı nedeniyle de geniş kitlelere 

ulaşılmıştır. Hiç kuşkusuz muhalefetin böylesi bir araca karşı çok fazla şansı da ol-

mamıştır. 

Yukarıda ifade edilen gelişmeleri 1987 Seçimleri’nde SHP’nin “Limon Kam-

panyası” (Yorum Ajans tarafından hazırlanmıştır.) izlemiş (Bir ve Yeles, 1989:277-

278; Topuz 1991b:150), kampanyaya başlamadan da kamuoyu araştırmaları yapıla-

rak seçmenlerin tutumları saptanmaya çalışılmıştır. Ayrıca Yorum Ajans, SHP Genel 

Başkanı Erdal İnönü’nün giysileri, konuşma tonu, hızı ve biçimi hakkında öneriler de 

getirmiştir (Sağnak, 1996:301). Bu anlamda Özkan’a (2002:84) göre 1987 Seçimleri, 

Türkiye’de seçimlerin gösteriye dönüşmeye başladığı bir dönemin de başlangıcı ola-

rak kabul edilmektedir. 

Yine 1987 ve sonrasında yapılan kampanyalar, Türkiye’de farklı teknik ve bi-

çimler arasından yeni ürünlerin ortaya çıktığı kampanyalar olmuştur. Bu anlayışa 

uygun olarak mesaj ve sloganların, kullanılan kampanya araçlarının seçmenin hoşuna 

gidecek, dikkatini çekecek, hatta gülümsetecek özellikler taşımasına özen gösteril-
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miştir (Parıltı ve Baş, 2002:16). ANAP’ın “Arım balım peteğim” ve “Sana selam 

getirmişem”; SHP’nin “Limon gibi sıkmak”, “Balon gibi sönmek” mesajları bunlara 

örnek olarak verilebilir. 

1990’lı yıllara gelindiğinde ise bu gelişmeler ışığında profesyonel hizmetler 

bir zorunluluk haline gelmiştir. Özel ulusal ve yerel televizyonların kurulması, yazılı 

basındaki gelişmeler, kısacası zenginleşen ve çeşitlenen medya ortamında siyasal 

parti ve adayların seçmenlerle iletişimi, kişisel iletişimden kitle iletişim ağırlıklı bir 

yapıya doğru hızla dönüşmüştür (Uztuğ, 1999:32-33). Bu anlamda farklı yapıdaki 

seçmen profiline seslenmek ve gelişime ayak uydurmak konusunda siyasal partiler 

ve adaylar profesyonel kampanya uzmanlarına ve siyasal iletişim danışmanlarına 

gereksinim duymuşlardır. 

1991 Seçimleri, seçim kampanyalarında yabancı reklamcıların da devreye 

girdiği seçim olmuştur (Sağnak, 1996:317). Bunlardan bir tanesi Seguela tarafından 

düzenlenen ANAP seçim reklamlarıydı (Üste, 2000:45). Seguela’nın hazırladığı 

ANAP’ın siyasal kampanyasında mesaj stratejisinin temeli lider Mesut Yılmaz üze-

rine oturmuştur. Star 1 televizyonundan yayınlanan filmler ve gazete ilanlarıyla, Me-

sut Yılmaz ismini hep ön plana çıkartılmaya çalışılmıştır (Kalender, 2001:57).  An-

cak; 1991 seçimleri öncesi Fransız reklamcısı Jacques Seguela’nın, ENA İletişim 

Şirketi aracılığıyla ANAP ile ilişkiye geçmesi, hem muhalefet hem de iletişim çevre-

lerinde tartışmalara neden olacak bir işbirliği geliştirmiştir (Taş ve Şahım, 1996:109-

110; Uztuğ, 1999:33). Bu tartışmalarda muhalefet çevreleri ve reklamcılar genelde: 

”Seçimlerin son derece yerel, sosyo-psikolojik ve ulusal karakterler taşıyan bir olay 

olduğunu, bölgeler arası farklılıkların, seçmenlerin ruh halinin ancak bu ülkede yaşa-

yan iletişimci ve reklamcılar tarafından algılanabileceğini, Türkiye’de hiçbir reklam-

cılık ve pazarlama deneyimi olmayan bir yabancı firmanın böyle bir kampanyayı 

yapamayacağını” (Topuz, 1991a:45) belirterek, bir bakıma şikayetlerini dile getir-

mişlerdir. 

1991 Erken Genel Seçimlerinde siyasal reklamcılığın önemi artıran bir başka 

gelişme de, seçim sisteminden doğan, partilerin milletvekili adayları listesindeki ter-

cihli oy sistemidir. Bu seçimde milletvekili adayları; belirlenen listelerde tercih oylar 

vasıtasıyla ilk sıralara geçip, milletvekili olabilmek için, bazen partisi ile birlikte ba-

zen de partisinden bağımsız olarak siyasal reklamcılarla çalışma yoluna gitmişlerdir. 
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Örneğin, tercihli oy sisteminde en yüksek oyu alarak sıralamada birinciliğe yükselen 

ANAP İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı Adnan Kahveci, partisinin seçim propa-

gandasının yanında kendi seçim propagandasını da yürütmüştür (Polat, 1997:317).  

Bir başka açıdan 1991 Seçimleri’ni siyasal reklamcılık açısından kendinden 

öncekilerden farklı kılan nokta, yaşanan yazılı basın savaşında ortaya çıkmıştır. 

Özellikle Türkiye’de devlet televizyonu niteliği taşıyan TRT’nin kanunlar çerçeve-

sinde siyasal reklam yayınlamaya izin vermemesi, o dönemin tek özel kanalı olan 

Star 1’in ise kuruluş aşamasında olmasından kaynaklanan yetersizliği dolayısıyla 

yazılı basın ve özellikle de gazeteler birinci medya aracı konumunu kazanmıştır 

(Bektaş, 1995:167).   

Burada bir saptamada bulunmak gerekirse, Türkiye’de siyasal reklamcılık 

1991 Seçimleri ile önemini ve siyasetteki yerini kesin olarak belirlemiştir. Siyasal 

parti ya da adaylar, artık, geçmiş dönemlerde olduğu gibi salt afiş, bayrak slogan 

üzerine kurulan siyasal kampanyalarla seçim kazanamayacaklarını anlamışlar ve bu 

seçimlerle birlikte, siyasal partiler seçim kampanyalarını düzenleme görevini profes-

yonel reklamcılara bırakmışlardır. 

Öte yandan profesyonelleşme süreciyle birlikte kampanyalarında gelişme 

trendini yakalayan partiler, aynı zamanda çeşitli yasal engellerle de karşı karşıya 

kalmışlardır. Örneğin; 1994 Yerel Seçimlerinde televizyonlara propaganda yasağı 

konulmuştur. Bu nedenle ANAP ve DYP gibi bazı partiler, seçim kampanyaları ile 

ilgili ilkelerin yer aldığı el kitapçıkları bastırmışlardır (Göksel, 2005:47).  

1995 Genel Seçimleri’ne, DYP-SHP koalisyonu ile başlayan DYP-CHP Koa-

lisyonu ile biten bir dönemin ardından gelinmiştir. 1995 seçiminde iktidar ve muha-

lefet konumlarının stratejiye olan etkisini en rahat gözlemleyebileceğimiz iletişim 

biçimi siyasal reklamcılıktır. Bu seçimlerde ulusal yaygınlığı olan gazetelerde yayın-

lanan reklamlar kullanılmıştır. Siyasal reklam filmlerine YSK ve RTÜK aracılığıyla 

afiş, pankart, bayrak vb. asmaya ve kamuoyu araştırmalarının (kitle iletişim araçla-

rında) yayınlanmasına yasaklar getirilmiştir (Üste, 2000:46; Uztuğ, 1998:220-221; 

Can, 2000:103). Bu dönemde siyasal reklam, siyasal basın ilanları ile sınırlı kalmış-

tır. 

18 Nisan 1999 Seçimleri ise siyasal reklam yasaklarını delme yolunda girişi-

len faaliyetlerin yoğunluk kazandığı bir dönem olması nedeniyle dikkat çekmektedir. 
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Özellikle seçim kampanyalarında örnekleri görülen televizyon medyasını kliplerle 

kullanmak, kamu kuruluşları adına verilmiş reklamlar aracılığıyla açık hava medya-

larından yararlanmak (Uztuğ, 1999:34) bu faaliyetlerden sadece bir kaçıdır. Yine 

siyasal reklamcılık adına 18 Nisan Genel Seçimleri, çağdaş atılımların gerçekleştiği, 

seçmenlerin ne istediğini belirleye çalışan kamuoyu araştırmalarının yaygınlık ka-

zandığı, imaj oluşturma ve diğer çabaların profesyoneller tarafından yürütüldüğü bir 

seçim dönemi olarak Türk siyasi hayatında yer almaktadır. 

Kısa bir sürenin ardından girilen 3 Kasım 2002 Erken Genel Seçimleri, seçim 

kampanyaları ve siyasal iletişim teknikleri açısından eskiye nazaran yeni teknolojile-

rin kullanıldığı bir seçim yılı olmuştur. Bu seçim sadece siyasal iletişim açısından 

değil, aynı zamanda sonuçları açısından da Türkiye’de uzun süre tartışılacak gibi 

gözükmektedir (Aktaş, 2004:81). Öncelikle 15 yıllık bir aradan sonra ilk kez bir parti 

tek başına iktidara gelmeyi başarmıştır. Sonra, çok partili koalisyonlara alıştığımız 

bir siyasi yapıdan iki partili bir meclis yapısına geçilmiştir (Gökçe vd., 2002:4,35; 

Balcı, 2003:157). 

Bunların dışında söz konusu tartışmaların belki de en önde geleni, Genç Par-

ti’nin aldığı seçim başarısıdır. Özellikle siyasal iletişim alanında son zamanlarda po-

püler olmaya başlayan pazarlama odaklı bir kampanyayı Turgut Özal’dan sonra etkin 

bir şekilde uygulayan Genç Parti, kampanya çalışmalarında Cem Uzan adeta bir si-

yasal ürün gibi tasarlanmış ve seçmenlerin tüketimine sunulmuştur. Uzan Grubu’na 

bağlı televizyon, radyo, gazete ve dergilerde haber çatısı altında reklam çalışmalarına 

ağırlık verilmiş, Yahoo gibi haber portallarında partinin tanıtımı yapılmış ve Telsim 

GSM şebekesi vasıtasıyla cep telefonu kullanıcılarına partinin propaganda içerikle 

kısa mesajları gönderilmiştir. Özellikle Cem Uzan, miting düzenleyeceği bölgelerde-

ki Telsim abonelerine mesaj geçmek suretiyle, yapacağı konuşma hakkında bilgi 

vermiştir (Balcı, 2003:157). 

3 Kasım Seçimleri’nin galibi AK Parti ise özellikle Recep Tayyip Erdoğan’ın 

jest ve mimiklerini ön plana çıkarmak amacıyla dünyada sadece 4 adet olan 36 met-

rekare ekrana sahip iki tırı Türkiye’ye getirerek mitinglerinde kullanmış (Devran, 

2003:34) ve böylelikle de Türkiye’de bir yeniliğin daha öncülüğünü yapmıştır. Kam-

panya çalışmaları sırasında Fazilet Partisi’nin devamı şeklindeki suçlamalara karşı 

kendisini merkez partisi olarak tanımlayan AKP; reklamlarında uzlaşmacı, toplumsal 
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değerlere önem veren, siyasal çatışmalara karşı çıkan ve seçmeni ön planda tutan bir 

temayı vurgulamıştır. 

IV. SİYASAL REKLAMLARIN ETKİLERİ 

Siyasetçilerle yönetmek istedikleri kitleler arasındaki hakim iletişim biçimi 

olarak siyasal reklamcılık (Ansolabehere vd., 1994:829; Benoit vd., 1997:1); çoğun-

lukla siyasal adaylar tarafından seçim sonuçlarını etkilemek için kullanılmaktadır. 

Yine siyasal reklamcılık faaliyetleri, ulusal çıkarlarla ilgili konularda kamuoyunu 

etkilemek isteyen siyasal parti, aday ya da çıkar gruplarının sık sık kullandığı bir 

yöntem olarak ön plana çıkmaktadır. 

Siyasal reklamlar seçmen kitleleri etkiler mi? ya da nasıl etkiler? Etkili olan 

reklamla etkili olmayan reklam nasıl belli olur? Tüm seçmenler için aynı kural geçer-

li midir? İşte bu ve buna benzer sorular 1970’lerin başından beri ayrıntıları olarak 

incelenmeye çalışılmaktadır. 

Yapılan araştırmaların bir kısmı (kullanımlar ve doyumlar yaklaşımını be-

nimseyerek yapılan), seçmenlerin seçim kampanyalarında adaylar ve sorunlar hak-

kındaki bilgilerinin çoğunluğunu televizyonda yayınlanan siyasal reklam spotların-

dan sağladıklarını ileri sürmektedir. Televizyondaki siyasal reklamların seçmenlerin 

ilgisini artırdığını, adayları daha iyi tanıttığını, seçimler hakkında bilgisi olmayanları 

ikna ettiğini, oy vermeye geç karar verenleri karar vermeye ittiğini, “erken karar ve-

renlerin” oy verme kararlarını ise pekiştirdiğini belirtmektedirler (Tokgöz, 1989-

1990:261).     

Örneğin, Garramone’ye (1983:59) göre, siyasal reklamların etkisi, “seçmenle-

rin reklamı izledikleri andaki motivasyonlarına dayanabilmektedir”. “Kullanımlar ve 

Doyumlar” yaklaşımı olarak da bilinen bu bakış açısı, izleyicilerin, kitle iletişim a-

raçlarında sunulan mesajların pasif alıcıları olmalarından ziyade, sürece aktif olarak 

katılan bilgi işlemcileri olarak görülmeleri gerektiği düşüncesine dayanmaktadır 

(Rosengren, 2003:21; Windahl vd., 1992, 159-160; McQuail, 1994:318-320; Erdo-

ğan ve Alemdar, 2002:188). 

Garramone’nin (1984:250-251) “izleyici yönelimi” olarak tanımladığı ve iz-

leyiciyi belli bir medya sunumuna yönelten ana etken, aslında onun bu medya sunu-

mundan alacağı mesajı anlamlandırmasında hayati bir önem taşımaktadır. Öyle ki, bu 

alanda yapılan araştırmalarda elde edilen genel bulgulardan birisi, “rasgele izleme 
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nedenleri yerine, siyasal reklamları bilgi edinmek amacıyla izleyen bireylerin daha 

çok öğrenmeye eğilimli oldukları” (Atkin, 1976:218-219) şeklindedir. 

Simon (2002:55-59) ise, Amerika’da 1994 California Valilik Seçimleri sıra-

sında tesadüfi örneklem yoluyla seçilen 82 denek üzerinde yaptığı deneyde, yukarıda 

tartışılan araştırma sonuçlarını destekler mahiyette bulgulara ulaşmıştır. Yazara göre, 

bir seçim sürecinde kampanya mesajları iki özel etkiye sahiptir. Birincisi, kampanya 

mesajları ile seçmenlere, bir adayın konular ve sorunlar hakkındaki tutumuyla ilgili 

bilgi verilebilmektedir. Deney sonuçlarında Cumhuriyetçi aday Pete Wilson’a ait suç 

reklamını izlemenin, Wilson’un suçlarla ilgili tutumunu görebilen deneklerin sayısını 

artırdığı bulgulanmıştır. İkincisi, kampanya mesajları tartışılan konulara seçmenin 

zihninde verdiği önemi etkilemektedir.    

Öte yandan siyasal reklamların etkileri üzerine yapılan ve genellikle de batı 

kaynaklı olan çalışmaların büyük bir kısmı, alan araştırmaları veya deneysel uygula-

maları ön planda tutmaktadır. Söz konusu araştırmalar sonucunda elde edilen bulgu-

larda siyasal reklamların üç tür etkiye sahip olduğu ifade edilmektedir. Bunlar (1) 

Seçmenlerin bilgi düzeyi üzerindeki etkiler, (2) Seçmenlerin adayı algılamaları üze-

rindeki etkiler ve (3) Seçmenlerin oy tercihleri üzerindeki etkilerdir (Kaid, 1999:428; 

Noggle ve Kaid, 2000:914). Aşağıdaki kısımda bu etkiler daha detaylı incelenmekte-

dir.    

A. BİLGİ SEVİYELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLER 

Siyasal bilgi, seçmenlerin adayların isimlerini, kişisel özelliklerini ve nitelik-

lerini hatırlama yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca siyasal bilgi seçim mesele-

lerini ve kampanyadaki gelişmeleri kavrama, adaylarla onların gündem konularına 

karşı tutumları arasındaki bağlantıyı fark etme olarak da karşımıza çıkmaktadır 

(Atkin ve Heald, 1976:216). Bu anlamda siyasal kampanyalarda siyasal reklamların 

doğrudan etkileri hakkındaki ilginin tazelenmesi, büyük ölçüde bilişsel etkilere yöne-

lik ilginin artmasından ortaya çıkmaktadır. Araştırmacılar, siyasal reklamların seç-

men ilgisini ve konular hakkındaki bilinçliliğini nasıl arttırdığı konusunda artarak 

daha fazla ilgi duymaya başlamışlardır (Kaid, 1981:262). 

Patterson ve McClure’un (1976, aktaran, Boiney ve Paletz, 1991:11) 1972 

ABD Başkanlık Seçimleri’nde televizyon haberleri ile siyasal reklam filmlerini karşı-

laştırdığı çalışmalarında; siyasal reklamların daha fazla konu bilgisi taşımalarına 
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rağmen; aday imajının seçmen tarafından değerlendirilmesinde hemen hemen hiçbir 

etkisinin olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Bunun yerine reklamların bilgilendirici 

bir işlev yerine getirdikleri görülmüştür. Öyle ki, araştırmaya katılan deneklerin ¾’ü 

reklam mesajlarını doğru olarak hatırlayabilmişlerdir. Yine araştırmacıların bulgula-

rına göre, siyasal reklamların en büyük etkisi, gazete ve televizyon haberlerine az 

maruz kalan seçmenlerin, gündem konuları hakkında bilgilendirilmesi biçimindedir 

(Atkin ve Heald, 1976:217).  

Patterson ve McClure’nin (1976) bulguları başka araştırmacılarca da destek-

lenmiştir. Örneğin, West (1994:1053-1075) 1992’de ABD’nin California eyaletinde-

ki Senato Seçimleri esnasında yaptığı araştırmada, paralı televizyon reklamlarına 

maruz kalmanın televizyon haberleri veya gazetelere göre, aday tanınması için daha 

iyi bir gösterge oluşturduğunu tespit etmiştir. Hofstetter ve arkadaşları (1978:565) da 

çalışmalarında özellikle televizyon reklamlarının izleyicilerin bilgi düzeylerini yük-

selttiği sonucuna varmışlardır. Yazarlara göre, reklamı izleme/dikkat etme ile bu 

seçimdeki siyasal bilgi düzeyi arasında olumlu bir ilişki bulunmaktadır. Atkin, 

Bowen, Nayman ve Sheinkopf (1973:212-224) ise, 1970’te Colorado ve 

Wisconsin’deki Valilik Seçimi kampanyası sırasında televizyonda yayınlanan rek-

lamların etkileri üzerine yaptıkları alan araştırmasında, en fazla bilgi artışının, reklam 

mesajlarına büyük dikkat gösterenler ile reklama bilgi kaynağı olarak bakan denekler 

arasında olduğunu ortaya koymuşlardır. Seçim öncesi 516 denek üzerinde telefon 

aracılığıyla yapılan bu ankette, adayların sahip oldukları özellikler ve içeriğe ait bil-

gilerin, adayların kişilik ve imajlarına yönelik bilgilere göre daha iyi anlaşıldıkları 

sonucu da bulgulanmıştır. 

Atkin ve Heald (1976:216-217) de, 1974 Michigan Kongre Seçimi sırasında 

gerçekleştirdikleri alan araştırmasında, radyo ve televizyon reklamlarını izle-

me/dikkat etmeyle, adaylar ve konular hakkında bilgi sahibi olma arasında güçlü 

ilişkiler tespit emişlerdir. Ayrıca yazarlara göre siyasal reklamlar, siyasal toplumsal-

laşmada da önemli bir role sahip bulunmaktadır. Çünkü çocuklar bile, adaylar hak-

kında siyasal reklamlardan yüksek oranda bilgi sağlamaktadırlar.    

Öte yandan çoğunluğu Amerika’da yapılan bu araştırmalarda, siyasal reklam-

lardan bilgi edinme sürecinde çeşitli faktörlerin de etkili olduğu konusu üzerinde 

ısrarla durulmuştur. Faktörler içinde en fazla tartışılanlardan biri, reklam türüdür. Bu 
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konuda yapılan bazı araştırmalar, konu reklamlarına göre imaj reklamlarının daha 

büyük hatırlanma oranı doğurabileceğini göstermiştir (özellikle siyasal aday az tanı-

nıyor ise) (Garramone, 1983:73). Bu hususu iyi bilen adaylar, önemli bir seçmen 

kesimini kendilerine çekebilmek ümidiyle onları rakiplerinden ayıracak imaj pozis-

yonlarına özen göstermeye çalışmaktadırlar (Miller vd., 1998:314).  

Bununla birlikte negatif siyasal reklamların, pozitif reklamlara göre daha yük-

sek oranda hatırlanma düzeyine sahip olduğu da araştırmacılar tarafından ileri sürül-

mektedir (Basil vd., 1991:258-259; Newhagen ve Reeves, 1991:216). 

Bir diğer faktör olarak seçmen özellikleri de, siyasal reklamların bilgi düzeyi-

ni artırması ve mesaj içeriklerinin hatırlanması üzerinde etkili olabilmektedir. Yapı-

lan çalışmalarda düşük düzeyli siyasal katılım gösteren bireylerin, kararsız seçmenler 

ya da kararlarını son anda verenlere göre siyasal reklamlardan daha çok etkiledikleri 

sonucuna ulaşılmıştır (Rothschild ve Ray, 1974:281-282). Ayrıca araştırmalar, siya-

set konusunda belli bir birikimi olan insanların, haberlerde siyasal olayları takip e-

den, kampanyalara ilgi gösteren, doğasında partizanlık bulanan (Kahn ve Kenney, 

2000:76) ve daha iyi bir eğitime sahip olanların mevcut kampanyalar hakkında daha 

çok bilgiye sahip olduklarını ortaya koymuştur (Simon, 2002:54). 

Seçmenlerin farklı imkânlara ve eğilimlere sahip oluşlarının ötesinde, aday 

özellikleri de, insanların siyasal aday tercihi hakkındaki bilgilerini etkileyebilmekte-

dir. İnsanların siyasi görevi daha önce birçok kez üstlenmiş kişiler ve tecrübeli yeni 

adaylar hakkında daha fazla şey bilmeleri muhtemeldir. Skandallara sık sık adı karı-

şan adaylar da, böylesi şaibeli olaylardan uzak durmuş adaylardan daha iyi tanınma-

ları beklenebilir. Buna ek olarak siyasal adayların cinsiyeti, ilgili kişiler hakkında 

seçmenin bilgi düzeyini etkileyebilmektedir (Kahn ve Kenney, 2000:77). Dolayısıyla 

siyasal reklamcılık faaliyetleri planlanırken; seçmenlerin karakteristiklerine benzer 

biçimde, adayların özellikleri de değerlendirmede göz önünde tutulmalıdır. 

Yine siyasal reklamların yapısı ve tasarımı da bazı reklamların diğerlerine gö-

re daha büyük bir etkiye sahip olmasında önemli bir faktör olarak ön plana çıkmak-

tadır. Özellikle ABD kaynaklı araştırmalar bir reklamın yapı ve dizaynının hatırlan-

mayı etkileyebileceğini ortaya koymuştur (Lang, 1991:240-241). Yine araştırma bul-

gularının da gösterdiği gibi, bir siyasal reklamın görsel yapısı ve kullanılan müzik, 

reklam içeriğinin hatırlanması ve dolayısıyla aday değerlendirmesi üzerinde etkili 
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olabilmektedir (Geiger ve Reeves, 1991:139-141; Thorson vd., 1991b:470). Televiz-

yon görsel malzemeye dayandığı için, olaylar ve öyküler sanki seçmenlerin gözünün 

önünde gerçeklik kazanmaktadır. Bunlar, ses ve müzikle birleştiğinde, gerçeklik 

duygusu zenginleşmektedir (Oktay, 2002:163). 

Bir başka açıdan parti veya adaylar arasında rekabetin kıyasıya yaşandığı 

kampanyalar; kamuoyu yoklamalarının adaylardan birinin kolay bir zafer kazanaca-

ğını ileri süren, ilgilenim düzeyi düşük kampanyalara göre, vatandaşları, rakip aday-

lar hakkında daha fazla bilgi edinip akılda tutmaya motive edecektir. Benzer biçimde 

adaylar tarafından çok para harcanan kampanyalar da, daha iyi bilgilenmiş seçmen 

kitlesi ortaya çıkarabilir. Çünkü parti ya da adaylar, seçmenleri kendi erdemleri ko-

nusunda ikna etmek ve rakiplerinin zaaflarını göstermek için yüksek miktarlarda para 

harcamaktadırlar (Kahn ve Kenney, 2000:77). 

Bilişsel etkiler bakımından üzerinde durulması gereken bir başka nokta da, 

siyasal reklamlarda gündem oluşturma işlevidir. Öyle ki; medya gündemi ile kişisel 

gündem arasındaki yüksek uyum göz önünde tutulduğunda (McCombs ve Shaw, 

1972:176-187), bir siyasal aday, kitle iletişim araçlarını kullanmak suretiyle kendi 

siyasal reklamlarından, kamuoyu nezrinde gündem oluşturmak için yararlanabilmek-

tedir (Kaid, 1981:262-263). Uzun yıllar önce (1940 ABD Başkanlık Seçimleri) bu 

alanda öncü araştırmalardan birini gerçekleştiren Lazarsfeld, Berelson ve Gaudet’in 

(1968:98) de vurguladığı gibi, “insanların evvelce pek az düşündükleri ya da ilgilen-

dikleri konular, kampanya propagandası tarafından ön plana çıkarıldıklarında, yeni-

den önem kazanmaktadır”. Burada parti ve adaylar açısından esas hedef; seçmenin 

ne düşünmesi gerektiği değil, daha ziyade ne hakkında düşünmesi gerektiği konu-

sunda onları etkilemektir (Atkin ve Heald, 1976:218).  

B. SEÇMENLERİN ADAYLARA İLİŞKİN ALGILAMALARINA 

ETKİLERİ 

Siyasal reklamların sıklıkla onaylanan etkilerinden biri de, bu reklamları iz-

lemenin adayların imajlarına yönelik değerlendirmeleri etkilediği şeklindedir. Siyasal 

reklam filmlerinin türü ve şekli, aday imajının değerlendirilmesi açısından önem ta-

şıyan faktörler arasında yer almaktadır (Devran, 2003:17). Çünkü kampanyalar sıra-

sında parti ya da adayların çeşitli sorunlara karşı yaklaşımları konusunda bilgilenen 

seçmenler, daha sağlıklı kararlar vererek; bir yandan söz konusu parti ve adayların 
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iktidar olduklarında uygulayacakları politikaları etkileyebilmekte (Tosun, 2003:27); 

diğer yandan ise kafalarında siyasal adaylara yönelik imajlar oluşturmak için gerekli 

bilgileri sahip olmaktadırlar (Damlapınar ve Balcı, 2005:66).   

Konuya yönelik özellikle batıda yapılan araştırmalarda reklam izlemenin a-

dayın algılanması üzerindeki etkilerine dair en güçlü kanıtlardan bazıları, çoklu de-

ğişkenli çözümlemeler sonrasında ortaya konmuştur. Örneğin, ABD’de 1972’den 

1992’ye kadar yapılan alan araştırması ve seçim verilerini çözümleyen West (1993), 

bir adayın reklamını izlemenin, onun sevilebilirliği üzerinde olumlu bir etkiye sahip 

olduğu; yine adayın konu ve sorunlar hakkındaki tavrı konusunda seçmenlerin bilgi-

lendirilmesi bakımından etkisi bulunduğunu ortaya koymuştur (aktaran, Kaid, 

1999:429). 

Siyasal reklamların seçmenlerin adayları değerlendirmedeki etkisi üzerine 

yapılan pek çok araştırma, pozitif ve negatif siyasal reklamların değişik yollarda iş-

lediğini göstermiştir. Şöyle ki; reklama maruz kalmadan önce, çoğu insan, siyasi 

adayın prototip olarak nasıl olduğu hakkında genel bir bilgiye sahiptir. Bu genel bil-

gi, sıradan bir adayla ilgili olumlu vasıflarla birlikte olumsuz vasıfları da içermekte-

dir. Rakiplerine saldırı içeren ya da çamur atan reklamları izlerken seçmenler olum-

suz duygular yaşar ve muhtemelen kızarlar. Olumsuz etkileme durumunda seçmenle-

rin zihninde saldıran ya da saldırılan adaylara yönelik daha olumsuz düşüncenin or-

taya çıkması sağlanır. Öte yandan seçmenler adayın kendisini veya savunduğu fikir-

leri övdüğü reklamları gördüklerinde olumlu duygular beslerler ve zihinlerinde aday-

lar hakkında olumlu bir imaj oluşur (Chang, 2001:97). 

Perloff ve Kinsey (1992:56) ise, siyasal reklamlarla ilgili 150 kampanya da-

nışmanı ve 185 gazete yazarının düşüncelerini ortaya koydukları araştırmalarında, iki 

denek grubunun, adayın algılanması ve değerlendirmesi konusunda farklı bir tutum 

sergilediklerini tespit etmişlerdir. Aşağıdaki tabloda söz konusu araştırmanın bazı 

çarpıcı sonuçları ortaya konulmaktadır: 

 

 

 

 

 



 143 

Tablo 3: Danışman ve Gazete Yazarlarının Siyasal Reklamın Etkilerini Algılaması 

Algılar  Danışman 
(n=150) 

Gaz. Yazarı 
(n=185) 

Seçmene erişmenin en iyi yöntemi duygularını etkilemektir. 1.96 2.50 

Siyasal reklam, adayları değerlendiren seçmen üzerinde 
büyük bir etki yaratır. 

1.60 1.96 

İnsanlar izledikleri siyasal reklamlardan bilginin büyük bir 
kısmını öğrenirler. 

2.70 3.94 

Bir aday, televizyona, kampanya sermayesinin büyük bir 
kısmını harcamalıdır. 

2.61 3.29 

Siyasal reklamlar, ticari reklamların ilkelerine göre daha 
fazla yol göstermektedir. 

2.26 1.42 

Parti ya da adayın reklamı, ürün reklamı ile aynıdır. 3.11 2.14 

Kaynak: Perloff, Richard M. ve Kinsey, Dennis (1992). “Political Advertising as Seen by 

Consultants an Journalists”, Journal of Advertising Research, p. 56’dan uyarlan-

mıştır. 

 

Tabloda da görüldüğü gibi siyasal reklamlar, adayın algılanması ve değerlen-

dirilmesi bakımından farklı meslek grubundan insanlar üzerinde farklı etkiler mey-

dana getirebilmektedir. Mesela, araştırma sonuçlarına göre siyasal danışmanlar; ga-

zete yazarlarına kıyasla, seçmenlere ulaşabilmenin en iyi yönteminin, seçmenlerinin 

duygularının harekete geçirilmesi olduğunu daha fazla algılamışlardır. Ayrıca danış-

manlar, reklamların aday değerlendirme ve öğrenme üzerinde büyük bir etkiye sahip 

olduğu görüşüne, siyasal gazete yazarlarına nazaran daha fazla katılmışlardır.      

C. SEÇMEN TERCİHLERİ VE DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ 

ETKİLER 

Yıllardır siyasal reklamcılık araştırmalarında baskın konular arasında; rek-

lamcılığın seçmen inancı ve davranışı (davranışın üç unsuru) üzerindeki etkileri ile 

seçmenlerin reklam mesajlarını bilişsel olarak nasıl işledikleri yer almaktadır 

(Schiffman ve Kanuk, 1997:611). Bu noktada siyasal reklamların seçmen tercihi ve 

davranışları üzerinde de etkili olduğuna dair güçlü kanıtlar bulunmaktadır. Deneysel 

ve saha araştırmalarıyla da desteklenen bu etki türü, özellikle kararını son aşamada 
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veren seçmenlerin tercihlerinde belirgin bir biçimde rol oynamaktadır (Bowen, 

1994:665-675, aktaran, Kaid, 1999:430).   

Bu anlamda hatırlama ve imaj oluşumunda da olduğu gibi siyasal reklamların 

seçmen davranışları üzerindeki etkilerinde alıcı (yani seçmen) değişkenleri önemli 

olabilmektedir. Ne var ki, ABD 1988 Minesota Senato Seçimleri’nde Faber, Tims ve 

Schmitt (1993:75) yaptıkları araştırmada kalıcı ve duruma bağlı ilgi düzeyindeki 

yükseklik durumunda (örneğin, televizyon haberlerine gösterilen dikkat), negatif 

reklamların seçmen tercihi üzerinde daha yüksek etkilere neden olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. 

Yine siyasal reklamların gösterildiği bağlam da seçmen davranışı üzerinde et-

kili olabilmektedir. Örneğin; haber ortamında gösterilen negatif siyasal reklamların 

seçmen kararı üzerinde etkili olduğu konusunda güçlü kanıtlar bulunmaktadır (Kaid, 

1999:431). Özellikle negatif siyasal reklam filmleri, tekrar hatırlama ve aday imajı-

nın değerlendirilmesi açısından güçlü olduğu gibi, seçmen tercihleri açısından da 

oldukça etkili sonuçlar verebilmektedir (Devran, 2003:18).    

Bir başka açıdan siyasal reklamların seçmen davranışlarını seçim kararı dı-

şında da etkilediğine yönelik düşünceler mevcuttur. Bu anlamda Ansolabehere ve 

Iyengar (1995:112), seçmenin saldırı reklamlarına karşı olan olumsuz tavrının onları 

sandığa gitmekten soğuttuğunu ve seçime katılımı % 5 oranında düşürdüğünü ileri 

sürmektedir. Ne var ki; başka çalışmalar negatif reklamlara maruz kalma ile seçmen 

kararı ya da hükümete olan güven düzeyindeki düşme arasında pek fazla anlamlı 

ilişki bulamamıştır (Garramone vd., 1990:307). 

Öte yandan Cwalina ve arkadaşları (2000:139-140); Polonya, Fransa ve Al-

manya gibi üç farklı ülkede siyasal reklamcılığın seçmen davranışları üzerindeki 

etkileri konusunda yaptıkları çalışmalar sonucunda şu genellemelere ulaşmışlardır: 

1. Siyasal reklamlar mevcut seçmen tercihini güçlendirici bir etkiye sahiptir. 

Reklam mesajlarına maruz kalan belirli bir adayın taraftarları, adaylarına verdikleri 

destek konusunda kararlılıkları artarken; muhalif taraftakilerin de muhalefetleri ko-

nusundaki kararlılıkları güçlenmektedir. Başka bir deyişle seçmen kanaatlerindeki 

kutuplaşma artmaktadır.  

2. Siyasal reklamlar, mevcut seçmen tercihlerini zayıflatmakta ve ileri durum-

larda değiştirilmesine bile yol açabilmektedir. Burada kimi destekleyecekleri konu-
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sunda kararsız olan seçmenlerin kararsızlıklarını artıran bir etki söz konusudur. Bu 

durum genellikle aday imajının yeniden düzenlenmesinin söz konusu olduğu durum-

larda görülmektedir. Reklamlar izledikten sonra adayın, evvelce önemli olarak görü-

len özellikleri dışında belli bazı özellikleri ön plana çıkmaktadır. Böylece seçmenler, 

karar vermedeki nedenlerini tekrar gözden geçirmek zorunda kalmaktadır.  

3. Siyasal reklamlar, seçmenlerin siyasi tercihlerini ne zayıflatır ne de güç-

lendirir. Reklamlar sadece adayın, seçmenlerin zihnindeki imajının yeniden düzen-

lenmesine yol açar. Bu etki türüne, bilişsel etki denebilir. Çünkü siyasal reklamların 

sonucunda önceki kararın nedenlerinin değişmesine rağmen, kararın yönü ve kesinli-

ği değişmemektedir.  

4. Dördüncü tür reklam etkisi göre ise reklamlar, ne seçmen tercihleri üzerin-

de ne de aday imajı üzerinde herhangi bir etkide bulunmamaktadır. Böyle reklamla-

rın yapımı elbette siyasal reklamcılık açısından bir hatadır ve para israfı olarak kabul 

edilmektedir.  

Sonuç olarak siyasal reklamların etkisi, kampanyanın genel etkisi ile birlikte 

değerlendirilmelidir. Bütünleşik bir kampanya iletişimi karması içinde reklamcılık, 

sahip olduğu özellikler nedeniyle iyi kullanıldığında kampanya etkisini önemli dere-

cede belirleyecektir (Uztuğ, 2004:317).  

Siyasal reklamların bilişsel, aday değerlendirmesi ve seçmen davranışı üze-

rindeki etkileri hakkında yukarıda yapılan gözden geçirmelerden şu sonuçları çıkar-

mak mümkündür (Kaid, 1981:265): 

1. Yaygın eleştirilerin tersine siyasal reklamlar önemli miktarda konu bilgisi 

içermektedir. 

2. Siyasal reklam iletişiminde kanal değişkenleri muhtemelen kaynak değiş-

kenleriyle etkileştiklerinden bazı kaynaklar (genel olarak adaylar) bir kitle iletişim 

aracında diğer araca göre daha etkili olmaktadır. 

3. Televizyondaki siyasal reklamlar parti taraftarlığından kaynaklanan seçici 

maruz kalmayı atlatmakta; ama seçici dikkat, seçici akılda tutma ve seçici algıya 

konu olabilmektedir. 

4. Seçmenlerin ilgilenim düzeyi daha düşük olduğunda siyasal reklam daha 

etkili olabilmektedir. Bu durum başkanlık seçimlerinin altında yer alan seçim düzey-

lerinde (yerel, senato, valilik vb.) özellikle doğru görülmektedir. 
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5. Siyasal reklamlar, özellikle de televizyon reklamları, en büyük etkilerini, 

seçmenlerin, adaylar ve konular hakkındaki bilgilerini artırmak suretiyle bilişsel dü-

zeyde göstermektedir. 

6. Siyasal reklamların ve özellikle de televizyon reklamlarının davranışlar ü-

zerinde etkisi bulunduğu ve oy verme davranışını doğrudan etkilediğine dair ikna 

edici kanıtlar da mevcuttur. 

V. SİYASAL REKLAMCILIKTA KULLANILAN ARAÇLAR 

Her seçim ortamı üç temel toplumsal kesimi içermektedir: Bunlar, seçmenler, 

seçime katılan aday, grup ya da partiler ve kitle iletişim araçlarıdır. Kitle iletişim 

araçları, seçimlerin temel unsurlarından biridir, çünkü seçen ve seçilen arasındaki 

iletişimi; seçenin seçileni tanımasını ve onun hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar 

(Tılıç, 2001:127). İşte bu açıdan söz konusu araçlar, siyasal reklamcılık faaliyetleri-

nin de en temel unsurlarından birini oluşturmaktadır. Öyle ki, geçmişte siyasi parti ya 

da adaylar iletilerini meydan mitingleri, ev ve esnaf ziyaretleri veya özel toplantılarla 

seçmenlere duyurmaya çalışırken; artık günümüzde geniş kitlelere ulaşma imkânı 

tanıyan kitle iletişim araçları daha fazla tercih edilir hale gelmiştir.  

Demokrasinin hâkim olduğu ülkelerde, kitle iletişim araçları; toplumun bilgi 

edinmesi, demokratik kültürün halka benimsetilmesi, kamusal sorunlara halkın ilgi-

sinin ve duyarlılığın çekilmesi, siyasal katılımın topluma anlatılması ve bu doğrultu-

da toplumun yönlendirilmesi konusunda büyük görevler görmektedir (Gürbüz ve 

İnal, 2004:87). Kitle iletişim araçları öncelikle popüler kamuoyunun en önemli söz-

cüsüdür. Toplumda bilenen veya fazla kabul edilen fikir akımları bile, isteklerini 

karar alma merkezlerine iletebilmek için kitle iletişim araçlarına ihtiyaç duyarlar. 

Kitle iletişim araçların bir başka özelliği, siyasetçiler için iyi bir enformasyon aracı 

olmalarıdır. Siyasetçilerin seçmenlerini etkilemek için kullanabilcekleri farklı yol ve 

yöntemler vardır. Ancak bunlar içerisinde kitle iletişim araçlarının gücü tartışılmaya-

cak kadar büyüktür (Güz, 2005:50). İşte bunu iyi bilen siyasi parti ya da adaylar da 

siyasal kampanya sürecinde seçmenleri etkilemek adına kitle iletişim araçlarından 

azami ölçüde yararlanma gayreti içinde bulunmaktadırlar. 

Özellikle günümüzde kentleşme ve sanayileşmenin getirdiği geleneksel yapı-

lardaki “çözülme” ile “yalnızlaşan” seçmenin, kararlarını evinde iletişim araçlarının 

kendisine sunduğu en iyiyi, en güveniliri izleyerek belirlemeye başlaması (Yıldız, 
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2002:105-105) göz önünde tutulduğu, siyasal kampanyalarda kitle iletişim araçları-

nın önemi daha iyi anlaşılabilmektedir. Buna ilaveten kitle iletişim araçlarının etki-

leme gücü, seçim dönemlerinde siyasal tercihlerini yapmamış seçmenler üzerinde 

çok daha fazla olabilmektedir. Çünkü seçim dönemi bilgi aktarımı için en dolaysız 

dönemdir (Yumlu, 1994:50).  

Özerkan ve İnceoğlu’nun (1997:89) da işaret ettiği gibi, özellikle seçim dö-

nemlerinde kitle iletişim araçlarının yaygın bir şekilde kullanılması, adayların gün-

demde olması nedeniyle haklarında görüş oluşmasını kolaylaştırıcı bir etkiye neden 

olmuştur. 

Aslında bu değişim, beraberinde siyasi hayatın kitle iletişim araçlarında daha 

fazla yer almasına da zemin hazırlamıştır. Bir yandan siyasetle ilgili haberler, yorum-

lar ve programlar, siyasi parti ve adayların bu araçlara daha fazla yönelmesini gerekli 

kılarken; diğer taraftan da toplumun bütün bunlardan nasıl etkilendiği de merak ko-

nusu olmuştur (Tatar, 1997:72-73).  

Bilindiği gibi vatandaşların, kampanya bilgilerinin hepsini doğrudan adaylar-

dan alması beklenmemelidir. Bu manada kitle iletişim araçları, olası seçmenlere bilgi 

dağıtmada önemli bir rol oynamaktadır. Sonuçta kitle iletişim araçları tarafından da-

ğıtılan kampanya bilgisinin miktarı, hem insanların uyarılması ve hem de seçimler 

konusundaki tutumlarının oluşmasında önemli bir etkiye sahiptir (Kahn ve Kenney, 

2000:77). Öye ki, ilgi gösteren kişilerin bir seçimde oy kullanmaları beklenmektedir 

(Atkin ve Heald 1976:218). Bir başka anlatımla, “haber medyasında kampanyaya ne 

kadar çok maruz kalınırsa, seçmenler o kadar ilgilenecekler ve adayları hakkında 

güçlü duygular besleyeceklerdir” (Berelson vd., 1954:252). 

Günümüzde, siyasal kampanyaların hemen hepsi, kitle iletişim araçlarının ih-

tiyaçlarına ve ilgisine yönelik olarak düzenlenmektedir. Kampanya yöneticileri; bir 

taraftan kampanya içeriklerini, zengin görsel unsurlardan, olay ve konulardan oluştu-

rarak hem medyanın gündemine girmeye çalışmakta (Oktay, 2002:143); diğer taraf-

tan da paralı reklamlar yayınlatmak suretiyle seçmen tercihlerini etkileme gayreti 

göstermektedirler. Bu anlamda siyasal parti ya da adaylar, kendi markalarının oluştu-

rulması ve yerleştirilmesi konusunda kitle iletişim araçlarına her zamankinden daha 

fazla güvenmek durumuyla karşı karşıya bulunmaktadır (Dean ve Croft, 2001:1208). 
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Bir siyasal kampanya sürecinde kullanılan kitle iletişim araçlarının gücü, kul-

lanılan araca göre değişebilmekle birlikte, tüm bu araçların seçmen üzerinde az veya 

çok bir etkiye sahip olduğu söylenebilmektedir. Temel olarak; “televizyon, radyo, 

gazete ve dergiler, broşür, afiş ve bilboard gibi açık hava reklam araçları, posta, el 

ilanları, telefon, internet ve direct mail” söz konusu araçlar içerisinde en çok tercih 

edilenleridir.   

A. TELEVİZYONDA SİYASAL REKLAM 

Demokratik sistemin egemen olduğu birçok ülkede partiler ya da adaylar, 

seçmenlerle nasıl iletişim kurulacağı ve onların istenilen yönde oy vermeleri konu-

sunda nasıl ikna edileceği temel problemiyle karşı karşıyadırlar (Kaid, 1999:431). 

Televizyonda yayınlanan siyasal reklamlar bu probleme doğrudan çözüm sundukları 

için siyasal parti ya da adayların en büyük iletişim aracı olarak tanımlanmaktadır 

(Kinsey, 1999:118). 

Öyle ki, kitle iletişim araçları içerisinde bireye ulaşmada en etkili araç olarak 

görülen televizyon (Smith, 1990:124; Güz, 1995:119); tüm dünyada siyasal adayların 

seçim kampanyalarında mesajlarını seçmenlere sunuş biçimlerinin önemli bir parçası 

haline gelmiştir (O’Cass, 2002:63). Çünkü televizyon; birçok izleyici için yegane 

siyasal bilgi kaynağı (Hunter, 2000:39) ve güçlü bir tanıtım aracıdır. Gerek görsel ve 

işitsel albeninin birlikte kullanması (Karahan Uslu, 2000a:22); gerekse de sahte bir 

katılım duygusu yaratması (Arık, 2004:59), onu diğer reklam araçlarından çok daha 

ilgi çekici kılmaktadır (Book ve Schick, 1998:249). “Görmek her şeyin ortaya ko-

nulması anlamına gelmese de, görüntüler sözlerden daha çok inandırıcılığa sahiptir” 

(Rutherford, 2000:215) düşüncesi, televizyonu, siyasal iletişim araçları arasında en 

ön sıraya yerleştirmiştir.  

Ayrıca televizyon izlemek için okuma- yazma bilmek gerekmez. Bu yüzden 

televizyon aracılığıyla, okuma- yazması olmayan seçmenlere de kolayca ulaşılmak-

tadır. Dahası, ürün ve hizmet hakkında her türlü bilgiyi görüntü ve ses eşliğinde ver-

menin yanı sıra çarpıcı görüntüler ile istenilen her türlü imaj yaratılabilmektedir (Öz-

gür, 1994:24). 

Seçmenlere ulaşmada siyasal parti ya da adaylara büyük kolaylıklar ve im-

kânlar sağlayan televizyonun en büyük avantajlarından biri aynı anda milyonlarca 

insana seslenebilme olanağının bulunmasıdır (Özsoy, 1999:62). Ayrıca, onun görsel-
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liği ve kameranın kaydettiğini olduğu gibi izleyiciye yansıtması, televizyonu günü-

müzde en etkili kitle iletişim araçlarından biri haline getirmiştir (Özsoy, 2004:100). 

Bu özelliği nedeniyle de televizyon, büyük finansal kaynaklara gereksinim duyulma-

sına rağmen, siyasal kampanyalarda özellikle tercih edilmektedir (Robertson, 

2000:52). Çünkü Pinkleton’a (1998:24) göre; yüzeysel, at yarışı şeklindeki seçim 

yayınına sahip televizyonlu siyasal kampanyalar, siyasi bilgi düzeyi az ve siyasi sü-

rece düşük katılım gösteren seçmenlerin ilgisini çekmede etkili olabilmektedir.    

Bunların yanında televizyonun asıl etki gücü; diğer reklam ortamlarına kıyas-

la gerçeğe daha yakın görüntüler sunması ve seçmen nezrinde “gerçeğe daha yakın 

olma” hissini uyandırmasında saklıdır (Shea ve Burton, 2001:159). Özellikle canlı 

yayınlar, izleyicide “şahit olma”, kendini olay/durum örgüsünün içinde hissetme sa-

nısını uyandırmaktadır. Aslında televizyonun bu gücü, izleyiciyi, gerçeğin seçilen bir 

parçasıyla, hedeflenen algılamaya doğru, bütünü kendisinin kavradığını düşündürme 

güdüsüne sahip olmasından (Özerkan ve İnceoğlu, 1997:81) kaynaklanmaktadır.  

Bir başka noktada televizyon reklamları; bir siyasal adaya kendi imajı üzerin-

de, televizyon haberleri ve tartışma programlarına nazaran daha fazla denetim imkânı 

vermektedir (Hunter, 2000:39). Televizyon reklamları, özellikle siyaset arenasına 

yeni giren kadın adaylar için, tutarlı bir imaj oluşturmada önemli bir kampanya ileti-

şim biçimidir (Robertson, 2000:50,53).   

Televizyonun devreye girişi, seçim politikasının canlı boyutunu baştan aşağı 

değiştirmekle kalmamış, onu kişiselleştirme yönünde de etkilemiştir. Adeta televiz-

yon, reklamcılıkta her şeyi imajlaştırmanın ayrıcalıklı bir aracı haline gelmiştir 

(Wernick, 1996:211). Görüntünün yani imajın, gerçeğin yerini almasını beraberinde 

getiren bu görselleşme eğilimi, siyasal reklamcılığı da peşinden sürüklemiş ve siyasal 

reklamcılıkta sunulan mesajlar içerik olarak fakirleşirken; görsel bakımdan zengin-

leşmeye başlamıştır (Barut, 2002:72). 

Televizyonu siyasal iletişim süreci açısından bu kadar önemli yapan bir başka 

nokta da onun uzun vadeli etkilere yol açmasıdır. Çünkü televizyon genel siyasal ve 

kültürel ortamı belirlemekte, konuları diğer bir değişle gündemi tespit etmekte, in-

sanların tutum ve düşüncelerini yönlendirmektedir (Gökçe, 1993:91). 

Tüm bunların bir sonucu olarak Polat ve arkadaşlarına (2004:19) göre, tele-

vizyon; siyaset etme biçimini değiştirmiştir. Seçmene verilen mesajların niteliğini, 
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veriliş biçimini, etkisini vb. birçok şeyi değiştirmiştir. Bununla da sınırlı kalmayarak, 

partilerin seçmenlerle olan ilişkilerini, siyasi söylemlerin yapısını, seçim kampanya-

larının akışını ve hatta hükümet etme biçimlerini değiştirmiştir.   

Gerçekten de gelişen televizyon teknolojisi birçok değişikliği beraberinde ge-

tirmiştir. Her şeyden önce, liderlerin TV aracılığıyla halkla direkt olarak iletişim ku-

rabilmeleri mümkün olmakta; böylece siyasi partilerin, derneklerin, sendikaların ve 

diğer baskı gruplarının önemi azalırken, buna karşılık liderlerin önemi artmaktadır. 

Ayrıca siyasal iletişim sürecinde televizyon liderlerin davranışlarını da değiştirmiştir. 

Artık liderler, televizyon aracılığıyla halkı etkileyebilmek için iyi bir aile babası izle-

nimi vermeye, geçmişin erişilmez lider havasından sıyrılarak, halktan farklı olmadık-

ları gösterme çabası içine girmişlerdir (Turam, 1994:486-487).  

Öte yandan siyasal kampanyaların başlangıcında adayların tanınırlığını artır-

mak için oldukça işlevsel bir role sahip olan televizyonun (Uztuğ, 1999:177); diğer 

kitle iletişim araçlarına göre en büyük dezavantajı, yayınlanan siyasal reklamların 

yapım ve yayın maliyetinin yüksek olmasıdır (Trent ve Friedenberg, 2000:339). 

Çünkü televizyonda süreler saniye olarak satılmakta ve her bir saniyenin fiyatı büyük 

meblağalar tutmaktadır. Bu nedenle siyasal kampanya yöneticileri, eğer bütçeleri 

yeterli değilse, televizyondan kısıtlı ölçülerde yararlanabilmektedirler (Devran, 

2003:241).  

Yine siyasal reklam filmlerinin izlenmesi seçmenlerin denetimindedir. Rek-

lam ekranda göründüğünde izleyiciler televizyondan uzaklaşabilir ya da kumanda 

aleti sayesinde kanal değiştirebilir. Bu nedenle Uztuğ’a (1999:180-181) göre, ticari 

reklamda olduğunu gibi siyasal reklam filmlerinin seçmene ulaşması için, bilimsel 

düzeyi yüksek medya planlaması çalışmasının yapılması gerekmektedir. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ortalama olarak halkın % 75’i kitle ile-

tişim araçları arasında en çok takip edilen haber kaynağı olarak televizyonu göster-

mektedir. Bazı uzmanlar da siyasal seçim sürecinde en sık kullanılan kitle iletişim 

aracının televizyon olduğunu ifade etmektedir (Devran, 2003:240). Bir bakıma tele-

vizyon; siyasal kampanyayı, siyasal adayı ve hatta siyasal söylemin yapısını tama-

men değiştirmiştir (Johnson-Cartee ve Copeland, 1991:193). Örneğin; ABD’de parti 

ya da adayların televizyon reklamları için kitle iletişim araçlarında yayın süresi satın 

alma imkânları neredeyse sınırsız durumdadır. Bunun sonucunda siyasal kampanya-
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larda pek çok farklı reklam türünün üretilmesi için fırsat doğmuştur. Diğer batılı ül-

kelerin çoğunda ise partilere ve adaylara kamusal kanallarda ücretsiz zaman tanımak 

yerine yalnızca sınırlı reklam süresi satın alınması için izin verilmektedir. Yine Ame-

rikan sistemine özgü olan bir başka özellik de, reklamlardaki mesaj içeriğinin hemen 

hemen hiç denetlenmemesidir. Partiler ya da adaylar siyasal reklamlarda her şeyi 

söyleyebilir veya yapabilirler (Kaid, 1999:432).  

Televizyonda yayınlanan siyasal reklamların içeriği hakkında özellikle batı 

kaynaklı araştırmalarda bazı kilit ilgiler ön planda tutulmuştur: Bunlar, konu-imaj 

içeriği, pozitif-negatif içerik, erkek aday-kadın aday gibi karşıt boyutlardaki farklı 

inceleme türleridir (Kaid, 1999:425). 

ABD başta olmak üzere batıdaki seçim kampanyalarında reklam harcamaları, 

ayrılan ve harcanan bütçeler bakımından televizyon açık ara ile önde bulunmaktadır 

(Shea ve Burton, 2001:160). Ancak Türkiye’de seçim dönemlerinde, televizyonlarda 

siyasal parti reklamlarının yayınlanmasına Y.S.K. (Yüksek Seçim Kurulu) ve RTÜK 

aracılığıyla kısıtlamalar getirildiğinden (Uztuğ, 1998:220-221; Can, 2000:103), kam-

panya bütçesinden bu araçlara bir kaynak ayrımı söz konusu olmamaktadır. Dolayı-

sıyla seçmenin de, reklamlardan daha çok televizyondaki haber ağırlıklı siyasal prog-

ramlardan etkilenebileceği iddia edilmektedir (Gürbüz ve İnal, 2004:88). 

Televizyon yayıncılığının bir başka şekli olan kablolu televizyon da, siyasal 

kampanya çalışmalarına yeni bir boyut kazandırmıştır. Özellikle kablolu televizyo-

nun toplum hayatına girmesiyle, dar bölgede özel kitlelere (kablolu televizyon abo-

nelerine) daha düşük maliyetle ulaşmak olanaklı hale gelmiştir (Friedenberg, 

1997:183-184). 

Diamond ve Bates’e (1992:293-345) göre siyasal televizyon reklamları, bir 

seçim kampanyasının farklı aşamalarında dört farklı türde kullanılmaktadır: 

Birinci aşamada Tanıtma Spotları dikkat çekmektedir. Bu reklam türü yaşam 

öyküsel bir nitelik taşımakta olup; adayı tanıtmaya veya tanımlamaya yönelik kulla-

nılmaktadır. Tanıtma reklamları, özellikle seçim kampanyasının başlangıçında parti 

ya da aday hakkında bir fikir vermesi açısından son derece fonksiyonel bir yapıya 

sahiptir. 

İkinci aşamada Argüman Spotları geniş bir yer tutar. Adayın fikirleri, endişe-

leri, konular ve sorunlara yönelik tavırları bu spotlarda dile getirilir. 
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Üçüncü aşamada artık Saldırı Spotları’na ağırlık verilmeye başlanır. Rakip 

adayın inanırlılığını azaltmaya yönelik kullanılan doğrudan ve kişisel saldırılar; seç-

men nezdinde şüphe yaratırlar, korku uyandırırlar veya alay etmeyi teşvik ederler. 

Dördüncü ve son aşamada ise Vizyon Sunan Spotların kullanımı ağırlık kaza-

nır. Seçim kampanyaların sonuna yaklaşırken tercih edilen bu spotlar; bir yandan 

adayların zeki, çalışkan, dürüst ve karizmatik özelliklerine vurgu yaparken, diğer 

yandan da onların ülkeyi ya da şehri ileriye götürecek liderliğe ve vizyona sahip ol-

duğu izlenimini oluşturmaya çalışır.            

B. RADYO 

Siyasal danışmanlarca gerek partinin yaptığı icraatları övmek suretiyle olum-

lu imaj oluşturmak gerekse de rakibe yönelik doğrudan/keskin saldırılar için kullanı-

lan kitle iletişim araçlarından birisi de hiç şüphesiz radyolardır. Çünkü dinleyiciler, 

radyo reklamlarını; görüntülü sunum özelliğine sahip televizyon reklamları kadar sert 

bulmamaktadırlar (Johnson-Cartee ve Copeland, 1991:207).  

Sözlü mesaj içeriğiyle özellikle kulağa hitap eden bu araç, siyasal reklamcılık 

alanında, geçmişten günümüze azalan bir önemle yerini almıştır. Öyle ki; General 

Dwight Eisenhower ile Vali Adlai Stevenson arasındaki 1952 ABD Başkanlık kam-

panyası, radyo reklamcılığına yapılan masrafın televizyona için yapılan masrafa eşit 

olduğu son ulusal kampanyadır (Trent ve Friedenberg, 2000:336). 

Radyo; bütün ülkelerde yayıldığı coğrafi alan itibariyle en güçlü yayın aracı 

olarak bilinmektedir. Bölgelere göre yayın yapılabilmekte, istenilen bölgenin sosyo-

kültürel yapısına uygun reklamlar verilebilmektedir (Göksel, 1993:82-83). Ayrıca 

radyo hem dinleyici hem de reklam veren için ekonomik bir reklam ortamıdır. (Ko-

cabaş ve Elden, 2002:41). Örneğin, sıradan bir haftada ABD nüfusunun % 96’sı rad-

yo dinlemektedir. Ortalama bir Amerikan vatandaşı, günde yaklaşık üç saatini radyo 

dinlemeye ayırmaktadır (Barker ve Knight, 2000:151). 

Geçmişte çok önemli tutundurma araçlarının birisi olan radyo, Türkiye’de 

1990’lı yıllara doğru (özellikle özel televizyonların toplum hayatına iyice girmesin-

den sonra) popülaritesinden oldukça önemli bir kısmını kaybetmeye başlamıştır. 

1990’ların ikinci yarısından itibaren yeni yasal düzenlemelerle birlikte yeniden popü-

lerlik kazanan ve en küçük ilçeye kadar yayılan özel radyolar, toplumun büyük bir 

bölümünden destek bulabilmiştir (Polat vd., 2004:150). 
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Öyle ki, 3 Kasım 2002 Genel Seçimleri öncesi Niğde ilinde yapılan bir araş-

tırmanın bulgularına göre (Polat vd., 2004:151), seçmenlerin % 43’ü genellikle veya 

düzenli olarak, % 22 ise bazen radyo dinlemektedir. Diğer taraftan seçmenlerin % 

36’sı ya hiç radyo dinlememekte veya nadiren dinlemektedir. Bu rakamlara bakıldı-

ğında, radyonun seçmenlere ulaşmada hala önemli bir potansiyele sahip olduğu so-

nucu ortaya çıkmaktadır.      

Bölgesel manada yaygın bir kullanıma sahip olan radyonun, dinleyicisine, te-

levizyona oranla yerel adaylar konusunda daha fazla bilgi sundukları söylenebilmek-

tedir. Bu nedenle radyo hedef kitleye ya da siyasetle daha çok ilgilenen kişilere u-

laşma bakımından doğru seçim olacaktır (Devran, 2003:238). Ayrıca belirli bir böl-

genin seçmenine hitap eden ve o bölgenin insanının ön plana çıktığı yerel seçimlerde 

radyo, bir siyasal kampanya medyası olarak oldukça işlevsel bir yapıya sahiptir 

(White, 2003:382).    

Radyo, işitsel bir araç olarak dinleyicilerin hayal gücüne seslenen bir mecra-

dır. Bu nedenle radyoda reklam mesajını düzenlerken dinleyicilerin, mesajları somut 

bir şekilde algılayabilmeleri için uygun sözcükler, ses ve müzik kullanılmalıdır 

(Gürgen, 1990a:123). Siyasal radyo reklamlarında da aday sunumunda en önemli 

unsur olarak ses öne çıkmaktadır. Adayın kendi sesini kullanması, seçmenlerle daha 

samimi iletişim kurulmasına neden olmaktadır. Ancak adayın, sesinin mikrofona 

uygun olmaması, istenmeyen sonuçlar doğurabilmektedir (Uztuğ, 1999:185).   

Bir reklam aracı olarak radyonun çoğu defa diğer kitle iletişim araçlarının eri-

şemediği kişilere eriştiğini, bu gibi kişilerin genellikle az kültürlü olduklarını ve di-

ğer araçları tercih eden kişilere oranla etkiye daha az dirençli oldukları ifade edil-

mektedir. Ayrıca radyo hızlı bir haber dağılımı sağlayabilme özelliğine sahiptir. 

Radyo dinleyen bireyler, kendilerini bir anda haberi dinleyen insanların meydana 

getirdikleri dev bir grubun üyesi olarak hissettiklerini ve bu gruba aitlik duygusunun 

dinleyicide yaratıldığı öne sürülmektedir (Yüksel, 1994:117). 

Yine radyonun en büyük avantajlarından birisi, belirli bir hedef kitlesi, başka 

bir anlatımla, belirli bir dinleyicilerinin olmasıdır. Bu açıdan radyonun hedef kitlesi-

ne yönelik mesaj vermek için arzu edilen radyoların kullanımı tercih edilmektedir 

(Shea ve Burton, 2001:163). Radyoların dinleyici kitlelerinin ne tür insanlardan oluş-

tuğunu anlamak ya da tahmin etmek için, söz konusu radyolarda çalınan müzik türle-
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rini incelemek yeterli olacaktır (Johnson-Cartee ve Copeland, 1991:200). Örneğin, 

sanat müziği, halk müziği veya caz müziği belirli kesimlerin dinlediği müzik türleri-

dir. Bu müzikleri çalan radyoların hedef kitleleri de söz konusu müzik türlerini din-

lemeye yatkın insanlar olacaktır (Devran, 2003:238). 

Bir başka noktada radyo reklamlarında kullanılan müzik, adayın dünya görü-

şü ve yaşam biçimleri hakkında da ipuçları içermektedir. Klasik müzik kullanımı, 

yerel ya da ulusal ezgileri içeren bir müzik, hiç kuşkusuz hedef seçmenlerde farklı 

izlenimler oluşturacaktır. Örneğin, klasik bir müziğin yumuşak ezgileriyle eşleştiril-

miş bir radyo reklamı, olasılıkla çağdaş, entelektüel, batılı yaşam tarzını tercih eden 

bir aday algılanmasına neden olacaktır (Uztuğ, 2004:347). 

Öte yandan radyo yayınları seçmenleri içinde bulunduğu ortamda yakalamak-

tadır. Evde, arabada, lokantada, kahvede vb. gibi. Bu sesleniş, doğrudan ses yoluyla 

olduğundan, seçmenlerin bunu algılaması, direkt olarak kendine seslenir biçimdedir. 

Radyonun yer yerden ve günün her saatinde dinlenebilir olması da, parti ya da aday-

ların radyoda reklam yayınlarını özendirmektedir. Yine radyo, fiziki olarak iyi bir 

görüntü veremeyen ve kamera karşısında sıkılan adaylar için de, seçmene ulaşabil-

mede en önemli araçlardan biridir (Polat, 1997:188). 

Radyo reklamları genelde, 10–15 saniye, 30–60 saniye (yangın olarak kulla-

nılan format budur), 5–15 dakika veya 30 dakikalık türlerden oluşmaktadır. Örneğin, 

10 saniyelik bir reklam adayın isminin birkaç kez tekrarlandığı kısa bir jingle’dan 

(tekrarlanan kısa nakarat) ibarettir. Bu jingle’nın sürekli kullanımı adayın isminin 

tanınmasını kolaylaştıracaktır. Beş dakikalık bir reklam ise, adayın geleceğe yönelik 

planları hakkında kısa bilgi vermesini mümkün kılacaktır (Trent ve Friedenberg, 

2000:336). 

Reklamlar dışında seçmenlere daha detaylı mesajlar iletmek açısından da rad-

yolar belirli önceliğe sahiptir. Örneğin bir sohbet programına katılan bir aday saatler-

ce radyoda seçmenlerle interaktif (karşılıklı) olarak konuşabilmekte ve onların soru-

larına ya da isteklerine cevap verebilmektedir (Devran, 2003:239).  

Özellikle radyo programlarında seçmenlerle kurulan diyalogla telefon görüş-

melerindeki diyalog arasında birbirine yakın ve benzer paralellikler bulunmaktadır. 

Radyo programında dinleyiciyle bütünleşmek için, sanki onlar adayın karşısındaymış 
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gibi davranmak ve telefon görüşmelerinde de kimi zaman yapıldığı gibi el-kol hare-

ketleriyle sunumu desteklemek konuşma rahatlığı sağlayacaktır (Özsoy, 2004:104).            

Radyodaki seçim kampanyalarında spotlar genelde “drive time” denilen oto-

mobil kullanma saatlerinde; yani sabahları 6.30–10.30 arası, akşamları 16.00–19.00 

arası yayınlanır. Televizyondaki seçim kampanyalarını tamamlayıcı bir nitelik taşı-

yan radyolar, reklam ajansları tarafından dar gelirli adaylara özellikle önerilmektedir 

(Polat, 1997:188).   

C. GAZETE VE DERGİLER 

Gazete ve dergiler, televizyon ve radyo ile birlikte kamuoyunu bilgilendirme-

de ve etkilemede kullanılan en önemli kitle iletişim araçları içerisinde yer almaktadır. 

Günümüzde özellikle parti ve aday haberleri veya reklamlarının yayınlatılma-

sı bakımından siyasal kampanya çalışmalarında birçok avantajları bünyesinde barın-

dıran gazete ve dergilerin en belirgin özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür 

(Yüksel, 1994:116-117): 

— Bir kere yazılı basın okuyucuya metnin görünümünü kontrol edebilme, 

kendi yetenek ve ilgilerine göre hızlı ilerleme imkânı sunmaktadır. 

— Diğer kitle iletişim araçlarının tersine gazete ve dergiler, kitleye sadece bir 

kere ulaşma olanağı ile sınırlı değildir. Yayınlandığı anda izlenip, dinlenip ya da an-

lamayı gerektirmez. Okuyucu bir metni ya da reklamı anlamadığında sunumu yeni-

den gözden geçirmesi ve metin üzerinde düşünmesi mümkündür. 

— Bu araçlarda ele alınan konu daha ayrıntılı işlenmektedir. Herhangi bir ko-

nuyu gerektiği uzunlukta ve derecede ele almak için basılı araçlar en uygun olanıdır. 

— Gazete ve dergiler daha yüksek saygınlığa sahiptir. Özellikle bazı basılı 

araçların okuyucu gözünde özel bir saygınlığı vardır ve bu yüzden de okuyucuların, 

belirli yayın organları karşısında çok kolay etkilenmeye hazır oldukları görüşü ileri 

sürülmektedir.  

Yukarıda sıralananlara ilaveten, gazete okurları, televizyon izleyicilerine o-

ranla siyaset, ekonomi, ülke sorunları ve ülke gündemi hakkında daha fazla bilgi 

arayan (Güneş, 1996:821) ve dolayısıyla son tahlilde oy verme olasılığı daha yüksek 

insanlardan oluşmaktadır (Johnson-Cartee ve Copeland, 1991:200-201, 207; Kinsey, 

1999:119). Öyle ki, Kalender (2003:31), Konya ilinde yaptığı bir alan araştırmasında 

insanların partilerin politikalarını öğrenmede ve adayların gündem konuları hakkın-
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daki pozisyonlarını algılamalarında bu araçlardan önemli ölçüde yararlandıklarını 

ortaya çıkarmıştır. Söz konusu kişiler, aynı zamanda oluşmuş kanaatlerini rahatlıkla 

çevrelerindeki insanlara da taşıyabilirler. Siyasal kampanya yöneticileri de bu duru-

mun farkında oldukları için, kampanyaları sırasında gazetelerin etkin gücünden ya-

rarlanmanın yollarını aramaktadırlar (Devran, 2003:236). 

3 Kasım 2002 Genel Seçimleri’nde Niğde ilinde yapılan bir alan araştırması, 

gazetelerin, televizyonla birlikte en yüksek dikkat çekiciliğe sahip araçlar olduğunu 

ortaya koymuştur. Bulgulara göre televizyondaki açık oturum, tartışma programları 

ve siyasi içerikli televizyon haberlerinden sonra, içerik itibariyle en çok dikkat çeken 

gazete haberleri ve yorumlar, mitingler ve gazete reklamlarıdır (İnal vd., 2003:61). 

Benzer şekilde Kalender‘in (2003:35) yaptığı araştırmaya göre de gazeteler, 

oy verme karar sürecinde, ikinci derecede önemli gözlenen bir kitle iletişim aracıdır. 

Araştırmada seçim döneminde kampanya ve konulara ilgi düzeyi ile gazete yayınla-

rını önemli bulma karşılaştırıldığında, ilgi düzeyinin artmasıyla, gazete yayınlarını 

önemli bulmanın arttığı da ortaya çıkmaktadır.       

Gazete ve gazeteciler, mesleki gereklilik olarak, toplumun her konuda (siya-

sal konular da dâhil olmak üzere) aydınlatılması noktasında görev yapmaktadırlar. 

Bu görevleri yerine getirirken de gazeteciler, iş ilişkileri gereği siyasetçilerle iç içe 

olmak ve onları haber kaynağı olarak kullanmak zorundadırlar. Söz konusu zorunlu-

luk, gazetecilerin siyasetçilerden yararlanma olgusunu ortaya çıkarmakta; siyasetçi 

de bu durumu basında kendi reklamını yapmaya dönüştürmektedir (Gürbüz ve İnal, 

2004:89). 

Özellikle yerel seçimlerde gazeteler en çok kullanılan kitle iletişim araçların-

dan bir tanesidir. Gazetelerde parti ya da aday hakkında haberler veya reklamlar ya-

yınlanmakta, bu nedenle de kampanya iletişiminde önemli rol oynamaktadır (Powell 

ve Cowart, 2003:119). Ayrıca belirli bir etnik kimlik veya meslek grubuna ulaşmayı 

amaçlayan adaylar, söz konusu kitlelere hitap eden ve genelde haftalık olarak çıkan 

gazetelere reklam vermek suretiyle kampanya çalışmalarına etkinlik kazandıracak-

lardır (Trent ve Friedenberg, 2000:335). 

Siyasal imajın görüntülerden çok sözcüklerle oluştuğunu savunan Patterson’a 

(1980:107) göre, seçmenler adayların siyasi geçmişleri hakkında sözcüklere önem 

vermektedirler ve sözcüklerde gazetelerde yer almaktadır. Bu anlamda Devran 
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(2003:236), gazetelerin siyasal reklamcılık açısından bir takım avantajlara sahip ol-

duğunu ifade etmektedir. Bunları sıralayacak olursak: 

1. Gazetelerde sürekli reklam yeri bulmak mümkündür. Hatta gazete yönetim-

leri, kolayca sayfa artırarak reklam yayımlayabilir. 

Bir anlamda gazete ve dergi reklamları, adaylara, kendilerini diğer paralı rek-

lamcılık araçlarına göre daha fazla ifade etme fırsatı sunmaktadır. Adaylar, iki sayfa, 

tam sayfa, yarım ya da çeyrek sayfada kendileri hakkında büyük miktarda materyal 

sunma şansına sahip olmaktadırlar. Normal hızda konuşan bir insan, 60 saniyelik 

radyo ve televizyon reklamında maksimum 150 kelime civarında mesaj aktarabilir-

ken; gazete ve dergilerde bu oran iki ya da üç kat artabilmektedir. Ayrıca oluşturulan 

reklam mesajı karmaşık veya fazlan bir açıklama gerektiriyorsa, seçmene bilgi ulaş-

tırmada gazete ve dergiler en ideal reklam mecrasıdır (Trent ve Friedenberg, 

2000:334). 

Özellikle negatif saldırı türü reklamlarda, rakip parti ya da adayı hedef alan 

içeriklerin sunulduğu metinleri daha detaylı yayanlama açısından da gazeteler son 

derece fonksiyonel bir yapıya sahiptir. Ancak saldırı taktiğini televizyon, radyo ve 

gazete ile birlikte kullanmak en akılcı yoldur. Çünkü televizyon, saldırı ile alakalı 

mesajların çok sayıda seçmen tarafından duyulmasına, gazete reklamları ise, saldırı 

ile ilgili detaylı bilgilerin verilmesine imkân sağlamaktadır (Devran, 2003:237).      

2. Gazeteler bölgelere göre basıldığından dolayı belirli bölgelere yönelik veri-

lecek reklamlar için önemli bir imkâna sahiptir. 

3. Gazete reklamları, reklamın verildiği gazetede basın açıklamalarına yer ve-

rilmesini de sağlamaktadır. Aksi takdirde kampanya yönetiminin reklamlarını çekme 

tehdidi etkili olabilir. 

Bunların dışında gazete reklamları, reklamı yapılan adayla rakip parti ya da 

adayın politikalarını karşılaştırılmasına imkân sağlamaktadır. Söz konusu karşılaş-

tırma ile seçmenlerin daha sağlıklı karar vermelerine katkıda bulunulmaktadır 

(Faucheux, 2003:427). 

Rekabet ortamında gazeteler, ilan ve reklam fiyatlarını indirerek, televizyon 

reklamlarıyla kıyaslanmayacak kadar çok ucuz fiyatlarla reklam ve ilan kabul etmek-

tedirler. Gazetelerin bir başka avantajı da, siyasetçinin çok önem vererek duyurmaya 
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çalıştığı bir konuşmanın (radyo ve televizyonda kısa ses alıntıları olarak verilmesine 

karşın), tam metin şeklinde sunulabilmesidir (Oktay, 2002:157-158). 

Gazetelerin dezavantajlarını ise, kısa ömürlü olmaları, okuma sürelerinin kısa 

olması nedeniyle reklamın akılda kalıcılığı ve etkisinin çok az olması, basılı kitle 

iletişim araçları içerisinde dergiye oranla baskı kalitesinin düşük olması, tek bir du-

yuya hitap etmesi (Yaylacı, 1999:176). vb. şeklinde sıralamak mümkündür.    

Öte yandan gazetede yayınlanacak siyasal reklamlarla ilgili Higgins ve Healy 

(1996:22 aktaran, Friedenberg, 1997:134-135) beş farklı öneride bulunmaktadır. 

Bunları sıralayacak olursak: 

1. Gazetede yayınlanacak siyasal reklam tasarımının ve düzenlemesinin 

mümkün olduğunca basit tutulması gerekmektedir. Reklam başlıkları, okuyucunun 

dikkatini çekecek biçimde çarpıcı olmalı, çeşitli grafik düzenlemelerle okuma kolay-

laştırılmalıdır. Öyle ki, çarpıcı ve ilginç fotoğrafların görüntünün ve mesajın etkinli-

ğini artırdığı unutulmamalıdır. 

2. Reklamlar gazetelerde yayınlanmak üzere tasarlanırken beyaz boşluklar bı-

rakılmalıdır. Çünkü beyaz boşluklar okuyucunun dikkatinin çekilmesini sağlayacak, 

başlık ve sanatsal tasarımların etkisini artıracaktır. Ayrıca uzun bloklar halindeki 

yazılar bölünmek suretiyle okuma kolaylığı sağlanmalıdır. 

3. Seçmenlerin ilgisini uyandıran kışkırtıcı başlık seçimine özen gösterilmeli-

dir. Gazetede yayınlanan siyasal reklamlarda yerine göre mizahi bir anlatım veya 

dramatik bir dil kullanılabilir, soru ortaya atılarak, okuyucudan cevap alma yoluna 

gidilebilir ya da kelime oyunlarına başvurulabilir. 

4. Gazete reklamlarında yaratıcı ve kısa başlık seçimine dikkat edilmelidir. 

Verilmek istenen mesaj, durumu özetleyen bir başlık ve onu takip eden alt başlık ile 

yansıtılmalıdır.  

5. Siyasal reklam metni oluşturulurken seçmenlerin beklenti ve ihtiyaçları göz 

önünde bulundurulmalıdır. Yine metin, okuyucunun merakını giderecek şekilde ay-

dınlatıcı, ayrıntılı ve kanıtlarla desteklenmiş olmalıdır. 

Eğer mümkünse gazete reklamları hafta sonları yayınlanmalıdır. Çünkü in-

sanlar hafta sonları gazete okumaya daha çok zaman ayırmaktadırlar (Devran, 

2003:237). Ayrıca reklam mesajlarının unutulması riskine karşı, kampanyanın son 

gününde gazetelerde ilan yayınlamak en akıllıca yollardan biridir.      
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Burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta da; gazete siyasal reklamlarının 

etkisi, bir yerde, reklamların seçmenlere ulaşabilmesiyle, yani kişilerin gazete oku-

masıyla ilişkilidir. Bu konuda Kalender’in (2000a:182-183) Konya ve çevresinde 

yaptığı saha araştırmasının bulguları gösteriyor ki; seçmenlerin % 16,2’si hergün 

düzenli olarak birden fazla, % 32’si her gün bir tane, % 31,3’ü haftada birkaç gün, % 

8,1’i haftada bir ve % 7,7’si on beş gün veya ayda bir gazete okumaktadır. Seçmenle-

rin % 4,7’i hiç gazete okumadıklarını belirtmişlerdir. Türk seçmeninin gazete okuma 

sıklığıyla ilgili ipuçları veren söz konusu veriler; aynı zamanda gazetelerin, Türk 

seçmenine ulaşma bakımından da ne kadar önemli olduğunun altını çizmektedir. 

Yine Türk toplumunda erkek seçmenler, kadın seçmenlere; genç seçmenler, 

daha yaşlı olanlara ve yüksek öğrenim düzeyine sahip olanlar, daha düşük öğrenim 

düzeyine sahip olanlara göre gazeteleri daha düzenli ve daha sık takip etmektedirler. 

Dolayısıyla siyasal kampanya dönemlerinde reklam mesajları hazırlanırken bu hu-

suslar göz önünde tutulmalı ve mesajlar içerik, sunuş, düzenleme ve amaç bakımın-

dan söz konusu bulgulara göre değerlendirilmelidir (Polat vd., 2004:154).       

D. AÇIK HAVA REKLAM ARAÇLARI 

Siyasal kampanya iletişiminde televizyon, radyo ve gazete dışında mesaj içe-

riklerinin taşındığı bir diğer medya seçeneği olarak açıkhava, temel olarak afiş ve 

bilboard gibi araçlarının kullanımı karşımıza çıkmaktadır. Televizyonun çok vurucu 

ve etkileyici olmasına karşılık; açık hava reklam aracı olarak nitelendirilen afişte 

hem vuruculuk hem de bir ölçüde süreklilik bulunmakta ve yerel hedef kitlelere u-

laşmada çok daha başarılı sonuçlar verebilmektedir (Odabaşı ve Oyman, 2003:413).  

Siyasal afişler, her durumda belirli bir verici tarafından alıcılara yönelik ola-

rak oluşturulmuş, yazılı ve görsel unsurları içermektedir (Günay, 2001:407). Özellik-

le posta kanalıyla ulaşılamayacak gruplara hitap etme imkânı sağlayan afişlerde me-

saj, etkili ve kısa sözcüklerle, uygun resim ve çizgilerle ifade edilmektedir (Çevik, 

1999:115). 

Televizyon, radyo, sinema gibi kitle iletişim araçları, belirli bir zamanın ken-

dilerine ayrılmasını gerektirirken; afiş seçmene kendini zorla kabul ettirmektedir. Hiç 

beklenmeyen anda, bir otobüs ya da dolmuş beklerken karşılaşılmaktadır (Topuz, 

1977:102; Akarcalı, 2003:109). 
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Seçim kampanyaları sırasında ikna etme, bir görüşü benimsetme ve o görüşe 

taraftar toplama bakımından son derece fonksiyonel bir yapı sergileyen afişler; ticari 

ve militan olmak üzere iki başlık altında incelenmektedir (Bongrand, 1992:86). Tica-

ri olanlar (bilboard olarak da kabul edilebilir), bedeli ödenerek kiralanan yerlerde 

sergilenen afişleri ifade ederken; militan afiş, parti çalışanları ya da gönüllüleri tara-

fından uygun olan yerlere asılan afişleri açıklamaktadır (Uztuğ, 2004:344-345).  

Ülkemizdeki seçim yasakları düşünüldüğünde, açık açıkhava materyalleri si-

yasal reklam aracı olarak kullanılabilecek nadir medyalardan birini oluşturmuştur. 

Gazete ve dergilerde yer alan siyasal reklam materyalleri aynı şekilde afişlerde de-

ğerlendirilebildiğinden daha pratik bir özellik göstermektedir (Aktaş, 2004:168-169). 

Bunlara ilaveten mobil araçlar üzerine yerleştirilmiş afişler yoluyla da, kampanya 

süresince insanların ilgisi çekilmeye çalışılmaktadır.    

Siyasi afişler, lider-parti ve kadroların genel felsefesini ve yaşanan dönemde 

toplumun istek ve beklentilerini yansıtan; toplumu bu içeriği ile bilgilendirip yönlen-

diren ve topluma katılım çağrısında bulunan araçlardır.  (Sarıkavak, 1993:10, akta-

ran, Barut, 2002:78). 

Bu yönüyle siyasal mesajların iletiminde önemli bir işlevi üstlenen afişler, 

genelde renkli ve görsel öğeler de kullanılarak oluşturulmaktadır (Polat, 1997:198-

199). Söz konusu amaçla hazırlanacak reklam panoları ve afişlerin son derece sade 

ve kolay anlaşılır bir biçimde hazırlanması gerekmektedir. İnsanların örneğin, araba-

sıyla veya otobüsle seyir halindeyken bir anlık gözlerine çarpan bu tür araçların, u-

zaklardan rahatlıkla okunabilir ve görülebilir ölçülerde yazı ve resimleri içermesi etki 

açısından son derece önemlidir. Yalnızca birkaç saniyelik görmeyle mesajlar, mesajı 

okuyan seçmene verilebilmelidir (Gürbüz ve İnal, 2004:92-93). 

Öte yandan afişin tasarımı ve basım yoluyla çoğaltılmasından sonra, asılacağı 

yani sergileneceği yer de oldukça önem taşımaktadır. Çevreye ters düşen bir afiş, 

sempati yerine tepkiler uyandırabilmektedir. Afişin özü ve biçimiyle kitlenin zevki, 

gelenekleri, beğenileri, sanat anlayışı ve siyasal eğilimleri arasında iyi-kötü bir uyu-

mun olması gerekmektedir. Özelikle söz konusu seçim afişiyse, mutlaka yerel nite-

likler taşımalıdır (Çevik, 1999:116).  

Yukarıdaki tartışmalar ışığında bir siyasal reklam aracı olarak açıkhava rek-

lamcılığının işlevleri şu şekilde sıralanabilmektedir (Uztuğ, 2004:344): 
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— Parti ya da adaya sempati duyanlarla, destekleyicilerin moralini artırmak, 

— İsim tanınırlığını geliştirmede oldukça etkilidir. 

— Henüz adaya ya da partiye bağlanmamış seçmeni, katılıma itmede ve bil-

gilendirmede etkin bir görsel yardım sağlamaktadır. 

— Diğer kitle iletişim araçlarıyla yapılan reklamlara oranla ucuz ve akılcı 

araçlardır. 

— Pekiştirici ve hatırlatıcı işlevleri ile diğer iletişim kanallarıyla sunulan me-

sajları desteklemektedir.         

E. BROŞÜR, EL İLANLARI ve SEÇİM BÜLTENLERİ 

Siyasal kampanyalarda oluşturulan iletişim mesajlarını seçmenlere duyurma-

da başvurulan araçlardan biri de broşürlerdir. Broşür dağıtmak, kapı kapı dolaşıp 

görüşme yapmaktan daha kolay, daha hızlı ve oldukça az zahmet gerektiren bir yön-

temdir. Kapıya vurmaktan çekinen utangaç parti çalışanlarından gönüllülere kadar 

hemen hemen herkes bu yöntemi uygulayabilir. Broşürler günün herhangi bir zama-

nında dağıtabileceğinden, kampanyanın son aşamaları bu faaliyete ayrılabilir (Green 

ve Gerber, 2004:42).  

Öte yandan bir broşür kampanyasına broşürün kendisinden başlanmalıdır. 

Çünkü dağıtma değer bir şey yoksa ekip kurma, gönderme ve denetleme pek bir an-

lam ifade etmeyecektir. Bunun için (Green ve Gerber, 2004:43): 

— Muhatapların (ilgili seçmenlerin) broşürü çöpe atmadan önce bir bakış at-

malarını teşvik edecek, cazip bir görsel tasarım kullanılmadır. 

— İletilmek istenen mesajlar basit, anlaşılır ve büyük puntolarla verilmelidir 

ki, mesajların ana fikirleri ilk bakışta anlaşılsın. 

— Broşürler hazırlanırken ilgi duyan seçmenler de düşünülerek daha ayrıntılı 

bilgilere yer verilmeli ve böylelikle mesaja inandırıcılık kazandırılmalıdır. Ayrıca 

onları belki de bir telefon numarası veya web adresine yönlendirmelidir. 

İletişim teknolojilerindeki gelişme ve yenililklerle birlikte etkinliği günden 

güne azalan partilere ve adaylara ait broşürler, seçmenin karar sürecinde genelde 

düşük bir önem taşımaktadır. Ancak Kalender’e (2003:37) göre, seçim dönemlerinde 

kampanya ve konulara ilgi düzeyinin artması, ilan ve broşürlerin karar sürecindeki 

önemini yükseltmektedir. Diğer bir değişle ilgi düzeyi yüksek olan bireyler bu araç-

ları, düşük olanlara oranla daha önemli görmektedir.    
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Bir başka tanıtım aracı olarak el ilanları ise, genelde parti teşkilatlarınca ha-

zırlanan; bir taraftan partinin geleceğe yönelik icraatlarının ön plana çıkarıldığı diğer 

taraftan ise rakip parti ya da adayın olumsuz yönlerinin ortaya koyulduğu araçlardır. 

Teksir makinesinde ya da o bölgedeki yerel matbaalardan birinde basılabilen ilanlar, 

adaya her an seçmenlerine ulaşabilme ve özellikle de rakiplerinin kampanyalarına 

müdahale etme şansı tanımaktadır (Bongrand, 1992:87-88). Ayrıca bu ilanlarda seç-

menlerin oy kullanırken, nelere dikkat etmeleri gerektiğini gösteren uyarıcı bilgilere 

de yer verilebilmektedir (Balcı, 2001:78).    

Siyasal kampanyalarda oluşturulan iletişim mesajlarını seçmenlere duyurma-

da başvurulan yollardan biri olarak seçim bültenleri de, büyük masraflar gerektirme-

sine rağmen seçmenler üzerinde etkili olabilen bir araçtır. Çok geniş bir kitleye u-

laşma imkânı sağlayan seçim bülteni ya da seçim gazetesi hazırlayanların gazetecilik 

konusunda uzman ve deneyimli kişilerden oluşması gerekmektedir (Topuz, 

1991:195). Seçim bülteni yoluyla parti programları, lider ve aday tanıtımları, eleştiri 

ve muhalefet içeren mesajlar seçmenlere ulaştırılıp; onlarda istenilen etkilerle rakip-

lere yönelik soru işaretlerinin oluşması sağlanabilmektedir (Aktaş, 2004:170).   

F. DOĞRUDAN POSTALAMA 

Adayların veya partilerin tutundurma çabaları sırasında kullanabilecekleri çok 

sayıdaki araçtan birisi hiç şüphesiz postalama yöntemidir. Batıda yaygın bir görüşe 

göre, doğduran postalama yöntemi, “siyasetin zehirli kalemi” olarak nitelendirilmek-

tedir. Çünkü bu araçlarla sunulan mesajlar, negatif siyasal reklam çekicilikleriyle 

ilişkilendirilmektedir (Johnson-Cartee ve Copeland, 1991:207).  

Doğrudan postalamada adaylar özenle seçilmiş dar bir kitle ile posta mesajı 

göndererek iletişim kurabilirler. Bu yöntemle özellikle ev hanımları, çalışan hanım-

lar, öğretmenler ve otuz yaşın altındaki seçmenler gibi belirli seçmen gruplarına u-

laşmak mümkündür (Devran, 2003:222). Yine doğrudan postalama, geç karar veren 

seçmenler veya yoğun televizyon izleyicileri üzerinde de etkili olabilecek bir araç 

görünümündedir (Johnson-Cartee ve Copeland, 1991:207). 

Doğrudan postalama ya da bir başka anlatımla seçmenlere mektup gönderme 

yöntemi, uzun zamandan beri seçim kampanyalarında kullanılan bir etkinliktir. Bu 

işin öncüsü olan ABD’de doğrudan postalama yönteminin başlangıcı Dwigh 

Eisenhower’e kadar dayanmaktadır. Özellikle bu ülkedeki siyasal kampanya çalışma-
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larında seçmenlere mektup göndermenin; parti ya da adaya bağış toplamada oldukça 

etkin bir şekilde kullanıldığı görülmektedir (Denton ve Woodward, 1990:64). Örne-

ğin, ABD’de 1964 yılındaki Başkanlık Seçimleri’nde başkan adayı Barry Goldwater, 

12 milyon insana mektup göndermiş ve 221 bin kişiden 4.7 milyon dolarlık mali 

kaynak sağlamıştır (Johnson, 2001:155). 

Ülkemizde ise 3 Kasım 2002 Genel Seçimlerinde CHP, bu yöntemi sıklıkla 

kullanan parti olmuştur. Genel Başkan Deniz Baykal imzasını taşıyan 5 milyon mek-

tup seçmenlere gönderilmek suretiyle onlardan destek istenmiştir. Bir kenarında Na-

zım Hikmet’in “Güzel günler göreceğiz”, diğer köşesinde ise “Şimdi CHP zamanı” 

sloganının yer aldığı söz konusu mektuplarda, Türkiye’nin bir yol ayrımında olduğu 

vurgulanarak; seçimlerde oy kullanmanın ne kadar önemli olduğunun altı çizilmiştir 

(Sabah, 17 Ekim 2002:18).     

Doğrudan posta, diğer pek çok kampanya iletişim türlerinin aksine “yüksek 

kazançlı ve düşük geri tepki iletimli” olarak da değerlendirilebilmektedir. Bu yöntem 

aynı zamanda seçmeni belirli kategoriler çerçevesinde ayrıştırarak, onların beklenti-

leri ve özellikleri doğrultusunda daha sıcak ve etkili iletişim kurmaya olanak sağla-

maktadır (Trent ve Friedenberg, 2000:330). Örneğin, tarımsal sorunlar hakkında çift-

çilere; asgari ücret konusunda işçilere ve memurlara; kadın hakları konusunda ise 

bayanlara gönderilecek postalar, onların öznel sorunları çerçevesinde olduğu için 

daha sıcak ve etkili iletişim sağlanmış olacaktır (Polat, 1997:205).    

Uztuğ’a (2004:345-346) göre, doğrudan postalama, adayların ya da partilerin 

görüşlerini daha ayrıntılı bir şekilde açıklama ve savunma olanağı tanıması gibi özel-

likleri nedeniyle de son derece işlevsel bir siyasal reklam aracı olarak öne çıkmakta-

dır. Bu yöntemde, seçmenle kişisel bir dil kullanılarak iletişim kurulması, bir başka 

deyişle seçmenin, aday veya partinin mesajının bizzat kendisine yazılmış bir özel 

mektup gibi algılaması, söz konusu iletişim aracının önemini daha da artırmaktadır. 

Özellikle yerel düzeyli seçimlerde televizyon ve radyodan yeterli miktarda 

zaman satın alma, parti ya da adayların kampanya bütçelerini aşabilmektedir. Bu 

anlamda pek çok kampanya bütçesine uygunluk taşıyan, belirli seçmen kitlelerine 

yönlendirilebilen ve adayların kendileri tanıtmasına, projelerini ayrıntılarıyla anlat-

masına imkân veren doğrudan postalama, daha dar bölgeyi kapsayan seçim yarışları-

nın önemli bir aracı haline gelmiştir (Trent ve Friedenberg, 2000:331).    
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Burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta da; doğrudan postalama için ha-

zırlanan metinlerin, bu metinleri göndermek için edinilen adreslerin ve bu adreslere 

dayanılarak çıkartılan politik eğilim haritalarının çok iyi değerlendirilmesi gerek-

mektedir. Hata yapılmaması için de mümkünse uzmanlarla çalışılmalıdır (Polat, 

1997:206). Ayrıca doğrudan postalamada zarf kullanımından kaçınılmalıdır. Çabuk 

dikkat çekmesi için kartpostallar, ne mektuba ne broşüre benzeyen katlanmış kâğıtlar 

kullanılmalıdır. Yine seçmenlerin gönderilen postayı okuması için bir neden sağlan-

malıdır. Bunun için mektubun açılan kısmı dramatik bir başlık ve ilginç fotoğraf kul-

lanımıyla dikkat çekecek hale sokulabilir (Trent ve Friedenberg, 2000:331). Bir de 

gönderilecek mesajlar mümkün olduğunca yerelleştirilmelidir. Örneğin, semt ya da 

mahallede yaşayan sakinler, daha çok çevre temizliği veya okul konusuyla ilgileni-

yorsa, bu topluluğa gönderilecek postaların söz konusu konulara yönelik hazırlanma-

sına özen gösterilmelidir. Unutulmamalıdır ki; doğrudan postalama yöntemi, doğru 

zaman ve teknikle, doğru kişilere uygulandığında siyasal reklamcılık açısından en 

etkili iletişim araçlarından biri haline gelecektir. 

Öte yandan son yıllarda internet teknolojisindeki inanılmaz gelişme, postayla 

seçmene ulaşmanın maliyet avantajını azaltmış ve bu yöntem, yerini e-postaya bı-

rakmaya başlamıştır. Ancak, Türkiye’de hane başına düşen bilgisayar sayısının halen 

çok düşük rakamlarda bulunması ve internet erişiminin yüksek fiyatlarda seyretmesi 

nedeniyle, postalama yönteminin daha uzun süre, partiler için önemli bir araç olarak 

görüleceği söylenebilmektedir (Gürbüz ve İnal, 2004:93). 

Genelde diğer kitle iletişim araçlarıyla birlikte daha sık kullanılan doğrudan 

postalama yönteminde istenilen sonucun alınabilmesi için, postalama işleminin seç-

menleri sıkmamak koşuluyla düzenli aralıklarla sürdürülmesi gerekmektedir. Ayrıca 

postalama için hazırlanan metinlerin, seçmen listelerinin ve seçmenlerin ikamet ettik-

leri adreslerin ve bu adreslere dayanılarak çıkarılan politik eğilim haritalarının sürek-

li gözden geçirilerek güncellenmesinde yarar vardır.  

G. İNTERNET 

Günümüzde siyasi parti ya da adaylar oluşturdukları web siteleri ile parti 

programlarını ve propaganda içerikli politik mesajlarını hedef kitlelere ulaştırabil-

mekte, böylelikle politik kampanya faaliyetlerine yeni bir boyut kazandırmaktadırlar 

(Balcı, 2003:150). 
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Öyle ki, artık siyasetçilerin siyasal danışmanlar kadrosu içinde, internet uz-

manları, web sayfası operatörleri, bilgisayarlı grafik uzmanları, bilgisayarla animas-

yon oluşturma programlarını kullanabilen kişiler, internet yazarları ve partilerin web 

sayfalarını sürekli takip ederek gerekli değişikliklerin zamanında yapılması işini yö-

neten internet yöneticileri, yerlerini çoktan almışlardır (Oktay, 2002:184). 

İnternet; seçmen ve gönüllülerle iletişim kurmak, onları organize etmek, zi-

hinlerinde parti veya adayla ilgili oluşan sorulara anında yanıt vermek, mali kaynak 

sağlamak, rakip adayı eleştirmek ve seçmen katılımını artırmak gibi çok değişik a-

maçlarla kullanılan bir iletişim aracıdır (Gibson ve Ward, 2002:101; Devran, 

2003:227). Ayrıca internet aracılığıyla adaylar, kendilerini hareketli görüntülerle ve 

sesli olarak sunabilmekte; çeşitli konu-proje önerilerini kapsamlı bir şekilde işleye-

bilmektedirler (Uztuğ, 2004:348).  

İnternet teknolojisi, siyasal kampanya çalışmalarına özellikle 1990’lı yılların 

ikinci yarısından itibaren girmeye başlamıştır. ABD’de 1996 yılında, başkanlık kam-

panyasında kullanılan internet sayfaları, adaylarla ilgili bilgi vermekten daha çok on-

line broşürlere benzemekteydi (Gürbüz ve İnal, 2004:95). Bu seçim yılında seçmen-

lerin yaklaşık % 12’lik bir kesiminin “Worldwide” dünya bilgisayar ağına ulaşma 

imkânı olduğundan, yüzlerce bilgisayar “tekno-uzay”da Başkanlık seçimini tartışmış 

ve adaylarının kampanyalarını daha yakından izleme olanağını yakalamıştır 

(Özerkan ve İnceoğlu, 1997:270). 

1998 ABD Valilik Seçimleri, internetin yıldızın parlamasında bir dönüm nok-

tası olarak kabul edilmektedir. Kampanya çalışmalarında interneti etkin bir şekilde 

kullanan Minnesota Eyaleti adayı Ventura, seçimleri kazanmayı başarmıştır. 

Ventura’nın web sitesi interaktif bir yapıya sahipti ve ziyaretçilerin kendilerini özne 

olarak görmesine, aktif hissetmesine imkân tanıyordu. Seçmenler on-line soru sora-

bilmek için (kendi isteğiyle) e-mail adresini siteye veriyor ve böylece iki taraflı bir 

ilişki başlamış oluyordu (Tamer, 2000:14-15). 

2000 yılı ABD Başkanlık Kampanyası ise, siyasi reklamların internet mesaj-

larıyla yer değiştirdiğini göstermese de, başkanlık kampanyalarında bu yeni ortamın 

kullanımında muazzam bir artış yaşanmasına sebep olmuştur (Kaid, 2002:27). Öyle 

ki, web sitesi yoluyla haberlerin, mitinglerin yer ve zamanının bildirilmesi; normal 

radyoda bulunan ses ve görüntülü videoları yayınlanması gibi etkinlikler yaygınlık 
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kazanan bir uygulama haline gelmiştir (Shea ve Burton, 2001:164). Web sörfçüleri, 

hemen hemen her yerde kampanya afişleriyle karşılaşmışlardır. Ayrıca, ABD’deki 

2000 yılı Başkanlık Seçimlerinde adayların gönüllülerden zahmetsizce ve harcama 

yapılmaksızın bağış toplamasında önemli bir konumuna gelen internet (Powell ve 

Cowart, 2003:228-229); aynı zamanda seçmenlerin adlarını, adreslerini, telefon nu-

maralarını, parti üyelikleri ve oy verme sıklıklarını veri tabanı biçiminde şirketlere 

sunmaya da imkân sağlamıştır (Newman, 2001:215). 

Seçmenlerin mümkün olan her ortamda bilgisayar aracılığıyla araştırma yap-

masını olanaklı kılan internetin, siyasal kampanyalar açısından sağladığı avantajları 

şu şekilde sıralamak mümkündür (Newman, 1999:65-67, aktaran, Devran, 2003:227-

228): 

1. Adaylar, interneti kullanarak hedef kitleye mesajlarını iletebildiği gibi, in-

ternet adayların seçmenlerle interaktif iletişim kurabilmesine de imkân sağlamakta-

dır. Böylece internet aracılığıyla politikacılar seçmenlerinden hızlı geri besleme alma 

şansına sahip olmaktadırlar. 

2. İnternet üzerinden mesaj göndermek diğer iletişim araçlarına göre hem da-

ha ucuz hem de daha hızlı olarak gerçekleşmektedir. Kampanya yönetimi, “Mouse”a 

bir kez dokunmak suretiyle yüzlerce internet gönüllüsüne aynı anda mesaj göndere-

bilmektedir. 

3. İnternet teknolojisi, mesajların sadece yazılı olarak değil, aynı zamanda 

görsel ve sesli olarak da iletilmesine imkân sağlamaktadır. 

4. İnternet, siyasi parti ya da adaylara finansal kaynak sağlamada da son dere-

ce faydalı bir iletişim aracıdır. 

5. Siyasal kampanya yönetimleri veya adaylar internet teknolojisini kullana-

rak; çok kısa süre içerisinde ve düşük maliyetle, kampanyanın farklı aşamalarında ve 

farklı amaçlar için anket çalışmaları yapabilmektedirler.  

Yukarıda sıralanan avantajlara ilaveten Kaid’e (2002:29) göre internet, siya-

sal kampanya çalışmalarında şu kolaylıkları sağlamaktadır:  

— Öncelikle internet insanlara bilgi arama için pek çok imkân sağlamaktadır. 

Araştırma sonuçları, internetin seçmen ilgisi ve öğrenmesini uyarmada muazzam bir 

avantaja sahip olduğunu ileri sürmektedir. Oysaki geleneksel iletişim kanalları, izle-
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yicilerin davranış seçeneklerini sınırlamakta ve onların bilgiyi kullanmasını teşvik 

etmemektedir. 

— İkincisi, internet kullanıcıları bilgi kullanımlarını kontrol edebilmektedir-

ler. 

— Üçüncüsü, internet üzerinden yürütülen mesaj trafiğinin interaktiflik özel-

liğidir. İnternet seçmenlerin, adayla doğrudan temas kurmak suretiyle mesaja cevap 

vermesine, mesaja verilen doğrudan cevabı kaydetmesine, mesajla ilgili diğer bilgiler 

aramasına veya başka şekilde tepki verebilmesine fırsat tanımaktadır. 

— Dördüncüsü, internet aracılığıyla yürütülen aday ile seçmen arasında etki-

leşim, siyasi şüpheciliğin azalması gibi olumlu bir etkiye neden olmaktadır. Web 

sitelerinin interaktifliğinin pozitif yönde iyileşmesi, siyasal mesajların sunulmasında 

çıkarcılığı azaltarak, internetin diğer avantajlarını ortaya çıkarmıştır. 

Kampanya amaçları açısından bakıldığında internetin sunduğu en olumlu im-

kânlardan birinin kitleyle geleneksel medya süzgecinden geçirilmemiş bir şekilde 

iletişim kurma imkânı sağlaması olduğu görülmektedir. Bu tarz iletişim, seçim süre-

cinde medyanın iletişim yolları üzerindeki kontrol gücünün kırılmasına yardımcı 

olmakta; medyanın süreci ve olayları yorumlayış tarzının etkileyiciliğini azaltmakta-

dır (Kalkan vd., 2005).  

Bilindiği gibi bir son dakika gelişmesinin, geniş kitleye, en hızlı biçimde ak-

tarılabileceği iletişim aracı kuramsal olarak internettir. Bu özellik, seçim zamanı gibi 

yoğun bir temponun yaşandığı dönemlerde daha da önemli hale gelmektedir. Değişen 

bir bayrak, flama tasarımı, yeni bastırılan tişörtler, miting yerlerindeki son dakika 

gelişmeleri, bildiriler, ilanlar, broşürler vb. her şey bir tık süresi içerisinde tüm parti-

lere, il ve ilçe teşkilatlarına, gazete, televizyon ve istenilen herkese ulaştırılabilmek-

tedir (Aktaş, 2004:218). 

Öte yandan web sitelerinin işlevselliği ve performansı, özellikle sitenin kolay 

açılır olması, tasarım kalitesi, site kullanım kolaylığı, doğru renk, grafik ve animas-

yon seçimleri, kısa ve hafızada kalabilen site adlandırması ve site içeriği gibi teknik 

konular, parti ya da adayların site yapımı konusunda, dikkate almaları gereken temel 

faktörler olarak düşünülmektedir (Gürbüz ve İnal, 2004:96). 

Ayrıca genç seçmen grubunun belki biraz daha fazla bilgisayar deneyimine 

sahip olduğu düşünüldüğünde; parti yönetimleri ya da adaylar, farklı yaş grupları ve 
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özellikle bilgisayar deneyimi olan kullanıcıların ilgisini çekecek, parti ve adaylar 

hakkında daha iyi bilgi sunan siteler oluşturmalıdırlar (Kaid, 2002:33).        

Bir başka noktada web siteleri haber medyası açısından da önemli bir bilgi-

lendirme merkezidir. Özellikle internetin etkileşim özelliğinin etkin kullanılması, 

seçmenlerle çift yönlü iletişim için de önemli bir fırsat sunmaktadır (Uztuğ, 

2004:348).  

İnternetin sağladığı bilgilenme ve katılım imkânlarıyla donatılan bir kısım 

seçmenler, kampanyanın siyasal mesajlarını diğer insanlara ulaştırma yönünde işlev 

görebilmektedirler. Böylelikle siyasi parti ya da adaylar, bir taraftan belli bir tutuma 

sahip olan taraftarlarının tutumlarını pekiştirirken; diğer taraftan ise siyaset açısından 

ilgisiz durumdaki insanlara ulaşmanın dolaylı bir yolunu yaratmış olmaktadırlar 

(Kalkan vd., 2005).   

Kısacası siyasal adaylarca internetin reklamcılık ortamı olarak kullanımı daha 

henüz başlangıç aşamasındadır. Teknoloji geliştikçe ve hane başına düşen bilgisayar 

sayısı artıkça, şüphesiz siyasi parti ya da adaylar internet aracılığıyla seçmenlerle 

iletişim kurmada gittikçe sofistike yöntemler geliştireceklerdir. Zaten içinde bulun-

duğumuz zamanda pek çok seçmen için internet bir bilgi kaynağı haline gelmiştir ve 

adaylarla seçmenler arasında karşılıklı etkileşimi sağlayan bir aracı vazifesi görmek-

tedir. Yine internetin günümüzdeki konumunun geleneksel kitle iletişim araçlarının 

ve seçmenler arasındaki alışılagelmiş iletişimin yerine almaktan ziyade, onları bütün-

leyici bir unsur ve tablonun tamamlayıcı bir parçası olduğunu hatırlatmak faydalı 

olacaktır.       

H. TELEFON VE CEP TELEFONU (GSM) 

Telefon bankaları; siyasal kampanya çalışmaları esnasında kısa zamanda ge-

niş bir seçmen kitlesine ulaşmanın en pratik ve en ucuz yollarından biridir. 

Daha çok özel şirketler tarafından siyasal parti veya adayların kullanımı için 

oluşturulan telefon bankaları, kampanya iletişim çalışmalarına üç tür kolaylık getir-

miştir. Birincisi, bunlar genelde telefon görüşmelerini yazıya dökerler. İkincisi, tele-

fon görüşmeleri yapmak için profesyonel olarak eğitilmiş arayıcı kullanırlar. Üçüncü 

ise, telefon bankaları, görüşmelerin verimli bir şekilde yapılması için gerekli teknolo-

jik donanımı sağlarlar. Bu ise kampanya çalışmalarına zaman ve maliyet tasarrufu 

kazandırır. Örneğin, “90 saniyelik bir konuşma” için iyi bir donanımlı ve 50 hatlı bir 
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telefon bankası, üç saat çalışarak yaklaşık 5000 çağrı yapabilmektedir (Trent ve 

Friedenberg, 2000:333).     

Etkin bir şekilde dinlemek, doğru soruları doğru bir şekilde sormak ve ko-

nuşmanın kontrolünü elinde tutmak gibi esaslara dayanan telefonla iletişim yönte-

minde kimi zaman parti liderleri, sondajlama tekniğini kullanarak rasgele seçilen 

seçmenlerle konuşabilmektedirler. Bu şekilde aranan ve ikna edilen bir seçmen, en az 

20 kişiye durumu aktarmak suretiyle seçim çalışmalarına katkı sağlayabilmektedirler 

(Özsoy, 2004:96-97). 

Öte yandan kampanya çalışmaları sırasında tam hizmet yapılan bir telefon gö-

rüşmesinde üç durum söz konusudur: Bunlar, ikna, tanımlama ve harekete geçirme-

dir. İkna süreci, basitçe seçmenleri kısa ve öz bir mesajla etkilemeyi içerir. Bunun 

için kısa bir yazı oluşturulur ve parti adına telefon başındaki gönüllü kişi söz konusu 

bilgiyi aktarır. Dolaylı bir seçmen görüşmesi ya da televizyon reklamlarında olduğu 

gibi seçmenlerden cevap vermeleri beklenmez. Tanımlama sürecinde ise öncelikle 

hitapla söze başlanır ve ardından seçmenlerden gelecekteki seçim tercihi ile ilgili 

birkaç soru sorulur (kime oy verecekleri, öncelikli kaygılarının neler olduğu vb.). 

Seçmenlerin bu sorulara vereceği cevaplardan hangi partiye oy verme eğiliminde 

olduklarına ilişkin bazı ipuçları elde edilir ve seçmenler; “lehte”, “aleyhte” ve “ka-

rarsız” olarak kodlama formlarına işaretlenir. Takip eden aşamada, aleyhte olan kişi-

ler telefon listesinden çıkartılır ve hatta eğer aday için ciddi bir nefret sergiliyorlarsa, 

mail listelerinden de isimleri silinir. Bu arada kararsızlar bir kez daha aranır, adayla 

ilgili bilgi içeren bir mail yollanır ve özellikle kampanya süresinde bu kişilerle sürek-

li irtibat kurulur. Harekete geçirme aramaları da, ikna edilmiş ya da tanımlama süre-

cinde “lehte” olarak işaretlenmiş seçmenleri seçim gününde sandık başına gitmeye 

teşvik etmek için yapılmaktadır (Shea ve Burton, 2001:190). 

