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ÖNSÖZ 

Siyasal yaşam alanı ile sıkı bir ilişki gösteren kitle iletişim kaynakları siyaset 

alanında etkin olan yurttaşlar ve siyasal partiler eskisine göre önemli avantajlar ile 

çok çeşitli etkinliklerde bulunarak olumlu sonuçlar elde edebilmektedir. 

Geleneksel medyada sesini duyurmaya gücü yetmeyen siyasal partiler ya da 

siyasal konular hakkında olumlu olumsuz görüş sahibi yurttaşlar internetin 

sunduğu araçlar sayesinde geleneksel medyanın çok çeşitli nedenlerden 

kaynaklanan yine çok çeşitli engellemelerine maruz kalmaksızın seslerini 

duyurabilmekte, siyasal konularda nicel anlamda çok geniş katılımlı ve özgür bir 

müzakere zemini bulabilmektedir. Siyasal partiler ve aktörler, seçmenlerine web 

siteleri aracılığı ile doğrudan seslenebilmekte; çıkarları doğrultusunda seçim 

kampanyalarında, web siteleri, blog, twitter, facebook, forum vb. internet 

araçlarını kullanabilmektedir. Siyasal taraflar, gösteri yürüyüşleri ve mitingler gibi 

geleneksel etkinlikleri internetin sunduğu yeni yöntemler ile organize 

edilebilmektedir.  

Bu yüksek lisans tezinde kitle iletişim araçlarının siyasal tutum geliştirmeye 

katkılarının sunulması amaçlanmıştır. Kitle iletişim araçları günümüzde herkes 

için vazgeçilmez hale gelmiştir. Sadece bilgiye kolay ve çabuk ulaşmayı 

sağlamakla kalmamış aynı zamanda ülkelerde siyasal tutum oluşturma ve 

geliştirmede önemli katkıları olmuştur Bundan hareketle bu tez çalışmasında 

öncelikle kitle iletişim araçları incelenmiş, teorik ve tarihsel olarak kitle iletişim 

araçlarının siyasal tutum geliştirmeye katkıları sergilenmeye çalışılmıştır. Böylece 

bundan sonraki çalışmalara da yön göstermek amaçlanmıştır. 

Çalışmamın sadece yüksek lisans yapmış olmak için değil aynı zamanda kendimi 

geliştirmek için olduğunu bana anlatan yüksek lisans tez çalışmamın hazırlanması 

ve yürütülmesinde değerli bilgileri ve önerileri ile beni yönlendirerek destek olan, 

ilgi ve yardımlarını esirgemeyen değerli tez danışmanım Prof. Dr Halil İbrahim 

ÜLKER’ e,  hocalarım,  Yrd. Doç. Dr. Poyraz GÜRSON, Yrd. Doç. Dr. Anıl 

Çekiç’e katkılarından dolayı teşekkürü bir borç bilirim.  
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ÖZET 

 

BELTEKİN ÖZTÜRK, Cebriye. Kitle İletişim Araçlarının Siyasal Tutum 

Geliştirmeye Katkıları. Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2014 

 

Kitle iletişim araçları çağımızın vazgeçilmez unsurları haline gelmiştir. Özellikle 

son dönemde teknolojinin de gelişimi ile birlikte kitle iletişim araçları sadece 

televizyon ve gazeteden ibaret olmaktan çıkmıştır ve çeşitlenmiştir. Kitle iletişim 

araçları pek çok alanda hayatımıza katkıda bulunmaktadır. Bu tez çerçevesinde ise 

kitle iletişim araçlarının siyasal tutum geliştirmeye katkıları ele alınacaktır. Bu 

amaçla öncelikle algı yönetimi ve siyasi tutum süreçleri incelenmiştir. Daha sonra 

Türkiye’de kitle iletişim araçlarının tutum oluşturmaya katkısı araştırılmıştır. 

Bununla birlikte tarihsel süreç çerçevesinde de kitle iletişim araçlarının gelişimi de 

incelenerek araştırma tezi desteklenmiştir. Hem tarih içindeki gelişimi hem de 

Türkiye’de siyasi alandaki kullanımı incelendiğinde sonuçlar göstermektedir ki 

kitle iletişim araçlarının siyasi tutum oluşturmaya katkısı bulunmaktadır. 

Anahtar Sözcükler 

1. Kitle iletişim araçları 2.Siyasal tutum değişikliği 3.Siyasal iletişim 4.Siyasette 

algı yönetimi 
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ABSTRACT 

 

BELTEKİN ÖZTÜRK, Cebriye. Contributions of massmedia in developing 

political attitude. Master’s Degree Thesis, Ankara 2014 

The mass media have become indispensable elements of our age. Along with the 

development of technology especially in recent years, the mass media have been 

no longer made up of only television and newspaper and they have been 

diversified. The mass media are contributing to our lives in many areas. As part of 

this thesis, contributions of mass media in developing political attitudes will be 

discussed. For this purpose, the processes of perception management and political 

attitudes firstly were examined. Later the mass media’s contributing to develop the 

attitudes in Turkey was researched. However, the thesis has been supported by 

analyzing the development of mass media along with historical process. When 

both its historical development and its usage in politics in Turkey are examined, 

the results indicate that the mass media contribute to develop political attitudes. 

 

 

Keywords 

1. Mass Media 2. Changing Political Attitude, 3.Political communication, 

4.Perception management in politics 
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GİRİŞ 

Günümüzde kitle iletişim araçları günlük hayat içerisinde çok önemli yer 

tutmaktadır. Yaşamın her anında kitle iletişim araçları oldukça sık olarak 

kullanılmaktadır. Kullanma amacı çoğu zaman bilgi edinme olsa da eğlence ve/veya 

eğitim amaçlı da oldukça kullanılmaktadır. Kitle iletişim araçları ile farklı 

kesimlerden pek çok insana ulaşılabilmektedir. Aslında ulaştığı kesimlerin farklılığı 

ve çokluğu kadar, kitle iletişim araçlarının belirli aralık ve sürekli hizmet vermesi de 

amacı açısından önem arz etmektedir. Çünkü bu aynı zamanda kitle iletişim araçları 

ile onları kullanan kişiler arasında bir arz- talep ilişkisinin oluşmasını sağlar. Bu arz 

talep ilişkisinin süresi özellikle son zamanda yeni çıkan teknolojilerle neredeyse 

anlık hale gelmiştir. 

Öncelikli kullanılan kitle iletişim araçları arasında televizyon ve radyoyu sayabiliriz. 

Bu iki aracın en önemli yönü iletiyi anlık sağlayabilmesidir ancak iletişimsel açıdan 

geribildirim olmaması dezavantaj olarak görülmektedir. Bununla beraber yeni çıkan 

teknolojiler ve internet ile birlikte iletişim araçları yeni bir boyut kazanmıştır. Artık 

sadece bilgi edinilmesi değil, iletişimsel süreçte geribildirim edinilmesi de mümkün 

hale gelmiştir. 

Kitle iletişim araçlarından yararlanılarak siyasal tanıtım faaliyetlerinde birtakım 

yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden biri yazılı basın ve görüntülü basın ile 

yapılan yayınlar ve bu iletişim araçlarına sahip olan kuruluşlarla olan ilişkileri 

içermektedir. Aradaki bu ilişkileri düzenlemek amacıyla basın büroları kurulmuştur. 

Özellikle radyo ve televizyon, tek yönlü iletişime uygun araçlar oldukları için 

devletin tanıtım anlayışına uygun görünmektedirler. 

Kitlelere yönelik yapılan tanıtma faaliyetlerinde kullanılan diğer araçların arasında; 

medyayı kullanım planlaması, medyayı bilgilendirme, medya reklamları, medya 

programlarına katılma, mitingler, hediyeler, konvoylar, gösteriler de bulunmaktadır. 

Siyasal reklama yönelik mesaj türleri arasında genel olarak lider imajı, parti imajı, 

konu, icraatlar, partiye bağlılık, vaatleri anlatan reklamlar, olumlu reklamlar, 

olumsuz reklamlar, karar veren reklamlar ve bu reklamlarda kitlelere yönelik bu 
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mesajları iletmek için kullanılan kitle iletişim araçları, basılı araç olarak gazete ve 

dergi, görsel-işitsel araç olarak televizyon ve sinema, işitsel bir araç olarak radyo, 

açıkhava (afiş, poster, billboard) ve internet olarak sıralanmaktadır. 

Kitle iletişim araçları ile bağlantılı olarak bu tez çerçevesinde ele alınacak ve 

araştırılacak kısım ise siyasi tutum ve kitle iletişim araçları arasındaki ilişki olacaktır. 

Kitle iletişim araçları siyasal açısından dünyanın her yerinde yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır. Siyasi erk, partiler ve milletvekili adayları propaganda ve halkı 

bilgilendirmek amaçlı kitle iletişim araçlarını kullanmaktadırlar. Siyasilerin kitle 

iletişim araçlarını kullanma sebeplerinin en önemlisi toplumsallaştırmadır. Olayların 

ve siyasi gücün kitle iletişim araçları aracılığı ile toplumsal boyuta taşınması 

siyasilerin gücünün meşruiyeti için vazgeçilmez bir olgudur. Siyasi açıdan istenen 

ise, meşruiyetlerinin sağlanması adına çoğu zaman davranış ve tutum geliştirme veya 

tutum değişikliği sağlamak olacaktır. Bundan hareketle bu tez çerçevesinde birinci 

bölümde öncelikle araştırma metodolojisi açıklanacaktır. Tezin önemi, amacı, 

hipotez ve alt hipotezler, veri toplama / analiz yöntemi ve tezin kuramsal çerçevesi 

açıklanacaktır. 

Tezin ilerleyen bölümlerin, siyasal iletişim ve siyasi tutum kavramları incelenecektir. 

Bu bölüm içerisinde siyasal tutum oluşmasında kitle iletişim araçlarının 

tanımlanması ve medyanın önemi konusu işlenecek ve siyasal algı yönetimi ve algı 

oluşturma konularına değinilecektir ve Türkiye’de siyasal iletişim, tutum ve medya 

konuları incelenecektir. Bu başlık altında öncelikle temel kitle iletişim araçları olarak 

ele alınacak gazete ve televizyonun siyasi tutum geliştirmeye katkıları sunulacaktır. 

Daha sonra ikinci bir alt başlıkta yeni kitle iletişim araçlarının siyasi tutum 

geliştirmeye katkısı araştırılacaktır. Bu alt başlıkta daha çok facebook, twitter ve 

blogların siyasi tutum geliştirmeye katkısı incelenecektir. 

Sonuncu bölümde ise tarihsel olarak kitle iletişim araçlarının tutum oluşturma 

sürecine katkısına değinilecektir.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ 

1.1. Araştırmanın Konusu ve Amacı 

Siyasal iletişim, siyasal kurumların ve kişiliklerin sadece seçim dönemi ihtiyaç 

duydukları reklam kampanyaları olmaktan çıkarak, siyasi yaşamlarını sürdürdükleri 

her anda ihtiyaç duydukları bir olgu haline gelmiştir. Siyasal iletişim, gelişmiş 

demokrasilerde profesyonel bir süreç olarak algılanmakta ve uygulamaları da siyasal 

aktörler tarafından gittikçe daha geniş katılımlı şeffaf bir süreç olarak 

düşünülmektedir.  

Günümüzde yeni medya geleneksel medya araçlarına oranla çok daha geniş kitlelere 

ulaşma imkânı sağlamaktadır. Bu imkân sayesinde yeni medyanın en büyük buluşu 

olarak kabul edilen internet, başta siyaset olmak üzere eğitim, eğlence, haberleşme 

ve ticaret gibi birçok farklı amaç için kullanılmaktadır.  

Son yıllarda internet özellikle siyasal partiler tarafından özellikle de siyasal seçim 

kampanyaları döneminde siyasal iletişim amacıyla yoğun olarak kullanılmaktadır. 

İnternet ortamı siyasi partilerin, paydaşlarıyla buluşmasına aracılık edecek önemli bir 

mecradır.  

Bu çalışmada, kitle iletişim araçlarının siyasal tutum geliştirmeye katkıları 

araştırılacaktır. Çağımızda kitle iletişim araçlarının siyasal bir iletişim aracı olarak 

kullanılması olumlu ve olumsuz taraflarıyla başlı başına bir tartışma konusudur. 

Hükümetler siyasal iletişim aracı olarak televizyon, radyo, gazete ve internet gibi 

araçları sıklıkla kullanmaktadır. Bu çerçevede, bu araştırmada kitle iletişim 

araçlarının siyasal tutum geliştirme üzerindeki katkıları incelenecektir. 

Bu araştırma tezinin temel amacı; kitle iletişim araçlarının siyasi tutum oluşturmada 

ve geliştirmedeki önemini ve katkılarını ortaya koymaktır. Bu şekilde, kitle iletişim 

araçlarının siyasal iletişimdeki önemi de vurgulanacaktır. 
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İkinci olarak, iletişim ve kitle iletişim araçları ve değişikliği arasındaki ilişki ve bu 

alandaki algı yönetimine dikkat çekmektir. 

Üçüncü olarak, siyasi tutum ve siyasal iletişim konudaki akademik araştırma 

boşluğunu doldurmaktır. 

Dördüncü olarak, kitle iletişim araçlarının siyasal tutum üzerindeki etkisi  

vurgulanarak beşinci bölümde kitle iletişim araçlarının tarihsel olarak tutum 

oluşturmada kullanımı araştırarak, siyasi hayattaki etkilerine değinilecektir. 

1.2. Araştırmanın Önemi 

Siyasal iletişimde kitle iletişim araçlarının ve sosyal medyanın önemi yadsınamaz. 

Aslında bu tezin önemini, 5 Aralık 2013‘te düzenlenen 1.Uluslararası Siyasal 

İletişim Kongresi Sonuç Bildirgesi de açıkça ortaya koymaktadır. Buna göre: 

“1- Siyasal aktörlerin (Ülke, siyasal parti, parti lideri, aday, milletvekili, sivil toplum 

kuruluşu vb.) siyasal iletişim konusunda profesyonel destek almaksızın başarılı 

olmaları imkansızdır. Siyasal iletişim kısa dönemli planlanan bir strateji ile 

yönetildiğinde başarıdan söz etmek sınırlıdır. 

2- Siyasal iletişim için oluşturulan mesajları geniş hedeflere ulaştırmanın yegane 

kanalı medyadır. ” 

Sonuç bildirgesinden de anlaşılabileceği üzere geniş hedeflere ulaşmak için 

medyanın ve kitle iletişim araçlarının kullanımı oldukça büyüktür. Bütün bunlara ek 

olarak, sosyal medyanın son yıllardaki gücü ve önemi de yadsınamaz bir gerçektir. 

Günümüzde adaylar twitter ve facebook gibi sosyal medya araçlarını kullanarak çok 

daha fazla seçmene ulaşabilme imkânı bulmaktadır. Ek olarak; radyo, gazete ve 

televizyon gibi geleneksel yöntemlerin kullanımı da özellikle seçim dönemlerinde 

tutum oluşturmada etkinliğini ve önemini devam ettirmektedir. Siyasi tutum 

oluşturmadaki katkılarının incelenmesi açısından kitle iletişim araçlarının ele 

alınması önem arz etmektedir. 
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1.3. Araştırmanın Kuramsal Çerçevesi 

Bu tezde, kitle iletişim araçlarının siyasi tutum geliştirmeye katkısı tartışılacaktır. 

Kurumsal çerçeve içerisinde kullanılacak temel kavramlar aşağıdaki şekilde 

sıralanabilir: Siyasal İletişim, kitle iletişim araçları, siyasal tutum oluşturma ve tutum 

değişikliği, algı ve algı yönetimi. 

Siyasal İletişim üzerinde tam olarak uzlaşılan bir tanım yapılmış 

olmamakla birlikte temel olarak bir ikna sürecini ifade eder. Genel 

olarak bir tanım vermek gerekirse siyasal iletişim ve siyasal iletişim 

kampanyaları; “Sayı, yaşanan coğrafya, gibi demografik ya da 

psikografik özelliklere göre saptanmış hedef kitleye (siyasal parti için 

seçmen), kitle iletişim araçları yoluyla belirli bir amaçla ve program 

dâhilinde, konusunda uzman kişiler tarafından hazırlanan mesajların, 

yine bir plan dâhilinde, belirli bir zaman aralığında, aktarıldığı/ 

uygulanarak geribildirimin takip edilip ölçüldüğü, hedef kitlenin ikna 

olması için yürütülen, iletişim faaliyetlerinin” tümünü kapsar.
1
 

Özet olarak belirtecek olursak, siyasal iletişim yönetime seçilebilmek ve/veya 

yönetimdeki varlığını sürdürebilmek adına kullanılan ve seçmeni etkileme amacı 

içeren yolları kapsar. Bu anlamda önemli olan iktidarın meşruiyetinin sağlanmasıdır 

çünkü her iktidarın bir meşruiyet problemi zaman içerisinde ve günün koşullarının 

gerektirdiği şekilde mutlaka olacaktır. 

Gazete, televizyon, mitingler, tartışma programları, siyasi parti yemekleri siyasal 

iletişim araçlarının sadece bir kısmıdır. İletişim yollarının ve kitle iletişim araçlarının 

artmasıyla da bu alan gittikçe gelişmiştir. Zamanında siyasi kampanya denince 

akıllara siyasi broşürler, kahvehanelerde yapılan sohbetler gelirdi. Ancak 1977’den 

sonra siyasal reklamcılık yavaş yavaş ülkemizde yer bulmaya başlamıştır. Her ne 

kadar 80 darbesi ile sekteye uğrasa da siyasal iletişimde propaganda ve reklam 

işlerini yürüten ajans ve özel kurumlar ortaya çıkmıştır. Turgut Özal, 1983-88 yılları 

                     
1
   T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını,  Siyasal İletişim,  Eskişehir, Anadolu Üniversitesi, No: 2630, 

2012, s.20. 
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arasında “İcraatın İçinden” programı ile televizyon aracılığı halkla bir siyasal iletişim 

içerisine girmeye çalışmıştır.
2
 Çağımız liderleri de bunu devam ettirmektedir. Ecevit 

döneminde “Ulusa Sesleniş” olarak adlandırılan bu gelenek günümüzde, Türkiye 

Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Millete Hizmet Yolunda” 

olarak isimlendirilmiştir. 

Çağımızda siyasal iletişim “twitter” ve “facebook” gibi sosyal medya araçlarının 

kullanımını da kapsayacak duruma gelmiştir. Siyasi açıdan ‘Online siyaset’ veya 

‘siyasal Chat’ olarak adlandırılan ve ilk ABD’de kullanılmaya başlanan internet 

tabanlı siyasal iletişim uygulamaları oluşturulmuştur. 2000’li yıllardan itibaren 

özellikle Web 2.0 teknolojisine geçilmesiyle birlikte siyasiler tarafından keşfedilen 

sosyal ağların büyülü dünyası, 2008’deki ABD Başkanlık seçimlerinde çok kullanılır 

hale gelmiştir.
3
  

Bu tez çerçevesinde, “tutum” kavramının da incelenmesi gerekmektedir. İnceoğlu’ 

na göre tutum kavramı genel olarak bireyin çevresindeki herhangi bir olgu veya 

nesneye ilişkin sahip olduğu tepki eğilimini ifade eder.
4
 Siyasi açıdan ise temelde bir 

siyasi düşünceye bağlı tepkisel dışavurumu kapsadığını belirtebiliriz. Bu durum, 

sözel olarak siyasi düşünceyi ifade etmekten, oy kullanmaya kadar pek çok durumu 

içerir. Yine tutum zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. Örneğin, bugün oy verilen 

ve benimsenen bir siyasi parti ve görüşleri hakkında zaman içerisinde tam tersi bir 

tutum takınılabilir. 

Kışlalı, siyasal davranış ve tutumların oluşmasında temel olarak beş etken 

sıralamaktadır. Bunlar; yerleşme birimi, yaşam düzeyi, eğitim düzeyi yaş ve cinsiyet 

olarak sıralanmaktadır.
5
 Kışlalı, bu kavramlar arasında yaş ve cinsiyete özel önem 

atfetmiştir. Bütün bu temel etkenlerin kitle iletişim araçlarıyla ilişki içinde olup 

olmamayla ve buna bağlı tutumlarla da ilişkisi vardır. Örneğin; Nerede yaşadığınız 

                     
2
  Bengül Güngörmez, Kitle İletişim Araçları, Siyaset ve Propaganda, Uludağ Üniversitesi 

FenEdebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(3), 2002, s.12. 
3
     Mehmet Gökhan Genel, Siyasal İletişim Kampanyalarında Sosyal Medyanın Kullanımı (12 

Haziran 2011 Seçimleri “Twitter” Örneği). TheTurkish Online Journal of Design, Art and 

Communication. Vol. 2, Issue 4, 2012, s.23. 
4
     Metin İnceoğlu, Tutum-Algı-İletişim, İmaj yayınevi - Form Ofset, Ankara, 2000,  s.7. 

5
   Ahmet Taner Kışlalı,  Siyaset Bilimi, Anadolu Üniversitesi Web ofset tesisleri, Eskişehir, 2004, 

s.51. 
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ve eğitim düzeyiniz kitle iletişim araçlarına ulaşma ve siyasi tutum oluşturmada 

etken olacaktır. 

Özellikle siyasal tutum oluşturmada başta gazeteler olmak üzere kitle iletişim 

araçlarının kullanılmasındaki temellendirmeler şu şekilde sayılabilir: 

1. Siyasi parti ve lidere ilişkin enformasyonun yayılması daha kolay hale gelmiştir. 

2. Siyasal fikirlerin oluşumunda ve oluşan siyasal düşüncenin pekişmesi açısından 

etkili olmuştur. 

3. Yine benzer şekilde özelikle yazılı basın siyasi lider imajının oluşmasında oldukça 

etkilidir. Çünkü yazılı ve görsel basının her şekilde bir olayı veya imajı dünyanın her 

bir yerine yayma kabiliyeti vardır. 

Zamanında bu işin kapsamı sadece propaganda çerçevesinde iken günümüzde siyasal 

reklamcılık halini almıştır. Siyasal reklamların çeşitli etkilerinden bahsedilebilir. 

Bunların arasında; seçmenlerin bilgi düzeylerine etkisi adayların algılanmasına 

yönelik etkiler ve oy verme davranışı üzerindeki etkileri sayabiliriz.
6
 Örnek olarak; 

Diyarbakır’da yapılan bir anket araştırmasında da 1995 seçimlerinden 2004 

seçimlerine kadar Diyarbakır’daki siyasi partilerin Diyarbakır’da siyasal 

toplumsallaşmada ve parti tercihinde yerel medyanın giderek geleneksel siyasal 

ajanların yerini almaya başladığı gözlemlenmiştir.
7
  

Konya’da Mart 2009’da yapılan yerel seçimler çerçevesinde düzenlenen başka bir 

araştırma ise göstermiştir ki seçim döneminde siyasal bilgilenmek açısından en çok 

önemsenen araçlar televizyon ve gazeteler olmuştur. En az önemsenen iletişim aracı 

                     
6
    Göksel Göker ve  P. Alpman, İktidarın Yeniden Üretiminde İdeolojik Bir Araç Olarak Siyasal 

Reklamcılık.e-Journal of New World Sciences Academy .Volume: 5, Number: 1, Article Number: 

4C0024, 2010, s.38. 
7
    Rüstem Erkan, Diyarbakır'da Seçmen Davranışı ve Seçmen Davranışının Oluşmasında Yerel 

Medyanın Rolü; Selçuk İletişim Dergisi. 3(4), 2005, ss.181-196, s.195. 
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ise radyo, seçim afişleri, ilan ve broşürler olmuştur.
8
 Burada yazılı siyasal iletişim 

araçları arasında gazetelerin ön plana çıktığı görülmektedir. 

Özellikle kitle iletişim araçlarından sosyal medya incelendiğinde aday ile ilgili 

bilgilerin sürekli güncellenmesine olanak sağlaması açısından önemi ortaya 

çıkmaktadır. Kullanıcıları gerek çevrimiçinde gerekse çevrimdışında siyasi parti ve 

liderin yapıp eylediklerine dâhil olmaya/destek vermeye çağırma imkânı tanır. Siyasi 

parti ve liderle kullanıcının sanal ortamda etkileşime girmesine sağlar. Bunlara ek 

olarak, siyasi parti ve liderin farklı kullanıcılara ulaşmasına hızla ve en düşük 

maliyetle olanak tanır ve sosyal medya uygulamasını kullananlar üzerinden sosyal ağ 

oluşturmayı sağlar. Çevrimiçi sanal topluluk yaratma ve bu sanal topluluk desteğini 

çevrimdışına belli koşullarda taşıyabilme imkânı da sayılabilecekler açısındadır.
9
 

Yukarıda belirtilenlerin yanında değinilmesi gereken bir başka konu da seçmenlerin 

demokratik haklarını kullanırken maruz kaldıkları kitle iletişim araçlarının eşit ve 

doğru şekilde faydalanmasını sağlamak ile ilgilidir. Bu anlamda özellikle internet 

artısı ve eksisi ile çok etken bir rol olmaktadır. İnternet üzerinden her türlü bilgiye 

ulaşılması esasen oldukça büyük avantajdır. Yapılan araştırmalarda bireylerin siyasal 

sistemin gereklerini karşılayabildiklerine dair hisleri üzerinde siyasal konulara ilişkin 

bilgilere çevrimiçi ulaşma sıklığının olumlu bir etkisi olduğu, çevrimiçi ulaşım 

arttıkça siyasal ilgi ve katılım düzeylerinin arttığı görülmüştür.
10

 

Ancak bütün yukarıda belirtilenlerle birlikte bilgilerin doğruluğu ile ilgili sıkıntılarda 

ortaya çıkmaktadır. Günümüzde internet ile sağlanan bilgiler ile ilgili hukuksal boyut 

yeterince düzenlemeye tabi tutulmadığından ve her zaman caydırıcı olmadığından 

siyasal iletişimsel boyutta açıdan dezavantajı da beraberinde getirmektedir. 

                     
8
     Şükrü Balcı, ve H. Akar, Siyasal Bilgilenmede İletişim Araç ve Yöntemlerinin Önem Düzeyi: 

29 Mart 2009 Yerel Seçimleri, 2010, s.283. 
9
    Günseli Bayraktutan, M. Binark, T. Çomu, B. Doğu, G. İslamoğlu, A. Aydemir, Sosyal Medyada 

2011 Genel Seçimleri: Nicel-Nitel Ara Yüzey İncelemesi, Selçuk İletişim Dergisi 7 (3) 5:29, 

2012, s.s. 6-29, 2012, s.7. 
10

   Hamza Bahadır Eser, Siyasal Bilgi Edinme Amacı İle İnternetin Kullanımı, Siyasal Yeterlilik, 

İlgi ve Katılım İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Turkish Studies - International Periodical For The 

Languages, Literature and History of Turkishor Turkic. Volume 8/8 Summer 2013, ss. 1873-1893, 

s.1875. 
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Bu tez araştırması çerçevesinde üzerinde durulacak konulardan biri de kitle iletişim 

araçlarının özgürce kullanılabilmesi ile ilgilidir. Sadece siyasal iletişim açısından 

değil, her konuda kitle iletişim araçlarının özgürce kullanılması ve insanların kendini 

olabildiğince tarafsız yansıtması bilgiye ulaşılması açısından önemlidir ve 

kamuoyunun siyasi karar mekanizmalarını da etkilemektedir. 

1.4. Araştırmanın Yöntemi ve Hipotezler 

Araştırma problemi “Kitle iletişim araçlarının tutum geliştirmeye katkıları” olarak 

belirlenmiştir. Bu çerçevede öncelikle siyasal tutumun tanımı yapılacak, algı 

yönetimi ve algı oluşturma konuları incelenecektir. Daha sonra tarihsel olarak kitle 

iletişim araçlarının tutum oluşturma sürecinde kullanımı incelenecektir. Buradan yola 

çıkarak kitle iletişim araçlarının siyasi tutum geliştirmeye yaptığı katkılar bir sonuç 

çerçevesinde sunulacak ve tartışmaya açılacaktır. 

1.4.1. Temel Hipotez 

Araştırma hipotezi şu şekilde belirlenmiştir: Kitle iletişim araçlarının tutum 

geliştirmeye katkısı olmaktadır. 

1.4.2. Alt Hipotezler 

Alt hipotez 1: Kitle iletişim araçlarının tutum geliştirmeye katkısı bulunmaktadır. 

Alt hipotez 2: Tarihsel süreçte kitle iletişim araçlarının tutum oluşturma sürecinde 

kullanıldığı görülmüştür. 

Alt hipotez 3: Ülkemizde kitle iletişim araçları siyasi tutum geliştirmeye katkıda 

bulunmuştur. 

1.5. Varsayımlar ve Sınırlılıklar 

Bu tez çalışmasında aşağıdaki varsayımlar göz önünde bulundurulacaktır. 
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a. Araştırmada kullanılacak veri toplama araçlarının yani yurt içi ve yurtdışı elde 

edilen teorik ve tarihsel bilgilerin doğru olduğu varsayılmaktadır. 

b. Tez kapsamanda incelenecek kitle iletişim araçlarının siyasi tutum geliştirmeye 

katkısının sergilenmesi açısından yeterli olduğu kabul edilmektedir. 

Bu araştırmada sınırlandırmalar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

a. Araştırma çerçevesinde sadece kitle iletişim araçlarının siyasi tutum geliştirmeye 

katkıları incelenecektir. 

b. Tarihsel olarak kitle iletişim araçları incelenirken özellikle Türkiye’de 1940 ve 

sonrası dönem ele alınmıştır. 

c. Siyasi tutum geliştirme ve kitle iletişim araçları arasındaki ilişki çerçevesinde 

yapılacak analiz tarihsel ve teorik bazda gerçekleştirilecektir. 

d. Bu araştırma sadece Türkiye’deki kitle iletişim araçları ve tutum geliştirmeye 

katkılar arasındaki ilişkiyi incelemekle sınırlandırılmıştır. Araştırma ile ilgili olarak 

sadece Türkiye’deki siyasal iletişim, medya ve tutum oluşturma ilişkisinin ele 

alınması zaman kısıtlaması ile bağlantılıdır. Diğer ülkeleri de kapsayacak bir 

araştırmanın kapsamı çok geniş olacağından bu tür bir yöntem izlenmektedir. 

e. Bu tez çerçevesinde sadece aşağıda belirtilen kitle iletişim araçları inceleme altına 

alınacaktır. 

1) Gazeteler 

2) Televizyon 

3) Sosyal Medya ( Facebook, Twitter vb.) 

4) Billboardlar 

5) Mitingler 

6) Radyo 

7) Diğer Kitle İletişim Araçları (Telefon, posta ve diğer) 
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Yukarıda bahsi geçen kitle iletişim araçları incelenecek, bu araçlar aracılığı ile 

verilmek istenen siyasal tutum değişikliği çabaları ve tutum geliştirmeye yapılan 

katkıları analiz edilecektir. 

1.6. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Veri toplama çerçevesinde öncelikle konu ile ilgili literatür taraması yapılacaktır. 

Yapılacak bu literatür taraması ile tezin teorik, kavramsal ve niteliksel veri 

toplanması aşamasının sağlanması amaçlanmaktadır. Literatür taraması kapsamında 

ilk olarak siyasal iletişim ve tutum oluşturma konusu araştırılacak. Daha sonra 

siyasal tutum oluşturma ve değiştirmesi algı yönetimi ile ilgili teorik bilgiler 

incelenecektir. Veri toplamada Ebsco Host üzerindeki veritabanları, (Journal 

Storage) altındaki akademik makaleler ve benzeri veritabanları kullanılacaktır. 

Veritabanları tarihsel olarak kitle iletişim araçlarının analiz edilmesi için temel teşkil 

edecektir. 

İkinci olarak ise belirlenen kitle iletişim araçları incelenecektir. Bu çerçevede                    

T.C Başbakanlık Basın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün web sitesinde 

arşivlenen gazete yayınlarından ve sosyal medyadan elde edilen verilerle tarihsel 

analiz yapılacaktır. Daha sonra çıkarım yapılacak ve hipotez kanıtlanmaya 

çalışılacaktır.  

Tez çerçevesinde toplanan bilgiler teorik ve tarihsel bağlamda incelenecektir. Daha 

sonra kitle iletişim araçları ile tutum geliştirme arasındaki katkısal ilişkiyi ortaya 

çıkaracak şekilde hipotez kanıtlanmaya çalışılacaktır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

İLETİŞİM VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI 

Bu çalışmada iletişim kavramının tanımı ve çeşitler ele alınarak kitle iletişim 

araçlarının kavramsal çerçevesi incelenmiştir.   

2.1. İletişimin Kavramsal Çerçevesi 

İletişim bir komplekstir. Gerçekten, kaynak mesajını hangi hedefe ileteceğini, bunu 

hangi semboller sistemine yükleyeceğini, hangi iletişim kanalını kullanacağını 

bilmek durumundadır. İşte, bu bir vaziyet alış demektir. Mesaj sağlıklı iletilmiş ve 

alıcı da mesajı algılamaya hazır ve kusursuz durumda bulunuyorsa, iletişim hedefine 

ulaşmıştır.
11

  

İletişimde en önemli nokta bilgi aktarımının iki yönlü olmasıdır. Bilgi aktarımı tek 

yönlü ise “bilgilendirme”, çift yönlü ise “iletişim” olarak adlandırılır.
12

 Tekyönlü 

iletişimde özellikle kitle iletişim araçlarıyla gerçekleştirilen ve kaynağın iletişim 

sürecinde belirleyici olduğu bir iletişim türüdür. Teknoloji, insan kaynağı ve sermaye 

gibi fiziksel donanımlara sahip olan basın-yayın organları karşısında, hedef 

konumundaki bireylerin iletişime katılımı sınırlı ve dolaylıdır.  

Siyasal iletişimde tek yönlü iletişime örnek olarak, siyasal parti sözcüleri tarafından 

yapılan propaganda konuşmaları gösterilebilir. Çünkü konuşmacı daha önceden 

hazırlanmış metnin dışına çıkmadan sözlerini, duygu-düşüncelerini aktarmaktadır. 

Yani, hedeften feedback alması ve dolayısıyla, konuşmasının içeriğinde aldığı geri 

bildirime göre değişiklik yapma şansı neredeyse hiç yoktur. Bu nedenle, burada söz 

konusu olan tek yönlü bir iletişim etkinliğidir.
13

  

                     
11

 Dennis Mc Quail, Kitle İletişim Kuramı. (Çev. A. H Yüksel). İletişim Yayınları, İstanbul, 1994 , 

s.78-79. 
12

  C. Saraç, Sözlü İletişim Becerileri Açısından Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Ankara, 2007, s.2. 
13

  Pulat Y. Tacar, Siyasetin Finansmanı, Doruk Yayınları, İstanbul, 2004, s.17. 
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Çift yönlü iletişim, kaynak ve hedef birimlerin karşılıklı olarak birbirlerini etkileme 

olanağına sahip oldukları iletişim türüdür. Kişilerarası yakın ilişkilere özgü bir 

iletişim etkinliği olan çift yönlü iletişim, yüz yüze ilişkilerde kaynağın hedefi, 

hedefin de kaynağı etkileyebileceği fiziksel bir iletişim ortamında gerçekleşir.
14

 

Bununla birlikte, söz konusu ortamda gerçekleşecek olan iletişim eylemi,  hedefin ve 

kaynağın sosyo-ekonomik ve kültürel konumlarına bağlı olarak etkileşimdeki eşitlik 

olgusunu zedeleyebilir.  

Belirli bir konuda kamuoyu oluşturmak ya da kamuoyunu etkilemek isteyenler çeşitli 

yollara başvururlar. Yüz yüze, kulaktan kulağa kişisel iletişimden, yazılı,  sözlü ve 

görüntülü kitle iletişim araçlarına kadar çeşitli vasıtalar bu amaçla kullanılabilirler. 

Herhangi bir meselede kamuoyunun eylemsel, dinamik bir nitelik kazanması için 

çeşitli kanaatlerin olumlu ve olumsuz yanlarının açık ve genel bir niteliğe kavuşması 

gerekir. Bir başka deyişle yapılan iletişimin şekli ve boyutları söz konusu mesele 

hakkında haber alma ve iletişim kurma olanaklarının varlığı vazgeçilmez bir şarttır.
15

  

İletişim kavramının çok sayıda ve değişik tanımlar yapılmaktadır. Bu tanımların her 

birisi kavrama farklı bakış açılarından kaynaklandığından, kendi mantığı içinde 

geçerli kabul edilebilir. Bu sebeple burada orijinal bir iletişim tanımı yapmaktan 

ziyade, mevcut bazı tanımlar üzerinde durulacaktır. 

İletişimi en yalın ve kısa haliyle, “insanlar arasındaki ilişkilerin her şeklinin temeli”
16

 

ya da “bir kimsenin diğer fertlerin tutum ve davranışlarını değiştirmek için uyaran 

iletmesi”
17

 olarak tanımlayabiliriz. 

İletişim günümüzde kapsamı oldukça genişleyen inceleme alanına sahip bir 

kavramdır. Mora’ ya göre iletişim, insanların ihtiyaçlarının devamlılığı için bir 

ihtiyaç ve zorunluluktur. Bu durumdaki zorunluluk şu sebeplerden doğar: 

Yaşayabilmek, yaşamlarını sürdürebilmek, işlerini gördürebilmek, ihtiyaçlarını 

                     
14

  Arsev Bektaş,  Kamuoyu, İletişim ve Demokrasi, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1996, s.98 
15

  Osman Özsoy,  Seçim Kazandıran Siyasal İletişim, Pozitif Yayınları, İstanbul, 2009,s.30. 
16

  Oya Tokgöz, Siyasal İletişimi Anlamak, İmge Kitabevi, Ankara, 2008, s.98. 
17

 Oya Tokgöz, Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi (1987-1999) Gazete Siyasal Reklamları 

Üzerinden Değerlendirme”, İletişim, ss. 61-89. 1999, s.13 
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karşılayabilmek, dinlenmek, eğlenmek, duygu ve düşüncelerini anlatabilmek ve daha 

birçok sebepler sıralanabilir
18

. İletişimin göstergeleri dil ve dil dışı olarak 

sınıflandırılabilir ve sosyal ve siyasi her alanda hayatın içindedir. Genel anlamda 

iletişimde olsun veya siyasal iletişimde olsun verilen bir mesaj, bir kaynak, bir aracı 

ve bir hedef olmadır. Bu kapsamda verilen mesajın önemi çok büyüktür. 

Akman’a göre mesajın taşıması gereken bazı özellikleri olmalıdır. 
19

 Bunlar şu 

şekilde sıralanabilir: 

• Mesaj anlaşılır olmalıdır. 

• Mesaj açık olmalıdır. 

• Mesaj doğru zamanda iletilmelidir. 

• Mesaj uygun kanalı izlemelidir. 

• Mesaj kaynak ve alıcı arasında kalmalıdır. 

Bu tez araştırmasında ilerleyen bölümlerde iletişimin siyasi boyutunu ve kitle 

iletişim araçlarının siyasi tutum oluşturmaya katkılarını araştırmak üzere 

hazırlanmıştır. Siyasal iletişim ve siyasi tutum üzerine yazılan tez ve araştırmalar 

incelendiğinde; (özellikle yazılı basını temel alarak yapılan araştırmalar) belirli 

başlıklar altında toplanmıştır. 

Yapılan inceleme ve araştırmalar çoğunluğu niteliksel veri analizi olmuştur. Bunun 

dışında kalan analizler çoğunlukla yerel ve şehirsel bazda anket yoluyla veri toplama 

şeklinde gerçekleştirilmiştir. Ancak bu tezde yapılacak analiz daha çok teorik ve 

tarihsel verilerin toplanması yoluyla gerçekleştirilecektir. 

İletişim kurarken insanlar, sıklıkla ortak birikimlerine ilişkin göstergelere 

başvururlar. Başvurulan bu ortak birikimlere ilişkin göstergeler ise farklı iletişim 

                     
18

  Necla Mora, Medya Çalışmaları, Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim, Nobel Yayın Dağıtım,  

İstanbul, 2008, s.50. 
19

   T. Koray Akman, Genel İletişim, İlya Yayınevi, İzmir, s.16. 
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şekillerini ortaya çıkarmaktadır. Burada, bu göstergelerin oluşturduğu farklı iletişim 

türlerinden “Araçlarla iletişim”, “Kitle iletişim”, “Kültürel İletişim’e “değinilecektir.  

2.1.1. Araçlarla İletişim 

Araçlarla iletişimde söyleyiş tarzı, ses tonu, sözcükler, beden dili gibi iletişim 

becerilerinin tümünü kullanabileceği bir iletişim şeklidir. Yazılı kaynaklar olan kitap, 

afiş, gazete, dergi; işitsel bir araç olan radyo; görsel ve işitsel kaynaklar olan sinema 

ve televizyon ve nihayet internet iletişim için önemli araçlardandır. İletişim araçları, 

“veri, görüş ve düşüncelerin paylaşılmasını sağlayan; sosyal örgütlenmeyi 

güçlendiren; kamuoyu oluşturan; insanın anlama, anlatma, öğrenme ve eğitim görme 

gibi esas ihtiyaçlarını karşılayan; insan ilişkilerini değiştirip geliştiren; yepyeni 

davranış ve tutum kalıplarını, görüş ve fikir akımlarını yaygınlaştıran en faal iletişim 

araçlarıdır”.
20

 

İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişim insanların hedef kitleleriyle iletişim kurma 

biçimlerini etkilemiş mevcut sosyal ilişkilerin ve kurumların yeniden 

biçimlendirilmesinde katkıda bulunmuştur. Araçlarla iletişim sağlanırken mesaj açık 

ve anlaşılır olmalıdır. Yüz yüze iletişimde olduğu gibi yanlış anlaşılmayı anında 

düzeltmek ve konu üzerinde bire bir tartışma yapmak olanaklı değildir.  

İletişim araçlarının amacı düşünce, fikir, haberleri çok kısa zamanda geniş kitlelere 

ulaştırabilmektir. İletişim araçları; haber ve bilgi verme amacı başta olmak üzere, 

eğitmek ve eğlendirmek gibi amaçlar taşıyan, belirli bir okuyucu kitlesine, belirli 

aralıklarla ya da sürekli olarak ulaşan araçlardır.
21

  

İletişim araçları, bilgi, görüş ve düşüncelerin paylaşılmasını sağlayan; sosyal 

örgütlenmeyi güçlendiren; kamuoyu oluşturan;  insanın anlama, anlatma,               

öğrenme ve eğitim görme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan; insan ilişkilerini 

                     
20

  A. Usluata, İletişim, İletişim Yayınları, (1. Baskı). İstanbul, 1994, s.84. 
21

  Eser, Köker, Politikanın İletişimi İletişimin Politikası, İmge Kitabevi, Ankara, 2007, s.139. 
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değiştirip geliştiren; yeni davranış ve tutum kalıplarını, görüş ve düşünce akımlarını 

yaygınlaştıran en etkin iletişim araçlarındandır.
22

  

İletişim araçlarını bir yandan özellikle siyasal mesajların özgür ve doğru olarak 

kitleye iletilmesi görevini üstlenirken, diğer yandan da kitlenin, siyasal seçkinlere 

duyduğu ilgiyi arttırmak, kamuoyunun fikir, kanaat ve faaliyetlerini açıklamak, 

dolayısıyla toplumu oluşturan bireylerin etkilenmelerini sağlamak işlevini 

yürütürler.
23

  

2.1.2. Kitle İletişim  

Kitle iletişimini “Kaynak kesimin, paylaşma ve ilişkileşme amacı ile bilgi, düşünce, 

duygu, kanı ve tutumları alıcı kesim durumundaki büyük ve dağınık bir kitleye, kitle 

iletişimini gerçekleştirmek üzere geliştirilmiş araçlarla iletilmesi süreci”
24

 olarak 

tanımlayabiliriz.  

Kitle iletişimi enformasyon, düşünce ve tutumların geniş bir kitleye teknik aygıtlarla 

iletilmesi süreci olarak tanımlanarak, ikna sürecinde çok önemli bir rolü olduğu 

belirtilmektedir. Kitle iletişimi, diğer iletişim biçimlerine benzer ve bazı amaçlara 

kurulur. Kitle iletişimi, toplumu bilgilendirmek, bir kurumu veya kişiyi övmek, 

suçlamak, savunmak amacıyla kurulabilir.
25

  

Kitle iletişimini sağlayan araçlar (gazete, kitap, radyo, televizyon, sinema, dergiler, 

afişler, v.b) ise kitle iletişim araçları olarak isimlendirilmektedirler. Bu araçlar 

herhangi bir bilgiyi kısa zamanda geniş kitlelere en hızlı bir şekilde ulaştırabilmek ve 

bu nedenle günlük yaşamda çok etkili ve önemli bir yer tutmaktadırlar.  

İletişim araçları denilince akla öncelikle yaygın kullanımıyla medya gelmektedir. 

