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ÖNSÖZ
Siyaset bilimi, diğer bütün sosyal bilim alanları gibi toplumsal dönüşümlere neden olan
olaylardan ( Endüstri devrimi, Dünya Savaşları gibi) etkilenmiştir. Bu etkilenmenin yanı sıra,
pazarlamanın kapsamının genişlemesi ile beraber, yeni bir çok disiplinli sosyal bilim alanı olan
siyasal pazarlama doğmuştur. Mevcut çalışma ile, siyasal dünyaya pazarlama perspektifi ile
yaklaşan siyasal pazarlamanın kavram ve teknikleri incelenmektedir.
Çalışmanın amacına uygun olarak, birinci ve ikinci bölümler kavramın tanımına ve
ilişkili olduğu disiplinlere ayrılmıştır. Üçüncü ve dördüncü bölümlerde, siyasal pazarlamanın
tarihsel gelişimi Dünya ve Türkiye özelinde incelenmiştir. Beşinci bölümde siyasal pazar ve
bölümlendirme aktarıldıktan sonra, altıncı ve yedinci bölümlerde siyasal pazarlama karması
(ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma) ele alınmıştır. Siyasal kampanya süreci sekizinci bölümde
değerlendirilirken, siyasal pazarlamanın kritiğine dokuzuncu bölümde yer verilmiştir. Onuncu
ve on birinci bölüm, seçmen davranışı, oy verme türleri ve bunlarla ilgili teorik yaklaşımları
içermektedir. Siyasal pazarlamanın stratejik yönü on ikinci bölümde, güncel başlıklar ise on
üçüncü bölümde ele alınmıştır. Son bölümdeyse, siyasal pazarlamada etik konusuna yer
verilmiştir. Kitap içeriğindeki konular ile, öğrenci ve okuyuculara siyasal pazarlamanın
temellerini aktarmayı amaçlamaktadır.
Dr. Öğr. Üyesi İrfan AKYÜZ
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YAZAR NOTU
Kitapta yer alan her bir konu başlığı ile ilgili kapsamlı bilimsel çalışmalar bulunduğu
gerçeğinden hareketle, ele alınan her başlığın en temel biçimiyle işlenildiğine dikkat
edilmelidir. Burada amaç, okuyucunun en temel bilgilere sahip olmasıdır. Konuların
öğrenilmesine katkı sağlamak amacıyla, Uygulama Soruları ve Bölüm hakkında ilgi
oluşturan sorular kısmından istifade edilmiştir.
Öğrencinin ve okuyucunun bu kitabı, bir başlangıç adımı olarak ele alarak kaynakçada
belirtilen eserlerle kendisini daha da geliştirebileceğini vurgulamakta fayda bulunmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. İrfan AKYÜZ
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1. SİYASAL PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, pazarlamanın gelişimi süreci öz bir biçimde ele alındıktan sonra, siyasal
pazarlama tanımlarına yer verilmiştir. Ayrıca tanımların ortak ve farklı özellikleri irdelenmiş,
özgün bir siyasal pazarlama tanımı ortaya konulmaya çalışılmıştır.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Siyasal pazarlama denilince aklınıza neler gelmektedir?
2) Siyasal pazarlama nasıl tanımlanabilir?
3) “Siyasal pazarlama, siyaset bilimi ile pazarlamanın evliliğidir” yargısını tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Pazarlamanın tarihsel
gelişimine, siyasal
pazarlamanın
tanımlarına ve
kavramlarına
değinilmektedir.

İleride yer alan konularda
bulunan kavramlar hakkında
temel oluşturulmaktadır.

Açıklamalar ve karşılaştırmalar
ile konuların daha iyi
anlaşılması sağlanmaya
çalışılmaktadır.
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Anahtar Kavramlar


Pazarlama



Üretim dönemi



Satış dönemi



Pazarlama dönemi



Siyasal pazarlama
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Giriş
Pazarlama, bir mal ya da hizmetin pazarlama karması unsurları ile ilgili hedef kitleye
sunulmasının çok ötesinde, bir değer oluşturma süreci olarak ele alınabilmektedir.
Pazarlamanın gelişimi ile, yalnızca ticari ve somut malların değil, her şeyin pazarlamaya
gereksinimi olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, siyasal hayat ile kapsamı genişleyen
pazarlamanın bir araya geldiği siyasal pazarlamanın doğumu da kaçınılmaz olmuştur. Siyaset
bilimi ile pazarlamanın kesişim noktası olarak siyasal pazarlama, oldukça genç bir disiplindir.
Mevcut çalışmada öncelikli olarak, kavramın tanımları üzerinde durularak, kapsamına dikkat
çekilmektedir.
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1.1. Pazarlamanın Tanımı ve Gelişimi
Yirminci yüz yılın ilk üç çeyreğinde geleneksel pazarlama üzerinde odaklanıldığı, son
çeyreğinde ve özellikle son çeyreğin son 10 yılından itibaren ise başta ilişki pazarlaması olmak
üzere diğer pazarlama yaklaşımlarına odaklandığı görülmektedir. 19.Yüzyıl, üretim/ürün odaklı
işletmelerin var olduğu bir dönemi içermektedir. Bu dönemin en belirgin özelliği, işletmelerin
sadece ürünü üretip müşterilerinin satın almasını beklemeleridir. Müşteri ile ilgili hiçbir bilgi
değerlendirilmemekte, müşteriye ürünü satmak için çaba sarf edilmediği görülmektedir. Çünkü
işletmeler, müşterilerin ihtiyaçlarını tam karşılamayan ve nitelik açısından yeterli olmayan
ürünler üretse bile satabilmektedir. Modern pazarlamaya kadar pazarlamanın gelişim süreci,
üretim/ürün, satış ve pazarlama olmak üzere 3 ayrı dönemden oluşmaktadır.
Tablo 1.1: Pazarlamanın Gelişim Süreci

a) Üretim Yaklaşımı: Üretim yaklaşımı içerisinde, işletmeler odak olarak daha çok
üretimi benimsemişlerdir. Bu açıdan işletmeler, üretim hattını geliştirmeye ve ürettikleri
ürünlerin dağıtımını arttırmaya yönelmişlerdir. Özellikle tüketicilerin talebinin, arzın üzerine
çıktığı dönemlerde, işletmeler bu talebi karşılamak üzere üretimlerini arttırmışlardır. Ayrıca
fiyat konusunda maliyetleri düşürmenin çaresini de üretimi daha fazla arttırmakta bulmuşlardır.
Bu yaklaşımın hakim olduğu dönemi özetleyen söz “ne üretirsem satarım” dır. Üretilen mal ve
hizmetlere karşı talep arzdan fazladır. Üretilen malların satış sorunu yoktur. Kitlesel üretime
geçiş aşamasıdır. Tüketici istek ve gereksinimleri ikinci plandadır.
b) Satış Yaklaşımı: Bu dönemde rekabet artmıştır. Üretilen malların satışı zorlaşmaya
başlamıştır. Üretilen mal ve hizmetlerin arzı, talebi aşmaya başlamıştır. Tüketici istek ve
gereksinimleri hala ikinci plandadır. Üretim yaklaşımından farklı olarak ürünlerin üretildiği
görüşü yerine, satıldığı görüşüne dayanmaktadır. Malları üretmenin değil, satmanın büyük
sorun olduğu; işletmelerin yoğun bir biçimde tutundurma çabalarına yöneldiği bu dönemde,
işletme yönetiminde satışın ve satış yöneticilerinin önemi ve sorumlulukları artmıştır. Tipik
düşünce tarzı “ne üretirsem onu satarım, yeter ki satmasını bileyim” şeklinde ifade edilebilir.
Aldatıcı – yanıltıcı reklam ve beyanlara yoğun olarak başvurulan bir dönemdir.
c) Pazarlama Anlayışı: Üretilmiş malı ne pahasına olursa olsun, yanıltıcı ve aldatıcı
yollara bile başvurarak satmanın sağlıklı ve uzun vadeli bir işletme-tüketici ilişkisine imkân
vermediğinin zamanla açık-seçik bir biçimde ortaya çıkmasıyla, 1950’lerin ortalarında bazı
işletmelerde pazarlama anlayışı uygulaması gelişmeye başlamıştır. Kısaca, “tüketiciyi tatmin
ederek kar sağlama” diye ifade edilebilen bu anlayış, 1960’larda bazı ve 1970’lerde, başta ABD
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olmak üzere gelişmiş ülkelerde yaygınlaşmıştır. Kitlesel üretimde artış söz konusudur. Rekabet
yoğunlaşmaya başlamıştır. Mal ve hizmetlerin arzı, talebi önemli ölçüde aşmaya başlamıştır.
Tüketicilerin istekleri göz önünde bulundurulmaya başlanmıştır. Firmaların bünyelerinde ilk
kez pazarlama bölümleri kurulmaya başlamıştır.
d) Toplumsal Pazarlama Anlayışı: İşletmeler topluma karşı sorumluluk duymaya
başlamışlardır. Tüketici hakları gündeme gelmiştir. Kardan önce tüketici gereksinimlerini ön
plana alınmıştır. Tüketiciyi yönlendirmekten çok bilgilendirme ilkesi geçerli olmaya
başlamıştır. Toplumsal refah ön plana çıkmaktadır. Pazarlama anlayışına, sosyal sorumluluğu
ihmal ettiği, müşterileri tatmin etse de, genelde toplumsal sorunlara karşı duyarsız kaldığı
eleştirileri yöneltilmiştir. Bu çerçevede, 1970’lerin ortaları ve özellikle 1980’lerin sosyal ve
ekonomik şartları, tüketici hoşnutsuzluğu, çevre sorunları, doğal kaynakların tamamen tükenme
tehlikesi, çeşitli hukuki ve politik etkiler, pazarlama yönetimini beşeri ve toplumsal yöne;
sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket etmeye, hayat standardından, hayatın kalitesine önem
vermeye doğru itmeye başlamıştır. Sadece satışla ilgili faaliyetlerin değil, çeşitli bölümlerde
dağınık olarak yer alan tüm pazarlama ile ilgili faaliyetlerin artık bir pazarlama bölümü altında
bir araya getirilmesi gerekli görülmüştür.
Pazarlamanın gelişim süreci, kavramın farklı biçimlerde tanımlanmasına da yol
açmıştır. Ulusal Pazarlama Öğretmenleri Birliği tarafından geliştirilen 1935 pazarlama tanımı
APB'nin “kuruluş tüzüğünde de yer almaktadır”. APB tarafından literatüre kazandırılan ilk
pazarlama tanımı aşağıdaki gibidir:
"Pazarlama, üreticiden tüketiciye doğru, malların ve hizmetlerin akışını sağlayan
işletme faaliyetleridir".
Bu tanımdan sonra, benzer nitelikli pazarlama tanımları geliştirildiği söylenebilir.
Pazarlama tanımı 1985 yılında yeniden revize ederek aşağıdaki şekline kavuşmuştur:
"Pazarlama, kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayacak değişimi meydana
çıkarabilmek için mal, hizmet ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, dağıtımı ve
tutundurulmasına yönelik planlama ve uygulama sürecidir".
En güncel pazarlama tanımı ise, 2007 yılında yapılmıştır:
"Pazarlama, müşteriler, alıcılar, paydaşlar ve toplumun bütünü için değer ifade eden
önerilerin geliştirilmesi, iletişimi, ulaştırılması ve değişimi için bir faaliyet, bir dizi kurum ve
süreçtir".
Belirtilen pazarlama tanımlarından da anlaşılacağı üzere, kavram üreticiden tüketiciye
doğru bir mal akışından tüketiciden hareketle tüketici başta olmak üzere tüm paydaşlar için bir
değer üretme sürecine dönüşmüştür. Pazarlamanın yalnızca ticari ve somut ürünler için değil,
hizmetler başta olmak üzere birçok alanda kullanılabilirliğinin keşfi ise, siyasal pazarlamanın
doğumuna zemin hazırlamıştır.

1.2. Siyasal Pazarlama Tanımları
Siyasal pazarlama terimi, pazarlama biliminde, yeni olarak nitelendirilebilecek bir alt
disiplini ifade etmektedir. Pazarlamanın gelişim sürecinde, 1960’lardan itibaren görülen, ticari
işletmelerin yanı sıra, pazarlama uygulamalarının farklı alanlarda da kullanılabileceği
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görüşünün ağırlık kazanması ile siyasal pazarlama alanında teorik çerçeve netlik kazanmaya
başlamıştır.
1969’da Kotler ve Levy, pazarlamanın kapsamının genişleme sürecini; “...farklı
organizasyon türleri kendi pazarlama rollerini anladıkça, ticari organizasyonların kullandığı
pazarlama prensiplerine yönelecek ve kendi durumlarına adapte edeceklerdir”. biçiminde ifade
etmişlerdir (Kotler ve Levy, 1969: 13). Mehmet Oluç (2006: 89) ise, pazarlamanın kavramsal
gelişimini şu şekilde özetlemektedir; “... pazarlama geleneksel olarak ürünlerin ve hizmetlerin
satışı ve her bir alışveriş sonucu kazanç sağlanması ve de toplumun gereksinimlerinin en iyi
biçimde karşılanması yöntemleri ile ilgili konulara ağırlık vermekte iken; 1969 yıllarından
başlayarak kapsamını genişletmiş ve hayır kurumları, sanat kuruluşları, eğitim kurumları,
vakıflar, dernekler ve de politik kurum ve kuruluşlar gibi kâr amaçsız örgütleri de içeren bir
karakter kazanmıştır”.
Yukarıda sözü edilen bu durum ise, pazarlamayı “toplumsal bir aktivite”, “bir değişim
(mübadele) süreci” ve “insan ihtiyaçlarının karşılanması ve tatmini” olarak tanımlayan başta
Kotler ve Levy (1969) olmak üzere birçok akademisyenin, pazarlamanın ticari örgütlerin yanı
sıra, kâr amacı gütmeyen organizasyonlarda da kullanılabileceği görüşünü savunmasıyla
birlikte, konunun hem teoride hem de pratikte artan bir ivmeyle incelenmesine yol açmıştır
Okumuş (2007: 159)’a göre pazarlamanın genişleyen kapsamı kısaca şu şekilde ifade
edilebilmektedir: “...pazarlamanın genişleyen ekseni, değişime konu olan ürünleri mal ve
hizmetlerle sınırlandırmamaktadır. Pazarlama kavramının gelişmesiyle, toplumsal pazarlama,
fikir pazarlaması, örgüt pazarlaması, kişi pazarlaması gibi değişik pazarlama uygulamaları
gündeme gelmiştir”. Bir başka yaklaşım ile, pazarlama, mübadeleye konu olan unsurlar yerine,
daha soyut, özelleşmiş yetenekler, bilgi ve süreçlere dayalı bir anlayışa doğru
evrimleşmektedir(Vargo ve Lusch, 2004: 2).
Pazarlama düşünce okullarından “sosyal değişim düşünce okulu” içerisinde yer alan,
(Rees 1998: 114; Baines vd., 2003: 49; Rees ve Gardner, 2005: 172) kâr amacı gütmeyen
örgütlerde pazarlamanın kullanımına olan ilgi, Rees ve Gardner, (2005: 172)’a göre iki
nedenden ötürü artmıştır. Bunlardan ilki, akademisyenlerin ve uygulamacıların, pazarlamanın
kâr amacı gütmeyen bir alana uyarlanabileceğine dair kabulleridir. İkincisi ise, kâr amacı
gütmeyen örgütlerin üzerindeki ticarileşme baskısıdır. Kotler (1975: 761) ise, siyasal pazarlama
kavramının gelişimini farklı bir perspektifle ele almaktadır: “...siyasal kampanyalar, gittikçe
artan bir şekilde, adayların kendilerini oy pazarında değerlendirmeleri ve seçmenin
“harcamasını” maksimize etmek için modern pazarlama tekniklerini (pazarlama araştırmaları
ve ticari reklamlar gibi) kullanmaları nedeniyle pazarlama kampanyaları ile kıyaslanmaya
başlanmıştır”. Ancak pazarlamanın farklı bir alanda kullanılabilmesi için, kavramın o alana özel
olarak tanımlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaca yönelik olarak, günümüze kadar
birçok farklı tanım ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Pazarlama biliminin siyasetle ilgili değişkenleri ele aldığı siyasal pazarlama ile ilgili
olarak, literatürde üzerinde uzlaşı sağlanmış net bir tanım bulunmamaktadır. (Scammell, 1999;
Bayraktaroğlu, 2002b; Ingram ve Lees-Marshment, 2002; Baines vd., 2003; Lusch, 2007)
Siyasal pazarlama çalışmalarında en yaygın kullanılan tanımlar iletişim süreci tanımlarıdır.
Genelde siyaset pazarlamasını kampanya yürütmek, propaganda ve reklam yapmak, parti, lider
ya da adaylarla seçmenler arasındaki iletişimi sağlamak olarak ele almaktadırlar (Öcal vd.,
2011: 401). Bu durum Tablo 1.1’de de görülebileceği üzere; teorisyenden teorisyene değişen
tanımlardan da anlaşılabilmektedir. Kimi teorisyenler daha dar kapsamlı tanımlamalarla siyasal
pazarlamayı, tutundurma bileşenleri ile ilişkilendirirken; kimileri daha geniş bir perspektifle
stratejik süreç yönü ile konuya yaklaşmaktadır. Söz konusu durumun, konunun teorik
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zenginliğinin anlaşılmasını kolaylaştırmakla beraber, araştırmacıların başlangıç noktası
tespitini zorlaştırdığı söylenebilir. Ayrıca, genel kabul görmüş bir siyasal pazarlama tanımının
bulunmaması, siyasal pazarlama teorisinin maruz kaldığı eleştirilerin başında yer almaktadır.
Tablo 1.2: Siyasal Pazarlama Tanımları (Seçilmiş)
Kotler (1972: 38)

“...halk tarafından gerek duyulan programları ve
hizmetleri geliştirmek ve kurumsal tanınma ve desteği
kazanmak amacıyla siyasi örgütler tarafından yürütülen
faaliyetlerdir”

Shama (1976: 766)

“Siyasal Pazarlama; siyasal adayların ve fikirlerin
seçmenlere sunularak, sırasıyla seçmenlerin politik
ihtiyaçlarının tatmin edilmesini ve böylelikle söz konusu
aday ve fikir için destek sağlanmasını içeren bir süreçtir”.

Limanlılar (1991: 39)

“…siyasal pazarlama, partilerin örgüt olarak
kendilerini,
fikriyatını,
felsefesini,
programını,
politikalarını; bir başka deyimle, ürünlerini ve de örgütü,
dolayısı ile ülkeyi yönetecek lider kadrosunu - aday
kadrosunu pazarlama konularını içerir”.

İnal ve Karabacak
(1995: 153)

“Siyasal pazarlama bir fikir pazarlamasıdır. Fikrin
pazarlanması, partilerin ülke sorunlarını saptamalarını, bu
sorunların nedenlerini teşhis etmelerini ve bu sorunların
çözümüne yönelik önerdikleri yöntemleri, seçmen
bölümüne benimsetmeleri çalışmalarını içerir”.

Lees-Marshment
(2001)

“Siyasal örgütlerin (siyasal partiler, parlamento ve
kamu kurumları gibi) amaçlarına ulaşmalarında yardımcı
olması için, orijinalinde iş dünyasında kullanılan
tekniklerin (pazar araştırması ve ürün dizaynı gibi) ve
kavramların (seçmen taleplerin tatmin edilmesi gibi)
siyasal örgütlere adapte edilmesidir”.

Henneberg (2002)

“Siyasal pazarlama, siyasal aktör ve örgütlerin
amaçlarına ulaşmalarında, topluma fayda sağlayacak
uzun dönemli siyasal ilişkilerin oluşturulması, korunması
ve sürdürülmesini sağlamaya çalışmaktır.”

Wring (2002: 173)

“…parti ya da adayın, örgütsel amaçları
gerçekleştirmeye yardımcı olmak ve seçmen gruplarını
oyları karşılığında tatmin etmek için, rekabetçi bir teklif
üretme ve sunmada kanaat araştırması ve çevresel
analizleri kullanmasıdır”.

Tan (2002b: 11)

“...bir siyasi partiyi veya adayı potansiyel
seçmenlere uygun hale getirmek, siyasi partiyi veya adayı
en yüksek sayıdaki seçmen kitlesinin ve bu kitledeki her
bir seçmenin tanımasını sağlamak, rakipleriyle arasındaki
farkı ortaya koyup, en az masrafla seçimi kazanmak için
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gerekli olan oyu elde etmek amacıyla kullanılan
tekniklerin tümü...”
Polat vd.(2004: 16)

“...halkın gerek duyduğu programları ve hizmetleri
gerçekleştirme ve kurumsal tanınma, destek kazanma
amacıyla siyasal organizasyonlar tarafından yürütülen
faaliyetlerdir ve amaçları gerçekleştirmek için siyasal
aktörler ve organizasyonlar tarafından pazarlama
kavramları ve tekniklerinin uygulanmasını içermektedir.”

Hughes ve Dann (2004)

“Siyasal pazarlama, bir siyasal iletişim (örgütsel)
fonksiyonu ve tüketicilere verilen sözlerin değerinin
oluşturulması, iletilmesi ve dağıtılmasıyla ilgili bir
süreçler dizisi ve tüketici ilişkilerinin yönetilmesi ile
siyasal örgüt ve paydaşlarının fayda elde etmesidir”.

Oluç (2006: 105)

“...siyasal pazarlama, partilerin örgüt olarak
kendilerini,
fikriyatını,
felsefesini,
programını,
politikalarını, bir başka deyimle, ürünlerini ve de örgütü,
dolayısı ile ülkeyi yönetecek lider kadrosunu pazarlama
konularını içerir”.

Lilleker (2007)

“Siyasal pazarlama, kararlara ulaşmak ve etkilemek
olup; toplumun istek ve ihtiyaçlarını tatmin edecek
stratejilerin
formüle
edilmesi
ve
tekliflerin
yaratılmasıdır”.

Polat ve Külter (2008:
4)

“...seçmen ihtiyaçlarının tespitinden başlayarak,
bunların karşılanması için gerekli ve en uygun siyasal
ürünlerin geliştirilmesi, uygun şekilde fiyatlandırılması,
etkin bir şekilde dağıtımı ve yine etkin bir şekilde
tutundurulması süreçlerini kapsayan bir süreçler
bütünüdür”.

Kaya (2010: 270)

“...bir adayın potansiyel seçmenlerine uygunluğunu,
adayı en yüksek sayıdaki seçmen kitlesinin ve bu kitledeki
her bir seçmenin tanımasını sağlamak, rakiplerle ve
muhalefetle farkını ortaya koymak, minimum araç ve
maliyetle bir kampanyayı kazanmak için gerekli oy
sayısını elde etmede kullanılan tekniklerin tamamı..”.

Auerbach ve Yehuda
(2010: 339)

“...yerel ya da genel seçimlerle ilgili seçim
kampanyası esnasında adayların ya da partilerin
yürüttükleri, kamuoyunun oy vermede kendilerine karşı
olan durumlarını güçlendirmek ya da değiştirmek amacıyla
gerçekleştirilen sistematik bir medya sürecidir”.

Fard vd. (2010: 182)

“...siyasal pazarlama, partinin ya da adayın,
kamuoyu araştırmaları ve çevre analizlerini kullanarak,
örgütsel amaçlarını gerçekleştirmesine ve seçmen
gruplarının oylarını tatmin olacak şekilde mübadale
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etmelerine yardımcı olacak rekabetçi bir önerinin üretimi
ve sunumudur”.
Kılıçaslan (2011: 28)

“Siyasal pazarlama, seçmenin ihtiyaç ve
beklentilerini gerçekleştirmeye aday kişi ya da partilerin ve
onların programlarının seçmene tanıtılması ve
tutundurulması ile ilgili her türlü faaliyettir. Özü itibariyle
fikirlerin pazarlanmasıdır”.

(Winther-Nielsen,
2011)

“Siyasal kurumlar ve çevreleri arasındaki karşılıklı
değer değişimiyle ilgili süreç”

AMA (2011)

“Hedeflenen izleyicileri belirli bir kişi, parti ya da
önerme için oy verme yönünde etkileme amacıyla
düzenlenen pazarlama faaliyetleridir”.