Bir başka telefonla seçim kampanyası yönteminde ise adaylar, seçmenlere ak-

tarılması gereken tüm vaatlerini ve projelerini bir ses bandına kaydettirmekte ve ga-

zete ilanları ile söz konusu durum seçmenlere duyurulmaktadır. İlanda ayrıca herke-

sin ücretsiz olarak telefon görüşmesi yapabileceği belirtilmektedir. Böylece isteyen 

seçmen verilen numaraya telefon ederek, daha önceden kaydedilmiş bilgileri, adayın 

kendi sesinden dinleme imkânı bulmaktadır (Topuz, 1991a:192-193). 
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Özelikle 3 Kasım 2002 Seçimleri’nde DYP, bu yöntem etkin bir şekilde kul-

lanan parti olurken; parti lideri Tansu Çiller, aday olduğu Muğla’da 220 bin Türk 

Telekom abonesinden telefonla oy istemiştir. Çiller’in kendi sesiyle seslendirdiği ve 

yaklaşık üç dakika süren telefon konuşmasında seçmenlere yerel düzeyde mesajlar 

sunulmuştur (Hürriyet 8 Ekim 2002:20). 

Günümüzde özellikle GSM’lerin gelişmesi sonucunda cep telefonları aracılı-

ğıyla seçmenler sürekli mesaj bombardımanına tutulmaktadır (Devran, 2003:255). 

Çağrı merkezlerinde otomatik mesajlar göndermek için kullanılan bu mekanizma, 

kişiselleştirilmiş mesaj sunumuna ağırlık vermektedir (Ercan ve Tanşu, 2002:16). 

GSM teknolojisini kullanarak bir partinin seçmenlere mesaj gönderebilmesi 

için belirli bir veri tabanı oluşturması gerekmektedir. Siyasal partiler bu veri tabanın-

da yer alan mobil telefon numaralarına isteği zamanda arzu ettiği mesajı gönderebil-

mektedir. Bu anlamda siyasal kampanya çalışmalarına yeni bir boyut kazandıran 

GSM teknolojisinin en önemli avantajlarını şu şekilde sıralamak mümkündür (Dev-

ran, 2003:28): 

1. Kısa süre içerisinde binlerce seçmene mesaj gönderilmesi, 

2. Belirli hedef kitlelere farklı mesajların ulaştırılması, 

3. Seçmenlerle çok kısa süre içerisinde anket uygulamasının gerçekleştirilme-

si. 

  Ülkemizde 3 Kasım 2002 Genel Seçimlerinde bu teknik ilk defa Genç Parti 

tarafından kullanılmıştır. Öyle ki, Genç Parti Lideri Cem Uzan’ın aynı zamanda Tel-

sim’in sahibi olması, bu kullanımın yolunu açmış ve yaygınlaştırmıştır (Aktaş, 

2004:179).  

VI. SİYASAL REKLAM STRATEJİ TÜRLERİ 

Siyasal parti ya da adaylar kampanyaları sürecinde konumlarına, seçmen ter-

cih ve beklentilerine, anket sonuçlarına, partinin savunduğu ideolojiye, aday için 

oluşturulmak istenen imaja ve kampanya bütçesine göre siyasal reklam türlerinden 

bazılarına tercih ederler. Ayrıca kimi koşullarda birden fazla reklam türünü benim-

semek de mümkündür (Devran, 2003:136).  

Siyasal iletişim literatüründe yaygın olan bir görüşe göre siyasal reklamları; 

pozitif, karşılaştırmalı ve negatif olmak üzere üç genel grupta toplamak mümkündür 

(Hill, 1989:15; Shea ve Burton, 2001:157).   
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Farklı bir sınıflandırma yapan Uztuğ’a (2004:318-319) göre ise, siyasal rek-

lam türleri içerikleri açısından şu şekilde sınıflandırılabilmektedir: 

— Adayın parti bağını veya partiye olan bağlılığını vurgulayan reklamlar. 

— Adayların sahip oldukları özellikleri işleyen, kişisel özelliklerini ya da 

devlet deneyimlerini, başarılarını öne çıkaran reklamlar. 

— İktidarın kendi icraatlarını öven, vurgulayan (pozitif reklamlar) ya da mu-

halefet açısından iktidarın icraatlarını eleştiren, küçümseyen reklamlar (negatif rek-

lamlar). 

— Özel toplumsal katmanları veya demografik grupları doğrudan hedef alan 

reklamlar. 

Johnson-Cartee ve Copeland (1997a:1) de siyasal reklamları; pozitif siyasal 

reklamlar, negatif siyasal reklamlar, tepkisel cevap (reaktif) reklamları ve proaktif 

(mesaj aşılama) reklamları olarak dört türe ayırmaktadır. Biz de çalışmada bu sınıf-

landırmaya uyarak konuyu açıklamaya çalışacağız.    

A. POZİTİF SİYASAL REKLAMLAR 

Pozitif siyasal reklamlar, adayın konular karşısında takındığı tavır, elde ettiği 

başarılar yani geçmiş dönemde yaptığı icraatları ön plana çıkaran ve adayın ideal 

kişisel liderlik özelliklerinin algılanmasını geliştirmek için düzenlenen reklamlardır 

(Tinkham ve Weaver-Lariscy, 1993:378; Walkosz, 1996:20; Bir, 1999:102-103). 

Özellikle tabanda çok güçlü, seçmen açısından belirli bir saygınlığı olan ve 

daha da önemlisi anket sonuçlarına göre açık ara önde giden bir parti ya da adayın 

genellikle kullandığı strateji pozitif reklamlardır (Devran, 2003:137). Ayrıca pozitif 

siyasal reklamlar, muhalefete karşı güçlü iktidarların çoğu zaman tercih ettiği reklam 

türü olarak ön plana çıkmaktadır. 

Pozitif siyasal reklamlar bir kampanya döneminde en çok tercih edilen reklam 

türü olarak da dikkat çekmektedir (Benoit vd., 1997:3). Örneğin, Kaid ve 

Davidson’ın (1986:184-209) 1982 ABD Senato Seçimleri’ndeki siyasal reklamları 

inceleyen çalışmasında partilerin ya da adayların pozitif reklamı (%90), negatif rek-

lamlardan (%10) daha fazla kullandıklarını ortaya çıkarmışlardır. Yine bir başka a-

raştırmada Kaid ve Johnston (1991:53-64), Amerika’da 1960 ile 1988 yılları arasın-

daki seçim öncesi yayınlanan reklamların %81’nin olumlu, %19’unun ise olumsuz 

nitelik taşıdığını tespit etmişlerdir. 236 öğrenciyi kapsayan bir araştırma gerçekleşti-
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ren Pinkleton ve arkadaşları (2002:13) da, siyasal karar alma sürecinde pozitif rek-

lamların, negatif reklamlara göre daha yararlı olduğunu bulgulamışlardır. 

 Lau ve Sigelman (2000:30-31) ise, ABD’de 1980’li ve 1990’lı yıllarda yapı-

lan, genellikle deney ve anket tekniğinin kullanıldığı araştırmaların bulgularını analiz 

ettikleri çalışmalarında; pozitif ve negatif saldırı reklamlarının seçmenler açısından 

önem derecelerini karşılaştırmışlar. Aşağıdaki tabloda araştırma sonuçları sütununda 

da dikkat çektiği gibi, pozitif siyasal reklamlar, negatif siyasal reklamlara kıyasla, 

daha çok sevilmekte, ahlaki ve adil bulunmaktadır. 

Tablo 4: Pozitif Siyasal Reklam ve Negatif Saldırı Reklamlarının Değerlendirilmesi 

Yazar/Yazarlar Çalışmanın Kısa Özeti Sonuçlar 
Hill (1989) Denek olarak üniversite öğrencile-

rinin kullanıldığı bu deneyde, 
uyarım olarak Bush ve Dukakis 
kampanyalarından pozitif veya 
saldırı reklamlarına yer verilmiş-
tir. 

Saldırı reklamları, pozitif rek-
lamlardan daha çok sevilmiştir. 

Hitchon ve 
Chang (1995) 

Deneyde kullanılan üniversite 
öğrencileri, kadın ve erkek yerel 
yönetim adaylarının pozitif, nötr 
ve saldırı reklamlarına maruz 
bırakılmışlardır. 

Saldırı reklamları; pozitif veya 
tarafsız reklamlardan daha fazla 
olumsuz düşünce uyandırmıştır. 

King, Henderson 
ve Chen (1998) 

Deneyde üniversite öğrencilerine, 
Clinton-Dole kampanyalarından 
pozitif- saldırı reklamları izlettiri-
lerek adayların evvelki sevilme 
durumlarına göre değişiklikler 
incelenmiştir. 

Saldırı reklamları ile karşılaştı-
rıldığında pozitif reklamların 
15/18 oranında daha çok olumlu 
ve daha az olumsuz duygular 
uyandırdığı belirlenmiştir. 

Pinkleton (1997) Üniversite öğrencileri üzerinde 
yapılan deneyde hayali bir aday 
hakkında yapılan bir reklamda 
rakip aday hakkında yer alan ne-
gatif bilginin miktarı incelenmiş-
tir. 

Bir reklamda ne kadar çok olum-
suz bilgi verilirse reklamın o 
kadar az sevildiği bulunmuştur. 

Pinkleton ve 
Garramone 
(1992) 

1990 Michigan Eyalet Seçimleri 
öncesinde olası seçmenler üzerin-
de telefonla yapılan ankette, de-
neklerden anketörleri telefonla 
aramaları ve önde gelen senato ve 
yerel yönetim adaylarının reklam-
larını değerlendirmeleri istenmiş-
tir. 

Pozitif ve saldırı reklamları ara-
sında, reklamların ne ölçüde 
kabul gördüğü ve ne ölçüde bil-
gilendirici olarak görüldüğü 
konusunda belirgin farklılıklar 
bulunmamıştır.  

Roddy ve 
Garramone 
(1988) 

Hayali adaylar ve üniversite öğ-
rencileri ile yapılan deneyde, raki-
bin yaptırdığı konuya veya imaja 
saldırı reklamına cevap verme 
reklamı ile pozitif reklamlar izlet-

Rakip adayın saldırısına karşı 
cevap verme reklamı, pozitif 
reklama cevap verme reklamın-
dan daha az sevilmiştir. 
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tirilmiştir. 
Shapiro ve 
Rieger (1992) 

Üniversite öğrencileri üzerinde 
yapılan deneyde, deneklere, iki 
yerel seçimde iki hayali adayla 
ilgili pozitif reklamlar ya da konu  
veya imaj saldırı reklamları rad-
yodan dinlettirilmiştir. 

Saldırı reklamı olumlu reklam-
lardan çok daha az adil bulun-
muştur. 

Thorson, Christ 
ve Caywood 
(1991) 

Üniversite öğrencileri ile yapılan 
deneyde deneklere, gerçek senato 
adayları için yapılan hayali pozitif 
ve saldırı türünden konu veya imaj 
reklamları izlettirilmiştir.   

Saldırı reklamı, pozitif destek 
reklamından daha az sevilmiştir. 

Tinkham ve 
Weaver- Lariscy 
(1994) 

Üniversite öğrencilerinden oluşan 
deneklerin tümüne, 10 gerçek 
pozitif siyasal reklam veya saldırı 
reklamı gösterilmiştir.  

Saldırı reklamları, savunma 
reklamlarından daha az ahlaki 
olarak derecelendirilmiştir. 

Wadworth, 
Patterson, Kaid, 
Cullers, 
Malcomb ve 
Lamirand (1987) 

Üniversite öğrencileri üzerinde 
yapılan deneyde, deneklere hayali 
adayların pozitif veya saldırı rek-
lamları izlettirilmiştir. 

Saldırı reklamı pozitif reklamdan 
fazla sevilmiştir. 

Kaynak: Lau, Richard R. ve Sigelman, Lee (2000). “Effectiveness of Negative Political 

Advertising”, içinde, Crowded Airwaves: Campaign Advertising in Elections, pp. 

30-31’den uyarlanmıştır. 

 

Öte yandan Johnson-Cartee ve Copeland’a (1997a:1-2) göre, siyasal kampan-

yalarda pozitif reklam spotlarını kullanmanın başlıca 6 nedeni vardır. Bunları sırala-

yacak olursak:  

1. Reklamı yapılan adayın isminin tanınmasını sağlamak 

2. Adayın olumlu liderlik özelliklerini vurgulayarak geliştirmek. 

3. Seçmenlerle aday arasındaki özdeşleşmeyi göstermek. 

4. Aday hakkında kahraman imajı geliştirmek 

5. Adayın belirli konulardaki düşüncelerini açıklayarak, bu görüşlerin seç-

menlerin görüşleri ile ne kadar uyumlu olduğu göstermek (Adayın, seçmenlerin o-

lumlu biçimde değerlendirdikleri konularla ilişkilendirilmesini sağlamak veya artır-

mak). 

6. Önemli kişi ya da gruplarla reklamı yapılan adayı ilişkilendirmek. 

Seçimleri kazanmasına kesin gözüyle bakılan bir siyasal parti ya da aday, o-

lumlu bir yaklaşım sergileyerek rakip partilerin saldırılarına kulaklarını tıkayabilir. 

Örneğin, 3 Kasım 2002 Genel Seçimleri’nde CHP’nin yoğun saldırısı karşısında 
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AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan, kampanya iletişim stratejisi olarak saldırılara asla 

cevap vermemiş ve kampanyasını negatif zemine çekmemeyi tercih etmiştir. 

AKP’de, “Her şey Türkiye için” sloganı temelinde, tartışma ve polemiğe girme yeri-

ne kendini halka anlatma, neyi nasıl yapacağını vurgulaya özen gösterme ilke olarak 

benimsenmiştir (Özkan 2004a:235).    

Ne var ki, bir çok siyasal iletişim danışmanı pozitif siyasal reklamların yuka-

rıdaki altı amaca ulaşmadaki etkinliğini kabul etmekle birlikte, siyasal parti veya 

adayları, söz konusu reklam türünün temelde ikna edici olmadığı konusunda uyar-

maktadır (Johnson-Cartee ve Copeland, 1997a:2). 

Pozitif siyasal reklamları; tanınma reklamları, efsanevi kişiliği oluşturma rek-

lamları ve pozitif konu reklamları olmak üzere üç ayrı biçimde sınıflandırmak müm-

kündür (Johnson-Cartee ve Copeland, 1997a:2). Şimdi sırasıyla bu türleri daha de-

taylı inceleyelim. 

1. Tanıtma Reklamları (Özdeşleştirme) 

Seçim sürecinin başlangıcında siyasete yeni giren aday adayları, kendi kim-

liklerini ve inançlarını tanımlamaya çalışmaktadırlar. Geleneksel olarak bu tarz rek-

lamlara kimlik tanıtma reklamları denilmektedir (Diamond ve Bates, 1992:18). 

Özellikle siyaset arenasında yeni boy göstermeye başlayan adaylar, dar bir 

seçmen tabanına sahip, görece tanınmayan kişiler olabilmektedir. Bu nedenle adayın 

uyguladığı seçim kampanyasının ilk medya hedefi, adayın ismini geniş bir alana ta-

nıtmak ve yaymak olacaktır. Hatta kimi zamanlarda özellikle siyasal partinin logosu-

nun hedef kitle tarafından tanınması amaç edinilmektedir. Böylece seçmen birleşik 

oy pusulasında oy vereceği partinin yerini kolayca bulabilir (Devran, 2003:290).  

Bir çok yolla yapılagelen tanınma reklamlarının, Johnson-Cartee ve 

Copeland’a (1997a:2-3) göre, temelde üç türü bulunmaktadır. Bunlar: İsim tanıtma 

reklamları, biyografik (öyküsel anlatım) reklamları ve kampanya filmleridir. 

Tanıtma reklamlarının en temel biçimi isim ya da kimlik tanıtma reklamları-

dır. Tüm isim tanıtma reklamlarının ortak özelliği söz konusu adayın adının sürekli 

tekrar edilmesidir (Johnson-Cartee ve Copeland 1997a:3). Tekrarlamak ve etkileyici 

sunum olanakları, siyasal reklamların kampanyalar içindeki yerini her geçen gün 

artırırken (Uztuğ, 2004:317); bu strateji aynı zamanda seçmenlerin hafızasında me-

sajların yer etmesini ve dolayısıyla da hatırlamayı sağlamaktadır. Örneğin, 3 Kasım 
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2002 Genel Seçimleri’nde Genç Parti reklamlarında bu reklam türü sıklıkla kullan-

mıştır. Genç Parti’nin yazılı reklamlarında söylem öznesinin lider olduğu, en açık 

biçimde reklamların altında lider imzasının bulunmasıyla anlaşılabilmektedir. Genç 

parti lideri de söylem öznesidir, çünkü reklamların sonunda değişmez bir biçimde 

“Cem Uzan imzası bulunmaktadır (Altınel, 2003:97). 

Diğer bir isim tanıtma reklam türü olan biyografik (yaşam öyküsü) reklamlar 

ise, adayın yaşamının kısa bir tarihçesi olarak karşımıza çıkmaktadır (Kendall, 

2000:95). Belgesel yapım formatı ile benzerlik gösteren biyografik reklamlar, temel 

olarak adayın deneyimlerini, hizmetlerini vurgulayan ve genellikle de 60 saniyeden 

uzun filmlerden oluşmaktadır (Uztuğ, 2004:331).  

Johnson-Cartee ve Copeland’a (1997a:4) göre, bir kişinin aday adaylığı dö-

neminde yayınlanan reklamların çoğunluğunu yaşam öyküsel reklamlar oluşturmak-

tadır. Ayrıca yaşam öyküsü reklamları, adayın genel seçim kampanyasında izleyece-

ği stratejiyi önceden haber veren bilgilendirme kaynağı olma işlevini de yerine ge-

tirmektedir. Bir başka anlatımla yaşam öyküsel reklamlar adayların seçmenin aklında 

nasıl kalmak istediklerini gösteren; bir bakıma adayların kendilerini seçmenlere sun-

dukları porteleridir. Adayla seçmenler arasında özdeşleşmeyi sağlamayı amaçlayan 

yaşam öyküsel reklamlar, insanların zihnindeki dünya görüşüne uygun yaşam tarzı 

unsurlarını (ister gerçek isterse de efsanevi olsun) vurguladıkça başarı şansı artmak-

tadır. Bu siyasal reklam stratejisi pek ismi tanınmayan adaylarla, kamuoyundaki ima-

jını yenilemek isteyen adaylar için özellikle önemlidir (Gronbeck, 1989:360-362). 

Yaşam öyküsel reklamlar özellikle 1992 ABD Başkanlık Seçimleri’nde 

Clinton tarafından sıklıkla kullanılan bir tür olarak dikkat çekmektedir. Söz konusu 

reklamlarda Clinton, Arkansas’ın Hope kasabasından gelen “çalışarak, inanarak ve 

iyi bir eğitim alarak” ABD Devlet Başkanlığı’nı hedefleyen babasız, fakir bir çocuk 

olarak sunulmaktadır. Bir bakıma Clinton’un yaşam öyküsü eski bir 1940’lı yıllara 

ait propaganda filmi gibidir ve efsanevi unsurlarla bezenmiştir. Gerçekten de bir si-

yasal adayın basit yaşam öyküsünden çok, sinemaya daha uygun bir yaşamdır bu. 

Reklamın kendisi Clinton’un yaşamındaki efsanevi unsurlara dikkat çekmekte ve 

onun yaşam öyküsünü “Amerikan Rüyası kadar eski” olarak tanımlamaktadır. Rek-

lam Clinton’un misyonunu veya destansı ülküsünü açıklayarak bitmektedir (Johnson-

Cartee ve Copeland, 1997a:5). 
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Tanıtma reklamlarının son bir türü ise kampanya filmidir. İlk olarak 1934 yı-

lında ABD’de California sinemalarında bir valilik seçimi sırasında yayınlanan kam-

panya filmlerinin; bu tarihten sonra siyasal kampanya faaliyetleri içerisinde önemi 

giderek artmış ve 1948 ABD Başkanlık Seçimleri’nde en yüksek yaygınlığa kavuş-

muştur. Morreale’ya (1991:193) göre; siyasal reklam filmi, basılı medyanın biçimsel 

mantığa dayanan anlatım özelliğinden çok, televizyon iletişiminin günlük konuşma 

ve sunum diline uygun bir türdür. Bunun içindir ki; kampanya filminde hedef seçmen 

kitlesine iletilmek istenen mesajla birlikte, televizyon medyasının özelliklerine uyar-

lanmış bir fikrin geliştirilmesi gerekmektedir (Uztuğ, 2004:326). 

Öte yandan senaryo öncesi temel fikir ve konuların saptanmasından hedef kit-

lede yaratılan etkinin ölçülmesine kadar olan bütün aşamalarda uzmanların katılım 

ve katkısının sağlanmasını zorunlu kılan kampanya filmleri; yapım öncesi, yapım ve 

yapım sonrası olmak üzere üç aşamada ele alınmaktadır. Devran’a (2003:287) göre 

bu aşamalarda yapılması gereken çalışmalar ise şu şekilde özetlenebilir: 

1. Araştırma aşaması 

2. Televizyonda süre satın alma aşaması 

3. Reklam konseptini belirleme aşaması 

4. Reklam prodüksiyonu aşaması 

5. Reklam mesajının test edilmesi aşaması 

6. En son prodüksiyon aşaması 

7. Reklamı yayınlama aşaması 

8. Son olarak reklam etkisinin ölçülmesi aşamasıdır.  

2. Efsanevi Kişiliği Oluşturma Reklamları 

Mitolojiler, tıpkı dinler gibi en eski ve güçlü meşruiyet kaynaklarıdır. Mitos-

lar aracılığıyla öncelikli olarak toplumda bir güç ve erk yaratılarak ortak bir geçmiş 

ve gelecek duygusu topluma yayılabilir. İkincisi, toplumsal kurtuluş, yeniden doğuş, 

hakim bir güç olunması gerektiğine yönelik inanç pekiştirilir. Üçüncü ise, toplumun 

saygı duyacağı kahramanlık destanları üretilerek ortak duygu ve misyon yaratılır. 

Dördüncü olarak da, toplumu kötü günlerin beklediği, bir düşman istilası tehdidiyle 

eldekine rıza göstermesi temin edilir (Çetin, 2003:50-51).       

Efsanelerin önemi konusunda yapılan çalışmalar, ulaştıkları sonuçlar ne olur-

sa olsun, efsanenin politikaya da sirayet ettiğini göstermektedir (Sarıbay ve Öğün, 
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1999:133). İşte bu anlamda efsanelerin ya da mitosların bireyler veya toplumlar üze-

rindeki gücünü çok iyi bilen siyasal parti ve adaylar, kampanya çalışmalarında top-

lumdaki yaygın kültürel mitlerden sıkça yararlanmaktadırlar. Seçmenler bilinçli ola-

rak bu mitlerin farkında olmasalar bile, hafızalarındaki siyasal imgeler yoluyla önem-

li siyasal mitlerle bağlantılı olan kalıpları ve konuları tanıyabilirler (Johnson-Cartee 

ve Copeland, 1997a:6). Bu anlamda siyasal danışmanlar kendi adaylarını tanımlamak 

ve onlar için belirli imajlar oluşturmak adına kampanya çalışmalarında kahramanlık 

efsanelerini sık sık başvurmaktadırlar. Çünkü seyircinin, verilen mesajı en iyi anlama 

yöntemi, tıpkı konulu filmlerde ya da ticari reklamlarda olduğu gibi, onu bir hikaye 

formatına oturtmaktır (Oktay, 2002:179). 

Johnson-Cartee ve Copeland’a (1997a:6-7) göre efsanevi kişiliği oluşturma 

reklamlarının “sade vatandaş” ve “kahramanlık reklamları” olmak üzere iki türü 

bulunmaktadır. Sade vatandaş reklamında siyasal aday, toplumda yaşayan sıradan bir 

vatandaş olarak sunulmakta ve seçmenlerin zihninde özdeşleşme duygusu yaratması 

amaçlanmaktadır.  

Bu reklam stratejisinin en tipik örneği, 1988 ABD Başkanlık Ön Seçimleri 

boyunca General Haig’in kullandığı ve neredeyse tuhaf kaçacak reklam filmidir. Söz 

konusu filminde general bir pizzacıda, pizzasını yerken iç ses olarak “Başkan olmak 

için diğer adayların hepsinden daha fazla başarıya imza atmış eski Dışişleri Bakanı 

M. Haig zannettiğinizden daha fazla size benzemektedir. Oyunuzu ona verin” ifade-

sine yer verilmiştir (Johnson-Cartee ve Copeland, 1997a:7). 

Türkiye’de ise 3 Kasım 2002 Genel Seçimleri’nde Genç Parti bu reklam stra-

tejisini sık sık kullanan parti olmuştur. Lider odaklı bir kampanya yürüten Genç Par-

ti’de Cem Uzan’a; kolları geriye doğru katlanmış, kravatsız Kennedy vari beyaz 

gömleğiyle “sade, şeffaf, genç ve dinamik lider”; ceketsiz ve sivil kostümüyle de 

“halka halktan biri” imajı verilmeye çalışılmıştır. Ayrıca Cem Uzan’ın konuşmala-

rında akıl ve duyguyu bir arada tutan bir hitap biçimi tasarlanmış ve konuşma arala-

rında “ben de sizden biriyim, sizin dertlerinizi çözecek benim” iması verilmek isten-

miştir (Balcı, 2003:155). Bu noktada kendinde seçmenleri yansıtan liderlik imajı ile 

ilgili olarak Domenach (1995:92); “propagandanın bütün ustalığı, devlet adamının, 

parti başkanın ya da siyasi adayın ‘temsil ettiğine’ yalnızca çıkarlarımızı savunmakla 
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kalmayarak tutkularımızı, kaygılarımızı ve umutlarımızı da omuzlarına yüklediğine 

inandırmaktır bizi” ifadesinde bulunmaktadır. 

Efsanevi kişiliği oluşturma reklamlarının bir başka çeşidi de kahramanlık rek-

lamıdır. Bu reklam türünde siyasal lider, bazı sıra dışı kişilik özelliklerine sahip birisi 

olarak gösterilmektedir. Yine söz konusu reklamlarda aday genellikle görevden ve 

risklerden kaçmayan, ilkeleri için savaşan veya çoğu insanın karşı durmayacağı güç-

lere karşı mücadele eden bir kişi olarak konumlandırılmaktadır. Özellikle vatansever-

lik, güç ve cesaret kahramanlık reklamlarında çok kullanılan duygusal çağrılar ara-

sında yer almaktadır (Johnson-Cartee ve Copeland, 1997a:9-12). Bu çağrılar aracılı-

ğıyla ise, zihinsel olarak tüm toplumun birbirini tamamlaması ve bütünleşmesi, ortak 

bir paydada bir araya gelmeleri amaçlanmaktadır.  

Örneğin; 18 Nisan 1999 ve 3 Kasım 2002 Genel Seçimleri’nde DSP’nin yü-

rüttüğü kampanya çalışmalarında, Bülent Ecevit için kullanılan “Karaoğlan” tipleme-

sinde eski çağlarda yaşayan efsanevi, cesur Türk kahramanından yararlanılırken (ay-

rıca “Kara” kelimesi eski Türklerde iyilik, kahramanlık, yiğitlik, saygı ve sevgi an-

lamlarını (Küçükkurt ve Tanrıkulu, 1987:99) da taşımaktadır); 1991 Genel Seçimle-

ri’nde Süleyman Demirel’e atfedilen “Baba” imgesiyle, onun birleştirici, koruyucu 

gücü esas alınarak geniş kitlelerinin etkilenmesi yoluna gidilmiştir. 

Bir başka noktada, partilerin seçtikleri amblemlerde de efsanevi kişilik oluş-

turma gayretlerinin izlerine rastlamak mümkündür. Mesela, AP ve onun devamı nite-

liğindeki DYP’nin Kırat ambleminde, bu anlayış en çarpıcı şekilde kendini göster-

mektedir. Bazı yorumlara göre Kırat’ın seçilmesinin sebebi, Hazreti Ali, Fatih Sultan 

Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman’ın atlarının kır at olması, Türklerin Orta As-

ya’dan at sırtında gelmiş olmalarıdır. Ayrıca Anadolu’nun hemen her bölgesinde 

halk arasında yaşamağa devam eden “Köroğlu” destanında da “Kırat” motifi önemli 

bir yer işgal etmektedir (Abadan, 1966:255).     

3. Pozitif Konu Reklamları  

Seçim kampanyalarında konular önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü seçmenler 

siyasal tercihlerini belirlerken, parti ya da adayların konular veya sorunlar karşısın-

daki duruşlarını öğrenmek eğilimdedirler (Herrnson ve Patterson, 2000:96). İşte bu 

ihtiyaca bir nebze olsun cevap verme amacı taşıyan pozitif konu reklamları, bir ada-

yın ülkenin sorunları ve gündemdeki konular hakkındaki pozisyonunu, başka bir an-
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latımla, konular ve ülke sorunlarıyla ilgili politik görüşünü anlatan reklamlar (Dev-

ran, 2003:290) olarak ön plana çıkmaktadır. Örneğin, çocuklarının eğitimi konusun-

da endişeleri olan seçmenler, herkesin yararlanacağı kaliteli ve iyi eğitim konusunda 

düzenlemeler yapmayı vaat eden bir aday ya da partiyi seçmeye daha yatkın olacak-

lardır (Newman, 1999:260). 

Bu tür reklamlar, seçmenlere adayın ne için mücadele ettiğini anlatarak, za-

man içinde bu konuların reklam veren aday tarafından kişileştirilmesini sağlama giri-

şimi olarak da kabul edilebilir. Farklı seçmen gruplarının önem atfettikleri farklı ko-

nular bulunduğundan, siyasal konu reklamları sıkça belli seçmen gruplarını hedef 

almaktadır. Örneğin; adayın sosyal güvenlik konusundaki desteğini gösteren bir rek-

lam, yaşlı kuşağa yönelik olacaktır (Johnson-Cartee ve Copeland, 1997a:15). 

Bir siyasal kampanya sırasında ele alınabilecek konular arasında; “ekonomik 

gelişme, eğitim, enerji, tarım, sanat, vergi, demokrasi ve insan hakları, çevre sorun-

ları, sağlık, güvenlik, sosyal güvenlik, uluslararası ilişkiler, etik değerler, alt yapı 

hizmetleri, işsizlik, değişim ve modernleşme, ulaşım, toplu konut, gençlik sorunları, 

memur maaşları, özelleştirme, kadın hakları, yargı reformu, sendikal özgürlükler, 

teknoloji, azınlık sorunları, yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele” (Bike, 2001:135-136) 

daha çok ön plana çıkmaktadır.  

Özellikle ABD’de yapılan araştırmalar, siyasal kampanyalarda en fazla tercih 

edilen siyasal reklam türünün konu odaklı olduğunu göstermiştir. Öyle ki; Patterson 

ve McClure (1976), 1972 ABD Başkanlık Seçimleri’ndeki televizyon reklamlarının 

% 42’sinin konuya odaklandığını ve diğer % 28’inin de bazı konu bilgilerini içerdi-

ğini bulmuşlardır. Hoftstetter ve Zukin (1979) ise yaptıkları araştırmada başkan 

adayları Nixon ve McGocern’in yayınlattıkları reklamların % 85’inin konu temelli 

olduğunu, yani reklamların adayların konu ve sorunlar karşısında takındıkları tavrı 

yansıttığını bulgulamışlardır (Benoit, 1997:2). Yine bu alanda en kapsamlı çalışma-

lardan birini yürüten Kaid ve Johnston (1991:53-64), 1960’tan 1988’e kadar geçen 

sürede Amerika’da çeşitli kampanyalarda yayınlanan 830 televizyon reklamını analiz 

ettikleri araştırmalarında, pozitif reklamların % 67’sinin, negatif reklamların ise % 

79’unun konu bilgisi sağladığını tespit etmişlerdir.  

Bir başka açıdan seçmen davranışı üzerine yapılan araştırmalar, konuların 

kendisinin ancak şu üç şartın yerine gelmesinden sonra oy tercihini etkilediğini gös-
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termektedir. Bunlar: (1) Seçmenler konular hakkında bilgi sahibi ve onlarla ilgili 

olmalıdır. (2) Adaylar konular ya da sorunlarla ilgili tutumlarında farlılıklar göster-

melidir. (3) Seçmenler, adayların konularla ilgili tutumlarını kendi tutumlarıyla karşı-

laştırabilmelidir. Yani seçmenlerin ihtiyaç ve beklentileri ile konular arasındaki ilişki 

olmalıdır (Hacker vd., 2000:228; Popkin, 1991:100). 

Bu anlamda adaylar seçmen gözünde güçlü göründükleri konuları kampanya 

gündemine taşımaya ve rakiplerinden farklı duruşlarını ortaya koymaya çalışmakta-

dırlar. Ancak seçmenin büyük çoğunluğu için siyaset karmaşık bir olgu olduğundan, 

çoğunlukla gündeme getirilen konular hakkında seçmenler derinlemesine bilgi sahibi 

değildir. Yani adayların çözüm önerilerindeki farkları da kısa dönemde değerlendir-

meleri zordur ve seçmen bu konularda lehine karar vereceğine inandığı adaya oyunu 

verme eğilimindedir (Ural, 2002:6).   

Özellikle siyasal parti bağlarının gevşemeye başladığı; parti programları ve 

politikalarının birbiriyle benzeştiği, hangi parti iktidarda olursa olsun farklı icraatlar 

gerçekleştiremediği ülkemizde, iyi bir gündem konusu veya konularıyla ortaya çı-

kılması seçmenleri etkileyebilecektir (Kalender, 2000a:231). Ancak konu üzerinde 

temellendirilecek mesaj stratejilerinin uygulanabilmesi için; siyasal kampanyalarda 

konu ile parti yönetimi, aday ve seçmen çıkarları arasındaki ilişkinin kolay kurulma-

sını sağlayıcı bilgiler verilmelidir. Öncelikle adayın yönetime geldiği zaman konuyu 

çözmeye yönelik bilgi, beceri ve kapasiteye sahip olduğu izlenimini uyandırmalı, 

adayın konu ya da sorunun çözümüne çok önem verdiği sıklıkla vurgulanarak (Ka-

lender, 2000b:317) mevcut konumlara uygun güvenilir bir aday imajı oluşturulmaya 

çalışılmalıdır. Özellikle batıda yapılan yerel seçim çalışmalarında da ortaya koyuldu-

ğu gibi konu spotları, genelde bir adayın imajının farklı yönlerini desteklemek için 

kullanılmaktadır (Kaid, 1999:426).  

Örneğin; mevcut yönetimdeki aday, çalışkan, iş bitirici, dürüst ve halk adamı 

gibi imajlar oluşturmak için çaba sarf ederken; diğer adaylar ise dinamik, yeni proje-

leri olan, halktan biri, yeniliğe açık ve değişimci gibi imajlar yaratabilirler (Devran, 

2003:206). 

Bunun yanında özellikle seçim kampanya dönemlerinde birçok konunun gün-

demde olması, aday ya da partilerin ortalama her seçmenin hoşuna gidecek konuları 
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bulmakta ve buna bağlı olarak konu pozisyonları oluşturmalarında bir takım zorluk-

lar çekmelerine neden olabilmektedir (Jacobs ve Shapiro, 1994:527). 

B. TEPKİSEL (REAKTİF) CEVAP REKLAMLARI    

Bir siyasal kampanyada parti ya da adaylar rakiplerden gelecek saldırılara ce-

vap vermeye hazır olmalıdır ve bu saldırıların negatif siyasal reklamlar aracılığıyla 

yapılması olasıdır. Burada bir adayın başvurabileceği iki yaklaşım söz konusudur. 

Öncelikle aday bir aşılama stratejisi kullanarak gelecekte yapılabilecek saldırıların 

önünü almayı deneyebilir veya aday kendisine yönelik bir negatif siyasal reklama 

ancak yayınlandıktan sonra bir cevap reklamı kullanarak karşılık verebilir (Johnson-

Cartee ve Copeland, 1997a:37). 

Bu anlamda reaktif kampanya stratejisi rakip adayın yoğun saldırılarına cevap 

vermek üzere karşı tepki veya karşı mesajların tasarlanmasına dayanmaktadır (Dev-

ran, 2003:154). 

Aslında reaktif cevap reklamı, parti ya da adayların, kendilerini rakiplerin 

saldırılarına karşı korumak için almak zorunda oldukları bir savunma konumudur. 

Ancak bu savunma durumu ideal bir durum değildir. Hatta gerçekte aday için tehli-

keli bir durum bile olabilmektedir. Çünkü savunma durumu almak, adayın artık 

kampanya tartışmasını kendi denetimi altında tutamadığını ve rakibin kampanya 

gündemine cevap vermekte olduğunun açık bir göstergesidir (Johnson-Cartee ve 

Copeland, 1997a:48). 

Bir siyasal kampanyada parti ya da adaylar sıklıkla rakibin yetersiz ve başarı-

sız yönlerini araştırmak üzere ilgilerini yoğunlaştırdıklarından dolayı, kendi hassas 

yanlarını ve zayıflıklarını çözüme kavuşturmayı ihmal etmektedirler. Ve son tahlilde 

parti ya da adaylar negatif saldırılara cevap verme zorunluluğu nedeniyle savunmaya 

çekilmektedirler. Bu tür zorluklarla karşılaşmamak için kampanya yöneticileri, kam-

panya süresi boyunca kendilerine yönelik yapılabilecek muhtemel saldırılara karşı 

hazırlıklı olmak zorundadırlar. Çünkü kampanya yönetimleri gerekli savunma ön-

lemlerini almaz ise, ağır bir fatura ödemek durumunda kalabilirler. 

Johnson-Cartee ve Copeland (1991:221; 1997b:175) parti ya da adayların, ra-

kibin saldırı reklamlarının etkisini zayıflatmak için 8 reaktif cevap türünü kullanabi-

leceklerini ifade etmektedirler. Bunlar: (1) sessizlik (susma), (2) itiraf etme, (3) raki-

bin saldırı mesajını sahiplenmeme, (4) yalanlama, (5) karşı saldırıya geçme, (6) raki-
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bin suçlamalarını çürütme, (7) rakibi şaşırtma ve (8) karşı imaj oluşturma reklamları. 

Tüm bunlar dışında adaylar kimi zaman da iddia edilen şeyi geçmişte yaptıklarını ve 

o dönem için o işi yapmaktan gurur duyduklarını, ancak artık olayın geçmişte kaldı-

ğını dile getirebilirler (Devran, 2003:154).   

Öte yandan olumsuz saldırılara karşı savunmacı cevaplar verilirken, bu tepki-

sel mesajların saldırının yapıldığı aynı kanallar aracılığıyla sunulması çok önemlidir. 

Başka bir deyişle örneğin; eğer saldırı bir halk müziği istasyonundan yayınlanan bir 

radyo spotunda yapılmışsa, cevap da bir halk müziği istasyonunda yayınlanmalıdır 

(Johnson-Cartee ve Copeland, 1997a:48-49). 

Yine saldırılara karşı hızlı bir biçimde cevap verebilmek için kampanya önce-

sinde rakip aday hakkında detaylı araştırma yapılarak somut bilgilerin elde edilmesi 

zorunludur. Bu bağlamda rakip adaya ilişkin gerçekleştirilecek bir araştırmada elde 

edilmesi gereken bilgileri dört ana başlık altında toplamak mümkündür (Devran, 

2003:155-156): 

1. Rakip adayın siyasal geçmişi ve ülke sorunları hakkındaki görüşleri, 

2. Rakip adayın finansal konumu, 

3. Rakip adayın eğitimi, iş deneyimi vb. gibi kariyer bilgileri,  

4. Özel yaşamı.      

Günümüzde kendisini yenilemeyen ve muhalefetin hazırladığı mesajlara a-

nında cevap veremeyen parti ya da adayların seçimi kazanması mümkün değildir 

(Devran, 2003:155). Öyle ki 1996 ABD Başkanlık kampanyasında Clinton’un rakibi 

Dole karşı uyguladığı tepkisel cevap stratejisi, onun yürüttüğü seçim kampanyasının 

başarısına katkı sağlamıştır. 

C. PROAKTİF (MESAJ AŞILAMA) REKLAMLAR 

Özellikle çatışmalı kampanyalarda negatif reklamın kaçınılmazlığı göz önün-

de bulundurulursa, adaylar kendilerini siyasal saldırılara karşı nasıl savunabilirler? 

Bu soruya cevaplar arayan siyasal kampanya uzmanları, saldırı mesajlarına zamanın-

da doğrudan karşılık verebilmek için, rakip parti ya da adayın “uyanık/tetikte” olması 

gerektiği konusunda fikir birliği oluşturmaktadırlar. Ayrıca uzmanlar saldırıya uğra-

yan adayın; medya haberlerini, siyasal reklamları ve televizyonda yayınlanan tartış-

ma programlarını stratejik biçimde kullanması ve olabildiğince çabuk cevap vermesi 

gerektiğini de tavsiye etmektedirler (An, 2003:19). 
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Bir siyasal kampanyada aşılama stratejisi, bir adayın taraftarlarını rakibin ya-

pacağı saldırılara karşı hazırlamak ve böylece rakibin saldırıları sırasında ve sonra-

sında onların adaya ilişkin olumlu tutumlarını muhafaza etmek için kullanılmaktadır 

(Johnson-Cartee ve Copeland, 1997b:172-173). Aşılama teorisi, rakipten geleceği 

bilinen veya tahmin edilen saldırılara hazırlık olarak (seçmenlerde söz konusu saldı-

rılara karşı bir direnç geliştirmek adına) kullanılabilecek bir savunma önlemidir 

(Szabo ve Pfau, 2002:244). Yani aşılama, önceden planlanmış bir sürecin uygulan-

masıdır (Peltekoğlu, 2001:58). 

Devran’ın (2003:156) da ifade ettiği gibi, aşılama kavramı aslında siyasal ile-

tişime tıp biliminden geçmiştir. Tıpta bireyleri bazı virüslere ya da hastalıklara karşı 

dirençli kılmak amacıyla onlara bu virüsler daha hafif bir düzeyde enjekte edilmek-

tedir. Bunun doğal sonucunda da bu bireyler o tür hastalıklara daha büyük bir direnç 

göstererek hastalığın üstesinden gelmektedirler. İşte siyasal kampanyalarda da bek-

lenmekte olan negatif saldırılarının gücünü kırmak, saptırmak ve azaltmak için 

proaktif reklam kullanımına başvurulabilmektedir. Böylelikle rakip vereceği olumsuz 

bilgilere ilişkin hedef kitle önceden bilgilendirilerek ve onlara konunun gerçek yönü 

belirli dozajdaki bilgilerle anlatılarak, olumsuz mesajlara karşı direnç göstermeleri 

sağlanmaktadır.  

1986 ABD Senato Seçimleri’nde saldırı mesajlarının kullanımı ve aşılama 

yaklaşımının etkinliğini araştıran ve bu amaçla bir saha araştırması gerçekleştiren 

Pfau ve Burgoon (1988:105-106) göre, siyasal kampanya iletişiminde aşılama rek-

lamlarının üç temel işlevi bulunmaktadır. Bunları sıralayacak olursak: 

1. Siyasal saldırı kaynağının potansiyel etkinliğini yok etmek, 

2 . Siyasal saldırının içeriğini değiştirmek, 

3. Siyasal saldırıların seçmenin seçim davranışına ilişkin olası etkisini azalt-

mak.  

Öte yandan güçlü parti özdeşleşmesi kuran seçmenlerde daha etkili olabilen 

aşılama stratejisinin (Milburn, 1998:256); başarılı olabilmesi için üç koşulun yerine 

getirilmesi gerekmektedir. Söz konusu koşullar (McGuire, 1964, aktaran, Johnson-

Cartee ve Copeland, 1991:214-215): 

1. Seçmen mevcut tutumunu savunabilecek kadar bilgiye sahip olmalıdır ya 

da seçmene tutum ve kanaatlerini koruması için yeterli bilgi verilmelidir. 
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2. Seçmenin savunma girişiminde bulunmaya fırsatı olmalıdır. 

3. Seçmen, kendi görüşlerini savunmak amacıyla motive (teşvik) edilmiş ol-

malıdır. 

Yukarıdaki koşullara ilave olarak, duruma bağlı faktörlerin de rakip tarafın-

dan gelen olumsuz mesajlara karşı koruyucu bir güç olarak aşılamanın mümkün ol-

masında etkili olabilecekleri kanıtlanmıştır. Bu faktörler; hedef kitlenin mevcut tu-

tumlarına karşı hissettiği tehdit düzeyi, mesajın veya kaynağın hedef kitlenin beklen-

tilerini kırması ve masajın bağlamıdır (genel çerçevesidir) (Johnson-Cartee ve 

Copeland, 1997a:39). 

Yaygın literatür incelendiğinde aşılama stratejisinin sahip olduğu olanaklar 

Pfau ve arkadaşları tarafından yürütülen iki farklı alan araştırmasında ortaya koyul-

maya çalışılmıştır. Söz konusu araştırmalardan birinde, 1986 ABD Senato Seçimleri 

esnasında Güney Dakota Eyaleti’ndeki adayların kampanya faaliyetleri üzerinde yo-

ğunlaşılmış; diğeri ise 1988 ABD Başkanlık Seçimleri’ni ele almıştır (Ansolabehere 

ve Iyengar, 1996:115). 

Birinci araştırmanın sonuçları göstermektedir ki; hem benzerle aşılama (seç-

mene, rakibin olası saldırı mesajına benzer mesajlar sunma) hem de farklı ile aşılama 

stratejilerinin her ikisi de seçmen denekleri, daha sonra gelen saldırı reklamlarının 

etkisine karşı dirençli kılmaktadır. Öyle ki, araştırmada aşılama yapılan seçmenler 

kontrol grubundakilere göre; saldırı reklamlarını yaptıran adaylara daha az destek 

vermişler, saldırı içerikli reklam nedeniyle daha az tutum değiştirmişler ve saldırı 

reklamı yaptıran aday için daha az oy verme eğilimi göstermişlerdir. Bir başka ilginç 

sonuç, aşılama stratejisi zaman içinde alıcıların tutumları üzerindeki etkinliğini yitir-

se de, reklam veren adaya oy verme davranışı üzerinde kalıcı etkilere yol açmıştır. 

Yine aşılama stratejisinin, partileriyle güçlü bağlar kuran seçmenler üzerinde; zayıf 

parti taraftarları, sık sık taraf değiştiren seçmenler ve kararsızlara göre daha etkili 

olduğu araştırma sonucunda ortaya koyulmuştur. Dahası, ortaya çıkan etkileşim iliş-

kisi, benzerle aşılama mesajlarının güçlü parti taraftarları arasında; diğer yandan 

farklıyla aşılama mesajlarının ise zayıf parti taraftarları arasında daha büyük direnç 

uyandırdığını göstermektedir (Szabo ve Pfau, 2002:245). 

1988 ABD Başkanlık Seçim kampanyalarında araştırmalarının devamını ger-

çekleştiren Pfau ve arkadaşları, doğrudan postalama yöntemini, aşılama hazırlıkla-
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rında ana iletişim aracı olarak belirlemişlerdir. Bu ikinci araştırmanın sunduğu bulgu-

lara göre de, aşılama mesajları, saldırı sonrası çürütme reklamlarından daha etkili ve 

verimli bir strateji türüdür (Szabo ve Pfau, 2002:245). 

Pfau ve arkadaşlarının (1990) yaptığı bu iki araştırmadan elde edilen bulgula-

rın toplu değerlendirmesi göstermektedir ki; negatif saldırı mesajlarının ikna edici 

gücünü azaltmada ya da ortadan kaldırmada aşılama stratejisi uygulanabilir bir yak-

laşımdır. Gerek benzerle aşılama gerekse de farklı ile aşılama mesajları, değişik seç-

men gruplarını, tercih ettikleri adaylara yapılan saldırı mesajlarına karşı daha dirençli 

kılmada son derece fonksiyonel bir yapıya sahiptir.              

Örneğin, ABD’de 1992 yılında gerçekleştirilen Başkanlık Seçimleri öncesin-

de Clinton, aşılama yöntemini kullanan bir aday olarak göze çarpmaktadır. Clinton, 

rakiplerinin kendisini zampara veya kadınlara düşkün bir kişi olduğu şeklindeki olası 

suçlamalarını engellemek için kadın sorunları konusunda önemli çalışmalar yapmış 

ve feministlerin beğenisini kazanmak için çaba göstermiştir (Devran, 2003:157).  

Türkiye’de ise aşılama yöntemi 3 Kasım 2002 Genel Seçimlerinde AKP tara-

fından sıklıkla tercih edilen bir yöntem olmuştur. Öyle ki, Recep Tayyip Erdoğan, 

partiyi kurmadan önce, “Ben değiştim. Eskiden sahip olduğum dünya görüşlerine 

artık sahip değilim” diyerek bir ölçüde aşılama stratejisi kullanmıştır. Yeni oluşumla, 

geçmişin mirasını (Milli Görüş mirası) reddettiğini işaret eden Erdoğan, değişim kav-

ramıyla da bu anlayışı pekiştirmenin çabası içine girmiştir. Bostancı’nın (2002:21) 

ifadesiyle, bu hareket tarzı, Refah Partisi çizgisindeki geleneksel referansların yü-

künden ve kitlelerle iletişim kurmaya mani olan cemaatçi anlayıştan kurtulmaya hem 

zemin hazırlamış hem de bu “kurtuluşu” meşrulaştırmıştır. Söz konusu stratejinin bir 

sonucu olarak 2002 Genel Seçimlerinde AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın geç-

mişi, diğer partiler tarafından kampanya konusu yapılmamıştır (Devran, 2003:157). 

D. NEGATİF SİYASAL REKLAMLAR 

Seçim kampanyalarında önemi zaman içinde giderek artan negatif siyasal rek-

lamcılık, farklı çalışmalarda farklı şekillerde ele alınmıştır (Banwart, 2002:40). Bir 

bakıma negatif kampanya stratejisi; seçmen katılımındaki düşüşler, siyasal alaycılık 

ve kamunun keyfinin kaçması gibi kavramlarla ilişkilendirilmiştir (Lau ve Pomper, 

2001:69-70).  
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Negatif siyasal reklamcılık tanımının yapılmasındaki bu zorlanımda aşağıda 

sunulan sorulara verilen cevaplar en büyük etken olmaktadır (Görgün, 2002:23): 

— Bir kampanya rakibe ne zaman saldırmalıdır? 

— Tüm kampanya stratejisi içerisine negatif taktikleri de eklemek gerektiği 

kararında en önemli faktör nedir? 

— Bu faktörler tanımlanabilir ve önemi belirlenebilir mi? 

— Rakip adayı eleştirmede en doğru zaman nedir? 

— Bir kampanyada saldırıdan ne zaman kaçınmalıdır? 

— Parti ya da aday saldırıya uğradığında her zaman yanıt verilmeli midir? ya 

da en doğru hareketin sessiz kalmak yani yanıt vermemek olduğu zamanlar da var 

mı?  

1960’dan 1988’e kadar ABD’de yapılan Başkanlık seçimlerindeki reklamları 

analiz ettikleri çalışmasında Kaid ve Johnston (1991:53), negatif siyasal reklamları; 

rakibi eleştiren aday reklamları olarak tanımlamışlardır. 

Surlin ve Gordon (1977:89) ise, negatif siyasal reklamı; rakip adayların kişi-

sel özellikleri, ortaya attıkları düşünceler veya üye oldukları partilere yönelik saldırı-

ları içeren reklamlar olarak tarif etmişlerdir.  

Negatif siyasal reklam, modern bir kampanya taktiği olmasına rağmen; terim, 

yaygın bir toplumsal hastalık olarak siyasal iletişim alanında yanlış anlaşılmış fikir-

lerden birisini oluşturmaktadır. Negatif siyasal reklamcılığın kullanımı çevresindeki 

çelişkiler, öne sürülen bazısı açık bazısı gizli gerekçelere dayanmaktadır. Bunlara 

göre, negatif siyasal reklamlar, pozitif siyasal reklamlardan daha farklı ve siyasal 

sistem üzerine daha zararlı bir etkiye sahiptir. Öne sürülen bu gerekçelerin dayanağı 

“negatif siyasal reklamcılık” teriminin kötüleyici tonundan kaynaklanabilmektedir. 

İsminde bile “negatif- olumsuz” çağrışım bulunan bir şeyin kendisinde muhakkak bir 

kötülük olması gerekmektedir. Bu görüşü savunanlara göre; eğer negatif siyasal rek-

lamcılıkta kötü bir şey varsa, bireye, siyasal kurumlara ve topluma da bu kötülük 

dokunması kuvvetle muhtemeldir (Johnson-Cartee ve Copeland, 1997a:19). 

Gerçekten de zaman içinde yapılan tanımlamalarda negatif siyasal reklamcı-

lık, çamur atma terimiyle eş anlamlı hale gelmiştir (Garramone, 1985:147). Stewart 

(1975:281, aktaran, Johnson-Cartee ve Copeland, 1991:271) yaptığı araştırmada 

seçmenlere çamur atmayı tanımlayan eylemlerin neler olduğunu sorduğunda en yay-
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gın cevaplar olarak şunları almıştır: “Rakibine karşı yapılan yanıltmalar; çarpıtma ve 

yanlış yönlendirme; rakibin özel hayatına veya kişiliğine saldırılar; rakibe veya onun 

fikirlerine karşı önemsiz, ilgisiz bilgi ve suçlamaları ortaya çıkarma vb…”. Stewart’a 

göre seçmenler çamur atmayı, “parti ya da adayların elindeki her türlü araçlarla, ah-

laki düşünceleri veya basitçe dürüstlüğü göz önünde bulundurmadan, rakibi tahrip 

etmeye yönelmiş bir eylem” olarak görmektedirler. 

Öte yandan gazeteciler de negatif siyasal reklamcılığın halk zihninde çamur 

atma ile anlamlandırılmasına yardımcı olmuştur. Gazeteci mantığı, muhabirlerin 

“negatif reklamı” çatışmalı ve bu nedenle de haber değerine sahip olarak görmesini 

şart koşmaktadır. Bu mantığa göre bütün çatışmalar haber değerine sahiptir, çünkü 

mevcut düzeni rahatsız etmektedir. Öyleyse çatışma, normalin dışında bir olaydır ve 

söz konusu bu anormallik onun haber değerinin dayanağını oluşturmaktadır (John-

son-Cartee ve Copeland, 1997a:20). Sonuçta negatifliğin reklam stratejisi dışında 

kitle iletişim araçlarında işlenecek önemli bir haber değeri taşımasından dolayı 

(Galtung ve Ruge, 1973:58-59; Rigel, 2000b:205), siyasal adaylar, haberlerde yer 

almak amacıyla söylemlerinde negatifliğe de eğilmektedirler. Madalyonun diğer bir 

yüzü olarak medya profesyonelleri de, ticari amaçlarını gerekleştirebilmek için nega-

tif olaylara yönelimli davranmayı bir koşul olarak görmektedir. Medyanın gözünde 

negatiflik ve zıtlıkların ilgi çekiciliği sebebiyle bir olay, sonuç olarak ne kadar olum-

suzluk içeriyorsa o kadar haber olma özelliği taşımaktadır (Güz, 2005:67). Haber 

içeriklerinde negatif olayların vurgulanması, yaşanılan zamanla ilgili olduğu gibi, 

geleceğe yönelik tehditleri de içermektedir (Alver, 2003:208).     

Negatif siyasal reklamlara seçim kampanyaları boyunca özel koşullarda baş-

vurulmaktadır. Örneğin; iki partinin programı, sorunlara getirdikleri çözümler ve 

seçmenlere vaad ettikleri arasında önemli bir fark yoksa ve yasalar izin veriyorsa 

seçmenlerinin dikkatini çekmek için bu tür reklam kullanılabilmektedir (Görgün, 

2002:22). 

Yine Kahn’ın (1993:491) vurguladığı gibi, negatif siyasal reklamlar, kadın 

adayların yanı sıra görevi başındaki bir adaya meydan okuyanlar (challenger) tara-

fından daha çok tercih edilmektedir. Yazara göre, erkek adaylar “negatif kampanya 

ile meşgul olurlarsa, bir kadını dövmüş gibi algılanacaklarına inandıkları için” nega-
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tif reklam kullanmaya daha az eğilim göstermektedirler (aktaran, Robertson, 

2000:56).     

Sonuç olarak seçmenin desteğini kazanmak için mücadele eden parti ve aday-

lardan iki şey yapmaları beklenmektedir: Birincisi, neden kendilerine oy vermeleri ve 

ikincisi de neden diğer adaylara oy vermemeleri gerektiğine seçmenleri ikna etmele-

ri. Rakip adaya neden oy vermemeleri gerektiğini açıklamanın en kolay yolu ise ne-

gatif siyasal reklamdır (Kara, 2000:128). İster ima yoluyla isterse de açık şekilde 

olsun karşı tarafı aşağı bir düzeyde konumlandıran negatif siyasal reklam (Johnson-

Cartee ve Copeland, 1997a:20-21); pozitif siyasal reklamla karşılaştırıldığında şu 

ayrımlar dikkati çekmektedir (Görgün, 2002:25): 

— Negatif siyasal reklam, rakip adayın kendisi ya da partisine veya adayın iş-

lediği konulara saldırıları içermektedir. Pozitif siyasal reklam ise; siyasal parti ya da 

adayın kendi icraatlarını, vaadlerini iyimser bir gelecek teması içinde sunun reklam-

lardır. 

— Negatif siyasal reklam, eleştiri unsurunu kullanırken; pozitif siyasal rek-

lam iyi özelliklere vurgu yapmaktadır. 

— Negatif siyasal reklam, rakip parti ya da adayın yeterliliğini ve gücünü sor-

gulayarak, onlara ilişkin şüphe yaratmak amacını taşıyan reklamlardır.  

1. Negatif Siyasal Reklamların Tarihsel Gelişimi  

Negatif siyasal reklamların kökenleri eski Yunan’a kadar uzanmakta olup; 

negatif reklam gereksinimi ilk retorik çalışmalarından beri fark edilmiştir. Bu anlam-

da negatif reklamı, Aristo’nun övgü ya da suçlama içeren epideiktik söylem olarak 

sınıflandırdığı bir uygulama olarak görmek doğru bir yaklaşım olacaktır. Eski reto-

rikçiler eleştirinin gerekli olduğunu varsaymalarına rağmen buna pek önem vermeye-

rek, dikkatlerinin büyük bir kısmını epideiktik söylemlerde (övgü veya suçlama söy-

lemi) yoğunlaştırmışlardır (Klotz, 1998:348).   

Modern anlamda ise ilk örneklerine daha çok batıda şahit olduğumuz negatif 

siyasal reklamcılık, Amerikan tarihi kadar eski olup; kökeni 1800’lere dayanmakta-

dır. 1800’deki ilk yarışmalı seçim kampanyaları boyunca parti ya da adaylar gazete-

ler vasıtasıyla, rakip parti ya da adaylara saldırılarda bulunmuşlardır (Polat, 

1997:94). 
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Örneğin; bir federalist gazete olan The Connecticut Courant, Cumhuriyetçi 

Parti’ye açıkça saldıran yazılar yayınladı. Yine partizan gazetelerin yanı sıra broşür-

ler, pankartlar, rozetler, mendiller, şarkı ve dinsel müzik aracılığıyla negatif mesaj 

içerikleri seçmenlere iletilerek, onları ikna edilmeye çalışılmıştır. O dönemde negatif 

siyasal şarkıların en ünlüsü, 1884 ABD Başkanlık Seçimlerinde Demokrat aday 

Grover Cleveland’a karşı, Cumhuriyetçilerin desteklediği James G. Blaine tarafından 

kullanılmıştır (Johnson-Cartee ve Copeland, 1991:6-7).     

Siyasal kampanyalarda profesyonel anlamda negatif reklamların kullanımı 

1950’li yıllara rastlamaktadır. 1952 ABD Başkanlık Seçim kampanyasında başkan 

adaylarından hem Eisenhower hem de Stevenson birbirlerine karşı negatif reklamları 

kullanmışlardır. Bun anlamda Benoit (1999:29), yaptığı araştırmada Eisenhower rek-

lamlarının % 69’unun; Stevenson reklamlarının ise % 36’sının saldırı türü mesajlar 

içerdiğini tespit etmiştir. 

Bu yıllar aslında Amerikan politik yaşamının geleneksel karakterini önemli 

ölçüde değiştiren bir dönem olması bakımından da önem arz etmektedir. Artık nega-

tif siyasal televizyon reklamlarıyla seçmen; politikanın seyirci-tüketici seçmenine 

dönüştürülmüştür (Johnson-Cartee ve Copeland, 1991:3). 

Negatif siyasal reklamların seçim kampanyalarında önemi ve ağırlığı zaman 

içinde arttıkça bu alana yönelik yapılan çalışmalar da hız kazanmıştır. Negatiflik 

üzerine 1977 yılında ilk kapsamlı araştırmaya yapan Samuel Kernell, başkanlık se-

çimlerinde milletvekilliği kazanan, ancak seçimin tam ortasında yarışı kaybeden baş-

kan adaylarının, seçimi kaybetmesinde belirleyici faktörün “negatiflik” öğesi olduğu 

bulmuştur (Görgün, 2002:29).  

1979 yılında ABD’de televizyonda yayınlanan siyasal reklamlarla ilgili bir 

inceleme gerçekleştiren Cumhuriyetçi Kongre Kampanya Komitesi, negatif siyasal 

reklamcılığın “yüksek riskli bir yaklaşım” olduğunu, çünkü bu tür reklamların, ula-

şılmak istenen hedef ile seçmeni siyasetten soğutma arasında yer aldığını ortaya çı-

karmışlardır (Johnson-Cartee ve Copeland, 1991:8-9). 

1980’lerin başından beri negatif siyasal reklamcılık, ABD başta olmak üzere 

bir çok Avrupa ülkesinde seçim kampanyalarının hâkim stratejisi haline gelmiştir. 

Göreve yeni talip olanların negatif siyasal reklamı kullanması, kampanya maliyeti 
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verimliliği yüzünden daha yaygın iken; o görevi hali hazırda yürüten adaylar da ne-

gatif siyasal reklamları yaygın biçimde tercih etmişlerdir. 

Örneğin, ABD’de 1986 Seçimleri, negatif siyasal reklamların yoğunlukla kul-

lanıldığı bir seçim yılı olmuştur. Daha çok mizahı unsurların kullanıldığı negatif rek-

lamlarda, tarım politikasından bölgesel ekonomik eşitsizliklere kadar (örneğin; zen-

gin New York ve California ile çileli Orta Batı arasındaki ayrıma vurgu yapan rek-

lamlar) çeşitli konularda rakip parti ve adaylar birbirlerine saldırmışlardır (Kern, 

1989:108). 

Öte yandan 1988 ABD Başkanlık Seçimlerinde seçmenler dikkatlerinin ço-

ğunu, rakibi küçük düşürme yönünde kullanılan negatif reklamcılık üzerine yoğun-

laştırmışlardır. Örneğin, Dukakis, adayların sorumlulukları ile ilgili düzenlediği kon-

feransta “George Bush’un Paketi” adını verdiği dört reklamı kullanmıştır (Hill, 

1989:14). Buna karşın diğer aday Bush ise Dukakis’e, onun kişilik yapısının farklı 

olduğu ve birçok Amerikalının değer yargılarına ters düştüğü teziyle saldırmıştır 

(Swint, 1998:26). Özellikle Dukakis’in genel af programını eleştiren “Döner Kapı” 

isimli televizyon reklamı, “Dukakis’in suçlular hakkında yumuşak davrandığı ve ağır 

ceza mahkumlarıyla ilgili Amerikan vatandaşının kaygılarını paylaşmadığı” nokta-

sında seçmenlerin ikna olmasını sağlamıştır (Powell ve Cowart, 2003:268; 

Ansolabehere ve Iyengar, 1995:64-65). 

1988 Başkanlık Seçimlerinde aday George Bush’un, Demokratların halkın 

sağlığına ne kadar az önem verdiklerini göstermek amacıyla yayınlattığı bir diğer 

reklam filmi “Boston Horbour” (Boston Limanı) adını taşımaktadır. Doğrudan saldırı 

tarzında hazırlanan bu negatif reklam filminde, Demokrat Partililerin ve özellikle 

Dukakis’in hiç de çevreci bir kişi olmadığı iddia edilmişti (Devran, 2003:141-142). 

1988 Başkanlık kampanyaları yukarıda kısaca açıklanan reklamların yanında, 

başkanların televizyonda karşılıklı birbirlerine saldırdıkları tartışma programlarına da 

sahne olmuştur. Bu programların birinde Dukakis, General Noriega ile yapılan bazı 

gizli anlaşmaları ve İrangate Skandalı’nı1 gündeme getirerek rakibi Bush’u sıkıştır-

maya çalışmıştır. Bunlar Bush’un tartışmaktan pek fazla hoşlanacağı konular olma-

masına rağmen, Bush’un doğal ve gayet açık tavrı Dukakis’in fazla puan toplamasını 

önlemiştir (Turam, 1994:220). 

                                                
1
 Amerikan yönetimi İran’a gizlice silah satmakla suçlanmaktaydı. 
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Siyasal kampanyalardaki negatiflik eğilimi 1992 ABD Başkanlık Seçimlerin-

de de kendini hissettirmiştir. Öyle ki, hem görevi başındaki George Bush hem de 

başkan adayı Bill Clinton kampanya çalışmalarında negatif reklamlara yönelmişler-

dir. Özellikle Clinton’un reklam kampanyasında ekonominin kötü durumu üzerinde 

odaklanılmış; Başkan Bush’un Amerikan halkının yaşam standardını iyileştirme ko-

nusundaki yetersizliği sıklıkla dile getirilmiştir2. Clinton için hazırlanan reklamlarda 

bir yandan rakibe saldırılırken, diğer yandan da ekonominin toplarlanması ve deği-

şim için seçmenlerden oy talep edilmiştir. Kampanya aktivitelerinin de etkisiyle eko-

nomi konusunda kendi adaylarının inanılır bulunmadığını anlayan Bush’un kampan-

ya danışmanları ise, çalışmalarını, güven ve kişilik konuları üzerine konumlandırmış-

lardır. Ayrıca negatif tarzda hazırlanan reklamlarda, Clinton’un geçmişteki eylemleri 

ve Arkansas Valililiği sırasında yaptıkları kötü bir biçimde sunularak Amerikan seç-

meni uyarılmıştır (Ansolabehere ve Iyengar, 1995:33).    

1990’lı yılların ikinci yarısına gelindiğinde ise, kitle iletişim teknolojisinin 

gelişmesiyle birlikte yeni yeni araçlar negatif kampanyalarda boy gösterir olmuştur. 

Örneğin, ABD’de 1996 Başkanlık Seçimlerinde rakibe karşı başlatılan kampanyalar-

da telefon kullanmak bu yöntemlerden birisidir. Telefonun özellikle rakip parti ya da 

adaya çamur atmak amacıyla kullanılmaya başlaması, beraberinde “push polls”3 adı 

verilen bir kavramın ortaya çıkmasını ve yaygınlaşmasını sağlamıştır. Aslında kav-

ramın temelinde yatan oy toplamak değil; anket maskesi altında dürüst olmayan bir 

yolla seçmenler aranarak, rakip aday hakkında hoş olmayan bilgileri yaymak ve des-

tekleyicilerinin sayısını aza indirgemektir (Görgün, 2002:62). 

1996 Başkanlık Seçimleri’nde “push polls” tekniğinin, Clinton tarafından 

Cumhuriyetçilerin adayı Bob Dole aleyhine kullanıldığı göze çarpmaktadır. Karşı 

harekete geçen Dole de, New York kentinde bir telefon pazarlama şirketini kirala-

mak suretiyle Clinton’a yönelik negatif saldırı kampanyasında bulunmuştur (Görgün, 

2002:63). 

                                                
2
 California Eyaleti’ndeki ekonomik istikrarsızlık göz önüne alındığında, Başkan George Bush’un bu 

eyalette seçimi kazanması zor gözükmekteydi. Hatta yapılan çeşitli kamuoyu araştırmaları, California 
halkının mevcut başkandan tamamen hoşuntsuz olduklarına işaret ediyordu. Öyle ki, California’lıların 
Bush konusundaki kaygıları seçim sonuçları tarafından da doğrulanmıştır. Eyaletin genelinde seçimi 
Clinton kazanırken; diğer aday Ross Perot ise % 20 gibi azımsanmayacak bir oy oranına ulaşmıştır 
(Ayrıntılı bilgi için bkz., Ansolabehere ve Iyengar, 1995:33-34). 
3
 Seçmenin belirlenmiş parti ya da adaya oy vermesini sağlamak için; söz konusu parti veya adaya 

olan duygusal destek derecesini artırıp, ikna etmek için gösterilen çaba, güç ve özendirme. 
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Öte yandan seçmen üzerindeki etkisi halen tartışması konusu olan negatif si-

yasal reklamlar (Polat, 1997:96), Türkiye’de çeşitli dönemlerde siyasal kampanya-

larda kullanılan bir tür olmuştur. 

Sözgelimi 1965 Seçimlerinde CHP teşkilatı tarafından hazırlanan el ilanların-

da AP (Adalet Partisi) lideri Süleyman Demirel doğrudan hedef alınmış ve Demirel 

mason olmakla suçlanmıştır. Buna karşılık AP, karşı propaganda çalışmalarında 

“CHP’nin Komünizmi övme, komünist olma” tezini ön planda tutmuştur. AP ayrıca, 

komünistlik temasını işleyen bazı gazetelerin nüshalarını da bol miktarda satın almak 

suretiyle köy ve illere dağıtma yoluna gitmiştir. Bu çeşit özel nüshalardan bir tanesi 

İzmir’de çıkan “Adalet” isimli gazetenin 27.9.1965 tarihli sayısında yayınlanmıştır. 

Gazetenin birinci sayfasını, İnönü’yü Moskova’da Stalin, Molotof, Kalinin, Karahan, 

Podgorny ve Bn. Gromiko ile gösteren çeşitli fotoğraflar kaplamaktadır. Manşette ise 

şu yazılar dikkat çekmektedir: “Vatandaşları kurşuna dizdirip, ot ve süpürge tohumu 

yedirenler, iktidara gelemez. Ortanın solu, Moskova’dır yolu. Allah CHP’nin iktida-

rından korusun” (Abadan, 1966:258-259). 

Sonuçta Türkiye’de çok partili demokratik hayata geçildikten sonra negatif 

kampanyanın ilk örneklerinden birine rastladığımız bu seçim döneminde partiler, 

propaganda çalışmalarında akıldan çok duygulara hitap eden, tahrik edici, kuvvetini 

gerçek delillerden çok asılsız iddia ve suçlamalardan alan bir anlayışı esas almışlar-

dır. Diğer yandan seçmenlerin büyük çoğunluğunun asgari bir yurttaşlık bilgisinden 

yoksun oluşu, geleneksel fikir kalıplarından güç alan telkinlerin etkililik derecesini 

olağanüstü ölçüde artırmıştır (Abadan, 1966:263). 

1987 Genel Seçimleri’nde SHP, halkın iktidar patisi ANAP tarafından “Li-

mon” gibi sıkılması simgesini, hem gazete reklamlarında hem de televizyondaki pro-

paganda konuşmalarında kullanmıştır (Tokgöz, 1991:24; Elden ve Fırlar, 2004:121-

122). SHP için hazırlanan diğer reklam filmlerinde de, vatandaşların öncelikli olarak 

olumsuz bir tonda sorunları dile getiriliyor; ardından Erdal İnönü görünüyor ve her 

şey olumlu bir hale bürünüyordu (Devran, 2003:145). SHP, bu seçim döneminde ilk 

defa oy kullanacak gençlere dönük hazırlattığı televizyon reklamında tiyatro sanatçısı 

Ferhan Şensoy yer almıştır. Şensoy, “Seçimde ANAP’a mı oy vereceğiz ağabey?” 

diye soran Osman lakaplı arkadaşı Rasim Öztekin’e, “Saçmalama Oss-man! Oyumuz 

SHP’ye” şeklinde cevap vermektedir (Özkan, 2002:93). Her reklamın sonunda ise, 
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Genel Başkana (Erdal İnönü’ye) seçmenler tarafından söz verilmiş ve Genel Başkan 

son ve çarpıcı iletiyi orijinal müzik eşliğinde seçmenlere ulaştırmıştır. Ayrıca rekla-

mın bitiş kısmında SHP mitinglerinden çoşkulu, neşeli insanlara parti amblemi eşli-

ğinde yer verilmiştir (Nedimoğlu, 1990:138-139). 

Bir başka noktada limon ilanının etkisi ANAP’ı harekete geçirmiş; kampanya 

yöneticisi Ege Ernart’ın karşı çıkmasına rağmen, SHP’nin “limon gibi sıkılmak” te-

masını işleyen reklamlarına, “Bir siyasi gaf, bir milli ayıp…” başlıklı negatif tepkisel 

cevap reklamıyla karşılık verilmiştir. ANAP, “Sırf bir oy uğruna, insan kendi mille-

tine limon demez. Milletini limona benzetmez. Ayıptır… Siyasette acemi olunabilir. 

Ama insanın kendi milletine karşı kabalık etmesi, siyasi gaftır. Hoş geldiler siyaset 

sahnesine” diyerek limon kampanyasını eleştirmiştir (Tokgöz, 1991:24). Aslında 

ANAP’ın söz konusu cevap reklamları, SHP’nin kampanyasına olumlu katkı sağla-

mıştır. Çünkü köşe yazarları limon kampanyasını öven ya da yeren yazılar kaleme 

almışladır. Böylelikle kampanyaların başlangıç aşamasında SHP reklamların gün-

demde kalması ve konuşulması için gerekli ortam oluşmuştur. 

Öte yandan Türkiye’de negatif siyasal reklamlar, genel seçimlerde olduğu 

kadar yerel seçimlerde de tercih edilen bir strateji olarak ön plana çıkmaktadır. Örne-

ğin, 1989 Yerel Seçimleri’nde DYP, farklı ulusal gazetelerde yayınlanan ve “Ülken, 

Belden, Ailen için Bize Güven” başlığını taşıyan ilanında, bir taraftan aynı pazar 

bölümünü hedefleyen ANAP’ı karalarken; diğer taraftan da kendilerinin ne kadar iyi 

olduğunu belirtici mesaj unsurlarına ağırlık vermiştir. Bu reklamlarda, pahalılık, enf-

lasyon, işçi ve memurun dar boğaza düşmesinin sebebi olarak ANAP gösterilmekte, 

üretim ve yatırımın artmasını sağlamada beceriksiz olan bu partinin yerine DYP öne-

rilmektedir (Kara, 2000:130-131). 

1991 Genel Seçimlerinde SHP, bir önceki genel seçimde olduğu gibi, rakiple-

rine yönelik negatif kampanyalara devam etmiştir. Bu bağlamda SHP, “Ne farkları 

var?” başlığını taşıyan ilanlarında Rusların ünlü matruşka adı verilen içi içe geçmiş 

bebek figürlerinden yararlanmıştır. Siyasi parti liderlerinin resimlerinin çizili olduğu 

matruşkaları kullanmakla SHP, seçmene, Süleyman Demirel’den Mesut Yılmaz’a 

sağ partilerin liderleri arasında hiçbir farkın olmadığı, farklı olan tek liderin İnönü 

olduğunu anlatmak istemiştir (Elden ve Fırlar, 2004:123). 
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Devran’a (2003:145) göre, SHP’nin bu negatif içerikli reklamlarındaki en bü-

yük hata, matruşka bebeklerin Türk kültürünün bir parçası olmaması ve bu ilanlarda 

kullanılan kodların, sıradan bir seçmenin kolayca çözümleyebilmesine imkân tanı-

mamasıdır. 

Özellikle 1991 Genel Seçimleri’yle birlikte negatif siyasal reklam uygulama-

larındaki artış, bir çok partinin bu stratejiye yönelmesinde etkili olmuştur. Söz konu-

su partilerden biri olan RP (Refah Partisi), kampanya çalışmalarında bir taraftan mar-

jinal söylemlerinden çıkıp, tüm seçmenleri kucaklayan bir kitle partisi görünümü 

sergilemeye çalışırken; diğer taraftan da iktidar partisini hedef alarak olumsuz bir 

reklam kampanyasına ağırlık vermiştir. “Demokrasi mi?..”, “Faiz beni batırdı!..”, 

“Doğulu olmak suç mu?..”İki yakamız bir araya gelmiyor…”, “Enflasyon büyüyor, 

maaşım küçülüyor!..” gibi başlıkları taşıyan reklamlarda (Özkan, 2002:144-153), 

haksızlığa uğramış, toplumdaki sosyo-ekonomik eşitsizliğin kurbanı olmuş insan 

tiplerinden yararlanılmıştır. Bunlar arasında sanayici, emekli, dar gelirli memur, 

memur karısı, esnaf, işçi, işçi kızı, köylü, doğulu, başörtülü üniversiteli kız ve hayat 

kadını gibi toplumun değişik katmanlarından insanlar yer almaktadır. Reklam örnek-

leri dikkatlice değerlendirildiğinde, sorunların kaynağı olarak 1983’ten beri iktidarda 

bulunan ANAP’ın negatif yönde eleştirildiği dikkati çekmektedir (Tokgöz, 1994:27-

28). 

Zaman zaman dini renkleri ağır basan partilerin oylarını yükselttiği ve iktidar 

alternatif olduğu bu dönemlerde, din konusu, bir taraftan stratejik bir pazarlama aracı 

haline gelirken; diğer yandan da negatif veya pozitif tutundurma yaklaşımlarına konu 

olabilmiştir. Bunun en belirgin örneği, Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz tarafından 

1995 Genel Seçimleri’nde yürütülen seçim faaliyetidir ki- her iki lider de, anketlerin 

iktidar alternatifi olarak gösterdiği Refah Partisi karşısında partinin dini renklerini 

hedef alan, saldırı odaklı kampanya faaliyetlerine girişmiştir (Polat vd., 2004:90).      

Bir başka noktada Türkiye’de daha çok iktidar parti/partileri başta olmak üze-

re aynı kulvarda yarışılan ya da farklı ideolojik kutuplardaki partilere yönelik olarak 

uygulanan negatif siyasal reklamlar, 18 Nisan 1999 Genel Seçimlerinde kampanyala-

rın değişmez enstrümanı olmuştur. Mesela CHP, 20-21 ve 22 Mart 1999 tarihlerinde 

arka arkaya çeşitli gazetelerde yayınlanan tam sayfa ilanlarında farklı siyasi rakiple-
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rini hedeflemiştir. CHP’nin ilk iki ilanın konusu ANAP ve DYP iken; üçüncü ilanda 

Fazilet Partisi ve DSP hedef alınmıştır. 

Sonuç olarak yukarıda tarihsel süreç içerisinde çeşitli yönleriyle tartışılan ne-

gatif siyasal reklamcılık uygulamaları, gerek dünyada gerekse de Türkiye’de bundan 

sonra da artan bir şekilde kullanılmaya devam edilecek gibi gözükmektedir. Çünkü 

negatif siyasal reklamların seçmenlerin dikkatini çekme ve bilgi düzeylerini artırdığı 

yönündeki inanç devam ettiği sürece (Banwart, 2002:47), siyasi parti ya da adayların 

bu stratejiyi terk etmeleri pek olası gözükmemektedir.  

2. Negatif Siyasal Reklam Türleri 

Negatif siyasal reklamların tek amacı seçmen ve rakip aday arasındaki gerçek 

ya da potansiyel olabilecek güveni sarsmak mıdır? Yoksa negatif siyasal reklam, 

seçmenin, aday ya da partinin kimliğinin tanımlaması, onlarla empati kurması için 

bir bağ mı oluşturur (Görgün, 2002:42)? 

İşte bu tür sorulara karşı Kern (1989:94), negatif siyasal reklamcılığın “İkna 

yollu” ve “Zorlayıcı” olmak üzere iki türü olduğu hipotezini öne sürmüştür. İkna 

yollu reklamda, eğlence öğesi olarak mizahın, öz eleştirinin, hikaye anlatımının ve 

olayların farklı yönlerinin yaygın biçimde kullanımı göze çarpmaktadır. Zorlayıcı ya 

da başka bir anlatımla “acı gerçek” reklamlarında ise, adayın seçmenlerden farklı 

olduğu ve bu yüzden söz konusu kişiye güvenilemeyeceği iddiası görsel ve işitsel 

olarak en şiddetli biçimde ifade edilmektedir.  

Farklı bir sınıflandırmada bulunan Jamieson (1986:17-19) ise, negatif siyasal 

reklamları üçe ayırmaktadır. Yazara göre bu türler: (1) Birbiriyle ilgisiz görsel imge-

leri üst üste bindirerek yanlış çıkarımlar oluşturmayı amaçlayan kavram reklamları, 

(2) Sıradan vatandaşa rakibi kötüleme imkânı veren kişisel tanıklık reklamları ve (3) 

Seçmene, onun kendi başına olumsuz bir sonuç çıkarmasına yardımcı olacak biçimde 

bilgi sunan tarafsız anlatıcı reklamı (aktaran, McConkey, 1994:137).   

Johnson-Cartee ve Copeland (1991:17) da, “Negatif Siyasal Reklamcılık” adlı 

kitaplarında negatif siyasal reklamların; “doğrudan saldırı reklamları”, “doğrudan 

karşılaştırma” ve “imalı karşılaştırma reklamları” olmak üzere üç türünün bulundu-

ğunu ifade etmektedirler. Söz konusu bu ayrım siyasal reklamcılık literatüründe daha 

yaygın olarak ele alınıp tartışıldığı için, bunlara yönelik aşağıdaki bölümde daha de-

taylı bilgi verilmektedir.     
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a. Doğrudan Saldırı Reklamları 

Doğrudan saldırı reklamları; hedef adayın karakterlerine, güdülerine, yakın 

çevresine, partisine ve faaliyetlerine reklamverenin özellikleriyle hemen hemen hiç 

mukayeseye girmeden doğrudan saldırıyı içermektedir (Johnson-Cartee ve Copeland, 

1991:38). Merritt’e (1984:27) göre, bir negatif saldırı reklamı “öncelikle rakibin gö-

rünüşünü reklamı yapılan aday ya da parti lehine aşağılamak için tercih edilmekte-

dir”. 

Yukarıdaki tanımlarda dikkat çeken en önemli nokta doğrudan saldırı reklam-

larının yalnızca rakibe yönelik olup, adayları birbiriyle karşılaştırmamasıdır. Yani 

Reklamverenin veya diğer adayların üstünlüklerinden asla bahsedilmez. Siyasal par-

tilere de, aynı biçimde bir bireysel aday gibi ister isim olarak ister sembol olarak sal-

dırılabilir (Johnson-Cartee ve Copeland, 1997a:27). 

Bu strateji özellikle fazla bütçeye sahip olmayan kampanya çalışmalarında 

kullanılmaktadır. Kendisine saldırılan aday ya da siyasal partinin adı açıkça verilebi-

leceği gibi, muhalefet veya iktidar partisi gibi sıfatlardan da yararlanılabilir. Doğru-

dan saldırı mesajları bilhassa şu iki açıdan önem arz etmektedir (Devran, 2003:146-

147): 

1. Eğitim seviyesi düşük seçmenleri inançlarından, kanaatlerinden ya da gö-

rüşlerinden döndürmek. 

2. Var olan kanaatin pekişmesini sağlamak. 

Bu açıdan eğitim düzeyi yüksek ve kararsız seçmen oranının çok az olduğu 

bir seçim bölgesinde çoğunluğu elinde bulunduran bir aday veya partiye yönelik doğ-

rudan saldırı stratejisi kullanmak oldukça sakıncalıdır (Johnson-Cartee ve Copeland, 

1991:39). 

İslamoğlu’na (2002:110-111) göre, bir siyasal parti saldırı önceliklerini tayin 

ederken iki noktaya dikkat etmelidir. Birincisi, öncelikle hangi rakibe saldırması, 

ikincisi ise saldırının hangi alanlara yapılması gerektiğidir. Hangi rakibe saldırılacağı 

kararı, büyük ölçüde saldıracak olanın ve rakibinin siyasal pazardaki konumuna bağ-

lıdır. Örneğin, iktidardaki partiyi izleyen bir parti ya da aday, saldırısını lidere yönel-

tirken; başka bir parti ise aynı kulvarda yarıştığı kendisine en yakın olanı saldırı he-

defi olarak tanımlayabilir.  
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Şekil 11: Partilerin Saldırı Stratejilerini Kullanma Durumları 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kaynak: İslamoğlu, A. Hamdi (2002). Siyaset Pazarlaması: Toplam Kalite Yak-

laşımı, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım, s. 111. 

 

Yukarıdaki Şekil 11’e göre, iktidardaki partiyi izleyen bir parti, önceliği X 

partisine verip oradan topladığı güçle lider partiye saldırırken; C Partisi ise rahatlıkla 

üstesinden gelebileceği A Partisine yönelip, daha sonra D Partisine saldırabilmekte-

dir. Bu anlamda rakip seçilirken, hangi alanda zayıf olduğu özellikle dikkate alınma-

lıdır. 

Geleneksel anlayışta bu tür reklamı kullanan adaylar için dört basamaklı bir 

iletişim şekli bulunmaktadır (Swint, 1998:33-34): 

1. İsmi tanımlama 

2. Konular ve bireysel olarak adayın bulunduğu konumun üzerine yoğunlaş-

ma 

3. Saldırı evresi 

4. Son olarak pozitif reklama geri dönüş.  

Özellikle Amerika’da seçim kampanyalarında yapılan çoğu deneysel, alan 

araştırması ve içerik çözümlemesine yönelik çalışmaların bulguları göstermektedir 

D Partisi 

C Partisi 

A Partisi 

Lider Parti 

Lideri İzleyen Parti  

X Partisi 
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ki; hem kadın adaylar4 hem de erkek adaylar kampanyalarında saldırı stratejisine sık 

sık yer vermektedir. Öyle ki, kadın adaylar rakiplerine karşı yaptıkları olumsuz saldı-

rılarda daha çok konu içeriklerini ön plana çıkarırken; erkek adaylar, kadın rakipleri-

ne karşı düzenledikleri saldırı reklamlarında daha çok kişilik ve imaj faktörlerini kul-

lanmaktadırlar (Kaid, 2004:177). 

Uygulamada doğrudan saldırı reklamları daha çok, kısa olarak reklam tekrar-

larında kullanılır. Reklam tekrarlarında, ilk negatif reklam uyarısından yani ilk öğ-

renme periyodundan sonra, reklamların yerini aynı temayı işleyen fakat başka örnek-

lerle dramatize edilen reklamlar almaktadır (Polat, 1997:96).   

Aslında siyasal reklam gibi bir uyaranın etkisi, alıcı (seçmen) ile uyaran ara-

sındaki etkileşimin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle etkilerin ortaya 

çıkış şartları ve doğası, seçmenlere ilişkin özellikler bakımından incelenmelidir. 

Seçmenin reklamverenle ve reklamda hedef alınan parti ya da adayla ilgili mevcut 

tutum veya tercihi, onların reklamı algılamasını ve göstereceği tepkiyi etkilemektedir 

(Garramone, 1984:251). ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, siyasal konuları baz 

alan olumsuz mesajların kullanılmasını kabul eden kişiler, daha iyi gelir ve eğitim 

seviyesine sahip bireylerden oluşurken; adayın karakteristik özelliklerini baz alan 

saldırı mesajlarını onaylayan bireyler, daha düşük gelir ve eğitim düzeyine sahip 

kişilerden oluşmaktadır (Johnson-Cartee ve Copeland, 1991:12). Bir başka yönden 

doğrudan saldırı reklamları, seçmenin, reklamın hedef aldığı parti ya da adaya karşı 

başlangıçta negatif eğilimi varsa, daha etkili olabilmektedir (Ansolabehere ve 

Iyengar, 1995:98).  

Yine Roddy ve Garramone (1988:425) ABD’deki kolej öğrencileri üzerinde 

yaptıkları araştırmada; saldırı reklamlarını rakipten bir cevap izlediğinde, konu saldı-

                                                
4 ABD’deki seçim kampanyalarında kadın adaylar, kendilerinin güçlülük bakımından göreve uygun 
olduklarını gösterirken; fazla saldırgan veya erkeksi bir imaj çizmek arasındaki dengeyi tutturmakta 
her zaman zorlanmışlardır. Bu zorluk özellikle negatif reklam kullanımında daha çok ön plana çık-
maktadır. Benze ve Declercq (1985), erkek ve kadın adayların reklam stratejileri üzerine yaptıkları 
erken dönem araştırmasında, erkeklerin, kadınlara göre daha fazla negatif saldırı reklamı kullandığını 
tespit etmişlerdir. Bununla birlikte 1980’lerde kampanya reklamlarının daha ayrıntılı incelenmesi 
sonucunda, erkek ve kadın adaylar arasındaki negatif reklam kullanım farklılıklarının seçim düzeyine 
bağlı olarak değiştiği ortaya konulmuştur. Kahn (1996), Belediye Seçimleri’nde erkek adayların, ka-
dınlardan daha fazla negatif reklam kullandığını, fakat Başkanlık Seçimleri düzeyindeki kampanya-
larda ise, daha çok olumsuz reklam kullananların kadın adaylar olduğunu bulgulamıştır. 1990’lı yıllara 
gelindiğinde ise, artık kadın adaylar, birden çok göreve talip olmaları münasebetiyle negatif reklamları 
kullanma sıklıkları bakımından erkek adayları yakalamış, hatta bazı durumlarda da geçmiştir (aktaran, 
Kaid, 2004:177).  
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rı reklamlarının (adayın konular ve sorunlar karşısında takındığı tavra yönelik) imaj 

saldırı reklamlarından (adayın karakteristik özelliklerine yönelik) daha etkili olduğu 

sonucuna ulaşmışlardır. Denekler, rakibin suç ve çevresiyle ilgili pozisyonuna karşı 

saldırıyı, onun karakteristik özelliklerine yönelik saldırıdan daha haklı ve makul 

bulmuşladır. Bu nedenle siyasal kampanya planlayıcılarının dikkat etmesi gereken 

unsur; rakibin bir konudaki güçsüzlüğüne saldırmak, onun karakterine saldırmaktan 

daha erdemli ve daha fazla yarar sağlayacağıdır (Hong, 1996:13). 

Öte yandan negatif saldırı reklamlarının kampanya çalışmalarında sık kulla-

nılması göz önüne alınarak, veri ve olay çalışmalarıyla literatüre, negatif kampanyayı 

kullanmada bir takım davranış kuralları kazandırılmıştır. Bunları sıralayacak olursak 

(Swint, 1998:152-153): 

— Saldırı kampanyalarında kişisel saldırılardan, ismi deşifre etmekten ve 

alaycılıktan uzak durmak başarıyı artıracaktır. Özellikle rakibin geçmişteki icraatları 

ile olaylar ve sorunlar karşısındaki tavırlarına kilitlenmek daha faydalı olmaktadır. 

— Rakip hakkında öne sürülen iddiaların belgelenmesi ve diğer kaynaklarla 

desteklenmesi gerekmektedir. Bu güvenilirliği artırmada ve seçmenlerle daha etkin 

iletişim kurmada başarılı bir uygulamadır. 

— Rakip parti ya da adaya yönelik hassas ve tartışmalı bir konuda saldırıla-

cağı zaman televizyonun kullanılması sakıncalı olabilmektedir. Geri tepme etkisini 

önlemek adına, doğrudan postalama gibi hedef seçmen sayısını azaltacak yöntemleri 

kullanmak tavsiye edilmektedir. 

— Parti taraftarları istiyor diye rakibe yönelik negatif saldırı kampanyası dü-

zenlemek birçok istenmeyen durum ortaya çıkarabilir. Bu nedenle negatif saldırı 

kampanyasına başvurmadan önceden araştırma verilerinden faydalanmak gerekmek-

tedir.  

— İktidarda olan parti ya da adaylar için, şartlar elverişli ise, rakip adaylara 

yönelik negatif kampanya yürütmek daha uygundur. 

— Negatif bilginin daha dikkat çekici olması göz önüne alındığında, yürütü-

lecek negatif saldırı kampanyası, rakip parti ya da aday için zıt fikirler oluşturmayı 

amaçlamalıdır. 

Doğrudan saldırı reklamlarının belki de en ünlülerinden biri, 1988 ABD Baş-

kanlık Seçimleri’nde George Bush’un, rakibi Dukakis’e yönelik hazırlattığı “Boston 
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Horbour” (Boston Limanı) ismini taşıyan reklam filmidir. Demokratların halkın sağ-

lığı ve güvenliğine ne kadar özen gösterdiğine ilişkin tezleri ve kanaatleri ortadan 

kaldırmak için tasarlanan bu filmde, Demokrat Partililerin ve özellikle de Dukakis’in 

hiç de çevreci bir kişi olmadığı iddia edilmiştir (Devran, 2003:141-142). Doğrudan 

rakibi hedef alan söz konusu reklam filminin metni şöyledir (Johnson-Cartee ve 

Copeland, 1991:101-102): 
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sert bir karşılık vermiştir. Söz konusu bu reklam, Türk yazılı siyasal reklam tarihinin 

ilk atışması olarak kabul edilmektedir (Özkan, 2002:93).       

Diğer yönden 3 Kasım 2002 Genel Seçimleri de negatif saldırı reklamların 

yoğun olarak kullanıldığı bir seçim olması nedeniyle de dikkat çekmektedir. Özellik-

le kamuoyu araştırmalarının önde gösterdiği AKP’ye ve onun liderine yönelik olarak 

CHP lideri Deniz Baykal tarafından “Hakkında dosya bulunanlar bu ülkeyi yönete-

mez” şeklinde yapılan karalama veya saldırı stratejileri sonucunda, Recep Tayyip 

Erdoğan’ın mazlum olduğuna ilişkin seçmen nezrinde bir kanaat oluşmuştur. Kam-

panya iletişim stratejisi olarak saldırılara asla cevap vermeme ve kampanyayı negatif 

zemine çekmemeyi tercih eden AKP ise, “Her şey Türkiye için” sloganı temelinde, 

tartışma ve polemiğe girme yerine kendini halka anlatma, neyi nasıl yapacağını vur-

gulamaya özen göstermeyi ilke olarak benimsemiştir (Özkan, 2004a:235).    

b. Doğrudan Karşılaştırma Reklamları 

Siyasal parti ya da adayların, seçmenlere sunulacak politik bilgi veya 

vaadlerin miktarını artırmak için sadece saldırı reklamları kullanmaları ya da sadece 

pozitif savunma reklamlarına başvurmaları pek tavsiye edilen bir durum değildir 

(Jamieson vd., 2000:60). İşte bu güçlüğe karşı bir çözüm olarak ortaya çıkan doğru-

dan karşılaştırma reklamları; özellikle adaylardan birini diğeriyle karşılaştırarak; 

rakibin güçsüzlüğü ya da yetersizliğine vurgu yapmaktadır. Buna yaparken de 

reklamveren aday (reklamveren ister bir siyasal parti, siyasal eylem komitesi veya 

bireysel aday olsun) böyle karşılaştırmalarda her zaman önde, üstün ve farklı göste-

rilmektedir (Johnson-Cartee ve Copeland, 1997a:31). 

Karşılaştırmalı saldırı stratejisinde rakip adayın başarıları ön plana çıkarıl-

maksızın ikinci düzeyde kalmasına özen gösterilmelidir. Bu anlamda karşılaştırmalı 

olarak adaylara ilişkin bilgi verilirken, rakip aday hakkında yanlış bilgi sunmak va-

him sonuçlar doğurabilmektedir. Çünkü bu durumda rakip, yanlışlıkları ve iftiraları 

kanıtları ile çürüterek, reklamverenin kampanyasına büyük zarar verebilir (Moffit, 

1999:128-132, aktaran, Devran, 2003:149). 

Birçok danışman, seçmenlerin, her iki tarafı da sunması nedeniyle adil olarak 

gördükleri karşılaştırma reklamlarının, doğrudan saldırı reklamlarından daha kolay 

kabul ettiklerine inanmaktadır (Johnson-Cartee ve Copeland, 1991:61). Araştırmalar 

böyle iki taraflı sunumların “yüksek eğitimli insanların iknasına yönelik bir araç ola-
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rak tek taraflı sunumlardan daha etkili olduğunu ve daha sonra ortaya çıkabilecek 

karşı-propagandaya yönelik koruyuculuk görevi gördüğünü” (Fill, 1999:285) ortaya 

koymuştur.  

Yine karşılaştırmalı mesajlar, duygusal iddialardan daha çok rasyonel iddiala-

rı içermelidir. Ayrıca bir karşılaştırmalı kampanya mesajında, centilmenlik anlayışı-

na ters düşmemek koşuluyla sadece bir veya iki iddiaya yer verilmesi gerekir. Aksi 

durumda konu karmaşık bir hale dönüşebilir (Devran, 2003:149).      

Öte yandan doğrudan karşılaştırma reklamları düşük katılımlı seçimlerde da-

ha fazla kullanılan bir türdür. Çünkü medyadaki önemsiz bir haber bile seçimlerle 

ilgili olabilmektedir. Ayrıca kampanyalar için düşük miktarda finansal kaynak ayrıl-

maktadır. Bu şartlar altında bazı siyasal danışmanlar doğrudan karşılaştırmalı negatif 

siyasal reklamcılığın etkili ve ucuz mesaj iletme yolu olduğunu ileri sürmüşlerdir 

(Johnson-Cartee ve Copeland, 1991:53). Jamieson ve arakdaşlarının (2000:60-61) da 

vurguladığı gibi, bir negatif karşılaştırma reklamının; doğrudan saldırı reklamlarına 

yakın ve yüksek oranda siyasal içerik sunmada başarılı olduğu kabul edilmiştir. 

Farklı bir yaklaşımda bulunan Johnson-Cartee ve Copeland (1991:55-56) gö-

re, muhalefette bulunan ya da meydan okuyan adaylar, rakipleriyle aynı doğrudan 

karşılaştırma reklamında yer almak suretiyle “halo etkisi”nden5 yararlanabilmekte-

dirler. Karşılaştırmalı reklamlar üzerine yapılan araştırmalar, siyasi göreve yeni talip-

lilerin, yani meydan okuyanların, daha tanıdık görülen görev başındaki aday ile bir-

likte görünmeden yararlandıklarını, böylece kendileri için bir “statü kazandıklarını” 

ortaya koymaktadır. 

Türk siyasi hayatında özellikle 1995 ve 2002 Genel Seçimlerinde doğrudan 

karşılaştırma stratejisini sıklıkla kullanan partilerden biri DYP olmuştur. 1995 Genel 

Seçimlerinde DYP, gazetelere verdiği “Engelleri aşalım, haydi Türkiye’m” başlıklı 

reklamlardan birinde, Türkiye’yi Avrupa seviyesine taşımak isteyen Tansu Çiller’in 

karşısında Necmettin Erbakan ve Mesut Yılmaz, iki büyük engelleyici taş olarak 

gösterilmiştir. Yine “biz yaparız, onlar yıkar” başlıklı ilanda DYP, Türkiye’yi Avru-

                                                
5
 Halo Etkisi: Başkalarını genel olarak ya da yalnızca bir tek özellikleri bakımından olumlu algıladı-
ğımızda, onlara başka olumlu özellikler yükleme eğilimi. İyi olarak algılanan biri olumlu bir çerçeve-
ye sokulur ve bütün iyi nitelikler, ona yüklenir. Hiç kuşkusuz bunun tersi de olumsuz halo etkisidir. 
Bir kişinin zeki olduğunu bilme, o kişinin aynı zamanda etkin, kurnaz, ne yaptığını bilen biri olduğuna 
inanılması, ya da kaba olarak bilinen bir kişinin soğuk, iki yüzlü, çabuk kızan biri olarak değerlendi-
rilmesi gibi, insanlarda bir özelliğin varlığından, başka özelliklerin varlığını çıkarma doğrultusunda 
güçlü bir eğilim vardır (Ayrıntılı bilgi için bkz., Freedman vd., 1998:621; Uztuğ, 2004:65). 
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pa’ya bağlayan bir köprü, RP ve ANAP ise söz konusu köprüyü yıkmaya çalışan 

partiler olarak mizahi bir anlatımla sunulmuştur (Özkan, 2002:204-205).     

Benzer şekilde 3 Kasım 2002 Genel Seçimleri’nde de DYP, ulusal gazetelere 

verdiği reklamlarında daha çok ekonomik sorunlara vurgu yapmış; “biz ve onlar”6 

teması sembolik anlatımlarla süslenerek seçmenlere çeşitli mesajlar karşılaştırmalı 

olarak verilmek istenmiştir. Söz konusu anlayışa örnek oluşturacak bir reklamda te-

razi figürü kullanılmıştır (Hürriyet 13 Ekim 2002:16). Terazinin iş ve aş sağlama 

bakımından ağır basan kefesinde DYP yer almakta; işsizlik ve yolsuzluk bakımından 

hafif kalan kefesinde ise 1997’den beri iktidarda yer alan partiler sunularak bir kıyas-

lama yapılmaktadır. Tansu Çiller’in ekonomi kurmaylarının fotoğraflarıyla destekle-

nen reklamda, Türk siyasetinin sağ kesiminde yer alan seçmene seslenilerek, oyların 

bölünmemesi, DYP’yi tek başına iktidara taşımaları istenmiştir.   

c. İmalı Karşılaştırma Reklamları 

İmalı olarak taraflar arasında karşılaştırma yapmayı strateji edinen kampanya 

yönetimi, reklamlarda kendi adaylarının başarılı icraatlarına ve karakteristik özellik-

lerine sürekli vurgu yapmaktadırlar (Devran, 2003:151). Ancak bu mesajlarda rakip 

adayların isimleri özel veya üstü örtülü olarak bile anılmaz (Faber vd., 1993:68-69). 

Hatta bazı durumlarda reklamveren aday (parti veya siyasal eylem komitesi) ancak 

yazılı olarak sunulabilir (Johnson-Cartee ve Copeland, 1997a:33). Öz olarak seçmen-

ler, bu tür reklam stratejinde kendi kafalarında bir karşılaştırma yapmaya yönlendi-

rilmiş olurlar. 

Elbette imalı karşılaştırma reklamlamının bazı avantajları olabilir. Çünkü 

böyle reklamlar genelde kendi başlarına bir olumsuz reklam olarak kabul edilmezler. 

Bu siyasal reklam türüne olumsuz yorumunu seçmenin kendisi ekler (Johnson-Cartee 

ve Copeland, 1991:54-55). 

İmalı karşılaştırma reklamı; doğrudan saldırı ve doğrudan karşılaştırma rek-

lamlarından farklı olarak, çıkarımda bulunma yaklaşımını kullandığından, rakip ada-
                                                
6
 Ayrımcılık söylemi temeline dayanan “Biz ve Onlar” ya da “Biz ve Ötekiler” karşıtlığı (Uğur, 

2003:220), siyasal kampanyalar döneminde gerek mitinglerde gerekse de negatif siyasal reklamlarda 
sıklıkla kullanılan bir tür olarak dikkat çekmektedir. “Biz ve Onlar” zıtlığıyla kastedilen, her şeyin 
çevresi ile ilişkili görülmesi ve böylece kendisini diğerlerinden ayıran bir sınırının belirli olması ge-
rekliliğidir Bu strateji kullanılırken, kendi grubuna aşırı değer yüklenmesi, yabancı grubun ise 
küçünsenmesi dolaylı olarak dilsel pratik biçimine bağlı araçlarla yapılmaktadır. Biz/Onlar karşıtlı-
ğında: (1) Önyargı içeren deliller sunulmaktadır, (2) Pozitif özellikler kendine, negatif özellikler ise 
karşı tarafa yüklenmektedir, (3) Ret etmenin açıklanması için genel geçerliliği olan normlar ileri sü-
rülmektedir (ayrınlı bilgi için bkz.; Alver, 2003:213-218 ve Balcı, 2005:162). 
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yın kim olduğunu ve bu adayın nasıl eleştirildiğini bulmak izleyiciye kalmaktadır. 

Ancak burada vurgulanması gereken önemli nokta; ima yoluyla çıkarımın etkinliği 

için seçmenin, adayın farklı siyasal konumları, arka planı, geçmişi, kişiliği vs. hak-

kında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Reklam işte bu siyasal bilgi temelini kulla-

nır ve karşılaştırma söz konusu temel içinde gerçekleştirilir (Johnson-Cartee ve 

Copeland, 1997a:33). Ayrıca imalı karşılaştırma reklamlarından önce destekleyici 

veya hazırlayıcı mesajların seçmenlere sunulmuş olması gerekmektedir. Yani seç-

menler karşılaştırmayı kendi başlarına yapabilmeleri için gerekli bilgiyi bu yolla elde 

etmiş olmaktadırlar. Sonuçta, kampanya sırasında her iki adayın açıkça tanımlanma-

sından önce imalı karşılaştırma reklamı başarılı bir biçimde kullanılamaz. 

Öte yandan imalı karşılaştırma stratejisi, düşük katılımlı ve adayın tanınırlığı-

nın düşük olduğu seçim kampanyalarda nadiren tercih edilir. Bununla birlikte seçi-

min gündemdeki yeri seçimin düzeyine göre olağanüstü bir önem kazanmışsa, imalı 

karşılaştırma reklamlarına sık sık başvurulur (Polat, 1997:97-98). 

Siyasal kampanyalarda imalı saldırı reklamları bir takım şartların yerine geti-

rilmesi sonucunda başarılı bir şekilde kullanılabilmektedir. Bunları sıralayacak olur-

sak (Kern, 1989:143):  

1. Özellikle televizyon gibi görsel medyada, özel ve anlamı anlaşılabilir keli-

meler ve semboller kullanılmalıdır. 

2. Her bir mesajın televizyonda çeşitli izleyicisinin olduğu unutulmamalıdır. 

3. Saldırıda kalınmalıdır. 

4. Asla bir siyasal motivasyon içine girilmemelidir. 

26 Mart 1989 Yerel Seçimleri sırasında ANAP için Cenajans tarafından ha-

zırlanan bazı afişlerle rakiplerine karşı imalı saldırılar düzenlenmiştir. İlanların birin-

de Uzakdoğulu (Çinli) olduğu anlaşılan bir belediye başkanı, (başka bir alfabe ile) 

kendi dilinden konuşmaktadır: “Farklı dilden konuşan bir belediye başkanı ister miy-

diniz?” başlıklı bu afişte, diğer partilerin adaylarının halkın dilini konuşamayacağı ve 

onların sorunlarını algılayamadığı ima edilmeye çalışılmıştır (Özkan, 2002:108-109).   

3 Kasım 2002 Genel Seçimlerinde de CHP lideri Deniz Baykal, kampanya 

çalışmalarının son günlerinde kamuoyu araştırmalarının AKP’yi önde göstermesiyle 

birlikte, özellikle Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan saldırı tarzı açıklamalarda bu-

lunmuştur. Bu amaca uygun olarak hazırlanan parti reklamlarında da imalı saldırı 



 205 

stratejisi içeren incir, kavun ve kabak konseptleri kullanılmıştır. Devran’a (2003:152) 

göre, CHP’nin seçim kampanyasını yürüten İRA reklam ajansının bu konsepti hazır-

lamasının amacı; “seçimi iyi olan, dürüst olan kazansın” mesajını vermek ve 

CHP’nin tek rakibi olarak gördükleri AKP’ye imalı olarak saldırmaktı. İncir objesi-

nin kullanıldığı reklamlarda kırmızı bant üzerinde “Ocağınıza incir ağacı dikilmesin” 

(Hürriyet 16 Ekim 2002:15), kavun objesinin kullanıldığı reklamlarda “kelek çıkma-

sın…” (Hürriyet 18 Ekim 2002:15) ve kabak objesinin kullanıldığı reklamlarda ise 

“başınıza patlamasın” (Sabah 17 Ekim 2002:30; Milliyet 17 Ekim 2002:8) sloganla-

rına yer verilmek suretiyle Türk seçmeninin pişman olacağı bir davranışta bulunma-

ması istenmiştir. Ayrıca reklamlarda sebze ve meyve fotoğraflarında yeşil renk kul-

lanılarak, rakip olarak görülen AKP’ye ironik bir gönderme yapılmıştır.    

3. Negatif Siyasal Reklam Stratejileri 

Kampanya sürecinde strateji, kampanya yönetiminin seçimi nasıl kazanacağı-

na ilişkin bir kavramdır. Bir başka anlatımla siyasal strateji, seçim kampanyası ça-

lışmalarında en düşük bütçe ile en olumlu sonuca ulaşmanın genel planı olarak da 

tanımlanmaktadır (Devran, 2003:131). 

Bir kampanya stratejisi, “seçmen bizi niçin tercih etmeli?” sorusuna cevap 

vermeli, farklılıklar ön plana çıkartılmalıdır. Çünkü farklılıklar üzerine kurulacak bir 

kampanya stratejisinin ikna etme kabiliyeti daha yüksek olacaktır (Özkan, 

2004a:155). 

Farklılıklara vurgu yapan rekabetsel avantaj gibi yoğunlaştırma da seçim 

kampanyasının önemli bir stratejik unsurudur. Buna göre, siyasal kampanyalara ba-

şarılı olmak için, ortaya atılan konu, iddia dağıtılamamalı ve ilgi yüksek tutulmalıdır. 

Siyasal kampanya bir düşünce, bir sembol ya da bir insan üzerinde odaklanmalı veya 

çevresinde toplanmalıdır (Özsoy, 2002:208).    

Strateji ile ilgili kararlar öncelikle kampanya araştırmalarının verilerine da-

yanmalıdır. Burada, parti ya da adayın kampanya sırasında karşılaşabileceği sorunlar 

ve bunların çözümüne ilişkin fırsatlar dikkate alınarak en uygun yöntemin geliştiril-

mesi söz konusudur. Ayrıca parti veya adayın özellikleri, seçmenlerin sosyo-kültürel 

yapıları ve seçimin türü gibi bir çok değişken de strateji ile ilgili kararların alınma-

sında etkili olmaktadır (Uztuğ, 1999:79). 
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Özellikle kampanyalarında negatif mesaj strateji uygulayacak parti ya da a-

daylar kendi politikaları, tutum ve davranışlarının yanında, eleştirecekleri adayların 

ne gibi özelliklerinin, artılarının ve eksilerinin olduğunu saptamaları gerekmektedir. 

Aksi durumda sadece negatif mesaj stratejisi gütmek için rakip parti ya da adaya kar-

şı olumsuz strateji uygulanmamalıdır (Devran, 2003:140). Yine verilen mesajların 

siyasal partinin kimliği ile uyuşmasına dikkat etmek büyük önem taşımaktadır (Öz-

kan, 2002:66). 

Bir başka noktada negatif tema ve mesaj içeriklerinin etkili bir şeklide akta-

rılması için slogan kullanılmasına özen gösterilmelidir. Seçmenlere kampanyanın 

esas aldığı konuları hatırlatan ve dikkatinin çekilmesini sağlayan sloganlar kısa ve 

özlü olmalı, kolay hatırlanabilir bir nitelik taşımalıdır. Bilindiği gibi pek çok siyasal 

kampanya hafızalarda sloganlarla kalmış, aradan uzun yıllar geçmesine rağmen slo-

ganlar hala hatırlanabilmiştir (Özkan, 2004a:155-156). 

Öte yandan bir kampanyada negatif stratejiler ele alınırken, nadiren denge po-

litikası göz önünde tutulmaktadır. Bu anlamda negatif stratejinin amacı, bir taraftan 

rakip parti ya da adayın destekten yoksun zayıf düşürülmesi, diğer taraftan ise geri 

tepme hareketinin oluşumuna zemin hazırlayacak faktörlerin bertaraf edilmesidir 

(Swint, 1998:25). 