Medya kavramı altında da televizyon ve gazete ilk sırada yer almaktadır. Çünkü bu 

araçlar en yaygın biçimiyle kullanılmakta ve günümüzde hayatımızın 

                     
22

 Abdullah, Özkan, Siyasal İletişim Stratejileri, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi 

Yayınları, İstanbul, 2007,s.179. 
23

   Özsoy, 2009:22. 
24

   Ersan İlal, İletişim, Yığınsal İletim Araçları ve Toplum, Der Yayınları, İstanbul, 1989, s.23. 
25

   Bektaş,1996, s.116. 
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vazgeçilmezleri arasındadırlar. Tekniğin gelişmesi sonucunda yayınların kalitesinin 

artmasıyla bir zamanların en popüler iletişim aracı olan, ancak sonraları yerini 

televizyona terk eden radyoyu da bu gruba dâhil edebiliriz. Radyonun, gazete ve 

dergilere göre çok daha fazla insana ulaşabilme imkânı bulunmaktadır. Teknik dil ve 

siyasal ayrılık gibi engelleri hiç değilse az sayıda dinleyiciye nüfuz edecek kadar 

yenerek, başka ülkelerdeki insanlara ulaşan sayılı araçlardan bir tanesi de radyo 

olmaktadır.
26

  

Kitle iletişim araçlarının etkileriyle ilgili suskunluk sarmalı ve gündem kurma 

teorileri bulunmaktadır.  

Bu varsayımlar doğrultusunda bireyler, sürekli çevrelerini gözlemlemekte ve hangi 

fikirlerin revaçta olup olmadığını anlamaya çalışmaktadırlar. Eğer kendi 

düşüncelerinin toplumun çoğunluğu tarafından kabul gördüğüne inanıyorlarsa,  özel 

ve kamuyla ilgili tartışmalarda yüksek sesle konuşma cesaretine sahip olacak, aksi 

bir durumda suskun ve temkinli davranacaklardır. Çoğunluğun sesini yükseltmesi, 

azınlığın ise susmasıyla herhangi bir konu hakkında yapay bir kamuoyu oluşacak ve 

azınlıkta kalanların kendi zayıflıkları hakkındaki inançları artacaktır.  

Gündem Kurma Teorisi: Gündem Kurma Teorisi kitle iletişim araçlarının belirli 

konularda verdiği önem ve ağırlığın, izleyicilerin aynı konuya verdiği önem ve 

ağırlıkla karşılaştırılması yoluyla test edilmektedir.
27

  

2.1.3. Kültürel İletişim  

İletişim, yaşamının temel özelliği olan sosyalliğin bir sonucudur. İnsanların 

düşünebilme, düşündüğünü karşısındakine anlatabilme yeteneği, sosyal bir varlık 

olduğunu gösterir. Sosyal bir yaşam, ancak toplum içinde sürdürülebilir. İnsan sosyal 

ilişkileri ile var olabilen bir varlıktır.
28

 

                     
26

   M. Zıllıoğlu, İletişim nedir? (2. Baskı), Cem Yayınları, İstanbul, 1996, s.12. 
27

  Ahmet Kalender, Siyasal İletişim: Seçmenler ve İkna Stratejileri, Çizgi Kitabevi Yayınları, 

Konya, 2002, s.120. 
28

   J.A, Brown, Siyasal Propaganda, (çev. Yusuf Yazar), Ağaç Yayıncılık, İstanbul, 1992, s.13. 
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İletişim onun, toplumsal yaşamın temelini oluşturur. İnsanoğlunun düşünce ve duygu 

alış-verişini kısıtlamak ya da genişletmek, onun yasam biçimini değiştirir. Bu 

değişim, mesajın yoğun biçimde üretilmesinden ve geniş bir alana yayılabilmesinden 

kaynaklanır.
29

 

Toplumsal iletişim, gayri resmi bir iletişim biçimi olsa da, kendisini oluşturan dille 

çok yakın ilişkisi vardır. Çoğu zaman farkına varmasak bile, toplumsal iletişim 

oldukça üst düzey bir uğraştır. Toplumsal iletişimin iyi kurulması durumunda insanın 

"toplumsal bir varlık" olarak başarılı olması kaçınılmaz olacaktır; bu alanda 

başarısızlığın bedeli ise, yalıtılmak ve yalnız kalmaktır.
30

 

Yeni iletişim teknolojileri, toplumsal açıdan demokrasinin yaygınlaşmasını ve 

gelişmesini sağlayan en önemli iletişim araçlarında biridir. Yeni iletişim 

teknolojileri, aynı zamanda toplumdaki farklı görüşleri ve düşünceleri ortaya çıkaran 

ve saydamlaştıran bir araç olarak da öne çıkmaktadır.
31

 Yeni iletişim teknolojileri 

farklı grupların, farklı kültürlerin ve farklı etnik yapıların birbirleriyle iletişim 

kurabildikleri bir alan ortaya çıkartarak hiçbir görüsün ve düşüncenin kısıtlanmadığı 

bir araç işlevi de görmektedir 
32

. 

2.2. Kitle İletişim Araçları ve Siyasal Alan  

İnsanlar arasında ileti alışverişiyle ortaklık sağlama amacı güden iletişim, insanlar ve 

gruplar arasında meydana gelmekte ve sosyal bir çerçevede gerçekleşmektedir. 

İletişimde amaç sadece “bilgi vermek” değildir. İletişim aynı zamanda 

“yönlendirmeyi, ikna ve duygulara hitap etmeyi” de kapsamaktadır.  

                     
29

   Bektaş,  1996, s.121 
30

   Usluata, 1994, s.84 
31

   M. Fatih, Uğurlu, Seçim Stratejileri Temel Organizasyon Propaganda, Sek Yayınları, Ankara, 

1994, s.32. 
32

   McQuail, 1994, s.78-79. 
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Siyasetle çok yakın bir ilişki içinde bulunan iletişim, insanlar arasındaki ilişkilerin 

her şeklinin temelidir. İletişim insan yaşantısında büyük bir yer tuttuğu gibi, 

toplumsal uğraşların hemen hemen her alanında karşımıza çıkmaktadır. 
33

 

Bu süreçte iletişimin siyasetle olan bağlantısı ortaya çıkmaktadır. Toplumu 

yönetmeye talip siyasi partiler ve onların temsilcileri, iletişim kanalları kullanarak 

kitlelerine mesajlarını verebilmektedirler.
34

 

Siyasal iletişim süreci genel öğeleri açısından, iletişim olgu ve sürecine benzerlik 

gösterir, hatta aynıdır denilebilir. İletişim olgu ve sürecindeki 5 öğe verici, alıcı, 

kanal, mesaj/ileti ve geri besleme /dönüt  (feedback) gibi siyasal iletişim olgu ve 

sürecinde de aynen ya da az farklılıkla vardır. Örneğin, iletişim olgusunda geri 

beslemesiz bir iletişimden söz edilmezken, kimi siyasal iletişim biçimlerinde – etkili 

iletişimi önlemek açısından- geri besleme olmadan da iletişim gerçekleştirilebilir.
35

  

Tüm bu benzerlikler içerisinde siyasal iletişimi, genel iletişim olgu ve sürecinden 

ayıran en önemli özellik, öncelikle verici kaynak ya da siyasal iletişimde 

bulunanların farklılığından doğar. Siyasal iletişimde mesajı verenler genelde örgütlü 

yapılardır. Bu mesajlar çoğunlukla ya doğrudan siyasi kimliği olan yerden verilir ya 

da toplum/belirli bir grup, topluluk adına hareket eden belirli bir kişi ya da gruplar 

tarafından verilir.
 36

 

“Siyasal iletişim” nedir sorusuna verilecek yanıt birden fazladır. Bu tanımların 

fazlalığı, gerçekte kavramın çok karmaşık olmasından ya da belirsizliğinden değil, 

“siyasal iletişim” ifadesinin geniş kapsamlı olmasından kaynaklanmaktadır.  

Kavrama genel bir bakış açısı getiren bu tanımlardan biri şudur: “Bir siyasal görüş ya 

da organın, etkinlikte bulunduğu siyasal sistem içinde kamuoyu güvenini ve 

desteğini sağlamak, dolayısıyla iktidar olabilmek için, zaman ve konjonktürün 

                     
33

   Oya Tokgöz, Seçimler, Siyasal Reklamlar ve Siyasal İletişim, İmge Kitabevi Yayınları,  

    Ankara,    2010, s.518. 
34

 Debord, Gösteri Toplumu ve Yorumlar, (Çev. Aysen Ekmekçi-Oksan Taskent), Ayrıntı   

Yayınları, İstanbul, 1996, s.21. 
35

   Aysel Aziz, Siyasal İletişim, Nobel Yayınları 2.Basım, İstanbul, 2007, s.5. 
36

   Aziz, 2007, s.5. 
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gereklerine göre reklam, propaganda ve halkla ilişkiler tekniklerinden yararlanarak 

sürekli bir biçimde gerçekleştirdiği tek veya çift yönlü iletişim çabasıdır”.
37

  

2.3.  Kitle İletişim Araçlarının Kavramsal Çerçevesi  

Kitle iletişimi bir kitlesel araç yardımıyla (basın, radyo, televizyon, sinema vb.) 

dolaylı bir biçimde kurulan iletişim sürecidir. Genel bir tanımlamayla kitle iletişimi, 

enformasyon, düşünce ve tutumların geniş bir kitleye teknik aygıtlarla iletilmesi 

sürecidir.
38

 Ancak burada “kaynak” kişi değil, bir örgüttür. Kitlesel iletişimden söz 

ederken, iletişimde kaynak noktasında tek bir kişi değil bir kurum, daha doğrusu bir 

kurumsallaşmış kişilik bulunmaktadır. Burada kitlelere gönderilecek olan tüm iletiler 

tek bir kişinin değil, kitle iletişim aracının kurumsallaşmış yapısı içindeki tüm 

bireyler tarafından belirlenir ve buna göre gönderilir.
39

 Kitle iletişimindeki “mesaj” 

ise, tek-nadir, geçici-süreksiz değil, aksine kitle için üretilmiş, hemen hemen sonsuz 

sayıda tekrar edilebilir sembolik yapıya sahip, çoğu zaman çok karmaşık bir 

fenomendir. 
40

 

Kitle iletişimi diğer iletişim türlerinden teknolojik iletişim araçlarını kullanıldığı ve 

var olduğu düşünülen izleyici kitlesine ulaştığı gerekçesiyle ayrılır. Binlerce hatta 

milyonlarca kişiye ulaşabilen kitle iletişimi, televizyon, radyo gibi kitle iletişim 

araçlarıyla sağlanır. Genel anlamda kitle iletişimi, kitle iletişim araçları kullanılarak 

geniş izleyici kitlesini bilgilendirmek, eğlendirmek ya da reklâmlarda olduğu gibi 

ikna etmek amacıyla mesajların gönderildiği bir süreçtir. 

2.3.1. Kitle İletişim Çalışmalarının Gelişimi  

İletişimle ilgili çalışmalar Batı Dünyasında 1950 ve 1960’lı yıllara kadar oldukça 

dağınık bir biçimde yapılmıştır. İletişim alanındaki çalışmaların birleşip, bir disiplin 

olma yoluna girmesiyle beraber bu çalışmalar özellikle kitle iletişim araçları üzerinde 
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yoğunlaşmaya başlamış ve kitle iletişim araştırmalarıyla daha genel bir anlama sahip 

iletişim çalışmaları birbirleriyle özdeşleşmiştir. Günümüze kadar süren dönemde de 

iletişim alanındaki çalışmalar daha çok “kitle iletişim araçlarının etkinlikleri üzerinde 

yoğunlaşmıştır.
41

 

Kitle iletişim araçlarının etkileri ile ilgili ilk incelemeler, genelde basın üzerinde 

yoğunlaşmış, basın ve toplum arasındaki ilişkiyi inceleyerek, basının toplumsal 

işlevlerini ortaya çıkarmayı hedeflemiştir.
42

 1930’lu yıllarda radyo yayıncılığının 

hızlı gelişimi ve medyanın insan davranışları üzerinde etkisi üzerine yapılan 

araştırmaların sayısı artmıştır. Bu araştırmalar arasında akademik alanda teoriyi 

geliştirmeye yönelik olanların yanında, ticari amaçlı ve teorik olmayan türden 

araştırmalar da bulunmaktaydı. Kitle iletişim araçlarının etkililik açısından birçok 

araştırmaya konu olmasının altında yatan neden ise, bu araçların içerdiği mesajların 

sınırları belirsiz bir sahaya yayılabilir olmasıdır.
43

  

Kitle iletişiminin etkileri üzerinde yapılan ilk araştırmalar, kitle iletişiminin toplum 

üzerindeki politik etkisini sonraları film ve radyonun ahlaki ve sosyal sonuçlarıyla 

ilgilenmişlerdir. Bu konudaki ilk teoriler kitle iletişiminin çok güçlü bir etkisi olduğu 

varsayımını gündeme getirmişlerdir. 
44

 

Bununla birlikte iletişim alanında yeterli sayıda konu bulunmasına karşın, 

araştırmaların temel sorunsalı olarak “iletişim sürecinin etkinliği” konusu öne 

çıkmaktadır. Burada etkinliği araştırılan iletişim süreci ise kitle iletişim sürecidir. 

1940’larda, Yale Üniversitesinden Harold Laswell, İkinci Dünya Savaşındaki 

propaganda çalışmalarından yola çıkarak yaptığı gözlemleri kuramsallaştırarak ilk 

iletişim modelini ortaya attı. Bu teorisinde Laswell, kitle iletişim araçlarının bilgiyi, 

fikirleri ve hatta propagandayı, halka enjekte edebileceğini varsaymıştır.  
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İleriki yıllarda yapılan araştırmalar bireylerin karar alma sürçlerinde kişilerarası 

ilişkilerden doğan etkinin daha büyük bir işlevi olduğunu göstermesi yeni bir 

yaklaşımın geliştirilmesini sağlamıştır. Bu yeni yaklaşımla, izleyici kitlesinin; kopuk, 

habersiz ve pasif bir yığın gibi algılanmasına son vereceği düşünülen “iki basamaklı 

akış modeli” , “Two Step Flow Model” geliştirilmiştir. 

1970’li yıllara gelindiğinde yapılan çalışmalar ise daha çok medyanın gündem 

belirlemedeki etkisi üzerinde olmuştur. Sonraki yıllarda araştırmalar kitle iletişim 

araçlarının etkilerini araştırırken, bu araçların kendilerini araştırmak yerine 

araştırmaların yönünü izleyicilere çevirmişlerdi. İletişime girme ve iletişimi 

sürdürme noktasında birçok farklı unsur ve değişkenin iletişime etkisinin olduğu 

kabul edilmekte ve bu da iletişim sürecinin karmaşıklığını ispatlamaktadır. Buradan 

hareketle kitle iletişim çalışmalarının temel modeli “sınırlı etkiler modeli” 

olmaktadır. Etkiler konusunun kitle iletişim çalışmalarının temel konusu olmasının 

sayabileceğimiz üç ana nedeni bulunmaktadır
45

:  

1. Kültür endüstrisi ile üniversite arasındaki ilişkiler,  

2. Yeni kitle iletişim araçlarının toplum üzerinde ve özellikle toplumun en hassas  

kitleleri olan çocuklar ve gençlere yönelik mesajlarının etkilerini araştırmaya karşı 

duyulan istek,  

3. Toplumsal bilimlerde ölçülebilir ve nicelenebilir yöntemlere doğru bir kayışı 

ortaya koyan bir anlayışın ortaya çıkması.  

1960’lı yılların ortalarından itibaren iletişim çalışmaları tarihine “Kullanımlar ve 

Doyumlar” yaklaşımı girmiş oldu.
46

 Kitle iletişim sürecini açıklamaya çalışan 

yaklaşımlar içinde, “kullanım” ve “doyum”lara ilişkin araştırmalar izleyicilerin kitle 

iletişim araçlarını neden kullandıkları ile ilgili sorunlara yönelmiştir. 
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2.3.2. Kitle İletişimin İşlevleri  

Kitle iletişimi kitlesel bir araç yordamıyla yapılan bir iletişim biçimi olarak kendi 

farklılığını ortaya koymaktadır. Bunun yanında kitle iletişimi denilince birçok 

bakımdan farklı bir iletişim şekli kastedilmektedir. Bu iletişim şeklinin önemli 

özellikleri de bulunmaktadır.  

Mutlu’ ya göre kitle iletişiminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir.
47

   

1. Kitle iletişiminin izler kitlesi görece geniştir;  

2. İzler kitle çeşitli toplumsal kümelerden gelen ve değişik ve çeşitli niteliklere sahip 

insanlardan oluşan ayrı türden bir topluluktur;  

3. İzler kitle kimliksiz bir topluluktur; yani izler kitle üyesi ve iletişimci genellikle 

birbirlerini kişisel olarak tanımazlar;  

4. Kitle iletişimi kamusaldır; yani içeriği herkese açıktır;  

5. Kitle iletişim araçları kaynaktan uzakta bulunan, birbirlerinden ayrı olarak 

konumlanmış çok sayıda insanla aynı anda ilişki kurabilir;  

6. Kitle iletişimi karmaşık biçimsel kurumları gerektirir;  

7. İletişimciyle izler kitle arasındaki ilişki izler kitlenin kişisel tanışıklığı olmayan, 

profesyonel iletişimci rolündeki kişiler aracılığıyla kurulur;  

8. İletişim geri döndürülmezcesine tek yönlüdür ve izler kitlenin anında yanıt verme 

olasılığını fiilen dışlamaktadır, böylelikle iletişim sisteminde göndericiyle alıcı 

arasında keskin bir kutuplaşma söz konusudur;  
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9. Kitle iletişim araçlarının ürünleri hem fiziksel anlamda hem de bireye maliyetinin 

oldukça az olması nedeniyle parasal anlamda halkın çoğunluğu için kolayca elde 

edilebilir.  

Kitle iletişim araçları özellikle demokratik toplumlarda, modern toplumsal anlayışın 

bir gereği olarak bireyciliğin, toplumsal gelişmenin ve düşünce ve davranış 

özgürlüğünün yanında yer alması beklenir. Çoğulculuk ve çeşitlilik gibi toplumsal 

kavramların kökeninde liberalizm ve siyasal çoğulculuk bulunmasına karşın, kitle 

iletişim araçlarının çeşitliliği ise daha çok “kamu yararı” kavramında aranmalıdır. 

Kamu yararı ise genel olarak bakıldığında daha çok siyasal çoğulculuğu ilgilendiren 

bir kavramdır. Kitle iletişim araçları kamu yararını gözeten bir çeşitliliği 

sağlayabildikleri ölçüde, toplumsal çoğulculuğa katkıda bulunabileceklerdir. Kitle 

iletişim araçlarında çeşitlilikten söz ettiğimizde bu çeşitliliğin dört ana boyutunun var 

olduğu görülmektedir:
48

 

1. Biçim ve konularda çeşitlilik (eğlence, haber, bilgi, eğitim vb.).  

2. İçeriksel çeşitlilik (görüş ve konuların çeşitliliği).  

3. Kişi ve grupların çeşitliliği (temsiller).  

4. Coğrafi çeşitlilik.  

Kitle iletişim araçları günümüzde en önemli sosyolojik değerlendirme araçlarından 

birisi konumundadır. Kitle iletişim araçlarının sosyoloji açısından bu kadar önemli 

kaynaklar haline gelmesinde ise “kitleselliğin” rolü büyüktür. “Kitle Toplumu” 

kavramı kendi kökenini kitlesellikten almaktadır. Kitle kavramı etrafında şekillenmiş 

olan kitle toplumun özelliklerini ise aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 
49

 

 Kapitalist işbölümünün gelişmesi  

 Fabrika örgütlenmesi içinde büyük çaplı meta üretimi  
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 Nüfusun önemli bir kısmının kentsel yerleşmelerde toplanması 

 Kentlerin büyümesi  

 Karar alma sürecinin merkezi hale gelmesi  

 Karmaşık ve evrensel düzeyde bir kitle iletişim sistem 

 Oy haklarının işçi sınıfını da içine alacak bir biçimde genişletilmesine dayanan 

kitlesel siyasi hareketlerin büyümesi. 

Kitle iletişim araçları her ne kadar teknolojik birer aygıt olarak görülse de 

yadsınamaz bir biçimde toplumsal özelliklerinin de ağır bastığı açıktır. Kitle iletişim 

araçları içinde bulundukları toplumsal yapının üç temel yapısıyla sıkı bir ilişkiye 

girmekte, bu şekilde toplumlar arasında farklılaşmasını sürdürmektedir. Kitle iletişim 

araçları toplumsal yapının en çok sosyal, ekonomik ve siyasi yapısından 

etkilenmektedir. Ekonomik, sosyal ve siyasi alanda görülen değişimler bir yandan 

iletişim alanındaki yeni gelişmeleri beslerken, diğer yandan da kendileri iletişim 

alanındaki oluşum ve gelişmelerden etkilenerek benzer bir süreci/döngüyü meydana 

getirmektedir. Kitle iletişim araçları içinde bulundukları toplumun özelliklerini 

büyük ölçüde yansıtmaktadırlar. Bundan dolayı kitle iletişim sistemleri arasındaki 

farkın tam olarak belirlenmesi için toplumsal farklılıkları irdelemek gerekir. 

Toplumsal sistem ve iletişim sistemi arasında tam bir uyumun olduğunu 

anlayabilmek için toplumun belirli inanç ve kabullerine bakılmalıdır. Bu belirli inanç 

ve kabuller ise “insanın doğası, toplumun ve devletin doğası, insan ve devlet ilişkileri 

ile bilgi ve gerçeğin doğası” olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle kitle iletişimi ile 

toplumsal sistem arasındaki ilişkinin biraz felsefi bir ilişki olduğu söylenebilir. 
50

 

Kitle iletişim araçları ve bu araçlarla sağlanan iletişim bazı farklı noktaları da 

bünyesinde taşımaktadır. Kitle iletişim araçlarının anlamsal referansının, teknolojik 

olarak veya işlevsel olarak mı alınması konusu her yönden karşımıza çıkmaktadır. 

Burada farklı bir anlamsal karşılaştırma yapılması gerekmektedir. Kitle iletişim 

araçlarının sadece bir teknoloji olarak değil, işlevsel olarak değerlendirilmesiyle bu 
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araçların kavramsal açılımının “medya” olması gerektiği savunulmaktadır. Medya 

kavramsal karşılık olarak bu şekilde daha geniş bir yelpaze içinde değerlendirmeye 

açılacaktır. 
51

 

2.3.3. Kitle İletişim Araçlarının Dünyada ve Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi  

Kitle iletişim araçlarının tarihsel gelişimi 15. yy. Batı Avrupa’da hareketli metal 

harflerle baskı yapıldığı tarihe dayanmaktadır. Alman Johann Gutenberg’in 1434-

1436 yılları arasında matbaayı bulmasıyla kitle iletişim araçlarının ilki olarak kabul 

edilen gazetenin kullanılmasına başlanmıştır. Gazetelerden önceki dönemi ise elle 

yazılan kitaplar, mektuplar, haber mektupları, periyodik tipi ilk mevkuteler olarak 

sınıflandırabiliriz. Dünya basın tarihinin gelişim sürecini ana hatlarıyla 

sınıflandıracak olursak, birinci dönemi yazının icadından 1789 Fransız devrimine 

kadar olan dönem, ikinci dönemi 1789- 1848 (Basının gelişmesi) aralığı, üçüncü 

dönemi 1848-1914 (birinci dünya savası) aralığı ve nihayet dördüncü bölümü ise 

1914 sonrası modern basın dönemi olarak sınıflandırabilir. Ülkemizde ise iki ana 

dönem mevcuttur. Bunlardan birincisi Osmanlı Dönemi basını, ikincisi ise 

Cumhuriyet Dönemi basınıdır. Ülkemizde yayımlanan ilk gazete Fransız Elçiliğince 

1975 yılında Fransızca olarak yayımlanmıştır. Osmanlı topraklarındaki ilk Türkçe 

gazete Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından 20 Kasım 1828’de 

Kahire’de yarısı Türkçe yarısı Arapça olarak yayınlatılan Vekayi-i Mısıriye 

olmuştur. 
52

 

Gerçek anlamda gazeteler, bazı istisnalar dışında 19. yüzyılda düzenli yayınlar haline 

gelmiştir. Basın-Yayın dünyasındaki değişim, toplumların gelişim sürecinde teknik 

gelişmeler, ekonomik gelişmeler ve sosyal gelişmelerle şekillenmiştir. Matbaanın 

bulunuşundan sonra bu sektörde meydana gelen gelişmeler hızlı değişimleri 

beraberinde getirmiştir. Ekonomik gelişmeler de sektördeki gelişmeleri tetiklemiştir. 

Gazetelerin çoğalması, teknolojinin gelişmesiyle birlikte maliyetlerin düşmesi, 

reklam kültürünün oluşması ve gazetelerin daha rahat bir şekilde ilan ve reklam 
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alması, yatırımcıların sektöre daha fazla ilgi göstermesini sağlamıştır. Sektörü 

etkileyen bir diğer faktör sosyal gelişmelerdir. Basındaki gelişmelerin aynı zamanda 

bilgi toplumuna geçişte, bütün milletler üzerinde etkin olduğu da bir gerçektir. 

Günümüz çağdaş toplumlarında demokrasilerde dördüncü kuvvet olarak adlandırılan 

basın, zaman yasama, yürütme ve yargı sıralamasını zorlayan bir konuma 

yerleşmiştir. Son 25 yıl içerisinde sesli ve görüntülü medya alanındaki gelişmelerin 

ardından, güç alanını genişleten ve hem siyasal iktidar hem de halk üzerindeki 

etkinliğini pekiştiren günümüz medyasının temel taşlarından birisi olan yazılı medya, 

bilgi verme işlevinin yanında tarihe kaynaklık etme, geleceğin toplumunu hazırlama 

ve kamuoyu oluşturma açılarından ciddi bir ağırlığa sahiptir. Toplumsal hayatı 

etkileyen ve değiştiren önemli kitle iletişim araçlarından birisi de radyodur. Radyo 

sözcüğü, Latince radius (ışınlama) ve yunanca fone (ses) sözcüklerinin bir araya 

gelmesinden oluşan Radyofoni sözcüğünün kısaltılmış biçimidir.
53

Radyo, elektrik ve 

elektromanyetik alanındaki bilimsel-teknik gelişmelerin ürünüdür. Aslında radyo, 

başka bir deyişle telsiz telefon, telli elektronik haberleşmenin daha ileri bir aşaması 

olarak nitelendirilebilir.
54

  

Özellikle 19.yüzyılın ilk yarısına damgasını vuran ve kitleleri yönlendirmede son 

derece başarılı olan radyoyla ilgili gelişmeler 19. yüzyılın ortalarına kadar uzanır. 

Radyoyla ilgili ilk teknik buluş 1860 yılında telsizin babası olarak adlandırılan James 

Clerk Maxwell tarafından yapılmıştır. Maxwell radyo (elektromanyetik) dalgaların 

varlığını bulmuş, Maxwell’in bu buluşu Heinrich Hertz tarafından geliştirilmiştir. Bu 

teknik buluşların ses aktarımında ilk kullanımı ise 1895 yılında Guglielmo Marconi 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Lee De Forest’in 1907 yılında boşluk tüpünü 

bulmasıyla da radyo tekniği yeni bir boyut kazanmıştır.
55

 Radyo dalgaları bir iletişim 

aracı olarak başlangıçta denizcilikte kullanılmış; gemiden gemiye, denizden karaya 

ve karadan denize radyo dalgaları ile sinyal gönderilmiştir.  

Kesintisiz ilk radyo yayını 1920 yılında Pittsburg’da KDKA adlı bir amatörün 

kurduğu istasyondan seçim haberleri verilerek yapılmış ve bu yayını yaklaşık 2000 
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kişi dinlemiştir. 1921 yılında ABD’de düzenli yayın yapan istasyonların sayısı 4’e, 

1922 yılı sonunda ise bu sayı 392’ye ulaşmıştır.
56

 ABD’den sonra 1922 yılında 

İngiltere, Fransa ve S.S.C.B.’de, 1923 yılında Almanya’da; 1927 yılına kadar da 

sırasıyla Arjantin, Avustralya, İtalya, Japonya, Norveç, Yeni Zelanda, Hollanda, 

İsveç, İsviçre, Çekoslovakya, Güney Afrika Birliği gibi ülkelerde düzenli radyo 

yayınları başlamıştır
57

. Türkiye’de ise radyo yayıncılığı Posta Telgraf ve Telefon 

Müdüriyeti Umumiyesi’nin bir Fransız şirketine yaptırdığı telsiz istasyonlarını, 1926 

yılında özel bir şirket olan Telsiz Telefon Türk Anonim Şirketi’ne tahsis etmesiyle 

özel teşebbüs elinde başlamıştır.
58

  

Elektromanyetik dalga alanının boş olduğu bu ilk dönemlerde, isteyen herkes yayın 

yapabiliyor, dinleyiciler yayınları alıcıları ile oynayarak kolayca bulabiliyordu.  

Yüzyılın başında tüm dünya bilim adamları, Maxwell’in teorilerini geliştirmeye 

kalkışınca, elektromanyetik alanda düzenleme yapma gereği duyulmuştur. 1932’de 

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği halini alacak olan Uluslararası Telgraf 

Birliği, yayın alanının kullanımını düzenlenmek ve yayınların birbirine karışmasını 

engellemek üzere birçok kez toplanmış; uzun dalga üzerinden yayın yapan 

istasyonların öncelikle Avrupa’ya tahsis edildiği bu toplantılarda, dünyanın diğer 

bölgeleri için orta dalga tavsiye edilmiştir.
59

 

1948 yılına gelindiğinde John Barden, Walter H. Brattain ve William Shocley 

radyoda bir devrim gerçekleştirerek transistörü bulmuşlardır. Böylece radyo alıcı ve 

vericilerinde kullanılan ve boşluk tüpü denilen lambalar, 1960’lı yıllardan itibaren 

giderek yerini daha küçük ve daha az enerji harcayan, daha uzun ömürlü 

transistorlara bırakmıştır. Ayrıca 1935 yılında parazitsiz yayın olanağı sağlayan FM 

(Frequency Modulation) yöntemi ve 1960’lı yıllarda ses derinliği sağlayan stereo 

yayın bulunmuş bu sayede gerek radyo alıcılarının transistorlü, küçük ve taşınabilir 
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hale gelmesi, gerekse radyo yayınlarının kalitesinin artması radyo dinleyicilerinin de 

hızla artmasını sağlamıştır.  

Radyo kendisini kitlelere, milyonlarca hatta milyarlarca dinleyiciye mal edecek ilk 

patlamasını 1927–1945 döneminde gerçekleştirmiştir. Özellikle I. Dünya 

Savaşı’ndan sonra radyo, önemli bir haber alma ve propaganda aracı olarak kendini 

göstermiştir.  

1927 yılından II. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar olan dönemde radyo yayıncılığı ve 

haberciliği altın çağını yaşamıştır. Radyo, savaş alanından haber verme, olayları 

yorumlama ve özetleme gibi özellikleri ile geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı 

başarmıştır. Bu yıllarda radyo, en etkili biçimde Almanya’da Hitler tarafından 

kullanılmıştır. Radyoyu ustaca kullanarak iktidara gelen Hitler, daha sonra radyo 

aracılığıyla iktidarda kalma olanaklarını da artırmaya çalışmıştır. 1945–1960 

döneminde yüzyılın kitle iletişim aracı olan televizyon hızla yaygınlaşırken, radyo bu 

dönemde televizyon karşısında ayakta kalma savaşı vermeye başlamıştır. 1960–1980 

döneminde televizyon karşısında gücünü ve dinleyicisini hızla kaybeden radyo, 1980 

sonrası dönemde yayın tekellerinin kırılması ve özelleşme çabalarıyla birlikte 

ticarileşmeye başlamış; yerel radyolar hızla yayılırken, bireyselleşen radyo haber 

veren bir kitle iletişim aracı olmaktan öte müzik sektörüne hizmet eden bir müzik 

kutusuna dönüşmüştür. 
60

 

Televizyonla kıyaslandığında “kör” bir iletişim aracı olarak adlandırılan radyoyu 

diğer kitle iletişim araçlarından ayıran temel özellikleri şöyle sıralanabilir. 
61

 

1. Radyo basit ve ucuzdur. Radyo yayıncılığı gazete, televizyon, sinema, internet gibi 

diğer kitle iletişim araçlarından çok daha basit ve ucuzdur.  

2. Radyo hızlıdır. Fotoğraf, görüntü, baskı gibi unsurlar olmadığı için radyo en hızlı 

haber medyasıdır.  
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3. Radyo hayalde görüntü yaratır. Dinleyicilerin hayal dünyasına seslenir.  

4. Radyo kişiseldir. Doğrudan “bize” yani radyosu başındaki tekil bireye seslenir.  

5. Radyonun sınırları yoktur. Radyo yayınları coğrafi sınırları aşar, başka ülkelerde 

başka kıtalarda yaşayan insanlar aynı anda aynı programı dinleyebilirler.  

6. Radyo yüzeysel ve geçicidir. Özellikle gazeteyle karşılaştırıldığında yayın süreleri 

çok kısadır ve kaçırılan bir şeyi tekrar dinleme olanağı yoktur.  

7. Radyo meşgul edici değil, eşlik edicidir. Dinleyicinin radyo dinlemek için özel 

zaman ayırmasına gerek yoktur, herhangi bir işini yaparken de radyo dinleyebilir.  

8. Radyo öğreticidir. Okuma yazma bilmeyi gerektirmediği için özellikle az gelişmiş 

bölgelerde kalkınmayı destekleyici ve hızlandırıcı bir araç olarak kullanılmaktadır.  

Türkiye’de ilk radyo yayınları 1926 yılında alınan bir karar ile 1927’de İstanbul’da 

başlamıştır.
62

 Haberleşme sistemini devlet tekelinde bulunduran hükümet, 1926 

yılında Ankara ve İstanbul’da küçük iki radyo vericisinin kurulmasını ve işletme 

hakkını 10 yıllık bir sözleşme ile yabancı bir firmaya verilmesini kararlaştırılmıştır. 

“Telsiz Telefon Türk Anonim Şirketi” adındaki bu ortaklık, 1927’den 1936 yılına 

kadar radyo yayınlarının denetimini elinde tutmuştur. Radyonun toplum üzerindeki 

etkilerinin farkına varılmasıyla, radyo yayınlarının denetimi bir devlet kuruluşu olan 

PTT’ye devredilmiştir. Radyo İkinci Dünya Savaşı yıllarında tüm ülkelerde olduğu 

gibi bir propaganda aracı olarak kullanılmıştır. Radyo’nun bu toplumsal rolü ve 

propaganda etkisinin fark edilmesiyle denetiminin giderek merkezileştiği 

görülmektedir. 31 Mayıs 1940’ta çıkarılan yasa ile PTT’nin denetimi altındaki radyo 

yayınları Başbakanlığa bağlı Matbuat Umum Müdürlüğü’nün denetimine girmiştir. 
63

 

27 Mayıs 1960 askeri darbesiyle birlikte hazırlanan 1961 Anayasasında, radyo ve 

televizyon yayınlarının tarafsızlık ilkesi esaslarına göre yapılacağı söylendikten 
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sonra radyo ve televizyonların idaresinin özerk kamu tüzel kişiliği halinde 

düzenleneceği ifade edilmiştir.  

Kitle iletişim araçlarından televizyonun icadı ise tek bir olay ya da bir olaylar dizisi 

değildir. Televizyonun icadı elektrik, telgraf, fotoğraf, sinema ve radyodaki icatların 

tamamıyla yakından ilgilidir. Diğer tüm icatlar televizyonun icadına giden yolun 

birer basamağıdırlar.  

19. yüzyılın başlarında Volta ve Faraday’ın elektriği bulmalarıyla başlayan teknik 

gelişim dizinimi, görüntünün uzağa iletim fikrini doğurmuştur. İrlandalı telgrafçı 

May, televizyonla ilgili ilk teknik bulusu gerçekleştiren kişi olarak tarihe geçmiştir. 

May ışık dalgalarını elektrik akımına çevirmeyi başararak büyük bir çığır açmıştır.  

Bir Alman öğrenci olan Paul Nipkov, görüntüyü, küçük bir delikli kartonla satır satır 

izleyen basit bir tarama cihazı üreterek, açılan çığırda ilk adımı atan bilgin olarak 

tarihe geçmiştir. Bu buluş, 1923 yılında Amerikalı bilgin Jenkins ve daha sonra İskoç 

bilgin Jhon Baird tarafından bulunan tüpler ve Hertz dalgaları kullanılarak televizyon 

bulusuna dönüştürülmüştür. Bunun içindir ki, 26 Ocak 1926’da Jhon Logie Baird’ın, 

saniyede satırla 12,5 kere taranan ilk gösterisini gerçekleştirdiği tarih televizyonun 

buluş tarihi olarak kabul edilmektedir. Bu tarihten tam 3 yıl sonra ise İngiltere’de 

uzun dalga yayın yapan Deventry vericisi ile ilk düzenli televizyon yayıncılığı 

başlamıştır. 
64

 

1930’lu yıllarda Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Fransa, ve İtalya 

gibi birçok ülkede deneme yayınları yapılmıştır. Televizyonun icadının hemen 

ardından, radyo kadar hızlı bir gelişim gösterememiştir. 1930’lu yılların sonlarına 

doğru Avrupa ülkeleri arasında başlayan gerginlik ve ardından meydana gelen ikinci 

dünya savası bu teknolojinin yaygınlaşmasını sekteye uğratmıştır. Asıl çıkışını ikinci 

dünya savasında başlatan televizyon, o tarihten sonraki süreçte teknolojik gelişmeler 

kategorisinde hep zirvede kalmayı başarmıştır. Televizyonda ki en hızlı gelişmeler 

Amerika Birleşik Devletlerinde olmuştur. Her ne kadar televizyon İngiltere’de 

doğmuşsa da ABD’de kendine her açıdan daha hızlı bir gelişme alanı bulmuştur. 
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Televizyonun Avrupa’da daha yavaş bir gelişme seyri takip etmesinin en önemli 

sebebi ikinci dünya savasıdır. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletlerinde, Avrupa’ya 

göre on yıl önce kurulan televizyonların ilk örnekleri ikinci dünya savası sırasında 

yayın hayatına başlamıştır. Amerikalılar halk olarak da dünya milletleri arasında en 

çok televizyon izleyen milletler arasında yer almaktadırlar. Televizyon yayın 

istasyonları açısından ABD, dünya devletleri arasında başı çekmektedir. Amerika 

aynı zamanda kablolu yayının da en hızlı geliştiği ülke olmuştur. 1991 yılında uluslar 

arası Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından ABD’de yapılan bir araştırma, 

evlerin yüzde 55’inin kablolu sisteme bağlanmış olduğunu ortaya koymaktadır. 

Televizyon teknolojisi ülkemize ise radyoya oranla geç girmiştir. Dünyadaki ilk 

radyo örneklerinden birkaç yıl sonra Türkiye’de de boy gösteren radyonun aksine 

televizyon ülkemize yarım asrı bulan bir gecikmeyle merhaba diyebilmiştir. İstanbul 

Teknik Üniversitesinde 1952’de ilk deneme yayınlarına başlandığında, İstanbul’daki 

alıcı sayısının 10 olduğu, bunlardan dördünün de Teknik Üniversitede bulunduğu 

söylenmektedir. 
65

 

Türkiye’de 1950’li yıllarda başlayan televizyon yayıncılığı çalışmaları meyvesini 

1968’de vermiştir. 1964’te TRT’nin kurulmasıyla, devlet gücünü arkasına alan 

çalışmalar neticesinde 1966’da kapalı devre yayınları yapılmış, 31 Ocak 1968’de ise 

düzenli yayına geçilmiştir. Ankara’daki yayın Federal Alman Hükümetinin hediye 

ettiği 5 kw’lik verici ile Ankara iline yönelik başladı. Haftada üç gün yapılan 

yayınlar 1974’te haftanın bütün günlerini kapsar duruma gelmiştir. TRT ile İstanbul 

Teknik Üniversitesi işbirliğiyle TRT’nin İstanbul’daki yayınları ise 1971’de 

başlamıştır. İzmir’de de yayınlar aynı yıl baslarken, Eskişehir ve Balıkesir bu tarihten 

bir yıl sonra televizyon yayınlarına kavuşarak, şanslı iller arasına katılmışlardır. 

Türkiye’de renkli yayına 1984’te geçilmiştir. Bu sihirli kutu sayesinde dünya 

küçülürken, Amerika ve Avrupa’daki gelişmelere ayak uyduramayan ülkemizde 

1990’da TRT tekeli gayri hukuki bir şekilde yıkılmıştır. İlk özel televizyon kanalı 

olan Star’ın (Magic Box) yayınını daha sonraki yıllarda diğer ulusal ve yerel kanallar 

takip etmiştir. 1994’de kabul edilen Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları 

Hakkındaki Kanun ile özel radyo ve televizyon kuruluşları hukuki çatısına 
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kavuşmuştur.
66

 Halen yayın için RTÜK’te başvurusu bulunan 23 yaygın, 16 bölgesel 

ve 214 yerel kanal mevcuttur.
67

 Bu sayıya uydudan sayısal yayın yapan kanallar, 

dijital platformlardan yayın yapan kanallar ve kablodan yayın yapan kanallar dâhil 

değildir. 

2.4. Kitle İletişim Araçları ve Kamuoyu  

İletişim kavramıyla ilgili kabul edilen tek bir tanımı olmaması gibi kamuoyu 

kavramında da genel kabul görmüş tek bir tanım yoktur. Yapılmış pek  çok tanım 

olmasına karşın, biz kamuoyunu en genel olarak, siyasal, sosyal,  ekonomik ve 

kültürel konularda toplumun çoğunluğunun ortak görüşlerde buluşması olarak 

özetleyebiliriz.  

 Kamuoyu kavramı kamu ve oy kavramlarının birleşmesinden meydana gelmiştir. Bu 

iki kavramın ayrı ayrı ele alınması konuya açıklık getirme noktasında önem 

kazanmaktadır. Kamu; belirli olay ve şartlara karşı tavırlar ortaya koyan ve bu 

tavırları hükümet, politikacılar ve iş çevreleri gibi toplumsal kurumlar tarafından 

dikkate alınan sosyal birimlerdir. Kamunun oluşması için belirli bir sorunun varlığı 

ve insanların bu soruna ilgi duymaları gereklidir. Bir sorunla karşı karşıya gelen 

birey karar birliğine ulaşabilmek için başka bireylerle etkileşime geçecektir. Oy 

kavramı ise kanaat olarak özetlenebilir. Burada oy kavramı, toplumun farklı 

kesimlerince tartışılan bir düşüncedir. Bir konu hakkında herkes aynı görüştüyse oy 

kullanımı söz konusu olamaz. 
68

 

Kamuoyunun temeli siyasal kanaatlere dayanır. Bu kanıların biçimlendirilmesinde 

kişinin doğuştan olan ve kalıtım yoluyla geçen fiziksel, ruhsal ve bireysel özellikler 

öncelikli olarak yol oynamaktadır. Bu özelliklere sonradan aile ve küçük grupların 

etkisiyle bireyin çocuklukta kazandığı tutumlara sürekli yenileri eklenmektedir. 

Kamuoyu oluşumunda katkı sağlayan kanıların belirlenmesinde aile, eğitim 
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kurumları, kültür, iş ve meslek grupları, mensup olduğu inanç yapısı ve kitle iletişim 

araçları gibi unsurlar belirleyici olmaktadır. Kamuoyunun oluşabilmesi için gereken 

temel koşullar şu şekilde sıralanabilir: 
69

 

- Ortamda bir anlaşmazlık, çeşitli görüş ve düşünceler, menfaat veya talepler,  

- Bireylere bir takım özgürlükler sağlayan bir siyasal sistem. Örneğin: iletişim 

özgürlüğü, toplantı ve dernek kurma özgürlüğü,  

- Toplumda kamuoyunu oluşturan, düzenleyen ve organize eden çeşitli merkezlerin 

olması,  

- Ülkede kamuoyunun karşısında parlamento ve hükümet gibi direnç noktalarının 

olması. Bunun yanında bu direnç merkezlerinin kamuoyunun siyasal sistem 

içerisindeki yeri ve önemi hakkında gerekli bilgilere sahip olarak kamuoyunu dikkate 

alması.  

Yukarıda ifade edildiği gibi kamuoyu oluşumunda birçok etken vardır ve birçok araç 

bu amacın gerçekleştirilmesinde rol oynamaktadır. Yapılan araştırmalar kamuoyu 

araştırmalarında en etkili faktörün kitle iletişim araçları olduğunu ortaya koymuştur. 

Siyasal gelişmeler ve değişimlerden toplumun haberdar olması ve bunlarla ilgili bir 

fikir oluşturması açısından kitle iletişim araçları yönetenle yönetilen arasında bir 

köprü görevi üstlenmektedir.  

Yalnızca demokratik rejimlerde değil otoriter ve totaliter rejimlerde de kamuoyu 

ortaya çıkmaktadır. Otoriter rejimler meşruiyet sağlama veya mobilizasyon amacıyla 

kamuoyuna gereksinim duymaktadırlar. Bunun yanında sınırlı düzeyde bile olsa 

siyasal çoğulculuğun olması demokratik bir rejimde kamuoyunun zeminini 

oluşturması bakımından anlamlı kabul edilebilir.
70

 Totaliter rejimlerde kamuoyu 

rejime destek olma işlevini üstlenmektedir. Bu açıdan totaliter rejimlerin kamuoyunu 
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istediği doğrultuda oluşturan, ondan yararlanan ve onu kullanan rejimler olduğu 

söylenebilir. Ancak bu rejimlerde oluşturulan kamuoyu rejim tarafından 

biçimlendirilmiş, sevk edilmiş ve yönlendirilmiş özellikleri içinde barındırmaktadır. 