Tablo 1.2.’de yer verilen tanımlarda adaptasyon, pazarlama, iletişim ve fikirlerin
pazarlanması olmak üzere dört boyut ön plana çıkmaktadır. Ticari pazarlamanın teknik ve
araçlarının siyasal hayata transferi olarak ifade edilebilen adaptasyon; birçok tanımlamada
bulunan bir boyuttur. Bazı yazarlar ise, pazarlamanın teknik ve araçlarının transferinin ötesinde,
pazarlama düşünüş ve yaklaşımlarına vurgu yaparak, pazarlama boyutunu ifade etmektedirler.
Siyasal pazarlamayı iletişim boyutuna indirgeyen tanımlamalar kadar, konuyu fikirlerin
pazarlanması yaklaşımına göre inceleyen çalışmalara da rastlanılmaktadır. Öz bir şekilde ifade
edilirse, Tablo 1.2.’de yer verilen tanımlamaların, yeterince kapsamlı olmadığı görülmektedir.
Yukarıda yer verilen sınıflandırma ışığında, Tablo 1.2.’de yer verilen tanımlar, daha
ayrıntılı bir biçimde incelendiğinde, pazarlama tekniklerinin siyasal hayata uyarlanması, hedef
kitle ile iletişim, siyasal pazarlamanın sürekliliği ve seçmenin (müşterinin ve dolaysısıyla
toplumun) tatmini başlıklarının yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir. Ancak bu unsurları
içeren ayrıntılı bir tanıma rastlanmadığından; bu bölümün devamında siyasal pazarlamanın
içeriği irdelenmekte, bölümün sonunda ise, kapsamlı ve özgün bir siyasal pazarlama tanımına
yer verilmektedir.
Siyasal pazarlama kavramına, pazarlamanın sosyal değişim süreci önermesinden farklı
bir perspektiften bakan ve bir siyaset bilimci olan Lees–Marshment (2001: 693)’e göre;
“...siyasal pazarlamanın yaratılmasında, her iki disiplinden de faydalandığı unutulmamalıdır.
Siyasal pazarlama, pazarlama ve siyaset disiplinlerinden içerikler alan, iki disiplinin
evliliğidir”. Söz konusu evlilik, Lees–Marshment (2001)’a göre; “...pazarlamadan ödünç
aldıklarını siyaset biliminden çıkarttığı derslere entegre ederek, yeni yönler üretmektedir..”. ve
bunu yapabilmesinde temel fark; “...siyasal pazarlamanın, siyasal organizasyonların hizmet
sunacakları insanları nasıl dinleyecekleri, nasıl iletişim kuracakları, kamuoyuna ne
sunacaklarını belirlemeleri ve amaçlarını başarmaları gibi alanlarda farklı sorular
sorabilmesindedir.” Savigny (2004: 23)’e göre de, “siyasal pazarlama ile ilgili üzerinde uzlaşı
sağlanmış bir tanım olmamasına karşın, siyaset bilimi eylemlerinin pazarlama ile ilgili
tekniklerden yararlandığı genel olarak kabul görmektedir”. Ancak teorik süreç, farklı
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disiplinlerden akademisyenlerin fikir ve yöntemlere çapraz atıflar yapmalarının ötesinde,
diğerinin filozofik tabanına samimi taahhütlerle, daha yakın ve daha empatik yaklaşımlara
gereksinim duyar. Bir başka ifadeyle, siyasal pazarlama teorisinin gelişmesi için, pazarlama ve
siyaset bilimi teorisyenlerinin ortak çalışma alanlarını önyargısız bir şekilde inşa etmeleri
gerekmektedir.
Henneberg ve O’Shaughnessy (2009: 7) de, siyasal pazarlamanın çok disiplinli yapısına
dikkat çekmektedir: “...siyasal pazarlama, özünde, pazarlama ile siyaset biliminin disiplinler
arası bir konusu olup, ifade biçimini (explanandum) siyasetten ve açıklayıcılarını (explanans)
pazarlama teorisinden almaktadır”. Bu bağlamda, tanımların farklı noktalara işaret ediyor
olmalarının, siyasal pazarlamanın hem pazarlama hem de siyaset bilimi akademisyenlerinin ilgi
alanında yer almasından ve buna istinaden de her disiplinin kendi perspektifi ile kavramı
tanımlama çabası içerisinde olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Bu durumu Butler vd.
(2007: 97) şu şekilde ifade etmektedirler: “...siyasal pazarlama araştırması ve bilgi üretimi
süreçlerinde var olan “içsel” zayıflıklara, siyaset ve pazarlama bilimleri akademisyenlerinin
diğerlerinin materyallerine kendi geleneklerinden yaklaşmaları neden olmaktadır. Bu durum
ise, yapısal olarak, ayrı durumdaki teori ve bilgiden yararlanılarak ve birbirine entegre edilerek
daha fazla disiplinler arası işbirliğinin sağlanmasına işaret etmektedir”. Bir başka ifadeyle,
mübadelenin (değişimin) konvansiyonel modelleri yeni siyasal pazarların karmaşıklığını
yakalayamayabileceklerinden, siyasal pazarlama araştırmacılarının fırsatları tanımlamaları ve
ana disiplinlerin kesişimlerinin anlamlarını güçlendirmeleri gerekmektedir.
Siyasal pazarlama kavramının tanımlanmasında ve/veya anlaşılmasında karşılaşılan
güçlüklerden birisinin de, siyasal pazarlama ile karıştırılan ve/veya yerine kullanılan
kavramların var olmasıdır. Scammell (1999: 718)’e göre; “...aynı kavramı ifade etmek için
siyasal pazarlama veya “siyasal yönetim”, “ambalajlanmış siyaset”, “promosyonel siyaset”,
veya daha dar kapsamlı olarak “modern siyasal iletişim” gibi çeşitli başlıklar
kullanılabilmektedir”. Harris (2001) ise çalışmasında, bu kavramlara ek olarak, propaganda,
halkla ilişkiler ve lobiciliğin de siyasal pazarlamanın yerine kullanılan ve/veya siyasal
pazarlamadan net olarak ayrıştırılmamış uygulamalar olduklarına dikkat çekmektedir. Odabaşı
(2009: 37)’na göre, siyasal pazarlama uygulamalarındaki temel yaklaşımlar iletişim odaklı ve
pazarlama odaklı olarak ayrımlanabilse de; “...siyasal pazarlama, propagandalardan, retorikten
ve reklamdan çok daha fazlasıdır”. Benzer bir şekilde, Lees – Marshment (2006)’ya göre de;
“...siyasal pazarlama, iletişim, kampanya ve dönüşüm uzmanlığından daha fazlası hatta daha
geniş, derin ve karmaşık bir süreçtir”.
Siyasal pazarlamanın tanımsal çeşitliliğine değişik bir perspektiften bakan Egan (1999:
495)’e göre, siyasal pazarlama kavramının ne zamandan beri kullanılmakta olduğuna dair
tartışmalar bulunmaktadır. Siyasal pazarlama göreceli olarak yeni ve incelemenin embriyo
aşamasında olarak görülse de, bu görüşe karşı çıkanlar da vardır. Bazı yazarlar, başlangıcı
Amerika’da 1950’ler ve 1960’lar veyahut 1900’lerin başı olarak görmektedirler. Hatta bazıları
pazarlamanın varoluşundan beri en eski yapısı olduğunu iddia etmektedirler. Söz konusu
tartışmanın, siyasal pazarlama ile karıştırılan/yerine kullanılan kavramlar da göz önünde
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bulundurulduğunda, tanımsal ve kavramsal farklılıkların nedenini anlamada yardımcı
olabilecek nitelikte olduğu söylenebilir.
Kavramın anlaşılması ve tanımlanması süreçlerinde karşılaşılan zorlukları farklı bir
biçimde ifade eden Savigny (2004: 23)’e göre; siyasal pazarlama literatürü, kavramı; siyasal
aktörlerin (bireyler ve örgütler) asıl amaçları olan seçimleri kazanmak için pazarlama araç ve
tekniklerinden yararlanmaları olarak tanımlamaktadır. Bu ise, siyasal pazarlamanın salt seçim
dönemleri ile sınırlandırılması anlamını taşıdığından; “...bu tanım, seçim kampanyaları
dışındaki parti davranışını, pazarlamanın devamlılık gerektiren bir süreç olduğundan hareketle,
“sürekli kampanya” nosyonunu güçlendirerek, sırasıyla seçim rekabeti ve iktidar süresi
boyunca devam ettirme bağlamında parti ve aday davranışının tanımlanmasına imkan verecek
şekilde genişletilmiştir”. Siyasal pazarlamanın özellikle süreç yönlülüğünü vurgulayan Gegez’e
(1990: 40) göre de; “...tıpkı, pazarlamanın üretim öncesi başlayıp, üretime yön verip, üretim
sonrası da devam etmesi gibi politik pazarlama uygulamaları seçim sonrası da devam
etmektedir”. Benzer biçimde, Demirtaş ve Özgüven (2012: 249), “...siyasal pazarlamayı sadece
seçim dönemleri uygulanan bir faaliyet olarak görmek, seçim sonrası pazarlama uygulamalarını
terk etmek, seçmenden kendisini uzaklaştırmaktan başka bir şey değildir”. Konuya
kampanyacılık ekseni dışında yaklaşan Kaya (2010: 269) da; “...siyasal pazarlama, sadece
seçim kampanyalarından ibaret de değildir. Seçim kampanyaları siyasal pazarlamanın alt küme
elemanlarından biridir”. vurgusu ile süreç boyutuna dikkat çekmektedir.
Kavramın derinliğinin giderek artmasındaki bir diğer nedenin ise, pazarlamanın
odağında müşterinin bulunması gibi siyasal pazarlamanın odağında da seçmenin bulunmasının
gerekliliğinin anlaşılması olduğu söylenebilir. Literatürdeki bazı çalışmalar bu noktadan
hareketle, siyasal pazarlamanın beslendiği iki ana disiplinden birisi olan pazarlamanın tarihsel
gelişiminde görülen “üretim, satış ve pazarlama” yaklaşımlarına sahip olduğuna dikkat
çekmektedirler.
Bowler vd. (1996: 166)’nın da ifade ettikleri gibi; “pazarlamanın farklı tanımları, ticari
hayatta pazarlamanın farklı tarihlerde kullanılmaya başlanmış olmasından kaynaklanmaktadır”.
Literatürde, pazarlamanın yaşadığı bu sürecin, siyasal pazarlama için de geçerli olduğu görüşü
savunulmaktadır. Shama (1976), siyasal pazarlamanın aday odaklı, satış yönetimi odaklı ve
pazarlama odaklı üç evreye sahip olduğunu iddia ederken, Lees – Marshment (2001) ürün, satış
ve pazar odaklı parti tipolojisini önermektedir. Söz konusu tasnifler, siyasal pazardaki partilerin
seçmen ile ilişkisini inceleme boyutları kadar, kavramın kapsamının anlaşılması itibariyle de
önem arz etmektedir. Bu bağlamda, pazarlama kavramının tarihsel gelişim sürecinde görülen;
siyasal pazarlamanın teorik gelişim sürecinde paralellikler bulunduğunu ve tanımların
bazılarında “satış” bazılarında ise “pazarlama” yaklaşımlarının ağırlıklarının olduğunu
belirtmek gerekmektedir.
Yukarıda yer verilen unsurlara göre, siyasal pazarlamanın kavramsal gelişim sürecinde
ve tanımlanmasında karşılaşılan zorluklar üç ana gruba ayrılabilir. Birincisi; her
disiplinin(pazarlama ve siyaset bilimi) konuyu, farklı açıdan ele almasıdır. İkincisi; siyasal
pazarlama ile karıştırılan ve/veya yerine kullanılan kavramların varlığıdır. Üçüncüsü ise,
tarihsel gelişim sürecinde genel kabul görmüş bir başlangıç dönemi bulunmamasına bağlı
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olarak, geçirilen evrelerin tartışılıyor olmasıdır. Söz konusu üç nedenin, siyasal pazarlamanın
üzerinde uzlaşı sağlanmış bir tanımının elde edilememesi kadar, süreçsel olarak incelenmesi ve
buna bağlı olarak da seçmen ve dolayısıyla toplum için öneminin anlaşılmasını da zorlaştırdığı
iddia edilebilir.
Tablo 1.2’de yer verilen tanımlar ve bu tanımlamaların ortaya konulmasındaki tüm
zorluklara rağmen; bu çalışmanın bundan sonraki kısımlarında siyasal pazarlama ile
kastedilecek olan kısaca şu şekilde izah edilebilir. Siyasal pazarlama, siyasal hayatı ve bu
hayata dair tüm aktörleri / değişkenleri, pazarlamanın önderliğinde siyaset bilimi ana disiplini
başta olmak üzere, diğer ana ve alt disiplinlerle beraber inceleyen, buradan hareketle seçmen
ve dolayısı ile toplum tatmini sağlamaya yönelik olan stratejik bir süreç ve yeni bir disiplin
olarak ifade edilebilir. Siyasal pazarlamanın önerilen tanımında, siyasal hayata dair
aktörler/değişkenler, ana ve alt disiplinler, seçmen ve toplum tatmini ile stratejik bir süreç
olmak üzere dört temel unsur bulunmaktadır. Kısaca bu unsurları açıklamak, tanımın daha net
anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.
Siyasal pazarlama, siyasal hayatı, siyaset biliminin klasik oy veren ve/veya oy verilen
bakışından farklı olarak, oy verme davranışının ötesinde siyasal davranışı etkileyicileri,
yönlendiricileri, bir diğer deyişle tüm tarafları ile ele almaktadır. Bu bağlamda, siyasal hayatın
aktörleri; siyasal pazar çevresi dâhilinde düşünülmekte; siyasal parti ise, iç çevre (parti
yönetimi, üyeleri, destekleyicileri gibi) ile dış çevre (medya, sivil toplum kuruluşları, baskı ve
lobi grupları gibi) arasındaki etkileşimi yöneten ve bu etkileşimden etkilenen rolü ile daha
dinamik bir yapıya dönüşmektedir. Ayrıca uluslararası kurumların ve olayların, ulusal siyasete
etkisi de, siyasal aktörlerinin/değişkenlerinin, siyasal pazarlama ile daha geniş boyutlu analiz
edilmesine neden olmaktadır.
Siyasal hayatın sözü edilen karmaşık yapısı, pazarlamanın önderliğinde ve siyaset
biliminin ev sahipliğiyle beraber, birçok diğer ana ve alt disiplinin yardımı ile
incelenebilmektedir. Pazarlama düşüncesi, kavram ve araçları, siyaset bilimi vakalarına,
ideoloji ve seçmen temellerinden farklı bir biçimde yaklaşma imkânı sunmaktadır.
Pazarlamanın bakış açısı; iletişim, psikoloji, sosyal psikoloji, sosyoloji gibi disiplinlerle uzun
süredir beslendiğinden, bu birikimlerini siyasal düzleme aktarması, siyasal pazarlamanın çok
disiplinli bakışına önemli bir katkı sağlamıştır.
Siyasal pazarlama, karmaşıklığı giderek artan siyasal dünyayı çok disiplinli yapısıyla
ele alırken amacı, seçmen ve dolayısıyla toplum tatmini yaratmaktır. Toplumsal tatmin ise, daha
demokratik toplumların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu süreçse, pazarlamanın
hedefinde tüketicinin olması gibi, siyasal pazarlamanın odağındaki siyasal aktörün seçmen
olmasıyla sağlanabilmektedir. Bu bağlamda, siyasal bir tüketici olarak ele alınan seçmenlerin
ihtiyaç ve istekleri, siyasal çevreyi biçimlendiren asıl güç haline gelmiştir. Siyaset biliminin
seçim dönemlerindeki davranışları itibariyle incelediği seçmenler, siyasal pazarlama ile
seçimler harici dönemlerde de ele alınan, uzun vadeli ve süreklilik içeren ilişkiler özelinde
değerlendirilmektedir. Bir diğer deyişle, siyasal pazarlama sayesinde seçmenler
yönlendirilenden yönlendirene doğru, edilgenden etkene, evrimleşerek; siyasal başarı kriterinin
seçim sonuçlarıyla değil, seçmen ihtiyaç ve isteklerinin karşılanma derecesine göre yeniden
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tanımlanmasına yol açmışlardır. Siyasal pazarlama bu dönüşümü, farklı seçmen gruplarının
ihtiyaç ve isteklerini anlama çabası sayesinde gerçekleştirirken (herkese hitap eden sihirli bir
formülden söz edilmediğini vurgulamak gerekir), daha çok sese sahip bir demokrasiyi de
yaratabilmektedir.
Önerilen tanımdaki son unsur ise, siyasal pazarlamanın stratejik bir süreç olmasıdır.
Siyasal çevrenin içerisindeki rekabet; siyasal tekliflerin birbirlerinden farklı yapılarını ortaya
çıkartmayı gerekli kılan, rakiplerin de bu çevredeki varlığına vurgu yapılan stratejik bir
düşünüşü gerekli kılmaktadır. Siyasal hayattaki rekabetin stratejik hedefi, toplumsal tatmini
sağlayacak desteğin kazanılmasının yanı sıra, bu desteğin sürdürülebilir hale getirilmesini de
içermektedir. Bu açıdan bakıldığında, siyasal pazarlama; siyasal rekabeti seçmen ihtiyaç ve
isteklerini uzun vadede ve sürekli olarak, rakiplerinden daha iyi karşılamak için gerekli
çabaların gösterilmesi fikrini siyasal hayata sunmaktadır. Bu sebeple, seçimler bir sonuç
olmaktan çıkarak bir öğrenme biçimine dönüşmekte, siyasal çevrenin tüm
aktörleri/değişkenleri ise seçim dönemleri dışında da, sürekli olarak incelenen dinamik bir süreç
biçimini almaktadır.
Genç bir disiplin olarak siyasal pazarlamanın önerilen tanımı, sözü edilen unsurları ile
birlikte düşünüldüğünde, siyasal hayatın pazarlama düşünüşü ile ele alınması biçiminde özet
olarak ifade edilebilir. Ancak siyasal pazarlamanın özelliklerinin ifade edilmesinde, kavramın
‘ne olduğu kadar’, ‘ne olmadığının’ da izahı gerekmektedir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Siyasal pazarlamanın doğumu, pazarlamanın gelişimi ile yakından ilişkilidir. Üretim,
satış ve nihayetinde pazarlama dönemleri ile asıl kimliğini bulan kavram, tüketicinin odak
noktada olduğu bir zemin kazanmıştır. Üretici egemenliğinden tüketici egemenliğine yaşanan
dönüşüm, ürün ve hizmetlerle sınırlı kar amaçlı organizasyonlar haricinde de pazarlamanın
kullanılabileceği yeni ufuklar oluşturmuştur. Siyaset bilimi problemlerine pazarlamanın çözüm
önerilerinin getirildiği siyasal pazarlama, seçmenin odak noktada olduğu genç bir bilim dalıdır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın evrelerinden(dönemlerinden) birisi değildir?
a) Üretim yaklaşımı
b) Satış yaklaşımı
c) Kalite yaklaşımı
d) Pazarlama yaklaşımı
2) “Bu dönemde rekabet artmıştır. Üretilen malların satışı zorlaşmaya başlamıştır.
Üretilen mal ve hizmetlerin arzı, talebi aşmaya başlamıştır. Tüketici istek ve gereksinimleri
hala ikinci plandadır” biçiminde ifade edilen pazarlama dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Üretim yaklaşımı
b) Satış yaklaşımı
c) Kalite yaklaşımı
d) Pazarlama yaklaşımı
3) “İşletmeler topluma karşı sorumluluk duymaya başlamışlardır. Tüketici hakları
gündeme gelmiştir. Kardan önce tüketici gereksinimleri ön plana alınmıştır. Toplumsal refah
ön plana çıkmaktadır.” biçiminde ifade edilen pazarlama dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Üretim yaklaşımı
b) Toplumsal pazarlama yaklaşımı
c) Satış yaklaşımı
d) Pazarlama yaklaşımı
4) Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın ilk tanımıdır?
Pazarlama, müşteriler, alıcılar, paydaşlar ve toplumun bütünü için değer ifade eden
önerilerin geliştirilmesi, iletişimi, ulaştırılması ve değişimi için bir faaliyet, bir dizi kurum ve
süreçtir.
a)

Pazarlama, kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayacak değişimi meydana
çıkarabilmek için mal, hizmet ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, dağıtımı ve
tutundurulmasına yönelik planlama ve uygulama sürecidir
b)

Pazarlama, üreticiden tüketiciye doğru, malların ve hizmetlerin akışını sağlayan
işletme faaliyetleridir.
c)
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d) Pazarlama, değer yaratma sürecidir.
5) Aşağıdakilerden hangisi siyasal pazarlama tanımlarında öne çıkan unsurlardan
birisi değildir?
a) Hedef kitle ile iletişim
b) Seçmen tatmini
c) Süreklilik
d) Aldatma
6) Aşağıdakilerden hangisi siyasal pazarlamanın
anlaşılmasında karşılaşılan güçlüklerden birisidir?

tanımlanmasında

ve/veya

a) Kavramın yerine kullanılan kavramların var olması
b) Genel kabul görmüş bir başlangıç tarihinin olmaması
c) Pazarlama ve siyaset biliminin ortak paydada buluşamaması
d) Hepsi
7) Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
a) Siyasal pazarlamanın literatürde üzerinde uzlaşı sağlanmış net bir tanımı vardır.
b) Siyasal pazarlama, siyaset bilimi ve pazarlamanın evliliğidir.
c) Siyasal pazarlama yerine kullanılan kavramlardan birisi, ambalajlanmış siyasettir.
d) Siyasal pazarlamanın, pazarlama gibi dönemleri bulunmaktadır.
8) Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
a) Siyasal pazarlama, sadece seçim dönemlerinde işe yaramaktadır.
b) Siyasal pazarlamada süreklilik esastır.
c) Siyasal pazarlamanın odağında seçmen vardır.
d) Siyasal pazarlama, toplum tatminini amaçlamaktadır.

9) Aşağıdakilerden hangisi siyasal pazarlamanın yerine kullanılan kavramlardan
birisidir?
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a) Siyasal yönetim
b) Ambalajlanmış siyaset
c) Promosyonel siyaset
d) Hepsi
10) Aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
a) Seçim kampanyası, siyasal pazarlamanın alt boyutlarından birisidir.
b) Siyasal pazarlamanın pazarlama gibi gelişim evreleri vardır.
c) Toplumsal pazarlama anlayışında, tüketici hakları ön plana çıkmıştır.
d) Hepsi.

Cevaplar
1) c , 2) b, 3) b , 4) c, 5) d, 6) d, 7) a , 8) a, 9) d, 10) d.
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2. SİYASAL PAZARLAMA İLE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, siyasal pazarlamanın temellerinin bulunduğu siyaset ve pazarlama
bilimlerinin kavrama olan katkısı incelenmektedir. İki farklı sosyal bilim disiplinin hangi
gerekçe ve gereksinimlerle biraraya geldiği ele alındıktan sonra, siyasal pazarlama yerine
kullanılan/yerine kullanılan kavramlar öz olarak değerlendirilmiştir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Siyasal pazarlama alanında çalışmak isteyen bir kişi, hangi alanlarda bilgi sahibi
olmalıdır? Düşününüz.
2) “Siyaset bilimi pazarlamaya ev sahipliği yapmaktadır.” yargısını irdeleyiniz.
3) Siyaset biliminin pazarlamaya neden ihtiyaç duymuş olabileceğini tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu teorik çerçeve dahilinde
Siyasal pazarlamanın Siyasal pazarlamanın çok
incelenerek, sosyal bilimlerin
ortaya çıkmasında
disiplinli altyapısı
iki ana disiplinin
rol oynayan siyaset
özümsenerek, siyasal pazarlama kesişimlerinin siyasal
ve pazarlama
yerine kullanılan kavramların
pazarlamayı nasıl oluşturduğu
bilimlerinin kavrama neden siyasal pazarlamanın
ortaya konacaktır. Bu sayede,
katkısı
yerine kullanılamayacağı ifade
siyasal pazarlama çok
açıklanmaktadır.
edilmektedir.
disiplinli olarak ele
alınabilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Siyaset bilimi



Geleneksel(ticari) pazarlama



Siyasal iletişim



Sürekli kampanya



Propaganda



Halkla ilişkiler



Seçmen odaklılık



Uzun dönemlilik
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Giriş
Geçtiğimiz yüzyılda yaşanan toplumsal olaylar (Dünya Savaşları, Endüstri Devrimi
sonrası toplumların ortaya çıkması, iletişim devrimi gibi), sosyal bilimlerin birçok alanını
etkilemiştir. Bu etki sadece akademik düzeyde olmayıp, bireylerin toplumdaki yapı ve rollerinin
değişimini de tetiklemiştir. Siyaset bilimi, ideoloji temelli seçmenlerinin farklılaştığını tecrübe
ederken, pazarlama tüketicinin sadece satın almakla sınırlı, pasif bir rolü bulunmadığını
öğrenmiştir. Pazarlamanın söz konusu dönüşüme daha hızlı adapte olması tüketimin var olduğu
her alanda öncü bir rol üstlenmesine neden olmuştur. Bu bağlamda, siyasal pazarlama, siyaset
biliminin ev sahipliğinde pazarlama çözümlerinin üretildiği yeni bir disiplin olarak ortaya
çıkmıştır. Ancak siyasal pazarlamanın yerine kullanılan ve/veya karıştırılan kavramların
varlığı, kavramın gelişimini ve kabulünü zorlaştırmıştır. Bu yüzden, pazarlama ve siyaset
bilimlerinin karşılıklı gereksiniminin ortaya konulması ve siyasal pazarlamanın yerine
kullanılan kavramlardan farkının ifade edilmesi, bu bölümün temel amacını oluşturmuştur.
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2.1. Geleneksel Pazarlama ve Siyasal Pazarlama İlişkisi
Pazarlama, “...organizasyonun müşteri ile ilişkilerini devamlı kılmak, ihtiyaçlarını
anlamak, bu ihtiyaçları karşılayacak ürünler geliştirmek ve organizasyonun amaçlarını ifade
edecek bir iletişim programı hazırlamaktan oluşan örgütsel bir fonksiyon” (Kotler ve Levy,
1969: 15) olarak örgütsel boyutu kadar; “...oy vermek, aşık olmak, tüketmek ya da kavga etmek
gibi diğer insani eylemlerden ayırt edilebilen, insani bir eylem kategorisi” (Kotler, 1972: 49)
yaklaşımı ile birey/toplum boyutuna da sahiptir. Bir diğer ifadeyle, bir sosyal bilim olarak,
üretimin, tüketimin ve bu iki farklı yapı arasındaki ilişkilerin açıklayıcısı olan pazarlama; ifade
etmesi basit ancak uygulamaya geçirilmesi zor bir bilimdir. Houston (1986: 86)’a göre ise;
“pazarlama kavramı reklam, satış ve tutundurma içermez. Pazarlama, tüketicilerin istek ve
ihtiyaçlarını tanımak ve anlamak ile pazarlama karmasının herhangi bir elemanını, söz konusu
ihtiyaç ve istekleri karşılamada kullanma isteğidir”. Bu yaklaşıma göre, pazarlamanın dinleme,
anlama, karşılama ve tarafları tatmin etme üzerine kurulu mantığı, yalnızca ticari örgütlere
indirgenemeyecek kadar anlamlı ve yararlı olduğu iddia edilebilir.
Pazarlama mantığının sosyal problemleri de çözebileceği, Kotler ve Levy (1969: 15)
tarafından; “...kar amaçsız organizasyonları yönetenlerin karar vermesi gereken husus,
pazarlamak ya da pazarlamamak değildir; çünkü hiçbir organizasyon pazarlamayı inkâr
edemez. Karar verilmesi gereken, pazarlamanın ne kadar yeterli bir biçimde uygulanacağıdır”
biçiminde ifade edilmiştir. Kâr amacı gütmeyen, sosyal organizasyonlar olan siyasal partilerin,
pazarlamaya gereksinimlerinin kabulünde, pazarlamanın getirilerinin anlaşılmaya
başlanmasının rolü büyüktür. Bu durum, “…siyasal stratejist, etkinliğini arttırabilmek için,
profesyonel bir pazarlamacı olmak durumundadır. Siyasal stratejistin kendi pazarına sunacağı
kendine has ürününü etkin bir biçimde tasarımını, ambalajlamasını, reklamını ve dağıtımını
öğrenmesi gerekir. Pazarlamacı, yalnızca, pazarlama mantığında uzmanlaşmış kişi demektir”
(Kotler, 1972: 53) biçiminde açıklandığında, pazarlamanın siyaset bilimi ile buluşturulmasının
kapsamının sadece pazarlama araç ve teknikleri ile sınırlı olmadığı görülebilmektedir.
Pazarlamanın siyasal hayatla buluşturulmasında çıkış noktalarından birisinin, mübadele
süreci olduğundan söz edebilmek mümkündür. Ancak klasik iktisat yaklaşımındaki, iki tarafa
dayalı basit değiş-tokuş mantığı, siyasal hayatı anlamlandırmada yetersiz kalabilmektedir. Bu
yetersizliğin nedenleri Henneberg (2004: 237)’e göre; “...pazarlama teorilerinin ve
kavramlarının kâr amaçsız bir pazar yeri olan (rekabetçi, ancak ekonomik değeri olmayan
mübadelelerin olduğu pazarlar) siyasal pazarlardaki konuları açıklamada ve araştırma
çerçevesi belirlemede kullanımı; pazarlama tanımının dar tutulması, pazarlamanın doğrudan
fiyata dayandırılabilecek değerler üzerinden ekonomik temelli mübadelelerle sınırlandırılması
gibi teorik nedenlerle kabul edilmeyebilir”. Siyasal pazarlamanın inceleme alanına giren
mübadele sürecinde, ticari pazarlardan farklı bir biçimde, maddi olarak ifade edilebilecek bir
bedel bulunmaması, değişime konu olan değerin tanımlanmasının ve değerlendirilmesinin zor
olması ve satın alma sıklığının yıllar ile ifade edilmesi gibi hususlar bulunmaktadır. Öte yandan,
taraflar arasında, siyasal hayata dair bir değişimin olması ve taraflardan birinin seçmen
(tüketici) olarak ele alınması ile siyasal pazarlama önemli bir başlangıç ve kavrayış noktası elde
edebilmektedir.

28

Siyasal pazarlamanın oluşumunda, pazarlama anlayışına uygun olan mübadele sürecini
ele alma biçimi, yalnızca pazar, değişime konu olan değer ve taraflar açısından katkı
sağlamamaktadır. Bu düşünme biçimi, söz konusu yapılar arasındaki ilişkilerin tanımlanması,
yeni yapıların ortaya çıkartılması, ilişkilerin sürdürülmesi ve evvelinde siyaset biliminin
bakamadığı biçimde siyasal dünyaya benzetimler (analoji) yolu ile bakma ve uyarlama becerisi
de sağlamaktadır. Bu durum, Tablo 2.1’de görülebilmektedir.
Tablo 2.1: Pazarlama ve Siyasal Pazarlama Kavramları Arasındaki Benzerlikler
Pazarlama
Ürünler
Ürün karması
Ürün imajı
Ürün geliştirme
Ürün konsepti
Ürün konsepti testi
Ürün konumlandırma
Ürün hayat eğrisi
Ürün tutundurması
Kişisel satış
Ürün yöneticisi
Marka sadakati
Ürün yöneticisi
Tüketiciler
Tüketici pazarı bölümlendirme
Tüketici tatmini
Tüketici kanaat önderi
Ticari sosyal sorumluluk
Consumerism (Tüketicicilik)
Tüketici pazar payı
Tüketici araştırması
Pazarlama kampanyası
Pazar planlaması

Siyasal Pazarlama
Adaylar
Aday Karması
Aday imajı
Aday geliştirme
Aday konsepti
Aday konsepti testi
Aday konumlandırma
Aday hayat eğrisi
Aday tutundurması
Canvassing (Kapı kapı ziyaret )
Aday yöneticisi
Parti sadakati
Parti yöneticisi
Seçmenler
Seçmen pazarı bölümlendirme
Seçmen tatmini
Siyasi kanaat önderi
Siyasal sosyal sorumluluk
Watergate Dönemi
Seçmen pazar payı
Seçmen araştırması
Siyasal kampanya
Siyasal planlama

Tablo 2.1’de siyasal pazarlamanın, pazarlama disiplininden benzetimler yolu ile
aktararak uyarladığı kavramlar görülmekle beraber, ticari hayattaki unsurların siyasal hayatta
doğrudan kullanılıp kullanılamayacağı üzerine birçok teorik tartışma bulunmaktadır.
Pazarlamanın siyasal hayata uyarlanması ile ilgili akademik tartışmalar, temelde entegrasyonun
düzeyi (stratejik veya operasyonel düzey) ve buna bağlı olarak da; entegrasyona konu olan
değerler (pazarlama karması unsurları ve araçları ile pazarlama felsefesi ve yaklaşımları
konuları üzerine yoğunlaşmaktadır. Ancak bu noktada, siyasal pazarlama ile pazarlamanın
benzer tarihsel ve süreçsel gelişime sahip olmaları nedeni ile sözü edilen birçok kavram ve
aracın, birçok uygulamalı davranış biliminde ortak olduğuna değinmekte de yarar vardır. Bir
diğer ifade ile, siyasal pazarlamanın kullandığı benzetimler ve adaptasyonlar, bir sosyal
disiplinin başka bir disiplinin inceleme alanını anlamlandırma çabası olarak kabul edilebilir. O
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halde, benzetimlerin ve/veya adaptasyonların yapılıp yapılamayacağı tartışması kadar, ticari
pazarlamanın siyasal pazarlamayla arasındaki farklılıklara değinilmesi de önem taşımaktadır.
Siyasal pazarlama ile ticari hayattaki pazarlama arasında, pazar özelinde çeşitli
farklılıklar bulunmaktadır. Kotler (1975: 768)’e göre; “...iş hayatındaki satıcıyla siyasal adayın
amaçları ve hedefleri farklıdır. İş hayatındaki satıcı kârlılığı hedeflerken; siyasal adaylar gücün
peşindedirler”. Amaçsal farklılığını Devran (2004: 76) ise şu şekilde ifade etmektedir: “...Ticari
pazarlamada hedef kazanç elde etmektir. Oysa siyasal pazarlamada hedef demokrasinin başarılı
bir biçimde işletilmesidir. Politikada kazanmak kimi zamanlarda sadece yüzde bir-iki oyla
olduğu halde ticarette kazanmak ve kaybetmek büyük varyasyonlara dayanmaktadır”. Savigny
ve Temple (2010: 1062) de siyasal pazardaki rekabet farklılığını “...ticari pazarlar, İngiliz
siyasal hayatı gibi, sadece bir tarafın kazanacağı bir oyun değildir. Heinz markası rakiplerden
çok daha yüksek satış rakamlarına ulaşabilir. Ancak Crosse&Blacwell ve diğer rakipleri; ikinci,
üçüncü ve hatta onuncu en iyi satıcı olarak yaşamlarına devam edebilirler. İngiltere Genel
Seçimleri’nde ikinci olmak; en yalın ifadeyle gücün minimize olması anlamına gelir” biçiminde
örneklendirmektedir. Siyasal pazarların sadece amaçlar itibariyle değil, sonuçta elde edilen
başarılar itibariyle de ticari pazarlardan ayrıştığını söyleyebilmek mümkündür. Siyasal
pazarlardaki başarı, hem seçmenlerin büyük bölümünü tatmin edebilmeye, hem de partinin iç
müşterilerinin ihtiyaçlarını da takip etmeye bağlı olduğundan, başarıyı somut kriterler dahilinde
ele almak zordur (Lees-Marshment ve Lilleker, 2001: 211).
Rothschild (1979: 11), daha genel bir yaklaşımla ticari olmayan pazarların farklılığını;
“ticari olmayan ürünlerin soyutluluğu, satın alma fiyatının parasal olmaması, satın alma
sıklığının düşük olması, bütün bir heterojen topluma/pazara pazarlama gereksinimi ve çok
farklı ilgilenim seviyesinde tüketicilerin olması” biçiminde ifade etmektedir. Siyasal
pazarlamada, geleneksel pazarlamada olduğu gibi, tüketici (seçmen) ihtiyaç ve isteklerinin
anlaşılması önemli olarak kabul edilse de; oldukça heterojen seçmen pazarının tamamına hitap
etme zorluğu önemli bir farklılık olarak vurgulanmaktadır. Ek olarak, siyasal pazarlamanın
farklı hedef kitlelere kar amacı gütmeyen bir biçimde yaklaştığı için kamu ve kar amaçsız
örgütler için pazarlama mantığına daha yakın bir yapısı olduğu ifade edilmektedir. Bir başka
deyişle, siyasal pazarlama ticari pazarlamaya göre daha soyut ve daha karmaşık bir biçime
sahiptir.
Siyasal pazarlamanın, ticari pazarlamadan farklı olduğu hususlar, Lock ve Harris
(1996)’a göre;
a) Bütün seçimlerde, tüm seçmenler kararlarını aynı gün verirler.
b) Bazı görüşlere göre, seçim tercihlerinde uzun dönemli bireysel maliyetler ya da
ekonomik anlamda pişmanlıklar söz konusu olsa da, gerçekte doğrudan ya da dolaylı olarak oy
vermeyle ya da parti tercihi ile ilgili satınalmadan keskin bir biçimde ayrılan bir fiyat
bulunmamaktadır.
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c) Oy verme eylemi ile ilişkili bir fiyat olmamasına rağmen; bir seçmen kolektif bir
seçimin sonucunu, kendi tercihi olsa da olmasa da yaşamak zorunda kaldığından bir maliyet
söz konusudur.
d) Örneğin, İngiltere gibi seçim sistemine sahip ülkelerde, seçimi kazananın mutlak
bir hakimiyetinden söz edilebilirken; ticari dünyada böylesi bir durumun, sadece tek bir
kazananın olduğu ulusal piyango sistemlerinde görülebileceği söylenebilir.
e) Siyasal parti ya da aday, seçmenin çözümlemekte zorlanacağı, karmaşık soyut bir
üründür. Bu yüzden, karmaşık bir ürün ya da hizmet seçiminde, tüketiciler bir maliyete neden
olsa da, hata yaptıklarını düşündüklerinde fikirlerini değiştirme şansına sahiplerken; seçmenler
bir sonraki seçimi beklemek zorundadırlar.
f) Birçok pazarlama vakasında, marka liderleri önde olma eğilimindedir. Örneğin;
İngiltere’de hükümetler seçimleri başarıyla kazandıkları halde, seçimler arasında
gerçekleştirilen kamuoyu yoklamalarında pazar payı kaybetme eğilimindedirler. (Lock ve
Harris, 1996: 14 – 15)
Siyasal pazarlamanın ticari pazarlamadan farklılıkları, pazarlama karması temelinde ise
Tablo 2.2’deki gibi ifade edilebilmektedir.
Tablo 2.2: Ticari Pazarlama ve Siyasal Pazarlama Kavramları Arasındaki Farklılıklar
Pazarlama Elemanı
Ürün

Ticari Pazarlama
Her türlü mal ve hizmet

Dağıtım/Yer

Her türlü dağıtım kanalı

Promosyon
(tutundurma)

Televizyon, gazete, radyo,
bilbordlar, ilan ve broşür gibi
her türlü promosyon araçları ile
gerçekleştirilen faaliyetler ve
diğer promosyon faaliyetleri
Çoğunlukla parasal

Fiyat

Siyasal Pazarlama
Lider/Adaylar/Parti/Parti
Politikaları/Bunların bütünü
Yeni adaylar için, fiziksel dağıtım
söz konusu değil. Çoğunlukla
promosyon
faaliyetleri
ile
birleştirilmiş durumda.
Eski adaylar için, yöresel ve ülke
çapında yaptıkları hizmetler.
Televizyon,
gazete,
radyo,
bilbordlar, ilan ve broşür gibi her
türlü promosyon araçları ile
gerçekleştirilen faaliyetler ve
diğer promosyon faaliyetleri
-Belirsiz
-Gelecekte ortaya çıkabilecek
refah kaybı/kazancı
-Kişisel psikolojik huzursuzluklar
-Diğer partinin/adayın seçilmesi
halinde yapabileceği hizmetlerden
kaynaklanan alternatif maliyetler
vb.