Johnson-Cartee ve Copeland (1991:13) göre, negatif mesaj içeren siyasal rek-

lamların bağımsız kuruluşların sponsorluğunda7 hazırlanması, geri tepme (bumerang 

etkisi) riskini azalmak amacıyla kullanılan bir stratejidir. Çünkü üçüncü bir kişi ya da 

kurumun reklama sponsor olmasının bir sonucu, negatif mesajlar herhangi bir parti 

veya adayla açık bir biçimde ilişkilendirilemeyecek ve verilen mesajların objektif 

olarak algılanması sağlanacaktır. 

Negatif siyasal reklam stratejileri belirlenirken iyi bir durum analizinin ya-

pılması ve eldeki verilerin çok iyi değerlendirilmesi ön koşuldur (Polat, 1997:101). 

Johnson-Cartee ve Copeland (1991:51-61) göre, negatif kampanyaların başlangıcın-

da şu 5 faktöre özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Bunlar, (a) seçim hazırlığı-

                                                
7
 Not: ABD’de özellikle kar amacı gütmeyen kuruluşlar, seçimler sırasında siyasal parti ya da aday-

lardan ekonomik destek alarak, seçmenlere son anda posta gönderme, telefonla ulaşma ve siyasal 
reklamlara sponsor olma gibi değişik kampanya çalışmalarına katkıda bulunmaktadır. İktidarlar ayrıca 
icraatları konusunda da bu gibi kuruluşlarla işbirliği yaparak onların desteğini almaya ve kamuoyu 
oluşturmaya çalışmaktadırlar (Ayrıtılı bilgi için bkz., Garramone ve Smith, 1984:771-775; Devran, 
2003:144). 
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nın yapılması, (b) aday konumunun belirlenmesi, (c) aday üslubunun belirlenmesi, 

(d) parti konumunun belirlenmesi ve (e) hedef kitlenin tanımlanmasıdır.                 

a. Seçim Hazırlığının Yapılması 

Siyasal kampanyalar, seçmenleri etkilemek için büyük paraların harcandığı 

dönemlerdir. Daha az para, daha az emek, daha verimli zaman kullanımı ve daha 

etkin bir sonuç için yapılması gereken en önemli iş, kampanya öncesi ön hazırlıkların 

iyi yapılmasıdır (Özsoy, 2004:53). 

Siyasal kampanya aktiviteleri; seçimin düzeyi (yerel/ulusal), görsellik düzeyi 

ve kültürel farklılıklar bakımından farklı özellikler gösterebilmektedir. Kampanyanın 

gelir kaynakları, organizasyonun çok yönlü yapısı, harcanan para miktarı; kampan-

yanın düzeyini, büyüklük derecesini ve seçmenin ilgilenim miktarını belirler 

(Nimmo, 1970:30). Dolayısıyla kampanya hazırlıklarının, seçim türüyle yakın ilgisi 

bulunmaktadır. Örneğin, çok katılımlı genel seçimlerde farklı, daha az katılımlı yerel 

seçimlerde farklı kampanyalar yürütülmektedir (Johnson-Cartee ve Copeland, 

1991:51). 

Genel seçimlerde kampanya temasını oluşturan konular genelde ulusal ve u-

luslararası boyuttayken; yerel seçimlerde ise ağırlıklı olarak yerel ölçekteki konular 

ön plana çıkarılmaktadır. Örneğin, kentin alt yapısı, çevre temizliği ve gecekondu-

laşma sorunları gibi. Benzer şekilde gelişmiş kentlerde kent sakinlerinin yaşam kali-

tesi, çevre sorunları vb. gibi konular öne çıkarılırken; gelişmemiş kentlerde alt yapı 

ve ulaşım gibi konular belirleyici olmaktadır (Devran, 2003:93-94).  

Rothschild ve Ray (1974:280-282) seçim kampanyasına karşı seçmen ilgisi 

hakkında üç genellemede bulunmaktadır: 

1. Ulusal kampanyalar, yerel kampanyalardan daha çok seçmen ilgisi çek-

mektedir. Eyalet kampanyaları ise en düşük ilgilenim düzeyine sahiptir. 

2. Çekişmeli kampanyalar, bir adayın kamuoyu araştırmalarına göre açık 

farkla önde gösterildiği tek taraflı seçim kampanyalarından daha çok seçmen ilgisi 

çekmektedir. 

3. Değişken özellik gösteren konular ve adaylar, genelde kampanya 

ilgilenimini artırma eğilimindedir. 

Johnson-Cartee ve Copeland (1991:53) göre, düşük görünümlü (haberlerde az 

yer işgal eden) kampanyalarda negatif siyasal reklamlar, mesajların hedef alınan 
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seçmenlere ulaştırılmasında ucuz ve etkili bir araç konumundadır. Çünkü rakip aday 

hakkında olumsuz bir şeyler söylemek, desteklenen aday hakkında olumlu bir şey 

söylemekten daha kolay, dikkat çekici ve etkilidir. Ayrıca adayların negatif kampan-

ya yürütecekleri hedeflerin mutlaka rakipleri olması gerekmemektedir. Herhangi bir 

kurum fikir ya da problem bu noktada hedef olabilir. Örneğin, İsrail, AB veya ABD 

gibi. Sözgelimi, 3 Kasım Seçimlerinde Genç Parti lideri Cem Uzan, kendisine hedef 

olarak IMF’yi seçerken; Tansu Çiller ise kampanya çalışmalarında Recep Tayyip 

Erdoğan ve Deniz Baykal’ı hedef almıştır (Devran, 2003:262).  

Öte yandan siyasal danışmanlar ya da parti yönetimi, seçim hazırlığı yapar-

ken, bölgeler arasındaki kültürel farklılıkları göz önünde bulundurmalıdır. Çünkü 

seçmenlerin siyasal davranışlarında içinde yaşadıkları bölge, yöre ve hatta aile ve 

arkadaş çevresinin büyük etkileri vardır (Lazarsfeld vd., 1968:137-145). Yani seç-

menler aynı çatı altında yaşadıkları eşlerini, birlikte çalıştıkları, oynadıkları, tapın-

dıkları vb. kişileri takip etme veya izleme eğilimindedirler. Bu nedenle bir kişinin 

demografik özellikleri, yapacağı seçimin tahmin edilmesinde sağlam veri kaynağı 

oluşturmaktadır (Boiney ve Paletz, 1991:5). Farklı siyasal kültürler, negatif siyasal 

reklamlara karşı daha az veya daha çok hoşgörü gösterebilirler. Bu anlamda yapıla-

cak bir seçmen araştırması sonucunda insanların tepki gösterdiği noktalar, asıl dü-

şünce  paketi daha açıklanmamışken tespit edilebilir ve adaylar, kamuoyunun tole-

rans gösterebileceği negatif siyasal reklamlar hazırlamak için gerekli bilgiye sahip 

olurlar.  

b. Aday Konumunun Belirlenmesi 

Adayın konumu, yani adayın hâlihazırda bu görevde bulunmasının 

(incumbent) veya söz konusu göreve yeni talip olarak görevdeki adaya meydan oku-

masının (challenger) ya da bu iki kategoriden farklı olarak bağımsız aday olmasının 

(open seat) negatif kampanya planının hazırlanması bakımından etkileri bulunmakta-

dır. Çünkü görevi başındakilerle diğer adayların kampanyaları esnasında reklam için 

harcadıkları para ve hitap şekilleri farklılık göstermektedir. Örneğin, görevini devam 

ettiren adaylar, reklam için medyaya daha az para harcarken; seçime yeni giren veya 

bağımsız adaylar daha fazla harcama yapmak durumunda kalmaktadırlar. Hitap şe-

killeri bakımından da meydan okuyan adaylar kanıtlar göstermek suretiyle negatif 

siyasal reklamları daha çok kullanırken; görevi başındakiler, kampanya çalışmaların-
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da negatif siyasal reklama görece daha az ağırlık vermektedirler (Johnson-Cartee ve 

Copeland, 1991:54-55). 

Bu bağlamda Kaid ve Davidson (1986:196), 1982 ABD Senato Seçimle-

ri’ndeki siyasal reklamları inceledikleri araştırmalarında, siyasal kampanyalardaki 

negatif reklamların, çoğunlukla meydan okuyanlar (challenger) tarafından kullanıl-

dığını tespit etmişlerdir. Araştırma sonuçları, meydan okuyan adayların yayınlattıkla-

rı reklamlarının % 46’sının olumsuz bir muhalefet üzerine kurulduğunu; diğer yan-

dan halihazırda görevini devam ettiren adayların (incumbent) reklamlarının ise sade-

ce %10’unun bu sınıfa girebileceğini göstermiştir. 

Uztuğ (2003a:12-17) ise, Türkiye’de 1991, 1995 ve 1999 Genel Seçimle-

ri’nde gazetelerde yayınlanan siyasal reklam mesaj türlerini analiz ettiği çalışmasın-

da, muhalefet konumundaki partilerin negatif reklama daha çok önem verdiğini bul-

gulamıştır. Örneğin, 1995 Genel Seçimlerinde DYP, kendi reklamları içinde %57 ile 

en yoğun negatif reklam kullanan parti olarak görülürken; onu % 39’luk oranla 

ANAP izlemektedir. Yine aynı araştırmanın sonuçlarına göre, 1999 Genel Seçimle-

ri’ne neredeyse tek muhalefet partisi olarak giren CHP, %38 ile reklamlarında en 

fazla negatif stratejiyi tercih eden parti olmuştur. 

Öte yandan Trent ve Friedenberg’e (2000:94) göre, kendi kişisel özelliklerini 

ve konu ya da sorunlar karşısındaki tutumlarını ısrarla vurgulayan meydan okuyucu-

ların kampanya iletişim tarzı; “seçmenleri bir değişim gerektiğine ve söz konusu de-

ğişimi gerçekleştirecek en uygun kişinin de meydan okuyan aday olduğuna ikna et-

mek için tasarlanmış bir dizi kampanya stratejisi” olarak tanımlanabilir. Yazarların 

da vurguladığı gibi bu strateji bir çok yolla uygulanabilmektedir. Söz konusu kulla-

nım yollarını sıralayacak olursak: 

1. Rakiplerin geçmiş hizmetlerine saldırmak, 

2. Konularla ilgili olarak saldırı konumu almak, 

3. Değişim istemek, 

4. Gelecek için iyimserliği ön planda tutmak, 

5. Değerler değişimi yerine geleneksel değerlerden bahsetmek, 

6. Siyasal partinin savunduğu ideolojinin merkezini temsil ediyor görünmek, 

7. Demogojik tartışmayı denetim altında tutma gayretiyle rakibe karşı kişisel 

veya sert saldırılar başlatmak. 
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c. Aday Üslubunun Belirlenmesi 

Seçim kampanyalarında üslup (tarz), adayların konuşmalarda, basın konfe-

ranslarında, mülakatlarda, reklamlarda, broşürlerde vs. söyledikleriyle, aynı zamanda 

onların sözsüz siyasal eylemleri, davranışları (bebekleri öpmek, şapkalar takmak, 

insanların ellerini sıkmak, arabasında kalabalığa el sallamak vs.), yüz ifadeleri ve 

jestlerinin bir bileşimi olarak görülmektedir (Trent ve Friedenberg, 2000:64). 

Siyasal kampanya çalışmalarında adaylar değişik üsluplarla seçmen karşına 

çıkabilirler. Örneğin, siyasal aday, diğer rakiplerinin yapamadığı bir şeyi yapmak 

suretiyle kendini farklılaştırabilir. Buna “etkili karşıtlık üslubu” denir. Aday “sıcak 

üslupta” samimi, sevecen, sıcak kanlı ve sesli bir tutum sergiler. “Soğuk üsluba” sa-

hip bir aday ise genelde sakin ve heyecansızdır (Nimmo, 1978:127-128, aktaran, 

Johnson-Cartee ve Copeland, 1991:58).  

Bazı adaylar siyasal üsluplarının doğası gereği doğrudan saldırı reklamlarını 

etkili bir biçimde kullanamazlar. Bunun nedenleri arasında; (a) adayın kendi kişisel 

ahlakına uymadığından ve dolayısıyla negatif reklamın hazırlanmasında tam destek 

(senkronizasyon) vermede zorluk çıkaracağından; (b) halkın kamusal yaşamda aday-

dan yapmasını beklediklerine uymayacağı kaygısından dolayı. Örneğin bazı adaylar 

o kadar iyimser ya da ılımlı olarak kabul edilmişlerdir ki; söz konusu adayların doğ-

rudan saldırı reklamlarını etkin bir şekilde kullanmaları beklenemez. Eğer kullanır-

larsa, kendi üsluplarını ihlal etmiş olacaklardır ki, bu da hemen kampanyada büyük 

bir kargaşa meydana getirebilecektir (Johnson-Cartee ve Copeland, 1991:59). Bu tür 

üsluba sahip adaylar daha çok imalı karşılaştırma reklamlarına ağırlık vermelidirler. 

Bir başka noktada adayların cinsiyet farklılıkları, onlara yönelik üslup oluş-

turmada etkili olabilmektedir. Danışmanlar kadınlara karşı negatif siyasal reklam 

kullanma konusundaki endişelerini dile getirirken, bu çeşit taktiklerin bir geri tepme 

etkisi yaratacağından korkmuşlardır. Bununla birlikte bir grup kampanya uzmanı da 

kendisi negatif saldırı reklamı kullanan kadın adayların dikkatli olması gerektiği ko-

nusunda uyarılarda bulunmuşlardır (Walkosz, 1996:22-23). Kadın adayların açısın-

dan söz konusu uyarılar üç noktada ağırlık kazanmaktadır. Bunları sıralayacak olur-

sak (Benze ve Declercq, 1985, aktaran, Johnson-Cartee ve Copeland, 1991:59): 

a. Kadın adaylar güçlü görünmeli, ama çok fazla saldırgan tavır sergilememe-

lidirler. 
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b. Kadın adaylar profesyonel görünmeye özen göstermelidir.  

c. Kadın adaylar kişisel imaj oluşturma yolunda, ne çok sade ne de fazla rü-

küş görünmeden mükemmel dengeyi bulmalıdırlar. 

Türk siyasi hayatında ender kadın adaylardan biri olarak Tansu Çiller, 1995, 

1999 ve 2002 Genel Seçimleri’nde negatif kampanya temalarını en çok kullanan li-

derlerden biri olmuştur. Genelde iktidar partisi ile aynı kulvarda yarıştığı ANAP’ı 

hedef alan reklamlarda, ağırlıklı olarak, “pahalılık, işsizlik, liderlik yeteneği, istikrar, 

bedava sağlık hizmeti, gecekondu sorununun çözümü, tam demokrasi tam özgürlük, 

eğitim hakkı, Türkiye’nin dünya devleti olması ve yolsuzlukla mücadele” gibi konu-

lara vurgu yapılmıştır. 

d. Parti Konumunun Belirlenmesi 

Parti konumlandırması, siyasal kampanya sürecinin çok önemli bir aşamasını 

oluşturmaktadır. Kampanya uzmanları, partinin seçimi kazandığında uygulayacağı 

politikalar konusunda seçmenleri ikna etmek ve onların desteğini kazanmak için, 

konumlandırmaya büyük önem vermektedirler. 

Parti konumunun belirlenmesinde, partinin siyasi yelpazenin sağında, solunda 

veya merkezinde olmaları önem taşımaktadır. Sol bir partinin devletçilik ile ilgili 

politikalar üzerine partisini konumlandırması beklenirken; sağ bir partinin serbest 

piyasa ekonomisine ilişkin parti konumlandırması geliştirmesi daha uygun bir strate-

jidir (Gürbüz ve İnal, 2004:136). 

Öte yandan bir siyasal parti kendini konumlandırırken bazı hususlara dikkat 

etmelidir. Bunları sıralayacak olursak (İslamoğlu, 2002:105-106): 

— Öncelikle siyasal parti akılda kalıcı ve çarpıcı değerlere göre kendini ko-

numlandırmalıdır. 

— Seçmenler önerilen siyasal ürün ya da çözüm önerilerine karşı seçici dik-

kat, seçici algılama ve seçici akılda tutma eğilimindedirler. Bu nedenle abartmadan 

kaçınmaya ve ikna etmeye ağırlık verilmelidir. 

— Parti konumlandırma eksenleri seçmenlerin ilgi alanları ile bağlantılı ol-

malıdır. 

— Seçmenlerin kafasını karıştırmayacak şekilde konumlandırma, basit ve an-

laşılabilir kavramlar üzerine oturmalıdır. 
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— Konumlandırma çalışmalarında, seçmenleri, verilmiş kararlarından döndü-

rücü bilgilere değil, yeni fikirlere ağırlık verilmelidir. 

— Rekabet avantajının öncelikle seçmen zihninden geçtiği ve ileri sürülen fi-

kirlerle uygulamalar arasında tutarlılığın dikkate alındığı gözden uzak tutulmamalı-

dır. 

Yukarıda da ifade edildiği gibi parti konumlandırması, bir bakıma adaylar ve 

rakipler arasındaki ilgileri (partinin lideri, parti programı, adaylarla ilgili kişisel bilgi-

ler) ve zıtlıkları seçmenlere özetleyerek veren düşünce biçimi olduğuna göre (Parıltı 

ve Baş, 2002:21); özellikle adaylar ve siyasal kampanya danışmanlarının, negatif 

siyasal reklamcılık stratejilerini belirlerken, partinin güçlü ve zayıf yönlerini dikkatli 

bir şekilde analiz etmeleri gerekmektedir. Doğrudan saldırı, doğrudan karşılaştırma 

ve imalı karşılaştırma gibi negatif siyasal reklam türleri, ancak böyle dikkatli çözüm-

lemeden sonra etkin bir şekilde kullanılabilir. 

Johnson-Cartee ve Copeland’a (1991:57-58) göre, önemli sayıda kararsız (a-

ma adayın siyasal partisine yatkınlık gösteren) seçmenin sandık başına gittiği bir 

seçimle karşı karşıya olan adayların, doğrudan karşılaştırma reklamı kullanmaları 

uygun olacaktır. Bir aday azınlık partisinden ve seçimin sadece partilerin bir gösterisi 

şeklinde olacağı belli ise, yani partinin kamuoyu araştırmalarına göre kazanma şansı 

bulunmuyorsa, doğrudan saldırı reklamlarından kaçınması en mantıklı yoldur. Yine 

geleneksel olarak kendinden emin, çoğunluk partisine mensup olan adaylar, olumsuz 

reklamları pek kullanmazlar. Oysa ki, çok iyi organize edilmiş modern negatif siya-

sal reklam stratejileriyle rakip parti ya da aday zor durumda bırakılabilir. Bu nedenle 

parti ya da adaylar, negatif siyasal reklamın gücünü görmezden gelmemelidirler.  

e. Hedef Kitlenin Tanımlanması 

Hedef kitle, siyasal seçimlerde seçimi kazanmak için kampanya yönetiminin 

oylarını almayı amaçladığı seçmen gruplarından oluşmaktadır (Devran, 2003:77) 

Başka bir anlatımla siyasal bağlamda hedef kitle, temelde belli bir siyasal parti ya da 

adayı destekleyenler ve oyunu nasıl kullanacağı konusunda tereddütlü olan kararsız 

seçmenlerdir (Uztuğ, 1999:98-99). 

Kabul etmek gerekir ki, siyasette seçmenlerin tümüne ulaşmak aslında pek 

gerçekçi bir hedef kitle tespiti olmamaktadır. Yani hiçbir parti ya da aday seçmenle-

rin tamamını hedef kitle olarak görmemelidir (Aktaş, 2004:114). 
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Genellikle “nüfus yapısına” ve “seçmen yapısına” göre olmak üzere iki çeşit 

hedef kitle belirleme söz konusudur. Nüfus yapısına göre hedef kitle belirlenirken, 

seçim bölgesindeki nüfusun karakteristik özellikleri incelenmekte ve hangi bölgele-

rin belirli kampanya mesajlarını almaya uygun olduğu saptanmaktadır. Seçmen yapı-

sına göre hedef kitlenin tespiti ise, kampanyanın belirli bölgelerdeki seçmenlerin 

tarihsel oy verme eğilimlerinin ve seçmen davranışlarının analizini zorunlu kılmak-

tadır (Devran, 2003:78).    

Çünkü toplumlar dinamiktir ve sürekli değişim içerisindedir. Toplumların 

seçme çağındaki vatandaşları olarak seçmenler de değişimin öznesini oluşturmakta-

dır (Aziz, 2003:81). Dolayısıyla negatif siyasal kampanya açısından oluşturulan me-

sajların seçici algılama, seçici çarpıtma gibi kazalara uğrama olasılığına karşı hedef 

kitlenin iyi bir şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. Bu husus insan, zaman ve para 

gibi kampanya kaynaklarının maksimum ve etkili bir şekilde kullanımına imkân sağ-

layacaktır. Ayrıca seçmenlerin yaşam tarzları, siyasi tutumları, konu ya da sorunlarla 

ilgili kaygıları, parti taraftarlığı veya tarafsızlığı, sosyo-demografik özelliklerinin 

belirlenmesi de önemlidir (Hogan, 1998:308-309). Çünkü Özkan’ın (2002:306) da 

belirttiği gibi, bir politik kampanya planlanırken toplumu dinlemek, onun pek çok 

açıdan fotoğrafını çekmek ve onu anlamak işin başıdır. Örneğin, merkez solda yer 

alan ve oyunu sürekli sol partilere veren bir seçmen, bir sağ partinin ya da adayın 

iletilerine maruz kalsa bile mesajları kendi politik tercihi ile çelişmeyecek şekilde 

anlamlandıracaktır. 

Ancak 1983 sonrası Türk siyasi hayatında meydana gelen değişme ve çözül-

meler, partilerle güçlü bağlar kuran seçmen profilindeki zayıflamalar (Kalaycıoğlu 

ve Sarıbay, 2000:413), buna bağlı olarak kararsız seçmen sayısındaki artış, partilerin 

birbirine benzemesi gibi nedenlerden dolayı sol bir partinin kemik kitlesi olarak gö-

rülen işçiler ve sendikalar daha farklı partilere kayabilmektedir. Yine dinsel bir prog-

rama ağırlık veren partiler kitle partisi gibi oy alabilmektedir (Aktaş, 2004:116). 

Öyle ki, artık seçmenin ihtiyaç ve beklentileri, onun siyasi tercihini belirle-

mesinde son derece önemli hale gelmiştir. Çünkü oy verme mükâfatlandırma veya 

cezalandırmayı amaçlayan beğenme veya öfkenin bir ifadesidir. Örneğin seçmenin 

ekonomik ihtiyaçları açısından değerlendirdiğimizde çıkar peşinde koşan insanlar, 

ekonomik durumları iyiye gittiğinde mevcut siyasi hükümeti mükafatlandıracaklar, 
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kötüye gittiğinde de cezalandıracaklardır (Sitembölükbaşı, 2001:7-8). Bu bakımdan 

negatif siyasal kampanya faaliyetlerine girişmeden önce hedef alınacak seçmenlerin 

ihtiyaç ve beklentileri araştırılmalı, buna uygun kampanya stratejileri geliştirilmeli-

dir.   

Bir anlamda seçmenlerin tutum ve davranış özelliklerinin bilinmesi, hangi tür 

mesajlar karşısında seçmenlerin ne tür bir tepki göstereceğinin önceden tahmin edil-

mesine de katkıda bulunmaktadır. Bu amaçla yapılacak bir araştırmada başlıca şu 

sorulara cevap aranmalıdır (Faucheux, 1998:2, aktaran, Devran, 2003:122-123): 

1. Bölgenin sorunları nelerdir? 

2. Bölge seçmeni ne tür siyasetçilerden, milletvekillerinden ya da liderlerden 

hoşlanmaktadır? 

3. Seçmenler hangi adayların seçilmesini arzu ediyorlar ve niçin? 

4. Seçmenler daha önceki seçimlerde ne tür davranış örnekleri sergiledi? 

5. Seçmenlerin toplumsal konularla ilgili genel tutum ve davranışları neler-

dir? 

Nimmo’ya (1970:50-51) göre ise, bir kampanya reklam stratejisi geliştirilir-

ken, hedef kitle ile ilgili olarak parti ya da adayların aşağıdaki kuralları her zaman 

göz önünde bulundurmalarında büyük yarar vardır. Bunları sıralayacak olursak: 

1. Seçmen kitle partilere bölünmüş ise, kamuoyu araştırmalarına göre önde 

gözüken (açık farkla önde olan) adayın temel stratejisi; parti çekiciliklerini öne çı-

karmak, buna karşılık kişisel özellikleri, geçmişteki başarıları ve destekçi grupları 

bölebilecek konuları ikinci plana itmek olmalıdır. Azınlığın adayı ise, kampanya 

çalışmalarında “parti değil adam” diye ortaya çıkacak ve muhalefet eden seçmenleri 

kendi saflarına çekecek her türlü konuya el atacaktır. 

2. Partiler arasındaki sınır kesin bir biçimde ayrılmışsa, parti bağımlılığı az 

veya bir ön seçimde olduğu gibi mesaj çekiciliği tek bir partinin üyelerine yönelik 

ise; bu durumda kümelenmiş seçmen gruplarına yönelik özel çağrıların strateji içine 

dâhil edilmesi gerekmektedir. 

3. Seçmen genel olarak politikaya ilgisiz ise; o zaman güçlü/ yönlendirici bir 

kişiliğin ve sansasyonel konuların ortaya atılması, kitleleri harekete geçirmek adına 

en iyi yoldur.        
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Negatif siyasal kampanyalarda doğru mesajların, doğru belirlenmiş hedef kit-

leye, doğru iletişim kanallarıyla ulaştırıldığında başarının da kendiliğinden geldiğine 

en iyi örnek, ABD eski başkanı Clinton’un yürüttüğü seçim kampanyalarıdır. Öyle 

ki, hem 1992 hem de 1996’daki Başkanlık Kampanyasında Clinton’un hazırlattığı 

reklamlarının (1992’de %69, 1996’da %68) çoğunluğu negatif içerik taşıyordu 

(Benoit vd., 1997:3). Bu oranlar, ABD’deki gelmiş geçmiş tüm başkanlık kampanya-

larında kullanılan negatif reklamlar bakımından bir rekoru oluşturmaktadır (Kaid, 

1999:427). 1992 Başkanlık Seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı George Bush ve 

Teksas’lı milyarder Ross Perot’a karşı yarışan Bill Clinton, özellikle rakibi George 

Bush’un kendisini hedef alan negatif reklamlarına karşı, iyi bir savunma stratejisi 

geliştirmiştir. Clinton, Bush’a yönelik negatif cevap reklamlarında bir yandan kendi 

zaaflarını savunurken; diğer taraftan da rakibinin sözlerini ve vaadlerini onu karala-

mada ve etkisiz hale getirmede bir silah olarak kullanmıştır (Devlin, 1995:204). 

Öte yandan Amerikan toplumunun adayın kendisi kadar ailesine de önem 

verdiği anlayışını 1996 Seçim kampanyasında iyi kullanan Clinton; özellikle kadın 

seçmenleri etkilemek adına, kameralara yansıyan görüntülerinde eşi ve çocuklarıyla 

mutlu bir aile izlenimi vermeye çalışmıştır (Schiffman ve Kanuk, 1997:611). Ayrıca 

Clinton, kampanya çalışmalarında yeni fikirler kullanan bir siyasetçi de olsa (Aktaş, 

2004:67); 1996 seçimlerinde pazar ayini sonrası kiliseden çıkışta fotoğraf çektirmeye 

özen göstermiş, sigaraya ve sigara üreticilerine karşı söylemler kullanmış, hatta rek-

lam yasağını ihlal eden bir alkollü içki üreticisi firmayı şiddetle yadırgayan bir ko-

nuşma yaptığı gibi, mankenlerin aşırı seksi giyimlerini de eleştirmiştir (Özkan, 

2002:286-287).     

Yukarıda tartışılan stratejilere ek olarak negatif siyasal reklamlar belirli ara-

lıkla tekrar edilmelidir. Çünkü bu tür siyasal reklamların tıpkı tecimsel reklamlarda 

olduğu gibi kısa bir ömrü olabilir. Öyle ki, ilk negatif reklam uyarımından sonra 

seçmenler, reklamlardaki iddiaları doğrulamak için kanaat önderleri, gazeteler veya 

televizyon haberleri gibi başka kaynaklara yönelebilirler. Bu yüzden negatif reklam 

gösteriminin ilk öğrenme döneminden sonra reklamlar, aynı konuyu işleyen ama 

başka öykülerle bezenmiş reklamlarla değiştirilmelidir. Bu husus özellikle, bazı seç-

menlere bıktırıcı gelebilecek doğrudan saldırı reklamları için daha çok geçerlidir. Söz 
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konusu reklamlar ne kadar çok tekrarlanırsa bazı seçmenlerin reklama olumsuz tepki 

verme olasılığı da o kadar artmaktadır (Johnson-Cartee ve Copeland, 1991:61). 

Negatif siyasal mesaj stratejisinde hangi yöntem kullanırsa kullanılsın, bu 

stratejisinin, bir takım riskleri bünyesinde barındırdığını ifade eden Johnson-Cartee 

ve Copeland (1991:281-282); “Negative Political Advertising: Comig of Age” isimli 

eserlerinde, söz konusu siyasal reklam türünü uygulayacak kampanya yöneticilerine 

şu önerilerde bulunmaktadırlar: 

1. Kişisel saldırıdan kaçınılmalıdır. Çünkü bireysel saldırı, seçmenin reklamı 

yapan parti ya da adaya yönelik en yüksek cevap verme olasılığını bünyesinde barın-

dırmaktadır. 

2. Doğrudan saldırı ya da doğrudan karşılaştırma türündeki siyasal reklamlar-

da özel konular ele alınmalıdır. Saldırı reklamlarının kanıtları ya da dayanakları ol-

malı; kanıtlar, eğer konu medyada gündeme gelip tartışılırsa, o zaman medyaya ile-

tilmelidir. 

3. Negatif siyasal reklamcılıkta kullanılan argümanların doğru ve centilmence 

olmasına özen gösterilmelidir.  

4. Güncelliğe önem verilmelidir. Çünkü seçmenin ilgi duymadığı konularda 

negatif reklam hazırlamanın bir faydası olmayacaktır. 

5. Yenilikçi negatif reklam ve stratejiler kullanmada cesaretli olunmalıdır. Bir 

bakıma yenilikçi anlayış, seçmenin ilgisini çekebilmektedir. 

6. Negatif reklamlarda güçlü görünülmeli; özelikle negatif kampanya yürütü-

lürken geri adım atılmamalıdır. Aksi takdirde seçmenler parti ya da adayların yalan 

söylediğini düşünebilir. 

7. rakibin negatif saldırı reklamlarına zaman kaybetmeden ve etkili bir biçim-

de karşılık verilmelidir. Çünkü susmak, kabul etmek anlamına gelebilmektedir. 

8. Özellikle kampanya çalışmalarının son günlerinde adaylar, kendilerine yö-

neltilecek iddialara ve haksız suçlamalara karşı hazırlıklı olmalıdır. Bu nedenle suç-

lamalara cevap vermek amacıyla yeterli miktarda ekipman, bütçe veya danışman 

kadro hazır tutulmalıdır. 

9. Negatif kampanya stratejileri ve taktikleri konusunda deneyimli siyasal ile-

tişim danışmanları ile çalışılmalıdır.   
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4. Negatif Siyasal Reklamların Etkileri 

Siyasal reklam araştırmaları, reklamların farklı yönlerinin incelenmesinde 

kullanılan çok çeşitli yöntemsel yaklaşımlar göstermektedir. Bu tür araştırmaların 

odaklandığı noktalardan birisi, siyasal reklamların seçmenler üzerindeki etkileridir. 

Bu alanda yapılan özellikle batı kaynaklı araştırmaların başlangıcında siyasal reklam-

ların etkileri, haber bültenleri ve siyasal tartışma programlarının etkileriyle karşılaştı-

rılmıştır. 1980’lerden beri ise araştırmacılar dikkatlerini negatif siyasal reklamların 

etkilerini derinlemesine incelemek üzerine yoğunlaştırmışlardır (Hunter, 2000:41). 

Çünkü negatif politik reklamcılığın seçmen tavır ve inançları üzerinde önemli etkile-

re sahip olabileceğine dair deliller gittikçe artmaktadır (Garramone, 1985:148). 

Bu bağlamda akademik araştırmacılar ve politik danışmanlar arasında negatif 

siyasal reklamların etkinliliği konusunda önemli görüş ayrılılıkları bulunmaktadır. 

Akademik araştırmacılar, sınırlı etkileri savunurken; politik danışmanlar negatif siya-

sal reklamların geniş çapta etkili olabileceği tezinde ısrarcı davranmaktadırlar. Siya-

sal reklam araştırmacıları deneysel olarak negatif siyasal reklamların etkinliliğini 

gösteremeseler de, sosyal psikologlar uzun zamandır olumsuz mesaj içeriğinin güçlü 

etkisini ortaya koyabilmişlerdir (Tak, 1993:56). 

Rakip adaylar tarafından seçmenlere gönderilen negatif mesajlar karşısında 

seçmenler genelde üç tür tepkide bulunabilmektedirler: 

— Seçmenler negatif mesajı izlemez ya da es geçerler. 

— Mesajı alan seçmenler, kendi kanaatlerinin yanlış olduğunu anlarlar ve ka-

rarlarını değiştirirler. 

— Seçmenler negatif mesajlar karşısında bile kararlılıkla kendi görüş ve ka-

naatlerini savunmaya devam ederler.   

Farklı bir yaklaşım ortaya koyan Newhagen ve Reeves (1991:215) ise, araş-

tırmalarında negatif reklamcılığın etkinliğini iki ayrı bağlamda ele alıp incelemişler-

dir. Yazarlara göre, bu tür reklamcılıkta başarı, mesajların hafızada tutulması olarak 

tanımlanıyorsa; negatif reklamlar, diğer reklamlara göre daha hızlı anımsanmaktadır. 

Eğer başarı, reklamı yapılan adayın sevilmesi olarak tanımlanıyor ise, negatif rek-

lamlar, pozitif reklamlara göre daha az hoşnutlukla karşılanmaktadır. Ancak bu iki 

etkinin kalıcılık şansının farklı olduğunu ısrarla vurgulayan araştırmacılara göre, 



 218 

“adaya karşı hoşlanma zamanla unutulabilirken; bilgi unutulmaz, bu da olumsuz rek-

lamlara karşı olan ilginin bir kanıtını oluşturmaktadır”. 

Kaid ve Sanders (1978), yaptıkları araştırmada benzer bulgulara ulaşmışlar-

dır. Yazarların uyutucu etki (Slepper Effect) olarak tanımladıkları bu etki türüne göre 

seçmenler, negatif reklamı kullanan adayı ilk etapta olumsuz olarak değerlendirmele-

rine rağmen, mesajın içeriklerini daha rahat hatırlayabilmişlerdir. Yani insanlar nega-

tif siyasal reklamları sevmediklerini söyleseler bile; yine de bu tür reklamlar onların 

oy verme davranışını etkileyebilmektedir (aktaran, Swint, 1998:16). 

Siyaset bilimciler Lau ve Sigelman (1998) da, konuyla ilgili sosyal bilimcile-

rin yaptıkları tüm araştırmaları incelemiş ve bunların aşağıdaki dört temel soru (ce-

vap) üzerine odaklandıklarını bulmuşlardır (aktaran, Johnson, 2001:135): 

1. Negatif siyasal reklamlar, pozitif reklamlardan daha kolay mı işlenmekte 

ve hatırlanmaktadırlar? (bunun doğru olduğu yolunda güçlü bir kanıt bulunmamakta-

dır). 

2. Negatif reklamlar sonuç elde etmede olumlu reklamlardan daha etkili mi-

dirler? (yine bunun doğru olduğuna dair bir neden bulunmamaktadır; gerçekten de 

olumsuz reklam tüm tersi etkiye de yol açabilir) 

3. İzleyiciler olumsuz reklamları gerçekten sevmemekte midirler (Evet: altı 

araştırmadan olumsuz reklamlar düşük ahlaklı ve az adil olarak puanlanmıştır) 

4. Siyasal reklamların ABD yönetim sistemi bakımından istenmeyen ciddi 

sonuçları var mıdır? (evet: belki vardır, fakat, uzmanlar henüz kesin sonuçlara ula-

şamamışlardır) 

Negatif siyasal reklamların olumlu sonuçlar doğurduğu yolundaki geleneksel 

görüş, birçok siyasal kampanyalarda adayların negatif siyasal reklamları tercih etme-

lerine yol açmıştır. Ne var ki, negatif reklamların etkinliği üzerine yapılmış ampirik 

araştırmalar bir bütün olarak ele alındıklarında sonuçlar tutarsızlık göstermesine 

rağmen (Kannaovakun, 1999:11); siyasal iletişimciler, negatif siyasal reklamların 

seçmen davranışı üzerinde olumlu ve olumsuz olmak üzere iki tür etkisi olabileceği 

konusunda bir fikir birliği oluşturmuşlardır (Polat, 1997:106). 

a. Negatif Siyasal Reklamların Olumlu Etkileri   

Yapılan birçok araştırmada, seçmenlerin, siyaset hakkındaki değerlendirmele-

rine yönelik negatif siyasal reklamların verdiği enformasyonun pozitif reklamla kar-
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şılaştırıldığında daha ağırlıklı olduğu dikkati çekmektedir. Ayrıca negatif siyasal 

reklamın yalnızca enformasyon olarak kalmayıp, edinilmiş kanaatlerin değiştirilme-

sinde de oldukça etkili olduğu belirtilmektedir. Öte yandan olumsuz olarak edinilen 

ilk izlenimin değiştirilmesinin, pozitif ilk izlenimin değiştirilmesinden daha zor ol-

duğu da saptanan bulgular arasında yer almaktadır (Kara, 2000:128).   

Bir başka açıdan Gustave Le Bon’a (2001:122) göre siyasal parti ya da aday-

lar, rakiplerinin negatif yönlerini iddia, tekrar ve sirayet gibi üç yolla ortaya koyarak 

seçmenler karşısında rakiplerinin itibarını zedeleyebilmektedirler. Kelimeleri, for-

mülleri yerinde kullanmasını bilen politikacı, kitleleri amacına uygun bir şekilde et-

kileyebilmektedir. 

Bu çeşit reklamcılığın çoğunda amaçlanan etki, bir taraftan hedef alınan ada-

ya karşı olumsuz duyguların oluşturulması diğer taraftan da reklamı yaptıran parti ya 

da adaya karşı olumlu duygular uyandırılmasıdır. Yapılan araştırmalar olumsuz duy-

gular uyandıran siyasal reklamların, daha az belirsizlik taşıması nedeniyle, olumlu 

duygular uyandıran siyasal reklamlardan daha kolay hatırlanabildiğini göstermiştir. 

Örneğin, Garramone (1984:254), ABD’de 1982 Kongre Seçimlerinin son haftasında 

tesadüfi örneklem yoluyla seçilen 367 Michigan seçmeni üzerinde yaptığı araştırma-

da, ankete katılanların yaklaşık % 60’ının, bir saldırı reklamının hedefini ve bu rek-

lamı yayınlayanın ismini hatırlayabildiklerini bulgulamıştır. Aslında kolay anımsan-

ma, bir taraftan negatif reklamların daha fazla dikkat çekici ve bilgi verici olması 

yönüyle açıklanabilmekte (Sorescu ve Betsy, 2000:26); diğer taraftan ise mesajı algı-

layanların o an içinde bulundukları durum ile anlamlandırılmaktadır. Öyle ki, insan-

lar genelde keyifleri yerinde olduğunda detayları dikkate almazken; keyifsiz ve sıkın-

tılı oldukları durumlarda detaylarla ve adım adım analitik süreçlerle ilgilenmektedir-

ler (Chang, 2001:95). 

Faber, Tims ve Schmitt (1993:67-75) tarafından Minnesota’da 1988 Senato 

Seçimleri sırasında yapılan bir araştırmada, yüksek oranda durumsal ve aynı zaman-

da devamlı ilgiye sahip seçmenlerin, daha az miktarda ilgili seçmenlere göre, olum-

suz siyasi reklamdan daha fazla etkilendikleri ileri sürülmüştür.  

Bununla birlikte seçmenler başlangıçta reklamveren adayın ideolojisini payla-

şıyorsa ve hedef alınan aday, bir saldırı mesajına yine olumsuz saldırı mesajı ile kar-
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şılık verdiğinde, reklamverenin taraftarlarının kendi adaylarına olan bağlılıkları güç-

lenmektedir (Stevens, 2002:42).  

Ayrıca negatif siyasal reklamın, seçmenlerin karar verirken kendilerine daha 

fazla güven duymalarını sağladığı da öne sürülmektedir. Literatür tarandığında bu 

reklam türüne seçmenin tepkisinin fazla, aynı zamanda güçlü olduğu görülmektedir 

(Tokgöz, 1999:68). 

Araştırmacılara göre, özellikle geriye dönük siyasi plan konusunda negatif si-

yasal reklamlar oldukça aydınlatıcı potansiyele sahiptirler. Çeşitli konularda seçmene 

bilgi sunan geriye dönük reklamlarda; aldatma, fazla basitleştirme ve gerçekleri çar-

pıtma imkânları olsa da, genellikle ele alınan konular sağlam temellere dayandırıl-

maktadır. Tartışmalar gerçeğe dayalı ve ilgi çekici nitelikteyken; reklamlarda ele 

alınan konular daha çok önceden görev yapmış adayların, görevi süresindeki tutum 

ve davranışlarını içermektedir (Roddy ve Garramone, 1988:416). 

Bir negatif siyasi reklam somut ve zengin bilgi sağlayarak seçmenlerin aday-

ların kalitesi, pozisyonları ve icraatlarını ayırt etmelerini daha çabuk sağlamaktadır. 

Ayrıca, adaylar arasında algılanan daha büyük farklar, adayla ilgili yüksek oranda 

tutum kutuplaşmasına neden olacaktır. Yani, adaylar arasındaki açık farkları gören 

seçmenler; bir adayı daha çok desteklerken, diğerine karşı cephe alabilmektedir. So-

nuçta negatif siyasi reklamlar, aday imajı ayrımını ve tutum kutuplaşmasını sağlaya-

rak; bir taraftan seçmenlerin siyasi kararlarından emin olmalarına yardımcı olmakta, 

diğer taraftan da siyasi yarışa katılımlarını yoğunlaştırmaktadır (Garramone vd., 

1990:301). 

Gerçekten de negatif siyasi reklamın ilave özellikleri, siyasi yarışta seçmen 

katılımını artırmalarıdır (Zhao, 2002:499). Öyle ki, negatif reklamın duygusal içeriği, 

adaylara karşı daha güçlü tepkilere ve sonuç olarak da daha büyük katılıma neden 

olabilmektedir. Örneğin, bir adayın olumsuz olarak görülmesi o adaya karşı olan 

seçmenlerin ilgilenim düzeyini artırabilir. Seçmenler kendilerine verilen bilgilerin 

sonucunda “bu adayı durdurmak için” ilgi göstermek zorunda olduklarını düşünebi-

lirler. Olumsuz bilginin etkisi, ilgilenimi yükseltmek kadar seçmenleri kutuplaştır-

mak da olabilir (Allen ve Burrell, 200285). Ayrıca bu tür reklamlar, seçmenlere a-

dayların yarışta birbirine yakın olduğu algısını vererek ve seçim yarışının mücadele 

yönüne vurgu yaparak da katılımı artırabilmektedir (Garramone vd., 1990:302). 
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Benzer bir değerlendirmede bulunan Finkel ve Geer’e (1998:577) göre de, 

negatif siyasal reklamlar, üç sebepten dolayı seçmen katılımını artırıcı yönde işlev 

görebilmektedir: 

Birincisi, bir çok uzmanın da belirttiği gibi negatif siyasal reklamcılık, seç-

menlere önemli miktarda politika ve geçmiş döneme ait performans bilgisi sunmak-

tadır. Bir kampanyadaki negatif reklamın oranı arttıkça, insanlar adaylar ve mesajları 

hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaktadır. Dolayısıyla daha bilgili seçmenlerin, 

daha çok katılma ihtimalinin olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. 

Negatif siyasal reklamlar seçime yeni katılan adaylar (challenger) için özel-

likle önem taşımaktadır. Çünkü kampanya temaları negatifleştikçe vatandaşların yeni 

adayın ismini hatırlama ve tanıma olasılığı artmakta; böylelikle seçmenler söz konu-

su adayı siyaset arenasının sağ-sol ideolojik yelpazesine daha rahat yerleştirebilmek-

tedirler. Buna karşılık siyasal kampanyalarda kullanılan reklamların tonu, halen gö-

revi başında bulunan adaylar (incumbent) için daha az etkiye sahiptir. Öyle ki, göre-

vini sürdüren adaylar, devlet hizmetindeki geçmişleri nedeniyle yeni adaylara göre 

daha iyi tanınmaktadırlar (Kahn ve Kenney, 2000:84). 

İkincisi, seçmenlerin politik bilgileri işlemede, negatifliğe daha fazla önem 

verdiğine dair güçlü kanıtlar bulunmaktadır. Bu yönüyle negatif siyasal reklamlar, 

seçmenlere, adayların konular ve sorunlar karşısındaki tavırları ile diğer özelliklerini 

birbirinden ayırt etmede gerekli olan bilgiyi daha fazla sağlayacaktır. 

Bir bakıma siyasal reklamın tonu, insanların kampanya mesajları ile tanışıklı-

ğını da etkilemektedir. Bir siyasal kampanyada negatif reklamların oranı arttıkça, 

insanlar, “negatiflik” meselesini giderek daha fazla kampanyanın ana konularından 

biri olarak konuşabilmektedirler. Benzer şekilde, insanlar çok sayıda olumsuz reklam 

içeren kampanyaları izledikçe, seçime katılan adayların kampanya konularını doğru 

bir şekilde tanımlama olasılıklarında da bir artış gözlenmektedir (Kahn ve Kenney, 

2000:84). 

Üçüncü ve son olarak, negatif siyasal reklamlar, pozitif reklamlara oranla da-

ha duygusal ve etkili cevaplar üretebilmektedir. Bu tepkiler, parti taraftarlarının a-

daylarına olan heveslerini uyandırarak ve seçimin sonucuyla ilgilenme derecesini 

artırarak katılımı teşvik etmektedirler. 
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b. Negatif Siyasal Reklamların Olumsuz Etkileri 

Konular üzerinde yoğunlaşan negatif siyasal reklamların, tanıtımı yapılan par-

ti ya da aday için bir tepki oyu oluşturmadığı; oysa, direkt rakip adayın kişisel özel-

liklerine karşı saldırı mesajı içerdiğinde, tepki oyu olarak olumsuz oya dönüşebildiği 

konusunda yaygın bir kanaat bulunmaktadır (Surlin ve Gordon, 1977:89-98; 

Garramone, 1984:250-259; Roddy ve Garramone, 1988:415-427; Thorson vd., 

1991:465-486; Sonner, 1998:37-40). 

Genelde yapılan araştırmalarda ortaya konulan sonuçlara göre, özellikle rakip 

adayın karakteristiklerine yönelik saldırı içerikli negatif siyasal reklamlar, kısa vade-

de seçmen tutum ve davranışları üzerinde olumsuz etki meydana getirmekte; uzun 

vadede ise insanları siyasal sistemden uzaklaştırmaktadır (Allen ve Burrell, 2002:85). 

Örneğin, 1974’de Louis Harris, “kamuoyunun negatif siyasal reklamlarda kişisel 

saldırıların kesinlikle karşısında olduğunu” rapor etmiştir (Johnson-Cartee ve 

Copeland, 1991:8). Ansolabehere ve Iyengar (1995:112) ise, ABD seçmeni üzerinde 

yaptıkları deneysel çalışmada, negatif siyasal reklamların, pozitif siyasal reklamlara 

göre seçmen ilgisini yaklaşık % 5 oranında azalttığı sonucuna ulaşmışlardır. Surlin 

ve Gordon (1977:95) da yaptıkları araştırmada yüksek toplumsal ve ekonomik statü-

ye sahip vatandaşların; orta sınıfa mensup kişilere göre, doğrudan saldırı reklamları-

nı, hem ahlak dışı hem de bilgilendirici bulma eğilimine daha fazla sahip olduklarını 

bulgulamışlardır. 

1979’da Amerika’da televizyonda yayınlanan siyasal reklamlarla ilgili bir in-

celeme yapan Cumhuriyetçi Kongre Kampanya Komitesi, negatif siyasal reklamcılı-

ğın “yüksek risk taşıyan bir yaklaşım” olduğu kanaatine varmıştır (Johnson-Cartee 

ve Copeland, 1991:9). Ayrıca komite, incelemeleri sonucunda siyasal reklamların 

yayınlanması sonucu ortaya çıkabilecek üç olası zararlı etkiyi tanımlamıştır. Bunlar; 

(a) Bumerang (Geri Tepme) Etkisi, (b) Kurban Sendromu Etkisi ve (c) Çifte Zarar 

Etkisi’dir (Garramone, 1984:251; Merritt, 1984:37).   

1) Bumerang Etkisi (Geri Tepme) 

Negatif siyasi reklamlar, hem hedefin hem de kaynağın değerlendirmesi ba-

kımından geniş bir etki alanına sahip bir türdür. Bu reklamların beklenen etkisinin 

hedef hakkında olumsuz, kaynak hakkında olumlu değerlendirme yaratmak olmasına 

rağmen; yine de bazı beklenmedik etkiler de meydana gelebilmektedir (Haddock ve 
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Zanna, 1997:207). Örneğin, saldırının kaynağı reklam sonunda daha olumsuz değer-

lendirilirse bumerang etkisi oluşmaktadır. Yani atılan şey yine kaynağa dönmüş ola-

caktır.  

Bumerang etkisi, siyasal iletişim araştırmacıları tarafından iletişim kaynağın-

ca niyetlenilen amacın tam tersinin olması olarak tanımlanmaktadır (Noggle ve Kaid, 

2000:916). Bir adaya yapılan güçlü bir saldırı seçmen tarafından gerçek dışı, belgesiz 

veya herhangi bir şekilde dayanaksız olarak kabul edilmişse; hedef alınan kişiden 

çok reklamı yaptıran sponsora karşı daha olumsuz duyguların oluşmasına neden ola-

bilir (Garramone, 1984:251; Merritt, 1984:37). 

Garramone (1985:148), en az iki sebepten dolayı negatif siyasal reklam me-

sajlarının bumerang (geri tepme) etkisi meydana getirebileceğini varsaymaktadır. 

Birincisi, bir çok seçmen bir adaya saldıran reklamcılığı onaylamaz ve bu seçmenler 

reklamı yaptıran parti ya da adaya karşı olumsuz tutumlar geliştirebilirler. İkincisi, 

seçmenler olumsuz reklamcılığı, kendileri için karar verme haklarına bir ihlal olarak 

algılayabilir. Böyle bir algılama bireylerin ikna edici kişinin niyetine zıt olan bir tu-

tumla tepki gösterdikleri bir bumerang etkisine yol açabilir. 

Bunun yanında haber medyası, bir adayın, rakibinin bir takım olumsuz yönle-

rine dair iddiaları gündemine almayı reddeder ve bu iddialar sadece negatif reklam 

filmi, afiş ya da broşürlerde kalırsa; o zaman büyük bir olasılıkla negatif mesajlar o 

partinin veya adayın aleyhine geri tepebilmektedir. Örneğin, 1992 ABD Başkanlık 

Seçimleri’nde George Bush, kampanya çalışmaları sırasında rakibi Bill Clinton’ın 

yasa dışı evlilik ilişkilerini gündeme getirmekten özenle kaçınmıştır. Çünkü bu du-

rumda Bush’un faturayı ağır biçimde ödeyeceği düşünülüyordu (Shea ve Burton, 

2001:56-57).     

Bir çok çalışma negatif kampanya taktiklerinin kullanımından ortaya çıkan 

geri tepme tehlikelerini kanıtlamıştır (Swint, 1998:13). Bulgular, negatif reklamların 

seçmen katılımını azalttığını ve reklamverene karşı öfke uyandırarak, negatif rekla-

mın kazançlarını şüpheli hale getirdiğini iddia etmektedir (Basil vd., 1991:258). 

Örneğin, Shapiro ve Rieger (1992:135-145), ABD seçmenleri üzerinde yap-

tıkları araştırma sonucunda, radyodan yayınlanan ve bir adayın kişisel özelliklerine 

(imaj) yönelik saldırı içeren negatif siyasal reklamların, bir bumerang etkisine yol 

açtığı hakkında kesin bulgular sunmuşlardır. Söz konusu araştırmayı destekler mahi-
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yette Gunsch ve arkadaşları (2000:29) ile Sonner (1998:37-40) göre de, şayet negatif 

reklam hedef adayın (konu tutumu yerine) karakterine saldırırsa veya suçlamalar 

belgelendirilemezse, etki daha da kötüleşebilmekte ve bu durum tepki oyuna dönüşe-

bilmektedir. 

Öte yandan bağımsız (sponsor kişi ya da kurum) taraflarca yaptırılan negatif 

siyasal reklamların olası bir bumerang etkisine uğrama şanslarının, bir aday tarafın-

dan yaptırılan negatif reklamlardan daha az olduğuna dair de bazı bulgular bulun-

maktadır. Öyle ki, bağımsız sponsora yaptırılan reklam, “adayla doğrudan bağlantılı 

olmayan bir reklamdır”. Burada siyasal bir partiden veya bir adayın kampanya örgü-

tünden fiziksel olarak ayrı bir örgüt ya da kişi, reklamı yaptırmakta ve yayınlatmak-

tadır (Johnson-Cartee ve Copeland, 1997a:25). Bu ayrım yüzünden seçmenler böyle 

reklamları bir aday tarafından yaptırılan reklamlardan daha güvenilir olarak algıla-

maktadırlar. Çünkü bir mesaj kaynağının, konuyla kişisel ilişkisi olduğu görülürse 

mesaj daha az ikna edici olmaktadır. Garramone (1985:157), bağımsız taraflarca yap-

tırılan reklamların, bir aday tarafından yaptırılan reklamlara göre, “hedef alınan ada-

ya karşı amaçlanan etkilerin daha çok meydana geldiğini ve onun rakibine karşı daha 

düşük geri tepme etkisi doğurduğunu” ileri sürmektedir. 

Bumerang etkisi konusunda önceki yıllarda yapılan araştırmaları eleştiren 

Johnson-Cartee ve Copeland (1991:9-10), bu araştırmaların laboratuar ortamında 

yapılması dolayısıyla gerçek sonuçlara ulaşmanın imkânsız olduğunu savunmaktadır-

lar. Deneysel amaçlı araştırmacılar tarafından oluşturulan reklamlar, gerçek siyasal 

reklamlar kadar nadiren iyi yapılmıştır ve bu nedenle böyle reklamların etkilerinin 

ölçümleri özellikle şüphe çekmektedir. Başka araştırmalarla karşılaştırmaya imkân 

vermeyen bu araştırmalar, bumerang etkisinin mevcut olduğu sonucunu çıkarmaya 

yardımcı olacak gerekli miktardaki veriyi sağlamamaktadır. 

Bir başka noktada araştırma sonuçlarının birbirinden farklı olmasının bir nedeni 

de, siyasal reklamların etkisini belirleyen birkaç şarta bağlı faktörün varlığıdır. Nega-

tif reklamların istenilen bir etki veya sert bir tepki oluşturup oluşturamayacağı, rek-

lamın ve seçmenin niteliklerine bağlı olacaktır (Gürbüz ve İnal, 2004:149). Örneğin 

Roddy ve Garramone (1988:425), laboratuar ortamında yaptıkları deneyde, konu 

tabanlı ve imaj tabanlı negatif reklamların seçmenlerin adayları algılamalarında ne 

derece etkili olduğunu araştırmışlardır. Sonuçta araştırmacılar, konu tabanlı reklam 
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çekiciliğine nazaran imaj tabanlı reklam çekiciliğinin, seçmen nezrinde, kaynağa 

yönelik daha olumsuz duyguların oluşmasına yol açtığını ve hedef alınan adaya oy 

verme eğilimini artırdığını bulmuşlardır. 

2) Kurban Sendromu Etkisi 

Kurban sendromu etkisi, seçmenin bir reklamı adaletsiz veya dürüst olmayan 

şeklinde algılaması sonucunda saldırıya uğrayan adaya karşı olumlu duygular besle-

mesi ile ortaya çıkmaktadır (Garramone, 1984:251).  

1980 ABD Senato Seçimi kampanyası sırasında, Milliyetçi Muhafazakâr Po-

litik Danışmanlık Konseyi altı Demokrat senatöre karşı olumsuz reklam dizisi üretti. 

Robinson tarafından da belirtildiği gibi, bu reklamlar kurban sendromu etkisi yapmış 

ve savunan kişilerin çoğu reklamların onları Demokrat adayın lehine etkilediğini 

ifade etmiştir (Haddock ve Zanna, 1997:207). 

Türkiye’de de 3 Kasım 2002 Genel Seçimleri, negatif siyasal reklamlarda 

kurban sendromunun etkinliğini ortaya koyma adına çarpıcı bir örnek niteliğindedir. 

Özellikle kamuoyu araştırmalarının önde gösterdiği AKP ve onun liderine yönelik 

olarak yapılan karalama veya saldırı stratejileri sonucunda, Recep Tayyip Erdoğan’ın 

mazlum olduğuna ilişkin bir kanaat oluşmuştur. Mazlum ya da kurban sendromu 

olarak adlandırılan bu etki sonucunda negatif siyasal reklam mesajı, seçmenlerde 

saldırı yapılan aday ya da partiye karşı olumsuz değil, aksine olumlu bir duygu yara-

tabilmektedir (Johnson-Cartee ve Copeland 1997a:24). Bir başka anlatımla bir top-

lum, bireylerinden birinin haksızlığa uğradığına kanaat getirirse, mağdur duruma 

getirilen bu bireyi kendi mağduriyetiyle özdeşleştirir ve onu sahiplenir. Anadolu kül-

türünde bunu çok rahat biçimde görmek mümkündür (Kaya 2003:28). Devran’a 

(2003:160) göre, AKP’nin %35’e yakın oy almasının nedenlerinden biri de budur. 

Kampanya iletişim stratejisi olarak saldırılara asla cevap vermeme üzerine 

kuran AKP; toplumda mevcut yönetim karşı oluşan öfke ve aşırıyı tepkiyi seçim 

kampanyası süresince iyi bir şekilde kullanmış, tabir yerindeyse kendisini “umut” 

olarak pazarlamıştır. Sonuçta AKP bu strateji sayesinde kararsız seçmenlerin büyük 

bir kısmının oyunu almayı başarmıştır (Özkan, 2004a:235). 

3) Çifte Zarar Etkisi 

Negatif siyasal reklamlar bazı durumlarda sadece hedef alınan parti ya da a-

day üzerinde değil, aynı zamanda reklamın yaptıran ya da sponsor olan kişiler üze-
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rinde de olumsuz etkiler meydana getirebilmektedir. Örneğin, Merritt’in (1984:37) 

Güney Californialı seçmenlere yönelik yaptığı bir telefon saha araştırması sonucunda 

olumsuz siyasal reklamların “Hem reklamveren hem de hedef alınan rakibe yönelik 

olumsuz duygular uyandırdığı” sonucuna ulaşmıştır. Merritt bu bulguların “özellikle 

bir azınlık partisi adayı tarafından kullanıldığında olumsuz reklamların değeri hak-

kında ciddi şüpheler doğurduğunu” açıklamıştır (Johnson-Cartee ve Copeland 

1991:10). 

Merritt’in (1984:37) araştırmasında ayrıca Demokrat Parti adayına saldıran 

negatif reklamların, bu parti ile özdeşleşen seçmenler arasında karşıt görüşleri etkin-

leştirdiği ve seçmenlerin ilk konumlarının pekiştirildiği tespit edilmiştir. Bu nedenle 

yazar, negatif reklamların partisi azınlıkta olan bir aday için riskli bir strateji olduğu-

nu bulgulamıştır. Varılan noktada negatif reklamlar, yalnızca rakip adaya saldırmak 

ve seçmenin başlangıçtaki konumunu pekiştirmek yerine, seçmene tutumunu değiş-

tirmesi için olumlu bir neden sunmalıdır. Bu sonuçlar, negatif kampanya reklamları-

nın en çok bağımsız ya da parti bağları zayıf seçmenlerin yaygın olduğu bölgelerde 

etkili olabileceğine işaret etmektedir (Milburn, 1998:255).   

Basil ve arkadaşları (1991:258) da Amerika’daki yerel halk üzerinde yaptıkla-

rı deneysel araştırma sonucunda, bir yandan seçmenlere, adayın güçlü bir lider ola-

cağını düşündürmede pozitif reklamların daha etkili sonuç verdiğini bulgulamışlar; 

diğer taraftan da rakibe saldıran reklamların hem reklamveren hem de hedefe yönelik 

olumsuz algılamalar oluşturduğunu ortaya koymuşlardır. 

Buna karşılık Johnson-Cartee ve Copeland (1991:10-11) araştırmalarında çif-

te zarar etkisi hakkında istatistiksel bakımdan önemli bir kanıt sunmamışlardır. Ya-

zarlar, araştırmaları sonucunda Merritt’in (1984) Güney California seçmenleri hak-

kındaki bir seferlik betimleyici çalışmasının bu etkinin kanıtlanmasında yetersiz kal-

dığını ileri sürmüşlerdir.  

Sonuç olarak, olumsuz siyasi reklamların etkisini ölçen literatür, araştırmacı-

ların değişik türdeki olumsuz reklamlar üzerinde çalışmış olmasından dolayı tutarsız 

sonuçlara varmıştır. Bununla birlikte, olumsuz kişisel karakterli çekiciliğin rolünü 

ölçen incelemeler, söz konusu reklamların genelde beklenmedik zararlı etkiler oluş-

turduğunu ortaya çıkarmıştır (Haddock ve Zanna, 1997:208). 
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Ancak psikolojide “olumsuz bilgiye olan eğilimin, olumlu bilgiye nazaran 

daha ağırlıkta olduğu” tezi dikkate alındığında, seçmenin sosyal uyarımında ve yargı-

larının oluşumunda negatif siyasal reklamların etkinliği göz ardı edilmemelidir. Ay-

rıca seçmenlerin negatif siyasal reklamlarda ele alan siyasal ve sosyal problemlere 

yönelik konuları; kişisel, karakteristik ve dini konulardan daha güvenli buldukları 

unutulmamalıdır (Polat, 1997:109). 

Yine negatif reklamlarda sınırlı sayıda iddia dile getirilmelidir. Çünkü kamu-

oyuna birçok çelişkili iddia sunulduğunda, seçmenin zihninde fazla bilgi yüklemesi 

yaşanabilmektedir. Buna ilaveten, özel hazırlanmış negatif siyasal reklamların kısa 

bir yaşam süresi olmalıdır. İlk negatif reklam uyarımından sonra oy verme potansiye-

line sahip olanlar reklamlardaki iddiaları doğrulamak için kanaat önderlerine yönele-

bilmektedir. Böylece reklamdan etkilenme periyodunun ilk bilgilendirme kısmından 

sonra reklamlarda aynı tema, dramatize edilmiş farklı örneklerle sunulmalıdır. Özel-

likle adaylar seri halinde reklamlara ihtiyaç duyarlar; çünkü bütün kampanya durum-

larında sadece bir model seçmen tercih tipi karşılarına çıkmayacaktır (Tak, 1993:59). 

4) Negatif Siyasal Reklamların Siyasal Sistem Üzerindeki Etkileri 

Siyasal reklamlar hakkındaki en baskın kaygılardan birisi, negatif reklam me-

sajlarına maruz kalmanın demokrasiye yaramayan etkiler doğurabileceği şeklindedir. 

Öyle ki, Amerikan Seçmen Araştırmaları Komitesi Başkanı Curtis Gans tarafından 

savunulan bu görüşe göre, negatif reklamların sırf var olması bile, seçmenin seçimle-

re daha düşük katılım göstermesine, siyasete yabancılaşmasına ve siyasete karşı a-

laycı bir tavır takınmasına sebebiyet verebilmektedir (Kaid, 2004:174). 

Bu tezi destekleyen en tanınmış bulgular, Ansolabehere ve Iyengar’ın (1995), 

negatif reklamların seçmen katılımını %5 oranında azalttığını gösterdikleri deneysel 

çalışmaya dayanmaktadır. Yine Ansolabehere ve arkadaşlarının (1999:901-907), 

Amerika’daki Ulusal Seçim İstatistikleri (NES)’nin toplam sonuçları ile alan araştır-

masından elde ettikleri verilerle; Lemert ve arkadaşlarının (1999:123-132), ABD’de 

Oregon Senato Seçimleri sırasında, bağımsız adaylar için yapılan negatif reklamların 

etkilerini analiz ettikleri araştırmanın bulguları, “negatif reklamların seçmen katılı-

mını düşürdüğü” şeklindeki sonuçları doğrular nitelik taşımaktadır. 

Benzer şekilde Rahn ve Hirshorn (1999:387, 399-400), yaptıkları araştırmada 

negatif siyasal reklam izlemenin, çocukların siyasal sisteme karşı olan tutumlarını 
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etkilediğini göstermişlerdir. Yazarlara göre, negatif siyasal reklam mesajlarına yük-

sek oranda tepki gösteren çocuklar, bu reklamlardan daha fazla etkilenmekte; fakat 

negatif reklam içeriğine karşı düşük tepkilere sahip olanların oy kullanma olasılığı 

daha yüksek olmaktadır. Pozitif reklamlar için ise, benzer bir etki ortaya çıkmamıştır 

(Kaid, 2004:174). 

Bir başka nokta da az sayıdaki araştırma, negatif siyasal reklamların “siyasal 

alaycılık” gibi bir başka olumsuz etkisine vurgu yapmaktadır. Ansolabehere ve arka-

daşları (1994:835-836), negatif siyasal reklam izlemenin, insanlarda “siyasetten u-

zaklaşma” ve “siyasal liderlerin toplum sorunlarına karşı duyarsız oldukları” duygu-

larında bir artışa yol açtığını bulgulamışlardır. Yine Kaid ve arkadaşları (2000), 

ABD’de 1996 Başkanlık Seçimleri sırasında yaptıkları araştırmalarında, siyasal rek-

lamlara (ister olumlu isterse de olumsuz) maruz kalan seçmenlerin, reklamları izle-

dikten sonra daha fazla siyasal alaycılık yaşadıklarını belirlemişlerdir (aktaran, Kaid, 

2004:175).   

Diğer yandan yukarıda ifade edilen görüşlere karşıt yöndeki kanıtlar, özellikle 

son 10 yılda önemli ölçüde artış göstermiştir. Örneğin, Wattenberg ve Brians 

(1999:891), Ansolabehere ve arkadaşlarının (1994, 1995) bulgularını sorgulamaya 

girişmişler ve Amerikan Ulusal Seçim İstatistikleri (NES) verilerinden yararlandıkla-

rı çalışmalarında, olumsuz saldırı reklamlarına maruz kalmadan kaynaklanan göz-

lemlenebilir bir siyasal hareketsizlik (siyasetten uzaklaşma ya da siyasete yabancı-

laşma) etkisi bulamamışlardır. 

Finkel ve Geer (1998:573), ABD’de 1960’dan 1992’ye kadar olan Başkanlık 

Seçimleri’ndeki yayınlanan reklamların içerik analizlerini Ulusal Seçim İstatistikleri 

(NES) verileriyle birleştirmişler ve negatif saldırı reklamlarının, seçmenler üzerinde 

(hatta bağımsızlar veya kitle iletişim araçlarına yüksek oranda maruz kalma olasığına 

sahip olanlar, yani kampanyanın olumsuzluğunu okumuş ya da görmüş bireyler ara-

sında bile) bir siyasetten soğuma etkisi oluşturabileceğine dair kanıt tespit edememiş-

lerdir. 

Freedman ve Goldstein (1999:1189) de, Amerika’nın Virginia Eyaleti’ndeki 

1997 Belediye Başkanlığı Seçimleri sırasında yaptıkları ve yukarıdaki bulgulara ben-

zer sonuçlar elde ettikleri araştırmalarında, negatif televizyon reklamlarının insanla-

rın seçimlere katılımını düşürdüğüne dair destekleyici bulgulara ulaşamamışlardır. 
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Hatta yazarlar, gerçekleştirdikleri bu telefon araştırmasıyla birlikte, negatif siyasal 

reklam izlemenin oy verme olasılığını artıyor göründüğünü göstermişlerdir. 

Bir başka araştırmacı Kahn ve Kenney (1999:877-887), ABD Senato Seçim 

Kampanları’ndan yararlanarak gerçekleştirdikleri araştırmalarında; yayınlanan nega-

tif reklamlara karşı eleştirilerin çamur atma değil de, reklamı yaptıran parti ya da 

adayın haklı görülmesi şeklinde olduğu sürece, reklamlardaki olumsuzluk artışının 

seçmen katılımını azaltmayıp, tersine artırdığını ortaya koymuşlardır. Yazarlar aynı 

zamanda, bağımsızlarla siyasetle az ilgilenen seçmenlerin, negatif reklam mesajına 

maruz kaldıklarında oy vermekten uzaklaşabilecekleri yönünde küçük bir olasılık da 

tespit etmişlerdir. Ancak şu da araştırmanın ortaya koyduğu bir sonuç ki; bir grup 

üzerinde haberdeki bir olumsuzluk, negatif reklamlarda öne sürülen olumsuzluğa 

göre daha zararlı etkiler oluşturabilmektedir. 

Sonuç olarak negatif siyasal reklamların siyasal sistem üzerindeki etkileri ko-

nusunda ortaya konan iki farklı görüşü değerlendirdiğimizde, ikinci görüşün (negatif 

reklamlar seçmenlerin siyasetten uzaklaştırmaz) kanıtları daha inandırıcı gözükmek-

tedir (Kaid, 2004:175). Çünkü çok sayıda araştırma (Garramone vd., 1990:299-309; 

Pinkleton, 1998:24-34; Pinkleton vd., 2002:13-22; Schenck-Hamlin vd., 2000:68-70) 

negatif siyasal reklam izlemenin, siyasal güven, alaycılık, yabancılaşma veya siyase-

te katılım düzeyleri üzerinde fark edilir bir olumsuzluk etkisi bulgulayamamıştır.   

5. Negatif Siyasal Reklamların Etkileriyle İlgili Bazı Araştırmalar 

Negatif siyasal reklamların etkileriyle ilgili çoğunluğu ABD’de olmak üzere 

batı kaynaklı araştırmaların sayısı oldukça fazladır. Türkiye’de ise konu ile ilgili ça-

lışmalarda genelde batıdaki araştırmalara atıf yapılmakta olup, alan araştırmasına 

yönelik somut veriler ortaya koyan çalışmalar ise yok denecek kadar azdır. Aşağıda-

ki tabloda, özellikle 1980 sonrası ABD seçmeni üzerinde gerek deneysel gerekse de 

alan araştırmasına yönelik çalışmaların kısa bir özeti ve söz konusu araştırmalarda 

elde edilen bulgular sunulmaktadır. 

  

Tablo 5: Negatif Saldırı Reklamlarının Etkilerine İlişkin Araştırma Sonuçları 

Yazar/Yazarlar Çalışmanın Kısa Özeti Sonuçlar 
Ansolabehere ve 
Iyengar (1995) 

Bir yerel haber programının normal 
reklam arasına yerleştirilen gerçek 
adaylar için hazırlanmış hayali siya-
sal reklamlara veya saldırı reklam-

Saldırı reklamları, ön seçimlerde 
reklam veren (sponsor) lehine 
hafif bir oy artışı, esas seçimlerde 
ise hafif bir oy düşüşüne neden 
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larına maruz kalmayı manipüle 
eden deney.   

olmuştur.   

Basil, Schooler ve 
Reeves (1991) 

Bu deneyde yerel sakinlerden olu-
şan deneklere, başka bir eyaletten 
gerçek bir Senato Seçimi’ne ait iki 
kampanya izlettirilmiştir. Söz konu-
su kampanyalar, her aday için üç 
pozitif ve üç saldırı reklamından 
oluşmaktadır. 

Reklamveren adaylar pozitif veya 
saldırı mesajı sunduklarında da-
ha fazla sevilmemişler ve daha 
güçlü olarak algılanmamışlar; 
fakat reklamveren kendisi hakkın-
daki pozitif reklam kullanmak 
yerine olumsuz bir reklamla raki-
bine saldırdığında, hedef alınan 
aday belirgin biçimde daha az 
sevilmiştir. 

Bullock (1994) Jüri adayları (rasgele seçilen denek-
ler olarak), iki hayali senato adayı 
için hazırlanan az veya çok karışık 
bir konu ya da imaj reklamına ma-
ruz bırakılmışlardır.  

Reklamveren pozitif reklam yerine 
saldırı reklamı kullandığında; 
hem reklamveren aday hem de 
rakibi az sevilmişlerdir. Bununla 
birlikte saldırı reklamları, hedef 
alınan adaya oy verme olasılığını 
belirgin bir biçimde azaltmıştır.  

Capella ve Taylor 
(1992) 

ABD’de gerçekleştirilen 25 Senato 
Seçiminde, saldırı reklamlarını ilk 
başlatan adaylar hakkında yapılan 
değerlendirmeyi içeren bir çalışma. 

Saldırı reklamlarını ilk başlatan 
aday 25 seçimden 18’ini kaybet-
miştir. Bu sonuç seçim öncesi 
niyet ölçümlerinden önemli ölçü-
de farklı değildir. 

Garramone, 
Atkin, Pinkleton 
ve Cole (1990) 

Bu deneyde üniversite öğrencileri 
iki hayali ABD Senato adayı için 
hazırlanmış, farklı kombinasyonlar-
da ve sayılardaki pozitif ve negatif 
siyasal reklamlara maruz bırakıl-
mışlardır.  

Saldırı reklamları, pozitif reklam-
lara göre daha büyük “imaj ay-
rımı”na (belirginleşme) yol aç-
mıştır.  

Haddock ve Zan-
na (1997) 

Üniversite öğrencilerinin denek 
olarak katıldıkları bu “doğal” de-
neyde, 1993 Kanada Ulusal Seçim-
leri sırasında yayınlanan çelişkili 
saldırı reklamlarından önce ve sonra 
gerçek adaylar hakkındaki izlenim-
ler ölçülmüştür.  

Reklamların yayınlanmasından 
sonra saldırı reklamını yaptıran 
adaya karşı duyarlılık hafifçe 
azalırken; hedef alınan adaya 
karşı duyarlılık yayından sonra 
hafifçe artmıştır.  

Hill (1989) Denek olarak üniversite öğrencile-
rinin kullanıldığı bu deneyde, uya-
rım aracı olarak Bush ve Dukakis 
kampanyalarından pozitif veya 
saldırı reklamlarına yer verilmiştir.  

Araştırmada pozitif veya negatif 
reklamı yayınlatan adayların 
sevilme ölçüsünde belirgin bir 
farklılaşma bulunmamıştır; fakat 
reklamveren aday, pozitif reklam 
yerine bir saldırı reklamı kullan-
dığında rakip aday daha fazla 
sevilmiştir.  

Hitchon ve 
Chang (1995) 

Deneyde kullanılan üniversite öğ-
rencilerine, kadın ve erkek yerel 
yönetim adaylarının pozitif, nötr ve 
saldırı reklamları izlettirilmiştir. 

Rakibine yönelik saldırı reklam-
larında eğırlık veren adaylar, 
pozitif reklam kullanan adaylar-
dan daha az sevilmişlerdir. 

Hitchon, Chang 
ve Harris (1995) 

Üniversite öğrencilerinin katılımıy-
la gerçekleştirilen deneyde denek-
ler, bayan ve erkek belediye başkanı 

Saldırı reklamı kullanan adaylar; 
pozitif veya nötr siyasal reklam 
kullanan adaylardan daha az 
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adaylarının siyasi fikir savunan 
reklamlarına, nötr reklamlarına ve 
saldırı reklamlarına maruz bırakıl-
mışlardır. 

sevilmişlerdir. 

Houston, Doan ve 
Roskos Ewolsen 
(1999) 

Üniversite öğrencileri üzerinde 
yapılan iki deneyde deneklere, sahte 
liberal veya muhafazakar senato 
adaylarının üç adet yazılı saldırı 
reklam metni gösterilmiştir. 

Reklamverenler, reklamları pozi-
tif içerik taşıdığında daha çok 
sevilmişlerdir; saldırı reklamları-
na hedef olanlar ise genelde daha 
az sevilmişlerdir. Bununla birlikte 
denekle aynı ideolojiye sahip 
adaya yönelik ayırt edici sevme; 
adayın bir pozitif reklam kam-
panyası yürüttüğü ve rakibinin de 
bir saldırı kampanyası yürüttüğü 
durumlarda gerçekleşmiştir. 

Kahn ve Geer 
(1994) 

Üniversite öğrencileri ile yapılan 
deneyde denekler, bir televizyon 
komedi programının reklam arasına 
yerleştirilen eyalet dışı belediye 
başkanı adaylarının fikir savunma 
veya saldırı reklamlarına maruz 
bırakılmışlardır.   

Reklamveren aday, pozitif reklam 
yerine saldırı türü reklam kullan-
dığında, hafifçe daha az sevilmiş-
tir. Aynı denekler, söz konusu 
adayın iki saldırı reklamını (bir 
yerine) izlediklerinde ise sevme 
oranı belirgin bir biçimde daha 
da azalmıştır.  

Kaid (1997) Üniversite öğrencileri üzerinde 
yapılan deneyde deneklere 1996 
Seçimlerinde Clinton veya Dole’ün 
gerçek kampanya reklamları izletti-
rilmiştir. 

Deneklere pozitif reklam yerine 
saldırı reklamı gösterildiğinde; 
reklamı yaptırtan aday hafifçe 
daha fazla sevilmiştir. Bununla 
birlikte denekler çoğunlukla; bir 
adayın pozitif reklamı yerine sal-
dırı reklamını izledikten sonra, 
onun için oy vermeye daha çok 
eğilim duyduklarını belirtmişler-
dir.  

Kaid ve Boydston 
(1987) 

Deneyde, yerel bir bölge sakinleri, 
başka bir bölgeden Kongre adayına, 
onun pozitif veya saldırı reklamını 
izlemeden ve izledikten sonra ol-
mak üzere iki defa puan vermişler-
dir.    

Reklamlarda hedef alınan rakibe 
karşı olan duygular, reklamveren 
adayın saldırı reklamını izledik-
ten sonra, pozitif reklama göre 
belirgin bir biçimde düşmüştür. 

Kaid, Chanslor 
ve Hovind (1992) 

Üniversite öğrencileri ve yerel sa-
kinler üzerinde yapılan deneyde, 
gerçek pozitif veya saldırı reklamla-
rı, konu ya da imaj televizyon rek-
lamları kullanılmıştır.  

Araştırma sonucunun ortaya koy-
duğu gibi, saldırı konu reklamları 
kullanan adaylar, pozitif konu 
reklamı kullanan adaylardan çok 
daha az sevilmişlerdir. 

King ve 
Henderson (1999) 

Deneyde, Üniversite öğrencilerine 
Michigan Belediye Seçimlerinde 
adayların kullandıkları pozitif ve 
saldırı reklamları izlettirilerek; a-
dayların deney öncesi sevilme du-
rumlarıyla bağlantıları incelenmiş-
tir.  

Reklamverenin veya hedef alınan 
rakibin sevilmesi ve oy verme 
kararı üzerine reklamın olumsuz 
ya da olumlu olmasının bir etkisi 
bulunmamıştır. Bununla birlikte 
reklamın tonu ile önceden aday-
lara karşı sahip olunan tutum 
arasında bir etkileşim bulunmuş-
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tur. 
King, Henderson 
ve Chen (1998) 

Deneyde üniversite öğrencilerine, 
Clinton-Dole kampanyalarından 
pozitif ve saldırı reklamları izlettiri-
lerek; söz konusu adayların önceki 
sevilme durumlarına göre değişik-
likler incelenmiştir.  

Hem reklamveren Clinton hem de 
hedef alınan Dole, saldırı reklam-
larında, pozitif reklamlara göre 
daha az sevilmişlerdir. Denekler 
Clinton’un yaptırdığı saldırı rek-
lamlarından birini izledikten son-
ra, Clinton’a oy verme niyeti 
düşmüştür. Dole’ün yaptırdığı 
pozitif veya saldırı reklamlarını 
izlemenin hiçbir etkisi bulunma-
mıştır.   

Lau, Pomper ve 
Mumoli (1998) 

1988 ve 1990 ABD Senato Seçim-
lerinde büyük partilerden değişen 
miktarlarda saldırı kampanyası 
gerçekleştiren adaylar (bu derece-
lendirme gazeteler temel alınarak 
yapılmıştır) hakkında, ulusal çapta 
yapılan alan araştırmasının sonuçla-
rı, 1988, 1990, 1994 ve 1996 Senato 
Seçimlerinin (Eyalet düzeyinde) 
toplam çözümlemesiyle birleştiril-
miştir.  

Adaylardan birinin diğerlerine 
göre daha fazla saldırı reklamı 
kullanması ile bireysel düzeyde oy 
tercihi arasında ters bir ilişki 
bulunmuştur. Toplam düzeyde ise 
(eyalet) neredeyse belirgin deni-
lebilecek anlamsız bir ilişki 
(p<0,06) tespit edilmiştir. 

Lemert, Eliot, 
Berstein, 
Rosenberg ve 
Nestvold (1991) 

Alan araştırmasına katılan denekle-
re 1988 Başkanlık seçimleri sırasın-
da gördüklerini hatırlayabildikleri 
bir pozitif veya saldırı reklamı hak-
kında sorular sorulmuştur. 

Hatırlanan reklamın bir saldırı 
reklamı olduğu durumda, bir 
pozitif reklama göre reklamveren 
hafifçe az, reklamın hedefi olan 
aday ise çok daha fazla sevilmiş-
tir. 

Lemert, Wanta 
ve Lee (1999) 

Bu çalışma Oregan’daki özel senato 
seçimleri sırasında, (evvelce üç 
senato seçimine katılmış olup bir 
adayın saldırı reklamı yapmayaca-
ğına dair bir söz verdiğini hatırla-
yan veya hatırlamayan) Eugene 
bölgesindeki küçük bir kayıtlı seç-
men grubu üzerinde posta ile ya-
pılmıştır.  

Demokrat adayın, saldırı reklamı 
kullanmama teminatını yerine 
getirdiğine inanan her partiden 
seçmenlerin; adayın sözünü tut-
madığına inanan seçmenlere gö-
re, söz konusu aday için oy verme 
olasılığı daha yüksektir.   

Martinez ve 
Delegal (1990) 

Üniversite öğrencileri ile yapılan 
deneyde farazi bir seçimde adaylar-
dan birinin ya da her ikisinin saldırı 
reklamları izlettirilmiştir.  

Bir adayın kampanyası bir saldırı 
olarak algılandığı oranda; rek-
lam veren daha az, hedef alınan 
ise daha fazla sevilmiştir. 

Mathews ve 
Dietz-Uhler 
(1998) 

Üniversite öğrencileri ile yapılan 
deneyde deneklere, sahte Demokrat 
veya Cumhuriyetçi Senato adayla-
rının “aile değerleri”ni konu alan 
pozitif veya saldırı reklamları izlet-
tirilmiştir.  

Deneklerin bir saldırı reklamın-
dan çok, bir pozitif reklam yaptı-
ran adayı sevme ve ona oy ver-
meye niyetlenme olasılığı daha 
yüksek bulunmuştur. 

Merritt (1984) Yerel bir bölgede yapılan alan araş-
tırmasında reklamları izleyen de-
neklere, bir eyalet meclisi seçimin-
deki adayların saldırı veya nötr 

İzlenen reklam pozitif reklam 
yerine saldırı reklamı olduğunda, 
hem reklamveren hem de hedef 
alınan adaya karşı belirgin bir 
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reklamları hakkındaki izlenimleri 
sorulmuştur. 

biçimde daha fazla olumsuz duy-
gu gözlenmiştir. 

Pfau, Kenski, 
Nitz ve Sorenson 
(1989) 

374 olası seçmen üzerinde yapılan 
alan araştırmasında, 1988 Başkanlık 
kampanyası sırasında en az tercih 
edilen adayın ürettiği saldırı rek-
lamlarına karşı deneklerin tepkileri 
sorgulanmıştır. 

Denekler aday tarafından yaptırı-
lan bir saldırı reklamını izledikle-
rini bildirdiklerinde; en az tercih 
edilen adayın değerlendirilmesi 
belirgin bir biçimde daha yüksekti 
ve onun için oy verme niyeti be-
lirgin bir biçimde daha büyüktü.  

Pinkleton (1997) Üniversite öğrencileri üzerinde 
yapılan deneyde, hayali bir aday 
için yapılan bir reklamda, rakip 
aday hakkında yer alan negatif bil-
ginin miktarı incelenmiştir. 

Sonuçta elde edilen bulgulara 
göre; bir negatif reklam ne kadar 
olumsuz olursa, hem hedef hem 
de reklamveren o kadar az sevil-
mektedir. 

Pinkleton (1998) Hayali bir aday hakkında üniversite 
öğrencilerinin katılımıyla yapılan 
deneyde, rakip adaya yönelik hazır-
lanan reklamdaki negatif bilginin 
miktarı incelenmiştir. 

Reklam pozitif reklam yerine sal-
dırı reklamı olduğunda, hem rek-
lamveren hem de hedef alınan 
aday biraz daha az sevilmiştir. 

Roddy ve 
Garramone 
(1988) 

Üniversite öğrencilerinin katılımıy-
la gerçekleştirilen deneyde, hem 
rakibin yaptırdığı konu veya imaj 
saldırı reklamına cevap verme rek-
lamı, hem de pozitif reklamlar de-
neklere izlettirilmiştir.  

Rakibin saldırısından sonra rek-
lamın pozitif ya da saldıraya ce-
vap olmasıyla ilgili olarak, 
reklamveren veya hedef alınan 
adaya duyulan sevgide belirgin 
farklar bulunmamıştır (yine her 
iki adaya oy verme niyetlerinde 
de herhangi bir farklılık tespit 
edilmemiştir). 

Schultz ve Pancer 
(1997) 

Üniversite öğrencileri ile yapılan 
deneyde, hayali adayın cinsiyeti ile 
rakibe saldırma durumu incelenmiş-
tir.  

Adayın bir saldırı reklamı kul-
lanmasına bağlı olarak, ne 
reklamverenin değerlendirilme-
sinde ne de oy verme niyetinde 
belirgin farklar bulunmamıştır.  

Shapiro ve Rieger 
(1992) 

Üniversite öğrencileri ile yapılan 
deneyde deneklere, iki yerel seçim-
de iki hayali adayla ilgili pozitif 
reklamlar ya da konu  veya imaj 
saldırı reklamları radyodan dinletti-
rilmiştir. 

Bir saldırı reklamının hedefi, bir 
pozitif reklamının hedefinden 
daha az sevildiği bulgulanmıştır. 
Fakat saldırı reklamlarını hazır-
layanın, pozitif reklamverenden 
daha az sevildiği tespit edilmiştir. 
Ayrıca araştırmada, deneklerin 
bir pozitif reklamı kullanan adaya 
oy verme olasılığının, bir saldırı 
reklamı verenden daha çok oldu-
ğu sonucuna varılmıştır. 

Sulfaro (1998) ANES alan araştırmalarında, 1992 
ve 1996 ABD Başkanlık Seçimle-
rinde pozitif veya saldırı reklamla-
rından akılda kalan unsurlar ince-
lenmiştir. 

Sonuçta saldırı türü reklam veren 
adaylar, düşük eğitim düzeyli 
denekler tarafından daha az se-
vilmişlerdir. Ancak saldırı rekla-
mına hedef olan aday ise; çeşitli 
düzeyde eğitime sahip olan bütün 
denekler tarafından biraz daha 
fazla sevilmiştir. 
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Thorson, Christ 
ve Caywood 
(1991) 

Üniversite öğrencileri ile yapılan 
deneyde, gerçek senato adayları için 
yapılan hayali pozitif ve saldırı 
türünden konu veya imaj reklamları 
deneklere izlettirilmiştir.   

Bir saldırı reklamı yayınlatan 
adayın, bir pozitif reklamı veren-
den daha az sevildiği bulunmuş-
tur. Ve adayın reklamının olumlu 
ya da olumsuz olmasının sonu-
cunda oluşan bir oy niyeti farklı-
lığı bulunamamıştır. 

Tinkham ve 
Weaver-Lariscy 
(1991) 

1982 Kongre seçim kampanyaların-
da partilerin önemli adayları hak-
kında yapılan alan araştırmasında 
medya stratejileri hakkında denek-
lerin hatırladıkları unsurlar ince-
lenmiştir. (savunulan konular, imaj 
veya rakibe odaklanma). 

Olumsuz tavır gösteren yeni 
adayların kazanma olasılığı daha 
yüksekti; fakat olumsuz tavır gös-
teren ve hali hazırda görevde 
olan adayların kaybetme olasılığı 
daha yüksekti. Ve olumsuz tavır 
sergileyen bağımsız adayların 
kaybetme olasılığı daha da 
yüksetti. 

Tinkham ve 
Weaver-Lariscy 
(1993) 

Üniversite öğrencileri ile yapılan 
deneyde, gerçek pozitif veya saldırı 
reklamlarına karşı tepkiler incelen-
miştir.  

Saldırı reklamı verenlerin, pozitif 
reklam verenlere göre çok daha 
az sevildiği bulunmuştur. 

Wadworth, 
Patterson, Kaid, 
Cullers, Malcomb 
ve Lamirand 
(1987) 

Üniversite öğrencileri ile yapılan 
deneyde, deneklere hayali adayların 
pozitif veya saldırı reklamları izlet-
tirilmiştir.  

Pozitif veya saldırı reklamı yayın-
layan adaylara karşı önemli bir 
sevilme faklılığı bulunmamıştır. 

Weaver-Lariscy 
ve Tinkham 
(1996) 

1990 Kongre Seçimleri hakkında 
yapılan alan araştırmasında, adayla-
rın medya stratejileri incelenmiştir. 
(savunulan konular, imaj veya raki-
be odaklanma). 

Yeni aday ile eski olma değişkeni 
denetlendikten sonra, kampanya 
strateji ile seçim sonucu arasında 
bir ilişki bulunamamıştır. 

Weigold (1992) Üniversite öğrencileri ile yapılan 
deneyde, söz konusu kişilere hayali 
kongre adayları hakkında pozitif 
veya saldırı reklamları izlettirilmiş-
tir. 

Hem saldırı reklamlarını yayınla-
tan hem de hedef alınan adaylar, 
pozitif reklamların kullanıldığı 
durumlara göre daha az sevilmiş-
lerdir. 

Kaynak: Lau, Richard R. ve Sigelman, Lee (2000). “Effectiveness of Negative Political 

Advertising”, içinde, Crowded Airwaves: Campaign Advertising in Elections, pp. 

21-28’den uyarlanmıştır. 

 

Negatif siyasal reklamların seçmen tutum ve davranışları üzerindeki etkileri 

konusunda Türkiye’deki duruma bakıldığında ise, ender çalışmalardan biri Ayten 

Görgün (2001) tarafından, İstanbul ilinde 100 denekle yüzyüze görüşülerek gerçek-

leştirilen alan araştırmasına dayanmaktadır. 

Söz konusu araştırmanın verilerine göre, deneklerin % 70’i negatif siyasal 

reklamı yaptıran parti ya da adaya kızdığını, oyunu yine desteklediği partiye verece-



 235 

ğini ifade etmiştir. Ayrıca araştırmaya katılan deneklerin % 74’ü, negatif siyasal üs-

luba sahip adayların, seçmenlerin zihninde soru işaretleri oluşturduğunu belirtmişler-

dir. Denekler tarafından özellikle negatif siyasal haberlerin en olumlu etkisi olarak 

ise (araştırmaya katılanların % 53’ü), kararsız seçmenleri etkilediği görülmektedir. 

Yazara göre, negatif siyasal reklamın seçmeni bilgilendirmesi ve seçmenin kararına 

güvenmesi gibi pozitif etkileri bulunsa da, negatif ileti, hem haberde hedef olan a-

day/partiden çok haberin kaynağı olan aday/partiye karşı negatif davranış yaratmakta 

hem de seçmeni söz konusu aday/partiye oy vermekten vazgeçirmektedir (Görgün, 

2002:170-183).     

6. Negatif Siyasal Reklamlarda Korku Çekiciliği ve Korku Çekiciliği 

Kullanımına İlişkin Ampirik Bulgular 

Bilindiği gibi negatif siyasal reklamlarda korku çekiciliği; seçmenlerde korku 

uyandırmak suretiyle onları, rakip adayın seçilmesi ya da reklamveren adayın seçil-

memesi durumunda ağır sonuçlar beklentisine sokmak amacıyla tercih edilmektedir. 

Birçok reklam çalışmasında korku çekiciliği kullanılmasına rağmen, negatif siyasal 

reklamcılıkta korku çekiciliği kullanımına ilişkin dünya literatüründe özellikle iki 

reklam filmi başarılarıyla ön plana çıkmaktadır. Bunlar “Daisy Girl” ve “Dönen Ka-

pı”’ ismini taşımaktadır (Kannaovakun, 1999:14). 

1964 ABD Başkanlık Seçimleri esnasında başkan adayı Johnson’un rakibi 

Goldwater’a yönelik hazırlattığı ve negatif siyasal reklamcılık tarihinde bir klasik 

olarak da değerlendirilen “Daisy Girl” (Papatya Kız) isimli reklam filminde, elinde 

papatya çiçeği kırda gezinmekte olan küçük bir kız çocuğundan yararlanılmıştır. 

Goldwater’ın seçilmesi durumunda nükleer silah kullanımının yaygınlaşacağı korku-

sunu insanlarda uyandırmak amacıyla tasarlanan bu filmde, kamera bir yandan kız 

çocuğunun gözünden içeri girmekte; diğer yandan da dış ses, kız çocuğunun papatya 

yapraklarını sayışını nükleer bir bombanın geri sayımına dönüştürmektedir. Derken 

bomba patlamakta ve bombanın yarattığı mantar görüntüsüyle birlikte, izleyiciden 

bir seçim yapması istenmektedir (Ayres, 2003:402; Kavanagh, 1995:155). Yayınlan-

dığında büyük yankılar uyandıran bu filmin metni şu şekildedir (Johnson-Cartee ve 

Copeland, 1991:47): 
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1988 ABD Başkanlık Seçimleri sırasında başkan adayı George Bush’un, ra-

kibi Michael Dukakis’e yönelik hazırlattığı ve negatif siyasal reklamcılık alanında 

yeni bir aşama olarak kabul edilen “Dönen Kapı” reklam filminde (Kannaovakun, 

1999:15) ise, Dukakis’in Massachusetts valisi iken hapishane mahkumlarına verdiği 

hafta sonu izni konu edilmiştir. Söz konusu filmde, hafta sonu izni dolayısıyla dışarı 

çıkan Willie Horton isimli bir zenci mahkûmun, Marylan’de bir beyaz Amerikalı 

gencin sevgilisinin ırzına geçerek ikisini birden bıçakla öldürmesi ön plana çıkarıl-

maktadır (O’Shaughnessy, 2004:168; Devran, 2003:142). Bu ilginç reklam filminin 

metni şöyledir (Johnson-Cartee ve Copeland, 1991:102-103): 

 

 

 

 

 

 

 

Küçük Kız (Üst Ses): “Bir, iki, üç, dört,  
…dokuz” 
 
 
Erkek Sesi: Sanki bir deney alanında 
bir hoparlörden duyuluyormuş gibi çok 
yüksek seste: “On, Dokuz, Sekiz… Bir“ 
 
Patlama sesi 
 
Johnson’ın Sesi: “Seçenekler bunlar. 
Ya Tanrının tüm çocuklarının yaşayabi-
leceği bir dünya kuracağız ya da ka-
ranlığa gömüleceğiz. Ya birbirimizi 
seveceğiz ya da öldüreceğiz” 
 
 Spiker: “3 Kasım’da oyunuzu Başkan 
Johnson’a verin. Evinizde oturup, olay-
lara kayıtsız kalmayın. Yoksa çok kötü 
sonuçlar ortaya çıkacak.  

Çiçeklerle dolu bir kırda küçük 
kıza açılma: Küçük kız papatya-
nın yapraklarını koparmaktadır. 

 
 
Kız duraklar; kızın görüntü çer-
çevesi donar, kamera kız çocuğu-
nun gözünden içeri geçiş yapar. 
 
 
Atom bombası patlamasına zin-
cirleme geçiş. Patlama detayı. 
 
 
Siyah zemin üzerindeki beyaz 
harflere kesme ile geçiş: “3 Ka-
sım’da oyunuzu Johnson’a ve-
rin”. 



 237 

GÖRÜNTÜ      SES        

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Öte yandan reklam filmleri yanında deneysel ve alan araştırmasına yönelik li-

teratür tarandığında, negatif siyasal reklamlarda korku çekiciliğinin kullanımına iliş-

kin az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu sınırlı sayıdaki çalışma içerisinde Calantone 

ve Warshaw’ın (1985:627-633), Merkez Florida Üniversitesi’nden 451 öğrenci üze-

rinde yaptıkları deneyde, korku içeren bir negatif saldırı mesajının, reklamın hedef 

aldığı adayı seçme üzerindeki etkisi incelemişlerdir. Sonuçlar, seçmenlerde korku 

uyandıran ve inandırıcı bir kaynak tarafından yapılan saldırıların, hedef alınan adayın 

oy oranını azalttığını göstermektedir. Fakat korku içeren negatif saldırı mesajı, inanı-

lır bir kaynak tarafından yalanlandığında, saldırıya uğrayan adayın oy kaybı tama-

men giderilmektedir. Yine araştırmada ortaya çıkan bir başka bulguya göre; inkar 

etme eylemi karşı saldırı ile birleştirildiğinde, saldırıya uğrayan adayın tercih edilme 

oranı, saldırı öncesi düzeyin bile üzerine çıkmıştır. 

ABD’de Wisconsin-Madison Üniversitesi’nden Kannaovakun (1999) ise, 

doktora tezi kapsamında 272 üniversite öğrencisinin katılımıyla yaptığı araştırmada, 

“korkunun, seçmenlerin saldıran adaya karşı olan düşünsel, duygusal ve davranışsal 

tepkilerini nasıl etkilediği?” sorusuna yanıtlar aramıştır. Yazar çalışmasında, özellik-

le negatif siyasal reklamlarda korku kullanımının, saldıran/reklamveren adaya karşı 

 “Dukakis’in İzin Programı” 
 
Gözetleme kulesine tırmanan 
bir gardiyan 
 
Yürüyen gardiyan  
 
Hapishane kapısı (turnike) 
 
Adamlar turnikede dışarı çık-
maktadır 
 
Alt Yazı: “268 kişi firar etti” 
 
Alt Yazı: “Birçoğu halen fira-
ri” 
 
Çatıda bir gardiyan görüntü-
sü 
 

Spiker (üst ses): “Michael Dukakis vali ol-

duğu zaman uyuşturucu satanlara zorunlu 

ceza verilmesi önerisini veto etti. Onun Dö-

nen Kapı hapishane politikası, belirli bir 

taahhüt karşılığı izne çıkarılmak için uygun 

olmayan birinci derece katillerin hafta sonu 

izne çıkmalarına imkân sağladı. Dışarıda 

iken (bu mahkûmların) çoğu –“268 kişi kaç-

tı” yazısı ekranda gözükür- adam kaçırma ve 

ırza geçme gibi suçlar işledi. Ve hala birçoğu 

da kaçaktır. Şimdi Dukakis Massachusetts’e 

yaptıklarını Amerika’ya da yapmak istediğini 

söylüyor. Amerika bu riski kaldırmaz”.   
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olumsuz tutumları azaltıp azaltmadığı; korku uyandıran bir olumsuz reklamın daha 

iyi hatırlanıp hatırlanmadığı ve daha fazla dikkat çekip çekmediği; korku çekiciliği-

nin saldıran adaya oy verme niyetinde bir artışa yol açıp açmadığını tespit etmeye 

çalışmıştır. 

Kannaovakun’a (1999:116) göre, negatif siyasal reklamlarda korkunun, bire-

yin mesajı işleme ve bilişsel tepkileri üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır. Öyle 

ki; yüksek korku mesajlarına maruz bırakılan bireyler, düşük korku mesajına maruz 

bırakılan bireylere nazaran negatif reklama daha fazla dikkat kesilmişler ve reklam 

mesajını daha yüksek oranda hatırlamışlardır.  

Buna ek olarak araştırmada, yüksek korku içeren mesajın, düşük korku içeren 

mesaja göre; hem reklama/reklamveren adaya karşı daha lehte tutumların oluşmasını 

sağladığı, hem de ankete katılan deneklerin destekledikleri adaya karşı oy verme 

niyetlerini daha fazla güçlendirdiği sonucuna ulaşılmıştır (Kannaovakun, 1999:117). 

Yine aynı araştırmanın sunduğu bir başka bulguya göre, korku çekiciliği kul-

lanan negatif siyasal reklamlar, güçlü argümanlara ve yüksek kaynak güvenilirliğine 

sahip olduğunda, insanları etkileme derecesi de artmaktadır. Çünkü araştırmada bu 

şartlarda korku içeren negatif reklam mesajlarına maruz kalan deneklerin, olumlu 

tutum ve oy verme niyetlerinde bir artış gözlenirken; söz konusu kişiler reklama ve 

tanıtımı yapılan adaya karşı daha az olumsuz duygu ve düşünce geliştirme eğilimi 

göstermişlerdir (Kannaovakun, 1999:121-122). Sonuçlar; siyasal reklamlarda ele 

alınan konular ve çözüm önerileri hakkında seçmen düşüncelerinin bilinmesinin ö-

nemine ve ayrıca güvenilirliği yüksek bir kaynak kullanımının, bir kampanya yöneti-

cisi tarafından her zaman göz önünde bulundurulması gerektiğine vurgu yapmakta-

dır.      

Yukarıda ifade edilen çalışmalar dışında Kalender’in (2000a:230), Türk seç-

meninin etkilenmesinde kullanılabilecek bazı ikna tekniklerini, Konya örneğinde test 

etmeye çalıştığı alan araştırmasına göre de, korku çekiciliği, fanatik seçmenler dışın-

daki tipler için elverişli bir ikna tekniği olarak görülmektedir. Bu sebeple korku çeki-

ciliği kullanılırken dikkatli olunmalı, fanatik seçmenlerin tutumları kendi partilerine 

karşı daha da pekiştirilmemelidir. Mesajın doğruluğuna, duruma göre rasyonel veya 

duygusallığına önem verilmeli, kullanılabilecek kaynağın güvenilirliğinin yüksek 

olmasına dikkat edilmelidir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

KORKU ÇEKİCİLİĞİNİN NEGATİF SİYASAL REKLAMLARDAKİ        

İMGELERİ: AMPİRİK AÇIDAN SİYASAL REKLAMLARDA KORKU 

ÇEKİCİLİĞİ TEMALARI 

 

I. ARAŞTIRMANIN SORUNU 

Siyasal partiler, seçim kampanyalarında yaptıkları reklamlarla seçmenleri et-

kilemek ve onların tercihlerini kazanmak istemektedirler. Bu reklamda siyasal parti 

ya da adayı öven mesajların yanında doğrudan rakip hedef alan, onu karalamaya yö-

nelik kampanya mesajlarına sık sık rastlamak mümkündür. Negatif siyasal reklam 

olarak adlandırılan bu türde, ayrıca korku içerikli temaların kullanılması suretiyle 

seçmenlerin tercihlerine yön verilmeye çalışılmaktadır. Ancak Türkiye’de korku içe-

rikli negatif siyasal reklamları kampanya çalışmalarında kullanan siyasal partilerin 

(1991 Genel Seçimleri’nde DYP hariç) pek de başarılı olduğunu söylemek rasyonel 

bir yaklaşım olmayacaktır. Burada siyasal partilerin Türk insanın toplumsal hassasi-

yetlerini, endişelerini, korkularını iyi analiz edemeyip, buna uygun olarak mesaj stra-

tejileri geliştirememelerini sebep göstermek mümkündür. 

Dolayısıyla bu çalışmanın temel problemlerini, korku çekiciliği tekniğinin 

negatif siyasal reklamlarda kullanılıp kullanılmadığı; eğer kullanılıyorsa hangi parti-

ler tarafından ne oranda tercih edildiği; korku çekiciliği reklamlarında hangi konula-

rın daha çok ön plana çıkarıldığı; korku çekiciliği reklamlarında ön plana çıkarılan 

konularla o günün gündemi arasında bir paralelliğin olup olmadığı; korku çekiciliğini 

esas alan siyasal reklamlarda çözüm önerisinin sunulup sunulmadığı ve korku çekici-

liği reklamlarının biçimsel özelliklerinin neyi içerdiği oluşturmaktadır. Ayrıca bu 

çalışmada siyasal partilerin negatif siyasal reklamlarında korku çekiciliğini bazı du-

rumlarda kullanmalarına karşın, bekledikleri oy oranına ulaşamamalarının temelinde 

yatan sebeplerin neler olduğu sorusuna da yanıtlar aranmaktadır. 

II. ARAŞTIRMANIN AMACI  

Siyasal reklam söylemi çözümlemesi alanında tutarlı ve anlamlı bir çalışma 

gerçekleştirebilmek için; reklamları, siyasal parti ya da adayların ifade ettikleri anla-

mın ardındaki görüşlerinin ve tutumlarının saptanmasına yardımcı olabilecek bir 

yöntemle ele almak gerekmektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın öncelikli amacı, siya-
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sal reklam ve onun bir türü olan negatif reklamların seçmen davranışlarını nasıl etki-

lediğini belirlemekten ziyade (bu çok daha kapsamlı toplumbilimsel araştırma ve 

istatistiksel yöntemler gerektiren bir konudur), söz konusu reklamlarda kullanılan 

mesaj türlerine ilişkin çıkarımlarda bulunmaktır. Ayrıca çalışmanın bir diğer temel 

amacı, negatif siyasal reklamlar ve negatif reklamlardaki mesaj yapılandırmasında 

sıkça kullanılan korku çekiciliği temalarını, bunların kullanımlarını, seçim dönemleri 

ve partilere göre dağılımlarını tespit etmektir. Yine bu amaca bağlı kalarak; 

— 1995, 1999 ve 2002 Genel Seçimlerinde korku çekiciliği reklamlarını en 

çok tercih eden siyasi partilerin hangileri olduğunu belirlemek, 

— Korku çekiliği reklamlarında ağırlıklı kullanılan konuların neler olduğunu 

ve bu konuların seçim dönemlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak, 

— Korku çekiciliği reklamlarında, korku uyandıran mesajın yanında çözüm 

önerilerinin sunulup sunulmadığını tespit etmek, 

— Korku çekiciliği reklam yayınında en çok tercih edilen ulusal gazetelerin 

neler olduğunu tespit etmek, 

— Korku çekiciliği reklamlarının gazete sayfasındaki konumunu ortaya koy-

mak, 

— Korku çekiciliği reklamlarında en çok tercih edilen görsel unsurun ne ol-

duğunu belirlemek, 

— Analiz edilen seçim dönemlerinde tercih edilen siyasal reklam türünün o-

ranlarını tespit etmek, 

— Analiz edilen seçim dönemlerindeki negatif siyasal reklamların kullanım 

oranlarını ortaya koymak, 

— Analiz edilen seçim dönemlerindeki pozitif siyasal reklamların kullanım 

oranlarını belirlemek, 

— 1995, 1999 ve 2002 Genel Seçimleri sırasında insanların gündeminde yer 

alan toplumsal sorunlarla negatif siyasal reklamlarda ön plana çıkarılan konular ara-

sındaki ilişkiyi tanımlamak,      

— Korku çekiciliğine dayalı etkin negatif siyasal reklamların hazırlanmasın-

da nelere dikkat edilmesi gerektiğini tanımlamak ve açıklamak, yine bu süreçte kitle 

iletişim araçlarının oynadığı rolü ortaya koymak tezin diğer amaçları arasında yer 

almaktadır.  
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III. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

Çalışma sonucunda toplanacak veriler; 

— Siyasal reklamcılığın siyasal kampanya faaliyetlerindeki yerini ve önemi 

ortaya koyması; 

— Siyasal reklamcılık çalışmaları bakımından seçim dönemleri arasında kar-

şılaştırma yapma olanağı tanıması; 

— Partilerin yürüttükleri siyasal kampanya faaliyetleri sonucunda ne oranda 

başarılı olduklarını göstermesi; 

— Siyasal reklamcılık ve bunun bir alt dalı olan negatif siyasal reklamcılıkta 

kullanılan mesaj stratejileri üzerinde düşünme, tartışma ve yeni araştırmalara imkân 

yaratması; 

— Korku çekiciliği tekniği gibi Türkiye’de çok fazla çalışılmayan bir konuya 

araştırmacıların dikkatini çekmesi ve yeni araştırma alanları yaratması; 

— İncelenen üç seçim dönemi açısından korku çekiciliği tekniğini kullanan 

partilerin tanımlanması ve bu tür reklamlarda tartışılan konuların ortaya konması; 

— Korku çekiciliği mesajlarının etkilerini tespit etmeye yönelik, bireyler üze-

rinde odaklanan ve anket tekniğini kullanan sağlık iletişimi çalışmaları için kaynak 

materyal sağlaması; 

— Yine negatif siyasal reklamcılık ve negatif siyasal reklamcılıkta kullanılan 

mesaj stratejileri alanında çalışanlara veya çalışacak olanlara kaynak materyal oluş-

turması; 

— Siyasal reklamda yaratıcılık ve yapım süreçlerine katılan kişilere, akade-

misyenlere ve öğrencilere yeni bir bakış açısı kazandırması;  

— Türkiye’de negatif siyasal reklamcılık üzerine yapılan gerek nitel gerekse 

de nicel araştırma eksikliğini gündeme getirerek ve öncü bir kimlikle konunun farklı 

yönlerini ortaya koyarak daha fazla araştırma yapılmasına katkı sağlaması açısından 

önem taşımaktadır. 

IV. ARAŞTIRMA SORULARI 

— 1995, 1999 ve 2002 Genel Seçimlerinde siyasal reklamlarda kullanılan di-

ğer çekicilik türleri arasında korku çekiciliğinin kullanılma oranı nedir? 

— 1995, 1999 ve 2002 Genel Seçimlerinde partilere göre korku çekiciliğinin 

kullanılma oranları nedir? 
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— 1995, 1999 ve 2002 Genel Seçim dönemlerinde korku çekiciliği mesaj 

stratejisi daha çok hangi partiler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır? 

— 1995, 1999 ve 2002 Genel Seçim dönemlerinde korku çekiliği mesaj stra-

tejisinin kullanıldığı negatif reklam türü ve bunların oranları nedir? 

— 1995, 1999 ve 2002 Genel Seçim dönemlerinde korku çekiliği mesaj stra-

tejisini esas alan siyasal reklamlarında ön plana çıkan konular nelerdir? 

— 1995, 1999 ve 2002 Genel Seçim dönemlerinde korku çekiliği mesaj stra-

tejisini esas alan siyasal reklamlarında çözüm önerisi sunulma durumu nedir? 

— 1995, 1999 ve 2002 Genel Seçim dönemlerinde korku çekiciliği reklamla-

rının yayınlandığı gazeteler ve bunların partilere göre dağılımı nedir? 