Bu doğrultuda böyle bir kamuoyu gerçek bir kamuoyuna kıyasla çok ilkel ve durgun 

öğeler içermekte kamudaki kanaatlerin çok büyük bir kısmı bağımlı ve devlet 

kanaatlerinden oluşmaktadır.
71

  

Aydınlanma düşünürlerinden David Hume
72

 tüm hükümetlerin kamuoyuna 

dayandığını ve kamuoyunun hükümetleri etkilediği kadar bireylerin iradeleri 

üzerinde de büyük bir etki gücüne sahip olduğunu ifade etmektedir. Buna karşın, 

Kamuoyu ancak demokratik rejimlerde tam anlamını bulabilir. Siyasal demokrasinin 

ilkelerinden olan siyasal eşitlik, kamuoyunun baskı olmaksızın oluşmasına imkan 

tanımaktadır. Demokrasinin bir başka ilkesi olan denge ve denetime göre kamusal 

kurumların devamlı denge ve denetim altında tutulmasında, kamuoyunun 

vatandaşların kullanabildiği en etkili yollardan biri olduğu görülmektedir. Siyasal 

demokrasinin başka bir ilkesinden olan popüler baskı ve siyasal özgürlükte, hiçbir 

baskı ve yönlendirme olmadan siyasal görüş ve düşüncelerini özgürce ortaya koyma 

ve bu şekildeki davranışın muhataplar üzerinde caydırıcı veya teşvik edici bir etki 

gösterme işlevi kamuoyunun doğru bir biçimde oluşup sürdüğünün göstergeleridir. 
73

 

Kamuoyu oluşumunda en etkili aracın kitle iletişim araçları olduğunu düşünen 

Noelle–Neuman, insanların deneyim alanları dışındaki konularda tümüyle medyaya 

bağımlı hale geldiğini ve bu bağımlılığın psikolojik ve sosyolojik taraflarının 

bulunduğunu ortaya koymaktadır. 
74

 

Örneğin, insanlar sürekli evde, dışarıda veya işyerinde konuşulan ve gündemde olan 

konular hakkında bilgi sahibi olmak istemektedirler. Bu isteğin birçok nedeni vardır 

ve bunlardan biri de toplumdan soyutlanmamaktır. Gündemi belirleyen toplumun 

konuya yoğunlaşmasını sağlayan, gündemde neyin, nasıl olacağını belirleyen ise 
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kitle iletişim araçlarıdır. Yani kitle iletişim araçlarının belirlediği gündem, 

toplumdaki insanların gündemini oluşturmakta ve bu insanların düşünce ve 

kanaatlerinin toplamı da kamuoyunu oluşturmaktadır.  

Kitle iletişim araçlarının etkileriyle ilgili yapılan araştırmalara; bu araçların 

izleyiciler üzerinde, onların genel ve özel haber öykülerine tepkilerinde ve siyasal 

olayları ele alırken girdikleri düşünce sürecinin karmaşıklaşmasında önemli 

etkilerinin olduğunu göstermektedir.
75

 

Siyasal yaşamda kitle iletişim araçlarının ve özellikle de televizyonun etkilerinin 

görgül olarak saptanabildiği tek alan kamuoyudur. Televizyon, kamunun imgelem 

gücü olarak siyasal gündemi belirleyerek, TV haberlerinde tekrarlanan olay ve 

sorunlar izleyicilerin öncelikleri haline gelmektedirler.
76

 Normal koşullarda bireyler 

kendi ilgi alanlarına giren konular ve durumlarda ilgi ve dikkat gösterdikleri açıktır. 

Ancak bireylerin kendi kişisel ilgileri ve ihtiyaçları dışında kalan sorunlar veya 

olaylara kitle iletişim araçlarının vurgusu fazlalaştıkça bireylerin de zaman içinde bu 

sorunlara daha fazla dikkat göstermeye başlamaları beklenen bir sonuç 

oluşturmaktadır.
77

  

Kamuoyunun gücünün farkında olan siyasetçiler bu gücü kendi çıkarları ve 

iktidarlarının sürekliliğini sağlayıcı bir araç olarak kullanırlar. Çünkü aleyhinde 

kamuoyu oluşmuş bir hükümet varlığını devam ettirememektedir. Milburn’a göre, 

“kamuoyu siyaset yönelimlidir ve siyasal sonuçları vardır. Kamuoyu baskısını göz 

ardı eden yönetim ve siyasetçiler uzun süre iktidarda kalamazlar” ifadesiyle 

siyasetçilerin kamuoyunun gücünün farkında olarak hareket etmeleri gerekliliği 

üzerinde durmuştur.
78

 Siyasal sistem kitle iletişim araçlarını kamuoyu oluşturma 

amacıyla kullanabilir. Ancak bu, ölçülü ve halkın iradesine zarar vermeyecek, 

özgürlüğü engellemeyecek biçimde gerçekleşmelidir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SİYASAL İLETİŞİM VE SİYASAL TUTUM 

3.1.  Siyasal İletişimin Kavramsal Çerçevesi  

Siyasi iletişim, en basit anlatımıyla bir ikna sürecini ifade eder. Bu süreç sadece 

seçim dönemlerinde değil, siyasi gücün meşrutiyet problemini hissettiğini anlarda ve 

özellikle demokrasilerde her an yaşanan bir süreçtir. Bu zorunluluk Göker’e göre 

bilginin güvenilirliği ve ikna ile bağlantılıdır. Çünkü günümüz endüstriyel devrim 

sonrası bilgi toplumudur. Bilgi ve bilginin yayılmasına bağlı olarak kurulan iktidar 

ve güç ilişkileri günümüzde baskıdan ziyade ikna etme stratejisini 

gerektirmektedir.
79

. İşte bu sebepten iletişimsel olarak güvenilir bilgiye ulaşmak 

siyasal iletişimin temeli haline gelmiştir. 

Siyasal iletişim, sosyal olayların ve gerçeklerin genel olarak çok yönlü ve karmaşık 

bir nitelik taşıdıkları, bu nitelikleri dolayısı ile de tek yönlü yorum kalıplarına 

sığdırılmalarının zor olacağı değerlendirmesi ile ortak kaderi paylaşmaktadır.
80

 Öte 

yandan politik iletişim kavramını, her iki birleşeni (siyaset ve iletişim) de az ya da 

çok geniş ve çeşitli tanımlara açıldığı için net ve basit bir biçimde tanımlamak son 

derece zordur.  

Başka bir tanımda siyasal iletişim  “siyasetin işlevlerini (yasama, yürütme ve yargı) 

yerine getirecek siyasi aktörler (partiler, hükümetler, siyasi liderler vb.) ile 

yönetilenlerin (yurttaşlar) arasındaki bir enformasyon akışı” olarak verilebilir. 
81

 Bu 

tanım, sadece enformasyon akışına değinmesi yüzünden kavramı sınırlandırmaktadır. 
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Esasen siyasal iletişim daha öncede belirtildiği üzere ikna sürecini de ifade 

etmektedir. 

Siyasal iletişim ile ilgili yapılan diğer bir tanım ise “seçmen ve siyasal karakterler 

arasında cereyan eden; propaganda, halkla ilişkiler ya da pazarlama tekniklerini de 

içeren bilgi alış-verişi” olarak yapılmıştır.
82

  Ertürk, bu tanımla, siyasal iletişimin 

lider seçmen ilişkisi tarafına daha çok vurgu yapmıştır. Günümüz siyasi hayatında 

lider profiliyle seçmen tutumu arasındaki ilişki de önem arz etmektedir ve detaylı bir 

şekilde incelenmelidir. 

Siyasal iletişim kavramı çeşitli boyutlarda değerlendirebilir ve seçim dönemlerinde 

yansımaları daha bariz bir şekilde görülebilir. Seçim dönemlerinde siyasal iletişimin 

partiler, siyasi adaylar, seçmenler açısından farklı yansımaları ve sonuçları oluşur. 

Bunlardan birincisi psikolojik boyutudur. Örneğin siyasi erk, siyasi iletişim 

çerçevesinde başarılı propaganda için propagandanın kaynağının gizli olmasını 

sağlamalı ve propaganda yapılıyormuş hissini vermemelidir. Bu anlamda siyasal 

iletişimin bilinç altısal bir etki ve ikna sürecini ifade ettiği söylenebilir ve 

kamuoyunun zihinsel olarak hazırlanmasını kapsar.
83

 

Diğer bir unsur ise siyasi iletişim konusunun ekonomik politiğidir. Siyasi iletişim 

açısından kamuoyuna ulaşmada haber üretim süreci ve bu süreçte medyanın ekonomi 

politiğinin de önemlidir. Haber içeriklerinin ve haber söyleminin, medya mülkiyet 

yapısına ve bu yapının ekonomik/siyasi güç ilişkilerine göre belirleyiciliği 

günümüzde yadsınamaz. Örnek olarak; 2002 seçim döneminde Cem Uzan’a ait 

Rumeli Holding bünyesinde faaliyet gösteren Star Gazetesi, Cem Uzan’ın genel 

başkanlığını yaptığı Genç Parti’nin propaganda aracı gibi yayın yapmıştır.
84

 Bu 

haberlerde Cem Uzan ve Genç Parti hakkında açık bir şekilde taraf tutan mesajlar 

sergilenmiştir. Rakip olarak görülen Ak Parti ile ilgili ise de devamlı olumsuz 

haberlere yer verilmiştir. 
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Genel olarak siyasal iletişim ile ilgili çalışmalar incelendiğinde iki farklı grupta 

sınıflandırabiliriz. Birinci grupta ulus devlet, kapitalist üretim ilişkileri ve bu 

bağlamdaki siyasal kurumları verisel baz olarak alan çalışmalar bulunmaktadır. 

Diğer bir grupta ise eleştirel olarak mevcut egemenlik ve iktidar ilişkileri içinde 

iletişimsel süreci anlatan çalışmalardır.
85

 

Pek çok eleştirel yönü olmasına rağmen incelendiğinde siyasal iletişimin pek çok 

faydası sayılabilir. Bunlarında başında demokrasinin sağlıklı işlemesi ve parlamenter 

sisteme olan katkısı sayılabilir. Bunlara ek olarak uzlaşma kültürünün oluşması 

açısından da önem arz eder. Çünkü toplumsal sistem içerisinde yer alan çeşitli 

gruplar arasında uzlaşma ve anlaşmanın sağlanmasına imkan tanır.
86

 

Tutum ise İnceoğlu’nun tanımına göre, insan davranışlarında gözlemlenen 

tutarlıkların çıkarsanmış temelleridir.
87

 İnceoğlu’na göre tutum ilgili tanımlarda ortak 

paydaları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:
88

 

1. Bireyin çevresindeki olgulara karşı gösterdiği bir tepki ön eğilimi 

2. Tutumların duygusal ve zihinsel öğelerden oluştuğu 

3. Tutumlar oluşurken bilgi inanç ve duyguların sistemli bir biçimde örgütlenmesi. 

3.1.1. Siyasal İletişimin Kapsamı 

Siyaset kavramı etimolojik olarak ele alındığında, kavramın Arapça kökenli olup 

ceza, yöntem, terbiye, manevra yeteneği, at eğitimi anlamlarını içerdiği 

görülmektedir. Siyaset ifadesi, geniş anlamda siyasal iktidar dar anlamda devlete dair 

olan olgular kümesinin öğelerini-ilgili organlar, kurumlar ve bunların eylemlerini-

doğrudan karşılarken 
89

 Erdoğan ve Alemdar’ın ifadeleriyle, Türkçeleştirilmiş şekli 
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ile Siyasal Bilim’deki (veya Siyaset Bilimi’) siyaset kavramı politik (political) 

sıfatının etimolojisinde ima ettiği bir topluluğa aidiyet ve/veya o topluluk üyeleri 

arasında mevcut sosyal olmayan bir ilişki türünü ve bağını ifade etmemektedir.
90

 

Oysa kavram anlamsal düzeyde basitçe toplumsal ve doğal yaşamın, iletişimin ve 

kültürün üzerinde yükselen bir “üst yapı” değildir. 

Hakiki siyaset kavramı zaten insanlar arasında bir ortaklık olasılığını 

ilgilendirmektedir; çeşitli kurucu parçalar ve guruplar arasındaki antagonizmaların 

ifade edilmesi ve diyalektik olarak çözümlenmesi için bir karşılaşma mekânının 

kurulması demektir.
91

  

3.1.2. Siyasal İletişimin Tarihçesi  

Bir bilim olarak iletişimin oluşumu ve gelişimi, tarih, sosyoloji, sosyal psikoloji, 

felsefe, antropoloji, dilbilimi ve siyaset gibi disiplinlerde çalışan bilim insanlarının 

katkılarıyla gerçekleşmiştir. Farklı bilim dallarında çalışan bilim insanları, kendi 

çalışma alanları dâhilinde yaptıkları çalışmalara iletişim olgusunu da katmışlar, 

iletişimin bireysel, toplumsal, siyasal, teknolojik, kültürel ve ekonomik gibi pek çok 

boyutlarını ele almışlardır. Örneğin siyaset bilimciler iletişimi, seçim, propaganda,  

oy verme davranışları gibi siyaset boyutlarıyla incelerlerken; tarihçiler basın, sinema, 

kitap, radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarının tarihsel gelişimlerine; 

sosyologlar iletişimin toplumsal işleyişine ve toplumsal etkilerine odaklanmışlardır. 

İletişimin disipliner bir kimlik kazanmasında en önemli adımlardan birisi bu 

araştırmalardır. 

Temel araştırmalar 1920 ve 1930’larda, farklı disiplinlerin iletişimi konu alan 

çalışmalarıyla başlamıştır. Propaganda, ikna, kamuoyu üzerine çalışmalar ile başlıca 

temsilcileri Park ve Cooley gibi sosyologların oluşturduğu kentleşme ve 

modernleşme süreçleri üzerine olan araştırmalar, “akademik iletişim çalışmaları 

alanını tanımlayan” çabalardır. Alanın kurucu babalarına bakıldığında, özellikle 
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siyaset bilimci, sosyolog, sosyal psikolog kimliklerin öne çıktığı görülmektedir. 

Örneğin Paul Felix Lazarsfeld, bir matematik sosyologudur; Amerika’daki 1930-

1940 döneminde yoğunlaşan ampirik araştırmaları esasında, oy verme, tüketim gibi 

davranışlarda medyanın yeri ile ilgili çalışmalar yapmıştır. I. Dünya Savaşı’nda 

propagandanın özelliklerini ve toplum üzerindeki etkilerini inceleyen Harold 

Lasswell, bir siyaset bilimcisidir. Lasswell, bilindiği gibi dünyadaki iletişim 

araştırmalarını uzun süre yönlendiren ünlü “kim, neyi, kime, hangi kanalla, hangi 

etkiyle” formülünü ortaya atmıştır.
92

 

3.1.3. Türkiye’de Siyasal İletişim  

Türkiye’de gerçek siyasal iletişim çabalarının, çok partili hayata geçişle birlikte 

başladığını söylenebilir. 1946’da çok partili hayata geçişten sonra; 1950 seçimlerinde 

Demokrat Parti’nin yurt genelinde profesyonel bir kampanya yürüttüğü ve bu 

gezilerin, mitinglerin, toplantıların Türk siyasi hayatına ayrı bir renk getirdiği 

bilinmektedir. Bu miting ve toplantılar halkın siyasete olan duyarlılığını arttırmakla 

kalmamış aynı zamanda “Yeter Söz Milletindir!” sloganını zihinlere kazıyarak, 

Demokrat Parti’ye iktidar yolunu açmıştır. Siyasi iletişim araçlarından olan radyo ve 

seçim afişleri, kırsaldan kente kadar her yerde aktif bir şekilde kullanılmıştır. Partinin 

bu seçimlerde yürüttüğü iletişim faaliyetleri, Türkiye’de siyasal iletişimin de temelini 

oluşturmuştur. 1960 ve 70’ler gazetelerin dönemidir ve seçim kampanyalarında 

oldukça öne çıkmışlardır. Reklam medyası olarak kullanılmasalar da, seçmenlere 

adayları tanıtmak, mitingleri izlemek ve kitleleri haberdar etmek gibi görevleri yerine 

getirmişlerdir. 1970 ara seçimleri, Demokratik Parti’nin gazetelere siyasal ilan 

vermesiyle dikkat çeken bir seçim olmuştur. Ülkedeki okuryazarlık oranının 

artmasıyla kentlerde geleneksel olarak kullanılan afişe ek olarak, broşürler ve el 

ilanları dağıtılmaya başlanmıştır. 1970 yılında tüm yurda TV yayınlarına başlayan 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu sayesinde siyasal iletişim için de yeni bir mecra 
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açılmıştır. Televizyon ile birlikte siyasal iletişimde tüm bu mecraların etkinliği 

giderek artmıştır.
93

 

1977 Seçimlerinden sonra 12 Eylül 1980’e kadar geçen süre ekonomik ve siyasal 

açıdan sarsıntılarla yüklü olmuştur. Bu dönemde etkin bir siyasal iletişim faaliyeti 

yürütmek, partilerce pek mümkün olmamıştır. 12 Eylül 1980 askeri darbesi ise 

siyasal etkinlikleri askıya alan bir dönem olarak karşımıza çıksa da, biçim ve içeriği 

değişmiş siyasal iletiler kamuoyuyla buluşmaya devam etmiştir.
94

 

1990’lar TRT tekelinin kırıldığı ve özel kanalların yayın hayatına başladığı yıllardır. 

Bu tarihten itibaren Türkiye’de televizyon siyasal iletişim faaliyetlerinde etkin olarak 

kullanılmaya başlanmıştır. Rekabet artmış ve hiç olmadığı kadar keskinleşmiştir. 

İktidar partisinin bir yakını tarafından kurulan ilk özel kanal, seçim dönemlerinde 

sadece iktidar yanlısı yayınlar yapmış ve diğer partileri yok kabul etmiştir. Bu durum 

beraberinde etik kuralların tartışılmasını ve seçim yasalarının tekrar gündeme 

getirilmesini getirecektir. Özel kanalların sayısı artınca, kanallar ve yayınları ile ilgili 

yasal düzenlemeler yapılmıştır.  

1991 seçimlerinde Anavatan Partisi’nin siyasal faaliyetlerini yürütmesi için 

Fransa’dan reklamcı Jacques Sequela ile çalışması yeni bir dönemin başlangıcı 

olmuştur. Küreselleşme süreci ile birlikte dünyayı izleyen seçmenleri ikna 

çalışmalarında teknolojik gelişmelerden de yararlanmak isteyen siyasal partiler, bu 

tutumları ile profesyonelleşme sürecine hızla girmişlerdir. 1995 ve 1999 tarihlerinde 

yapılan genel seçimlerde, seçime katılan hemen hemen bütün büyük partilerin 

yaptıkları siyasal iletişim faaliyetleri, kitle iletişim araçlarını kullanma biçimleri, 

kamuoyuna ilettikleri mesajların şekli, içeriği ve etkisi için “başarılı” tanımlamasını 

yapmak hiç de yanlış olmayacaktır.
95
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Artan rekabet ve farklılaşma ihtiyacı, siyasette marka olma çabalarını getirmiş, siyasi 

iletişim planlayıcılarını da yaratıcılık sınırlarını zorlamaya itmiştir. Gelişen 

teknolojiyle, eşgüdümlü olarak zenginleşen kitle iletişim araçlarının çeşitliliği, hedef 

kitlesinin yaşam dinamiklerini öğrenip, ona en etkili yerde ulaşmayı hedefleyen 

konunun uzmanları sayesinde birer medyaya dönüşmüştür. Geleneksel kitle iletişim 

araçlarının yanına internetin katılmasıyla birlikte kampanyalar çok çeşitli kanallardan 

yürütülmeye başlamıştır.  

Siyasal iletişimin tarihsel kökenini izlemek için, farklı bilim dallarındaki gelişmeleri 

incelemek ve araştırmaları irdelemek gerektiği ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de 

siyasal iletişim ile ilgili bir çalışma yaparken Prof. Dr. Nermin Abadan Unat 

çalışmaları ile öncülük etmiştir. Unat, Türkiye’de iletişim biliminin oluşumuna katkı 

veren öncü isimlerden biridir. Bu çalışmada da sıklıkla kullanılacak olan, kamuoyu 

(public opinion) ve halkla ilişkiler (public relations) kavramlarını Türkçe literatürde 

ilk defa kullanan ve dilimize kazandıran isimdir. Bunun yanı sıra, 1965 seçimlerinde 

“kanaat önderleri”, “eşik bekçileri” üzerine araştırmalar yapmış, daha sonraları 

siyasal partilerin simge ve söylemleri üzerine içerik analizi ve yorumlamalarda 

bulunmuştur. Son olarak Unat’ın kitle iletişim araçlarının, siyasal iletişim üzerindeki 

etkisini ölçümlemiş olması (1987), bu ve benzeri çalışmaların dayandığı temel 

noktalardan biri olmuştur. İletişim biliminin bir bilim olarak değerlendirilip 

değerlendirilemeyeceği tartışılırken, siyaset bilimi ile iletişim bilimini birlikte 

harmanlayan ve araştırmalarına konu yapan bir bilim insanı olarak Türkiye’de 

“siyasal iletişim” araştırmalarının başını çekmiştir.
96

 

3.1.4.  Siyasal İletişimin Yöntem ve Teknikleri  

3.1.4.1. Yüz Yüze İletişim Yöntemi  

Yüz yüze iletişim yönteminde, mesaj veren kaynak ile alıcı aynı mekânda bulunurlar. 

Burada mesajlar sözlü olarak verilir ve genelde geri bildirimi de anında alınabilir. 

Örneğin bir siyasal partinin mitinginde geri besleme alkışlar veya zaman zaman 
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konuşmacının sözünü kesecek kadar yüksek olan tezahüratlardır. Ancak daha küçük 

ve dar ortamlarda yapılan siyasal konuşmalarda geri besleme, sohbete katılım 

şeklinde olabilir. Mitingleri, seminerleri, konserleri, sempozyumları, konferansları, 

kongreleri, hasta ziyaretlerini vb. yüz yüze siyasal iletişimin gerçekleştirildiği sosyal 

olaylar olarak nitelendirmek mümkündür. 
97

 

3.1.4.2. Uzaktan İletişim Yöntemi  

Bu tür iletişim, mesajı veren kaynak ile söz konusu mesajı alacak olanın birbirlerini 

görme olanaklarının bulunmadığı durumlarda gerçekleşir. Bu tür iletişimde 

kullanılan araçları ise mektup, telgraf, telefon, faks, bilgisayar, rapor, broşür, afiş, 

pano, pankart, rozet, gazete, dergi, ses bantları vb. şeklinde sıralamak mümkündür. 

Ayrıca günümüzde bu araçlara cep telefonlarını da eklemek gerekir. Cep 

telefonlarıyla birlikte istenen kişiye her zaman ve her yerde ulaşılması siyasal 

iletişimi daha da kolaylaştırmıştır. Bu şekilde uzaktan iletişim imkânı sunan iletişim 

araçlarının en önemli özelliği, siyasal aktörlerin hangi araçlarla, kimlere, ne tür 

mesajın, nasıl ve ne zaman verileceği konusunda karar verebilecek düzeyde bilgi ve 

deneyim sahibi olmaları ve bunun denetimlerini yapabilmeleridir. 
98

 

3.1.4.3. Kitle İletişim Araçları  

Kitle iletişiminin ne olduğundan ve kitle iletişim araçlarından daha önce kısaca 

bahsetmiştik. Burada ise kitle iletişim araçlarının siyasal iletişime katkısı, siyasal 

iletişimin bu araçlardan nasıl yararlandığı aktarılmaya çalışılacak.
99

 

İlk kitle iletişim araçları olarak gazeteleri belirtmek mümkündür. Nitekim 15. 

yüzyıldan itibaren gazeteler ortaya çıkmış ve zamanla hem basım olanaklarının 

gelişmesi hem de okuma-yazma oranının giderek yükselmesine bağlı olarak okur 

sayısının da artması gazetelerin önem kazanmasına neden olmuştur.
 100

 İlerleyen 
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dönemlerde iletişim teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmeler sonucu ise kitle iletişim 

araçlarına farklı zamanlarda fotoğraf, film, radyo, televizyon ve bilgisayar 

eklenmiştir. Bu araçların yaygın olarak kullanılmasından dolayı kitle iletişim 

araçları, siyasal iletişimde artık vazgeçilmez araçlar olmuştur.
101

 

Kitle iletişim araçları, siyasal iletişime konu olan iletileri alarak bunları 

olgunlaştırmakta, yeniden yorumlamakta ve taraflara, siyasal aktörlere veya 

izleyiciye yani hedef kitleye ulaştırmaktadır. Daha önce de bahsedildiği gibi, kitle 

iletişim araçları bu iletiler arasından bazılarını gündeme alarak bunların, 

kamuoyunda tartışılmasını sağlamaktadır. Yani diğer bir deyişle kitle iletişim araçları 

“gündem oluşturma” görevini üstlenmektedir. Bu şekilde gündem oluşturmanın yanı 

sıra kitle iletişim araçları haber, yorum, görüşme, tartışma, inceleme, araştırma 

yöntemleriyle de siyasal iletişime olanak sağlamaktadır.
102

 Gündem oluşturma 

modeli olarak adlandırılan bu model, kitle iletişim araçlarında yer alan haberlerin, 

insanların ne düşüneceğini ve ne ile ilgileneceğini biçimlendirdiği varsayımına 

dayanmaktadır.
103

 Bu varsayımda, seçmenlerin bir konunun önemli olduğuna 

inandırılmaları halinde, o konuda en becerikli aday veya partilere oy verecekleri 

ifade edilmektedir. 
104

 

Bir kitle iletişim aracı olan radyo konusunda şu çarpıcı örneği vermek siyasal iletişim 

açısından bu tür araçların ne kadar büyük önem taşıdığını göstermek açısından etkili 

olacaktır: 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya‟da radyo doğrudan propaganda aracı 

olarak kullanılmaktaydı. Alman radyo kanalları; savaş ile ilgili politikanın halka 

duyurulmasında, savaşan Alman askerine moral vermek, karşı taraf halkını ve 

savaştaki askerini moral bozukluğuna uğratmak amacı ile yoğun bir biçimde 

başarıyla kullanılmıştır. Öyle ki; Hitler‟in, savaşın Alman lehine olduğu dönemlerde 

eğer radyo yayınları olmasaydı, söz konusu savaşı kazanamayacaklarını belirttiği 

bilinmektedir.
105
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Kısaca özetlemek gerekirse; kitle iletişim araçları demokratik bir toplumda 

kamuoyunun oluşturulması işlevini görmektedir. Bu tür araçlar, toplumdaki mevcut 

görüşleri herhangi bir ayrım yapmaksızın duyurma ve inceleme sorumluluğuyla 

kamuoyunu oluştururken çevreden gelen tepkilere de cevap vererek siyasi düzenin 

korunması yönünde de işlev görürler. Bunlara ek olarak, siyasi sistemi algılanabilir 

bir şekle indirgemek ve böylece siyasal bilinçlenmeyi sağlamakla da yükümlü olan 

kitle iletişim araçları burada da eleştiri ve kontrol görevini üstlenmektedir.
106

 

3.2.  İletişim ve Siyasal Alan İlişkisi 

İnsanlar arasında ileti alışverişiyle ortaklık sağlama amacı güden iletişim, insanlar ve 

gruplar arasında meydana gelmekte ve sosyal bir çerçevede gerçekleşmektedir. 

İletişimde amaç sadece “bilgi vermek” değildir. İletişim aynı zamanda 

“yönlendirmeyi, ikna ve duygulara hitap etmeyi” de kapsamaktadır.  

Siyasetle çok yakın bir ilişki içinde bulunan iletişim, insanlar arasındaki ilişkilerin 

her şeklinin temelidir. İletişim insan yaşantısında büyük bir yer tuttuğu gibi, 

toplumsal uğraşların hemen hemen her alanında karşımıza çıkmaktadır.
107

 Bu süreçte 

iletişimin siyasetle olan bağlantısı ortaya çıkmaktadır. Toplumu yönetmeye talip 

siyasi partiler ve onların temsilcileri, iletişim kanalları kullanarak kitlelerine 

mesajlarını verebilmektedirler.
108

  

Siyasal iletişim süreci genel öğeleri açısından, iletişim olgu ve sürecine benzerlik 

gösterir, hatta aynıdır denilebilir. İletişim olgu ve sürecindeki 5 öğe verici, alıcı, 

kanal, mesaj/ileti ve geribesleme/dönüt (feedback) gibi siyasal iletişim olgu ve 

sürecinde de aynen ya da az farklılıkla vardır. Örneğin, iletişim olgusunda geri 

beslemesiz bir iletişimden söz edilmezken, kimi siyasal iletişim biçimlerinde – etkili 

iletişimi önlemek açısından- geri besleme olmadan da iletişim gerçekleştirilebilir.
109
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Siyasal iletişimin tam olarak meydana gelebilmesi için bu 5 öğenin etkili olarak 

kullanılması ve her birinin işlevsel olarak iletişim olgu ve sürecinde yerini alması 

gerekir. Tüm bu benzerlikler içerisinde siyasal iletişimi, genel iletişim olgu ve 

sürecinden ayıran en önemli özellik, öncelikle verici kaynak ya da siyasal iletişimde 

bulunanların farklılığından doğar.
110

 Siyasal iletişimde mesajı verenler genelde 

örgütlü yapılardır. Bu mesajlar çoğunlukla ya doğrudan siyasi kimliği olan yerden 

verilir ya da toplum/belirli bir grup, topluluk adına hareket eden belirli bir kişi ya da 

gruplar tarafından verilir. 

“Siyasal iletişim” nedir sorusuna verilecek yanıt birden fazladır. Bu tanımların 

fazlalığı, gerçekte kavramın çok karmaşık olmasından ya da belirsizliğinden değil, 

“siyasal iletişim” ifadesinin geniş kapsamlı olmasından kaynaklanmaktadır. Kavrama 

genel bir bakış açısı getiren bu tanımlardan biri şudur: “Bir siyasal görüş ya da 

organın, etkinlikte bulunduğu siyasal sistem içinde kamuoyu güvenini ve desteğini 

sağlamak, dolayısıyla iktidar olabilmek için, zaman ve konjonktürün gereklerine göre 

reklam, propaganda ve halkla ilişkiler tekniklerinden yararlanarak sürekli bir biçimde 

gerçekleştirdiği tek veya çift yönlü iletişim çabasıdır”.
111

 

Kavram iletişim sözlüğünde de şu şekilde tanımlanmaktadır: “Siyasal süreçlerle 

iletişim süreçleri arasındaki ilişkileri ele alan araştırmalardan oluşan, disiplinler arası 

bir akademik alan”.
112

 Siyasal iletişim kavramına farklı açılardan yaklaşılmakta, pek 

çok tanımı yapılmaktadır. Ama hepsinin de ortak yanı, siyasal iletişim kavramının 

demokrasiyle olan yakın ilişkisine vurgu yapması aynı zamanda siyasal iletişim, 

genel oy hakkının kitlelere verilmesiyle başlamış, kitle  iletişim teknolojisinin 

gelişmesiyle de günümüzdeki anlamına ulaşmıştır. Bu tanımları ve yaklaşımları 

artırmak mümkündür. Fakat genel anlamda değerlendirildiğinde siyasal iletişim 

kavramı sadece iktidara gelme sürecindeki iletişim çalışmalarını değil, siyasetle 

ilintili tüm iletişim alanlarını kapsar konumdadır.
113
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3.3. Siyasal İletişimin Diğer Alanlarla İlişkisi  

Siyasal iletişim disiplinler arası bir çalışma alanıdır. Bu disiplinlerden çok açık 

olarak görüleni Siyaset Bilimi ile iletişim alanlarıdır. Siyaset ve iletişimin, günümüz 

demokratik sistemlerinde gözlenen bu birlikteliği, siyasal iletişimin gelişmesine 

katkıda bulunmuştur.
114

Kuşkusuz bu görünen dalların yanında ya da disiplinlerin 

yanında ilgili çok önemli başka disiplinler de vardır: Felsefe, Sosyoloji, Sosyal 

Antropoloji ile Psikoloji, Tarih, Hukuk ve Halkla ilişkiler.
115

 

3.3.1. Siyasal İletişim ve Propaganda  

Siyasal iletişim ve propaganda, politikanın tüm alanlarını ve geniş bir zaman dilimini 

kapsayan bir özelliğe sahiptir Aynı şekilde siyasal iletişim ve propaganda, halkla 

ilişkilerden medya denetimine, lobicilik faaliyetlerinden gündem yaratmaya, siyasal 

partilerin baskı grupları kurup harekete geçirmelerinden iktidar partisinin kamu 

kuruluşlarının reklam etkinliklerini yönlendirmelerine uzanan, çok geniş, karmaşık 

ve gerçekleştirilen parti imzasının zaman zaman geri planda olduğu bir etkinlikler 

ağıdır. 
116

 

Siyasal iletişim ile propaganda arasında sıkı bir ilişki vardır. Hatta zaman zaman 

siyasal iletişim propaganda olarak tanımlandığı durumlar görülebilir. Propagandada 

kullanılan yöntem ve teknikler siyasal iletişimde de kullanılır, ancak burada 

söylemde farklılık vardır.
117

 Propagandada kullanılan, örneğin kaynağın güvenilir 

olması, kitleyi mesajları almaya hazır duruma getirme, çoğunluktan söz etmek, 

sayılar yerine yuvarlak rakamlar ve oranlar vermek, mesajları yenileme gibi 

özellikler siyasal iletişimde de kullanılmaktadır.
118

 

Siyasal iletişim bakımından propaganda kavramının devreye girmesiyle, siyasal 

iletişim toplum içinde ve toplumlararasında önemli roller oynamaya başlamıştır. 
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Siyasi partilerin başarılı olmak için yaptıkları faaliyetlerin başında yer alan siyasal 

propaganda, özellikle seçim dönemlerinde ön planda yer almaktadır. Siyaset 

sahnesinde yer almak isteyenler, çağdaş siyasal iletişim yöntemlerinin kullanıldığı 

bir seçim propagandasıyla başarılı sonuçlar alabilmektedirler.
119

  

Reklamcılığa benzeyen propaganda, seçim kampanyası olan bir takım hamlelerden 

ibarettir. Bilinen bazı usuller sayesinde, siyasal iletişimle beraber bazı fikirleri ve 

insanları değerlendirirken bu hamlelerin amacıdır. 

3.3.2. Siyasal İletişim ve Reklam  

Reklamcılık, hedef kitle içindeki belirli bir malı satın almalarını, bir hizmeti tercih 

etmelerini ya da kurum ve ürün hakkındaki düşüncelerini değiştirmelerini ve 

güçlendirmelerini sağlamaya yönelik mesajların hazırlanarak medyada para karşılığı, 

imzayla yayınlanması sürecini kapsayan ve insanları tıpkı propagandada olduğu gibi 

belirli fakat ticari bir hedef doğrultusunda harekete geçirme faaliyetidir. Reklam 

olgusu ile siyasal iletişim arasında iç içe bir ilişki vardır. Mal ve hizmetlerin tanıtımı 

ile ilgili olarak yapılan ve toplumlardaki bireyler üzerinde tutum ve davranış 

değişikliği yaratan reklam olgusunun, yine bireylerin belli siyasal görüşlerin 

onanması ve uygulanmasını hedefleyen, onda bu yönde tutum ve davranış değişikliği 

isteyen siyasal iletişim ile amaç açısından benzerlik vardır. 
120

 

Siyasal iletişimde aktörlerin kısa zamanda sonuca ulaşmak istedikleri durumlarda, 

siyasal kampanya dönemlerinde reklamlarda kullanılan yöntem ve teknikler 

kullanılır. Hatta bu dönemlerde ilişki o kadar yakındır ki bu gibi durumlarda 

doğrudan “reklam” formatı ile topluma mesaj verilir ve kısa sürede olumlu sonuç 

beklenir.
121

  

Siyasal aktörler içersinde en yoğun siyasal söylemi olan siyasal partiler seçim 

dönemlerinde kendilerini daha iyi tanıtmak için reklam ajansları ile çalıştıkları 
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bilinmektedir. Dünyada “siyasal reklam” olgusu, pek çok aktör tarafından tercih 

edilen yöntem ve teknikler topluluğudur. 
122

 

Siyasal iletişimin propaganda ile olan ilişkisi dolaylı olarak da propaganda ile 

reklamcılık uzun zaman işbirliği yapması ve birbirlerine paralel olarak gelişmesi  

siyasal iletişimle reklamcılığın hem propaganda da hem de reklamcılıkta aynı 

zamanda kullanılan ortak noktalar vardır. 

3.3.3. Siyasal İletişim ve Pazarlama  

Siyasal iletişim ile pazarlama arasında çok büyük benzerliklerin bulunduğu 

söylenebilir. Bu benzerliklerden ilki, her iki bilimin de pazarlama araştırması, Pazar 

bölümlendirme, hedefleme, konumlandırma, strateji geliştirme ve yerleştirme gibi 

standart pazarlama araçları ve stratejilerinin kullanımına dayanmasıdır. İkincisi, 

seçmenin siyasal Pazar da tüketici olarak görülebilmesidir. Üçüncüsü, her ikisinin de 

yoğun rekabetin yaşandığı alanlarda faaliyet göstermek durumunda olmalarıdır. 
123

 

Siyasal iletişim ile pazarlama arasında ilişki o denli yakındır ki pazarlamanın bir 

türevi olarak “siyasal pazarlama” kavramı yerleşmiştir. Bir ürünün, bir hizmetin 

pazarlanmasında kullanılan özellikler, siyasal aktörlerin dar ve geniş anlamı ile tüm 

söylemleri için geçerlidir.
124

 Seçim zamanında bir partiye oy istenmesi, öncelikle 

parti programının, partinin diğer partilere göre farklılıklarının, seçime girecek 

adayların özelliklerinin seçmen kitlesine çok iyi aktarılması ile olanaklıdır. Bu tür bir 

çalışmanın adı ise “siyasal pazarlamadır”. 
125

 

Siyaset ve pazarlamanın her ikisi de, günlük yaşamda iç içe geçmiş ve bir anlamda 

da insanları yakından etkileyen iki farklı uygulama durumundadır.  
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3.3.4. Siyasal İletişim ve Kamuoyu  

Kamuoyu kavramı, siyaset biliminin temel konularından biri olduğu gibi siyasal 

iletişimle de yakından ilgilidir. Çünkü kamuoyu tutum ve davranışları siyasanın 

oluşumunda çok önemli rol oynamaktadır.
126

  

Kamuoyu kavramıyla pek çok bilim dalı yakından ilgilenmektedir. Dolayısıyla 

kamuoyu kavramına yaklaşımlar da bu çerçevede farklılık arz etmektedir.
127

 

Kamuoyu kavramının, üzerinde ittifak edilen bir tanımı olmasa da genel kabul gören 

pek çok tanımı mevcuttur. Örneğin, kamuoyu; “aynı toplumsal gruplara üye olanların 

belirli bir olay karşısında gösterdikleri ortak tutumlar” olarak tanımlanmaktadır. 
128

 

Türk Dil Kurumu’nun yayınlamış olduğu Türkçe Sözlükte, “kamuoyu, bir sorun 

üzerinde halkın düşüncesi” şeklinde tanımlanmaktadır. 
129

 

Kamuoyunun tutum ve davranışları siyasetin oluşumunda çok önemli rol 

oynamaktadır. Kamuoyu kavramı, siyaset bilimin temel konularından biri olduğu 

gibi siyasal iletişimle de yakından ilgilidir.  

Kamuoyunun oluşmasına olanak sağlayan araçlar arasında yüz yüze yapılan kişisel 

temaslar, kanaatlerin oluşmasında etkin liderler, siyasal liderler, baskı grupları ve 

kitle iletişim araçları (basın, radyo, televizyon, film, kitap, afiş, sergi v.b) 

önemlidir.
130

 Baskı grupları, siyasal partiler ve iktidarlar kamuoyu oluşturma işini 

kendileri yapabilecekleri gibi bu alanda uzmanlaşmış kuruluşlardan veya kişilerden 

de yararlanabilirler.  

Kamuoyunun bizim konumuzu ilgilendiren kısmı, siyasal bir anlam taşımasıdır. 

Kamuoyu, seçimlere katılarak “karara alma süreçlerinin” içinde yer almaktadır. Yine 

aynı kamuoyu, seçimlerde memnun olmadığı siyasal iktidarın görevine son 

vermekte, yerine yeni bir siyasal iktidar işbaşına getirmektedir.  
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3.3.5. Siyasal İletişim ve Medya  

Siyasal iletişim ile medya ilişkisi karşılıklı bir iletişime dayanmaktadır. Siyasiler 

mesajlarını medya aracılığıyla topluma iletirken, toplum da dilek ve isteklerini 

medya aracılığıyla politikacılara iletmektedirler. 
131

 

Günümüzde siyasal iletişim olgu ve sürecinde yoğun olarak kullanılan “medya”, 20. 

yüzyılın 2. yarısına doğru siyasal yaşamın giderek önemi artan ve ayrılmaz araçları 

durumuna gelmiştir.
132

  

Siyasal olarak tanımlanan siyasal parti ya da aday medya aracılığıyla hedef kitlesi 

olan alıcılara mesajlarını iletebilmektedirler. Aynı zamanda alıcılarda medya 

aracılığıyla siyasal parti ya da adaylara mesajlarını iletebilmektedirler. İletişim 

teknolojisindeki hızlı gelişmeler sonucu, kitle iletişim araçları ya da bugünkü yaygın 

kullanımı ile medya, siyasal iletişimde vazgeçilmez bir nitelik kazanmıştır. Medya 

günümüzde, siyasal aktörler ile izleyici arasında aracı konumdadır. Burada iletişim 

iki yönlüdür yani siyasal aktörlerden gelen iletiler yalnızca izleyici/ hedef kitleye 

ulaştırılmaz, aynı zamanda hedef kitlenin mesajları da ya doğrudan ya da bunların 

nabzını tutan gazeteciler aracılığı ile gündeme getirilerek siyasal aktörlere 

aktarılırlar. 
133

 

Yapılan kamuoyu araştırmalarının sonuçları, kitle iletişim araçları vasıtasıyla 

kamuoyuna duyurulmaktadır. Bu açıdan medya, çok önemli bir işlev taşımakta, 

kitlelerin doğru bilgi almasını sağlayan bir kaynak görevi görmektedir. Medya, 

kamuoyu araştırmalarını yayınlarken, kitleleri bilgilendirme görevinin yanı sıra kendi 

ticari çıkarını da ön planda tutarak araştırma sonuçlarına haber gözüyle bakmaktadır. 

Medyanın araştırma sonuçlarını yayınlarken doğrudan taraf tuttuğu da çoğu kez iddia 

edilmektedir. Özellikle siyasal iktidar/medya ilişkilerinin rahatsız edici boyutlarda 

olduğu ülkelerde, yayın organları kendi yaptırdıkları kamuoyu araştırmalarını iktidar 

partilerinin lehine olacak şekilde yayınlayabilmektedirler.  Günümüzde siyasal yapı 
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medyaya bağımlıdır. Siyasal yapı ve siyasal kültür içinde medya, kamusal 

tartışmaların taşıyıcısı olan, siyasal söylemlerin kurulduğu yerdir.
134

 

3.6. Siyasal İletişimde Farklı Yöntemler  

3.6.1. Siyasal İletişim Türleri  

Siyasal iletişim türleri, siyasal iletişimde bulunan aktörlere bağlı olarak 

kümelendirilmekle birlikte, siyasal iletişimin ülke içine ve dışına gönderilip 

gönderilmemesi açısından da kümelendirilmektedir.
135

  

Genelde sözü edilen iletişim türleri, örneğin siyasal partilerin söylemleri çoğunlukla 

içe, hedef seçmen kitlesine yönelik siyasal söylemdir.
136

 Siyasal iletişim ulusal, ülke 

içi yaşamda olduğu kadar, belki ondan daha çok uluslar arası boyutlarda da 

önemlidir.  

