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DDooçç..  DDrr..  FFeerrrruuhh  UUZZTTUU⁄⁄

GGiirriiflfl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AAhh  flfluu  iimmaajj……TTeerrzziilleerr,,  BBeerrbbeerrlleerr vvee  SSttrraatteejjii

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

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

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

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

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

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

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

SSeeççiimmlleerrii  pprroojjeelleerr kkaazzaann››rr……

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KKaapp››ddaann  kkaapp››yyaa  kkooflflttuurrmmaaccaa……

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

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

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

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

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

SSttrraatteejjii  NNeeddiirr??

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HHiikkaayyee  aannllaattmmaa  bbiizzee……

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

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

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

YYeennii  bbiirr bbüüttüünnlleeflfliikk  iilleettiiflfliimm  ttaann››mm››

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

Tekrar Anetta Simmons’a baflvuraca¤›m.

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

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

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

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

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

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

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

Sonuçta iflimiz hikayedir, çünkü:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Seçimlerin ma¤luplar›, seçmenleri suçlamadan önce üç defa düflünsünler.
Siyaseti lang›rtlaflt›ran10, gerçek saha ve mücadeleden kaçanlar kimler?
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