— 1995, 1999 ve 2002 Genel Seçim dönemlerinde yayınlanan korku çekicili-

ği reklamlarının gazete sayfasındaki konumu nedir? 

— 1995, 1999 ve 2002 Genel Seçim dönemlerinde yayınlanan korku çekicili-

ği reklamlarında tercih edilen görsel unsur bakımından partiler arasında bir farklı-

laşma var mıdır? 

— 1995, 1999 ve 2002 Genel Seçim dönemlerinde yayınlanan korku çekicili-

ği reklamlarının renk durumu nedir? 

— 1995, 1999 ve 2002 Genel Seçim dönemlerinde yayınlanan korku çekicili-

ği reklamlarında slogan ve amblem kullanımı bakımından partiler arasında bir farklı-

laşma var mıdır? 

— 1995, 1999 ve 2002 Genel Seçim dönemlerinde partilerin siyasal reklam 

yayını için tercih ettikleri gazeteler nelerdir? 

— 1995, 1999 ve 2002 Genel Seçim dönemlerinde en çok kullanılan siyasal 

reklam türü nedir? Siyasal reklam türü tercihi açısından partiler arasında bir farklı-

laşma var mıdır? 

— 1995, 1999 ve 2002 Genel Seçim dönemlerinde yayınlanan reklamlarda 

öne çıkarılan temel konular nedir? Tercih edilen konu türü bakımından partiler ara-

sında bir farklılaşma var mıdır? 

— 1995, 1999 ve 2002 Genel Seçim dönemlerinde en çok kullanılan pozitif 

siyasal reklam türü nedir? Tercih edilen pozitif siyasal reklam türü açısından partiler 

arasında bir farklılaşma var mıdır? 
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— 1995, 1999 ve 2002 Genel Seçim dönemlerinde en çok kullanılan negatif 

siyasal reklam türü nedir? Tercih edilen negatif siyasal reklam türü açısından partiler 

arasında farklılaşma var mıdır? 

— 1995, 1999 ve 2002 Genel Seçim dönemlerindeki siyasal reklamlarda en 

çok kullanılan çekicilik türü nedir? Tercih edilen çekicilik türü açısından partiler 

arasında bir farklılaşma var mıdır? 

V. ARAŞTIRMANIN VARSAYIMLARI 

“Korku çekiciliği, siyasi partilerin çeşitli seçim dönemlerinde kullandığı ve 

negatif siyasal reklamlar üzerinden yapılandırdığı bir ikna edeci mesaj strateji türü-

dür”. Bu temel varsayım doğrultusunda aşağıdaki varsayımlar oluşturulmuştur: 

V1 = Türkiye’deki seçim kampanyalarında korku çekiciliği tekniği, diğer çe-

kicilik türlerine nazaran daha az kullanılmaktadır. 

V2 = Korku çekiciliği mesaj stratejisi, Milli Görüş geleneğini temsil eden par-

tilerin yükselişe geçtiği ve buna bağlı olarak seçim kazanma şansları-

nın ortaya çıktığı bir zamanda, diğer partiler tarafından irtica tehlike-

sini kitlelere anlatmak için daha çok kullanılmaktadır. 

V3 = Türkiye’de seçim sürecine girildiğinde kamuoyu araştırma sonuçlarına 

göre birinci konumda olan partiye karşı diğer rakip partiler, negatif si-

yasal reklamlarda korku çekiciliğini kullanmaktadırlar. 

V4 = 1995, 1999 ve 2002 Genel Seçim dönemlerinde partiler, daha çok seç-

mene hitap etmek amacıyla korku çekiciliği reklam yayını için kendi-

lerini merkezde konumlandıran ve tirajı yüksek gazeteleri tercih et-

mektedirler. 

V5 = İnsanları korkutmak yoluyla ikna etmeyi amaçlayan reklamlarda rakip 

parti veya adayın yetersizliğine vurgu yapılmakta; söz konusu parti ya 

da aday çeşitli yönlerden eleştirilmektedir. 

V6 = Türkiye’de 1995, 1999 ve 2002 Genel Seçim dönemlerinde siyasi parti-

lerin korku çekiliği reklamlarında ön plana çıkardıkları konularla ülke 

gündemi arasında bir uyum bulunmaktadır. 

V7 = 1995, 1999 ve 2002 Genel Seçim dönemlerinde partilerin negatif siyasal 

reklamlarında en çok kullandıkları korku çekiciliği temaları sosyal, 

ekonomik ve siyasal içeriklidir. 
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V8 = Türkiye’de siyasi partiler ulusal gazetelerde yayınlattıkları korku çekici-

liği reklamlarında, korku uyandıran durumu tanımladıktan sonra çö-

züm önerilerine yer vermektedirler. 

V9 = Hem tehditleri hem de bununla başa çıkma yolu bilgisini içeren korku 

çekiciliğine dayalı negatif siyasal reklamlarda tehdit, zamansal olarak 

başa çıkma bilgisinden önce sunulmaktadır. 

V10 = Türkiye’de siyasi partiler, yayınlattıkları korku çekiciliği reklamların-

da, korku uyandırmayı amaçlayan metinler kadar görselliğe de önem 

vermektedirler. 

V11 = Siyasi partiler yayınlattıkları diğer siyasal reklamlarda olduğu gibi kor-

ku çekiciliği reklamlarında da slogan ve amblem kullanımına önem 

vermektedirler. 

V12 = Türkiye’de siyasi partiler, seçim kampanyasının son haftasına girildi-

ğinde korku çekiciliği reklam yayınına ağırlık vermek suretiyle, korku 

mesajlarının akılda kalmasını ve unutulmamasını hedeflemektedirler. 

V13 = Türkiye’de siyasi partiler, yürüttükleri reklam kampanyalarında seç-

menlerin duygularından çok mantıklarına hitap eden bir stratejiyi rek-

lamlarına taşımaktadırlar. 

V14 = Türkiye’de siyasi partiler, yürüttükleri kampanyalarda konu reklamla-

rını, imaj reklamlarından daha çok kullanmaktadırlar. 

V15 = Türkiye’de seçim dönemlerinde ulusal gazetelerde yayınlanan siyasal 

reklamlar, reklama konu olan partinin ideolojisini yansıtmaktadır.   

VI. ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI 

Bu çalışma öncellikle olarak seçim dönmelerinde yaygın basında sıklıkta kar-

şılaşılan partilerin reklam mesajlarını, korku çekiciliğini merkeze alarak analiz etme-

yi hedeflemektedir. Bilindiği gibi 1990’ların başından itibaren yaygın basın sadece 

seçimleri vatandaşlar adına izleyen ve bilgi veren bir kuruluş olmaktan çok, insanları 

ikna etmeye çalışan bir güç olarak hareket etmektedir. Dolayısıyla da insanların kar-

şısına yeni görüş ve anlayışları çıkarmakta, bu yeni görüş ve anlayışları sunarken 

yeni biçimsel kalıpları denemekte, yerleşik siyasal güçlere karşı tavır almaktadır 

(Köker ve Kejanlıoğlu, 2004:68). İşte bunu çok iyi bilen siyasal parti ya da adaylar, 

seçim dönemlerinde seçmenleri ikna etmek ve kendi lehlerinde bir kamuoyu oluş-



 245 

turmak için ulusal basını en etkili şekilde kullanma çabası içine girmektedirler. Söz 

konusu çabalar içinde siyasal reklamlar da önemli bir yer tutmaktadır.  

Ancak Türkiye’de özellikle siyasal kampanya dönemlerinde televizyon ve 

radyo gibi kitle iletişim araçlarında reklam yayınlamak yasak olduğu için
∗
 (Üste, 

2000:46; Uztuğ, 1998:220-221; Can, 2000:103) çalışma, yurt genelinde günlük dağı-

tımı olan gazetelerde yayınlanan reklamlarla sınırlandırılmaktadır. Bu bağlamda ça-

lışma kapsamına örnek olarak Sabah, Milliyet, Hürriyet, Cumhuriyet, Türkiye ve 

Zaman Gazeteleri dâhil edilmiştir. Çünkü söz konusu altı gazete üç seçim döneminde 

de yayın hayatını devam ettirmişlerdir. Ayrıca gazetelerin seçiminde Sabah, Hürriyet 

ve Milliyet açısından merkezde yer alma ve tiraj yüksekliği esas alınırken; merkez-

den sola doğru bir çizgiyi temsil eden Cumhuriyet ve aynı şekilde merkezden sağa 

doğru bir çizgiyi, daha da özel bir ifadeyle muhafazakar kesimi temsil eden Zaman 

ve Türkiye gazeteleri araştırmaya dahil edilmiştir. İncelemede liberal basını temsilen 

Sabah, Hürriyet ve Milliyet Gazeteleri ele alınmıştır. Bir başka noktada bu basın ku-

ruluşları, inceleme yapılan zaman dilimi içinde Türkiye’de var olan medya tekelle-

rinden birer tanesine ait durumdaydılar.  

Ayrıca çalışma parti merkezlerinin ulusal gazetelere verdiği reklamlarla sınır-

lı tutulmaktadır. Yerel gazeteler ve partilerin hazırlattıkları diğer basılı materyaller 

çalışma kapsamı dışında tutulmuştur. Yine Milletvekili adaylarının yanında Belediye 

Başkanı adaylarının gazetelerde (özellikle yerel gazetelerde) yayınlanan reklamları 

çalışma kapsamına dâhil edilmemiştir. Yine çalışmanın seçimlerden önceki dört haf-

tada yayınlanan reklamlar ile sınırlandırılmasının nedeni ise, örneklemde yer alan 

partilerin seçim çalışmalarının başlangıcında miting alanlarında yaptıkları çalışmala-

                                                
∗
 1995 Seçimlerinden önce (daha sonraki seçim dönemlerinde de benzer uygulamalara rastlamak 

mümkün) hem devlet hem de özel kanallara siyasal kampanya faaliyetleriyle ilgili bir takım yasaklar 
getirilmiştir. Bu bağlamda özel televizyon istasyonları hiçbir siyasal reklam veya program yayınlaya-
mamışlardır. Ancak TRT parti liderlerin ekranlarda boy gösterdiği siyasal konuşmaya dayalı görsel 
propagandaya izin vermiştir. Görsel propaganda ile siyasal reklam arasındaki fark; birincisinin, devlet 
televizyonlarında siyasal partilere ayrılan süre içinde bedelsiz yayınlanmasıdır. Benzer şekilde düzen-
lemeler görsel propaganda hakkında, süresine ve yayın zamanına da kısıtlamalar getirmiştir. Sadece 
mecliste bir gruba sahip (en az 20 milletvekiline sahip) partiler televizyon görsel propaganda yapma 
hakkından yararlanmışlardır. Yasaya göre “görsel propaganda süresi bir seferde 2 dakikadan az olma-
yacak ve günde 10 dakika ile sınırlı kalacaktır. Farklı partilerin siyasal konuşmalarının zamanı önce-
den planlanacak ve haberlerde önceden ilan edilecektir” (Resmi Gazete, 1995:3644). Öte yandan 
düzenlemeler özel televizyonlara; TRT’de olduğu gibi siyasal konuşma ve görsel propagandalara 
yayınlarında yer verme hakkını tanımış, ancak maddi kazancı olmadığından özel kanallarca tercih 
edilmemiştir (Can, 1999:174). 
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rın haber olarak yayınlanması ile kamuoyunun gündemine girmeye çalışmaları ve 

bunu yanında seçime bir ay kala gazetelere reklam vermeyi tercih etmeleridir.       

Aslında seçmenleri etkileme, onların tutum ve davranışlarını değiştirme süre-

cinde, televizyon ve radyo reklamları ile parti liderlerinin katıldığı açık oturum prog-

ramlarının da incelenmesi gerekmektedir. Ancak söz konusu reklam türlerinin yayın-

landıktan sonra kalıcılığının azalması, o anda seyredilip ya da dinlenip anlamayı ge-

rektirmesi ve arşivlenmesinin güçlüğü çalışmanın gazete reklamlarıyla sınırlandırıl-

masını bir zorunluluk haline getirmektedir. 

Zaman sınırlılığı olarak araştırma 1995, 1999 ve 2002 Genel Seçimleri’ni 

kapsamaktadır. Bu sınırlandırma nedenlerinin en başında, daha geniş bir örnekleme-

nin araştırma açısından ciddi zorluklar meydana getirebilme tehlikesidir. Bir başka 

noktada 1990 sonrası Türk siyasi hayatında meydana gelen değişme ve çözülmeler, 

partilerle güçlü bağlar kuran seçmen profilindeki zayıflamalar, buna bağlı olarak 

kararsız seçmen sayısındaki artış, partilerin birbirine benzemesi, başka bir anlatımla 

birbirine benzer vaatler öne sürmeleri (Balcı, 2005:169) vb. nedenler bu üç seçim 

dönemine ayırt edici bir nitelik kazandırmaktadır. Ayrıca söz konusu üç seçim dö-

nemine ait reklamlarda yer alan mesajların analiziyle, Türkiye’deki siyasal iletişim 

ortamının anlaşılması açısından önemli ipuçlarının sağlanacağı kabul edilmektedir. 

Öte yandan bu çalışma, Türkiye’deki seçim dönemlerinde yayınlanan negatif 

siyasal reklamlarda korku çekiciliği mesaj stratejisinin bilimsel anlamda incelenmesi 

açısından özgün ve tektir. Bu nedenle ilgili literatürde benzer çalışmaya rastlanma-

ması açısından da sınırlılık taşımaktadır.     

VII. TANIMLAR 

Çalışmada şu sözcüklere yüklenen anlamların, bu çalışmaya özel tanımlarının 

ortaya konulmasında yarar bulunmaktadır. 

İkna: Toplumbilimciler insanların düşünce, inanç, kanı ve davranışlarını iste-

nilen şekilde yönlendirmede üç yöntem olduğundan söz etmektedirler. Bunlar; zor 

kullanmak, maddi çıkar sağlamak ve ikna etmektir. İkna, bireylerin ya da kurumların 

gönderdikleri mesajlarla diğer bir birey ya da grupların hareket, fikir ve inançlarını 

bilinçli olarak değiştirme çabası olarak tanımlamaktadır. Tanımdan da anlaşıldığı 

gibi burada iknaya özgü üç temel kavram dikkat çekmektedir. Bunlar; bilinçli niyet, 

davranış değiştirme ve mesaj naklidir. 
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İkna Edici Mesaj: Mesaj, hedef kitle için bir uyarıcı olarak fonksiyon icra 

eden sinyal ya da sinyaller bileşimi ve iletişim sürecinde aktarılan şeylerin bütünü-

dür. İkna edici iletişim mesajı tasarımlanırken temel amacı; hedef kitle üzerinde etki 

sağlamak oluşturmaktadır. Etki, yoğun duygulanım sonucu oluşan ve kişiyi ya da 

kitleyi harekete geçiren, motive eden güçtür. Dolayısıyla ikna edici mesaj, etkisi ora-

nında, hedef kitle üzerindeki amacını gerçekleştirir. 

Siyasal Reklam: Demokratik değerlerin hâkim olduğu ülkelerde renkli ve 

büyük bir çekişmeye sahne olan seçim kampanyaları vasıtasıyla adaylar; seçmenleri, 

kendilerine oy vermeleri ve davalarını desteklemeleri için ikna etmeye çalışırlar. Bu 

anlayışın bir sonucu olarak seçim kampanyalarında, seçmenler, iktidara gelmek için 

kıyasıya yarışan adaylar tarafından yayınlanan pek çok reklam mesajına maruz kalır-

lar. Siyasal reklam; bir parti ya da adayın potansiyel seçmenlerine uygunluğunu orta-

ya koymak, adayı en yüksek sayıdaki seçmen kitlesinin ve kitledeki her bir seçmenin 

tanımasını sağlamak, rakiplerle ve muhalefetle farkını yaratmak ve minimum araçla, 

bir kampanyayı kazanmak için gerekli olan oy sayısını elde etmek için yürütülen 

kampanya iletişim faaliyeti olarak tarif edilmektedir. 

Negatif Siyasal Reklam: Seçim kampanyalarında önemi zaman içinde gide-

rek artan negatif siyasal reklam, rakip adayların kişisel özellikleri, ortaya attıkları 

düşünceler veya üye oldukları partilere yönelik saldırıları içeren reklamlar olarak 

tanımlanmaktadır. 

Çekicilik: Gerek ikna çalışmaları gerekse de ticari ya da siyasi reklam kam-

panyaları söz konusu olduğunda, akla ilk gelen kilit kavramlardan birisi çekiciliktir. 

Çekicilik, insanların dikkatlerini çekmek ya da ürün veya hizmete yönelik duyguları 

etkilemek için kullanılan bir yaklaşım, reklamın yönlendirdiği güdüdür. 

Korku: Korku, beklenmedik ve öngörülmeyen bir durumla karşılaşan insa-

nın, zihnini yoğunlaştırmasını sağlayan bir mekanizma olarak anlamlandırılmaktadır. 

Yüksek heyecan düzeylerinde uyanan korku, aynı zamanda olumsuz değerlikli bir 

duygudur ve kişisel bakımdan önemli ve ilgili olarak algılanan bir tehdit tarafından 

ortaya çıkarılmaktadır. 

Korku Çekiciliği: Korku çekiciliği; kişisel olarak ilgili ve önemli bir tehdidi 

dile getirerek insanlarda korku uyandıran ve ardından da tehditle başa çıkmak için 

makul öneriler sunan ikna edici mesajlar olarak tanımlanabilmektedir. Söz konusu 
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teknikte insanlar bir şeye ikna edilirken, korku uyandırılmaya çalışılmakta ve belli 

bir davranışı yapmasının sonucunda ortaya çıkabilecek zararlar sıralanmaktadır. 

VIII. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Çalışmada yöntem olarak içerik çözümlemesi kullanılmaktadır. Sistematik 

olarak 20. yüzyılın ortalarından itibaren Lasswell, Berelson gibi öncü araştırmacıla-

rın kullanımlarıyla gelişen ve sosyal bilimlerde araştırma yöntemlerinin en önemlile-

rinden biri olarak kabul edilen içerik çözümlemesi (Timisi ve Dursun, 2003:23); ve-

rileri tanımlamaya, verilerin içinde saklı olabilecek gerçekleri ortaya çıkarmaya yö-

nelik bir yöntem olarak siyaset bilimi araştırmalarında da sıklıkla tercih edilen bir 

uygulama alanı haline gelmiştir (Herkner, 2003:133). Ayrıca çalışmada, incelenen 

birimlerin sayısının çok olması, birden fazla kategoriye sahip bulunması ve bu kate-

gorilerin birçok alt kategorisinin oluşması gibi nedenlerle içerik analizi en uygun 

yöntem olarak ön plana çıkmaktadır. 

Bir başka açıdan sosyal bilim alanında araştırma yapanlar, zamanın ve mekâ-

nın sınırlı olması nedeniyle istenilen verilere görüşme, gözlem ve anket teknikleriyle 

ulaşamayabilirler. Bu durumda problemle ilgili yazılı kaynaklar, belgeler kullanılır 

ve bunlar içerik çözümlemesiyle analiz edilmeye çalışılır (Tavşancıl ve Aslan, 

2001:36).    

İçerik çözümlemesi; sözel ve yazılı verilerin belirli bir problem veya amaç 

bakımından sınıflandırılması, özetlenmesi, bu verilerin belirli değişken ya da kav-

ramlarının ölçülmesi ve belirli bir anlam çıkarılması için taranacak kategorilere ay-

rılmasını kapsayan bir araştırma tekniğidir (Arık, 1998:119). Söz konusu içerik, ga-

zete haberleri veya yazıları olabileceği gibi, reklamlar, televizyon programları ya da 

haberleri, radyo programları, ideolojik ya da propaganda içerikli metinler, sinema 

filmleri, romanlar, internet yayınları, kısacası her türlü içerik olabilmektedir 

(Neuendorf, 2002:1; Devereux, 2003:120). 

Berelson’a (1984:18) göre, “iletişimin açıklanan içeriğinin objektif, sistema-

tik ve sayısal tanımlarını yapan bir araştırma tekniği” ve Merten’e (1983:15) göre de 

“sosyal gerçeğin belirgin (manifest) içeriklerinin özelliklerinden, içeriğin belirgin 

olmayan özellikleri hakkında çıkarımlar yapmak yoluyla sosyal gerçeği araştıran bir 

yöntem” (aktaran, Gökçe, 2001:25) olarak tanımlanan içerik çözümlemesi hakkında 

daha kapsamlı tanım Klaus Krippendorff tarafından ortaya konulmuştur: 
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“İçerik çözümlemesi bir mesajın içindeki verilerden ‘nesnellik’, ‘yansızlık’, 

‘dizgelik’, ‘yinelenebilirlik’, ‘tekrar uygulanabilirlik’ ve ‘sonuçta işe yarayan değerli 

çıkarımlar yapan’ bir araştırma tekniğidir”. Bu tanımda üzerinde önemle durulan 

husus, daha önce değinilmeyen, bilimde kullanılan herhangi bir yöntemin güvenilir 

olmasının beklendiğidir. Yani, aynı verilere dayanarak söz konusu araştırma başka 

yerde, başka koşullar altında, değişik kişiler tarafından yapıldığında aynı sonuçları-

nın alınmasının gerektiğidir (aktaran, Aziz, 1994:120). Bir bakıma içerik çözümle-

mesi bilimsel bir nesnellik iddiasındadır (Gunter, 2000:220). 

Öte yandan yukarıdaki tanımlarda da dikkat çektiği gibi içerik çözümlemesi 

özünde hem nitel hem de nicel bir yöntemdir (Wright, 1986:125). Nitel çözümleme; 

belli bir zaman kesitinin belli bir anında, sınırlı sayıda çok önemli iletiler aktaran 

belli bir mesaj kaynağının, belli hedeflere yönelik öznel maksadını ortaya çıkarmak 

için yapılmaktadır (George, 2003:10). Nicel analizin amacı ise, herhangi bir metnin 

içinde yer alan belli niteliklerin veya kategorilerin ortaya çıkma sıklığını belirlemek 

ve saymaktır (Altheide, 1996:15-16). Bunu yaparak içerik çözümlemesi, söz konusu 

metinlerin içerdiği ve ilettiği mesajlar, imajlar, temsiller ve bunların kapsamlı top-

lumsal anlam ve önemleri hakkında bir şeyler söyleyebilme amacına hizmet etmeye 

çalışmaktadır (Hansen, 2003:55). 

İçerik çözümlemesi, her şeyden önce kontrollü bir yorum çabası ve genelde 

tümdengelime dayalı bir “okuma” aracı niteliğine de sahiptir. Bu teknik, bir söylemi 

anlamada ve yorumlamada, öznel etkenlerden kurtulmayı sağlamak amacını taşımak-

tadır. Okuyucunun bilgi ve sezgisine, inanç ve tutumlarına, değerlerine ve referans 

çerçevesine bağlı, kolayca ve otomatik bir şekilde yapılmış yoruma karşı, nesnel o-

kuma ilkeleri getirmektedir. Yani içerik analizi, söylemin görünen, kolayca yakala-

nan, sergilenmiş ve ilk bakışta algılanan içeriği yerine, gizli, üstü örtülü içeriğini 

ortaya çıkarmayı sağlamaktadır (Bilgin, 2000:1). Bunu yaparak içerik çözümlemesi, 

metin ötesi içerik ile ilişki kurmayı hedeflemektedir (Timisi ve Dursun, 2003:23). Bu 

durum özellikle siyasal kampanya ve propaganda çalışmalarında üzerinde sıklıkla 

durulan bir çalışma alanıdır. İçerik çözümlemesiyle bir yandan politikacıların nutuk-

ları, tartışmaları, haber bültenleri ve hatta web siteleri hakkında sistematik araştırma-

lar yürütülürken; diğer taraftan da, partilerin ve adayların iletişim stratejileri ortaya 

koyulmaya çalışılmaktadır (Neuendorf, 2002:205).  
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Bir başka noktada içerik çözümlemesinde üç farklı araştırma modeli kulla-

nılmaktadır. Birinci modeli esas alan araştırmalarda, iletişim içeriği analizi yapılır-

ken, “ne”, “nasıl”, “kime” sorularından en az biri yanıtlanmaya çalışılır. Bu model-

deki araştırmalarda iletişim içeriğindeki eğilimleri, iletişim örüntülerini, iletişim ö-

zelliklerini betimlemek ya da ikna tekniklerini çözümlemek olasıdır. İkinci modelle 

yapılan araştırmaların amacı, iletişimin nedenleri ya da öncesi hakkında çıkarsamalar 

yapmaktır. Mesajlar, iletişim paradigmasındaki “kim” ve “niçin” sorularına yanıt 

aramaya yöneliktir. Örneğin, bir doküman yazarının kim olduğu, yazarın değerleri, 

amacı, güdüleri, arkadaşları vb. bu model bir araştırma ile incelenebilir. Üçüncü mo-

deli temel alan araştırmalar ise, mesajların alıcıları üzerindeki etkileriyle ilgili çıkar-

samalar yapmayı amaçlamaktadır. “Etkisi ne oldu” sorusu bu modelin temel hareket 

noktasını oluşturmaktadır. Örneğin, bir kitabın etkisini, o kitaba yöneltilen eleştirileri 

çözümleyerek belirlemek mümkündür (Tavşancıl ve Aslan, 2001:34-36). Öte yandan 

söz konusu modeller içinde bizim çalışmamıza uygunluğu açısından birinci model 

esas alınmaktadır.  

Berger’e (1998:26-27) göre ucuzluluğu, materyal sağlamadaki kolaylığı, sı-

kıntı verici olmaması, sayılabilir bilgilere yönelik olması ve şu anda var olan veya 

geçmiş olaylar ya da her ikisiyle ilgisi bakımından bir takım avantajlara sahip bulu-

nan içerik çözümlemesi; şu amaçlar için kullanılmaktadır (Wimmer ve Dominick, 

1994, aktaran, Gunter, 2000:220): 

Resmetme: Medyanın kişileri, kümeleri resmetme desenlerinin veya eğilimle-

rinin ortaya çıkarılması. 

Sahiplik Politikaları: Medya içerik üreticilerinin amaçları ve politikalarıyla 

ilgili denencelerin test edilmesi.  

Gerçek Dünya ile Karşılaştırma: Medya içeriğinin, gerçek dünyanın göster-

gesi sayılan içeriklerle karşılaştırılması. Örneğin, İstanbul’da günde 5 kişi cinayete 

kurban gidiyorsa, İstanbul’da geçen dizi filmlerde bir günde kaç kişinin cinayete 

konu olduğunun karşılaştırılması gibi (Geray, 2004:135). 

Temsil: Toplumdaki belli grupların nasıl temsil edildiklerinin değerlendiril-

mesi. Örneğin, bir reklam kampanyasının amaca uygunluğunu sağlamak üzere bu 

kampanyada kullanılan temel ve yan temaların karşılaştırmalı analizini yapmak (Tav-

şancıl ve Aslan, 2001:37).  
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Medya Etkisi Araştırmalarına Destek: Kitle iletişim araçlarının etkileri konu-

sunda çıkarsamalar yapmak için.  

İçerik çözümlemesinde temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri be-

lirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir adaya getirmek ve bunları okuyucuların 

anlayabileceği bir biçimde organize etmektir (Yıldırım ve Şimşek, 2000:162). Bunun 

için birbiriyle ilişkili altı aşamadan oluşan bir süreç olarak ön plana çıkmaktadır. Söz 

konusu aşamalar (Hansen, 2003:59-60): (1) Araştırma problemini tanımlama; (2) 

araştırma evrenini belirleme ve örneklem seçimi; (3) araştırma kategorilerini oluş-

turma ve tanımlama; (4) kodlama cetvelini oluşturma; (5) kodlama cetvelini sınama 

ve güvenilirliği ölçme; (6) veri girişi, analizi ve yorumlama. 

Bir çalışmada içerik analizi yapan bir araştırmacı, öncelikle araştırma sorusu-

nu (problem) ya da test edilebilecek bir hipotezi seçtikten sonra, çalışacağı ana kütle-

yi (yayınlar, haber programları, reklamlar v.b.) tanımlar. Eğer ana kütle büyükse, 

araştırmasında örnekleme yolunu seçebilir. Daha sonra ileti içeriklerini sınıflandır-

mak için kategoriler (özellikler) oluşturmak zorundadır. Bundan sonraki aşamada ise, 

örneklemin içeriği nesnel kurallara göre kodlanır. Kodlanmış içerikler, puanlara u-

laşmak için bir şekilde ölçeklenebilir ya da farklılaştırılabilir. Bütün sayısal araştır-

malarda olduğu gibi, içerik analizinde de elde edilen sonuçların analiz edilmesi ve 

bulguların kavramlara veya test edilen kuramlara göre yorumlanması zorunludur 

(Severin ve Tankard, 1994:41-42). 

A. ARAŞTIRMANIN SINIFLANDIRMA SİSTEMİ 

İçerik analizi işi bir bakıma, araştırma evrenini oluşturan metin yığınından se-

çilen ve bütünü temsil etme niteliğine sahip bir örneklemin incelenmesi ve içeriği 

önceden belirlenen değişkenlerden oluşan bir kategori sistemine göre sınıflandırılma-

sıdır (Hansen, 2003:70). 

Bu anlamda içerik analizi yönteminin özünü “sınıflandırma sistemi” oluştur-

maktadır. Başka bir deyişle içerik analizi, sınıflandırma sistemi üzerine inşa edilmek-

tedir (Gökçe vd., 2004:194). İçerik çözümlemesinin amacı, sınıflandırma sisteminin 

dayandığı kategorilerin mevcut olup olmadığını göstermenin ötesinde, bunların hangi 

anlama geldiği ve genel görünüm için hangi ağırlığa sahip olduğunu ortaya koymak-

tır. Yine sınıflandırma sistemi sonuçta kategorileri, eşdeyişle değişkenleri karşılaştı-

rabilir ve ölçebilir hale getirme amacını da gütmektedir (Gökçe, 2001:157). Burada 
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önemle üzerinde durulması gereken nokta, bu kategorilerin varsayımlar, araştırmacı-

nın kuramsal ve ampirik birikimleri doğrultusunda önceden oluşturulmasıdır. Kısa 

süren bir ön araştırma sonrasında araştırmacı, çalışmada kullanmayı tasarladığı ana-

liz birimlerini seçmekte ve kategorilerini oluşturmaktadır. Yine belirtilmesi gereken 

önemli bir husus, analiz birimlerinin seçimi ve kategorilerin oluşturulması, birlikte 

gelişmesi gereken bir süreçtir (İnal, 1996:78).  

Genellikle sınıflama sistemi hem biçimsel hem de içerik unsurlarını kapsayıcı 

bir çözümleme tekniği olarak uygulanmaktadır. Biçimsellik, daha çok metinlerin 

sunuluş biçimleriyle ilgilidir. Bir metnin bir sayfada mı yoksa iki sayfada mı; bir 

metnin resimli mi yoksa sadece yazıdan mı oluştuğu vb. gibi unsurlar çözümlemenin 

biçimsel değişkenini oluşturmaktadır. İçerik unsurlarının çözümlenmesi ise içerik 

analizinin en önemli ve zor kısmı olarak dikkat çekmektedir. Bunun da zorluğu, araş-

tırma konularının çok değişkenli olması ve bu nedenle de genel kabul görmüş bir 

ölçeğin bulunmayışıdır (Karaçor, 2000:157). 

Öte yandan teorik bölümlerde ele alınan konular ışığında üretilen varsayımla-

rı sınamaya yönelik anlamlı bulgular sağlayacak şekilde sınıflandırmaya gidilmiş ve 

bu amaçla içerik çözümlemesi kodlama cetveli oluşturulmuştur. Kodlama cetvelinde, 

sınıflandırma sisteminin temelini oluşturan üç tür değişken bulunmaktadır. Bunlar; 

kontrol değişkenleri, biçimsel (formel) değişkenler ve içerikle ilgili değişkenlerdir 

(Gökçe, 2001:167). 

Kontrol değişkenleri, içerikten bağımsız olarak tüm araştırma birimleri için 

doldurulan ve teknik açıdan önem içeren noktalardır. Seçim dönemi, siyasal reklamı 

yaptıran parti, siyasal reklamın yayınlandığı gazete ve siyasal reklamın yayınlandığı 

tarih (gün, ay, yıl) gibi bilgiler kontrol değişkenini oluşturmaktadır. Biçimsel değiş-

kenler; siyasal reklamın gazete sayfasındaki konumu, siyasal reklamlarda fotoğraf 

kullanımı ve kullanılan resim türü, siyasal reklamın gazete sayfasında kapladığı alan 

ve yayınlandığı sayfa gibi özelliklerden oluşmaktadır. İçerikle ilgili değişkenler ise; 

konu çözümlemesine yönelik içerik analizinin temel noktasını meydana getirmekte-

dir. Öyle ki, burada değişkenlerin hem nitel ölçümü sağlayacak şekilde somut, hem 

de istatistiksel değerlendirmeye uygun olarak hazırlanması önem taşımaktadır. 

Bu çalışmada kullanılan içerik çözümlemesi kodlama cetvelinde kontrol de-

ğişkenleri şu şekilde belirlenmiştir: 
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1. Değişken: Siyasal reklamların yayınlandığı seçim dönemi 

2. Değişken: Siyasal reklamın yayınlandığı tarih (gün, ay, yıl) 

3. Değişken: Siyasal reklamı yayınlatan parti 

4. Değişken: Siyasal reklamın yayınlandığı gazete 

Biçimsel değişkenler: 

5. Değişken: Siyasal reklamın gazete sayfasındaki konumu 

6. Değişken: Siyasal reklamda fotoğraf kullanımı 

7. Değişken: Siyasal reklamda kullanılan resim türü 

8. Değişken: Siyasal reklamın renk durumu 

9. Değişken: Siyasal reklamda slogan ve amblem kullanımı 

10. Değişken: Siyasal reklamın yayınlandığı sayfa 

Son alarak içerikle ilgili değişkenler ise, çalışmanın teorik bölümlerindeki ku-

ramsal tartışmalardan yola çıkarak ve varsayımlar doğrultusunda şu şekilde ortaya 

konulmuştur: 

11. Değişken: Siyasal reklamın türü 

12. Değişken: Siyasal reklamda ön plana çıkarılan konu 

13. Değişken: Pozitif siyasal reklam türü 

14. Değişken: Negatif siyasal reklam türü 

15. Değişken: Siyasal reklamda kullanılan çekicilik türü 

16. Değişken: Korku çekiciliği reklamlarında ön planda tutulan konular 

17. Değişken: Korku çekiciliği mesajlarında çözüm önerisi sunumu    

Öte yandan çalışmada çok sayıda kategori oluşturmaktan ziyade, söz konusu 

kategorileri birleştiren, somutlaştıran ve böylece az sayıda kategori ile çalışmayı sağ-

layan bir bakış açısı esas alınmıştır. Bunun için de öncelikle araştırma malzemesin-

den % 10’luk bölüm titiz bir biçimde incelenmiş8, not alınmak suretiyle aksaklıklar 

tespit edilmeye ve düzeltilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, Karaçor’un (2000:158) araştır-

masında uyguladığı tekniğe benzer şekilde, somut ve dolaylı olarak anlam ilişkili 

ifadeler, önce birer birer kaydedilmiş ve ikinci aşama olan somutlaştırma sürecine 

                                                
8
 Şüphesiz araştırma malzemesinin gözden geçirilmesi esnasında araştırmacının düşünemediği veya 

dikkatinden kaçan bazı bilgiler ortaya çıkabilir. Böylesi durumlarda sınıflandırma sistemini oluşturan 
kategoriler anlam bazında genişletilebilir ya da daha da netleştirilebilir. Bu amaçla araştırma malze-
mesinin % 10’luk bir bölümünün dikkatlice incelenmesi çoğu zaman yeterli gelmektedir (Ayrıntılı 
bilgi için bkz.; Gökçe, 2001:157-166). 
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geçilmiştir. Somutlaştırma sürecinde çeşitli kategoriler oluşturulmuş ve bütün siyasal 

reklam metinleri ilgili kategorilere göre tekrar bir çözümlemeye tabi tutulmuştur.  

B. KODLAMA CETVELİNİ OLUŞTURMA 

Bir kodlama cetveli, bir anket formuna çok benzer. Kodlama cetveli, her bir 

yayın (örneğin, siyasal reklam), yazı veya daha küçük bir araştırma biriminin kodla-

nabilmesine yarayan değişkenlerin bir listesini içermektedir. Kodlama cetvelinde her 

bir değişken için değişkenlerle ilişkisi olan değerler veya kodlama seçenekleri yer 

almaktadır (Hansen, 2003:85). Bu manada kodlama cetvelinin temel amacı, sınıflan-

dırma sisteminin metine (bu çalışma açısından reklam metni) nasıl uygulanacağı, 

hangi bilgilerin hangi kategorisi içerinde nasıl kodlanacağı yönünde standart bir ölçü 

kullanılması için açık ve ayrıntılı bilgi sunmaktadır. Çünkü bir araştırmanın güveni-

lirliğinin temeli buraya dayanmaktadır (Gökçe, 2001:172). 

Kodlama cetvelinde bulunan değişkenler sözgelimi “gazetenin adı” ve bu de-

ğişkene verilen değerlerle ilgili olabilir: Örneğin, (1) Cumhuriyet, (2) Sabah ve (3) 

Milliyet gibi.      

Kodlama cetvelinde siyasal reklam mesaj türleri analiz edilirken, Uztuğ’un 

(2003a:11-12) 1991-1995 ve 1999 Genel Seçimlerinde gazetelerde yayınlanan rek-

lamları analiz etmek amacıyla oluşturduğu tipolojiden yararlanılmıştır. Söz konusu 

araştırmada aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi siyasal reklam mesaj türleri 9 grupta 

toplanmaktadır: 

1 Lider İmajı: Liderin yeterlilikleri, özelliklerini, kişisel üstünlüklerini geliştirme 

2 Lider + Parti İmajı: Liderin doğrudan kişisel özelliklerini içermeyen, “biz” ifadesi 
ile genel seslenişi liderin ağzından sunan reklamlar 

3 Parti İmajı: Partinin ideolojik duruşunu, geçmişteki başarı referanslarını ve parti 
kadrolarını vurgulayan reklamlar. 

4 Konu: Ekonomi, işsizlik, laiklik vb. toplumsal konu/sorun alanlarına odaklanan 
reklamlar.  

5 Toplumsal Grup: Genç, işçi, memur gibi toplumsal grupları hedefleyen reklamlar 
(bu gruplara yönelik vaatlerin sunulması). 

6 Pozitif Reklam: İktidar partileri başta olmak üzere kendi icraatlarını sergileyen, 
geçmişteki başarılarına vurgu yapan reklamlar. 

7 Negatif Reklam: Rakiplerinin yetersizliğini, siyasi hatalarını, ideolojik duruşlarını 
eleştiren reklamlar. 
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8 Karar Ver Oy Kullan Reklamı: Seçiminin önemini hatırlatan, seçmenlerden iyi bir 
değerlendirme yapmalarını isteyen, oy vermenin gerekliliğine vurgu yapan reklamlar 
(kendini seçmesini isteyen reklamlar). 

9 Diğer: Yukarıda sıralananlar dışında, duyuru nitelikli reklamlar (miting vb. gibi bir 
olayın yer ve zamanının bildirilmesi). 

Kodlama cetveli oluşturulurken siyasal reklamcılıkta ele alınan konular kate-

gorisi altında 19 çeşit konu başlığına yer verilmiştir. Bunlar; “ekonomi, sağlık, eği-

tim, ulaşım, çevre sorunları, demokratik haklar, konut sorunu, sosyal güvenlik, işsiz-

lik, siyasal yozlaşma, insan hakları, askerlik meselesi, yolsuzluk, terör, Avrupa Birli-

ği’ne giriş süreci, şeffaflık ve açıklık, adalet ve eşitlik, uluslararası meseleler ve dini 

inanç”tır. Söz konusu başlıklar dışında kalan bir başka konu başlığı için ise analiz 

cetvelinde diğer kategorisi oluşturulmuştur. 

Bir başka kategori olarak pozitif reklamlar ise, teorik bölümlerdeki tartışma-

lar da göz önünde bulundurularak, aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi 3’e ayrılmıştır. 

Bunlar; “tanıtma, efsanevi kişiliği oluşturma ve pozitif konu” reklam türleridir.  

1 Tanıtma: Tanıtma reklamlarının en temel biçimi isim ya da kimlik tanıtma reklamla-
rıdır. Tüm isim tanıtma reklamlarının ortak özelliği söz konusu adayın adının sürekli 
tekrar edilmesidir. Diğer bir isim tanıtma reklam türü olan biyografik (yaşam öyküsü) 
reklamlar ise, adayın yaşamının kısa bir tarihçesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ta-
nıtma reklamlarının son bir türü ise kampanya filmidir. 

2 Efsanevi Kişiliği Oluşturma: Efsanevi kişiliği oluşturma reklamlarında siyasal parti 
ya da aday, toplumda kabul görmüş ve benimsenmiş çeşitli mitlerle özdeşleştirilmek 
suretiyle seçmenlerin zihninde özdeşleşme duygusu yaratılması amaçlanmaktadır. 

3 Pozitif Konu: Bu tür reklamlar, seçmenlere adayın çeşitli sorunlar ve sorunlar karşı-
sındaki tavrını ve çözüm önerisini anlatmaktadır. Farklı seçmen gruplarının önem 
atfettikleri farklı konular bulunduğundan, siyasal konu reklamları sıkça belli seçmen 
gruplarını hedef almaktadır. 

Hem görsel hem de sözel olarak rakip parti ya da adayı hedef alan negatif 

reklamlar da, kodlama cetvelinde 3 başlıkta ele alınmıştır. Söz konusu türler “doğru-

dan saldırı, doğrudan karşılaştırma ve imalı karşılaştırma” reklamlarıdır. 

1 Doğrudan Saldırı: Hedef adayın karakterlerine, güdülerine, yakın çevresine, parti-
sine ve faaliyetlerine reklamverenin özellikleriyle hemen hemen hiç mukayeseye 
girmeden doğrudan saldıran reklamlardır. 

2 Doğrudan Karşılaştırma: Özellikle parti ya da adaylardan birini diğeriyle karşılaş-
tırarak; rakibin güçsüzlüğü veya yetersizliğine vurgu yapan reklamlardır.  
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3 İmalı Karşılaştırma: İma yoluyla rakibe saldıran reklam türüdür. Doğrudan saldırı 
ve doğrudan karşılaştırma reklamlarından farklı olarak burada, çıkarımda bulunma 
yaklaşımı kullanıldığından, rakip parti veya adayın kim olduğu ve nasıl eleştirildiğini 
bulmak seçmene kalmaktadır. 

Bir başka açıdan kodlama cetvelinde siyasal reklamlarda sıklıkla tercih edilen 

çekicilik türleri olarak 6 tür dikkat çekmektedir. Bunlar; “rasyonel çekicilik, ahlaki 

çekicilik, mizahi çekicilik, cinsel çekicilik, samimiyet çekiciliği ve korku çekicili-

ği“dir.  

1 Rasyonel Çekicilik: Rasyonel çekicilik, kişisel çıkarlarla ilgilidir. İkna edici mesajı 
sunanlar, partinin ya da adayın belirli faydalar meydana getireceğini iddia etmekte-
dirler. Rasyonel çekiciliğin anahtar unsurunu, kanıt gösterme oluşturmaktadır. Ka-
musal veya özel kişilerin tanıklıkları, devlet istatistikleri ve diğer verisel beyanatlarla 
mesajlarda sunulan konular ya da iddialar desteklenmektedir. 

2 Ahlaki Çekicilik: Ahlaki çekicilik, insanlarda neyin doğru ve düzgün olduğu duygu-
sunu harekete geçirmek için kullanılmaktadır. 

3 Mizahi Çekicilik: Sözcük oyunları, şakalar, bilmeceler ve benzeri yollarla görsel ya 
da fiili olarak rakip parti ya da adayın eleştiren mesaj türüdür 

4 Cinsel Çekicilik: Bu çekicilik türünde cinsiyet farklılıklarına bağlı olarak cinsellik 
temaları, açık- seçik ve genelde görselliğe dayalı olarak sunulmaktadır. 

5 Samimiyet Çekiciliği: Samimiyet çekiciliği içeren mesajlar, ılımlı, samimi his ya-
ratmayı; aileyi, arkadaşlığı veya ait olma duygusunu vurgulamayı ya da hayat hak-
kında insanları nostaljik- duygusal hissettirmeyi amaçlamaktadır. 

6 Korku Çekiciliği: Kişisel olarak ilgili ve önemli bir tehdidi dile getirerek insanlarda 
korku uyandıran ve ardından da tehditle başa çıkmak için makul öneriler sunan ikna 
edici mesajlardır. 

Kodlama cetvelinde negatif siyasal reklamlarda ön plana çıkarılan korku çe-

kiciliği konuları ise; irtica, terör, ekonomik bunalım, yolsuzluk, uluslar arası savaş 

tehlikesi, sosyal güvenlik” şeklindedir. Bu soru kategorisi açık uçlu olacak şekilde 

hazırlandığından, analiz sırasında söz konusu konu başlıkları dışında bir konu ile 

karşılaşıldığında diğer seçeneğine işaretleme yapılabilmektedir.  

Biçimsel bakımdan siyasal reklamların gazete sayfalarında kapladığı alan, ga-

zete sayfası dörde bölünmek suretiyle (1) Sol Üst  (2) Sağ Üst (3) Sol Alt (4) Sağ Alt 

(5) Sol ve Sağ Üst (6) Sol ve Sağ Alt (7) Sol Üst ve Sol Alt (8) Sağ Üst ve Sağ Alt (9) 

Tam Sayfa (10) İki Sayfa (11) Sayfanın Ortası (Göbek) ve (12) Diğer şeklinde değer-

lendirilerek kategorileştirilmiştir.  
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Kodlama cetvelinde ele alınan bir diğer sınıflandırma, siyasal reklamlarda fo-

toğraf kullanımına yöneliktir. Bilindiği gibi siyasal reklamlarda fotoğraf (imge) ö-

nemli bir iletişim işlevi görmekte, çoğu zaman da içerikten daha çok dikkat çekmekte 

ve ilgi uyandırmaktadır. Siyasal reklamcılıkta fotoğraf, reklamın esas aldığı konu ya 

da adayı, seçmenlere vaat edilen yararları yazı ile değil, görüntü elemanlarını kulla-

narak seçmenler üzerinde istenen etkinin yaratılması amacıyla kullanılmaktadır. Do-

layısıyla fotoğraflar, siyasal reklam mesajlarında öne sürülen anlamı çözümlemede 

hem aydınlatıcı hem de ipuçları sağlayıcı bir işlev üstlenmektedir. Kodlama cetveli 

oluşturulurken siyasal reklamlarda fotoğraf kullanımı var/yok, renk durumu renk-

li/siyah beyaz ve slogan kullanımı ise var/yok şeklinde birbirine dışlayan kategoriler 

olarak ayrımlandırılmıştır. 

Özellikle renklerin insanın duygusal, fizyolojik ve ruhsal yönlerine seslenen 

ve eski dönemlerden günümüze simgesel bir iletişim aracı olarak kullanıldığını dik-

kate aldığımızda (Günay, 2000:420); partiler için reklam kampanyalarında bir anlam 

taşıdığını rahatlıkla söyleyebiliriz.  

Amblemler ise siyasal iletişim sürecinde partilerin belirgin kılınması ve tanı-

nırlılığın sağlanmasında önemli bir işlevi yerine getirirken; duygusal davranışın 

meydana getirilişinde önemli bir yere sahip olduğu bilinen sloganlar da (Brown, 

1992:15), parti ya da adaylar tarafından hazırlanan mesajların en kestirme ve en anla-

şılır şekilde kitlelere ulaştırılmasında etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Hatırlanmak 

ve tekrarlanmak üzere biçimlenen sloganlar; reklamda açıklayıcılık, özetleyicilik, 

övücülük ve harekete geçiricilik gibi roller yüklenmektedir (Kocabaş ve Elden, 

2002:119).  

Öte yandan içerik çözümlemesi kodlama cetvelinde analize tabi tutulacak si-

yasal reklamların gazete sayfasında kapladığı alanı ölçmek ve yayınlandığı sayfayı 

belirlemek için açık uçlu olmak üzere iki farklı sınıflandırma türü geliştirilmiştir. 

C. KODLAMA CETVELİNİ SINAMA ve GÜVENİLİRLİK 

Güvenilirlik, sağlam bir dayanak oluşturma veya tutarlılık anlamında kulla-

nılmakta olup; aynı şeyin aynı veya benzer şartlar altında tekrar ettiğini ya da aynı 

sonuçları verdiği anlamına gelmektedir (Neuman, 2000:164). Bu bağlamda içerik 

çözümlemesinin güvenilirliği, büyük ölçüde kodlama işlemine bağlıdır. Bu ise, kod-

layıcıların ve kodlama kategorilerinin güvenilirliği ile ilgilidir. Kodlayıcının güveni-
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lirliği, farklı kodlayıcıların aynı metni aynı şekilde kodlamalarını veya aynı kodlayı-

cıların aynı metni farklı zamanlarda aynı şekilde kodlamasını gerektirmektedir (Bil-

gin, 2000:13; Neuendorf, 2002:141). Birinin şiddet olarak tanımladığını diğeri şiddet 

olarak tanımlayamıyorsa, sorun var demektir. Bunun aşılması için, aynı içerik araş-

tırmacılara dağıtılır ve sınıflandırma yapmaları istenir. Sonuçta % 90 aynılık sağlanı-

yorsa, çalışma güvenilir kabul edilmektedir (Geray, 2004:140). 

Kategorilerin güvenilirliği ise, bir anlamda açık- seçik olmalarıyla orantılıdır. 

Çünkü belirsiz kategoriler, güvenilirliği azaltmaktadır (Bilgin, 2000:13). Bu açıdan 

kategorilerin kavranması, her kategorinin açık ve kesin bir biçimde tanımlanması, 

çok sayıda örnek verilmesi ve analiz edilecek metnin kodlanması işlemine girişilme-

den önce kodlayıcıların aynı benzer bir materyal yardımıyla kodlama konusunda 

eğitim almaları sağlanmalıdır (Herkner, 2003:154). 

Farklı kodlayıcı ya da kodlayıcılar tarafından iki kez kodlanan verilerin doğ-

ruluğunun ölçülmesi şu formülün uygulanması ile mümkündür (Gordon, 1999:42): 

R= 2. (C1, 2) / C1  + C2 

R= Araştırmanın güvenilirlik katsayısı 

C1,2= Kodlayıcıların birbirleriyle uyumlu kodlama sayısı, 

C1= Birinci kodlayıcının kodladıklarının sayısı, 

C2= İkinci kodlayıcının kodladıklarının sayısı. 

Bu çalışmada kategori sistemleri; siyasal iletişim alanında uzman, iyi yetişmiş 

bir kodlayıcının bulunamaması, profesyonel bir kodlayıcı yetiştirmenin getireceği 

zaman ve parasal maliyetin yüksek olacağının hesaplanması gibi nedenlerle siyasal 

reklam metinleri ikinci bir kodlayıcı tarafından kodlanamamıştır. Bu nedenle güveni-

lirliğin sağlanması amacıyla farklı zamanlarda tarafımdan iki kez kodlama yapılmış9 

ve elde edilen bulgular birbiriyle büyük ölçüde (% 95) uyumlu bulunmuştur.  

Öte yandan güvenilirlik dışında çalışmanın geçerliliğini sağlamak için kate-

gorilerin sınırları mümkün ölçülerde kesin olarak belirlenmeye çalışılmış, hata ya-

pılmasını önlemek için kategoriler kapsamına “diğer” değişkeni de eklenmiştir. Ay-

                                                
9
 Göç hareketleri ve iş pazarlarının uluslararasılaşması sürecinde yabancının/ötekinin Avusturya yazılı 

basını tarafından nasıl tematize edildiği konusunda yaptığı araştırmada Alver (2003) de, benzer yön-
temi uygulamıştır (Ayrıntılı bilgi için bkz.; Alver, 2003:242).    
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rıca kodlama çizelgesi ve elde bulunan tüm enstrümanlar, deneme aşamasını aşarak 

sınanmış ve gerekli görülen düzeltmeler araştırmacı tarafından yapılmıştır. 

IX. EVREN ve ÖRNEKLEM 

Bir konu, ülke veya sorunun bütün olarak tüm medya içeriğinde kapladığı ye-

ri analiz etmek; ne mümkün olan ne de istenilen, nadiren görülen bir durumdur. Kimi 

zamanlarda içerik analizinin, sözgelimi göstergebilimsel çözümlemeye göre en temel 

üstünlüklerinden biri, çok büyük miktardaki metinlerin ve medya içeriğinin incelen-

mesine imkan sağlamasıdır (Hansen, 2003:62). 

Örneklem araştırma sorununa ve amacına bağlı olarak kitle iletişim araçların-

dan (televizyon, radyo, gazete, dergi, film, kitap vs.) seçerek oluşturulur. Örneklem 

amaç doğrultusunda geniş veya dar tutulabilir. Örneğin, bir ülkede yayınlanan gaze-

telerin tüm sayıları alınabileceği gibi bu gazetelerin bütün sayıları yerine her aydan 

veya her haftadan bir sayı gibi aralıklı yayınları da tercih edilebilir (Gökçe, 2001:13-

14). Bir sonraki adım, incelenecek gazetelerin hangi sayfalarının, bölümlerinin veya 

parçalarının çözümleneceğinin saptanmasıdır. Sadece spor sayfaları olabileceği gibi, 

sadece ekonomi sayfaları (Geray, 2004:141) ya da reklamlar da olabilmektedir.  

Bu açıklamalar doğrultusunda araştırmanın evreni; siyasi partilerin seçim dö-

nemlerinde ulusal gazetelere (yaygın basın: günlük olarak basılan, yurt çapında dağı-

tımı olan) verdikleri reklamlardan oluşmaktadır. Örneklem ise 1995, 1999 ve 2002 

Genel Seçimlerinde -belirli bir seçmen tabanı olan ve barajı geçme ya da seçimlerde 

en yüksek oyu elde etme olasılığı olan Anavatan Partisi (ANAP), Demokratik Sol 

Parti (DSP), Doğru Yol Partisi (DYP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Fazilet Parti-

si (FP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Refah Partisi (RP) ve Saadet Partisi (SP) 

gibi- partilerin ulasal gazetelere vermiş oldukları reklamlardan meydana gelmektedir. 

Araştırma söz konusu  reklamların içerikleri ve özelliklerine göre incelenmektedir. 

Dolayısıyla bu araştırmanın sonuçlarından sadece gazete reklamlarının geneline çıka-

rım yapma olanağı bulunmaktadır. 

Öte yandan bu araştırma kapsamında incelenen veriler; 1995, 1999 ve 2002 

Genel Seçimlerinden bir ay öncesinde gazetelerde yayınlanan toplam 1063 siyasal 

reklamın taranmasından elde edilmiştir. Aşağıdaki tabloda incelenen siyasal reklam-

ların partilere göre dağılımı (örneklem hacmi) yer almaktadır: 
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Tablo 6: Seçim Dönemlerine Göre Analiz Edilen Reklam Sayıları (Örneklem Hacmi)  

Seçim Dönemi / Partiler ANAP CHP DYP DSP MHP RP FP Toplam 
1995 290 60 121 21 36 25 --- 553 
1999 43 56 144 18 11 --- 19 291 
2002 100 19 17 25 58 --- --- 219 
TOPLAM 433 135 282 64 105 25 19 1063 

 

X. VERİLERİN İŞLENMESİ ve KULLANILAN TESTLER 

Çalışmada araştırma problemi kelime veya simgelerinin kodlanması aracılı-

ğıyla cevaplandırılabildiğinden, gazetelerde yer alan reklamlar, kodlama cetveline 

göre doldurulduktan sonra kodlanmış; bilgisayar ortamına aktarılmış ve Windows 

altında çalışan SPSS 11.0 for Windows adlı istatistik paket programı yardımıyla ge-

rekli analizlere tabi tutulmuştur. 

Bu çalışmada analiz türü olarak betimleyici analiz ve Ki-Kare testi esas alın-

mıştır. Betimleyici analiz en basit şekliyle, birimlerin nicel (yüzdesel ve oransal) 

olarak görünme sıklığını ortaya koyan bir analiz tekniğidir (Bilgin, 2000:15). Analizi 

yapılan materyalde mesaj öğelerinin hangi sıklıkta göründüğünün sayılması amaç-

lanmışsa; sayılabilecek nitelikte birimler, örneğin sözcükler saptanır ve analiz gös-

tergeleri frekans türünde ifade edilir. Bu analiz türü aynı zamanda belirli bir öğenin 

yoğunluğunu ve önemini anlamayı da sağlamaktadır. Frekans analizi sonunda öğeler 

önem sırasına sokulabilmekte ve sıklığa dayalı bir sınıflama yapılabilmektedir (Tav-

şancıl ve Aslan, 2001:87). 

Ki-Kare testi ise, iki değişken arasındaki ilişkiyi gösteren bir çapraz tabloda, 

gözlenen gerçek dağılımın beklenen dağılımdan ayrılma derecesini ortaya koymak 

için yapılmaktadır. İki dağılım arasındaki ayrım ne kadar büyükse, ilişki de o kadar 

yüksek olacaktır (Sencer, 1989:596). Bir başka açıdan ki-kare analizi, daha çok de-

ğişkenlerin birbirinden bağımsız olup olmadıkları ile ilgili kararlarda ve birbirinden 

bağımsız iki veya daha fazla örneğin aynı ana kütleden seçilip seçilmediklerinin be-

lirlenmesinde kullanılmaktadır (Çakır, 2000:312). İki değişkenin birbirinden bağım-

sız olması, aralarında bir ilişkinin olmaması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla ki-

kare testi değişkenlerin bağımsızlığını da ölçmede kullanılmaktadır. Ancak ki-kare 

testi iki değişken arasındaki ilişkinin şiddeti konusunda oldukça sınırlı bilgi verecek-

tir (Altunışık, 2001:171).  
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XI. VERİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ 

A. 24 ARALIK 1995 GENEL SEÇİMLERİ SİYASAL REKLAM ANA-

LİZLERİ 

1. 24 Aralık 1995 Genel Seçimleri Öncesi Siyasi ve Toplumsal Ortam 

1991 Genel Seçimleri’yle birlikte, hiçbir partinin tek başına iktidar olamama-

sı şeklinde ortaya çıkan oy dağılımı (DYP % 27.0, ANAP % 24.1, SHP %20.75, RP 

%16.9, DSP % 10.75), tıpkı 1970’li yılların sonunda olduğu gibi, koalisyon olasılık-

ları üzerinde durulmasını gündeme taşımıştır. Öyle ki, seçim sonucunda solda De-

mokratik Sol Parti (DSP) ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP), sağda ise Anava-

tan Partisi (ANAP), Doğru Yol Partisi (DYP), Refah Partisi (RP) ve Milliyetçi Ça-

lışma Partisi (MÇP) koalisyon potansiyeli olan partiler olarak siyasal yelpaze içinde 

sıralanmışlardır. Bu partiler içinde Aralık 1991’de Süleyman Demirel başkanlığında 

kurulan DYP-SHP koalisyon hükümeti meclisten güven oyu alarak iş başı yapmıştır 

(Tokgöz, 1994:20-21). 

Hükümet kurulduktan kısa bir süre sonra girilen 1992 yılı ise, koalisyonun sol 

kanadını oluşturan SHP açısından, Türk politik yaşamının en renkli yıllarından birini 

oluşturmuştur. SHP ile DSP’nin bütün uğraşılara rağmen birleşememesi sosyal de-

mokrat kanatta tartışmaları sürdürürken; bazı eski CHP’liler yeni bir çözüm yolu 

bulmuş gibi ortaya çıkmışlardır. Önerileri; 12 Eylül’ün tüm kurumları gibi, siyasi 

partilerle ilgili kararlarını da ortadan kaldırmaktı. Bu yolla CHP yeniden kurulabile-

cekti (Coşkun, 1995:342).   

Ayrıca bu dönem, siyasal partiler yelpazesinde de yeni oluşumların hayata 

geçirilmesi açısından dikkat çekmektedir. Hakkında kapatılma davası açılan Sosya-

list Parti’nin yerine 1 Mart 1992’de İşçi Partisi siyasal yelpazeye katılmış; benzer bir 

biçimde Halkın Emek Partisi’nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi’nde dava 

açılması üzerine, kapatılma durumunda oluşacak boşluğu doldurmak üzere, Hatip 

Dicle’nin genel başkanlığında 7 Mayıs 1993 tarihinde Demokrasi Partisi (DEP) ha-

yata geçirilmiştir (Çitçi, 2001:193).  

Türk siyasi hayatının sol kesiminde bu tartışmalar ve uğraşılar ağırlık kaza-

nırken; 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 17 Nisan 1993 tarihinde kalp krizi sonucu 

vefatı beklenmedik bir gelişme olmuştur. DYP Genel Başkanı ve Başbakan Süley-

man Demirel, Özal’ın yerine, Erdal İnönü’nün desteğiyle, 16 Mayıs 1993’te üçüncü 
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tur oylama sonucu olarak Çankaya’ya çıkmıştır. Boşalan Doğru Yol Partisi Genel 

Başkanlığı koltuğu için diğer adayların yanı sıra Devlet Bakanlığı makamından istifa 

eden Tansu Çiller de aday olmuş; sonuçta DYP olağanüstü kongresinde Çiller, rakip-

leri İsmet Sezgin ve Köksal Toptan’ı geride bırakarak Genel Başkanlığa seçilmiştir. 

Kongar’a (2000:263) göre, Çiller’in, DYP’ye Genel Başkan seçilmesinin altında, 

tarihsel olarak kırsal kesime dayalı olan bu partinin, çağdaşlaşma ve kentleşme öz-

lemi yatmaktadır. 

Çiller, Genel Başkanlığa seçildikten sonra, SHP Genel Başkanı İnönü ile 49. 

Hükümetin protokolüne uygun yeni bir protokol daha imzalamış ve kurulan yeni 

DYP-SHP Hükümeti, 50. Hükümet olarak Türk siyasi hayatındaki yerini almıştır. 

1995 Genel Seçimleri’ne gidilen süreçte toplumu ilgilendiren en önemli ge-

lişmelerden biri Sivas Katliamı’dır. 2 Temmuz 1993’te Pir Sultan Aptal kutlamaları 

için Sivas’ta bulunanların kaldığı Madımak Oteli, İslami sloganlar atan kalabalık bir 

grup tarafından ateşe verilmiştir. Çıkan arbede ve yangın sonucu 37 kişi hayatını 

kaybederken; çok sayıda kişi de yaralanmıştır (Turan, 2004:143). 

Bir başka gelişme olarak 12 Şubat 1994 tarihinde Tuzla İstasyonu’nda patla-

yan bir bombanın 5 yedek subay öğrencinin ölümüne neden olması, zaten gergin olan 

siyasi ve toplumsal ortamı daha da gerginleştirmiştir. DEP Genel Başkanı Hatip Dic-

le’nin PKK’nın üstlendiği bu patlamaya ilişkin açıklamaları, özellikle DYP grubunda 

sert tartışmalara yol açmıştır. Öyle ki, DYP bu olaydan sonra propagandasını özellik-

le bu konu üzerine yoğunlaştırmıştır (Çitçi, 2001:193). 

DEP’e yönelik tepkiler sürerken, koalisyon partilerinden DYP ile SHP ara-

sındaki ilişkiler gerilmeye başlamıştır. Öte yandan, Genelkurmay Başkanlığı’nın 

dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e “DEP’ten rahatsız” olduğunu açıkla-

ması, “darbe” tartışmalarının yoğunlaşmasına yol açmıştır. Söz konusu baskılar so-

nucunda DEP 26 Şubat 1994 tarihinde seçimlerden çekilme kararı almıştır (Çitçi, 

2001:193).    

1995 Seçimleri öncesi Hülle Partisi kurma yoluyla siyasi parti sayısında da 

bir artış gözlenmektedir. Örneğin, Halil Şıvgın ANAP’tan MHP’ye geçmek için 

Genç Demokrat Parti’yi; Tunca Toskay yine MHP’ye geçmek için Birliğe Çağrı Par-

tisi’ni; ANAP’lı Hüseyin Özal ile SHP’li Cemal Şahin DYP’ye katılmak için Söz 

Milletindir Partisi’ni; Nami Çağan ve bir grup SHP ve CHP’den ayrılan milletvekil-
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leri DSP’ye geçmek adına Solda Birlik ve Bütünleşme Partisi’ni hayata geçirmişler-

dir. Öyle ki, genel seçimler öncesi 20’den fazla hülle partisi Türk siyasi yaşamındaki 

yerini almıştır. Ancak 26 Temmuz 1995 tarihinde Anayasa’nın 87. maddesinde yapı-

lan değişiklikle hülle partisi kurma gereği, yeni bir döneme kadar ortadan kaldırıl-

mıştır (Polat, 1997:55). 

Siyasi alanda bu tür gelişmeler yaşanırken ekonomide ortaya çıkan bunalım, 

doların sürekli değer kazanmasıyla somutlaşmıştır. Ekonomide tehlike çanları çok 

belirgin bir şekilde çalmasına rağmen bu sorun, kamuoyunu ilgilendiren konuların 

başında yer almamıştır. Oysa ekonomik durum, 1929 Bunalımı’yla benzerlik kurula-

cak kadar tehlikede görünmekteydi. Hatta ekonomi yazarları, ekonomik bunalımın 

üretimle ilgili olduğunu ve üretimde ciddi gerilemeler yaşanabileceğini, pek çok şir-

ketin batıp insanların işsiz kalabileceğini, bu durumun ise çok ciddi toplumsal sonuç-

larının olacağını yazmaktaydılar. Nihayet bu beklentiler 19 Mart’ta gerçekleşmeye 

başlamıştır. Amerikan Doları bir günde 2.600 TL artmış ve günlük artış oranı % 

10.9’u bulmuştur (Çitçi, 2001:195).      

24 Aralık 1995 Genel Seçimleri öncesi üzerinde durulması gereken bir başka 

olay da 27 Mart 1994’te yapılan yerel seçimlerdir. Bu seçim deyim yerindeyse muha-

fazakâr sağ partilerin başarısı ile sonuçlanmıştır. Gerek RP gerekse de MHP oldukça 

yüksek oy oranlarına ulaşarak, belediye başkanlıklarının önemli bir bölümünü ka-

zanmışlardır. Özellik RP, beşi büyük il olmak üzere 23 ilin belediye başkanlıklarını 

elde etmiştir. Bu iller içerisinde, Ankara ve İstanbul’un da yer alması ayrı bir önem 

taşımaktadır. 27 Mart Yerel Seçimleri’yle ilgili bir başka çarpıcı nokta ise; genel 

seçim havası içinde yürütülen kampanyalarda, adayların mücadelesinin, siyasal parti-

lerin çekişmesine oranla gölgede kalmasıdır. Farklı program üretemeyen birbirinin 

aynı siyasal partilerin içinde farklı olan RP, sosyal ve ekonomik sorunlardan bunalan 

kitlelere “adil düzeni” bir alternatif program gibi işleyebilmiştir (Dağtaş, 2001:174-

175). 

1994 Yerel Seçimleri, medyanın oynadığı rol bakımından da çok renkli ve ha-

reketli geçmiştir. Bu seçimlerde siyasal mücadelenin önüne geçen bir medya savaşı 

gözlenmiş, çeşitli medya grupları özel araştırma şirketlerine kamuoyu yoklamaları 

yaptırarak ve bunları sürekli biçimde yayınlayarak kamuyu etkilemeye ve yönlen-

dirmeye çalışmışlardır. Aynı zamanda medya kuruluşları birbirlerine ağır suçlamalar 
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yöneltmişlerdir. Öyle ki, her medya grubu seçim atmosferinde kendi adayını destek-

lemiş ve medya, “yerel seçimlerde adaylarının kişiliklerinin bağlı bulundukları par-

tilerden daha belirleyici olabileceği” gerçeğinden hareketle diğer adaylara karşı ka-

ralayıcı yayınlar yapmıştır (Bektaş, 1995:180).     

Yerel seçimler esnasında partiler ve medya böyle bir görünüm sergilerken; 

DYP-SHP koalisyonundan oluşan hükümet ekonomik zorluklar nedeniyle, yeni istik-

rar kararları almak zorunda kalmıştır. 5 Nisan 1994 tarihinde açıklanan “istikrar pa-

keti” hem çalışanların üzerine getirdiği yeni yüklerle hem de koalisyon protokolün-

deki uygulamaların DYP lehine bozulmasıyla, DYP-SHP ortak koalisyonu önemli 

ölçüde yıpranmıştır (Kongar, 2000:266).    

Öte yandan yerel seçimlerin ortaya çıkardığı bu tablo sağda sevinç rüzgarları 

estirirken; solda yaşanan seçim hezimeti karşısında iki partinin birleşmesi için ortam 

meydana gelmiştir. İşin ilginç yanı, kısa bir süre önce SHP’den istifa ederek CHP 

liderliğini sürdüren Deniz Baykal’ın, yine çok kısa bir zaman sonra SHP-CHP bir-

leşmesi sonunda, eski partisine, bu kez Genel Başkan olarak dönmesiydi. Deniz 

Baykal, genel başkan seçilir seçilmez, DYP lideri Çiller’in karşısına, demokratik ve 

ekonomik yeni taleplerle oturmuştur. Baykal’ın taleplerini kabul etmeyen Çiller, hü-

kümetin istifasını Çankaya sunmuş ve sonuçta, parlamentoda en büyük gruba sahip 

partinin Genel Başkanı olarak hükümet kurma görevi yeniden kendisine verilmiştir  

(Kongar, 2000:266-267). 

Gelinen bu noktada DYP lideri Çiller, gerek ANAP gerekse de CHP gibi par-

tilerle koalisyon oluşturma seçeneklerini bir kenara bırakarak; Cumhurbaşkanı Demi-

rel tarafından onaylanan azınlık hükümetini hayata geçirmiştir. Ne var ki; Çiller’in 

azınlık hükümeti, “işçilere ücret artışı” talebi kabul edilmeyen DSP’nin son anda 

desteğini çekmesiyle meclisten gerekli güvenoyunu alamamıştır. 

Bunun üzerine yeniden CHP’ye dönen Çiller, Baykal’ın “Terörle Mücadele 

Yasası’nın sekizinci maddesinin değiştirilmesi, işçi ve memurlara zam yapılması ve 

hemen seçimi gidilmesi” koşullarını kabul ederek, son DYP-CHP hükümetini hayata 

geçirmiştir (Kongar, 2000:267).  

İşte yukarıda kısaca özetlenmeye çalışılan gelişmeler ışığında girilecek 24 

Aralık 1995 Genel Seçimleri yaklaşık 20 ay önce yapılan yerel seçimlerde ortaya 

çıkan tablonun devam edip etmediğini gösterecek olması yanında; iktidardaki DYP-



 265 

CHP Koalisyon Hükümeti’nin başarı durumunu, muhalefetteki diğer merkez sağ 

parti olan ANAP’ın oy grafiğini ve 27 Mart Seçimlerinde büyük başarı elde eden 

RP’nin yükselişinin sürüp sürmediğini göstermesi açısından da önem taşımaktaydı. 

Diğer yandan DSP ve MHP’nin seçmenden nasıl bir tepki göreceğinin açıkça belli 

olmaması, özellikle MHP açısından baraj sorunun bulunup bulunmadığının kesin 

olarak bilinmemesi seçimi siyasi parti ve seçmen açısından ilginç kılan diğer faktör-

ler olarak ortaya çıkmaktaydı (Güz, 2005:248).     

DYP-CHP Koalisyon Hükümeti’nin kuruluşunu takiben birkaç ay sonra giri-

len 24 Aralık 1995 Genel Seçimleri’nde en yüksek oyu, kamuoyu araştırmalarının da 

gösterdiği gibi Refah Partisi elde etmiştir. Aşağıdaki tabloda partilerin aldıkları top-

lam oylar ve çıkardıkları milletvekili sayısı yer almaktadır. 

Tablo 7: 24 Aralık 1995 Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları  

PARTİLER Oy Sayısı Tüm Seç-
menler İçin-

de (%) 

Geçerli 
Oylar İ-

çinde (%) 

Milletvekili 
Sayısı 

RP 6.012.450 17.6 21.4 158 

ANAP 5.527.288 16.2 19.7 132 

DYP 5.396.009 15.8 19.2 135 

DSP 4.118..025 12.1 14.6 76 

CHP 3.011.076 8.8 10.7 49 

MHP 2.301.343 6.7 8.2 - 

HADEP 1.171.623 3.4 4.2 - 

YDH 133.889 0.4 0.5 - 

MP 127.630 0.4 0.5 - 

YDP 95.484 0.3 0.3 - 

İP 61.428 0.2 0.2 - 

YP 36.853 0.1 0.1 - 

Bağımsızlar 133.895 0.4 0.5 - 

Geçersiz Oylar 974.476 2.9   

Kullanılan Oylar 
Toplamı 

29.101.469    

Oy Kullanmayanlar 5.054.512 14.8   

TOPLAM 34.155.981 100.0 100.0 550 

Kaynak: Turan, Ali Eşref (2004). Türkiye’de Seçmen Davranışı: Önceki Kırılmalar ve 

2002 Seçimi, s. 148. 
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Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere 1995 Seçimlerinde en çok oyu Refah 

Partisi almıştır10. RP geçerli oyların %21,4’ünü, ANAP %19,7’sini, DYP ise % 

19,2’sini elde etmiştir. Bu üç partinin arkasından en çok oy alan iki sol parti meclise 

girmiştir: DSP ve CHP. Genel Başkanlığı’nı Bülent Ecevit’in yaptığı DSP’nin oy 

oranı % 14,6 ve Deniz Baykal’ın başında bulunduğu CHP’nin aldığı oy % 10.7’ye 

tekamül etmektedir. Seçimin ortaya çıkardığı bir başka çarpıcı sonuç ise; geçersiz 

oylarla sandık başına gitmeyen seçmenlerin oransal olarak toplamının, RP’nin aldığı 

oydan daha yüksek değere (6.028.988) karşılık gelmesidir. Bu açıdan bakıldığında, 

1995 Genel Seçimleri’nin galibinin, “geçersiz oylarla, oy kullanmayan seçmenlerin 

oluşturduğu koalisyondur” denilebilir. 

Bunların dışında aşağıdaki sonuçlar bakımından da 24 Aralık 1995 Genel Se-

çimleri Türk Siyasi hayatında önemli yer tutmaktadır: 

1. Bir önceki seçime göre, diğer partilerin oyları düşerken; RP ve DSP oyla-

rında bir artış gözlenmektedir. Başka bir ifadeyle, bu genel seçim, 27 Mart 1994’teki 

Yerel Seçimlerin haber verdiği fiili duruma resmiyet kazandırmıştır (Çalık, 1996:23).   

Türköne (1996:42) ise, seçim sonuçları bakımından RP’nin gerçekleştirdiği 

% 3’lük sıçramayı bir başarı olarak görmemektedir. Yazara göre; siyasal sistemin 

tıkandığı, siyasal yelpazenin anlamsızlaştığı bir seçimde, sisteme en köklü eleştirileri 

yönelten bir partinin daha geniş bir seçmen tabanına oturması gerekirdi. Öyle ki, 

diğer bütün siyasi partilerin siyasi kimliklerini Refah karşıtlığına endeksledikleri bir 

seçimde, tepki oylarının daha yüksek oranlarda Refah’a yönelmesi beklenirdi. 

Benzer bir değerlendirmede bulunan Çakır’a (1996:31) göre de, RP’nin görü-

nürdeki başarısı(zlığı), rastlantıdan ve merkez sağ partilerinin ve onlara kayıtsız şart-

sız destek veren medyanın strateji yanlışlıklarından kaynaklanmaktadır. Şöyle ki; 

hem ANAP, hem DYP ve onları ayrı ayrı destekleyen medya tekelleri, RP’nin önde 

                                                
10

 Bostancı’ya (1996:69-70) göre, RP’nin 24 Aralık 1995 Genel Seçimleri’nde birinciliği elde etme-
sinde, üç kesimin belirleyici rolü olmuştur. Birincisi; parti omurgasını oluşturan orta düzey Anadolu 
eşraf ve tüccarı, bürokratlar ve entelektüellerdir. Bu kesim partinin çekirdek kadrosu ve MNP-MSP 
çizgisini RP’ye taşıyanlardır. İkinci kesim; bütünüyle bir dünya tasarımına sahip olmaktan çok, muha-
fazakâr eğilimler gösteren, şehirleşme ve modernleşmenin geleneksel kültürün sert noktalarında yarat-
tığı gerilim ve kırılmaya karşı tepkilerini RP aracılığıyla siyasete taşıyanlardır. Üçüncü kesim ise; 
mevcut sistemden ümidini kesen, alternatif olma iddiasındaki her türlü protest siyasete destek olmaya 
hazır, geleceğini radikal değişimin getireceği yeni toplumda arayanlardır. Bunlar, “iş, aş, refah, sosyal 
güvenlik, eğitim, sağlık, şehirli medeniyetin imkânlarından pay” isteyen kesimlerdir. Söz konusu 
insanların siyasi tutumlarını belirleyen ise, RP’nin temsil iddiasındaki ideoloji değil, düzene muhalif, 
dolayısıyla farklı ve yeni bir düzenin temsilcisi olduğu imajıdır.  
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gittiği ve kendilerinin hemen arkasından onu izlediği yolunda bir kampanya stratejisi 

çizmişlerdi. Bundan hedeflenen, RP’den korkan merkezdeki kararsız seçmenin kendi 

partilerine yönelmesini sağlamaktı. Sonuçta bu strateji, normalde merkez sola oy 

vermeye niyetli bir kısım seçmenin de bu iki partiden birisini seçmesi ve her iki par-

tinin başa baş gitmesi sonucunu doğurmuştur. Ve böyle bir ortamda aradan sıyrılan 

RP birinciliği elde etmiştir. 

Aslında ANAP ve DYP’nin 1995 Genel Seçiminde RP’ye yakın oy almaları 

(yaklaşık % 20), seçmenin gerek ortanın sağındakilerin gerekse de köktenci sağ par-

tilerin hiçbirini iktidar olmaya layık görmediğini işaret eder niteliktedir (Tokgöz, 

1999:87).     

2. Gerek yürütülen kampanyalar gerekse de sonuçları açısından 24 Aralık Se-

çimleri’nin temel gerilim eksenlerinden birini RP oluşturmuştur. Belki de yakın siya-

si tarihimizde ilk defa farklı partiler, sınırları belirsiz bir “biz” kavramında birleşerek 

“onlar”ı RP olarak tarif etmiştir (Bostancı, 1996:67). 

Seçimler dolayısıyla meydanlarda, radyo ve televizyonlarda ve hatta sokak 

aralarında halka hitap eden parti liderleri veya milletvekili adayları sık sık “şeriat” 

tehlikesinden söz ederek, milleti bu belirgin tehlike ile korkutmaya ve tabir yerindey-

se ayartmaya çalışmışlardır (Unan, 1996:83). Öyle ki, partiler arasındaki rekabet, 

“kim RP’ye karşı daha iyi mücadele verebilir” yarışına dönüşmüştür (Bostancı, 

1998:32). Ancak bu noktada; RP’nin dini siyasete alet ettiği ve şeriatçı eğilimleri 

olduğunu belirtmenin ötesinde ciddi eleştirilerin getirilememesi, iddiaların etkisini 

bir ölçüde azaltmıştır ( Karahan Uslu, 1996:800). 

Buna karşılık RP’nin tutarlı bir pozitif proje ürettiği söylenemez. Partinin yü-

rüttüğü kampanya çalışmalarında sorunların nasıl çözüleceğinden çok, sorunların 

ancak RP iktidarında çözüleceği fikri işlenmiştir. Ötekiler rakip kabul edilmemiş; 

aralarında oluşturmuş oldukları zımmi ittifak adeta desteklenmiştir. Çünkü ötekilerin 

bir arada görünmesi, seçmen nezdinde, sanki partiler değil karşıt iki blok arasında 

bir seçim yapılacakmış hissi uyandırıyordu (Bostancı, 1998:32).      

3. 24 Aralık 1995 Genel Seçimleri’nin bir başka çarpıcı özelliği, ilk kez etnik 

kimliğe dayalı siyaset yapan bir partinin seçime girmiş olmasıdır. Kürt kimliğine 

dayalı siyaset yapan HADEP büyük bir kısmı güneydoğu illerinden olmak üzere % 
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4,2 oranında oy almış, fakat seçim baraj nedeniyle hiç milletvekili çıkaramamıştır 

(Turan, 2004:149).   

4. 1995 Seçimleri, genel olarak iki temel propaganda konusu üzerinde yoğun-

luk kazanmıştır. Birinci konu, Başbakan Çiller ve ailesi hakkında uzun bir süreden 

beri kamuoyunun gündemini işgal eden yolsuzluk iddialarıydı. Çiller ailesinin özel-

likle ABD’deki mülklerinin kökenleri, hesabı verilemeyen bir konu olarak tüm kam-

panya sırasında derinliğine işlendi. İkinci konu ise, yukarıda da ifade edildiği gibi, 

seçimlerden birinci parti olarak çıkabileceği anlaşılan RP’nin, “siyasal İslam”a dayalı 

tutumuna ve bu tutumun rejime karşı oluşturduğu tehdide karşı takınılan tavırdı 

(Kongar, 2000:270).   

5. Kuşkusuz seçim süresince siyasi partilerin kullandığı temalar bakımından 

da bir bütünsellik söz konusu olmamıştır. Partiler, aynı anda dini değerleri savunup 

laikliğin bayraktarlığını yapmış; gelenekçi ancak Batıcı ve modern; liberal ama sos-

yal demokratlığından da ödün vermeyen çoklu imajlarıyla seçmenin desteğini almaya 

çalışmışlardır. Karahan Uslu’ya (1996:800) göre, bunun sebebi, 1980 sonrası sağ ve 

sol görüşün keskin uçlarının tırpanlanması sonucu ideolojisizleşmiş, merkeze doğru 

yönelmiş partilerin liberalizmin kanatları altında geçirdikleri kimliksizlik bunalımı-

dır. 

2. 24 Aralık 1995 Genel Seçimleri’nde Partilerin Siyasal Reklamları 

a. Anavatan Partisi (ANAP) 

1) Reklam Yayınlatmak İçin Tercih Edilen Gazete 

Tablo 8: 1995 Genel Seçimlerinde ANAP’ın Siyasal Reklam Yayınlatmada Tercih 

Ettiği Gazetelerin Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

50 17,2 17,2 17,2

80 27,6 27,6 44,8

106 36,6 36,6 81,4

53 18,3 18,3 99,7

1 ,3 ,3 100,0

290 100,0 100,0

Cumhuriyet

Milliyet

Hürriyet

Zaman

Türkiye

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 8’e göre, incelenen seçim dönemi içinde Anavatan Partisi’nin toplam 

290 adet reklamının 50 tanesi Cumhuriyet, 80 tanesi Milliyet, 106 tanesi Hürriyet, 53 

tanesi Zaman ve 1 tanesi de Türkiye gazetelerinde yayınlanmıştır. Sayısal ifadelerden 
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de anlaşılacağı gibi, ANAP’ın en çok reklam yayınlattığı gazete Hürriyet olurken; bu 

partinin örnekleme giren Sabah’ta reklamı bulunmamaktadır. Yüzdelik dağılama 

baktığımızda, ANAP’a ait analiz edilen reklamların % 36.6’sı Hürriyet, % 27.6’sı 

Milliyet, % 18.3’ü Zaman, % 17’si Cumhuriyet ve % 0.3’ü Türkiye gazetesinde yer 

almaktadır. Bunun anlamı 24 Aralık 1995 Genel Seçimlerinde Anavatan Partisi, rek-

lam yayınında -daha çok seçmene ulaşmak adına- tirajları yüksek gazeteleri tercih 

etmiştir.     

2) Siyasal Reklam Türü 

Tablo 9: 1995 Genel Seçimlerinde ANAP’ın Tercih Ettiği Siyasal Reklam Türlerin 

Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

1 ,3 ,3 ,3

5 1,7 1,7 2,1

14 4,8 4,8 6,9

20 6,9 6,9 13,8

85 29,3 29,3 43,1

37 12,8 12,8 55,9

128 44,1 44,1 100,0

290 100,0 100,0

Lider İmajı

Lider+Parti İmajı

Parti İmajı

Konu Reklamları

Toplumsal Grupları Hedef
Alan Reklam

Pozitif Siyasal Reklam

Negatif Siyasal Reklam

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 9’a göre, analiz edilen 290 ANAP siyasal reklamı içinde, en fazla ağır-

lığa sahip olan tür 128 adetle negatif siyasal reklamlardır. Bunu 85 adetle toplumsal 

grupları hedef alan, 37 adetle pozitif siyasal reklam ve 19 adetle konu reklamları 

takip etmektedir. Yüzdelik dilim açısından incelenen ANAP’a ait reklamların % 

0.3’ü lider imajı, % 1.7’si lider+parti imajı, % 4.8’i parti imajı, % 6.9’u konu rekla-

mı, % 29.3’ü toplumsal grupları hedef alan, % 12.8’i pozitif reklam ve % 44.1’i de 

negatif siyasal reklam türündendir. Öyle anlaşılıyor ki; Anavatan Partisi’nin, 1995 

Genel Seçimleri öncesi yürüttüğü siyasal kampanyasında rakip parti ya da adaya yö-

nelik seçmen zihninde şüphe yaratarak, onların desteğini kazanmak en temel strateji 

olmuştur. 

3) Siyasal Reklamlarda Öne Çıkarılan Konular 
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Tablo 10: 1995 Genel Seçimlerinde ANAP Reklamlarında Öne Çıkan Konuların 

Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

60 20,7 20,7 20,7

23 7,9 7,9 28,6

14 4,8 4,8 33,4

8 2,8 2,8 36,2

19 6,6 6,6 42,8

4 1,4 1,4 44,1

3 1,0 1,0 45,2

6 2,1 2,1 47,2

47 16,2 16,2 63,4

2 ,7 ,7 64,1

6 2,1 2,1 66,2

3 1,0 1,0 67,2

3 1,0 1,0 68,3

3 1,0 1,0 69,3

34 11,7 11,7 81,0

17 5,9 5,9 86,9

5 1,7 1,7 88,6

9 3,1 3,1 91,7

24 8,3 8,3 100,0

290 100,0 100,0

Ekonomi

Sağlık

Eğitim

Demokratik Haklar

Konut Sorunu

Sosyal Güvenlik

İşsizlik

Siyasal Yozlaşma

Yolsuzluk

Terör

Adalet ve Eşitlik

Gelecek Beklentisi

Doğruluk ve Gerçeklik

Siyasi Kadro Tanıtımı

Duyuru

Geçmişteki İcraatlar

Tarım

Birden Çok Konu

İrtica

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 10’a göre, incelenen 290 ANAP reklamının % 20.7’sinde ekonomi, % 

7.9’unda sağlık, % 4.8’inde eğitim, % 2.8’inde demokrasi, % 6.6’sında konut sorunu, 

% 1.4’ünde sosyal güvenlik, % 1’inde işsizlik, % 2.1’inde siyasal yozlaşma, % 

0.7’inde terör ve iç güvenlik, % 2.1’inde adalet ve eşitlik, % 1’inde gelecek beklenti-

si- doğruluk/ gerçeklik ve siyasi kadro tanıtımı, % 11.7 etkinlik duyurusu, % 

5.9’unda geçmişte yapılan icraatlar, % 1.7’sinde tarım % 7.6’sında irtica ve % 

3.1’inde birden çok konu ağırlıklı işlenmiştir. Sayısal ifadelerden de anlaşıldığı gibi 

ANAP, 1995 Genel Seçimlerinde ekonomi, yolsuzluk ve irtica gibi konuları ağırlıklı 

olarak reklamlarına taşımıştır.    

4) Pozitif Siyasal Reklam Türü 
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Tablo 11: 1995 Genel Seçimlerinde ANAP’ın Yayınlattığı Pozitif Siyasal Reklam-

ların Türlere Göre Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

37 12,8 22,8 22,8

1 ,3 ,6 23,5

124 42,8 76,5 100,0

162 55,9 100,0

128 44,1

290 100,0

Tanıtma Reklamı

Efsanevi Kişiliği
Oluşturma

Pozitif Konu

TOPLAM

Pozitif Reklam
Türleri

,00Negatif İçerik

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
 

Tablo 11’e göre, ANAP’ın pozitif içeriğe sahip 162 reklamı içinde pozitif ko-

nu türünün ağırlıklı bir yeri bulunmaktadır. Öyle ki, yüzdelik dağılım açısından pozi-

tif içerikli reklamların % 76.5’ini bu tür oluştururken; 12.8’ini tanıtma ve % 0.3’ünü 

de efsanevi kişiliği oluşturma türü meydana getirmektedir. Öte yandan ANAP’a ait 

siyasal reklamları kendi içinde pozitif ve negatif diye ayrımlandırdığımızda, incele-

nen reklamların 55.9’u olumlu, % 44.1 ise olumsuz içeriğe sahiptir.    

5) Negatif Siyasal Reklam Türü 

Tablo 12: 1995 Genel Seçimlerinde ANAP’ın Yayınlattığı Negatif Siyasal Reklam-

ların Türlere Göre Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

48 16,6 37,5 37,5

7 2,4 5,5 43,0

73 25,2 57,0 100,0

128 44,1 100,0

162 55,9

290 100,0

Doğrudan Saldırı Reklamı

Doğrudan Karşılaştırma
Reklamı

İmalı Karşılaştırma
Reklamı

TOPLAM

Negatif
Reklam
Türleri

,00Pozitif İçerik

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
 

Tablo 12’ye göre, Anavatan Partisi, 1995 Genel Seçim kampanyasında üç ne-

gatif siyasal reklam türünü de kullanmıştır. Analiz edilen toplam 128 negatif reklam 

içinde imalı karşılaştırma reklamının oranı % 57.5, doğrudan saldırı türünün oranı % 

37.5 ve doğrudan karşılaştırma reklamının oranı da % 5.5’dir. Sayısal ifadelerden de 

anlaşıldığı gibi ANAP, negatif reklamlarında imalı karşılaştırma türünü ağırlıklı kul-

lanmak suretiyle çıkarımda bulunma yaklaşımını benimsemekte; rakip parti veya 

adayın kim olduğu ve nasıl eleştirildiğini bulmak seçmen kitlelere bırakılmaktadır. 
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Bunun yanında rakip parti ya da adayın kimliğini doğrudan tanımlayan saldırı rek-

lamları da azımsanmayacak bir orana sahiptir.   

6) Siyasal Reklamlarda Kullanılan Çekicilik Türü 

Tablo 13: 1995 Genel Seçimlerinde ANAP Reklamlarında Kullanılan Çekicilik Tü-

rünün Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

245 84,5 84,5 84,5

35 12,1 12,1 96,6

10 3,4 3,4 100,0

290 100,0 100,0

Rasyonel Çekicilik

Ahlaki Çekicilik

Samimiyet Çekiciliği

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 13’e göre, analiz edilen 290 ANAP reklamı içinde 245 reklamda ras-

yonel çekicilik, 35 reklamda ahlaki çekicilik, 10 reklamda da samimiyet çekiciliği 

kullanılmıştır. Yüzdelik dağılıma baktığımızda; ANAP’a ait reklamlarda % 84.5’lik 

oranla rasyonel çekicilik ağırlıklı kullanılan tür olarak ilk sırada yer alırken, bunu % 

12.1 ile ahlaki çekicilik ve % 3.4 ile samimiyet çekiciliği takip etmektedir.  

Yukarıda yayınladığı reklamların analiz bulguları ortaya konan ANAP, 1995 

Seçimleri öncesi reklam kampanyasını Terra Nova reklam ajansıyla kurduğu işbirliği 

içinde yürütmüştür. Daha çok gazete reklamlarına ağırlık veren partinin, 39 farklı 

reklamı seçmenlere sunulmuştur. Kampanya ve reklam stratejisini, ülkenin içinde 

bulunduğu sorunlardan kurtaracak tek parti ve aynı kulvarda yarıştığı Tansu Çiller’in 

ülke yönetimindeki yetersizliği üzerine kuran ANAP; çalışmalarında iki temel sloga-

nı ön plana çıkarmıştır: Bunlar, “ANAP’a Oy Ver Maceraya Son Ver” ve “Bu İşi Biz 

Çözeriz”. Sloganların da gösterdiği gibi, ANAP mevcut iktidarı ülkeyi maceraya 

sürüklemekle nitelendirmekte, onun yetersizliğine vurgu yapmaktadır. 

ANAP reklamlarında hakim temalar arasında yolsuzluk ve hırsızlıkla müca-

dele, ekonomik alanda iyileştirme, herkese eşit adaletin sağlanması, işsizliğin gide-

rilmesi, bedava sağlık hizmetleri, gecekondu sorununun çözülmesi ve irtica ile mü-

cadele sayılabilir. 

Anavatan Partisi’nin gazetelerde yayınlattığı siyasal reklamlarda negatiflik 

unsurunun ağırlığı bulunmaktadır. Öyle ki ANAP, negatif reklamlar yoluyla kendini 

tanımlarken, öteki partilerle kendi arasında kurduğu karşıtlıklardan yararlanmıştır. 

Süpür gitsin ana başlıklı negatif reklamlarda, yalı çetesi, Amerikan vatandaşı ve yol-

suzlukların sorumlusu yakıştırmasıyla Tansu Çiller; adil düzen maceracısı olarak da 
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RP lideri Erbakan hedef alınmıştır. Bu tür reklamda bir taraftan seçimlere kaç gün 

kaldığı (8 Gün Kaldı, 5 Gün Kaldı gibi) seçmenlere hatırlatılmakta, diğer yandan da 

bir mühür Anavatan Partisi yazılı amblemin üzerini göstermektedir. Süpür gitsin ana 

başlığıyla yayınlanan ANAP reklamlarının en önemli özelliklerinden birisi, hepsinin 

gazetelerin üçüncü sayfasında yayınlanmış olmasıdır. 

ANAP’ın Çiller ailesiyle Yılmaz ailesinin karşılaştırıldığı ve Türk seçmenin-

den bir tercihte bulunmasının istendiği reklamında, “Çiller ailesi hangi yüzle karşını-

za çıkacak?” “Yılmaz ailesi yüz akıyla karşınızda” üst başlığının ardından Çiller hem 

ezan ve bayrağa değer verip hem de Amerikan pasaportu taşıdığı; esnafa, işçiye, 

memura, öğrenciye, kısacası herkes kesimden insana yalan vaadlerde bulunduğu; 

halkı iş-aş ve umut kuyruklarında erittiği; buna karşılık Mesut Yılmaz’ın temiz geç-

mişe, dürüst kişiliğe, çağ atlatan felsefeye; Bakanlıklardan Başbakanlığa uzanan sö-

zünün eri icraatlara; orta direği yeniden kalkındıracak deneyim ve kararlılığa sahip 

olduğu ileri sürülmektedir. 

Bu tarzda hazırlanan bir diğer ANAP reklamı ise, büyük harfler ve iri punto-

larla tasarlanmış “Kiminle Nereye?” ana başlığını taşımaktadır. Reklamda DYP lideri 

Çiller’in Türkiye’nin beş yılını çaldığı, Türk halkını hiçe saydığı, sahte gülücükler ve 

göz yaşlarıyla halkı kandırdığı, devleti şahsi şirketi haline getirdiği, Amerikan pasa-

portu taşıdığı; buna karşılık Mesut Yılmaz’ın halkla elele geleceğe inanç yürüdüğü, 

halka omuz verdiği, dürüst ve sözünün eri güvenilir bir kişiliğe sahip olduğu, devlet 

adamı ciddiyetiyle çalıştığı iddia edilmiştir. Yine reklamda bu temaları destekleyecek 

türden liderlere ait fotoğraf kullanılmıştır. Birinde Çiller uçağa binmek üzere merdi-

venlerden çıkmaktadır, diğerinde ise Yılmaz halkın arasında, onlarla iç içe, samimi 

bir görünüm sergilemektedir. Ayrıca reklamın en alt kısmında iki lideri birbirleriyle 

karşılaştırırken Mesut Yılmaz’ı olumlayan cümleler şöyledir: Tansu Çiller için; “I’M 

COMİNG BILL…”, Yılmaz için; “GELİYORUZ TÜRKİYE…” 

Anavatan Partisi’nin 24 Aralık Seçimlerinde özellikle DYP ve RP’yi açıkta 

hedef alan doğrudan karşılaştırma türündeki negatif reklamlarında Çiller ve Erba-

kan’ın önceki yıllarda verdikleri demeçlerden yararlanarak, iki liderin verdikleri söz-

lerle nasıl çeliştikleri vurgulanmıştır. Örneğin ANAP, DYP’nin bir önceki seçim 

döneminde gerek reklamda gerekse de seçim meydanlarında sürekli vurguladığı 

“Bedava sağlık hizmetleri için herkese yeşil kart vereceğiz…”, “gecekondu sorunu 
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çözülecek…”, “Üniversite sınavı kalkacak…”, “Mal varlığımı Amerika’dan getire-

ceğim…” gibi hayata geçirilemeyen vaatlerine yer vererek, bu tarz negatif reklam-

larda halkın kandırıldığını ima etmiştir. Benzer şekilde RP’ye yönelik hazırlanan 

reklamlarda Erbakan’ın geçmişte “İslam Dinarı, Türk Lirası’nın yerini alacak…”, 

sözüne karşılık, bugün “Türk Lirasını değiştirmeyeceğiz” gibi birbiriyle çelişen de-

meçlerinden yararlanılmıştır. Ayrıca bu tarz negatif reklamda toplumun değişik ke-

siminden insanların kızgın ve kaygılı görünüm arz eden fotoğraflarından istifade 

edilmiştir. Söz konusu reklamların sloganı ise; “Yalandan Usandık İşte Sandık” 

“ANAP’a Oy Ver Maceraya Son Ver “ şeklindedir.      

Öte yandan Anavatan Partisi’ne ait pozitif içerikli reklamlarda iki farklı yak-

laşıma yer verilmiştir. Parti ve lider imajı oluşturmaya hizmet eden ve normatif içerik 

taşıyan birinci türde, ülke sorunlarına karşı somut çözümler sunan bir anlayış ege-

mendir. “Taahhüt Ediyorum” ana başlığını taşıyan bu reklamlarda “para pul olmak-

tan çıkacak”, “yolsuzluğun hırsızlığın dokunulmazlığı olmayacak”, “yarın iş kurmak 

bugünden kolay olacak” gibi geleceğe yönelik temalar ağırlık kazanmaktadır. Ayrıca 

söz konusu reklamlarda parti lideri Mesut Yılmaz’ın fotoğrafından da yararlanılmak 

suretiyle anlatım zenginleştirilmiştir. Yine “Sevgili Vatandaşlarım” üst başlıklı ilan-

da taahhüt ve teminat, Mesut Yılmaz’ın el yazısı ve imzası kullanılarak güçlendiril-

meye çalışılmıştır.  

İşçi, memur, doktor, sekreter, öğretmen, mimar, vs. gibi toplumun farklı mes-

lek gruplarına ulaşmayı hedefleyen ikinci türde, bu kitleler, sorunlarının çözüme ka-

vuşturulması ve daha aydınlık bir Türkiye için ANAP’a oy vermeye davet edilmek-

tedirler. Karahan Uslu’ya (1996:799) göre bu tarz reklamlar, özellikle kentli seçmeni 

etkilemek, ülke sorunlarına sahip çıkan lider ve parti imajıyla oy kazanmak açısından 

yararlı olan bir yaklaşımdır.  

b. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 

1) Reklam Yayınlatmak İçin Tercih Edilen Gazete 
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Tablo 14: 1995 Genel Seçimlerinde CHP’nin Siyasal Reklam Yayınlatmada Tercih 

Ettiği Gazetelerin Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

14 23,3 23,3 23,3

18 30,0 30,0 53,3

14 23,3 23,3 76,7

14 23,3 23,3 100,0

60 100,0 100,0

Cumhuriyet

Sabah

Milliyet

Hürriyet

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 14’e göre, Cumhuriyet Halk Partisi, 1995 Genel Seçimleri öncesi ana-

liz edilen gazetelerden Cumhuriyet’te 14, Sabah’ta 18, Milliyet’te 14 ve yine Hürri-

yet’te 14 olmak üzere toplam 60 adet reklam yayınlatmıştır. Yüzdelik dağılıma bak-

tığımızda CHP reklamlarının % 23.3’ü Cumhuriyet’te, % 30’u  Sabah’ta, % 23.3’ü 

Milliyet’te ve aynı şekilde % 23.3’ü Hürriyet’te, gazetelerinde yer almaktadır. Bura-

da dikkati çeken önemli bir nokta; bu seçim döneminde kendi seçmen kitlesine hitap 

eden sol ve merkez gazetelerde reklam yayınlatmayı tercih eden CHP’nin, muhafa-

zakar sağ basın olarak bilinen Türkiye ve Zaman gibi gazetelere reklam vermemesi-

dir. 

2) Siyasal Reklam Türü 

Tablo 15: 1995 Genel Seçimlerinde CHP’nin Tercih Ettiği Reklam Türlerinin Sa-

yısal ve Yüzdelik Dağılımı 

3 5,0 5,0 5,0
4 6,7 6,7 11,7
19 31,7 31,7 43,3
10 16,7 16,7 60,0

7 11,7 11,7 71,7

4 6,7 6,7 78,3
13 21,7 21,7 100,0
60 100,0 100,0

Lider İmajı
Lider+Parti İmajı
Parti İmajı
Konu Reklamları
Toplumsal Grupları
Hedef Alan Reklam
Pozitif Siyasal Reklam
Negatif Siyasal Reklam
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 15’e göre, CHP’nin 1995 Genel Seçimlerinde parti imajını oluşturmaya 

ve güçlendirmeye yönelik bir kampanya stratejiyi uyguladığı dikkat çekmektedir. 

Öyle ki, incelenen toplam 60 reklam içinde 19 reklamda bu yaklaşım kendini gös-

termektedir. Yüzdelik dilim açısından, CHP reklamlarının % 31.7’sini parti imajı, % 

21.7’sini negatif siyasal reklam, % 16.7’sini konu reklamı, % 11.7’sini toplumsal 
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grupları hedef alan reklam, % 6.7’sini pozitif reklam, benzer şekilde % 6.7’sini li-

der+parti imajı ve % 5’ini lider imajını güçlendirmeye yönelik tür oluşturmaktadır.  

3) Siyasal Reklamlarda Öne Çıkarılan Konular 

Tablo 16: 1995 Genel Seçimlerinde CHP’nin Yayınlattığı Reklamlarda Öne Çıkan 

Konuların Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

3 5,0 5,0 5,0

18 30,0 30,0 35,0

9 15,0 15,0 50,0

3 5,0 5,0 55,0

3 5,0 5,0 60,0

1 1,7 1,7 61,7

2 3,3 3,3 65,0

1 1,7 1,7 66,7

6 10,0 10,0 76,7

12 20,0 20,0 96,7

2 3,3 3,3 100,0

60 100,0 100,0

Ekonomi

Demokratik Haklar

Sosyal Güvenlik

Siyasal Yozlaşma

Terör ve Güvenlik

AB'ne Giriş Süreci

Dini İnanç

Siyasi Kadro Tanıtımı

Duyuru

Çoklu

İletişim

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 16’ya göre, incelenen 60 CHP reklamının % 5’inde ekonomi, % 

30’unda demokrasi, % 9’unda sosyal güvenlik, % 5’inde siyasal yozlaşma, yine % 

5’inde terör ve iç güvenlik, % 1.7’sinde Avrupa Birliği, % 3.3’ünde dini inanç, % 

1.7’sinde siyasi kadro tanıtımı, % 10’unda etkinlik duyurusu, % 3.3’ünde iletişim ve 

20’sinde birden çok konu ağırlıklı işlenmiştir. Sayısal ifadelerden de anlaşıldığı gibi 

CHP, sosyal demokrat bir parti olmanın da ağırlığıyla, 1995 Genel Seçimlerinde de-

mokrasi ve demokratik haklar, sosyal güvenlik gibi konuları reklamlarına daha fazla 

taşımıştır. 

4) Pozitif Siyasal Reklam Türü 

Tablo 17: 1995 Genel Seçimlerinde CHP’nin Yayınlattığı Pozitif Siyasal Reklam-

ların Türlere Göre Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

10 16,7 21,3 21,3

5 8,3 10,6 31,9

32 53,3 68,1 100,0

47 78,3 100,0

13 21,7

60 100,0

Tanıtma Reklamı

Efsanevi Kişiliği
Oluşturma

Pozitif Konu

TOPLAM

,00Negatif İçerik

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde
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Tablo 17’ye göre, CHP’nin pozitif içerikli reklamlarında pozitif konu türünün 

ağırlığı dikkat çekmektedir. Öyle ki, toplam 47 reklam arasında bu türe ait reklam 

sayısı 32’dir. Bunun yayında 10 tanıtma ve 5 adet de efsanevi kişiliği oluşturma rek-

lamı bulunmaktadır. Yüzdelik dilim açısından, CHP’nin pozitif içerikli reklamlarının 

% 53.3’ü pozitif konu, % 16.7’si tanıtma ve % 8.3’ü efsanevi kişiliği oluşturma türle-

ri arasındadır.  

5) Negatif Siyasal Reklam Türü 

Tablo 18: 1995 Genel Seçimlerinde CHP’nin Yayınlattığı Negatif Siyasal Reklam-

ların Türlere Göre Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

10 16,7 76,9 76,9

3 5,0 23,1 100,0

13 21,7 100,0

47 78,3

60 100,0

Doğrudan
Karşılaştırma Reklamı

İmalı Karşılaştırma
Reklamı

TOPLAM

,00Pozitif İçerik

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 18’e göre, incelenen 13 negatif siyasal reklamın, 10 tanesini doğrudan 

karşılaştırma, 3 tanesini de imalı karşılaştırma reklamı oluşturmaktadır. CHP 1995 

Genel Seçimleri’nde, mukayeseye girmeden rakip parti ya da adayı doğrudan eleşti-

ren ve onun yetersizliğine vurgu yapan doğrudan saldırı stratejisini reklamlarında hiç 

kullanmamıştır. Yüzdelik dağılıma baktığımızda, analiz edilen CHP negatif siyasal 

reklamlarının % 76.9’unu doğrudan karşılaştırma, % 23.1’ini de imalı karşılaştırma 

türleri meydana getirmektedir.   

6) Siyasal Reklamlarda Kullanılan Çekicilik Türü 

Tablo 19: 1995 Genel Seçimlerinde CHP Reklamlarında Kullanılan Çekicilik Tü-

rünün Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

52 86,7 86,7 86,7

8 13,3 13,3 100,0

60 100,0 100,0

Rasyonel Çekicilik

Samimiyet Çekiciliği

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 19’a göre, CHP 1995 Genel Seçimlerinde daha çok seçmenlerin man-

tıklarına hitap eden bir stratejiyi reklamlarına taşımıştır. Çünkü CHP’ye ait 60 siyasal 

reklamın 52 tanesinde rasyonel çekicilik hâkimdir. Yüzdelik dağılıma baktığımızda 
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siyasal reklamların % 86.7’sinde rasyonel çekicilik, % 13.3’ünde de samimiyet çeki-

ciliği stratejisi kullanılmıştır.  

1995 Genel Seçimlerinde, İngiliz İşçi Partisi’nin 1991 yılında yıkılan Berlin 

Duvarı’nın etkisiyle değiştiğini, yenilendiğini ve bu yenilenmenin İngiltere’ye yansı-

yacağını anlatmaya çalıştığı “New Labour, New Britain” sloganın Türkçe versiyonu-

nu kullanan CHP (Özkan, 2002:193-194); kampanya teması olarak değişimi ön plan-

da tutmaya çalışmıştır. Aslında seçmenin beklenti ve taleplerinin en fazla yakalandığı 

tema da bu olmuştur. Siyasetçilere, kurumlara ve yasalara karşı güven duygusunun 

azaldığı bir konjonktürde böyle bir mesajı seçmene ulaştırarak, değişimin bir misyon 

olarak benimsendiğine vurgu yapmak önemli görülmelidir (Karahan Uslu, 

1996:796). 

CHP bu seçim yılında hem olumlu hem de olumsuz reklam yayınlatmıştır. 

Pozitif reklamlarda partinin iktidar olduğu dönemlerde yapılan icraatlar seçmene 

anlatılmış, bir başka anlatımla hayata geçirilen icraatlar savunulmuştur. Örneğin 

“Türkiye’nin sistem krizini CHP çözdü”, “Acımasız bir cenderede ezilen memurların 

hakkını CHP korudu”, “CHP işçiyi kaderine terk etmedi” gibi konuların tartışıldığı 

reklamlarda bu anlayışın izlerini bulmak mümkündür. Söz konusu reklamlarda aynı 

zamanda haber kupürlerinden de yararlanılmış, üç ay gibi kısa bir sürede gerçekleşti-

rilen icraatlara (ki reklam metinlerinin ilk cümlesinde bu yazmaktadır) gönderme 

yapılmıştır. 

“Türkiye’yi dünyaya CHP taşıyacak”, “Bu cinnet bir daha yaşanmayacak. 

Türkiye yeniden kurulacak”, “Bu acılar bir daha yaşanmayacak. Türkiye yeniden 

kurulacak” ana başlıklarını taşıyan diğer pozitif reklamlarda, umutlu gelecek, Avru-

palı gibi insanca yaşamak temaları ön planda tutulmuştur. 

Ancak bu stratejinin seçim sonucunda çok da başarılı olmadığını savunan 

Karahan Uslu’ya (1996:796) göre, Türk toplumunun “değişim” talebinin yönünü iyi 

anlamadan ve topluma yön değiştirtmeye çalışarak oy kazanmak mümkün gözük-

memektedir. Bu nedenle CHP’nin değişim temasını kullanış biçimini, siyasal iletişim 

açısından yararlı kabul etmek olanaksızdır. Çünkü başarılı bir siyasal iletişim kam-

panyasının temel şartı, toplumsal taleplere paralel bir çizgide yürüyebilmektir. Bu 

bağlamda ülkenin sosyal demokrat veya sol görüşlü vatandaşlarından oluşan tabanı-
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nın, “yerlilik” bilinci ve “anti-Batıcı” eğilimleriyle örtüşmeyen bir reklam kampan-

yasından etkilenmesi mümkün olmamıştır.       

 “Ben, Deniz Baykal. Benim de bir ailem var.” ve “Ben, Deniz Baykal. Ben de 

bir seçmenim” başlıklı negatif reklamlarda ise doğrudan karşılaştırma türü kullanıl-

mıştır. Örneğin, RP, DYP ve ANAP’ın hedef alındığı “Ben, Deniz Baykal. Benim de 

bir ailem var.” başlıklı reklamda bir tarafta Cumhuriyeti kurmuş, demokratik yaşama, 

sosyal demokrasiye öncülük etmiş CHP; diğer tarafta ise laik Cumhuriyetin ve de-

mokrasinin yurttaşa sağladığı rafa kaldırmaya, Türkiye’yi çağdaşlık yolundan geri 

döndürmeye niyetli RP ve yıllar boyunca iktidarı temsil etmiş, plansızlık, hayat pa-

hallığı, geri kalmışlık, ilkesizliğin temsilcisi ANAP ve DYP konumlandırılmıştır. 