Kaynak: Polat vd., 2004: 6.
Siyasal pazarlamanın, geleneksel pazarlamadan farklı olan yanları, iki sonucun
doğmasına neden olmaktadır. Birincisi, siyasal pazarlamanın kavramsal temellerini pazarlama
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literatürüne oturtması zorunluluğudur. İkincisi ise, siyasal pazarlamanın, siyasal hayatı anlamak
ve yorumlamak için kendine ait tanımlayıcı ve tahmin edici modeller geliştirmek durumunda
olmasıdır (Lock ve Harris, 1996: 16). Bu yaklaşımdan hareketle, siyasal pazarlamanın,
pazarlamadan uyarlamak zorunda olduğu en önemli yaklaşımın tüketici merkezlilik olması
gerektiği söylenebilir. Çünkü pazarlama modellerinin mihenk taşı tüketici olduğundan, siyasal
pazarlama modellerinin ve kavrayışının özünde de seçmen olmalıdır. Bu bağlamda,
pazarlamanın önemli bir inceleme alanı olan tüketici davranışları boyutu siyasal pazarlamada
seçmen davranışı boyutu olarak karşımıza çıkabilmektedir. Omura ve Talarzyk(1983: 484)’e
göre, “...tüketici davranışı teorilerinin siyasal hayata eklenmesi ile kamuoyu dinamiklerindeki
anlayışın ve farklı siyasal konulardaki seçmen tepkilerinin tahmin edilebilirliğinin arttırılması
mümkün olabilecektir. Bir diğer ifade ile, siyasal pazarlamanın pazarlamadan farklı yanları
bulunmakla beraber; pazarlamanın seçmeni tüketici olarak değerlendirmesi, araştırma ve
planlama boyutları, siyasal kampanyaları ele alma biçimi ve uzun dönemli karlılık felsefesi ile
siyasal pazarlamaya liderlik ettiğini söyleyebilmek mümkündür.
Siyasal pazarlamanın taşıdığı temel yaklaşım Shama (1976: 771)’ya göre;
“...seçmenlerin temel siyasal ihtiyaç ve istekleri ile, adayların söz konusu ihtiyaç ve isteklerini
tatmin edebilme becerisi veya bu beceriye sahip adaylarla değiştirme alternatifi” ile ilgilidir.
Siyasal pazarlamanın tüketici merkezli bu yaklaşımı ise, pazarlama ile siyasal pazarlama
arasında bir başka benzerliğe dikkat çekmektedir. Buna göre; “...Tüketicinin daha fazla
seçeneğe sahip olması ve çok fazla bilgi kaynağına ulaşması, siyasal tüketici için de geçerlidir.
Siyasal tüketici, avdan çok avcıya dönüşmektedir. Ticari hayatta olduğu gibi siyasette de, pazar
gücü dengesinde, üreticiden tüketiciye dönüşüm bulunmaktadır” (Scammell, 1999: 726;
Scammell, 2003: 16). Bir başka ifade ile, “...tüketiciler üreticilerle ilişkilerinde güçlenmekte ve
vatandaş olmalarının alışveriş alışkanlıklarına yansıması nedeniyle kişisel ihtiyaçlarını tatmin
etme amacı, kamu hayatına hatta küresel yaşama etkisi endişelerini içeren sosyal bir
farkındalıkla dengelenmektedir” (Scammell, 2003: 3).
Seçmenlerin önceki dönemlere göre daha bilgili, daha aktif ve daha duyarlı hale
gelmeleri, siyasal pazarlamanın bu yapıyı incelemede daha güçlü araçlara gereksinmesi
sonucunu doğurmaktadır. Bu noktada, pazarlamanın stratejik planlama ve araştırma
boyutlarının siyasal pazarlamada karşılık bulduğu söylenebilir. Siyasal pazarlamanın seçim
kampanyaları bu anlamda, planlama ve araştırmanın somut hale geldiği bir dönem olarak dikkat
çekmektedir. Siyasal kampanyalar, adayların kendilerini oy pazarına sunmaları ve özellikle
pazarlama araştırması ve ticari reklamların kullanıldığı modern pazarlama teknikleri ile,
seçmen harcamasını maksimize etmeye çalışmalarından ötürü, giderek pazarlama kampanyaları
ile kıyaslanmaktadırlar.
Siyasal kampanyaların bu yapısı, seçmenlerin beklentileri ile siyasal teklif ve partinin
destekçileri arasında araştırma yolu ile uyum sağlanması biçiminde stratejik bir ihtiyaç
yaratmaktadır. Siyasal kampanyaların bu stratejik ihtiyacı yaratmasındaki temel hususlardan
biri de, kampanya bütçelerinin artmasıdır. Bu durum, 2004 Amerikan Başkanlık seçimlerinde
iki adayın yaklaşık 1 Milyar Dolar mertebesinde bütçe kullanması ve o dönemde, bütün seçim
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kampanyalarına harcanan toplam rakamın 4 Milyar Dolar civarında olması ile
örneklendirilmektedir (Dann vd., 2007: 298; Shachar, 2009: 800).
Siyasal pazarlama ile, kansız bir pazarlama savaşına benzetilen siyasal kampanyaların
ele alınması, değişen seçmen yapısının analizi ve kampanya bütçelerinin ulaştığı rakamlar
nedenleriyle önemlidir. Pazarlama, siyasette artan bir şekilde benimsendikçe; iletişim ve
sunumun taktiksel hususlarını etkilemenin ötesine geçecek ve ayrıca politika oluşturma ve uzun
vadeli yönetimde hayati bir role sahip olacaktır. Bu dönüşümün sonucunda ise, ‘stratejik
pazarlama devri’, siyasal pazarlamanın da ilgilendiği bir alan haline gelecektir. Bu öngörüye
benzer bir biçimde, pazarlamanın planlama boyutu da, sadece siyasal kampanyalar için değil;
siyasal pazarlamanın bütünü için gerekli hale gelmektedir. Ancak burada altının çizilmesi
gereken nokta şudur; pazarlama her derde deva ya da her soruna bir çare değil; siyasal partilere
farklı seçmen kaygı ve ihtiyaçlarına göre pazarlama analizleri, planlama, uygulama ve seçim
kampanyalarının kontrolü yoluyla hitap edebilme becerisi sunan bir yaklaşımdır (Fard vd.,
2010: 184).
Burada değinilmek istenen, siyasal pazarlamanın gerek siyasal kampanyaları gerekse de
bütün siyasal hayatı ele alırken; pazarlama teknik ve kavramlarını adapte etmenin ötesinde,
pazarlama perspektifi ile düşünebilme yeteneğine sahip olmasıdır. Bir diğer ifade ile, pazarlama
kavram ve araçlarının birkaçını ya da tamamını siyasal hayata taşıyıp uygulamak, ne pazarlama
ile ne de siyasal pazarlama ile örtüşmez. Siyasal pazarlamanın, birkaç unsurun pazarlama ve
siyaset biliminden harmanlanarak uygulanması olarak dar bir biçimde ele alınması; kavramın
siyasal hayatı ele almada yetersiz kalan, demokrasi ve rasyonel seçim teorileri gibi pazarlama
dışı teorileri incelemeyen dar bir çalışma alanına indirgenmesi anlamına gelecektir. Ancak,
başta siyaset bilimi olmak üzere birçok disiplinin siyasal pazarlama çatısı altında toplanması
sonucu ve pazarlamanın bu disiplinlere önderliği ile, siyasal pazarlamanın kapsamının oldukça
geniş olduğu söylenebilir. Bu durum Tablo 2.3’te de görülebilmektedir.
Tablo 2.3: Geleneksel Pazarlamada Kullanılan Terimler ve Siyasal Pazarlama Çalışmasında
İncelenen Konular

Genel
Özellikler

Bölümleme,
Pazara giriş
stratejileri,

-

İlişkisel pazarlama
Değişim kavramı
Toplumsal gereksinimler
Pazar
Müşteri
Karşıt seçmen ve taktik oylar
Seçmen davranışı
Satın alma tarihi, ortak tercih ve sonuçlara katlanma süresi
Ahlaki boyut
Uluslararası etki
Amatörlük
Gönüllülük ilkesi
Bölümleme
Pazara giriş stratejileri
Rekabet üstünlüğü
Konumlandırma
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Konumlandırma,
Rekabet

-

Rekabet

Ürün
Pazarlama
Karması
Fiyat
Dağıtım

Tutundurma

- “Politik ürün” tanımlaması
- Özellikleri
- Kişi/parti/ideoloji
- Bağlılık
- Değişebilirlik
- Algılama
- Ürün karması
- Marka ve imaj
- Fiyatının olmaması
- Dağıtım araçları
- Biçim ve öz
- Yerel kampanyalar
- Olumsuz (negatif) reklam
- Haber ve medyaya duyulan ilgi
- Kamuoyu yoklamaları
- Farkına varma dereceleri

Kaynak: Bayraktaroğlu, 2002b: 62
Tablo 2.3, siyasal pazarlamanın çalışma alanlarını açıklamada yardımcı bir role sahip
olmakla beraber, pazarlamanın siyasal hayatı anlamlandırmadaki düşünüşünü yansıtması
bakımından da yararlıdır. Ancak tüm bu kavram ve araçları birbirileri ile ilişkilendirmede,
pazarlamanın bir diğer önermesine değinilmesi gerekmektedir.
Şu ana kadar sözü edilen, pazarlamanın kâr amacı gütmeyen örgütlerce de
kullanılabilirliği, mübadele mantığı başta olmak üzere, pazar, seçmen, pazar araştırması,
stratejik pazarlama planlaması ve pazarlama felsefesi gibi pazarlamaya ait kavram ve
uygulamaların adaptasyonu, siyasal pazarlamanın ortaya çıkmasında önemli roller
oynamışlardır. Ancak pazarlamanın siyasal pazarlamaya ve dolayısıyla, siyasal hayatın
bileşenlerine asıl katkısı; pazarlama düşüncesinin uzun dönemliliği içermesidir. Siyasal
çevrenin, ticari pazarlara benzetilmesi, hiç şüphesiz siyasal pazarlama disiplinine bir anlayış
kazandırarak; parti-seçmen ilişkisinde uzun vadeli stratejik bir yaklaşım ihtiyacının
savunulmasına yol açmıştır. Bir başka ifade ile; “...Aralıklı, dört beş yılda bir tekrarlanan, kısa
dönemli tutundurmaya dayanan blitzkrieg* saldırıları yerine, seçmenlerle hayat boyu
kurulabilecek ilişkiye odaklanmak gerekir” (Dean ve Croft, 2001: 1212).
Siyasal pazarlama literatüründe de, birçok yazar siyasal pazarlamanın en önemli
getirilerinden biri olarak, siyasal hayatın uzun dönemli ilişkilere yönelmesini işaret etmektedir.
İlişki temelli bu süreklilik yaklaşımı, Bayraktaroğlu (2002b)’ye göre; “...seçim döneminde
başarılı olabilmek için siyasal pazarlamanın süreklilik göstermesi gerekmektedir. Diğer bir
deyişle, seçim dönemi öncesinde olduğu gibi sonrasında da pazarlama çalışmalarının devam
etmesi gerekmektedir”. Öte yandan Ingram ve Lees-Marshment (2002), siyasal pazarlamanın

Blitzkrieg: Yıldırım savaşı ya da şimşek saldırısı olarak çevrilebilen kavram, 2.Dünya Savaşı’nda Alman
ordularının hızlı ve yoğun saldırı stratejiesini ifade etmek için kullanılmaktadır.
**
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uzun dönemli bakışının sadece seçmenle olan ilişkiler açısından değil, partinin davranışı ve
seçmenler haricindeki ilişkiler açısından da yararlı sonuçlar üreteceğini iddia etmektedirler.
Siyasal pazarlama, pazarlama felsefesi, araç ve tekniklerinin yardımıyla, siyasal hayatı
farklı bir perspektiften analiz edebilmektedir. Bu perspektifin sunduğu, seçmen odaklı olmak,
uzun vadeli düşünmek ve tüm paydaşlarla ilişkileri sürdürmek gibi temel pazarlama
önermeleri ise; kampanya dönemleriyle sınırlandırılamayan yeni bir siyasal dünyanın
oluşumuna neden olmaktadır.

2.2. Siyaset Bilimi ve Siyasal Pazarlama İlişkisi
Geride bırakılan yüzyılda gerçekleşen toplumsal değişimler (Endüstri devrimi, Dünya
Savaşları, kitlesel medyanın gelişimi, bilgi toplumlarının ortaya çıkışı, küreselleşme gibi) tüm
sosyal bilim alanlarını etkilediği gibi, siyaset bilimini de etkilemiştir. Literatürde, siyaset
biliminin toplumsal dönüşümden etkilenmesinin belirtileri; seçmenlerin parti sadakatlerindeki
azalma, sadakatin azalmasına bağlı olarak partiyle özdeşleşme ve üyeliklerindeki erozyon ve
klasik ideolojilerin destekleyici sayılarındaki düşüş olarak ortaya çıkmıştır. Bu belirtilerin,
siyaset biliminin kendi açıklayıcıları ve gelenekleri ile mevcut değişime ayak uydurmakta
zorluk çekmesine bağlı olarak, demokrasi ve toplum başta olmak üzere birçok dengenin
sürdürülememesi sorununa işaret ettiği söylenebilir. Bu bağlamda, siyasal hayatın ve
değişkenlerinin farklı bir terminoloji ile ele alınması ihtiyacı, pazarlama biliminin
önderliğindeki siyasal pazarlama yaklaşımı ile giderilmeye çalışılmaktadır. Toplumsal
hayattaki birçok uzun vadeli dönüşüm nedeniyle, siyaset biliminin faaliyet gösterdiği alandaki
temel değişimler ve siyasal stratejilerle ilgili özellikleri açıklamada, siyasal pazarlama
tekniklerinin adaptasyonu, literatürde üzerinde uzlaşı sağlanmış bir alandır.
Sözü edilen toplumsal dönüşüm belirtilerinden parti sadakatindeki azalma ve buna bağlı
olarak ideolojiler üzerinden yürütülen siyasetten vazgeçilmesi, Palmer (2002: 350) tarafından
şu şekilde izah edilmektedir: “...parti sadakati ideolojik tutarlığın bir göstergesi görevini görür.
İdeoloji, partisel katılım ve aynı zamanda da insanların toplumsal olayları anlamasında,
yorumlama ve değerleme mekanizması olarak asıl yönlendirici güç olma işlevlerini görür. Parti
ideolojileri ve sadakatlerdeki azalma ile, siyasal konuların profillerinde oluşan boşluklar, her
çeşit çıkar grubunun bu yorumlama sürecine dâhil olması ile karmaşık bir hal almıştır”. Bir
diğer görüşe göre; “modern toplumlardaki parçalanmaların artması, siyasal liderlerin seçmenin
endişelerini ve önceliklerini anlamasını zorlaştırmaktadır. Aynı zamanda, siyasal parti
üyeliklerinin, uzun dönemli destekçilerin ve aktivistlerin azalması, seçmenle klasik irtibat
noktasının da kaybolmasına yol açmıştır. Vatandaşların ihtiyaçları, ruh halleri ve ilgileri ile
bağlantıda kalmak partiler için önemli olduğundan, ideolojik tabanlardan kamuoyu görüşü
tabanlarına değişim yaşanmıştır” (Harris, 2001b: 45). Bu bağlamda, ideolojilerin ve parti
sadakatlerinin kaybı ile, siyaset biliminin toplumu anlamada, siyasal parti ve adayların seçmen
desteği sağlamada ve demokrasilerin varlıklarını sürdürmelerinde; klasik siyasal teorilerin
ötesine geçilmesi gerektiği söylenebilir. Çünkü, Harris (2001: 1141)’in de değindiği üzere;
“...siyaset bilimcilerin, özellikle seçimler, parti stratejisi, politikacı imajları ve kamuoyu
yoklama teknikleri başta olmak üzere seçim sonuçları analizleri ile ilgili çalışmalarda oldukça
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geçmişe dayanan bir gelenekleri” bulunsa da; mevcut siyasal hayatı anlamlandırmada yeterli
değildir.
Rothschild (1978: 58), toplumsal hayattaki değişimlerin siyaset bilimi literatürüne
yansımasının gecikmeli bir şekilde gerçekleştiğini iddia ederken; Butler ve Harris (2009: 158)
“...pazarlama akademisyenlerinin pazar ve pazarlama çalışmalarının sürekli olarak değiştiğini
ve yeni ampirik gerçekliklere adapte edilmeleri gerektiğini anladıkları gibi, siyaset ve siyaset
bilimi de bunu gerçekleştirmek zorundadır. Son zamanlarda batı tipi demokrasilerin siyasal
hayatlarında yaşanan dönüşüm soyuttan somuta, prensipler üzerine düşünmekten mevcut
sonuçları değerlendirmeye doğru” bir değişimin varlığından söz edilmektedir. Bu durum ise,
siyasal partileri seçim sürecinde yarar sağlamayan politikalar yerine, seçmenlere anlam ifade
eden politikalar üretmeye zorlamaktadır (Reeves vd., 2006: 424). Bir diğer ifade ile, “...politik
yaşamda partiler, fikir (ürün) üretme odaklı uygulamalardan üretilen fikirlerin halk kitlelerine
duyurulması, halkın bu konuda bilgilendirilmesi konusuna doğru bir değişim
göstermektedirler” (Bayraktaroğlu, 2002: 162).
Siyasal hayatta sözü edilen değişim, özetle, soyuttan somuta, kamuoyunun ihtiyaç ve
beklentilerine göre siyasal konulara çözümler sunmaya ve sunumların ideoloji yerine bilgi
temeline dayanmasına doğru bir biçimde gerçekleşmektedir. Bu dönüşümün odak noktasında
ise, seçmenin (tüketicinin, dolayısıyla toplumun) olduğu iddia edilebilir. Bir diğer deyiş ile,
başta batılı demokrasiler olmak üzere, siyasal sadakatlerin azalmasının bir diğer sonucu,
seçmenlerin karmaşıklaşan yapısı (bireyselleşme eğilimi - Mair ve Van Biezen, 2001: 14) ve
buna bağlı olarak da oy kararlarını değiştirme eğilimlerinin artışıdır. Bu durum ise, seçmeni
anlamaya yönelik farklı disiplinlerin perspektifinden bakan çalışmaların artmasının yanı sıra,
siyasal partilerin de değişimine yol açmaktadır: “...modern bir siyasal partinin demokrasideki
kaderi, siyasal yelpazenin ortasına taşınmaya zorlanarak alabileceği en çok oyu, ideolojiyi bir
kenara bırakıp “herkese hitap eden-catch-all party” parti haline dönüşmesine bağlıdır” (Dean
ve Croft, 2001: 1201).
Benzer bir şekilde; Butler ve Collins (1996: 35) “...siyasal ideolojilerin ortadan kalkması
ile; pazarlama teorisinin uzun dönemli rekabetçi konumlar ve stratejiler için siyasal partilere
daha açık bir görüş” sunabileceğini iddia etmektedirler. Butler vd. (2007: 96) ise; mevcut
durumun, siyasal partilerin profesyonelleşmesine ve siyasal pazarlamanın strateji ve
uygulamalarının kullanımına neden olduğu görüşünü savunmaktadırlar. Siyasetin değişen
yapısının bir sonucu ve nedeni olarak, siyasal hayatın profesyonelleşmesi, “siyasal süreçteki
bireysel aktörlerin ağırlığının zaman içersinde artarken, daha önemli olan siyasal grupların
(siyasal partiler gibi) ağırlıklarının azalması” olarak görülmektedir. Siyasal hayatın bu değişimi
eleştirilere neden olsa da, seçmenlerin bireyselleşmesi ile paralellik gösterdiğinden, bu değişim
kaçınılmazdır.
Siyasal partilerin dönüşümü, Harris (2001; 1151)’e göre, toplumun siyasal hayattan
taleplerinin artmasına bağlı olarak, seçmenler seslerinin daha fazla duyulmasını isteyeceklerdir.
Kaçınılmaz olarak tüketici odaklılık artacak ve hem hükümet hem de siyasal partiler, seçmen
ihtiyaçlarına daha duyarlı hale geleceklerdir. O’Cass (1996: 38)’e göre siyaset bilimi, tüm bu
dönüşüm süreçlerinden sonra pazarlamanın bir alt disiplini haline gelmiştir. “...Çünkü bir
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seçmen belirli bir aday için oy verme kararı aldığında bir mübadele süreci başlamış olacaktır.
Aday ve seçmen, adayın seçim sonrası daha iyi bir hükümetle vereceği hizmetler ile bir
mübadele, değişim zamanı ve oy ile verilecek destek karşılığında değişimi konusunda
anlaşırlar. Bu yüzden pazarlama, bir değişimin ortaya çıktığı ve özellikle de bu değişimin nasıl
oluşturulduğu, nasıl teşvik edildiği ve nasıl değer kazandırıldığı konularıyla ilgilenen siyasal
süreçlere uygulanabilir”. Bu açıdan bakıldığında, siyasal pazarlamanın siyaset bilimi
problemlerine farklı bakış açıları sağladığı söylenebilir.
Siyaset biliminin, pazarlamanın potansiyel egemenliğinden hoşnut olmadığı ise, tahmin
edilebilir bir durumdur. “...siyaset bilimciler, siyaset bilimi çalışmalarında pazarlamanın
kullanılmasına itiraz etmektedirler. Çünkü pazarlamanın, siyasetin ideolojik terimlerle altını
çizdiği kendi akademik alanını istila edeceğine inanmaktadırlar” (Reeves vd., 2006: 419).
Ayrıca siyaset bilimcilerin pazarlamaya dair önyargıları, pazarlamanın etik olmadığına dair
inançları ve siyasal pazarlamanın kampanya dönemindeki uygulamalara indirgenme çabaları
hala mevcut olmasına karşın; (Butler ve Collins, 1996: 26) literatürde siyasal pazarlama
kimilerine göre siyaset biliminin yeni bir alt disiplini olarak ele alınmaktadır. Siyasal pazarlama
ile ilgili literatürün siyaset bilimcilerce üretilmiş olduğu, pazarlamayı anlamak için gösterilen
çabanın azlığından anlaşılabilmektedir.
Elbette ki, siyasal pazarlamanın tasnif edilmesinde, her akademisyenin kendi disiplinini
ön plana çıkarması anlaşılabilir bir durumdur. Burada vurgulanmak istenen ise, siyasal
pazarlamanın, siyaset bilimine katkısının artarak ve daha fazla siyaset bilimcinin kabulü ile
devam ettiğidir. Bu kabulün artması, Butler ve Collins (1996: 25)’e göre; “...bir disiplin olarak
pazarlamanın derin kavrayışı ve analitik perspektiflerinin; ‘siyaset bilimi kullanıcısı dostu’
şeklinde” ortaya konulmasına bağlıdır. O’Cass (1996: 49) bu görüşü şu şekilde
desteklemektedir: “...pazarlama disiplinindeki herhangi bir teknik terimin, ilgili endüstri
özelinde yeniden tanımlanması gerektiği gibi, siyaset biliminde kullanılabilecek ilgili
pazarlama kavramlarının siyasal çevredeki terminolojiye özgü olarak yeniden tanımlanması
gerekmektedir”.
Siyaset ve pazarlama olarak, iki ayrı disiplin açısından konuya yaklaşabilmek de
mümkündür. Siyaset bilimci ve pazarlamacı için farklı kriterler anlamlılık taşır. Siyaset bilimci,
pazarlamanın seçim sonuçlarına etkisi, siyasal anlamlılık ve siyasetin yönü üzerine cevaplar
ararken; pazarlamacılar siyasal organizasyonlardaki profesyonel yönetim uygulamaları,
pazarlamanın daha etkin kullanımı ve uygulanması konuları üzerine odaklanmaktadır.
Scammell (1996: 117) ise benzer bir biçimde; “...pazarlamacılar, siyasetçilerin hazırladıkları
politika detaylarını değiştirmezler, ancak özel olarak bu detaylarla ilgilenmek yerine,
politikanın geliştirilmesi için gerekli olan stratejilerdeki imaj, siyasal konum ve konular
hakkında tavsiyede bulunurlar”. Literatürde, pazarlamanın siyasal hayata dair yaklaşımı,
siyasal kampanya süreçlerine katkısı, seçmenler ve seçmenlerle iletişim biçimlerini ele alması
konuları üzerinde durulduğu da görülebilmektedir. Bu yaklaşımlardan hareketle,
pazarlamanın siyaset bilimine açıklayıcı olarak çözümler ürettiği söylenebilir. Ancak siyasal
pazarlama, yukarıda da belirtildiği üzere, pazarlama ve siyaset biliminin ayrı ayrı ele aldığı
hususları, bütünsel bir yaklaşımla ve pazarlama düşünme biçimi ile ele alma eğilimindedir.
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Siyasal pazarlamanın, siyasal hayata sunduğu önemli katkılardan birisi seçmen
odaklılıktır. Siyaset bilimi, bireyin kendini ifade edişini, ideoloji temelinde, oy verme
davranışına indirgeme eğiliminde iken; siyasal pazarlama oy vermeme davranışı başta olmak
üzere, siyasal eylemleri/eylemsizlikleri; siyasetçi – seçmen – parti etkileşimi özelinde ele alma
eğilimindedir. O’Cass (1996: 40) ise, benzer bir şekilde, siyasal pazarlamanın, “...siyasal
partilere seçim kampanyalarının pazarlama analizleri, planlama, uygulama ve kontrol
mekanizmaları ile farklı seçmen beklenti ve ihtiyaçlarını tespit etme yeteneği” sunduğunu iddia
etmektedir.
Seçmen odaklılık, siyasal başarının tanımlanmasını, seçmeni anlamak için yürütülen
araştırmaların yapısını ve siyasal süreçlerin genel biçimini de değiştirmektedir. Siyasal
başarının tanımı, kısa dönemli iktidar sahipliğinden, seçim öncesi ve sonrası başta seçmenler
olmak üzere, tüm siyasal çevre unsurları ile süreklilik arz eden, uzun dönemli bir etkileşim
süreci olarak evrimleşmiştir. Shama (1976: 773), bu önermeyi daha da genişleterek, siyaset
biliminin kazanmak üzerine kurulu yapısının da değişiminden söz etmektedir: “...kampanya
çabaları sadece mevcut seçimi kazanmayı değil, seçimi kazanmak ve seçmenleri tatmin ederek
hizmet etmeyi de amaçlar. Karşılıklı kazanma yaklaşımının bir sonucu olarak, parti ve adayın
uzun dönemli seçmen tercihini oluşturması gerekmektedir. Ayrıca, bu sayede adayın ve partinin
geniş bir pazar payına sahip olarak, iktidarda uzun süre kalması mümkün olabilecektir. Öte
yandan, uzun dönemli kârlılık yaklaşımı, bir adayın seçmen memnuniyeti sağlamadaki
eksikliğinden ötürü aday olmaması ya da adayın ürününü test edip halk desteği kazanmaya
çalışması gibi kısa dönemli kayıplara neden olabilir. Bu tip durumlarda, söz konusu kayıplar,
uzun dönemde kârlı bir ürün geliştirmenin maliyeti olarak değerlendirilmelidir”. Bir diğer ifade
ile, siyasal pazarlama, siyasal hayata kısa dönemli kazanımların uzun dönemli ilişkilerden üstün
olmadığını ve kaybetmenin bir öğrenme süreci olarak değerlendirilmesi gerektiği düşüncelerini
taşımıştır.
Seçmeni anlamak için, siyasal pazarlama öncesinde siyaset bilimciler tarafından
yürütülen araştırmalar Steger vd. (2006: 2)’ne göre; “geleneksel siyaset bilimi akademisyenleri,
kampanyaların çıktılarına odaklanırlar. Amerikan seçimleri ile ilgili olarak, 1944’te Lazarfeld,
Berelson ve Gaudet ile başlayan araştırmaların çoğu seçim sonuçlarına odaklıdır. Bireysel
düzeyde oy tercihi ile ilgili ölçümler yapılırken, daha geniş düzeyde yarışan adayların veya
partilerin oy dağılımları”nın tespiti biçiminde değerlendiriliyordu. Ayrıca, siyaset bilimcilerin
kanıtlarının anekdotlara ve siyasal figürlerin hatıralarına dayandırılması gibi bir durumdan da
söz edilebilmektedir. Siyasal pazarlama ise, geniş kamuoyu kitlelerinin araştırılmasındaki
pazarlama araştırması birikim ve tekniklerini siyaset bilimi problemlerini çözümlemede
kullanmaktadır. Bu bağlamda, siyasal pazarlamanın farklı konuların seçmeni nasıl harekete
geçireceği ve kamuoyunun benimseyeceği (inanç, değer ve tercihlere uygun) politikaların nasıl
oluşturulacağı konularında bilgi üretme şansının, klasik siyaset bilimi araçlarına göre daha
işlevsel olduğu söylenebilir.
Seçmen odaklılık, uzun dönemli düşünmeyi ve araştırma kültürünün gelişmesini
sağlarken, somuttaki karşılığının ‘sürekli kampanya’lar olduğu söylenebilir. Klasik siyaset
bilimi mantığına dayanan siyasal kampanyalar, Steger vd. (2006: 3)’e göre; “…birçok seçmenin
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değerleri, inançları, partizan kimlikleri ve tercihlerinin göreceli olarak durağan olması,
insanların fikirlerini etkilemek ya da değiştirmek için kampanyalara çok fazla imkan
bırakmamaktadır. Ayrıca, kampanyalar tarafından etkilenmeye en açık gruplar olan kararsız
seçmenler ile partizan olmayan ve/veya zayıf partizanlar, kampanyalara en az ilgi gösteren
gruplardır. Son olarak, siyasal bir kampanya esnasında rakip partilerin sundukları bilgiler
birbirlerini etkisizleştirebildiklerinden, bu bilgilerin kamuoyu yoklamaları veya tercihlerine net
etkileri göreceli olarak azdır”. Burada değinilen klasik siyasal kampanyaların, ideoloji tabanına
dayanan, seçmenlere bu perspektiften bakan ve rakibin eliminasyonu üzerine odaklandıkları
iddia edilebilir. Sürekli kampanyalarda ise, partilerin stratejik düşünmelerine yardımcı olacak
seçmen ve pazar bilgisinin, sürekli bir pazarlama araştırması programı ile elde edilmesinden ve
siyasal çevreye uyum sağlanarak, siyasal başarının hedeflenilmesinden söz edilmektedir.
Sürekli kampanyaların, ideolojilerin ve siyaset biliminin klasik yaklaşımlarının eyleme
geçiremediği seçmenleri eyleme geçirmede yararı olduğu söylenebilmektedir. Bir başka
yaklaşıma göre, hükümetteki bir partinin seçildiği andan bir sonraki seçime kadarki süreçte,
sürekli kampanyalardan yararlanarak (seçmenle ve diğer siyasal aktörlerle bitmeyen iletişim,
pazar odaklılık gibi) uzun vadeli başarılar yakalayabilmektedirler.
Siyasal pazarlamanın siyaset bilimine katkısının, siyaset biliminin siyasal pazarlamaya
katkısına göre daha fazla olduğu söylenebilir. Siyaset bilimi, pazarlamaya yeni bir inceleme
alanı sunarken; pazarlama, kendi birikimini, kavram ve teknikler özelinde siyaset biliminin
karşılaştığı güçlükleri incelemede kullanmaktadır. Bir diğer deyişle siyaset bilimi, siyasal
pazarlamaya ev sahipliği yapmaktadır. İdeoloji, parti sadakati, siyasal katılım gibi klasik
siyasal değişkenler; seçmen odaklılık, uzun dönemli kârlılık ve süreklilik gibi pazarlama
önermelerinin yardımıyla geniş bir perspektifle analiz edilebilmekte; mikro düzeyde
seçmen, makro düzeyde ülke demokrasisine katkı sağlamaktadır. Pazarlamanın nihai
kararlar oluşturmadığı, siyaset biliminin alan ve çıktılarını yorumlayarak yol
gösterdiğinin ise altı çizilmelidir.