Ülkelerin birbirleri ile ilişkilerinin giderek artması birbirleri ile iletişimlerinin de 

gelişmesine neden olmuştur. Günümüzde iletişim teknolojisindeki gelişmeler iki ülke 

ya da ülkeler arası siyasal iletişimin doğrudan bu işten sorumlu siyasal liderler, 

aktörler arasında olmasına rağmen, klasik yöntem olan elçiler aracılığı ile 

devletlerarası siyasal iletişimin önemi hiçbir zaman azalmamıştır.
137

 

Seçim kampanyası sırasında, seçimlere girecek partiler ve adayları ile seçmen kitlesi 

yüz yüze iletişimde bulunur. Seçime katılacak parti/aday ile seçmen kitlesi karşı 

karşıyadır.
138
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3.6.2. Siyasal İletişimde Yöntemler  

Siyasal iletişim çeşitli araçlar ve teknikler aracılığıyla yapılır.
139

 Siyasal iletişimde 

kullanılan yöntem ve teknikler, siyasal olmayan iletişim türlerinde kullanılan yöntem 

ve tekniklere benzerlik gösterir. Ancak, burada ikisi arasında önemli bir fark, 

göndericinin amacına ve alıcı kitlenin özelliklerine bağlı olarak mesajın verilmesinde 

gösterilmesi gereken özelliklerdir. Siyasal iletişimde kullanılan yöntemler; Yüz yüze 

iletişim ya da uzaktan iletişim yöntemleri olarak iki temel başlık altında 

toplanabilir.
140

 Yüz yüze iletişim yönteminde mesajı veren kaynak ile alıcı kitle ya 

dar ya da geniş alanlarda aynı ortamda bulunurlar. Bu tür siyasal iletişimde mesajlar 

sözlü olarak verilir ve çoğunlukla bu mesajların geri beslemi sınırlı da olsa anında 

alınabilir. 
141

 

Yüz yüze iletişim türünde kullanılan yöntemler genelde halkla ilişkilerde kullanılan 

yöntemlere benzerlik gösterir. Konferanslar, kongreler, seminerler, sempozyumlar, 

mitingler, sergi, konser, ev ve hasta ziyaretleri bu tür yüz yüze siyasal söylemin 

yapıldığı sosyal olaylardır. Uzaktan iletişim yöntemi, siyasal söylemde bulunan 

kaynak ile mesajı alacak hedef kitlenin birbirlerini görme olanaklarının bulunmadığı 

durumlarda söz konusudur. Bu araçlar ise, en eskisinden ve klasik olan mektuptan 

başlayarak telgraf, telefon, teleks, faks gibi klasikleşen kanallar ile elektronik iletişim 

teknolojisinin sağladığı görsel ve işitsel ses ve görüntü kasetleri CD, VCD, DVD gibi 

araçlar ile giderek yaygınlaşan ve 21. Yüzyılın en önemli iletişim araçlarından olan 

internet bağlantılı bilgisayar araçlarıdır. 
142

 

Araçlı iletişimin önemli bir boyutu kitlelere yönelik iletişim araçlarıdır. Bu araçlar, 

günlük anlamı ile medya dışında, basılı, sözlü ve görüntülü olmak üzere farklı 
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iletişim araçları ya da tekniklerdir. Daha çok tanıtım, reklam, propaganda araçları 

olarak da kullanılan bu araçlardan siyasal iletişimde de yararlanılmaktadır.
143

  

3.6.3. Siyasal iletişim Fonksiyonları  

Siyasal iletişim Özsoy’a göre üç temel fonksiyonu yerine getirmektedir:
144

  

1. Ortaya çıkan siyasal problemlerin tanımlanmasına yardımcı olmak,  

2. Bu problemlerin siyasal tartışma ortamına girerek meşrutiyet kazanmasını 

sağlamak,  

3. Artık tartışma konusu olmaktan çıkmış, ortak bir görüş birliğine varılmış konuları 

gündemden düşürmek.  

Siyasal iletişimin ilk fonksiyonu olan siyasal problemlerin tanımlanmasında 

siyasetçiler ve medya temel rolleri üstelenirken, ikinci fonksiyonda kamuoyu 

araştırmaları, üçüncü fonksiyonda ise yine medya ön plana çıkmaktadır.
145

    

Olumsuz fonksiyonları arasında ise gerçek dışı ve ipe sapa gelmez konular üzerinde 

gündem yaratarak, hayati konuları gündemden düşürmesi, tek yönlü yönlendirme ve 

propagandalara açık olması gösterilebilir. 

3.7. Siyasal İletişimde Reklam  

Dilimize Fransızca'dan geçen “reklam” (Reclame) en basit ifadeyle, bir ürünün 

tanıtımını sağlama ve satışını arttırma amacını güden, bu amaçla kitle iletişim 

araçlarında belli bir ücret karşılığında yer alan çeşitli mesajlarla kitlelere ulaştırılan 

görüş, düşünce ve haber bütünüdür.
146
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Bir ürün veya hizmet satmak üzere tasarımlanan ikna edici mesajlardan oluşan 

reklam, iletişim Sözlüğü'nde kısaca "malların ve hizmetlerin elde edilebilirliğiyle ve 

nitelikleriyle ilgili bilgilerin geniş bir kamuya bildirilmesi süreci ve araçları” olarak 

açıklanmıştır. 
147

 

Reklamcılığın önemli kollarından birini de siyasal reklamcılık oluşturmaktadır. 

Kesin bir tanımı olmamakla birlikte siyaset bilimciler ve reklamcılar politik 

reklamcılığı “içeriği siyasal olan reklamcılık” şeklinde tanımlamaktadırlar.  

Ylnda Lee Kaid, politik reklamcılığı “Bir siyasal partinin veya adayın kitle iletişim 

kanallarında zaman ve yer satın alarak, seçmenlerin siyasal inançlarını, tutumlarını 

ve davranışlarını etkilemek bakımından, siyasal mesajlar vermek için kullanılması 

süreci olarak”
148

 tanımlamaktadır.  

Siyasal reklam, “kamusal veya siyasal konular veya belirli partiler ve adaylarla ilgili 

düşüncelerin pazarlanmasıdır”.
149

 Bu tanım da, konuya içeriksel bir bakış açısı 

getirmektedir.  

Siyasal reklam Aziz
150

’e göre , “partilerin seçim zamanlarında oy oranlarını 

arttırmayı amaçlayan çarpıcı mesajların profesyonel reklamcılar tarafından görsel, 

işitsel ve yazılı olarak medya için hazırlanmasıdır”
151

. Bu haliyle siyasal reklamcılık, 

bir partinin ya da adayın hedeflerinin anlatılmasında, uğradığı suçlama veya 

saldırılardan arındırılmasında ve aday imajının oluşturulmasında önemli bir konuma 

sahiptir.  

Siyasal partiler, zamanla gelişen teknolojiyle birlikte iktidara gelme çabalarında 

önemli rol oynayan yöntemlerde de değişiklik görülmüştür. Siyasal partilerin iktidar 

olma çabalarında önemli bir konuma sahip olan siyasal kampanyalarda, kitle iletişim 
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araçları kullanılarak seçim kampanyalarında uygulamaya başlanınca, reklamcılar 

tarafından “siyasal reklamcılık” olarak adlandırılmıştır. Siyasal reklam olgusu, daha 

geniş kapsamlı olarak “Siyasal Pazarlama” kavramı ile de açıklanmaktadır. Özellikle, 

batıda siyasal reklamın da içinde olduğu “siyasal pazarlama” olgu ve süreci Türkçede 

farklı anlamda algılandığından bu kavramın çok yerleşmediğini de belirtmek gerekir.  

Politik reklamcılığın üzerinde durulması gereken en önemli noktası ise, iletişim 

sürecinde paralı olma niteliğinin bulunmasıdır. 

Siyaset alanında, siyasal reklamın paralı olması, “reklam” ve “haber” arasında kesin 

bir ayrım uygulamasına neden olduğu gibi; bu ayrım, siyaset bilimi literatüründe, 

paralı/parasız medya, amaçlı/amaçsız iletişim, denetimli/denetimsiz medya ve 

kasıtlı/kasıtsız iletişim gibi ikili ayrımlar yapılmasına neden olmuştur.
152

  

Seçim dönemlerinin vazgeçilmez enstrümanlarından biri olan siyasal reklam bu 

anlamıyla, “aday ya da parti tarafından medyadan yer ve zaman satın alınarak, 

seçmenlerin tutum ve davranışlarını söz konusu aday veya parti lehine oluşturmak 

amacıyla geliştirilen mesajların hazırlanması ve yayınlanması ile ilgili bir siyasal 

kampanya iletişim faaliyeti”
153

 olarak tanımlanmaktadır.  

Siyasal reklamcılık, iletişimin kendisi kadar uzun bir geçmişe sahiptir. Siyasal 

reklam genel oy hakkının kitlelere verilmesiyle, kitle demokrasisine geçişle başlamış 

ve kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle günümüzde yaygın bir biçimde kullanılmaya 

başlanmıştır. Siyasal reklam, kavram ve uygulama olarak ABD‟de doğup geliştikten 

sonra, günümüzde bütün dünyada yaygınlık kazanmıştır. Günümüzde önemli bir 

konumda olan reklamcılık zaman içinde evrim geçirmiştir. Tarihsel açıdan 1950‟li 

yıllara kadar egemen olan propaganda tabanlı seçim stratejileri, hızlı bir değişimle 

siyasal iletişim mantığı içerisindeki siyasal kampanyalara dönüşmüş, adaylardan 
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partiye, ideolojiden inanca geniş bir yelpazede değerlendirilen, seçim stratejileri ve 

taktikleriyle üretilen kampanyalarla şekillendirilmiştir.
154

  

Siyasal reklamdaki gelişmeler, şartların doğurduğu ihtiyaçlardan kaynaklanmıştır. 

Çünkü politik alandaki rekabet oldukça yoğunlaşmıştır. Siyasal pazarlamanın doğuşu 

çok eski tarihlere götürülse bile, modern anlamda gelişmesi ve bir disiplin olarak 

ortaya çıkması 20. yy‟ ın başlarında Amerika’da olmuştur denilebilir.
155

  

İlk kez ABD’de daha sonra Fransa‟da 1953’de, İngiltere’de ise 1959’da sahneye 

çıkan siyasal reklamcılığın Türkiye’ye de gelmesi için fazla beklenmemiş, çok sınırlı 

bir kapsamda bile olsa 1977 seçimlerinde uygulama alanı bulmuştur. Türkiye’de 

geniş kapsamda ilk kez 1983 genel seçimlerinde tanık olunan siyasal reklamcılık, 

1990’lardan 2000’lere, neredeyse istinasız bütün partilerin benimsediği bir iletişim 

biçimi olarak gözde bir yer kazanmıştır.  

3.7.1. Siyasal Reklamın Özellikleri  

Siyasal reklamın özelliği, “fikir pazarlaması olmasıdır. Siyasal reklamın öğeleri 

arasında; “ bir siyasal partiye üye olmak, siyasal parti faaliyetlerine katılmak, ülke 

sorunlarına yönelik parti politikaları üretmek, üretilen bu politikaları yaymak” gibi 

faaliyetler yer almaktadır.  

Siyasal reklamda reklam yapanın, reklamın paralı olması nedeniyle, reklam 

mesajının içeriğini ve biçimini de denetlemesini beraberinde getirmektir.
156

 Bu 

durum, siyasal reklamların en önemli özelliği olarak dikkat çekmektedir. Siyasal 

reklamcılık bilgilendirme, herhangi bir adayı tanıtma, aday ya da partinin vaatlerini 

doğrudan ulaştırma, ikna etme, hatırlatma ve destekleme gibi işlevlere sahiptir.
157

  

Söz konusu işlevler, siyasi partilerin kitlelere ulaşmada kullandıkları belirli slogan ve 

mesajlarla kitlelerin ilgi ve dikkatini belirli konulara çekmek ve inanç aşılamak 
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amacıyla düzenlenen afişler, posterler, ilanlar ve diğer görsel, işitsel ya da basılı 

reklam teknikleri aracılığıyla yerine getirilmeye çalışılmaktadır.
158

  

Siyasal reklam, aday ve partilerin siyasal gereksinimlerinin belirlenmesi ile başlar, 

bunların karşılanmasına yönelik çözümler geliştirip bunları çeşitli taktikler ve 

stratejilerle seçmenlere sunar ve karşılığında seçmenlerin desteğini kazanmaya 

çalışır. Daha sonra kazanılan oyların karşılığında, oy sahiplerinin memnuniyetinin 

sağlanmasına yönelik olarak gerekli iletişim, bilgilendirme ve ikna süreci ile devam 

eder.
159

  

Siyasal pazarlamada amaç bir adayı en çok sayıda seçmene tanıtmak, öteki adaylarla 

arasındaki ayrımı belirtmek ve seçimi kazanmak için en çok oyu 

toplayabilmektir.
160

Siyasi reklamın, bazı seçim sonuçlarında kararsız seçmenleri ve 

parti liderlerine karşı toplumsal duyguları etkileyebilirken, oy verme özelliklerini 

radikal bir biçimde değiştirmede etkisinin az olduğu iddia edilmektedir. Siyasi 

reklamlar genellikle son anda karar veren veya seçimlere pek ilgi duymayan 

seçmenleri ikna etmeyi amaçlamaktadır. Siyasal reklamlar kısa, basit, göz ve kulağa 

iyi hitap edebilecek şekilde düzenlenmiş mesajlardır. Siyasal pazarlamanın bir diğer 

özelliği, kurumsal tanınma ve destek kazanma amacıyla siyasal örgütler tarafından 

yürütülen faaliyetleri yürütmesidir.
161

  

Siyasal reklâmlar, günümüz seçim kampanyalarının vazgeçilmez enstrümanları 

haline gelmiştir. Profesyonel iletişim uzmanlarından oluşan ekipler tarafından 

hazırlanan bu reklâmlar, özellikle seçim dönemlerinde seçmenlerin tercihlerini kendi 

lehlerine çevirmek isteyen siyasal partiler ve adaylar açısından büyük önem 

taşımaktadır. Siyaset pazarlaması seçmelerin bir müşteri olarak algılanmasını 

sağlamaktadır.
162

  Siyasal reklam siyaset, pazarlama ve iletişim perspektiflerinden ele 

alınması gereken disiplinler arası gelişmekte olan, sadece basitçe modern siyasetin 
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reklam özelliklerini açıklamayan, aynı zamanda parti ve seçmen davranışlarının 

analiz aracı olan farklı bir alt disiplindir.
163

 

3.8. Siyasal Tutumların Oluşumu 

Araştırmamız açısından önemli olan bir konu da bireylerin siyasal tutumlarının nasıl 

oluştuğudur. İnsanlar birtakım biyolojik ve fizyolojik özellikler ile dünyaya gelirler. 

Cinsiyet, saç, göz, rengi, kemik yapısı, kas yapısı her insanda doğuştan edinilen 

özellikler arasındadır. İnsanoğlu bu fizyolojik ve biyolojik özellikleri yanında zeka, 

akıl gibi yaşam kalitesi ve refah düzeyine göre değişebilen özelliklere de sahiptir. 

Günümüzde zeka düzeyinin eğitim, beslenme gibi dışarıdan bireye etki eden 

faktörler ile ilişkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Birey doğumundan 

ölümüne kadar içinde yaşadığı toplumdan ve özellikle de ailesinden etkilenir. Ailede 

başlayan bu etkileşme sürecine toplumsallaşma diyoruz. Kişinin hayatı boyunca 

sahibi olduğu tutumları çocukluk çağlarından başlayan toplumsallaşma sürecinde 

edindiği deneyimlerle yakından ilgilidir.
164

 

Bireyler siyasal tutumlarını siyasal toplumsallaşma süreci içinde edinirler. Bu açıdan 

siyasal toplumsallaşma sürecine kısaca değinmek gerekir. Genel olarak sosyalleşme 

kavramı toplumun değer, inanç ve davranışlarının birey tarafından benimsenmesi 

süreci olarak ifade edilebilir. Siyasal sosyalleşme kavramını bu tanım ışığında siyasal 

inanç, değer yargıları ve siyasal davranışların birey tarafından benimsenmesi süreci 

olarak tanımlamak mümkündür.
165

 Siyasal toplumsallaşma gelişmiş ve geleneği olan 

bir siyasal kültürün olduğu toplumlarda daha belirgin olarak görülür. Siyasal 

toplumsallaşmayı bir başka açıdan kişinin içinde yaşadığı toplum ve çevre ile 

doğrudan ya da dolaylı olarak etkileşimleri sonucu edindiği siyasal kültürün derecesi 

doğrultusunda kendi toplumu ve diğer toplumların siyasal sistemleri ile ilgili görüş, 

fikir ve tutumlarının gelişmesi olarak tanımlayabiliriz.
166
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Siyasal toplumsallaşma kişilerin içinde yaşadıkları toplumun siyasal kültürü ile ilgili 

bilgi sahibi olmaları ile başlar. Diğer bir ifade ile toplumda hakim siyasal   kültür 

yaygınlaştıkça buna paralel olarak siyasal bilinçlenme düzeyinde yükselme 

görülecek ve toplum daha çok siyasetle ilgili hale gelecektir. Siyasal kurumlarla 

ilişkilerin niteliği ve niceliğinde artma olacaktır.
167

 

Görüldüğü gibi siyasal tutum kavramı, siyasal kültür kavramı ile de yakından 

ilişkilidir. Bir toplumun ortak yaşam tarzını etkileyen, onu yönlendiren siyaset 

kurumuna karşı o toplumun üyelerinin ortak olarak paylaştıkları bir takım görüş, 

beklenti, tutum ve davranışları olacaktır.
168

 Bir ülkenin siyasal yaşamı ili ilgili o 

milletin üyelerinin tutum, inanç ve duyguları o milletin siyasal kültürünü 

oluşturmaktadır. Kişinin geçmiş deneyimleri siyasal tutumlarına şekil vermektedir. 

Kişinin siyasal tutumu gelecekte sergileyeceği siyasal davranışları üzerinde 

belirleyici olacaktır.  

Kişinin siyasal tutumunun oluşumunda üç temel unsur etkilidir. Bunlar bilişsel, 

duygusal ve yargısal etkenlerdir. Kişinin siyasal düzenin işleyişine, siyasal sistemin 

aktörlerine, ülkenin o anki ekonomik-sosyal-siyasal meselelerine dair bir önbilgisi 

vardır. Bu siyasal tutumun bilişsel öğesini oluşturur. Birey bu bilgiler doğrultusunda 

siyasal düzene uyum sağlar ve onu etkiler. Bireyin ailesi çevresi, arkadaşları ile 

etkileşimi sonucu siyasal objelere ve konulara duygusal bir bakış açısı ile yaklaşabilir 

ve kimi zaman hâkim otoriteye karşı başkaldırma davranışı geliştirebilir. Bu bireyin 

siyasal tutumunun oluşmasındaki duygusal öğedir. Bir de kişi siyasal sistem 

hakkında ahlaki ve içsel bir değerlendirme oluşturabilir. Bireyin sahip olduğu 

demokrasi anlayışı mevcut siyasal düzenin kişisel hak ve özgürlükler konusunda 

getirdiği açılımlardan tatmin olmayabilir veya birey ahlaki olarak siyasal                       

patronaj sistemine ve popülizme karşı olabilir ve siyasal tutumunu bu hassasiyetleri 
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doğrultursunda geliştirebilir. Bu etkenler bireyin siyasal tutumunun oluşumundaki 

yargısal unsuru oluştururlar.
169

 

3.9. Siyasal Tutumların Değişimi Süreci 

3.9.1. Tutumların Değişimi 

Tutumlar insanın düşünce dünyasının dış dünyadaki bir psikolojik objeden tutumlara 

zıt davranışlar geliştirebilirler. İnsan grup içinde kimi zaman sahip olduğu tutumların 

aksi yönde davranmaya zorlanabilir. Çevresel ve kişisel etmenler tutum değişiminde 

etkin rol oynamaktadır. Bununla birlikte tüm yaşam boyunca sabit kalan ve bireyle 

özdeşmiş değişmesi oldukça zor olan tutumların varlığı da yadsınamaz bir gerçektir. 

Genel olarak tutum değişim süreçleri ikna ve uyum işlemleri sonucu ortaya çıkar. 

Kişi karşıdan gelen mesaja kimi zaman ikna edilir kimi zaman da kendi kendini 

mesaj doğrultusunda ikna eder.
170

 

Belirli bir zaman dilimi içinde yapılan tutum ölçümleri, tutumların bir süre sonra 

çeşitli değişkenlerin etkisi ile değişerek yeni bir form kazandığı göstermiştir. 

Tutum durağan değil etkilenmesi sonucu oluşurlar. Günlük yaşamda bireyler sahip 

oldukları temel aksine dinamik bir kavramdır. Sosyal yaşam içinde bireyin tutumunu 

değiştirmeyi amaçlayan birçok gelişme ve oluşum ortaya çıkmaktadır. Toplumsal bir 

hareket oluşturmak ya da var olan bir hareketi etkilemek istendiğinde ilk olarak o 

topluluğu oluşturan bireylerin tutumları hedef alınır. Örneğin işadamları ve 

yöneticiler işyerlerinde ya da kurumlarında bir değişime gitmeden önce bu 

yeniliklere çalışanların nasıl tepki vereceğini, yeni durumunu nasıl 

kabulleneceklerini hesap ederken o kişilerin tutumlarını hedef alırlar. Aynı şekilde 

bir üretici piyasaya yeni bir ürün çıkartmadan önce tüketicilerin o üründen 

beklentilerini, daha önceden sahip oldukları kanı ve tutumlarını dikkate alır. Yeni bir 

parti kuruluğunda parti eliti hedef aldığı toplum kesiminin görüş, his ve duygularını 
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yani tutumlarını dikkate alarak bu tutumları etkilemeye ve değiştirmeye yönelik 

siyasal ve toplumsal mesajlar verir ve bu mesajları hedef olarak seçtiği kitle ile 

açıktan çatışmayacak bir biçimde topluma sunar.
171

 

Yaşam tarzının doğrudan tutum üzerinde etkili olduğu durumlar vardır. Bir 

uyarıcının kendine has özelliklerinin yanında bizim uyarıcı ile karşılaşan çevrenin 

olumlu ya da olumsuz özellikleri tutumumuzun belirlenmesinde etkili olacaktır. 

Örneğin siyasal bir mitinge daha önce hiç katılmamışsak, bir mitinge katılma 

isteğimiz hem merakımızdan hem da yakın bir arkadaşımızın telkinlerinden veya 

gerçekten merak duygumuzu tatmin etme arzumuzdan da etkilenecektir. Tutum 

objesi hakkında elde edilen bilgiler bazen tek başlarına belirleyici olabilirler. Söz 

konusu bu bilgilerin tutumu değiştirici rol oynaması, tutum objesi ile ilgili önceden 

sahibi olduğumuz beklentilerin bilgilerimize ters düşmesi sonucu ortaya çıkar. Strobe 

ve Lenkert 1988 yılında konu ile ilgili bir araştırma yapmışlardır. Almanya’da bir 

senedir bulunan Amerikalı öğrenciler ile Almanya’ya yeni gelmiş öğrencilerin 

Almanlarda gördükleri olumlu vasıflar arasında belirgin bir fark gözlemlenmemiştir. 

Aynı araştırma Fransa’da bulunan Amerikalı öğrenciler üzerinde tekrarlanmıştır. 

Fransa hakkında Amerikalı öğrenciler az sayıda olumlu ve çok sayıda olumsuz 

özellikler belirtmişlerdir. Sonuç olarak Almanya’ya giden öğrenciler Almanlarla 

ilgili önceden sahip oldukları kanı ve tutumlarında haklı olduklarını görmüşler ve 

tutumlarında çok az bir değişme görülmüştür, buna karşın Fransa’ya giden öğrenciler 

önceden sahip oldukları Fransızlara dair kanılarında hayal kırıklığına uğramışlar ve 

köklü tutum değişikliğine uğramışlardır.
172

 Siyasal tutumların değişmesi konusuna 

değinmeden önce tutum değişikliğinin önündeki engellere kısaca değinmekte yarar 

vardır. 

3.9.2. Tutumların Değişimi Önündeki Engeller 

Bireyin çocukluk yıllarında ailesi ve yakın çevresi içinde kazandığı ana tutumların 

değişime uğraması oldukça zordur. Bireyin yaşam süresinin ilk yıllarında edinmiş 

olduğu sabit fikirleri diğer bir ifade ile saplantıları tutumlarının abartılmış şeklidir. 
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Saplantılar içlerinde bilgisel öğelerden çok duygusal öğeler içerirler. Bu duygusal 

oluşumların değiştirilmesi oldukça zordur. Diğer bir ifade ile saplantı halini almış 

tutumlarda değişim gözlemlenmesi az rastlanan bir durumdur. Saplantılar bireyde 

belirli bir konu ya da objeye karşı oluşan olumsuz bakış açılarının ürünleridir. 

Saplantı halini almış tutumlar bireyde genellikle eksik bilgi sahibi olma sonucu 

ortaya çıkarlar. Bireyin saplantılarından kurtulması ve dolayısı ile tutum 

değişikliğine gidebilmesinin yegâne yolu bilgi eksikliğinin giderilmesidir. 

Tutumların değişmesinde ilk aşama bireyin tutumunun doğru bilgilere dayanmadığı 

konusunda şüphe duymaya başlamasıdır.
173

 Tutum değişikliğinin ortaya çıkması için 

dört unsurun gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bu etkenler güçlü bir iletişim, 

inanılırlık derecesi yüksek bir kaynak, değişime karşı aşırı şekilde direnç 

göstermeyen bir hedef kitle ya da kişi ve son olarak tutum değişimine olanak 

sağlayacak elverişli ortamdır. Bu etkenlerin hepsinin gerçek yaşamda sağlanması ne 

kadar olasıdır? Bu soruya cevap ararken karşımıza tutum değişiminin önündeki 

engeller konusu çıkmaktadır. Tutum değişimi için kaynak ve kaynaktan hedefe doğru 

bir mesajın varlığı gereklidir. Bu mesaj hedefe ulaşmazsa beklenen tutum değişimi 

gerçekleşmez. Mesajın kaynaktan hedefe ulaşmasını zorlaştıran bir takım engeller 

vardır. Propaganda faaliyeti ile uğraşanların ve siyasal partilerin etkili bir tutum 

değişimi sağlamalarının önündeki en büyük engel hedef kitleye mesajı istedikleri 

şeklide ulaştırma sorunudur. Tutum değişiminin önündeki diğer önemli engel iki 

aşamaya dayanan bilgi aktarımıdır. Mesajın belirli bir bölümü kitle iletişim araçları 

ile iletilse de önemli bir bölümü toplum içinde kanaat önderleri olarak bilinen kişiler 

tarafından iletilmektedir. Mesajın ne içerdiğinden daha çok kanaat önderleri 

tarafından nasıl anlaşıldığı bu noktada önem kazanmaktadır. Etkili bir tutum 

değişiminin sağlanması için mesajın hedefe net olarak ulaştırılması gerekir. Kanaat 

önderleri mesajın hedef kitleye doğru biçimde aktarılması noktasında önem 

kazanmaktadır çünkü kimi zaman onlar, mesajın içeriğini çarpıtarak hedef kitleye 

aktarmaktadırlar. 
174
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Tutum değişiminin önündeki diğer bir engel algıda seçicilik konusudur. Bireyler 

kendilerine ve ön bilgilerine yakın hissettikleri mesajları alırlar. İnsanlar daha 

önceden benimsemiş oldukları düşünce ve bilgileri daha fazla dinleme ve okuma 

eğilimi taşırlar. Buna geçerli seçicilik denmektedir. Bireyin önceden sahip olduğu 

kendi doğrularını korumak için mesajda kendilerine yakın gelen noktaları alıp aykırı 

noktalardan kaçınmalarına güdülenmiş seçicilik denir. Güdülenmiş seçicilik de tutum 

değişiminin önündeki önemli engellerdendir. Sonuç olarak gerçek yaşamda hedefe 

ulaşabilme hedef kitlenin bilgi düzeyinin düşüklüğü, algıda seçicicilik gibi engeller 

sonucu tutumların değişimi oldukça zor olmaktadır. Bu engeller aşıldığı takdirde 

tutum değişimi olanaklı olacaktır.
175

 Bu konu bireyin siyasal tutumun değişimi 

konusu kapsamında değinilen tutum değişimini sağlamaya yönelik kitle iletişim 

araçları ve propaganda faaliyetlerinin incelenmesi esnasında verilen örneklerle daha 

da açıklığa kavuşturulacaktır. 

3.9.3. Siyasal Tutumların Değişimi 

Kalıplaşmış tutumlar da dâhil olmak üzere siyasal tutumlar, onları oluşturan faktörler 

göz önünde tutulmak kaydıyla dışsal faktörlerce etkilenebilir ve değiştirilebilir. 

Siyasal tutumların değişiminin bir takım pratik sonuçları vardır. Bir partinin yerini 

diğerine bırakmasında siyasal tutumların etkilenmesi süreçleri etkili olmaktadır. Yine 

bu konu ile ilgili olarak, yeni bir rejimin kurulması esnasında belirli bir dünya 

görüşünün tutumların değiştirilmesi yolu ile toplumun önemli bir kesimine 

benimsetilmesi söz konusu olabilmektedir.
176

 

Kalıplaşmış bir siyasal tutumun değişebilmesi devamlı olarak bireye bilgi 

aktarılmasına ve bu işlemin defalarca tekrarlanmasına bağlıdır. Yukarda da 

değinildiği üzere tutum değişiminin birey ve dış çevre arasında bir etkileşim ve 

arkasından iletişim kurulmadan ortaya çıkması oldukça zordur. Daha açık bir ifade 

ile bireyin belirli bir konuda bilgi aktarımına açık olması gereklidir. Bireyle iletişim 

kurarak tutumun dışarıdan etkilemenin, bireyde var olan tutumu daha da 

güçlendirmek, önceden bireyde var olan kalıplaşmış bir tutumu yumuşatmak, var 
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olan tutumu tamamen değiştirmek ve son olarak ilk kez karşılaşılan bir duruma karşı 

yeni bir tutum geliştirmek gibi dört temel hedefi vardır.
177

 

Birey karşılaştığı farklı durumlarda gösterdiği çeşitli tepkileri ile belirli bir davranış 

tarzı ortaya koyar. Kişinin ilk kez karşılaştığı, daha önceden tecrübesi olmayan ve 

temel tutumlarının dışında kalan konularda tutum değişikliğine gitmesi gerekebilir. 

Aksi takdirde değişen şartlara eski tutumlarının ışığında eski davranış kalıplarına 

göre davranmak bireyi uyumsuzlaştırır. Bunun sonucu toplumda ve bireyin 

kendisinde tatminsizlik duygusu yaşanır. Bireyin küçük yaşlarda edindiği temel 

tutumları tüm hayatı boyunca davranışlarında belirleyici olacaktır. İnsanlar yeni bir 

tercih söz konusu olduğu zaman kendilerine yani temel tutum haritalarına en yakın 

hissettikleri yönde hareket ederler. Birey tutumları ile çatışmayan davranış tarzları 

ortaya koydukça bu tutumları daha da kemikleşir ve güçlenir. Birey ancak kendisine 

yakın hissettiği mesajları alır, kabul eder, yaşadığı tecrübelerden onu rahatsız 

etmeyenleri belleğine kaydeder; yabancı, rahatsız edici karşılaştığı her türlü davranış, 

mesaj, teklif ve hatırayı ise bilinçaltına iter ya da hiç kabul etmeden doğrudan 

reddeder. Bu durumu birkaç örnekle açıklamaya çalışalım. Bir öğrenci sınavda 

sorumlu olduğu konulardan kendi tutumuna uygun olanları öğrenmekte hiçbir 

güçlükle karşılaşmaz iken kendi tutumuna ters gelen bilgileri daha çabuk 

unutabilmektedir. Öğrenciye ilgili olmadığı konularda yoğunlaşmak oldukça zor 

gelmektedir. Yine konu ile yapılan diğer bir araştırmada deneklere bir işçinin 

fabrikada çalışan, düşük ücret alan, genellikle sol ideolojilere eğilimli olan bir kimse 

olduğu söylenmiştir. Kısa bir süre sonra bu özelliklere normal bir işçinin zeki olduğu 

bilgisi de eklenmiştir. Daha sonra araştırmada kullanılan deneklerden ortalama bir 

işçinin özelliklerini saymaları istenmiştir. İşçilere yakın bir tutum sahibi olanlar işçi 

ile ilgili tüm özellikleri eksiksiz sayarlarken işçilere karşıt bir tutum sahibi olanlar ise 

işçilerin zeki insanlar oldukları bilgisi unutmuşlardır.
178

 

Farklı ideolojilere sahip insanlar aynı durum karşısında farklı düşünebilir ve farklı 

davranışlarda bulunabilirler. Siyasette bazı dönemlerde olağandışı hiç beklenmeyen 
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olaylar bireyin karşısına çıkabilir. Macaristan’ın farklı bir sosyalist yönetim 

modeline yönelmesi sonucu SSCB bu ülkeye müdahale etmiş ve bu yeni yönetim 

açılımını çok sert bir şekilde bastırmıştır. Aynı davranış tarzını Polonya’daki işçi 

hareketleri sırasında da gösteren SSCB o güne kadar sosyalizmi benimseyen ve 

yaşamaya çalışan birçok batılının kafasında soru işaretleri ortaya çıkarmıştır. Bu 

müdahaleler sonucu birçok militan Batıdaki komünist partilerden ayrılmıştır. Fakat 

ilerleyen yıllarda bu militanların tekrar partilerine ve eski yaşam tarzlarına geri 

döndükleri gözlemlenmiştir. Buradan şu sonuca ulaşmak mümkündür. Birey siyasal 

tutumu ile taban tabana zıt bir açılım ile karşılaşınca bu mesajı görmezden 

gelebilmekte ya da tamamen çarpıtarak tutum yapısına uydurmakta ve 

içselleştirmektedir.
179

 

Siyasal tutumların değişime uğrayabilmesi ancak koşulların değişmesi ya da 

koşulları algılayış biçiminin değişmesi ile mümkün olacaktır. Algılama biçimi ancak 

ortamsal koşulların değişmesi ile değişebilecektir. Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya 

arasındaki siyasal ilişkiler yumağı bu konuda aydınlatıcı olacaktır. Birinci Dünya 

savaşı da dahil o güne kadar Ruslarla devamlı savaşmış olan Türk Milleti, Rusya’da 

ihtilal olması ve yönetimin değişmesi sonucu bir anda kendisini SSCB’nin yanında 

bulmuş ve ona olan bakış açısı değişmiştir. Birinci Dünya Savaşı sonrası SSCB’nin 

yayılmacı dış politikası sonucu, Ruslara şüphe ile yaklaşan eski tutumlara dönüş 

yaşanmıştır. Değişen koşullar insanların bakış açılarını değiştirebilmektedir. 

Koşulların ve buna bağlı olarak algılama biçimlerinin değişmesine verilebilecek 

diğer bir örnek de siyasal iktidarda ya da dışında olma konusudur. Demokratik bir 

sistemde iktidara ortak olan radikal bir parti muhalefette iken yürüttüğü siyasetten 

uzaklaşmakta, merkezin bakış açısına yaklaşmakta sisteme adapte olmaktadır. İktidar 

olmak ve bunu kullanma güdüsü insanlara beraberinde iktidarda kalma isteğini de 

uyandırmaktadır. Bu sebeple iktidara gelen aşırı uç bir parti çoğunlukla ve sistemin 

temel dinamikleri ile çatışmayan politikalar izlemektedir. Bu durum zamanla siyasal 

tutumlarda değişime yol açmaktadır.
180
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3.10. Siyasi Algı Yönetimi ve Algı Oluşturma 

Daha çok psikoloji biliminin ilgi alanına düşen “Algı” kelimesi sadece pasif olarak 

veriyi almak anlamına gelmemektedir. Algı daha çok dünyayı ve çevreden gelen 

verileri anlamlandırmak ve bireysel deneyim hale getirmek ile ilgili ilgilidir. Burada 

insanların bir dünya görüşü oluşturması söz konusudur.
181

 Daha da ötesi ise bu dünya 

görüşünün deneyim haline getirilmesi ile ilgilidir. Öksüz’ e göre algı yönetimi 

temelini ikna ve inandırma faaliyetleri oluşturur.
182

 

Bernstein’ ın tanımı bir yana; algı yönetimi kavramını ortaya atan kurum ABD 

Savunma Bakanlığı’dır. Bakanlık tanımı şu şekilde yapmıştır: 

“Kitlelerin duygu, düşünce, amaç, mantık, istihbarat sistemleri ve 

liderlerini etkileyerek seçili bilgilerin yayılması veya durdurulması; 

bunun sonucunda hedef davranış ve düşüncelerinin hedefleyenin istekleri 

doğrultusunda yönlendirilmesidir. Algı yönetimi gerçekler, yansıtma, 

yanıltma ve psikolojik operasyonların bir bütünüdür.”
183

. Tanım 

içerisinde de belirtilen şekliyle, aslında Amerika’nın yurtdışındaki 

operasyonlarında kullandığı sistemin de temelini oluşturmaktadır. Amaç 

önce halklar arasında algıyı yönetmeyi başarmaktadır. 

Algı ve algılama süreçleri açısından başka bir tanımlama İnceoğlu tarafından 

yapılmaktadır. İnceoğlu’ na göre dış dünyamızdaki somut /soyut nesnelere ilişkin 

olarak aldığımız duyumsal bilgi algılamadır.
184

 İnceoğlu bu tanıma ek olarak algı 

sürecinin fizyolojik yanı beş duyu ile özümsediğimiz yanını da ön plana 

çıkarmaktadır. Ancak bu tezde algının sosyal ve psikolojik yanına daha çok 

değinilecektir. 

Bugün algı yönetimi her alanda kullanılmaktadır. Reklamcılık, halka İlişkiler, 

pazarlama bunların başında gelmektedir. Diğer taraftan siyasette ise algı yönetiminin 
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son yıllarda daha sıkça kullanıldığı bir alan olmuştur. Kitle iletişim araçları ve sosyal 

medya algı yönetiminin sağlanmasında aracı hale gelmiştir. Bu çerçevede algı 

yönetimi, kitle iletişim araçları ve siyasi tutum değiştirme arasında önemli bir bağ 

olduğu söylenebilir. Algı yönetimini özellikle Arap Baharı ve 2013 yılındaki Gezi 

Parkı olayları ile bağlantılandıra biliriz. Bu olaylarda da özellikle sosyal medya 

üzerinde algı yönetimi ile belirli sonuçlara ulaşmaya çalışılmış, seçili bilgilerin 

yayılması ve durdurulması sağlanmıştır. 

3.11. Siyasal Katılım ve Siyasi Tutum Oluşturma ve Değiştirme 

Siyasal katılım demokrasinin olmazsa olmazıdır. Esasen sahip olunan veya 

değiştirilen siyasi tutumun da bir yansımasıdır. Dilber’e göre siyasal katılım, siyasal 

sistem içindeki bireyin doğrudan veya dolaylı biçimde yöneticilerin seçimini ve 

kararlarını etkilemeyi amaçladığı eylemler bütünü olarak tanımlanmaktadır.
185

 Diğer 

bir tanımda ise siyasal katılma siyasal toplumsallaşma içerisinde gerçekleşen, düşük 

ilgi düzeyinden en yüksek ilgi düzeyine her türlü etkinlikleri davranışları, değer ve 

tutumları içeren siyasal karar vericileri ve siyasal sistemi şu veya bu kadar etkileyen 

süreçler ve olgular bütünüdür.
186

 Tanımdan da anlaşılacağı üzere siyasal katılım hem 

bir süreç hem de bir olgu bileşimidir. Hem değerleri hem de tutumları içerir. Bu 

çerçeveden siyasal tutum ve siyasal katılım arasından da bağ bulunmaktadır. 

Oluşan siyasal tutumun kendini gösterdiği en önemli araç siyasi katılımdır. Siyasal 

katılım esasen sadece oy kullanmaktan ibaret değildir. Kapsamı siyasete duyulan 

ilgiden başlayan ve siyasal eylem kadar giden bir tutum ve etkinlik bileşimdir. 
187

 

Günümüzde kitle iletişim araçlarının siyasi katılım üzerindeki etkisi incelendiğinde 

iki temel görüş sunulabilir. Bunun birincisi kitle iletişim araçlarını izlemenin siyasi 

katılıma azaltıcı bir etki yaptığı yönündedir. Burada güven zedelenmesi temel sebep 
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olarak gösterilmektedir. Diğer taraftan başka bir görüş ise siyasi sosyalleşmeyi 

arttırdığı ve bunun da siyasi katılımı tetiklediği yönündedir.
188

 

Bütün yukarıdakileri bir yana bırakırsak, siyasal tutum oluşturmada ve /veya 

değiştirmede tek bir etkenin varlığını (örneğin;siyasal katılım) düşünmek yanıltıcı 

olacaktır. Günümüz oy tercihinin belirlenmesinde ve siyasi görüşün şekil almasında 

pek çok faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz. 

1 Parti ve liderine bağlılık 

2. Yaş 

3. Kitle iletişim araçları 

4. Eğitim düzeyi 

5. Sahip olunan ve ulaşılan bilgi kaynakları 

6. Cinsiyet 

Bu etkenlerle ilgili muhtelif zamanlarda çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bunlardan 

bir tanesinde siyasal tercih oluşturma sürecinde en güvenilir olarak gazete 

belirlenmiştir. Kitle iletişim araçları içerisinde siyasal tercih oluşturma sürecinde 

gazetenin en güvenilir olarak algıladığını ortaya çıkarmıştır.
 189

. Bu bulgunun sebebi 

olarak ise gazetenin, doyurucu ve detaylı bilgi vermesinin yanı sıra, bireyin seçimiyle 

satın alınan bir araç olması gösterilmiştir. Yine yukarıdakilere ek olarak aynı çalışma 

çerçevesinde ve aynı zamanda seçmenin okuduğu gazete ve oy kullandığı partinin 

doğru orantılı olması, gazete ve siyasi parti arasındaki ilişkiyi de kanıtlamaktadır.
190

 

Tutum değişikliği ile ilgili olarak kitle iletişim araçlarının etkisi daha çok grup 

içindeki etkisi ile bağlantılı olarak belirtilebilir. Esasen kitle iletişim araçlarında 

amaç sadece birey bazında etki sağlamak değildir. Toplumsal bazda da ve grup 

içerisinde insanların mesajı alması sağlamaktadır. Bu anlamda da verilen mesajlar 

belirli kesimleri hedef alacak şekilde verilmeye çalışılmaktadır. İnceoğlu’nun da 
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belirttiği üzere tutumların oluşmasında ve değişmesinde pek çok aracı unsur 

vardır.
191

 Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: 

1) Mesajı alanın ön eğilimleri ve bu eğilimlere uygun seçme, algılama ve katılma 

mekanizmaları: 

Bu kısımda yetişkinlikten günümüze taşıdığımız ve çoğu zaman aileden getirdiğimiz 

siyasi görüşleri örnek verebiliriz. Mesaj alanlar olarak yetiştiriliş şeklimizin bize 

sağladığı muhafazakâr, demokrat, İslamcı, kapitalist ve benzeri siyasi ön eğilim nasıl 

bir siyasi tutum sergileyeceğimizi de beraberinde getirir. 

2) Grup bağlılıkları: 

Özellikle siyasi görüşlerin oluşmaya başladığı ve grup içinde bulunma ihtiyacı 

hissedilen lise ve üniversite yıllarından başlayarak siyasi tutumu oluşturma, 

geliştirme ve değiştirmede bağlı bulunduğumuz grubun önemi yadsınamaz. 

3) Diğer çevresel unsurlar 

Kitle iletişim araçlarını diğer çevresel unsurlar içinde değerlendirmek yanlış 

olmayacaktır. Kitle iletişim araçlarının etkisi siyasal tutum değişikliğini sağlamak 

açısından toplumdan topluma farklılık gösterecektir. Kitle iletişim araçlarına 

ulaşımın zor ve ya kısıtlı olduğu toplumlarda halk kitle iletişim araçları yerine 

kamuoyuna liderlik eden kişi ve politik figürlerden destek alacaktır. Yine benzer 

şekilde az gelişmiş toplumlarda eğitim seviyesi, okuryazarlık oranı ve refah düzeyi 

düşük olduğundan kamuoyunda önderlik eden kişi veya politikacıların söylemleri bir 

dayanak noktası olarak görülecektir ve ulaşılabilinen kaynaklar da bu politikacıların 

söylemine göre değerlendirilecektir.
192

 Eğitim ve kültür düzeyi düşük toplumlarda 

kavramlar üzerinden yapılan siyaset çok başarılı olmamaktadır. Bu tür toplumlarda 

daha çok hal ağzından veya sembollerle konuşulması tercih edilmektedir. Bu 

yüzdendir ki kamuoyu dayanak noktası olarak görülen ve liderlik eden kişinin 
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söylemi önem arz eder. Özsoy bu çerçevede SHP’nin 1989’da yerel seçimlerdeki 

sloganının etkisinden bahsetmektedir. Slogan “Kendinizi bir limon gibi ezdirmeyin” 

olarak belirlenmiş ve SHP’ye yerel Seçimlerde büyükşehirlerde belediye 

başkanlıklarının büyük kısmını kazandırmıştır.
193

 

Tutum değişikliği çerçevesinde yapılan propaganda ve benzeri çalışmalar sadece 

düşünsel olarak bir değişiklik sağlamayı amaçlamaz. Burada önemli olan o tutum 

değişikliği ile birlikte gelecek eylemsel değişikliği de sağlamaktadır (Örneğin; 

seçimlerde oy kullanılması ve siyasi partinin bu oyla istediği sonuca ulaşması gibi). 

Dolayısıyla siyasi tutum değişikliğini sağlama adına propaganda yapan siyasiler 

manifestolar, inanç bildirileri, programlar, bildiriler ve öğretici eserler vb.
194

 Ancak 

tekrar belirtilmesi önemlidir ki özellikle az gelişmiş toplumlarda bu araçların 

kamuoyu önderi tarafından sunulması siyasi tutum değişikliğinin sağlanması 

açısından içerikten çok daha önem arz etmektedir. 