Ayrıca bu reklamda Deniz Baykal’ın kendisi, eşi, çocukları ve torunlarından oluşan 

bir aile kompozisyonuna da yer verilmiştir. Bu anlayışla da, gerek geleneksel Türk 

toplumundaki, gerekse de yükselen değerler arasındaki önemi nedeniyle “aile kuru-

mu”nun oluşturduğu olumlu çağrışımın “ürün”e yansıtılmaya çalışılması amaçlan-

mıştır (Yaraman-Başbuğu, 1996:88). “Ben, Deniz Baykal. Ben de bir seçmenim” 

başlıklı negatif reklamlarda ise hedef alınan bu üç partiye DSP, MHP ve BBP de 

eklenmiştir.  

Özellikle 1995 Seçimlerine girilen süreçte geleneksel/kemikleşmiş kitle taba-

nındaki kopmalar ve buna bağlı olarak kararsız seçmen sayısındaki artış nedeniyle 

farklı partilerden oy çalma kaygısı, CHP reklamlarındaki hedef alınan parti sayısının 

birden çok olmasının nedeni olabilir (Yaraman-Başbuğu, 1996:89). 

Bir başka açıdan CHP kampanyasının bir parçası niteliğindeki olumsuz rek-

lamlar yabancılaşmış seçmen tavrına yönelik bir hedefi de içinde taşımaktadır. Bu 

noktada seçmenler ülkeye sahip çıkmaya davet edilmektedir. En açık ifadeyle “Poli-

tika yapın” başlıklı reklamda görünen bu durum, “Politika yapmayın” başlıklı rek-

lamla pekiştirilmiştir. Birinde ülke yönetimine bilinçli katılın mesajı yer alırken; di-

ğerinde isim verilmeden olumsuzlanan siyasetçilere çağrı yapılmıştır (Uztuğ, 

1998:224). 

c. Doğru Yol Partisi (DYP) 

1) Reklam Yayınlatmak İçin Tercih Edilen Gazete 
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Tablo 20: 1995 Genel Seçimlerinde DYP’nin Siyasal Reklam Yayınlatmada Tercih 

Ettiği Gazetelerin Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

9 7,4 7,4 7,4

28 23,1 23,1 30,6

30 24,8 24,8 55,4

24 19,8 19,8 75,2

10 8,3 8,3 83,5

20 16,5 16,5 100,0

121 100,0 100,0

Cumhuriyet

Sabah

Milliyet

Hürriyet

Zaman

Türkiye

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 20’ye göre, Doğru Yol Partisi, 1995 Genel Seçimleri öncesi analiz edi-

len gazetelerden Cumhuriyet’te 9, Sabah’ta 28, Milliyet’te 30, Hürriyet’te 24, Za-

man’da 10 ve Türkiye gazetesinde 20 tane olmak üzere toplam 121 adet reklam ya-

yınlatmıştır. Yüzdelik dağılıma baktığımızda DYP reklamlarının % 24.8’i Milliyet, 

% 23.1’i Sabah, % 19.8’i Hürriyet, % 16.5’i Türkiye, % 8.3’ü Zaman ve % 7.4’ü 

Cumhuriyet gazetelerinde yer almaktadır. Sayısal ifadelerden de anlaşıldığı gibi, bu 

seçim döneminde DYP’nin incelenen gazeteler içinde en çok Milliyet, en az ise 

Cumhuriyet gazetesinde reklamı bulunmaktadır. 

2) Siyasal Reklam Türü 

Tablo 21: 1995 Genel Seçimlerinde DYP’nin Tercih Ettiği Reklam Türlerinin Sayı-

sal ve Yüzdelik Dağılımı 

20 16,5 16,5 16,5

3 2,5 2,5 19,0

5 4,1 4,1 23,1

91 75,2 75,2 98,3

2 1,7 1,7 100,0

121 100,0 100,0

Lider İmajı

Parti İmajı

Pozitif Siyasal Reklam

Negatif Siyasal Reklam

Karar Ver Oy Kullan

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 21’e göre, DYP’ye ait incelenen 121 reklam içinde negatif siyasal rek-

lam türünün ağırlığı bulunmaktadır. Öyle ki, 91 adetle negatif siyasal reklam ilk sıra-

da yer alırken; bunu 20 adetle lider imajı, 5 adetle pozitif reklam, 3 adetle parti imajı 

ve 2 adetle karar ver oy kullan türleri takip etmektedir. Yüzdelik dilim açısından 

DYP’nin örnekleme giren gazetelerde yayınlattığı reklamların % 75.2’si negatif rek-

lam, % 16.5’i lider imajı, % 4.1’i pozitif siyasal reklam, % 2.5’i parti imajı ve % 

1.7’si karar ver oy kullan türündedir. 
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3) Siyasal Reklamlarda Öne Çıkarılan Konular 

Tablo 22: 1995 Genel Seçimlerinde DYP’nin Yayınlattığı Reklamlarda Öne Çıkan 

Konuların Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

16 13,2 13,2 13,2

1 ,8 ,8 14,0

1 ,8 ,8 14,9

11 9,1 9,1 24,0

2 1,7 1,7 25,6

20 16,5 16,5 42,1

16 13,2 13,2 55,4

2 1,7 1,7 57,0

4 3,3 3,3 60,3

1 ,8 ,8 61,2

6 5,0 5,0 66,1

19 15,7 15,7 81,8

22 18,2 18,2 100,0

121 100,0 100,0

Ekonomi

Sağlık

Eğitim

Demokrasi

Siyasal Yozlaşma

AB'ne Giriş Süreci

Açıklık ve Şeffaflık

Siyasi Kadro Tanıtımı

Duyuru

Geçmişteki İcraatlar

Gelecek Projeleri

Birden Çok Konu

İrtica

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 22’ye göre, incelenen 121 DYP reklamının % 13.2’sinde ekonomi, % 

0.8’inde sağlık, % 0.8’inde eğitim, % 9.1’inde demokrasi, % 1.7’sinde siyasal yoz-

laşma, % 16.5’inde Avrupa Birliğine giriş süreci, % 13.2’sinde açıklık ve şeffaflık, 

% 1.7’sinde siyasi kadro tanıtımı, % 3.3’ünde etkinlik duyurusu, % 0.8’inde geçmiş-

te yapılan icraatlar, % 5’inde geleceğin DYP ile kurulacağı fikri, % 18.2’sinde irtica 

ve % 15.7’sinde birden çok konu ön plana çıkmaktadır. Sayısal ifadelerden de anla-

şıldığı gibi, 1995 Seçimlerinde DYP’nin kampanya temasını genel olarak ekonomi, 

irtica, açıklık ve şeffaflık ve Avrupa Birliğine giriş konuları oluşturmaktadır. Ayrıca 

DYP, çoklu konuları işleyen reklamlara da ağırlık vermek suretiyle; kampanya bo-

yunca tek tek ele alınan konuların toplu halde sunulmasını gerçekleştirmiştir.      

4) Pozitif Siyasal Reklam Türü 
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Tablo 23: 1995 Genel Seçimlerinde DYP’nin Yayınlattığı Pozitif Siyasal Reklam-

ların Türlere Göre Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

8 6,6 26,7 26,7

7 5,8 23,3 50,0

15 12,4 50,0 100,0

30 24,8 100,0

91 75,2

121 100,0

Pozitif Siyasal Reklam Türleri
Tanıtma Reklamı

Efsanevi Kişiliği
Oluşturma

Pozitif Konu

TOPLAM

,00Negatif İçerik

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
 
Tablo 23’e göre, DYP’nin pozitif içerikli reklamlarında pozitif konu türünün ağırlığı 

dikkat çekmektedir. Öyle ki, toplam 30 reklam arasında bu türe ait reklam sayısı 

15’dir. Bunun yanında 8 tanıtma ve 7 adet de efsanevi kişiliği oluşturma reklamı 

bulunmaktadır. Yüzdelik dilim açısından, DYP’nin pozitif içerikli reklamlarının % 

50’sini pozitif konu, % 26.7’si tanıtma ve % 23.3’ü efsanevi kişiliği oluşturma türleri 

meydana getirmektedir.  

5) Negatif Siyasal Reklam Türü 

Tablo 24: 1995 Genel Seçimlerinde DYP’nin Yayınlattığı Negatif Siyasal Reklam-

ların Türlere Göre Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

54 44,6 59,3 59,3

35 28,9 38,5 97,8

2 1,7 2,2 100,0

91 75,2 100,0

30 24,8

121 100,0

Negatif Siyasal Reklam Türleri
Doğrudan Saldırı Reklamı

Doğrudan Karşılaştırma
Reklamı

İmalı Karşılaştırma
Reklamı

TOPLAM

,00Pozitif İçerik

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
 

Tablo 24’e göre, Doğru Yol Partisi, 1995 Genel Seçim kampanyasında üç ne-

gatif siyasal reklam türünü de yer vermiştir. Analiz edilen toplam 91 negatif reklam 

içinde Doğrudan saldırı reklamının oranı % 59.3, doğrudan karşılaştırma türünün 

oranı % 38.5 ve imalı karşılaştırma reklamının oranı % 2.2’dir. Sayısal ifadelerden 

de anlaşıldığı gibi DYP, negatif reklamlarında rakip parti ya da adayın kimliğini a-

çıkça tanımlayan ve onun yetersizliğine vurgu yapan doğrudan saldırı ve doğrudan 

karşılaştırma türünü ağırlıklı olarak kullanmıştır.  
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6) Siyasal Reklamlarda Kullanılan Çekicilik Türü 

Tablo 25: 1995 Genel Seçimlerinde DYP Reklamlarında Kullanılan Çekicilik Tü-

rünün Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

44 36,4 36,4 36,4

14 11,6 11,6 47,9

11 9,1 9,1 57,0

16 13,2 13,2 70,2

36 29,8 29,8 100,0

121 100,0 100,0

Rasyonel Çekicilik

Ahlaki Çekicilik

Samimiyet Çekiciliği

Mizahi Çekicilik

Korku Çekiciliği

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 25’e göre, analiz edilen 121 DYP reklamı içinde 44 reklamda rasyonel 

çekicilik, 36 reklamda korku çekiciliği, 16 reklamda mizahi çekicilik, 14 reklamda 

ahlaki çekicilik ve 11 reklamda da samimiyet çekiciliği kullanılmıştır. Yüzdelik dağı-

lıma baktığımızda; DYP’ye ait reklamlarda % 36.4’lük oranla en çok kullanılan tür 

olarak rasyonel çekicilik ilk sırada yer alırken, bunu % 29.8 ile korku çekiciliği, % 

13.2 ile mizahi çekicilik, %11.6 ile ahlaki çekicilik ve % 9.1 ile samimiyet çekiciliği 

takip etmektedir. 

7) Korku Çekiciliği Reklamlarında Ön Plana Çıkarılan Konular 

Tablo 26: 1995 Genel Seçimlerinde DYP’nin Yayınlattığı Korku Çekiciliği Rek-

lamlarında Ön Plana Çıkan Konuların Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

25 20,7 69,4 69,4

11 9,1 30,6 100,0

36 29,8 100,0

85 70,2

121 100,0

İrtica

Demokrasi/Fikir
Özgürlüğü

TOPLAM

,00Missing

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 26’ya göre, DYP’nin korku çekiciliği türündeki reklamlarda ağırlıklı 

konuları irtica ve demokrasi/ fikir özgürlüğü oluşturmaktadır. Öyle ki, 36 korku çe-

kiciliği reklamı içinde 25 reklamda irtica, 11 reklamda ise demokrasi ve fikir özgür-

lüğü konusu ön planda tutulmuştur. Yüzdelik dağılım açısından, korku çekiciliği 

reklamlarının % 69.4’ünde irtica, % 30.6’sında demokrasi ve fikir özgürlüğü konusu 

gündeme taşınmak suretiyle insanlara korku aşılanmaya çalışılmıştır. 

8) Korku Çekiciliği Reklamlarında Çözüm Önerisi Sunma Durumu 
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Tablo 27: 1995 Genel Seçimlerinde DYP’nin Yayınlattığı Korku Çekiciliği Rek-

lamlarında Çözüm Önerisi Sunma Durumunun Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

25 20,7 69,4 69,4
11 9,1 30,6 100,0
36 29,8 100,0
85 70,2
121 100,0

Evet
Hayır
TOPLAM
,00Missing

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 27’ye göre, DYP’ye ait toplam 36 korku çekiciliği reklamının % 

69.4’ünde korku uyandıran sunumun yayında çözüm önerisi de dile getirilirken; % 

30.6’sında sadece soruna vurgu yapılmıştır. 

24 Aralık 1995 Genel Seçimlerine iktidar ortağı olarak giren Doğru Yol Par-

tisi, seçim kampanyasında “Haydi Türkiyem İleri” ve “Bizi tek başına Deneyin” slo-

ganlarını kullanmıştır. Değişim ve modernleşme temalarının ağırlıklı işlendiği DYP 

reklamlarında ayrıca demokratikleşme, ekonomik iyileşme, boru hatları meselesi, 

Gümrük Birliği anlaşması, eğitim, özel televizyonların desteklenmesi ele alınan ko-

nular arasında yer almaktadır. 

Türkiye siyasi hayatının belki de en negatif, en düzeysiz ve adeta bir çamur 

atma yarışının yaşandığı bu seçim döneminde, diğer partiler gibi DYP de negatif 

reklamları ağırlıklı olarak kullanmıştır. Bu tarz reklamlarda hedef  olarak Mesut 

Yılmaz ve Necmettin Erbakan gibi parti liderleri seçilmiştir. Hatta reklamların büyük 

bir kısmında Yılmaz ve Erbakan birlikte hedef alınması dikkat çekicidir. “Yarınları-

mız için iki seçenek var” ana başlığını taşıyan negatif reklamda ise bu iki lidere BBP 

Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu da eklenmiştir. 

DYP’nin kampanyasında o güne kadar olduğundan farklı bir şekilde karika-

türlerden istifade edilmiştir. Örneğin “Engelleri Aşalım, Haydi Türkiyem!..” başlıklı 

ilanda Çiller, istikameti Avrupa olan otomobilin sürücüsü, Yılmaz ve Erbakan ise 

otomobilin ilerlemesini engellemeye çalışan iki büyük taştır. Bir başka reklamda 

DYP Genel Başkanı Çiller Hedefi batı olan bir geminin kaptanı, Mesut Yılma ise 

aynı gemide Çiller’in ters yönüne doğru koşarak gemiden atlamak üzere olan bir 

lider dizayn edilmiştir. Reklamda görsel tasarımı desteklemek adına “Biz Gideriz 

Mersine Mesut Gider Tersine!” ifadesi yer almaktadır. “Doğru Yol Avrupa’ya Çıkar” 

ana başlığının kullandığı bir diğer mizahi tarzdaki reklamda, Çiller Avrupa yolunda 

ilerlemekte, rakibi Yılmaz ve Erbakan ise bir labirentin içinde yolları bulmaya çalı-
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şan iki lideri canlandırmaktadır. “Biz Yaparız Onlar Yıkar” başlığının kullanıldığı iki 

farklı negatif reklamda Tansu Çiller bir taraftan Avrupa istikametindeki bir köprünün 

üzerinde çivi çakarken; Mesut Yılmaz ve Necmettin Erbakan ise köprünün altına 

dinamit koyarken resmedilmişlerdir. “Onlar yavaş biz hızlıyız” ifadesinin yer aldığı 

reklamda Çiller hızla ilerleyen bir lokomotifin makinisti, Yılmaz ve Erbakan ise ge-

ride kalmış elle çalışır rayüstü aracın kullanıcılarıdır. Bu serinin bir başka reklamında 

da Mesut Yılmaz, sırtına alarak kaldırdığı Necmettin Erbakan’ın Tansu Çiller ait bir 

bahçeden meyve çalmasına yardım etmektedir. 

Görüldüğü gibi yukarıda bazı örnekleri tartışılan DYP’nin mizahi tarzdaki bu 

negatif reklamlarında karşılaştırma yapılmak suretiyle rakiplerin yetersizliği ön plan-

da tutulmaktadır. Reklamlarda açıkça seçmenlerden oylarını DYP vererek, Avrupa’yı 

yakalama sevdasındaki Türkiye’nin önünde engel olan bu iki partiyi tabir yerindeyse 

sandıkta cezalandırmaları istenmiştir. 

Yine DYP’nin Mesut Yılmaz’a yönelik hazırlattığı doğrudan saldırı tarzında-

ki negatif reklamda, ANAP’ın kurucu lideri Turgut Özal’ın fotoğrafından yararla-

nılmıştır. “Merhum Turgut Özal’ın, ölümünden 8 saat önce ünlü bir gazeteciye Mesut 

Yılmaz’dan dert yanarak yaptığı açıklamalar” ana başlığıyla sunulan reklamda, ken-

di liderinin gözüyle Mesut Yılmaz’ın nasıl eleştirildiği ve karalandığına dikkat çe-

kilmek istenmiştir. Doğru Yol Partisi, ayrıca bu tür reklamda “bu alıntılar yorumsuz 

olarak yayınlanıyor. Karar sizindir.” Yorumuna da yer verilmiştir. Her zaman olduğu 

gibi “Haydi Türkiyem İleri! Bizi Tek Başına Deneyin” sloganıyla da seçmenlerin 

destekleri talep edilmiştir. 

Doğrudan karşılaştırma yapılmak suretiyle rakip parti ya da adayın (buradan 

kastedilen ANAP ve Mesut Yılmaz’dır) olumsuzlandığı bir DYP reklamında; “Dev-

leti, yanlışlarının karanlığına sürükleyenler, bugün ANAP listelerinden oy istiyorlar. 

Tek başına iktidardayken, devleti % 71 enflasyonla bırakıp kaçan onlar, peki bugün 

hangi yüzle oy istiyorlar?” diye sorularak şu ifadelere yer verilmektedir: “Bıraktıkları 

krizi biz aştık. Döviz darboğazını biz çözdük. Bıraktıkları dış borçları biz ödedik. 

Bugün enflasyon aynı, ama büyüme hızı % 10’a yaklaştı. İşsizlik, bıraktıklarından 

daha düşük. Ekonomiyi, krize sokan eski şaibeli kadroların şimdi konuşmaya ne 

hakkı var?”. Dikkat edileceği gibi, bu reklamda rakip ANAP ve onun kadroları o-

lumsuzlanırken, ülkeyi içine düştüğü darboğazdan kurtarma adına DYP’nin yaptığı 
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icraatlardan bahsedilmektedir. Yine reklamda ANAP’a yönelik öne sürülen iddialara 

biraz daha fazla inandırıcılık katmak için, Mesut Yılmaz’ın elini başına koşmuş, kara 

kara düşünen bir fotoğrafına da yer verilmiştir. 

 “Maskelerini Düşürün” ana başlığını taşıyan bir başka doğrudan karşılaştır-

ma türündeki reklamda da hedef olarak yine diğer negatif reklamlarda olduğu gibi 

Mesut Yılmaz ve Necmettin Erbakan seçilmiştir. Yılmaz’ın kafasının altından Erba-

kan’ın kafasının, Erbakan’ın kafasının altında yine takkeli Erbakan’ın başının çıktığı 

reklamda, “DYP’ye Verilen Her Oy: Bölücü Refah macerası karşısında tek ve kesin 

çözümdür” denilmek suretiyle seçmenler uyarılmıştır. Ayrıca “24 Aralık Seçimleri-

nin 2000’li yılların seçimi olduğu ve Türkiye’nin geleceğin seçmenlerin elinde oldu-

ğu görüşü” ileri sürülmüştür. 

Bir başka açıdan “Sonunda en doğru sözü analar söyler” başlıklı ilanda, doğ-

rudan kadın seçmenlere seslenilmektedir. Bizzat DYP lideri Tansu Çiller’in dilinden 

kaleme alınan ve samimi bir atmosfer yaratmak amacıyla Çiller’in bir kadın seçmene 

sarılmış fotoğrafının kullanıldığı reklamda, çeşitli yaş kategorisinden bayan vatan-

daşlar, Refah tehlikesine karşı uyarılmaktadır. Ayrıca reklamda Mesut Yılmaz’a veri-

lecek oyların Refah kadrolarına yarayacağı ifade edilmektedir. Doğrudan karşılaştır-

ma türünde hazırlanan söz konusu reklamın sonunda “bütün kadınlar Doğru Yol’da 

birleşmeye” çağrılmaktadır.  

Aslında Karahan Uslu’nun (1996:793) da vurguladığı gibi, bu tarz reklamlar 

kentli, eğitimli, laik ve dindarlıktan uzak kesimlerce okunduğu gibi bir ön kabulün 

izlerini taşımaktadır. Gazete okurlarının RP’li olmasa da dindar olabileceği veya bu 

denli yoğun RP anti-propagandasının bizzat DYP’ye karşı bir tepki oluşturabileceği; 

sakal- sarık paranoyasının bunu üreten zihinler dışında var olmadığı gibi basit sosyo-

lojik tahlillerin çok uzağında bir zihniyetle oluşturulması, kampanyanın başarısını 

gölgeleyen temel unsurdur.      

d. Demokratik Sol Parti (DSP) 

1) Reklam Yayınlatmak İçin Tercih Edilen Gazete 
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Tablo 28: 1995 Genel Seçimlerinde DSP’nin Siyasal Reklam Yayınlatmada Tercih 

Ettiği Gazetelerin Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

5 23,8 23,8 23,8
6 28,6 28,6 52,4
4 19,0 19,0 71,4
6 28,6 28,6 100,0
21 100,0 100,0

Cumhuriyet
Sabah
Milliyet
Hürriyet
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 28’e göre Demokratik Sol Parti, 1995 Genel Seçimleri öncesi analiz e-

dilen gazetelerden Cumhuriyet’te 5, Sabah’ta 6, Milliyet’te 4 ve Hürriyet’te 6 tane 

olmak üzere toplam 21 adet reklam yayınlatmıştır. Yüzdelik dağılıma baktığımızda 

DSP reklamlarının % 23.8’i Cumhuriyet’te, % 28.6’sı Sabah’ta, yine % 28.6’sı Hür-

riyet’te ve % 19’u Milliyet gazetelerinde yer almaktadır. Burada dikkat çeken en 

önemli nokta DSP’nin, muhafazakâr sağ basın olarak bilinen Türkiye ve Zaman gibi 

gazetelere reklam vermemesidir. Bu sonuç aynı zamanda, Yaraman- Başbuğ’un 

(1996:86) “1995 Seçimleri’nde CHP ve DSP’nin laik oylara yönelik yaptığı yatırım, 

sınıfsal tercihten daha çok önem taşımaktadır” şeklindeki görüşünü destekler mahi-

yettedir.   

2) Siyasal Reklam Türü 

Tablo 29: 1995 Genel Seçimlerinde DSP’nin Tercih Ettiği Reklam Türlerinin Sayı-

sal ve Yüzdelik Dağılımı 

9 42,9 42,9 42,9
8 38,1 38,1 81,0
4 19,0 19,0 100,0

21 100,0 100,0

Lider+Parti İmajı
Parti İmajı
Karar Ver Oy Kullan
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 29’a göre DSP, reklam kampanyasında lider+parti imajı (9), parti imajı 

(8) ve karar ver oy kullan türlerine ağırlık vermiştir. Yüzdelik dilim açısından DSP 

reklamlarının % 42.9’unu lider+parti imajı, % 38.1’ini parti imajı ve % 19’unu karar 

ver oy kullan reklamları oluşturmaktadır. DSP, bu seçim döneminde rakip parti ya da 

adaya yönelik saldırıları içeren negatif reklamları hiç kullanmamıştır.   

3) Siyasal Reklamlarda Öne Çıkarılan Konular 
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Tablo 30: 1995 Genel Seçimlerinde DSP’nin Yayınlattığı Reklamlarda Öne Çıkan 

Konuların Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

3 14,3 14,3 14,3
4 19,0 19,0 33,3
1 4,8 4,8 38,1
3 14,3 14,3 52,4
5 23,8 23,8 76,2
3 14,3 14,3 90,5
2 9,5 9,5 100,0
21 100,0 100,0

Ekonomi
Eğitim
Demokratik Haklar
Dini İnanç
Gelecek Beklentisi
Doğruluk ve Gerçeklik
Birleşme Çağrısı
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 30’a göre, incelenen 21 DSP reklamının % 14.3’ünde ekonomi, % 

19’unda eğitim, % 4.8’inde demokrasi, % 14.3’ünde dini inanç, % 23.8’inde gelecek 

beklentisi, % 14.3’ünde doğruluk ve gerçeklik , % 9.5’inde de birleşme çağrısı adı 

altında sol oyların DSP çatısı altında bir araya getirilmesi konusu ağırlıklı işlenmiştir. 

Sayısal ifadelerden de anlaşıldığı gibi DSP, 1995 Genel Seçimlerinde yayınladığı 

reklamlarda geleceğe yönelik olumlu bir izlenim yaratma çabasının yanında ekonomi 

ve eğitim gibi Türkiye’nin kemikleşmiş sorunlarını, diğer konu türlerine göre gün-

deme daha fazla taşımıştır. 

4) Pozitif Siyasal Reklam Türü 

Tablo 31: 1995 Genel Seçimlerinde DSP’nin Yayınlattığı Pozitif Siyasal Reklamla-

rın Türlere Göre Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

7 33,3 33,3 33,3

14 66,7 66,7 100,0
21 100,0 100,0

Efsanevi Kişiliği
Oluşturma
Pozitif Konu
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 31’e göre, DSP’nin pozitif içerikli reklamlarının % 66.7’sini pozitif 

konu, % 33.3’ünü de efsanevi kişiliği oluşturma türü meydana getirmektedir.  

5) Negatif Siyasal Reklam Türü 

Tablo 32: 1995 Genel Seçimlerinde DSP’nin Yayınlattığı Negatif Siyasal Rek-

lamların Türlere Göre Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

21 100,0,00Missing
Sayı Yüzde

 
Tablo 32’de de dikkat çektiği gibi DSP, 1995 Genel Seçimleri öncesi yürüt-

tüğü reklam kampanyasında rakip parti ya da adaya doğrudan veya dolaylı saldırıları 
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içeren negatif stratejiyi hiç kullanmamıştır. DSP’ye ait analiz edilen 21 reklamın 

tamamı olumlu içerik taşımaktadır. 

6) Siyasal Reklamlarda Kullanılan Çekicilik Türü 

Tablo 33: 1995 Genel Seçimlerinde DSP Reklamlarında Kullanılan Çekicilik Tü-

rünün Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

14 66,7 66,7 66,7
7 33,3 33,3 100,0

21 100,0 100,0

Rasyonel Çekicilik
Samimiyet Çekiciliği
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 33’e göre, analiz edilen 21 DSP reklamı içinde 14 reklamda rasyonel 

çekicilik, 7 reklamda da samimiyet çekiciliği kullanılmıştır. Yüzdelik dağılıma bak-

tığımızda; DSP reklamlarının % 66.7’sini rasyonel çekicilik, % 33.3’ünü ise samimi-

yet çekiciliği oluşturmaktadır. 

Yukarıda içerik çözümlemesi bulguları tartışılan Demokratik Sol Parti, seçim 

kampanyası boyunca profesyonel bir kuruluştan hizmet almayan tek kitle partisi gö-

rünümdedir. Kampanyada liderin önceden var olan güvenilir, dürüst ve barışçı lider 

imajı kullanılmıştır (Karahan Uslu, 1996:798). 

Siyasal kampanya süreci boyunca daha çok gazete reklamlarına ağırlık veren 

partinin, 9 farklı siyasal reklamı seçmene sunulmuştur. “Bize Güven Türkiye” ana 

sloganının kullanıldığı DSP reklamlarının tamamı olumlu nitelik taşımaktadır. Kam-

panya çalışmalarında negatif unsurlar hiç kullanılmamış; genelde var olan lider ve 

parti imajını pekiştirici stratejilere ağırlık verilmiştir. 

Bir başka anlatımla DSP yandaşlarıyla dini, ideolojik veya benzeri bağlam 

kuramadığı için taraftarları nezdinde beklenti yaratabilmek adına tutarlı proje, prog-

ram vaatler üretmek, icraatlar ortaya koymak, bilgili becerikli lider ve kadroları ön 

plana çıkarmak durumunda kalmıştır (Anık, 2000:221). 

Parti imajının güçlendirilmeye çalışıldığı bir reklamda DSP, “ulusal birliğin, 

inançlara saygılı laikliğin, hakça bir düzenin ve güçlü bir Türkiye’nin güvencesi” 

olarak gösterilmiştir. Reklamın sonunda sol seçmene de açıkça çağrıda bulunularak 

oyları bölmemeleri, DSP’yi iktidara taşımaları istenmiştir. Öte yandan reklamda lider 

fotoğrafı ve amblemine yer verilmek suretiyle anlatım zenginleştirilmiştir. 

Diğer bir reklamda ise Demokraik Sol İktidarın “eğitimde eşitliğin ve gençli-

ğe güvenli geleceğin sağlanabilmesi için devletin ve çağın tüm olanaklarını seferber 
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edeceği” seçmenlere hatırlatılmıştır. Ayrıca reklamda DSP’nin bilgili kadrosu, tutarlı 

doğrultusu ve deneyimli lideriyle iktidara hazır olduğu vurgulanmıştır. 

Karar ver oy kullan türünde tasarlanan DSP reklamında da özellikle sol seç-

mene seslenilerek “oyuna gelmemeleri ve oyları bölmemeleri” konusunda uyarılmış-

lardır. 

Öte yandan Rahşan Ecevit ve çevresindeki birkaç partili tarafından uygulanan 

DSP kampanyası, grafik çözümlemesi ve içerik açısından kayda değer bir kampanya 

olarak kabul edilecek düzeyde değildir (Özkan, 2002:230). Ancak diğer partilerle 

kıyaslandığında daha sönük bir kampanya sürdürülmesine, medya desteğinin nötr ya 

da gayet az olmasına rağmen sol oyların toplandığı adres DSP olmuştur (bakınız, 

Tablo 7). Bu bağlamda seçmen CHP’nin imaj düzeltme çalışmalarına ve yeni sol 

anlayışına değil, yıllanmış lider Ecevit’e ve DSP’ye kaymıştır. Bu da siyasal iletişim 

çalışmalarında halkın beklentileriyle örtüşmeyen mesajların, siyasal iletişimin fonk-

siyonel faydalarıyla değil zararlarıyla karşılaşmayı gerektireceğinin bir kanıtı olarak 

değerlendirilebilir (Karahan Uslu, 1996:799).          

e. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 

1) Reklam Yayınlatmak İçin Tercih Edilen Gazete 

Tablo 34: 1995 Genel Seçimlerinde MHP’nin Siyasal Reklam Yayınlatmada Ter-

cih Ettiği Gazetelerin Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

1 2,8 2,8 2,8
9 25,0 25,0 27,8
6 16,7 16,7 44,4
9 25,0 25,0 69,4
5 13,9 13,9 83,3
6 16,7 16,7 100,0
36 100,0 100,0

Cumhuriyet
Sabah
Milliyet
Hürriyet
Zaman
Türkiye
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 34’e göre, incelenen seçim dönemi içinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin 

toplam 36 adet reklamının 1 tanesi Cumhuriyet, 9 tanesi Sabah, 6 tanesi Milliyet, 9 

tanesi Hürriyet, 5 tanesi Zaman ve 6 tanesi de Türkiye gazetelerinde yayınlanmıştır. 

Sayısal ifadelerden de anlaşılacağı gibi, MHP’nin en çok reklam yayınlattığı gazete 

Sabah ve Hürriyet olurken; bu partinin örnekleme giren bütün gazetelerde reklamı 

bulunmaktadır. Bu yaklaşım aynı zamanda, MHP’nin radikal ve milliyetçi oylara 

talip bir ideolojik parti imajına ağırlık vermekten ziyade; merkez sağdaki oylara talip 

bir kitle partisi imajı sergileme isteğinin göstergesidir. Yüzdelik dağılama baktığı-



 291 

mızda, MHP’ye ait analiz edilen reklamların % 25’i Sabah, yine % 25’i Hürriyet, % 

16.7’si Milliyet, % 16.7’si Türkiye, % 13.9’u Zaman ve % 2.8’i Cumhuriyet gazete-

sinde yer almaktadır.  

2) Siyasal Reklam Türü 

Tablo 35: 1995 Genel Seçimlerinde MHP’nin Tercih Ettiği Reklam Türlerinin Sa-

yısal ve Yüzdelik Dağılımı 

7 19,4 19,4 19,4
3 8,3 8,3 27,8
3 8,3 8,3 36,1
15 41,7 41,7 77,8

8 22,2 22,2 100,0

36 100,0 100,0

Lider İmajı
Lider+Parti İmajı
Parti İmajı
Konu Reklamları
Toplumsal Grupları
Hedef Alan Reklam
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 35’e göre, MHP’ye ait incelenen 36 reklam içinde konu reklam türünün 

ağırlığı bulunmaktadır. Öyle ki, 15 adetle konu reklamları ilk sırada yer alırken; bunu 

8 adetle toplumsal grupları hedef alan reklamlar, 7 adetle lider imajı, 3’er adetle de 

parti imajı ve lider+parti imajı reklam türleri takip etmektedir. Yüzdelik dilim açısın-

dan MHP’nin örnekleme giren gazetelerde yayınlattığı reklamların % 41.7’si konu 

reklamı, % 22.2’si toplumsal grupları hedef alan reklam, % 19.4’ü lider imajı, % 

8.3’ü parti imajı ve yine % 8.3’ü lider+parti imajı türündedir. 

3) Siyasal Reklamlarda Öne Çıkarılan Konular 

Tablo 36: 1995 Genel Seçimlerinde MHP’nin Yayınlattığı Reklamlarda Öne Çıkan 

Konuların Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

5 13,9 13,9 13,9
13 36,1 36,1 50,0
3 8,3 8,3 58,3
3 8,3 8,3 66,7
1 2,8 2,8 69,4
2 5,6 5,6 75,0
5 13,9 13,9 88,9
1 2,8 2,8 91,7
3 8,3 8,3 100,0
36 100,0 100,0

Ekonomi
Demokratik Haklar
İşsizlik
Yolsuzluk
Adalet ve Eşitlik
Dini İnanç
Gelecek Projeleri
Milliyetçilik
Birden Çok Konu
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 36’ya göre, incelenen 36 MHP reklamının % 13.9’unda ekonomi, % 

36.1’inde demokratik haklar, % 8.3’ünde işsizlik, benzer şekilde % 8.3’ünde yolsuz-

luk, % 2.8’inde adalet ve eşitlik, % 5.6’sında dini inanç, % 13.9’unda geleceğe dair 
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projeler, % 2.8’inde milliyetçilik ve % 8.3’ünde birden çok konu gündeme taşınmış-

tır. Sayısal ifadelerden de anlaşıldığı gibi MHP, 1995 Genel Seçimlerinde yayınladı-

ğı reklamlarda demokrasi ve demokratik haklar, ekonomi, işsizlik ve devleti dolan-

dırma (yolsuzluk) gibi konulara daha fazla ağırlık vermiştir. 

4) Pozitif Siyasal Reklam Türü 

Tablo 37: 1995 Genel Seçimlerinde MHP’nin Yayınlattığı Pozitif Siyasal Reklam-

ların Türlere Göre Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

4 11,1 11,1 11,1

7 19,4 19,4 30,6

25 69,4 69,4 100,0
36 100,0 100,0

Tanıtma Reklamı
Efsanevi Kişiliği
Oluşturma
Pozitif Konu
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 37’ye göre, MHP’nin pozitif içerikli reklamlarının % 69.4’ünü pozitif 

konu, % 19.4’ünü de efsanevi kişiliği oluşturma ve % 11.1’ini tanıtma türü meydana 

getirmektedir.  

5) Negatif Siyasal Reklam Türü 

Tablo 38: 1995 Genel Seçimlerinde MHP’nin Yayınlattığı Negatif Siyasal Reklam-

ların Türlere Göre Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

36 100,0,00Missing
Sayı Yüzde

 
Tablo 38’de de dikkat çektiği gibi MHP, 1995 Genel Seçimleri öncesi yürüt-

tüğü reklam kampanyasında rakip parti ya da adaya doğrudan veya dolaylı saldırıları 

içeren negatif stratejiyi hiç kullanmamıştır. MHP’ye ait analiz edilen 36 reklamın 

tamamı olumlu içerik taşımaktadır. 

6) Siyasal Reklamlarda Kullanılan Çekicilik Türü 

Tablo 39: 1995 Genel Seçimlerinde MHP Reklamlarında Kullanılan Çekicilik Tü-

rünün Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

28 77,8 77,8 77,8
8 22,2 22,2 100,0
36 100,0 100,0

Rasyonel Çekicilik
Samimiyet Çekiciliği
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 39’a göre, analiz edilen 36 MHP reklamı içinde 28 reklamda rasyonel 

çekicilik, 8 reklamda da samimiyet çekiciliği kullanılmıştır. Yüzdelik dağılıma bak-
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tığımızda; MHP reklamlarının % 77.8’ini rasyonel çekicilik, % 22.2’sini ise samimi-

yet çekiciliği oluşturmaktadır. 

24 Aralık 1995 Seçimleri MHP’yi, yapısal ve ideolojik dönüşümünü istikrarlı 

bir mecraya dökemediği bir geçiş evresinde yakalamıştır. Milliyetçi Hareket, dava 

partisinden kitle partisine geçişi, bununla bağlantılı olarak da geleneksel muhafaza-

kârlık çizgisini laik-Atatürkçü bir milliyetçilikle harmanlama işini sağlam bir raya 

oturtamamanın sıkıntısıyla bu seçimlerde yüzleşmiştir. MHP popüler olana yaman-

masıyla, imgesel olan söylemini iyice esnetmesiyle, medyatikleşmesiyle, değişik 

ideolojik ve toplumsal adreslerden “eleman” devşirmesiyle (Bora ve Can, 1996:38) 

1995 Seçimlerine hazırlanmış ve farklı bir kimlikle seçmen karşısına çıkma gayreti 

içine girmiştir. Bu anlayışın en temel yansıması, siyasal reklam kampanyasında ken-

dini göstermiştir. 

1995 Seçimlerindeki reklam kampanyasını Boğaziçi İletişim Grubu’yla bir-

likte yürüten Milliyetçi Hareket Partisi’nin, gazetelerde 2 tam sayfalık, 7 de yarım 

sayfalık olmak üzere toplam 9 farklı reklamı yayınlanmıştır. Kampanya ve reklam 

temasını “Biz Sözümüzün Eriyiz”, “Büyük Hedeflerin Partisi” gibi sloganlar üzerin-

de yoğunlaştıran MHP, bu seçim döneminde merkez sağda yer alan bir kitle partisi 

görüntüsü sergilemiştir. Öyle ki, parti lideri Alparslan Türkeş, seçmen karşısına baş-

buğ imajıyla değil; bilge, demokrat ve tecrübeli lider (bu anlayışı gazete reklamların-

da açıkça görmek mümkün) sıfatıyla çıkmıştır. Siyah- beyaz tasarlanan reklamların 

hepsinde Genel Başkan Alparslan Türkeş’in fotoğraflarına yer verilmiştir. 

MHP’nin 1995 Seçimlerinde yürüttüğü kampanyasının genel temaları arasın-

da “mülkiyeti tabana yaymak için fırsat eşitliği sağlamak, inanç özgürlüğünü garanti 

altına almak, işsizliği ortadan kaldırmak, gençler için yeni fırsatlar oluşturmak, ka-

dınların toplumsal yaşama daha fazla katılması için çalışmak” sayılabilir. Aynı za-

manda MHP “ülke bütünlüğünü korumak” ve “Türk dünyasıyla mevcut bağları geliş-

tirmek ve güçlendirmek” gibi mesajlara da ağırlık vermek suretiyle kendi milliyetçi 

tabanına da seslenmeyi ihmal etmemiştir. 

Öte yandan kampanya boyunca hangi temaların hangi gün işleneceği plan-

lanmış, reklam verilen bütün yayın organlarında her gün o güne ait tema ile ilgili 

reklam yayınlanmıştır. Bu tercihten elde edilmek istenen fayda, seçmenin gün içinde 
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eline geçen bütün yayın oranlarında aynı reklamı görerek sunulan mesajın kalıcılık 

kazanmasıdır (Karahan Uslu, 1996:794). 

Daha çok pozitif bir anlayışta yürütülen MHP’nin reklam kampanyasında, ra-

kip parti veya aday, doğrudan ya da dolaylı yönden hiç eleştirilmemiştir.     

f. Refah Partisi (RP) 

1) Reklam Yayınlatmak İçin Tercih Edilen Gazete 

Tablo 40: 1995 Genel Seçimlerinde RP’nin Siyasal Reklam Yayınlatmada Tercih 

Ettiği Gazetelerin Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

2 8,0 8,0 8,0

4 16,0 16,0 24,0

4 16,0 16,0 40,0

11 44,0 44,0 84,0

4 16,0 16,0 100,0

25 100,0 100,0

Sabah

Milliyet

Hürriyet

Zaman

Türkiye

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 40’a göre, incelenen seçim dönemi içinde Refah Partisi’nin toplam 25 

adet reklamının 2 tanesi Sabah, 4 tanesi Milliyet, 4 tanesi Hürriyet, 11 tanesi Zaman 

ve 4 tanesi de Türkiye gazetelerinde yayınlanmıştır. Sayısal ifadelerden de anlaşıla-

cağı gibi, RP’nin en çok reklam yayınlattığı gazete Zaman olurken; bu partinin ör-

nekleme giren Cumhuriyet hariç diğer bütün gazetelerde reklamı bulunmaktadır. Bu 

yaklaşım aynı zamanda, RP’nin hitap ettiği seçmen kitlesine basın yoluyla ulaşma 

isteğinin de bir göstergesidir. Yüzdelik dağılama baktığımızda, RP’ye ait analiz edi-

len reklamların % 8’i Sabah, yine % 16’sı Hürriyet, yine % 16’sı Milliyet, % 44’ü 

Zaman ve % 16’sı Türkiye gazetesinde yer almaktadır. 

Karahan Uslu’ya (1996:797) göre de, RP’ye açıkça muhalefet etmeyen ve 

okur profili itibariyle RP’ye oy verme ihtimali yüksek olan gazetelerde (örneklemde 

yere alan Zaman ve Türkiye gibi) reklamların yoğunlaştırılması siyasal iletişim açı-

sından doğru bir seçimdir. Çünkü partiye açıkça muhalefet eden bir yayın organının 

(Cumhuriyet gibi) etkisini reklam aracılığıyla yok etmek mümkün değildir. Bu or-

ganlara verilecek reklamlar sadece tanıtım ve savunma amacına hizmet edebilir. 

  2) Siyasal Reklam Türü 
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Tablo 41: 1995 Genel Seçimlerinde RP’nin Tercih Ettiği Reklam Türlerinin Sayı-

sal ve Yüzdelik Dağılımı 

1 4,0 4,0 4,0

21 84,0 84,0 88,0

1 4,0 4,0 92,0

2 8,0 8,0 100,0

25 100,0 100,0

Parti İmajı

Konu Reklamları

Toplumsal Grupları Hedef
Alan Reklam

Negatif Siyasal Reklam

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 41’e göre, RP’ye ait incelenen 36 reklam içinde konu reklam türünün 

ağırlığı dikkat çekmektedir. Öyle ki, toplam 25 adet reklam içinde 21 adetle konu 

reklamları ilk sırada yer alırken; bunu 2 adetle negatif siyasal reklam ve 1’er adetle 

de parti imajı ve toplumsal grupları hedef alan reklam takip etmektedir. Yüzdelik 

dilim açısından RP’nin örnekleme giren gazetelerde yayınlattığı reklamların % 84’ü 

konu reklamı, % 8’i negatif siyasal reklam, % 4’ü parti imajı ve yine % 4’ü toplum-

sal grupları hedef alan reklam türündedir. 

3) Siyasal Reklamlarda Öne Çıkarılan Konular 

Tablo 42: 1995 Genel Seçimlerinde RP’nin Yayınlattığı Reklamlarda Öne Çıkan 

Konuların Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

5 20,0 20,0 20,0

4 16,0 16,0 36,0

4 16,0 16,0 52,0

1 4,0 4,0 56,0

1 4,0 4,0 60,0

2 8,0 8,0 68,0

1 4,0 4,0 72,0

3 12,0 12,0 84,0

1 4,0 4,0 88,0

3 12,0 12,0 100,0

25 100,0 100,0

Ekonomi

Demokratik Haklar

Siyasal Yozlaşma

Askerlik

Yolsuzluk

Terör

Uluslararası Meseleler

Dini İnanç

Duyuru

Birden Çok Konu

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 42’ye göre, incelenen 25 RP reklamının % 20’sinde ekonomi, % 

16’sında demokrasi ve demokratik haklar, yine % 16’sında siyasal yozlaşma, % 

4’ünde askerlik, benzer şekilde % 4’ünde yolsuzluk, % 8’inde terör, % 4’ünde ulus-

lararası meseleler, % 12’sinda dini inanç, % 4’ünde parti etkinliği duyurusu ve % 

12’sinde birden çok konu gündeme taşınmıştır. Sayısal ifadelerden de anlaşıldığı gibi 
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RP, 1995 Genel Seçimlerinde yayınlattığı reklamlarda ekonomi başta olmak üzere, 

demokrasi ve yolsuzluk gibi konulara daha çok ağırlık vermiştir. 

4) Pozitif Siyasal Reklam Türü 

Tablo 43: 1995 Genel Seçimlerinde RP’nin Yayınlattığı Pozitif Siyasal Reklamla-

rın Türlere Göre Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

1 4,0 4,3 4,3

22 88,0 95,7 100,0

23 92,0 100,0

2 8,0

25 100,0

Pozitif Siyasal Reklam Türleri
Tanıtma Reklamı

Pozitif Konu

TOPLAM

,00Negatif İçerik

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 43’e göre, RP’nin pozitif içerikli reklamlarının tamamına yakını pozitif 

konu türünde hazırlanmıştır. Öyle ki, toplam 23 reklam arasında sadece 1 reklamda 

tanıtma türünün ağırlığı bulunmaktadır. Yüzdelik dilim açısından, RP’nin pozitif 

reklamlarının % 95.7’sini pozitif konu, % 4.3’ünü ise tanıtma türü meydana getir-

mektedir. 

5) Negatif Siyasal Reklam Türü 

Tablo 44: 1995 Genel Seçimlerinde RP’nin Yayınlattığı Negatif Siyasal Reklamla-

rın Türlere Göre Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

2 8,0 100,0 100,0

23 92,0

25 100,0

İmalı Karşılaştırma
Reklamı

,00Pozitif İçerik

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 44’e göre, Refah Partisi, 1995 Genel Seçimlerinde negatif siyasal rek-

lam türü olarak sadece imalı karşılaştırmayı kullanmıştır. Bu bağlamda analiz edilen 

2 negatif reklam da bu türdendir. RP negatif kampanyasında, rakip parti ya da adayın 

kimliğini açıkça tanımlayan ve onun yetersizliğine vurgu yapan, doğrudan saldırı ve 

doğrudan karşılaştırma yaklaşımlarını ise benimsememiştir. 

6) Siyasal Reklamlarda Kullanılan Çekicilik Türü 
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Tablo 45: 1995 Genel Seçimlerinde RP Reklamlarında Kullanılan Çekicilik Türü-

nün Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

25 100,0 100,0 100,0Rasyonel Çekicilik
Sayı Yüzde

Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 45’de de görüldüğü gibi, RP’nin incelenen tüm reklamlarında insanla-

rın mantıklarına hitap eden bir anlayış egemendir. Samimiyet çekiciliği, ahlaki çeki-

cilik, mizah ve korku çekiciliği gibi türler hiç tercih edilmemiştir. 

İşte yukarıda genel hatlarıyla içerik çözümlemesi bulgularına yer verilen RP 

24 Aralık 1995 Seçimleri’ne, 1991 Genel Seçimleri’nden beri bütün reklam kampan-

yalarını üstlenen AN Ajans tarafından hazırlanmıştır (Karahan Uslu, 1996:797).  

Televizyon ve radyodan reklam yayınının YSK ve RTÜK tarafından yasak-

lanması nedeniyle daha çok gazete reklamlarına ağırlık veren partinin, ulusal basında 

14 farklı reklamı seçmenlere sunulmuştur. “24 Aralık Sabahı Türkiye Yeniden Do-

ğacak” ve “Refah Büyük Seçim!” ana sloganıyla yürütülen kampanyada; özellikle 

değişim ve gelecek vurgusuna atıf yapılarak, Refah Partisi’nin iktidar olmasıyla bir-

likte ülkede yapısal dönüşümlerin yaşanacağı dile getirilmiştir.    

Refah Partisi’nin olumlu içerik taşıyan reklamlarında çeşitli konularda gele-

ceğe ilişkin vaadlerde bulunulmuştur. “Türkiye’nin Geleceği Benim de Geleceğim-

dir”, “Ücretler Vergilerle Budanmayacak”, “Hava, Su ve Siyaset Temizlenecek”, 

“Rüşvet kapıları açılmamak üzere kapanacak”, “Seçim günü değil, her gün demokra-

si olacak”, “Terör yarası Refah’la sarılacak!” ana başlıklarında da açıkça görüldüğü 

gibi, konu yönelimli reklamların tamamı gelecek ve değişim vurgulu bir doğaya sa-

hiptir. Uztuğ’a (1998:228) göre bu söylem tarzı beraberinde güç ve yeterliliği gün-

deme getirmektedir. Refah Partisi reklamlarında diğer partilere oranla güç ve yeterli-

liğini çok da öne çıkarmış değildir. Ancak metinlerde Refah belediyelerinin başarıları 

ve MSP dönemindeki iktidar ortaklığına gönderme yapılmıştır. 

Bu bağlamda demokrasinin gelişmiş olduğu ülkelerde solun söylediklerini 

Türkiye’de RP’nin söylemesi her ne kadar Türk siyaseti için bir çelişki gibi görünse 

de, bu durum Refah’ın işini kolaylaştırmıştır. Aynı zamanda İSKİ skandalı, solun 

kirlenebileceğini seçmenin hafızasına işlemiştir. Böylelikle Refah Partisi, enflasyon, 

işsizlik, terör ve yolsuzluktan bunalan kesimler için en önemli alternatif haline gel-

miştir (Özkan, 2002:223). 
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Refah Partisi’nin reklam kampanyasında dikkat çeken en önemli noktalardan 

biri ülkenin kalkınma anahtarı rolündeki “Adil Düzen” programına yapılan vurgudur. 

Adil Düzen anlayışı umudunu yitirmiş, mevcut düzenden rahatsız ve tepkili, kültürel 

ve ekonomik olarak modernleşme sürecinden dışlanmış veya zarar görmüş kitlelere 

alternatif bir reçete olarak sunulmuştur. 

Öte yandan Refah Partisi’nin 1995 seçimlerinde gazetelere verdiği reklamlar 

arasında negatif olarak değerlendirilecek bir reklam bulunmaktadır. “Size Sadece 

Refah vaat ediyoruz” üst başlığını taşıyan bu reklamda, kimliği açıkça ortaya konan 

bir parti ya da adaydan bahsedilmemekte; bunun yerine çıkarımda bulunma yaklaşı-

mı benimsenmektedir. Reklamın içeriğinde “Ekonomi, terör işsizlik, eğitim, sağlık, 

dış politika vs.” gibi konularda hükümette yer alan partilerin çözüm üretemediği dile 

getirilmektedir. Ayrıca reklamda “Ne değişti yine, yeni bir beş yıl daha istiyorlar. 

Şimdiye kadar çözemedikleri sorunlara yenilerini eklemek için mi? Çözemezler, çün-

kü onlar halk gibi yaşamıyorlar. Onların eğitim sorunu, sağlık sorunu yok. Terörden 

de korkmuyorlar, çünkü onların korumaları var. İşsizlikten korkmuyorlar, çünkü 

onların işi politika ve yırlardır da bu işi yapıyorlar” denilmek suretiyle, hükümette 

bulunan partilerin halkını düşünmediği, sorunlara karşı duyarsız oldukları anlamı 

yaratılmak istenmiştir. 

Sonuçta olarak diyebiliriz ki; 1995 Seçimlerinde Refah Partisi reklamlarında, 

yolsuzluk karşısında umudu kırılmış, haksızlığa uğramış, ekonomik sıkıntı içinde 

ezilen dar gelirleri insanlara ulaşmanın yanında; geleceğe umutla bakan, idealleri 

olan kimseleri de kendilerine oy vermeleri yönünde motive etmeye çalışmıştır. Dola-

yısıyla reklam kampanyasındaki eksikliklere rağmen tutarlı mesaj kullanımı, örgütlü 

faaliyetleri ve toplumun gündemiyle örtüşen mesajların üretilmesi nedeniyle RP 

kampanyasının seçmenler üzerinde etkili olduğu söylenebilir (Karahan Uslu, 

1996:798). Seçim sonuçları da zaten bu anlayışı doğrular bir nitelik taşımaktadır.  

3. 24 Aralık 1995 Genel Seçimleri’nde Partilerin Siyasal Reklamcılık An-

layışlarındaki Farklılaşmalar 

a. Tercih Edilen Gazeteler Açısından Farklılıklar 
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Tablo 46: 1995 Seçimleri’nde Siyasal Reklam Yayını İçin Tercih Edilen Gazeteler 

Bakımından Partiler Arasındaki Farklılaşma 

50 80 106 53 1 290

17,2% 27,6% 36,6% 18,3% ,3% 100,0%

63,3% 58,0% 65,0% 67,1% 3,2% 52,4%

9,0% 14,5% 19,2% 9,6% ,2% 52,4%

14 18 14 14 60

23,3% 30,0% 23,3% 23,3% 100,0%

17,7% 28,6% 10,1% 8,6% 10,8%

2,5% 3,3% 2,5% 2,5% 10,8%

9 28 30 24 10 20 121

7,4% 23,1% 24,8% 19,8% 8,3% 16,5% 100,0%

11,4% 44,4% 21,7% 14,7% 12,7% 64,5% 21,9%

1,6% 5,1% 5,4% 4,3% 1,8% 3,6% 21,9%

5 6 4 6 21

23,8% 28,6% 19,0% 28,6% 100,0%

6,3% 9,5% 2,9% 3,7% 3,8%

,9% 1,1% ,7% 1,1% 3,8%

1 9 6 9 5 6 36

2,8% 25,0% 16,7% 25,0% 13,9% 16,7% 100,0%

1,3% 14,3% 4,3% 5,5% 6,3% 19,4% 6,5%

,2% 1,6% 1,1% 1,6% ,9% 1,1% 6,5%

2 4 4 11 4 25

8,0% 16,0% 16,0% 44,0% 16,0% 100,0%

3,2% 2,9% 2,5% 13,9% 12,9% 4,5%

,4% ,7% ,7% 2,0% ,7% 4,5%

79 63 138 163 79 31 553

14,3% 11,4% 25,0% 29,5% 14,3% 5,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

14,3% 11,4% 25,0% 29,5% 14,3% 5,6% 100,0%

ANAP

CHP

DYP

DSP

MHP

RP

S
iy
a
s
i
P
a
rt
il
e
r

TOPLAM

Cumhu
riyet Sabah Milliyet Hürriyet Zaman Türkiye

Gazeteler

Toplam

 
[x²= 199.777; df= 25; p= 0.0001] 

 

Tablo 46’ya göre, reklam yayınlatmak için seçilen gazeteler bakımından par-

tiler arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmaktadır. 1995 Seçimlerinde örnekleme 

giren gazeteler içerisinde, partilerin en çok reklam yayınlattıkları basın organı Hürri-

yet olmuştur. Hürriyet gazetesinde ilgili partilerin toplam 163 adet (% 29.5) reklamı 

yayınlanmıştır. Bu gazeteyi 138 adet (% 25) reklam sayısıyla Milliyet, 79’ar adetle 

(% 14.3) Cumhuriyet ve Zaman, 63 adetle (% 11.4) Sabah ve 31 adetle (% 5.6) de 

Türkiye takip etmektedir. Dikkat edildiği gibi, partiler siyasal reklam yayınında mer-
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kezde yer alan ve okuyucu sayısı yüksek gazeteleri daha çok tercih etmişlerdir. Bu 

anlayış aynı zamanda, partilerin daha geniş seçmen kitlesine ulaşma ve daha geniş 

alanda seslerini duyurma gayretlerinden kaynaklanmaktadır. 

Öte yandan 1995 Genel Seçim döneminde örnekleme giren partilere ait top-

lam 553 adet reklam analiz edilmiştir. Söz konusu partiler içinde ANAP 290 reklam-

la ilk sırada yer alırken; bu partiyi 121 reklam ile DYP, 60 reklam ile CHP, 36 rek-

lam ile MHP, 25 reklamla RP ve 21 reklamla DSP takip etmektedir. Sayısal ifadeler-

den da anlaşıldığı gibi ANAP, 24 Aralık 1995 Genel Seçimleri’nde örnekleme giren 

gazetelerde fazla reklam yayınlatan parti olurken; reklam yayınına en az önem veren 

parti olarak ise DSP ön plana çıkmaktadır. Yüzdelik oranlara bakıldığında, incelenen 

reklamların % 52.4’ü ANAP’a, % 21.9’u DYP’ye, % 10.8’i CHP’ye, % 6.5 MHP’ye, 

% 4.5’i RP ve % 3.8’i DSP’ye aittir. 

Sayısal ifadeler incelendiğinde, 1995 Seçimlerinde en çok reklam yayınlatan 

parti ile seçimlerde en çok oyu alan partinin birbiriyle örtüşmediği dikkat çekmekte-

dir. Öyle ki, reklam yayınını ve dolayısıyla medya desteğini en çok kullanan iki parti 

ANAP ve DYP, seçim sonucunda ikinci ve üçüncü sırada yer almışlardır (Bakınız, 

Tablo 7). Bu sonuçlar aynı zamanda siyasal reklamların oy davranışı üzerindeki etki-

leri konusunda daha geniş kapsamlı düşünmemiz gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Benzer bir değerlendirmede bulunan Karahan Uslu’ya (1996:800) göre, büyük kent-

lerde dahi cemaat tipi toplumsal ilişkilerin devam ettiği, dolayısıyla yüzyüze ilişkile-

rin canlılığını ve önemini koruduğu bir toplumun desteğini almak için, medyatik iliş-

kilere birinci derecede önem verme siyasal iletişim açısından tavsiye edilebilecek bir 

strateji değildir. Seçim sonuçları da aynı gerçeğin altını çizmiştir. Sürekli ve kişilera-

rası iletişime ağırlık veren, lider kadar parti örgütünü de önemseyen, toplumsal so-

runlara ait çözüm önerilerini sık sık gündeme getiren RP seçimlerden birinci parti 

olarak çıkmayı başarmıştır. 

Ayrıca ülkenin her kasabasında, her kentinde, her mahallesinde oluşturulan 

kadın örgütleri, yakınlarındaki seçmenlerin sağlık sorunlarından başlayıp, dikiş ve 

nakış derslerine kadar uzanan bir dizi alanda yardımcısı olmuştur. Seçimlere yaklaşı-

lan dönemde diğer partiler sandık görevlileri bile bulamazken Refah’ın inançlı ve 

iddialı kadroları, seçmenleri tek tek sandıklara taşıma, yurt dışından uçaklara doldur-
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dukları seçmenleri oy kullandırıp aynı gün geldikleri ülkelere götürebilen organizas-

yonları gerçekleştirebilme becerisini göstermişlerdir (Özkan, 2002:223).  

Tokgöz’e (1999:86-87) göre de, RP’nin 1995 Genel Seçimlerinden birinci 

çıkmasının temelinde, ekonomik gelişme sonucunda aşağıya doğru dikey alışkanlık 

içindeki grupları, gençleri, esnaf ve sanatkarları, dindarlık düzeyi yüksek olanları, 

laik eğitim kurumlarında uzun süre eğitim görmemiş olanları kazanması yatmaktadır.          

b. Tercih Edilen Siyasal Reklam Türü Açısından Farklılıklar 
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Tablo 47: 1995 Seçimleri’nde Kullanılan Siyasal Reklam Türü Açısından Partiler 

Arasındaki Farklılaşma 

1 3 20 7 31

3,2% 9,7% 64,5% 22,6% 100,0%

,3% 5,0% 16,5% 19,4% 5,6%

,2% ,5% 3,6% 1,3% 5,6%

5 4 9 3 21

23,8% 19,0% 42,9% 14,3% 100,0%

1,7% 6,7% 42,9% 8,3% 3,8%

,9% ,7% 1,6% ,5% 3,8%

14 19 3 8 3 47

29,8% 40,4% 6,4% 17,0% 6,4% 100,0%

4,8% 31,7% 2,5% 38,1% 8,3% 8,5%

2,5% 3,4% ,5% 1,4% ,5% 8,5%

20 10 15 21 66

30,3% 15,2% 22,7% 31,8% 100,0%

6,9% 16,7% 41,7% 84,0% 11,9%

3,6% 1,8% 2,7% 3,8% 11,9%

85 7 8 1 101

84,2% 6,9% 7,9% 1,0% 100,0%

29,3% 11,7% 22,2% 4,0% 18,3%

15,4% 1,3% 1,4% ,2% 18,3%

37 4 5 1 47

78,7% 8,5% 10,6% 2,1% 100,0%

12,8% 6,7% 4,1% 4,0% 8,5%

6,7% ,7% ,9% ,2% 8,5%

128 13 91 2 234

54,7% 5,6% 38,9% ,9% 100,0%

44,1% 21,7% 75,2% 8,0% 42,3%

23,1% 2,4% 16,5% ,4% 42,3%

2 4 6

33,3% 66,7% 100,0%

1,7% 19,0% 1,1%

,4% ,7% 1,1%

290 60 121 21 36 25 553

52,4% 10,8% 21,9% 3,8% 6,5% 4,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

52,4% 10,8% 21,9% 3,8% 6,5% 4,5% 100,0%

Lider İmajı

Lider+Parti
İmajı

Parti İmajı

Konu
Reklamları

Toplumsal
Grupları Hedef
Alan Reklam

Pozitif Siyasal
Reklam

Negatif
Siyasal
Reklam

Karar Ver Oy
Kullan

S 
i 
y 
a 
s 
a 
l
R 
e 
k 
l 
a 
m
T 
ü 
r 
l 
e 
r 
i

Toplam

ANAP CHP DYP DSP MHP RP

Siyasi Partiler

Toplam

 
Tablo 47’ye göre, 1995 Genel Seçimlerinde partilerin en çok tercih ettiği rek-

lam türünün başında 234 adetle negatif siyasal reklam gelmektedir. Bu reklam türü 

içinde ANAP’ın 128 (% 54.7), DYP’nin 91 (% 38.9), CHP’in 13 (% 5.6) ve RP’nin 2 

(0.9) adet reklamı bulunmaktadır. Negatif reklamları 101 adetle toplumsal grupları 
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hedef alan reklam, 66 adetle de konu reklamları takip etmektedir. Öte yandan partile-

rin bu seçim döneminde diğerlerine nazaran daha az tercih ettikleri tür olarak; 6 adet-

le karar ver oy kullan, 21 adetle de lider+parti imajını güçlendirme odaklı reklam ön 

plana çıkmaktadır. Yüzdelik dağılıma baktığımızda, bu seçim döneminde incelenen 

553 reklamın % 42.3’ünü negatif reklam, % 18.3’ünü toplumsal grupları hedef alan, 

% 11.9’unu konu reklamı, % 8.5’ini parti imajı, % 8.5’ini pozitif siyasal reklam, % 

5.6’sını lider imajı, % 3.8’ini lider+parti imajı ve % 1.1’ini de karar ver oy kullan 

reklam türleri oluşturmaktadır. 

c. Siyasal Reklamlarda Ön Plana Çıkarılan Konular 
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Tablo 48: 1995 Genel Seçimlerinde Yayınlanan Reklamlarda Öne Çıkan Konular 

Bakımından Partiler Arasındaki Farklılaşma 

Count

60 3 16 3 5 5 92

23 1 24

14 1 4 19

8 18 11 1 13 5 56

19 19

4 9 13

3 3 6

6 3 2 4 15

1 1

47 3 1 51

2 3 2 7

1 20 21

16 16

6 1 7

1 1

2 3 2 3 10

3 5 8

3 3 6

2 2

3 1 2 6

34 6 4 1 45

17 1 18

6 5 11

1 1

5 5

9 12 19 3 2 45

24 22 46

2 2

290 60 121 21 36 25 553

Ekonomi

Sağlık

Eğitim

Demokratik Haklar

Konut Sorunu

Sosyal Güvenlik

İşsizlik

Siyasal Yozlaşma

Askerlik

Yolsuzluk

Terör

AB'ne Giriş Süreci

Açıklık ve Şeffaflık

Adalet ve Eşitlik

Uluslararası Meseleler

Dini İnanç

Gelecek Beklentisi

Doğruluk ve Gerçeklik

Birleşme Çağrısı

Siyasi Kadro Tanıtımı

Duyuru

Geçmişteki İcraatlar

Gelecek Projeleri

Milliyetçilik

Tarım

Birden Çok Konu

İrtica

İletişim

S
i 
y
a
s
a
l  
R
e
k
l
a
m
l
a
r
d
a 
Ö
n
e 
Ç
ı
k
a
r 
ı l
a
n 
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n
u
lTOPLAM

ANAP CHP DYP DSP MHP RP

Siyasi Partiler

TOPLAM

 
Yukarıdaki tabloda da açıkça görüldüğü gibi, 1995 Seçimlerinde bütün parti-

ler, toplumun en önemli sorunu olarak gördükleri ekonomik bunalım ve bunun ortaya 

koyduğu sonuçları reklam mesajlarına taşımışlardır. Öyle ki incelenen 553 reklam 

içinde, ANAP’ın 60, CHP’nin 3, DYP’nin 16, DSP’nin 3, MHP’nin 5 ve benzer şe-

kilde RP’nin 5 adet reklamında ekonomi konusu ön plana çıkmaktadır. Partiler ba-

zında değerlendirildiğinde; reklam kampanyasında ekonomi konusuna en fazla ağır-

lık veren parti ANAP’tır. Ekonomi ile birlikte Türkiye’nin artık kronikleşen sorunları 

arasında yer alan demokratikleşme ve demokratik haklar (55), yolsuzluk (51) ve irti-
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ca (46) gibi konuların da farklı oranlarda siyasal reklamlarla gündeme getirildiği gö-

rülmektedir.  

d. Tercih Edilen Pozitif Siyasal Reklam Türü Bakımından Farklılıklar 

Tablo 49: 1995 Seçimleri’nde Kullanılan Pozitif Siyasal Reklam Türü Açısından 

Partiler Arasındaki Farklılaşma 

37 1 124 162

22,8% ,6% 76,5% 100,0%

61,7% 3,7% 53,4% 50,8%

11,6% ,3% 38,9% 50,8%

10 5 32 47

21,3% 10,6% 68,1% 100,0%

16,7% 18,5% 13,8% 14,7%

3,1% 1,6% 10,0% 14,7%

8 7 15 30

26,7% 23,3% 50,0% 100,0%

13,3% 25,9% 6,5% 9,4%

2,5% 2,2% 4,7% 9,4%

7 14 21

33,3% 66,7% 100,0%

25,9% 6,0% 6,6%

2,2% 4,4% 6,6%

4 7 25 36

11,1% 19,4% 69,4% 100,0%

6,7% 25,9% 10,8% 11,3%

1,3% 2,2% 7,8% 11,3%

1 22 23

4,3% 95,7% 100,0%

1,7% 9,5% 7,2%

,3% 6,9% 7,2%

60 27 232 319

18,8% 8,5% 72,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

18,8% 8,5% 72,7% 100,0%

ANAP

CHP

DYP

DSP

MHP

RP

Siyasi
Partiler

TOPLAM

Tanıtma
Reklamı

Efsanevi
Kişiliği

Oluşturma Pozitif Konu

Pozitif Siyasal Reklam Türleri

Toplam

 
[x²= 56.837; df= 10; p= 0.0001] 

 

Tablo 49’a göre, 1995 Genel Seçimlerinde tercih edilen pozitif siyasal reklam 

türü bakımından partiler arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. Öyle ki, analiz 

edilen reklamlar içinde en fazla pozitif içerikli reklama sahip parti olarak ANAP ön 
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plana çıktığı görülmektedir. Pozitif içerikli reklamların % 50.8’i bu partiye aittir. 

ANAP’ı % 14.7 ile CHP, % 11.3 ile MHP, % 9.4 ile DYP, % 7.2 ile RP ve % 6.6 ile 

DSP takip etmektedir. 

Partilerin yapacakları etkinlerin duyurusunu esas alan tanıtma türünde DSP 

hariç örneklemdeki bütün partiler reklam yayınlatmıştır. Tanıtma ağırlıklı pozitif 

reklamların % 61.7’si ANAP’a, % 16.7’si CHP’ye, % 13.3’ü DYP’ye, % 6.7’si 

MHP’ye ve % 1.7’si RP’ye aittir.  

Efsanevi kişilik oluşturma türünde üç partinin ağırlığı bulunmaktadır. Söz 

konusu partiler DSP, DYP ve MHP’dir. Toplam 27 adet olan bu türün  % 0.6’sı 

ANAP’a, % 18.5’i CHP’ye, % 25.9’u DYP’ye, yine % 25.9’u DSP’ye ve benzer şe-

kilde % 25.9’u MHP’ye aittir. Burada dikkat çeken bir başka husus, özellikle 

DSP’nin pozitif içerikli reklamlarının yarısının efsanevi kişilik oluşturma türünde 

olmasıdır. 

Pozitif konu türünde ise ANAP, diğer partilere nazaran oldukça fazla sayıda 

reklam yayınlatmıştır. Tabloda da görüldüğü gibi, 232 pozitif konu türündeki reklam 

içinde 124 adet reklam ANAP’a aittir. Yüzdelik dilim açısından, incelenen pozitif 

konu türündeki reklamların % 53.4’ü ANAP’a, % 13.8’i CHP’ye, % 6.5’i DYP’ye, 

% 6’sı DSP’ye, % 10.8’i MHP’ye ve % 9.5’i RP’ye aittir. 

Öte yandan analiz sonucunda partilerin 60 adet tanıtma (% 18.8), 27 adet ef-

sanevi kişiliği oluşturma (% 8.5) ve 232 adet de konu reklamı (% 72.7) olmak üzere 

toplam 319 adet pozitif içeriğe sahip reklam yayınlattıkları ortaya çıkmaktadır. Sayı-

lar ifadelerden de anlaşılacağı üzere 1995 Seçimlerinde partiler, genelde konu yöne-

limli reklamlara ağırlık vermek suretiyle; geçmişteki yaptıkları ve gelecekte yapacak-

ları icraatlar hakkında seçmenleri bilgilendirme yoluna gitmişlerdir.  

e. Tercih Edilen Negatif Siyasal Reklam Türü Bakımından Farklılıklar 
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Tablo 50: 1995 Seçimleri’nde Kullanılan Negatif Siyasal Reklam Türü Açısından 

Partiler Arasındaki Farklılaşma 

48 7 73 128

37,5% 5,5% 57,0% 100,0%

47,1% 13,5% 91,3% 54,7%

20,5% 3,0% 31,2% 54,7%

10 3 13

76,9% 23,1% 100,0%

19,2% 3,8% 5,6%

4,3% 1,3% 5,6%

54 35 2 91

59,3% 38,5% 2,2% 100,0%

52,9% 67,3% 2,5% 38,9%

23,1% 15,0% ,9% 38,9%

2 2

100,0% 100,0%

2,5% ,9%

,9% ,9%

102 52 80 234

43,6% 22,2% 34,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

43,6% 22,2% 34,2% 100,0%

ANAP

CHP

DYP

RP

Siyasi
Partiler

TOPLAM

Doğrudan
Saldırı

Reklamı

Doğrudan
Karşılaştırma

Reklamı

İmalı
Karşılaştırma

Reklamı

Negatif Siyasal Reklam Türleri

Toplam

 
Tablo 50’ye göre, incelenen seçim dönemi içinde partilerin 102 doğrudan sal-

dırı, 52 doğrudan karşılaştırma ve 80 de imalı karşılaştırma türünde olmak üzere 234 

adet negatif reklam yayınlattıkları ortaya çıkmaktadır. Negatif içerik taşıyan reklam-

larda partilerin % 43.6’lık oranla en fazla tercih ettikleri tür, rakibe doğrudan saldır-

mayı esas alan reklamlar olmuştur. İkinci sırada  % 34.2’lik oranla imalı karşılaştır-

ma, üçüncü ve son sırada ise % 22.2’lik oranla doğrudan karşılaştırma türü bulun-

maktadır. 

Doğrudan saldırı türüne ağırlık veren iki parti ANAP ve DYP’dir. Öyle ki, 

incelenen 102 adet doğrudan saldırı reklamının % 47.1’i ANAP’a, % 52.9’u DYP’ye 

aittir. 

Doğrudan karşılaştırma türündeki reklamların ise % 13.5’i ANAP’a, % 

19.2’si CHP’ye ve % 67.3’ü DYP’ye aittir. Sayısal ifadelerden de açıkça görüldüğü 

gibi 1995 Genel Seçimlerinde doğrudan karşılaştırma türünde en çok reklam yayınla-

tan parti DYP olmuştur.  
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İmalı karşılaştırma türünde ise dört partinin de reklamları bulunmaktadır. 

Yüzdelik dağılıma baktığımızda 80 imalı karşılaştırma reklamının % 91.3’ü 

ANAP’a, % 3.8’i CHP’ye, % 2.5’i DYP’ye ve yine % 2.5’i RP’ye aittir. Sonuçlar da 

açıkça ortaya koyuyor ki; imalı karşılaştırma türünde en çok reklam yayınlatan 

ANAP’tır. 

Öte yandan 1995 Seçimlerinde incelenen partiler arasında yer alan DSP ve 

MHP’nin daha çok pozitif bir anlayışla, kendi program ve hedeflerini seçmen kitlele-

re iletmek istedikleri görülmektedir. Uztuğ’a (1998:229) göre bu olumluluk, diğer 

partilerin seçim kampanyası sırasında yürüttükleri olumsuzluk yüklü stratejilerini bir 

ölçüde yumuşatma çabası ile ilişkilendirilebilir. Ayrıca, bu iki partinin kendi tabanı 

dışında oy beklediği merkez sağ seçmeni incitmeme, uyumlu ve uzlaşmacı görünme 

kaygısı ile de açıklanma olasılığı dikkate alınmalıdır. 

f. Siyasal Reklamlarda Kullanılan Çekicilik Türü Bakımından Farklılık-

lar 
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Tablo 51: 1995 Seçimlerindeki Siyasal Reklamlarda Kullanılan Çekicilik Türü Ba-

kımından Partiler Arasındaki Farklılaşma 

245 35 10 290

84,5% 12,1% 3,4% 100,0%

60,0% 71,4% 22,7% 52,4%

44,3% 6,3% 1,8% 52,4%

52 8 60

86,7% 13,3% 100,0%

12,7% 18,2% 10,8%

9,4% 1,4% 10,8%

44 14 11 16 36 121

36,4% 11,6% 9,1% 13,2% 29,8% 100,0%

10,8% 28,6% 25,0% 100,0% 100,0% 21,9%

8,0% 2,5% 2,0% 2,9% 6,5% 21,9%

14 7 21

66,7% 33,3% 100,0%

3,4% 15,9% 3,8%

2,5% 1,3% 3,8%

28 8 36

77,8% 22,2% 100,0%

6,9% 18,2% 6,5%

5,1% 1,4% 6,5%

25 25

100,0% 100,0%

6,1% 4,5%

4,5% 4,5%

408 49 44 16 36 553

73,8% 8,9% 8,0% 2,9% 6,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

73,8% 8,9% 8,0% 2,9% 6,5% 100,0%

ANAP

CHP

DYP

DSP

MHP

RP

Siyasi
Partiler

TOPLAM

Rasyonel
Çekicilik

Ahlaki
Çekicilik

Samimiyet
Çekiciliği

Mizahi
Çekicilik

Korku
Çekiciliği

Siyasal Reklamlarda Kullanılan Çekicilik Türleri

TOPLAM

 
Tablo 51’e göre, incelenen seçim döneminde gazetelerde yayınlanan 553 rek-

lam içinde, 408 reklamda rasyonel çekicilik (% 73.8), 49 reklamda ahlaki çekicilik 

(% 8.9), 44 adet reklamda samimiyet çekiciliği (% 8), 16 reklamda mizahi çekicilik 

(% 2.9) ve 36 reklamda da korku çekiciliği (% 6.5) türü kullanıldığı görülmektedir. 

Buna göre partiler, 1995 Genel Seçimleri’nde seçmenin daha çok aklına hitap eden 

ve onlara, reklamı yapılan partiye oy vermeleri neticesinde kazançlı çıkacaklarına 

vurgu yapan bir stratejiye reklamlarına taşımışlardır. Öte yandan bu seçim dönemin-

de partiler, Türkiye’de siyasal kampanyalarında pek kullanılmayan cinsel çekicilik 

türlerini reklamlarında tercih etmemişlerdir. 
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1995 Seçimleri’nde örnekleme giren bütün partiler, reklam kampanyalarında 

rasyonel çekicilik türünü ağırlı olarak kullanmışlardır. Yüzdelik dilim açısından ana-

lize tabii tutulan rasyonel çekicilik ağırlıklı reklamların % 60’ı ANAP’a, % 12.7’si 

CHP’ye, % 10.8’i DYP’ye, % 3.4’ü DSP’ye, % 6.9’u MHP’ye ve  % 6.1’i RP’ye 

aittir. 

Ahlaki çekicilik türünde ANAP ve DYP’nin reklamları bulunmaktadır. Öyle 

ki, bu çekicilik türüne sahip reklamların % 71.4’ü ANAP’a, % 28.6’sı DYP’ye aittir. 

Samimiyet çekiciliğine reklamlarında yer veren partiler ise; ANAP, CHP, 

DYP, DSP ve MHP’dir. Bu türde ANAP’ın 10 (% 22.7), CHP’nin 8 (% 18.2), 

DYP’nin 11 (% 25), DSP’nin 7 (% 15.9) ve MHP’nin 8 (% 18.2) adet reklamları 

vardır. 

Mizahi çekicilik türünde sadece DYP’nin reklamları bulunmaktadır.  

Korku çekiciliği tekniğini reklamlarına taşıyan tek parti ise DYP’dir. Bu tür-

de DYP’nin 36 (% 100) adet reklamı mevcuttur. Öte yandan örnekleme giren ANAP, 

CHP, DSP, MHP ve RP gibi partilerin reklamlarında korku temalarına rastlanma-

maktadır.  

4. 24 Aralık 1995 Seçimleri’nde Partilerin Yayınlattığı Siyasal Reklam-

larda Korku Çekiciliği Kullanımına İlişkin Bulgular 

a. Siyasal Reklamlarında Korku Çekiciliğini Kullanan Partiler  

Tablo 52: 1995 Genel Seçimlerinde, Reklamlarında Korku Çekiliğini Kullanan 

Partilerin Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

36 100,0 100,0 100,0DYP
Sayı Yüzde

Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 52’ye göre, 24 Aralık 1995 Seçimlerinde üç partinin korku çekiciliği 

tekniğini reklamlarına taşıdığı tek parti DYP olmuştur. İncelenen 36 korku çekici-

liği reklamı da bu partiye aittir. 

b. Korku Çekiciliği Temasının Kullanıldığı Siyasal Reklam Türü 
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Tablo 53: 1995 Seçimlerinde Korku Çekiliği Temasının Kullanıldığı Reklam Türü-

nün Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

43 100,0 100,0 100,0Negatif Siyasal Reklam
Sayı Yüzde

Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 53’e göre, incelenen seçim dönemi içinde korku çekiciliği tekniğini 

temel alan bütün siyasal reklamlar negatif içerik taşımaktadır. Bunun anlamı korkut-

mak yoluyla seçmenlere mesaj aşılamayı amaçlayan reklamlarda rakip parti veya 

aday hedef alınmakta; söz konusu parti ve adayın bilgisizliği, yetersizliği ve tehlike-

liliği dile getirilmektedir. 

c. Korku Çekiciliği Reklamlarında Öne Çıkan Konu Türleri 

Tablo 54: 1995 Seçimlerinde Partilerin Korku Çekiliği Reklamlarında Ön Planda 

Tuttukları Konular Bakımından Farklılıklar 

25 11 36

69,4% 30,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

69,4% 30,6% 100,0%

25 11 36

69,4% 30,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

69,4% 30,6% 100,0%

DYPSiyasi Partiler

TOPLAM

İrtica
Demokrasi/Fikir

Özgürlüğü

Korku Çekiciliği Reklamlarında Ön
Plana Çıkarılan Konular

TOPLAM

 
Tablo 54’e göre, DYP’ye ait analiz edilen korku çekiciliği reklamlarının % 

69.4’ünde irtica, % 30.6’sında demokrasi ve fikir özgürlüğü konu edilmiştir. Sayısal 

ifadelerden anlaşıldığı gibi, korku çekiciliği tekniği içeren reklamlarının büyük bir 

kısmanda irtica tartışılan en temel konu görünümündedir. 

d. Korku Çekiciliği Reklamlarında Çözüm Önerisi Sunma Durumu 
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Tablo 55: 1995 Seçimlerinde Partilerin Kullandıkları Korku Çekiciliği Reklamla-

rında Çözüm Önerisi Sunma Durumu 

25 11 36

69,4% 30,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

69,4% 30,6% 100,0%

25 11 36

69,4% 30,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

69,4% 30,6% 100,0%

DYPSiyasi Partiler

TOPLAM

Evet Hayır

Korku Çekiciliği Mesajlarında
Çözüm Önerisi Sunulma Durumu

TOPLAM

 
Tablo 55’e göre, 1995 Genel Seçimlerinde örnekleme giren gazetelerde ya-

yınlanan DYP’ye ait 36 korku çekiciliği reklamının % 69.4’ünde sorunla birlikte 

çözüm önerisi dile getirilirken; % 30.6’sında sadece sorundan bahsedilmiştir. Bura-

dan çıkan sonuca göre Doğru Yol Partisi korku çekiciliği türünde reklam hazırlarken, 

sorunun yanında çözüm önerisinden bahsetmeyi ihmal etmemiştir.   

e. Korku Çekiciliği Reklamlarının Sayfadaki Konumu 

Tablo 56: 1995 Seçimlerinde Yayınlanan Korku Çekiciliği Reklamlarının Gazete 

Sayfasındaki Konumu 

1 1 26 1 7 36

2,8% 2,8% 72,2% 2,8% 19,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2,8% 2,8% 72,2% 2,8% 19,4% 100,0%

1 1 26 1 7 36

2,8% 2,8% 72,2% 2,8% 19,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2,8% 2,8% 72,2% 2,8% 19,4% 100,0%

DYPSiyasi
Partiler

TOPLAM

Sol Alt Sağ Alt
Sol ve
Sağ Alt

Tam
Sayfa

İki
Sayfa

Korku Çekiciliği Reklamlarının Gazete
Sayfasındaki Konumu

TOPLAM

 
Tablo 56’ya göre DYP’nin örneklemdeki gazetelerde yayınlattığı korku rek-

lamlarının 1 tanesi sol alt (% 2.8), yine 1 tanesi sağ alt (% 2.8), 26 tanesi sol ve sağ 

alt (% 72.2), 1 tanesi tam sayfada (% 2.8) ve 7 tanesi de iki sayfada (% 19.4) birden 

bulunmaktadır. Buradan çıkan sonuca göre, Doğru Yol Partisi 1995 Seçimlerinde 

korku çekiciliği reklam yayınında gazetelerin daha çok sağ ve sol sol alt gibi yarım 

sayfasını tercih etmişlerdir.   
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f. Korku Çekiciliği Reklamlarında Görsel Unsur Tercihleri 

Tablo 57: 1995 Seçimlerinde Yayınlanan Korku Çekiciliği Reklamlarında Partile-

rin Tercih Ettiği Görsel Unsur Bakımından Farklılıklar 

24 12 36

66,7% 33,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

66,7% 33,3% 100,0%

24 12 36

66,7% 33,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

66,7% 33,3% 100,0%

DYPSiyasi
Partiler

TOPLAM

Fotoğraf Tabela

Korku Çekiciliği Reklamlarında
Kullanılan Görsel Unsur

TOPLAM

 
Tablo 57’ye göre fotoğraf, korku çekiciliği reklamlarında diğer görsel unsur-

lara nazaran daha çok tercih edilen bir tür olarak ön plana çıkmaktadır. Öyle ki, 

DYP’ye ait analiz edilen korku reklamların % 66.7’sinde fotoğraf, % 33.3’ünde de 

sadece yazı gibi görsel unsurlara ağırlık verilmiştir. 

g. Korku Çekiciliği Reklamlarının Renk Durumu 

Tablo 58: 1995 Seçimlerinde Yayınlanan Korku Çekiciliği Reklamlarının Renk 

Durumu 

34 2 36

94,4% 5,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

94,4% 5,6% 100,0%

34 2 36

94,4% 5,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

94,4% 5,6% 100,0%

DYPSiyasi
Partiler

TOPLAM

Renkli Siyah-Beyaz

Korku Çekiciliği Reklamlarının
Renk Durumu

TOPLAM

 
Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi, 1995 Seçimleri öncesi örnekleme giren 

gazetelerde yer alan 36 korku çekiciliği reklamının % 94.4’ü renkli, % 5.6’sı ise si-

yah-beyaz tasarlanmıştır. 

h. Korku Çekiciliği Reklamlarında Slogan ve Amblem Kullanımı 
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Tablo 59: 1995 Seçimlerinde Yayınlanan Korku Çekiciliği Reklamlarında Slogan 

ve Amblem Kullanımı 

24 12 36

66,7% 33,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

66,7% 33,3% 100,0%

24 12 36

66,7% 33,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

66,7% 33,3% 100,0%

DYPSiyasi
Partiler

TOPLAM

Slogan ve
Amblem Var

Slogan ve
Amblem Yok

Korku Çekiciliği Reklamlarında
Slogan ve Amblem Kullanımı

TOPLAM

 
Tablo 59’a göre DYP’ye ait korku çekiciliği reklamlarının % 66.7’sinde slo-

gan ve amblem birlikte yer alırken, % 33.3’ünde slogan ve amblemin her ikisi de 

kullanılmamıştır. Sonuç olarak denilebilir ki, 24 Aralık 1995 Seçimleri’nde korku 

çekiciliğine reklam kampanyalarında yer veren Doğru Yol Partisi, oluşturduğu tasa-

rımlarda slogan ve amblemi birlikte kullanmaya özen göstermişlerdir. 

ı. Korku Çekiciliği Reklamlarının Gazetede Yayınlandığı Sayfa 
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Tablo 60: 1995 Seçimlerdeki Korku Çekiciliği Reklamlarının Yayınlandığı Gazete 

Sayfasına Göre Durumu 

3 3

8,3% 8,3%

6 6

16,7% 16,7%

1 1

2,8% 2,8%

1 1

2,8% 2,8%

1 1

2,8% 2,8%

2 2

5,6% 5,6%

1 1

2,8% 2,8%

2 2

5,6% 5,6%

2 2

5,6% 5,6%

1 1

2,8% 2,8%

10 10

27,8% 27,8%

1 1

2,8% 2,8%

2 2

5,6% 5,6%

1 1

2,8% 2,8%

1 1

2,8% 2,8%

1 1

2,8% 2,8%

36 36

100,0% 100,0%

2.Sayfa

4.Sayfa

5.Sayfa

6.Sayfa

13.Sayfa

14.Sayfa

16.Sayfa

17.Sayfa

18.Sayfa

19.Sayfa

22.Sayfa

23.Sayfa

24.Sayfa

25.Sayfa

26.Sayfa

27.Sayfa

Korku Çekiciliği
Reklamlarının
Yayınlandığı Sayfa

TOPLAM

DYP

Siyasi Partiler

TOPLAM

 
Tablo 60’a göre, korku çekiciliği reklamlarının özellikle gazetelerin yirmi 

ikinci sayfasında ağırlık kazandığı dikkati çekmektedir. Öyle ki, 36 reklam içinde 

bu sayfada yayınlanan reklam adeti 10’dur. Yine gazetelerin ikinci ve dördüncü 

sayfaları, korku çekiciliğini reklam yayınının ağırlık kazandığı sayfalar arasında 

yer almaktadır. 



 316 

Yukarıdaki kısımda yayınladığı korku çekiciliği reklamlarının analiz bul-

guları sunulan DYP, söz konusu reklamların bazılarında RP, ANAP ve BBP’yi 

hedef almıştır. 

Örneğin, “Söz ve Tehdit” ana başlığını taşıyan reklamın hedefi Refah Par-

tisi olmuştur. Demokrasi ve fikir özgürlüğü temasının işlendiği ilanda RP lideri 

Erbakan’ın “Eğer Refah iktidara gelirse, özel televizyonlar hemen ertesi gün ka-

panacaktır” şeklinde çeşitli ortamlarda beyan ettiği sözlerine yer verilmek suretiy-

le insanlarda korku uyandırılmaya çalışılmıştır. Öte yandan korku uyandıran me-

sajın yanında çözüm önerilerine ise yer verilmediği dikkat çekmektedir. Sadece 

yazıdan oluşan ve genelde insanların dikkati çekmesi açısından gazetelerin tele-

vizyon sayfalarında yayınlanan bu reklam türünde, ayrıca seçimlere kaç gün kal-

dığı seçmenlere hatırlatılmaktadır. 

Doğrudan karşılaştırma türünde tasarlanan “Yarınlar için iki seçenek var” 

ana başlığını taşıyan reklamda ise ANAP, RP ve BBP liderleri hedef alınmıştır. 

Reklamın “Ya karanlık” başlığını taşıyan kısmında liderlerin çeşitli dönemlerde 

yaptıkları açılamalara yer verilmiştir. Mesut Yılmaz’ın; 

— “Arkadaşımız (hostes tokatlayan Şadi Pehlivanoğlu) biraz sinirlidir.” 

— “Kanun bize rağmen çıkarsa, Anayasa mahkemesine gideriz.” 

— “Bu konuda, Rusya Federasyonu Dışileri Bakanı gibi düşünüyorum.” 

Erbakan’ın; 

— “Paçavra anlaşmayı yırtıp atarım.” 

— “Tatlı mı olacak, kanlı mı?...Din düşmanlığının hesabını soralım.” 

— “Koyu faizci düzen gidecek, adil düzen gelecek.” 

— “Liselerde İmam Hatip müfredatını okutacağız.” 

— “Refah iktidara gelirse özel televizyonlar kapatılacak.” ve  

BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun; 

— “Türkiye’deki laiklik anlayışını reddediyoruz” şeklindeki açıklamaları-

na karşılık, reklamın “Ya Aydınlık” başlığını taşıyan ve rakip partilere cevap şek-

linde tasarlanan diğer bölümünde, DYP’nin hayata geçirdiği icraatlar ve geleceğe 

yönelik projeleri dile getirilmektedir. Bunlar arasında; 

— “Anaların yüreğindeki iki ateşin (tencerenin altındaki ve evlatların ge-

leceğindeki…) söndürüleceği vaadi” 
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— “Gümrük Birliği’ne girmekle, ileri ekonomilerin bir parçası haline gel-

me” 

— “Özelleştirme” 

— “Demokratikleşme” 

— “Petrol ülkesi olmayan Türkiye’yi petrol boru hatları sayesinde petrol 

ülkesi yapma vaadi” 

— “Ekonomik alanda verimlilik ve enflasyonun düşürülmesi vaadi” 

— “Yasa değişikliği” 

— “Eğitim reformu” 

— “Özel radyo ve televizyonların yayın hayatına devam etmesi” sayılabi-

lir. Söz konusu reklamda özellikle Erbakan’ın ve onu destekler mahiyette Muhsin 

Yazıcıoğlu’nun bizzat kendi ağızlarından çıkan sözler tırnak içinde hiç değiştiril-

meden verilmek suretiyle insanlarda korku yaratılmaya çalışılmıştır. Bunun ya-

nında reklamın diğer tarafında çözüm önerileri olarak DYP’nin yaptığı çalışmalar 

ve bundan sonra yapacağı icraatlar gösterilmektedir. Reklamda “DYP’ye verilen 

her oy karanlığı kovacaktır” sloganıyla, seçmenlerden aydınlık bir Türkiye için oy 

talep edilmektedir. Öte yandan görsel unsur olarak reklamda dört partinin lideri-

nin fotoğrafları kullanılmıştır. Özellikle DYP lideri Tansu Çiller’in miting alanın-

da sağ elinde mikrofon, sol kolunu havaya kaldırmış işaret parmağıyla ileriyi gös-

teren fotoğrafı, partinin temel sloganı konumundaki “Haydi Türkiyem İleri!” ile 

bütünlük arz etmektedir. 

Korku çekiciliği mesaj stratejisinin kullanıldığı “Sonunda en doğru sözü 

analar söyler!” başlıklı bir diğer DYP reklamında hedef kitle olarak bayan seç-

menler seçilmiştir. Tansu Çiller’in başı örtülü bir kadın seçmene sarılmış fotoğra-

fının kullanıldığı reklamda; Çiller’in “Analar, bacılar, gelinler, kızlar, ablalar, ni-

şanlılar… Hepinizi uyarıyorum! Yılmaz’ın Refah kadroları da Türk kadınının ka-

zandığı haklara karşıdır. Yılmaz’a vereceğiniz oyların, Refah kadrolarına yaraya-

cağını unutmayın” sözleriyle insanlar bir taraftan uyarılmakta, diğer taraftan da 

korku yoluyla ikna edilmeye çalışılmıştır. Metinden de anlaşıldığı gibi reklamda 

ANAP, Refah Partisi kökenli insanları milletvekili adayı yapmakla eleştirilmekte-

dir. Doğrudan saldırı tarzında hazırlanan söz konusu reklamda Tansu Çiller’in, 

kadın haklarının savunucusu olduğu ise şu sözleriyle ortaya konulmaktadır: “Ben 
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ise, Atatürk’ün kazandırdığı hakları kadınlarımızdan geri almaya kalkanlara göğ-

sümü siper etmişim. Biliyorum ki, 24 Aralık’ta doğru sözü yine analar söyleyecek-

tir. Bütün kadınlarımızı Doğru Yol’da birleşmeye çağırıyorum…”. 

B. 18 NİSAN 1999 GENEL SEÇİMLERİ SİYASAL REKLAM 

ANALİZLERİ 

1. 18 Nisan 1999 Genel Seçimleri Öncesi Siyasi ve Toplumsal Ortam 

24 Aralık 1995 Genel Seçimleri, sonuçları beklenebilir olmasına rağmen Tür-

kiye siyasetinde Refah Partisi’nin birinci parti olmasından kaynaklanan klasik endi-

şelerin ya da yeni bir hükümet kurma zorluklarının ötesinde ve üstünde bir anlamsız-

lık, belirsizlik ve olumsuzluk tablosunu gözler önüne sermişti (Sakallıoğlu, 1996:26). 

Böyle bir atmosfer içinde en fazla oyu alan parti lideri olarak hükümeti kurmakla 

görevlendirilen Erbakan, partisini tek başına iktidara taşıyacak gerekli oy oranına 

ulaşamadığından diğer parti liderleri ile koalisyon görüşmelerine başlamıştır. Seçim 

meydanlarında RP karşıtı politikalarıyla seçmenden oy talep eden DYP lideri Tansu 

Çiller, RP liderinin koalisyon teklifine; “biz temel meselelerde farklı program ve 

görüşlere sahip olan partilerin bir araya gelmelerini çok zor görüyoruz. Bu zaman 

kaybı olur” diyerek yanıt vermiştir (Yüksel, 2004:10). Bu yaklaşımlar karşısında 

Refah Partisi (RP) lideri Erbakan, Meclis’te güvenoyu alacak bir hükümet oluştura-

madığı için görevi zamanın Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e geri iade etmek 

zorunda kalmıştır.  

Hükümet kurma görevi Erbakan’dan sonra Tansu Çiller’e verildi. Sermaye 

çevreleri ve medya, o günlerde sol destekli DYP ve ANAP’ın kuracağı ANAYOL 

formülü üzerinde baskılarını artırmıştı (Yüksel, 2004:11). Ancak ANAP, Çiller’in 

dönüşümlü Başbakanlık formülünü reddedince, aynı şekilde Çiller’de görevi iade 

etmek zorunda kaldı. Bu kez hükümeti oluşturma görevi Mesut Yılmaz’a verildi. 

Mesut Yılmaz, Cumhurbaşkanı’ndan kurma görevini alır almaz DYP ile te-

maslara başladı, ancak görüşmeler sonucunda koalisyonun kurulmasına yönelik bir 

kanaat oluşmayınca, RP ile diyaloga ağırlık verildi. Ordunun da tavrı doğrultusunda 

RP ile koalisyon girişimleri daha başlangıç aşamasında kesintiye uğrayınca, bu sefer 

Mesut Yılmaz’ın Başbakanlığında seçimden ikinci ve üçüncü olarak çıkan ANAP ve 

DYP’nin oluşturduğu, dönüşümlü Başbakanlık formüllü, Anayol Hükümeti hayata 

geçirildi. İki parti arasındaki anlaşmaya göre, bu koalisyonda birinci ve dördüncü 
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yıllarda Başbakan Mesut Yılmaz, aradaki yıllarda Tansu Çiller, beşinci yıl da ise iki 

partinin mutabık kalacağı DYP’li bir milletvekili Başbakanlık görevini üstlenecekti 

(Turan, 2004:160-161). Ancak bu amaç da kalıcı olmadı.  

1996 yılının Haziran ayında, parlamentoda Refah Partili milletvekillerinin 

Tansu Çiller hakkındaki örtülü ödenek soruşturma önergesinin reddedilmesi yönünde 

oy kullanılması, bir anlamda Refahyol Hükümeti’nin kurulması için bir gelişme nite-

liğindeydi. Bu başlangıcı, Hürriyet, Sabah ve Milliyet gazeteleri sırasıyla “Refah yolu 

açıldı; Müthiş Pazarlık ve Refahyol’a adım” manşetleriyle duyurdular. Bu tarihten 

itibaren Refahyol hükümetinin kurulması yönünde 9 Temmuz günü yapılan güven 

oylamasıyla sona eren hızlı ve heyecanlı bir süreç başladı. Söz konusu süreç bir yan-

da koalisyonunun kurulmasına yönelik çalışmalar, diğer yanda da böyle bir hüküme-

tin kurulmasını engellemeye yönelik (medyanın çabaları da dâhil olmak üzere) giri-

şimlerle karakterize oldu (Mutlu, 1996:692). Neticede genel seçimden altı ay sonra, 

yine dönüşümlü Başbakanlık formüllü, Erbakan’ın Başbakanlığı’nda RP ve DYP’den 

oluşan Refahyol Koalisyonu hayata geçirildi. 

Bu olay, aslında Refah Partisi’nin devlet seçkinleri (asker ve bürokrasi) ile 

arasındaki “gergin” ilişkinin su yüzüne çıktığı bir dönemin de başlangıcını oluşturdu 

(Başkan, 2004:108). Refahyol’un kurulduğu yazı izleyen sonbaharda Susurluk olayı 

meydana geldi. 3 Kasım 1996’da İzmir- İstanbul karayolunun Susurluk-Kemalpaşa 

arasındaki yol güzergâhında bir trafik kazası yaşanmıştı. Aşırı hızla İstanbul yönünde 

seyreden bir Mercedes marka otomobil, soldaki akaryakıt istasyonundan yola çık-

makta olan bir kamyonla çarpıştı. Olay, Türkiye’deki bütün ulusal gazetelerde geniş 

yer tutmuş ve medya, kazada ölen ya da yaralananların kimliklerinden yola çıkarak 

konuyu, Devlet-Mafya-Siyaset üçgeninde değerlendirmiş ve kamuoyuna yansıtmış-

tır. Susurluk kazasının ortaya çıkardığı ilişkiler sonucu, dönemin DYP’li İçişleri Ba-

kanı Mehmet Ağar görevinden istifaya zorlanmıştır.  

Cumhuriyet tarihinin belki en büyük ve yankısı aylarca sürecek bu skandalı-

na, Başbakan Necmettin Erbakan’ın ilk yorumu “fasa-fiso”, “medyanın abartması” 

şeklinde olurken; kazada ağır yaralanan Sedat Bucak’ı hastanede ziyaret eden Çiller 

ise; “Devlet uğruna kurşun sıkan da kurşun yiyen de şereflidir. Her zaman onlar 

saygıyla anılırlar” demek suretiyle farklı bir yaklaşım sergilemiştir (Yüksel, 

2004:44-45). 
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Ülke çapında bu tür gelişmeler yaşanırken, Kardak Krizi nedeniyle sınır öte-

sinde (Türkiye- Yunanistan ilişkilerinde) bir gerginlik meydana gelmiştir. Önce Yu-

nan tarafı Ege Denizi’nde yer alan ve adı bile tam olarak bilinmeyen Kardak Kaya-

lıkları’na giderek Yunan Bayrağını çekmiş; 28 Ocak 1996 tarihinde de Hürriyet Ga-

zetesi muhabirleri bu bayrağı indirerek Türk bayrağını dikmişlerdir. Bayrak krizi, 30 

Ocak gecesi SAT komandolarının kayalıklara çıkarma yapıp kesin olarak Türk bay-

rağını çekmesi ile son bulmuştur (Akca, 2000:189).     

Bu gelişmeleri, Erbakan’ın Başbakan olarak yaptığı Libya gezisinde 

Kaddafi’nin Erbakan’ı uluslararası bir İslami örgütün lideri olarak tanıtması, Rama-

zan ayında tarikat liderlerine Başbakanlık Konutu’nda iftar yemeği verilmesi ve Sin-

can Belediye’sinin düzenlediği “Kudüs Gecesi”nde RP’li Belediye Başkanı’nın “La-

iklere zorla şeriat enjekte edeceğiz” şeklinde yaptığı açıklama izlemiştir (Turan, 

2004:162-163). Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin RP’li Başkanı Şükrü Ka-

ratepe’nin, 10 Kasım törenlerinden sonra partililere yaptığı konuşma, Erbakan’ın 

İran’la savunma sanayi işbirliği yapılacağı yönündeki açıklamaları, yine Erbakan’ın 

El-Ezher Üniversitesi’nden mezun olanlar için öğretmenlik kontenjanı ayırması, 

Taksim ve Çankaya’ya cami yaptırılması düşüncesi, baş örtüsü serbestisi ve kurban 

derilerinin toplanması gibi konular da askerlerin tepkisinin artmasına yol açmıştır 

(Akel, 1999:97-98).     

İşte birbiri ardınca gelişen söz konusu bu olaylar, toplumsal huzurun bozul-

masına ve ülke içinde büyük bir gerilimin yaşanmasına sebep olmuştur. Genelkur-

may Başkanlığı, ülkenin bir iç tehdit ile karşı karşıya bulunduğu yönünde medya 

mensuplarına brifingler11 verirken (Genelkurmay Başkanlığı’nca geleneksel savunma 

konseptinde değişiklik yapılarak, “irtica”nın bölücü tehditle eşit, birinci öncelikli iç 

tehdit olduğu ilan edilmiştir) (Seçkin, 1999:51); muhalefet partisi lideri Baykal, as-

keriyenin bu eylemini destekler mahiyette; “Türk Silahlı Kuvvetleri, rejimi değiştir-

mek isteyen hükümete karşı bir demokratik kitle örgütü gibi çalışıp, RP’nin maskesi-

nin indirilmesine katkıda bulundu, kamuoyu oluşumunda yardımcı oldu” 

(Bayramoğlu, 2001:189) şeklinde bir yaklaşım sergilemiştir.        

                                                
11 Genelkurmay Başkanlığı’nın ilk brifingi, terör, PKK ve uyuşturucu trafiği üzerineydi. İkinci brifing 
ise, irtica konuluydu. İrtica brifinginde, siyasal İslam konusu ele alınmış, radikal şeriatçı grupların 
devlet biçimini değiştirme isteğine dikkat çekilmiştir (Ayrıntılı bilgi için bkz., Sevinç, 2000:60-71).   
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O günlerin toplumsal ortamını değerlendiren Turgut (2003:140) göre, ülke i-

çerisinde normal şartlar mevcut değildi. Çünkü toplum marazi bir hassasiyet içerisin-

deydi ve en küçük bir olay sınırsız heyecan uyandırabiliyordu. Kötü haberlere, insan-

lara umut sevincini aşılayan bir haberden daha kolay ve daha çok inanılıyordu. Gerek 

fertler, gerek gruplar, gerekse de toplum birbiriyle anlaşmaktan çok, birbiriyle çatış-

maya hazır bir eğilim içerisinde bulunuyordu. 

28 Şubat 1997 günü toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK), hükümete radi-

kal dinci akımlarla ilgili önlemler almasını önerdi (Yüksel, 2004:71). Öneriye muha-

tap olan hükümet, İslamcı bir partinin büyük ortağı olduğu koalisyon hükümetiydi. 

Refahyol koalisyonu; “post-modern darbe” ya da yumuşak darbe” veya “askeri mü-

dahalenin güncelleştirilmiş hali” olarak nitelendirilen 28 Şubat süreciyle sona ermiş-

tir (Turan, 2004:163).  

Bayramoğlu’na (2001:118-119) göre, yaşanan gelişmeler karşısında Erba-

kan’ın izleyeceği iki yol kalmıştı. Birincisi askerin tehdidine kulak asmayıp, istekleri 

uygulamayıp, askeri, yapmak istediği unsura, açık silahlı müdahaleye zorlamak; daha 

doğrusu, askerin bu zayıf noktasının üzerine oynamaktı. İkincisi ise, koalisyonun 

diğer ortağını ikna ederek seçim kararı almaktı. 

İkinci yol ağır basınca Refahyol Hükümeti erken genel seçim kararı aldı ve 

Erbakan 18 Haziran 1997’de istifa ettiğini açıkladı. Erbakan hükümetinin istifa etme-

si, TBMM’de siyasi dengelerin bozulmasına yol açtı (Tokgöz, 1999:63). Dönemin 

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ise, kamuoyunda da şaşkınlık yaratacak şekilde, 

hükümet kurma görevini Tansu Çiller yerine Mesut Yılmaz’a verdi. Bayramoğlu 

(2001:197) bu görevlendirme ile ilgili olarak, “Milli irade karşısında, devlet iradesiy-

le kurulan Yılmaz hükümeti” yakıştırmasını yapmaktadır. 

TBMM’de temsil edilen siyasi partilerde istifa olayları yaşanırken; DYP’den 

istifa edenler ve daha önce partiden ihraç edilenler, TBMM eski Başkanı Hüsamettin 

Cindoruk’un önderliğinde Demokrat Türkiye Partisi’ni (DTP) kurdular.         

DTP’nin kuruluşunun ardından CHP’nin hükümet dışından destek verdiği 

ANAP, DSP ve DTP’den oluşan ANASOL D Koalisyonu hayata geçirilmesine rağ-

men, ömrü çok fazla uzun olmamıştır. Askeri vesayetle kurulduğu, meşruiyetinin 

tartışılır olduğu şeklinde yoğun eleştiriler alan bu 55. T.C. Hükümeti, bir mafya lide-

rinin de adının karıştığı bir kamu bankası (Türkbank) ihalesine Başbakan Mesut 
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Yılmaz’ın müdahil oluşunun ortaya çıkması (Seçkin, 1999:51) ve Korkmaz Yiğit 

skandalı12 sonucunda bir gensoruyla düşürülünce; 1998 sonunda Ecevit’in Başbakan-

lığı’nda bir azınlık hükümeti hayata geçirilmiştir. 

Öte yandan bu gelişim süreci içinde ortaya çıkan en önemli sonuç, seçim ka-

nununda hemen hemen her seçim öncesinde yapılan düzenlemelere ya da her seçim 

sonrasında yapılan “seçmen birleşin dedi” yorumlarına rağmen, siyasal yelpazedeki 

dağınıklık bu dönemde de sürmüş olmasıdır. Partiler arası birleşme örnekleriyle de-

ğil, DTP’nin ortaya çıkışında görüldüğü gibi, parçalanma örnekleriyle karşılaşılmış-

tır. Nitekim bunun bir sonucu olarak, Türkiye’nin 43 yıllık çok partili yaşamında 

daha önce hiç denenmemiş olan hükümet formülleri son 4 yıl içerisinde denenmiş ve 

Anayasa’nın genel seçimler için öngördüğü 5 yıl şartı, bir defa daha fiilen geçersiz 

hale gelerek, yeniden erken seçim atmosferine girilmiştir (Türkiye’de Medya ve Se-

çimler, 1999:23).     

Yine bu dönemin hafızalarda yer eden bir diğer gelişmesi olarak Refahyol’un 

sona ermesinden yedi ay sonra, yani 1998 yılının Ocak ayında; Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcısı Vural Savaş’ın “Anayasa’da öngörülen hukuk düzenine aykırı eylemlerin 

odağı haline geldiği” gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’nde açmış olduğu dava ile 

birlikte RP kapatılınca; RP Milletvekilleri Fazilet Partisi’ne katılmışlardır. FP, 

RP’nin kapatılmasından bir ay önce, Aralık 1997’de kurulmuştu. Doğuşuyla birlikte, 

FP’nin iki grubu barındırdığı ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri geleneğe temsil eden 

Erbakan ve çevresi idi. İkincisi ise Tayyip Erdoğan ve diğer gençler (Turan, 

2004:164). Özellikle FP’deki Tayyip Erdoğan gerçeği, değişim isteği olan, modernle 

farklı bir temas ve bütünleşmeyi temsil eden bir yapıya sahipti. Bayramoğlu’na 

                                                
12 Korkmaz Yiğit olayı, 1998 yılının Eylül/Ekim aylarında Türkiye’de medya ve siyaset ilişkilerinin 
karşılıklı bağımlılığına örnek oluşturacak, mevcut hükümetinin de sonunu getirerek ülkenin erken 
seçime bir başka hükümetle gitmesine yol açacak önemli bir gelişme niteliğindedir. Söz konusu ge-
lişme, Bank Express ile Türkbank’ı satın alarak finans sektöründe de hamle yapan iş adamı Korkmaz 
Yiğit’in medya sektörüne el atmak istemesiyle başlamıştır. Korkmaz Yiğit, orta ölçekli medya grupla-
rından Kanal E’yi, Genç TV’yi, Tele 4’ü ve Kanal 6’yı; Bilgin Grubu’ndan Yeni Yüzyıl ve Ateş Ga-
zetelerini, nihayet Doğan Grubu’ndan Milliyet Gazetesi’ni satın alarak, sektöre oldukça iddialı bir 
giriş yapmıştır. Ancak Yiğit’in, Türkbank ihalesinde yeraltı dünyasının tanınmış isimlerinden birisiyle 
birlikte davrandığını kanıtlayan ses bantlarının yayınlanması, bu yükselişin sonu olmuştur. Korkmaz 
Yiğit gözaltına alınarak, hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu arada Yiğit’in, gözaltına alındıktan 
sonra kendi televizyonları Kanal E ile Kanal 6’da yayınlanan bir kasetteki “Türkbank ihalesindeki 
yolsuzluktan Mesut Yılmaz’ın da haberi olduğu” şeklindeki iddiaları, hükümetin düşürülmesine yol 
açan bir süreç başlatmıştır. Bunun sonucunda Türkbank’ın satışı durdurularak, Milliyet Gazetesinin 
satışı iptal edilmiş, Kanal E eski sahibine geri dönmüş, Yeni Yüzyıl Gazetesinin yönetimi çalışanları-
na devredilmiş, Kanal 6 ise yeni sahibinde kalmaya devam etmiştir (Ayrıntılı bilgi için bkz, Türki-
ye’de Medya ve Seçimler, 1999:21-22).       
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(2001:286-287) göre bu bütünleşme çabası, milli görüş geleneğinde iki yönlü bir etki 

yaratmıştır:  

1. Toplumsal düzeyde İslam duyarlılığı yüksek kesimlerde bir dönüşüm ve 

büyük küçük, orta boy metropollerde doğan genç, etkili girişimcilerin başını çektiği 

“modernleşme”yi işaret eden bir farklılaşma süreci. 