2.3. Siyasal Pazarlama ile Kıyaslanan Diğer Kavramlar
Siyasal pazarlamanın yerine; politika yönetimi, ambalajlanmış-paketlenmiş siyaset,
tutundurma yönlü promosyonel siyaset, siyasal iletişim, propaganda, halkla ilişkiler ve
lobicilik gibi birçok terim/kavram kullanılmaktadır. Siyasal pazarlamanın benzeri ve/veya
ikamesi olarak kullanılan bu kadar çok sayıda terimin/kavramın olması hakkında farklı görüşler
bulunmaktadır. Örneğin, Odabaşı (2009), siyasal pazarlama uygulamalarındaki yaklaşımların
iletişim ve pazarlama odaklılıklarına göre farklılaşmasının, böylesi bir çeşitliliğe neden
olduğunu vurgulamaktadır. Bayraktaroğlu (2002) ise, siyasal pazarlama literatürünün bahsi
geçen terim/kavramlar arasındaki farklılıkları açıkça ortaya koymamasını, bir neden olarak
görmektedir.
Kavram karmaşasının bir diğer nedeni ise, siyasal pazarlamaya önyargı ile
yaklaşılmasıdır. Bu durum, “ambalajlanmış siyaset” veya “promosyonel siyaset” terimleriyle
örneklendirilebilir. Söz konusu terimlerin hem pazarlama hem de siyasal pazarlamayı dar
kapsamlı olarak değerlendirmenin bir sonucu olduğu iddia edilebilir. Ayrıca siyasal
pazarlamanın yerine kullanılan ve farklı çalışma alanlarını işaret eden “hakla ilişkiler” ve
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“siyasal iletişim” terimlerinin, siyasal pazarlamayı kapsayıcı olma iddiaları da, kavram
karmaşasının bir başka nedeni olarak gösterilebilir. O halde, literatürde siyasal pazarlama
yerine en sık kullanılan siyasal iletişim, propaganda, hakla ilişkiler ve lobicilik terimleri başta
olmak üzere; siyasal kampanyacılık, reklam gibi hususları değerlendirmek gerekmektedir.
Siyasal iletişim; “...farklı aktörler tarafından dile getirilen ve medya tarafından aktarılan
siyasal söylemlerin üretimi ve değişimine ilişkin akla gelebilecek her şey” olarak
tanımlanabilmektedir (Özsoy, 2009: 22). Butler ve Harris (2009: 158)’e göre ise; “...1940’ların
Amerikası’ndaki savaş dönemi çalışmalarında kullanılan propaganda ve kamuoyu yoklaması,
‘siyasal iletişim’ teriminde birleşerek, izleyen yıllarda formel bir araştırma alanı haline
gelmiştir”. Ancak kavramın siyasal pazarlama ile karıştırılması Palmer (2002: 352)’ye göre,
“siyasal pazarlamanın iletişime önem vermesi, bu yüzden de siyasal partilerin kaynaklarını
geleneksel parti düzenlerinin ötesine geçerek, iletişim departmanı ya da siyasal iletişim
danışmanlarına kaydırması olağan bir durum” olmasıyla ilgilidir. Siyasal partilerin bu
yaklaşımı ise, siyasal pazarlama ve siyasal iletişimin benzer olarak algılanmasına neden
olmuştur. Ancak, siyasal pazarlama ile siyasal iletişimin ilişkisi, Akay (2012: 155)’e göre şu
şekilde ifade edilmektedir; “Siyasal iletişim, bugünkü gelişmişliğini, modern çizgisini ve
gelişen teknoloji ile her geçen gün daha da önem kazanacak olmasını siyasal pazarlama
anlayışından edindiği tecrübeye borçludur”. Bir diğer ifadeyle, pazarlama sadece pazarlama
departmanının sorumluluğuna indirgenemezse, siyasal pazarlama da sadece iletişim ile
ilgilenen bir alan olarak ifade edilemez.
Siyasal pazarlamanın yerine sıkça kullanılan/karıştırılan bir diğer kavram ise
propagandadır. İnal ve Karabacak (1995: 156)’a göre; “Politika propagandada, öngörülen
hedefe, üçüncü kişilere, daha stratejik taktiklerle mesaj ve bilgi verilmekte, ya da teşvik
edilmektedir. Ya da şöyle bir ayrım yapılabilir: Propaganda daha çok, politik ağırlıklı bir
tanıtım faaliyetidir”. Bir diğer yaklaşıma göre; “siyasal adayın ya da partinin pazarlanmasında
klasik deyimiyle yapılan şey propagandadır” (Erdil, 1989: 33). Öte yandan, önyargı,
manipülasyon, etkilemeye çalışmak gibi unsurların hepsi propaganda ile ilgilidir. Ancak
propagandayı sosyal ve siyasal pazarlamadan net bir biçimde ayrıştırmaya yetecek kadar
kapsamlı ve tatmin edici bir tanım bulunmamaktadır. Ayrıca, propagandanın etkilerinin
önceden tahmin edilmesi zor olup, karşıt görüşler üretici bir özelliği bulunmaktadır. Siyasal
pazarlamadan oldukça farklı bir şekilde, “...propaganda terimi, reklamcılık, duyurum,
planlanmış gösteriler, bilgi sızdırılması ve genelde totaliter rejim çağrışımı yapan negatif
unsurlarla birlikte anılan bir kavram” olma özelliğini taşımaktadır (Harris, 2001b: 40).
Siyasal pazarlamanın, propagandanın ve halkla ilişkilerin iletişim boyutunda, iki
kavramın kesişimi olduğunu söylemek mümkündür. Siyasal halkla ilişkilerin temel amacı,
verimli bir iletişim kurup, parti-aday ile seçmenler arasında olumlu beşeri ilişkiler yaratmak ve
adayın faaliyetleri hakkında seçmenlere bilgi vererek olumlu bir imaj yaratmaktır. Butler ve
Harris (2009: 156)’e göre; “...özgür medya duyurumunun artan önemi hem oy kullanan halk
hem de medya stratejistleri tarafından kabul edilmiştir. Halkla ilişkiler teknikleri, özellikle
siyasal pazarlarda taktiksel ve stratejik olarak oldukça ileri bir seviyededir. Sözü edilen yapı,
birçok farklı disiplinden uzmanın yorum yaptığı, akademik ilginin ötesinde bir çalışma
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alanıdır”. Bu yüzden, halkla ilişkilerin siyasal pazarlamadan daha gelişmiş bir kavram olduğunu
düşünenler vardır. Ancak, siyasal pazarlama akademisyenleri, halkla ilişkilerin teorik
özelliklerini görmezden gelme eğilimindedirler. Siyasal pazarlamanın temel teorik yazınında,
halkla ilişkiler dar kapsamlı bir biçimde bir duyurum aracı veya medya ile ilişkiler olarak ifade
edilmektedir. Bazı araştırmacılara göre ise, imajla ilgilenen ve reaktif halkla ilişkilerle
olumsuzlukların yönetilmesine uğraşan yapısı ile halkla ilişkiler, siyasal pazarlama karmasının
hayati elemanlarından birisidir. Bir diğer ifade ile halkla ilişkiler, siyasal pazarlamanın iletişim
karmasının bir parçasıdır.
Siyasal pazarlamanın siyasal kampanyalara sunduğu “süreklilik” yaklaşımı, sürekli
kampanyaların siyasal pazarlamanın eş anlamlısı gibi sunulması/algılanması sonucunu
doğurmuştur. “...siyasal kampanyacılık ile pazarlama arasında yüksek seviyede bir sinerji
bulunduğu gerçeği vardır. Ancak hem seçim dönemi hem de sonrasında, seçmene (ve genel
olarak vatandaşlara) bilgi sunmada, iletişim kurmada, takip etmede, etkilemede ve ulaşmada;
pazarlama ve siyasal kampanyacılığın birlikte çalışacağı bir alanın belirlenmesi ihtiyacı vardır”
(Baines vd., 2002: 7).
Butler vd (2007: 102) ise sürekli kampanyaların, basit olarak, sadece devam eden bir
iletişim ve yerel bir varoluşu içermekle kalmadığı; ayrıca kamu hizmetlerinin tüm bileşenlere
dağıtımı ile de ilgilenmek zorunda olduğunu ifade etmektedir. Bu noktada ise bazı yazarlar,
kamu yönetimi ile siyasal pazarlama arasında ilişki kurma eğilimindedir. Butler vd. (2007: 98),
kamu yönetimlerinin, ürün ve hizmetin hem tedarikçisi hem de sağlayıcısı olma rollerinden
ötürü, giderek daha fazla pazar odaklı olmak zorunda kaldıklarını, bu sebeple de kamu
yönetimlerinin pazarlamaya ihtiyacı olduğunu iddia etmektedirler. Bir diğer ifade ile, siyasal
pazarlamanın, kamu yönetimlerinin pazarlanması biçimli bir alt kola sahip olmasını
önermektedirler. Bu bağlamda, yakın gelecekte, siyasal pazarlamanın ayrımlanması gereken
yeni bir alt disiplinle karşılaşma olasılığından da söz edilebilir.
Bazı yazarlar, reklam ile siyasal pazarlama arasında da bir ilişki olduğunu iddia
etmektedirler. “Reklam ve satış teknikleri uzun zamandır siyasal iletişimin işleyişine dahil
edilmiş durumdadır. Bu durum, siyasal örgütlerce seçim dönemlerinde kullanılan reklam
teknikleri ve daha kapsamlı olarak medya stratejilerinin neden siyasal pazarlamayla eş anlamda
kullanıldığını açıklamada yardımcı olabilir.
Yukarıda değinilen, siyasal pazarlamanın yerine kullanılan/karıştırılan kavramlar ile
kıyaslandığında; siyasal pazarlamanın bahsedilen tüm kavramlar ve hatta tüm kavramların
bileşiminden bile daha kapsayıcı, daha derin ve daha karmaşık bir süreç olduğunu söylemek
mümkündür. Bu noktada, Bayraktaroğlu (2002: 161)’nun yaklaşımının yararlı olduğu
söylenebilir; “Propaganda, politik iletişim ve siyasal pazarlama terimleri için araştırmacılar
tarafından farklı tanımlar verilse de her bir terim farklı bir pazarlama yaklaşımını ifade
etmektedir”. Bayraktaroğlu (2002)’na göre; siyasal pazarlamanın gelişim sürecine farklı bir
açıdan yaklaşarak, pazarlamanın gelişim sürecine yaptığı benzetime istinaden, üretim yönlü
yaklaşımın propagandaya, satış yönlü yaklaşımın siyasal iletişime ve ancak pazarlama odaklı
yaklaşımın siyasal pazarlamaya denk olduğunu iddia edilebilir. Bir diğer ifadeyle, siyasal
pazarlamanın yerine kullanılan/karıştırılan kavramlar, genelde iletişim boyutu ve pazarlamaya
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karşı önyargılarla ilgili iken, siyasal pazarlama içerik, teknik ve araçları ile çok daha kapsayıcı
bir kavramdır.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Pazarlamanın ticari olmayan sektörlerde de işlevsel olabileceğinin ortaya konmasıyla
beraber, sosyal bilimlerin birçok alanında pazarlamadan istifade edilmeye başlanmıştır. Siyaset
bilimi ise, özellikle 2.Dünya Savaşı sonrasında yeni nesil seçmenler(daha az partizan, daha az
sadık) karşısında yeni çözümlere gereksinim duymaya başlamıştır. Günümüzde ise, çok daha
farklı seçmen yapıları ve buna bağlı olarak da çok daha farklı bir siyasal dünya ortaya çıkmıştır.
Bu iki disiplinin yolları, siyasal pazarlama çatısı altında, hem yeni nesil seçmenlerin
ihtiyaç ve isteklerini anlama hem de uzun vadeli ve sürekli düşünme perspektifi ile bir araya
gelmiştir. Halkla ilişkiler, siyasal iletişim ve propaganda başta olmak üzere, birçok kavramın
siyasal pazarlama yerine kullanıldığı gözlemlense de, siyasal pazarlama her birini kapsayan çok
boyutlu bir disiplin olarak gelişimini sürdürmektedir.
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Bölüm Soruları
1)
Eşleştirme

Pazarlama

Siyasal Pazarlama

I

Ürünler

Adaylar

II

Tüketiciler

Seçmenler

III

Pazarlama kampanyası

Siyasal kampanya

IV

Ürün imajı

Aday imajı

Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
a) I-II
b) I-III
c) I-II-III
d) Hepsi
2)
Aşağıdakilerden hangisi siyasal pazarlamanın ticari pazarlamadan farklı olduğu
hususlardan birisi değildir?
a) Tüm seçmenler aynı gün karar verir.
b) Siyasal ürün, ticari ürüne göre somuttur.
c) Siyasal fiyat, ticari pazarlamadaki fiyattan farklıdır.
d) Siyasal pazarda kazanan her şeyi alır, ticari pazarlamada ikinci olmak da başarıdır.
3)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi siyasal pazarlama ile karıştırılan kavramlardan birisi

a) Siyasal iletişim
b) Propaganda
c) Pazarlama
d) Reklam
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4)
“Farklı aktörler tarafından dile getirilen ve medya tarafından aktarılan siyasal
söylemlerin üretimi ve değişimine ilişkin akla gelebilecek her şey” biçiminde tanımlanan
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Siyasal iletişim
b) Propaganda
c) Siyasal Pazarlama
d) Reklam
5)

Aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

a) Siyasal fiyat, çoğunlukla parasaldır.
b) Siyasal ürün, lider, aday, parti ve politikaları içermektedir.
c) Siyasal tutundurma ile ticari pazarlamadaki tutundurma birbirine benzememektedir.
d) Siyasal dağıtımın unsurlarından birisi, adayların vaatleridir.
6)
Aşağıdakilerden hangisi siyaset biliminin dönüşümüne yol açan unsurlardan
birisi değildir?
a) Endüstri devrimi
b) Bilgi toplumlarının oluşumu
c) Küreselleşme
d) Pazarlamanın gelişimi
7)

Aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

a) Siyaset biliminde, parti sadakati ve ideoloji temelli siyaset anlayışı değişmektedir.
b) Pazarlama, siyaset bilimini etik dışı mecralara taşımaktadır.
c) Siyaset bilimi, pazarlamaya açıklayıcılar getirmiştir.
d) Pazarlama, siyaset biliminde partilerin odak olmasını sağlamıştır.
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8)

Aşağıdakilerden yargılardan hangisi yanlıştır?

a) Siyasal pazarlama sayesinde kampanyalar sürekli kampanyacılık nosyonu
kazanmıştır.
b) Siyasal pazarlama, ideoloji, parti sadakati ve siyasal katılım gibi siyaset bilimi
değişkenlerini dışlamaktadır.
c) Pazarlama, siyaset bilimine yol gösterir; nihai kararı vermez.
d) Siyasal pazarlama, siyaset bilimi ve pazarlamanın evliliğidir.
9)
Aşağıdakilerden hangisi siyasal pazarlamanın yerine kullanılan/kıyaslanan
kavramlardan birisidir?
a) Politika yönetimi
b) Siyasal iletişim
c) Propoaganda
d) Hepsi
10)
Aşağıdakilerden hangisi siyasal pazarlamanın yerine kullanılan/kıyaslanan
kavramlardan birisi değildir?
a) Siyasal iletişim
b) Lobicilik
c) Halkla ilişkiler
d) Ekonomi

Cevap Anahtarı
1) d, 2)b , 3)c , 4) a, 5) b, 6)d, 7)a, 8)b, 9)d, 10)d.
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3. SİYASAL PAZARLAMANIN DÜNYA’DAKİ GELİŞİM SÜRECİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, siyasal pazarlamanın tarihsel gelişimi ele alınmaktadır. Siyasal
pazarlamanın doğum yeri olan Amerika’da başlayan gelişimi, kronolojik bir şekilde ifade
edilmektedir. Ayrıca kavramın İngiltere ve diğer ülkelerdeki gelişimi de öz bir biçimde
incelenmektedir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) “Siyasal pazarlama, dünyanın her yerinde farklı dönemlerde ortaya çıkmıştır”
yargısını tartışınız.
2) Siyasal pazarlamanın neden Amerika’da doğmuş olabileceğini düşününüz.
3) “Propaganda, siyasal pazarlamanın ilk halidir.” yargısını tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Siyasal pazarlamanın
tarihsel gelişim süreci
ele alınmaktadır.

Siyasal pazarlamanın tarihsel
gelişimi, farklı ülkelerdeki
gelişimi ile kıyaslanarak
kavramın özümsenmesine katkı
sağlanacaktır.

Konu teorik çerçeve dahilinde
kronolojik olarak incelenerek,
siyasal pazarlamanın nasıl
geliştiği ortaya konacaktır. Bu
sayede, siyasal pazarlama çok
disiplinli olarak ele
alınabilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Siyasal pazarlamanın dönemleri



Siyasal pazarlamanın Amerika’daki gelişimi



Siyasal pazarlamanın Avrupa’daki gelişimi



Siyasal pazarlamanın akademik gelişimi
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Giriş
Siyasal pazarlama, uygulamada doğan bir kavramdır. Hatta bu sebeple, birçok farklı
kavram ile karıştırıldığından (siyasal iletişim, propaganda gibi) önceki bölümlerde söz
edilmişti. Bu bağlamda, siyasal pazarlamanın gelişimi öncelikle uygulamadaki örnekler
temelinde ele alınmaktadır. Amerika menşeli kavram, sırasıyla İngiltere ve Avrupa ülkelerinde
ortaya çıkarken, akademik dünyanın çizdiği çerçeve bu kapsamda incelenmektedir. Bir başka
deyişle, kavramın öncelikle uygulama ayağı ardından akademik yapısı bu bölümün içeriğini
oluşturmaktadır.
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3.1. Siyasal Pazarlamanın Doğuşu
Literatürde, siyasal pazarlamanın anavatanının Amerika olduğuna dair bir uzlaşıdan söz
edilebilir. Ancak benzer bir kabulü, siyasal pazarlamanın başlangıcı ile ilgili olarak söylemek
mümkün değildir. Bazı yazarlar siyasal pazarlamayı, pazarlamanın en eski uygulama alanı
kabul edip, neredeyse toplumsal yapının başlangıcına dayandırırken, bazıları ise
Machiavelli’nin ‘Prens’ adlı ile eseri ile kavramın kurucusu olduğu görüşünü savunmaktadırlar.
Öte yandan, siyasal pazarlamanın doğumunun 19. yüzyılda olduğunu iddia edenler kadar;
1930’ların orijin olabileceğini savunanlar da vardır. Pazarlamanın gelişiminde de, başlangıç
dönemine dair benzer tartışmaların varlığı düşünüldüğünde, siyasal pazarlama teorisyen ve
araştırmacılarının söz konusu gelişim sürecini dönemlere ayırma eğiliminde olmaları şaşırtıcı
değildir.
Siyasal pazarlamanın gelişim sürecini, dönemlere ayıran ilk çalışmanın Shama
(1976)'ya ait olduğu söylenebilir. Shama (1976)’ya göre siyasal pazarlama, aday odaklı, satış
odaklı ve pazarlama odaklı olmak üzere üç aşamadan geçmiştir. Buna göre:
a) Aday odaklı dönem: Bu dönemde, siyasal kampanya danışmanlarının ve yönetim
firmalarının artan kullanımının arkasındaki neden, ürün tutundurma stratejisidir. Adayın
kitlelere açılmaya hazır bir ürün olarak, artan kamuoyu farkındalığı yardımıyla seçmen
tercihlerini olumlu yönde etkileyeceği düşünülür. Bu yüzden kampanyanın başarısı, adayın
kamuoyu karşısında ne kadar ve ne süre ile yer aldığına bağlıdır. Bu kavramda değişiklikler
1950’lerin başlangıcında gerçekleştirilmiştir. Bunların en önemlileri:
1. Uzun siyasal konuşmalar yerine, kısa siyasal reklamların kullanılmaya ve,
2. Adayın stüdyoda seçmenlere hitap ederken filme alınması yerine, seçmenlerle doğal
bir ortamda gerçekleşen etkileşimin yansıtılmaya başlanmasıdır.
Aday pazarlaması olarak da adlandırılan bu dönem, kısıtlı bir yaklaşım göstermektedir.
1950’lerin siyasal pazarlaması, yeni ve yenilikçi olmasına karşın, adayların kitlesel medya
yardımı ile dağıtılmasının ve tutundurulmasının sağlamasından başka bir şey değildir.
b) Satış Odaklı Dönem: 1960’ların başlarında, siyasal kampanyacılık uygulamaları
adayların satılması olarak kabul görüyordu. Değişimin göstergesini açıkça ortaya koyan,
alınabilecek en fazla oyu alma kaygısı ile bu amacı gerçekleştirmek için çok iyi planlanmış ve
koordine edilen kampanya çabalarına olan gereksinimdi. Siyasal pazarlamaya satış odaklı
yaklaşım; seçmen çalışmaları, pazar bölümlendirme, tutundurma ve kapsamlı pazarlama
planlaması olmak üzere dört pazarlama eylemine dayanmaktadır.
c) Pazarlama Odaklı Dönem: Watergate Skandalı, bir dönüm noktası olarak;
pazarlama yaklaşımı felsefesine gereksinimi ortaya çıkartmıştır. Bu dönemde, siyasal adayların
pazarlanmasında üç unsur ön plana çıkmaktadır. Birincisi, seçmen odaklılık olup; seçmenlerin
görüşlerini, ihtiyaçlarını ve beklentilerini tatmin edebilecek adayların seçilmesidir. İkincisi, en
fazla etki için çeşitli pazarlama unsurlarının bütünleşik olarak yönetilmesidir. Üçüncüsü ise,
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uzun dönemli kârlılığa odaklanmak olup; seçimi kazanıp, seçmene en iyi şekilde hizmet ederek,
seçmenin parti ve aday tercihini uzun dönemli bir ilişkiye dayandırmaktır”.
Şekil 3.1: Siyasal Pazarlama Yaklaşımları
Yaklaşım

Aday Odaklı
Dönem

Sunum

Satış
Yönetimi,
Satış Odaklı
Dönem

Pazar araştırması
Pazar bölümlendirme

Çıktılar

Seçmenler

Seçmen
farkındalığını
arttırma

Seçmenler

Oy Sayısını
Arttırma

Tutundurma
Kapsamlı planlama

Pazar araştırması

Pazarlama
Dönemi

Hedef

Girdiler

Ürün geliştirme
Ürün konumlandırma

Pazar bölümlendirme
Tutundurma

Seçmenler
Parti
Çıkar grupları
Bağışçılar

Farkındalık, bilgi,
hoşlanma, tercih,
kanaat, oy verme
ve uzun dönemli
performans

Basın

Kaynak: Shama, 1976: 774
Şekil 3.1’deki girdilerin ve hedeflerin pazarlama yaklaşımında artması, siyasal dünyanın
karmaşıklığını algılamada ve analizinde, daha fazla araca gereksinim duyulmasından
kaynaklanmaktadır. Aday ve satış odaklılıkta, siyasal partilerin salt seçmenleri hedeflemeleri
ve oy sayısı ile kısa dönemli başarıya odaklanmaları, siyasal pazarlamanın ana önermeleri ile
uyumlu değildir. Çünkü siyasal pazarlama, seçmenlerin yanı sıra, seçime bağlı sonuçlardan
etkilenen ve bu sonuçları etkileyebilen olabildiğince çok tarafı kapsamakta, seçmen dışı
unsurların da siyasal pazarlama çıktılarından sağlayacakları sosyal faydaları maksimize etmeye
çalışmaktadır. Ayrıca Shama’nın önerdiği üç dönem ayrımı, Şekil 3.1’de de görüldüğü gibi,
siyasal pazarlamanın seçim dönemlerinde uygulanan ve sadece satışa (oyların arttırılmasına)
indirgenemeyen süreç yönlülüğüne de vurgu yapmaktadır.
Shama (1976)’nın üç dönem ayrımının yanı sıra, Smith ve Saunders (1990), siyasal
pazarlamanın gelişiminde dört dönem olduğunu iddia etmektedir. Smith ve Saunders (1990),
siyasal pazarlamanın gelişim sürecini “basit satış odaklı dönem, satış dönemi, karmaşık satış
dönemi/olgunlaşmamış pazarlama dönemi ve stratejik pazarlama dönemi” olarak dört döneme
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ayırmışlardır. 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlangıcı arasındaki dönem (basit satış
odaklı dönem) siyasetçilerin seçmenlerle kısıtlı bir iletişimlerinin olduğu ve seçmenlerin sosyal
sınıflarına göre ele alındıkları bir dönemdir. 1950’lere kadar olan satış dönemi ise, siyasetçilerin
en iyi ürünü satışa sunduklarına inandıkları ve radyo ile televizyonun daha etkin olmaya
başladığı zamanlar olarak ifade edilmektedir. 1950’ler sonrası dönemin (olgunlaşmamış
pazarlama dönemi) en önemli yanı ise, kamuoyu yoklamaları ile beraber, siyasal hayatta
araştırmanın etkin bir biçimde yer almaya başlaması ve buna istinaden de, imaj yönetimi,
siyasal gündem oluşturma, hedef seçmen belirleme, seçim zamanı belirleme ve politika
oluşumuna katılım gibi unsurların öne çıkmasıdır. Son dönem olan 1980’lerden sonraki süreçte
ise, (stratejik pazarlama dönemi) seçmen istek ve ihtiyaçlarını rakip partilerden daha iyi tatmin
edebilmek için, hedef seçmen gruplarını daha iyi anlama ve onlara özel teklifler sunabilme
amacı ön plana çıkmıştır.
Siyasal pazarlamanın gelişimi ile ilgili bir başka sınıflandırmanın sahibi olan LeesMarshment ise; siyasal pazarlamayı Shama’nın önermesine benzer bir biçimde, ürün, satış ve
pazar odaklılık olmak üzere üç dönemde incelemektedir. Ancak siyasal pazarlamanın söz edilen
tasnifleri arasındaki fark, Lees-Marshment’ın sınıflandırmasının, pazarlamanın tarihsel
gelişimine daha fazla benziyor olmasıdır. Bir diğer ifade ile, Lees-Marshment’in
sınıflandırmasında, pazarlamanın siyasal pazarlamayı şekillendirdiği daha net bir biçimde
görülmektedir. (bknz.Şekil 3.2)
Şekil 3.2: Siyasal Pazarlama Yaklaşımlarına Göre Partiler
Aşama
Ürün
Odaklı
Parti
Satış
Odaklı
Parti
Pazar
Odaklı
Parti

1
Ürün
tasarımı

2
İletişim

3
Kampanya

4
Seçim

5
Dağıtım

6

Ürün
tasarımı

Pazar
istihbaratı

İletişim

Kampanya

Seçim

Dağıtım

Pazar
istihbaratı

Ürün
tasarımı

Ürün
adaptasyonu

Uygulama

İletişim

Kampanya

7

8

Seçim

Dağıtım

Kaynak: Lees-Marshment, 2001: 28-31’den uyarlayan Ormrod, 2011: 396
Siyasal partilerin ürün odaklılıklarından ziyade, satış ve pazar odaklı partilere odaklanan
Lees-Marshment (2001: 699)’a göre; “...pazar odaklı parti gibi, satış odaklı parti de pazar
istihbaratından yararlanır. Pazardan gelen veri ise, ancak partinin davranışı tasarlandıktan
sonra, popüler olan ve olmayan özellikler dâhilinde ürününü seçmenlerine nasıl satacağını
belirlemek için kullanılır. Pazar odaklı partideyse, pazar istihbaratından sağlanan veriler;
seçmenlerin ihtiyaç ve isteklerini ve buna göre de siyasal partinin davranışını belirlemede
kullanılır”. Satış odaklı partiler, tüm enerjilerini seçmenle iletişime ve iknaya ayırarak en etkin
sunuma ulaşma şansına sahiptirler. Buna bağlı olarak da, modern ve etkin pazarlama
tekniklerinin kullanımına daha açıktırlar. Ancak pazar odaklı partiler, pazarlama odaklı
düşünme ve uygulama biçimlerini, tüm örgüte ve paydaşlarına yayma yolu ile pazarlama
tekniklerine değil; pazarlamanın kendisine odaklanarak başarılı olma peşindedirler. Bir diğer
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ifade ile, pazar odaklılık, siyasal partinin davranışlarına yansıyan pazarlama kabulü yardımıyla
anlaşılabilmektedir.
Siyasal pazarlamanın hangi dönemlere ayrıldığı/ayrılabileceği tartışmasına karşın; son
25 yıldır değişen tek şey, sadece siyasal pazarlamanın büyüklüğü değil; fakat siyasi aktörlerin
(sadece siyasi partileri ve politikacıları değil; aynı zamanda hükümetleri, lobi gruplarını ve tek
kişilik grupları da içerir) artık pazarlama terimleriyle düşünmeye başlamasıdır. Sözü edilen
gruplar, pazarlama yönetimi uyguladıklarını düşünmekte ve pazarlama araçlarını bütünsel bir
pazarlama stratejisi oluşturmak için kullanmaktadırlar. Bir diğer ifadeyle, siyasal pazarlama,
pazarlamanın egemenliğini salt kurucu disiplin olarak kabul etmekle kalmayıp;
vardığı/varacağı en üst gelişim seviyesi olarak da onaylamaktadır. Bu bağlamda, bu çalışmada
siyasal pazarlamanın dönemlere ayrımında benimsenecek temel sınıflandırma kriteri, Shama ve
Lees-Marshment önermelerinin bir bileşimi olarak; ürün, satış ve pazarlama odaklılıktır.
Siyasal pazarlamanın tarihsel gelişimindeki farklılıkları anlamada, kavramın ortaya
çıkış gerekçelerine değinilmesi gerekmektedir. Butler vd. (2007: 95)’ne göre; “Modern
demokrasilerdeki siyasal partilerin, 20. yüzyılın ortalarına kadar belirgin bir şekilde yansıttığı,
sağ-sol, kilise-anti kilise ve merkez-çevre olmak üzere geleneksel sosyal bölünmeleri vardır.
Ancak siyasetteki eğilimler, soyuttan somuta değişim göstermiştir. Gelişmiş siyasal
ekonomilerde, vatandaşlar daha öncekine oranla, liderlerin kahramanlık hikayeleri ve siyasal
kimlik sembolleriyle daha az ilgilenmektedirler”. Bir diğer ifade ile siyasal arenadaki rekabetçi
avantajın geleneksel kaynaklarının geçerliliği üzerine tartışılsa da; eski yapılara dayanan
(örneğin sınıf sadakati) ideoloji temelli yaklaşımların gittikçe daha etkisiz hale geldiği
görülmektedir.
Literatürde birçok çalışmada da, geleneksel ideolojilere dayanan siyasetin azaldığı, parti
üyelik ve sadakatlerinde düşüş yaşandığı ve günümüz seçmeninin ele alınmasında sosyal sınıf
dışında yaklaşımlara gereksinim olduğu vurgulanmaktadır. Siyasette yaşanan ve sözü edilen
semptomlara sahip dönüşüm süreci, bazı yazarlara göre, daha somut gerekçelere ve siyasal
pazarlama uygulamalarına dayandırılabilmektedir. Örneğin; Rothschild (1978: 58)’e göre,
özellikle son 30 yıllık dönemde, televizyonun bir reklam ve bilgi aracı olarak etkinliğinin
artması ile kampanya maliyetlerinin artışı, siyasal dönüşümde önemli bir role sahiptir. Benzer
biçimde Fard vd. (2010: 182) de; iletişim teknolojileri ile ürün ve imaj yönetimi stratejilerinin
gelişimi, haber yönetimi(gündem oluşturma) kavramının ortaya çıkışı, kampanya stratejilerinin
stratejik planlamaya odaklanması, bütünleşik ve kapsamlı siyasal pazar araştırmalarının varlığı
gibi somut gerekçelerle siyasal pazarlamaya gereksinimi açıklamaya çalışmaktadırlar.
Siyasal dünyada yaşanan değişim, Butler ve Harris (2009: 150)’ye göre, postmodern
perspektiften, kamuoyunun siyasal hayata ilgisinin değişimine bağlıdır. Bu ilgi değişimi ise,
pazarlamayı kavrayan tüketicilerin (seçmenlerin), siyasete farklı bir açıdan yaklaşmaları
sonucunu doğurmuştur. Brennan ve Henneberg (2008: 561 - 562) ise, ticari hayattaki
işletmelerin maruz kaldıkları çevresel baskılara benzer baskıların siyaseti de dönüştürdüğü
görüşünü savunmaktadırlar. Bu görüşe göre, toplumun demografik değişimi (yaşlı kuşakların
sosyal güvenliklerinin güvence altına alınması ve genç kuşaklarla ilişki kurulması problemleri
gibi) ve seçen ile seçilen dışında, çıkar grupları başta olmak üzere siyasal aktörlerin yeniden
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tanımlanması zorunluluğu, siyaseti yeni açıklayıcılara yöneltmektedir. Benzer bir şekilde,
Butler ve Harris (2009: 153) ise, küreselleşme ve bilgi çağının, siyasal hayatın pazarlamayla
etkileşimini arttırdığını savunmaktadır.
Siyasal pazarlamaya ihtiyaç duyulmasının nedeni, uygulamaya dayanan somut
unsurlarla beraber, toplumsal dönüşümün sonuçlarından etkilenme ile ilgili daha teorik
yaklaşımlara da dayanmaktadır. Bir diğer ifade ile, toplumsal hayattaki değişimler, siyaseti,
pazarlamayı ve siyasal pazarlamayı da değişime zorlarken; her üç kavram da dönüşümü yaratan
rolünü de oynamışlardır. Bu bağlamda, siyasal pazarlamanın genel olarak tarihsel gelişimi ve
bu gelişimi destekleyen unsurları kadar, geliştiği coğrafyaları da ele almak gerekmektedir.
Siyasal pazarlama literatürünün ağırlıklı olarak Amerika ve İngiltere menşeli olduğu
düşünüldüğünde, bu çalışmada da başlangıç noktası bu iki ülke olarak belirlenmiştir. Ancak her
ne kadar başlangıç yeri belli olsa da, siyasal pazarlamanın net bir doğum tarihine yer
verilemediği gözden kaçırılmamalıdır. Siyasal pazarlamanın dönemler itibariyle ele
alınmasının daha yararlı olacağı düşünülmektedir.