3.12. Kamuoyu Oluşturmada Halkla İlişkilerin Önemi 

Edward Bernays’ın Halkla İlişkilere Katkıları Siyasi arenada geniş çaplı, planlı, 

sistematik bir şekilde propaganda çalışmalarını yürütmek iyi planlanmış bir halkla 

ilişkiler çalışması ile daha kapsamlı olarak yürütülebilmektedir. Tarihsel sürece 

bakıldığında kitleleri etkilemeye yönelik olarak yapılan dikkat çekici faaliyetler 

vardır. Belirli bir düşünceyi, inancı, ya da ideolojiyi kitlelere benimsetmek ve o 

ideoloji etrafında örgütlemeyi hedefleyen çalışmaların kökenleri eski uygarlıklara 

dayanmakla birlikte sistemli olarak yürütülen ilk çalışmalara Hıristiyanlığın 

yayılması döneminde rastlamak mümkündür.  Propaganda sözcüğü de zaten 

"yayılması gereken" anlamına gelen propaganda Latince kökünden gelmektedir. 30 

yıl savaşlarının devam ettiği 1622 yılında Papa XV Gregory, Hıristiyanlığın 

yayılmasını sağlamak amacıyla inancı Yayma Meclisi anlamına gelen Congregatio 

de Propaganda Fide adında bir birim oluşturarak, Hıristiyan olmayan ülkelere 

misyonerler göndermiştir. Bu misyonerler çeşitli propaganda teknikleri kullanarak 

değişik coğrafyalarda kendi inançlarını yaymaya çalışmışlardır. Güçlenen liderlerin 
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5 

7 

faaliyetlerinin kapsamında mutlak olarak iyi planlanmış bir halkla ilişkiler 

çalışmasının da var olduğu bir gerçektir. Günümüzdeki anlamda halkla ilişkiler 

çalışmalarına temel oluşturan sektörel ve akademik altyapı ağırlıklı olarak ABD’nde 

doğup, gelişmiş ve 19. yüzyılın sonlarına doğru belirginlik kazanmaya, görünür 

olmaya başlamıştır
195

 Halkla ilişkilerin gelişimine sağladığı önemli katkılar açısından 

üzerinde durulması gereken bir diğer kişi, Edward L. Bernays'dır. Kaynaklar, 

Bernays'ı alanda akademik çalışmalar yapan ilk kişi olarak belirtmektedirler.
196

 1923 

yılında yazdığı “Crystallizing Public Opinion” (Kamuoyuna Biçim Verme) isimli 

Bernays’ın eseri de bu alanda yayınlanmış ilk eser olma özelliğini taşımaktadır.
197

 

Bernays, halkla ilişkiler konusunda üniversitelerde dersler vermiş ve alanın ilk 

uzmanı olarak kabul edilmiştir.
198  

Bernays’ın 1923 yılında yayınladığı “Crystallizing 

Public Opinion” (Kamuoyuna Biçim Verme) isimli çalışması bu alanda yayınlanmış 

ilk eser olma özelliğini taşımaktadır. Bernays, ilk bürosunu 1919 yılında açmış, anca 

kuzun süre yaptığı işi tam olarak adlandıramamıştır. Tanıtım, reklam, basın ve 

kamuoyu gibi isimler etrafında adlandırmaya çalıştığı işine en son “Halkla ilişkiler 

danışmanlığı” adını uygun görmüştür. Daha sonra yayınlamaya başladığı “Contact” 

isimli dergide de halkla ilişkiler konusunu açıklamaya çalışmıştır.
199

 Renkli bir 

kişiliğe sahip olan Bernays, salamdan sabuna, mücevherden sigaraya kadar çok 

değişik alanlarda çalışmalar yürüten kuruluşlarda danışmanlık yapmıştır.
200

 

Bernays, yaptığı çalışmalar ve yaşadığı deneyimler sonucunda halkla ilişkilerle ilgili 

bugün hala geçerliliğini koruyan şu tespitleri ortaya koymuştur: 
201

 

1. Halkı anlayabilmenin ilk şartı yüz yüze ilişki kurmaktır; masa başında oturarak 

hedef kitleyi oluşturanları anlayabilmek mümkün değildir. 
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2. Hedef kitle çok iyi tespit edilerek, hedef kitleyi meydana getiren kişiler ya da 

gruplar çok yönlü irdelenmelidir. Bir halkla ilişkiler uzmanı empati yeteneğine sahip 

olmalı, kendisini hedef kitlenin yerine koyarak onları daha iyi anlamaya çalışmalıdır. 

3. İnsanların beklentileri çok fazla olduğunda, gerçekler karşısında çok çabuk hayal 

kırıklığına uğramaktadırlar. Bir halkla ilişkiler uzmanı, müşterileri ile ilişkilerinde bu 

gerçeği her zaman göz önünde bulundurmak durumundadır. 

4. Bu alanda görev yapanlar, özellikle kavramların anlamlarını iyi bilmeli. Alıcı kişi 

ya da kişilerle etkili bir iletişim kurabilmek için iletilen mesajın doğru, sözcüklerin 

yerinde kullanılmasına dikkat edilmelidir. 

Halkla ilişkiler çalışmalarının işlevi ilk bakışta bir örgütün, malın veya hizmetin 

tanıtılmasını sağlamak şeklinde algılansa da, bu çalışmaların işlevi bunlarla sınırlı 

değildir. Kamu yararına yürütülen faaliyetler sadece bir malın ve hizmetin halka 

sunulmasıyla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda bir düşünceyi, siyasi hareketi ve 

toplumsal algıyı yönetmeyi de hedeflemektedir. Toplumsal taleplere kulak tıkayan, 

bu talepleri görmezden gelen ve dikkate almayan ve toplumun talepleri 

doğrultusunda çalışmalarını şekillendirmeyen örgütlerin ve siyasi oluşumların 

kalıcılığından söz edilemez. Örgütsel çıkarlar ile toplum beklentilerini dengelemede 

kuşkusuz halkla ilişkiler çalışmalarının önemi büyüktür.
 202

  Örgütlerin rakipleri ile 

olan ilişkilerinde halkın beklentisini dikkate almak, etkin ve verimli hedefler 

belirlemek önemli ayraçlardır. Halkın beklentilerine cevap bulamadığı bir siyasi 

oluşumun içinde bulunması da beklenemez. Bu bağlamda halkın beklentilerini iyi 

okumak, halkla ilişki ve iletişim halinde olmak önemlidir. 

3.13. İdeoloji ve Siyasal Tutum İlişkisi 

İdeoloji sözcüğü ilk defa Destutt de Tracy tarafından kullanılmıştır. Sözcük, 

“tasarımlar (ideler) bilimini anlatmak üzere tasarlansa bile çoğu kavram gibi kapsamı 

zamanla gelişmiş ve hatta birbirinden farklı anlamları simgelemek üzere 
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kullanılmıştır.
203

 Günümüzde büyük siyasi düşünce okullarını (Marksizm, liberalizm 

vb.) simgeleyecek şekilde kullandığımız ideoloji kavramı, siyasi tutumların 

oluşmasında da etken olmaktadır. Esasen ideolojin terimi Fransız Aydınlanması’nın 

bir ürünüdür ancak şunu da belirtmek gerekir ki ideoloji kavramını siyasal söylemin 

gündemine oturtan ve terimi popülerleştiren Karl Marx ve takipçileri olmuştur.
204

 

İdeoloji kavramının anlaşılmasında en önemli dönüşüm, gene o yıllarda Marx ve 

Engels ile başlamıştır. Alman İdeolojisi'ne kadar (Paris'teki ilk çalışmalarının 

başlangıcı 1844-45, yazılması 1845-46), Hegel'in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi, 

Yahudi Sorunu, Ekonomik ve Felsefe Elyazmaları ve Kutsal Aile'de Hegel ve 

Feuerbach'a kadarki düşünürlerin ideolojilerinin eleştirileri yapılmıştır.
205

 

İdeolojik yaklaşımları sınıflandırmak gerektiğinde çalışmalar daha çok Marksist 

ideoloji ve diğer ideolojik yaklaşımlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Literatür 

taraması yapıldığında görülmektedir ki yapılan araştırma ve incelemeler bu iki başlık 

altında gerçekleştirilmektedir. Bu da yine bize göstermektedir ki Karl Marx’ın 

ideoloji ve ideolojik söylemler açısından ağırlığı oldukça fazladır. 

“Ama Marxist bir. ideoloji kavramı kullanımına doğru  henüz yoktur bu 

ilk yıllarda. Marx ve Engels, o zamana kadar ki görüşe açık bir eleştiriye 

seçtikleri için, "yerden göğe doğru yükselen bir felsefe" oluşturmaya 

yönelmişler; "insan'a erişmenin yolu, konuşmalarından, hayallerinden, 

anlattıklarından ya da insana yönelik olarak anlatılanlardan değil, 

gerçek, etkin insanlardan, insanların yaşam süreçlerinden geçer" 

anlayışı içinde yeni bir kavram geliştirmişlerdir”.
206

 

Bu tez çerçevesinde değinilmesi gereken nokta ise, zamanla bu ideoloji ve siyasi 

tutum arasındaki ilişkinin kitle iletişim araçları ile şekillenmesi ile bağlantılıdır. 

Şöyle ki; günümüzde kitle iletişim araçları hem yeni bir ideoloji yaratmak hem de 
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var olan herhangi bir ideolojinin taşınmasını ve yaygınlaşmasını kolaylaştırmak için 

kullanılmaktadır. Aslında bu da bir tür ideolojik bir yön vermektir. Böylece siyasi 

tutum değişikliğinde istenen yön sağlanmış olur. 

Örneğin, TV dizilerinde "hedef-kitle " sıradan insanlardan oluşan ve beğeni düzeyi 

düşük topluluklar olduğu için bu tür dizi-filmlere "ideolojik" denmekte, ama Suç ve 

Ceza romanı için böyle bir şey düşünülmemekte, onun evrensel insan'a seslendiği 

düşünülmektedir. Ya da, bilim, eleştirel kuram vb, gibi "rafine" çalışmaları ideolojik 

saymayız da, işçi sendikalarının ve belirli partilerin yayın organlarında çıkan 

incelemeleri, yazıları, haberleri "ideolojik" saymakta tez canlılık gösteririz.  Herkes 

kendinden taraf olan açıklamaları kayırmaktadır, böylelikle! Polemiklerde, karşı 

tarafın söylediklerini saygınsızlaştırmak için, "ideolojik" diye etiketlemiş oluyoruz 

böylece! Bunun da ardındaki bir ikinci kullanımında ise, ideoloji terimi, belirli sanat, 

düşün ve sav türlerini betimlemiş olmak için kullanılmaktadır: yukarıdaki Suç ve 

Ceza ile TV dizileri gibi. "İdeolojik" demek, sanat olmayandır, bilim olmayandır. 
207

 

Bu başlık altında ideolojik olarak ötekileştirme konusuna da değinmek 

gerekecektir. Göker’e göre burada yapılan her türlü siyasi iletişim ve 

siyasi reklamcılık etkinliğinin iki yönü vardır. Birincisi olumlu 

düşüncelerin pekiştirilmesi, diğeri ise olumsuz kanaatlerin olumlu hale 

getirilmesidir. Bu çerçevede ise ideolojik olarak ötekileştirmenin 

pekiştirilmesinde ve farklılıkları keskinleştirmede de etkin rol oynar.
208

 

Oskay’a göre çağdaş dönemde basılı kitle iletişimi araçlarındaki 

gelişmeler, düşünceyi ve siyasal tartışmayı yaygınlaştırdığı gibi, bu 

araçlar olaylar ve düşünceleri sistemli ve özetlenmiş biçimleriyle 

yayınladıkları için, insanların olgular üzerindeki düşünceleri de, biçimce 

sistemli olmaya başlamıştır. Gazeteler, olayları tarihsel matriksinden 

soyutlayarak verdikleri için olaylar hakkındaki bilgileri (information) 

fragmanlaşan insanlar, bu fragmanları tümleyecek (totalize edecek)" bir 

ideolojiye, gitgide daha da büyük bir gereksinim duymaya 

başlamışlardır. Bu nedenle, ideolojinin önemi artmıştır. Basılı metinlerin 
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kısa ve özlü oluşu, anlatılması gerekenleri kapsamaya dikkat eden bir 

kodlama biçimiyle kodlanması, bu metinlerin kalıcı iletiler olarak tekrar 

tekrar okunabilmeleri, değişik yerlerde tartışılabilmeleri hem metnin 

kendi içinde, hem de metne yönelik 'eleştirilerde bir uysallaşabilme 

olanağı sağlamaktadır.
209
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ SİYASAL İLETİŞİME VE 

SİYASAL TUTUMA ETKİSİ 

4.1. Toplumda Siyasi Tutumun Oluşması ve Değişmesinde Kitle İletişim 

Araçlarının Tarafsızlığının Önemi 

Basın ve iktidar arasındaki ilişki her dönemde inceleme konusu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Gerek demokrasinin sağlıklı işlemesi gerekse fikir özgürlüğünün 

önünde engel teşkil etmemesi bakımında basın özgürlüğü önem arz etmektedir. 

Bunun da sebebi özgür basın siyasi tutum oluşturmadaki dengelerde etkin bir rol 

oynamasıdır. Tarihsel süreç incelendiğinde örneğin Abdülhamit Dönemi’nde, basının 

çok sert tedbirlerle karşılaştığını görüyoruz. Öyle ki; padişah iktidarın 

yönlendirebileceği bir basın oluşturmaya çalışmıştır.
210

 II. Abdülhamit’in döneminde 

basının en ufak muhalefet hakkı olmamıştır. 

Cumhuriyet sonrası dönemde, özellikle demokrasiye darbe vuran ve neredeyse 10 

seneye bir gerçekleşen darbeler göz önüne alındığında her dönemde basın yayın 

organlarının sağlıklı işleyişinin sekteye uğradığını gözlemlemekteyiz. 

Basın yayın organlarının tarafsızlığı ve medya siyaset ilişkisi ile ilgili yapılan bir 

çalışmada Gölcü önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştır.
211

 Bunlardan birincisi ”siyaset 

kurumu ve medya örgütlenmeleri arasında siyasal iktidara yakınlık ve uzaklık olarak 

tanımlayacağımız nedenlerin, medya içeriği ve özellikle haber söylemi üzerinde çok 

önemli bir etkiye sahip olduğudur. İkincisi ise aynı habere farklı gazetelerin 

yaklaşımı ile ilgilidir. Gölcü, bunun altında okuyucu kitlesinin dünya görüşüne ve 

siyasal partilerden alınan reklamlara kadar faktörün yattığını belirtmektedir.
212
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Bugünkü durum çok büyük farklılık arz etmemektedir. Basının yayın organlarının 

bağımsızlığı halen sorgulanmaktadır. Mora’ya göre, günümüzde açıkça 

görülmektedir ki medya organlarının mülkiyeti büyük sermaye gruplarının eline 

geçmiştir. Bazı iktidar odaklarının lehine kampanyalar yürütülmesi ve onlarla çıkar 

birliği içine girmesi yönünde kullanılmaktadır.
213

 Öztekin'e göre, gazetelerin 

mülkiyet sahipleri karlılık adına kendi çıkarları için genel haber ilkelerini 

şekillenmektedir ve sektörde basın yayın organlarının sahiplerinin çıkarları 

doğrultusunda habercilik yapma işi kanıksanmış hale gelmiştir.
214

 

Bu çerçevede şu şekilde bir açıklama getirilebilir. Kitle iletişim araçlarını kontrol 

edenlerin sübjektif yaklaşımları ve düşünceleri genel gerçekler olarak yaygın bir 

şekilde yayılmaya başlar. Erdoğan, buna katkıda bulunanları sağlayanları “sahibinin 

sesi”, endüstriyel çıkarların promosyoncusu ve “halkın bilincinin afyonlu güvesi 

olarak sınıflandırmış ve Marksist söylem çerçevesinde açıklamaya çalışmıştır.
215

 

4.2. Siyasal Tutum Oluşmasında Kitle İletişim Araçlarının Tanımlanması ve 

Medyanın Önemi 

Kitle iletişim araçları siyasi hayatta oldukça sık kullanılan araçlardır. Esasen, kitle 

iletişim araçları, bireylere enformasyon, kişisel kimlik, entegrasyon, sosyal etkileşim 

ve eğlence hizmetleri verir.
216

 Ancak özellikle siyasi hayatta kitle iletişim araçlarının 

siyasiler tarafından olmayanı varmış gibi göstermek adına kullanılabilmesi siyasi 

hayattaki önemini daha da arttırmaktadır. Kitle iletişim araçlarında çeşitlilik arttıkça, 

kullanımı da ona göre artış göstermiştir. 

Günümüzde hepimiz olayları kitle iletişim araçlarından takip etmekteyiz. Aslında 

kitle iletişim araçlarının önemi ile önce bir dünya imajı çizilmesi, ardından da çizilen 

bu imaj hakkında ne düşünülmesi gerektiği kitlelere empoze edilmesi ile oldukça 

bağlantılıdır. Kocadaş bunu şu şekilde değerlendirmektedir: “Kitle iletişim araçları 

mekân farklılıklarını ve uzaklıklarını yok ederek öğrenmeyi herkes için mümkün 
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kılan, yeni eğitim teknolojilerinin gelişmesine de yol açmıştır. Diğer taraftan iletişim 

devrimi, insanların beklentilerini ve gerilimlerini artırmıştır.”
217

 Bunu daha da ileri 

götürür ve siyasi açıdan değerlendirmek istersek, mekân farklılıkları ve eğitim 

teknolojilerinin gelişmesi siyasi bilgilendirmeyi de beraberinde getirmiştir. Bu da 

siyasi tutum oluşturmada ve geliştirmede etkili olmuştur. 

Siyasal bilgilenme açısından yapılan araştırmalar, siyasal tutum oluşturmada kaynak 

kullanım sıklığında internet ve radyodan sonra gazetelerin üçüncü sırada kaldığını 

ancak güvenilirlikte ilk sırayı aldığı göstermektedir.
218

 Bu da aslında bir çelişki 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Şöyle ki, medya patronları ve iktidar arasındaki 

ilişkiler bir tarafta göz önünde bulundurulurken, diğer taraftan yine de en güvenilir 

araç olarak gazete tercih edilmektedir. 

Kitle iletişim araçları genel bazda incelendiğinde sistem içerisinde çift yönlü bir 

ilişki kurulabilir. Örneğin; çalışmalar internet üzerinden siyasal bilgi edinimi ile 

siyasal ilgi ve tartışma eğilimi arasında pozitif yönlü bir ilişki ortaya konmuştur
219

. 

Yani; internetten siyasi konularda bilgi edindikçe o konularla ilgili tartışma ve iştigal 

olma durumu da o kadar artmaktadır. Ancak zaten siyasetle içli dışlı olan ve siyasi 

görüşünü açık bir grup için de internetin siyasi bilgilendirme amaçlı kullanımının 

yüksek olması doğaldır.
220

 

Güngörmez'e göre, kitle iletişim araçları pek çok amaçla kullanılabilir. Buna göre, 

iktidar olmak, iktidarda bulunanları yıpratmak, seçimleri manipüle etmek, bir 

ideolojiyi yaymak ya da demokrasiyi kesintiye uğratmak konularını sayabiliriz.
221

 

Türkiye'de bütün bu amaçlar için kullanıldığı tarihsel süreçte görmüş bulunmaktayız. 

Askeri darbelerde yapılan radyo yayınları ve okunan muhtıralar, seçim öncesi 

gazetelerde yayımlanan anket sonuçları üzerinde yapılan oynamalar, seçim öncesi 

                     
217

 Bekir Kocadaş, Kültür ve Medya, Bilig Dergisi, Yaz / 2005. Sayı 34: 2005, s.1-13 
218

 Temel, 2013: 249. 
219

 Eser, 2013:1888. 
220

 Necla Mora,  Medya Çalışmaları, Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim. İstanbul: Nobel Yayın 

Dağıtım, 2008, s.248 
221

 Güngörmez, 2002:2. 



 
 

81 

 

ortaya çıkan her türlü yolsuzluk ve cinsel içerikli kasetler ve tapeleri bunlar arasında 

sayabiliriz.
 222

 

Yukarıda belirtilen durumlarda göz önünde bulundurulduğunda kitle iletişim 

araçlarıyla doğru bilginin sağlanmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Sadece 

herkesin ulaşabilir olması değil, sağlanan bilginin de sağlıklı ve doğru olması önem 

arz etmektedir. Ancak ne yazık ki demokrasideki önemine rağmen, gerçek politik 

bilginin etkisi son 30 yılda azalmıştır.
223

 Burada aşağıdaki şu hususa dikkat 

çekilmelidir: 

Gerek gazetelerde gerek televizyon kanallarında haberlerin sunuşu şekli olay 

kamuoyunun bilgilendirilmesinden çıkmış, bir yarış atı şeklinde politik haber sunma 

haline gelmiştir. Özellikle televizyonlarda bu durum daha da belirgin hale gelmiştir. 

Türk televizyonlarında seçim dönemi öncesi süreçte daha çok haberin sansasyonel 

veya sonuçsal boyutuna önem verilmiştir. Parti programları ve bunların seçmen 

tarafından yorumlanması daha geri planda tutulmaktadır. 

Bunlara ek olarak gazete ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarının gerek seçim 

öncesi gerekse seçim sonrası yerine getirdiği defacto işlevler bulunmaktadır. Bunlar 

arasında kamuoyu eğilimlerinin yansıtılması, seçmenlerin seçimlere yönlendirilmesi, 

parti toplantıları ve adaylar ile ilgili bilgilendirmeler bunlar arasında sayılabilir.
224

 

Seçim zamanları dışında ise vatandaş ile yönetenler arasında bir köprü vazifesi 

gördüğü söylenebilir. Burada çift taraflı bir ilişki bulunmaktadır: Bu ilişki hem 

yönetim ile ilgili bilgilerin kamuoyuna açıklanması yönünden, hem de vatandaşın 

sorunlarının kamuoyuna aktarılması yönündendir. 

Ertürk, medya ve kitle iletişim araçlarının siyasi lider imajı oluşturmadaki etkisine 

değinmiş ve hedef kitlenin verdiği ‘lider imaj’ını belirleyen faktörlerden birinin de 
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medya tarafından lidere atfedilen belli değerler etrafında şekilleneceğinin altını 

özellikle çizmiştir.
225

 Bu çerçevede kitle iletişim araçlarının sadece bilgi aktarımı 

değil, lider imajının aktarılması açısından da önemi ortaya çıkmaktadır 

4.3. Siyasal Tutumun Oluşmasında Kitle İletişim Araçlarının Yeri 

Siyasi tutum oluşturulmasında ve değişmesinde gazeteler ve televizyon yeni çıkan 

teknolojilere rağmen halen çok büyük yer kaplamaktadır. Türk siyasi tarihi 

incelendiğinde siyasi yaşamın aktörlerinin mesajlarını kendi ulaşamadıkları yerde 

gazetelerle ve televizyonla iletmeye çalıştıkları görülmektedir. Yukarıda belirtilene 

bir örnek olarak 27 Ekim 1957 seçimlerini verebiliriz. Bu seçimlerde o zaman için 

önemli sayılabilecek iki gazetenin, Zafer ve Ulus gazetelerinin, içerikleri 

incelendiğinde Zafer Gazetesi secim kampanyaları suresince DP ile ilgili olumlu 

haberler yaptığı gözlemlenmiştir. Zafer Gazetesi, Demokrat Parti’nin siyasal 

pazarlama faaliyetlerine haberleri ile destek olmuştur. Ulus Gazetesinde ise tam tersi 

bir durum vuku bulmuştur Gazete, CHP ile ilgili olumlu haberlere yer verirken DP 

ile ilgili olumsuz haberler yayınlamıştır.
226

  

Günümüzde parti bağımlılığı ve gazetelerin siyasi tutum üzerindeki etkileri arasında 

da bir ilişki tespit edilmiş durumdadır. Bu ilişki daha çok seçim dönemlerinde ortaya 

çıkmaktadır. Buna göre; Konya ve çevresinde yapılan bir araştırma göstermiştir ki 

parti bağımlılığı güçlü olan kişiler, zayıf parti bağımlılığı taşıyan insanlara göre 

siyasal bilgilenmek amacıyla daha çok televizyon izlemekte ve gazete 

okumaktadırlar.
227

 Bu araştırma aynı zamanda siyasal bilgilenme ihtiyacının seçim 

döneminde daha çok ortaya çıktığını ve gazete ve televizyonunun diğer araçlara göre 

daha çok tercih edildiğini de ortaya çıkarmıştır. 

Siyasal bilgilenme ve bilgilendirme araçlarının tamamı medya olarak 

adlandırılır. Siyasal tutum oluşturmada sosyal medyadan yararlanmak 
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için planlı ve sistemli hareket etmek gerekir. Bu çalışmalara yeterli 

zaman ayırmak ve teknolojik gelişmelerden de yaralanmak şarttır. Yrd. 

Doç. Dr. Poyraz Gürson bu konudaki görüşlerini belirtirken; Yeni nesil 

teknolojilerin gelişmesiyle ve kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber 

binlerce sosyal medya servisi ortaya çıktı. Hepsini aynı yoğunlukta 

kullanmanız imkânsız. İhtiyaçlarınızı ve hedeflerinizi göz önünde 

bulundurarak seçim yapmalısınız. Blogların en büyük ortak özelliği en 

yeni yazının en üstte listelenmesidir. Yani kronolojik bir yapıya 

sahipler. Böylece bir blogu ziyaret ettiğinizde yeni yazıları daha kolay 

fark edersiniz. İletişim kurmak ve kendi fikrinizi paylaşmak da kolaydır. 

Yazıların altına yorum yapabilirsiniz. Popüler blog servisleri: Blogger, 

WordPress, TypePad ve Posterous.
228

 diye özetlemiştir. 

4.4. Kitle İletişim Araçlarının ve Propaganda Faaliyetlerinin Siyasal 

Tutumların Değişimi Üzerindeki Etkisi 

Etkileyici bir iletişim ve akabinde gerçekleşmesi beklenen tutum değişiminde ilk 

akla gelen kavram iletişimin kaynağıdır. Kaynağı mesajı düzenleyerek hedef kitleye 

ulaştıran kişi, kurum ya da kuruluş veya işletme olarak tanımlamak mümkündür.
229

 

Günümüzde basın, radyo, televizyon ve Internet bireylerin gündelik yaşamlarında 

siyaset kurumu ile yakın ve etkin bir iletişim geliştirmelerinde etkin rol oynayan 

mesaj kaynaklarıdırlar. Bunun en yaygın kullanım biçimi özellikle televizyonunun 

seçimler öncesinde propaganda aracı olarak kullanılmasıdır. 

Televizyonda uygulanan birtakım iletişim teknikleri kullanılarak bireylerin psikolojik 

olarak etkilenmeleri ve tutumlarında verilen mesaj doğrultusunda değişim 

sağlanmaya çalışılmaktadır. Siyasal liderlerin olumlu ve halk tarafından kabul gören 
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yönleri ön plana çıkarılmakta ve bu mesajlar televizyon aracılığı ile seçmen kitlesine 

benimsetilmeye çalışılmaktadır.
230

 

Sovyetler dağılmadan önce yapılan bir araştırma televizyonda siyasi yayınların 

Sovyetler Birliği’nin yaşamında özellikle gençler üzerinde çok önemli bir rol 

oynadığını göstermiştir. Seçimler sonrası yapılan araştırmalar Sovyet seçmeninin 

karar almasında birincil faktör olarak yapılan siyasi nitelikteki televizyon 

programlarını göstermiştir.
231

 Televizyonu rejimi koruma ve devam ettirme aracı 

olarak kullanma ve bu amaca yönelik siyasal tutumların özellikle gençlerde 

oluşturulmasını sağlaması açısından Sovyetler Birliği güzel bir örnektir. Fakat Batı 

demokrasilerinde durum biraz daha farklı olmaktadır. Zira vatandaşlar çok farklı 

haber alma kanallarından farklı mesajlara ulaşabilmekte ve kararlarını bu rekabet 

ortamı içinde vermektedirler. Sanıldığının aksine kitle iletişim araçları seçim 

öncesinde seçmen davranışlarında çok büyük değişikliklere yol açmamaktadır. 

Bununla birlikte seçmen davranışları üzerinde kitle iletişim araçlarının sınırlı da olsa 

bir etkisinin olduğu göz ardı edilmemelidir. Örneğin, 1960 yılında ABD’de yapılan 

başkanlık seçimi öncesinde John F. Keneddy ve M. Nixon arasında dört televizyon 

tartışması yapılmıştır. Yapılan araştırmalar, yetişkin nüfusun %55’inin canlı olarak 

yayınlanan dört tartışmanın tümünü ve %80’inin ise birini izlediğini ortaya 

koymuştur. O günlerde çıkan gazeteler, Keneddy’nin küçük bir farkla kazandığı 

seçimleri bu televizyon tartışmalarındaki başarısına bağlarken, alan ile ilgili yapılan 

titiz çalışmalar onun oy verme üzerinde önemli bir etkisi olmadığını ortaya 

koymuştur. Johnson ve Nixon yönetimleri halkın Vietnam Savaşı’nı desteklemesi 

için medyayı kullanmış fakat etkili olamamışlardır. Halk desteği 1970.lerin sonuna 

doğru oldukça azalmıştır. ABD’de hükümetler 1973-74 petrol krizi ile ortaya çıkan 

enerji darboğazının aşılmasında halkın enerji tüketimini azaltmaya yönelik birçok 

kampanya düzenlemiş ve medyayı kullanmıştır. Krizin belirtilerinin aşılmasının 

ardından halkın eski tüketim alışkanlıklarına geri döndüğü gözlemlenmiştir.
232
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İngiltere’de yapılmış bir araştırma özellikle genç seçmenler ile siyaset kurumu ve 

siyasetçiler arasındaki güven eksikliği, politikacıların seçim zamanlarında televizyon 

ekranlarını propaganda aracı olarak kullanmaları ile daha da üst düzeylere çıktığını 

savunan görüşler vardır. İngiliz gençleri yetişkinlere nazaran genel seçimlere daha az 

ilgi göstermektedirler.
 233

 

4.5. Kitle İletişim Araçlarının Tutum Oluşturmaya Katkısı 

Siyasal görüşlerin oluşturulmasında ve tutum değişikliğinin sağlanmasında 

günümüzde kitle iletişim araçlarının vasıta olarak kullanıldığı çeşitli araçlar vardır. 

Bunların başında propaganda gelir. Bunlar dışında siyasi reklamlar, halka ilişkiler, 

kampanya ve gösteriler ve adayların çalışmalarını sayabiliriz. Özellikle gazeteler 

açısından incelendiğinde siyasi reklamlar ve adayların reklam çalışmalarının 

yayınlanmasını kapsamaktadır. 

1. Türkiye’de şimdiye kadar bu alanda yapılan çalışmalar daha çok 1970'li yıllarda 

başlamıştır. Muammer Aksoy’un, Demokrat Parti döneminde hükümetin elinde 

bulunan radyo yayınları ile ilgili yaptığı çalışmayı ilk olarak gösterebiliriz.
234

 Son 

zamanlarda yapılan çalışmalar ise daha çok yöresel ve şehirsel bazda incelemeler 

olmuştur. Bunların bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz: 

2.  Karaman ili içerisinde yapılan çalışmada ildeki seçmen profili incelenmiş ve 

Siyasal tercihlerinde ve aktivitelerinde seçmenlerin en fazla televizyondan 

etkilendikleri ortaya çıkarılmıştır. Yine aynı çerçevede kadın seçmenlerin daha çok 

radyodan haber aldıkları sonuç olarak ortaya konulmuştur. Bunun yanında 1500-

2000 TL gelire sahip olan seçmenlerin gazeteyi kullandıkları, 2001-2500 TL gelire 

sahip olan seçmenlerin radyo, televizyon, internet ve dergiyi kullandıkları ortaya 

çıkmaktadır. Gelir düzeyine göre Karaman seçmeni en fazla televizyonu 

kullanmaktadır.
235
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3. Aynı şekilde benzer bir çalışma Konya’da yürütülmüş ve 948 kişiden elde edilen 

verilere siyasal bilgi edinme adına en çok televizyon ve gazetelerin kullanıldığı 

sonucuna varılmıştır. Hangi iletişim aracını kullandıklarında ise üç değişken tespit 

edilmiştir. Bunlar, parti bağımlılıkları, siyasal eğilimleri ve oy verme karar 

zamanlarıdır.
236

 

4. Farklı bir çalışma ise Elazığ’da yürütülmüştür. Bu çalışmada 29 Mart 2009 yerel 

seçimlerinde Elazığ"da açık hava reklam alanlarında yayınlanan siyasal reklamların 

göstergebilimsel analizi yapılmıştır.
237

 Buna göre partilerin açık hava reklamlarını 

partinin genel konseptine uygun bir fiziksel tasarımla sunduğunu söyleyebiliriz. 

Genel olarak mesajlar bütüncül bir yaklaşım içinde sunulmuştur. Bu da siyasal 

iletişim de görsel tasarıma ve bütünselliğe verilen önemin son dönemlerde arttığını 

bize göstermektedir. Aday merkezli olduğu düşünülen mahalli seçimlerde bile kısa 

ve özlü mesajlarla bütüncül bir yaklaşım sergilenmesi seçmene ulaşması açısından 

önem arz etmektedir. 

5. Balıkesir’de üniversite öğrencileri arasında yürütülen 2009 Yerel seçimleri ile 

ilgili yürütülen başka bir çalışma ise öğrencilerin pasif siyasi katılımcı olarak siyasi 

hayatta yer aldığını göstermektedir Siyasi iletişim kanalı olarak %64,4’ü“ ulusal 

televizyon”u belirtmiştir. İkinci sıra olarak “ulusal yazılı medya” takip etmektedir. 

Üçüncü sırada “yerel televizyon” dördüncü sırada ise “yerel yazılı medya” yer 

almaktadır.
238

 Burada dikkat çekilmesi gereken nokta seçimler yerel seçim olmasına 

rağmen sanki genel seçim gibi ulusal yazılı medya ve ulusal kanalların daha çok 

takip edilmesidir. Bu da göstermektedir ki ülkemizde siyasi hava ve seçmen 

tutumunun ortaya çıkması açısından yerel ve genel seçimler arasında çok büyük bir 

fark bulunmamaktadır. 
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Kitle iletişim araçlarının siyasi tutum değiştirme ve oluşturmada kullanılmasında 

gazete ve televizyon ile yeni kitle iletişim araçlarının kullanımı arasında farklılıklar 

vardır. Bunlardan birincisi, gazete ve televizyonda siyasi iletişim tek taraflıdır ancak 

internet ve sosyal medya aracılığı yapılan iletişim iki taraflıdır. Gazete ve 

televizyonda söz konusu olduğunda zamanı mesajı ileten belirler. Oysa yeni iletişim 

teknolojilerinden siyasi mesajı alınıp alınmaması veya ne kadar maruz kalınacağı 

alıcının elindedir. Her şeyden önemlisi enteraktif bir durum söz konusudur. Gazete 

ve televizyonlarda verilen siyasi mesajlarda geniş kesimi tek seferde kapsayacak 

şekilde düzenlenir. Oysa yeni iletişim teknolojileri internet ve cep telefonu 

aracılığıyla kişiye özel mesaj sunma imkânı sunar.
239

 Ülkemizde özellikle bayram ve 

özel günlerde cep telefonlarına siyasilerden gönderilen mesajları bu kapsama 

alabiliriz 

4.5.1. Gazetelerin Tutum Geliştirmeye Katkısı 

Gazetelerin tutum geliştirmeye ve demokrasiye katkısı yadsınamaz. Tarihsel süreçte 

incelendiğinde gazetelerde ilk siyasi söyleşi 1859 yılında yayımlanmıştır. İlk seçim 

haberi ise 1907 yılında verilmiştir.
240

O zamandan bu zamana gazetelerde yayımlanan 

haber içerikleri ve sunumlar açısından çok şey değişmiştir. Günümüz gazetelerde 

sadece fiziksel olarak okuduğumuz kâğıtlardan çok daha fazlasını sunmaktadır. 

Neredeyse tüm gazetelerin internet siteleri mevcuttur ve bu haberleri kendi internet 

siteleri üzerinden de sağlamaktadırlar. 

Diğer taraftan son dönemde yapılan araştırmalardan da bahsetmek bu bölümde 

gerekecektir. Gazete ve oy verme davranışı arasında güçlü bir bağ saptanmıştır.
241

 

Esasen bu bağ oy vermeyi düşünülen siyasi parti ile gazetenin duruşu arasındaki 

düşünsel paralelliği gösterir. Gazetelerin özellikle seçim dönemlerinde yayın 

politikalarını etkileyen çeşitli etmenler bulunmaktadır. Bunların başında yayın 

politikalarının ve mülkiyetlerinin siyaset kurumuyla olan ilişkileri gelmektedir.
242

 

Buna ek olarak; gazetelerin aldığı siyasal reklamların da haber söylemlerinin 
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belirlenmesinde etkili olmaktadır. Genelde sayfa mizanpajının ve içeriğinin 

reklamların içeriğini destekleyecek bir şekilde yapıldığı ortaya çıkmıştır 

Ülkemizde gazetelerde yayınlanan çoğu siyasi haber algı yönetiminin bir parçasıdır 

ve bir yandan siyasi tutumu etkileme amacı taşır. Tezin bu bölümünde Türkiye'de 

yayınlanan çeşitli gazetenin siyasi tutum geliştirmeye katkılarının incelemesi 

yapılmıştır. Bu amaçla 2011 Genel seçimleri öncesi Nisan ve Haziran 2011 tarihleri 

arasına Türkiye’deki gazetelerde tez konusu ilgili siyasi söyleşiler veriye ulaşmak ve 

çözümleme yapabilmek amacıyla kullanılmıştır. Çeşitli siyasi haber ve söyleşileri 

aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz: 

AKŞAM 

1. Akşam Gazetesinin 3 Nisan 2011 tarihinde “Saadette son karar: Elif Erbakan” 

başlıklı haberde Saadet Partisinin aday olarak merhum lider Necmettin Erbakan’ın 

kızı Elif Erbakan’a teklif götürdüğü belirtilmektedir. Haberde bu teklifin 

götürülmesindeki amacın Elif Erbakan’ın türbanlı olması sebebiyle seçmene 

verilecek mesaj olduğu açık bir şekilde belirtmekten çekinilmemiştir. 

2. Yine Akşam Gazetesinin 4 Nisan 2011 tarihli “Adım Kemal diyor, kendini 

Atatürk sanıyor” başlıklı haberde AKP Grup Başkanvekili Suat Kılıç’ın Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun seçim çalışmalarını Samsun’dan başlatmasına yönelik yaptığı 

yorum sunulmuştur. Haberin ideolojik eleştirel içeriği haber başlığında da kendini 

göstermektedir. 

3. Benzer bir haberde 10 Haziran 2011 tarihli Akşam Gazetesi, Mehmet Ali Şahin 

ile yapılan röportaja yer verilmiştir. “AK Parti’ye karşı acımasız oldum” başlıklı 

haber röportajda AK Parti Karabük adayı olan Şahin’in AK Parti ile ilgili görüş ve 

projeleri verilmiştir. “Oy istemek için Genelev’e bile giderim” ifadeleri Hitap 

edilmek istenen çevre itibariyle önem arz etmektedir. Seçimlerde aday olan Şahin’in 

Meclis Başkanı iken tarafsız ve dürüst olduğunu, hatta Kendi partisinin vekillerine 

acımasız davrandığını belirtmesi sergilenmek istenen aday imajı açısından dikkat 

çekicidir. 
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4. Akşam Gazetesi 7 Haziran 2011 tarihli “MHP demokrasi sınavını geçti” başlıklı 

haberinde MHP’nin Diyarbakır’da Yaptığı mitinge değinmiştir. Haberde MHP lideri 

Devlet Bahçeli’nin Diyarbakır’da verdiği anadile saygı başta olmak üzere çeşitli 

mesajlar Bahçeli’nin mitingde çekilen fotoğrafı ile desteklenerek sunulmuştur. 

Bahçeli’nin Kürt seçmene seslenirken “sizler hissedar değil sahipsiniz” şeklindeki 

ılımlı yaklaşımına özellikle yer verilmiş ve alt başlık olarak da vurgulanmıştır. 

5. Yine Akşam Gazetesinde 4 Haziran 2011 tarihli röportaj MHP’nin güçlü ismi 

Meral Akşener ile yapılmıştır. Meral Akşener, seçimde MHP’nin Özellikle 

İstanbul’da çok büyük atak yapacağına dair görüşleri aktarılmıştır. MHP’nin açılım 

başta olmak üzere çeşitli konularda yorumlarının sunulan haber Akşener’ le çekilen 

fotoğraflarla da desteklenmiştir. 

6. Akşam Gazetesi CHP ile ilgili de haber yapmıştır. Örneğin 4 Haziran 2011 tarihli 

“CHP’den hayali seçmen iddiası” başlıklı haberde CHP Denizli İlçe Merkez 

Başkanın Denizli’de sahte seçmen kütükleri tespit ettiğinin haberi sunulmuştur. 

Habere diğer aday tanıtım haberlerine göre nispeten daha az yer ayrılmıştır. Yine bir 

başka bir haber de CHP İzmir 1. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı Güldal Mumcu ile 

yapılmıştır. (Akşam, 29 Mayıs 2011). Haberde, Güldal Mumcu’nu bir CHP 

milletvekili adayı olarak Erdoğan ile ilgili eleştirileri ve İzmir ile ilgili planları 

aktarılmıştır. Ayrıca eleştirileri bir alt başlık olarak “Başbakan belediye başkanlığını 

unutamamış“ olarak verilmiştir. Mumcu röportajında İzmirlilerin kolay kolay her 

partiye oy vermeyeceği yönündeki görüşleri de eklenmiştir. 

7. Aynı vurgu 21 Mayıs 2011 tarihinde İzmir 2. Bölge CHP adayı Alaattin Yüksel 

ile yapılan röportaj haberde de karşımıza çıkmaktadır. “Başbakan bile gelse İzmir’i 

alamazlar” başlıklı haberde milletvekili adayı olarak Alaattin Yüksel’in iktidar 

partisine ve başbakana yönelik eleştirileri ve projeleri detaylı bir şekilde aktarılmıştır 

8.22 Mayıs 2011 tarihli “ Ayaydın ve Gönüllüleri İstanbul’u Adım Adım Dolaşıyor” 

başlıklı haberde CHP’nin İstanbul Milletvekili Adayı Aydın Ayaydın’ın gönüllülerle 

birlikte yaptığı seçim çalışmalarına yer verilmiştir. Haber Vatan Gazetesinde 9 

Haziran 2011 tarihinde Ayaydın ile ilgili yapılan haber içeriğine göre zayıftır. 
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Kapladığı alan ve mizanpaj göz alındığından daha az yer kapladığı ve daha az önem 

verildiği dikkat çekmektedir. 

9. Akşam Gazetesinin 18 Mayıs 2011 tarihli “Bakanların yolsuzluğunu ben değil sen 

söyledin” başlıklı haberinde CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Karadeniz’de ( Ordu ve 

Giresun’da) mitinglerine yer verilmiştir. Tam sayfaya yakın yer ayrılan haberde bir 

yandan hükümet bakanları ile ilgili yolsuzluk iddialarına değinen Kılıçdaroğlu’nun 

eleştirileri yansıtılmış. Haber içerisinde Kılıçdaroğlu’nun Karadeniz’de fındık 

üreticilerine hitaben fındık fiyatının Türkiye’de belirleneceğine dönük vaadi de 

özellikle yansıtılmıştır. 

10. Akşam Gazetesi CHP adayları ile ilgili tanıtım havasındaki haberlerine seçim 

öncesi sıkça yer vermiştir. Bunlardan biri de CHP Ankara Bölge2. Bölge 2. Sıra 

Milletvekili Adayı İzzet Çetin İle ilgili 15 Mayıs 2011 tarihli haberdir. Neredeyse 1 

tam sayfaya yakın yer alan ve İzzet Çetin’in fotoğrafı ile desteklenen “Güvensizlik, 

güven ve sevgiye dönüştü” başlıklı haberde hem partisindeki olumlu yöndeki gidişat 

aktarılmış hem de Yüksel ve Mumcu haber röportajlarında olduğu gibi adayın 

eleştirilerine yer verilmiştir. 

11. Akşam gazetesinin seçim öncesi haber sunum şekli incelendiğinde son dönemde 

muhalefet partilerinin ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisinin adaylarıyla yapılan 

röportajlara daha çok yer verildiği gözlemlenmektedir. Neredeyse en az 1 sayfa 

olacak şekilde özellikle CHP’nin adaylarına söz hakkı tanınmış ve bu haberlerde 

seçim vaatlerinden çok hükümet eleştirileri yansıtılmaya çalışılmıştır. AKP adayları 

ile yapılan haberlerde ise biraz daha temkinli ve gazetede daha az yer kaplayacak 

şekilde bir yöntem izlenmiştir. Örneğin Devlet Bakanı ve Baş müzakereci Egemen 

Bağış’ın söylemleri ile ilgili 13 Mayıs 2011 ve 14 Mayıs 2011’de Siirt ve Şile’de 

yaptığı açıklamalar daha az yer kaplayacak şekilde ve içeriği kısıtlı olarak 

sunulmuştur. 