2. RP’nin merkezi yönetim ile toplumsal çevresi arasındaki mesafenin iyice 

netleşmesi ve buna bağlı olarak iç temsil krizinin önem kazanmaya başlaması. 

Yukarıda da vurgulandığı gibi Fazilet Partisi, selefi İslami partilerin aksine 

“ılımlı” bir retorikle Türk siyasal hayatına katılmasına rağmen, kapatılan Refah Par-

tisi’nin devamı olduğu düşüncesiyle devlet seçkinleri tarafından dikkatle izlenmiştir. 

Gözetim altında tutulduklarının farkında olan FP kurmayları, radikal çıkışlara engel 

olmaya çalışsa da, milletvekili Merve Kavakçı’nın Meclis’teki yemin törenine tür-

banla gelmesine; Nazlı Ilıcak, Bekir Sobacı ve Mehmet Sılay gibi milletvekillerinin 

keskin konuşmalarına engel ol(a)mamıştır (Başkan, 2004:108-109).    

Bir başka açıdan erken seçim hükümeti olarak kurulan DSP Azınlık Hüküme-

ti döneminde seçimlerin 18 Nisan 1999’da yapılması kararlaştırılmıştır. Ancak se-

çimlerin yapılıp yapılmayacağını bir süre belirsizleştiren (seçimlerin iki turlu yapıl-

ması önerilerinin tartışılması, listelere giremeyen milletvekillerinin başlattığı ve FP’li 

milletvekillerinin kullanmış olduğu “küskünler” hareketi gibi) bir takım gelişmeler 

yaşanmıştır. En önemlisi, seçimlerin askeri otoritece erken bulunduğu, 2000 yılında 

yapılmasının faydalı görüldüğü, RP’nin devamı olarak görülen FP’nin ve PKK des-

tekçisi olmakla suçlanan HADEP’in alabileceği oylardan endişe edildiği yolunda 

haber ve yorumlar gündemi meşgul etmiştir (Seçkin, 1999:51).   

Seçimlere kısa bir süre kala Şubat ayında PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın 

Kenya’da yakalanıp Türkiye’ye getirilmiş olması dönemin Başbakanı Ecevit’e pirim 

sağlamış13 (Turan, 2004:166) ve böylelikle Bülent Ecevit’in “dürüst lider”, “güveni-

lir lider” imajı bir kez daha perçinlenmiştir (Çitçi, 2001:225). Yani toplumun hassas 

kabul ettiği konularda gözlenen pozitif gelişmeler, oy verme sürecinde birincil belir-

                                                
13

 Seçmen tercihlerinin belirlenmesinde 1999 yılında ortaya çıkan bu gelişmeye, Turan (2004), “Gü-
neydoğu endeksli seçim” vurgusuyla dikkat çekmektedir. 3 Kasım 2002 Genel Seçimleri’nde MHP ve 
DSP’nin aldıkları düşük oyları değerlendiren yazar, Öcalan’ın yakalanmasının yanı sıra Güneydo-
ğu’da yaşanan olayların sol ve sağ çizgide yer alan seçmenlerin milliyetçilik duygularını kabarttığını 
ifade etmektedir. Bu durum, seçmenlerin oy verme davranışlarında belirleyici bir değişken olmuş ve 
MHP ile DSP’nin en çok oy alan iki parti olmasına katkı sağlamıştır (Ayrıntılı bilgi için bkz.; Turan, 
2004:166-176). 
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leyici değişken haline gelebilmektedir (Erdoğan, 2004:160). Turgut (2003:36) göre, 

Öcalan’ın yakalanması olayının Ecevit’e mal edilmesinde medya da büyük bir rol 

oynamıştır. Yazarın da vurguladığı gibi, Başbakan Ecevit, konu üzerinde ciddi ve 

detaylı bir açıklama yapmamış, arada sırada dil ucu ile konuşarak, medyaya çanak 

tutup yardımcı olmuştur. 

1999 Genel Seçimleri’ne gidilen yolda üzerinde durulması gereken bir başka 

gelişme de, seçimlerde partileri tarafından seçilebilecek sırada aday gösterilmeyen 

milletvekillerinin, “Küskünler Hareketi” olarak adlandırılan, seçimleri erteleme giri-

şimi olmuştur. Parlamentodaki partilerden ANAP, DSP ve DYP’nin karşı çıktığı; 

FP’nin, yasaklı olan lideri Erbakan’ın tekrar siyasete dönmesini sağlayabilmek üzere 

destek verdiği bu hareket (Çitçi, 2001:226), o günün şartlarında gerek sivil toplum 

örgütleri gerekse de Cumhurbaşkanı, Silahlı Kuvvetler ve kamuoyunda geniş tartış-

maların yaşanmasına neden olmuştur. 

Genel ve yerel seçimlere kısa bir zaman kala yazılı basın ise, tartışmalara 

farklı bir boyutta katılım göstermiş ve seçmenlere “seçime katılın” çağrısında bu-

lunmuştur. Özellikle Genel Seçimlere yönelik kampanya çalışmalarının coşkusuz 

geçmesi, “seçimlere katılımın düşük olacağı” yönünde bir kuşku meydana getirmiş-

tir. Öyle ki, seçimde katılımın düşük olacağı kaygısı, kamuoyu araştırmalarının14 

sonuçlarıyla farklı bir boyut kazanmıştır (Çitçi, 2001:227). 

Seçimler öncesi genel kanaat, DSP ile FP’nin bir ve ikinciliği, ANAP ve 

DYP’nin biraz oy kaybı ile üç ve dördüncülüğü paylaşacakları, nihayet son iki sıra-

nın da MHP ile CHP’ye kalacağı şeklindeydi. Ancak sonuçlar herkes için şaşırtıcı bir 

tablo ortaya çıkardı  (Bostancı, 1999:44). Öyle ki, 1999 Genel Seçimleri seçmenlerin 

değişik tercihlerini beraberinde getiren bir seçim yılı olarak, TBMM’deki yapıyı 

tümden değiştirdi. Seçmenler DSP’yi birinci parti, MHP’yi de ikinci parti olarak 

TBMM’ne taşırken; FP seçimi üçüncü sırada tamamlamıştır. ANAP ve DYP ise dör-

düncü ve beşinci parti olarak ülke barajını ancak aşabilirken; CHP % 10’luk ülke 

barajına takılmıştır (Tokgöz, 1999:63-64). Aşağıdaki tabloda seçim sonuçları daha 

net bir şekilde ortaya konulmaktadır. 

                                                
14

 Örneğin VERSO Araştırma Şirketi’nin yaptığı bir araştırma, merkez partilerine oy verecek olanla-
rın uzun kuyruklarda beklemeyip oy kullanmaktan vazgeçebileceklerini; radikal partilerin seçmenleri-
nin ise oylarını kullanmak için bekleyecekleri sonucuna ulaşmaktaydı. Söz konusu araştırma, en çok 
HADEP ve MHP seçmeninin oy kuyruklarında “sabırla” bekleyeceğini göstermekteydi (Ayrıntılı bilgi 
için bkz., Hürriyet 11 Nisan 1999:28). 
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Tablo 61: 18 Nisan 1999 Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları  

PARTİLER Oy Sayısı Tüm Seçmen-
ler İçinde 

(%) 

Geçerli 
Oylar İ-

çinde (%) 

Milletvekili 
Sayısı 

DSP 6.919.670 18.5 22.2 136 

MHP 5.606.583 15.0 18.0 129 

FP 4.805.381 12.8 15.4 111 

ANAP 4.122.929 11.0 13.2 86 

DYP 3.745.417 10.0 12.0 85 

CHP 2.716.094 7.2 8.7 - 

HADEP 1.482.196 4.0 4.8 - 

BBP 456.353 1.2 1.5 - 

ÖDP 248.553 0.7 0.8 - 

DTP 179.871 0.5 0.6 - 

LDP 127.174 0.3 0.4 - 

Demokrat Parti 92.093 0.2 0.3 - 

Millet Partisi 79.370 0.2 0.3 - 

Bayrak Partisi 78.922 0.2 0.3 - 

Emeğin Partisi 51.756 0.1 0.2 - 

İşçi Partisi 57.607 0.2 0.2 - 

Demokrasi ve Barış P. 24.620 0.1 0.1 - 

DEPAR 37.175 0.1 0.1 - 

SİP 37.680 0.1 0.1 - 

YDP 44.787 0.1 0.1 - 

Bağımsızlar 270.265 0.7 0.9 3 

Geçersiz Oylar 1.471.574 3.9   

Kullanılan Oylar 
Toplamı 

32.656.070    

Oy Kullanmayanlar 4.839.147 12.9   

TOPLAM 37.495.217 100.0 100.0 550 

Kaynak: Turan, Ali Eşref (2004). Türkiye’de Seçmen Davranışı: Önceki Kırılmalar ve 

2002 Seçimi, s. 167. 

 

Yukarıdaki tabloda da dikkat çektiği gibi, 18 Nisan 1999 Genel Seçimlerine 

20 parti katılırken; bir önceki seçimde barajı aşarak Meclis’e girmiş olan beş partiden 
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dördü Meclis’te sandalye bulundurma hakkını kazanmıştır. Bunun yanında 1999 Se-

çimleri, aşağıda sıralanan sonuçlar açısından da Türkiye siyasi hayatının önem taşı-

yan seçimleri arasında yer almaktadır (Özkan, 2002:272): 

1. 18 Nisan 1999 Seçimleri’nde Bülent Ecevit, ilerlemiş yaşına rağmen, solun 

güvenilir lideri olarak yükselen imajını, Abdullah Öcalan’ın yakalanmasıyla avantaja 

dönüştürmüş ve sandıktan birinci parti olarak çıkmayı başarmıştır. 

2. 1999 seçim sonuçları, Türk seçmeninin 1995 Genel Seçimindekinden farklı 

tercihler yaptığını göstermektedir. Seçmenlerin bu tercihlerinde hiç kuşkusuz, çarpık 

kentleşmenin, gelir dağılımdaki dengesizliklerin, laik eğitim düzeninin bozulmasının, 

irticanın, terörün ve sosyal güvenliğin azalmasının rolü bulunmaktadır (Tokgöz, 

1999:87). İşte toplumsal ve siyasal ortamdaki bu bozulma, MHP oylarının tahminle-

rin üzerinde bir artış göstermesinde önemli etkiye sahip olmuştur. Öyle ki, seçmenin 

geçmişte yeterince destek vermediği ve hatta efsaneleşen liderinden yoksun girdiği 

seçimde MHP; bir yandan denenmemişliğinin getirdiği avantajı kullanıp, diğer yan-

dan da kendisiyle aynı kulvarı paylaşan partnerlerinin güvenilmezliği sebebiyle (Al-

kan, 1999:41) seçimin ikinci galibi olarak iktidar ortağı konumuna yükselebilmiştir. 

Bilgin’e (1999:11) göre ise, MHP’nin oy oranını artırmasında, toplumsal 

merkezle bu partinin temsil ettiği Türkiye’nin kendi kültürel değerleri, ulusal varlığı 

ve ‘tarih bilinciyle’ modernleşmesi çerçevesindeki ‘milliyetçilik anlayışı’ arasındaki 

paralellik önemli rol oynamıştır. Bir başka anlatımla MHP’nin milliyetçiliği, toplum-

sal merkezin taleplerini, politik alana taşıyacak bir nitelikte algılanmıştır.   

Aslında bu seçimlerde merkezdeki bütün partiler (MHP kadar başarı sağlamış 

olmasalar da) milliyetçiliğe endeksli bir seçim kampanyası yürütmüşlerdir. Bir an-

lamda seçimin gündemini bölücülük tehlikesine karşı birlik olma, devletin ve vatanın 

bölünmezliğini sağlama gibi konular belirlemiştir. Merkez sağda DYP ve ANAP, 

merkez solda ise DSP milliyetçiliğe özel bir vurgu yapmıştır. Hatta DYP seçim önce-

sinde kendine yakın televizyon kanalında Tuğrul Türkeş’in “gerçek ülkücülerin 

DYP’ye oy vermeleri gerektiğini” telkin eden sözlerini yayımlayarak milliyetçi oyları 

alma çabasına girmiştir (Arslan, 1999:47-48).     

3. 1999 Seçimlerinde seçmen en büyük dersi, CHP’ye vermiştir. Bu manada 

Türk seçmeni, kavgacı, uzlaşmaz ve en sıkıntılı dönemde ve zor şartlarda kurulmuş 
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bir hükümeti bozan CHP’yi % 7.8’lik oy oranıyla, meclis dışına atarak cezalandır-

mıştır. 

CHP’nin modernleşen, değişim isteyen toplumsal merkezin taleplerine değil 

de, o toplumsal merkezi oluşturan değerlere (sözgelimi, inanç özgürlüğü, girişim 

özgürlüğü, geleneklerin korunması) karşı 1930 yılından kalan devletçi bir tavır alma-

sı ciddi ve temel bir çıkmazdır. Buna karşılık DSP’nin yükselişin arkasında Ecevit’in 

bu partiyi toplumsal merkezin değerleriyle, kültürüyle barışık bir anlayışta inşa etme-

sinin önemli bir rolü olduğu vurgulanmalıdır. Diğer bir önemli nokta ise DSP’nin, 

CHP’ye göre Devlet/merkezli olmak yerine, toplumsal/merkezle ittifak arayışını ba-

şından beri canlı tutmasıdır. Toplumsal değerlerin, kültürel kabullerin değiştirilmesi 

gereken unsurlar olarak görmek yerine; onlara toleransla bakan, dini inançlara hoşgö-

rü ile yaklaşan bu anlayış DSP’yi toplumsal merkeze yaklaştırmıştır. Bir başka anla-

tımla, DSP’nin ortaya koyduğu “inançlara saygılı laiklik” anlayışı CHP’nin laikçi 

müdahaleci tavrı karşısında, önemli bir sivil anlayışı ifade etmiştir (Bilgin, 1999:8-

9).    

4. 1999 Genel Seçimleri, aynı zamanda çok iyi bir reklamın, reklamı kadar iyi 

olmayan bir partiyi seçimin galibi yapamayacağını da ortaya koymuştur. Gerek 

ANAP gerekse de DYP kampanyası bu anlamda ne kadar derli toplu olursa olsun, 

partilerin gerileyişini durdurmaya yetmemiştir. 

Bostancı’ya (1999:46-47) göre, her iki partinin 1991 seçimlerinden itibaren 

“toplam” oylarındaki dramatik gerileyişinde 4 faktör belirleyici olmuştur. Öncelikle 

olarak bu partilerin kimliklerinin bir göstereni olarak yıllar içinde oluşturdukları be-

yanlara bakıldığında, ağırlığı, iki genel başkan arasındaki çekişme ve çatışmaların 

oluşturduğu görülmektedir. Böylelikle kişiselleşen üslup, seçmenin gündelik hayatı-

nın dışına düşmüştür. İkinci bir husus, 95 ve 99 arası dönemde ANAP ve DYP’nin 

siyasi arenada sürekli yer değiştirmesidir. 1995 Seçimlerine politik skalada hemen 

RP’nin yanında giren ANAP, 1999 Seçimlerinde politik merkeze kayarken; DYP 

bütünüyle tersine hareket etmiş, yani RP’ye yaklaşmıştır. Bu karşılıklı yer değiştir-

meyi toplumsal tabanların da aynı hızla yapması elbette beklenmemelidir. Üstelik bu 

tür hareketlilikler kaçınılmaz şekilde her iki partide de kopmalar yaratmıştır. Üçüncü 

ise, yolsuzluk vť usulsüzlük konularında her iki partinin de şaibe altında kalması ve 

hiçbir ümit verici çıkış yolu ortaya koyamamalarıdır. Nihayet dördüncüsü, demokra-
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si, orta sınıflaşma, etnik ayrımcılık konularında, yani ülkenin temel meselelerinde 

seçmen için anlamlı sayılacak bir yaklaşımı ikna edici bir şekilde takdim edememele-

ridir.  

2. 18 Nisan 1999 Genel Seçimleri’nde Partilerin Siyasal Reklamları 

a. Anavatan Partisi (ANAP) 

1) Reklam Yayınlatmak İçin Tercih Edilen Gazete 

Tablo 62: 1999 Genel Seçimlerinde ANAP’ın Siyasal Reklam Yayınlatmada Tercih 

Ettiği Gazetelerin Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

1 2,3 2,3 2,3

11 25,6 25,6 27,9

8 18,6 18,6 46,5

10 23,3 23,3 69,8

6 14,0 14,0 83,7

7 16,3 16,3 100,0

43 100,0 100,0

Cumhuriyet

Sabah

Milliyet

Hürriyet

Zaman

Türkiye

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 62’de de görüldüğü gibi, incelenen seçim dönemi içinde Anavatan Par-

tisi’nin toplam 43 adet reklamının 1’i Cumhuriyet, 11’i Sabah, 8’i Milliyet, 10’u 

Hürriyet, 6’sı Zaman ve 7’si Türkiye gazetelerinde yayınlanmıştır. Buna göre, 

ANAP’ın en çok reklam yayınlattığı gazeteler Sabah ve Hürriyet olurken; bu partinin 

en az reklam verdiği gazete Cumhuriyet’tir. Yüzdelik dağılama baktığımızda, 

ANAP’a ait analiz edilen reklamların % 25.6’sı Sabah, % 23.3’ü Hürriyet, % 18.6’sı 

Milliyet, % 16.3’ü Türkiye, % 14’ü Zaman ve % 2.3’ü Cumhuriyet gazetesinde yer 

almaktadır. Bu sonuçlardan da anlaşıldığı gibi, 18 Nisan Seçimlerinde ANAP, bir 

yandan Sabah, Hürriyet ve Milliyet gibi tirajı yüksek ve merkezde yer alan gazete-

lerde reklam yayınlatmak suretiyle daha çok sayıda seçmene ulaşmayı hedeflerken; 

diğer yandan Zaman ve Türkiye gibi gazetelere de reklam vererek, muhafazakar sağ 

seçmenin desteğini kazanmaya çalışmıştır. Bilindiği üzere Hürriyet ve Sabah gibi 

gazeteler merkez/liberal basının, Cumhuriyet Gazetesi merkez/ sol basının ve Türki-

ye Gazetesi muhafazakar (İslamcı/milliyetçi) sağ basının temsilcileri olarak değer-

lendirilmektedir (Doğanay ve Keskin, 2000:14).    

2) Siyasal Reklam Türü 
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Tablo 63: 1999 Genel Seçimlerinde ANAP’ın Tercih Ettiği Siyasal Reklam Türle-

rin Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

15 34,9 34,9 34,9

5 11,6 11,6 46,5

3 7,0 7,0 53,5

20 46,5 46,5 100,0

43 100,0 100,0

Parti İmajı

Konu Reklamları

Pozitif Siyasal Reklam

Karar Ver Oy Kullan

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 63’e göre, analiz edilen 43 reklam içinde, en fazla ağırlığa sahip olan 

tür 20 adetle karar ver oy kullan reklamlarıdır. Bunu 15 adetle parti imajı, 5 adetle 

konu reklamı ve 19 adetle de pozitif reklam takip etmektedir. Yüzdelik dilim açısın-

dan ANAP’a ait reklamların % 46.5’i karar ver oy kullan, % 34.9’u parti imajı, % 

11.6’sı konu reklamı ve % 7’si pozitif reklam türündendir. Öyle anlaşılıyor ki; Ana-

vatan Partisi, 1999 Genel Seçimleri öncesi yürüttüğü siyasal kampanyasında seçimi-

nin önemini hatırlatan, seçmenlerden iyi bir değerlendirme yapmalarını isteyen ve oy 

vermenin gerekliliğine vurgu yapan (kendini seçmesini isteyen) bir stratejiyi sürekli 

ön planda tutmuştur. 

3) Siyasal Reklamlarda Öne Çıkarılan Konular 

Tablo 64: 1999 Genel Seçimlerinde ANAP Reklamlarında Öne Çıkan Konuların 

Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

1 2,3 2,3 2,3

2 4,7 4,7 7,0

2 4,7 4,7 11,6

8 18,6 18,6 30,2

3 7,0 7,0 37,2

11 25,6 25,6 62,8

13 30,2 30,2 93,0

3 7,0 7,0 100,0

43 100,0 100,0

Ekonomi

Sağlık

Eğitim

Gelecek Beklentisi

Duyuru

Geçmişteki İcraatlar

Gelecek Projeleri

Birden Çok Konu

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 64’e göre, incelenen 43 ANAP reklamının % 2.3’ünde ekonomi, % 

4.7’sinde sağlık, yine % 4.7’sinde eğitim, % 21’inde geleceğe yönelik beklenti ve 

gelecek projeleri, % 11’inde geçmişteki icraatlar, % 7’sinde parti ait etkinliklerin 

duyurusu ve yine % 7’sinde birden çok konu ağırlıklı olarak işlenmiştir. Sayısal ifa-

delerden de anlaşıldığı gibi ANAP, 1999 Genel Seçimlerinde bir yandan geçmişteki 
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olumlu icraatlarından bahsetmek suretiyle parti imajını güçlendirmeye çalışırken; 

diğer geleceğe dair umutlu beklenti ve projeleri reklamlarına taşımıştır. 

4) Pozitif Siyasal Reklam Türü 

Tablo 65: 1999 Genel Seçimlerinde ANAP’ın Yayınlattığı Pozitif Siyasal Reklam-

ların Türlere Göre Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

6 14,0 14,0 14,0

8 18,6 18,6 32,6

29 67,4 67,4 100,0

43 100,0 100,0

Tanıtma Reklamı

Efsanevi Kişiliği
Oluşturma

Pozitif Konu

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 65’e göre, ANAP’ın pozitif içeriğe sahip 43 reklamında pozitif konu 

türünün ağırlıklı bir yeri bulunmaktadır. Öyle ki, yüzdelik dağılım açısından pozitif 

içerikli reklamların % 67.4’ünü bu tür oluştururken; 14’ünü tanıtma ve % 8’ini de 

efsanevi kişiliği oluşturma türü meydana getirmektedir. Öte yandan 1999 Seçimleri 

öncesi yayınlanan ANAP’a ait siyasal reklamları kendi içinde pozitif ve negatif diye 

ayrımlandırdığımızda, incelenen reklamların tamamının pozitif içeriğe sahip olduğu 

ortaya çıkmaktadır. 

5) Negatif Siyasal Reklam Türü 

Tablo 66: 1999 Genel Seçimlerinde ANAP’ın Yayınlattığı Negatif Siyasal Reklam-

ların Türlere Göre Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

43 100,0,00Missing
Sayı Yüzde

 
Tablo 66’da da dikkat çektiği gibi ANAP, 1999 Genel Seçimleri öncesi yürüt-

tüğü reklam kampanyasında rakip parti ya da adaya doğrudan veya dolaylı saldırıları 

içeren negatif stratejiyi hiç kullanmamıştır. Öyle ki, ANAP’a ait analiz edilen 43 

reklamın tamamı olumlu içerik taşımaktadır. 

6) Siyasal Reklamlarda Kullanılan Çekicilik Türü 
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Tablo 67: 1999 Genel Seçimlerinde ANAP Reklamlarında Kullanılan Çekicilik Tü-

rünün Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

40 93,0 93,0 93,0

3 7,0 7,0 100,0

43 100,0 100,0

Rasyonel Çekicilik

Samimiyet Çekiciliği

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 67’ye göre, analiz edilen 43 ANAP reklamı içinde 40 reklamda rasyo-

nel çekicilik, 3 reklamda da samimiyet çekiciliği kullanılmıştır. Yüzdelik dağılıma 

baktığımızda; ANAP reklamlarının % 93’ünü rasyonel çekicilik, % 7’sini ise sami-

miyet çekiciliği oluşturmaktadır. Sayısal ifadelerinden de anlaşıldığı gibi, 1999 Se-

çimleri’nde Anavatan Partisi, daha çok seçmenin aklına hitap eden bir stratejiyi 

kampanyasına taşıdığından, mizah, korku, ahlak ve cinsel çekicilik gibi duyguları 

harekete geçiren türleri hiç kullanmamıştır.      

18 Nisan 1999 Genel Seçimleri kampanyasını Lowe Adam reklam Ajansı ge-

liştirdiği işbirliği sonucunda yürüten Anavatan Partisi, reklamlarında “Çözüm Tek, 

Anavatan Partisi Evet” ve “Hatırla, Düşün Oy Kullan” gibi sloganları kullanmıştır. 

Gazete reklamlarında sık sık geçen “Sessiz çoğunluk” adlandırmasıyla da seçmenle-

rin büyük bir çoğunluğuna ulaşılmak istenmiştir. Bu anlamda kampanyanın bütün 

sorumluluğunu üstlenen Lowe Adam, hedef kitleyi ve mesajı ikiye ayırmaktadır 

(Özkan, 2002:255): 

1. Öncelikle ANAP’ın sadık seçmenine partiye olan güvenindeki haklılığını, 

partinin gerçekleştirdiği icraatlarındaki başarılarını anımsatarak geleceğe dönük he-

defleri belirtmek. 

2. Seçim sonuçlarını büyük ölçüde etkileyecek olan kararsız kitledir. Gençler, 

kadınlar, diğer partilere oy verip hüsrana uğramış seçmenler… ANAP kampanyasın-

da bu seçmenlere “sessiz çoğunluk” adı verilmektedir. Dolayısıyla burada ortaya 

çıkan en önemli sonuç; Anavatan Partisi 1999 Seçimlerinde yürüttüğü reklam kam-

panyasında öncelikle partiye yakın olan seçmenlerin parti bağlılığını güçlendirmeyi, 

daha sonra ise sayıları gittikçe artan kararsız seçmenleri partiye oy vermeye ikna 

etmeyi amaçlamıştır. 



 332 

Kampanya boyuncu ulusal gazetelerde 15 farklı reklamı yayınlanan ANAP, 

reklam stratejisi olarak genelde geçmişte yaptığı icraatları tekrar hatırlatmak suretiyle 

olumlu bir parti imajı oluşturmak istemiştir.  

Anavatan Partisi 1999 Seçim kampanyası boyunca rakibi doğrudan ya da do-

laylı olarak karalayan ya da eleştiren negatif reklamlara hiç yer vermemiş; bunun 

yerine pozitif ve normatif reklamları tercih etmiştir. 

ANAP’ın siyasal reklamlarındaki temel söylemi, Mesut Yılmaz‘ın tarihi bir 

belge olduğunu söylediği, “Sessiz Çoğunluğun Sesi İçin Türkiye Sözleşmesi” oluş-

turmaktadır (Tokgöz, 1999:82). Bu tarz reklamda seçmen kitlelere, maddeler halinde 

sıralanan “işsizlik sigortası, hayat pahalılığı, çağdaş eğitim, kişisel sağılık sigortası, 

her aileye bir konut, tarım ürünlerine sigorta ve pirim sistemi, yerel yönetimler re-

formu, şeffaf, adil ve özgürlüklere saygılı devlet yönetimi “ gibi konularda vaatler 

sunulmuştur. 

Yine bu konular arasında işsizlik, hayat pahalılığı, eğitim ve sağlık gibi konu-

larda tek tek yoğunlaşan ve son tahlilde toplumun çeşitli kesimlerine seslenen rek-

lamlar da tasarlanmıştır. “Sessiz çoğunluk iş istiyor”, “pahalılığı yok edeceğiz”, “ses-

siz çoğunluk pahalılık yetsin diyor”, “her hastane deva kapısı olacak”, “sessiz çoğun-

luk hastane eziyeti bitsin diyor” ve “eğitim hamlesini tamamlayacağız” üst başlıkla-

rını taşıyan reklamlar bu anlayışa örnek gösterilebilir. Ayrıca söz konusu reklamlarda 

sessiz çoğunluk olarak adlandırılan topluluğun içinden farklı kesimleri temsil eden 

insanların fotoğrafları ve sözleriyle birlikte; çözümler sunan ANAP lideri Mesut 

Yılmaz’ın fotoğrafına yer verilmiştir. 

Genel olarak değerlendirildiğinde 18 Nisan 1999 Genel Seçimlerinde daha 

çok parti imajı, karar ver oy kullan ve konu reklamlarına ağırlık veren ANAP, lider 

imajı üzerinde hiç yoğunlaşmamıştır (bakınız, Tablo 63). Karahan Uslu’ya 

(2000b:83) göre, ANAP önderi Mesut Yılmaz hakkında ileri sürülen yolsuzluk iddia-

ları neticesinde gensoru ile hükümetten düşmüş olmasından dolayı lider imajına yük-

lenilmemesi; buna karşılık sorunların ve olumlu faaliyetlerin ön plana çıkarılması 

yerinde bir hareket tarzı olmuştur.  

Kollektif hafızanın tazelenmesini amaçlayan reklamlarda, geçmişin muhase-

besi; hem ANAP’ın seçim öncesi 18 aylık azınlık koalisyonu içinde yer almak sure-

tiyle katkıda bulunduğu siyasi karar ve eylemlere referansla, hem de doğal lider Ö-
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zal’ın adı zikredilmeden onun dönemine referans yapan mesajlarla gerçekleştirilmiş-

tir (Karahan Uslu, 2000b:83). Örneğin geçmişte yapılan icraatların anlatıldığı Mesut 

Yılmaz imzalı bir reklamda, “Sessiz çoğunluk şahittir. Terörle kavgam var. Dünya 

2000 yılına hazırlanıyor. Biz neredeyiz?” şeklinde bir üst başlık kullanıldıktan sonra, 

18 aylık ANASOL-D Hükümeti döneminde hayata geçirilen olumlu çalışmalardan 

bahsedilmektedir. Yine reklamda “Bu durumu hazmedemeyenler, ele ele verip bizi 

hükümetten indirdiler. Kara çaldılar. Tuzak kurdular… Şimdi daha da kararlıyız. 

Sevgili vatandaşım sana söz veriyorum. Türkiye’nin üstünden bu karanlığı söküp 

atacağız. İşi de, aşı da, huzuru da olan aydınlık ve güçlü bir Türkiye’yi birlikte kura-

cağız” denilmek suretiyle bir taraftan aydınlık Türkiye için seçmenlere umut aşılan-

makta, diğer taraftan da ANASOL- D hükümetinin gensoruyla düşürülmesinde etkili 

olan DYP, CHP ve FP gibi partilere gönderme yapılmaktadır. 

Mesut Yılmaz imzalı bir mektuptan oluşan karar ver oy kullan türündeki si-

yasal reklamda, “Hatırla, Düşün, Oy Kullan” sloganı esas alınmıştır. Reklamda, seç-

menlerden bugün Türkiye’de 15 yıl öncesinden daha iyi ve yeni ne varsa bunun A-

navatan Partisi’nin eseri olduğunu hatırlamaları istenmektedir. Ayrıca “Düşün: bizim 

yaptıklarımıza onların hayali bile yetişemez. Seçimini yap. Türkiye çağ atlarken ic-

raatlarımızın üzerine hangisi bir çivi çaktı. Hatırla, düşün, seçimini öyle yap. Çocuk-

larının geleceğini kime emanet edebilirsin? 1983’ten bugüne Türkiye’de yeni ve da-

ha iyi olan her şeyin altında kimin imzası var? 18 ayda pahalılığa ve teröre en karar-

lı darbeyi kim vurdu? Hatırla, düşün, oyunu öyle kullan” ifadeleriyle seçmenlerden 

oy vermeden önce daha sağlıklı düşünüp karar vermeleri talep edilmektedir.        

b. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 

1) Reklam Yayınlatmak İçin Tercih Edilen Gazete 

Tablo 68: 1999 Genel Seçimlerinde CHP’nin Siyasal Reklam Yayınlatmada Tercih 

Ettiği Gazetelerin Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

19 33,9 33,9 33,9

9 16,1 16,1 50,0

12 21,4 21,4 71,4

16 28,6 28,6 100,0

56 100,0 100,0

Cumhuriyet

Sabah

Milliyet

Hürriyet

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde
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Tablo 68’e göre, Cumhuriyet Halk Partisi, 1999 Genel Seçimleri öncesi ana-

liz edilen gazetelerden Cumhuriyet’te 19, Sabah’ta 9, Milliyet’te 12 ve Hürriyet’te 16 

adet olmak üzere toplam 60 reklam yayınlatmıştır. Yüzdelik dağılıma baktığımızda 

CHP reklamlarının % 33.9’u Cumhuriyet’te, % 28.6’sı Hürriyet’te, % 21.4’ü Milli-

yet’te ve % 16.1’i de Sabah gazetesinde yer almaktadır. Burada dikkati çeken önemli 

bir nokta, 1995 Genel Seçimlerinde olduğu gibi bu seçim döneminde de CHP, kendi 

seçmen kitlesine hitap eden sol ve merkez gazetelerde reklam yayınlatmayı tercih 

etmiş; muhafazakar sağ basın olarak bilinen Türkiye ve Zaman gibi gazetelere ise 

reklam vermemiştir. 

2) Siyasal Reklam Türü 

Tablo 69: 1999 Genel Seçimlerinde CHP’nin Tercih Ettiği Siyasal Reklam Türle-

rin Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

7 12,5 12,5 12,5

7 12,5 12,5 25,0

12 21,4 21,4 46,4

16 28,6 28,6 75,0

14 25,0 25,0 100,0

56 100,0 100,0

Parti İmajı

Konu Reklamları

Pozitif Siyasal Reklam

Negatif Siyasal Reklam

Karar Ver Oy Kullan

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 69’a göre, CHP’nin 1999 Genel Seçimlerinde yayınlattığı 56 reklamın 

% 28.6’sını negatif siyasal reklam, % 25’ini karar ver oy kullan, % 21.4’ünü pozitif 

siyasal reklam, % 12.5’ini parti imajı ve yine % 12.5’ini konu reklam türü oluştur-

maktadır. Sayısal ifadelerden de anlaşıldığı gibi Cumhuriyet Halk Partisi, yürüttüğü 

reklam kampanyasında bir taraftan rakiplere saldırı ve eleştirileri esas alan bir yakla-

şıma, diğer taraftan da seçmenlerden sağlıklı değerlendirmeler yapmalarını isteyen 

bir stratejiye ağırlık vermiştir. 

3) Siyasal Reklamlarda Öne Çıkarılan Konular 
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Tablo 70: 1999 Genel Seçimlerinde CHP Reklamlarında Öne Çıkan Konuların Sa-

yısal ve Yüzdelik Dağılımı 

9 16,1 16,1 16,1

11 19,6 19,6 35,7

1 1,8 1,8 37,5

1 1,8 1,8 39,3

3 5,4 5,4 44,6

2 3,6 3,6 48,2

13 23,2 23,2 71,4

4 7,1 7,1 78,6

7 12,5 12,5 91,1

5 8,9 8,9 100,0

56 100,0 100,0

Ekonomi

Demokratik Haklar

Sosyal Güvenlik

Siyasal Yozlaşma

Yolsuzluk

Dini İnanç

Duyuru

Geçmişteki İcraatlar

Gelecek Projeleri

İrtica

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 70’e göre, incelenen 56 CHP reklamının % 16.1’inde ekonomi, % 

19.6’sında demokrasi ve demokratik haklar, % 1.8’inde sosyal güvenlik, yine % 

1.8’inde siyasal yozlaşma, % 5.4’ünde yolsuzluk, % 3.6’sında dini inanç, % 

23.2’sinde partinin yaptığı etkinliklerin duyurusu, % 7.1’inde geçmişte yapılan icra-

atlar, % 12.5’inde gelecek projeleri ve % 8.9’unda irtica konuları ağırlıklı işlenmiştir. 

Buna göre 1999 Genel Seçimlerinde CHP, yaptığı etkinliklerin duyurusunun yanında 

sosyal demokrat bir parti olması münasebetiyle, demokrasi ve demokratik haklar gibi 

konuları reklamlarında daha fazla işlemiştir. 

4) Pozitif Siyasal Reklam Türü 

Tablo 71: 1999 Genel Seçimlerinde CHP’nin Yayınlattığı Pozitif Siyasal Reklam-

ların Türlere Göre Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

13 23,2 32,5 32,5

6 10,7 15,0 47,5

21 37,5 52,5 100,0

40 71,4 100,0

16 28,6

56 100,0

Tanıtma Reklamı

Efsanevi Kişiliği
Oluşturma

Pozitif Konu

TOPLAM

,00Negatif İçerik

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 71’e göre, CHP’nin olumlu içerik taşıyan reklamlarında pozitif konu 

türünün ağırlığı dikkat çekmektedir. Öyle ki, toplam 40 reklam arasında bu türe ait 

reklam sayısı 21’dir. Bunun yanında 13 tanıtma ve 6 adet de efsanevi kişiliği oluş-
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turma reklamı bulunmaktadır. Yüzdelik dilim açısından, CHP’nin pozitif reklamları-

nın % 52.5’i pozitif konu, % 32.5’i tanıtma ve % 15’i efsanevi kişiliği oluşturma 

türleri arasında yer almaktadır.  

5) Negatif Siyasal Reklam Türü 

Tablo 72: 1999 Genel Seçimlerinde CHP’nin Yayınlattığı Negatif Siyasal Reklam-

ların Türlere Göre Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

16 28,6 100,0 100,0

40 71,4

56 100,0

İmalı Karşılaştırma
Reklamı

,00Pozitif İçerik

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 72’ye göre, Cumhuriyet Halk Partisi, 1999 Genel Seçimlerinde negatif 

siyasal reklam türü olarak sadece imalı karşılaştırmayı kullanmıştır. Bu bağlamda 

analiz edilen 16 negatif reklamda da bu tür egemendir. Öte yandan CHP negatif içe-

rik taşıyan kampanyasında, rakip parti ya da adayın kimliğini açıkça tanımlayan ve 

onun yetersizliğine vurgu yapan, doğrudan saldırı ve doğrudan karşılaştırma yakla-

şımlarını hiç benimsememiştir. 

6) Siyasal Reklamlarda Kullanılan Çekicilik Türü 

Tablo 73: 1999 Genel Seçimlerinde CHP Reklamlarında Kullanılan Çekicilik Tü-

rünün Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

50 89,3 89,3 89,3

6 10,7 10,7 100,0

56 100,0 100,0

Rasyonel Çekicilik

Samimiyet Çekiciliği

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 73’e göre, CHP 1999 Genel Seçimlerinde daha çok seçmenlerin man-

tıklarına hitap eden bir stratejiyi reklamlarına taşımıştır. Çünkü bu partiye ait 56 si-

yasal reklamın 50’sinde rasyonel çekicilik egemendir. Yüzdelik dağılıma baktığı-

mızda siyasal reklamların % 89.3’ünde rasyonel çekicilik, % 10.7’sinde ise samimi-

yet çekiciliği temaları kullanılmıştır.  
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18 Nisan 1999 Genel Seçimlerine Alfa Reklam Üssü isimli reklam ajansıyla 

geliştirdiği işbirliği sonucu hazırlanan CHP’nin, ulusal gazetelerde 9 farklı reklamı 

yayınlanmıştır. 

Ana sloganı “Değişimin Gücü” olarak belirleyen CHP, kampanya stratejisini; 

diğer partilerin ve özellikle de DSP’nin seçmen nezdindeki gerçek yüzünün anlaşıl-

masının sağlanması, yolsuzlarının sorumlusu olduklarının vurgulanması, partinin 

Cumhuriyet ilkelerinin gerçek savunucusu sıfatıyla ülke sorunlarını çözebilecek bir 

parti olduğu kanaati oluşturularak oy oranlarının artırılması üzerine temellendirmiştir 

(Karahan Uslu, 2000b:83). CHP’nin kampanya çalışmalarını yürüten Alfa Reklam 

Üssü’nün Başkanı Ümit Denizer ise, Mart 1999 tarihli MediaCat Dergisi’nde partinin 

stratejisini şöyle açıklamaktadır (aktaran, Özkan, 2002:238-240): 

“Siyasal iletişim çalışmaları bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de parti-

zanlar ve sempatizanlar dışındaki seçmen kitlelerini hedef seçerler. Seçimleri doğru-

dan etkileyen yüzergezer veya kararsız oyların sahibi bu hedef kitle, toplam seçmen 

sayısının yaklaşık % 25’i olarak kabul edilir. Ancak 18 Nisan Seçimleri için kararsız 

seçmen oranının % 40’ları aştığı saptanmıştır… Partiler de, siyasal iletişimciler de 

bilirler ki; kırsal kesimler, seçimlerde genellikle kemikleşmiş bir tavır sergilerler. 

Seçim sonuçlarını belirlediği bilinen; yüzergezer, kararsız veya tepkili oy sahipleri-

nin daha çok kentlerde toplandığı kabul edilir. Bu nedenle seçim kampanyaları da 

genellikle kentsoylu seçmenlere yönelir. Futbol fanatikleri gibi, partizanları ve sem-

patizanları alanlara toplayan mitingler artık çok yanıltıcı olmaktadır. Bu somut ger-

çek nedeniyle denilebilir ki; seçimleri artık medyada estirilen rüzgâr kazandırır. 

Medyadaki rüzgârı liderin imajı çıkaracaktır. Liderin imajına sağlam projeler destek 

olur. İletişim çalışmalarına sağlam projelerin tüm ayrıntılarına hâkim olan güvenilir 

bir kadro yardım eder. Ve son katkı, ideolojiden beklenir. Çünkü siyasetin odağında 

çağdaş insanın ihtiyaçları vardır artık. Dolayısıyla oylar, bu ihtiyaçları karşılayacak 

projeleri ve kadroları kim sunarsa ona gider. Böylece seçimleri kazandıran sihirli 

formül kendiliğinde belirir: Başarı= medya+lider+projeler+kadro+ideoloji+…”. 

CHP reklamlarında ana temayı, Gerek ANAP-DSP-DTP koalisyon hükümeti, 

gerekse de DSP başkanlığındaki azınlık hükümeti döneminde ortaya çıkan yolsuzluk 

iddiaları ve skandallar dolayısıyla bu partilerin eleştirisi oluşturmaktadır. Yine CHP 

aracılığıyla aydınlık bir Türkiye’nin yaratılacağı temasına sürekli vurgu yapılmakta-
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dır. Bu bağlamda Cumhuriyet Halk Partisi’nin ulusal gazetelerde yayınlanan siyasal 

reklamlarının, negatif, pozitif ve normatif bir karakter taşıdığı rahatlıkla söylenebilir. 

İmalı karşılaştırma türünde hazırlanan her bir ilanda CHP farlı siyasi rakibini 

hedef almıştır. “Bir Dakika Düşün” ana başlığının kullanıldığı bir reklamın hedefi 

geçmiş dönemlerde iktidar olmuş ANAP ve DYP gibi merkez sağ partilerdir. Söz 

konusu reklamda; “300 bin işçiyi işinden çıkaranlara mı? Esnafın kepengine kilit 

vurduranlar mı? Çalışan, üreten insanları faize, bankaya ezdirenler mi? Ülkeyi 140 

milyar dolar borca batıranlar mı? Vergi yasasıyla esnafı, halkı canından bezdirenler 

mi?... Türkiye’yi kurtaracakmış…” ifadeleriyle geçmişte ülkeyi yönetmiş bu iki par-

tiye yönelik karalama ve eleştiriler dile getirilmektedir. Yine reklamın final bölü-

münde “Boş vaat değil çözüm istiyorsan, boş verme karar ver. Aydınlık Türkiye için 

çözüm sosyal demokrasi” denilerek, seçmenlerden sorumlu bir şekilde hareket etme-

leri, aydınlık bir Türkiye özleminin hayata geçirilmesi için oylarını CHP lehinde kul-

lanmaları istenmektedir. Genelde ulusal gazetelerin tam sayfasında yayınlanan bu 

tarz reklamlarda, görsel tasarım olarak sadece yazıdan yararlanılmıştır. 

“Bir Dakika Düşün” ana başlığıyla yayınlanan ikinci tür ilanın ANAP’ı hedef 

almıştır. Reklamda “Eşe dosta devlet ihalelerini dağıtanlar mı? Hazine arazilerini 

yandaşlarına tahsis edenler mi? Gece yarısı, iş adamlarıyla banka ve televizyon ka-

nalı pazarlığı yapanlar mı? Halkın bir katrilyon lirasını, üç bankaya kaptıranlar mı? 

Birbirinin yolsuzluklarını aklayanlar ve başbakanlık için onlarla suç ortaklığı yapan-

lar mı? Temiz ve onurlu bir Türkiye yaratacakmış…” gibi sözlere ifadelere yer ve-

rilmek suretiyle ANAP’ın iktidarı zamanında ortaya çıkan yolsuzluk ve skandallara 

gönderme yapılmıştır. 

Bu türün son örneğinde ise FP ile DYP hedef alınan ve eleştirilen partiler ol-

muştur. Yine “Bir Dakika Düşün” ana başlığının kullanıldığı reklamda gövde met-

ninde “Yıllardır oy pazarlığıyla din istismarı yapanlar mı? Tarikatlarla, cemaatler-

le, liste pazarlığı yapanlar mı? Haftalık resmi tatilin, Pazar yerine Cuma olması için 

önerge verenleri liste başına getirenler mi? Kadınlar, gençler, aydınlık için bir daki-

ka karanlık eylemi yapanlar Cumhuriyete sahip çıkarken; toplumsal mücadeleden 

kaçanlar mı? Cumhuriyetin güvencesi olacakmış…” ifadeleri yer almaktadır. 

CHP’nin örnek olarak sunulan bu reklamında, cemaat ve tarikat mensuplarını millet-
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vekili adayı göstermesiyle FP; irticacılarla işbirliği yaptığı gerekçesiyle de DYP, 

eleştirilerin odağındaki iki parti olmuştur. 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin pozitif ve normatif içerikli reklamlarında ise; 

“Herkesin sağlık sigortası olacak. Doktor bulmak için torpile ihtiyaç olmayacak. 

Çocukların eğitimi babaların cüzdanına sağlı olmaktan kurtarılacak. Çağdaş ve laik 

eğitim olanaklarından herkes eşit olarak yararlanacak. 500.000 gence asgari ücret 

düzeyinde burs verilecek…” gibi geleceğe yönelik vaat projeler ön planda tutulmuş-

tur. 

Öte yandan kampanya boyunca parti önderinin fotoğrafı kullanılmamış (parti 

liderinin TV’de katılacağı programın duyurusu niteliğindeki pozitif reklamlar hariç); 

bu suretle Türk seçmeni tarafından kavgacı, hizipçi bir kimlik olarak tanınan Deniz 

Baykal’a yönelik olumsuz kanaatlerin seçim sonuçlarına yansımasının önüne geçil-

mek istenmiştir (Karahan Uslu, 2000b:84).    

c. Doğru Yol Partisi (DYP) 

1) Reklam Yayınlatmak İçin Tercih Edilen Gazete 

Tablo 74: 1999 Genel Seçimlerinde DYP’nin Siyasal Reklam Yayınlatmada Tercih 

Ettiği Gazetelerin Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

45 31,3 31,3 31,3
35 24,3 24,3 55,6
36 25,0 25,0 80,6
9 6,3 6,3 86,8
19 13,2 13,2 100,0
144 100,0 100,0

Sabah
Milliyet
Hürriyet
Zaman
Türkiye
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 74’e göre, Doğru Yol Partisi, 1999 Genel Seçimleri öncesi analiz edi-

len gazetelerden Sabah’ta 45, Milliyet’te 35, Hürriyet’te 36, Zaman’da 9 ve Türkiye 

gazetesinde 19 tane olmak üzere toplam 121 adet reklam yayınlatmıştır. DYP sol 

basın olarak bilinen Cumhuriyet’e ise reklam vermemiştir. Yüzdelik dağılıma baktı-

ğımızda DYP reklamlarının % 31.3’ü Sabah’ta, % 25’i Hürriyet’te, % 24.3’ü Milli-

yet’te, % 13.2’si Türkiye’de ve % 6.3’ü Zaman gazetelerinde yer almaktadır. Sayısal 

ifadelerden de anlaşıldığı gibi, bu seçim döneminde DYP’nin incelenen gazeteler 

içinde en çok Sabah, en az ise Zaman gazetesinde reklamı bulunmaktadır. Genel ola-

rak değerlendirildiğinde DYP, merkez ve tirajı yüksek gazetelerde reklam yayınına 



 340 

öncelik tanımıştır. Öyle ki, DYP’nin “kartelci medya” olmakla suçladığı gazeteleri 

reklam yayınında seçmiş olması, bu kısmın ilginç bulguları arasında yer almaktadır.   

2) Siyasal Reklam Türü 

Tablo 75: 1999 Genel Seçimlerinde DYP’nin Tercih Ettiği Siyasal Reklam Türlerin 

Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

4 2,8 2,8 2,8
92 63,9 63,9 66,7
38 26,4 26,4 93,1
10 6,9 6,9 100,0
144 100,0 100,0

Parti İmajı
Konu Reklamları
Pozitif Siyasal Reklam
Negatif Siyasal Reklam
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 75’e göre, DYP’ye ait incelenen 144 reklam içinde konu reklamlarının 

ağırlığı bulunmaktadır. Bu bağlamda 92 adetle konu reklam türü ilk sırada yer alır-

ken; bunu 38 adetle pozitif siyasal reklam, 10 adetle negatif siyasal reklam ve 4 adet-

le de parti imajı türleri takip etmektedir. Yüzdelik dilim açısından DYP’nin örnekle-

me giren gazetelerde yayınlattığı reklamların % 63.9’u konu reklamı, % 26.4’ü pozi-

tif reklam, % 6.9’u negatif reklam ve % 2.8’i parti imajı türündedir. 

3) Siyasal Reklamlarda Öne Çıkarılan Konular 

Tablo 76: 1999 Genel Seçimlerinde DYP Reklamlarında Öne Çıkan Konuların Sa-

yısal ve Yüzdelik Dağılımı 

13 9,0 9,0 9,0
14 9,7 9,7 18,8
12 8,3 8,3 27,1
13 9,0 9,0 36,1
5 3,5 3,5 39,6
12 8,3 8,3 47,9
5 3,5 3,5 51,4
3 2,1 2,1 53,5
38 26,4 26,4 79,9
4 2,8 2,8 82,6
6 4,2 4,2 86,8
19 13,2 13,2 100,0
144 100,0 100,0

Ekonomi
Eğitim
Konut Sorunu
İşsizlik
Siyasal Yozlaşma
Askerlik
Yolsuzluk
Terör
Duyuru
Gelişme ve İstikrar
Rakip Parti ve Aday
Birden Çok Konu
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 76’ya göre, incelenen 144 DYP reklamının % 9’unda ekonomi, %  

9.7’sinde eğitim, % 8.3’ünde konut sorunu, % 9’unda işsizlik, % 3.5’inde siyasal 

yozlaşma, % 8.3’ünde askerlik, % 3.5’inde yolsuzluk, % 2.1’inde terör ve iç güven-

lik, % 26.4’ünde parti etkinliğinin duyurusu, % 2.8’inde gelişme ve istikrar, % 



 341 

4.2’sinde rakip parti ya da aday ve % 13.2’sinde birden çok konu ön plana çıkmakta-

dır. Sayısal ifadelerden de anlaşıldığı gibi, 1999 Seçimlerinde DYP’nin kampanya 

temasını genel olarak ekonomi, eğitim, konut sorunu ve işsizlik gibi Türkiye’nin ke-

mikleşmiş sorunları oluşturmaktadır. Ayrıca DYP, 1995 Genel Seçimlerinde olduğu-

nu gibi bu seçim yılında da çoklu konuları işleyen reklamlara ağırlık vermek suretiy-

le; kampanya boyunca tek tek ele alınan konuları toplu halde sunmayı yeğlemiştir.      

4) Pozitif Siyasal Reklam Türü 

Tablo 77: 1999 Genel Seçimlerinde DYP’nin Yayınlattığı Pozitif Siyasal Reklam-

ların Türlere Göre Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

41 28,5 30,6 30,6
93 64,6 69,4 100,0
134 93,1 100,0
10 6,9
144 100,0

Tanıtma Reklamı
Pozitif Konu
TOPLAM
,00Negatif İçerik

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 77’ye göre, DYP’nin pozitif içerikli reklamlarında pozitif konu türünün 

ağırlığı dikkat çekmektedir. Öyle ki, toplam 134 pozitif reklam arasında bu türe ait 

reklam sayısı 93’dür. Bunun yanında 41 adet de tanıtma reklamı bulunmaktadır. 

Yüzdelik dilim açısından, DYP’nin pozitif içerikli reklamlarının % 69.4’ünü pozitif 

konu, % 30.6’sını ise tanıtma türleri meydana getirmektedir.  

5) Negatif Siyasal Reklam Türü 

Tablo 78: 1999 Genel Seçimlerinde DYP’nin Yayınlattığı Negatif Siyasal Reklam-

ların Türlere Göre Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

10 6,9 100,0 100,0

134 93,1
144 100,0

Doğrudan Saldırı
Reklamı
,00Pozitif İçerik

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 78’de de dikkat çektiği gibi, Doğru Yol Partisi 1999 Genel Seçim 

kampanyasında sadece doğrudan saldırı türünde negatif reklam türüne ağırlık vermiş-

tir. İncelen 10 negatif reklamda (% 100) bu türün izleri bulunmaktadır. Öte yandan 

DYP, bu seçim yılında rakip parti ya da adayın kimliğini açıkça tanımlamak suretiyle 

karşılaştırma yapan ya da ima yoluyla rakibi eleştiren ve onun yetersizliğini vurgula-

yan türleri hiç kullanmamıştır. 
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6) Siyasal Reklamlarda Kullanılan Çekicilik Türü 

Tablo 79: 1999 Genel Seçimlerinde DYP Reklamlarında Kullanılan Çekicilik Tü-

rünün Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

140 97,2 97,2 97,2
4 2,8 2,8 100,0

144 100,0 100,0

Rasyonel Çekicilik
Ahlaki Çekicilik
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 79’a göre, analiz edilen 144 DYP reklamı içinde 140 reklamda rasyo-

nel çekicilik, 4 reklamda da ahlaki çekicilik kullanılmıştır. Yüzdelik dağılıma baktı-

ğımızda; DYP’ye ait reklamlardın % 97.2 gibi büyük çoğunluğunda rasyonel çekici-

liğin ağırlığı bulunurken; % 2.8’inde ahlaki çekicilik temaları kendini göstermekte-

dir. 

18 Nisan 1999 Genel Seçimlerine muhalefet partisi kişiliğiyle giren Doğru 

Yol Partisi, kampanya çalışmalarında ana sloganı “Yeter Hak Milletin” ve “Çare 

Var! Çözüm Birlikte, Çare Bizde” olarak tespit etmiştir. 

Reklamda “vergi oranlarının düşürülmesi, ekonomik gelişme ve istikrar, de-

mokrasi, bedava sağlık hizmetleri, askerlik süresinde indirim, yargı mekanizmasının 

hızlandırılması, eğitim, gençliğin sorunlarının çözümü, savunma, yolsuzluklarla mü-

cadele, ihracat, KOBİ’ler, dış ilişkilerde güçlü bir Türkiye” gibi temalar üzerinde 

yoğunlaşılırken; hedef kitle olarak parti bağlılığı olanlar ve kararsız seçmenler öne 

çıkmaktadır. Yine siyasal reklamlar aracığıyla “işsizler, gençler, esnaflar, çiftçiler, 

bayanlar, sistem mağdurları, fiziksel engelliler, askerlik çağına gelmiş kişiler, iş a-

damları, memurlar” gibi toplumun farklı kesiminden insanlara ulaşılmak istenmiştir. 

YSK ve RTÜK tarafından televizyon ve radyodan propaganda yapmaya geti-

rilen yasaklama nedeniyle daha çok ulusal basına ağırlık veren DYP’nin kampanya 

çalışmalarında dört farklı yaklaşımı reklamlarına taşıdığı görülmektedir (Özkan, 

2002:246-250): 

İlk yaklaşımda “Çare Bizde” sloganıyla toplumsal sorunlar tek tek ele alınıp, 

her birinde “Çözümün Birlikte, Çarenin DYP’de” olduğu vurgulanmaktadır. İlanları-

nın tamamında sorunları yaşayan toplumsal kesimlerden insanların fotoğrafı kulla-

nılmış ve birinci ağızdan sorunları dile getirilmiştir. 

Tokgöz’e (1999:84) anlayış, 1991 Genel Seçimlerinde reklam çalışmalarında 

mankenlerden yararlanan Refah Partisi’nin söylem tarzıyla örtüşmektedir.  
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İkinci yaklaşımda DYP toplumun çeşitli kesimleriyle ittifak kurma arayışına 

girmektedir. “Cesur Yürek Milletle” başlığını taşıyan bu anlayışta, çiftçilerle, kadın-

larla, gençlerle, engellilerle, esnafla, memurlarla, köylülerle, işçilerle ve çocuklarla 

ittifak kurultayı için millet davet edilmektedir.  

Üçüncü yaklaşımda ekonomi, işsizlik, vergi adaletsizliği, askerlik gibi gün-

demi meşgul eden önemli konular tartışılmaktadır. “Vergi! Çaresi Var! Vergi Oranı 

Ya Düşecek! Ya Düşecek!, Kepenk! Çaresi Var! Kepenler Ya Açılacak! Ya Açıla-

cak!, gibi başlıklarının kullanıldığı ilanların tamamında, eline havaya kaldırmış seç-

meni selamlayan Tansu Çiller fotoğrafına yer verilmiştir. 

Dördüncü yaklaşımda da Tansu Çiller’in genel başkan olarak mücadele ettiği 

“mafya, karteller, lobiler” gibi olumsuzlukların altı çizilmiştir. Böylelikle bir yandan 

1998 yılı içinde yaşanan ve ANASOL-D hükümetinin sonunu hazırlayan med-

ya/sermaye/çete/ihale ilişkileri toplumsal hafızalarda tekrar oluşturulurken; diğer 

yandan söz konusu siyasal yozlaşmalarının ancak DYP’nin iktidarıyla çözümlenece-

ğine vurgu yapılmıştır. 

Öte yandan örnekleme giren diğer partiler 1999 Seçim kampanyasında raki-

bin kimliğini açıkça tanımlamaktan kaçınırken; DYP oluşturduğu negatif reklamlar-

da rakip parti lideri Mesut Yılmaz’ın kimliğini açıkça ortaya koymaktan çekinme-

miştir. “İstikrar Yürek İster, Kaçma Bir İmza Yeter” başlıklı negatif reklamda, iki 

partiden seçim sonrası oy oranı düşük partinin genel başkanının istifa etmesi gerekti-

ğini belirten tek taraflı olarak imzalanmış (Tansu Çiller’in imzası bulunmakta), noter 

onaylı bir belge kullanılmıştır. 

Karahan Uslu’ya (2000b:81) göre, sağda bütünleşme ve istikrarın ancak bu 

şekilde sağlanabileceği iddiası ile Tansu Çiller’e kazandırılmak istenen güçlü ve kişi-

sel çıkar peşinde koşmayan lider imajına bulunulmak ve sağ oyların adresi olabilmek 

hedeflenmiştir.   

d. Demokratik Sol Parti (DSP) 

1) Reklam Yayınlatmak İçin Tercih Edilen Gazete 
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Tablo 80: 1999 Genel Seçimlerinde DSP’nin Siyasal Reklam Yayınlatmada Tercih 

Ettiği Gazetelerin Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

3 16,7 16,7 16,7
7 38,9 38,9 55,6
4 22,2 22,2 77,8
4 22,2 22,2 100,0
18 100,0 100,0

Cumhuriyet
Sabah
Milliyet
Hürriyet
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 80’e göre Demokratik Sol Parti, 1999 Genel Seçimleri öncesi analiz e-

dilen gazetelerden Cumhuriyet’te 3, Sabah’ta 7, Milliyet’te 4 ve benzer şekilde Hür-

riyet’te 4 tane olmak üzere toplam 18 adet reklam yayınlatmıştır. Yüzdelik dağılıma 

baktığımızda DSP reklamlarının % 3.8.9’u Sabah’ta, % 22.2’si Milliyet’te, yine % 

22.2’si Hürriyet’te ve % 16.7’si Cumhuriyet’te yer almaktadır. Burada dikkat çeken 

en önemli nokta DSP’nin, 1995 Seçimlerinde olduğu gibi bu seçim yılında da, muha-

fazakâr sağ basın olarak bilinen Türkiye ve Zaman gibi gazetelere reklam vermeme-

sidir.  

2) Siyasal Reklam Türü 

Tablo 81: 1999 Genel Seçimlerinde DSP’nin Tercih Ettiği Siyasal Reklam Türlerin 

Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

9 50,0 50,0 50,0

8 44,4 44,4 94,4

1 5,6 5,6 100,0
18 100,0 100,0

Parti İmajı
Toplumsal Grupları Hedef
Alan Reklam
Pozitif Siyasal Reklam
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 81’e göre DSP, reklam kampanyasında parti imajı (9), toplumsal grup-

ları hedef alan reklam (8) ve pozitif siyasal reklam türlerine ağırlık vermiştir. Yüzde-

lik dilim açısından analiz edilen DSP reklamlarının % 50’sini parti imajı, % 44.4’ünü 

toplumsal grupları hedef alan reklam ve % 5.6’sını pozitif reklamlar oluşturmaktadır. 

DSP, bu seçim döneminde rakip parti ya da adaya yönelik saldırıları içeren negatif 

reklamların yanı sıra lider imajı, lider+parti imajı ve konu reklamlarını hiç kullan-

mamıştır.   

3) Siyasal Reklamlarda Öne Çıkarılan Konular 
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Tablo 82: 1999 Genel Seçimlerinde DSP Reklamlarında Öne Çıkan Konuların Sa-

yısal ve Yüzdelik Dağılımı 

1 5,6 5,6 5,6
4 22,2 22,2 27,8
3 16,7 16,7 44,4
1 5,6 5,6 50,0
8 44,4 44,4 94,4
1 5,6 5,6 100,0
18 100,0 100,0

Ekonomi
Eğitim
Demokratik Haklar
Duyuru
Geçmişteki İcraatlar
Tarım
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 82’ye göre, incelenen 18 DSP reklamının % 5.6’sında ekonomi, % 

22.2’sinde eğitim, % 16.7’sinde demokrasi ve demokratik haklar, % 5.6’sında parti 

etkinliği, % 44.4’ünde geçmişte yapılan icraatlar ve % 5.6’sında tarım konusu ağır-

lıklı işlenmiştir. Sayısal ifadelerden de anlaşıldığı gibi DSP, 1999 Genel Seçimlerin-

de yayınladığı reklamlarda geçmişte yaptığı icraatları seçmenlere hatırlatmaya ve bu 

yolla da olumlu parti imajı oluşturmayı amaçlayan bir stratejiyi benimsemiştir.  

4) Pozitif Siyasal Reklam Türü 

Tablo 83: 1999 Genel Seçimlerinde DSP’nin Yayınlattığı Pozitif Siyasal Reklamların 

Türlere Göre Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

 

1 5,6 5,6 5,6

7 38,9 38,9 44,4

10 55,6 55,6 100,0
18 100,0 100,0

Tanıtma Reklamı
Efsanevi Kişiliği
Oluşturma
Pozitif Konu
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 83’e göre, DSP’nin pozitif içerikli reklamlarının % 55.6’sı pozitif ko-

nu, % 38.9’u efsanevi kişiliği oluşturma ve % 5.6’sı tanıtma reklam türünden mey-

dana gelmektedir. 

5) Negatif Siyasal Reklam Türü 

Tablo 84: 1999 Genel Seçimlerinde DSP’nin Yayınlattığı Negatif Siyasal Reklam-

ların Türlere Göre Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

18 100,0,00Missing
Sayı Yüzde

 
Tablo 84’de de dikkat çektiği gibi DSP, 1999 Genel Seçimleri öncesi yürüt-

tüğü reklam kampanyasında, rakip parti ya da adaya doğrudan veya dolaylı saldırıları 
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içeren negatif stratejiyi hiç kullanmamıştır. DSP’ye ait analiz edilen 18 reklamın 

tamamı olumlu içerik taşımaktadır. 

6) Siyasal Reklamlarda Kullanılan Çekicilik Türü 

Tablo 85: 1999 Genel Seçimlerinde DSP Reklamlarında Kullanılan Çekicilik Tü-

rünün Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

15 83,3 83,3 83,3
3 16,7 16,7 100,0
18 100,0 100,0

Rasyonel Çekicilik
Samimiyet Çekiciliği
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 85’e göre, analiz edilen 18 DSP reklamı içinde 15 reklamda rasyonel 

çekicilik, 3 reklamda da samimiyet çekiciliği kullanılmıştır. Yüzdelik dağılıma bak-

tığımızda; DSP reklamlarının % 83.3’ünde rasyonel çekicilik, % 16.7’sinde de sa-

mimiyet çekiciliğinin izleri bulunmaktadır. 

1995 Seçimlerinde olduğu gibi bu seçim yılında da profesyonel destek alma-

dan kampanya çalışmalarını yürüten DSP’nin, ulusal basında sınırlı sayıda reklamı 

yayınlanmıştır. Reklamlarda kampanya bütünlüğünü yaratan bir slogan kullanılma-

makla beraber, “Demokratik Sol Parti: Huzur ve Güven Veren Parti” ve “Çözüm 

Üreten Parti Demokratik Sol Parti. Dürüstlüğün Simgesi” gibi partiyi tanımlamaya 

yönelik ibarelere yer verilmiştir. 

Partinin kampanya stratejisi; DSP’nin yıllardır taşıyageldiği klasik merkez sol 

parti imajını değiştirmek, ideolojik kimliğinin dar gömleğinden çıkmış birçok top-

lumsal grubu kuşatan, kirli siyasetten uzak bir parti kimliği oluşturmak olarak tanım-

lanabilir. Bu anlayışa uygun düşecek şekilde kampanyanın hedef kitlesi, kadınlar, 

köylüler, işçiler ve serbest müteşebbislerden meydana gelmiştir (Karahan Uslu, 

2000b:84). 

1999 Genel Seçimlerinde rakip partileri doğrudan veya dolaylı eleştirme ve 

karalamadan özellikle kaçınan DSP, kampanya çalışmalarını pozitif bir anlayışla 

yürütmüştür.  

Örneğin, “Hükümette Başarılı Olduk Yerel Yönetimlerde de Başarılı Olaca-

ğız” başlıklı ilanda DSP dürüstlüğün simgesi; “Hakça Düzen İçin Demokratik Solda 

Köylü İşçi Girişimci El Ele” başlıklı reklamda ise DSP, huzur ve güven veren parti 
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olarak lanse edilmiştir. Her iki reklamda da parti lideri Ecevit’in fotoğrafına yer ve-

rilmek suretiyle var olan lider imajına katkı sağlanmak istenmiştir. 

Toplumsal grupları hedef alan reklam türüne örnek oluşturacak “Anneler Oy-

larınızı Çocuklarınız İçin Kullanın” başlıklı ilanda da, doğrudan kadın seçmenlere 

seslenilmektedir. Parti lideri Ecevit’in farklı sınıflardan öğrenciler arasında fotoğra-

fının kullanıldığı bu tarz reklamda DSP, geleceğin ve gençliğin güvencesi olarak 

tanımlanmaktadır.   

e. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 

1) Reklam Yayınlatmak İçin Tercih Edilen Gazete 

Tablo 86: 1999 Genel Seçimlerinde MHP’nin Siyasal Reklam Yayınlatmada Ter-

cih Ettiği Gazetelerin Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

2 18,2 18,2 18,2
4 36,4 36,4 54,5
3 27,3 27,3 81,8
2 18,2 18,2 100,0

11 100,0 100,0

Milliyet
Hürriyet
Zaman
Türkiye
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 86’ya göre, incelenen seçim dönemi içinde Milliyetçi Hareket Parti-

si’nin toplam 11 adet reklamının 2 tanesi Milliyet, 4 tanesi Hürriyet, 3 tanesi Zaman 

ve 2 tanesi de Türkiye gazetelerinde yayınlanmıştır. Sayısal ifadelerden de anlaşıla-

cağı gibi, MHP’nin en çok reklam yayınlattığı gazete Hürriyet olurken; bu partinin 

örnekleme giren Sabah ve Cumhuriyet gazetelerinde reklamı bulunmamaktadır. 

Yüzdelik dağılama baktığımızda, MHP’ye ait reklamların % 36.4’ü Hürriyet’te, % 

27.3’ü Zaman’da, 18.2’si Milliyet’te ve yine % 18.2’si Türkiye gazetesinde yer al-

maktadır.  

2) Siyasal Reklam Türü 

Tablo 87: 1999 Genel Seçimlerinde MHP’nin Tercih Ettiği Siyasal Reklam Türle-

rin Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

8 72,7 72,7 72,7
2 18,2 18,2 90,9
1 9,1 9,1 100,0

11 100,0 100,0

Lider+Parti İmajı
Konu Reklamları
Pozitif Siyasal Reklam
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde
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Tablo 87’ye göre, MHP’ye ait incelenen 11 reklam içinde lider+parti imajı tü-

rünün ağırlığı bulunmaktadır. Öyle ki, 8 adetle lider+parti imaj türü ilk sırada yer 

alırken; bunu 2 adetle konu reklamları, 1 adetle pozitif siyasal reklam takip etmekte-

dir. Yüzdelik dilim açısından MHP’nin örnekleme giren gazetelerde yayınlattığı rek-

lamların % 72.7’si lider+parti imajı, % 18.2’si konu reklamı ve % 9.1’i pozitif rek-

lam türündedir. 

3) Siyasal Reklamlarda Öne Çıkarılan Konular 

Tablo 88: 1999 Genel Seçimlerinde MHP Reklamlarında Öne Çıkan Konuların 

Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

3 27,3 27,3 27,3
4 36,4 36,4 63,6
1 9,1 9,1 72,7
2 18,2 18,2 90,9
1 9,1 9,1 100,0
11 100,0 100,0

Ekonomi
Siyasal Yozlaşma
Yolsuzluk
Terör
Duyuru
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 88’e göre, incelenen toplam 11 MHP reklamının % 27.3’ünde ekono-

mi, % 36.4’ünde siyasal yozlaşma, % 9.1’inde yolsuzluk, % 18.2’sinde terör ve gü-

venlik, % 9.1’inde de parti etkinliği duyurusu gündeme taşınmıştır. Sayısal ifadeler-

den de anlaşıldığı gibi MHP, siyaset kurumu ve onun bir aktörü konumundaki siya-

setçiye güveninin azaldığı bir dönemde siyasal yozlaşma gibi bir konuya daha çok 

ağırlık vermiştir. 

4) Pozitif Siyasal Reklam Türü 

Tablo 89: 1999 Genel Seçimlerinde MHP’nin Yayınlattığı Pozitif Siyasal Reklamla-

rın Türlere Göre Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

1 9,1 9,1 9,1
10 90,9 90,9 100,0
11 100,0 100,0

Tanıtma Reklamı
Pozitif Konu
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 89’a göre, MHP’nin pozitif içerikli reklamlarının % 90.9’unu pozitif 

konu, % 9.1’ini ise tanıtma türü oluşturmaktadır.  

5) Negatif Siyasal Reklam Türü 
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Tablo 90: 1999 Genel Seçimlerinde MHP’nin Yayınlattığı Negatif Siyasal Reklam-

ların Türlere Göre Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

11 100,0,00Pozitif İçerik
Sayı Yüzde

 
Tablo 90’da da dikkat çektiği gibi MHP, bir önceki seçim döneminde olduğu 

gibi 1999 Genel Seçimleri öncesi yürüttüğü reklam kampanyasında da, rakip parti ya 

da adaya doğrudan veya dolaylı saldırıları içeren negatif stratejiyi hiç kullanmamış-

tır. MHP’ye ait analiz edilen 11 reklamın tamamı olumlu içeriğe sahiptir. 

6) Siyasal Reklamlarda Kullanılan Çekicilik Türü 

Tablo 91: 1999 Genel Seçimlerinde MHP Reklamlarında Kullanılan Çekicilik Tü-

rünün Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

11 100,0 100,0 100,0Rasyonel Çekicilik
Sayı Yüzde

Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 91’de de dikkat çektiği gibi MHP, 1999 Genel Seçimleri öncesi yürüt-

tüğü kampanyasında seçmenlerin duygularından çok mantıklarına hitap eden strateji-

yi reklamlarına taşımıştır. Öyle ki, 11 reklamın tamamında rasyonel çekicilik hâkim 

iken; korku, mizah, samimiyet ve ahlaki çekicilik gibi türler hiç kullanılmamıştır. 

18 Nisan 1999 Seçimlerine, bir önceki seçimde parlamento dışında kalmış bir 

parti olarak giren MHP, reklamlarında “MHP İktidar Oluyor” ana sloganını kullan-

mıştır. Seçim kampanyası boyunca ulusal basında 6 farklı türde reklam yayınlanan 

MHP, reklamlarında “yolsuzluk, siyasi istikrar, terörle mücadele, demokratikleşme” 

gibi ülkenin artık kronikleşen sorunlarını gündeme getirmiştir. 

Kampanya stratejisi; siyasi sistemin işleyişindeki aksaklıklardan kaynaklanan 

ülke sorunlarının eleştirilmesi ve MHP’nin ülkesini seven, sorunlarının farkında olan 

ve sorunları ortadan kaldırabilme iktidarına sahip, güçlü ve cesur bir siyasası olan, 

salt ideoloji temelli bir parti olmadığının aktarılması üzerine temellenmiştir. Bu anla-

yışa uygun düşecek şekilde hedef kitle, ülkenin işleyiş sisteminden rahatsız olan, 

ideolojik açıdan kendini sağda konumlandıran seçmenler olarak belirlenmiştir 

(Karahan Uslu, 2000b:85). 

Genel olarak pozitif bir anlayışla yürütülen MHP reklam kampanyasında, ef-

sanevi lider Alparslan Türkeş’in vefatından sonra partinin başına geçen ve ilk kez bir 
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genel seçime katılan Devlet Bahçeli’ye yönelik bir olumlu imaj yaratma çalışmaları-

nın izleri bulunmaktadır. Buna yönelik olarak reklamlarda MHP lideri Bahçeli’nin 

fotoğrafı ve onun ağzından yazılan mektuplara yer verilmiştir.  

“Meclis İradesine Kavuşuyor” ana başlığının kullanıldığı ilanda, Türk seçme-

nine seslenilerek, MHP’nin “istikrar için, can ve malların emniyeti için, yoksulluğu 

ve yolsuzluğu yok etmek için, milletin iradesini temsil etmek için” kararlı olduğu 

ifade edilmektedir. Ayrıca reklamda Türk seçmeninden 19 Nisan’da  “Lider Ülke 

Türkiye” coşkusuna katılmaları; kullanacakları oylarla değişime ortak olmaları is-

tenmektedir. 

“19 Nisan’da Millet Meclis’e Giriyor” başlıklı ilanda, “Bu ülkede sıkıntı var, 

dert var, ızdırap var. Peki, çare yok mu? Olmaz olur mu? Çok şükür büyük Türk mil-

leti var. Onun kader arkadaşı MHP var. MHP bu milletin kara sevdalısıdır. Millet 

ister, MHP yapar” görüşlerine yer verilerek, Milliyetçi Hareket’in ülke sorunlarına 

duyarlı, problemleri çözecek güç ve iradeye sahip bir parti olduğunun altı çizilmeye 

çalışılmıştır. 

“Şimdi değilse ne zaman?” ve “MHP Değilse Hangisi?” başlıklarını taşıyan 

reklamda da, yine Türk Milletine seslenilerek; “Türkiye’yi yolsuzluk batağına sapla-

yan adaletsiz, kavgacı, hoşgörüsüz bu siyaset oyununu” daha fazla seyretmemeleri 

talep edilmektedir. Ayrıca seçmenlerden güçlerini kullanmaları, istikbalini çalan, 

enerjisini tüketen, ilkesiz, ufuksuz siyasetçileri daha fazla denememeleri istenmekte-

dir. 

Sonuç olarak, siyasal reklamların yoğun bir biçimde kullanılmaması nedeniy-

le etkinliğinin de sınırlı olduğunu düşünmekle birlikte; parti kimliğini yansıtan, etki-

leyici bir söylem kullanılmasıyla MHP adına başarılı bir kampanya gerçekleştirilmiş-

tir (Karahan Uslu, 2000b:86).    

f. Fazilet Partisi (FP) 

1) Reklam Yayınlatmak İçin Tercih Edilen Gazete 
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Tablo 92: 1999 Genel Seçimlerinde FP’nin Siyasal Reklam Yayınlatmada Tercih 

Ettiği Gazetelerin Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

5 26,3 26,3 26,3
5 26,3 26,3 52,6
4 21,1 21,1 73,7
5 26,3 26,3 100,0
19 100,0 100,0

Milliyet
Hürriyet
Zaman
Türkiye
Total

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 92’ye göre, incelenen seçim dönemi içinde Fazilet Partisi’nin toplam 

19 adet reklamının 5’i Milliyet’te, yine 5’i Hürriyet’te, 4’ü Zaman ve 5’i Türkiye 

gazetelerinde yayınlanmıştır. Öte yandan bu partinin Sabah ve Cumhuriyet gazetele-

rine reklam vermediği dikkat çekmektedir. Yüzdelik dağılama baktığımızda, FP’ye 

ait analiz edilen reklamların % 26.3’ü Hürriyet’te, yine % 26.3’ü Milliyet’te, % 

21.1’i Zaman’da ve % 26.3’ü Türkiye gazetesinde yer almaktadır. 

2) Siyasal Reklam Türü 

Tablo 93: 1999 Genel Seçimlerinde FP’nin Tercih Ettiği Siyasal Reklam Türlerin 

Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

9 47,4 47,4 47,4
2 10,5 10,5 57,9
4 21,1 21,1 78,9
4 21,1 21,1 100,0
19 100,0 100,0

Konu Reklamları
Pozitif Siyasal Reklam
Negatif Siyasal Reklam
Karar Ver Oy Kullan
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 93’e göre, FP’ye ait incelenen reklamlar arasında konu reklam türünün 

ağırlığı dikkat çekmektedir. Öyle ki, toplam 19 adet reklam içinde 9 adetle konu rek-

lamları ilk sırada yer alırken; bunu 4’er adetle negatif siyasal reklam ve karar ver oy 

kulan, 2 adetle de pozitif siyasal reklam takip etmektedir. Yüzdelik dilim açısından 

FP’nin örnekleme giren gazetelerde yayınlattığı reklamların % 47.4’ü konu reklamı, 

% 21.1’i negatif siyasal reklam, yine % 21.1’i karar ver oy kullan ve % 10.5’i pozitif 

reklam türündedir. 

Siyasal reklam türlerinden yola çıkarak burada Uztuğ’un (2003a:16) önemli 

bir saptamasını dile getirmek gerekmektedir. Yazara göre kapatılan Refah Partisi’nin 

yerine kurulan Fazilet Partisi, bu seçim yılında RP’nin reklam stratejisini sürdürmüş 

görünmektedir. FP’nin yeni bir parti gibi hareket etmediği, parti imajı ve lider+parti 

imajı bileşimi mesajların yokluğuna dayanarak söylenebilir.    
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3) Siyasal Reklamlarda Öne Çıkarılan Konular 

Tablo 94: 1999 Genel Seçimlerinde FP Reklamlarında Öne Çıkan Konuların Sayı-

sal ve Yüzdelik Dağılımı 

3 15,8 15,8 15,8
1 5,3 5,3 21,1
5 26,3 26,3 47,4
4 21,1 21,1 68,4

1 5,3 5,3 73,7

3 15,8 15,8 89,5
2 10,5 10,5 100,0

19 100,0 100,0

Ekonomi
Sağlık
İnsan Hakları
Yolsuzluk
Uluslararası
Meseleler
Dini İnanç
Duyuru
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 94’e göre, FP reklamlarının % 15.8’inde ekonomi, % 5.3’ünde sağlık, 

% 26.3’ünde insan haklarları, % 21.1’inde yolsuzluk, % 5.3’ünde uluslararası mese-

leler, % 15.8’inde dini inanç ve % 10.5’inde parti etkinliği duyurusu gündeme taşın-

mıştır. Sayısal ifadelerden de anlaşıldığı gibi FP, 1999 Genel Seçimlerinde yayınlat-

tığı reklamlarda insan hakları başta olmak üzere, ekonomi, yolsuzluk ve dini inançla-

ra saygı gibi konulara daha çok ağırlık vermiştir. 

4) Pozitif Siyasal Reklam Türü 

Tablo 95: 1999 Genel Seçimlerinde FP’nin Yayınlattığı Pozitif Siyasal Reklamla-

rın Türlere Göre Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

2 10,5 13,3 13,3
13 68,4 86,7 100,0
15 78,9 100,0
4 21,1
19 100,0

Tanıtma Reklamı
Pozitif Konu
TOPLAM
,00Negatif İçerik

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 95’e göre, FP’nin pozitif içerikli reklamlarının tamamına yakını pozitif 

konu türünde hazırlanmıştır. Öyle ki, toplam 15 reklam arasında sadece 2 reklamda 

tanıtma türünün ağırlığı bulunmaktadır. Yüzdelik dilim açısından, FP’nin pozitif rek-

lamlarının % 86.7’sini pozitif konu, % 13.3’ünü ise tanıtma türü oluşturmaktadır. 

5) Negatif Siyasal Reklam Türü 
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Tablo 96: 1999 Genel Seçimlerinde FP’nin Yayınlattığı Negatif Siyasal Reklamla-

rın Türlere Göre Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

4 21,1 100,0 100,0

15 78,9

19 100,0

İmalı Karşılaştırma
Reklamı

Negatif Reklam
Türleri

,00Pozitif İçerik

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
 

Tablo 96’ya göre, Fazilet Partisi, 1999 Genel Seçimlerinde negatif siyasal 

reklam türü olarak sadece imalı karşılaştırmayı kullanmıştır. Bu bağlamda analiz 

edilen 4 negatif reklam da bu türdendir. Öte yandan FP negatif kampanyasında, rakip 

parti ya da adayın kimliğini açıkça tanımlayan ve onun yetersizliğine vurgu yapan, 

doğrudan saldırı ve doğrudan karşılaştırma yaklaşımlarını ise benimsememiştir. 

6) Siyasal Reklamlarda Kullanılan Çekicilik Türü 

Tablo 97: 1999 Genel Seçimlerinde FP Reklamlarında Kullanılan Çekicilik Türü-

nün Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

15 78,9 78,9 78,9
4 21,1 21,1 100,0
19 100,0 100,0

Rasyonel Çekicilik
Korku Çekiciliği
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 97’ye göre, analiz edilen 19 FP reklamı içinde 15 reklamda rasyonel 

çekicilik, 4 reklamda da korku çekiciliği kullanılmıştır. Yüzdelik dağılıma baktığı-

mızda; FP reklamlarının % 78.9’unu rasyonel çekicilik, % 21.1’ini ise korku çekici-

liği oluşturmaktadır. 

7) Korku Çekiciliği Reklamlarında Ön Plana Çıkarılan Konular 

Tablo 98: 1999 Seçimlerinde FP’ye Ait Korku Çekiciliği Reklamlarında Ön Plana 

Çıkan Konuların Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

4 21,1 100,0 100,0

15 78,9

19 100,0

Yolsuzluk

,00Diğer Çekicilik Türleri

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde
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Tablo 98’e göre, FP’nin analiz edilen korku çekiciliği reklamlarında ülkeyi 

dolandırma ve yolsuzluk konusuna yer verilmiştir. Öyle ki, incelenen 4 korku çekici-

liği reklamında da bu konunun izlerine rastlanmaktadır. 

Aslında yolsuzluk tartışmaları antikiteden tutun Roma’ya, Asya ülkelerinden 

Osmanlı’ya kadar her yerde siyasetin en ateşli başlıklarından birisini teşkil etmiştir. 

Bostancı’ya (2006:16) göre yolsuzluk iddiaları, siyaset arenasında iki işlevi yerine 

getirmesi bakımından önem taşımaktadır. Birincisi, siyasetçilerin, mukayeseye açık 

söylemlerini en mantıksal, ikna edici, toplumsal talepleri cevaplayıcı, rakipleri ise 

zor duruma düşürücü ve zaafları öne çıkartıcı bir tarzda kurma lüzumunu hissetmele-

ri, onları bu tür konulara yaklaştırmaktadır. İkinci işlev olarak iktidar ya da muhale-

fetin kendi konumunu güçlendirmesi veya diğer kesimlerin gözünde politikalarını 

meşrulaştırmaya çalışmaları, bir bakıma yüzer gezer (kararsız seçmen), zihninde soru 

işaretleri bulunan toplumsal kesimleri kazanma arzularının bir yansımasıdır.  

8) Korku Çekiciliği Reklamlarında Çözüm Önerisi Sunma Durumu 

Tablo 99: 1999 Seçimlerinde FP’ye Ait Korku Çekiciliği Reklamlarında Çözüm 

Önerisi Sunma Durumunun Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

4 21,1 100,0 100,0

15 78,9

19 100,0

Evet

,00Diğer Çekicilik Türleri

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
 

Tablo 99’a göre, 1999 Genel Seçimlerinde FP’nin ilgili gazetelerde yayınlat-

tığı 4 korku çekiciliği reklamında sorunla birlikte çözüm önerisi de dile getirilmekte-

dir.  

Yukarıdaki kısımda ulusal gazetelerde yayınladığı siyasal reklamların içerik 

analizi bulguları tartışılan FP kampanyasında ana sloganı “Özlediğin Türkiye İçin” 

olarak belirlemiştir. 

“Ekonomik iyileşme, insan haklarına saygı, özgürlük, huzur ve istikrar, yok-

sulluk ve yolsuzla mücadele, hayat pahalılığının önüne geçme, dış ülkelerle ilişkileri 

geliştirmek, işsizlik” FP reklamlarının temel gündem konularını oluştururken, rek-

lamların hiç birinde (Recai Kutan’ın TV’deki tartışma programına katılacağını duyu-

ran pozitif ilan hariç) liderin fotoğrafına yer verilmemiştir. Genelde sorunlara odaklı 
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bir yaklaşımın sonucu olarak toplumun değişik kesimlerinden insan fotoğrafları ter-

cih edilmiştir. Bir başka anlatımla Fazilet Partisi’nin reklam kampanyası parti ya da 

lider imajı yerine, toplumun mevcut düzeninden rahatsız, siyasal ve kültürel olarak 

dışlanmış, ekonomik darboğaz içinde yaşam mücadelesi veren kişileri temsil eden 

kişi imajları ve onların endişeleri, beklentileri üzerine inşa edilmiştir. Aslında toplu-

mun bu farklı kesimlerini FP reklamlarında birleştiren yegane faktör, hepsinin var 

olan düzenden rahatsızlık duymalarıdır.   

Bu anlayışın bir yansıma olarak FP’nin kampanya stratejisi, partinin gerçek 

seçmenleri konumundaki İslami hassasiyeti güçlü ve yakın dönemde sistem tarafın-

dan incitildiği öngörülen toplum kesimlerinin desteğini elde etmek, bunun yanı sıra 

siyasal sistemin işleyiş biçiminden rahatsızlık duyan diğer toplumsal gruplardan da 

oy almak olarak belirlenmiştir (Karahan Uslu, 2000b:86). 

Ulusal gazetelerde 10 farklı reklamı yayınlanan FP’nin, kampanyasında özel-

likle konu ağırlıklı bir stratejiyi kullandığı rahatlıkla söylenebilir. Bu tür reklamlarda 

ekonomik sıkıntı yaşayanlar, insan hakları ve demokrasinin geliştirilmesi yönünde 

talepleri olan insanlara umut aşılanmaya çalışılmıştır. 

Örneğin “Mutfaktaki yangını kim söndürecek” ana başlığıyla yayınlanan rek-

lamda elinde boş tencere ile görüntülenen Fazilet seçmeni görünümündeki bir ev 

hanımının fotoğrafından yararlanılmıştır. Yine reklamda “mutfaktaki yangının ancak 

temiz yönetimle, vurgunun, soygunun önlenmesiyle; rantiyeciyi değil halkı gözet-

mekle söneceği” dile getirilmektedir. Öte yandan reklamlarda FP kendini olumlamak 

amacıyla referans alanı olarak belediye yönetimindeki başarısını da kullanmıştır. Bu 

anlayışın bir sonucu olarak reklamda “Faziletli belediyelerle Türkiye halkın derdine 

nasıl deva olunacağını gördü” ifadelerine rastlanmaktadır. 

Bir elinde kitabı, diğer elinde gözlüğü okumuş, kültürlü bir insan fotoğrafının 

kullanıldığı ve “Gelişmiş ülkelerdeki özgürlüklere bizi kim kavuşturacak” başlığını 

taşıyan ilanda; “özgürlüğü, insan onurunun ayrılmaz bir parçası sayan Faziletle 

mümkün kılınacağı” vurgulanmaktadır. Yine reklamda “dünyada gazetecilerin, ya-

zarların, şiir okuyanların mahkum edildiği kaç ülke kaldı? Düşünce ve inanç üzerin-

deki baskılar milletin derdidir” şeklinde bir yaklaşım öne çıkarılarak, Fazilet parti-

si’nin insan hak ve özgürlüklerine saygının temsilcisi ve garantörü olduğu belirtil-

mektedir. 
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Elleri başının arasında sokakta oturmuş kara kara düşünen işsiz bir gencin fo-

toğrafından yararlanıldığı ve “Bana kim iş bulacak” ana başlığıyla oluşturulan ilanda; 

“Herkese iş, hızlı ve yaygın kalkınma; imkânların faizciye değil halka verilmesiyle 

mümkündür. Yoksulun, işsizin halini en iyi anlayan Fazilet’tir. Çünkü Fazilet, mille-

tin derdinden başka derdi olmayanların partisidir. Çünkü Fazilet milletin kendisi-

dir…” denilmektedir. 

Öte yandan negatif içeriğin ağırlık kazandığı bir başka reklamda, daha önce 

iktidar olmuş ve seçime katılan partilere imalı göndermeler yapılmaktadır. Reklamda 

“Fazilete verilmeyen her oy, yolsuzluk, haksızlık, baskı, rüşvet, hayat pahalılığı ola-

rak geri dönebilir” şeklinde bir başlık kullanmak suretiyle insanlara korku aşılanma-

ya ve bu suretle seçmenler FP’ye oy vermeleri yönünde ikna edilmeye çalışılmıştır. 

Görsel açıdan reklamda parti amblem ve sloganını, alt kısımda küçük ebatlarda tasa-

rımlayan FP, seçmenlerin dikkatini, göze çarpan kuvvetli renk ve nonfigüratif resim 

kompozisyonlarıyla çekmeye çalışmıştır. Öyle ki, kırmızı bir zeminin seçilmiş oldu-

ğu reklamda iri puntolu, beyaz renk harfler yer almaktadır. 

Seçim kampanyasının son gününde yayınlanan “Yarın sabah…” başlıklı ilan-

da; “Çocuklar vereceğin oya bakıyor. Gençler vereceğin oya bakıyor. Emekliler ve-

receğin oya bakıyor. İşsizler vereceğin oya bakıyor. Özürlüler vereceğin oya bakıyor. 

Memurlar vereceğin oya bakıyor. Köylü vereceğin oya bakıyor. Her türlü ayrımcılığa 

yeter diyenler vereceğin oya bakıyor…” denilerek, seçmenin sadece kendisi için de-

ğil bütün Türkiye için oy kullanmakta olduğu dile getirilmektedir. Dolayısıyla seç-

menlerin tercih yaparken sorumlu davranmaları; ülkenin geleceğini, toplumun farklı 

kesiminden farklı problemlerle karşı karşıya bulanan insanları düşünmeleri istenmek-

tedir.   

3. 18 Nisan 1999 Genel Seçimleri’nde Partilerin Reklamcılık Anlayışla-

rındaki Farklılaşmalar 

a. Tercih Edilen Gazeteler Açısından Farklılıklar 
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Tablo 100: 1999 Seçimleri’nde Siyasal Reklam Yayını İçin Tercih Edilen Gazeteler 

Bakımından Partiler Arasındaki Farklılaşma 

1 11 8 10 6 7 43
2,3% 25,6% 18,6% 23,3% 14,0% 16,3% 100,0%
4,3% 15,3% 12,1% 13,3% 27,3% 21,2% 14,8%
,3% 3,8% 2,7% 3,4% 2,1% 2,4% 14,8%
19 9 12 16 56

33,9% 16,1% 21,4% 28,6% 100,0%
82,6% 12,5% 18,2% 21,3% 19,2%
6,5% 3,1% 4,1% 5,5% 19,2%

45 35 36 9 19 144
31,3% 24,3% 25,0% 6,3% 13,2% 100,0%
62,5% 53,0% 48,0% 40,9% 57,6% 49,5%
15,5% 12,0% 12,4% 3,1% 6,5% 49,5%

3 7 4 4 18
16,7% 38,9% 22,2% 22,2% 100,0%
13,0% 9,7% 6,1% 5,3% 6,2%
1,0% 2,4% 1,4% 1,4% 6,2%

5 5 4 5 19
26,3% 26,3% 21,1% 26,3% 100,0%
7,6% 6,7% 18,2% 15,2% 6,5%
1,7% 1,7% 1,4% 1,7% 6,5%

2 4 3 2 11
18,2% 36,4% 27,3% 18,2% 100,0%
3,0% 5,3% 13,6% 6,1% 3,8%
,7% 1,4% 1,0% ,7% 3,8%

23 72 66 75 22 33 291
7,9% 24,7% 22,7% 25,8% 7,6% 11,3% 100,0%
100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
7,9% 24,7% 22,7% 25,8% 7,6% 11,3% 100,0%

ANAP

CHP

DYP

DSP

FP

MHP

S
i
y
a
s
i
P
a
r
t
i
l
e
r

TOPLAM

Cumhu
riyet Sabah

Milli
yet

Hürri
yet Zaman Türkiye

Gazeteler

Toplam

 
Tablo 100’e göre, reklam yayınlatmak için seçilen gazeteler bakımından par-

tiler arasında farklılaşmalar bulunmaktadır. 1999 Seçimlerinde örnekleme giren ga-

zeteler içerisinde, partilerin en çok reklam yayınlattıkları basın organı Hürriyet ol-

muştur. Hürriyet gazetesinde ilgili partilerin toplam 75 (% 25.8) reklamı yayınlan-

mıştır. Bu gazeteyi 72 adet (% 24.7) reklamla Sabah, 66 reklamla (% 22.7) Milliyet, 

33 reklamla (% 11.3) Türkiye, 23 reklamla (% 7.9) Cumhuriyet ve 22 reklamla (% 

7.6) Zaman gazetesi izlemektedir. Dikkat edildiği gibi, partiler siyasal reklam yayı-

nında merkezde yer alan ve okuyucu sayısı yüksek gazeteleri daha çok tercih etmiş-

lerdir. Bu anlayış aynı zamanda, analiz edilen bir önceki seçim döneminde olduğu 

gibi partilerin daha geniş seçmen kitlesine ulaşma ve daha geniş alanda seslerini du-

yurma gayretlerinden kaynaklanmaktadır. 
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Öte yandan 1999 Genel Seçim döneminde örnekleme giren partilere ait top-

lam 291 adet reklam analiz edilmiştir. Söz konusu partiler içinde DYP 144 reklamla 

ilk sırada yer alırken; bu partiyi 56 reklamla CHP, 43 reklamla ANAP, 19 reklamla 

FP, 18 reklamla DSP ve 11 reklamla MHP takip etmektedir. Sayısal ifadelerden da 

anlaşıldığı gibi DYP 18 Nisan 1999 Genel Seçimleri’nde örnekleme giren gazeteler-

de fazla reklam yayınlatan parti olurken; reklam yayınına en az önem veren parti 

olarak ise MHP ön plana çıkmaktadır. Yüzdelik oranlara bakıldığında, incelenen 

reklamların % 49.5’i DYP’ye, % 19.2’si CHP’ye, % 14.8’i ANAP’a, % 6.5’i FP’ye, 

% 6.2’si DSP’ye ve % 3.8’i MHP’ye aittir. 

b. Tercih Edilen Siyasal Reklam Türü Açısından Farklılıklar 
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Tablo 101: 1999 Seçimleri’nde Kullanılan Siyasal Reklam Türü Açısından Partiler 

Arasındaki Farklılaşma 

8 8

100% 100,0%

72,7% 2,7%

2,7% 2,7%

15 7 4 9 35

42,9% 20,0% 11,4% 25,7% 100,0%

34,9% 12,5% 2,8% 50,0% 12,0%

5,2% 2,4% 1,4% 3,1% 12,0%

5 7 92 9 2 115

4,3% 6,1% 80,0% 7,8% 1,7% 100,0%

11,6% 12,5% 63,9% 47,4% 18,2% 39,5%

1,7% 2,4% 31,6% 3,1% ,7% 39,5%

8 8

100% 100,0%

44,4% 2,7%

2,7% 2,7%

3 12 38 1 2 1 57

5,3% 21,1% 66,7% 1,8% 3,5% 1,8% 100,0%

7,0% 21,4% 26,4% 5,6% 10,5% 9,1% 19,6%

1,0% 4,1% 13,1% ,3% ,7% ,3% 19,6%

16 10 4 30

53,3% 33,3% 13,3% 100,0%

28,6% 6,9% 21,1% 10,3%

5,5% 3,4% 1,4% 10,3%

20 14 4 38

52,6% 36,8% 10,5% 100,0%

46,5% 25,0% 21,1% 13,1%

6,9% 4,8% 1,4% 13,1%

43 56 144 18 19 11 291

14,8% 19,2% 49,5% 6,2% 6,5% 3,8% 100,0%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0%

14,8% 19,2% 49,5% 6,2% 6,5% 3,8% 100,0%

Lider+Parti
İmajı

Parti İmajı

Konu
Reklamları

Toplumsal
Grupları
Hedef Alan
Reklam

Pozitif
Siyasal
Reklam

Negatif
Siyasal
Reklam

Karar Ver
Oy Kullan

TOPLAM

ANAP CHP DYP DSP FP MHP

Siyasi Partiler

Toplam

 
Tablo 101’e göre, 1999 Genel Seçimlerinde partilerin en çok tercih ettiği rek-

lam türünün başında 115 adetle konu reklamları gelmektedir. Bu reklam türü içinde 

DYP’nin 92 (% 80), FP’nin 9 (% 7.8), CHP’in 7 (% 6.1), ANAP’ın 5 (% 4.7) ve 

MHP’nin ise 2 adet (1.7) reklamı bulunmaktadır. Konu reklamlarını 57 adetle pozitif 

siyasal reklam, 38 adetle karar ver oy kullan ve 35 adetle de parti imajını güçlendir-
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meye yönelik reklam türü izlemektedir. Öte yandan partilerin bu seçim döneminde 

diğerlerine nazaran daha az tercih ettikleri tür olarak; 8’er adetle lider+parti imajı ve 

toplumsal grupları hedef alan reklam ön plana çıkmaktadır. Yüzdelik dağılıma baktı-

ğımızda, bu seçim döneminde incelenen 291 reklamın % 39.5’ini konu reklamları, % 

19.6’sını pozitif siyasal reklam, % 13.1’ini karar ver oy kullan, % 12’sini parti imajı, 

% 10.3’ünü negatif siyasal reklam, % 2.7’sini lider+parti imajı ve yine % 2.7’sini 

toplumsal grupları hedef alan reklam türleri oluşturmaktadır. 

c. Siyasal Reklamlarda Ön Plana Çıkarılan Konular 

Tablo 102: 1999 Genel Seçimlerinde Yayınlanan Reklamlarda Öne Çıkan Konular 

Bakımından Partiler Arasındaki Farklılaşma 

Count

1 9 13 1 3 3 30
2 1 3
2 14 4 20

11 3 14
12 12

1 1
13 13

1 5 4 10
5 5

12 12
3 5 4 1 13

3 2 5
1 1

2 3 5
3 13 38 1 2 1 58

4 4
11 4 8 23
21 7 28

6 6
1 1

3 19 22
5 5

43 56 144 18 19 11 291

Ekonomi
Sağlık
Eğitim
Demokratik Haklar
Konut Sorunu
Sosyal Güvenlik
İşsizlik
Siyasal Yozlaşma
İnsan Hakları
Askerlik
Yolsuzluk
Terör
Uluslararası Meseleler
Dini İnanç
Duyuru
Gelişme ve İstikrar
Geçmişteki İcraatlar
Gelecek Projeleri
Rakip Parti ve Aday
Tarım
Birden Çok Konu
İrtica

TOPLAM

ANAP CHP DYP DSP FP MHP

Siyasi Partiler

Toplam

 
Yukarıdaki tabloda da açıkça görüldüğü gibi, 1999 Genel Seçimlerinde bütün 

partiler, toplumun en önemli sorunu olarak gördükleri ekonomik bunalım ve bunun 

ortaya koyduğu sonuçları reklam mesajlarına taşımışlardır. Öyle ki incelenen 30 rek-

lam içinde, ANAP’ın 1, CHP’nin 9, DYP’nin 13, DSP’nin 1, MHP’nin 3 ve benzer 

şekilde FP’nin 3 adet reklamında ekonomi konusu ön plana çıkmaktadır. Partiler 

bazında değerlendirildiğinde; reklam kampanyasında ekonomi konusuna en fazla 
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ağırlık veren parti DYP’dir. Ekonomi ile birlikte Türkiye’nin artık kronikleşen sorun-

ları arasında yer alan eğitim (20), demokratikleşme ve demokratik haklar (14), işsiz-

lik (13) ve yolsuzluk (13) farklı oranlarda siyasal reklamlarla gündeme getirildiği 

görülmektedir.  

Öte yandan bu seçim döneminde partiler geçmişte yaptıkları icraatları reklam-

larda dile getirmek suretiyle olumlu parti imajı oluşturmaya çalışmışlardır. ANAP’ın 

11, CHP’nin 4 ve DSP’nin 8 reklamında söz konusu partilerin iktidar oldukları yıl-

larda gerçekleştirdikleri faaliyetler seçmenlere bir kez daha hatırlatılmak istenmiştir. 

Yine partiler geleceğe yönelik olumlu mesajlar sunarak topluma umut olmaya çalış-

mışlardır. Bu bağlamda ANAP’ın 21, CHP’nin ise 7 reklamında ülkenin geleceğine 

yönelik mesajlar ve projeler ön plandadır. 

d. Tercih Edilen Pozitif Siyasal Reklam Türü Bakımından Farklılıklar 
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Tablo 103: 1999 Seçimleri’nde Kullanılan Pozitif Siyasal Reklam Türü Açısından 

Partiler Arasındaki Farklılaşma 

6 8 29 43

14,0% 18,6% 67,4% 100,0%

9,4% 38,1% 16,5% 16,5%

2,3% 3,1% 11,1% 16,5%

13 6 21 40

32,5% 15,0% 52,5% 100,0%

20,3% 28,6% 11,9% 15,3%

5,0% 2,3% 8,0% 15,3%

41 93 134

30,6% 69,4% 100,0%

64,1% 52,8% 51,3%

15,7% 35,6% 51,3%

1 7 10 18

5,6% 38,9% 55,6% 100,0%

1,6% 33,3% 5,7% 6,9%

,4% 2,7% 3,8% 6,9%

2 13 15

13,3% 86,7% 100,0%

3,1% 7,4% 5,7%

,8% 5,0% 5,7%

1 10 11

9,1% 90,9% 100,0%

1,6% 5,7% 4,2%

,4% 3,8% 4,2%

64 21 176 261

24,5% 8,0% 67,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

24,5% 8,0% 67,4% 100,0%

ANAP

CHP

DYP

DSP

FP

MHP

Siyasi
Partiler

TOPLAM

Tanıtma
Reklamı

Efsanevi
Kişiliği

Oluşturma
Pozitif
Konu

Pozitif Siyasal Reklam Türleri

TOPLAM

 
Tablo 103’e göre, 1999 Seçimlerinde tercih edilen pozitif siyasal reklam türü 

bakımından partiler arasında farklılaşmalar söz konusudur. Öyle ki, analiz edilen 

reklamlar içinde en fazla pozitif içerikli reklama sahip parti olarak DYP’nin ön plana 

çıktığı görülmektedir. Pozitif içerikli reklamların % 50’si bu partiye aittir. Doğru Yol 

Partisi’ni % 16’lık oranıyla ANAP, % 15.3 ile CHP, % 6.9 ile DSP, % 5.7 ile FP ve 

% 4.2 ile MHP takip etmektedir. 

Partilerin yapacakları etkinlerin duyurusunu teşkil eden tanıtma türünde ör-

neklemdeki bütün partiler reklam yayınlatmıştır. Tanıtma ağırlıklı toplam 64 pozitif 
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reklamın % 64.1’i DYP’ye, % 20.3’ü CHP’ye, % 9.4’ü ANAP’a, % 3.1’i FP’ye , % 

1.6’sı DSP’ye ve yine % 1.6’sı MHP’ye aittir.  

Efsanevi kişilik oluşturma reklamı yayınında üç partinin ağırlığı bulunmakta-

dır. Söz konusu partiler ANAP, CHP ve DSP’dir. Toplam 21 adet olan bu türün  % 

38.1’i ANAP’a, % 33.3’ü DSP’ye ve % 28.6’sı CHP’ye aittir. Burada dikkat çeken 

bir başka husus, bir önceki seçim döneminde olduğu gibi DSP’nin pozitif içerikli 

reklamlarının yarıya yakın bir bölümünün efsanevi kişilik oluşturma türünde oluştu-

rulmasıdır. 

Pozitif konu türünde de DYP, diğer partilere nazaran oldukça fazla sayıda 

reklam yayınlatmıştır. Tabloda da görüldüğü gibi, 176 pozitif konu türündeki reklam 

arasında 93 adet reklam DYP’ye aittir. Yüzdelik dilim açısından, incelenen pozitif 

konu türündeki reklamların % 52.8’i DYP’ye, % 16.5’i ANAP’a, % 11.9’u CHP’ye, 

% 7.4’ü FP’ye, % 5.7’si DSP’ye, yine % 5.7’si MHP’ye ait bulunmaktadır. 

Öte yandan analiz sonucunda partilerin 64 tanıtma (% 24.5), 21 efsanevi kişi-

liği oluşturma (% 8) ve 176 adet de konu reklamı (% 67.4) olmak üzere toplam 261 

adet olumlu içeriğe sahip reklam yayınlattıkları ortaya çıkmaktadır. Sayılar ifadeler-

den de anlaşılacağı üzere 1999 Seçimlerinde partiler, genelde konu yönelimli reklam-

lara ağırlık vermek suretiyle; geçmişteki yaptıkları ve gelecekte yapacakları icraatlar 

hakkında seçmenleri bilgilendirme yoluna gitmişlerdir. 

e. Tercih Edilen Negatif Siyasal Reklam Türü Bakımından Farklılıklar 
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Tablo 104: 1999 Seçimleri’nde Kullanılan Negatif Siyasal Reklam Türü Açısından 

Partiler Arasındaki Farklılaşma 

16 16

100,0% 100,0%

80,0% 53,3%

53,3% 53,3%

10 10

100,0% 100,0%

100,0% 33,3%

33,3% 33,3%

4 4

100,0% 100,0%

20,0% 13,3%

13,3% 13,3%

10 20 30

33,3% 66,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

33,3% 66,7% 100,0%

CHP

DYP

FP

Siyasi
Partiler

TOPLAM

Doğrudan
Saldırı

Reklamı

İmalı
Karşılaştırma

Reklamı

Negatif Siyasal Reklam Türleri

TOPLAM

 
Tablo 104’e göre, incelenen seçim dönemi içinde partilerin 10 doğrudan sal-

dırı ve 20 de imalı karşılaştırma türünde olmak üzere toplam 30 adet gibi, bir önceki 

seçim dönemine göre son derece az sayıda negatif reklam yayınlattıkları ortaya çık-

maktadır. Negatif içerik taşıyan reklamların % 33.3’ünü rakibe doğrudan saldırmayı 

esas alan reklamlar oluştururken; % 66.7’si gibi çoğunluğunu rakibi imalı yoluyla 

eleştiren ve onun yetersizliğini vurgu yapan reklamlar meydana getirmektedir. 

Doğrudan saldırı türüne ağırlık veren tek parti DYP’dir. Öyle ki, incelenen 10 

adet doğrudan saldırı reklamının tamamı bu partiye aittir. 

İmalı karşılaştırma türünde ise iki partinin reklam yayınlattığı ortaya çıkmak-

tadır. Yüzdelik dağılıma baktığımızda toplam 20 adet olan imalı karşılaştırma rekla-

mının % 80’i CHP’ye, % 20’si FP’ye aittir. Sonuçlar da açıkça ortaya koyuyor ki; 

imalı karşılaştırma türünde en çok reklam yayınlatan CHP’dir. 

Öte yandan bu seçim yılında ANAP, DSP ve MHP gibi partiler, hazırladıkları 

mesajlarında olumlu içeriklere ağırlık verirken; kampanya çalışmalarında negatif 

siyasal reklamları hiç kullanmamışlardır.  

f. Siyasal Reklamda Kullanılan Çekicilik Türü Bakımından Farklılıklar 
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Tablo 105: 1999 Seçimlerindeki Siyasal Reklamlarda Kullanılan Çekicilik Türü 

Bakımından Partiler Arasındaki Farklılaşma 

40 3 43
93,0% 7,0% 100,0%
14,8% 25,0% 14,8%
13,7% 1,0% 14,8%

50 6 56
89,3% 10,7% 100,0%
18,5% 50,0% 19,2%
17,2% 2,1% 19,2%
140 4 144

97,2% 2,8% 100,0%
51,7% 100,0% 49,5%
48,1% 1,4% 49,5%

15 3 18
83,3% 16,7% 100,0%
5,5% 25,0% 6,2%
5,2% 1,0% 6,2%
15 4 19

78,9% 21,1% 100,0%
5,5% 100,0% 6,5%
5,2% 1,4% 6,5%
11 11

100,0% 100,0%
4,1% 3,8%
3,8% 3,8%
271 4 12 4 291

93,1% 1,4% 4,1% 1,4% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
93,1% 1,4% 4,1% 1,4% 100,0%

ANAP

CHP

DYP

DSP

FP

MHP

S
i
y
a
s
i
P
a
r
t
i
l
e
r

TOPLAM

Rasyonel
Çekicilik

Ahlaki
Çekicilik

Samimiyet
Çekiciliği

Korku
Çekiciliği

Siyasal Reklamlarda Kullanılan Çekicilik
Türleri

Toplam

 
Tablo 105’e göre, incelenen seçim döneminde gazetelerde yayınlanan 291 

reklam içinde, 271 reklamda rasyonel çekicilik (% 93.1), 4 reklamda ahlaki çekicilik 

(% 1.4), 12 reklamda samimiyet çekiciliği (% 4.1) ve 4 reklamda korku çekiciliği (% 

1.4) mesaj türü kullanıldığı görülmektedir. Buna göre partiler, 1999 Genel Seçimle-

ri’nde seçmenin daha çok aklına hitap eden ve onlara, reklamı yapılan partiye oy 

vermeleri neticesinde kazançlı çıkacaklarına hatırlatan bir stratejiye reklamlarına 

taşımışlardır. Öte yandan bu seçim döneminde partiler, Türkiye’de siyasal kampan-

yalarında pek kullanılmayan cinsel çekiciliğin yanında mizahi çekicilik türünü rek-

lamlarında tercih etmemişlerdir. 