3.2. Amerika ve İngiltere
Literatürde siyasal pazarlamanın Amerika’daki gelişimini, siyasal kampanya
dönemlerinde kullanılan iletişim araç ve tekniklerine indirgeyen çalışmalar mevcuttur.
Örneğin; Marland (2003: 22), 1860 Başkanlık Seçimleri’nde Abraham Lincoln’ün portresinin,
kampanya sürecinde onu daha genç gösterecek biçimde düzenlenmesinin, ilkel de olsa, aday
imajı çalışmalarının başlangıcı olduğunu öne sürmektedir. 1910’da Kaliforniya valisi Hiram
Johnson ise, siyasal bir kampanyada, gazetecileri kullanmanın yararını ilk keşfedenlerdendir.
Gegez (1990: 39)’a göre, Amerika’da radyo, 1928 seçimlerinde, bir kampanya aracı olarak
kullanılmaya başlanmıştır. Ancak Kaliforniya’da 1930’da kurulan Whitaker ve Baxter
Kampanya Şirketi ile, hem siyasal kampanyaların profesyonelleşmesinde hem de buna bağlı
olarak siyasal pazarlamanın sözü edilen iletişim araçlarının ötesine taşınarak gelişmesinde
önemli bir adım atıldığı söylenebilir.
1952 Başkanlık Seçimleri’nde, Dwight Eisenhower’ın ilk defa bir reklam ajansına iş
vermesi, televizyondan bir kampanya aracı olarak yararlanılması, seçmenin önem verdiği aday
imajı özelliklerinin incelettirilmesi ve konumlandırma stratejisinin ilk defa kullanılması, sözü
edilen profesyonelleşmenin diğer adımları olarak kabul edilebilmektedir. Siyasal pazarlama,
1956 yılında Kelly Jr. tarafından ilk defa bir terim olarak kullanılmış olsa da, kavram
1960’lara kadar (satış odaklı dönem) olan dönemde, pazarlamanın bir özel sektör faaliyeti
olarak algılanması problemini yaşamıştır. Ancak 1960 Başkanlık Seçimleri ile beraber, siyasal
pazarlamanın, başkanı belirleyen, pazarlama ve siyasetten bağımsız bir yapı olduğu kabul
görmeye başlamıştır.
1960 seçimleri, John F.Kennedy’nin siyasal danışmanlardan ve siyasal pazar
araştırmasından etkin bir biçimde yararlanması ile ayrı bir öneme sahiptir. 1940’ların ve
1950’lerin, seçimin galibini tahmine dayalı kamuoyu yoklamaları, 1960’tan itibaren siyasal
pazar araştırmasına dönüşerek; günümüzde kapsamını siyasal konulardan aday imajına
genişletmiştir. Bir diğer ifade ile, siyasal pazarlama ve unsurlarının önemi, 1960’tan beri
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artmıştır. 1969’da Kotler ve Levy’nin çalışmaları ile, siyasal pazarlama, akademik olarak da,
önce ve yine, Amerika’da incelenmeye başlamıştır.
Siyasal pazarlamanın Amerika’da gelişmesi, köklü bir demokrasi geleneğini yaşatan bir
ülke olması kadar, sahip olduğu siyasal sisteme de bağlıdır. Amerikan siyasal sisteminde,
partilerin değil, adayların daha ön planda olması ve kampanya kararlarının aday düzeyinde
verilmesi, bu duruma örnek teşkil etmektedir. Ayrıca Amerikan seçmenlerinin sadakatinin ve
seçimlere katılım oranının düşük olması gibi unsurlar da, Amerika ve batılı demokrasiler
arasındaki siyasal pazarlama temellerini farklılaştırmaktadır. Bu noktada, siyasal pazarlama
literatürüne en fazla katkı veren ve Amerika menşeli çalışmalarda en sık kıyaslama yapılan
İngiltere’deki siyasal pazarlamanın gelişimine kısaca değinilmesinde fayda vardır.
Amerika’daki siyasal pazarlama için, 1960 Başkanlık Seçimleri ne ifade ediyorsa;
1980’ler ve Thatcher Dönemi’nin de İngiltere için benzer bir özellik taşıdığından söz edilebilir.
Scammell (1996)’ya göre, İngiltere’de, Thatcher Dönemi öncesinde de, siyasal pazarlamanın
izlerine rastlamak mümkündür. 1929’da başbakan Stanley Baldwin’in kampanyasının siyasal
bir tema üzerine kurulması, 1950’de Colman, Prentis ve Varley Reklam Ajansı’nın siyasal bir
kampanyaya dâhil edilmesi, Muhafazakar Parti’nin 1950’lerden beri kamuoyu araştırmaları
yaptırıyor olması ve 1970’lerde İşçi Partili başbakan Harold Wilson’ın televizyonu etkin bir
siyasal araç olarak kullanması gibi örneklerden söz edebilmek mümkündür. Hatta 1970’lerin
ortasına kadar, partilerin sahip olması gereken uzmanlar kadrosunda; basın irtibat memurları,
metin yazarları, gazeteciler, kamuoyu araştırmacıları ve reklamcılar yer almaktaydı. Bir diğer
ifadeyle, 1980’lere kadar olan dönemin, İngiltere’deki siyasal pazarlamanın ürün ve satış
dönemlerine karşılık geldiği söylenebilir.
Geleneksel parti sadakatinin, parti ayrımı olmaksızın azalması, siyasal rekabetin
ideolojiden bağımsız hale gelerek siyasal partilerin aynılaşması semptomları, İngiliz siyasal
hayatında 1960’lardan beri görülmektedir. Bunlara ek olarak, 1980’lerin başından itibaren
Thatcher Hükümeti’nin neo-liberal politikaları, İngiliz toplumunu tüketim toplumuna
dönüştürerek, İngiliz siyasal hayatında siyaset biliminin ötesinde çözümlere gereksinim
yaratmıştır. Bir diğer deyişle, İngiltere, siyasal pazarlama ile Thatcher döneminde tanışmıştır.
Benzer şekilde; İngiltere’de siyasal pazarlama bir fenomen olarak, 1980’lerde bütün siyasal
iletişimin entegrasyonunu ve haber gündemini kontrol etmeyi amaçlayan Thatcher ve
Kinock’un liderlikleri döneminde gelişmiştir. Ancak diğer ana siyasal partilerin de, 20.
yüzyılda pazarlama ile ilgili eylemlerde bulunduğu da söylenebilir.
Thatcher döneminde, Muhafazakâr Parti, Saatchi ve Saatchi’yi partinin siyasal ve seçim
odaklı yayınlarını yapmak, siyasal metinleri ve gerekli broşürleri hazırlamak üzere, bir diğer
bakış açısıyla ticari dünyanın öğretilerini siyasal hayata taşımada görevlendirmiştir. Bu küçük
bir gelişme olarak ele alınsa da; disiplinli, birleşik ve koordineli bir siyasal kampanyanın ilk
adımları olması nedeniyle önemlidir. Elbette, 1980’lerin İngilteresi’nde siyasal partilerin
pazarlama danışmanlığı hizmeti almaları şaşırtıcı değildi. Ancak Thatcher ve Muhafazakâr
Parti’nin, İngiliz siyasal hayatında bir siyasal partinin ilk pazarlama departmanını kurmaları,
siyasal pazarlamanın iletişim ve kampanya sürecinin ötesinde bir yapı olduğunu kabul
ettiklerini de göstermektedir.
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Muhafazakâr Parti’nin en önemli rakibi olan İşçi Partisi’nin ise siyasal pazarlamayla
daha geç tanıştığı söylenebilir. İngiliz İşçi Partisi’nin 1985 – 1989 döneminde Peter Mandelson
ve 1992 – 1997 döneminde ise Philip Gould, iletişim tekniklerinin entegrasyonundan pazarlama
araştırmalarına kadar birçok alanda, siyasal pazarlamanın araç ve uygulamalarını pazarlama
yaklaşımı ile harmanlayan uzmanlar olarak, İngiltere’de siyasal pazarlamanın ilerlemesine
katkı sunmuşlardır. İşçi Partisi’nin 1979 – 1997 arası muhalefet döneminden sonra iktidara
gelişinde, siyasal pazarlamanın katkısı oldukça fazladır. Hatta bu yüzden, İşçi Partisi bir siyasal
pazarlama organizasyonu olarak isimlendirilmektedir.
Yukarıda değinilen gelişmeler ışığında, siyasal pazarlama yaklaşımının İngiliz siyasal
hayatında anlamlı bir yeri olduğu görülmektedir. Reeves vd. (2006: 422)’ye göre de,
İngiltere’de siyasal davranışın tüketim perspektifinden ele alınması ve buna bağlı olarak da
siyasal partilerin tüketici odaklı olma isteği bulunmaktadır.

3.3. Avrupa ve Diğer Ülkeler
Amerika ve İngiltere örneklerinde, siyasal pazarlamanın gelişimi kısaca ele alınmakla
birlikte, farklı ülkelerdeki gelişimine de değinilmesi gerekmektedir. Çünkü siyasal pazarlama,
yeni bir disiplin olarak, daha farklı koşullarda daha farklı problemleri çözebildikçe, daha fazla
kabul görme ve gelişebilme imkânlarına da kavuşacaktır. Kotler (1972: 48)’e göre; “...bir
bilimde başarılması gereken önemli bir süreç, kavramlarının genelleştirilebilirliğinin
arttırılmaya çalışılmasıdır”. Bu bağlamda, siyasal pazarlamanın diğer ülkelerde kullanımı,
kavramın pratik ve teorik olarak gelişimine katkı sağlamaktadır.
Literatürde, Amerika ve İngiltere dışındaki ülkelerdeki siyasal pazarlamanın
gelişiminin, daha çok bu iki ülkedeki teknik ve anlayışların, ilgili ülkeye adaptasyonu ile ifade
edildiği görülmektedir. “...Anglo-Avrupalı coğrafyadan çıkıldığında bütün teorik tartışmaların
dışında, siyasal pazarlamanın tüm dünyada kullanıldığı fark edilebilecektir. Çin, Rusya, Çek
Cumhuriyeti, Portekiz, Yunanistan, Brezilya, Türkiye, Romanya, Finlandiya,
Avustralya, Peru, Macaristan, Yeni Zelanda’da da görülebilen siyasal pazarlama, siyasal
pazarlama fikirlerinin ve danışmanlarının hareketliliği sayesinde dünyayı dolaşmaktadır”
(Lees-Marshment, 2006: 7). Sparrow ve Turner (2001: 986), bu önermeyi biraz daha ileri
taşıyarak; “...İngiltere, Fransa ve Almanya’da sırayla Blair, Jospin ve Schroder’in, kampanya
ekiplerini Washington’a gönderip; seçim başarısını getiren teknikleri öğrenmelerini
sağladıklarını…” öne sürmektedirler. Hatta yukarıda sözü edilen ülkelere İsrail, İran,
Endonezya ile Belçika da dahil edilebilmektedir. Ancak bazı yazarlara göre, siyasal
pazarlamanın gelişiminde, adaptasyon haricinde, ülkelerin özel koşullarının da etkisi
bulunmaktadır.
Almanca konuşulan ülkelerde, siyasal pazarlamayla ilgili ilgilenim ve konuyla ilgili
yayınlar, siyasal ürünlerin başarı ile pazarlanmasının ve ön koşullarının tartışıldığı Anglo Sakson dünyadan farklı özelliklere sahiptir. Almanya’da siyasal pazarlama, özellikle bilimin
alt dallarında yapılan çalışmalar ile 2. Dünya Savaşı’nın sonunda ortaya çıkmıştır. Örneğin;
Schumpeter’in 1943‘te belirttiği gibi “parti yönetiminin kullandığı psikolojik teknikler ve
siyasal reklamcılık ile sloganlar ve kampanya şarkıları aksesuar değil; siyasetin özüdür”.
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Fransa’daki siyasal pazarlamanın başlangıcı ile ilgili olarak şu ifadelere yer
verilebilir:“...Jean Lecanuet’in 1965 seçim kampanyası, TV’de izlenen ilk seçim kampanyası
olması, bir ‘imaj’ oluşturma sorununu gündeme getirmesi ve medyada yer alma kaygısını öne
çıkartması, siyasal pazarlamanın Fransa’daki başlangıcı olarak ifade edilmektedir....Fransa’da
siyasal pazarlama ile ilgili sistematik çalışma, ilk kez 1966’da Başbakan Georges
Pompidou’nun isteği üzerine, Bongrad ve ekibi tarafından, gelecek yıl yapılacak seçim
tahminleri hakkında ve oldukça hacimli olarak hazırlanmıştır.”(Bongrad, 1992: 9-12’den
akt.Polat vd., 2004: 18).
Konuyu Kanada özelinde ele alan Marland (2003)’e göre ise; Kanada siyasal hayatında
negatif siyasal reklamcılığın önemli bir yeri vardır. 1935 seçimleri esnasında, rakibi doğrudan
hedef alan ve radyoda yayınlanan negatif siyasal reklamlar, bu duruma örnek teşkil etmektedir.
Almanya, Fransa ve Kanada örnekleri, farklı siyasal kültürlerin bir sonucu olarak
yorumlanabilmekle beraber, siyasal pazarlama teknik ve anlayışının salt adaptasyonla
açıklanmaması gerektiğine de örnek teşkil etmektedir.
Siyasal pazarlama teknik ve anlayışlarının adaptasyonu, o ülkenin geleneksel siyasal
uygulamalarını azaltması ve medya kullanımında etik kaygılar yaratması ile sorunlu bir süreç
olarak görülmekte, hatta siyasetin Amerikanlaşması olarak negatif tanımlamalarla
anılmaktadır. Ancak, burada sözü edilen adaptasyon salt siyasal pazarlama tekniklerinin
transferinden ibaret olursa, böylesi bir sonuca yol açma şansı olacaktır. Çünkü Fard vd. (2010:
190)’nin de belirttiği gibi; pazarlama, sosyal bilimlerin birçok alanı gibi siyaset bilimini de
etkilemekte, İran da dâhil birçok ülke, bu güncel kavramlar ve sonuçlarından etkilenmektedir.
Bu bağlamda, siyasal pazarlamanın İngiltere ve Amerika dışındaki ülkelerdeki gelişimi; kavram
ve anlayışların, o ülkelerin siyasal sistem ve kültür farklılıklarına uygun olarak incelenmelidir.
Bir başka ifade ile, siyasal sistem farklılıkları, siyasal pazarlamanın global gelişiminde önemli
bir değişkendir.
Siyasal pazarlamanın Amerika ve İngiltere dışındaki ülkelerdeki gelişiminin
incelenmesindeki zorluklar, Ingram ve Lees-Marshment (2002: 47)’ye göre; ülkeler arası farklı
seçim sistemlerinin olması, farklı medya yapı ve araçlarının bulunması ile seçim sonrası
seçilmişlerin dağıtım sistemlerindeki farklılaşmalar (başkanlık ya da parlamenter sistem) olarak
üç başlık altında incelenebilmektedir. Bu görüşe ek olarak, her oryantasyonun (ürün, satış ve
pazarlama) kullanımı ve etkinliği, partinin tipi (ana siyasal parti olup olmama) partinin ana
amacı, ülkenin nosyonu ve partinin yapısı, pazarın doğası (seçmenler, talepler, siyasal kültür,
bilgi, etkinlik) gibi değişkenlerin yanı sıra, seçim ve parti sistemi gibi kurumsal faktörlere de
bağlıdır. Bir diğer deyişle, siyasal pazarlamanın diğer ülkelerdeki gelişimini incelemek, birçok
farklı faktörü göz önünde bulundurarak, adapte edilenin bir teknik mi yoksa bir anlayış mı
olduğuna karar vermeyi de gerekli kılmaktadır.
Bu noktaya kadar, sözü edilen siyasal pazarlamanın gelişim sürecinin ağırlıklı olarak
uygulamalara dayandığından söz edilebilir. Bu bağlamda, özellikle başta Amerika ve İngiltere
olmak üzere, birçok ülkede siyasal kampanya süreçlerinde kullanılan araç ve yöntemler ifade
edilmiştir. Bir diğer ifadeyle, siyasal pazarlamanın siyasal kampanya dönemlerindeki
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yansımalarına yer verilmiştir. Bu durum Tablo 3.1’de de ifade edilmekte olup, siyasal
kampanyaların da tarihsel gelişim sürecinden söz edildiği görülebilmektedir.
Tablo 3.1: Siyasal Kampanyaların Gelişim Süreci

Kampanya Yönetimi

Hazırlıklar

Merkezi
Koordinasyon

Pre-Modern
19. yy ile 1950’ler

Modern
1960 – 1980

Yerel ve merkezilikten
uzak

Ulusal koordinasyon

Kısa dönemli ve
reklam odaklı
kampanyalar

Parti liderleri

Uzun süreli
kampanyalar

Genel merkezler, daha
uzman danışmanlar ve
parti yöneticileri

Kamuoyu yoklamaları

Post-Modern
1990 ve sonrası
Ulusal koordinasyon
ve gerekli durumlarda
merkezi olmama

Sürekli kampanya
Dış kaynaklı
danışmanlar,
araştırmacılar ve
uzman kampanya
bölümleri
Kamuoyu yoklamaları,
odak grup görüşmeleri
ve internet siteleri

Geribildirim

Yerel ziyaretler

Medya

Ulusal ve yerel basın,
yerel el ilanı, poster ve
afişleri, radyo
demeçleri

Önemli televizyon
kanalları

Daha dar kapsamlı,
amaca dönük
televizyon kanalları,
seçimlik mesaj ve
reklamlar

Yerel halk mitingleri,
limitli lider turları

Medya yönetimi,
günlük basın
bilgilendirme
toplantıları, temalı
fotoğraf kullanımı,
televizyonda siyasal
yayınlar ve billboard
savaşları

Medya yönetiminin
rutin siyasete
dönüşümü, lider
demeçleri, politika
uygulamaları

Maliyetler

Düşük bütçe ve yerel
maliyetler

Televizyonda partinin
siyasal yayınları için
daha yüksek maliyetler

Seçmen

Durağan sosyal ve
partizan üyelikler

Sosyal ve partizan
üyeliklerde çözülme

Kampanya
aktiviteleri

Danışmanlar,
araştırma ve
televizyon reklamları
için daha yüksek
maliyetler
Sosyal ve partizan
üyeliklerde çözülme

Kaynak: Norris, 1997a: 77’den akt. Harris (2001b: 47) ile Norris (2004: 15)
yararlanılarak oluşturulmuştur.
Tablo 3.1’de de görüldüğü üzere, siyasal pazarlamanın ürün, satış ve pazarlama
dönemlerine ayrılması gibi, siyasal kampanyaların gelişimi de sınıflandırılabilmektedir. Burada
dikkat çekici olan, siyasal pazarlama ile siyasal kampanyacılığın, sürekli kampanyacılık
nosyonu kazanarak, süreklilik içeren, daha profesyonel bir yönetime kavuşmuş olmasıdır. Bir
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diğer deyişle, siyasal pazarlama geliştikçe, siyasal hayatın karmaşık problemlerini anlamada,
daha koordineli ve daha merkezi bir biçimde, daha fazla pazar bilgisine dayanan
(geribildirimlerle) ve daha profesyonel yönetilen siyasal kampanyaların da geliştiği
söylenebilir. Ayrıca, siyasal kampanyaların profesyonelleşmesinde siyasal danışmanların rolü
büyüktür. Siyasal danışmanların; siyasal pazar araştırması verilerine göre sunum ve politika
geliştirme, gelecek seçim dönemi için kaynak yaratma, medyayla iletişim ve siyasal konularda
siyasetçi, parti ve çıkar grupları başta olmak üzere tüm siyasal paydaşlarla etkileşim yaratma
rolleri vardır.

3.4. Akademik Gelişim
Siyasal pazarlama, dünya genelinde, sadece kampanya uygulamaları ve tarihsel
dönemleri açılarından değil, bilimsel açıdan da gelişmekte olan bir kavramdır. Siyasal
pazarlama araştırmaları son yıllarda büyük ilerleme göstermiştir. Bu durum, alana ait akademik
bir derginin, uluslararası pazarlama dergilerinde özel sayıların, uluslararası önemli bilimsel
dergilerde rastlanan makalelerin, el kitaplarının, akademik alana özel araştırma gruplarının ve
konuya dair uygulamacılar ile akademisyenlerin katılımıyla zenginleşen konferansların
varlığından anlaşılabilmektedir. Benzer bir biçimde, Palmer (2002: 346) da “...Newman
tarafından 1999’da yazılan ‘Handbook of Political Marketing’ kitabı ile 1996 yılında, siyasal
pazarlamaya özel iki sayı ayıran European Journal of Marketing yayın alanında öne çıkmakta
iken; 1998’de Pew Araştırma Merkezi’nce yayınlanan, siyasal pazarlama mesleğine dair ilk
araştırmaya” dikkat çekmektedir.
Siyasal pazarlamanın İngiltere’de bilim olarak gelişimi, Butler vd. (2007: 95)’e göre şu
şekilde ifade edilmektedir; “...İngiltere Pazarlama Akademisi’ndeki Siyasal Pazarlama Özel
İlgi Grubu, çeşitli kıtalardan uluslararası akademisyenleri konferanslarına davet etmektedir.
İngiltere Siyaset Çalışmaları Birliği ise, benzer bir şekilde yıllık konferans takvimine siyasal
pazarlamayı da eklemiştir. Buradan hareketle, bilim çevresinde siyasal pazarlama konusunda
artan bir duyarlılık, ilgi ve meşrulaştırma eğiliminin geliştiği görülebilmektedir”. Siyasal
pazarlamanın bilim olarak ilerlemesinde, sadece pazarlamacıların değil, siyaset bilimcilerin
çalışmaları kadar, sosyal bilimlerin ampirik araştırma ekollerinin siyasal konulara eğilmelerinin
de katkısı bulunmaktadır. Siyasal pazarlama literatürünün gün geçtikçe gelişiyor olması,
mevcut uygulamaların analizi ve yenilerinin geliştirilmesi kadar, daha fazla seçmen odaklılık
ve daha fazla pazarlama düşünüşü ile toplumların siyasetle barışması ve demokrasilerin daha
anlamlı hale dönüşmesine de katkı sağlama potansiyeli bulunmaktadır.
Siyasal pazarlamanın bilimsel gelişim süreci şu şekilde de ifade edilebilir: “Mullins
(1973)’e göre, bir disiplinin gelişmesinde, normallik, ağ oluşturma, küme ve uzmanlık olmak
üzere dört aşama bulunmaktadır. Normallik aşamasında (normal stage), farklı kurumlardan az
sayıdaki araştırmacı temel işleri üretmeye başlar. Bu aşamada, öncü yayınların yayınlanması
ile konuya ilgi duyanlar ortaya çıkmaya ve teori tartışmaları oluşmaya başlar. İkinci aşama olan
ağ oluşturma (network stage) aşamasında, araştırmacılar konu ile ilgili yayınlanan eserleri daha
kapsamlı olarak değerlendirmeye başlarlar ve öğrencilerin de konuya ilgisi artar. Üçüncü aşama
olan küme aşamasında (cluster stage), yayın sayısının ve etkilerinin arttığı (aldıkları atıflar ve
alan dışı araştırmacıların konuyu araştırması nedenleriyle), konu üzerinde çalışan
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araştırmacıların çoğalarak aralarındaki ilişkilerin formelleştiği görülür. Son aşama olan
uzmanlık aşamasının (specialty stage) başlangıcı, alanla ilgili dergilerin yayınlanmaya
başlaması ve alanda profesyonelleşen toplulukların kurulması ile gerçekleşir”. Butler vd.
(2007)’ye göre, siyasal pazarlama bu açıdan ele alındığında, küme aşaması olarak da nitelenen
üçüncü aşamadadır. Bu bağlamda, siyasal pazarlamanın akademik gelişiminin giderek
olgunlaşmaya yaklaştığından söz edebilir.
Williams(2012)’de, 2002 ila 2011 yılları arasındaki Journal of Political Marketing’deki
yayınları analiz ettiği çalışmasında şu tespitlere yer vermektedir:
- Amerika ve Avrupa ülkeleri(özellikle İngiltere ve Yunanistan) ile ilgili çalışmalar ön
planda olup, dünyanın diğer yerlerinden de alana katkı sağlanmaktadır.
- Siyasal kampanya en sık rastlanan başlık iken, bunu seçmenler ve siyasal adaylarla
ilgili çalışmalar izlemektedir.
- İnternet tabanlı teknolojilerin kullanımı ve etkinliği ile ilgili çalışmaların sayısı
ise(internet siteleri, online video, siyasal bloglar ve sosyal medya gibi) hızlı bir şekilde
artmaktadır.
- Kültürlerarası ve disiplinler arası çalışmaların ise arttırılmasına ihtiyaç vardır.
Siyasal pazarlamanın akademik gelişiminde önemli rolü olan Journal of Marketing ile
birlikte birçok akademik derginin konuya özel sayılar ayırdıkları, giderek alanın alt başlıkları
ile özelleşmiş kitaplara rastlandığı ise ayrıca belirtilmelidir. Ancak yukarıda da değinildiği
üzere, siyasal pazarlama alanında farklı disiplinlerden teorisyen ve uygulamacıların daha fazla
katkısına ihtiyaç duyulmaktadır.
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Uygulama
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Siyasal pazarlama ilk olarak, ilkel biçimiyle, 19. Yüzyılın Amerika’sında
gözlemlenmiştir. Birinci Dünya Savaşı sonrası dönemle birlikte, Amerika’da profesyonelleşme
adımları atılırken, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde de siyasal pazarlama uygulamaları
artmaya ve çeşitlenmeye başlamıştır. Siyasal dünyanın farklı çözümlere gereksinimi, neredeyse
her bir ülke için (ki farklı siyasal sistemlerin varlığının da etkisiyle) farklı dönemlerde ortaya
çıktığından, kavramın gelişiminde aday, satış ve pazarlama dönemleri ile karşılaşılmaktadır. Bu
ayrım, uygulamadaki siyasal pazarlamayı ifade ederken; akademik gelişimin ilk adımlarına
1970’lerde rastlanmaktadır. Ancak siyasal pazarlamanın akademik bir kimliğe bürünmesinde,
1990’lardaki akademik ilgi artışının önemi belirtilmelidir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi siyasal pazarlamanın dönemlerinden birisi değildir?
a) Aday odaklı dönem
b) Satış odaklı dönem
c) Pazarlama odaklı dönem
d) Parti odaklı dönem
2) “Bu dönemde, siyasal kampanya danışmanlarının ve yönetim firmalarının artan
kullanımının arkasındaki neden, ürün tutundurma stratejisidir. Kampanyanın başarısı, adayın
kamuoyu karşısında ne kadar ve ne süre ile yer aldığına bağlıdır” biçiminde ifade edilen siyasal
pazarlama dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aday odaklı dönem
b) Satış odaklı dönem
c) Pazarlama odaklı dönem
d) Parti odaklı dönem
3) Aşağıdaki siyasal pazarlama dönemleri ile ilgili yargılardan hangisi yanlıştır?
a) Aday odaklı dönemde, hedef seçmenlerdir.
b) Satış odaklı dönemde, temel çıktı oy sayısını arttırmaktır.
c) Pazarlama odaklı dönemde, pazar araştırması en önemli girdidir.
d) Pazarlama odaklı dönemde, hedef sadece seçmenlerdir.
4) Aşağıdakilerden hangisi siyasal pazarlamanın pazarlama odaklı döneminde
hedeflenen gruplardan birisidir?
a) Seçmenler
b) Parti
c) Basın
d) Hepsi
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5) Aşağıdaki ülkelerden hangisi siyasal pazarlamanın uygulamadaki ilk örneklerine ev
sahipliği yapmıştır?
a) İngiltere
b) Amerika
c) Almanya
d) Türkiye
6) Aşağıdakilerden hangisi siyasal pazarlama terimini ilk kullanan kişidir?
a) Dwight Eisenhower
c) Kelly Jr.
b) Abraham Lincoln
d) Henry Ford
7) Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
a) Siyasal pazarlama, Amerika’da doğmuştur.
b) Almanya’da siyasal pazarlama 2.Dünya Savaşı sonrası doğmuştur.
c) Siyasal pazarlamanın akademik gelişimi 1920’lerde başlamıştır.
d) İngiltere’de siyasal pazarlama özellikle Thatcher Dönemi’nde ortaya çıkmıştır.
8) Aşağıdakilerden hangisi siyasal pazarlama dönemleri sınıflandırmalarından birisi
olamaz ?
a) Basit satış odaklı dönem/ satış odaklı dönem/ karmaşık satış dönemi/pazarlama
dönemi/stratejik pazarlama dönemi
b) Aday odaklı dönem/ satış odaklı dönem/ pazarlama dönemi
c) Ürün odaklı parti/ satış odaklı parti/ pazar odaklı parti
d) Basit dönem/ gelişmiş dönem/ post modern dönem

68

9) Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır ?
a) Amerika’da siyasal pazarlamanın ilk uygulamaları 1950’lerde görülmüştür.
b) İngiltere’de Thachter dönemi, siyasal pazarlamanın organize kullanıldığı ilk
dönemdir.
c) Almanya, 2.Dünya Savaşı ile siyasal pazarlamanın önemini fark etmiştir.
d) Kanada’da siyasal pazarlamanın ilk örnekleri negatif siyasal reklamlara
dayanmaktadır.
10) Aşağıdakilerden hangisi siyasal pazarlamanın dönemlerinden birisidir?
a) Aday odaklı dönem
b) Satış odaklı dönem
c) Pazarlama odaklı dönem
d) Hepsi

Cevap Anahtarı
1 ) d, 2 )a , 3)d, 4)d , 5)b, 6)c, 7)c, 8)d, 9)a, 10)d.
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4. SİYASAL PAZARLAMANIN TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİM SÜRECİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, siyasal pazarlamanın Türkiye’deki gelişimi ele alınmaktadır. Siyasal
pazarlamanın Dünya’daki gelişiminin ele alındığı gibi, önce uygulamadaki gelişim sonrasında
ise akademik gelişime değinilmektedir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) "Türkiye'de siyasal pazarlama Amerika ve batılı ülkelere göre daha geç gelişmiştir."
yargısını tartışınız.
2) Size göre, Türkiye'deki ilk siyasal pazarlama örnekleri hangi dönemde görülmüştür?
Düşününüz.
3) Son dönemde Türkiye'deki hangi parti ya da partilerin siyasal pazarlamadan etkin bir
biçimde yararlandığını belirtiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Siyasal pazarlamanın Siyasal
pazarlamanın Metinler ile Türkiye’deki
Türkiye’deki gelişimi Türkiye’deki uygulama ve siyasal pazarlama sürecinin
ile ilgili temel başlıklara akademik
gelişimi daha
kolay
anlaşılması
değinilmektedir.
öğrenilecektir.
sağlanacaktır.
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar


Siyasal pazarlamanın Türkiye’deki gelişimi



Türk demokrasi tarihi



Adalet Partisi



Adalet ve Kalkınma Partisi



Anavatan Partisi



Cumhuriyet Halk Partisi



Demokratik Sol Parti



Doğru Yol Partisi



Genç Parti



Milliyetçi Hareket Partisi



Çok partili sistem
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Giriş
Çalışmanın bu bölümünde, Türk Siyasal Hayatı’nın gelişimine kısaca değinildikten
sonra; siyasal pazarlama araç ve tekniklerinin yurtdışından transferi ile başlayan süreç,
günümüzde geldiği noktaya kadar öz bir biçimde değerlendirilmektedir. Ayrıca önceki bölümde
de olduğu üzere, siyasal pazarlamanın akademik gelişimi ele alınmıştır. Ancak gerek çok partili
sisteme geçilmesinin 1950'lere rastlaması, gerekse de askeri müdahalelerin sıklığı demokratik
bir zemine gereksinim duyan siyasal pazarlamanın ülkemizdeki gelişimini sınırlandırmıştır. Bu
durum ise, bölümün kapsamına etki etmektedir.