12. Akşam gazetesinin CHP ile ilgili haber yapmaya gösterdiği eğilim, adaylara ve 

vaatlerine gazetede yer verme dışında da kendini göstermektedir. Örneğin, 10 Mayıs 

2011 tarihinde “Reyting Meydanında Fark Yaptı” başlıklı haberde, seçim 
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anketlerinde AKP ve Erdoğan’ın gerisinde de kalsa Kılıçdaroğlu’nun televizyonda 

Siyaset Meydanı programında reytinginin 15 dakikalık izlenme oranı ortalaması baz 

alındığında Erdoğan’ı geçtiği belirtilmiş ve haber bir grafikle de desteklenmiştir. 

AYDINLIK 

1. Aydınlık gazetesi 1 Nisan 2011 tarihli “AKP yine suçüstü yakalandı.” başlıklı 

haberde seçim öncesi AKP’nin Plan ve Bütçe görüşmeleri için komisyonu 

görüşmeye çağıran başkanının yurtdışında umrede olduğu ve yerine imzanın başkası 

tarafından atıldığı haberi yapılmıştır. Haber başlığındaki yine ifadesi ile aynı olayın 

daha öncede gerçekleştirildiği ima edilmiştir. Benzer şekilde Aydınlık gazetesi 2 

Nisan 2011 tarihli “Gizli Anlaşma 8. Yılında Bütün Kötülüklerin Anası” başlığıyla 

ön sayfadan bildirdiği haber içeriğinde Abdullah Gül’ün, ABD Dışişleri Bakanı 

ColinPowell ile 2003’te yaptığı 9 maddelik gizli anlaşmaya değinilmiştir. Bu 

anlaşmanın maddeleri ile AKP’nin iktidarı sürecindeki icraatları bağdaştırılmıştır. 

İdeolojik bir yaklaşımla, AKP’nin icraatlarının Amerika ile yapılan anlaşma 

çerçevesinde gerçekleştirildiği anlatılmak istenmiştir. Yapılan anlaşma maddeleri bir 

araç olarak kullanılarak seçim öncesi AKP’nin icraatlarının olumsuz yönleri 

vurgulanmak istenmiştir. 

2. Aydınlık Gazetesi, 6 Nisan 2011 tarihli “12 Haziran’da AKP gidecek” başlıklı 

haberinde Meral Akşener’in görüşlerine yer vermiştir. Meral Akşener’in AKP 

hükümeti ile ilgili eleştirilere dikkat çekilmiş, haber Meral Akşener’in fotoğrafı ile 

desteklenmiştir. Bununla birlikte röportajda, vaatlerden çok AKP hükümetinin 

aleyhine görüşlerin altının çizilmesi dikkat çekicidir. 

3. Yine Aydınlık Gazetesi 11 Nisan 2011 tarihli “AKP, faizi seçimde kullanacak” 

başlıklı haberde Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ali 

Çetin’in AKP’nin mevduat munzam karşılık oranlarını arttırarak Merkez Bankası’nın 

piyasadan 19 Milyar TL çekeceği ve bunun da seçim ekonomisi içinde kullanılacağı 

yönündeki görüşleri verilmiştir. Genel Başkan’ın AKP hükümetine yönelik 

eleştirileri ve tüketicileri hükümet aleyhinde bilgilendirilmesi haber içerisinde yer 

almaktadır. 
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4. Aydınlık gazetesi 18 Nisan 2011 tarihli haberinde “Tayyip yine atıp tuttu, 

Yandaşlar alkışladı” başlıklı haberinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a “Tayyip” 

şeklinde bir hitap kullanmıştır. Buna ek olarak haber içerisinde Hükümeti 

destekleyen söylemlerde bulunan yayınları ve gazeteler eleştirilmiştir. Haber Derya 

Sayın’ın ve Tayyip Erdoğan’ı eleştiren bir karikatürle de desteklenmiştir. 18 Mayıs 

2011 tarihli Aydınlık Gazetesinde “AKP şimdi de ABD karşıtı oldu” başlıklı haberde 

Amerika ile işbirliği yapan hükümetin seçim öncesi bilinçli olarak oy toplamak için 

Amerika karşıtı söylemlerde bulunduğu haberi yapılmıştır. Bununla AKP’nin oy 

toplamak amacıyla söylemlerinde iki taraflı davranabileceği ima edilmeye 

çalışılmıştır. Haber içeriğinde ise AKP Merkez yönetim Kurulu’ndaki bir 

milletvekilinin “bu tür söylemlerin seçimde oy alınması amacıyla normal olarak her 

yerde yapıldığı” yönündeki açıklamasına da yer verilmiştir. Aydınlık gazetesinde 

yapılan haberler içerik itibariyle daha çok hükümeti eleştiren haberlerdir. Bunlar aynı 

zamanda çoğunlukla sol ideolojik söylemleri ön plana çıkartılan haberlerdir. 

BİRGÜN 

1. Birgün Gazetesi 1 Nisan 2011 tarihli haberinde “Alevi Raporu Özgürlük Değil 

Tuzak” başlığını kullanmıştır. Haberde Bakan Faruk Çelik’in sunduğu seçim 

öncesine denk gelen “Alevi Çalıştayları Nihai Raporuna” değinilmiş ve Turan 

Eser’in eleştirisine yer verilmiştir. Terminoloji olarak Alevilerin “Sünnileştirilmesi” 

terimi de haberde tırnak içerisinde kullanılmıştır. 

2. Birgün Gazetesinin 4 Nisan 2011 tarihli haberi “Ahmet Türk:’Sivil İtaatsizlik’ ile 

Yeni bir süreç başladı” başlığı ile verilmiştir. Haberde DTK ve BDP’ nin seçim 

stratejileri ile ilgili yaptığı toplantıya yer verilmiştir. Haberde seçim öncesi Eş başkan 

Ahmet Türk’ün sivil itaatsizlik, Başkanlı Sistemi ve Kürt sorunu gibi konularda 

görüşleri aktarılmıştır. 

3. Birgün gazetesi “BDP: Fethullahçı ve Türkçü İmamları Artık İstemiyoruz” 

başlıklı haberi 6 Nisan 2011 Tarihinde yayınlamıştır. Haberde BDP eş başkanı 

Selahattin Demirtaş’ın gündeme ilişkin çeşitli yorumları verilmiştir. Bu yorumlar 

çoğunlukla hükümet ve diğer muhalefet partilerine eleştiriler şeklinde sunulmuştur. 
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Alt Başlıkta ise Bir fotoğrafla desteklenir şekilde “BDP Türkiye çapında Andımızı 

boykot edecek haberi verilmiştir. Bu görüş ve söylemlerin verildiği haber metniyle 

seçim öncesi bir kesime ulaşma amacı güdülmüştür. 

4. Birgün gazetesi, 7 Nisan 2011’de “AKP’ye Tuzlada Savcı Kalkanı” başlığı ile 

verdiği haberde AKP Tuzla ilçesi ile ilgili yolsuzluk dosyanın Savcı tarafından 

kapatıldığı belirtilmiştir. Yine haberde yolsuzlukta adı geçen kişilerin ve savcının 

nerelere tayin edildiği belirtilmiş ve AKP İle ilgili aleyhte ifadelerle durum haber 

haline getirilmiştir. Hükümetin yargıdaki etkinliğini gösterir nitelikteki haberin bir 

benzerini Cumhuriyet gazetesinin 07 Nisan 2011 tarihindeki “AKP’ye süper yetki” 

başlıklı yazısında da görebiliyoruz. Seçim öncesi yasama alanında hükümetin 

kendisine acil bir Kanun Hükmünde Kararname ile istediği gibi bakanlık kurma ve 

kamu hizmetlerini dağıtma yetkisi vermesi eleştirel bir şekilde sunulmuştur. Bu 

haber KESK Genel Başkanın “yangından mal kaçırırcasına kanun çıkarma ifadesiyle 

de desteklenmiştir. 

5. Birgün gazetesi “Hastanede AKP Kadrolaşması” başlıklı 11 Haziran 2011 tarihli 

haberinde Tekirdağ Şarköy Devlet Hastanesinde AKP’nin kadrolaşması ve bu 

yüzden istifa eden doktorlardan bahsedilmektedir. Haber, AKP Tekirdağ Gençlik 

Kolları Başkanı ile Hastane Başhakeminin beraber görüntülendiği bir fotoğrafla da 

desteklenmiştir. Hastane içerisinde zorla AKP broşürü dağıtıldığı ve AKP’yi 

destekleyen gazetelerin hastaneye alındığı haberde özellikle belirtilmiştir. 

6. Birgün gazetesi 8 Haziran 2011 tarihli “CHP Konda’yı Aştı” başlıklı haberinde 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun açıklamalarına yer vermiştir. 

Açıklamalarda Kürtlerle ilgili mesaj verilmeye çalışılmıştır. Sezgin Tanrıkulu 

açıklamalarında Konda Araştırma Şirketinin “Kürt Meselesinde Algı ve 

Beklentiler”le ilgili yaptığı araştırma sonuçlarını referans göstermiş ve CHP’nin 

seçim bildirgesinin bu beklentilerin çok daha ötesini sağladığını iletmiştir. Verilen 

mesajlar ve haber içeriği incelendiğine CHP’nin toplumun belirli bir kesimine seçim 

öncesi gazete vasıtasıyla ulaşmaya çalıştığı görülmektedir. 
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7. Birgün gazetesinde, seçim öncesi Bağımsız adayların da seslerini duyurma 

imkânları olmuştur.1 Haziran 2011 tarihli gazetede İzmir 2. Bölge Bağımsız 

Milletvekili adayı Erdal Avcı ile yapılan ve tam sayfaya yakın verilen haber buna 

örnek gösterilebilir. Bu haberde Avcı’nın seçim çalışmaları ve siyasi eleştirileri 

röportaj formatında dile getirilmiştir. Haber, Avcı’nın kısa özgeçmişi, fotoğrafı ve 

“siyasetin kalbinde bir siyasetçi” alt başlığı ile de desteklenmeye çalışılmıştır. 

BUGÜN 

1. 4 Nisan 2011 tarihli Bugün gazetesinin “Türkiye’nin sorunlarını çözmekte 

kararlıyız” başlıklı haberinde CHP lideri Kılıçdaroğlu’ nun seçim otobüsünden 

yaptığı konuşmalar yapılmıştır. Haber başlığı, CHP liderinin başörtülü bir vatandaşa 

parti rozeti takarken çekilmiş fotoğrafı ile çekilmiştir. Gazete tarafından da aktarılan 

imaj CHP’nin herkesin partisi olduğu yönündedir. Bu imaj “Birlik ve beraberlik 

vurgusu” alt başlığı ile de desteklenmiştir. 

2. Bugün gazetesinin 10 Nisan 2011 tarihli “Gece Baskınıyla İktidar Olmadık” 

başlıklı haberinde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in 

açıklamalarına yer verilmiştir. Haberde geçmiş yıllarda darbe hükümetlerine 

gönderme yapan cemil çiçek’in seçim ile ilgili açıklamalarına değinilmiştir. Cemil 

Çiçek’in demokratik seçimle başa gelindiğine vurgu yapması ve Türkiye’nin bugün 

gelişmiş 20 ülkeden bir tanesi olduğunu açıklaması gazetede özellikle yer almıştır. 

Haber içeriğinde özellikle AKP’nin temel çıkışı olan millete hizmet söylemi ön plana 

alınmış ve 2023 hedefi Cemil Çiçek’in ifadeleriyle seçmene yansıtılmaya 

çalışılmıştır. 

3. CHP ile ilgili yapılan 15 Nisan 2011 tarihli haberde ise “CHP’nin listeleri davalık” 

başlığı kullanılmıştır. Sinan Aygün’ün aday gösterilmesi ile ilgili parti içi bir mesele 

neredeyse tam sayfa olarak yansıtılmış ve özellikle seçim öncesi parti öncesi 

listelerin oluşturulması sürecindeki huzursuzluk aktarılmış. 1. Sayfa başlığı olarak 

kullanılan “CHP listesi Yargı Yolunda” ise CHP ile ilgili hukuksal bir sorunu 



 
 

95 

 

aktarırken CHP aleyhine olabilecek bir durumu vurgulamak amacı taşıdığı 

söylenebilir. 

CUMHURİYET 

1. Cumhuriyet gazetesinin 2 Nisan 2011 tarihli “Sessiz çoğunluğun sesi olacağız” 

başlıklı haberinde CHP’nin ve DSP’nin seçimlerde İstanbul, Ankara, İzmir ve 

Bursa’dan aday gösterdiği 11 adayın söylemleri tek bir sayfa mizanpajında parti aday 

tanıtım broşürü şeklinde sunulmuştur (Cumhuriyet s.9). 11 Adayın 10’u CHP’den, 

1’i DSP’den adaydır. AKP ve MHP’den hiçbir adayın söylemleri ve tanıtımları 

gazetede haber olarak kullanılmamıştır. 

2. Cumhuriyet Gazetesinin 4 Nisan 2011 tarihli 2. sayfa makalesinde “Yeni 

Osmanlıcılara zorunlu bir anımsatma” başlığını kullanmıştır. İlgili Gazete 

kupüründe, Yeni Osmanlıcı olarak AKP kastedilmiş ve Arap ülkeleri ile işbirliği 

yapmanın ve Osmanlı’nın söylemlerini kullanmanın seçim yatırımı olduğunu, iştah 

kabarttığı belirtilmiştir. Ancak AKP’nin nu yaklaşımının ülkeyi ilerde içinden 

çıkılamayacak duruma getirebileceği ima edilmiştir. 

3. Cumhuriyet Gazetesinin 4 Nisan 2011 tarihli “Kılıçdaroğlu’na Seçim Öncesi 

Komplo İddiası” başlıklı haberinde; Dönemin siyasi liderlerinden Deniz Baykal’la 

kaset skandalına Kılıçdaroğlu’nun da karıştırılmak istendiği belirtilmiştir. Bunun için 

de referans olarak Milliyet Gazetesi yazarı Aslı Aydıntaşbaş’ın aldığı duyumlar 

gösterilmiştir. Başlıkta kullanılan seçim öncesi komplo iddiası gazetenin ideolojik 

yaklaşımının bir parçası olarak gösterilebilir. 

4. 11 Haziran 2011 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde, CHP lideri Kılıçdaoğlu’nun 

seçim çalışmalarına yer verilmiştir. Özellikle “Hopa’da Eşkıya Yok” başlıklı haberde 

seçim programında olmamasına rağmen Hopa’da Kılıçdaroğlu’nun coşkuyla 

karşılandığını ve 10 bin kişilik bir mitingin düzenlenmek durumunda kalındığına 

vurgu yapılmıştır. “Kılıçdaroğlu olaylardan sonra gergin günler yaşayan kentte 

coşkuyla karşılandı” üst başlığı ile verilen haberde Hopa’da AKP lideri Erdoğan’a 

tepki olduğuna özellikle dikkat çekilmiştir. 
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5. Cumhuriyet Gazetesi “AKP Bakanlığı Kaldırdı, Kadına CHP sahip çıkıyor“ 

başlıklı 10 Haziran 2011 tarihli haberinde AKP’nin Kadın ve Aileden Sorumlu 

Devlet Bakanlığı kaldırdığı belirtilmiştir. Buna ek olarak CHP’nin aileyi ve kadını ön 

plana çıkaran bir haber yazısı düzenlenmiştir. Haberin devamında CHP’nin 

hazırladığı “Kadın Raporu”na dikkat çekilmiştir. Seçimler öncesi kadın seçmene 

hitap etmeye çalışılmış bu amaçla Kılıçdaroğlu’nun Kadın erkek eşitliğini sağlamada 

siyasi erkin eksik olduğu yönündeki görüşlerine dikkat çekilmiştir. 

DÜNYA 

1. Çoğunlukla ekonomik ve finansal konularla ilgili haber yapan Dünya gazetesinin 

seçim öncesi iki buçuk aylık süreçte verdiği haberler de seçimlerin ekonomik ve idari 

yansıması şeklinde olmuştur. Diğer gazetelerde olduğu gibi milletvekili adaylarının 

detaylı tanıtılması yoluna gidilmemiştir. Dünya Gazetesi “Ekonomi Bakanlığı 

Geliyor” başlığı ile verdiği 9 Haziran 2011 tarihli haberinde Tayyip Erdoğan Seçim 

sonrası muhtemel Bakanlar Kurulu’nun yapısı ile ilgili yaptığı açıklama verilmiştir. 

Haberde partinin onun dışındaki icraatları veya muhalefet partilerini eleştiren sözleri 

yansıtılmadığı gibi haber yeni kurulacak ekonomik bakanlığının ve başbakan 

yardımcılığı pozisyonunun muhtemel işlevleri üzerine yoğunlaşmıştır. 

2. Bununla beraber 9 Haziran 2011 tarihli “Financial Times’dan ilginç seçim 

değerlendirmesi “ başlıklı haberde Financial Times’ın AKP’nin rahatsız edici otoriter 

eylemler gösterdiği yönündeki haberi aktarılmıştır. Haber sadece FT tarafından 

verildiği şekliyle aktarılmış, ek olarak gazete yazarı veya siyasi figür 

değerlendirmeleri veya görsellerle desteklenmemiştir. Benzer şekilde 4 Haziran 2011 

tarihli “Saadet Partisi TV’leri yeniden şikâyet etti” başlıklı haberde Saadet Partisinin 

medyada tarafsızlık ilkesinin ihlali ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu’na yaptığı şikâyet 

haber yapılmıştır. Ancak haberin içerisinde herhangi bir şekilde yorum veya eleştirel 

görüşe yer verilmemiştir. Dünya gazetesi haberleri daha çok seçim öncesi ve sonrası 

ekonomik tahminler olup genel seçmen tutumunu değiştirme eğilimi sergileyen 

makale ve haberler azınlıktadır. Bunlardan birine örnek olarak gazetenin Ankara 

Sohbetleri köşesi verilebilir. 
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3. 30 Mayıs 2011’de CHP Ankara 2 Bölge Millet*vekili Adayı Gökhan Günaydın 

ile yapılan röportaj sunulmuştur. Röportaj içeriği tarımsal ve ekonomik konular 

çerçevesinde gerçekleşmiştir. Haber röportajda sunulan eleştirilerin ve yapılacak 

projelerin boyutu da yine bu çerçevede olmuştur. 

Bütün bunlar dışında Dünya gazetesi abonelerine özel hazırladığı “Seçim 2011” 

ekiyle ve “sadece abone olan belirli kesimi bilgilendirmek amacıyla” bir içerik 

düzenlemesi yoluna gitmiştir. Bu ekte seçime katılan tüm partilerin ekonomi 

politikaları ve çözüm önerileri bulunmaktadır. Ayrıca aday olan iş dünyası 

temsilcileri ile söyleşilere yer verilmiştir. 

HABERTÜRK 

1. Habertürk de yayımlanan 2 Nisan 2014 tarihli ve “Alın, yiyin tokadı vurun” 

başlıklı haberde muhalefet liderlerinden Devlet Bahçeli’nin AKP’nin seçim öncesi 

yaptığı erzak ve yiyecek yardımlarına ilişkin eleştirisi sunulmuştur. Burada 

ekonomik yönden sıkıntıda olan düşük gelir düzeyine sahip vatandaşlara verilmek 

istenen mesaj vardır. Haberde yan başlık olarak da “Bahçeli’den yardım paketi 

uyarısı” kullanılmış ve dikkat çekecek şekilde kırmızı çerçeveye alınmıştır. 

2. Habertürk 6 Haziran 2011 tarihli haberinde “CHP’ye taklitçi, MHP’ye kafatasçı” 

başlığını kullanmıştır. Haberde Erdoğan’ın CHP; MHP ve sivil itaatsizlik eylemleri 

ilgili eleştirilerine yer verilmiştir. Haberde Erdoğan CHP’yi partisini taklit etmekle, 

MHP’yi ise faşist ve milliyetçi yaklaşımla itham etmektedir. Haberde bir yandan 

Erdoğan’ın üslubu ön plana çıkarılırken bir yanda da muhalefet partileri ile ilgili 

görüşlerine yer verilmiştir. Sadece Erdoğan’ın görüşleri değil, üslubundaki suçlayıcı 

tavır da seçmene iletilmek istenmiştir. 

3. Habertürk 10 Haziran 2011 tarihli Yazısında Has Parti Genel Başkanı Numan 

Kurtulmuş’un açıklamalarına yer vermiştir. Haber” Kurtulmuş: Ak Parti 

Demokratikleşme ile değil, Ahmet -Mehmet ile uğraştı” başlığı ile verilmiştir. Haber 

içeriğinde Has Parti’nin seçim öncesi vaatleri ve Kurtulmuş’un Ak Parti ile ilgili 

eleştirileri sunulmuştur. Haberde röportajı yapan Nihal Bengisu Karaca’nın Numan 
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Kurtulmuş ile ilgili olumlu izlenimleri ve Seçim gezisi sırasında insanların 

Kurtulmuş’a olan ilgisi ve sevgisi de özellikle belirtilmiştir. 

HÜRRİYET 

1. Hürriyet Gazetesi 11.06.2011 tarihli haberde (Hürriyet, s.11) "Seçimin Galibi 

havasına girdi, “Duvara Toslatmayan Plan" için sinyalleri verdi.” başlığını 

kullanmıştır. Haberde Ali Babacan’ın seçimden hemen önce Orta vadeli ekonomik 

planla ilgili yaptığı açıklamalara değinilmiştir. Haberin veriliş şekli göz önüne 

alındığında Ali Babacan’ın seçimden her halükarda galip çıkmış şeklindeki 

açıklamalarına imalı şekilde atıfta bulunulmuştur. 

2. Hürriyet Gazetesinin 3 Nisan 2011 tarihli “Halkımız Erdoğan’a Yıldızları 

Saydıracak” başlıklı haberinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin’in 

Başbakan Erdoğan’ın seçim sonuçları ile ilgili yaptığı “yıldızları saymadım” 

açıklamasına karşın yaptığı meydan okuma içeren bir üslup içeren açıklaması 

aktarılmıştır. Alt başlıklarda Tekin’in “Gidişi dolu dönüşü olmaz” ve “Allah 

ustalığından korusun” ifadeleri ön plana çıkarılmış ve Tekin’in eleştirilerine yer 

verilmiştir. 

MİLLİYET 

1. Milliyet Gazetesi 14.04.2011 tarihli haberinde "CHP gençlere yoğunlaştı" 

başlığını kullanmıştır. Haberde güneydoğu sorunu, çiftçilerin mazot problemi, 

Sivil toplum kuruluşları ve gençlere vaatlerde bulunulmuştur. Burada en ilgi çekici 

vaat ise, asgari ücretin altında gelirin olan ailelerde 600-1250 TL arasında bir miktar 

aylık olarak bu ailelerin hesaplarına yatacaktır. Yine gençlerle ilgili üniversitelerde 

ve YÖK' de harçların kaldırılması vaadi haber olarak verilmiştir. Bu söylemle, genç 

kitleye ulaşım hedeflenmiştir. 

2. Yine 14.04.2011 tarihli Milliyet gazetesi haberinde CHP liderinin verdiği demeçte 

"kültürde asimilasyon değil, kültürel haklara saygı içinde entegrasyon hedeflenecek" 
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ifadesiyle seçim öncesi CHP’nin doğuda Kürt vatandaşlara hitap etmeye çalıştığı ve 

o yönde seçmenin oylarını kazanmayı hedeflediği gösterilmeye çalışılmıştır. 

3. Milliyet’in 6. Nisan 2011 tarihli haberinde “Alevilerden Hükümete Eleştiri” 

başlığı kullanılmıştır. Haberde Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan’ın hükümetin 

“Alevi Çalıştayı Nihai Raporu” ile ilgili eleştirilere değinilmiştir. Haber hazırlanış ve 

sunuş itibariyle, seçim öncesi Alevi seçmene yönelik hazırlandığı söylenebilir. 

ORTADOĞU 

1. Ortadoğu Gazetesinin seçim öncesi verdiği haberler incelendiğinde; haberlerin 

daha çok MHP ile ilgili miting ve adayların tanıtımı şeklinde hazırlandığı 

görülmektedir. Bunlardan bazıları şu şekildedir. Ortadoğu Gazetesi 11 Haziran 2011 

tarihli ön sayfadan verdiği haberde “MHP Genel Başkanı Bahçeli Erdoğan’a idamı 

sordu: 9 yıldır neredesin” başlığı kullanılmıştır. Sürmanşetle ve tam sayfaya yakın 

yer ayrılarak verilen haber Devlet Bahçeli’nin Osmaniye’deki mitinginde çekilen 

Türk Bayraklarının ön plana çıktığı bir fotoğrafla da desteklenmiştir. Bahçeli’nin 

söylemleri, Abdullah Öcalan’ın idamı ile ilgili Erdoğan’a yönelttiği eleştirileri 

ideolojik yaklaşım çerçevesinde sunulmuştur. 

2. Yine Ortadoğu gazetesinin 10 Haziran 2011 tarihli “Süleymancılar da MHP’ye 

destek veriyor” başlıklı haberde Süleymancılar olarak bilinen cemaatin de AKP’ye 

oy vereceğine değinilmiştir. Haber içeriği Alt başlıkta “AKP’li belediye Kuran 

Kursunu yıktırmıştı” söylemiyle desteklenmiştir. İçerik olarak cemaat seçmenine 

hitap edilecek şekilde hazırlanan haberle seçmenler MHP’ye oy vermeye 

yönlendirilmeye çalışılmıştır. 

RADİKAL 

1. Radikal’in 10 Haziran 2011 tarihli “İzmir Demokrasi Kalesi” başlıklı haberde 

AKP’nin İzmir 1. Bölge Adayı Ertuğrul Günay’ın görüşlerine yer verilmiştir. 

“Adaylar Anlatıyor Başlığı” altında yer alan röportaj haberde-Ertuğrul Günay’ın 
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tanıtımı yapılmıştır. Haber Ertuğrul Günay’ın fotoğrafı ile de desteklenmiştir. Haber 

sunuluş şekli itibariyle aday tanıtımı şeklinde sunulmuştur. 

2. 10 Haziran 2011 tarihli Sabah gazetesinde yayınlanan “108 Bin 4B’liye Müjde” 

başlıklı haberde AKP Lideri Tayyip Erdoğan’ın Belediye ve Kitlerde çalışan 108 bin 

işçinin kadroya alınmasıyla ilgili açıklamasına yer verilmiştir. Açıklama, ilgili 

kesime bir vaat şeklinde sunulmuştur. Tayyip Erdoğan’ın bunun için hükümet 

olmamız gerekli şeklinde ifadesi de özellikle sunulmuştur. 

STAR 

1. Star Gazetesi 09.06.2011 tarihinde “Bediüzzaman Öğrencileri - Vatan Aşkına tüm 

oylar AKP’ye” başlıklı haber yayınlamıştır (Star, s16). Haberde Saidi Nursi’nin 

öğrencilerinin yaptığı açıklamalara değinilmiştir. Açıklamada öğrencilerin “Kuran, 

vatan ve İslamiyet” adına AKP’nin iktidarda muhafaza edilmesinin gerektiği 

yönündeki ifadelerine değinilmiştir. Bu haberle belirli bir kesim seçmenin AKP’ye 

yönlendirilmesi yapılmıştır. 

2. Star Gazetesinin 10 Haziran 2011 tarihli “CHP, ‘gıda paketi’ ile Mehmet 

Haberal’a halktan oy istiyor” başlıklı haberinde CHP’nin oy karşılığı Zonguldak’ta 

belirlenen ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunduğu belirtilmiştir. Burada 

CHP’nin zamanında gıda yardımı ile ilgili AKP’yi eleştirdiği de vurgulanmıştır. 

3. Star Gazetesinin 1 Nisan 2011 tarihli “CHP ve AK Parti’de Slogan Yarışı” başlıklı 

haberinde CHP ve AKP seçim sloganları ile ilgili halk arasında yaptıkları çalışmalara 

değinilmiştir. Burada CHP’ye gelen slogan önerilerinin çoğunluğunun parti lideri 

Kılıçdaroğlu ile ilgili olduğu belirtilmiştir. AKP ile ilgili gelen slogan önerilerinde 

ise sloganların Cumhuriyetin 100. Kuruluş yıldönümü olan 2023’e yönelik olduğu 

hususuna dikkat çekilmiştir. 

4. Star Gazetesinin 3 Nisan 2011 tarihli 1.sayfa haberinde “CHP’yi %23 ile 

devraldım başlığı kullanılmıştır. Haberde ana başlıklar altında CHP lideri 

Kılıçdaroğlu’nun seçim öncesi Öcalan’dan başörtü sorununa muhtelif konularda 
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görüş ve hedefleri aktarmaktadır. AKP aday adayı olan Şamil Tayyar ile birlikte bir 

fotoğrafın da sunulduğu haberde, Kılıçdaroğlu’nun Tayyar’a “mecliste görüşürüz” 

diyerek veda etmesi de özellikle aktarılmıştır. 

5. Star Gazetesinin 4 Nisan 2011 tarihli “MHP’den seçmene hakaret: Sağduyusuz” 

başlıklı haberi MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ekici’nin seçim öncesi 

Türkiye’de insanların sağduyuyu kaybettikleri yönündeki açıklaması seçmene 

yapılan hakaret olarak yansıtmıştır. Haberde yapılan açıklama esasen seçimlerde 

sağduyulu olmaya yönelik bir çağrı iken bunun bir hakaret olarak yansıtılması dikkat 

çekicidir. Haberde seçim ittifakı ve seçim barajı ile ilgili açıklamalar da varken 

haberin bu yönü ön plana çıkarılmıştır. 

TARAF 

Taraf gazetesinin 5 Nisan 2011 tarihli “Deniz Baykal Ağzını Bozdu” başlıklı 

haberinde Kılıçdaroğlu’ nun “Aile Sigortası” seçim vaadini eleştiren Erdoğan’a, 

Baykal’ın medya aracılığa verdiği mesaj haber yapılmıştır. Haber, mesaj içeriğinden 

ziyade söyleniş tarzı ön plana çıkarılacak şekilde hazırlanmıştır. Baykal’ın Erdoğan’a 

hitaben kullandığı ”ulan “ kelimesine dikkat çekilmiş, mesaj içeriği vurgulanacak 

şekilde haber yapılmamıştır. Aynı haber 5 Nisan 2011 tarihli Cumhuriyet gazetesinde 

“Baykal Sert Çıktı” başlığı ile verilmiş. İçerik olarak Baykal’ın eleştirilerine daha 

çok yer ayrılmış ve 1 sayfadan verilmiştir. Cumhuriyet gazetesinde ise söylem 

tarzından çok eleştirilere yoğunlaşılmıştır. Hatta 6 Nisan 2011 tarihinde “Deniz 

Baykal Kamuoyundan özür diledi” başka bir haberle bir anlamda düzeltme yapıldığı 

haberi ön plana çıkarılmıştır. 

TÜRKİYE 

Türkiye Gazetesi’nin 6 Nisan 2011 tarihli 1 sayfadan verdiği haberde “Kılıçdaroğlu: 

Projelerimiz kimyalarını bozdu” başlığını kullanmıştır. Haberde Kılıçdaroğlu’nun 

Aile Sigortası projesinin AKP Üzerinde etkisini ve AKP‘nin CHP’nin projelerini 

kopyaladığını belirtmektedir. 
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VATAN 

1. Vatan gazetesinin 2 Nisan 2011 tarihli “Okyanus Ötesinde teslimiyetçi” başlıklı 

haberinde, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına değinilmiştir. MHP 

Liderinin AKP’yi Ortadoğu’nda sultan, Türkiye’de padişah, okyanus ötesinde 

teslimiyetçi politikalar izlemekle itham eden konuşmalarına yer verilmiştir.“ 

Okyanus ötesinde teslimiyetçi” ifadesiyle, “Amerika ve/veya Fethullah Gülen 

cemaati” ile “hükümetin” arasındaki ilişkileri ima eden Bahçeli’nin bu iması başlıkta 

ve haberde kullanılmıştır. Bu haberle Aydınlık gazetesinin hükümeti ABD ile 

ilişkileri açısından siyasi eleştiriye tabi tutması arasında bir benzerlik olduğu ileri 

sürülebilir. 

2. Vatan gazetesi 7 Nisan 2011 tarihinde CHP Genel Merkezinde Genel Başkan 

Yardımcısı Erdoğan Toprak’la seçim çalışmalarını anlatan bir haber-röportaj 

yapmıştır. Röportajda “Genel Merkezin uyumayan 13. Katı” başlığı kullanılmıştır. 

Başlıkta “uyumayan” kelimesi özellikle kırmızı renkle vurgulanmıştır. Haber 

röportaj boyunca CHP’nin seçim ve imaj çalışmaları ayrıntılı olarak Toprak 

tarafından hedef kitleye hitap edecek şekilde sunulmuştur. 

3. Vatan Gazetesi 9 Haziran 2011 tarihli haberinde ”Kapalıçarşı’da Yürümeyen Parti 

İktidar Olamaz” başlığı ile sunulmuştur. Haberin üst başlığında CHP İstanbul 2. 

Bölge Milletvekili Aydın Ayaydın’ın Kapalıçarşı ziyareti yer almaktadır. Haberde 

Aydın Ayaydın ve kendisine eşlik eden Milletvekili Adayı Gürsel Tekin’in esnafın 

ulaşım otopark, çevre düzenlemesi gibi sorunlarını dinlediği belirtilmiştir. Haberde 

Ayaydın’ın “CHP iktidara yürüyen bir parti, biz de çarşıda yürümeye geldik” 

ifadeleri verilmiş ve bu haber Ayaydın ve CHP heyetinin Kapalıçarşı esnafı ile 

çektirdikleri fotoğrafla da desteklenmiştir. 

YENİŞAFAK 

Yeni Şafak Gazetesi, 07.04.2011 tarihli haberinde “BDP’nin hedefinde artık camiler 

var” başlığını vermiştir. Haberde BDP lideri Selahattin Demirtaş’ın imamları 

Jitem’cilere benzetmesine ve “bu imamların arkasında saf tutmayın” ifadesine atıfta 
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bulunulmuştur. Haberin içerik itibariyle seçim öncesi islami kesimin görüşlerine 

hitap eden bir üslubu bulunmaktadır. Ayrıca “Bu kadirbilmezliktir” alt başlığı ile 

Diyanet işleri Başkanlığı’nın Demirtaş’ın görüşleri ile ilgili negatif beyanatı verilmiş 

ve haber desteklenmek istenmiştir. Yine haberle ilgili fotoğrafta Cuma namazında 

fahri imamın arkasında saf tutmayan BDP’li milletvekilleri ve belediye başkanları 

gösterilmiş ve negatif imajın perçinlenmesi sağlanmıştır. 

ZAMAN 

Zaman gazetesinin 31.05.2011 tarihli “Kamuoyu Yoklamaları ve Seçim Sonuçları” 

başlıklı yazıda AKP’nin seçim sonuçlarını çantada keklik olarak görmemesi 

hususuna değinilmiştir. Hatta AKP’nin seçim sloganına “Durmak yok, Seçmen 

devşirmeye devam” şeklinde ithafta bulunulmuştur. Esasen amaç kamuoyu 

yoklamaları ile seçmen davranışı arasındaki bağı anlatmak iken yazıda AKP’ye yön 

gösterir bir tavır sergilenmiştir. 

4.5.2. Televizyonun Tutum Geliştirmeye Katkısı 

Televizyonun siyasi tutum geliştirmeye katkısından önce iletişim içerisindeki 

önemine değinmek gerekmektedir. Diğer kitle iletişim araçları ile kıyaslandığında, 

zamanında televizyonun iletişimsel olarak halklara yaşattığı sıçrama göreceli şekilde 

büyük olmuştur. Algı yönetimini kolaylaştırmada en etkin araçlardan biri haline 

gelmiştir. Bu gün hepimizin medya ve kitle iletişim araçları sıralandığında ilk akla 

gelen televizyon olmaktadır. 

Televizyon söyleneni görüntü ile güçlendirmektedir. Onun bu kadar etkili olmasında 

temel sebep, görüntüyü ön plana getirip belirli düşünce ve görüşü oluşturmaya 

yardımcı olmasıdır.
243

 

Bununla birlikte Kocadaş’ın da belirttiği üzere Televizyon, kitle iletişim araçları 

içinde en fazla tartışmaya konu olan araçlardan biri olmuştur.
244

 Bu tez çerçevesinde 
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televizyonun bireysel ve tüketime yönlendirici etkisine değinilmeyecektir. Bu 

araştırma çerçevesinde televizyonun siyasi tutum geliştirmeye olan etkisine 

değinilecektir. 

Ülkemizde televizyonun siyasi tutumu geliştirmeye katkı sağlama çabalarının en 

önemli göstergesi belirli aralıklarla başbakanların televizyonlarda yaptığı 

konuşmalardır. Bunlara en önemli örnek Turgut Özal döneminde başlamıştır. Turgut 

Özal, 1983-88 yılları arasında “İcraatin İçinden” programı ile televizyon aracılığı 

halkla bir siyasal iletişim içerisine girmeye çalışmıştır.
245

 Günümüzde liderler ise 

farklı isimler altında bunu devam ettirmektedir. Ecevit döneminde “Ulusa Sesleniş” 

olarak adlandırılan bu gelenek günümüzde, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep 

Tayyip Erdoğan tarafından “Millete Hizmet Yolunda” olarak isimlendirilmiştir. 

Televizyonda politikacıların, partilerin veya siyasi erkin tutumu seçmen üzerinde etki 

bırakmak amacı taşır. Esasen amaç politikacı açısından ulaşamadığı kitleye ulaşmaya 

çalışmaktadır. Buradaki kitle daha çok yeni kitle iletişim araçlarını ve sosyal 

medyayı çok iyi kullanan gençler veya çalışan nüfus değildir. Keza bu grubun 

televizyona ayıracak zamanı ve ihtiyacı yoktur. Oysa ücra yerlerde siyasi iletişiminin 

çoğunu televizyonla sağlayan yerlerde ve yaşlı kesim için televizyon algı 

yönetiminin sağlanması açısından biçilmiş kaftandır. 

Demokrasinin tam işlemediği toplumlarda liderler televizyon kanallarını satın alarak 

veya medya sahipleri ile yakın ilişki kurarak seçmenlerin siyasi tutumlarını ve 

görüşlerini değiştirmeye çalışmaktadırlar. Bu durumdan hareketle “siyaset 

mühendisliği” kavramı da türetilmiş ve kullanılır hale gelmiştir.
246

 

Ülkemizde özellikle seçim dönemlerinde seçimlerle ilgili olarak Yüksek Seçim 

Kurulu’nun (YSK) belirlediği çerçevede ve Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun 
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 Mustafa Safaz, Seçim dönemlerinde radyo ve televizyonlardaki siyasi içerikli yayınların 

denetlenmesi (Türkiye örneği^ RTUK. Ekim 2011, Uzmanlık Tezi. 
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(RTÜK) denetimi altında belirli kurallar uygulanmaktadır.
247

 1950 yılından itibaren 

ise ilk yasal düzenleme yürürlüğe girmiştir. 

Esas düzenleme 1994 yılında “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları 

Hakkında Kanun” ile olmuştur. Bu kanun ile hem RTÜK kurulmuş, hem de radyo ve 

televizyonlardaki yayın ilkeleri ile ilgili temel düzenlemeler getirilmiştir.
248

 Örneğin 

televizyonda propaganda süreleri aşağıdaki şekildedir. 

Anayasa Mahkemesi’nin 09.10.1987 tarih ve E.1987/23,K.1987/27 sayılı kararı ile 

seçime katılan siyasi partilere “ilk gün 10, son gün 10 dakika olmak üzere iki 

konuşma, Mecliste grubu bulunan siyasi partilere ilaveten 10'ar dakikalık 

propaganda, İktidar partisine veya iktidar partilerinden büyük olanına 20 dakikalık, 

iktidar partilerinden diğerlerine 15'er dakikalık ilave propaganda, Ana muhalefet 

partisine ilaveten 10 dakikalık propaganda süresi verilmiştir.
249

 Bu yayınlar Türkçe 

olarak TRT’de yapılacaktır. Bu ve benzeri uygulama ve seçim yasakları TRT ve özel 

televizyonlarda geçerli olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. 

4.5.3. Billboardlar 

Sokak reklamları olarak ta biline billboardlar hareketli şehir yaşantısında bile 

kitlelerin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Çeşitli kampanyalarda kullanılan 

Billboardlar reklamcılığın her geçen gün arttığı günümüzde teknolojiden de 

yararlanarak hareketli ve ışıklı görsellerle kitlelere ulaşmayı başarmaktadır. 

Günümüzde hızlı yaşam tarzı içindeki önemli uyarıcılardan biridir. Hareketli bir 

yaşam tarzının bireylerin zamanının büyük bölümünü de ev dışında geçirmesine 

neden olmaktadır. 

Bu durum, reklamcılara, çeşitli sebeplerle şehir içinde hareket halinde                 

bulunan hedef kitleye farklı bir erişim imkanı tanımakta, bu çerçevede gelişen 

spesifik reklamcılık biçimi ev-dışı reklamcılık (outdoor advertising) olarak 
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sınıflandırılmaktadır. Reklâmcılar artık zamanlarının önemli bir bölümünü ev dışında 

ve arabalarında geçiren kitlelere ulaşmanın daha farklı yollarını da kullanmaktadırlar. 

Radyo ve televizyonda yaşanan reklam keşmekeşi sonucunda çoğunlukla ürünün 

başka bir firmanın ürünüyle karıştırıldığı görülmektedir. Televizyon veya radyodaki 

reklamlarda ürünün tüketici tarafından algılanması için 30 saniyelik bir süre geçmesi 

gerekirken, etkin bir yerleştirmeyle billboard aracılığıyla verilmek istenen mesajın 

tüketiciye 8 saniyeden az bir sürede iletilmesi mümkün olabilmektedir. Reklam ve 

pazarlama etkisinin yanı sıra algı yönetiminde de etkin oluşu Gazete ve televizyonun 

yanı sıra sağladığı avantajlarla billboardlarda günümüzde geliştirilerek kullanılmaya 

devam edilmektedir. Araştırmacılar billboardların kullanımını incelerken, 

billboardların hatırlama etkisi üzerinde yoğunlaşmışlardır. 
250

 

Ülkemizde yaklaşık olarak 50 yıllık bir geçmişe sahip olan açık hava reklamcılığında 

özellikle 1990’lı yıllarda yaşanan patlamayla, reklamcılık sektörünün yapısının 

büyük ölçüde değiştiği, billboard kullanımının, her geçen gün artan kitle ve yolcu 

sayısının yanında yaşam tarzı ve teknolojinin sürekli gelişimiyle orantılı olarak 

yaygınlaştığı görülmektedir.
251

 

Billboardlarda mesaj kitleye götürülmemekte, onun yerine kitle mesaja gitmekte,bu 

sayede billboardlar tüketicilere mesajı evlerine, işlerine veya alışverişe giderken 

ulaştırmaktadır. Kişinin mesajı aldığı andaki, psikolojik durumu ve algı yönü 

düşünüldüğünde, billboardların etkili bir araç olduğu ortaya çıkacaktır. Billboardların 

iki önemli işlevi vardır; tanıma ve hatırlatma. Belirli bir algının oluşturulmasında 

tanıma hatırlatma fikrin kanıksanmasına ve benimsenmesine yardımcı olacak iki 

önemli unsurdur. King and Tinkham tarafından yapılan bir çalışma da billboardların 

farkındalık yaratıp yaratmadığı ve farkındalığın devamlılık gösterip göstermediğine 

ilişkindir. Nitekim, söz konusu çalışmada billboard reklamcılığının farkındalık 

yarattığı ve farkındalığın süreklilik gösterdiği ortaya konmuştur.
252 

Billboardların 

algı üzerindeki etkisi dolayısıyla seçmen davranışı üzerinde de etkili olduğu 

görülmektedir.1977 yılında Fitts ve Hewett tarafından yapılan çalışma bu görüşü 
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destekler niteliktedir. Fitts ve Hewett tarafından on büyük şehirde yer alan 1975 

Amerika güzellik Kraliçesi’nin isim ve resminin yer aldığı billboardlara yönelik 

yapılan araştırmada, reklâm kampanyası öncesi ankete katılan kişilerin %1’i güzellik 

kraliçesinin adını hatırlayabilirken, kampanya sonrası bu oran %15’e yükselmiştir.
253

 

Subliminal advertising diğer adıyla sanal reklamlar Avrupa’da ve ülkemizde de 

kullanılmaktadır. Gözün algı alanında kısa süreliğine kalarak, görüntü, ses ve 

sloganla ulaşarak bireyin bilinç altıyla algılayabileceği mesajları da billboardla 

vasıtasıyla vermek mümkündür. 

4.5.4. Radyo 

Gazete ve dergiye göre radyonun daha fazla insana ulaşabilme olanağı 

bulunmaktadır. Radyo, mesajın ses ve müzik aracılığıyla iletilebildiği bir kitle 

iletişim aracı olarak tanımlanmaktadır. Bireyin tek duyusuna seslenen sıcak bir araç 

olan radyo, her an her yerde kullanılabilmektedir. Bu özelliği sayesinde kişilerle 

birebir ilişki kurarak daha etkili olabilmektedir
254

. 