1999 Seçimleri’nde örnekleme giren bütün partiler, reklam kampanyalarında 

rasyonel çekicilik türünü ağırlı olarak kullanmışlardır. Yüzdelik dilim açısından ana-

lize tabii tutulan rasyonel çekicilik ağırlıklı reklamların % 51.7’si DYP’ye, % 18.5’i 
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CHP’ye, % 14.8’i ANAP’a, % 5.5’i DSP’ye, yine % 5.5’i FP’ye ve % 4.1’i MHP’ye 

aittir. 

Ahlaki çekicilik türünde sadece DYP’nin reklamları bulunmaktadır. Öyle ki, 

incelenen dört ahlaki çekicilik ağırlıklı reklamın tamamı bu partinindir.  

Samimiyet çekiciliğine reklamlarında yer veren partiler ise; ANAP, CHP ve 

DSP’dir. Bu türde ANAP’ın 3 (% 25), CHP’nin 6 (% 50) ve DSP’nin 3 (% 25) adet 

reklamları vardır. 

1999 Seçimlerinde korku çekiciliği tekniğini reklam kampanyasına taşıyan 

tek parti ise FP olmuştur. Analiz edilen 4 korku çekiciliği ağırlıklı reklamın tamamı 

bu partiye aittir. 

4. 18 Nisan 1999 Seçimleri’nde Partilerin Yayınlattığı Reklamlarda Kor-

ku Çekiciliği Kullanımına İlişkin Bulgular 

a. Siyasal Reklamlarında Korku Çekiciliğini Kullanan Partiler 

Tablo 106: 1999 Genel Seçimlerinde, Reklamlarında Korku Çekiliğini Kullanan 

Partilerin Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

4 100,0 100,0 100,0FP
Sayı Yüzde

Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 106’da da açıkça görüldüğü gibi 18 Nisan 1999 Seçimlerinde korku 

çekiciliği tekniğini reklamlarında kullanan tek parti FP olmuştur. Bu bağlamda Fazi-

let Partisi’nin analiz edilen 4 reklamında korku çekiciliğinin izlerine rastlamak müm-

kündür. 

b. Korku Çekiciliği Temasının Kullanıldığı Siyasal Reklam Türü 

Tablo 107: 1999 Seçimlerinde Korku Çekiliği Temasının Kullanıldığı Reklam Tü-

rünün Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

4 100,0 100,0 100,0Negatif Siyasal Reklam
Sayı Yüzde

Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 107’ye göre, incelenen seçim dönemi içinde korku çekiciliği tekniğini 

temel alan bütün FP reklamları negatif içerik taşımaktadır. Bunun anlamı korkutmak 

yoluyla seçmenlere mesaj aşılamayı amaçlayan reklamlarda rakip parti veya aday 
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hedef alınmakta; söz konusu parti ve adayın bilgisizliği, yetersizliği ve tehlikeliliği 

dile getirilmektedir. 

c. Korku Çekiciliği Reklamlarında Öne Çıkan Konu Türleri 

Tablo 108: 1999 Seçimlerinde Partilerin Korku Çekiliği Reklamlarında Ön Planda 

Tuttukları Konular Bakımından Farklılıklar 

4 4

100,0% 100,0%

4 4

100,0% 100,0%

YolsuzlukKorku Çekiciliği Reklamlarında Ön
Plana Çıkarılan Konular

TOPLAM

FP

Siyasi Partiler

TOPLAM

 
Tablo 108’de de görüldüğü gibi yolsuzluk, FP’ye ait korku reklamlarının ta-

mamında hâkim konu olma özelliği göstermektedir. Öyle ki, Fazilet Partisi bu seçim 

yılında mücadele ettiği partilere yönelik ortaya attığı yolsuzluk iddiaları ile insanlar-

da korku aşılamaya çalışmıştır.  

d. Korku Çekiciliği Reklamlarında Çözüm Önerisi Sunma Durumu 

Tablo 109: 1999 Seçimlerinde Partilerin Kullandıkları Korku Çekiciliği Reklamla-

rında Çözüm Önerisi Sunma Durumu 

4 4

100,0% 100,0%

4 4

100,0% 100,0%

EvetKorku Çekiciliği Mesajlarında
Çözüm Önerisi Sunulma Durumu

TOPLAM

FP

Siyasi Partiler

TOPLAM

 
 

Tablo 109’a göre, 1999 Genel Seçimlerinde örnekleme giren gazetelerde ya-

yınlanan FP’ye ait dört korku çekiciliği reklamında da sorunla birlikte çözüm önerisi 

dile getirilmektedir.  

e. Korku Çekiciliği Reklamlarının Sayfadaki Konumu 
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Tablo 110: 1999 Seçimlerde Yayınlanan Korku Çekiciliği Reklamlarının Gazete 

Sayfasındaki Konumu 

4 4

100,0% 100,0%

4 4

100,0% 100,0%

Tam SayfaKorku Çekiciliği Reklamının Gazete
Sayfasındaki Konumu

TOPLAM

FP

Siyasi Partiler

TOPLAM

 
 

Tablo 110’a göre FP’ye ait 4 korku çekiciliği reklamı da gazetelerin tam say-

fasında yer almaktadır. 

f. Korku Çekiciliği Reklamlarında Görsel Unsur Tercihleri 

Tablo 111: 1999 Seçimlerinde Yayınlanan Korku Çekiciliği Reklamlarında Parti-

lerin Tercih Ettiği Görsel Unsur Bakımından Farklılıklar 

4 4

100,0% 100,0%

4 4

100,0% 100,0%

Sadece
Yazı

Korku Çekiciliği Reklamlarında
Kullanılan Görsel Unsur

TOPLAM

FP

Siyasi Partiler

TOPLAM

 
 

Tablo 111’e göre FP’ye ait 4 korku çekiciliği reklamında görsel unsur olarak 

sadece yazıya ağırlık verilmiştir. Fotoğraf başta olmak üzere, grafik, karikatür, şekil 

ve resim gibi anlatımı tamamlayan öğeler hiç tercih edilmemiştir. 

g. Korku Çekiciliği Reklamlarının Renk Durumu 

Tablo 112: 1999 Seçimlerinde Yayınlanan Korku Çekiciliği Reklamlarının Renk 

Durumu 

4 4

100,0% 100,0%

4 4

100,0% 100,0%

RenkliKorku Çekiciliği Reklamlarının
Renk Durumu

TOPLAM

FP

Siyasi Partiler

TOPLAM
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Tablo 112’ye göre FP’ye ait 4 korku çekiciliği reklamının tamamı renkli ola-

rak tasarlanmıştır. 

h. Korku Çekiciliği Reklamlarında Slogan Ve Amblem Kullanımı 

Tablo 113: 1999 Seçimlerde Yayınlanan Korku Çekiciliği Reklamlarında Slogan 

ve Amblem Kullanımı 

4 4

100,0% 100,0%

4 4

100,0% 100,0%

Slogan ve Amblem VarKorku Çekiciliği Reklamlarında
Slogan ve Amblem Kullanımı

TOPLAM

FP

Siyasi Partiler

TOPLAM

 
 

Tablo 113’e göre FP’nin 1999 Seçimlerinde analiz edilen gazetelerde kullan-

dığı ait 4 korku çekiciliği reklamında slogan ve amblem birlikte yer almaktadır. 

ı. Korku Çekiciliği Reklamlarının Gazetede Yayınlandığı Sayfa 

Tablo 114: 1999 Seçimlerdeki Korku Çekiciliği Reklamlarının Yayınlandığı Gazete 

Sayfasına Göre Durumu 

1 1
100,0% 100,0%
25,0% 25,0%
25,0% 25,0%

1 1
100,0% 100,0%
25,0% 25,0%
25,0% 25,0%

1 1
100,0% 100,0%
25,0% 25,0%
25,0% 25,0%

1 1
100,0% 100,0%
25,0% 25,0%
25,0% 25,0%

4 4
100,0% 100,0%
100,0% 100,0%
100,0% 100,0%

2.Sayfa

4.Sayfa

18.Sayfa

27.Sayfa

Korku Çekiciliği
Reklamlarının
Yayınlandığı Gazete
Sayfası

TOPLAM

FP

Siyasi
Partiler

TOPLAM
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Yukarıdaki tablo da görüldüğü gibi, FP’nin 4 adet korku çekiciliği reklamı 

gazetelerin ikinci (% 25), dördüncü (%25), on sekizinci (% 25) ve yirmi yedinci (% 

25) sayfalarında bulunmaktadır. 

1999 Genel Seçimlerinde reklam kampanyasında korku çekiciliği tekniğini 

kullanan tek parti görünümündeki Fazilet Partisi, yolsuzluk konusuyla insanlarda 

korku uyandırmaya çalışmıştır. “Fazilete verilmeyen her oy, yolsuzluk, haksız, baskı, 

rüşvet, hayat pahalılığı olarak geri dönebilir!” ana başlığıyla yayınlanan reklamda 

doğrudan isim vermeden geçmiş dönemde iktidar (ANAP, DSP, DYP ve CHP gibi) 

olmuş partiler hedef alınmıştır. Reklamda söz konusu partiler, “yolsuzluğun ve hak-

sızlığın, insanların fikrini açıkladıkları için hapishanelerde sürünmelerinin, laikliğin 

hürriyeti kısıtlayıcı bir baskı aracı olarak kullanmanın, hür düşüncesinin kalesi ko-

numundaki üniversitelerden öğrenci atmanın, insanların kılık ve kıyafetlerine sınır-

lama getirmenin, rüşveti ve haksız kazancı yaygınlaştırmanın, hayat pahalılığına bu 

ülkeyi mahkum etmenin” sorumlusu olarak lanse edilirken; seçmenlerden, ülkenin bu 

sorunlardan kurtarılması için oy talep edilmektedir. Yine reklamda ön plana çıkarılan 

“18 Nisan’da oyunu öyle bir parti için kullanmalısın ki; seni hiç zaman ada yerine 

koymayanların oyunlarını ayaklarına dolasın…” ifadeleriyle de FP’nin, seçmenlere 

adam yerine koymayan partilerin oyununu bozacağı anlatılmaktadır. Sonuç kısmında 

doğrudan Türk insanına çağrıda bulunularak Fazilet’i tek başına iktidara getirmek 

için sandık başına gitmeleri istenmektedir. Ulusal gazetelerin tam sayfalarında yayın-

lanan bu reklamda, görsel açıdan seçmenlerin dikkati göze hitap eden kuvvetli renk 

(partinin rengi konumundaki kırmızı ve beyaz) ve nonfigüratif (sadece yazı) resim 

kompozisyonlarıyla çekilmeye çalışılmıştır. Sayfanın en alt kısımda ise parti amble-

mi ve sloganına yer verilmiştir. Buradan anlaşıldığı gibi Fazilet Partisi, 1999 Seçim-

lerinde kullandığı korku çekiciliği reklamlarında, konu ağırlıklı bir sunumla insanları 

korkutmaya ve dolayısıyla ikna etmeye çalışmıştır. 

C. 3 KASIM 2002 GENEL SEÇİMLERİ SİYASAL REKLAM 

ANALİZLERİ 

1. 3 Kasım 2002 Genel Seçimleri Öncesi Siyasi ve Toplumsal Ortam 

18 Nisan 1999 Genel Seçimleri sonrasında hiç bir parti tek başına iktidara 

gelmeyi başaramamış ve Bülent Ecevit’in Başbakanlığı’nda DSP-MHP-ANAP’tan 

oluşan Türk siyasi hayatının 57. Koalisyon hükümeti kurulmuştur.  
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Koalisyon hükümetinin göreve başladığı 28 Mayıs 1999’un üzerinden daha 

üç ay geçmeden, Türkiye, 17 Ağustos’ta Gölcük merkezli depremle sarsılmıştır. El-

bette depremin en acı yanı, on binlerce insanın yaşamını yitirmesiydi. Ancak işin bir 

de ekonomik yönü vardı. Beklenmeyen deprem harcamalarını karşılamak için bir 

önceki yıl ödenen Kurumlar Vergisi kadar ek vergi alınması bir zorunluluk haline 

gelmiştir (Turan, 2004:265). 

İşte ekonomik ve toplumsal alanda yaşanan söz konusu sıkıntılar ve koalisyon 

hükümetini oluşturan partiler arasındaki sürtüşmeler ülkeyi Kasım 2000 krizine sü-

rüklemiştir. Bundan kısa bir süre sonra ise ülke, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) top-

lantısında dönemin Başbakan yardımcılarından Hüsamettin Özkan’ın, Cumhurbaşka-

nı’nın kendisine Halk Bankası’yla ilgili soruşturmaların neden geciktiğini sorması 

üzerine, normal sınırları aşan bir tartışmaya girmesi ve bu tartışmanın Başbakan E-

cevit tarafından medya mensuplarını açıklanmasıyla ortaya çıkan Şubat 2001 krizi ile 

karşı karşıya kalmıştır (Turan, 2004:265-266). 

19 Şubat 2001’deki MGK toplantısına kadar hükümete karşı kamuoyundan 

herhangi bir yakınma gelmemiştir. Ancak toplantının ardından yaşanan ekonomik 

krizin, alınan tüm önlemlere rağmen halkın gündelik yaşamına somut bir biçimde 

yansıyamaması, Meclis’in son aylarda toplantı yeter sayısı bulmakta güçlük çekmesi, 

başta Ecevit olmak üzere koalisyon ortağı liderlerin genel kurula gelmemesi, dolayı-

sıyla hükümetin kendi önerdiği kanunları meclisten geçirmekte zorlanması, idam 

cezasının kaldırılması başta olmak üzere Avrupa Birliği (AB) uyum yasaları konu-

sunda hükümet üyeleri arasında açığa çıkan uyumsuzluk bir yandan hükümetin per-

formansını düşürürken (Tosun, 2003:47): diğer taraftan da kamuoyunun Ecevit hü-

kümetine olan güvenini tahrip etmiştir. 

Türk siyasi tarihine “Kara Çarşamba” olarak geçen (Damlapınar, 2002:61) 

kriz neticesinde toplum genel olarak yoksullaşma eğilimine girmiş, Türk Lirası ya-

bancı ülke paraları karşısında değer kaybetmeye başlamıştır. Kapanan iş yeri sayısın-

da büyük bir artış yaşanırken, kapanmayıp da üretim, hizmet ya da satışları azalan 

işyerlerinin iş hacimlerinin küçülmesi, buralarda çalışanların bir kısmının işten çıka-

rılmasına yol açmıştır. Bu anlamda çıkarılanlar işsiz ve gelirsiz kalırken, iş yeri sa-

hiplerinin gelirinde de bir düşüş yaşanmıştır. 
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İşte, bu atmosferde, tabii olarak toplumun gündeminin başına da ekonomik 

sorunlar yerleşmiştir. Aylık Türkiye Gündemi Araştırmalarının 2001 yılı konusunu 

ağırlıkla ekonomik kriz, bunun toplumsal ve siyasal hayata yansımaları oluşturmuş-

tur (ANAR- Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi, 2002:108).            

Ağır bir ekonomik tabloyla karşı karşıya kalan koalisyon hükümeti, ülkeyi i-

çine düştüğü krizden çıkarmak adına şimdiye kadar pek denenmemiş bir yolu tercih 

etmiştir. Bu bağlamda Dünya Bankası yardımcısı olarak görev yapan Kemal Derviş, 

Türkiye’ye davet edilerek, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı olarak atanmıştır 

(Heper, 2002:23). Kemal Derviş’in ekonominin başına getirilmesi, toplumda büyük 

yankı uyandırmıştır. Bir anlamda ekonomik krizle Kemal Derviş ismi bütünleşmiş, 

siyasi hayatta da önemli bir profil olarak algılanmaya başlamıştır.  

Kemal Derviş, göreve başladıktan kısa bir süre sonra Uluslararası Para Fonu 

(IMF) ile yeniden ekonomik program üzerinde mutabakata varmıştır. Ancak bunun 

karşılığında da hükümet, önünde yapması gereken uzun bir liste bulmuştur. Listede 

dikkat çeken noktaların başında IMF’nin, siyasi iktidarın ekonomi üzerindeki varlı-

ğına son vermesi, ekonominin özerk kuruluşlarla yönetilmesini istemesi yer almak-

taydı. Ayrıca IMF, yeniden para musluklarının açılabilmesi için kendi istediği düzen-

lemelerin yapılmasını da şart koşuyordu (Özkan, 2004a:230). 

Türkiye’de 2002 Genel Seçimleri’ne gidilen yolda ekonomik sorunlarla bo-

ğuşurken, dünya da önemli olaylarla sarsılmıştır. Bunlardan belki de en önemlisi; 11 

Eylül 2001 tarihinde New York’taki ikiz kulelere (Dünya Ticaret Merkezi) yapılan 

ve binlerce kişinin öldüğü intihar saldırısıdır. Dünya Ticaret Merkezi’ne yönelik dü-

zenlenen bu uçaklı saldırı, aynı zamanda dünyada çeşitli gelişmelerin de kıvılcımını 

oluşturmuştur. Öyle ki; 11 Eylül, ABD açısından dünya üzerinde hegemonya kurma 

amacına kapı açan bir olay olarak algılanmıştır. Bu terörist saldırı, Bush yönetimine 

söz konusu politikalarını bir genel seferberlik içinde yürütebilmek için gereken iç 

desteği fazlasıyla sağladığı gibi; uluslararası kamuoyunun, terörizme karşı mücade-

lede ABD’ye geniş bir meşruiyet kredisi açmasını da kolaylaştırmıştır (Laçiner, 

2002a:3).   

Söz konusu gelişmeleri takiben 11 Eylül saldırısının hemen sonrasında “terö-

rizmle savaş” adı altında açıklanan bu uzun vadeli plan, ondan tam bir yıl sonra, Ey-

lül 2002’de ABD hükümetinin yeni “ulusal güvenlik stratejisi” olarak dünya kamuo-
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yuna iletilmiştir. “Bush Doktrini” olarak adlandırılan bu politikaya göre; Amerika 

istediği yere istediği zaman saldırı hakkını kendine tanıyordu, yeter ki saldıracağı 

yerde kendisine yönelik bir tehdit olduğu inancını taşısın (Gülalp, 2003:20). 

Aslında uluslararası alandaki gelişme ve bunların Türkiye’ye yansımaları sa-

dece 11 Eylül saldırıları ile de sınırlı kalmamıştır. 2000’li yılların başında Türki-

ye’nin Avrupa Birliği’ne resmen aday ülke olarak kabul edilmesi, bir yandan 40 yıl-

lık bir rüyanın gerçeğe dönüşmesini hızlandırırken, diğer yandan ise ülkemizin tarihi, 

stratejik ve kültürel önemini ön plana çıkaran bir etki yaratmıştır (Çolakoğlu ve 

Çolakoğlu, 2005:143). Yine Türk-Yunan ilişkileri ve Kıbrıs meselesi gibi uluslarara-

sı alanda Türkiye’nin sürekli başını ağrıtan ve çözüm bekleyen sorunlar da, ulusal 

basının sayfalarını dolduran ve dolayısıyla toplumun tartıştığı konu başlıkları arasın-

da yer almıştır.       

Yine 3 Kasım Seçimleri yaklaşırken yeni kurulan siyasi partiler Türk Siyasi 

hayatına merhaba demiştir. Bundan biri Saadet Partisi’nin 2000 yılında Gelenekçiler 

ve Yenilikçiler ikiye bölünmesi sonucu kurulan ve Yenilikçiler adına liderliğini Re-

cep Tayyip Erdoğan’ın üstlendiği AKP’dir. Çekirdek kadrosu ve omurgası Sünni 

İslami hareket içinden gelmiş olmak birlikte AKP, geleneksel İslami hareketin o alı-

şıldık iddialı söyleminden ve sembollerinden uzak, dolayısıyla “dinci-laik” çatışma-

sının hassas konularını gündeminin gerisine atmış bir kimlikle ortaya çıkmıştır 

(Laçiner, 2002b, 23). 

Diğer bir parti olan Yeni Türkiye Partisi (YTP) ise, DSP’den kopan ve kendi-

lerini “Yeni Oluşum” olarak tanımlayan 63 milletvekilinin katılımıyla 22 Temmuz 

2002 tarihinde kurulmuştur. Başbakan Ecevit’in hastalığının siyasal açıdan verimsiz-

liğe yol açtığı ve dolayısıyla yönetememe/yönetilememe riskini taşıdığına kani o-

lunması, solda yeni bir partinin kurulmasını hızlandıran en önemli etken olarak gö-

rülmektedir (Yeğenoğlu ve Çoşar, 2002:31-32). Başlangıçta Hüsamettin Özkan, İs-

mail Cem ve Kemal Derviş’in (basında da sık sık “Troyka” olarak adlandırılan üçlü) 

önderliğinde kuruluyormuş gibi gözüken YTP, Kemal Derviş’in “Yeni Türkiye”yi 

değil de CHP’yi tercih etmesiyle bir anda gündemden düşmeye başlamıştır (Görmüş, 

2002a:90-92).             

Öte yandan Türkiye’yi 3 Kasım Seçimleri’ne taşıyan süreçte ekonomi yöne-

timiyle koalisyon ortağı parti liderlerinin 4 Temmuz’da yaptıkları toplantı önemli bir 
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kilometre taşıdır. Bu toplantıya katılan ekonomi bürokratlarına göre, Türk ekonomi-

sinin krizden çıkışı için iktisaden yapılması gereken her şey yapılmıştı. Artık yalnız 

siyasi belirsizliği sona erdirecek siyasi adımların atılması gerekiyordu. Toplantıda 

Kemal Derviş’in Başbakan’ın sağlık durumuyla ilgili bir belirsizlikten söz etmesi 

üzerine, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sorduğu çözümü, Derviş’in “yeni bir siyasi 

senaryo” olarak açıklaması, hükümetle Derviş arasındaki iplerin kopma noktasına 

gelmesine neden olmuştur (Tosun, 2003:58-59). 

Ardından 7 Temmuz 2002 tarihinde MHP Genel Başkanı ve Başbakan Yar-

dımcısı Devlet Bahçeli’nin partisinin Bursa İl Teşkilatı tarafından Keleş ilçesinde 

düzenlenen 11. Kocayayla Türkmen Kurultayı’nda gazetecilere; “Madem Türkiye’de 

siyasi belirsizlik var, her türlü ekonomik programın başarıyla uygulanmasını önleyen 

faktör bu olarak görülüyor, gelin siyasi belirsizlikten neyi kastediyorsanız ki, kastet-

tiğiniz 57. Hükümetin bozulmasıdır. O zaman bu amaçlarınızı millet iradesine dayalı 

yapmaya cesaret ediniz. Gelin TBMM’yi 1 Eylül’de olağanüstü toplantıya çağıralım. 

3 Eylül’de erken seçim kararı alalım. Geçmiş dönemde olduğu gibi 60 günlük bir 

seçim takvimi içerisinde seçimleri yapalım. Seçim tarihini 3 Kasım olarak belirleye-

lim. Böyle bir durum, 57. Hükümetle bir erken seçim yapılması demektir. Böyle bir 

durum, Sayın Başbakan başkanlığında bir hükümetle Türkiye’nin sağlıklı bir seçime 

gitmesi demektir.” (Sabah, 8 Temmuz 2002:1, 19) şeklinde sarf ettiği bu sözler, Tür-

kiye’de ilk kez erken genel seçim tartışmalarını başlatmıştır. 

Devlet Bahçeli’nin bu beklenmedik çıkışı karşısında hükümetin üçüncü ortağı 

ANAP, seçimlerin zamanında yapılması yönünde bir tutum sergilerken, DSP sessiz 

kalmayı tercih etmiştir. Saadet Partisi ve DYP ise, Siyasi Partiler ve Seçim Kanu-

nu’nda bir takım değişikliklerin yapılması şartıyla erken genel seçime taraftar olduk-

larını dile getirmişlerdir. Yine AKP lideri, Recep Tayyip Erdoğan seçime hazır ol-

duklarını vurgularken; CHP liderine göre ise yapılması gereken, anayasal düzen için-

de zorlamaya yol açmadan, Başbakan’ın inisiyatifiyle genel seçime gidilmesiydi (To-

sun, 2003:64-65). 

Meydana gelen ekonomik krizler başta olmak üzere, hükümetin yaşadığı bir-

çok soruna, iktidardaki yıpranma süreci de eklendiğinde, iktidar partilerinin yapıla-
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cak seçimlerde işlerinin çok da kolay olmadığı ortaya çıkıyordu15. İktidar partileri 

kadar muhalefette yer alan partilerin gösterecekleri performans da siyasi zeminde 

tartışılırken; ana muhalefet partisi DYP ve kuruluş tarihleri açısından yeni olan ve 

Meclis’te temsil edilen AKP, Genç Parti, Yeni Türkiye Partisi ve Saadet Partisi’nin 

hangi oranda oy alabilecekleri merak ediliyordu (Güz, 2005:263). 

İşte yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığımız gelişmeler ışığında gidilen 3 Ka-

sım 2002 Genel Seçimi, örgütlenmesi çok daha önce Saadet Partisi içinde olsa da, 

partileşme süreci sadece bir-bir buçuk yıl öncesine dayanan AKP’nin %34,7 ile ikti-

dar olup hükümet kurduğu ve CHP’nin %19,9 oy oranı ile muhalefette yer aldığı ikili 

parlamento sistemiyle sonuçlanmıştır (Göka, 2004:18). Aşağıdaki tabloda 2002 Mil-

letvekili Genel Seçimi Sonuçları, oyların partilere göre dağılımı ve çıkarılan millet-

vekili sayılarına yer verilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15

 Mahçupyan’a (2002:13) göre, toplumun hiçbir gerçek meselesini tartışmadığı bu ortam; bireysel, 
grupsal ve kurumsal çıkarların siyaseti ikame etmesiyle sonuçlanmıştır. Böylece bir yandan yozlaş-
manın normalleştiği bir ahlaki çöküntüye doğru yol alınırken; toplumsal dokuyu kuşatan ve bir arada 
tutan kültürel atmosfer neredeyse buharlaşmıştır. Bu hızlı kayma, aynı zamanda yaygın bir yoksul-
laşmaya ve geleneksel bağlardan kopuşa paralel bir süreç olarak ortaya çıkmıştır. Sonuçta toplum 
sadece tepkileriyle davranan, tüm ilkeleri birer hamaset malzemesi olarak kullanan, her olayı maga-
zinleştirerek özümseyen ve kendisi dışındaki her şeye nedeni bilmeden öfke duyan kişilerden oluşan 
bir yapı sergilemekteydi. 
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Tablo 115: 3 Kasım 2002 Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları  

PARTİLER Oy Sayısı Tüm Seçmen-
ler İçinde 

(%) 

Geçerli 
Oylar İ-

çinde (%) 

Milletvekili 
Sayısı 

AKP 10.808.229 26.1 34.3 363 

CHP 6.113.352 14.8 19.4 178 

DYP 3.008.942 7.3 9.5 - 

MHP 2.635.787 6.4 8.4 - 

Genç Parti 2.285.598 5.5 7.3 - 

DEHAP 1.960.660 4.7 6.2 - 

ANAP 1.618.465 3.9 5.1 - 

Saadet Partisi 785.489 1.9 2.5 - 

DSP 384.009 0.9 1.2 - 

YTP 363.869 0.9 1.2 - 

BBP 322.093 0.8 1.0 - 

Yurt Partisi 294.909 0.7 0.9 - 

İşçi Partisi 159.843 0.4 0.5 - 

BTP 150.482 0.4 0.5 - 

ÖDP 106.023 0.3 0.3 - 

LDP 89.331 0.2 0.3 - 

Millet Partisi 68.271 0.2 0.2 - 

TKP 59.180 0.1 0.2 - 

Bağımsızlar 314.251 0.8 1.0 9 

Geçersiz Oylar 1.239.378 3.0   

Kullanılan  Oylar 
Toplamı 

32.768.161    

Oy Kullanmayanlar 8.638.866 20.9   

TOPLAM 41.407.027 100.2 100.0 550 

Kaynak: Resmi Gazete, 10 Kasım 2002, Sayı. 24932, s. 44. 

 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi, AKP ve CHP dışındaki partiler 

%10’luk ülke barajını aşamayarak meclise girme imkânını elde edememiş, geçerli 

oyların toplamda ancak % 45’ini alabilmişlerdir. Sandık başına gitmeyenler ve oyları 

geçersiz olanlar da hesaba katıldığında, son seçimde seçmenlerin yarısından çoğunun 

(bu oran yaklaşık %59’dur) parlamentoda temsil edilmediği görülmektedir (Turan, 
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2004:235). Bunun yanında 3 Kasım Seçimleri, aşağıdaki sıralanan özellikler bakı-

mından da Türk siyasi yaşamında uzun yıllar konuşulacak ve üzerinde inceleme 

yapmayı gerektirecek bir tablo ortaya çıkarmıştır (Özkan, 2004a:259-260; Tosun, 

2003:329-340): 

1. Türkiye, 15 yıl gibi uzun bir aradan sonra 3 Kasım 2002 Genel Seçimle-

ri’yle birlikte yeniden “tek parti iktidarı”yla tanışmıştır.  

2. Bu seçimlerde, seçim öncesi hükümeti oluşturan (DSP, MHP ve ANAP) 

tüm partiler barajın altında kalarak meclise girememişlerdir. Bilindiği gibi, genellikle 

hükümet olmanın gücünü ve nimetlerini elinde bulunduran iktidar partileri seçimler-

den kazançlı olarak çıkarken; 3 Kasım Seçimleri’nde koalisyon ortağı partiler, hü-

kümet olmanın nimetlerine rağmen, seçimlerden büyük bir hezimet ile ayrılmışlardır. 

Bu manada Gökçe ve arkadaşlarının (2002:38) yaptığı saha araştırmasının 

bulgularına göre, seçimden mağlup çıkanların kaybetme nedenleri arasında vaatlerini 

yerine getirmemeleri, partilerinin temel ilkelerinden vazgeçmeleri, liderlerinin başa-

rısız bulunması ve partilerin halktan kopması en başta gelen nedenler arasında sıra-

lanmaktadır. Bir başka anlatımla, siyasal alanda “biz ve ötekiler” ayrımını kaybede-

rek “kemiksizleşen”, politikada uzlaşma adına kendi doğrularının ardında durma 

cesaretini gösteremeyen ve halkın gündeminden uzaklaşarak “başkalarının” günde-

mini takip eden partiler seçmen tarafından cezalandırılmıştır.    

3. 3 Kasım 2002 Seçimleri, aynı zamanda siyasal yorgunluk16 yaşayan halkın 

iktidara duyduğu öfkeyi sandığa yansıttığı bir seçim yılı olarak anılacaktır. Siyaset 

bilimcilere göre, AKP’nin % 34,7 oy olarak 363 milletvekiliyle Meclis’e girmesinde 

ekonomik krizin ağır faturası etkili olmuştur. Yani ülke genelinde yaygın olarak ya-

şanan işsizlik ve sefalet manzaraları, sandıkta denenmemiş bir parti olarak AKP’nin 

hanesine oy olarak yazılmıştır. 

Bir başa ifadeyle, “makro ekonomik performansın, seçmen tercihini etkileme-

si, özellikle kriz ortamlarında iyice belirginleşir” yargısı, en çarpıcı şekilde, 3 Kasım 

                                                
16

 Siyasal yorgunluk durumu –hangi siyasal kanattan olursa olsun- iktidara gelen partilerin ülke prob-
lemlerini çözememeleri, seçmenlerin beklentilerini karşılayamamaları ve her türlü çözülemeyen prob-
lem karşısında halkın siyasal partilere olan güvenlerinin gittikçe erozyona uğraması ve seçmenlerin 
partilere olan inançlarını kaybetmeleri, seçmenlerin oylarını kullanırken inanarak ve oy verdikleri 
partiye güvenerek değil de bir mecburiyet ve umutsuz hisleriyle oy verme durumu olarak ifade edile-
bilir. Söz konusu dönemlerde toplumda ümitsizlik hâkim olmakta ve toplum genel olarak psikolojik 
irtifa kaybetmektedir. Hiçbir şeyin düzelmeyeceği ve hiçbir siyasi partinin bunu başaramayacağı hissi 
hakim duygu haline gelmektedir (Ayrıntılı bilgi için bkz., Polat vd., 2004:46).   
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2002 Seçimleri’nde yaşanan oy verme eğiliminde kendini göstermiştir. Cumhuriyet 

tarihinin en önemli iktisadi krizi olarak nitelendirilen ekonomik bunalım, koalisyon 

hükümetini oluşturan partilerin %10 barajının altında kalmasına ve henüz kurulmuş 

yeni bir partinin iktidara gelmesine yol açmıştır17 (Erdoğan, 2004:158). 

Buna ilaveten “küreselleşme sürecinin türdeşleştirme baskısı altında kimlik 

krizi yaşayan siyasal partilerin oy kaybetmesi; Refah Partisi’nin başaramadığı muha-

fazakar ‘çevre’nin modernleşme ve statü beklentilerinin AKP eliyle ‘merkez’e doğru 

taşınma beklentilerinin gerçekleşmesi; yolsuzluk ve rüşvet iddiaları nedeniyle inandı-

rıcılığını ve güvenilirliğini yitiren mevcut siyasal liderlerin seçmen eliyle tasfiyesi ve 

Tayyip Erdoğan’ın sahip olduğu karizmatik liderliği ve halkla kurduğu duygudaşlık 

ilişkilerinin başarısı” (Gökçe vd., 2002:36) gibi etmenler de, seçmenlerin gözünde 

AKP’yi başarılı kılmıştır. 

4. 3 Kasım Seçimleri’ni unutulmaz kılan noktalardan biri de Genç Parti’nin 

seçim başarısıdır. Seçimlerden üç ay gibi kısa bir süre önce kurulmasına rağmen, 

etkin bir reklam kampanyası yürüten Genç Parti, % 7,2 gibi azımsanmayacak bir oy 

alarak; siyasal iletişim tekniklerinin etkin kullanımı halinde ulaşılabilecek başarılı 

sonuçlara da vurgu yapmıştır. 

5. 3 Kasım Seçim sonuçları aynı zamanda Türkiye’de ideolojik temele dayalı 

siyasetin çözülmeye başladığını ortaya koymuş; küreselleşme sürecinin dayattığı 

liberalizasyon politikalarının hız kazandığını göstermiştir. 

Geçmişi iki kutuplu ve ideolojileri temel alan siyasal kampanyaları, yerlerini, 

liderlerin ön plana çıktığı seçmene odaklanan siyasal kampanyalara bırakmıştır. İşte 

bu anlayışın izlerine en çarpıcı şekilde gözlemlediğimiz 3 Kasım Seçimleri’nde parti-

ler, seçmene doğrudan ve kişisel olarak hitap eden ve bunları gerçekleştirmek için 

                                                
17

 Sitembölükbaşı’nın (2004:161), Isparta’da seçmenlerin parti tercih nedenleri üzerine yaptığı alan 
araştırmasında da yukarıdaki ifadeleri destekleyen sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırmada AKP’ye oy 
verenlerin %65’i, anket formunda çözülmesini bekledikleri öncelikli sorun olarak “ekonomik mesele-
lerin çözümü” şıkkını işaretlemişlerdir. Türkiye’nin derin bir ekonomik kriz yaşadığı bir dönemde, 
böyle bir sorunun yüksek oranda tercih edilmesi doğaldır. Yine aynı çalışmanın bulgularına göre, 
denekler, ekonomik sorunların çözümü konusunda ekonomi alanında uzman ve kariyeri olan kimse-
lerden daha çok, dürüstlüğüne ve doğruluğuna inandığı kimselere (burada kastedilen Recep Tayyip 
Erdoğan’dır) güvenmektedir. Kalaycıoğlu’nun (2002:43) da vurguladığı gibi, partilerin ortaya çıkması 
ve gelişmesi, onların içinde bulundukları çevreye, sistem içindeki diğer siyasal partilerin sayı ve nite-
liğine, oy paylaşımına ve onların ideolojik duruşlarına bağlıdır. Bu yönüyle AKP’nin yükselişi, Türki-
ye’nin içinde yaşadığı büyük ekonomik bunalımın sonuçları ve merkez sağı temsil eden ANAP ve 
DYP gibi partilerin hızla erimesiyle doğrudan orantılıdır. 
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kişiselleştirilmiş yöntemlere ağılık veren bir stratejiyi uygulamışlardır (Ercan ve 

Tanşu, 2002:15). 

6. 3 Kasım Seçimleri’nin ortaya koyduğu tabloyu netleştirdiğimizde, bu se-

çimin seçmen tercihi noktasında da inanılmayacak ölçülerde değişim ve dalgalanma-

ların yaşanmasına sebebiyet verdiği söylenebilmektedir. 1990’lı yıllardan beri siya-

setten ve siyasetçilerden umduğunu bulamayan, bu sebeple değişiklik ve yenilik ara-

yışı içinde olan Türk seçmeni, yön değiştiren iç dinamikleri ile Türk Siyasi Tari-

hi’nin en büyük karar değiştiren kitlesi görünümüne kavuşmuştur (Aktaş, 2004:82). 

Öyle ki, 1990’lı yıllarla birlikte gözlenen partilerle seçmenler arasındaki sos-

yal ve psikolojik bağın gevşemesi olgusuna ve bunun sonucunda parti sistemindeki 

istikrarsızlığa 3 Kasım’da tanık olunmuştur. Partilere yönelen seçmen desteğindeki 

oynaklık ya da partilerarası oy kaymalarının, yerleşik batı demokrasilerindeki parti 

sistemleriyle karşılaştırılamayacak ölçüde yüksek düzeylere ulaşması, bu seçimi ilk 

bakışta seçmenlerin parti bağlarının zayıfladığı seçim tipine dahil etmemize yol aç-

maktadır (Tosun, 2003:364-365).    

Bu görüşü destekler mahiyette, 37 ili kapsayan ve 3987 kişiyle yüz yüze gö-

rüşülerek yapılan bir alan araştırmasının sonuçları göstermektedir ki (Gökçe vd., 

2002:27); 3 Kasım Seçimleri’nde seçmen deneklerin % 54’ü, bir önceki seçimlere 

göre oy verdiği partiyi değiştirmiştir.   

Türk seçmeni beyan ettiği iradesiyle bir yandan siyaset sahnesini altüst eder-

ken; diğer yandan da bunun sonucu olarak bir çok köklü siyasal parti ve akım tam bir 

çöküntüye uğramıştır. Öyle ki, siyasette sağa, sola ve hatta merkeze dair neredeyse 

tüm dinamikler anlamını yitirmiş; AKP’nin temsilciliğinde yeni aktörlerin ve dina-

miklerin siyaset sahnesinde yerlerini alışlarına tanık olunmuştur. 

7. 2002 Seçimlerinin belirginleştirdiği bir başka tablo da, % 30’lardan % 

20’ler seviyesine kadar inen sol oylar ve muhalefette iken bile iktidar alternatifi ko-

numuna gelemeyen CHP’nin, oy kazandıracak siyasal açılımları gerçekleştirme hu-

susunda oldukça tutucu bir profil çizmesidir. CHP, bu bağlamda geniş seçmen kitle-

lerinin taleplerinden ziyade, geçen zaman içerisinde kendisine edindiği misyon çer-

çevesinde ve -onlarla uyumlu olduğuna inandığı- politikaları üretebilmiştir. Bir başka 

anlatımla, çok partili sisteme geçildikten sonra, CHP’nin tercihlerini seçmen taleple-
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rinin karşısında “resmi ideoloji”den yana kullanması, bu partiyi sağ partilerin elde 

ettiği büyük oy oranları ile iktidara gelmesini engellemiştir (Polat, 2004:36-37).  

8. Siyasal iletişimde Amerikanlaşma tezi, izlerini, en çarpıcı şekilde 3 Kasım 

Seçimleri’nde partilerinin yürüttüğü siyasal kampanyalarda göstermiştir. Amerikan-

laşma diye nitelenen süreç, dünyadaki demokrasilerde adayların, siyasal partilerin ve 

haber medyasının gitgide daha yoğun biçimde ABD’deki muadillerinin belirtilerini 

göstermesi, ABD’de geliştirilen bir çok kampanya metodu ve pratiğinin diğer ülkele-

re adapte edilmesi düşüncesine dayanmaktadır (Köker ve Kejanlıoğlu, 2004:43). 

Bu anlayışa uygun olarak 3 Kasım Seçimleri öncesi partilerin yürüttüğü siya-

sal kampanya faaliyetlerinde adayların ön plana çıkması, beraberinde reklam ajansla-

rı ve siyasal danışmanlara olan ilgiyi artırmış; seçim kampanyaları, adeta reklam 

ajansları veya danışmanların karşılıklı yarıştığı bir müsabaka haline gelmiştir (Balcı, 

2005:169).    

2. 3 Kasım 2002 Genel Seçimlerinde Partilerin Siyasal Reklamları 

a. Anavatan Partisi (ANAP) 

1) Reklam Yayınlatmak İçin Tercih Edilen Gazete 

Tablo 116: 2002 Genel Seçimlerinde ANAP’ın Siyasal Reklam Yayınlatmada 

Tercih Ettiği Gazetelerin Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı  

3 3,0 3,0 3,0
28 28,0 28,0 31,0
17 17,0 17,0 48,0
21 21,0 21,0 69,0
12 12,0 12,0 81,0
19 19,0 19,0 100,0
100 100,0 100,0

Cumhuriyet
Sabah
Milliyet
Hürriyet
Zaman
Türkiye
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 

Tablo 116’ya göre, incelenen seçim dönemi içinde Anavatan Partisi’nin, 3 

adet reklamı Cumhuriyet’te, 28 tanesi Sabah’ta, 17 tanesi Milliyet’te, 21 tanesi Hür-

riyette, 12 tanesi Zaman ve 19 tanesi Türkiye’de gazetesinde olmak üzere toplam 100 

adet reklamı yayınlanmıştır. Sayısal verilerden de anlaşıldığı gibi, kendini merkezde 

konumlayan bir parti olarak ANAP, örnekleme giren bütün gazetelere reklam ver-

miştir. Yüzdelik dağılım açısından ANAP, % 28’lik oranla en çok Sabah gazetesinde 

reklam yayınlatırken; % 3’lük dilimle en az reklam verdiği gazete Cumhuriyet’tir. 

2) Siyasal Reklam Türü 
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Tablo 117: 2002 Genel Seçimlerinde ANAP’ın Tercih Ettiği Siyasal Reklam Türle-

rin Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı   

1 1,0 1,0 1,0
2 2,0 2,0 3,0
7 7,0 7,0 10,0

32 32,0 32,0 42,0

27 27,0 27,0 69,0
31 31,0 31,0 100,0
100 100,0 100,0

Lider İmajı
Lider+Parti İmajı
Parti İmajı
Toplumsal Grupları
Hedef Alan Reklam
Negatif Siyasal Reklam
Karar Ver Oy Kullan
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 

Tablo 117’ye göre, analiz edilen 100 ANAP reklamı içinde, en fazla ağırlığa 

sahip olan tür 32 reklamla toplumsal grupları hedef alan reklamlardır. Bunu 31 adetle 

karar ver oy kullan, 27 adetle negatif siyasal reklam ve 7 adetle parti imajını güçlen-

dirmeye yönelik reklam takip etmektedir. Yüzdelik dağılıma baktığımızda, ANAP’ın 

gazetelere verdiği toplam reklamların % 32’sini toplumsal grupları hedef alan, % 

31’ini karar ver oy kullan, %27’sini negatif reklam, % 7’sini parti imajı, % 2’sini 

lider+parti imajı ve %1’ini de lider imajı gibi türler oluşturmaktadır.  

3) Siyasal Reklamlarda Öne Çıkarılan Konular 

Tablo 118: 2002 Genel Seçimlerinde ANAP Reklamlarında Öne Çıkan Konuların 

Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

18 18,0 18,0 18,0
2 2,0 2,0 20,0
5 5,0 5,0 25,0
4 4,0 4,0 29,0
1 1,0 1,0 30,0
16 16,0 16,0 46,0
1 1,0 1,0 47,0
4 4,0 4,0 51,0
47 47,0 47,0 98,0
2 2,0 2,0 100,0

100 100,0 100,0

Ekonomi
Eğitim
Demokratik Haklar
Sosyal Güvenlik
İşsizlik
AB'ne Giriş Süreci
Dini İnanç
Doğruluk ve Gerçeklik
Gelecek Projeleri
Milliyetçilik
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 118’e göre, analizi tabi tutulan 100 reklamın % 47’sinde geleceğin 

ANAP’la kurulma iddiası, % 18’inde ekonomi, % 2’sinde eğitim, % 5’inde demokra-

tik haklar, % 4’ünde sosyal güvenlik, % 1’inde işsizlik, % 16’sında Avrupa Birli-

ği’ne giriş, % 1’inde dini inanç, % 4’ünde doğruluk ve gerçeklik ve % 2’sinde milli-

yetçilik konuları işlenmiştir. 
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4) Pozitif Siyasal Reklam Türü 

Tablo 119: 2002 Genel Seçimlerinde ANAP’ın Yayınlattığı Pozitif Siyasal Reklam-

ların Türlere Göre Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

6 6,0 8,2 8,2

1 1,0 1,4 9,6

66 66,0 90,4 100,0
73 73,0 100,0
27 27,0
100 100,0

Tanıtma Reklamı
Efsanevi Kişiliği
Oluşturma
Pozitif Konu
TOPLAM
,00Negatif İçerik

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 119’a göre, ANAP’ın pozitif içeriğe sahip 73 reklamı içinde 66 rek-

lamda konu ağırlıklı bir yapı hâkimdir. 6 reklam daha çok duyuru tarzında tanıtımı 

içerirken, 1 reklamda özellikle lider imajını güçlendirmeye yönelik efsanevi kişilik 

oluşturulma yoluna gidilmiştir. 

5) Negatif Siyasal Reklam Türü 

Tablo 120: 2002 Genel Seçimlerinde ANAP’ın Yayınlattığı Negatif Siyasal Rek-

lamların Türlere Göre Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

27 27,0 100,0 100,0

73 73,0
100 100,0

İmalı Karşılaştırma
Reklamı
,00Pozitif İçerik

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 120’e göre, incelenen 25 negatif siyasal reklamın tamamını imalı karşı-

laştırma türü oluşturmaktadır. ANAP’ın reklamlarında doğrudan saldırı ve doğrudan 

karşılaştırma gibi rakip parti ya da adayın kimliğini açıklayan türler kullanılmamıştır. 

Bunun anlamı ANAP, negatif içerikli reklamlarında, çıkarımda bulunma yaklaşımını 

kullanmakta; rakip parti veya adayın kim olduğu ve nasıl eleştirildiğini bulmak ise 

seçmene bırakılmaktadır. 

6) Siyasal Reklamlarda Kullanılan Çekicilik Türü 
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Tablo 121: 2002 Genel Seçimlerinde ANAP Reklamlarında Kullanılan Çekicilik 

Türünün Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

82 82,0 82,0 82,0
1 1,0 1,0 83,0
17 17,0 17,0 100,0
100 100,0 100,0

Rasyonel Çekicilik
Samimiyet Çekiciliği
Korku Çekiciliği
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 121’e göre, ANAP’a ait analiz edilen toplam 100 reklam arasında 82 

reklamda rasyonel çekicilik, 1 adet reklamda samimiyet çekiciliği ve 17 adet reklam-

da korku çekiciliği teması kullanılmıştır. Yüzdelik dağılıma baktığımızda % 82 ile 

rasyonel çekicilik türü ilk sıra yer alırken; bunu % 17 ile korku çekiciliği ve % 1 ile 

samimiyet çekiciliği takip etmektedir.  

7) Korku Çekiciliği Reklamlarında Ön Plana Çıkarılan Konular 

Tablo 122: 2002 Genel Seçimlerinde ANAP’ın Yayınlattığı Korku Çekiciliği Rek-

lamlarında Ön Plana Çıkan Konuların Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

6 6,0 35,3 35,3

7 7,0 41,2 76,5

1 1,0 5,9 82,4

1 1,0 5,9 88,2

2 2,0 11,8 100,0

17 17,0 100,0

83 83,0

100 100,0

Korku Çekiciliği Reklamlarında Ön Plana
Çıkarılan Konular

İrtica

Ekonomik Bunalım

Demokrasi/Fikir
Özgürlüğü

Dürüstlük ve Açıklık

Avrupa Birliği

TOPLAM

,00Diğer Çekicilikler

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
 

Tablo 122’ye göre, incelenen ANAP’a ait 17 korku çekiliği teması içeren rek-

lamda, en çok tercih edilen konu, ülkenin de içinde bulunduğu şartlara uygun düşen 

ekonomik bunalımdır. Bunu 6 adet ile irtica, 2 adetle Avrupa Birliği”ne giriş ve 1’er 

adetle demokrasi ve fikir özgürlüğü ile dürüstlük açıklık takip etmektedir. Ülkenin 

içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara bir de 2001 yılında yaşanan Şubat Krizi ek-

lendiğinde, partilerin bu konuyu reklamlarına taşıması doğal bir süreç olarak görül-

mektedir. Yüzdelik dilime baktığımızda, yığılmanın ekonomik bunalım ve irtica gibi 

konularda ağırlık kazandığı görülmektedir. ANAP’ın yayınlattığı korku çekiciliği 

ağırlıklı reklamların % 41.2’si ekonomik bunalım, % 35.3’ü irtica, % 11.8’i Avrupa 
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Birliği, % 5.9’u Demokrasi/Fikir Özgürlüğü ve % 5.9’u Dürüstlük ve Açıklık konu-

larını içermektedir. 

8) Korku Çekiciliği Reklamlarında Çözüm Önerisi Sunma Durumu 

Tablo 123: 2002 Genel Seçimlerinde ANAP’ın Yayınlattığı Korku Çekiciliği Rek-

lamlarında Çözüm Önerisi Sunma Durumunun Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

17 17,0 100,0 100,0

83 83,0

100 100,0

Korku Çekiciliği Mesajlarında
Çözüm Önerisi Sunulma Durumu

Evet

,00Diğer Çekicilikler

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
 

Tablo 123’e göre, incelenen seçim dönemi içinde korku çekiciliği mesaj stra-

tejisini esas alan ANAP’a ait 17 adet reklamın tamamında, sorunla birlikte çözüm 

önerisi de dile getirilmektedir. 

3 Kasım Seçimlerine Terminal İstanbul ile geliştirdiği işbirliği sonucu hazır-

lanan ANAP, seçimlerde ilk defa oy kullanacak genç seçmenlere ulaşabilmek ama-

cıyla internet üzerinden yapılan tanıtımlara ağırlık vermiştir. ANAP ayrıca, kampan-

ya çalışmalarında kullanılan afişlerin ve bayrakların plastik malzemeden oluşmama-

sına özen göstererek, çevreye karşı duyarlı davrandıklarını vurgulamaya çalışmıştır 

(Devran 2003:34). 

Kampanya dönemi boyunca ulusal gazetelerde 19 farklı reklamı yayınlanan 

partide, “ANAP’a evet! Çünkü bu hepimizin geleceği” ana slogan olarak belirlenmiş-

tir. “Geleceğin ANAP’la kurulması iddiası, güçlü ekonomi, ANAP’ın Türkiye’yi 

Avrupa Birliği’ne taşıyacak yegâne parti olması, hak ve özgürlüklerin tesisi, devletin 

yeniden yapılandırılması, Avrupalı kadar zengin, Avrupalı kadar özgür, Batıya doğru 

ilerleyen Türkiye projesi” reklamlarda öne çıkan temalar arasındadır. Artan enflas-

yon ve yüksek vergi altında ezilen, memur, işçi ve esnaf; istikrarlı ekonomi arayışın-

daki iş adamı; Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girme özlemi taşıyan diş hekimi, esnaf, 

avukat, hemşire; demokrasiyi, hak ve özgürlükleri sorgulayanlar partinin hedef kitle-

leri arasında yer almaktadır. 

Reklam stratejisini partinin geçmişteki icraatlarına atıfta bulunarak, Türki-

ye’nin çağdaş geleceğinin ancak kendileriyle kurulabileceği üzerine yapılandıran 

ANAP; sürekli olarak 80’li yılların ANAP icraatlarına sığınarak , gelecek vaatlerini 

geçmiş üzerinden kurmaya çalışmıştır (Tosun, 2003:210). Örneğin, “İstikrarlı eko-
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nomi bizim işimiz! Biz başlattık, biz başarırız”, “Avrupa Birliği bizim işimiz! Biz baş-

lattık, biz başarırız”, “Hak ve özgürlükler bizim işimiz! Biz başlattık, biz başarırız.” 

başlıklı ilanlarda bu anlayışın izlerine rastlamak mümkündür. 

Karar ver oy kullan türünde hazırlanan reklamlarda ise anne ve babalar, ço-

cuklar aracılığıyla ANAP’a oy vermeye davet edilmektedir. Nitekim bu tarz reklam-

ların birinde bir ilkokul öğrencisi kız çocuğunun fotoğrafı kullanılarak, çocuğun şu 

ifadelerine yer verilmektedir: “Baba ne yapıyorsun? Düşün baba, boşuna oy kullan-

ma. Sen de annem gibi oyunu benim geleceğime ver. Hangi parti, hangi lider bizi 

Avrupalı yapacak? Düşün baba! Bu bizim geleceğimiz”. Diğer bir reklamda ise anne 

ve babalardan karar vermeden önce çocuklarının gözlerine bakmaları, onlara umutlu 

yarınlar sunacak partiye oy vermeleri istenmektedir. Söz konusu reklamın metni şöy-

ledir: “Umutların vardı yitirdin... Şimdi onun gözlerine bak. Umut karşında! Yeniden 

başlayacak gücün kalmadı. Şimdi onun gözlerine bak. Güç karşında. Kızdın sinirlen-

din, belki yanlış karar verdin. Şimdi onun gözlerine bak. Doğru karşında! Geleceğe 

güvenini kaybettin. Şimdi onun gözlerine bak. Gelecek karşında!”. 

İki sayfada birden sunulan ve Türkiye’nin bir yol ayrımında olduğunun altı-

nın çizildiği bir başka karar ver oy kullan tarzı reklamda, “Türkiye’nin geleceği kimin 

elinde” diye sorulduktan sonra, bir kıyaslama yapılmaktadır. “Bir yanda “Türkiye’yi 

çağın gerisine taşıyacak, istikrarsızlığı getirecek, karanlık günlere sürükleyecek, u-

mutları ve geleceği yok edecek olanlar…” denilmek suretiyle, diğer partiler dolaylı 

yönden eleştirilmekte ve karalanmaktadır. Diğer tarafta ise “Türkiye’yi Avrupalı 

kadar özgürleştirecek, Avrupalı kadar zenginleştirecek, aydınlık bir geleceğe taşıya-

cak” olan ANAP konumlandırılmıştır. Reklamda seçmenlere 3 Kasım’da onları bü-

yük bir seçimin beklediği hatırlatılarak; ülkenin umutlu geleceği için oy kullanmala-

rı, tabir yerindeyse ANAP’ı desteklemeleri istenmektedir. 

Anavatan Partisi’nin negatif reklam olarak değerlendirilebilecek reklamında 

ise, kamuoyu araştırmalarının önde gösterdiği AKP hedef alınmıştır. İmalı karşılaş-

tırma türünde hazırlanan söz konusu reklamda, seçmenlerde korku duygusunu uyan-

dırmak için AKP’nin simgesi olan “ampul”den yararlanılmıştır. Bir yarısı siyah diğer 

yarısı ise renkli olarak tasarlanan ANAP reklamında, siyah bölümde kararmış bir 

ampul kullanılarak, AKP’nin insanların hayatını karartacağı, ülkeyi belirsizliğe götü-

receği gibi temalar ön plana çıkarılmıştır. Renkli olarak dizayn edilen bölümde ise 
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Mesut Yılmaz’ın gülen bir fotoğrafı da sunularak, ANAP’ın kurulduğu günden itiba-

ren Türkiye’ye çağ atlattığı, ekonomik ve siyasi reformlarla devleti adeta yeniden 

yapılandırdığı gibi konulara yer verilmiştir. Ayrıca “Karanlığa değil, Anavatan’a oy 

verin” sloganı da kullanılarak Türk seçmenine çağrı yapılmıştır (Balcı, 2005:168).   

b. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 

1) Reklam Yayınlatmak İçin Tercih Edilen Gazete 

Tablo 124: 2002 Genel Seçimlerinde CHP’nin Siyasal Reklam Yayınlatmada Ter-

cih Ettiği Gazetelerin Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

4 21,1 21,1 21,1
3 15,8 15,8 36,8
3 15,8 15,8 52,6
5 26,3 26,3 78,9
3 15,8 15,8 94,7
1 5,3 5,3 100,0
19 100,0 100,0

Cumhuriyet
Sabah
Milliyet
Hürriyet
Zaman
Türkiye
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 124’e göre, Cumhuriyet Halk Partisi, 4 adet Cumhuriyet’te, 3 tane Sa-

bah’ta, 3 tane Milliyet’te, 5 tane Hürriyet’te, 3 tane Zaman ve 1 tane de Türkiye’de 

gazetesinde olmak üzere toplam 19 adet reklam yayınlatmıştır. Yüzdelik dağılıma 

baktığımızda incelenen gazeteler açısından CHP reklamlarının % 21.1’i Cumhuri-

yet’te, % 15.8’i Sabah’ta, yine % 15.8’i Milliyet’te, % 26.3’ü Hürriyet’te, % 15.8’i 

Zaman ve % 5.3’ü Türkiye gazetelerinde yer almaktadır. Burada dikkati çeken önem-

li nokta; önceki seçim dönemlerinde genelde kendi seçmen kitlesine hitap eden sol 

ve merkez gazetelerde reklam yayınlatmayı tercih eden CHP’nin, 3 Kasım Seçimle-

ri’nde muhafazakar sağ basın olarak bilinen Türkiye ve Zaman gibi gazetelere rek-

lam vermesidir. 

2) Siyasal Reklam Türü 

Tablo 125: 2002 Genel Seçimlerinde CHP’nin Tercih Ettiği Reklam Türlerinin Sa-

yısal ve Yüzdelik Dağılımı 

4 21,1 21,1 21,1

15 78,9 78,9 100,0
19 100,0 100,0

Toplumsal Grupları
Hedef Alan Reklam
Negatif Siyasal Reklam
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 125’e göre, 3 Kasım Seçimleri’nde CHP’nin iki tür siyasal reklama a-

ğırlık verdiği görülmektedir. Bunlar; “Negatif Siyasal Reklam” ve “Toplumsal Grup-
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ları Hedef Alan Reklam”dır. Toplam 19 reklam içinde negatif reklamların olarını % 

78.9 iken, toplumsal grupları hedef alan reklamların oranı % 21.1’dir. 

3) Siyasal Reklamlarda Öne Çıkarılan Konular 

Tablo 126: 2002 Genel Seçimlerinde CHP’nin Yayınlattığı Reklamlarda Öne Çı-

kan Konuların Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

4 21,1 21,1 21,1

2 10,5 10,5 31,6

4 21,1 21,1 52,6

6 31,6 31,6 84,2

3 15,8 15,8 100,0

19 100,0 100,0

Ekonomi

İşsizlik

Yolsuzluk

Dürüstlük ve Açıklık

İrtica

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 126’ya göre, analizi tabi tutulan 19 reklamın % 21.1’inde ekonomi, % 

10.5’sinde işsizlik, % 21.1’inde yolsuzluk ve devleti dolandırma, % 31.6’sında doğ-

ruluk ve gerçeklik ve % 15.8’inde irtica konuları ağırlıklı olarak işlenmiştir. 

4) Pozitif Siyasal Reklam Türü 

Tablo 127: 2002 Genel Seçimlerinde CHP’nin Yayınlattığı Pozitif Siyasal Reklam-

ların Türlere Göre Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

1 5,3 25,0 25,0
3 15,8 75,0 100,0
4 21,1 100,0
15 78,9
19 100,0

Tanıtma Reklamı
Pozitif Konu
TOPLAM
,00Negatif İçerik

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Yukarıdaki tabloya bakıldığında toplam 4 pozitif reklam içinde konu ağırlık 

reklamların yoğunluk kazandığı görülmektedir. Öyle ki, pozitif siyasal reklamların % 

75’i pozitif konu, % 25’i ise tanıtma formatındadır. Sayısal verilerden anlaşıldığı 

gibi, 3 Kasım Seçimlerinde CHP konu ağırlıklı bir temayı kampanya çalışmalarına 

taşımıştır. 

5) Negatif Siyasal Reklam Türü 
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Tablo 128: 2002 Genel Seçimlerinde CHP’nin Yayınlattığı Negatif Siyasal Rek-

lamların Türlere Göre Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

15 78,9 100,0 100,0

4 21,1
19 100,0

İmalı Karşılaştırma
Reklamı
,00Pozitif İçerik

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 128’e göre, incelenen 19 negatif siyasal reklamın tamamını imalı karşı-

laştırma türü oluşturmaktadır. CHP, negatif reklamlarında doğrudan saldırı ve doğru-

dan karşılaştırma gibi rakip parti ya da adayın kimliğini tanımlayan türleri kullan-

mamıştır. Bunun anlamı ANAP gibi CHP de, negatif içerikli reklamlarında, çıkarım-

da bulunma yaklaşımını kullanmakta; rakip parti veya adayın kim olduğu ve nasıl 

eleştirildiğini bulmak ise seçmene bırakılmaktadır. 

6) Siyasal Reklamlarda Kullanılan Çekicilik Türü 

Tablo 129: 2002 Genel Seçimlerinde CHP Reklamlarında Kullanılan Çekicilik Tü-

rünün Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

4 21,1 21,1 21,1
15 78,9 78,9 100,0
19 100,0 100,0

Rasyonel Çekicilik
Korku Çekiciliği
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 129’a göre, CHP reklamlarının % 78.9’unda korku çekiciliği, % 

21.1’inde rasyonel çekicilik kullanılmıştır. Buna açıdan CHP, reklam kampanya ça-

lışmalarında insanlarda korku aşılayarak, tek kurtuluş olarak gösterilen CHP’ye yö-

nelmelerini özendiren bir stratejiyi benimsemiştir.     

7) Korku Çekiciliği Reklamlarında Ön Plana Çıkarılan Konular 

Tablo 130: 2002 Genel Seçimlerinde CHP’nin Yayınlattığı Korku Çekiciliği Rek-

lamlarında Ön Plana Çıkan Konuların Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

3 15,8 20,0 20,0

3 15,8 20,0 40,0

4 21,1 26,7 66,7

5 26,3 33,3 100,0

15 78,9 100,0

4 21,1

19 100,0

Korku Çekiciliği Reklamlarında Ön Plana
Çıkarılan Konular

İrtica

Ekonomik Bunalım

Yolsuzluk

Dürüstlük ve Açıklık

TOPLAM

,00Diğer Çekicilikler

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde
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Tablo 130’a göre, CHP’ye ait 15 korku çekiliği teması içeren reklamda, en 

çok tercih öne çıkan konu dürüstlük ve açıklıktır. Bunu 4 adet ile yolsuzluk, 3’er 

adetle ekonomik sorunlar ve irtica konuları takip etmektedir. Yüzdelik dilime baktı-

ğımızda, CHP’nin örneklemde yer alan gazetelere verdiği korku çekiciliği ağırlıklı 

reklamların % 33.3’ü dürüstlük ve açıklık, % 26.7’si yolsuzluk, % 20’si ekonomi ve 

yine % 20’si irtica gibi konularını içermektedir. 

8) Korku Çekiciliği Reklamlarında Çözüm Önerisi Sunma Durumu 

Tablo 131: 2002 Genel Seçimlerinde ANAP’ın Yayınlattığı Korku Çekiciliği Rek-

lamlarında Çözüm Önerisi Sunma Durumunun Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

14 73,7 93,3 93,3

1 5,3 6,7 100,0

15 78,9 100,0

4 21,1

19 100,0

Korku Çekiciliği Mesajlarında Çözüm
Önerisi Sunulma Durumu

Evet

Hayır

TOPLAM

,00Diğer Çekicilikler

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
 

Tablo 131’e göre, incelenen seçim dönemi içinde korku çekiciliği mesaj stra-

tejisini esas alan CHP’ye ait 15 adet reklamın tamamında, sorunla birlikte çözüm 

önerisi de sunulmaktadır. 

3 Kasım Seçimlerine merkez solun yegâne iddialı partisi olarak katılan 

CHP’nin kampanya faaliyetlerinde gazetelere verilen reklamların belirgin bir ağırlığı 

bulunmaktadır (Tosun, 2003:222). Ulusal basında kampanya süresi boyunca 12 farklı 

reklamı yayınlanan CHP’de; “Tek Başına İktidar. Türkiye İçin…”, “Hayatınızın Se-

çimi: Oyların Bölmeyin, Geriye Dönmeyin”, “Şimdi Oylar CHP’ye, Türkiye İleri-

ye!” gibi sloganlar ağırlıklı olarak kullanılmıştır. 

CHP’nin reklam kampanyasında “sol oyların CHP çatısı altında toplanması, 

siyasi istikrar, yolsuzlukla mücadele, ekonomik kalkınma, sosyal devlet anlayışı, 

temiz siyaset, siyasi dokunulmazlıkların kaldırılması, laiklik, irtica ile mücadele, 

Atatürkçülük, Avrupa Birliğine giriş” hakim temalar arasında yer almaktadır. Rek-

lamlardaki fotoğraflarda ön plana çıkan işçiler, gecekondulu ev kadınları, kahvede 

kağıt oynayan işsiz gençler, esnaf, tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylüler dikkate 

alındığında, CHP’nin 3 Kasım’da sosyal demokrasinin doğal müttefiki olan kesim-

lerle irtibatlaşma arzusu içinde olduğu rahatlıkla söylenebilir (Tosun, 2003:224). 
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Reklam kampanyasında negatif saldırı stratejisi unsurlarına ağırlık veren 

CHP, imalı karşılaştırma türünde hazırlattığı reklamlarda hedef olarak AKP’yi seç-

miştir. Söz konusu reklamlarda ayrıca incir, kavun ve kabak konseptleri kullanılmış-

tır. CHP’nin seçim kampanyasını yürüten İRA reklam ajansının bu konsepti hazırla-

masının amacı; “seçimi iyi olan, dürüst olan kazansın” mesajını vermek ve CHP’nin 

tek rakibi olarak gördükleri AKP’ye imalı olarak saldırmaktı (Devran, 2003:152). 

İncir objesinin kullanıldığı reklamlarda kırmızı bant üzerinde “Ocağınıza incir ağacı 

dikilmesin”; kavun objesinin kullanıldığı reklamlarda “kelek çıkmasın…” ve kabak 

objesinin kullanıldığı reklamlarda “başınıza patlamasın” sloganlarına yer verilmek 

suretiyle insanlarda korku uyandırılmaya çalışılmıştır. Türk seçmeninin pişman ola-

cağı bir davranışta bulunmamasının istendiği bu tarz reklamlarda; ayrıca sebze ve 

meyve fotoğraflarında yeşil renk kullanılarak, rakip olarak görülen AKP’ye ironik bir 

gönderme yapılmıştır (Balcı, 2005:165).  

CHP’ye ait “KADER SEÇİMİ” ana başlığını taşıyan bir başka negatif reklam 

türünde; “Ya dokunulmazlık aynen devam eder, yolsuzluk himaye bulur, hırsızın 

çaldığı yanına kar kalır”, “Ya dokunulmazlık sınırlanır, yolsuzluk siyasi korumadan 

çıkar; hırsıza gitmeyen kaynaklar sana iş, aş olur” denilerek seçmenlerden bir karar 

vermeleri, yolsuzluklarla mücadele için CHP’yi tercih etmeleri istenmektedir. Yine 

reklamda özellikle sol seçmene çağrı yapılarak; oyları bölmemeleri ve CHP’yi tek 

başına iktidara taşımaları talep edilmektedir.  

Bir tarafta kucağında çocuğu bir gecekondu sakini kadın, diğer tarafta ise 

modern şehir görüntüsü içinde eliyle çocuğunu havaya kaldırmış bir annenin fotoğ-

raflarının kullanıldığı bu türün bir diğer örneğinde; “Ya devlet gelirini borca, faize 

yatırır, sana harcayacak 5 kuruşu kalmaz”, “Ya faizler düşer, borç azalır. Devlet geli-

rini senin sağlığına, eğitime, sosyal güvencene ayırır” denilerek bir kıyaslamada bu-

lunulmaktadır. Görsel açıdan bu tür reklamlarda rakip partilerin eleştirildiğini bölüm 

siyah-beyaz, CHP’nin olumlandığı kısım ise renkli tasarlanarak, ileri sürülen görüşler 

görsellikle desteklenmiştir.  

Pozitif unsurların ağırlık taşıdığı “Krizin sağı solu yok!”, “Umutsuzluğun sağı 

solu yok!” ana başlıklarını taşıyan reklamlarda umutsuz bakışlara sahip, toplumun 

farklı kesimlerinden seçmen fotoğraflarından yararlanılmıştır. Reklamda genel olarak 
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istikrarlı bir hükümet, istikrarlı bir ekonomi için, sol oyların bölünmemesi, oyların 

CHP’de birleştirilmesi çağrısı yapılmaktadır. 

c. Doğru Yol Partisi (DYP) 

1) Reklam Yayınlatmak İçin Tercih Edilen Gazete 

Tablo 132: 2002 Genel Seçimlerinde DYP’nin Siyasal Reklam Yayınlatmada Ter-

cih Ettiği Gazetelerin Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

3 17,6 17,6 17,6
2 11,8 11,8 29,4
7 41,2 41,2 70,6
1 5,9 5,9 76,5
4 23,5 23,5 100,0
17 100,0 100,0

Sabah
Milliyet
Hürriyet
Zaman
Türkiye
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 132’ye göre, Doğru Yol Partisi 3 adet Sabah’ta, 2 adet Milliyet’te, 7 

adet Hürrriyet’te, 1 adet Zaman ve 4 adet Türkiye’de olmak üzere toplam 17 adet 

reklamı yayınlanmıştır. Yukarıdaki tablo da dikkat çektiği gibi, DYP en çok reklamı 

Hürriyet gazetesine verirken; söz konusu partinin Cumhuriyet gazetesinde reklamı 

yayınlanmamıştır. Yüzdelik dağılıma bakıldığında, analize konu olan zaman dilimi 

içinde DYP reklamlarının % 17.6’sı Sabah, % 11.8’i Milliyet, 41.2’si Hürriyet, % 

5.9’u Zaman ve % 23.5’i Türkiye gazetesinde yer almaktadır.  

2) Siyasal Reklam Türü  

Tablo 133: 2002 Genel Seçimlerinde DYP’nin Tercih Ettiği Reklam Türlerinin Sa-

yısal ve Yüzdelik Dağılımı 

1 5,9 5,9 5,9
1 5,9 5,9 11,8
1 5,9 5,9 17,6
5 29,4 29,4 47,1
2 11,8 11,8 58,8
5 29,4 29,4 88,2
2 11,8 11,8 100,0
17 100,0 100,0

Lider İmajı
Lider+Parti İmajı
Parti İmajı
Konu Reklamları
Pozitif Siyasal Reklam
Negatif Siyasal Reklam
Karar Ver Oy Kullan
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 133’e göre, DYP reklamlarının iki türde yoğunluk kazandığı dikkat 

çekmektedir. Bunlar konu reklamları ve negatif siyasal reklamdır. Toplam 17 reklam 

içinde söz konusu türlerin oranı % 58.4’dür. Yine reklamların % 5.9’u lider imajı, % 

5.9’u lider+parti imajı, % 5.9’u parti imajı, % 11.8’i pozitif reklam ve % 11.8’i karar 

ver oy kullan türlerindendir.  
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3) Siyasal Reklamlarda Öne Çıkarılan Konular 

Tablo 134: 2002 Genel Seçimlerinde DYP’nin Yayınlattığı Reklamlarda Öne Çı-

kan Konuların Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

10 58,8 58,8 58,8
1 5,9 5,9 64,7
1 5,9 5,9 70,6
1 5,9 5,9 76,5
2 11,8 11,8 88,2
2 11,8 11,8 100,0
17 100,0 100,0

Ekonomi
AB'ne Giriş Süreci
Birleşme Çağrısı
Siyasi Kadro Tanıtımı
Gelecek Projeleri
Rakip Parti ve Aday
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 134’e göre, analiz edilen 17 reklamın % 58.8’inde ekonomi, % 

5.9’unda Avrupa Birliği, % 5.9’unda birleşme çağrısı, % 5.9’unda siyasi kadro tanı-

tımı, % 11.8’inde geleceğe dair projeler ve yine % 11.8’inde rakip parti ya da adayı 

ön planda tutan konular ağırlıklı olarak işlenmiştir. Sayısal ifadelerden de anlaşıldığı 

gibi, DYP reklamlarında ağırlıklı olarak ekonomik sorunlar ve çözüm önerilerine 

vurgu yapılarak, seçmen nezdinde olumlu bir imaj yaratılmaya çalışılmıştır.      

4) Pozitif Siyasal Reklam Türü 

Tablo 135: 2002 Genel Seçimlerinde DYP’nin Yayınlattığı Pozitif Siyasal Reklam-

ların Türlere Göre Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

3 17,6 25,0 25,0
9 52,9 75,0 100,0
12 70,6 100,0
5 29,4
17 100,0

Tanıtma Reklamı
Pozitif Konu
TOPLAM
,00Negatif İçerik

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Yukarıdaki tabloya bakıldığında, DYP’ye ait toplam 12 pozitif içerikle rek-

lamda, 9 adeti pozitif konu, 3 adeti ise tanıtma reklamı dikkat çekmektedir. Yüzdelik 

dilim açısından pozitif reklamların % 25’ini tanıtma,  buna karşılık % 75’ini pozitif 

konu türü oluşturmaktadır. 

5) Negatif Siyasal Reklam Türü 
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Tablo 136: 2002 Genel Seçimlerinde DYP’nin Yayınlattığı Negatif Siyasal Rek-

lamların Türlere Göre Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

2 11,8 40,0 40,0

1 5,9 20,0 60,0

2 11,8 40,0 100,0

5 29,4 100,0
12 70,6
17 100,0

Doğrudan Saldırı
Reklamı
Doğrudan
Karşılaştırma
Reklamı
İmalı Karşılaştırma
Reklamı
TOPLAM
,00Pozitif İçerik

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 136’ya göre, incelenen seçim dönemi içinde DYP’ye ait toplam 5 nega-

tif siyasal reklamın 2’si doğrudan saldırı, 1 tanesi doğrudan karşılaştırma ve yine 2 

tanesi imalı karşılaştırma türündedir. Bunun anlamı, DYP 3 Kasım Seçimleri öncesi 

yürüttüğü kampanya çalışmalarında negatif siyasal reklam türlerinin hepsini az da 

olsa kullanmıştır. Yüzdelik dağılıma bakıldığında, negatif reklamların % 40’ını doğ-

rudan saldırı, % 20’sini doğrudan karşılaştırma ve % 40’ını imalı karşılaştırma rek-

lamı oluşturmaktadır.  

6) Siyasal Reklamlarda Kullanılan Çekicilik Türü 

Tablo 137: 2002 Genel Seçimlerinde DYP Reklamlarında Kullanılan Çekicilik Tü-

rünün Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

17 100,0 100,0 100,0Rasyonel Çekicilik
Sayı Yüzde

Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 137’de de sunulduğu gibi, Doğru Yol Partisi’ne ait analiz edilen bütün 

reklamlarda rasyonel çekicilik kullanılmıştır. Bunun anlamı, 3 Kasım Seçimleri’nde 

DYP, daha çok seçmenin aklına hitap eden bir stratejiyi kampanyasına taşıdığından, 

mizah, korku, ahlak ve cinsel çekicilik gibi duyguları harekete geçiren türleri hiç 

kullanmamıştır.      

Seçim barajının altında kalarak büyük bir hayal kırıklığı yaşayan DYP, 3 Ka-

sım seçim kampanyasını Cenajans’ın yanı sıra, Ufuk Söylemez ve bazı partililerin 

katılımıyla oluşturulan özel bir “seçim iletişim merkezi” ile yürütmeye çaba göster-

miştir. DYP kampanya çalışmaları boyunca internet siteleri ve cep telefonu hatlarının 

yanı sıra gazete reklamlarına, afiş ve broşürlere ağırlık vererek (Devran 2003:34) 

seçmenleri etkileme çalışmıştır. 
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Ulusal basında 12 farklı reklamı yayınlanan DYP’de, “Şahlanacaksın 

Türkiyem”, “Çare, Tek Başına DYP İktidarı”, “Evet’ler Kıratın Böğrüne…” temel 

sloganlar olarak belirlenmiştir. 

DYP reklamlarında öne çıkan temalar arasında, “sağda birliğin sağlanması, 

yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele, siyasette ekip çalışması, ekonomik alanda uz-

manlaşma, Avrupa birliği, kamuoyu araştırmaları eleştirileri, eğitim ve sağlık refor-

mu, e- devlet projesiyle devletin yeniden yapılandırılması” sayılabilir. 

Kampanya stratejisini merkez sağda birliği sağlama ve ekonominin sorunları-

nın ancak uzman kadro ile çözülebileceği üzerine kuran DYP’nin, gerek lideri gerek-

se de işini bilen kadrolarıyla farklı bir parti olduğu imaj yaratılmaya çalışılmıştır. Bu 

imaj sağda birlik için atılması gereken birçok adımı atan, merkez sağdaki çeşitli siya-

setçiyi DYP çatısı altında bir araya getiren birleştirici genel başkan imgesi ile de tak-

viye edilmiştir (Tosun, 2003:206). Nitekim bu anlayışa uygun düşecek bir reklamda 

Aydın Menderes, Mehmet Ali Bayar, Yıldırım Akbulut ve Tuğrul Türkeş’in fotoğ-

raflarından oluşan bir kompozisyon kullanılmıştır. 

“Biz farklıyız. Milli takım ruhu ile hazırlandık. DYP Vergi Reformu ile İş 

Dünyası ve Ticaret Erbabı, 4 Kasım Sabahı Derin Nefes Alacak” ana başlığıyla ya-

yınlanan bir diğer reklamda ise, Tansu Çiller’in ekonomi kurmaylarıyla birlikte gö-

rüntülendiği fotoğraftan yararlanılmıştır. Söz konusu reklamda bir taraftan ekonomik 

alanda yapılacak reformlar sıralanırken, diğer taraftan da “Türk ekonomisini biz bili-

riz. Sorunları biz çözeriz. İşi ehline verin” şeklinde seçmenlere çağrıda bulunulmak-

tadır. Ayrıca reklamda sunulan kompozisyonla Çiller’in, ekip çalışmasına önem ve-

ren, birlik ve bütünlükten yana bir lider olduğuna dair imaj yaratılmaya çalışılmıştır. 

Öte yandan Doğru Yol Partisi 3 Kasım Seçimlerindeki reklam kampanyasın-

da daha çok negatif bir stratejisi takip ettiği rahatlıkla söylenebilir. Doğrudan saldırı 

tarzında hazırlanan reklamların hedefi AKP ve CHP olurken; imalı saldırı tarzındaki 

reklamların hedefini 1997-2002 yılları arasında iktidar olmuş partiler meydana ge-

tirmektedir. 

“Korkuyorlar. Açıkoturumlarda Çiller’in Karşısına Çıkamıyorlar, Kaçıyorlar. 

Çünkü İşi Bilmiyorlar” ana başlığıyla yayınlanan reklamda, televizyonda açık otu-

ruma çıkmaya hazırlanan AKP ve CHP liderinin, Tansu Çiller’i programda isteme-

diklerini ifade eden bir gazete küpüründen yararlanılmıştır. Söz konusu reklamda 



 395 

“Anketler sönecek, balonları inecek. Rüzgârları dinecek, havaları bitecek” ifadeleriy-

le de, kamuoyu önde gösterdiği AKP ve CHP’ye ironik bir gönderme yapılmıştır. 

Ayrıca reklamda seçmenlerden evet mührünü kıratın böğrüne basmaları, bir anlamda 

3 Kasım’da Kırat’ı şahlandırmaları istenmektedir.    

Daha çok ekonomik sorunlara vurgu yapılan negatif reklamlarda “biz ve on-

lar” sembolik anlatımlarından yararlanılmıştır. Buna örnek oluşturacak bir reklamda 

terazi figürü kullanılmıştır. Terazinin iş ve aş sağlama bakımından ağır basan kefe-

sinde DYP yer almakta; işsizlik ve yolsuzluk bakımından hafif kalan kefesinde ise 

1997’den beri iktidarda yer alan partiler sunularak bir kıyaslama yapılmaktadır. Tan-

su Çiller’in ekonomi kurmaylarının fotoğraflarıyla desteklenen reklamda, Türk siya-

setinin sağ kesiminde yer alan seçmene seslenilerek, oyların bölünmemesi, DYP’yi 

tek başına iktidara taşımaları istenmektedir (Balcı, 2005:166). 

“Prof. Dr. Tansu Çiller diyor ki:” başlığını taşıyan DYP reklamında ise pozi-

tif ve normatif unsurlar ağırlık kazanmaktadır. Reklamda Doğru Yol Partisi’nin ikti-

darı döneminde eğitim, sağlık alanında yapılacak reformlar maddeler halinde sıra-

lanmakta, e- devlet projesi kapsamında hayata geçirilecek icraatlar hakkında bilgi 

verilmektedir.     

Yine reklam yasağının başlamasına bir gün kala gazetelerde yer alan pozitif 

unsurların ağırlık taşıdığı reklamda da Türk seçmeni sağduyulu davranmaya çağırıla-

rak; tercihlerini DYP’den yana kullanmaları, tabir yerindeyse evet mühürlerini “kıra-

tın böğrüne” basmaları telkin edilmiştir.  

d) Demokratik Sol Parti (DSP) 

1) Reklam Yayınlatmak İçin Tercih Edilen Gazete 

Tablo 138: 2002 Genel Seçimlerinde DSP’nin Siyasal Reklam Yayınlatmada Ter-

cih Ettiği Gazetelerin Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

4 16,0 16,0 16,0
5 20,0 20,0 36,0
6 24,0 24,0 60,0
5 20,0 20,0 80,0
2 8,0 8,0 88,0
3 12,0 12,0 100,0
25 100,0 100,0

Cumhuriyet
Sabah
Milliyet
Hürriyet
Zaman
Türkiye
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 138’e göre, incelenen seçim dönemi içinde Demokratik Sol Parti’nin, 

4’ü Cumhuriyet, 5’i Sabah, 6’sı Milliyet, 5’i Hürriyet, 2’si Zaman ve 3’ü Türkiye 
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gazetesinde olmak üzere toplam 25 adet reklam yayınlattığı görülmektedir. Yüzdelik 

dağılım açısından ise, DSP reklamlarının % 16’sı Cumhuriyet, % 20’si Sabah, % 

24’ü Milliyet, % 20’si Hürriyet, % 8’i Zaman ve % 12’si Zaman gazetesinde bulun-

maktadır. Yukarıdaki tabloda da dikkat çektiği gibi, DSP 3 Kasım Seçimlerinde ge-

rek merkez, gerekse de merkezden sağa ve sola giden çizgiyi temsil eden gazetelere 

reklam vererek geniş bir seçmen kitlesine ulaşmayı hedeflemiştir.  

2) Siyasal Reklam Türü 

Tablo 139: 2002 Genel Seçimlerinde DSP’nin Tercih Ettiği Reklam Türlerinin Sa-

yısal ve Yüzdelik Dağılımı 

1 4,0 4,0 4,0
6 24,0 24,0 28,0
12 48,0 48,0 76,0

2 8,0 8,0 84,0

4 16,0 16,0 100,0
25 100,0 100,0

Lider İmajı
Lider+Parti İmajı
Parti İmajı
Toplumsal Grupları Hedef
Alan Reklam
Pozitif Siyasal Reklam
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 139’a göre, DSP’nin 3 Kasım Seçimlerinde parti imajını güçlendirme-

ye yönelik bir kampanya yürüttüğü ortaya çıkmaktadır. Öyle ki DSP’ye ait 25 rekla-

mın yaklaşık yarısını, parti imajı türü reklamlar oluşturmaktadır. Yüzdelik dağılıma 

baktığımızda; incelenen gazetelerde yer alan DSP reklamlarının % 4’ü lider imajı, % 

24’ü lider+parti imajı, % 48’i parti imajı, % 8’i toplumsal grupları hedef alan ve % 

16’sı da pozitif reklam türündedir. 

3) Siyasal Reklamlarda Öne Çıkarılan Konular 

Tablo 140: 2002 Genel Seçimlerinde DSP’nin Yayınlattığı Reklamlarda Öne Çı-

kan Konuların Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

1 4,0 4,0 4,0
1 4,0 4,0 8,0
4 16,0 16,0 24,0
16 64,0 64,0 88,0
3 12,0 12,0 100,0
25 100,0 100,0

Ekonomi
Doğruluk ve Gerçeklik
Duyuru
Geçmişteki İcraatlar
Gelecek Projeleri
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Yukarıdaki tabloya göre, DSP’nin reklam stratejisini, iktidar olduğu dönem-

lerdeki icraatlarını seçmene anlatma üzerine kurduğu anlaşılmaktadır. Çünkü toplam 

25 reklam içinde 16 reklamda geçmişte yapılan icraatlar konu edilmektedir. Yüzdelik 

dilim açısından, DSP reklamlarının % 4’ünde ekonomi, yine % 4’ünde doğruluk ve 
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gerçeklik, % 16’sında partinin organize edeceği etkinliklerin duyurusu, % 64’ünde 

geçmişte yapılan icraatlar ve % 12’sinde geleceğe dair projeler ön planda tutulmak-

tadır.    

4) Pozitif Siyasal Reklam Türü 

Tablo 141: 2002 Genel Seçimlerinde DSP’nin Yayınlattığı Pozitif Siyasal Reklam-

ların Türlere Göre Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

9 36,0 36,0 36,0

6 24,0 24,0 60,0

10 40,0 40,0 100,0
25 100,0 100,0

Tanıtma Reklamı
Efsanevi Kişiliği
Oluşturma
Pozitif Konu
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 141’e göre, toplam 25 reklam içinde 9 adet tanıtma, 6 adet efsanevi ki-

şiliği oluşturma ve 10 adet pozitif konu reklamları ön plana çıkmaktadır. Yüzdelik 

dağılıma baktığımızda, 3 Kasım Seçimlerinde örnekleme giren gazetelerde yayınla-

nan pozitif içerikteki DSP reklamlarının % 36’sını tanıtma, % 24’ünü efsanevi kişili-

ği oluşturma ve % 40’ını pozitif konu türleri oluşturmaktadır. 

5) Negatif Siyasal Reklam Türü 

Tablo 142: 2002 Genel Seçimlerinde DSP’nin Yayınlattığı Negatif Siyasal Reklam-

ların Türlere Göre Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

25 100,0,00Pozitif İçerik
Sayı Yüzde

 
Tablo 142’de de açıkça görüldüğü gibi, Demokratik Sol Parti incelenen bütün 

reklamlarında, rakip parti ve adayı doğrudan veya dolaylı yönden eleştirmeyi/ kara-

lamayı amaçlayan negatif reklam türünü hiç kullanmamıştır. Ancak DSP’nin seçim 

sürecinde dağıttığı Güvercin Gazetesi’nde negatif yüklü reklamlara rastlanmaktadır. 

Nitekim ilgili gazetede konuya ilişkin şu ifadeler dikkat çekmektedir: “Ecevit’in Ses-

siz Devrimi Demokratik Sol Parti olarak, üç partili koalisyon yapısı içinde bir 

SESSİZ DEVRİM yaptık. Siyaseti kirleten ve ekonomiyi çökerten, kirli ilişkilere son 

veren çok önemli yapısal reformlara imza attık. 3.5 yılda 384 yasanın çıkarılmasını 

sağladık. Bunları yaptığımız için partimize komplo düzenlediler ama başaramadılar. 

Şimdi yine DSP Zamanı” (Tosun, 2003:200).   

6) Siyasal Reklamlarda Kullanılan Çekicilik Türü 
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Tablo 143: 2002 Genel Seçimlerinde DSP Reklamlarında Kullanılan Çekicilik Tü-

rünün Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

13 52,0 52,0 52,0
12 48,0 48,0 100,0
25 100,0 100,0

Rasyonel Çekicilik
Samimiyet Çekiciliği
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 143’e göre, DSP incelenen gazetelere verdiğini reklamların % 52’sinde 

rasyonel çekicilik, % 48’inde ise samimiyet çekiciliği kullanılırken; korku çekiciliği, 

mizahi çekicilik, cinsel ve ahlaki çekicilik gibi türler hiç tercih edilmemiştir. 

Yukarıda ulusal gazetelerde yayınlattığı reklamların içerik analizi bulguları 

sunulan DSP, 5 farklı reklamla seçmenlere seslenmeye çalışmıştır. Reklamlarında 

“Demokratik Sol Parti Hedef Bilgi Toplumu”, “Çalışkan, Dürüst, İlkeli Siyaset İçin 

Şimdi DSP Zamanı”, “Şimdi Yine DSP Zamanı” gibi sloganları kullanan DSP’nin 

reklam stratejisi, partinin geçmiş iktidar dönemindeki icraatlarını seçmene hatırlatma 

üzerine kurulmuştur. Örneğin Bülent ve Rahşan Ecevit miting alanındaki seçim oto-

büsü üzerinde el ele tutulmuş (ki bu kompozisyon aynı zamanda Ecevit’in halkçı 

kimliğinin altını çizmektedir), samimi bir görüntü oluşturan fotoğrafının kullanıldığı 

reklamda, bu stratejinin izlerini rahatlıkla görebiliriz. Bülent Ecevit’in seçmenlere 

yazdığı bir mektup şeklinde tasarlanan söz konusu reklamda, partinin iktidar olduğu 

dönemlerde hayata geçirdiği; “bölücü terörle mücadele, inançlara saygılı laiklik an-

layışı, memurun haklarını koruma, yolsuzlukla mücadele, ekonomi krizi önleme, 

bilgi toplumuna geçiş, enflasyon artışını önleme” gibi konulara atıf yapılmıştır. Ayrı-

ca reklamdaki “Atatürkçü gençliğin güvencesi DSP’dir” ifadesi de bu partinin hedef 

kitleleri arasında gençliğin ne kadar önemli bir yere sahip olduğunun altını çizmekte-

dir. 

Buna benzer bir anlayışla tasarlanan “İşte Sessiz Devrim” ana başlıklı rek-

lamda; “Ulusalcılıktan ödün vermeden Avrupa Birliği yolunu açan, yargıda reform 

gerçekleştiren, medeni kanunu tamamen yenileyen, eğitimde çağdaş adımlar atan, 

işsizlik sigortası ve iş güvencesi getiren, memura sendika hakkı sağlayan, suç sanık-

larını tek tek adalete teslim eden, bölücü ve dinci teröre darbe vuran ve faili meçhul 

cinayetleri aydınlatan” partinin DSP olduğu seçmene anlatılmaktadır. Ayrıca rek-

lamda “Demokratik Sol Parti’ye oy verin. Siyaseti kirletenlere ders verin” sözleriyle 
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diğer partilere imalı gönderme yapılırken; bilgi toplumuna ulaşmak için oyların 

DSP’de toplanması istenmektedir. 

Geçmişe yönelik icraatların anlatıldığı bir diğer reklamda ise, DSP’nin Ata-

türk’le özdeşleşme çabasının izlerine rastlanmaktadır. Söz konusu reklamda Mustafa 

Kemal Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk Ulusu denir” 

ve Bülent Ecevit’in “Ulusal Demokratik Sol Atatürk’ün yoludur” sözlerine yer ve-

rilmek suretiyle iki lider, Türk Ulusu ortak paydasında bütünleştirilmeye çalışılmış-

tır. Yine reklamda “İthal Değil Yerli Solun Adı: Ulusal Demokratik Soldur” ifadesiy-

le CHP imalı bir şekilde eleştirilmektedir. 

Öte yandan “Boş vaatler değil, Hedef Bilgi Toplumu” başlıklı ilanda ise pozi-

tif ve normatif unsurlar ağırlık taşımaktadır. DSP’nin hedefinin bilgi toplumu oldu-

ğunun sürekli vurgulandığı reklamda; “diplomalı işsiz kalmayacak, sınav kapılarında 

sürünülmeyecek, köyden kente göç olmayacak, adamına göre muamele yapılmaya-

cak, daha ucuz ve daha hızlı internet Tüm Türkiye’ye yayılacak, e-devleti gerçekleş-

tireceğiz!” gibi geleceğe yönelik vaatler ön planda tutulmuştur. Reklamda bilgisayar 

başında oturmuş iki öğrenci fotoğrafına da yer verilmek suretiyle, Türkiye’nin gele-

ceğin ve umutlu yarınların DSP ile güvencede olduğu mesajı iletilmek istenmiştir. 

Genel olarak değerlendirildiğinde DSP reklamlarında dikkati çeken en önemli 

noktalardan biri olarak, partinin geçmişte yapılan icraatlara sürekli atıf yapmasıyla 

parti imajı; Bülent Ecevit’in dürüst ve ilkeli lider özelliğini sürekli anlamlandırma-

sıyla da olumlu lider imajı yaratma gayreti içinde olması gösterilebilir. 

Görsel tasarım açıdan ise DSP reklamlarında mavi ve beyaz renklerin ağırlığı 

bulunmaktadır. Bilindiği gibi beyaz renk, Demokratik Sol Parti’nin kuruluşundan 

itibaren tercih ettiği ve partiyle özdeşleşmiş, partinin temiz siyaset, dürüstlük anlayı-

şını yansıtan renklerden biridir. Mavi ise umudu temsil etmektedir (Tosun, 2003:225-

226). 

e. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 

1) Reklam Yayınlatmak İçin Tercih Edilen Gazete 
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Tablo 144: 2002 Genel Seçimlerinde MHP’nin Siyasal Reklam Yayınlatmada Ter-

cih Ettiği Gazetelerin Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

13 22,4 22,4 22,4
12 20,7 20,7 43,1
11 19,0 19,0 62,1
10 17,2 17,2 79,3
12 20,7 20,7 100,0
58 100,0 100,0

Sabah
Milliyet
Hürriyet
Zaman
Türkiye
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 144’e göre, Milliyetçi Hareket Partisi incelenen dönem içerisinde 13 

adet Sabah’ta, 12 adet Milliyet’te, 11 adet Hürriyet’te, 10 adet Zaman ve 12 adet de 

Türkiye gazetesinde olmak üzere toplam 58 reklam yayınlatmıştır. MHP’nin örnek-

lem içerisinde yer alan Cumhuriyet’e ise reklam vermediği dikkat çekmektedir. Yüz-

delik dağılım açısından; 3 Kasım Seçimlerinde MHP’nin yayınlattığı reklamların % 

22.4’ü Sabah, % 20.7’si Milliyet, % 19’u Hürriyet, % 17.2’si Zaman ve % 20.7’si 

Türkiye gazetelerinde yer almaktadır.  

2) Siyasal Reklam Türü 

Tablo 145: 2002 Genel Seçimlerinde MHP’nin Tercih Ettiği Reklam Türlerinin 

Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

5 8,6 8,6 8,6

2 3,4 3,4 12,1

8 13,8 13,8 25,9
41 70,7 70,7 96,6
2 3,4 3,4 100,0
58 100,0 100,0

Parti İmajı
Toplumsal Grupları Hedef
Alan Reklam
Pozitif Siyasal Reklam
Negatif Siyasal Reklam
Karar Ver Oy Kullan
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 145’e göre, MHP’ye ait reklamların büyük bir kısmını negatif siyasal 

reklamlar oluşturmaktadır. Öyle ki, incelenen toplam 58 reklam içinde 41 reklamda 

MHP’nin rakiplerini olumsuzlayan bir anlayış hâkimdir. Yüzdelik dilime baktığı-

mızda; MHP reklamlarının % 8.6’sı parti imajı, % 3.4’ü toplumsal grupları hedef 

alan reklam, % 13.8’i pozitif siyasal reklam, % 70.7’si negatif reklam ve  % 3.4 de 

karar ver oy kullan türündendir.  

3) Siyasal Reklamlarda Öne Çıkarılan Konular 
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Tablo 146: 2002 Genel Seçimlerinde MHP’nin Yayınlattığı Reklamlarda Öne Çı-

kan Konuların Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

13 22,4 22,4 22,4
4 6,9 6,9 29,3
11 19,0 19,0 48,3
9 15,5 15,5 63,8
3 5,2 5,2 69,0
4 6,9 6,9 75,9
14 24,1 24,1 100,0
58 100,0 100,0

Ekonomi
Sosyal Güvenlik
Siyasal Yozlaşma
AB'ne Giriş Süreci
Doğruluk ve Gerçeklik
Gelişme ve İstikrar
Gelecek Projeleri
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Yukarıdaki tabloya baktığımızda, analize tabi tutulan 58 reklamın % 

22.4’ünde ekonomi, % 6.9’unda sosyal güvenlik, % 19’unda siyasal yozlaşma, % 

15.5’inde Avrupa Birliği’ne üyelik, % 24.1’inde geleceğe yönelik projeler, % 

5.2’sinde doğruluk/gerçeklik ve % 6.9’unda gelişme/istikrar gibi konular öne çık-

maktadır. 

4) Pozitif Siyasal Reklam Türü 

Tablo 147: 2002 Genel Seçimlerinde MHP’nin Yayınlattığı Pozitif Siyasal Reklam-

ların Türlere Göre Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

1 1,7 5,9 5,9

3 5,2 17,6 23,5

13 22,4 76,5 100,0

17 29,3 100,0

41 70,7

58 100,0

Tanıtma Reklamı

Efsanevi Kişiliği
Oluşturma

Pozitif Konu

TOPLAM

,00Negatif İçerik

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 147’ye göre, incelenen seçim dönemi içerisinde örnekleme giren gaze-

telerde MHP’nin yayınladığı pozitif reklamların genelde pozitif konu ağırlıklı olduğu 

görülmektedir. Yüzdelik dağılıma baktığımızda, olumlu içerik taşıyan reklamların % 

5.9’u tanıtma, % 17.6’sı efsanevi kişiliği oluşturma ve % 76.5’i pozitif konu türün-

dedir.   

5) Negatif Siyasal Reklam Türü 
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Tablo 148: 2002 Genel Seçimlerinde MHP’nin Yayınlattığı Negatif Siyasal Rek-

lamların Türlere Göre Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

41 70,7 100,0 100,0

17 29,3

58 100,0

İmalı Karşılaştırma
Reklamı

,00Pozitif İçerik

TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 148’de de görüldüğü üzere, 3 Kasım Seçimlerinde incelenen gazeteler-

de MHP’ye ait toplam 41 reklamın tamamında imalı karşılaştırma yapılmıştır. Doğ-

rudan saldırı ve doğrudan karşılaştırma gibi rakip parti ya da adayın kimliğini açıkça 

belirterek eleştiren türler hiç kullanılmamıştır. Bunun yerine, ima yoluyla çıkarımda 

bulunma yaklaşımı esas alınmış; rakip parti ya da adaya yönelik anlamlar oluşturmak 

seçmen kitlelere bırakılmıştır.  

6) Siyasal Reklamlarda Kullanılan Çekicilik Türü 

Tablo 149: 2002 Genel Seçimlerinde MHP Reklamlarında Kullanılan Çekicilik 

Türünün Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

54 93,1 93,1 93,1
1 1,7 1,7 94,8
3 5,2 5,2 100,0
58 100,0 100,0

Rasyonel Çekicilik
Ahlaki Çekicilik
Samimiyet Çekiciliği
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 149’a göre, MHP reklamlarının % 93.1’inde rasyonel çekicilik, % 

1.7’sinde ahlaki çekicilik ve % 5.2’sinde samimiyet çekiciliği esas alınmıştır. Korku 

çekiciliği, cinsel ve mizahi çekicilik gibi türler hiç kullanılmamıştır. Bunun anlamı, 

MHP gazetelere verdiği reklamda seçmenlerin duygularından çok mantıklarına hitap 

eden bir anlayışı reklam kampanyasına taşımıştır. 

18 Nisan Seçimlerinin ardından girdiği seçimde büyük bir hüsran yaşayan 

MHP, 3 Kasım Seçimleri’nde ulusal gazetelerde reklam yayınına en fazla önem ve-

ren partilerden biri olmuştur. Partinin çeşitli gazetelerde değişik konuları ele alan 13 

farklı reklamı yayınlanmıştır.  

Reklam kampanyasında “MHP Türkiye’nin Onurlu Geleceği” temel slogan 

olurken; kampanya stratejisi, MHP’nin iktidar ortaklığı dönemindeki icraatların doğ-

ruluğu, Türkiye’ye olan sevdası, istikrar ve olumlu değişimin temsilcisi olduğu, Türk 
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milleti ile milletin menfaatleri için ittifak kurduğu, ulusal onur, Türk insanına, Türki-

ye’ye duyduğu güven üzerine oturtulmuştur (Tosun, 2003:202). 

MHP reklamlarında dikkati çeken en önemli nokta, partinin ideolojik kaygı-

lardan kurtulup kendini merkez partisi olarak konumlandırma gayretidir. Öyle ki, 

“Siyasetin merkezinde kim var?” başlıklı ilan bize bu anlayışı en çarpıcı şekilde sun-

maktadır. Reklamda “Bazı partiler yerlerinin merkezin solu olduğunu söylüyorlar” 

ifadesiyle DSP ve CHP’ye; “Başka bazı partilerde merkezin sağında yer aldıklarını 

ifade ediyorlar” yargısıyla da ANAP ve DYP’ye ironik bir gönderme yapılmıştır. 

Toplumsal değerlerin ve siyasetin merkezindeki gerçek partinin MHP olduğunun 

reklamda ısrarla altı çizilirken; partinin milliyetçi temeli ve milliyetçiliğin herhangi 

bir kesim için değil, millet için çalışma olduğu dile getirilmektedir. 

Siyasette kaliteye önem verdiğini vurgulamak amacıyla, MHP tüm reklamla-

rının alt köşesinde “Siyasal Kalite Yönetimi” yazısı kullanmıştır. Reklamlarda öne 

çıkan temalar arasında ise, “MHP’nin istikrar unsuru kimliği, sağda değişimin öncü-

sü ve adresi olma, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği, toplumsal uzlaşma, geçmiş 

iktidarların ekonomi politikalarının eleştirisi, Türkiye ve Türk insanına güven duy-

ma, milliyetçi ideolojinin, toplumsal değerlerin, siyasetin yegane temsilcisi olma” 

(Tosun, 2003:203-204) sayılabilir.   

Öte yandan MHP, 3 Kasım Seçimlerinde ulusal basına verdiği reklamlarda 

negatif, pozitif ve normatif anlayışı kullanmıştır. Pozitif ve normatif ağırlıklı reklam-

larda partinin iktidar olduğu dönemde hayata geçirdiği icraatlar ve mevcut sorunlara 

yönelik çözüm önerilerinin sunumu ağırlık kazanmaktadır. İmalı karşılaştırma türün-

de hazırlanan negatif reklamlarda ise diğer partilerin eleştirisi söz konusudur. 

Örneğin “İkisinden de vazgeçmeyiz” ana başlığını taşıyan reklamda, geçmişte 

seçim meydanlarında dile getirdikleri “işçi önemlidir, bizden olan işçi daha da önem-

lidir” sözüyle DSP ve CHP gibi sol partiler, “İşveren önemlidir, bizden olan işveren 

daha da önemlidir. İşçilere seçim zamanı önem verilir” ifadesiyle de ANAP ve DYP 

gibi sağ partiler eleştirilmektedir. Reklamda her türlü ayrımcılığın karşısında oldu-

ğunu ısrarla vurgulayan MHP, söyleminde “işçi ve işverenin Türkiye’nin kalkınma 

anahtarı olduğunu, birisi olmazsa diğerinin de olamayacağının” altını çizmektedir. 

Benzer şekilde “sorumluluğu alan başarır” ana başlığıyla yayınlanan bir baş-

ka reklamda, sorumluluk almaktan korkan, sürekli birbirini eleştiren sağ ve sol yel-
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pazedeki partiler eleştirilmektedir. Söz konusu partilerin kendi sözlerinden yola çıkı-

larak hazırlanan reklamda, “Türkiye’deki iyi şeylerin sorumlusu biziz, kötü şeylerin 

sorumlusu ise sağ iktidarlardır” sözleriyle CHP ve DSP; “Türkiye’deki iyi şeylerin 

sorumlusu biziz, kötü şeylerin sorumlusu ise sol iktidarlardır” ifadesiyle de ANAP ve 

DYP’ye gönderme yapılmaktadır. Reklamda geçmişte iktidar olmuş partiler “yıllar-

dır başarı vaat etme, ülkenin eşsiz kaynaklarını ve büyük gücünü heba etmekle” suç-

lanırken, “Milliyetçi Hareketin 57. Hükümetin koalisyon ortağı olarak kendi görev 

alanına giren icraatların sorumluluğunu alıp erken seçime gittiği” dile getirilmekte-

dir. Yine reklamda MHP’nin “Yeni dönemde Türkiye’nin yönetim sorumluluğunu 

almaya talip bulunan, bu yolda da en büyük dayanağının zor günlerde Türk Milletiy-

le paylaştığı sorumluluk ahlakı” olduğu vurgulanmaktadır. 

“Sevdamız gizli değil” başlıklı ilanda gerek sağ gerekse de soldaki partilerin 

“koltuk sevdası, başbakanlık sevdası, bakanlık sevdası, genel başkanlık sevdası” i-

çinde oldukları seçmenlere hatırlatılırken; “Milliyetçi Hareketin baştan beri makam 

ve mevkilerin değil, memleketin sevdalısı dolduğu; gücünü bu sevdadan aldığı; gele-

ceği bu sevda ile yoğurduğu ve söz konusu sevdanın hiç değişmediği” ifade edilmek-

tedir.   

Bir başka açıdan MHP’nin negatif reklamlarında sadece liderin fotoğrafına 

yer verilirken; pozitif ve normatif unsurların ağırlık kazandığı reklamlarda Devlet 

Bahçeli’nin fotoğrafının yanında liman, tersane, sanayi tesisleri ya da arka fonda 

Atatürk toplumun değişik kesiminden insan fotoğrafları kullanılmıştır. Bu kompozis-

yon göz önüne alındığında, 3 Kasım Seçimlerinde MHP’nin hedef kitle olarak top-

lumun geniş bir kesimine seslenme gayreti içinde olduğunu söyleyebiliriz.  

3. 3 Kasım 2002 Genel Seçimleri’nde Partilerin Reklamcılık Anlayışla-

rındaki Farklılaşmalar 

a. Tercih Edilen Gazeteler Açısından Farklılıklar 
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Tablo 150: 3 Kasım Seçimleri’nde Siyasal Reklam Yayını İçin Tercih Edilen Gaze-

teler Bakımından Partiler Arasındaki Farklılaşma 

3 4 4 11
27,3% 36,4% 36,4% 100,0%
3,0% 21,1% 16,0% 5,0%
1,4% 1,8% 1,8% 5,0%
28 3 3 5 13 52

53,8% 5,8% 5,8% 9,6% 25,0% 100,0%
28,0% 15,8% 17,6% 20,0% 22,4% 23,7%
12,8% 1,4% 1,4% 2,3% 5,9% 23,7%

17 3 2 6 12 40
42,5% 7,5% 5,0% 15,0% 30,0% 100,0%
17,0% 15,8% 11,8% 24,0% 20,7% 18,3%
7,8% 1,4% ,9% 2,7% 5,5% 18,3%
21 5 7 5 11 49

42,9% 10,2% 14,3% 10,2% 22,4% 100,0%
21,0% 26,3% 41,2% 20,0% 19,0% 22,4%
9,6% 2,3% 3,2% 2,3% 5,0% 22,4%
12 3 1 2 10 28

42,9% 10,7% 3,6% 7,1% 35,7% 100,0%
12,0% 15,8% 5,9% 8,0% 17,2% 12,8%
5,5% 1,4% ,5% ,9% 4,6% 12,8%
19 1 4 3 12 39

48,7% 2,6% 10,3% 7,7% 30,8% 100,0%
19,0% 5,3% 23,5% 12,0% 20,7% 17,8%
8,7% ,5% 1,8% 1,4% 5,5% 17,8%
100 19 17 25 58 219

45,7% 8,7% 7,8% 11,4% 26,5% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
45,7% 8,7% 7,8% 11,4% 26,5% 100,0%

Cumhuriyet

Sabah

Milliyet

Hürriyet

Zaman

Türkiye

Gazeteler

TOPLAM

ANAP CHP DYP DSP MHP
Siyasi Partiler

TOPLAM

 
Tablo 150’ye göre, partilerin tarama yapılan zaman dilimi içinde gazetelerde 

toplam 219 adet reklamları yayınlanmıştır. ANAP 100 reklamla ilk sırada yer alır-

ken; bu partiyi 58 reklamla MHP, 25 reklamla DSP, 19 reklam ile CHP ve 17 rek-

lamla ile DYP takip etmektedir. Fazilet Partisi’nin devamı niteliğinde olan ve örnek-

lem içerisinde yer alan Saadet Partisi ise ilgili gazetelerde reklam yayınlatmamıştır. 

Sayı ifadelerden da anlaşıldığı gibi ANAP, 3 Kasım 2002 Genel Seçimleri’nde ör-

nekleme giren gazetelerde, diğer partilere nazaran oldukça fazla sayıda reklam yayı-

nına öncelik tanımıştır. Aslında ANAP’ın diğer partilere göre bu kadar çok sayıda 

reklama sahip olmasının en önemli nedeni; bu partinin tam ya da yarım sayfada rek-

lam yayınına ağırlık vermek yerine, küçük ebatlarda ve değişik konularda reklam 

yayınını tercih etmesidir. Yüzdelik oranlara bakıldığında, ANAP % 45.7’lik oranla 

ilk sırada bulunurken; bu partiyi % 26.5 ile MHP, % 11.4ile DSP, % 8.7 ile CHP ve 

% 7.8 ile DYP izlemektedir. Burada ortaya çıkan bir başka çarpıcı sonuç ise, önceki 
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seçim dönemlerinde fazla sayıda reklam yayanı ile diğer partilerin önünde yer alan 

DYP’nin, 3 Kasım Seçimlerinde analiz edilen gazetelerdeki reklam yayınına kısıtla-

ma getirmesidir.  

Örnekleme giren gazeteler içerisinde, partilerin en çok reklam yayınlattıkları 

yayın organı Sabah’dır. Sabah gazetesinde partilerin toplam 52 adet reklamı yayın-

lanmıştır. Partiler bazında ANAP reklamlarının % 53.8’i, CHP reklamlarının % 5.8’i, 

yine DYP reklamlarının % 5.8’i, DSP reklamlarının % 9.5’i, ve MHP reklamlarının 

% 25’i Sabah gazetesinde yer almaktadır.  