75

4.1. Siyasal Pazarlama’nın Türkiye’deki Gelişim Süreci
Türkiye’de siyasal pazarlamanın gelişiminden evvel, kavramın gelişimine zemin teşkil
eden ve birebir ilişkili olduğu Türk Siyasal Hayatı’nın yapısına kısaca değinmek
gerekmektedir. Özsoy (2002: 59)’a göre; “Cumhuriyetin ilanından 2002 yılına kadar geçen
sürede 57 hükümet görev yapmıştır. Bu rakam aynı zamanda, TBMM’nin dönem başına
ortalama 2.8 (yaklaşık üç) Hükümetle çalıştığını göstermektedir. Yani Meclisimiz dönem
başına ortalama üç Hükümet çıkarırken, TBMM’nin ortalama dönem süresi 47 ay, buna karşılık
Hükümetlerin ortalama görev süresinin ise 17 ay olarak gerçekleştiği dikkat çekmektedir”. Bir
diğer ifadeyle, 2002 yılından beri tek parti iktidarına sahip, daha istikrarlı bir görünümü olsa
da, Türkiye’de siyasal hayatın istikrarlı bir yapıya sahip olduğunu iddia etmek mümkün
değildir. Bu bağlamda, siyasal pazarlamanın Amerika başta olmak üzere gelişmiş demokratik
ülkelerde güçlenmesi şaşırtıcı değildir. siyasal hayatın kesintisiz ilerlemesi, seçmenin ihtiyaç
ve isteklerinin anlaşılma gereksinimini ortaya çıkarmaktadır.
Literatürde, ancak 1946’da çok partili döneme geçiş sonrası, demokratik seçimlerin
yapılmaya başlanması ile pazarlama araç ve tekniklerinin kullanımının mümkün olduğu görüşü
hakimdir. Öte yandan, askeri muhtıra ve darbelerin hem demokrasinin işleyişi hem de basın
başta olmak üzere siyasal pazarlamanın tutundurma karması üzerindeki yasaklayıcı ve
sınırlayıcı etkilerine de dikkat çekilmektedir. Bir diğer ifade ile, siyasal pazarlamanın
Türkiye’deki gelişimi, 1946 yılında başlayan, ancak askeri darbelerle sekteye uğrayan
demokrasi hayatına benzer bir yapıya sahiptir.
Şekil 4.1: Demokrat Parti’nin Afişi (1950)
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Türkiye’de siyasal pazarlamanın gelişiminde, 1980’lere kadar olan dönemin, siyasal
tutundurma araçları özelinde siyasal iletişim ve reklama indirgendiği söylenebilir. Bu
bağlamda, 1950 Genel Seçimleri’nde Demokrat Parti’nin ‘Yeter Söz Milletindir’ sloganlı
kampanya afişi ve geniş seçmen kitlelerine ulaşmada radyo kullanımı, farklı yazarlar tarafından
siyasal iletişim, siyasal reklamcılık ve siyasal pazarlama için, Türkiye’de bir dönüm noktası
olarak değerlendirilmektedir. Öte yandan, bazı yazarlara göre Demokrat Parti’nin bu afişinden
önce, 1946’da ülkemizin modern illüstrasyon ve grafik sanatının kurucularından kabul edilen
İhap Hulusi Görey tarafından Cumhuriyet Halk Partisi için tasarlanan afiş (bknz. Şekil 4.2) ilk
siyasal afiş olma özelliğini taşımaktadır. Ancak bu siyasal afiş, Demokrat Parti’nin afişinin
oluşturduğu etkiyi oluşturamadığından, ilk siyasal afiş olarak Demokrat Parti’nin afişi
başlangıç olarak kabul edilmektedir.
Şekil 4.2: Cumhuriyet Halk Partisi’nin Afişi (1946)

1954 Genel Seçimleri, dönemin en etkili siyasal iletişim aracı olan radyonun
yasaklanması ve gazetelerde kısıtlı siyasal bilgilere izin verilmesi ile farklı bir dönemdir. Bu
kısıtlamalar, ancak 1965’te yeni siyasal haklara erişimle birlikte ortadan kalkarken, 1960 ile
1970 arasında gazete önemli bir siyasal iletişim aracı olarak ön plana çıkmaktaydı. Gazeteler,
seçim dönemlerinde miting ve gezileri izlemekte, lider ve adayları seçmene tanıtmakta,
konulara yönelik duruş ve tavırlarını kamuoyuna yansıtmaktaydı. Gazeteler belki bir reklam
medyası olarak değil ama, siyasal bilgilenme aracı olarak oldukça etkili bir konumdaydılar.
1970 ara seçimlerinde ise Adalet Partisi’nin gazetelere siyasal ilanlar vermeye başladığı
görülmektedir. Yine geleneksel olarak kullanılan afişlere bu kez broşür ve el ilanları da
eklenmiş, bu basılı malzemeler okuryazarlık oranının daha yüksek olduğu kent merkezlerinde
dağıtılmıştır (Çubukçu, 2005: 87).
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Bir siyasal parti ile bir reklam ajansının (Adalet Partisi ve Cenajans) siyasal bir
kampanyayı profesyonel bir biçimde yürütmek için anlaştıkları 1970’ler ise, bir başka dönüm
noktası olarak kabul edilmektedir. Öte yandan 1977-1980 yılları arasında Türkiye, siyasal ve
ekonomik boyutta önemli sarsıntılar yaşıyordu. Bu dönemde etkin ve kapsamlı bir siyasal
pazarlama faaliyeti yürütmek mümkün değildi. 12 Eylül 1980 süreci ise siyasal etkinlikleri
askıya alarak bir sessizlik dönemine neden olmuştur. Ancak bu süreç içerisinde kamuoyuna,
halka yönelik siyasal iletiler, biçim ve içerik olarak farklılaşsa da, yine de devam ediyordu.
1983 yılında yapılan seçimler, bir anlamda Türkiye’de siyasal reklamcılığın ve siyasal iletişim
faaliyetlerinin bilinçli ve etkin bir biçimde kullanıldığı seçimler olmuştur. 1983 seçimlerine
katılan ANAP ve MDP reklam ajansları ile çalışmışlar ve profesyonel bir yaklaşımla seçim
faaliyetlerini yürütmüşlerdir (Çubukçu, 2005: 87).
1968 yılında Ankara’da Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından başlatılan
televizyon deneme yayınlarının 1970 yılından itibaren Türkiye geneline yayılmaya başlaması,
siyasal pazarlama faaliyetlerine de yeni bir mecra açmıştır. Bu tarihe kadar kullanılan radyo ve
gazetenin yanında, kitle iletişim aracı olarak televizyonun siyasal iletişimdeki etkinliği oldukça
fazla olmuştur. Nitekim televizyonun siyasal pazarlamadaki etkinliği oldukça fazla olmuştur.
Öyle ki televizyon, girdiği tüm ülkelerde siyasal iletişim faaliyetlerini ve seçim kampanyalarını
radikal bir şekilde etkilemiştir. Televizyon ülkemizde 1970’lerden itibaren yaygınlaşmaya
başlasa da, gerçek anlamda siyasal pazarlama alanında siyasal pazarlama alanında televizyonun
kullanılmaya başlanması 1990’lardan sonra olmuştur (Çubukçu, 2005: 87).
1970’li yıllarda, Türkiye’de televizyonun yaygınlaşmaya başlaması ile siyasal
kampanyalar için yeni iletişim alternatifleri ortaya çıksa da, askeri darbe ve muhtıraların otoriter
düzenlemelerinin, seçim ve siyasal partiler yasalarının siyasal partilerin seçmen ve medya ile
iletişim imkanlarını oldukça kısıtladığı görülmekteydi. Bir diğer ifade ile, 1980’lere kadar olan
dönem, kitlesel medya araçlarının kullanımının ve profesyonel kampanya yönetiminin ilk
denemelerinin olduğu dönemdir.
1980’lere dek siyasal pazarlamanın organize bir biçimde kullanılmasından çok, siyasal
tutundurma araçları ile seçmene ulaşma gayretinin öne çıktığı söylenebilir. Bu gayretle ise,
seçmenin ikna edilmesi amacı yerine seçmenin bilgilendirilmesinin yoğun olduğu
görülmektedir. Demokrasi tarihinin kesintiye uğraması ve seçmenlerin siyasal dünyayla
yeniden ilişki kurması amacıyla bilgilendirmenin bir dönemin bir gerekliliği olduğu ifade
edilebilir.
1980 sonrası Türk Siyasal Hayatı’nda meydana gelen değişme ve çözülmeler,
ideolojilerde yaşanan gevşeme, partilerle güçlü bağlar kuran seçmen profilindeki zayıflamalar,
buna bağlı olarak kararsız seçmen sayısındaki artış ve partilerin birbirine benzemesi gibi
faktörler, siyasal pazarlamaya gereksinimin daha net anlaşılmasına yol açmıştır. 80’li yıllar;
siyasal danışmanlar, pazarlama ve kamuoyu araştırma şirketlerinin ortaya çıktığı ve siyasal
pazarlama tekniklerinin yerel seçimlerde de kullanıldığı dönemdir. Ayrıca, 1983 seçim
kampanyasında siyasal parti liderlerinin televizyonda karşı karşıya geldiği açık oturumlar ve
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bunların seçmen kararlarına etkileri de önemlidir.† Bir diğer ifadeyle, 80’li yıllar, Türkiye’de
siyasal pazarlamanın daha organize bir biçimde kullanımına sahne olmuştur (Çubukçu, 2005:
87).
Sözü
edilen
gelişim,
Taşçıoğlu
(2009:274)’na
göre
şu
şekilde
dönemselleştirilebilmektedir: 1950’lerin başından 1970’lerin sonlarına kadar, açık hava
toplantıları, radyodan propaganda konuşmaları, seçim gezileri, flamalar, bayraklar ve afişler
seçim çalışmalarında sık kullanılan propaganda teknikleri iken; 1980’lerden itibaren siyasal
reklamcılık ve kamuoyu araştırmaları, 1990’lardaysa özel yayıncılıkla birlikte televizyon,
seçim kampanyalarında ağırlık kazanmıştır. Ayrıca, 1990’lar Türkiye’de negatif siyasal
reklamcılığın öne çıkmaya başladığı dönem olma özelliğini de taşımaktadır. 90’lar ise reklam
ve kamuoyu araştırmalarının dönem dönem yasaklanmasına rağmen, siyasal kampanyalarda
Amerikanlaşma etkisinin yoğunlaştığı bir dönemdir. Alnıaçık(2009: 9)’a göre bu dönemin bir
başka özelliği ise, Refah Partisi’nin kapıdan kapıya(ev ziyaretleri) ziyaretleri organize şekilde
kullanarak farklılaşmasıdır.
1990’larda ise, kitle iletişim aracı olarak televizyonun yükselişinden söz edilebilir.
Özellikle TRT tekelinin kırılmaya başlaması ve özel televizyonların devreye girmesi,
seçimlerde benzeri şimdiye kadar görülmemiş bir siyasal rekabeti de gündeme getirmiştir. Özel
televizyonlar, ancak kanuni bir temele oturtulup, sayıları çoğaldıktan sonra belirli bir düzene
sahip olmuş ve siyasal pazarlama faaliyetlerinde en çok yararlanılan iletişim aracı haline
gelmiştir. Türkiye’de 1991 seçimlerinde Anavatan Partisi’nin siyasal pazarlama faaliyetlerini
yürütmesi için Fransa’dan Jacques Seguela’yı ithal etmesi yeni bir dönemin de başlangıcı
olmuştur. Küreselleşme süreciyle birlikte dünyayı izleyen, seçmenleri ikna çalışmalarında
teknolojik gelişmelerden de yararlanmak isteyen siyasal partilerimiz, bu tutumlarıyla
profesyonelleşme sürecine hızla girmişlerdir. 1995 ve 1999 tarihlerinde yapılan genel
seçimlerde seçime katılan hemen hemen bütün büyük partilerin yaptıkları siyasal pazarlama
faaliyetleri, kitle iletişim araçlarını kullanma biçimleri, kamuoyuna ilettikleri mesajların şekli,
içeriği ve etkisi için başarılı tanımlamasını yapmak hiç de yanlış olmayacaktır (Çubukçu, 2005:
88). İlaveten teknolojinin gelişmesi beraberinde yeni uygulamalarında ajanslar tarafından
kampanyalarda kullanılmaya başlanmıştır. İnternet ve mobil TV ilk kez 1999 genel
seçimlerinde kullanılmıştır. 2002 seçimlerinde de teknoloji son derece yoğun olarak
kullanılmıştır. Seçimlerde her parti kendi tanıtımını internet siteleri vasıtasıyla yapmıştır (
Çelik, 2008: 33).
1990’larla ilgili bir husus, yine yasaklamalarla ilgilidir. Türk politikası siyasal
pazarlama ile kazandığı görüntüsünü, 27 Mart 1994’te yapılan Genel Yerel seçimlerde de
sürdürmüştür. 24 Aralık 1995 Seçimlerinde yanıltıcı mesajların seçim sonuçlarını
değiştirebileceği düşünüldüğünden ve seçim üzerindeki olumsuz etkisinin büyük olduğuna
inanıldığından, siyasi partilerin reklam yapmaları ve araştırma şirketlerinin seçim sonuçları
hakkında tahminde bulunmaları yasaklanmıştır. Ancak siyasi parti liderlerinin gazetelerde ve
†

Bu dönemin öne çıkan öğelerinden birinin de, Anavatan Partisi’nin “İcraatın İçinden” isimli televizyon spotları
olduğu söylenebilir. Bu spotlar, hükümetin icraatlarının kamuoyuna aktarılmasının yanı sıra, seçim dönemi
haricindeki bir siyasal pazarlama unsuru olması açısından önemlidir.
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televizyon kanallarında açıklama yapmaları ve fikirlerini pazarlamalarına imkan sağlanmıştır.
Açık oturum tartışmaları, siyasal pazarlamanın bir boyutu olarak, seçmen üzerindeki kesin
etkisini hesaplamak zor olmakla birlikte, seçmenler üzerinde etkili olduğu kabul edilmektedir
(İnal ve Karabacak, 1997:158).
1990’larda siyasal pazarlama araç ve tekniklerinin kullanımı artmakla beraber, satış
odaklı çabaların yoğun olduğu görülmektedir. Bu durum ise, araştırma şirketlerinin
manipülasyon gerçekleştirme endişeleri ve negatif siyasal reklamların seçmenler üzerindeki
etkileri ile beraber, siyasal pazarlamanın özünün siyasal aktörlerce anlaşılmadığını işaret
etmektedir. Satış odaklı siyasal pazarlama, Türkiye’de sözü edilen uygulamaların
yasaklanmasına veya kısıtlanmasına neden olmuştur. Ayrıca siyasal pazarlamanın özü ortaya
konmadığından, kavram hem uygulamada hem de ulusal yazında yanlış ve önyargıyla
değerlendirilmiştir.
2000’li yıllarda, Türk Siyasal Hayatı’na dahil olan ‘Genç Parti’ ve ‘Adalet ve Kalkınma
Partisi’ ile birlikte, 2002 Genel Seçimleri, siyasal pazarlamanın daha farklı ve daha bütünleşik
uygulamalarının görüldüğü bir yarış olmuştur. Yerel teşkilatların ve gönüllülerin saha
çalışmalarının yanı sıra, internet ve diğer teknolojik gelişmelerin 2000’lerde öne çıkan unsurlar
olduğu söylenebilir.‡ Hatta ‘Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’ ve
partiye ait pazarlama araştırması birimleri, siyasal pazarlamanın devamlılığının anlaşılmasının
bir sonucu olarak, siyasal parti merkezlerinde yer bulan önemli hususlardır (Çankaya, 2008:
345). Ancak her partinin, siyasal pazarlamanın benzer bir aşamasında olduğunu söylemek
mümkün değildir. Bir diğer ifadeyle, kavramın dünyadaki gelişimine benzer bir biçimde,
Türkiye’deki siyasal partilerin eşit bir biçimde siyasal pazarlamadan yararlanmadıkları
görülmektedir.
3 Kasım 2002 Genel Seçimleri, yukarıda değinilen özellikleri ile ayrıntılı incelenmesi
gereken bir yapıya sahiptir. Bu dönemde özellikle, siyasal reklamcıların ön planda oldukları
iddia edilse de, organize siyasal kampanyalar dikkat çekicidir. Bu husus, 2002 tarihli Hürriyet
Gazetesi makalesinde aşağıdaki gibi ele alınmıştır (Çubukçu, 2005: 88-90):
Adalet ve Kalkınma Partisi, “Her şey Türkiye için” sloganını kullanmıştır. Kampanya
döneminde 137 tane miting yapılmış, billboard ve afiş çalışmalarına da kampanyalarında yer
verilmiştir. Konuşmacının tüm yüz ifadesinin ve mimiklerinin görülmesi için mitinglerde dev
ekranlara sahip iki tır kullanılmıştır. Kamuoyunun Erdoğan’a gösterdiği sevgi ve sempatiden
yararlanmayı amaçlayarak seçim kampanyası lider temeline oturtulmuştur.
Cumhuriyet Halk Partisi, toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı hedeflemiştir.
“Sorunların sağı solu yok” mesajıyla her kesime, sorunları ve sorumlulukları olan herkese hitap
etmeyi amaçlamışlardır. “Önce Türkiye” sloganıyla halka seslenen parti, uzlaşmacı ve

‡

İnternet, 3 Kasım 2002 Genel Seçimleri ile siyasal pazarlama kampanyalarında kullanılmaya başlanmıştır. Bu
seçim döneminde internet teknolojisinden yararlanma oldukça kısıtlı düzeydeydi. Ana siyasal partilerin internet
siteleri bulunmakla beraber, sadece Anavatan Partisi, genç seçmenleri hedef alan özelleşmiş bir internet sitesine
sahipti.
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işbirliğine açık biz izlenim vermiştir. Parti gazete ilanları ve billboardların yanı sıra seçim
kampanyasında sanal ortamı da kullanarak 20 internet sitesine reklam vermiştir.
Anavatan Partisi, ilk defa oy kullanacak 8 milyon genç seçmenin oyunu almak için
gençlere yönelik mesajları tercih etmiştir. Doğru Yol Partisi ise, broşür, billboard afişlerinin,
gazete ilanlarının yanında internet sitelerinden ve cep telefonu hatlarından da yararlanmıştır.
Demokratik Sol Parti, “Sessiz Devrim” sloganını tercih etmiştir. İktidarda iken
gerçekleştirilen icraatlar mesaj olarak verilmiştir.
Milliyetçi Hareket Partisi, dürüstlük ve “siyasette ilkeli olma” söylemlerini ön plana
çıkarmıştır. Kampanya süresince “belli bir kesime değil, her kesime seslenme” ilkesiyle hareket
eden parti, yoğun olarak billboardları ve gazete ilanlarını kullanmıştır. Kısa mesaj
servislerinden de kampanya boyunca yararlanmışlardır. Ayrıca bir ilke imza atarak, National
Geographic dergisine siyasal ilan vermiştir.
Genç Parti, reklamcı Ali Taran ile seçimlere hazırlanmış ve yoğun bir reklam ve tanıtım
kampanyasıyla halkın karşısına çıkmıştır. Parti, bu seçimlerde en çok miting düzenleyen parti
olmuştur. Seçim kampanyası lider Cem Uzan üzerine kurulmuş; mitinglerde Cem Uzan giyim
ve mimikleriyle dikkat çekmiştir. Mitinglerde şarkıcılara konser verdirilmesi ve halka ücretsiz
yemek dağıtılması ile de farklılıklar ortaya çıkartılmıştır. Partinin seçim çalışmaları reklamcılar
ve siyaset bilimciler tarafından başarılı bulunmuştur.
2002’den bu yana gerçekleşen genel ve yerel seçimlerde siyasal pazarlamanın araç ve
tekniklerinden olabildiğince istifade edilmiştir. Mecliste temsil edilen partilerin hemen hepsi,
siyasal pazarlamanın özü olan seçmen odaklılık ve uzun vadeli düşünmeyi anlamaya ve
yararlanmaya başlamışlardır. Ancak seçim başarıları açısından, bazı siyasal partilerin
diğerlerinden daha etkin bir siyasal pazarlama duruşuna sahip oldukları söylenebilir. Siyasal
pazarlamanın satış evresinde, hatta ürün evresinde olan siyasal partilerin hala mevcut
olmasından ötürü, kavram bütüncül başarılar yerine birkaç teşkilatın istisnai başarılarıyla anılır
haldedir.
Türkiye’deki siyasal pazarlamanın gelişimi genel olarak değerlendirildiğinde, siyasal
pazarlamanın tutundurma araç ve tekniklerinin kampanya dönemlerinde kullanımı ile daha çok
satış aşamasında olduğundan söz edilebilir. Kavramın uzun vadeli ve süreklilik temeline dayalı
düşünme biçimi yeterince benimsenmemiştir. Bir diğer deyişle, Türkiye’de siyasal pazarlama,
kampanya öncesi önem verilen bir kavram olup, seçmeni anlayarak parti sadakati yaratmak gibi
asli işlevlerini henüz yerine getirmemektedir.
Seçmen ihtiyaç ve isteklerinin gündeme taşınabilmesinde önemli bir araç olan siyasal
pazar araştırmalarının, Türkiye’deki uygulamalarında sorunlar bulunmaktadır. Siyasal
davranışın nasıl araştırılması ve analiz edilmesi konusunda bilimsel terminolojiden yoksun bir
biçimde, daha çok ‘at yarışı’ tahmincisi üslubu sergileyen araştırma kuruluşları, siyasal
hayattaki beklentilerin karşılanmasına yardımcı olmadığı gibi; siyasal reklamcılık uygulamaları
ile beraber, kamuoyunu yanlış yönlendirmeleri nedeniyle, birçok seçim döneminde yasaklanan
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ve/veya kullanımı kısıtlanan yapıdadırlar. Bu bağlamda, Türkiye’deki siyasal pazarlamanın
gelişmesinde, araç ve tekniklerin, gerekli bilimsel kurallara uygun olarak kullanılması
gerekmektedir. Seçmen ihtiyaç ve isteklerinin doğru bir biçimde anlaşılması, siyasal pazarın
doğru bir biçimde bölümlendirilip, farklı bölümlere farklı pazarlama karmasıyla daha etkin bir
biçimde ulaşılması imkânı sunacaktır.

4.2. Siyasal Pazarlamanın Türkiye'deki Akademik Gelişimi
Siyasal pazarlamanın Türkiye’deki akademik gelişiminin, dünyadaki gelişimine göre
daha yavaş olduğu ve sınırlı sayıda çalışmaya rastlanabildiği söylenebilir. 1991’de Micheal
Bongrad’ın ‘Politikada Pazarlama’ adıyla yayınlanan çeviri kitabı öncü niteliğindeyken, Hamdi
İslamoğlu’nun ‘Siyaset Pazarlaması’ 2000 yılında piyasaya çıkmıştır. 2000’lere kadar, az
sayıda akademik makale ile (Erdil, 1989; Gegez, 1990; Limanlılar, 1990 gibi) iki adet doktora
tezine rastlanılmıştır. Siyasal pazarlama ile ilgili lisansüstü çalışmaların sayısı, akademik
makale ve kitapların sayısı gibi, 2000’li yıllarda giderek artmakta iken; siyasal pazarlama yerine
politik pazarlama ve siyaset pazarlaması gibi terimlerin hala kullanılmakta olduğu
görülmektedir.
2010 yılından günümüze dek gerçekleştirilen çalışmalarda ise siyasal pazarlamanın
farklı yönlerinin ele alınmaya başlandığı söylenebilir. Öcal vd.(2011), siyasal pazarlama
faktörlerinin seçmen tercihine etkisini incelerken, Kasnakoğlu ve Turan(2012) ise lider
özelliklerinin seçmen davranışındaki rolünü ele almışlardır. Negiz ve Akyıldız(2012) yerel
seçimler özelinde aday imajının seçim başarısındaki rolünü araştırırken, Göksu(2013) 1980’den
günümüze Cumhurbaşkanları’nın imajlarını incelemiştir. Sobacı ve Karkın(2013), belediye
başkanlarının Twitter hesaplarını hangi amaçlarla kullandıklarını tespiti amaçlarken,
Güllüpınar vd.(2013) ise oy pusulası tasarımının seçim başarısına etkisini ölçümlemişlerdir.
Okan vd.(2014) yerel seçimlerde sosyal medyanın kullanımının önemini kavramsal olarak ele
alırken, Akbıyık ve Eroğlu(2014) yine yerel seçim özelinde, siyasal pazarlama uygulamalarının
etkinliğini analiz etmişlerdir. Bu bağlamda, siyasal pazarlama ile ilgili çalışmalarda farklı seçim
türlerinin çalışma kapsamlarında yer aldığı ifade edilebilir. Ancak sözü edilen birçok çalışmada,
kantitatif araştırma tekniklerinin, özellikle akademik makalelerde, çok fazla kullanılmadığı;
kavramsal çalışmaların ön planda olduğu da söylenebilir. Genel olarak, Türkiye’deki akademik
yazında, siyasal pazarlama; pazarlama akademisyenlerinin çabalarının yoğun olduğu,
gelişmekte olan bir araştırma alanı özelliği taşımaktadır.
Türkiye’deki siyasal pazarlama, uygulama açısından satış odaklı bir yaklaşım özelliğine
sahipken (siyasal partilerin geneli düşünüldüğünde); teoride ise giderek daha fazla üzerinde
çalışılan yeni bir araştırma alanı olarak kabul edilebilmektedir. Siyasal pazarlama araç ve
teknikleri yerine düşünüşünün transferi ile, askeri darbe ve muhtıralarla yıpranmış demokrasi
hayatımızın, seçmenler başta olmak üzere tüm siyasal aktörlerin sesinin daha fazla
duyulabildiği bir biçime dönüştürülebilmesi mümkün olacaktır. Bu bağlamda, Türkiye’deki
siyaset bilimcilerin en az pazarlama akademisyenleri kadar akademik katkıda bulunmalarının
yanı sıra, siyasal partilere siyasal pazarlamanın fayda ve getirilerinin aktarılabilmesi de
gerekmektedir.
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Uygulama
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Siyasal pazarlamanın Türkiye’deki gelişimi, diğer ülke örneklerinde de olduğu üzere,
uygulamada ortaya çıkmıştır. Ancak gerek çok partili hayata geçişin 1950’lere doğru
gerçekleşmesi gerekse de askeri müdahalelerin varlığı, siyasal pazarlamanın gelişimini
derinden etkilemiştir. Türkiye’deki ilk uygulama örneği olarak Adalet Partisi’nin 1950’deki
afişi gösterilirken, siyasal pazarlamayla ilgili ilk akademik çalışmalar 1990’lı yıllara
rastlamaktadır. Modern anlamda, siyasal pazarlamanın 2000’li yıllarda hem uygulamada hem
de akademide hızlı bir gelişim trendine girdiği ifade edilebilir. Ancak yine de ülkemizdeki
siyasal pazarlamanın, gelişmiş batılı demokrasilerdeki siyasal pazarlama uygulama ve teorisi
kadar ileri düzeyde olmadığı söylenebilir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Siyasal pazarlamanın Türkiye’deki akademik gelişimi, dünyadaki gelişimine göre
daha yavaştır.
b) Bir siyasal parti ile bir reklam ajansının (Adalet Partisi ve Cenajans) siyasal bir
kampanyayı profesyonel bir biçimde yürütmek için anlaştıkları tarih 1990’lardır.
c) Siyasal danışmanlar, pazarlama ve kamuoyu araştırma şirketleri 2000'lerde ortaya
çıkmıştır.
d) Türkiye'de siyasal pazarlamanın ilk örnekleri 1880'lerde görülmüştür.
2) Aşağıdakilerden hangisi siyasal pazarlamanın Türkiye'deki gelişimine olumsuz etki
etmiş unsurlardan birisidir?
a) Çok partili sisteme 1946'da geçilmiş olması
b) Askeri muhtıralar
c) Askeri darbeler
d) Hepsi
3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) 1991’de Micheal Bongrad’ın ‘Politikada Pazarlama’ adıyla yayınlanan çeviri kitabı
akademi için öncü niteliğindedir.
b) Türkiye’deki siyasal pazarlama çalışmalarında, siyaset bilimi akademisyenlerinin
çabaları yoğundur.
c) Türkiye'de bir siyasal pazarlama aracı olarak televizyon ilk defa 1965'te
kullanılmıştır.
d) Gazete, bir siyasal pazarlama aracı olarak Türkiye'de en çok 2002'de kullanılmıştır.
4) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) 1950’lerde Türkiye’de en etkili iletişim aracı televizyondur.
b) Türkiye’de negatif siyasal reklamlar 1990’larda görülmeye başlanmıştır.
c) Türkiye’de ilk siyasal afiş 1950’de Demokrat Parti tarafından kullanılmıştır.
d) Gazete, bir siyasal pazarlama aracı olarak Türkiye’de en çok 1991’da kullanılmıştır.
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5) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kullanılan ilk siyasal afiş ile ilgili doğru ifadedir?
a) 1950 – Demokrat Parti
b) 1960 – Adalet Partisi
c) 1950 – Cumhuriyet Halk Partisi
d) 1954 - Cumhuriyet Halk Partisi
6) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de bir reklam ajansının bir siyasal kampanyada ilk
defa görevlendirildiği dönemdir?
a) 1950’ler
b) 1960’lar
c) 1970’ler
d) 1980’ler
7) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yabancı bir siyasal danışmanın ilk defa
görevlendirildiği tarihtir?
a) 1950
b) 1983
c) 1991
d) 2002
8) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de siyasal pazarlama alanında yazılmış ilk kitaptır?
a) Micheal Bongrad – Politikada Pazarlama
b) A.Hamdi İslamoğlu – Siyaset Pazarlaması
c) Mehmet Limanlılar – Politik Pazarlama
d) Jacques Seguela – Siyasal Pazarlama
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9) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 2010 sonrası akademisyenlerin siyasal
pazarlama alanında çalıştıkları konulardan birisidir?
a) Lider Özellikleri
b) Aday imajı
c) Sosyal medya kullanımı
d) Hepsi
10) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Türkiye’de siyasal pazarlama alanındaki ilk kitap 1991’de yayınlanmıştır.
b) Türkiye’de ilk siyasal afiş 1950’de Demokrat Parti tarafından kullanılmıştır.,
c) Türkiye’de televizyon 1970’ten itibaren etkin bir siyasal pazarlama aracı olarak
kullanılmaktadır.
d) Türkiye’de siyasal pazarlamanın akademik gelişimi 2000’lerde hızlanmıştır.

Cevap Anahtarı
1) a, 2) d, 3)a, 4)b, 5) a, 6) c, 7) c, 8) a, 9) d, 10) c.
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5. SİYASAL PAZAR VE PAZAR BÖLÜMLENDİRME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, siyasal pazar kavramı tanımlanarak, pazarın hangi bölümlere sahip olduğu
ve bu bölümlerin nasıl sınıflandırılabileceği açıklanmaktadır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) “Bir siyasal parti, bütün seçmen gruplarına hitap edebilir” yargısını düşününüz.
2) “Seçmenler, birbirleri ile benzer alt kümelerde toplanabilirler.” ifadesini tartışınız.
3) Türkiye’deki siyasal partilerin hedef seçmen kitlelerinin kimler olabileceğini
tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Siyasal pazar, siyasal
pazarın
bölümlendirilmesi ve
siyasal pazarda
konumlandırma ele
alınmaktadır.

Siyasal pazarın, siyasal pazar
bölümlendirmenin ve
konumlandırmanın içeriği
öğrenilecektir.

Metinler ve örnekler ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Siyasal pazar



Herkese hitap eden parti(catch-all party)



Siyasal pazar bölümü



Siyasal konumlandırma
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Giriş
Bu bölümde, siyasal pazarlama uygulamalarının hayata geçirildiği yer olan pazar ve
unsurları kısaca ele alınmaktadır. Siyasal pazarda, kimlerin olduğunun anlaşılması, pazardaki
aktörlerin seçmenlerle kuracakları iletişimi doğrudan etkilemektedir. Ayrıca, pazarın doğru
analizi ile benzer seçmenlerin bir araya toplanabileceği pazar bölümlerinin tanımlanması
mümkün olabilecektir. Seçmen ihtiyaç ve isteklerinin benzerliğinden hareketle oluşturulacak
pazar bölümlerinde ise, siyasal aktörlerin kendilerini konumlandırmaları daha etkin bir biçimde
gerçekleşebilecektir.
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5.1. Siyasal Pazar Kavramı ve Bölümlendirme
Pazarlama perspektifinde pazar, alıcılarla satıcıların serbest bir biçimde karşılaştıkları,
kar amaçlı ya da kar amaçsız her türlü mal ve hizmetin alıcı ve satıcılar arasında değiştirildiği
veya değişim fiyatının oluştuğu yer ya da koşullar dizisi şeklinde tanımlanmaktadır. Bu
bağlamda, pazarda alıcı ve satıcıların olması, değişimin serbest olması ve her türlü ürün ya da
hizmetin kar amaçlı ya da kar amaçsız değişiminin mümkün olması unsurları ön plana
çıkmaktadır. Elbette ki, herhangi bir pazarda tek bir satıcının ya da tek bir alıcının
bulunmasının(tekel piyasalar hariç) mümkün olmadığı günümüzde, pazardaki en önemli
unsurun rekabet olduğu ifade edilebilir. Ayrıca pazarın kurallarının düzenlenmesi bağlamında,
yasal otoriteler (hem ulusal hem de uluslararası) de pazar kapsamında düşünülmesi gereken
oyunculardandır. Bir başka deyişle, pazar birçok aktörün olduğu kapsamlı bir görünüm arz
etmektedir. Siyasal pazar ile ifade edilecek yapı da, benzer bir görünüm içerisindedir. Bu
sebeple, kapsamlı bir biçimde incelenmesi gerekmektedir.
Siyasal pazarlamanın, ticari pazarlamadan benzetim yöntemiyle uyarladığı
kavramlardan birisi olan pazar, en basit hali ile, kişi ve örgütler yerine, seçmenlerden
oluşmaktadır. Siyasal pazarı oluşturan seçmenlerin de (Bayraktaroğlu, 2002b: 63):


İstek ve gereksinimleri vardır (yönetilme, haklarını savunma, temsil edilme gibi)


Satın alma güçleri diğer bir deyişle, oy verme güçleri/hakları vardır. Bu hak
seçmen için değişim işleminde kullanılabilecekleri bir güçtür.