4.5.6. Mitingler 

Mitingler ya da büyük halk toplantıları ve geziler, genellikle parti liderleri ve 

adaylarının yer aldığı bir kişisel iletişim ortamı olarak nitelendirilmektedir. Ancak 

günümüzde kişisel iletişimden çok kitle iletişime yönelmektedir. Seçim bölgelerinde 

heyecan arttıran, parti örgütünü harekete geçiren mitinglere seçmenlerin katılma 

nedenleri adayların ideolojisini, fikirlerini, vaatlerini, gündem sorunlarına bakış 

açısını öğrenmek olarak sıralanabilir
 255

 

4.5.7. Diğer Kitle İletişim Araçları 

Yaygın olarak kullanılan bir diğer kitle iletişim aracı olan broşürler, hem adayın 

kişisel özelliklerini vurgularken hem de parti görüşlerine yer vermekte kullanılan 
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fotoğraflar ve kısa ve çarpıcı sloganlarla bireyler üzerinde etkili olmaktadırlar.
256

 Son 

yıllarda gelişen ve hızla yayılan Internet, yer verdiği siyasal reklamla bireyleri hem 

bilgilendirme hem de etkileme amacını taşımaktadır. İnternette kullanılan reklam 

araçlarını e-posta reklamları, doğrudan e-posta ve banner olarak sıralayabiliriz.
257

 

Yukarıda sıraladığımız kitle iletişim araçlarının yanı sıra kullanılan diğer araçları da 

pankart, bayrak, flama, kitap, örgütsel gazete, ses kayıtları, telefon ve doğrudan 

postalama olarak sıralayabiliriz. 

4.6. İletişim Teknolojileri ve Siyasal Katılma Etkisi 

 Kitle iletişim araçlarıyla her seviyedeki kültürel ürün, düşünce, bilgi tarihin hiç bir 

döneminde gerçekleşmemiş biçimde geniş bir vatandaş kitlesine ulaşabilir duruma 

gelmiştir. Bu anlamda kitle iletişimi, demokratik toplumun ve bu toplum üyelerinin 

gelişmesinin vazgeçilmez bir parçası olmuştur.
258

 Kitle iletişim araçlarıyla siyasal 

içerikli konuların işlenmesi, geniş bir kitlenin siyasal sistemle ilgili olmasına, 

bilinçlenmesine ve bu ilgi ve bilincin, yalnızca en basit siyasal katılma biçimi olan 

“oy verme” davranışında bile olsa etkili olması, demokrasinin daha anlamlı ve 

işlevsel olarak varlığını ortaya koymasına yol açmaktadır.  

İletişim teknolojilerinin ulaştığı boyut göz önüne alındığında bireylerin artık ulusal 

ve uluslararası siyasal sistemler, uygulamalar ve işlevleriyle ilgili bilgileri büyük 

oranda kitle iletişim araçları yoluyla edindiği bilinmektedir. 
259

 

 Kitle iletişim araçlarının çeşitliliği, yaygın kullanımını sağlayan araçlardan biridir. 

Günümüzde bireyler maddi olanakları çerçevesinde bu araçlardan tercih yaparak 

gündemi herhangi biriyle takip edebilmektedir. Bireylerin kişisel niteliklerine göre 

de tercih yapma olanağına sahip olması, örneğin okuma-yazma bilmeyen birinin 

gazete yerine televizyon kanalıyla olaylar hakkında bilgilenmesi de bu araçların 

siyasal hayata bireylerin katılmasını destekleyen başka bir özelliğidir. Bu yolla 
                     
256

  Kalender, 2000:222. 
257

 Uztuğ 2004:348 
258

 Nilüfer Timisi, İletişim Teknolojileri ve Demokrasi, Ankara: Dost Kitabevi, 2003, s.41-42. 
259

 Ersin Kalaycıoğlu, Karşılaştırmalı Siyasal Katılma: Siyasal Eylemin Kökenleri Üzerine Bir 

İnceleme, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Yayınları, İstanbul 1983, s.29. 



 
 

109 

 

eğitimli olmayan vatandaşların da siyasal olaylar hakkında bilgi sahibi olması ve 

siyasete katılması gerçekleşmektedir.  

 Teknolojinin gelişmesiyle birlikte alışılagelmiş kitle iletişim araçlarının yanında 

daha çok eğitimli bireylerin kullanımında olan internetin de günlük hayatın bir 

parçası olduğu görülmektedir. İnternet aracılığıyla çeşitli hizmetlerin sunulması, 

elektronik ortamda oy kullanılması, kamu yönetiminin sanal ağla bağlantılı olması 

gibi olanaklar teknolojinin siyasal katılma üzerindeki olumlu etkilerinden 

bazılarıdır.
260

  

İnternet yoluyla, birçok konuda olduğu gibi siyasal enformasyonlara bireyler hızlı bir 

biçimde ulaşmakta, siyasal partilerin resmi sitelerinden, siyasetçilerin kişiliklerine 

kadar istedikleri konudaki bilgilenmeleri gerçekleşmektedir.  Tarihi 1960’lı yıllara 

kadar uzanan internet, başlangıçta yalnızca hükümet kontrolünde kullanılırken, 

1990’lı yıllardan sonra ticari kullanıma açılmasıyla yaygınlık kazanmıştır. Amerika 

Birleşik Devletleri’nde bulunan Ulusal Araştırma ve Eğitim Şebekesin tanımına göre 

internet; her ülkeden araştırmacıya eşit düzeyde erişim sağlayan, yüksek düzeyde bir 

arama aracı, veri bankası, süper bilgisayar, dijital kütüphane, uzmanlığa dayalı 

araştırma kolaylaştırıcısı ve eğitsel teknoloji özelliklerini içinde barındıran bir 

iletişim teknolojisidir.
261

  

 Hemen hemen her konuda bilgiyi içinde barındıran bu teknolojiyi kullanan kimseler 

zaman ve mekan olarak avantaj yakalarken aynı zamanda da karşılıklı etkileşim de 

gerçekleştirebilmektedirler. Geleneksel kitle iletişim araçlarından ayrılan internet, 

yalnızca mesaj üreten, toplayan ve dağıtan bir teknoloji değil, aynı zamanda 

kullanıcıları arasında çeşitli etkileşimlere olanak sağlayan toplumsal iletişim ortamı 

ve küresel bir iletişim biçimidir. Geleneksel kitle iletişim araçlarında üretilen mesaj, 

heterojen toplum kitlelerine doğrusal bir yolla iletilir ve geri beslemede bu 

araçlarının sunduğu teknoloji yeterli olamamaktadır
262

. İnternette ise katılım ve geri 

besleme daha aktif ve çoklu özellik göstermektedir. Eşzamanlılık, kolay 
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ulaşılabilirlik, düşük maliyet ve geri bildirim olanakları gibi özelliklere sahip oluşu 

internetin küresel iletişimin en kaliteli biçimi olmasına yol açmaktadır.  Temsili 

demokrasinin en çok tartışılan konusu olan bireylerin katılımının tek yönlü ve en alt 

düzeyde olması, katılımcı demokrasiyle ilgili tartışmaların fazlalaşmasına ve bu 

doğrultudaki çözüm önerilerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Siyasal katılmanın 

yalnızca oy verme yoluyla gerçekleşmesiyle demokrasinin gerçek anlamda 

işlemesinin sağlanamayacağı gerçeğinden hareketle yeni iletişim teknolojilerinin bu 

konuda bir çözüm potansiyeline sahip olduğu görüşü yaygınlık kazanmıştır.  

Yeni iletişim teknolojileriyle, siyasal katılım yeni bir boyut kazanarak zaman ve 

mekân sınırlarının dışına çıkması, bilginin kolay erişilebilmesi, eşit olarak 

vatandaşların hizmetine sunulması, ulusal ve uluslararası yeni kamusal alanların 

oluşması ve bireylerin siyasal konularda ifade özgürlüğüne ve hakkına sahip olması 

gerçekleşmektedir
263

. Bu gelişmeler katılımcı demokrasinim uygulanmasında yeni 

iletişim teknolojilerinin önemine işaret etmektedir.  

İnternetin siyasal katılımı artırdığını ileri süren görüşlerin buluştuğu ortak fikir 

özetle, aktif ve siyasal konularda ilgili yurttaşlar, örgütlenmeler oluşturduğu, bunu 

yaparken de internetteki bilgilerin herhangi bir sansürden geçmeden yayılıp bireyin 

iletişim kaynağına doğrudan ulaşması sağlanmaktadır. Zaman mekan ve ekonomik 

olarak da uygun olması siyasal katılmayı olumlu yönde etkilemektedir
264

. İnternetin 

sağladığı enformasyonun. Fazlalığı da aynı biçimde siyasal katılma üzerinde etkili 

olan diğer bir faktördür. İnternete bireylerin kendilerini büyük bir fikir havuzuna 

ifade ederek siyasal ilgi ve bağlılıklarının güçlendiğini dile getiren Civille
265

 

bireylerin düşüncelerini ifade edebilmelerinin önünde herhangi bir engelin 

olmamasının siyasal katılımı artırdığına vurgu yapmaktadır. 
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4.7. Türkiye’de Yeni Kitle İletişim Araçlarının Tutum Oluşturmaya Katkısı 

Bu tezin konusu da olan kitle iletişim araçlarından gazete ve televizyonun önemi 

detaylı olarak incelenecek olmakla birlikte sosyal medyanın, twitter ve facebook gibi 

yeni iletişim kanallarının da kullanımından da söz etmek gerekir. Bu çerçevede daha 

çok değinilmesi gereken sanal medya ve sanal iletişimdir. Sanal iletişim denilince 

gerçek ortamda değil ama internet ve farklı vasıtalarla sanal ortamda paylaşılan her 

türlü bilgi alışverişini tanım içerisine sığdırabiliriz. Bunun içinde en başta kullanılan 

araçlar bilgisayar ve telefonlar olmuştur. Çakar’a göre bilgisayarların iletişimde 

kullanılmasına dört temellendirme yapılabilir.
266

  

a. Etkileşimli yaratım süreci: 

Aslında gazete, radyo ve televizyon ile kıyaslandığında etkileşim yaratma imkanı 

sağladığı için bilgisayar ve sanal iletişim daha etkin olmuş ve daha çabuk 

benimsenmiştir. Bunun siyasi iletişime yansıması ise yine aynı şekilde daha kolay 

olmuştur Ülkemizde özellikle siyasi karikatürcülükte yaratıcılık karşılıklı iletişimle 

birlikte gittikçe ilerlemektedir. Bunun yayılmasında en büyük etken ise twitter ve 

facebook gibi sosyal medya kaynakları olmuştur. 

b. İletişimde kolay ve serbestlikle birlikte kısa sürede yanıt alma: 

Belki de bilgisayar ve diğer yan teknolojik araçlar yoluyla yapılan sanal iletişimin en 

ilgi çekici tarafı bu başlık olmuştur. Özellik internet üzerinden yapılan “chat”ler 

vasıtasıyla iletişim daha kolay hale gelmiştir. Bu kolaylık bilginin daha kolay 

yayılmasını da beraberinde getirmiştir. 

c. Küçük yerel ağların birleşimiyle evrensel iletişimin doğması ve bu iletişimde 

yazı-ses-görüntü öğelerinin birlikte sunum imkânı: 
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Bu kısımda yazı, ses ve görüntünün bir arada kullanılması önem arz etmektedir. 

Çünkü bu yolla algı yönetiminde çerçevesinde algı değişikliği daha fazla 

sağlanmaktadır. Özellikle 2014 Yerel Mahalli Seçimleri önce bu öğelerin bir arada 

sunulduğu ortamlar, gazetede okunan bir makaleden daha ilgi çekmektedir. Bu 

şekilde kullanıcı veya algı değişikliği sağlamak isteyen kişi önce internet ortamında 

evindeki bilgisayarından bir siyasi makaleyi paylaşmakta ve hemen ardından bu 

makaleye konu olan kişi ve olaylı ile ilgili bir görüntüyü ekleyip bir sunum 

hazırlayabilmektedir. 

d. Evrensel iletişim ile toplumlar ve bireyler arasında yakınlaşma ve ortak ilgilerin 

oluşması: 

Bilgisayarın daha yaygın kullanımı, teknolojik yenilikler ve internet insanları 

yakınlaştırmada ve bir araya getirmede önemli bir aracı olmuştur. Bu aynı zamanda 

ortak ilgi ve beğenilerin de oluşmasını sağlamıştır. Bu beğeni ve ilgi çoğaldıkça 

algısal yönetimle alınmak istenen sonuca ulaşmak daha kolay olmuştur. Örneğin 

politikacılar seçmenleriyle fotoğraf çekilip twitterda paylaşmaktadır. Onların 

dertlerini ve ihtiyaçlarını dinlediklerini ve aralarında bu anlamda bir paylaşım olduğu 

göstermeye çalışmaktadır. 

Ülkemizde yeni kitle iletişim araçlarının siyasi alanda kullanılması gittikçe yoğun bir 

şekilde gerçekleşmektedir. Örneğin; 2011 seçimleri sürecinde twitter üzerinde 

yapılan bir araştırma özellikle muhalefet liderlerinin siyasi tutum değiştirme ve siyasi 

mesajlar verme adına sosyal medyayı kullandığını göstermektedir.
267

 Bu alanda ilk 

adımı Ana Muhalefet lideri Kılıçdaroğlu atmış, onu Bahçeli ve Demirtaş izlemiştir. 

Yine aynı araştırma çerçevesinde görülmüştür ki Bahçeli’nin takipçileri mesajları 

retweetleyip yaymakta daha hassastırlar. Ana Muhalefet liderinin attığı mesajların 

içeriği daha çok Başbakana ve şahsına yönelik iken, diğer muhalefet liderlerinden 

Bahçeli’nin mesajları milliyetçilik ve uluslararası siyasi sorunlar üzerinden 

gerçekleştirmiştir. Demirtaş ise daha çok eğitim ve sosyal meseleler üzerine 
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odaklanmıştır
268

. Başbakanın şahsi olarak kullandığı bir twitter adresi 

bulunmamaktadır. Onun adına yaptığı konuşmalardan alıntılar şekilde kullanılan bir 

twitter adresi mevcuttur. 

Bütün yukarıda bahsedilenler bize göstermektedir ki Türkiye’de de liderler de soysal 

medyayı siyasi alanda aktif şekilde kullanır hale gelmişlerdir. Yeni kitle iletişim 

araçları iletişim açısından faydalı olduğu kadar eleştiri de almaktadır. Yanlış 

kamuoyu bilgilendirmesindeki artış bunlardan biridir. Haziran 2013’teki Gezi 

olayları sırasında Türkiye bir çeşit dezenformasyona maruz kalmıştır. Yeni kitle 

iletişim araçları terör olayları açısından da eleştiriye maruz kalmıştır. Her şeye 

rağmen temsili demokrasinin sağlanması açısından kitle iletişim araçlarının 

çoğalması ve şekillenmesi önem arz etmektedir. Karaçor’a göre gazeteler ve 

televizyonlar da temsil mekanizmasının sağlanmasına ve geliştirilmesine yönelik 

girişimlerde bulunmaktadır.
269

 Gazetelerin internet üzerinden yayın yapması, twitter 

ve diğer sosyal medya araçları aracılığı ile internet üzerinden anketler düzenlemesi 

bunların arasında sayılabilir. 

Yukarıdakilere ek olarak değinilmesi gereken başka bir konu da yeni kitle iletişim 

teknolojilerinin ve araçlarının ülkemizdeki siyasilerce nispeten daha geç 

benimsenmesi ile alakalıdır. Örneğin; 2008’deki Amerika başkanlık seçimlerinde 

Barack Obama ve John McCain etkin şekilde bloglarını kullanmışlardır. Gerek blog 

tasarımı gerekse içerik olarak işi ciddiye almışlardır.
270

 Oysa 2011 ve önceki dönem 

incelendiğinde Türkiye’deki siyasiler açısından aynı durum söz konusu olmadığı 

görülmektedir. 
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BEŞİNCİ BOLUM 

TARİHSEL OLARAK KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ 

TUTUM OLUŞTURMA SÜRECİNDE KULLANIMI 

Tarihsel olarak incelendiğinde kitle iletişim araçlarının çok büyük değişiklik 

gösterdiği görülmektedir. Siyasi tutum değişikliğinde çevresel etken olarak 

değerlendirebileceğimiz kitle iletişim araçlarının geçirdiği bu değişiklik tarihsel 

olarak incelendiğinde siyasi tutum değişikliğinde gittikçe artan bir katkı yaptığını 

belirtmek doğru olacaktır. Bundan hareketle bu bölümde üç ayrı alt başlıkta tarihsel 

süreçte kitle iletişim araçlarının gelişimi ve tutum geliştirmeye katkısı incelenecektir. 

5.1. Türkiye’de Kitle İletişim Tarihi Seyri 

İnsanoğlunun kullandığı iletişim yöntemleri tarih boyunca çeşitlilik göstermiştir. 

Duygular, düşünceler, sağlık hastalık savaş gibi durumlar iletişim yöntemleri 

kullanılarak iletilmiştir Ülkemizde 1727 yılında ilk matbaanın kurulması bu anlamda 

önemli bir gelişmedir. Sait Efendi ve İbrahim müteferrika tarafından kurulmuştur. 

Lale devrinde kurulan matbaada ilk olarak 1729’da Vankulu Lügatı basılmıştır. İlk 

gazetenin çıkması için, Matbaanın kurulmasında sonra aradan oldukça uzun bir süre 

geçmiştir.1831 yılında çıkmaya başlayan Takvîm-i Vekâyi ile başlatılmaktadır. 

Gazete olarak nitelendirilebilecek ilk ilk Türkçe iletişim aracı Takvîm-i Vekâyi’dir. 

Osmanlı imparatorluğu sınırları içerisinde iletişim amaçlı ilk yayın organları olarak 

bilinen üç büyük bülten de Fransızcadır, Bunların birincisi; Eylül 1795’ten 

Mart1796’ya kadar yayımlanmış olan “Le Bulletin de Nouvelles”, ikincisi; Eylül 

1796'dan Mayıs 1797'ye kadar çıkarılmış "La Gazette Française de Constantinople" 

ve üçüncüsü; Mayıs 1797’den Temmuz 1797’ye, sadece üç ay devam ettirebilmiş 

"Mercure Oriental"dir. İstanbul’daki Fransız Elçiliği’nce özel olarak kurulmuş bir 

matbaada basılan bu yayınlar, ilk anda Türk basın tarihinden çok Fransız basın 

tarihiyle ilişkili görülebilir. İlk bakışta bu görüş pek de yanlış olmaz. Çünkü dilleri 
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Fransızcadır. Üstelik ulaşmak istedikleri okuyucu kitlesi de Türkler değil 

Fransızlardır. Fransız Devrimi’ni ve etkilerini ülkeleri dışında yaşayan Fransızlara da 

aktarmak ve onları da yeni Cumhuriyet rejiminden haberdar etmek gayesiyle 

çıkarılmıştır. Osmanlı Devletinde yaşayan Fransızlar bu sayede ülkelerinde olup 

bitenleri, yeni yasaları  ve kavramları öğrenebileceklerdir.
271

 

Bu yayınların ardından ardından Ceride-i Havadis 1 Ağustos 1840 yılında 

yayınlandı. Bu gazetenin yayıncısı da İngiliz Herald gazetesinin İstanbul muhabiri 

William Churchil isimli bir yabancıydı. Churchil hazine’den aldığı ödenekle “yarı-

resmi” gazete statüsünde çıkardı gazeteyi. Bu arada diğer azınlıklar da ard arda kendi 

gazetelerini basmaya ve yayınlamaya başladılar. 1860'ta Türkçe olmayan on üç 

gazete vardı. Kitle iletişim araçlarının sosyal olaylara etkisi düşünüldüğünde, yabancı 

kaynaklı yayınların çeşitliliği de aynı oranda düşündürücüdür. 21 Ekim 1860 ta 

Tercüman-ı Ahval yayınlanmaya başlandı. Bu günün gazete anlayışına en yakın 

gazeteyi Agâh Efendi çıkardı. Tercüman-ı Ahval önceleri haftada iki gün 

yayınlanırken daha sonra gün aşırı çıkmaya başladı.
272

 

İletişimdeki diğer önemli adım da telgraf olmuştur. Osmanlı’da ilk telgraf görüşmesi 

1855’de Sultan Abdülmecit döneminde yapıldı. İstanbul-Edirne, İstanbul-Şumnu 

hattının tamamlanmasıyla ilk telgraf Şumnu’dan İstanbul’a gönderildi. Kırım 

Savaşı’ndan bilgi veren telgrafta, Müttefik askerleri Sivastopol’a girmişlerdi. 

yazılıydı. Türk birlikleri de müttefikler arasındaydı. Resmi anlamda telgrafın hayata 

geçmesi ise 1925 yılında telsiz telgraf hakkında çıkan kanun olmuştur. Bunun 

devamında 1927 yılında telsiz telgraf vericileri hizmete girdi. Telsiz telgraf 

vericilerinin hizmete girmesi radyo yayınlarının da başlamasına kapı araladı.6 Mayıs 

1927 yılında İstanbul radyo yayın hayatına başladı. İstanbul radyosunun ardından 

Kasım 1927 de Ankara radyosu yayına başladı. Böylece Türk halkı iletişimde sesli 

ve daha büyük kitlelere ulaşabilen yeni bir araçla tanıştı. Sesli iletişimi görüntülü ve 

sesli iletişim izlerken devlet elinden iletişim devam etti. 1 Mayıs 1964 te TRT 
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kuruldu. Gazete radyo ve televizyonun ardından dünyada hızla yayılan internet 

kullanımında ülkemizde oldukça etkin olarak yerini aldı. 2000 yılında kullanıcı sayısı 

1.785.000 iken bu sayı, bir yıl içinde % 100’den fazla hızlı yükselerek sayıyı 2 katına 

çıkarmıştır
273

. Kullanım alanındaki yaygınlık internetin insan hayatında da daha fazla 

yer almasına neden olmuştur. Halkın internetle tanışması doksanlı yılların sonunda 

başlamasına rağmen geldiğimiz noktada internet kullanımının büyük hızla arttığı 

gözlenmektedir. Alışverişten E-devlet uygulamalarına kadar birçok alanda Türk 

halkının hayatında artık internet vazgeçilmezler arasındadır. 

5.2. Dünyada İletişim 

İnsanın düşünmeye başlaması aynı zamanda iletişim kurma ihtiyacını da 

doğurmuştur. İlk iletişim için insan ses çıkarmaya başladı ardından sese anlam 

yüklemeye başladı. Ses çizgiye dönüştü ve ardından yazıya dönüşerek iletişimde 

kalıcı izler ortaya çıkmaya başladı. İletişim tarihi, düşüncenin tarihiyle eş zamanlıdır. 

Düşüncenin oluşmasının ardından düşüncenin aktarılması arzusu da insanoğlunun 

doğasında var olan özelliğidir. Yazıyla ilgili ilk bilinenler Fenikelilerin MÖ 3500 - 

MÖ 2900 yılında geliştirdiği alfabedir. Ardından Sümerler kil tabletler üzerine 

yazılmış çivi yazısını geliştirdi. Çivi yazısı Mısırlıların "Hiyeroglif" yazısının 

geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. İnsan toplumsal bir varlık olması sebebiyle 

kendi cinsiyle iletişim halinde olma ihtiyacı içindedir. Duygu ve düşüncelerini, 

kültür ve uygarlıklarını geliştirme ve aktarmada çabası içinde olmuştur. İlkel resimler 

ve çizgiler insanoğlunun insanlığa bıraktığı ilk mesajlardır. Bilgilerin aktarılması ve 

depolanması kuşaklar arasında bilgi ve kültür aktarımına da katkıda bulunmaktadır. 

İnsanın iletişiminin gelişiminde en başta gelen koşul hiç şüphesiz dilin ortaya 

çıkması, konuşmanın başlaması, yani sözün kurulması, zamanla yazının bulunması, 

sözlü ve yazılı ifade biçiminin güçlenmesi olmuştur. 

İletişim biçimleri zamanla büyük gelişmeler kaydetmiş, yakın çevreyle iletişimin 

yanında, dünyanın bir diğer ucundaki insanlarla da iletişim, hızlı teknolojik gelişimle 
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olanaklı hâle gelmiştir. Bu anlamdaki ilk gelişme MÖ 1270: Suriye de ilk 

ansiklopedinin yazılmasıdır. Kişilerarası bilgi ve kültür alışverişinde kuşkusuz 

kitapların dolayısıyla baskı ve kâğıdın önemi büyüktür. .Bilgi ve kültür aktarımının 

yanı sıra düşüncenin de ifade ve aktarım aracı olarak ta çeşitli yöntemler 

kullanılmıştır. İnsanoğlunun gelişmesi ve evrimleşmesi sonucu düşünme yeteneği de 

gelişmiştir. Özgür düşünme ya da düşünme özgürlüğü kavramları gelişmeye başladı. 

Düşüncelerin paylaşılması anlamındaki önemli bir gelişmede 1450 yılında Avrupa'da 

ilk gazetenin basılmasıdır. Düzenli olarak basılıp çıkan ilk günlük gazete 1650 

yılında çıkarılmaya başlanan Leipzig tir. İletişim tarihi dendiği zaman genel olarak 

bir medya tarihinden söz edilebilir.
274 

Medya tarihi çok geniş bir alanı 

kucaklamaktadır. 

Yazılı basının yanı sıra sesli iletişimde insanlar arasındaki önemli iletişim 

araçlarından biri olmuştur. 1901 yılında İlk radyo dalgası başarıyla nakledildi. Ve 

ardından 1916 yılında bireysel radyolar üretildi. 1930 yılında Radyo için "Altın Çağ" 

zamanı başladı. ABD'de İlk televizyon yayınları yapıldı. 1938 yılında Televizyon 

yayınları gerçek anlamda başlamış oldu. Geçekleşen bu gelişmelerden ve gelişme 

hızından anlaşıldığı üzere; insanoğlunun doğasında ver olan haber alma ve 

haberleşme, dolayısıyla iletişim ihtiyacı bu gelişmelerin hızla artmasına neden 

olmuştur. Düşünsel özgürlük aynı zamanda başka düşüncelere ulaşabilme 

özgürlüğünü (haber alma, bilim ve sanat öğrenme özgürlüklerini); din ve vicdan 

özgürlüğünü de içerir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 19. maddesindeki her 

bireyin görüş ve anlatım özgürlüğü hakkı vardır; bu hak görüşleri nedeniyle kaygı 

duymama hakkı ile ülke sınırları söz konusu olmaksızın, herhangi bir anlatım 

aracıyla, bilgi ve düşünceleri araştırma, edinme ve yayma hakkını içerir. İfadesi 

düşünce özgürlüğünün gerçekleşmesi için iletişim özgürlüğüne de vurgu yapar.
275

 

Düşüncelerin ifadesinde ve aktarılmasında kullanıla önemli araçlardan biri de 

bilgisayardır. 1951 yılında bilgisayarlar ilk defa ticari amaçla satılmaya başlandı. 

Böylece kişilerarası ilişkilerde ve toplumsal yaşamın her alanında bilgisayar 

kullanılmaya hızla başlandı. 

                     
274

 J. N.,  Jeanneney, Başlangıcından Günümüze Medya Tarihi, Yapı Kredi Yayınları,2009,s.7. 
275

 Jeanneney, 2009:9. 



 
 

118 

 

Kişinin içinde bulunduğu, etkileşim içinde olduğu ortamdaki iletişim yöntemleri 

onun düşünme, düşüncelerini aktarma, kendine ve başkalarına yönelik tutum ve 

tavırlarını etkilemesi kaçınılmazdır. Kendini en etkin biçimde ifade etmesi ve 

etkileşimde bulunması hem kişiler arası hem de toplumsal ilişkilerde etkili iletişime 

olanak verecektir. Tarihsel süreçteki gelişim hızına bakıldığında teknolojinin 

ilerlemesiyle beraber iletişim yöntemlerinde de paralel bir ilerleme olmuştur. 

Günümüzde kitle iletişim araçlarının (televizyon, radyo, faks, bilgisayar, uydu 

yayınları vs.) verdiği mesajlar da iletişim biçimlerini önemli oranda etkilemektedir. 

Bu araçlar kanalıyla dünyadaki gelişim, değişim ve gelişmelerden, anında haberdar 

olunabilmektedir. İnternet erişimi vasıtasıyla dünya üzerinde farklı bölgelerde 

yaşayan insanlar birbiriyle iletişime geçebilmektedir. 

5.3. 1940 Öncesi Kitle İletişim Araçları 

Kitle iletişim araçlarının 1940 öncesi dönemi incelendiğinde Matbaadan başlayan bir 

süreci anlamaktayız. Çoğu medya tarihi kitabı süreci 1750’lerden başlatarak 

incelemektedir. 1751 yılı bu anlamda simgesel öneme sahiptir. Encyclodedie’nin 

yayınlanmasına işaret eder.
276

  

18. yüzyıl sonları ve 19. Yüzyıl yazılı basınla ve Fransız devrimi ile gelen 

Aydınlanma çağı ile sembolize edilir. Bu dönemde daha çok ön plana çıkan unsurlar 

kitapevleri ve matbaalar olmuştur. Yine bu dönemde iki ülke ön plandadır: Almanya 

ve Fransa. 

Fransa’da devrimi kitapların basımı sağlamamış olsa da devrimin mantığı ve temeli 

kitapların basılması ve yayılmasında etkili olmuştur. Bunun kanıtı olarak 1789’daki 

haklar bildirgesinin 11 Maddesi verilebilir.
277
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“Düşüncelerin ve fikirlerin özgür iletişimi insanların en değerli haklarından biridir; 

o halde her yurttaş özgürlüğün kanunlarla belirlenmiş kötüye kullanımlarına 

başvurmadığı sürece konuşabilir, yazabilir, özgürce basılı yayın yapabilir” 

Bununla birlikte politik düşüncelerin yayınlanması hatta gerektiğinde bunun kaçak 

bir biçimde el atından yapılması kaçınılmaz bir hal almıştır. Öyle ki politik hiciv 

içeren veya doğrudan anlatımlı politik karikatürler görülmeye ve yayılmaya 

başlanmıştır. Örneğin; 1765 yılında Amerikan kolonilerin şiddetle karşı çıktıkları 

Gümrük anlaşmasını gösteren baskı dört gün içinde 2000 adet satmıştır ve de yasal 

olmayan 16000 kopya satışı gerçekleşmiştir.
278

 

1815 ve sonrası incelendiğinde özellikle Avrupa’da görülmektedir ki kitle iletişim 

araçlarının ve süreli basının şekillendirdiği yeni iktidarlar ortaya çıkmaktadır.
279

 

Bununla birlikte bu dönemden 1870’lere kadar olan dönemde özellikle ansiklopedi 

olarak görülebilecek Almanak ve takvimler basım açısında ön plana çıkmıştır. 

1850-1940 arasında dikkat çekilmesi gereken husus iletişimin dünyaya yayılması 

olmuştur. Bunda posta, telefon telgraf şebekeleri ve radyo aracılığı iletişim oldukça 

etkili hale gelmiştir. Bu kapsamda özellikle radyon yayınları 1921-1922’lerde 

gelişmiş tüm toplumlarda ortaya çıkmış durumdadır.
280

 İlk radyo kullanımları 

özellikle askerler arasında savaş sürecinde iletişim kurma amaçlı olarak karşımıza 

çıkmakla birlikte zaman içinde 20. Yüzyılda akşamları insanların radyo başında 

toplanıp haber almaya çalıştığı bir araç halini almıştır. Örneğin; Amerika’da NBC 

1940 yılında 220 istasyonuna ulaşmış ve Amerika’nın radyo yayınını elinde tutar 

hale gelmiştir. 

Esasen bu dönem her ülkenin basınla ilgili olarak kendi dönüm noktalarını ve 

değişimlerini yaşadığı bir dönem olmuştur. Örneğin; Fransa’da 1881’de “La 

presseest libre” ifadesiyle (“Basın özgürdür”) başlayan yeni bir basın yasası 
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yürürlüğe girer
281

. Almanya’da ise bu özgürlükler dönemsel olarak verilir ve geri 

alınır haldedir. Tam olarak bir basın özgürlüğünden bahsetmek mümkün değildir. 

5.4. 1940 -1980 Arası Kitle İletişim Araçları 

5.4.1.  Hitler Dönemi Ve Uygulanan Propaganda Çalışmaları 

Hitler Almanya’ sı, II. Dünya Savaşı öncesinde ve savaş sırasında dünya tarihindeki 

en etkili ve yıkıcı propaganda faaliyetlerinden birine sahne olmuştur. Savaş bittikten 

sonra yapılan incelemeler
282

 askeri kayıplarla birlikte, askeri faaliyetlere yoğun 

olarak katılan Almanlar’ ın da bu yıkımın bir parçası olduğunu göstermektedir. Savaş 

öncesi yıllarda Alman toplumunu sahip olduğu “ Büyük Almanya” ülküsü, Alman 

toplumunda doruk noktasına ulaşmıştı. Başlayacak olan savaş için Almanya’nın tüm 

imkânları seferber edilirken, Nasyonal Sosyalist Parti’nin propaganda faaliyetlerinin 

oldukça etkili olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. I.Dünya Savaşında alınan yenilgiden 

sonra uygulanan ağır ateşkes şartları altında, ülke ciddi bir sosyo- ekonomik 

bunalıma sürüklenen Almanya’nın tekrara II. Dünya Savaşı’nın sorumlusu olarak 

çıkışını anlayabilmek, ancak Alman milletinin Hitler ’in önderliğine olan inancı ve 

desteği ile açıklanabilir. Adolf Hitler, 20 Nisan 1889’da Avusturya’nın Braunau 

amInn isimli, iki Alman devletinin sınırındaki küçük bir şehrinde dünyaya geldi. 

Vasıfsız bir inşaat işçisinden dünya savaşına sebep olan liderliğe giden macerası da 

böylece başlamış oldu.
283

 Doğduğu şehrin coğrafi konumu, Hitler’in daha sonraki 

yıllarda iki Alman devletinin birleşmesini savunurken öne sürdüğü iddiaların da 

temel kaynağı olmuştur. Söz konusu birleşmenin zorunlu olduğunu iddia eden Hitler, 

kitabının ilk sayfasında bu iddiasını şöyle ifade ediyor:
 284 

 

Kader beni, iki Alman devletinin tam sınırları üzerinde bir kasabada, Braunau 

amInn’de dünyaya getirdi. Alman olan Avusturya, büyük Alman vatanına tekrar 

dönmelidir. Hem bu birleşme, iktisadi sebeplerin sonucu ol mamalıdır. Bu birleşme, 
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iktisadi bakımdan zararlı olsa bile, mutlaka olmalıdır. Aynı kan, aynı imparatorluğa 

aittir. Alman kavmi, kendi evlatlarını bir devlet halinde bir araya toplamadıkça, 

sömürge siyaseti çalışmalarında bulunmayı hak etmeyecektir. Hitlerin sahip olduğu 

milliyetçi zihniyetin kaynağı lise yıllarına dayanır. Hitlere göre Avusturya da 

Almandır ve her iki devlette mutlaka birleşmelidir. Tarih öğretmeni Dr. Poetsch 

hitlerin ileriki yıllarda gençlere yönelik propaganda faaliyetlerini yürütürken 

kullanacağı yöntemlerin de temelini bu yıllarda atmıştır. Hitler gençlik yıllarında iki 

ayrı çelişkili yaşam biçimine tanık olmuştur. Gözlediği zenginlik ve ihtişamın yanı 

sıra, fakirlik ve sefalet Hitlerin yaşamında kalıcı izler bırakmıştır. 

Küçük bir şehirden İmparatorluğun başkentine gelen Hitler, burada zenginlik ve 

ihtişamın yanında kalıcı izler bırakmıştır. Bu çelişki onu sürekli bu dengesizliği 

sorgulamaya itmiştir. Hitler’in çocukluk ve gençlik yıllarındaki yaşantılarının izleri 

O’nun fikirlerinin oluşmasına ve böylece ileride Almanya’yı ve dolayısıyla tim 

dünyayı sarsacak ve etkisi altında bırakacak bir yol izlemesine neden olacaktır. 1933 

yılında ülkenin yönetimine geçmesinin ardından, geçmiş tecrübelerinden de 

etkilenerek uyguladığı stratejiler ve bu stratejilerin kabul ettirilmesi için için 

sürdürdüğü etkin propaganda yöntemleri sayesinde bütün Almanya’yı kontrolü altına 

almayı başarmıştır. Hitler, ordudan ayrıldıktan sonra katıldığı Alman İşçi Partisi’nde 

siyasi faaliyetleri arttırarak devam ettirmiştir. Bu partinin adı 1923’te taraftarlarınca 

kısaca Nazi olarak anılacak olan, NSDAP olarak değiştirilmiştir.
285

 

10 Ocak 1933’te iktidara gelen Hitler ve NSDAP05.03.1933’de yapılan seçimlerde 

oylarını 44%’ye çıkarmış ve böylece tek başına hükümet kurabilmek imkanını 

bulmuştur 23 Mart 1933 tarihinde kabul edilen “Halkta ve Almanya’daki Sıkıntının 

Kaldırılmasına Dair Kanun’ ile Almanya için yeni bir dönem başlamıştır. Bu tarihten 

itibaren, Hitler yönetimindeki Almanya ‘III.Reich’ olarak anılmaya başlanmış, Hitler 

ise kendisini ‘Führer’ ilan etmişti.
286

 Dolayısıyla kendini partinin önünde görmüş ve 

uygulamalarında da bunu ön planda tutarak faaliyetlerine yansıtmıştır. Hitlerin lideri 

olduğu NSDAP Almanya’nın en güçlü örgütü olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. 
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Parti, çok kısa bir sü redeyüz binlerce üyeye ulaşmış ve üye sayısı Ocak 1933 ’te 1,4 

milyon, 1945 ’te yaklaşık 8,5 milyon olarak tespit edilmiştir.
287 

Özellikle gençler ve 

kadınlar üzerine yoğunlaşan ‘Parti Propaganda Faaliyetleri’ni Hitler adına 

‘’Propaganda Makinesi’ olarak bilinen Dr. Joseph Goebbels yürütmüştür.
288

 Nazi 

Almanyası’nın ‘ikinci adamı’ olan Dr. Goeb bels tarafından oldukça etkili bir 

biçimde kullanılarak, I.Dünya Savaşı’ndan mağlup çıkan, ekonomik olarak çökmüş 

Almanya’nın yeniden dünya sahnesine çıkmasını sağlamıştır. Goebbels’in 

propaganda ilkelerinin temel özellikleri aşağıdaki beş maddede
289

 özetlenebilir: 

1. Propagandacı, olaylar ve kamuoyu hakkında bilgi sahibi olmalıdır. 

Propagandacının bilgiyi elde etmek için kullandığı kaynaklardan biri istihbarattır. 

Diğeri ise casuslar ve telefon konuşmalarından elde edilen verilerdir. Bu bilgi 

kaynaklarıyla toplanan veriler, hiçbir istatistiksel analize tabi tutulmadan propaganda 

faaliyeti için uygulamaya konulurdu. Önemli olan, propaganda için bir malzemenin 

mevcut olmasıdır. Yoksa elde edilen verilerin yalan olup olmaması hiç de önemli 

değildir. Ancak Goebbels, resmi verilerden daha çok kendi sağduyu ve tecrübelerine 

güveni tercih ederdi. 

2. Propaganda sadece tek bir merkezden planlanmalı ve uygulanmalıdır. Bu ilke, 

yetkeyi savunan Nazi ideolojisiyle tam bir uyum içerisindedir. Bu şekilde tek bir 

merkezin denetimine bırakılmış propaganda faaliyeti şu üç işlevi yerine getirecektir. 

Bu işlevlerden ilki, yetkenin bütün propaganda direktiflerini vereceğidir. İkincisi, 

direktiflerin önemli memurlara açıklanması ve bu vesileyle onların morallerinin iyi 

tutulmasının sağlanmasıdır. Üçüncüsü ise, propaganda niteliği taşıyan kuruluşlara 

nezaret edilmesidir. 
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3. Bir eylemin propaganda sonuçları bu eylemin planlanmasında hesaba katılmış 

olmalıdır. Psikolojik açıdan tam olarak uygulanabilmesi ve hakim olunabilmesi için 

propagandanın sonuçlarının, önceden hesaba katılmış olmasının gerekliliği ifade 

edilir. 

4. Prestij sahibi liderler propagandanın işini kolaylaştırırlar. Liderliğin tartışma 

götürmeksizin önemli olarak görüldüğü Nazi ideolojisinde, Goebbels’e göre,iyi bir 

lider tarafından yapılan propagandanın işi çok daha kolaylaştıracağı savunulur. 

5. Propaganda, düşmanın politikasını ve eylemini etkilemelidir. Propagandayı 

savaşın bir kolu olarak değerlendiren Nazi ideolojisi, düşmanın işine yarayacak olan 

materyallerin açığa çıkarılmamasını zorunlu kabul eder. Düşmanın kendisi hakkında 

bilgi vermesini sağlamak içinse propagandanın, düşmanın eylemlerini etkileyecek bir 

güce sahip olması gerektiğini savunur. 

Dr. Goebbels, Almanlar’ın ‘Führer’e inanç ve itaatlerinin güçlendirilmesi ve 

Nasyonal Sosyalizmin temel prensiplerine kesin bağlılığın sağlanması için, 

yukarıdaki temel prensiplerden hareket ederek, çok yoğun bir şekilde çalışmıştır. 

Propaganda araçları olarak, Hitler’in kendisi başta olmak üzere, bütün sembol ve 

iletişim araçlarını kullanmaktan çekinmeyen Goebbels, özellikle çıkardığı gazeteler 

ve yayınladığı propaganda filmleri ile Almanya’nın işgal edildiği günlerde bile söz 

konusu faaliyetlerini sürdürmüştür. Çıkardığı gazetelerden; Völkische Freiheit, Natio 

nalsozialistische Briefe ve Der Angriff en önemlilerinden bir kaçıdır. Bu faaliyetlerin 

neticesinde, NSDAP’nin ve Ordu’nun gücü, tüm Avrupa’da tek belirleyici kuvvet 

olarak II. Dünya Savaşı’nın sonlarına kadar varlığını korumuştur.
 290

 

5.5. Stalin Dönemi 

18 Aralık 1878 de Gori de dünyaya gelen Stalin 16 yaşında Gürcü Ortodoks Rahip 

Okuluna gitmeye hak kazansa da, burada otoriteye karşı başkaldırıp huzursuzluk 

çıkardığı için 1899 yılında atılır. Bu dönemde Stalin, Lenin'in eserleriyle tanışır ve 

marksist bir devrimci olmaya karar verir. Tiflis de ki RSDİP örgütüne katıldı ve 1901 
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yılında Tiflis de Çarlık askerleri tarafından bastırılan 1 Mayıs gösterilerini örgütledi.
 
 

Buradan Batum'a geçer ve petrol işçileri arasında örgütlenir. Mart 1902'de petrol 

işçilerinin grevini örgütler. 1903 yılında Bolşeviklere katılır. Ohranka tarafından 

sürekli izlense de profesyonel devrimci olarak illegal parti faaliyetlerine başlar. 

Kafkaslar da ki önde gelen Bolşevik liderlerden birisi olur. Bu dönemde propaganda, 

grev örgütleme, banka soygunu gibi alanlarda faaliyet gösterir. XX.yüzyılda dünyada 

etkisini gösteren en büyük değişimlerden biri, Stalin dönemindeki Sovyet sanayi 

devrimidir. Staline karşı faaliyet gösteren siyasi mualiflerine rağmen Stalin, bu 

değişimi başarıyla tamamlamıştır. Stalin siyasi mualiflerini tasfiye etmek için çeşitli 

propaganda yöntemleri kullanmıştır. Bunlardan an bilineni “halk düşmanı” kavramı 

idi”. Dönemin toplum yapısı incelendiğinde uygun propaganda yöntemleriyle bu 

kavramın Stalin döneminde nasıl işlevsel hale geldiğini açıklamak zor 

olamayacaktır.
291

 

XX. yüzyılın başlarında gerçekleştirilen Sovyet sanayi devriminin altındaki oluşum 

Gulag adıyla bilinen çalıştırma kamplarıdır. Gulag’ın faaliyetleri sonucunda, XX. 

Yüzyılın en işlevsel sanayi yapıları ortaya çıktı. Hem rejim düşmanlarını pasifize 

ederek, hem onların bedava işgücünü rasyonel bir şekilde, kullanarak Stalin 

dönemindeki Sovyet sanayi devrimi gerçekleşti. Bununla ilgili Polonyalı düşünür 

Zigmunt Bauman’ın görüşü oldukça ilginçtir. Bauman bu durumu, “Hitler ve Stalin 

rejimleri bütün modern çağların başlıca belirtisi olan, insanoğlunun mükemmelliğe 

doğru ilerlemesini hızlandırma ve destekleme etkisinin, bilimsel ve endüstriyel 

ilerlemenin, prensipte planlama, eğitim ve toplumsal reformun gündelik yaşama 

uygulanmasının önündeki bütün engelleri kaldırdığı şeklindeki iyimser görüşün ve 

toplumsal sorunların nihai çözüme kavuşturulabileceği inancının meşru evlatları” 

olarak nitelendirir”
292

 

Nazi Almanya’sı ile Stalin Rusya’sı incelendiğinde her iki rejimin de diktatör 

rejimler olduğu görülür. Aynı zamanda her iki devletin de uygulamalarına 

bakıldığında insanı değil aklı merkeze aldıkları görülür. Ülke gerçekleri ile liderlerin 

söylemleri arasındaki çelişki Stalin ve Hitlerin aradan sıyrılarak liderlik koltuğuna 
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oturmasına neden olmuştur. Modern akıl ile gerçeklerin savaşında, modern akıl 

gerçeklere boyun eğmiştir. Sorunun açık bir şekilde tanımlanmasının ardından geriye 

tek bir şey kalıyordu: uygun propaganda yöntemleri teknolojiyi kullanarak kitleleri 

kontrol altında tutmak. 