Genel olarak değerlendirildiğinde 3 Kasım Seçimleri öncesi partilerin Cum-

huriyet’te 11 (% 5), Sabah’ta 52 (% 23.7), Milliyet’te 40 (% 18.3), Hürriyet’te 49 (% 

22.4), Zaman’da 28 (% 12.8) ve Türkiye’de 39 (% 17.8) olmak üzere toplam 219 

adet reklamları yayınlanmıştır. 

b. Tercih Edilen Siyasal Reklam Türü Açısından Farklılıklar 
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Tablo 151: 3 Kasım Seçimleri’nde Kullanılan Siyasal Reklam Türü Açısından Par-

tiler Arasındaki Farklılaşma 

1 1 1 3
33,3% 33,3% 33,3% 100,0%
1,0% 5,9% 4,0% 1,4%
,5% ,5% ,5% 1,4%
2 1 6 9

22,2% 11,1% 66,7% 100,0%
2,0% 5,9% 24,0% 4,1%
,9% ,5% 2,7% 4,1%
7 1 12 5 25

28,0% 4,0% 48,0% 20,0% 100,0%
7,0% 5,9% 48,0% 8,6% 11,4%
3,2% ,5% 5,5% 2,3% 11,4%

5 5
100,0% 100,0%
29,4% 2,3%

2,3% 2,3%

32 4 2 2 40
80,0% 10,0% 5,0% 5,0% 100,0%
32,0% 21,1% 8,0% 3,4% 18,3%
14,6% 1,8% ,9% ,9% 18,3%

2 4 8 14
14,3% 28,6% 57,1% 100,0%
11,8% 16,0% 13,8% 6,4%
,9% 1,8% 3,7% 6,4%

27 15 5 41 88
30,7% 17,0% 5,7% 46,6% 100,0%
27,0% 78,9% 29,4% 70,7% 40,2%
12,3% 6,8% 2,3% 18,7% 40,2%

31 2 2 35
88,6% 5,7% 5,7% 100,0%
31,0% 11,8% 3,4% 16,0%
14,2% ,9% ,9% 16,0%
100 19 17 25 58 219

45,7% 8,7% 7,8% 11,4% 26,5% 100,0%
100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
45,7% 8,7% 7,8% 11,4% 26,5% 100,0%

Lider İmajı

Lider+Parti
İmajı

Parti İmajı

Konu
Reklamları

Toplumsal
Grupları
Hedef Alan
Reklam

Pozitif
Siyasal
Reklam

Negatif
Siyasal
Reklam

Karar Ver Oy
Kullan

S
i
y
a
s
a
l
R
e
k
l
a
m
T
ü
r
l
e
r
i

TOPLAM

ANAP CHP DYP DSP MHP
Siyasi Partiler

TOPLAM

 
Tablo 151’e göre, incelenen seçim dönemi içinde partilerin en çok tercih etti-

ği reklam türünün başında 88 adet ile negatif siyasal reklam gelmektedir. Öyle ki, 

analiz edilen bu türdeki reklamların % 46.6’sı MHP’ye, % 30.7’si ANAP’a, % 17’si 

CHP’ye ve % 5.7’si DYP’ye aittir. Sonuçlardan da anlaşıldığı gibi 3 Kasım Seçimle-

ri’nde olumsuz mesaj stratejisine reklamlarında en çok ağırlık veren parti MHp ol-

muştur. 

Partilerin kendi kulvarlarında yarışan partilere ve özelikle de kamuoyu araş-

tırmalarının önde gösterdiği AKP yönelik hazırlattığı bu tür siyasal reklamlarda, hem 
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doğrudan hem de dolaylı yönden saldırı stratejileri kullanılmıştır. Negatif reklamları 

40 adetle toplumsal grupları hedef alan reklamlar, 35 adetle karar ver oy kullan, 25 

adetle parti imajını güçlendirmeye yönelik reklam, 14 adetle pozitif siyasal reklam 

takip etmektedir. Öte yandan partilerin bu seçim döneminde diğer türlere nazaran 

daha az tercih ettikleri tür olarak; 3 adetle lider imajını oluşturmaya ve güçlendirme-

ye yönelik reklam, 9 adetle lider ve parti odaklı reklam ve 5 adetle konu reklamları 

ön plana çıkmaktadır. Negatif siyasal reklam türünün sayısal açıdan diğer türlere 

göre fazla gözükmesinin en önemli nedeni, 3 Kasım Seçimleri’nde bu türü sıklıkla 

kullanan bir parti olarak ANAP’ın, küçük edatlarda, değişik sayfalarda ve bol mik-

tarda reklam yayınlatmayı tercih etmesidir. 

c. Siyasal Reklamlarda Ön Plana Çıkarılan Konular 

Tablo 152: 3 Kasım Seçimlerinde Yayınlanan Reklamlarda Öne Çıkan Konular 

Bakımından Partiler Arasındaki Farklılaşma 

Count

18 4 10 1 13 46

2 2

5 5

4 4 8

1 2 3

11 11

4 4

16 1 9 26

1 1

4 6 1 3 14

1 1

1 1

4 4

4 4

16 16

47 2 3 14 66

2 2

2 2

3 3

100 19 17 25 58 219

Ekonomi

Eğitim

Demokratik Haklar

Sosyal Güvenlik

İşsizlik

Siyasal Yozlaşma

Yolsuzluk

AB'ne Giriş Süreci

Dini İnanç

Doğruluk ve Gerçeklik

Birleşme Çağrısı

Siyasi Kadro Tanıtımı

Duyuru

Gelişme ve İstikrar

Geçmişteki İcraatlar

Gelecek Projeleri

Rakip Parti ve Aday

Milliyetçilik

İrtica

TOPLAM

ANAP CHP DYP DSP MHP

Siyasi Partiler

TOPLAM

 
Yukarıdaki tablo, 3 Kasım Seçimlerinde partilerin yayınladıkları siyasal rek-

lamlarda işlenen konu türlerini göstermektedir. Belli bir konu vurgusu yapmayan, 

partilerin geleceğe yönelik umut aşılamaya çalıştıkları konu türü ilk sırada yer al-
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maktadır. Ama burada asıl önemli olan ekonomi konusudur. Bütün partiler toplumun 

en önemli sorunu olarak gördükleri ekonomik bunalım ve bunun ortaya koyduğu 

toplumsal sonuçları reklam mesajlarına taşımışlardır. Bu seçim döneminde incelenen 

219 reklamlar içinde, ANAP’ın 18, CHP’nin 4, DYP’nin 10, DSP’nin 1 ve MHP’nin 

13 reklamında ekonomi konusunun izlerine rastlanmaktadır. Bu sonuçlar aynı za-

manda bize, partilerin 3 Kasım Seçimlerinde başarılı olamasalar da (CHP hariç ör-

nekleme giren bütün partiler ülke barajının altında kalmıştır), ülke sorunlarına ilişkin 

isabetli tahminlerde bulunduklarını göstermektedir. Öyle ki, TÜSES Vakfı’nın genel 

seçimlerden beş ay sonra 1807 denek üzerinde yaptığı seçmen tercihi araştırmasına 

göre de, partilerin reklamlarında ele aldıkları konulara benzer konular ön plana çık-

maktadır. TÜSES araştırmasında ekonomi ve hayat pahalılığı, seçmenlerin ülkeye 

ilişkin gördükleri en önemli sorundur. Araştırmaya katılan deneklerin % 53’ü bu 

şıkkı işaretlemiştir (Erder, 2002:17). 

Aktaş’a (2002:78) göre de, kriz sonrası Türkiye’de toplumsal temel çelişki 

ekonomik alanda yaşanmıştır. Bu dönemde insanların günlük hayatını en çok meşgul 

eden sorunlar işsizlik, geçinememe, hayat pahalılığı gibi ekonomi endeksli konular-

dır. Bir dönem toplumsal kesimleri fazlaca geren, gündemden düşmeyen, toplumu 

neredeyse ikiye bölen Türk/Kürt ve laik/şeriatçı çatışmaları artık ekonomik sorunlar 

yanında ikinci, üçüncü plana düşmüştür.  

Ekonomi ile birlikte Türkiye’nin artık kronikleşen sorunları olan eğitim (2),  

demokrasi ve demokratik haklar (5), sosyal güvenlik (8) işsizlik (3), irtica (3) gibi 

konuların da farklı oranlarda siyasal reklamlarla gündeme getirildiği görülmektedir. 

Yine özellikle ülkemizin son 15-20 yıllık döneminde yolsuzluk ve devleti dolandır-

ma gibi faaliyetlerde yaşanan görece artış ve söz konusu artışın seçmenler üzerinde 

oluşturduğu etki dikkate alındığında (Damlapınar ve Balcı, 2005:69); 3 Kasım Se-

çimlerinde partiler zaman zaman; siyasal yozlaşma (11), yolsuzluk (4), doğruluk ve 

gerçeklik (14) gibi temalara da reklamlarında yer vermişlerdir. 

Bir başka açıdan Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştiği ve entegrasyon süreci-

nin hızlandığı bir dönemde, partilerin bu konuyu reklamlarında işlemesi doğal bir 

sonuç olarak görülmektedir. Öyle ki, incelenen 26 reklamda bu konuya vurgu yapıl-

mıştır. Bu bağlamda ANAP’ın 16, DYP’in 1 ve MHP’nin 9 reklamında Avrupa Bir-

liği’ne giriş süreci ele alınmaktadır.  



 410 

d. Tercih Edilen Pozitif Siyasal Reklam Bakımından Farklılıklar 

Tablo 153: 3 Kasım Seçimleri’nde Kullanılan Pozitif Siyasal Reklam Türü Açısın-

dan Partiler Arasındaki Farklılaşma 

6 1 66 73
8,2% 1,4% 90,4% 100,0%
30,0% 10,0% 66,7% 56,6%
4,7% ,8% 51,2% 56,6%

1 3 4
25,0% 75,0% 100,0%
5,0% 3,0% 3,1%
,8% 2,3% 3,1%
3 9 12

25,0% 75,0% 100,0%
15,0% 9,1% 9,3%
2,3% 7,0% 9,3%

9 6 10 25
36,0% 24,0% 40,0% 100,0%
45,0% 60,0% 10,1% 19,4%
7,0% 4,7% 7,8% 19,4%

1 3 11 15
6,7% 20,0% 73,3% 100,0%
5,0% 30,0% 11,1% 11,6%
,8% 2,3% 8,5% 11,6%
20 10 99 129

15,5% 7,8% 76,7% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
15,5% 7,8% 76,7% 100,0%

ANAP

CHP

DYP

DSP

MHP

Siyasi
Partiler

TOPLAM

Tanıtma
Reklamı

Efsanevi
Kişiliği
Oluşturma

Pozitif
Konu

Pozitif Siyasal Reklam Türleri

TOPLAM

 
[x²= 33.655; df= 8; p= 0.0001] 

 

Tablo 153’e göre, 3 Kasım Seçimleri’nde tercih edilen pozitif siyasal reklam 

türü açısından partiler arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmaktadır. İncelenen se-

çim dönemi içinde partilerin 20 adet tanıtma, 10 adet efsanevi kişiliği oluşturma ve 

99 adet de konu reklamı olmak üzere toplam 129 adet olumlu içeriğe sahip reklam 

yayınlattıkları ortaya çıkmaktadır. Sayılar ifadelerden de anlaşılacağı üzere partiler, 

genelde konu yönelimli reklamlara ağırlık vermek suretiyle; geçmişteki yaptıkları ve 

gelecekte yapacakları icraatlar hakkında seçmenleri bilgilendirme yoluna gitmişler-

dir. Yüzdelik dağılıma baktığımızda, incelenen tüm reklamlar arasında pozitif içerikli 

reklamların oranı % 62.1, rakip parti ya da adayı doğrudan veya dolaylı yoldan kara-

lamaya yönelik sunulan negatif reklamların oranı 37.9’dur. Bunun anlamı, siyasal 

reklamları pozitif ve negatif olmak üzere iki kategoriye ayırdığımızda, 3 Kasım Se-
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çimleri’nde partiler genel toplamda pozitif içerikli reklamlara daha çok ağırlık ver-

mişlerdir. 

Öte yandan partiler açısından değerlendirildiğinde, analiz edilen reklamlar i-

çinde en fazla pozitif içerikli reklama sahip parti olarak ANAP ön plana çıkmaktadır. 

Öyle ki, pozitif içerikli reklamların % 56.6’sı ANAP’a aittir. Bu partiyi % 19.4 ile 

DSP, % 11.6 ile MHP, % 9.3 ile DYP ve % 3.1 ile CHP takip etmektedir. 

Partilerin yapacakları etkinlerin duyurusunu esas alan tanıtma türünde örnek-

leme giren SP hariç bütün partilerin reklamı bulunmaktadır. Analiz edilen tanıtma 

türündeki reklamların % 45’i DSP’ye, % 30’u ANAP’a, % 15’i DYP’ye, % 5’i 

CHP’ye ve benzer şekilde % 5’i MHP’ye aittir. 

Efsanevi kişilik oluşturma türünde en çok reklama sahip parti olarak DSP, 

MHP ve ANAP ön plana çıkmaktadır. Bu türdeki reklamların % 60’ı DSP’nin, % 

30’u MHP’nin ve % 10’u da ANAP’ındır.  

Pozitif konu türünde ise ANAP diğer partilere nazaran oldukça fazla sayıda 

reklam yayınlatmıştır. Tabloda da görüldüğü gibi, 99 pozitif konu türündeki reklam 

içinde Anavatan Partisi’nin 66 adet reklamı bulunmaktadır. Yüzdelik dilim açısından 

3 Kasım Seçimlerinde incelenen pozitif konu türündeki reklamların % 66.7’si 

ANAP’a, % 11.1’i MHP’ye, % 10.1’i DSP’ye, % 9.1’i DYP’ye ve % 3’ü CHP’ye 

aittir. 

e. Tercih Edilen Negatif Siyasal Reklam Türü Bakımından Farklılıklar 
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Tablo 154: 3 Kasım Seçimleri’nde Kullanılan Negatif Siyasal Reklam Türü Açısın-

dan Partiler Arasındaki Farklılaşma  

27 27
100,0% 100,0%
31,0% 30,0%
30,0% 30,0%

15 15
100,0% 100,0%
17,2% 16,7%
16,7% 16,7%

2 1 2 5
40,0% 20,0% 40,0% 100,0%
100,0% 100,0% 2,3% 5,6%
2,2% 1,1% 2,2% 5,6%

43 43
100,0% 100,0%
49,4% 47,8%
47,8% 47,8%

2 1 87 90
2,2% 1,1% 96,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
2,2% 1,1% 96,7% 100,0%

ANAP

CHP

DYP

MHP

Siyasi
Partiler

TOPLAM

Doğrudan
Saldırı
Reklamı

Doğrudan
Karşılaştırma

Reklamı

İmalı
Karşılaştırma

Reklamı

Negatif Siyasal Reklam Türleri

TOPLAM

 
Tablo 154’e göre, incelenen seçim dönemi içinde partilerin 87 imalı karşılaş-

tırma, 2 doğrudan saldırı ve 1 adet de doğrudan karşılaştırma türünde olmak üzere, 

toplam 90 adet negatif siyasal reklam yayınlattıkları ortaya çıkmaktadır. Negatif içe-

rikli reklamlar arasında partilerin % 96.7’lik oranla en fazla kullandıkları tür, rakibe 

doğrudan saldırmak yerine onu ima yoluyla eleştiren imalı karşılaştırma reklamıdır. 

İkinci sırada % 2.2’lik oranla doğrudan karşılaştırma, üçüncü ve son sırada ise % 

1.1’lik oranla doğrudan saldırı reklamı gelmektedir. 

Doğrudan saldırı türüne ağırlık veren tek parti DYP’dir. Öyle ki, incelenen 2 

adet doğrudan saldırı reklamı da bu partiye aittir. 

Benzer şekilde DYP, 2002 Genel Seçimlerinde doğrudan karşılaştırma türün-

de reklam yayınlatan tek parti olmuştur.  

İmalı karşılaştırma türünde ise DSP hariç bütün partilerin reklamı bulunmak-

tadır. Yüzdelik dağılıma baktığımızda 87 imalı karşılaştırma reklamlarının % 31’i 

ANAP’a, % 17.2’si CHP’ye, % 2.3’ü DYP’ye ve % 49.4’ü MHP’ye aittir. Sayısal 

ifadelerden de anlaşıldığı gibi, 3 Kasım Seçimlerinde imalı karşılaştırma türünde en 

çok reklam yayınlatan iki parti MHP ve ANAP’tır.  
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f. Siyasal Reklamlarda Kullanılan Çekicilik Türü Bakımından Farklılık-

lar 

Tablo 155: 3 Kasım Seçimlerindeki Siyasal Reklamlarda Kullanılan Çekicilik Türü 

Bakımından Partiler Arasındaki Farklılaşma 

82 1 17 100
82,0% 1,0% 17,0% 100,0%
48,2% 6,3% 53,1% 45,7%
37,4% ,5% 7,8% 45,7%

4 15 19
21,1% 78,9% 100,0%
2,4% 46,9% 8,7%
1,8% 6,8% 8,7%
17 17

100,0% 100,0%
10,0% 7,8%
7,8% 7,8%
13 12 25

52,0% 48,0% 100,0%
7,6% 75,0% 11,4%
5,9% 5,5% 11,4%
54 1 3 58

93,1% 1,7% 5,2% 100,0%
31,8% 100,0% 18,8% 26,5%
24,7% ,5% 1,4% 26,5%
170 1 16 32 219

77,6% ,5% 7,3% 14,6% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
77,6% ,5% 7,3% 14,6% 100,0%

ANAP

CHP

DYP

DSP

MHP

Siyasi
Partiler

TOPLAM

Rasyonel
Çekicilik

Ahlaki
Çekicilik

Samimiyet
Çekiciliği

Korku
Çekiciliği

Siyasal Reklamlarda Kullanılan Çekicilik
Türleri

TOPLAM

 
Tablo 155’e göre, incelenen seçim döneminde gazetelerde yayınlanan 219 

reklam içinde, 170 reklamda rasyonel çekicilik, 1 reklamda ahlaki çekicilik, 16 adet 

reklamda samimiyet çekiciliği ve 32 reklamda da korku çekiciliği türü ön plana çık-

maktadır. Yüzdelik dilime baktığımızda ise, rasyonel çekicilik % 77.6, korku çekici-

liği % 14.6, samimiyet çekiciliği % 7.3 ve ahlaki çekicilik % 0.5’lik bir orana sahip-

tir. Bu sonuçların gösterdiği gibi partiler, 3 Kasım Seçimleri’nde seçmenin daha çok 

aklına hitap eden ve onlara, reklamı yapılan partiye oy vermeleri neticesinde kazançlı 

çıkacaklarına vurgu yapan bir stratejiye reklamlarına taşımışlardır. Öte yandan bu 

seçim döneminde partiler, mizahi çekicilik ve Türkiye’de seçim kampanyalarında 

pek kullanılmayan cinsel çekicilik türlerini reklamlarında tercih etmemişlerdir. 

3 Kasım Seçimleri’nde örnekleme giren bütün partiler, reklam kampanyala-

rında rasyonel çekicilik türünü ağırlı olarak yer vermişlerdir. Yüzdelik dilim açısın-
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dan analize tabii tutulan rasyonel çekicilik ağırlıklı reklamların 48.2’si ANAP’a, % 

31.8’si MHP’ye, % 10’u DYP’ye, % 7.6’sı DSP’ye ve % 2.4’ü CHP’ye aittir. 

Ahlaki çekicilik türü reklamlarına taşıyan tek parti MHP’dir. Öyle ki, bu tür-

deki bir reklam MHP’ye aittir. 

Samimiyet çekiciliği temasına reklamlarında yer veren partiler ise; ANAP, 

DSP ve MHP’dir. Bu türde ANAP’ın 1 (% 6.3), DSP’nin 12 (% 75) ve MHP’nin 3 

(% 18.8) reklamı bulunmaktadır. 

Korku çekiciliği tekniğini reklamlarına taşıyan iki parti ise ANAP ve 

CHP’dir. Bu türde ANAP’ın 17 (% 53.1) ve CHP’nin 15 (% 46.9) adet reklamı var-

dır. Öte yandan örnekleme giren DYP, DSP ve MHP gibi partiler reklam kampanya-

larında korku temalarını hiç kullanmamışlardır. 

4. 3 Kasım 2002 Seçimleri Öncesi Yayınlanan Reklamlarda Korku Çeki-

ciliği Kullanımına İlişkin Bulgular 

a. Siyasal Reklamlarında Korku Çekiciliği Tekniğini Kullanan Partiler  

Tablo 156: 2002 Seçimlerinde Reklamlarında Korku Çekiliğini Kullanan Partile-

rin Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı  

17 53,1 53,1 53,1
15 46,9 46,9 100,0
32 100,0 100,0

ANAP
CHP
TOPLAM

Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 156’ya göre, 3 Kasım Seçimlerinde iki partinin korku çekiciliği tekni-

ğini reklamlarında kullandığı ortaya çıkmaktadır. Bu partiler ANAP ve CHP’dir. 

Öyle ki analiz edilen toplam 32 korku çekiciliği reklamının % 53.1’i ANAP’a, % 

46.9’u ise CHP’ye ait bulunmaktadır.  

b. Korku Çekiciliği Temasının Kullanıldığı Siyasal Reklam Türü 

Tablo 157: 2002 Seçimlerinde Korku Çekiliği Temasının Kullanıldığı Reklam Tü-

rünün Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

32 100,0 100,0 100,0Negatif Siyasal Reklam
Sayı Yüzde

Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 157’de de görüldüğü gibi, 3 Kasım Seçimleri öncesi yayınlanan ANAP 

ve CHP’ye ait toplam 32 adet korku çekiciliği reklamının tamamı negatif içerik taşı-

maktadır. Bunun anlamı korkutmak yoluyla seçmenlere mesaj aşılamayı amaçlayan 
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reklamlarda rakip parti veya aday hedef alınmak suretiyle, söz konusu parti ve aday 

doğrudan ya da dolaylı yönden eleştirilmektedir. 

c. Korku Çekiciliği Temasının Kullanıldığı Negatif Siyasal Reklam Türü 

Tablo 158: 2002 Seçimlerinde Korku Çekiliği Temasının Kullanıldığı Negatif Rek-
lam Türünün Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

32 100,0 100,0 100,0İmalı Karşılaştırma Reklamı
Sayı Yüzde

Geçerli
Yüzde

Toplamlı
Yüzde

 
Tablo 158’e göre, 3 Kasım Seçimlerinde kullanılan korku temasının tamamı 

imalı karşılaştırma reklamları içerisinde yapılandırılmıştır. Bunun anlamı, korkutmak 

yoluyla seçmenlere mesaj aşılamayı amaçlayan reklamlarda, rakip parti veya adayın 

kimliği açıkça ortaya konulmamıştır. Genel olarak çıkarımda bulunma yaklaşımı 

benimsenmiş, suçlanan ve yetersizliğine vurgu yapılan parti ya da adayın kim oldu-

ğunu bulmak seçmenlere bırakılmıştır.  

d. Korku Çekiciliği Reklamlarında Öne Çıkan Konu Türleri 
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Tablo 159: 2002 Seçimlerinde Partilerin Korku Çekiliği Reklamlarında Ön Planda 

Tuttukları Konular Bakımından Farklılıklar 

6 3 9
66,7% 33,3% 100,0%
35,3% 20,0% 28,1%
18,8% 9,4% 28,1%

7 3 10
70,0% 30,0% 100,0%
41,2% 20,0% 31,3%
21,9% 9,4% 31,3%

4 4
100,0% 100,0%
26,7% 12,5%
12,5% 12,5%

1 1
100,0% 100,0%
5,9% 3,1%

3,1% 3,1%

1 5 6
16,7% 83,3% 100,0%
5,9% 33,3% 18,8%
3,1% 15,6% 18,8%

2 2
100,0% 100,0%
11,8% 6,3%
6,3% 6,3%
17 15 32

53,1% 46,9% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0%
53,1% 46,9% 100,0%

İrtica

Ekonomik
Bunalım

Yolsuzluk

Demokrasi/Fikir
Özgürlüğü

Dürüstlük ve
Açıklık

Avrupa Birliği

Korku
Çekiciliği
Reklamlarında
Ön Plana
Çıkarılan
Konular

TOPLAM

ANAP CHP
Siyasi Partiler

TOPLAM

 
Tablo 159’a göre, korku çekiciliği temasını kullanan siyasal reklamlarda en 

çok üzerinde durulan konu, ülkenin yaşadığı ekonomik kriz ve bunun bir sonucu ge-

leceğe yönelik toplumda oluşan korku ve kaygıdır. İncelenen seçim döneminde ya-

yınlanan toplam 32 korku çekiciliği mesaj stratejisine sahip reklam içinde, ekonomik 

bunalımın ön plana çıkarıldığı reklam adeti 10, irticanın konu edildiği reklamların 

sayısı 9, dürüstlük ve açıklık ilkesine vurgu yapan reklamların sayı 6, yolsuzluk ko-

nusunun işlendiği reklamların sayısı 4, Avrupa Birliği’ne giriş sürecinin konu edildi-

ği reklamların sayısı 2 ve demokrasi ve fikir özgürlüğüne vurgu yapan reklamın adeti 

1’dir. Yüzdelik dağılıma baktığımızda ekonomik bunalım % 31.3 ile ilk sırada yer 

alırken, bunu % 28.1 ile irtica, % 18.8 ile dürüstlük ve açıklık, % 12.5 ile yolsuzluk, 

% 6.3 ile Avrupa birliği ve % 3.1 ile Demokrasi ve Fikir Özgürlüğü konuları takip 

etmektedir. 
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Partiler bazında değerlendirdiğimizde ekonominin konu edildiği korku çekici-

liği reklamlarının % 70’i ANAP’a, % 30’u CHP’ye aittir. Yine irticanın ön planda 

tutulduğu korku reklamlarının % 66.7’si ANAP’ın, % 33.3’ü CHP’nindir. 

e. Korku Çekiciliği Reklamlarında Çözüm Önerisi Sunma Durumu 

Tablo 160: 2002 Seçimlerinde Partilerin Kullandıkları Korku Çekiciliği Reklamla-

rında Çözüm Önerisi Sunma Durumu 

17 17
100,0% 100,0%
54,8% 53,1%
53,1% 53,1%

14 1 15
93,3% 6,7% 100,0%
45,2% 100,0% 46,9%
43,8% 3,1% 46,9%

31 1 32
96,9% 3,1% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0%
96,9% 3,1% 100,0%

ANAP

CHP

Siyasi Partiler

TOPLAM

Evet Hayır

Korku Çekiciliği
Mesajlarında Çözüm
Önerisi Sunulma

Durumu
TOPLAM

 
Tablo 160’a göre, 32 adet korku çekiciliği temasını esas alan reklam içinde, 

30 reklamda sorunun yanında çözüm önerisi de dile getirilirken, yalnızca 1 reklamda 

sadece sorun ya da sorunun sorumluları öne çıkarılmaktadır. Yüzdelik dağılıma bak-

tığımızda sorunun yanında çözüm sunan korku çekiciliği reklamlarının oranı % 96.9, 

sadece soruna vurgu yapan reklamların oranı % 3.1’dir. Öte yandan sorun ve çözüm 

önerisini birlikte kullanan reklamlarda öncelikle sorun dile getirilmekte, daha sonra 

reklamverenin bu sorunu çözecek yeterliliği sahip kişi ya da parti olduğu vurgulan-

maktadır. 

f. Korku Çekiciliği Reklamlarının Sayfadaki Konumu 
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Tablo 161: 2002 Seçimlerinde Yayınlanan Korku Çekiciliği Reklamlarının Gazete 

Sayfasındaki Konumu 

5 5 1 6 17
29,4% 29,4% 5,9% 35,3% 100,0%
100,0% 100,0% 10,0% 100,0% 53,1%
15,6% 15,6% 3,1% 18,8% 53,1%

9 6 15
60,0% 40,0% 100,0%
90,0% 100,0% 46,9%
28,1% 18,8% 46,9%

5 5 10 6 6 32
15,6% 15,6% 31,3% 18,8% 18,8% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
15,6% 15,6% 31,3% 18,8% 18,8% 100,0%

ANAP

CHP

Siyasi
Partiler

TOPLAM

Sağ
Üst

Sağ
Alt

Sol ve
Sağ Alt

İki
Sayfa

Sayfanın
Ortası

Korku Çekiciliği Reklamlarının Gazete
Sayfasındaki Konumu

TOPLAM

 
Tablo 161’e göre, 3 Kasım Seçimleri’nde korku çekiciliği reklamlarının daha 

çok gazetenin sol ve sağ alt gibi alt gibi yarısında yayınladığı sonucu ortaya çıkmak-

tadır. Toplam 32 korku çekiciliği tekniğine sahip reklam arasında, bu kısımda yayın-

lanan reklamların sayısı 10’dur. 5’er adet reklam sağ üst ve sağ alt, 6’şar adet reklam 

da sayfanın ortası ve iki sayfaya birden verilerek seçmenlere sunulmuştur. Yüzdelik 

dağılım açısından korku reklamlarının % 15.6’sı sağ üst, yine % 15.6’sı sağ alt, % 

31.3’ü sol ve sağ alt, % 18.8’i iki sayfada ve benzer şekilde % 18.8’i sayfanın orta-

sında yer almaktadır.  

Partiler açısından sayfanın sağ ve sol alt gibi yarısında yayınlanan korku rek-

lamlarının % 90’ı CHP’ye, % 10’u ise ANAP’a aittir. Bunun yanında sayfanın sağ alt 

ve sağ üst gibi çeyrek kısmında yayınlanan reklamların tamamı ANAP’ındır. Yani 3 

Kasım Seçimlerinde CHP hazırlattığı korku çekiciliği reklamları daha çok gazetenin 

yarısında; ANAP ise sayfanın çeyrek kısmında (küçük ebatta, fakat sayıca fazla) ya-

yınlatmayı uygun görmüştür.  

g. Korku Çekiciliği Reklamlarında Görsel Unsur Tercihleri 
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Tablo 162: 2002 Seçimlerinde Yayınlanan Korku Çekiciliği Reklamlarında Parti-

lerin Tercih Ettiği Görsel Unsur Bakımından Farklılıklar 

11 6 17
64,7% 35,3% 100,0%
68,8% 37,5% 53,1%
34,4% 18,8% 53,1%

5 10 15
33,3% 66,7% 100,0%
31,3% 62,5% 46,9%
15,6% 31,3% 46,9%

16 16 32
50,0% 50,0% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0%
50,0% 50,0% 100,0%

ANAP

CHP

Siyasi
Partiler

TOPLAM

Fotoğraf Resim

Korku Çekiciliği
Reklamlarında Kullanılan

Görsel Unsur Türü
TOPLAM

 
Tablo 162’ye göre, fotoğraf ve resim korku çekiciliği reklamlarında diğer 

görsel unsurlara nazaran tercih edilen görsel unsurlardır. Öyle ki, analiz edilen top-

lam 32 adet korku çekiciliği reklamının % 50’sinde fotoğraf, benzer şekilde % 

50’sinde resim kullanılmıştır. Öte yandan 2002 Seçimlerinde bir görsel unsur olarak 

fotoğrafı korku çekiciliği reklamlarında daha çok kullanan parti ANAP olmuştur. Bu 

partiye ait 17 adet reklamın % 64.7’si fotoğraflı, % 35.3’ü fotoğrafsız tasarlanmıştır. 

CHP ise daha çok resimli tasarımları tercih etmiştir. Bu bağlamda Cumhuriyet Halk 

Partisi’ne ait reklamların % 33.3’ünde fotoğraf, % 66.7’sinde de resim kullanımı ağır 

basmaktadır. 

h. Korku Çekiciliği Reklamlarının Renk Durumu 

Tablo 163: 2002 Seçimlerinde Yayınlanan Korku Çekiciliği Reklamlarının Renk 

Durumu 

17 15 32
53,1% 46,9% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0%
53,1% 46,9% 100,0%

17 15 32
53,1% 46,9% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0%
53,1% 46,9% 100,0%

RenkliKorku Çekiciliği
Reklamlarının
Renk Durumu

TOPLAM

ANAP CHP
Siyasi Partiler

TOPLAM

 
Tablo 163’de açıkça görüldüğü gibi, 3 Kasım Seçimleri öncesi örnekleme gi-

ren gazetelerde yer alan ANAP ve CHP’ye ait 32 korku çekiciliği reklamının tamamı 

renkli olarak tasarlanmıştır. 
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ı. Korku Çekiciliği Reklamlarında Slogan Ve Amblem Kullanımı 

Tablo 164: 2002 Seçimlerinde Yayınlanan Korku Çekiciliği Reklamlarında Slogan 

ve Amblem Kullanımı 

10 7 17
58,8% 41,2% 100,0%
40,0% 100,0% 53,1%
31,3% 21,9% 53,1%

15 15
100,0% 100,0%
60,0% 46,9%
46,9% 46,9%

25 7 32
78,1% 21,9% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0%
78,1% 21,9% 100,0%

ANAP

CHP

Siyasi Partiler

TOPLAM

Slogan ve
Amblem Var

Sadece Amblem
Var

Korku Çekiciliği Reklamlarında
Slogan ve Amblem Kullanımı

TOPLAM

 
Tablo 164’e göre, korku çekiciliği tekniğini esas alan reklamların % 

78.1’inde partilere ait slogan ve amblem birlikte kullanılırken; % 21.9’unda sadece 

amblem tercih edilmiştir. Bunun anlamı, 3 Kasım Seçimleri’nde korku çekiciliğine 

reklam kampanyalarında yer veren partiler, oluşturdukları tasarımlarda slogan ve 

amblemi birlikte kullanmaya özen göstermişlerdir. 

Partiler açısından ANAP’a ait 17 reklamın % 58.8’inde slogan ve amblem, % 

41.2’sinde sadece amblem bulunmaktadır. CHP reklamlarının tamamında slogan ve 

ambleme birlikte yer almaktadır.   

i. Korku Çekiciliği Reklamlarının Gazetede Yayınlandığı Sayfa 

Tablo 165: 2002 Seçimlerdeki Korku Çekiciliği Reklamlarının Yayınlandığı Gazete 

Sayfasına Göre Durumu 

10 1 2 3 1 17
58,8% 5,9% 11,8% 17,6% 5,9% 100,0%
100,0% 20,0% 100% 100% 100% 53,1%
31,3% 3,1% 6,3% 9,4% 3,1% 53,1%

4 2 4 3 2 15
26,7% 13,3% 27% 20% 13,3% 100,0%
80,0% 100% 100% 100% 100% 46,9%
12,5% 6,3% 13% 9,4% 6,3% 46,9%

10 5 2 2 3 4 1 3 2 32
31,3% 15,6% 6,3% 6,3% 9,4% 13% 3,1% 9,4% 6,3% 100,0%
100,0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0%
31,3% 15,6% 6,3% 6,3% 9,4% 13% 3,1% 9,4% 6,3% 100,0%

ANAP

CHP

TOPLAM

1. 3. 5. 10. 14. 15. 16. 20. 30.
Korku Çekiciliği Reklamlarının Yayınlandığı Sayfa

TOPLAM
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Yukarıdaki tabloya göre, ANAP’a ait korku çekiciliği reklamlarının özellikle 

gazetelerin birinci sayfasında ağırlık kazandığı dikkati çekmektedir. Öyle ki, 17 rek-

lam içinde bu sayfada yayınlanan reklam adeti 10’dur. Yüzdelik dağılıma baktığı-

mızda Anavatan Partisi’nin yayınlattığı korku çekiciliği reklamlarının % 58.8’i birin-

ci, % 5.9’u üçüncü, % 11.8’i onuncu, % 17.6’sı on dördüncü ve % 5.9’u on altıncı 

sayfadan seçmenlere sunulmuştur. CHP reklamlarının ise % 26.7’si üçüncü, % 

13.3’ü beşinci, % 27’si on beşinci, % 20’si yirminci ve % 13.3’ü otuzuncu sayfalarda 

konumlandırılmıştır. Sayısal ifadelerden de anlaşıldığı gibi, 3 Kasım Seçimlerinde 

ANAP özellikle gazetelerin vitrin sayfası olarak değerlendirilen birinci sayfasında 

(Güz, 1996:989; İnal, 1996:102), CHP ise üçüncü ve on beşinci sayfalarda korku 

çekiciliği reklam yayınına daha fazla ağırlık vermiştir.  

Yukarıdaki kısımda açıkça görüldüğü gibi, 3 Kasım Seçimleri öncesi yayın-

lanan ve irtica ve ekonomi konularının ağırlıklı işlendiği ANAP ve CHP’ye ait korku 

çekiciliği reklamlarının tamamında dolaylı AKP eleştirisi söz konusudur.  

Örneğin, ANAP için hazırlanan korku reklamlarında, bir yanda karanlık bir 

üzerinde yanmayan bir ampul (burada parti amblemi ampul olan AKP kastedilmek-

tedir), diğer tarafta ise Mesut Yılmaz’ın gülen fotoğrafına yer verilmiştir. Karanlık 

zeminde yer alan “bu ampul hayatınızı karartacak” ifadesiyle AKP’nin ülkeyi karan-

lığa sürükleyeceği ima edilmeye çalışmıştır. Reklamda geçen “bugün sizi değiştim 

diye kandırıyorlar. Yarın maskeleri düşecek gerçek yüzleri ortaya çıkacak” sözleriyle 

doğrudan AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan’a gönderme yapılmaktadır. Bilindiği 

gibi Recep Tayyip Erdoğan, partiyi kurmadan önce, “Ben değiştim. Eskiden sahip 

olduğum dünya görüşlerine artık sahip değilim” diyerek yeni bir oluşumla, geçmişin 

mirasını (Milli Görüş mirası) reddettiğini işaret eden bir söylemle Türk halkının kar-

şısına çıkmıştı. Burada AKP liderin bu yaklaşımı eleştiri konusu yapılmaktadır. Yine 

reklamda imalı karşılaştırma ile iki parti karşı karşıya getirilmektedir. Bir tarafta “ül-

keyi belirsizliğe götüren; bugüne kadar ülke yararına hiçbir şey yapmayan; demok-

rasiyi bir amaç değil de bir araç olarak gören” Adalet ve Kalkınma Partisi; diğer 

tarafta ise “kurulduğu günden beri icraatları ile ülkeye çağ atlatan; uzlaşmacı ve 

kararlı tavrıyla ülkeyi Avrupa Birliği düzeyine getirmek için çalışan; ekonomik ve 

siyasi reformlarıyla devleti adeta yeniden yapılandırman” ANAP vardır. Ayrıca “A-

navatan Partisi, ülkemiz ve çocuklarımız için her zaman aydınlık bir gelecek vaat 
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ediyor” sözleriyle Türk halkından ülkenin ve bilhassa çocuklarının geleceği için oy 

istenmektedir. 

Mesut Yılmaz’ın gülen yüzünde ise aydınlık bir Türkiye kompozisyonu oluş-

turulmak istenmiştir. Mavi gökyüzü fonunun kullanıldığı bir zemin üzerinde tasarla-

nan bu bölümde yer alan “Karanlığa değil, Anavatan’a oy verin.” ifadesiyle seçmen-

lerden kamuoyu araştırmalarının önde gösterdiği AKP’ye değil; gelecek ve aydınlık 

bir Türkiye için Anavatan Partisi’ni desteklemelerinin altı çizilmektedir. Görsellik 

açısından lider fotoğrafına ve parti amblemine ağırlık verilen reklamda; slogan ola-

rak “Anavatan’a evet! Çünkü bu hepimizin geleceği” ibaresi kullanılmıştır. Ulusal 

gazetelerin iki sayfasında birden yayınlanan ANAP’a ait bu korku çekiciliği rekla-

mında amblemin hemen üstünde partinin web adresine de yer verilmiştir. Böylelikle 

de seçmenlerden sadece gazete reklamları ile sınırlı kalmamaları, parti hakkında daha 

detaylı bilgi almak için web sayfasını ziyaret etmeleri gerektiği anlatılmaktadır. 

“Bu ampul ekonomiyi karartacak” başlığıyla yayınlanan bir başka ANAP rek-

lamında yine karanlık bir zemin üzerinde yanmayan siyah bir ampul kompozisyonu 

kullanılmıştır. Ekonomi konu edildiği bu ANAP reklamında, AKP’nin ülke ekono-

misini kararlığa sürükleyeceği noktasında korku uyandırılmaya çalışılmıştır. Çözü 

olarak ise reklamda, ekonomik alanda uzman kadroya sahip ANAP gösterilmektedir. 

Görsel açıdan renkli olarak dizayn edilen ve lider fotoğrafı ile parti amblemine yer 

verilen bu korku çekiciliği reklamında, slogan kullanımı tercih edilmemiştir. Yine 

Mesut Yılmaz’ın reklamda sunulan fotoğrafında beyaz gömlek ve kırmızı kravatlı 

hali siyasal iletişim açısından önemlidir. Çünkü bilindiği gibi kırmızı kravat güç ve 

iktidarı sembolize etmektedir18. Beyaz gömlek ise öncelikle liderin arkadaki koyu 

fon karşısında belirginleşmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca beyazın simgelediği 

saflık, dürüstlük ve temizlik bir siyasal lider açısından önemli sözsüz iletişim kodları 

olarak ön plana çıkmaktadır. Daha çok küçük ebatlarda tasarımlanan söz konusu rek-

lam türü, gazetelerin vitrin sayfası olarak değerlendirilen birinci sayfasında yayın-

lanmıştır. 

                                                
18

 Kırmızı kravat 1980’lerde ABD Başkanı Ronald Regan ile “Red Power Tie/ Kırmızı Güç Kravatı” 
olarak nam salmıştır. O günden bugüne kırmızı kravat iktidarın ve gücün simgesi olarak kullanılmak-
tadır. Bu renk kravat, 1980’li yıllarda Ecevit mavisi gömlekleri biraz canlandırmak amacıyla Türki-
ye’de de yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Bugün kırmızı kravat, siyasetçilerin ve iş çevreleri-
nin vazgeçemediği bir aksesuar görünümündedir. Kırmızı Hindistan’da saflık, Çin’de kutlama, şans 
ve zenginlikle ilişkilendirilmektedir. Birçok ülkede de sosyalizmle… Kırmızı kravatın ise evrensel tek 
bir anlamı vardır: GÜÇ… (Ayrıntılı bilgi için bkz., Alphan, 2006).    
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3 Kasım 2002 Seçimleri’nde korku çekiciliği mesaj stratejisini reklam kam-

panyasında kullanan bir diğer parti görünümündeki CHP’nin de hedefinde, kamuoyu 

araştırmalarının önde gösterdiği AKP yer almıştır. Örneğin kapak objesinin kullanıl-

dığı reklamda kırmızı bant üzerine “Başınıza patlamasın” ifadeleriyle korku uyandı-

rılmak istenmiştir. Reklamın gövde kısmında siyah harflerle hazırlanan “özü sözü 

farklı olan değil” ifadesiyle AKP, kırmızı renkli harflerle tasarlanan “dürüst olan 

kazansın” sözüyle de CHP tanımlanmaktadır. İmalı saldırıyı esas alan ve gazete say-

falarında dikey olarak dizayn edilen bu reklamın alt kısmında parti amblem ve sloga-

nına yer verilmiştir. 

İncir objesinin kullanıldığı reklamlarda kırmızı bant üzerinde “Ocağınıza in-

cir ağacı dikilmesin”; kavun objesinin kullanıldığı reklamlarda “kelek çıkmasın…” ve 

kabak objesinin kullanıldığı reklamlarda “başınıza patlamasın” sloganlarına yer ve-

rilmek suretiyle yine insanlarda kork uyandırılmaya çalışılmış, Türk seçmeninden 

pişman olacağı bir davranışta bulunmaması istenmiştir. 

CHP’ye ait “KADER SEÇİMİ” ana başlığını taşıyan korku çekiciliği reklam-

larında ise genelde önceki dönemde iktidar olmuş partilerin (ANAP, DSP, DYP gibi) 

bir eleştirisi söz konusudur. Yolsuzluk ve ekonomi gibi konuların ön planda tutuldu-

ğu bu reklam türünde; “Ya dokunulmazlık aynen devam eder, yolsuzluk himaye bu-

lur, hırsızın çaldığı yanına kar kalır”, “Ya dokunulmazlık sınırlanır, yolsuzluk siyasi 

korumadan çıkar; hırsıza gitmeyen kaynaklar sana iş, aş olur”; “Ya devlet gelirini 

borca, faize yatırır,  sana harcayacak 5 kuruşu kalmaz”, “Ya faizler düşer, borç aza-

lır. Devlet gelirini senin sağlığına, eğitimine sosyal güvencene ayırır”; “Ya istikrarsız 

bir yönetimle yatırımlar durur. Fabrikalar kapanır, işsizlik çoğalır.”, “Ya sağlam bir 

hükümetle güven ortamı gelir. Yatırımlar başlar, herkese iş kapısı açılır.” gibi karşı-

laştırmalara yer verilmektedir. Seçmenlerden bir karar vermeleri, yolsuzluklarla mü-

cadele için CHP’yi tercih etmeleri istenmektedir. Yine reklamda özellikle sol seçme-

ne çağrı yapılarak; oyları bölmemeleri ve CHP’yi tek başına iktidara taşımaları talep 

edilmektedir. 

“KADER SEÇİMİ” ana başlığını taşıyan ve irticanın konu edildiği bir diğer 

korku çekiciliği reklam türünün hedefi ise AKP olmuştur. Elinde değnek, sakallı, 

sarıklı ve cübbeli bir erkekle çarşaflı bir bayanın fotoğrafının kullanıldığı reklamın 

siyah- beyaz bölümünde, “Ya oylar bölünür, çağdışı bir yönetim gelir, Türkiye’ye 
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yüzünü geriye çevirir” ifadeleriyle AKP’ye ironik bir gönderme yapılmaktadır. 

Renkli olarak tasarımlanan ve iki çocuklu modern bir aile kompozisyonuna yer veri-

len kısımda ise, “CHP iktidarında güvenli bir yönetim anlayışının oluşturacağı, çalı-

şan, kazanan, zenginleşen Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne doğru hızla yol alacağı” 

anlatılmak istenmiştir. 

D. KORKU ÇEKİCİLİĞİ REKLAMLARI AÇISINDAN SEÇİM 

DÖNEMLERİ ARASINDA KARŞILAŞTIRMA 

1. Reklamlarında Korku Çekiciliğini Kullanan Partiler 

Tablo 166: Seçim Dönemlerine Göre Korku Çekiciliği Kullanma Durumu 

36 36

100,0% 100,0%

100,0% 50,0%

50,0% 50,0%

4 4

100,0% 100,0%

100,0% 5,6%

5,6% 5,6%

17 15 32

53,1% 46,9% 100,0%

100,0% 100,0% 44,4%

23,6% 20,8% 44,4%

17 15 36 4 72

23,6% 20,8% 50,0% 5,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

23,6% 20,8% 50,0% 5,6% 100,0%

24 Aralık 1995
Genel Seçimleri

18 Nisan 1999
Genel Seçimleri

3 Kasım 2002
Genel Seçimleri

Genel
Seçim
Dönemleri

TOPLAM

ANAP CHP DYP FP

Siyasi Partiler

TOPLAM

 

Tablo 166’ya göre, incelenen korku çekiciliği reklamlarının % 50’si 1995 Se-

çimlerinde, % 5.6’sı 1999 Seçimlerinde ve % 44.4’ü 2002 Seçimlerinde yayınlanmış-

tır. Sonuçlardan anlaşılacağı üzere, en çok korku çekiciliği reklamlarının kullanıldığı 

seçim dönemi olarak 1995 Seçimleri karşımıza çıkmaktadır. 1999 Seçimleri’nde ise 

sadece Fazilet Partisi bu stratejiyi reklamlarına taşımıştır. 

Partiler açısından 1995 Seçimlerinde DYP; 1999 Seçimleri’nde FP; 2002 Se-

çimlerinde ANAP ve CHP korku çekiciliğini reklamlarında kullanan partiler olmuş-

tur. Örneklemde yer alan DSP ve MHP ise üç seçim döneminde de bu çekicilik tü-

ründe reklam hazırlatmamıştır.   
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2. Korku Çekiciliği Reklamlarının Yayınlandığı Gazeteler   

Tablo 167: Seçim Dönemlerine Göre Korku Çekiciliği Reklamlarının Yayınlandığı 

Gazetelerin Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

3 4 7

42,9% 57,1% 100,0%

8,3% 12,5% 9,7%

4,2% 5,6% 9,7%

9 9 18

50,0% 50,0% 100,0%

25,0% 28,1% 25,0%

12,5% 12,5% 25,0%

15 1 5 21

71,4% 4,8% 23,8% 100,0%

41,7% 25,0% 15,6% 29,2%

20,8% 1,4% 6,9% 29,2%

4 1 8 13

30,8% 7,7% 61,5% 100,0%

11,1% 25,0% 25,0% 18,1%

5,6% 1,4% 11,1% 18,1%

1 3 4

25,0% 75,0% 100,0%

25,0% 9,4% 5,6%

1,4% 4,2% 5,6%

5 1 3 9

55,6% 11,1% 33,3% 100,0%

13,9% 25,0% 9,4% 12,5%

6,9% 1,4% 4,2% 12,5%

36 4 32 72

50,0% 5,6% 44,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

50,0% 5,6% 44,4% 100,0%

Cumhuriyet

Sabah

Milliyet

Hürriyet

Zaman

Türkiye

Gazeteler

TOPLAM

1995 Genel
Seçimleri

1999 Genel
Seçimleri

2002 Genel
Seçimleri

Genel Seçim Dönemleri

TOPLAM

 

Tablo 167’ye göre, 1995 Seçimlerinde Sabah ve Milliyet; 2002 Seçimleri ise 

Sabah ve Hürriyet partilerin korku çekiciliği reklam yayınında en çok tercih ettikleri 

gazeteler olmuştur. 1999 Seçimleri’nde korku çekiciliği mesaj stratejisini reklamla-

rında kullanan tek parti görünümdeki FP ise, hazırlattığı bu tür reklamları aynı gün 

Milliyet, Hürriyet, Zaman ve Türkiye gazetelerine vererek seçmenlere ulaştırmıştır. 

Görünen o ki, üç seçim döneminde de partiler, genelde geniş bir okuyucu kitlesine 
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sahip tirajı yüksek gazeteleri reklam yayınında tercih etmek suretiyle fazla sayıda 

seçmene seslerini duyurmak istemişlerdir.  

3. Korku Çekiciliği Temasının Kullanıldığı Negatif Siyasal Reklam Türü 

Tablo 168: Seçim Dönemlerine Göre Korku Çekiliği Temasının Kullanıldığı Nega-

tif Reklam Türünün Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

26 26

100,0% 100,0%

72,2% 36,1%

36,1% 36,1%

10 10

100,0% 100,0%

27,8% 13,9%

13,9% 13,9%

4 32 36

11,1% 88,9% 100,0%

100,0% 100,0% 50,0%

5,6% 44,4% 50,0%

36 4 32 72

50,0% 5,6% 44,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

50,0% 5,6% 44,4% 100,0%

Doğrudan Saldırı
Reklamı

Doğrudan
Karşılaştırma
Reklamı

İmalı Karşılaştırma
Reklamı

Negatif
Siyasal
Reklam
Türleri

TOPLAM

1995 Genel
Seçimleri

1999 Genel
Seçimleri

2002 Genel
Seçimleri

Genel Seçim Dönemleri

TOPLAM

 
Tablo 168’de de görüldüğü gibi, 1995 Seçimlerinde korku temasını esas alan 

reklamların % 72.2’si doğrudan saldırı, geri kalan % 27.8’i ise doğrudan karşılaştır-

ma gibi rakip parti ya da adayın kimliğini açıkça tanımlayan negatif reklam türleri 

içinde yapılandırılmıştır. Buna karşılık 1999 ve 2002 Seçimlerinde ise korku içeren 

reklamlarda imalı karşılaştırma temel alınmıştır. Bunun anlamı, son iki seçim döne-

minde kullanılan -korkutmak yoluyla seçmenlere mesaj aşılamayı amaçlayan- rek-

lamlarda, rakip parti veya adayın kimliği açıkça ortaya konulmamıştır. Bir bakıma 

çıkarımda bulunma yaklaşımı benimsenmiş; suçlanan ve yetersizliğine vurgu yapılan 

parti ya da adayın kim olduğunu bulmak seçmenlere bırakılmıştır. 

4. Korku Çekiciliği Reklamlarında Ön Plana Çıkarılan Konular 
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Tablo 169: Seçim Dönemlerine Göre Korku Çekiciliği Reklamlarında Ön Plana 

Çıkan Konuların Sayısal ve Yüzdelik Dağılımı 

25 9 34

73,5% 26,5% 100,0%

69,4% 28,1% 47,2%

34,7% 12,5% 47,2%

10 10

100,0% 100,0%

31,3% 13,9%

13,9% 13,9%

4 4 8

50,0% 50,0% 100,0%

100,0% 12,5% 11,1%

5,6% 5,6% 11,1%

11 1 12

91,7% 8,3% 100,0%

30,6% 3,1% 16,7%

15,3% 1,4% 16,7%

6 6

100,0% 100,0%

18,8% 8,3%

8,3% 8,3%

2 2

100,0% 100,0%

6,3% 2,8%

2,8% 2,8%

36 4 32 72

50,0% 5,6% 44,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

50,0% 5,6% 44,4% 100,0%

İrtica

Ekonomik Bunalım

Yolsuzluk

Demokrasi/Fikir
Özgürlüğü

Dürüstlük ve Açıklık

Avrupa Birliği

TOPLAM

1995 Genel
Seçimleri

1999 Genel
Seçimleri

2002 Genel
Seçimleri

Genel Seçim Dönemleri

TOPLAM

 

Tablo 169’a göre, 1995 Seçimlerinde irtica (% 69.4); 1999 Seçimlerinde yol-

suzluk iddiları (% 100); 2002 Seçimlerinde ise irtica (% 28.1) ve ekonomik bunalım 

(%31.3) korku çekiciliği reklamlarının temel gündem konusunu oluşturmuştur. 

1995 Genel Seçimlerindeki reklam kampanyalarının temel gerilim noktasını 

RP oluşturmuştur. DYP, sınırları belirsiz bir “biz” kavramında yer alarak “onlar”ı RP 

olarak tarif etmiştir. Doğru Yol Partisi hazırlattığı siyasal reklamlarda sık sık “şeriat” 

tehlikesinden söz ederek, seçmenleri bu belirgin tehlike ile korkutmaya ve tabir ye-

rindeyse ayartmaya çalışmıştır. 
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Benzer bir değerlendirmede bulunan Tokgöz’e (1999:86) göre de, iktidar ya-

rışında olan ANAP ve DYP’nin hem orta sınıfın oylarını kazanmak, hem de 1991 

Genel Seçiminden itibaren kimliğini yenilemeye çalışan RP’nin iktidara gelmesini 

önlemek için bu tarz (karalama ve saldırma gibi) yollara başvurdukları söylenebil-

mektedir. Yalnız, bu çabalarının, merkez/kenar  çatışmasının odak noktasını oluştu-

ran laiklik/din karşıtlığında dinsel kalıplı Adil Düzen idealine yönelen RP’nin işine 

yaradığını seçim sonuçları göstermektedir (bkz., Tablo 7).    

1999 Seçimleri’nde korku çekiciliği reklamlarına ağırlık veren tek parti görü-

nümündeki FP ise rakiplerine yönelik, özellikle medyada geniş yer tutan yolsuzluk 

iddialarını reklam kampanyasına taşımıştır. Öyle ki FP ilanlarında “Fazilet’e veril-

meyen her oyun halka yolsuzluk, haksızlık, baskı ve rüşvet olarak geri döneceği” 

belirtilmiştir. 

3 Kasım Seçimleri öncesi yayınlanan, irtica ve ekonominin ağırlıklı işlendiği 

ANAP ve CHP’ye ait korku çekiciliği reklamlarının tamamında dolaylı AKP eleştiri-

si söz konusudur. Örneğin, ANAP için hazırlanan korku reklamlarında, bir yanda 

karanlık bir zemin, üzerinde karanlık ve yanmayan bir ampule yer verilmiştir. rek-

lamda başlık olarak ise “Bu ampul hayatınızı karartacak”, “Bu ampul ekonomiyi ka-

rartacak” gibi ifadeler tercih edilmiştir. CHP için hazırlanan incir objesinin kullandı-

ğı reklamlarda kırmızı bant üzerinde “Ocağınıza incir ağacı dikilmesin!”; kavun ob-

jesinin kullanıldığı reklamlarda “kelek çıkmasın!”, ve kabak objesinin kullanıldığı 

reklamlarda ise “başınıza patlamasın!” başlıklarına yer verilmek suretiyle seçmenin 

pişman olacağı bir davranışta bulunmaması istenmiştir. Ayrıca reklamlardaki sebze 

ve meyve figürlerinde yeşil renk (yeşil sermaye anlamında) kullanılarak, kamuoyu 

araştırmalarının önde gösterdiği AKP’ye ironik bir gönderme yapılmıştır (Balcı, 

2005:165).          

5. Korku Çekiciliği Reklamlarında Çözüm Önerisi Sunma Durumu 
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Tablo 170: Seçim Dönemlerine Göre Kullanılan Korku Çekiciliği Reklamlarında 

Çözüm Önerisi Sunma Durumu 

25 4 31 60

41,7% 6,7% 51,7% 100,0%

69,4% 100,0% 96,9% 83,3%

34,7% 5,6% 43,1% 83,3%

11 1 12

91,7% 8,3% 100,0%

30,6% 3,1% 16,7%

15,3% 1,4% 16,7%

36 4 32 72

50,0% 5,6% 44,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

50,0% 5,6% 44,4% 100,0%

Evet

Hayır

Korku Çekiciliği
Mesajlarında
Çözüm Önerisi
Sunulma Durumu

TOPLAM

1995 Genel
Seçimleri

1999 Genel
Seçimleri

2002 Genel
Seçimleri

Genel Seçim Dönemleri

TOPLAM

 

Tablo 170’e göre, üç seçim dönemi boyunca örnekleme giren gazetelerde 

analiz edilen toplam 72 korku çekiciliği reklamının % 83.3’ünde korku uyandıran 

sorunun yanında çözüm önerisi de dile getirilirken; % 16.7’sinde sadece soruna vur-

gu yapılmış, çözüme ilişkin herhangi bir açıklamada bulunulmamıştır. 

1995 Genel Seçimlerinde yayınlanan korku çekiciliği reklamlarının % 

69.4’ünde sorunun yanında çözüm önerisi vurgulanırken; geri kalan % 30.6’sında 

sadece sorundan bahsedilmiştir. Bu seçim yılında DYP bazı reklamlarında sadece 

korku uyandıran mesajlara yer vermiştir. Doğru Yol Partisi’nin özellikle gazetelerin 

televizyon ve magazin sayfalarının alt kısmında yayınlattığı bu tarz reklamlarda, 

doğrudan RP lideri Erbakan’ın sözlerinden yararlanılmıştır. 

1999 ve 2002 Seçimleri için hazırlanan korku çekiciliği reklamlarında ise 

hem insanlarda korku uyandırma potansiyeli olan sorundan hem de çözüm önerile-

rinden bahsedilmiştir. 2002 Seçimlerinde yayınlanan bir adet reklamda ise sadece 

soruna vurgu yapılmıştır. Sonuç olarak diyebiliriz ki, korku uyandırmak suretiyle 

insanları ikna etmeyi amaçlayan siyasal reklamlarda sorunun yanında çözüm yolla-

rından bahsetmek temel strateji konumundadır. Öyle ki, yapılan analizlerde üç seçim 

döneminde de bu anlayışın izlerine rastlamak mümkün olmuştur.  

6. Korku Çekiciliği Reklamlarının Gazete Sayfasındaki Konumu 
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Tablo 171: Seçim Dönemlerine Göre Korku Çekiciliği Reklamlarının Gazete Say-

fasındaki Konumu  

5 5

100,0% 100,0%

15,6% 6,9%

6,9% 6,9%

1 1

100,0% 100,0%

2,8% 1,4%

1,4% 1,4%

1 5 6

16,7% 83,3% 100,0%

2,8% 15,6% 8,3%

1,4% 6,9% 8,3%

26 10 36

72,2% 27,8% 100,0%

72,2% 31,3% 50,0%

36,1% 13,9% 50,0%

1 4 5

20,0% 80,0% 100,0%

2,8% 100,0% 6,9%

1,4% 5,6% 6,9%

7 6 13

53,8% 46,2% 100,0%

19,4% 18,8% 18,1%

9,7% 8,3% 18,1%

6 6

100,0% 100,0%

18,8% 8,3%

8,3% 8,3%

36 4 32 72

50,0% 5,6% 44,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

50,0% 5,6% 44,4% 100,0%

Sağ Üst

Sol Alt

Sağ Alt

Sol ve
Sağ Alt

Tam
Sayfa

İki Sayfa

Sayfanın
Ortası

Korku Çekiciliği
Reklamının
Gazete
Sayfasındaki
Konumu

TOPLAM

1995 Genel
Seçimleri

1999 Genel
Seçimleri

2002 Genel
Seçimleri

Genel Seçim Dönemleri

TOPLAM

 

Tablo 171’e göre, üç seçim dönemini boyunca analiz edilen korku çekiciliği 

reklamlarının genelde sayfanın sağ ve sol alt gibi yarısında yayınlanarak seçmenlere 

sunulduğu ön plana çıkmaktadır. Yüzdelik dağılıma baktığımızda, toplam 72 rekla-

mın % 6.9’u sağ üstte, % 1.4’ü sol altta, % 8.3’ü sağ altta, % 50’si sağ ve sol altta, % 

6.9’u tam sayfada, % 18.1’i iki sayfada ve % 8.3’ü sayfanın ortasında yayınlanmıştır. 
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1995 Seçimlerinde incelenen korku çekiciliği reklamlarının % 2.8’i sol alt, 

yine % 2.8’i sağ alt, % 72.2’si sol ve sağ alt, % 2.8’i tam sayfada ve % 19.4’ü iki 

sayfada birden yer almaktadır. Bu seçim yılında DYP gazetelerin yarısı ve iki sayfa-

sında birden korku çekiciliği reklamlarına daha çok yayınlatmıştır. 

1999 Seçimlerinde korku çekiciliği reklamlarına ağırlık veren tek parti görü-

nümündeki FP ise, hazırlattığı bu tür reklamları gazetelerin tam sayfasından seçmen-

lere sunmuştur.   

2002 Seçimlerinde ise korku reklamlarının % 15.6’sının sağ üst, yine % 

15.6’sının sağ alt, % 31.3’ünün sol ve sağ alt, % 18.8’inin iki sayfada ve benzer şe-

kilde % 18.8’inin sayfanın ortasında yer aldığı görülmektedir. Söz konusu seçim dö-

neminde korku çekiciliği reklamlarını en çok kullanan iki partiden CHP daha çok 

gazete sayfalarının yarısında; ANAP ise sayfanın çeyrek kısmında (küçük ebatta, 

fakat sayıca fazla) bu tarz reklam yayınına öncelik tanımıştır. 

7. Korku Çekiciliği Reklamlarında Görsel Unsur Tercihi 

Tablo 172: Seçim Dönemlerine Göre Korku Çekiciliği Reklamlarında Görsel Un-

sur Tercihi Bakımından Farklılaşma 

24 16 40

60,0% 40,0% 100,0%

66,7% 50,0% 55,6%

33,3% 22,2% 55,6%

12 4 16

75,0% 25,0% 100,0%

33,3% 100,0% 22,2%

16,7% 5,6% 22,2%

16 16

100,0% 100,0%

50,0% 22,2%

22,2% 22,2%

36 4 32 72

50,0% 5,6% 44,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

50,0% 5,6% 44,4% 100,0%

Fotoğraf

Sadece
Yazı

Resim

Korku Çekiciliği
Reklamlarında
Kullanılan
Görsel Unsur

TOPLAM

1995 Genel
Seçimleri

1999 Genel
Seçimleri

2002 Genel
Seçimleri

Genel Seçim Dönemleri

TOPLAM
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Tablo 172’ye göre, incelenen 72 korku çekiciliği reklamının % 55.6’sında fo-

toğraf, % 22.2’sinde sadece yazı ve yine % 22.2’sinde resim anlatımı tamamlayan ve 

destekleyen görsel unsurlar olmuştur. Sayısal ifadelerden de anlaşıldığı gibi gerek 

1995 Seçimleri gerekse de 2002 Seçimlerinde fotoğraf, korku çekiciliği reklamların-

da en çok tercih edilen görsel anlatım öğesi konumundadır. Öyle ki, iki seçim döne-

minde de korku reklamlarının yarısından fazlasında (1995 Seçimlerinde incelenen 

reklamların % 66.7’sinde, 2002 Seçimlerinde yayınlanan reklamların ise % 50’sinde) 

bu öğe kullanılmıştır. 

1999 Genel Seçimlerinde ise Fazilet Partisi, seçmenlerin dikkatini, renkli ve 

nonfigüratif (sadece yazıdan oluşan) resim kompozisyonlarıyla çekmeye çalışmıştır. 

Bu bağlamda FP’nin örnekleme giren gazetelerde yayınlattığı dört reklamda da bu 

anlayış egemendir. 

8. Korku Çekiciliği Reklamlarının Renk Durumu 

Tablo 173: Seçim Dönemlerine Göre Yayınlanan Çekiciliği Reklamlarının Renk 

Durumu Bakımından Farklılaşma 

34 4 32 70

48,6% 5,7% 45,7% 100,0%

94,4% 100,0% 100,0% 97,2%

47,2% 5,6% 44,4% 97,2%

2 2

100,0% 100,0%

5,6% 2,8%

2,8% 2,8%

36 4 32 72

50,0% 5,6% 44,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

50,0% 5,6% 44,4% 100,0%

Renkli

Siyah-
Beyaz

Korku Çekiciliği
Reklamlarının
Renk Durumu

TOPLAM

1995 Genel
Seçimleri

1999 Genel
Seçimleri

2002 Genel
Seçimleri

Genel Seçim Dönemleri

TOPLAM

 

Tablo 173’e göre, üç seçim döneminde örneklemdeki gazetelerde yayınlanan 

reklamların % 97.2’si renkli, % 2.8’i ise siyah- beyaz tasarlanmıştır. 

1995 Seçimlerindeki korku çekiciliği reklamlarının % 94.4’ü renkli, 5.6’sı si-

yah- beyazken; 1999 ve 2002 Seçimlerindeki bütün korku çekiciliği reklamları renkli 

olarak seçmenlere sunulmuştur. Sonuç olarak üç seçim döneminde de partiler oluş-
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turdukları korku mesajlarının yanında, görselliğe önem vererek seçmen kitlelerin 

dikkatini çekmeye çalışmışlardır.  

9. Korku Çekiciliği Reklamlarında Slogan ve Amblem Kullanımı 

Tablo 174: Seçim Dönemlerine Göre Korku Çekiciliği Reklamlarında Slogan ve 

Amblem Kullanımı Bakımından Farklılaşma 

24 4 25 53

45,3% 7,5% 47,2% 100,0%

66,7% 100,0% 78,1% 73,6%

33,3% 5,6% 34,7% 73,6%

12 12

100,0% 100,0%

33,3% 16,7%

16,7% 16,7%

7 7

100,0% 100,0%

21,9% 9,7%

9,7% 9,7%

36 4 32 72

50,0% 5,6% 44,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

50,0% 5,6% 44,4% 100,0%

Slogan ve Amblem Var

Slogan ve Amblem Yok

Sadece Amblem Var

TOPLAM

1995 Genel
Seçimleri

1999 Genel
Seçimleri

2002 Genel
Seçimleri

Genel Seçim Dönemleri

TOPLAM

 

Yukarıdaki tabloya göre, analiz edilen 72 korku çekiciliği reklamının % 

73.6’sında slogan ve amblemin her ikisine birden yer verilirken, % 9.7’sinde sadece 

amblem tercih edilmiştir. Korku çekiciliği reklamlarının % 16.7’sinde ise slogan ve 

amblemin her ikisi de kullanılmamıştır. 

1995 Seçimleri öncesi yayınlanan korku reklamlarının % 66.7’sinde partilere 

ait slogan ve amblem birlikte kullanılırken; % 33.3’ünde sadece amblem tercih edil-

miştir. 

1999 Seçimlerinde yayınlanan korku çekiciliği reklamlarının hepsinde slogan 

ve amblem bulunmaktadır. 

2002 Seçimlerinde korku çekiciliğini esas alan reklamların % 78.1’inde parti-

lere ait slogan ve amblem birlikte kullanılırken; % 21.9’unda sadece amblem tercih 

edilmiştir.   
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 Sonuç olarak denilebilir ki; üç seçim döneminde reklam kampanyalarında 

korku çekiciliğine yer veren partiler, oluşturdukları tasarımlarda slogan ve amblemi 

birlikte kullanmaya özen göstermişlerdir. 

XII. BULGULAR ve YORUM 

1. Türkiye’deki seçim kampanyalarında korku çekiciliği, diğer çekicilik türle-

riyle karşılaştırıldığında pek fazla tercih edilen bir teknik değildir. Örneğin, 1995 

Seçimlerinde incelenen toplam 553 reklamın ancak % 6.5’inde (36 reklam) korku 

çekiciliğinin izlerine rastlanmaktadır (bakınız, Tablo 51). 

1999 Seçimlerinde ise, incelenen toplam 291 reklamın % 1.4’ünde (4 reklam) 

korku çekiciliği tekniği hâkimdir (bakınız, Tablo 105). 

2002 Seçimlerinde de örneklemde yer alan partilere ait analiz edilen toplam 

219 reklamın % 14.6’sında (32 reklam) korku çekiciliği kullanılmıştır (bakınız, Tab-

lo 155). 

2. İncelenen üç seçim dönemi içinde korku çekiciliği mesaj stratejisini içeren 

reklamların sayısal anlamda en çok yayınlandığı seçimi dönemi 24 Aralık 1995 Se-

çimleri olmuştur. 1999 Seçimlerinde korku çekiliciliği reklam yayınında büyük bir 

düşüş gözlemlenirken; 2002 Genel Seçimlerinde ANAP ve CHP’nin bu tarz reklam-

ları kullanmasıyla tekrar bir artış yaşanmıştır (bakınız, Tablo 166). 

Burada ortaya çıkan en önemli bulgulardan bir tanesi, Milli Nizam ve Milli 

Selamet eksenli partilerin (RP, FP, SP ve AKP gibi) iktidara gelme durumu belirdi-

ğinde, diğer partiler bunu engellemek için korku çekiciliği mesajlarını bir araç olarak 

görmüşlerdir. 

Örneğin 1995 Seçimlerinde DYP’nin yürüttüğü saldırı reklamlarının temel 

hedefini Türk siyasi hayatında bir yükseliş trendi yakalayan RP ve bu partinin işbir-

liği içinde olduğu ANAP ve BBP oluşturmuştur. DYP reklam kampanyasındaki söy-

lemlerinde sık sık “şeriat” ve “bölücülük” tehlikesine atıf yaparak, milleti bu belirgin 

tehlike ile korkutmaya ve tabir yerindeyse ayartmaya çalışmıştır. 

Korku çekiciliği aynı zamanda muhalefet partileri tarafından iktidara yönelik 

olarak ya da kamuoyu araştırmalarının önde gösterdiği ve dolayısıyla seçimi kazan-

ma şansı yüksek partilere karşı kullanılan bir mesaj stratejisi olmuştur. Örneğin, 1999 
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seçimlerinde FP iktidarda bulanan partilere yönelik; 2002 Seçimlerinde ise CHP ve 

ANAP kamuoyu araştırmalarının açık ara önde gösterdiği AKP’ye karşı bu stratejiyi 

kullanan partiler konumundadır.      

3. Partiler açısından 1995 Seçimlerinde DYP; 1999 Seçimleri’nde FP; 2002 

Seçimlerinde ANAP ve CHP korku çekiciliğini reklamlarında kullanan partiler ola-

rak ön plana çıkmaktadır. Örneklemde yer alan DSP ve MHP gibi partiler ise, üç 

seçim döneminde de bu çekicilik türünün ağırlık taşıdığı siyasal reklam hazırlatma-

mışlardır (bakınız, Tablo 166). 

4. Korku çekiciliği tekniğini kullanan partiler açısından; 1995 seçimlerinde 

DYP aldığı % 19.2’lik oy oranıyla seçimleri üçüncü sırada tamamlarken (bakınız, 

Tablo. 7); 1999 Seçimlerinde FP % 15.4’lük oy oranıyla, DSP ve MHP’nin ardından 

üçüncü (bakınız, Tablo. 61); 2002 Seçimlerinde de CHP % 19.4’lük oy oranıyla ikin-

ci,  ANAP ise % 5.1’lik oy oranıyla ancak yedinci sırayı elde etmiştir (bakınız, Tab-

lo. 115). 

Burada şu noktayı da açıkça ortaya koymak gerekir ki; Türkiye’de korku çe-

kiciliği mesajlarının seçmen davranışı üzerindeki etkisini somut verilere dayalı ola-

rak ölçen çok fazla araştırma olmadığı için; partilerin korku çekiciliği reklamlarına 

verdiği ağırlık ve seçmene ulaşan korku reklamlarının içeriği ile seçim sonuçları kar-

şılaştırılmaya çalışılmıştır. Böylelikle Türkiye özelinde partilerin korku çekiciliği 

reklamlarına yönelik beklentilerinin ne ölçüde gerçekleştiğine ve siyasal reklamlar-

dan amaçladıkları sonucu ne ölçüde yakaladıkları sorularına cevaplar aranmaya çaba 

gösterilmiştir. 

5. Reklamlarında korku çekiciliği tekniğini kullanan DYP, CHP ve ANAP 

gibi partiler, reklam yayınında Sabah, Milliyet ve Hürriyet gibi tirajı yüksek gazete-

leri tercih etmişlerdir. Zaman, Cumhuriyet ve Türkiye gibi gazetelerde söz konusu 

partilerin görece daha az reklamı yayınlanmıştır (bakınız, Tablo. 167). Dolayısıyla üç 

seçim döneminde de partiler bu yayın araçları sayesinde geniş bir seçmen kitlesine 

ulaşmaya; hazırladıkları mesajlarla insanları ikna etmeye çalışmışlardır. 

6. Korku içeren mesajların negatif reklamlar içinde yapılandırılmış olması, bu 

çalışmanın ulaştığı bir başka bulgudur (bakınız, Tablo. 53, Tablo. 107 ve Tablo. 157). 

Partiler hazırladıkları negatif yüklü mesajlarında doğrudan ya da dolaylı yönden ra-
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kipleri eleştirmeye ve karalamayı amaçlamışlardır. Mesela, 1995 Seçimleri açık bir 

ideolojik çatışma haline gelen kampanyanın geliştirmiş olduğu sert bir propagandaya 

sahne olmuştur. Bu seçim yılında DYP korku çekiciliği temasını esas alan reklamla-

rını, doğrudan saldırı ve doğrudan karşılaştırma gibi rakip parti ya da adayın kimliği-

ni açıkça tanımlayan negatif reklam türleri içinde yapılandırmıştır. Buna karşılık 

1999 ve 2002 Seçimlerinde ise korku içeren reklamlarda imalı karşılaştırma temel 

alınmıştır. Bunun anlamı, son iki seçim döneminde kullanılan -korkutmak yoluyla 

seçmenlere mesaj aşılamayı amaçlayan- reklamlarda, rakip parti veya adayın kimliği 

açıkça ortaya konulmamıştır. Bir bakıma çıkarımda bulunma yaklaşımı benimsen-

miş; suçlanan ve yetersizliğine vurgu yapılan parti ya da adayın kim olduğunu bul-

mak seçmenlere bırakılmıştır. 

24 Aralık 1995 Genel Seçimlerinde korku çekiciliği mesaj stratejisini en çok 

kullanan DYP, seçim sonucunda hedeflediği başarıyı gösteremeyince (ki bu parti 

RP’nin gerisinde kalmıştır); 1999 seçimlerinde söz konusu stratejiyi kullanmayı pek 

tercih etmemiştir. 2002 Seçimlerinde ise ANAP ve CHP gibi partiler, belki de hazır-

lattıkları korku içeren reklamlara karşı bir tepki oyu oluşabileceği kaygısını güderek, 

bu tür reklamlarda rakip parti ya da adayın kimliğini açıkça vurgulamaktan kaçınmış-

lardır (bakınız, Tablo. 158). 

7. 1995 Seçimlerinde irtica, demokrasi ve fikir özgürlüğü, 1999 Seçimlerinde 

yolsuzluk iddiaları, 2002 Seçimlerinde ise irtica ve ekonomi korku çekiciliği reklam-

larının temel gündem konusunu oluşturmuştur (bakınız, Tablo. 54, Tablo. 108 ve 

Tablo. 159). 

1995 Genel seçimlerinin temel gerilim noktasını, seçimlerden birinci parti o-

larak çıkabileceği anlaşılan RP’nin, “Siyasal İslam”a dayalı tutumuna ve bu tutumun 

rejime karşı oluşturduğu tehdide karşı takınılan tavır oluşturmuştur. Bu anlamda Bos-

tancı’nın (1998:32-39) da vurguladığı gibi, Refah karşısında kutsal ittifak oluşturan 

partilerin anlamlandırmasında “onlar”ı temsil eden RP; kötüydü, şeriatçı’ydı, laiklik 

düşmanı’ydı. Eğer iktidara gelirlerse radikal şekilde düzeni değiştirecek, Türkiye’yi 

bir İran, olmazsa Cezayir, o da olmazsa Suudi Arabistan yapacaklardı. İşte yıllardır 

karikatürize edilen semboller 24 Aralık Seçimleri’yle dolaşıma sokulmuştur. “On-

lar”; çember sakallı, örümcek kafalı, takunyalı, ülkeyi Ortaçağ karanlığına götürecek 
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olanlar şeklinde yeniden tasvir edilmişlerdir. Bunun yanında olası RP iktidarında 

özel televizyon ve radyoların kapatılacağı endişesi, DYP’nin reklamlarında dillendir-

diği konulardan biri olarak dikkat çekmektedir. 

1999 Genel Seçimlerinde FP, “Fazilete verilmeyen her oy, yolsuzluk, haksız, 

baskı, rüşvet, hayat pahalılığı olarak geri dönebilir!” ana başlığıyla yayınlanan rek-

larında yolsuzluk ve hayat pahalılığı gibi konularla insanlarda korku uyandırmaya 

çalışmıştır. Bilindiği gibi yolsuzluğun önlenemediği ülkelerde demokrasinin yerini 

baskı ve dayatma almakta, özgürlükler kısıtlanmakta, toplum içine kapanmakta ve 

fakirlik oranında artış gözlenmektedir (Özkan, 2004b:137). Bu bağlamda özellikle 

son yıllarda ülkemizdeki yolsuzluk ve devleti dolandırma gibi faaliyetlerde yaşanan 

görece artış ve söz konusu artışın seçmenler üzerinde oluşturduğu etki dikkate alın-

dığında; FP’nin bu konuyu reklamlarına taşıması ve yolsuzluk iddialarına adı karışan 

partilerin seçmen nezdindeki imajlarını düşürmek istemesi doğal bir sonuç olarak 

görülmelidir. 

2002 Genel Seçimlerinde ise gerek ANAP gerekse de CHP’nin yayınlattığı 

korku çekiciliği reklamlarının temel konusunu; kamuoyu araştırmalarının büyük 

farkla önde gösterdiği AKP’nin gerçek yüzünü seçmene anlatma ve ülkenin içinde 

bulunduğu ekonomik sorunlar oluşturmuştur. 

Bilindiği gibi Türkiye Şubat 2001 Krizi ile birlikte ekonomik, sosyal ve siya-

sal alanda büyük bir sarsıntı yaşamıştır. Halkın söz konusu krizin sorumlusu olarak 

gördüğü iktidardaki partilere (DSP/ ANAP/ MHP) aşırı tepki ve öfke duyduğu bir 

ortamda AKP, bir umut olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla hem ANAP hem de CHP 

korku çekiciliği reklamları aracılığıyla, AKP’nin gerçek yüzünü seçmene göstermeye 

ve bu yolla da AKP’nin yükselişini durdurmayı amaçlamıştır. 

8. Bir başka açıdan şunu da belirtmek gerekir ki; seçim öncesinde gündemi 

meşgul eden konularla, siyasal reklamlarda tartışılan konular arasında bir uyum bu-

lunmaktadır. Bir başka anlatımla üç seçim döneminde de partiler reklam kampanya-

larında, toplumun gündemini oluşturan konulara ağırlık vermişlerdir. 

9. Kampanya çalışmalarında korku çekiciliği mesaj stratejisini kullanan parti-

ler, hazırlattıkları reklamlarda sadece korku uyandıran mesajlara yer vermekle kal-

mamışlar, aynı zamanda çözüm önerilerine de vurgu yapmışlardır. Bu bağlamda 
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“korku uyandırmak suretiyle insanları ikna etmeyi amaçlayan siyasal reklamlarda 

sorunun yanında çözüm yollarından bahsetmek temel strateji konumundadır” diyebi-

liriz. Öyle ki,  gerek 1995, gerekse de 1999 ve 2002 Genel Seçimlerinde bu anlayışın 

izlerine rastlamak mümkündür (bakınız, Tablo. 55, Tablo. 109 ve Tablo. 160). 

 Yine burada vurgulanması gereken önemli bir nokta da; korku uyandırmak 

suretiyle insanları ikna etmeye çalışan reklamlarda, önce korku uyandıran durum 

veya olay dile getirilmekte; daha sonra ise çözüm önerileri sıralanmaktadır. 1995, 

1999 ve 2002 Genel Seçimleri sırasında yayınlanan korku çekiciliği reklamlarında bu 

anlayış egemendir. 

10. Biçimsel açıdan hem 1995 Seçimlerinde hem de 2002 Seçimlerinde fo-

toğraf, korku çekiciliği reklamlarında en çok tercih edilen görsel anlatım öğesi ko-

numundadır. 1999 Genel Seçimlerinde ise Fazilet Partisi, seçmenlerin dikkatini, 

renkli ve nonfigüratif (sadece yazıdan oluşan) resim kompozisyonlarıyla çekmeye 

çalışmıştır (bakınız, Tablo. 57, Tablo. 111 ve Tablo. 162). 

Analiz sonuçlarının açıkça ortaya koyduğu gibi, 1995 Seçimlerinde DYP, 

2002 Seçimlerinde de ANAP, korku çekiciliği reklamlarında lider fotoğrafını sıklıkla 

kullanan iki parti görünümündedir. Parti liderlerin siyasal reklamlarda bu kadar çok 

ön plana çıkması, liderle partiyi özdeşleştirme gayretlerinin bir ürünü olsa gerek. 

Aynı zamanda liderin fotoğraftaki görünümü, siyasi iletişim açısından bir takım çıka-

rımlarda bulunmaya da yardım etmektedir. Örneğin, 2002 Seçimlerinde yayınlanan 

ANAP’a ait korku çekiciliği reklamlarındaki Mesut Yılmaz’ın tebessümlü haliyle, 

geleceğe yönelik olarak halka moral vermek ve mutlu yarınlara ancak Anavatan Par-

tisi ile ulaşılabileceği izlenimi oluşturulmak istenmiştir. 

Öte yandan reklamlarda kullanılan yazılarda da belli bir estetik olma kaygısı 

güdülmüştür. Başlık mahiyetindeki yazılar genelde dikkat çekici olması ve kolay 

okunabilmesi açısından iri puntolu harflerle hazırlanırken; gövde kısmında ana dü-

şünceyi açıklayan cümleler ise daha küçük puntolu harflerle yazılmıştır.  

11. İncelenen üç seçim döneminde de yayınlanan reklamlarının tamamına ya-

kını renkli olarak tasarlanmıştır (bakınız, Tablo. 58, Tablo. 112 ve Tablo. 163). Bir 

başka anlatımla partiler oluşturdukları korku mesajlarının yanında görselliğe de ö-

nem vererek, seçmen kitlelerin dikkatini çekmeye çalışmışlardır. Örneğin 1995 Se-



 439 

çimlerinde DYP, 2002 Genel Seçimlerinde de CHP ve ANAP için hazırlanan ve ima-

lı ya da doğrudan karşılaştırmanın yapıldığı reklamlarda, korku uyandıran mesajların 

bulunduğu kısım siyah- beyaz tasarlanarak, anlatıma destek olunmak istenmiştir. 

Ayrıca partilerin reklamlarında tercih ettikleri renklerle, parti ambleminin 

rengi arasındaki uyum dikkat çekicidir. Örneğin, CHP, DYP ve FP gibi partiler oluş-

turdukları korku çekiciliği reklamlarında, parti amblemiyle uyumlu kırmızı ve beyaz 

gibi renk tonlarına ağırlık vermişlerdir. 

12. Araştırmada yürütülen seçim kampanyalarının bir parçasını oluşturan si-

yasal reklamların partilere göre dağılımıyla ilgili veriler, 1995 Seçimlerinde ANAP’ı 

örnekleme giren gazetelerde en fazla siyasal reklamı yayınlanan parti olarak ön plana 

çıkarmaktadır. Seçim rekabeti içerisindeki partilerden ANAP’ı; DYP, CHP, MHP, 

RP ve DSP’nin izledikleri görülmektedir. 

1999 Seçimlerinde DYP diğer partilere nazaran ulusal gazetelerde daha fazla 

reklam yayınlatan parti olmuştur. DYP’yi, CHP, ANAP, MHP, DSP ve FP takip et-

mektedir. 

2002 Seçimlerinde de ANAP ulusal gazetelere en çok reklam veren parti gö-

rünümündedir. ANAP’ı, MHP, DSP, CHP ve DYP izlemektedir. Bu seçimde açık ara 

ile birinciliği elde eden Adalet ve Kalkınma Partisi ise örnekleme giren gazetelerin 

hiçbirinde siyasal reklam yayınlatmamıştır. 

Tek başına yeterli olmasa bile bu verilere bakılarak, siyasal reklamların, seç-

men davranışı ve dolayısıyla seçim sonuçları üzerinde çok da fazla etkili olmadığını 

söyleyebiliriz. 1995 Seçimlerinde en az reklam yayınlatan partilerden biri görünü-

mündeki RP seçimden en başarılı parti olarak çıkarken; gazetelerde siyasal reklamla-

ra en fazla ağırlık veren partilerden ANAP seçim sonucunda ikinci, DYP ise üçüncü 

olabilmiştir. 1999 Seçimlerinde en az reklam yayınlatan partiler arasında DSP ile 

MHP birinci ve ikinciliği elde ederken; en fazla reklamı analiz edilen DYP bu seçim 

yılında ancak beşinci sırada yer almıştır. 2002 Seçimlerinde ise yukarıda da vurgu-

landığı gibi analiz edilen ulusal gazetelerde hiç reklamı bulunmayan AKP birinci 

olurken; en fazla reklam yayınlatan partilerin başında gelen ANAP, seçimleri yedinci 

sırada tamamlamıştır. 
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Ancak şunu da açıkça belirtmek gerekir ki; siyasi partilerin uzun ömürlü ol-

mamalarına bağlı olarak ayırt edici parti kimliklerinin yerleşiklik kazanmadığı, ikti-

sadi ve sosyal sorunlara ilişkin politika uygulamalarının benzer ya da aynı olduğu bir 

Türkiye’de (Erdoğan, 2004:166) siyasal reklamlar, özellikle seçim kampanyaları 

döneminde partilerin belirgin kılınmasında önemli bir işlevi yerine getirmektedir.  

13. Analiz edilen üç seçim dönemi içinde negatif siyasal reklamların en çok 

kullanıldığı dönem 24 Aralık 1995 Genel Seçimleri’dir. Öyle ki, bu seçim yılında 

analiz edilen siyasal reklamların % 42.3’ü olumsuz içerik taşımaktadır (bakınız, Tab-

lo 47). 18 Nisan 1999 Seçimleri’nde ise negatif reklam kullanımında büyük bir düşüş 

yaşanmıştır. Söz konusu seçim dönemi içinde incelenen reklamların ancak % 10.3’ü 

olumsuzdu (bakınız, Tablo 101). 3 Kasım 2002 Genel Seçimleri’ne gelindiğinde ise 

negatif siyasal reklam kullanımında görece bir artış yaşandığı dikkati çekmektedir. 

Bu bağlamda 2002 Seçimleri’nde analiz edilen reklamların % 40.2’si (bakınız, Tablo 

151), rakip parti ya da adayı hedef alan negatif bir içeriğe sahiptir. 

14. 1995 Seçimlerinde ANAP, CHP, DYP ve RP; 1999 Seçimlerinde CHP, 

DYP ve FP; 2002 Seçimlerinde ise ANAP, CHP, DYP ve MHP siyasal kampanya 

çalışmalarında negatif reklamlara yer veren partiler olmuştur. 1995 seçimlerinde 

ANAP, 1999 Seçimleri’nde CHP ve 2002 seçimlerinde ANAP ve MHP negatif rek-

lamları en çok kullanan parti görünümündedirler. Öte yandan örneklemde yer alan 

DSP ise, üç seçim döneminde de kampanya çalışmalarında negatif reklamları kul-

lanmayan tek parti olma özelliğini taşımaktadır. 

15. Örneklemde yer alan partiler 1995 Genel Seçimleri’nde hazırlattıkları ne-

gatif reklamlarda hedef aldıkları parti ya da adayın kimliğini açıkça ortaya koymak-

tan çekinmemişlerdir. Öyle ki, bu seçim yılında hazırlanan negatif reklamların % 

65.8’i doğrudan saldırı ve doğrudan karşılaştırma türlerindedir. Partiler bazında de-

ğerlendirilecek olursa, 1995 Seçimlerinde doğrudan saldırı ve doğrudan karşılaştırma 

gibi türleri reklam kampanyasında kullanan partiler ANAP, DYP ve CHP’dir (bakı-

nız, Tablo 50). 

1999 Seçimleri’nde ise yayınlanan negatif reklamların % 33.3’ünde rakip par-

ti ya da adayın kimliği açıkça tanımlanmıştır. Bu seçimlerde sadece DYP, doğrudan 
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saldırı tarzındaki negatif reklamlarında rakip partinin kimliğini ortaya koyarak eleş-

tirmiştir (bakınız, Tablo 104). 

2002 Seçimlerinde de negatif reklamların ancak % 3.3’ünde rakip partinin 

kimliği tanımlanmıştır (bakınız, Tablo 154). Bu seçim yılında DYP negatif reklamla-

rının bir kısmında hedef aldığı partinin kimliğini açıkça ortaya koyarken; kampanya 

çalışmalarında negatif reklamları kullanan ANAP, CHP ve MHP gibi diğer partiler, 

genelde çıkarımda bulunma yaklaşımını benimsemişlerdir. Bir başka anlatımla suç-

lanan ve eleştirilen partinin kim olduğunu bulmak seçmenlere bırakılmıştır. 

16. İncelenen üç seçim dönemi açısından da negatif siyasal reklamların iki 

temel amaca hizmet etmek için kullanıldığı söylenebilir. Öncelikle birbiriyle örtüşen 

siyasal vaatler, çözüm önerileri ve programların yaygınlık kazandığı siyaset arena-

sında partiler, karşılaştırma yapmak suretiyle kendilerini seçmen nezdinde belirgin 

kılmaya çalışmışlardır. Özellikle muhalefetteki partilerin iktidardaki ya da iktidar 

olma şansı yüksek partilere karşı ve benzer şekilde aynı kulvarda yarışan partilerin 

birbirlerine yönelik yürüttükleri karalama kampanyalarıyla seçmenin dikkati çekil-

mek istenmiştir. İkinci olarak ise, hakkında eleştiri yöneltilen ve karalama yapılan 

partilerin seçmen tarafından sorgulanmasını sağlamak ve böylelikle de reklamveren 

partinin olumlanmasına çalışmak hedeflenmiştir. 

17. Bu çalışma kapsamında değerlendirilen 1995, 1999 ve 2002 Genel Seçim-

lerinde örneklemdeki partiler genelde konu reklamlarına ağırlık vermişlerdir. Aday 

ya da parti imajı oluşturma çabalarını içeren reklamlar ise ikinci planda kalmıştır. 

Partilerin reklamlarında ön plana çıkardıkları konular genelde o günlerin gündemini 

yansıtmaktadır. Örneğin, 3 Kasım Seçimleri öncesi TESEV- Sabancı Üniversitesi 

işbirliği ile yapılan Türkiye’de Seçmen Eğilimleri Araştırması’na (2002) göre, Tür-

kiye’nin en önemli sorunlarının başında -siyasal reklamlarda ön plana çıkarılan ko-

nularla uyum taşıyan- işsizlik, ekonomi yolsuzluk, enflasyonun düşürülmesi, eğitim, 

Irak Savaşı’nın çıkması, insan hakları ve özgürlük, tezkereler, bankaların batması, 

AB’ne giriş süreci ve Kürt sorunu gelmektedir (Özsoy, 2004:62). 

Bir başka noktada toplumun ülkedeki öncelikli gördüğü sorunlar, aynı za-

manda hangi liderin daha çok beğenildiğini belirleyen bir faktör de olmaktadır. Ör-

neğin Sitembölükbaşı’nın (2001:262-264) 1995 ve 1999 Genel Seçimleri sonrası 
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Isparta ilinde yaptığı survey araştırmasına göre, 1995’de en çok beğenilme puanı 

bakımından ilk sırada yer alan Tansu Çiller’in, ülkenin ekonomik kriz yaşadığı bir 

dönemde bu sorunların üstesinden gelebilecek bilgi ve kapasiteye sahip lider olduğu 

düşünülmüştür. Diğer yandan gündemin yolsuzluklara kaydığı 1999 yılında, bu so-

runların çözümünde en fazla etkili olabilecek liderin Bülent Ecevit olduğuna inanıl-

dığı için, en fazla beğenilen lider olarak belirmiştir. Bilindiği gibi kamuoyunda Ece-

vit’le özdeşleşen imaj dürüstlüktür. Özellikle 1980 ve 90’lı yıllarda rüşvet ve yolsuz-

luk iddialarının Türkiye’nin gündeminde ön sıralarda yer alması dolayısıyla, “dürüst-

lük” imgesinin seçmenlerin liderler ve adaylarda aradıkları en önemli karakteristik-

lerden biri olması doğaldır. Zaten hem 1995 hem de 1999 Seçimlerinde DSP’nin 

reklam kampanyası dikkatlice incelendiğinde, başarılı parti ve lider imajı oluşturmak 

adına sürekli dürüstlük ve dürüst lider temasına vurgu yapıldığı görülecektir.  

Yukarıdaki bilgiler ışığında değerlendirilecek olursa seçim kampanyalarında 

hem imaj hem de konu reklamları önemlidir. Çünkü batıda yapılan çalışmalarda da 

ortaya konulduğu gibi, konu reklamları seyirci açısından ciddi imaj etkilenimleri 

yaratabilir ve imaj reklamları da nesnel bilgi iletebilir (Devlin, 1995:203). Dolayısıy-

la konu ve imaj reklamları seçim kampanyalarında bir bütünlük içerisinde kullanıl-

malıdır. 

18. Gerek 1995 gerekse de 1999 ve 2002 Genel Seçimlerinde yayınlanan si-

yasal reklamların, reklama konu olan partinin ideolojisini yansıttığı bu çalışmanın 

ulaştığı bir başka sonuçtur. Örneğin, ANAP için “Türkiye’nin yeniden yapılandırıl-

ması” ve “ekonomik sorunların çözümü”, MHP için “milliyetçilik”, “terörle mücade-

le” ve “siyasal yozlaşma”, RP-FP için “din ve düşünce özgürlüğü”; CHP ve DSP için 

“sosyal demokrasi, demokratik haklar” ve “açıklık ve şeffaflık” anlayışları siyasal 

reklamların başlıca temalarını oluşturmuştur. 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Dünyada gelişmenin ve demokratikleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan 

siyasi partiler, belli bir fikir ve ideoloji çatısı altında insanları bir araya toplamış, 

amacı iktidarı ele geçirmek olan ve sürekliliğe sahip örgütler olarak bilinmektedir. 

Tanımda da açıkça görüldüğü gibi, demokratik toplumlarda başlangıcından günümü-

ze kadar amacı iktidar sahibi olmak olan partiler, bu bağlamda değişik yöntem ve 

taktiklerle seçmenlerin karşına çıkmışlardır. İlk zamanlar meydanlarda basit nutuklar 

şeklinde cereyan eden bu süreç, zamanla iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeyle 

birlikte yerini siyasal reklamlara bırakmıştır. Siyasal reklamlarla birlikte siyasi parti 

ya da adaylar, hem kendi icraatlarını överek olumlu bir imaj oluşturmaya; hem de 

rakip parti ya da adayı eleştirmek ve karalamak suretiyle onların seçmenin gözündeki 

değerini küçültmeye çalışmışlardır.    

İşte bu çalışmada siyasal kampanyalarda sık sık tercih edilen negatif siyasal 

reklamlar ele alınmış, özellikle bir ikna edici mesaj stratejisi olarak korku çekiciliği 

kullanımı üzerinde durulmuştur. Çalışmada oluşturulan varsayımlar, örneklemde yer 

alan partilerin 1995, 1999 ve 2002 Genel Seçimlerinde ulusal basında yayınladıkları 

siyasal reklamlar üzerinden test edilmiş ve büyük ölçüde de doğrulanmıştır. 

Çalışmaya esas olan, tecimsel reklamcılık alanından esinlenerek geliştirilen 

ve siyasal reklamcılıkta da kullanıldığını gördüğümüz altı çekicilik türü bulunmakta-

dır. Bunların ilki olan rasyonel çekicilik, kişilerin elde edeceği kazancı temel almak-

tadır. İkna edici mesajı sunanlar, partinin ya da adayın belirli faydalar meydana geti-

receğini iddia etmektedirler. Teorik tartışmalarda da üzerinde ısrarla durulduğu gibi, 

rasyonel çekiciliğin anahtar unsurunu kanıt gösterme oluşturmaktadır. Ahlaki çekici-

lik, insanlarda neyin doğru ve düzgün olduğu duygusunu harekete geçirmek amacına 

hizmet etmektedir. Bir bakıma ahlak kuralları, toplumda iyi ve kötü olarak değerlen-

dirilen davranışların sonucudur. Üçüncü tür olan mizahi çekicilik, sözcük oyunları, 

bilmeceler ve benzeri yollarla görsel veya fiili olarak rakip parti ya da adayın eleşti-

ren ve onun yetersizliğine vurgu yapan mesaj türleri olarak dikkat çekmektedir. Daha 

çok görselliğe dayalı sunumu esas alan cinsel çekicilikte, fiziksel bakımdan çekici 

bayanlar, çekici olmayanlara göre avantajlı durumdadırlar. Ancak bir görev erkek 

cinsel tipine endekslenmişse, bu idari görevde başarılı olmanın ön şartı, erkeksi nite-
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liklere sahip olmaktan geçmektedir. Samimiyet çekiciliği içeren mesajlar ise, ılımlı, 

samimi bir his yaratmayı ve hayat hakkında insanları duygusal hissettirmeyi amaç-

lamaktadır. Çalışmanın temel konusunu oluşturan korku çekiciliği ise, önemli bir 

tehdidi ya da sorunu dile getirerek insanlarda korku uyandıran ve ardından da tehdit-

le başa çıkmak için makul öneriler sunan ikna edici mesajlardır. 

Bu çalışmada, yukarıda belirtilen çekicilik türleri arasında yer alan korku çe-

kiciliği tekniği üzerinde yoğunlaşılmıştır. 1995, 1999 ve 2002 Genel Seçimleri’nde 

siyasi partilerin korku çekiciliği mesaj stratejisini kullanım sıklıkları ve biçimleri, 

korku çekiciliğinde ön plana çıkarılan konuların neler olduğu, bu konuların gündem-

le ilişkisi, korku çekiciliğini en çok kullanan partilerin kimler olduğu tartışılmıştır. 

İçerik analizi bulgularına göre korku çekiciliği mesaj stratejisi siyasi partilerin 

seçim kampanyalarında çok fazla tercih etmedikleri türlerden birini oluşturmaktadır. 

Öyle ki, üç seçim döneminde incelenen reklamların büyük bir kısmı rasyonel nitelik 

taşımaktadır. 1995 Seçimlerinde analiz edilen reklamların % 73.8’inde, 1999 Seçim-

lerindeki reklamların % 93.1’inde ve 2002 Seçimlerindeki reklamların ise % 

77.6’sında rasyonel çekicilik ağır basmaktadır. Bunun anlamı Türkiye’de siyasi parti-

ler oluşturdukları mesajlarda seçmenlerin duygularından çok akıllarına seslenmekte 

ve mantıki yollarla insanları ikna etmeye çalışmaktadırlar. Bu tür çekiciliği kullanan 

partiler aynı zamanda kanıt gösterme anlayışını da benimsemişlerdir. Özellikle parti-

ler arası karşılaştırmaların yapıldığı siyasal reklamlarda, devlet istatistikleri ve diğer 

verisel beyanatlarla mesajlarda sunulan konular ya da iddialar desteklenmiştir. 

Kampanya çalışmalarında korku çekiciliği mesaj stratejisini kullanan partiler, 

hazırlattıkları reklamlarda sadece korku uyandıran mesajlara yer vermekle kalmamış-

lar, aynı zamanda çözüm önerilerine de vurgu yapmışlardır. Bu tarz reklamlarda önce 

korku uyandıran durum veya olay dile getirilmekte; daha sonra sözüm önerileri sıra-

lanmaktadır. Biçimsel açıdan ise anlatımı güçlendirmek adına hedef alınan ve kara-

lanan partinin bulunduğu kısım siyah- beyaz; çözüm önerilerinin dile getirildiği ve 

dolayısıyla reklamı yapılan partinin övüldüğü kısım ise renkli olarak dizayn edilmiş-

tir. İncelenen üç seçim döneminde de bu anlayışın izlerine rastlamak mümkün ol-

muştur.   

Türkiye’deki seçim kampanyalarında korku çekiciliği reklamları, daha çok 

kamuoyu araştırmalarının önde gösterdiği ve dolayısıyla birincilik şansı yüksek parti-
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lere karşı, diğer partiler tarafından kullanılan bir mesaj stratejisi olmuştur. Özellikle 

Milli Nizam ve Milli Selamet eksenli partilerin (RP, FP, SP ve AKP gibi) iktidara 

gelme durumu ortaya çıktığında, diğer partiler bunu engellemek için korku çekiciliği 

mesajlarına daha çok ağırlık vermişlerdir. Söz konusu siyasi partiler, söylemlerinde 

sık sık “şeriat” ve “bölücülük” tehlikesine atıf yaparak, Türk insanını bu belirgin 

tehlike ile korkutmaya ve ikna etmeye çalışmışlardır. 

Partiler açısından değerlendirilecek olursa; 1995 seçimlerinde korku çekicili-

ğini reklamlarında kullanan tek parti konumundaki DYP seçimleri üçüncü sırada 

tamamlarken; 1999 Seçimlerinde korku çekiciliği tekniğini reklamlarına taşıyan FP; 

DSP ve MHP’nin ardından üçüncü, 2002 Seçimlerinde de CHP % 19.4’lük oy ora-

nıyla ikinci, ANAP ise % 5.1’lik oy oranıyla ancak yedinci sırayı elde etmiştir. Bir 

başka anlatımla geçmiş dönemlerdeki başarısız yönetimleri nedeniyle seçmen gö-

zünde güvenilirliğini yitirmiş partilerin, hazırladıkları korku reklamlarıyla insanları 

ikna etmeyi başaramadıkları söylenebilmektedir. Özellikle batıda yapılan çalışmalar-

da da ortaya konulduğu gibi, hem güçlü argümanlara hem de yüksek kaynak güveni-

lirliliğine sahip bir korkutucu mesaj, seçmenleri ikna etmede başarılı sonuç verebil-

mektedir. Bu sebeple korku çekiciliği tekniği kullanılırken dikkatli olunmalı, seç-

menlerin kampanyada kullanılan konunun önemi hakkındaki düşünceleri, güvenilir 

ve cazip bir kaynağın kullanımının seçim sonuçları açısından büyük önem taşıdığı 

her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.   

Bunun yanında eğer siyasal reklamlarda korku çekiciliği tekniği kullanılacak 

ise, parti ya da adaylar kampanya çalışmalarına başlamadan önce hitap edecekleri 

kitlelerin bireysel ve toplumsal korkularının neler olduğunu ön araştırmalarla tespit 

etmelidir. Hazırlanan korku çekiciliği reklamlarında mutlaka problemle nasıl başa 

çıkılıp çözüleceği noktasında açık öneriler verilmelidir. Söz konusu öneriler izlendi-

ğinde problemin ya da korku uyandıran durumun giderileceği kişilere sezdirilmelidir. 

Ayrıca yüksek orandaki korku mesajlarının insanlarda ters tepki meydana getirme 

riski taşımasından dolayı, korkunun düzeyi iyi bir şekilde ayarlanmalıdır. 

Sonuç olarak gerçekleştirilen bu araştırma, seçmenlerin korku mesajlarına 

maruz kalmayla oy verme davranışları arasındaki ilişkiyi kurmayı amaçlayan bir 

başka araştırma sonuçlarıyla tamamlanamadığı için, korku çekiciliği reklamlarının 

Türk seçmenin tutum ve davranışları üzerinde ne tür etkiler meydana getirdiği konu-
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sunda ipuçları sağlayamamaktadır. Dolayısıyla bundan sonra bireyler üzerinde odak-

lanan, siyasal kampanyalarda belirli aralıklarla kullanılan korku çekiciliği mesaj stra-

tejisinin Türk seçmeni üzerinde ne tür etkiler meydana getirebileceğini ölçen ve son 

tahlilde insanların gerek bireysel ve gerekse de toplumsal korkularının neler olduğu-

nu saptamaya yönelik saha araştırmalarına ihtiyaç bulunmaktadır. Kuşkusuz yapıla-

cak böylesi araştırmalarda elde edilecek bulgular; reklam ajansları başta olmak üzere 

kampanya yöneticileri ve siyasal danışmanlara hazırlayacakları reklam kampanyaları 

ve bunun bir parçasını oluşturan mesaj stratejileri için yardımcı bilgi sağlayacaktır. 

Yine negatif siyasal reklamlar üzerine gelecekteki araştırmalar, kullanılmakta 

olan özel türdeki çekicilikleri ve mesajı alanlarda meydana gelen özel duyguları açı-

ğa çıkarmalıdır. Belirli türde çekiciliklerin hangi şartlar altında en iyi biçimde işledi-

ğine de eğilinmelidir. Ayrıca farklı türdeki mesaj çekicilikleri üzerine yoğunlaşan 

karşılaştırmalı araştırmalara önem verilmelidir. Çünkü böylesi çalışmalar, negatif 

saldırı reklamlarının etkinliğinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. 
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Ek 2: İçerik Çözümlemesi Kodlama Cetveli Örneği 

İÇERİK ÇÖZÜMLEMESİ KODLAMA CETVELİ 

Siyasal Kampanyalarda Korku Çekiciliğinin Gazete Reklamlarında Kullanımı 

1. SEÇİM DÖNEMİ  

1. 24 Aralık 1995 Genel Seçimleri 

2. 18 Nisan 1999 Genel Seçimleri 

3. 3 Kasım 2002 Genel Seçimleri  

2. PARTİLER 

1. Adalet ve Kalkınma Partisi   7. Milliyetçi Hareket Partisi 

2. Anavatan Partisi    8. Refah Partisi 

3. Cumhuriyet Halk Partisi    9. Saadet Partisi 

4. Doğru Yol Partisi     

5. Demokratik Sol Parti    

6. Fazilet Partisi     

3. GAZETELER 

1. Cumhuriyet Gazetesi    4. Hürriyet Gazetesi   

2. Sabah Gazetesi    5. Zaman Gazetesi  

3. Milliyet Gazetesi    6. Türkiye Gazetesi  

4. YAYIN TARİHİ (GÜN-AY-YIL) 

5. GAZETE SİYASAL REKLAM TÜRLERİ 

1. Lider İmajı     6. Pozitif Siyasal Reklam  

2. Lider + Parti İmajı    7. Negatif Siyasal Reklam  

3. Parti İmajı     8. Karar Ver Oy Kullan  

4. Konu Reklamı     9. Diğer:…………………………… 

5. Toplumsal Grupları Hedef Alan Reklamlar 

6. SİYASAL REKLAMLARDA ÖN PLANA ÇIKARILAN KONULAR 

1. Ekonomi     11. İnsan Hakları 

2. Sağlık      12. Askerlik  

3. Eğitim      13. Yolsuzluk 

4. Ulaşım     14. Terör 

5. Çevre Sorunları    15. Avrupa Birliği’ne Giriş Süreci 

6. Demokratik Haklar    16. Açıklık ve Şeffaflık 

7. Konut Sorunu     17. Adalet ve Eşitlik 

8. Sosyal Güvenlik    18. Uluslararası Meseleler 

9. İşsizlik      19. Dini İnanç 

10. Siyasi Yozlaşma    20. Diğer:……………………………………. 

  

  

  

  



 494 

7. POZİTİF SİYASAL REKLAM TÜRLERİ 

1. Tanıtma  

2. Efsanevi Kişiliği Oluşturma  

3. Pozitif Konu 

8. NEGATİF REKLAM TÜRLERİ 

1. Doğrudan Saldırı Reklamı 

2. Doğrudan Karşılaştırma Reklamı 

3. İmalı Karşılaştırma Reklamı 

9. SİYASAL REKLAMLARDA KULLANILAN ÇEKİCİLİK TÜRLERİ 

1. Rasyonel Çekicilik  4. Samimiyet Çekiciliği 

2. Ahlaki Çekicilik   5. Mizahi Çekicilik 

3. Cinsel Çekicilik   6. Korku Çekiciliği 

10. KORKU ÇEKİCİLİĞİ REKLAMLARINDA ÖN PLANA ÇIKARILAN TEMEL KONULAR 

1. İrtica    5. Uluslararası savaş tehlikesi 

2. Terör    6. Sağlık/ Sosyal Güvenlik  

3. Ekonomik Bunalım  7. Demokrasi/ Fikir Özgürlüğü 

4. Yolsuzluk   8. Diğer:………………………………… 

11. KORKU ÇEKİCİLİĞİ MESAJLARINDA ÇÖZÜM ÖNERİSİ SUNULUYOR MU? 

1. Evet    2. Hayır 

 

12. SİYASAL REKLAMIN GAZETE SAYFASINDAKİ KONUMU 

1. Sol Üst  4. Sağ Alt  7. Sol Üst ve Sol Alt 10. İki Sayfa 

2. Sağ Üst  5. Sol ve Sağ Üst  8. Sağ Üst ve Sağ Alt 11. Sayfanın Ortası 

3. Sol Alt  6. Sol ve Sağ Alt  9. Tam Sayfa  12. Diğer:…………….. 

13. SİYASAL REKLAMDA FOTOĞRAF KULLANIMI 

1. Var    2. Yok 

14. SİYASAL REKLAMLARDA KULLANILAN RESİM TÜRÜ 

1. Fotoğraf  2. Grafik  3. Sadece Yazı  4. Karikatür       
5. Karışık  6. Diğer: ……………………….. ……..  

15. SİYASAL REKLAMIN RENK DURUMU 

1. Renkli    2. Siyah-Beyaz 

16. SİYASAL REKLAMDA SLOGAN ve AMBLEM KULLANIMI 

1. Slogan ve Amblem Var 2. Slogan ve Amblem Yok 

3. Sadece Slogan Var  4. Sadece Amblem Var 

17. SİYASAL REKLAMIN GAZETE SAYFASINDA KAPLADIĞI ALAN (santimetre kare olarak)  

…………………………………………………… 

18. SİYASAL REKLAMIN GAZETEDE YAYINLANDIĞI SAYFA …………………………………………. 

  

  

  

  

  

  

  