Satın alma gücünü yani oy verme gücünü/hakkını kullanma isteğinin olması
gerekmektedir.
Bu tanım ve unsurlarına göre siyasal pazar, ideoloji temelli farklı seçmenlerden oluşan
ve mübadelenin gerçekleştiği yer algısına sahip olsa da, Baines vd. (2003: 54)’e göre, ticari
pazarlardan farklı olarak siyasal pazarlardaki mübadeleler nadiren gerçekleşmekte ve ‘alıcı’ ile
‘satıcı’ arasında bir sözleşme bulunmamaktadır. Siyasal pazar mübadelelerinin dört ya da beş
yılda bir tekrarlanması, siyasal pazarlara periyodik olma özelliği katmakla kalmayıp, kazanç –
kayıp ve belirsizlik boyutlarıyla da ticari pazarlardan farklılaştırmaktadır. Tüm bu özelliklere
ek olarak, siyasal pazarın seçmen gruplarının düşünce ve kararlarından oluşan karmaşık
yapısının uzun bir zamandır kabul gören bir diğer özelliktir.§
Siyasal pazarda başarı kriteri, en büyük pazar payına sahip olabilecek oy çokluğuna
ulaşmayı gerektirdiğinden, ticari pazarlardan farklı bir biçimde, siyasal partilerin, pazarın
tümünün ihtiyaç ve isteklerini karşılamayı hedefledikleri söylenebilir. Ancak kamuoyu
taleplerinin; resmi açıklamalar, siyasal vaatler, haberler özelinde basının ilgisine göre hızlı bir
biçimde değişerek belirsizliği arttırdığı ve partilerin kaynaklarının limitli olduğu
§

Pazar bölümlendirme, pazarlama biliminde ilk defa 1956’da Wendell Smith tarafından
kavramsallaştırılmıştır(Baines vd., 2005: 179). Siyasal pazarlamada ise kesin bir başlangıç tarihine
ulaşılamamakla birlikte, partinin destekçileri ve kararsız seçmenleri de içeren diğerleri biçimindeki tasnif en
temel bölümler olarak kabul edilmektedir(Philips vd., 2010: 318).
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düşünüldüğünde, tüm pazarı hedeflemenin imkânlılığı sorgulanabilir. Bu bağlamda, pazar
bölümlendirmenin, siyasal partilere siyasal pazarı anlamlandırmada yardımcı olacağı
söylenebilir.
Siyasal pazarlar, pazar çevresi (iç-dış çevre) perspektifiyle ele alındığında, siyasal
tüketiciler olarak seçmenler, siyasal sürecin ideolojik yapısı, oy vermeyle sosyal onaylamada
bulunmaları ve ‘karşıt tüketici’ye dönüşme potansiyelleriyle, siyasal çevrenin önemli
unsurlarıdır. Elbette, seçmenler siyasal çevrenin yegane aktörleri değildirler. Christopher vd.
(1991)’nin geliştirdiği paydaşları tanımlama modelinden yola çıkan Dean ve Croft (2001: 1205
ve 1209)’ a göre, adayların siyasal pazarda dikkat etmesi gereken unsurlar şu şekilde ifade
edilmektedir:
•

Parti çalışanları (maaşlı ve gönüllü)

•

Sponsorlar (kurumsal, bireysel ve toplumsal)

•

Seçilmiş siyasetçiler (yerel seviyeden en üst yüksek seviyeye kadar)

•

Devlet kurumlarında çalışan memurlar

•

Medya

•

Baskı grupları

•

Akran grupları

Şekil 5.1.’de, siyasal pazarın aktörleri, kontrol edilebilirlikleri ve birbirleriyle ilişkileri
dahilinde ele alınmaktadır. Bu modele ek olarak Lees-Marshment (2001: 693) seçim kuralları,
barajları ve yasal düzenlemeleri de, siyasal pazarın unsurları olarak ifade etmektedir. Hatta
İslamoğlu (2002: 59) bir siyasal partinin uluslararası siyasal çevredeki ittifak ve bağlantılarının,
siyasal pazardaki etkileyicilik rolüne dikkat çekmektedir. Ancak, bu çalışmada, siyasal pazarın
aktörleri ve pazar etkileyicileri/düzenleyicileri üzerine olan akademik tartışmalara kapsam
dışında bırakılmıştır.
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Şekil 5.1: Çoklu Pazar Modeli

Siyasal partiler kendi iç çevrelerinde yöneticilerden gönüllülere farklı düzeyleri
memnun etmek zorundayken; dış çevrede, medya başta olmak üzere, baskı gruplarından devlet
memurlarına, kontrol edilebilirliği düşük bir çevreyle etkileşim halindedir. Siyasal pazar
çevresinin ortasında yer alan seçmen ise, karar verici olması nedeniyle, hem siyasal partinin
hem de diğer aktörlerin hedefindedir. Medya ise, partiden ve dış çevreden gelen bilgilerin
süzülerek seçmene sunulması kadar, iç ve dış çevrenin bilgi alışverişinde önemli bir rol
oynamaktadır. Siyasal pazarın bu karmaşık yapısının çözümlenmesinde, heterojen seçmen
pazarını coğrafi, davranışsal, demografik ve psikografik yöntemleri kullanarak, ortak
özelliklere sahip küçük parçalara bölmek biçiminde tanımlanabilen siyasal pazar
bölümlendirme, hem partinin hem de seçmenin siyasal dünyayı anlamasında/analizinde yararlı
bir araçtır.

5.2.Siyasal Pazar Bölümlendirme
Siyasal pazarın bölümlendirilmesinde hangi kriterlerin işlevsel olabileceği ifade
edilmeden önce, pazarlama bilimindeki pazar bölümlendirmeden söz edilmesi yararlı olacaktır.
Pazar bölümlendirme, pazardaki tüketicileri ortak özelliklerine göre homojen gruplara
ayırma sürecine verilen addır. Pazar bölümlendirme potansiyel müşterilerin ortak ihtiyaçlarına
göre veya pazarda gösterdikleri tüketici davranışlarındaki benzerliklere göre yapılır.
Bölümlendirme yapıldığında her bölüm, homojen özelliklere sahip tüketicilerden oluşur. Pazar
bölümlendirmenin amacı, mevcut pazar bölümlerinin birbirinden ayırıcı nitelikleri
belirlemek, bu niteliklere göre pazar bölümlerini saptamak, her bölümün büyüklüğünü ve
değerini tespit etmek, rakiplerin pazardaki durumlarını incelemek ve yeterince hizmet
edilmeyen pazar bölümlerini seçmektir. Etkin bir pazar bölümlendirme için, pazarın ölçülebilir,
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ulaşılabilir, ayırt edilebilir ve yeterince büyük olması gerekir (Altunışık vd. 2006:111-113).
Pazar bölümlendirme kullanılabilecek kriterler Tablo 5.1’deki gibi özetlenebilir.
Tablo 5.1: Pazar Bölümlendirme Kriterleri
TÜKETİCİ PAZARI

ÖRGÜTSEL PAZAR

Demografik Faktörler

Coğrafi Bölge

Yaş, gelir, cinsiyet, eğitim

İklim, bölge, müşteri tercihi

Psikografik Faktörler

Örgüt Tipi

Kişilik, motivasyon, hayat tarzı

Büyüklük, karmaşıklık

Coğrafi Faktörler

Müşteri Büyüklüğü

İklim, bölge, pazar yoğunluğu

Prosedürler, satın alma miktarları

Davranışsal Faktörler

Ürünle İlgili Faktörler

Yarar, tüketim hızı

Üretim, araştırma, işletme faaliyetleri

Kaynak: Altunışık vd., 2006: 113.
Tablo 5.1’de de görüldüğü üzere, konumuz dahilinde, tüketici pazarlarının bölümlere
ayrılmasında
demografik,
psikografik,
coğrafi
ve
davranışsal
faktörlerden
yararlanılabilmektedir. Örneğin, bir ayakkabı üreticisi pazarını tüketicilerin demografik
faktörleri itibari bölümlendirmek isterse, yaşı (18-25 yaş grubu), cinsiyeti ( kadınlar) ve eğitim
düzeyini (üniversite öğrencileri) kullanabilir.
Siyasal bir pazar açısından, temel bölümlendirme kriterlerinden bazıları şunlar
olabilecektir ( Gürbüz ve İnal, 2004: 120-121):

Kararlılık düzeylerine göre bölümlendirme: Sağa oy verecek- partisini seçmiş;
sağa oy verecek- partisini seçmemiş; oyunun yönüne henüz karar vermemiş; sola oy verecekpartisini seçmiş; sola oy verecek- partisini seçmemiş seçmen dilimleri.

Oy Alışkanlıklarına Göre: Her zaman sağa oy verenler; genellikle sağa oy verip,
şimdi sola oy verebilecekler; her seçimde değişik yönde oy kullanabilenler; genellikle sola oy
verip, şimdi sağa oy verebilecekler; her zaman sola oy verenler olarak belirlenen seçmen
dilimleri.

Yaş özelliklerine Göre: 18-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60-69; 70 yaş ve üzeri olarak
pazarı dilimlere ayırma.

Meslek Gruplarına Göre: Kamu sektörü; özel sektör, emekli; öğrenci; ev
hanımı; işsiz; serbest meslek olarak belirlenen seçmen dilimleri.
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Değer Yargılarına Göre: Radikal sol; merkez sol; merkez; merkez sağ; radikal
sağ olarak pazarı dilimlere ayırma.

Tahsil Düzeylerine Göre:
fakülte olarak belirlenen pazar dilimleri.


okur-yazar

değil; ilköğretim; lise; yüksekokul/

Medeni Durumlarına Göre: Evli, bekar, dul olarak


Ailenin Aylık Gelir Dağılımlarına Göre: 250 Milyon TL’den az; 250-500
Milyon TL arası; 501-750 Milyon TL arası; 751 Milyon- 1 Milyar TL arası; 1 Milyar TL’den
çok gelire sahip olanlar olarak bölümlere ayrılabilir.
Siyasal pazarın bölümlendirilmesinde hangi kriter ya da kriterlerin kullanılması
gerektiği, üzerinde uzlaşı sağlanmış bir konu değildir. Shama (1976: 768)’e göre, seçmen
bölümlendirme her zaman uygulanmış olsa da; genelde gelir ve parti üyeliği gibi bir ya da
birkaç temel değişkene indirgenen basitlikteyken; ticari pazarlamanın kullanıldığı karmaşık
bölümlendirme yaklaşımları siyasal hayata yeterince taşınmamıştır. Bir diğer ifadeyle, siyasal
ve ticari pazardaki bölümlendirme yaklaşımlarında farklılıklar vardır. Bu durumun nedeni
Smith ve Saunders (1990: 301)’e göre; siyaset bilimcilerin tercihi olan uygulama öncesi (a
priori) bölümlendirme yaklaşımı, belirlenen kritere göre (partizanlık gibi) gruplandırmaya
dayalı iken, pazarlamacılar, kriterlerin başlangıçta belirlenmediği, grup içi/gruplar arası
benzerlik/farklılıklara dayalı, uygulama sonrası (post-hoc) bölümlendirme yaklaşımını tercih
etmektedirler. Siyasal pazarlamanın ise, her iki yaklaşımdan yararlanarak, çok faktörlü
bölümlendirme yaklaşımını tercih ettiği söylenebilir. Çünkü tüketici gibi seçmenler de, giderek
daha karmaşık hale geldiğinden, seçmen bölümlendirme de karmaşıklaşmaktadır.
Siyasal partilerin toplumsal sınıf temeline dayalı klasik bölümlendirme yaklaşımı,
toplumsal sınıfların kaybolmaya başlaması, daha farklı değişkenlere gereksinimi ortaya
çıkartmıştır.** Yaş, gelir, cinsiyet gibi demografik değişkenlerin yanı sıra,†† coğrafi bölgeye
dayalı değişkenler de siyasal pazarın bölümlendirmesinde kullanılsa da; talebe ve tercihlere
daha fazla önem veren, seçmenlerin medya alışkanlıkları, siyasal konulara karşı tutumları ile,
yaşam döngüsü başta olmak üzere diğer yaşam tarzı ve faydalara dayanan bölümlendirme
alternatiflerine daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. Cwalina vd. (2012: 260)’a göre,
Ancak buna rağmen, gelenekçi özelliklerde ısrarcı olan siyasal partilere de rastlanabilmektedir. “...partilerin
seçmen grubuna baktığımızda seçmen grubunu ideolojik eksenlere oturtan siyasi partilerin çoğunlukta olduğunu
görmekteyiz. (Örneğin, Sosyalist partiler, liberaller, muhafazakâr partiler, liberal demokratlar gibi). Bazı siyasi
partiler, seçmenleri gruplara ayırıp onların istek ve beklentilerini karşılamak yerine herkesi kucaklayarak oy
oranlarını artıracaklarını düşünmektedirler. (Örneğin, kitle partilerinde olduğu gibi)” (Öcal vd., 2011: 406).Bu
bağlamda, siyasal partilerin tek bir bölümlendirme kriteri(ideoloji gibi) kullananları da, herkese hitap etme(pazarı
bölümlendirmeme gibi) hedefi olanların da benzer biçimde siyasal pazarlamanın ana ekseninden uzak oldukları
iddia edilebilir. Çünkü siyasal pazarlama, en temel hali ile, farklı seçmen gruplarının var olduğunu ve bu gruplara
farklı biçimlerde ulaşılması gerektiğini önermektedir. İdeoloji temelli ayrımlama ya da herkesi aynı görme, bu
sebeple doğru bir önerme olarak ele alınmamaktadır.
††
Siyasetçiler tarafından demografi ve siyasal bağlılık temelinde gerçekleştirilen bölümlendirmenin ilkel olduğu
söylenebilir. Bu durum ise, oy verme davranışı teorilerinin odağı düşünüldüğünde şaşırtıcı olmayacaktır(Dermody
ve Scullion, 2000: 204). Bu görüş, siyasal pazarlamanın siyasal hayatı farklı biçimde ele almasına bir örnek olarak
verilebilir. Çünkü sadece bölümlendirme yaklaşımı itibariyle bile, geleneksel çizgiden farklı bir yaklaşım ortaya
koyabilmektedir.
**
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bölümlendirme kriterleri aşamalandırılarak, temel düzeyde seçmenin parti kimliği (partizanbağımsız seçmen gibi) ve seçmenin gücü (şiddetli partizandan yüzer-gezer
seçmene(kararsız) kadar) kriterlerine göre seçmenler tasnif edilmekte, ikincil düzeyde ise
demografik, psikolojik ve davranışsal profiller incelenmektedir. Siyasal tüketicilerin karmaşık
yapısının ele alınmasında, çok aşamalı ve çok değişkenli yaklaşımın daha yararlı olabileceği
öngörülebilir. Burada sözü edilen kriterler, Tablo 5.2’de de görülebileceği üzere özetlenebilir.
Tablo 5.2: Siyasal Pazarın Bölümlendirilmesinde Kullanılabilecek Alternatifler


İnsanların ülkede yaşadıkları yer, tercihlerini etkileyebilir.



Birbirine yakın çevrede yaşayanlar, benzer sosyoekonomik, kültürel ve yaşam tarzı karakteristikleri
gösterir.



Ölçümlenmesi ve bilgi elde etmesi kolaydır.

Davranışsal



İnsanların parti ya da adaya karşı sadakati, siyasal üründen
elde etmeyi beklediği fayda gibi davranışları esas alınır.

Demografik



Yaş, aile yapısı, sosyal sınıf, gelir gibi.

Psikografik



Yaşam tarzı özelliklerine odaklanılır; boş zaman
aktiviteleri, yemek tercihleri, gazete okuma oranları gibi.



Ortak değerler tanımlanır ve pazar bölümü kişilerin inanç,
davranış, eylem, ilgi ve görüşlerine göre belirlenir.



Bireyin gerçek davranışı ve yaşam tarzına odaklandığından
daha anlamlı sonuçlar üretebilir.

Coğrafi

Kaynak: Bannon(2004) ile Smith ve Saunders(1990)’dan uyarlayan LeesMarshment(2009: 77).
Gerçekleştirilen siyasal pazar bölümlendirilmesi sonucunda oluşabilecek pazar
bölümleri Cwalina vd.(2011: 93)’e göre dört başlıkta toplanabilmektedir:
a)
seçmenler,

Rasyonel Seçmenler: Sosyal ve ekonomik konulara göre oy kararını belirleyen

b)
Duygusal Seçmenler: Aday/liderle ilgili özelliklere odaklanarak, duygularıyla
karar veren seçmenler,
c)
seçmenler,

Sosyal Seçmenler: Adayla ilişkilendirilen sosyal katmana göre karar veren

d)
Durumsal Seçmenler: Adayla ilgili görüşünü güncel haber/bilgilere göre
şekillendiren seçmenler.
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Bir başka sınıflamada, siyasal partilerin üç tür müşterisi olduğu iddia edilmektedir:
a)
Partiye üye yazılacaklar(kendiliğinden gelenler, üyelerin tanıdıkları, üye
getiricilerce getirilenler)
b)

Parti yandaşları ve sempantizanları

c)
Parti üyesi ya da sempatizanı olmamakla birlikte seçim sırasında başka seçenek
bulamadıkları için rakip partiler yerine bu partiye oy vermeye yönelecek(bir kerelik müşteriler)
geçicic kuşlar.
Yukarıda örneklendirildiği üzere, siyasal pazar bölümlerinin oluşturulmasında birçok
farklı yaklaşımın ve buna bağlı olarak da birçok farklı pazar bölümünün ortaya çıkması
mümkündür. Hatta Cwalina vd.(2011: 95-102)’ye göre kararsız seçmenler stratejik bir pazar
bölümü olarak üzerinde önemle durulması gereken bir siyasal pazar bölümüdür.‡‡
Siyasal pazarın bölümlendirilmesinde, hangi yöntem (tek-çok aşamalı) veya hangi
değişkenler (tek-çoklu) kullanılırsa kullanılsın, temel beklenti siyasal pazarın anlaşılmasıdır.
Siyasal partiler açısından pazar bölümlendirme, hangi kişi ve grupların, hangi siyasal konularla
ilgilendiğinin belirlenmesi ile hedef kitlelere hangi pazarlama çabalarıyla ulaşılmasının
anlamlandırılması açılarından yararlıdır. Hedef seçmen gruplarının belirlenmesi, doğru ürünün
doğru mesajlarla iletimi gibi kampanya özelinde katkı sağlamanın yanı sıra, partinin içerisinde
bulunduğu rekabet koşullarını anlamlandırmak ve farklı seçmenlerin ihtiyaç ve isteklerine daha
iyi cevap veren daha demokratik bir yönetim oluşturarak, hizmet kalitesi yükselen bir kamu
yönetimi yaratmak gibi faydalara da sahiptir. Bölümlendirmenin bir diğer yararı, Lilleker
(2005: 24)’e göre, ticari işletmelerden farklı bir biçimde, siyasal partiler tüm pazara hitap
etmeyi amaçlasalar da; bunu gerçekleştirmek pratik ve teorik olarak mümkün olmadığından,
siyasal pazarın bölümlendirilmesiyle ne genişlikte bir pazar bölümünün kapsam dışında
tutulacağı belirlenebilir. Lees-Marshment (2009b: 460) da, partilerin tüm pazar yerine,
geleneksel pazar bölümleri ile beraber yeni pazar bölümlerini hedeflemelerinin daha yararlı
olduğunu savunmaktadır.

5.3.Siyasal Pazarda Konumlandırma
Konumlandırma, ürünü ya da örgütü, seçilen pazar bölümleri ve örgütün imkanları
bakımından en uygun yere yerleştirmede tüketicinin algılarını, tutumlarını ve ürün kullanma
alışkanlıklarını belirleme ve uygulama sürecidir. Konumlandırma hem işletmeler hem de
ürünler için uygulanabilir. Ürünün fiziksel özelliklerinin yanında ürünün imajı yani tüketiciler
tarafından algılanışı ürünün konumlandırmasında önemlidir. Konumlandırmada rakiplerin
ürünlerinden farklı özelliğinin ne olduğu ya da gerçekte bir fark yoksa bile tüketicilerin bunu
algılamalarını sağlamak rekabete göre konumlandırmadır. Konumlandırma tüketicinin zihni ile
ilgilidir. Pazarda herhangi bir yere fiziki olarak koymayı değil tüketicilerin ürünü ya da
işletmeyi zihninde nereye koyduğu ile ilgilidir (Altunışık vd.2006: 123-125). Pazarlama bilimi

‡‡

Kararsızlar da, kampanya sürecinde karar verenler ve son dakikada karar verenler olarak tasniflenebilmektedir.
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açısından kapsamı bu şekilde özetlenebilecek olan konumlandırma, siyasal pazarlama açısından
da önemlidir.
Siyasal konum tanımlaması, seçmen bağlılığını ve diğer partilerle rekabet edebilecek
konumdaki parti yeteneğini belirleyebilecektir. Partilerin rekabet konumları, ülkenin farklı
bölümlerinde farklı olabilir. Bir seçim sürecindeki farklı rekabet alanlarında, seçmenlerin
adayları ve partileri nasıl algılayacakları önemlidir. Konumlandırmada aşağıda belirtilen
aşamalar izlenmektedir (Gürbüz ve İnal, 2004: 135)

seçiniz.

Ürünleri veya hizmetleri etkin bir şekilde farklılaştıracak anahtar kriterler


Eksenlerinde birbirinden farklı kriterlerin belirtildiği, iki boyutlu bir ürün
konumlandırma haritası çiziniz.

Sonuçta oluşan dört dilimli matriste önemli rakiplerinizin ürünlerini veya
hizmetlerini işaretleyerek gösteriniz.

Konumlandırma haritasında ürünlerin veya hizmetlerin belirtilen hedef pazar
içerisinde, nerelerde en etkin şekilde rekabet edebileceğini açıklayınız.

Şirketin ürünlerini veya hizmetlerini uygun bir şekilde konumlandırmak için bir
pazarlama planı geliştiriniz.
Yukarıda sözü edilen süreç, siyasal partilerin ya da liderlerin kullanımına da uygun hale
getirilebilir. Burada önemli olan, birinci basamaktaki anahtar kriterlerin seçilmesidir.
Seçmenlerin siyasal dünyaya dair algılarının hangi iki boyutta toplanabileceği, kamuoyu
araştırmaları yardımı ile belirlenebilir. Bu veri, partinin ya da liderin(adayın) rakipleri
karşısındaki konumunun ortaya konulmasında oldukça faydalıdır. Parti ya da aday, siyasal
rekabet ortamındaki yerini tespit ederek, rekabete nasıl başlayacağından hangi rakipleri esas
rakip olarak kabul edeceğine dek bir çok hususta önemli bir başlangıç noktası elde etmiş
olacaktır.
Parti konumlandırması, siyasal pazarlama sürecinin çok önemli bir yönüdür. Strateji
uzmanları, partinin uyguladığı politikalar konusunda seçmenleri ikna etmek ve seçimlerde
desteklerini almak için, konumlandırmayı kullanırlar. Partiler belirli bir tema seçmek (örneğin
Avrupa Birliği politikası) ve bu temanın yansımasını (örneğin AB üyeliği konusunda spesifik
politikalar) seçmenlerine benimsetmek durumundadırlar. Aday, seçim konularında kilit rolü
oynayan olayın ve hedef seçmen kitlesinden hangisinin/ hangilerinin en çok oyu
kazandıracağını bilmek ve kendisini/ partisini bu nokta doğrultusunda konumlandırmak
durumundadır. Siyasal strateji uzmanları partilerin sahip oldukları destekleri artırmada,
politikalar, yayınlar, ideoloji ve sunum şekli kadar iyi düşünüp kararlaştırdıkları tartışmaları,
seçmenlerin zihnindeki mücadeleyi kazanmak için kullanırlar. Parti konumlandırması,
seçmenlerle ilgi kurulan süreçtir. Parti konumlandırması sürecinde, siyasal partilerin sorunlara
ilişkin birbirine yaklaşan görüşleri vardır. Parti konumlandırması, adaylar ve rakipler arasındaki
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ilgileri ve zıtlıkları seçmenlere özetleyerek veren düşünce olmaktadır (Gürbüz ve İnal, 2004:
136)
Pazar bölümlendirme, hangi seçmen grubuna hangi pazarlama çabalarıyla
ulaşılacağının belirlenmesi ve partilerin, siyasal hayatı anlamlandırmayı kolaylaştırması
açısından seçmenlerin yararınadır. Ancak siyasal bir pazar bölümü, seçmenlerin yüksek siyasal
katılım oranı taşıması ve siyasi üründeki değişime tepki vermesi gibi iki temel özelliğe sahip
olmalıdır. Bu özelliklere sahip pazar bölümü oluşturulduktan sonra ise, seçmenlerle iletişim
kurma süreci olan konumlandırmadan yararlanılır. Siyasal partilerin konumlandırılması, adayın
ve rakiplerinin güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilerek; adaya özgü kişisel özelliklere dayanan
bir imaj oluşturmak, siyasal konulara göre adayın konumunu belirlemek ve bu iki unsurdan
hareketle, hedef kitlelere göre, sürekli kampanyanın içeriğini hazırlamak adımlarından oluşur.
Siyasal konumlandırmada; bilişsel, imaj, duygusal ve eylemlerle ilgili alternatif stratejiler,
bölümlendirme araçları gibi giderek zenginleşmektedir. Konumlandırmayla, seçmen sadakati
ve partinin rekabet edebilirliği belirlenirken, aday imajının yönetilmesi seçmen ihtiyaçları ile
parti kimliği arasında bağ kurulması ve parti politikalarının tasarımı da mümkün
olabilmektedir.
Siyasal pazar konumlandırması bir kez yapılan ve ömür boyu devam eden stratejik bir
karar değildir. Nasıl ki ticari pazarlarda işletmeler durumlarını zaman zaman gözden geçirip duruma ve şartlara göre- yeni pazar konumlandırma ihtiyacı duyarlarsa, siyasal pazarda da aynı
şey geçerlidir. Hatta siyasal pazarlarda yeniden konumlandırma ihtiyacı daha sık ortaya
çıkabilir ve siyasal pazarlar da bunun için daha elverişlidir. Çünkü siyasi pazarlar son derece
dinamik, her an yeni gelişmelerin yaşandığı, yeni faktörlerin etkilerinin görüldüğü, yeni
rakiplerin ortaya çıktığı ve yeni şartların oluştuğu bir pazardır. Bu pazarda siyasal karar vericiler
partiyi yeni şartlara göre yeniden konumlandırmak ve pazara bu konumları ile sunmak, buna
göre bir algı oluşturmak durumundadırlar. Diğer türlü, pazardaki geleneksel konumlarından
hareketle seçmene hitap ettiklerinde, seçmen açısından her zaman aynı kabul ile kabul
edilmeleri mümkün olmayabilir. Çünkü hem seçmenler partinin kendini yenilemesini, yeni
şartlara uyum sağlamasını ve karşılarına daha yenilenmiş ve ihtiyaçlarım karşılama
potansiyeline sahip bir parti olarak çıkmasını arzu eder; hem de siyasal pazar eski(miş) imaja
sahip bir partiye daha fazla tolerans göstermeyebilir.
Dünyada değişen şartlar da son derece etkili olmak üzere bir ülkedeki (değişen) şartlar,
partileri pazardaki konumlarını gözden geçirmeye iter. Aksi halde partiler kendilerini doğal
olarak siyasi pazarın dışında bulabilirler. Bu durum, pazarda eskimiş teknolojisi dolayısıyla
kendi kendine demode olan bir ürüne benzetilebilir. Böyle bir ürünü hiçbir tüketici satın almak
istemez. Aynı şey siyasi partiler için de geçerlidir. Siyasi görüş, problemlere yaklaşım ve çözüm
kapasitesi itibarıyla seçmenlerin istek, ihtiyaç ve beklentilerini karşılama kapasitesini
kaybetmiş bir partiyi yeterli büyüklükteki bir seçmen grubunun desteklemesi beklenemez
(Polat, 2015: 381).
Bölümlendirme ve konumlandırma, partilere ‘hedef seçmenlerini’ tanıma ve pazarlama
çabalarının etkinliğini arttırma imkânları sunmaktadır. Ayrıca gerekli durumlarda, partilerin ya
da adayların yeniden konumlandırma ile siyasal pazarın dinamik yapısına uyum sağlama
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imkanı bulabilmektedirler. Seçmenlerse, siyasal pazarın kompleks yapısını daha kolay
anlayabilmektedir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Siyasal pazar, seçmenin odak noktada olduğu, partilerin ve diğer tüm paydaşların
seçmenle etkileşimini içeren çok boyutlu karmaşık bir yapıdır. Siyasal pazarda başarının şartı,
iktidara gelmeyi sağlayacak en fazla oyu almak olduğu için, siyasal partilerin olabildiğince
geniş bir kitle ile etkileşime geçmesi gerekmektedir. Ancak bu gerçekleştirilirken, siyasal
pazarın homojen alt kümelere bölünmesi yani pazar bölümlendirmesinin gerçekleştirilmesi
gerekmektedir. Bu sayede, en temel hali ile, siyasal partiler kaynak israfının önüne geçerek,
doğru pazar bölümüne doğru bir strateji ile ulaşma şansını yakalayabilir. Pazar bölümündeki
başarının bir diğer koşulunun da, konumlandırma olduğu söylenebilir. Siyasal
konumlandırmada amaç, fiziki bir yerleşme değil, tüketicinin(seçmenin) zihninde rakiplere
göre avantajlı bir konum elde etmektir.
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Bölüm Soruları
1) Seçmenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Seçmenlerin istek ve gereksinimleri vardır.
b) Seçmenlerin satın alma/oy verme güçleri vardır.
c) Seçmenlerin satın alma/oy verme güçlerini kullanma isteği olmalıdır.
d) Hepsi
2) Aşağıdakilerden hangisi siyasal pazarın unsurlarından birisidir?
a) Kamu çalışanları
b) Siyasi parti çalışanları
c) Basın
d) Hepsi
3) Aşağıdakilerden hangisi siyasal pazarı bölümlendirme kriterlerinden birisi
değildir?
a) Eğitim düzeyi
b) Mahalle büyüklüğü
c) Yaş
d) Meslek
4) Aşağıdakilerden hangisi siyasal pazarı bölümlendirme kriterlerinden birisi
değildir?
a) Psikografik
b) Demografik
c) Jeolojik
d) Davranışsal
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5) Aşağıdakilerden hangisi adayla ilgili görüşünü güncel haber/bilgilere göre
şekillendiren seçmen tipidir?
a) Rasyonel seçmen
b) Durumsal seçmen
c) Duygusal seçmen
d) Kararsız seçmen
6) Aşağıdakilerden hangisi aday/liderle ilgili özelliklere odaklanarak duygusal karar
veren seçmen tipidir?
a) Duygusal seçmen
b) Rasyonel seçmen
c) Durumsal seçmen
d) Kararsız seçmen
7) “........................ ürünü ya da örgütü, seçilen pazar bölümleri ve örgütün imkanları
bakımından en uygun yere yerleştirmede tüketicinin algılarını, tutumlarını ve ürün kullanma
alışkanlıklarını belirleme ve uygulama sürecidir.” biçiminde tanımlanan kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Konumlandırma
b) Çoklu bölümlendirme
c) Bölümlendirme
d) Yeniden konumlandırma
8) Yaş, gelir, aile, sosyal sınıf gibi unsurları barındıran siyasal pazar bölümlendirme
kriteri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Psikografik
b) Demografik
c) Coğrafi
d) Davranışsal
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9) Aşağıdakilerden
kriterlerden birisidir?

hangisi

siyasal

pazarı

bölümlendirmede

kullanılabilecek

a) Seçmen kararlılık düzeyi
b) Değer yargıları
c) Oy alışkanlıkları
d) Hepsi
10) Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik konulara göre karar veren seçmen
tipidir?
a) Rasyonel seçmen
b) Durumsal seçmen
c) Duygusal seçmen
d) d)Kararsız seçmen

Cevap Anahtarı
1)d, 2)d, 3)b, 4)c,5)b, 6)a, 7)a, 8)b, 9)d, 10)a.
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6. SİYASAL ÜRÜN, FİYAT VE DAĞITIM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, siyasal pazarlama karmasının dört unsurundan ürün, fiyat ve dağıtım
başlıkları öğrenilecektir. Siyasal tutundurma ise, ayrı bir bölüm olarak ele alınmaktadır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Siyasal ürün kavramının neler içerebileceğini düşününüz.
2) Siyasal fiyatın kapsamının içerisinde neler olabileceğini tartışınız.
3) “Partilerin il ve ilçe teşkilatları gibi, siyasal kampanyaları da bir dağıtım aracıdır”
ifadesini tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Siyasal ürün, fiyat ve
dağıtım konuları ele
alınmaktadır.