Bilimsel yollarla ve sistematik bir biçimde bunun başarılabileceğini söylemek 

mümkündür. 

1940 yılı ve sonrasında televizyon önemli bir kitle iletişim aracı olarak karşımıza 

çıkar. Aslında televizyon teknolojisi de radyoyla benzer şekilde savaş 

teknolojilerinin bir ürünü olarak karşımıza çıkar ve yine radyoda olduğu gibi 

akşamları ailecek karşısında toplanılan bir olgu olarak gözlemleriz. Özellikle 1950 ve 

1960 arası televizyon bir anlamda kitle medyası halini almıştır. Öncelikle ABD’de ve 

reklamlar tarafından finanse edilen büyük özel şirketler şeklinde organize olunur
293

. 

Avrupa da ise 1980 yılların ortasında kadar kamu televizyonları veya denetimli 

televizyon kanalları olarak karşımıza çıkar. Bu kapsamada amaç denetimi de elden 

bırakmamak olmuştur. Örneğin; İngiltere’de 1954’te televizyon şirketlerini denetim 

altından tutabilmek için Bağımsız Televizyon Otoritesi (ITA) kurulmuştur.
294

  

Ülkemizde de uzunca bir süre tek kanallı ve kamu denetiminde bu süreç 

gerçekleşmiştir. 1950’li yıllarda seyirci değerlendirme işlemleri boy göstermeye 

başlamıştır. Esasen seyirci eğilimlerini değerlendirme açısından bu çok önemli bir 

süreçtir. 

Televizyon ile iletişim incelendiğinde şu iki önemli durumun belirtilmesi 

gerekmektedir. Program içeriğinin düzenlenmesi hedef kitlenin tahmin edilen 

özelliklerine bağlı olarak gerçekleşir. Türk televizyonlarında evlilik ve yarışma 

programlarının ön planda olması bunun bir yansıması olarak görülebilir. Reklamlar 

izleyicinin sürekli izleme davranışı üzerinden işler. 
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Televizyon kitle iletişim araçları arasında en çok eleştiriye maruz bırakılan araç 

olmuştur. Bu tez çerçevesinde değinilmesi gereken eleştiri ise telekrasidir. Yani 

televizyon aracılığı ve/veya uzaktan müdahalelerle sağlanmaya çalışılan yeni bir 

demokrasi türevidir. Burada Baldini tarafından da belirtildiği üzere politikacıların 

güçlerinin giderek daha çok herhangi bir seçim konuşmasının kamuoyunda yaptığı 

etkinin titizlikle yapılmış bilgisayar çözümlemelerine dayanması söz konusudur.
295

 

Esasen günümüzde de her partinin seçim öncesi anketler yaptırıp, manipülatif 

çalışmalar içine girmesi de bunun bir göstergesi niteliğindedir. Özellikle Türkiye’de 

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde seçim sonuçları açıklanırken ülkemizde bulunan iki 

haber ajansının seçim sonuçları farklı açıklamaya başlaması yine bunun da bir örneği 

olarak görülebilir. Televizyonda haber ajanslarının verdiği sonuçlar farklılık 

göstermeye başlayınca ardı ardına hükümet ve muhalefet yetkilileri televizyon 

aracılığı ile birbirlerini haber ajansları aracılığı ile manipülasyon yapmakla 

suçlamışlardır. 

5.6. 1980 Sonrası Kitle İletişim Araçları 

Günümüzde, birçok sosyal ağ sitesi aktif olarak insanlar arasındaki iletişimi ve 

etkileşimi sağlamaktadır. Sadece etkileşim ve iletişimle kalmayıp, aynı zamanda 

aralarındaki işbirliği ve ortak hareket edebilmelerini de sağlamaktadır. Milyonlarca 

kullanıcının sosyal ağlar üzerinde aktif olduğu düşünüldüğünde farklı birçok amaç 

için de kullanılabileceği göz ardı edilmemelidir. Twitter ve facebook gibi 

uygulamalar vasıtasıyla insanlar arasında ki küresel etkileşim sağlanabilmekte; 

duyguları düşünceleri, yenilikleri, hızlı ve etkin bir biçimde takip edebilmekte ve 

aynı zamanda da yayabilmektedir. 

1980’li yıllar özellikle ilk mikro bilgisayarların kullanımı ile çok büyük değişim 

sağlamıştır. Özellikle basım yayın anlamında bilgisayarların daktiloların yerini 

alması çok önemli hale gelmiştir çünkü bu sayede metin düzeltme işlemleri çok daha 

kolay yapılır bir hal almıştır. Bu dönemde bilgisayar hayatımızdaki yerinin 
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artmasıyla birlikte sosyal medya ve enteraktif olma kavramları ön plana çıkmıştır. 

Önceki dönemlerde enteraktiflik sınırlı iken bu dönemde geribildirim alınması daha 

kolay olmuş ve siyasal iletişim açısından da facebook, twitter ve bloglar kullanır hale 

gelmiştir. Internet üzerindeki sosyal ağ siteleri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de 

de son yıllarda giderek popüler hale gelmiştir. Şubat 2004’te Harvard Üniversitesi 

öğrencisi Mark Zuckerberg tarafından geliştirilen Facebook’un toplam kullanıcı 

sayısı bugün tüm dünyada 300 milyonu aşmıştır ve Türkiye de 14 milyonun üzerinde 

kullanıcı sayısıyla ülke sıralamasında üçüncü sırada yer almaktadır.
296

 

Facebook içerik bakımından etkili bir sosyal paylaşım aracıdır. Görsel ve işitsel 

oluşu aynı zamanda popüler ve yaygın oluşu da kullanıcıyı etkilemektedir. 

Dolayısıyla kullanıcının yani kitlelerin etkin olduğu bu uygulama çeşitli kurum ve 

kuruluşlar içinde faaliyet alanı olarak iştah kabartıcıdır. Gruplar oluşturmaya ve 

etkinlik planlamaya da olanak sağlayan facebook aynı zamanda bu ulaşmanın ve 

etkinlikleri etkinleştirmenin de bir aracı olarak görülmektedir. Bireysel üretimin ön 

plana çıktığı daha eski dönemlerin aksine insanların, teknoloji ve bilgi zengini 

ortamlarda takımlar halinde çalıştığı, bilginin sosyal ve ekonomik kalkınma için en 

önemli kaynak olduğu içinde yaşadığımız tarihi dönemeçte insanların ağlaşmış, 

bilgi-temelli topluma katılımı hayati önem arz etmektedir. Teknoloji ve takım 

çalışmasının giderek daha önem kazandığı günümüzde, çocuklar, gençler ve genç 

yetişkinler teknoloji ve takım çalışmasına dair okur-yazarlıklar geliştirmek 

zorundadır. Toplum tarafından kullanılan teknolojiler, toplumun ne olduğu ve neye 

dönüşeceğini büyük ölçüde etkilemektedir çünkü teknoloji okur-yazarı olmayan 

bireylerin çağın gerisinde kalmaları kaçınılmazdır. Bilgiye ve teknolojiye ulaşımın 

oldukça kolay olduğu günümüzde toplumun büyük bir kesiminin kendisini bu bilgi 

akışının içerisinde bulduğunu görmekteyiz. Oldukça kolay bir şekilde erişimin 

sağlanabildiği bu servisler sayesinde metin, fotoğraf,video ve ses dosyalarını 

paylaşılabilir. Yrd.Doç. Dr. Poyraz Gürson’ a göre bir yerde insanlar varsa, bu 

pazarlama yapmak için yeterli bir nedendir. İlgilendiğiniz alanlardaki uzmanları, 

arkadaşlarınızı politikacıları, aktörleri, şarkıcıları ve hatta porno yıldızlarını 

mikroblog servislerinde takip edebilirsiniz. Mikroblog servislerinin en güzel yanı, 
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takip ettiğiniz kişilerle kolaylıkla iletişim kurabilmeniz. Popüler mikroblog 

(microblog) Servisleri: Twitter, Tumblr, Friendfeed ve Quora.
297

 

1980 ve sonrasında özellikle internet bazlı kitle iletişim araçları incelendiğinde 

içeriklerinin değişken olduğu ve pek çok kanalın var olduğunu söylemek 

mümkündür. Reklamlara maruz kalma kısmen daha sınırlı ve isteğe bağlı hale 

gelmiştir. Sansürleme kısmen daha zordur. Ancak bunun dezavantajlı ve avantajlı 

tarafları mevcuttur. 

1980 sonrası kitle iletişim araçları incelendiğinde servis edilen siyasi içerikteki 

özgürlük ideolojik manipülasyonu kontrol etmede güçlüğü de birlikte getirmektedir. 

Örneğin, bilgisel açıdan manipülasyona daha açık olunan durumlar mevcuttur. 

Bununla birlikte internet ile ilgili hukuksal düzenlemeler mevcut değildir. Ülkemizde 

2014 yılında Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na bu alanda geniş yetkiler 

vermiştir. Bu karara göre bir site ile ilgili internet erişiminin engellenmesi kararı TİB 

Başkanı tarafından verilecektir. Verilen erişimin engellenmesi kararı, 24 saat içinde 

sulh ceza hakiminin onayına sunulacaktır.
298

Bu tür bir kararın ülkemizde yeni kitle 

iletişim araçlarının siyasi tutum oluşturma sürecine katkısına ne kadar etki edeceği 

zamanla anlaşılacaktır. Ancak konu ile ilgili tartışmalar şimdiden başlamıştır. 

Yeni kitle iletişim araçları zaman zaman toplumsal direniş yöntemlerine de fırsat 

tanır. Günümüzde twitter ve facebook üzerinde direniş çağrıları ve protestolar 

gerçekleştirilmededir. Bunun da yine hükümetlere ve siyasi erke doğurduğu 

güçlükler ortadadır. 

Yeni kitle iletişim araçları bizi aynı zamanda doğru bilgiye ulaşmada da soru 

işaretleri taşımaktadır. Siyasi açıdan dezenformasyona açık durumlar daha da 

artmıştır. Ancak bütün bunlara rağmen 80’li yıllar sonrası kitle iletişim araçlarının 

tutum oluşturma üzerindeki etkisi yadsınamaz. Dolayısıyla kitle iletişim araçları 
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çeşitli kullanım alanlarıyla toplum yapısı üzerinde birçok değişikliğe de neden 

olmaktadır. 

McLuhan, teknolojik determinizm kuramında teknolojik ilerlemeleri ve özellikle de 

iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeleri toplumsal değişimin merkezine 

yerleştirir. McLuhan’a göre teknolojik gelişme iletişimin biçimlenmesine neden 

olmakta, araç bizatihi iletişimin içeriğine etki etmektedir. McLuhan’ın yaklaşımının 

epistemolojik varsayımına göre araç değişince toplumun iletişim biçimi de değişir. 

İnsanlar aracı aracın biçimlendirdiği amaç çerçevesinde kullanabilirler. Eğer araç 

kişisel değilse, mesaj da kişisel değildir.
299

 

5.7. 2000 Yılından Sonra Kitle İletişim Araçlarının Siyasal Alanda Kullanımı 

2000’li yılların seçim kampanyalarında siyasal parti ve reklam ajansı ile sacayağı 

oluşturan kitle iletişim araçları
300

, seçim dönemlerinde kitleler üzerinde daha etkili 

olmaktadır.
301

 Buna bağlı olarak seçim propaganda etkinlikleri kitle iletişim 

araçlarının ilgisine ve ihtiyaçlarına yönelik olarak düzenlenmektedir. Özellikle 

televizyonun yaygınlaşmasıyla yeni seçimler kitle iletişim araçlarının seçimleri 

olmaktadır.
302

 Son yıllarda değişen siyasal propaganda faaliyetleriyle seçimlerde 

öncelik partiden adaya kaymıştır. Bu durum siyasal propaganda çalışmalarında 

izlenen yolları da değiştirerek kitle iletişim araçlarının önem kazanmasına yol 

açmıştır.  

Kitle iletişim araçlarını kullananlar, bir yandan kendi çıkarları doğrultusunda 

kamuoyu oluşturmak, diğer yandan da rakiplerin kitle iletişim araçları aracılığıyla 

kendilerine yöneltecekleri olumsuz eleştirileri engellemek isterler.
303

 Kısacası kitle 

iletişim araçları büyük bir güç olarak kullanılmaktadır.  

Kitle iletişim araçlarının bireyler üzerindeki etkileri ise kişiden kişiye göre 

değişmektedir. Bu değişimin nedenleri arasında bireylerin yaş ve cinsiyetleri, eğitim 
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ve kültür düzeyleri ve toplumsal statülerini sıralanmaktadır. Seçim 

propagandalarında en çok kullanılan iletişim araçları şöyle sıralanabilir: gazete, 

dergi, kitap, televizyon, radyo, açık hava reklamları (afiş, billboard), mitingler, 

geziler, Internet, sms, broşür, pankart, bayrak, doğrudan postalama, vb. Kitle iletişim 

araçlarının ikna açısından etki sıralamasında ilk olarak sesli- görüntülü araçlar, daha 

sonra basılı araçlar gelmektedir.
304

 

Kitle iletişim araçlarının olumsuz özellikleri de bulunmaktadır. Bu olumsuzluk, kitle 

iletişim araçlarının sahipliğini veya kontrolünü elinde bulunduran kişi ya da gruplar 

haberleri, kendi çıkarları doğrultusunda deforme edip değiştirme olanağına sahip 

olması olarak açıklanabilir. Kitle iletişim araçları aracılığıyla siyasal propagandanın 

iki önemli sonucu bulunmaktadır. Bunlardan biri seçmen üzerinde köklü 

değişiklikler yapmadığı, var olan siyasi tercihleri pekiştirdiği, diğer sonuç ise “yüzen 

oy” denilen kararsız seçmenlerin tercihlerini etkileyebileceği şeklinde ifade 

edilmiştir.
305

 

Sonuç olarak kitle iletişim araçlarının siyasal propagandada önemli bir yere sahip 

olduğu görülmektedir. Hatta siyasal propagandanın temelini oluşturduğu kabul 

edilmektedir. Çünkü gerçekleştirilen propaganda faaliyetlerinin büyük bir kısmı kitle 

iletişim araçları aracılığıyla halka aktarılmakta ve seçim sonuçlarını etkilemektedir. 

Kısaca siyasal propagandada yapılan iletişim çalışmaları hem adaylar hem de 

seçmenler açısından önem taşımakta ve kitle iletişim araçları seçim sonuçlarını 

doğrudan etkilemektedir. 

5.8.  Kitle İletişim Araçlarının Propaganda Çalışmalarında Örnekler 

Türkiye’de siyasal iletişimin başlangıcı çok partili hayat geçişle paralellik 

göstermektedir. Türkiye’de ilk çok partili seçim ve ilk ciddi, geniş kapsamlı 

kampanya 1950 genel seçimleriyle yapılmıştır. Bu seçimlerde Demokrat Parti (DP), 

afiş ve radyoyu kullanmıştır. Radyo ve afiş, o dönemin en etkili iletişim yöntemleri 
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olmuştur. DP, “Yeter! Söz Milletindir!” sloganı ile her iki iletişim aracında da etkili 

olmuştur.
306

 

1960 seçimlerine kadar merkez-taşra yaklaşımına bağlı olarak kültürel ayrışım temel 

alınmıştır.
307

 1973’te televizyonun gündeme girmesi kampanyaları renklendirmiştir. 

1979 seçimlerinde ise ilk defa reklam ajansları seçim propagandalarına katılmıştır.
308

 

Afişlere broşür ve el ilanları da eklenmiştir. 1980’li yıllarla beraber Türkiye’de 

siyaset anlayışında da birtakım değişmeler meydana gelmiştir. Bir yanda 1980 askeri 

darbesiyle meydana gelen siyasal kesinti, diğer yanda da dünyadaki kutuplaşma 

politikalarının yerini küresel politikaların alması, ‘yeni sağ’ olarak adlandırılan yeni 

bir siyaset anlayışını oluşturmuştur.
309

 Yeni sağ politikalar Türkiye’de bireyciliğin 

artması, buna bağlı olarak bireyin örgütsüzleşmesi, zengin ve yoksul arasındaki 

uçurumun büyümesi, sermayenin kurumsallaşması şeklinde kendini göstermiştir.
310

  

Bu yeni anlayışa bağlı olarak reklamcılık ve siyasal iletişim seçim propagandalarında 

önem kazanmıştır. 1983 Genel Seçimleri birçok açıdan ilklerin olduğu seçimlerdir. 

Siyasal iletişim bir reklam ajansına bağlı olarak bilinçli ve etkin bir şekilde 

kullanılmıştır. Ayrıca ilk defa partiden çok lider ön plana çıkarılmıştır.
311

 

1987 seçimlerini ise seçim kampanyalarının bir çeşit ‘Show’ a dönüştüğü bir dönem 

olarak nitelendiren, ilk kez bu seçimlerde şarkılı, türkülü, konserli, seçmene çeşitli 

promosyon malzemelerinin dağıtıldığı kampanyaların yapıldığını ifade etmiştir. Özel 

televizyonların devreye girişiyle 1990’lar televizyonun en etkili araç olarak 

kullanıldığı dönemler olmuştur. Bu dönemlerde yapılan seçimler partilerin en çok 

harcama yaptıkları seçimler olmuşlardır.
312

 1990’lar Türkiye’de ‘iletişim çağı’ olarak 

ifade edilmiştir. 

Aziz’e göre, Türk seçim kampanyaları incelendiğinde Türk kültür ve geleneklerinin 

belirlediği kanalların kullanılmış olduğu görülmektedir. Bunlara eğlenceye yönelik 
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açık hava ve salon konserlerini, mitinglerde ve yüz yüze iletişim yolu ile yapılan 

propagandalarda fakir halka yemek vermeler, gıda malzemeleri ile promosyon 

kavramını aşan eşya dağıtmaları örnek olarak verilmektedir.
313

 

Özkan, ülkemizde seçim propagandalarında verilen mesajların sistematik olmadığını, 

bazı durumlarda anlaşılması güç öğeler içerdiğini ve genellikle geçmişte yapılanların 

üzerinde durulduğunu ifade etmektedir.
314

 

Örneğin; Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Cumhuriyet Halk Partisi 

(CHP)’nin 3 Kasım 2002 Genel Seçimleri ve 28 Mart 2004 Yerel Seçimleri 

öncesinde gerçekleştirdikleri seçim propagandaları çalışmaları sonrasında elde edilen 

sonucun inceleneceği partilerden biri olan AK Parti, yeni kurulan bir parti olmasına 

rağmen seçim sonuçları itibariyle başarılı olmuştur. Bu başarıda uyguladıkları 

propaganda tekniklerinin önemi büyük yer tutmaktadır. 

AK Parti, genel anlamda, bütün seçmen kitlesini, hedef kitlesi olarak belirlemiştir. 

Ancak bu kitleler arasında da bir sınıflandırmaya gidilmiştir. AK Parti Seçim İşleri 

Başkanlığı tarafından hazırlanan Seçime Doğru (92-93) adlı kitapçığa göre, ilk 

grupta bulunan kitle kendilerini AK Parti’li olarak tanımlayan teşkilat görevlileri, 

parti üyeleri ve üye olmayan AK Parti taraftarları olarak tanımlanmıştır. Bu kesime 

özel bir propaganda çalışması yapılmasına gerek duyulmamıştır. Çünkü bu grubu 

oluşturan hedef kitle, hâlihazırda partiye oy verecek kişilerden oluşmuştur. Bu 

nedenle ilk gruptaki kitleye inançlarını pekiştirici ve daha aktif olmalarını sağlayıcı 

faaliyetlerin yapılması planlanmıştır. Bu çalışmalar, parti çalışmalarında, tanıtım ve 

propaganda etkinliklerinde etkin bir şekilde görev alma, yandaş ve oy toplama olarak 

sınıflandırılmıştır. İkinci grup, AK Parti’nin kimliğini, mesajını ve kadrosunu 

tanıyan, sempati duyan fakat henüz oyunu vermeyi düşünmeyen kararsız kesimdir. 

Bu kesime yönelik faaliyetler AK Parti’ye olan yakınlığın sandığa da yansıtılması 

amacını taşımaktadır. Üçüncü grup olarak belirlenen kitle ise, AK Parti’nin 
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kimliğini, mesajını ve kadrosunu henüz tanımayan, esasında siyasete de pek ilgi 

duymayan kesimdir. AKP Seçim İşleri Başkanlığı, bu kitlenin kamuoyunda en büyük 

çoğunluğu oluşturan ve öncelikli olarak yoğunlaşılması gereken kesim olduğuna 

inanmıştır. Bu nedenle propaganda çalışmalarını bu kitle üzerinde yoğunlaştırmıştır. 

Bu kesime yönelik çalışmaların bazıları rakip partiler v adaylar üzerinde şüphe 

yaratacak çalışmalar yapılması, bunun yanında kendi parti ve adaylarının iyi 

yönlerinin ortaya çıkarılması, seçmenin ihtiyaçlarının belirlenerek giderilmeye 

çalışılması, maddi ve manevi yardımlarda bulunulması olarak sıralanmıştır. AKP, 

genel olarak kararsız seçmenler olarak tanımlanan seçmen grubunu iki ayrı hedef 

kitle grubu olarak sınıflandırmıştır. Dördüncü grupta ise ne şekilde olursa olsun 

AKP’ye oy vermeyeceklerini ifade eden kesim vardır. Parti yönetimi, bu kesime 

yönelik faaliyetlerin AKP’nin aslında kendileri için de bir fırsat olduğunun 

anlatılması ve inandırılması amacını taşımakta olduğunu ifade etmiştir.
315

 Ancak bu 

gruba dâhil olan kitle, çoğunlukla kemikleşmiş partililik bağına sahip seçmenlerden 

oluşmuştur. Bu özelliğe sahip olan seçmenler de rakip partinin propaganda 

çalışmalarından kolay kolay etkilenmezler ve bunları çok da dikkate almazlar. 

Bu sınıflandırma dışında AKP tarafından seçmen listelerinde yer alan seçmenler de 

üç gruba ayrılmıştır. Bu gruplar, 30 yaş altındaki seçmenler, 30 yaş üstündeki 

seçmenler ve bayan seçmenler olarak belirlenmiştir. Her sandık bölgesinde 

oluşturulan sandık bölgesi temsilci kurulu üyelerinin kendi gruplarındaki seçmenlerle 

doğrudan bağlantı kurmaları planlanmıştır. 

AKP’nin belirlediği diğer hedef kitle, AKP’ye hiçbir şekilde oy vermeyi 

düşünmeyen kişilerden oluşmuştur. Bu kişiler, rakip partilerin üyeleri ve taraftarları 

olarak kabul edilmişlerdir. Antakya, her zaman sosyal demokrat partilerin yüksek oy 

aldığı, taraftar sayısının yüksek olduğu bir kent olmuştur. Diğer partiler için de 

geçerli olan istikrarlı oy sayısı sosyal demokrat kesimde daha fazladır. Bu oylar sol 

kesim içinde oynadığı halde sağ görüşlü bir partiye kaymamıştır. Bu nedenle, 

AKP’nin bu gruptan oy alması oldukça zordur. Bu konuyla ilgili olarak önemli bir 

nokta da Antakya’nın kozmopolit özelliğindedir. Nüfusun belli bir kısmını oluşturan 
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Alevi ve Hıristiyan seçmenler bu grubun içinde yer almışlardır. Çünkü bu kesimler 

ile AKP’nin dünya görüşleri birbirlerine uymamaktadır. 

Ancak, AKP, yine de bu kesime yönelik propaganda çalışmaları yapmıştır. Daha çok 

rakiplerin zayıf yönlerini ortaya çıkarıp, onların hakkında şüphe yaratma faaliyetleri 

uygulamışlardır. Bir diğer yöntem olarak da farklı dinlere ait ibadet yerlerini ziyaret 

ederek ve bazı konularda çıkar birliği sağlamaya çalışarak oy toplamayı 

düşünmüşlerdir. Bazı durumlarda çıkarların söz konusu olmasıyla bu grubun 

üyelerinden de oy almışlardır. Özellikle yerel seçimlerde bu durum daha 

belirginleşmiştir. Yerel seçimlerde, AKP’nin iktidar partisi olmanın avantajlarını, bu 

kitlenin oylarını alabilmek için kullanmıştır. AKP’nin esas hedef kitlesi olarak 

belirlediği ve propaganda etkinliklerini yoğun olarak uyguladığı kitle diğer sağ 

partilerin seçmenleri ve kararsızlar olmuştur. Rakip sağ partilerin seçmenleri 

azımsanmayacak bir kitleyi oluşturmaktadır. 

3 Kasım 2002 seçimlerinden önce iktidarda olan koalisyon partilerine karşı halkta 

oluşan güvensizliği, AKP iyi değerlendirmiştir. Ekonomik krizden doğan bu tepkileri 

rakip partilere karşı kullanmıştır. Yeni bir parti olmanın avantajıyla diğerlerine 

benzemediği, halkın sorunlarına çözüm bulacağı vaatleriyle gerek kararsızları 

gerekse de rakip merkez partilerin seçmenlerini etkilemeyi başarmıştır. Bu 

sıkıntılardan bunalan insanlar AKP’ye bir şans vermeyi düşünmüşlerdir. 

Diğer partilerin propagandalarında daha pasif kalmaları ve yıpranmış olmaları, ulusal 

medyanın AKP ve CHP ağırlıklı haber yapmaları, sağ ve sol oyların bu partilerde 

toplanmasına neden olmuştur. Böylece insanlar önde giden, kazanması en olası 

adaylara yönelmeyi tercih etmişler ve gözde taraf etkisi kuralını hayata 

geçirmişlerdir. 

Yerel seçimlerde de aynı şekilde propaganda çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca, AKP, 

28 Mart seçimlerinde iktidar partisinin tüm olanaklarını kullanarak girmiştir. Bu 

durumda suskunluk sarmalı modeli olarak incelenen ve kısaca azınlığın çoğunluğun 

yanında olmayı seçtiği model gerçekleşmiştir. AKP, iktidar olanaklarından fazlasıyla 
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yararlanmıştır. Seçmen de bu olanaklardan yararlanma umuduyla bu partiye oy 

vermeyi tercih etmiştir.  

CHP’de AKP’den farklı olarak genel başkan dışında, partinin kadrosu da öne 

çıkarılmıştır. Bu kadroyu oluşturan milletvekili adayları, gezilerde, mitinglerde, 

yazılı ve görsel basınla yapılan görüşmelerde liderle birlikte yer almışlardır. 

28 Mart 2004 yerel seçimlerinden önce CHP, kurumsal bir kimlik çalışması 

yapmıştır. Ayrıca kampanyada kullanılacak sloganlara ve malzemelere belli bir 

standart getirilmiş ve bunlar ülke genelinde aynı şekilde kullanmışlardır. 

Buna karşılık kampanya temaları yerel olarak belirlenmiştir. Yerel seçimlere 

muhalefet partisi olarak giren CHP, bu seçimin, iktidar için bir deneme seçimi 

olacağını iddia etmiştir. 

1 Ekim-2 Kasım 2002 tarihleri ve 1 Mart-27 Mart 2004 tarihlerindeki yerel 

gazetelerde yapılan inceleme sonucunda seçimle ilgili toplam 662 haber 

belirlenmiştir. Bu haberlerin 247’si genel seçimler öncesinde, 415’i ise yerel 

seçimler öncesinde yayımlanmıştır. Partilere göre değerlendirme yapıldığında, 

gazetelerde AKP ile ilgili 237 haber yer almıştır. Bu haberlerin 73’ü genel seçimler 

öncesinde yayımlanırken, 164’ü yerel seçimler öncesinde yayımlanmıştır. CHP 

hakkında ise toplam 426 haber yapılmıştır. Bunların 174’ü genel seçimler öncesi, 

252’si yerel seçimler öncesi yayımlanmıştır. Rakamlara bakıldığında yerel 

gazetelerde yerel seçim haberlerinin genel seçim haberlerinden daha çok yer 

kapladığı görülmüştür. Genellikle genel seçimler ulusal basından takip edilmekte ve 

milletvekili adaylarının propaganda çalışmaları fazla dikkat çekmemektedir. 

Değişiklikler ülke genelinde olabileceği için yerel basın da pek ilgi 

göstermemektedir. Bunun yanı sıra genel seçimlerde oylar adaydan çok parti 

seçilerek belirlendiği için halk yerel haberlere pek dikkat etmemektedir. Ancak yerel 

seçimler, doğrudan kent yönetimiyle ilgili olduğu için halkın ilgisini daha çok 

çekmektedir. Ayrıca yerel seçimlerde adaylar daha etkili oldukları için, seçim 

kampanyaları da daha yoğun geçmektedir. Halkın ilgisi doğrultusunda yerel basın da 

seçim gündemi yakalamaya çalışmaktadır. Partilere bakıldığında AKP ve CHP 
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hakkında yapılan haberlerde büyük bir farklılık göze çarpmaktadır. CHP haberleri 

AKP haberlerinin neredeyse iki katı olarak görülmektedir. Bunun çeşitli nedenleri 

bulunmaktadır. İlki, AKP, yüz yüze iletişim dışında diğer kitle iletişim araçlarını 

kullanmamaya karar vermiştir. Bu nedenle, gazetelere siyasi reklam verilmemiş, 

sınırlı sayıda ve bazı özel durumlarda basın toplantıları ve basın açıklamaları 

yapmışlardır. CHP ise gazeteleri kullanmaya özen göstermiştir. Her iki seçimde de 

gazetelere siyasi reklam veren CHP, tüm basın toplantılarında, basın açıklamalarında 

ve tüm seçim gezilerinde basına önem vermiştir. 

CHP haberlerinin fazla olmasının diğer nedenleri, kentteki sosyal demokrat seçmenin 

sayısının ağırlıkta olması ve aynı şekilde incelenen gazetelerin sahiplerinin de aynı 

görüşe sahip olmaları olarak ifade edilebilir. Çalışmanın sonucunda kitle iletişim 

araçlarının ulusal bazda seçmen üzerinde etkili olduğu görülmekle birlikte yerel 

bazda çok etkili olmadığı görülmektedir. Antakya özelinde de, seçim sonuçları 

değerlendirildiğinde kitle iletişim araçlarının kullanımının seçim sonuçları üzerinde 

çok büyük bir etkisi olmadığı görülmüştür. AKP, genel seçimlerde, Türkiye 

genelindeki havadan etkilenerek, ülke geneline yakın bir oy oranına ulaşmıştır. Yerel 

seçimlerde ise iktidar partisi olmanın avantajını iyi kullanarak oy oranını korumuştur. 
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ÖNERİLER 

Kitle iletişim araçlarının gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla siyasal konuların büyük 

kitlelere kolaylıkla ve eşzamanlı ulaşma olanağına sahip olması yönüyle siyasal 

iletişim biçim değiştirmiştir.  

Özellikle radyo, televizyon ve sosyal medya gibi yazılı ve görsel basın vatandaşla 

siyasal sistem arasında bir köprü olarak her türlü siyasal konuda vatandaşın bilgi 

sahibi olmasında ve politik gündemi kolaylıkla takip ederek siyasal katılımının 

artmasında belirleyici olmuştur. 

 

Bu çalışmada kitle iletişim araçlarının siyasal tutum geliştirmeye katkıları 

incelenmiştir. Bu amaçtan yola çıkarak önce çeşitli kitle iletişim araçları bazında 

inceleme yapılmıştır. Özellikle ülkemizde temel kitle iletişim araçları olan televizyon 

ve gazeteler incelendiğinde siyasi iletişim açısından bu araçların oldukça sık bir 

şekilde kullanıldığı gözlemlenmektedir.  

Dolayısıyla toplum içerisinde siyasi tutum geliştirmeye katkısı olmuştur ve olmaya 

devam etmektedir. Bunun yanında bu tez göstermektedir ki son bilgisayar 

teknolojileri ve internet alanındaki gelişmeler son dönemde internet bazlı 

teknolojilerin ve sosyal medyanın siyasal tutumu etkileme ve algı oluşturmada 

etkisini arttırmaktadır ve daha da arttıracağı görülmektedir. Günümüzde siyasiler 

gittikçe daha fazla oranda facebook, twitter ve kendi bloglarını kullanmaktadırlar.  

Bu sayede daha fazla seçmene ve enteraktif olarak ulaşmak kolay hale gelmiştir. 

Siyasi söylemler ile ilgili olarak geribildirim alınması ise siyasilere avantaj 

kazandırır bir hal almıştır. 
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SONUÇ   

İlk çağlardan itibaren toplumların ekonomik ve siyasal yapılarındaki değişmelere 

paralel olarak iletişim sistemleri de değişme göstermiştir. Buna karşın Endüstri 

Devrimine kadar bu değişmeler çok önemli düzeylerde olmamıştır. Endüstri Devrimi 

toplumların ekonomik ve siyasi yapılarını kökten değiştirmekle kalmamış, aynı 

zamanda iletişim ve ulaşım alanlarında da daha önce hiç görülmemiş düzeyde yeni 

gelişmelere öncülük etmiştir. Öncelikle kitap ve gazetelerin önceki dönemde 

karşılaştırılamayacak kadar çoğaltılması, teknolojinin yeni olanakları sayesinde 

olmuştur. Bunlara ek olarak radyo ve televizyon gibi işitsel ve görsel medya, daha 

önce var olmayan medya türleri olarak toplumsal yaşamın bir parçası olmuştur. 

Kitle iletişim sürecinde kaynak ve mesajın özelliği, aynı zamanda kitle iletişim 

araçlarının siyasal otoriteyle ilişkisini belirler. Otoriter toplumlarda medya, siyasal 

sistemin devamını sağlamak için kullanılır ve medya üzerindeki denetim kitlelerin 

yönlendirilmesini amaçlar. Kitleler farklı görüşler arasında karşılaştırma yapamaz ve 

önüne konulan tek seçenekle yetinmek zorunda kalır. Diğer taraftan, demokratik 

toplumlarda birbirinden çok farklı görüş ve bakış açılarının kitle iletişim araçlarında 

yer alması, bireylerin karar verme ve tutum benimsemelerinde bu araçların 

yönlendirmesine daha az maruz kalmaları anlamına gelir. Çünkü bireyler içinde 

yaşadıkları grup ve kültürel değerlere göre medya izleme ve değerlendirme yapma 

şansına sahiptir. Ancak demokratik ve liberal siyasal yapıların temel sorunu bu sefer 

devletin değil, medya şirketlerinin manipülasyonu ile ilgilidir. Denetim ve kuralın 

olmadığı bir ortamı fırsat bilen bazı kesimlerin kendi çıkarlarını artırmak için 

ekonomik ve medyatik güçlerini kullanma olasılıkları söz konusudur. Bu nedenle 

medya üzerinde bir dereceye kadar denetimin olması, medyanın topluma karşı 

sorumluluğunu yerine getirmesini ve güçlünün zayıf üzerinde baskı kurmasını 

engelleyerek özgür bir iletişim ortamının sürdürülmesini sağlayıcı bir işleve sahiptir. 

İnsan bireysel olduğu kadar toplumsal bir varlıktır da. İnsanoğlu topluluk içerisinde 

yaşamaya başladığı ilk günlerden itibaren düzeni ve insanların yaşamlarının 

kolaylaşmasını sağlayabilmek adına siyaset olgusuna ihtiyaç duymuştur. Eşit 

kaynaklara sahip olmayan bireyler bir arada yaşayabilmek için ortak kurallar bulmak 
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ve bu kuralları uygulayacak güce sahip olguya yani siyasete gerek duymuşlardır. 

Sosyal bir varlık olarak doğan ve yaşamını yalnız sürdüremeyeceğinin bilincinde 

olan insanoğlu düzenli yaşama geçebilmek için siyasetin gereklerini yerine getirmek 

ve kendilerini idare edecek meşru bir gücün varlığını kabul etmek durumunda 

kalmışlardır.  

Siyasetin getirdiği gücün etkisi ve diğer insanları kontrol edebilme yetisinin göz 

kamaştırıcı çekiciliği zamanla siyaset kavramının özünden çıkmasına sebep 

olmuştur. Zaman içerisinde bu cazibeye kapılan ve siyaseti amaç değil araç olarak 

kullanan kişiler, kendi çıkarlarını gözetirken farkında olmadan siyaset kavramına 

zarar vermişler ve siyaset olgusuna dolayısıyla siyasi aktörlere olan güvenin 

kaybolmasına sebep olmuşlardır. Bu durum siyasi süreçlerin işlemesini zorlaştırırken 

her iki taraf açısından da bazı çelişkiler ortaya çıkarmıştır. Siyaseti, kurallarına 

uygun olarak ve halkın yararını göz önünde bulundurarak yapmak isteyen kişiler 

diğerlerinden ayırt edilmekte, halk ise kendileri ve ülkeleri için en uygun siyasetçiyi 

diğerlerinden ayırabilmekte zorlanır hale gelmiştir. 

Kitle iletişim araçlarının siyasi tutum geliştirmeye katkısı tarihsel olarak da 

incelenmiştir. Bu amaçla araştırma üç bölüme ayrılmıştır: 1940 ve öncesi dönemde, 

1940 ve 1980 arası dönem ve 1980 ve sonrası dönem. Her dönemin siyasi tutum 

geliştirmeye katkısı farklı oranda olmakla birlikte televizyonun bu anlamda çok 

büyük bir katkı yaptığını söylemek yanlış olmayacaktır. Ülkemizde gerçekleşen 

askeri darbelerinin kitle iletişim araçlarının siyasal açıdan kullanımının sekteye 

uğradığı ifade edilse bile genel olarak gidişat ve katkılar pozitif yönde 

gerçekleşmiştir.  

Kitle iletişim araçlarının gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla siyasal konuların büyük 

kitlelere kolaylıkla ve eşzamanlı ulamsa olanağına sahip olması yönüyle siyasal 

katılım da biçim değiştirmiştir. Özellikle televizyon, vatandaşla siyasal sistem 

arasında bir köprü olarak her türlü siyasal konuda vatandasın bilgi sahibi olmasında 

ve politik gündemi kolaylıkla takip ederek siyasal tutumun artmasında belirleyici 

olmuştur. 
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Siyasi partiler, kuruluşlar ve aktörler siyasal amaçlarına ulaşabilmek, rakiplerinden 

ve benzerlerinden farklı olduğunu gösterebilmek ve tercih edilebilmek adına en ince 

ayrıntısına kadar siyasal iletişim kampanyaları planlamakta ve bunları kademe 

kademe yürütmektedirler. Söz konusu bu siyasal iletişim kampanyalarının çok büyük 

bir bölümü yeni medyanın iletişim araçları aracılığıyla hedef kitlelere ulaşmaktadır. 

İstenilen etkinin yaratılması ve kampanya sonucunda başarı elde edilebilmesi için 

kitle iletişim aracının doğru seçilmesi ve etkin şekilde kullanılması büyük önem 

taşımaktadır. Kitle iletişim araçları doğru kullanıldıkları takdirde siyasi partinin ya da 

siyasi aktörün kendini daha doğru ifade edebilmesi ve fikirlerin daha kolay 

aktarılması mümkün olmaktadır.  

Yeni medya dolayımlı iletişim araçlarının iletişim süreçlerinin başarılarında bu 

derece hayati önem taşıması söz konusu araçlara daha fazla önem verilmesi ve bu 

araçların değişen koşullar paralelinde geliştirilmesi ve zamana uydurulması 

gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu duruma gelişen teknolojinin etkileri de 

eklendiğinde teknolojinin kitle iletişimi amaçlı olarak kitle iletişim araçlarında 

kullanılması kaçınılmaz hale gelmektedir. Belki de teknolojik gelişmelerden en çok 

etkilenen alanlardan biri iletişim alanıdır. Yeni koşullarla yepyeni özelliklere ve 

değişikliklere ulaşan iletişim araçları pek çok kolaylığı da yanında getirmektedir. 

Özellikle bireylerin hayatlarının vazgeçilmez unsuru haline gelen internet teknolojisi 

yeni medya dolayımlı kitle iletişiminde yeni çığırlar açmıştır. Pek çok alanda en 

etkili mesaj gönderim araçları olarak kullanılan kitle iletişim araçlarındaki bu 

yenilikler söz konusu alanların kendilerine has özelliklerine uygulanarak 

kullanılmaya başlanmıştır.  

Siyaset alanı da kitle iletişim araçlarının bu gelişmiş halinden sıkça yararlanılan 

alanların başında gelmektedir. Bireylerin ikna edilmesi mantığına dayanan siyaset 

için böylesine geniş kitlelere ulaşabilen etkili araçlar önemli fırsatlar olarak 

görülmektedir. Özellikle internet teknolojisinin, siyaset alanında bir iletişim aracı 

olarak kullanılması yeni bir kavram olsa da şimdiden bazı siyasi kuruluşların ve 

siyasi aktörlerin vazgeçilmezi, siyasal iletişim kampanyalarının en önemli 

parçalarından biri haline gelmiştir. Diğer iletişim araçlarıyla karşılaştırıldığında çok 

daha büyük kesimlere, minimum maliyetle ve istenilen etkiyi yaratacak şekilde 
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mesajlar gönderilmesine olanak tanıyan yeni medya dolayımlı internet teknolojisi 

siyasi amaçlarla kullanıldığında, bilhassa gençlerin etkilenmesi bakımından büyük 

avantajlar yaratmaktadır. Siyasi partiler açısından hedef kitlelerine daha kolay 

ulaşma ve partilerini geniş zamanda daha iyi ifade edecek, doğru mesaj stratejileri 

oluşturma açısından büyük artılar kazandıran internet teknolojisi seçmenler için de 

bulundukları yerden, siyasi parti ya da aktör hakkında diledikleri bilgiye ulaşma 

imkânını doğurmaktadır. Siyasi süreçlerde her iki taraf açısından da büyük 

farklılıklar yaratan bu teknoloji, doğru kararların verilmesine de yardımcı olmaktadır.  

İnternet teknolojisinin kullanımı pek çok alanda insanoğlu için avantajlar yaratarak, 

hayatları kolaylaştırsa da her geçen gün bu avantajlar yetersiz kalmaktadır. 

Yeniliklere doymayan bireylere, bir süre sonra internetin sunduğu imkanların da 

zorlanmasıyla internet teknolojisinin içerisinde yeni küçük sanal dünyalar kurulmaya 

başlanmıştır. Bireylerin birbirleriyle sanal ortamda iletişim kurmalarını ve birbirleri 

hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayan bu yeni alanlar, diğer bir deyişle sosyal 

ağlar, on sene öncesinde insanlara yabancı gelmekte ve gereksiz bulunmaktaydı. 

Oysa günümüzde dünya nüfusunun önemli bir kısmı tarafından sıkça kullanılan bu 

alanlar sosyal hayatın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Sosyal ağlar sayesinde 

katılım kültürü içerisinde kendilerini tatmin olmuş hisseden bireyler, sosyal ağlara 

olan ilgiyi de arttırmaktadır. Pek çok gelişmiş ülkede nüfusun yarısı kadar üyeleri 

olan bu sosyal ağlar, devasa büyüklüklerde hedef kitle havuzları oluşturmaktadır. 

Üstelik bu hedef kitleler ulaşılması kolay, ucuz ve özelliklerine göre bölümlere 

ayrılmış bir sistem içerisinde sunulmaktadır. Bu noktada sosyal ağ siteleri ticari ve 

siyasi amaçlar taşıyan kuruluş ve kişilerin de ilgisini cezp etmektedir. Bu ilgi arttıkça 

sosyal ağlara olan talepte artmaktadır.  

Diğer yandan sosyal ağlar önemli birer halkla ilişkiler mecraları olarak 

görülmektedir. Geniş kitleleri bir çatı altında toplaması, bu kitlelerin siyasete uygun 

biçimde özelliklerine göre sınıflandırılmış olması, oluşturulan gruplar ve topluluklar 

aracılığıyla bireylere katılım kültürünün etkisinin hissettirilebilinmesi sanal 

dünyadaki sosyal ağları siyasal ilişkiler açısından cazip kılmaktadır. Sahip olduğu 

geniş toplulukların yanı sıra görsel ve işitsel öğelerin bir arada olması, buna ek 

olarak bilgi işlemin de kullanıcıların hizmetine sunulması söz konusu sosyal ağların 
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ikna edici iletişimi temel alan siyasal ilişkiler aracı olarak kullanılmasını uygun 

kılmaktadır. Sosyal ağlarda gerçekleştirilen siyasal ilişkiler uygulamaları ortamın ve 

koşulların da etkisiyle daha fazla sayıda insana ulaşmakta ve mesajların iletilmesi ve 

bireylerde istenilen ve önceden belirlenmiş etkiyi oluşturabilmesi açısından daha 

kalıcı sonuçlar yaratmaktadır. 

Sonuç olarak kitle iletişim araçları hem tarihsel hem araçsal bazda incelendiğinde 

siyasal tutum geliştirmeye genel olarak katkı sağladığı ortaya çıkarılmıştır. Bunun 

ülkemizde ve tarihsel süreçte kanıtları mevcuttur. 
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