Siyasal ürün, fiyat ve dağıtım
ile ilgili düşünme becerisi
kazandırılacaktır.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Metinler ve örnekler ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Siyasal fiyat



Siyasal ürün



Siyasal dağıtım



Siyasal ürün paketi



Psikolojik fiyat
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Giriş
Pazarlama karması, ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtımdan oluşmaktadır. Söz konusu
dört unsur, pazarlamanın kontrolü altındaki değişkenler arasında yer almakta olup, birbirleri ile
uyumlu çalışmak zorundadır. Bu bağlamda, siyasal pazarlama açısından ürün, fiyat ve dağıtım
ile kastedilenler ortaya konularak, siyasal pazarda bu değişkenlerin etkisi bu bölümün içeriğini
oluşturmaktadır. Her bir başlık için kavramın pazarlama karşılığı ele alındıktan sonra, siyasal
pazarlamadaki yeri ifade edilmektedir.
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6.1. Siyasal Ürün
Mal ve hizmetler, tüketicilerin fizyolojik, sosyal ve psikolojik olarak hissettikleri
eksiklikler ya da ihtiyaçları karşılayan somut ve soyut unsurlar olarak tanımlanabilir. Bir başka
deyişle, mallar(ürünler) somut, duyu organlarıyla algılanabilen pazarlama bileşeni iken,
hizmetler ise genellikle duyu organlarınca algılanamayan, soyut, ancak tüketiciler tarafından
hissedilebilen pazarlama bileşeni olarak tanımlanabilir. Bu anlamda bir ürün, ambalaj, renk,
fiyat, kalite, marka ve satıcının hizmet ve imajını içeren somut ve soyut nitelikler setidir. Somut
bir mal, soyut bir hizmet, yer, kişi ya da fikir bir ürün olabilir.
Siyasal ürün perspektifinde ise, hizmet kavramının ön plana çıktığı ifade edilebilir. Bu
noktada, hizmet kavramını somut olan ürün kavramından ayırmakta yarar vardır. Hizmetler,
soyut ve heterojen olup; stoklanamayan ve belirli bir aracı ile kullanıcılara ulaştırılması
gereken bir yapıya sahiptirler. Soyutluluk veya dokunulmazlığın hizmetler açısından ortaya
çıkardığı temel sonuç, hizmetleri tüketicilerin duyu organlarıyla algılayamamasıdır.
Heterojenlik ise, hizmeti alan ile verenlerin ve ayrıca zamanın değişkenliğine vurgu
yapmaktadır. Hizmetlerin bir diğer önemli özelliği, üretimle tüketimin eş zamanlı olmasıdır.
Örneğin, eğitim hizmeti üretildiği anda tüketilmektedir. Hizmetler, stoklanamaz niteliktedir.
Örneğin, bir havayolu firmasının herhangi bir seferinde uçan uçağının koltuk sayısı 100 ise, o
uçuş saati geldiğinde dolu koltuk sayısı 60 olduğunda 40 koltukluk hizmeti stoklaması mümkün
değildir. Hizmetlerin son özelliği ise, belirli bir aracı ile kullanıcılara ulaştırılmaları
gerekliliğidir. Örneğin, tıraş hizmetinde berber, ulaşım hizmetlerinde araçlar ve personel,
yemek yeme hizmetinde garsonlar, danışmanlık hizmetlerinde avukatlar, müşavirler vb., sağlık
hizmetlerinde doktorlar ve diğer sağlık personeli ile eğitim hizmetlerinde eğitimciler,
hizmetlerin sunulmasındaki aracı konumundadırlar (Altunışık vd., 2006: 131-134).
Siyasal pazarlama karmasının ilk boyutu olan ürün; lider, adaylar, parti üyeleri ve
teşkilatı, semboller, parti tüzüğü ile politikalar gibi unsurları içeren ve devamlılık esasına dayalı
bir yapıya sahiptir. Siyasal ürün, çok bileşenli yapısı, önemli ölçüde bağlılık duygusu içermesi,
değişkenlik taşıması ve soyutluluk özelliği gibi karakteristiklerinden ötürü seçmenin karar
verme sürecini zorlaştırmaktadır. Ayrıca ticari nitelikli fiziksel ürünlerden farklı olarak; 4-5
yılda periyodik olarak satışa sunulması, siyasal pazarın beklentilerine göre yeniden tasarımının
zorluğu ve oy verme (satınalma) sonucu seçmen için ne gibi faydalar yaratacağının belirsizliği
özellikleriyle de, siyasal ürünü anlamak zordur. Siyasal ürün, tüm bu kompleks yapısıyla
birlikte, sosyal bir ürün özelliği de taşıdığından, pazarlamacılar; düzenleme (tasarım), değer
katma, sembolleştirme ve elde edilmesini kolaylaştırma yolları ile değer yaratabilirler. Siyasal
ürün, soyut olması ve hizmet üretenden ayrılamaması nedenleriyle, hizmet boyutuyla da ele
alınabilmektedir. Bu ise, siyasal pazarlama ile siyasal ürünün farklı bir biçimde incelenme
imkanına sahip olunduğuna işaret etmektedir.
İster ticari, isterse siyasal pazarlama açısından olsun; bir ürünün pazarlanabilirlik
kapasitesi, başarılı bir pazarlama faaliyetinin elde edilebilmesi için oldukça önemlidir. Bütün
ürünlerin pazarlanabilirlik kapasitesinin-kısaca pazarlanabilirliği de denilebilir-aynı olduğunu
söylemek güçtür. Siyasal pazarlamada önemli hususlardan bir tanesi, ticari pazarlama
faaliyetlerinden daha zor olmasıdır, denilebilir. Çünkü eldeki ürün, -pazarlamacılar açısından115

her zaman pazarlanabilirliği yüksek bir ürün olmayabilir. Ayrıca, siyasal ürün sınırları belli bir
ürün de değildir. Sözü edilen tüm bu özellikler bir araya getirildiğinde; siyasal ürün; hizmet
boyutuna da sahip sosyal bir ürün olarak; seçmenlerin istek ve ihtiyaçlarını gidermeye yönelik,
çok bileşenli bir yapı olarak ifade edilebilir.
Literatürde, siyasal ürünün içeriği ile; partinin kendisi, teşkilatı, lideri, ideolojisi,
politikaları, adayları, imajı, adayın ve partinin davranışları, iletişim biçimi, vaatleri, markası
gibi unsurlar ve bunların bütünlüğünden söz edilmektedir. Bir başka görüşe göre ise, mamul
unsuru, parti programı, aday ve siyasi fikir temeline indirgenebilir. Hatta tüm bu unsurların
ifade edilebilmesi için, ‘siyasal paket’ kavramı da kullanılabilmektedir.
Baines vd. (2003: 53)’e göre ise, siyasal ürün, somut siyasal ürün (parti fikirleri, parti
kişiliği ve ilkeleri) ve genişletilmiş siyasal üründen (parti üyeliği, gelecek politikalar, parti
konferansları) oluşmaktadır. Okan vd.(2013: 134)’te ise, siyasal ürünün kişi/parti/ideoloji(çok
bileşenli kısım), sadakat düzeyi ve değişkenlik olmak üzere üç kısmı bulunduğuna yer
verilmektedir. Politika değişimlerinde, yüksek sadakat düzeyi parti veya adaya esneklik imkânı
verirken; değişkenlik, aday ya da partinin seçim sonrası koalisyona girerken değişebilir bir satın
alma tercihini ifade etmektedir.
Daha kapsamlı bir sınıflandırmaya göre, siyasal ürün, çekirdek ürün (partinin temel
ideolojisi ve ilgili hususların dayandığı yapı), somut ürün (pazarlama karması unsurları ile
seçmene sunulan her şey), genişletilmiş ürün (siyasal ürünün deneyime ve hazza sayalı soyut
özellikleri) ve beklenen (potansiyel) ürün (siyasal ürünün gelecekle ilgili içerdikleri) olmak
üzere dört aşamaya sahiptir. Bir diğer deyişle, siyasal pazarlama literatüründe siyasal ürün
içeriği ve tasnifi ile ilgili farklı yaklaşımlara rastlanabilmektedir. Ancak siyasal ürün içerisinde
liderin ve imajının, en önemli unsur olduğuna dair bir uzlaşıdan söz edilebilir.
Siyasal ürün paketinin içerisinde, lider ve imajının, diğer unsurlardan daha ön planda
olduğu söylenebilir. Siyasi partilerin ideolojik konumları ve sundukları vaatler açısından
farklılaşmalarının azalması ile seçmenler, siyasal ürün paketini liderin şahsında somutlaştırma
eğilimindedirler. Bu durum ise, İslamoğlu (2002: 119)’na göre, partinin imajı ile liderin imajı
arasında güçlü bir bağ oluşmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda, lider ve imajının siyasal
ürünün anlaşılmasını kolaylaştırdığı söylenebilir. Hatta, Savigny (2004: 29), lider imajının
algılanmasının asıl siyasi ürün olduğunu öne sürmektedir.§§
Siyasal pazarlamanın lider ve imajını öne çıkardığı eleştirilerine karşın, lider ve imaj
çalışmalarının 1930’lardan beri psikoloji temelinde ele alındığı ve liderliğin spesifik özellikleri
ile başarıyı garanti eden etkin bir liderlik yaklaşımı arasında sistematik bir ilişki olmadığı
bilinmektedir. O halde, lider ve imajın, siyasal ürünün seçmenle iletişimi kolaylaştırdığı
söylenebilirken, siyasal pazarlamanın salt lider ve imajına dayanan bir siyasal hayat savunduğu

§§

Burada salt imajın tek başına bir anlam ifade etmediğini belirtmekte fayda vardır. Göksu (2013:79)’ya göre,
imaj tek bir anda çekilen fotoğraf karesi olarak betimlenirken, itibar ise farklı zamanlarda çekilen fotoğraf
karelerinden oluşan bir albümdür. Bu bağlamda, imaj önemli bir başlangıç teşkil etse de, sürdürülebilir bir itibara
döndürülmedikçe anlamını yitirebilme şansına sahiptir.

116

iddia edilemez.*** Çünkü siyasal pazarlama yaklaşımında her ürün gibi, siyasal ürünlerin de bir
yaşam eğrisi vardır ve bu eğride düşüşe geçenlerin yerine yenileri konmalıdır. Bir diğer
ifadeyle, siyasal pazarlamanın savunduğu siyasal ürün, seçmenle iletişimi kolaylaştıran ve
seçmen isteklerine göre şekillendirilerek gerektiğinde değiştirilebilen bir unsurdur.
Diğer siyasal partilerle rekabetin farkına varılması ve siyasal ürünlerden hayat
eğrilerinin sonuna yaklaşanların yerine yenilerinin konulması gerekliliği, siyasal ürün
geliştirme süreci olarak ifade edilmektedir. Lloyd (2005: 29)’a göre, siyasal partilerin
ürünlerini farklılaştırmada geleneksel olarak en çok tercih ettikleri temel, ideolojidir. Ancak
siyasal pazarlama yaklaşımı ile, siyasal ürün geliştirmede; iç tepki analizi (seçmen
gereksinimleri ile parti içi önceliklerinin uyumlaştırılması), rekabet analizi (ürünün diğer
partilerin sunduğu tekliflerden farkının belirlenmesi) ve destek analizi (pazar bölümlerinin
tanımlanması) ile vaatlerin gerçekleştirilebilirliği (başarılabilirlik) kriterlerinin birlikte ele
alınması gerekmektedir. Ürün geliştirmenin kaynakları, iç ve dış pazar çevreleri olabilirken,
yeni politika, parti ya da liderler, seçmenlerce onaylanmalıdır. Bir başka deyişle, geliştirilen
siyasal ürünlerin hayata geçirilebilirliği, formel olarak yasama ve yürütme organları ile test
edilebilmektedir.
Literatürde, siyasal ürünlerin incelenmesinde, marka ve markalama
terminolojisinden, giderek daha fazla bahsedilmektedir. Siyasal pazarlamanın, ticari
pazarlama uygulamalarını benzetimler yoluyla siyasal hayata taşıması gibi, marka terminolojisi
de siyaset bilimi değişkenlerini açıklamada benzer şekilde kullanılmaktadır. Öte yandan,
markalama gibi terminolojilerin siyaset bilimi dünyasında kullanımının etik olmadığına dair
tartışmalar mevcuttur. Buna göre, siyasal partiler ‘düşünceleri’ savunan, etik değerlere ve bir
dizi geleneğe sahip olan; ayrıca bu faktörlerin toplum bilincine aykırı olmadığı yapılar olarak
görülmektedir. Her ne kadar markalamaya bir direnç olsa da, siyasal markalama, etik dışılığı
ya da gelenekselciliği dışlamamaktadır. Hatta Lilleker çalışmasında bunu şu şekilde
açıklamaktadır: “...Kapferer’in Piramidi, kullandığı dil ve üç katmanlı yaklaşım, siyasal bir
partinin marka ederini ifade etmede yararlı olabilir. En içteki katman, siyasal partinin özünü,
köklerini ve tarihini içerir. Bu temel katmanı saran kavramlar, politika kısıtlamaları ile
değiştirilemez nitelikte olmalıdır. En dıştaki katman ise, ilk iki katmandaki değerlerin
kamuoyuna sunulmasıdır. Bu sunumda, partinin özü ve değerleri, markanın veya partinin
potansiyel müşterilerine aktarılmalıdır. Görüldüğü üzere, siyasal markalama, siyasal
terminolojinin dışlanmasını değil; siyasal pazarlama ile uyumlaştırılmasını içermektedir. Ancak
bu çalışmanın kapsamı, marka terminolojisinin hangi unsurlarının siyasal hayata nasıl
uygulanabildiği detaylarını içermediğinden, markalamaya neden gerek duyulduğu,
markalamanın önemi ve faydaları, öz bir biçimde ele alınmaktadır.

Aday imajının öne çıkartılması yalnızca adaylar tarafından değil kimi zaman da siyasi partiler tarafından da
tercih edilebilen bir uygulamadır. Bunun en önemli sebebi ise, seçim zamanı partilerin adayların kişiliklerini ön
plana çıkartılarak ve adayların siyasal reklamları yapılarak birbirine benzer parti programından daha fazla etki
sağlayacağına inanılmasıdır. Ancak, her durum ve şartlar için genellenebilecek aday imajı kriterlerinden
bahsetmek oldukça güçtür. Mevcut şartlar, zaman, mekan ve adaydan kaynaklanabilecek bir çok faktörün etkisi
ile aday imajı kriterleri farklılıklar gösterebilmektedir. Örneğin, yerel seçimlerde, adayın partinin önüne geçtiği
iddia edilmektedir. Bu bağlamda, aday ve imaj sadece, seçmenlerin siyasal dünyayı somutlaştırmasına yardımcı
olan unsurlar olarak düşünülebilir.
***
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Tutundurma kanallarının dinleyici kitlesini çok parçalı hale getirmesi, tüketicilerin
bilinçlenerek doğru değer taleplerinin ve sosyal sorumlulukla ilgili endişelerinin artışı, yeniden
satınalma davranışı başta olmak üzere, satınalma davranışındaki duygusal boyutun keşfi,
markalamanın önemini genel olarak arttırmıştır. Siyasal tüketicilerin de benzer değişimlerden
etkilenmesinin yanı sıra, birçok demokraside seçmenlerin artan kararsızlığı ve partizan
eğilimlerdeki azalma, partizan sadakatler yerine marka sadakati gibi yeni yollarla seçmenlere
ulaşmayı zorunlu kılmaktadır.
Scammell (2007: 187 – 188)’e göre; siyasal markalama; partiler ve liderlerinin, ekonomi
yönetimi, politika taahhütleri ve dağıtım yeterlilikleri gibi fonksiyonel; ve güven, eşsizlik
(rakiplerden net olarak farkı ortaya koyma), doğruluk ile hem göze hem kulağa hitap edebilme
gibi duygusal olarak algılanmalarına ilişkin stratejik çabalara dayalı kavramsal bir çerçeve
ortaya koymaktadır. Öz olarak, markalama; siyasetin sert içeriği kadar (politikalar, siyasal
konular gibi), daha yumuşak boyunu da (duygusal bağ, değerler gibi) içermelidir. Ayrıca, bir
markanın iç değerler, sunum ve tüketici algısını içermesi de, siyasal hayat için yararlı bir yapı
oluşturma şansına sahiptir.†††
Marka terminolojisinin siyasal hayatta daha fazla karşılık bulması ile, seçmenlerin parti
seçim kararlarının, algıların ön planda olmasından ötürü marka seçim kararları ile benzetimi ve
siyasal pazardaki rekabetin farklı bir biçimde (marka rekabeti) ele alınması mümkün
olabilmektedir. Siyasal markaların, seçmenin ürün paketini değerlendirmesi gibi, bütünleşik
tutundurma çabalarını da kolaylaştırdığı söylenebilir. Lees-Marshment(2009: 112)’de siyasal
markaların faydalarını şu şekilde özetlemektedir:
a)

Parti veya adayları ile ilgili bir kimlik duygusu oluşturur.

b)

Siyasal pazardaki zayıflayan güce karşın, partizanlığı arttırabilir.

c)
Seçmenlerin bilgiyi işleme süreçlerine yardım eder ve aldıkları karardan daha
emin hissetmelerini sağlar.
d)

Seçmenlerin bir partinin ne olduğunu anlamalarına yardımcı olur.

e)

Bir parti ya da adayın rekabetteki farkını ortaya çıkarmaya yardımcı olur.

f)
olacaktır.
g)

Siyasal markalar birçok farklı özellikten oluştuğundan, ölçümü ve değişmesi zor

Bir siyasal marka, seçmen deneyimlerinden oluşabilir.

†††

Siyasal markalamada, liderin rolüne dair yapı ise şu şekilde ifade edilebilir: “...parti ve lider ayrı ayrı ele
alındığında, birbiri ile oldukça yakın ilişkili iki markadan söz edilebilir. Ancak 2010 İngiltere Genel
Seçimleri’nde görüldüğü üzere, lider bu ikili yapının ‘amiral gemi’ markası özelliği taşımaktadır. Ancak liderin
markasının kampanya sürecinde yönetiminde; televizyon tartışmaları, siyasal reklamlar ile kontrol edilemeyen
ve etkileri önceden kestirilemeyen beklenmedik olaylar olmak üzere üç durumun varlığına dikkat edilmesi
gerekmektedir(Smith ve French, 2011: 721).
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Pazarlamadaki ürün ve marka terminolojilerinin siyasal hayata aktarımı ile, seçmenlerin
siyasal değişkenleri algılamaları kolaylaştırılabilmektedir. Partiler ise, yeni seçmene siyaset
biliminin ideoloji ve sınıf temeline dayalı sınıflandırmasının yetersizleşmesinden ötürü, farklı
bir biçimde ulaşabilme ve bu yeni seçmen yapısını anlayabilme imkânlarına sahip olmaktadır.
Mübadelenin taraflarının karşılıklı olarak, birbirlerini anlamaları ise, demokrasinin daha
sağlıklı işlemesine katkı sağlama potansiyeline sahiptir.
Siyasal marka olarak liderlerin ele alındığı bir çalışmanın sonuçları Tablo 6.1’de
görülmektedir. Buna göre, Amerika ve İngiltere liderlerinin görevde oldukları süre içerisinde
ortaya koymuş oldukları performans, marka perspektifinde değerlendirilebilmektedir. Tablo
6.1’de de görülebildiği üzere, liderler marka olarak ele alınabilmekte, marka değerleme
kriterlerine göre performansları izlenebilmektedir. Bu sayede, hem mevcut markanın (liderin)
takibi ve yönetimi gerçekleştirilebilmekte, hem de gelecek dönem markaları için bir yol rehberi
hazırlanabilmektedir. Elbette ki, aynı ülkenin iki ya da daha çok lideri kıyaslanarak, mevcut bir
siyasal pazardaki marka rekabeti de analiz edilebilir.
Tablo 6.1: Blair ve Clinton’un Marka Performansları
Başarılı
Marka
Kriteri
Basitlik

Eşsizlik

Güvence

Bill Clinton
1992-2000

Tony Blair
1997-2005



İletişim ekibinin organizasyonu
 İletişim ekibinin organizasyonu ve
ve anlaşılır iletişim
anlaşılır iletişim ( herkes için fırsat
ile ‘yatırım ve reform’)
 Görevinin ilk birkaç ayında
Clinton’ın kampanya mesajının
sürdürülmesi(hükümet başarısız,
halkımıza ve değerlerimize
ihanet edildi) Ancak;
Ekonomi ve sağlık gibi ana
konulardaki
açıklığın,
medyanın
ilgisinin olduğu alt konularda olmaması
 Yeni
demokrat
olarak
 Etkin farklılaşma, pozitif yanları
farklılaştırma,
kişisel
öne çıkarma(örneğin; rakibin
özelliklerini kullanma
zayıflıklarına karşı sosyal adalet
ve geçmişe dönüklük
 Vergi kesintilerine doğrudan evet
ya da hayır demeden vergi
 Merkezi siyasal duruş
kesintileri getirmesi
 Merkezi siyasal duruş
 Yeni orta sınıf seçmenlere uygun
 Orta sınıfa dönük politikalar
politikalar(orta sınıfa vergi
uygulanması(suçla mücadele ve
kesintileri ve kolej ücretlerinde
hükümet harcamalarını azaltma)
yardım) Ancak;
 Eski İşçi Partisi döneminin yüksek
Sosyal liberallerin güvenini
vergileri ve grevlerine dönüşümü
sürdüremediğinden 1994’te oy kaybına
engellemiştir. Ancak;
uğramıştır. Öte yandan;
Yeni İşçi Partisi’nin yüksek
Kamu sektörüne odaklanarak, beklentilerini karşılayamamıştır.
yeniden popülerlik kazanmıştır.
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Yoğun çalışan hanehalkıyla etkin
bir iletişim kurmuştur. Ancak;
Göreve geldiğinde bu iletişim
zayıflamıştır.
Değer temelli
 Fırsat, sorumluluk ve toplumsal
 Refahın eşit dağılımı, herkes için
birliktelik
gibi
değerler
fırsatlar, sorumluluk ve toplumsal
geliştirmiştir. Değerler temelinde
birliktelik gibi değerlerden oluşan
politikalar üretmiştir. Ancak;
bir dil kullanmıştır. Ancak;
Lewinski skandalı ile darbe
Kamuoyu ile iletişimde, politika
almıştır.
derinliği, prensipler ve ideoloji olmaması
eleştirilerine maruz kalmıştır. Ayrıca
Blair, her değere yakın algılandığından
markasına zarar vermiştir.
Vaatlerin Yerine
 Hedef kitleye göre sözler. Ancak;
 Hedef kitleye göre vaatler.
Getirilmesi
Siyasal sistemde uygulama
 Yıllık icraat raporları. Ancak;
kısıtlamaları(sağlık sistemi planının
Yine de seçmenlerce vaatleri
uygulanamaması gibi). Seçmenler bütçe yerine getirmede başarısız olarak
açığının azaldığı ve istihdamın arttığına algılanmıştır.
inanmamışlardır. Bu yüzden, hükümet
düzeyinde
kendini
savunmaya
odaklanıp, eyaletleri ihmal etmiştir.
Zaman geçtikçe pozitif algılanması
artmıştır.
Kaynak: Needham, 2005: 349-355’ten akt.Lees-Marshment, 2009: 114.
Tutku

6.2. Siyasal Fiyat
Dar anlamda fiyat, mal ve hizmetler için talep edilen(alınan) parasal bedel olarak
tanımlanabilir. Daha geniş bağlamda, fiyat, bir mal veya hizmete sahip olma veya kullanmaktan
kaynaklanan faydalar karşılığında tüketicilerin ödediği değerlerin toplamıdır. Dolayısıyla, bir
pazarlama karması elemanı olarak fiyat tüketiciler açısından düşünüldüğünde, etikette yazılan
fiyattan ziyade, satın alınan mal veya hizmetin tüketiciye olan maliyeti ön plana çıkmaktadır (
Altunışık vd., 2006: 165).
Bu bölümde, siyasal pazarlama karması içerisinde, üzerinde en fazla tartışılan ve
özellikle siyasal hayatta parasal bir karşılığın tanımlanamayacağı eleştirisine yol açan fiyat
bileşeni incelenmektedir. Siyasal fiyat, sosyal mübadele perspektifinde ele alınarak, içeriği ve
ticari fiyatla farkları öz bir biçimde aktarılmaktadır. Ancak siyasal pazarlama eleştirileri
içerisinde öne çıkan bir başlık olmasına karşın, siyasal fiyatla ilgili literatürün diğer siyasal
pazarlama karması başlıkları kadar kapsamlı olmadığı ifade edilmelidir.
Ticari pazarlar ile ticari olmayan pazarlardaki mübadeleler farklıdır. Ticari olmayan
mübadelelerde de, kaynakların bir unsurdan diğerine aktarımı gerçekleşse de, ödeme biçimi
açık değildir. Ödül verilmesi, vergilerin ödenmesi gibi unsurlar, ticari olmayan pazarlardaki
mübadelelere örnek teşkil etmektedir. Bu durum ise, kâr amaçsız, sosyal bir mübadele niteliği
taşıyan siyasal pazarlardaki fiyat bileşenini tanımlamayı güçleştirmektedir.
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Literatürde siyasal fiyatın tanımlanmasında iki temel yaklaşım bulunmaktadır. Birinci
yaklaşıma göre siyasal fiyat; psikolojik bir satınalma olarak tanımlanmaktadır. İkinci
yaklaşımda ise siyasal fiyat; seçmenlerin katlanacağı maliyetlerin toplamı olarak ifade
edilmektedir. Her iki yaklaşımın ortak özelliği ise, birbirilerini tamamlar nitelikte olmaları ve
siyasal fiyatın parasal karşılığının bulunmamasıdır. Shapiro (1973: 130)’a göre; özellikle kâr
amacı gütmeyen organizasyonlardaki fiyat; para birimi olarak ifade edilemeyip; zaman, emek,
sevgi, güç, arkadaşlık vb. gibi daha kişisel unsurları içermektedir. Bu durum ise siyasal ürün
gibi siyasal fiyatın da soyut niteliklerini arttırarak, kavramın anlaşılmasını güçleştirmektedir.
Siyasal fiyatın tanımlanması ve anlaşılmasındaki güçlükler, literatürde, siyasal fiyatın içeriğinin
tartışılması ile giderilmeye çalışılmaktadır.
Siyasal fiyat, bir satınalma anına benzetilebilen seçim günlerinde oy verme ile
gerçekleştirilen psikolojik bir satınalmanın bedeli olarak ele alındığı zaman, fayda-maliyet
analizi düzeyinde incelenebilmektedir. Seçim zamanı aday ya da partinin desteklenmesi, siyasal
fiyatın önemli bir bileşeni olarak görülürken; sandığa gitme maliyetinin (yol parası, yorgunluk
ve zaman gibi) yanı sıra, bağışlar ve gönüllü uğraşlar da, maliyetler kapsamında ele
alınmaktadır. Ayrıca, desteklenen adayın ya da partinin iktidara gelmesi ya da gelmemesi
durumları da, ayrı ayrı daha uzun vadeli ve daha psikolojik içerikli maliyetlerin doğmasına
neden olabilmektedir.‡‡‡ Her ne kadar İslamoğlu (2002: 132)’na göre; siyasal maliyetler kişiden
kişiye değişebileceğinden hesaplanamaz nitelikte olsalar da, Niffenegger (1989) söz konusu
maliyetleri; ekonomik maliyetler (adayın/partinin seçilmesi durumunda vergi oranlarına etkisi
gibi), ulusal imaja etki maliyetleri ve psikolojik maliyetler olarak üç boyut altında
toplamaktadır.
Öte yandan seçmenlerin, oyları ile bekledikleri faydalar ise, ulusal, ekonomik ve
psikolojik olarak (kamudan daha etkin hizmet almak, daha düşük vergi oranları, güçlü ulusal
imaj gibi hususlarda) umutlarını ya da endişelerini ve beklentilerini karşılayacak olan yasama
kararlarının alınması biçimlerinde ifade edilebilmektedir.§§§ Ancak, literatürde, satınalma (oy
verme) gerçekleştirildikten sonra, seçilmişlerin sözlerini tutup tutamayacakları önceden
kestirilemediğinden, siyasal fiyatın fayda - maliyet dengesiyle kumar oynamanın(şans
oyunlarının) benzeştiği de iddia edilmektedir.
Siyasal fiyat, sayılan tüm özellikler bir araya getirildiğinde, seçmenin ekonomik
(sandığa gitme maliyetinden; daha iyi ekonomik şartlarda yaşama isteğine) ve psikolojik
maliyetlere (sosyal olarak onaylanma isteği) ve endişelerini gidermekten umutlarının karşılığını
almaya kadar potansiyel faydalara sahip, doğrudan para birimi olarak ifade edilemeyen bir
sosyal mübadele değeri olarak ifade edilebilir. Bu bağlamda siyasal fiyat, başta siyasal partiler
olmak üzere, tüm siyasal aktörlere, seçmenlerin ekonomik ve psikolojik ihtiyaç ile isteklerini
fayda-maliyet ekseninde, farklı bir biçimde analiz etme imkânı sunmaktadır.

‡‡‡

Hatta, Wring(1997: 659)’a göre, negatif siyasal reklamlar vasıtasıyla, rakibin vergi arttırımı ve bütçe
kesintilerinin hedeflenmesi de siyasal fiyatla ilişkilendirilebilmektedir.
§§§
Polat vd.(2004:37)’ye göre, partilerin ve adayın etnik kökeni, dini görünümü, kültürel kimliği, geldiği coğrafi
köken önemli psikolojik fiyat unsurları arasında sayılabilmektedir.
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6.3. Siyasal Dağıtım
Dağıtım en basit hali ile, üretim ve tüketim arasındaki köprüdür. Bu bağlamda, dağıtım
kanalı herhangi bir mal veya hizmetin üreticiden tüketiciye doğru ulaştırılmasında mülkiyeti
üzerine alan ve mülkiyetin transferine yardımcı olan kişi ve kuruluşların oluşturduğu sistemdir.
Bir pazarlama dağıtım kanalı aşağıdaki faydaları sunabilmektedir:
-

Pazar çevresi ve tüketiciler hakkında bilgi toplama,

-

Pazara sunulan mamuller için tanıtım ve tutundurma,

-

Alıcılarla ilişki kurma,

-

Tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun mal ve hizmetleri sınıflandırma,

-

Alım-satımı gerçekleştirme suretiyle mülkiyeti devretme,

-

Sipariş alma, depolama ve taşımayı gerçekleştiren fiziksel dağıtım,

-

Üreticilere satışa yönelik olarak finansman katkısı sağlama,

-

Üreticiden tüketiciye olan süreçte risk taşıma.

Yukarıda sözü edilen pazarlama dağıtım kanallarının siyasal pazarlama açısından
durumu farklıdır. Özellikle siyasal ürünün dağıtımı, daha çok dağıtım kanalının iletişim ve ilişki
boyutuna vurgu yapmaktadır. Siyasal pazarlama karması içerisinde, fiyat ile beraber dağıtım,
diğer bileşenlere göre, daha az incelenen bir unsurdur. Literatürde, dağıtım bileşeni ile ilgili iki
temel yaklaşım bulunmaktadır. Birinci yaklaşımda dağıtım; adayın seçmenlerle kişisel bir
biçimde iletişim kurmasına olanak veren yöntem ile kanalları ve siyasal ürünün seçmene
ulaştırılmasında partinin il ve ilçe örgütleri gibi yerel unsurlarının kullanımını içeren bir
yapıdır. İkinci yaklaşıma göre ise dağıtım; iktidara gelindiğinde vaatlerin gerçekleştirilmesi
(Lees-Marshment, 2009: 45)**** olarak ifade edilmektedir. Bu sebeple, dağıtımdaki bir
başarısızlık yeniden seçilme şansına zarar vermektedir. Öte yandan, her iki yaklaşımda da
dağıtım, özünde bir tutundurma kanalı(iletişim kanalı) olarak ele alınmaktadır.

Vaatlerin, sözleşme altına alınması ya da seçmenlere garantiler sunulması gibi alternatiflerden de
yararlanılmaktadır. Bunun ilk örneklerinden birisi, Amerika’da 1994 senesinde senatodaki Cumhuriyetçiler
tarafından gerçekleştirilmiştir(Lees-Marshment, 2009b: 461).
****
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Şekil 6.1: Siyasal Dağıtım Kanalı
Parti Yönetimi ve Lider

Mahalli Örgütler

Adaylar

Üyeler

Gönüllüler

Parti Çalışmaları

Propaganda

SEÇMENLER

Kaynak: İslamoğlu, 2002: 136
Şekil 6.1’de de görülebileceği üzere, siyasal bir dağıtım kanalı, doğrudan ya da dolaylı
olarak seçmenlere ulaşma işlevini görmektedir. Bir diğer ifade ile, seçim öncesinde ve/veya
iktidarda olan partiler, vaatlerini ve icraatlarını, seçmenlere, doğrudan ya da dolaylı olarak
aktarmalıdırlar. Özellikle seçim öncesi dönemde kapı ziyaretleri, adayların düzenlediği yerel
toplantılar gibi klasik dağıtım teknikleri, gönüllü sayısının azalması nedeniyle geçmişe oranla
daha az kullanılsa da, yerel örgüt ve gönüllü çalışanlar hala dağıtım stratejisinin önemli
bileşenleridir.†††† Çünkü ticari anlamdaki dağıtım aracılığı ile yaratılan zaman ve yer faydaları,
siyasal dağıtımda partilerin yerel teşkilatları ile sunulabilmektedir. Burada siyasal bir parti için
önemli olan dağıtım kanalının seçimidir. Dağıtım kanalı seçiminde ise aşağıdaki hususlara
dikkat edilmesi gerekmektedir:
1. Kamuoyuyla İlgili Etkenler: Dağıtım kanalının seçiminde göz önünde tutulması
gereken kamuoyuyla ilgili belki de en önemli etken hangi kamuoyu bölümünün hedef
alınacağıdır. Mesajın yönlendirileceği hedef kamuoyu bölümü belirlendikten sonra bu bölümde
yer alan potansiyel seçmenlerin sayısı, seçmenlerin coğrafi dağılımı gibi etkenlere de dikkat
edilmelidir.
2. Mesajla İlgili Etkenler: Mesajın teknik özellikleri, içeriği, teması ve benzeri
özellikler de kanal kararlarını etkilemektedir. Çünkü bazı mesaj ve görüntülerin kitle iletişim
araçlarıyla bazılarının da bizzat siyasi parti tarafından hedef kamuoyuna ulaştırılması mümkün
olabilir.
3. Aracılarla İlgili Etkenler: Dolaylı dağıtımda kanalda yer alan iletişim araçları ve
diğer kuruluşların nitelikleri, bilgi birikimleri, kamuoyuna erişim kapasiteleri, yayın politikaları
††††

Seçim günü seçmeni sandığa gitmeye ikna çabası için kullanılan ‘getting the vote out(GOTV)’ etkinliği de,
gönüllü sayısının azalmasına bağlı olarak kullanımı seyrekleşen bir başka dağıtım etkinliği olarak kabul
edilmektedir(Wring, 1997: 657).
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gibi özellikleri ve bu konudaki hukuki düzenlemeler kanal kararlarında göz önünde
bulundurulmalıdır.
4. Siyasi Partinin Kendisiyle İlgili Etkenler: Bunlar, siyasi partinin finansal gücü,
yönetim yeteneği, örgütlenme düzeyi gibi etkilerdir. Finans ve örgütlenme bakımından güçlü
siyasi partiler kendi bünyelerinde oluşturdukları örgütler ve daha fazla profesyonel hizmet satın
alarak aracı kuruluşlar vasıtasıyla hedef kamuoyuna mesajlarını daha yoğun ve etkili
ulaştırabilirler. Bu imkanlara sahip olmayan siyasi partilerin hedef kamuoyuna erişimleri daha
sınırlı kalacaktır.
Siyasal dağıtım, partilerin seçmenlere ulaşmasında, doğrudan ya da dolaylı alternatifler
ile, siyasal hayatın toplumun her kesimine ulaştırılmasına imkan vermektedir. Ayrıca iktidara
gelindikten sonra, partinin vaatleri ve icraatlarının seçmenlerce kontrolü, benzeri dağıtım
alternatifleriyle mümkün hale getirilirse, hem sonraki seçim döneminin başarısı hem de daha
demokratik bir sistem işleyişi mümkün olabilecektir. Bir diğer deyişle, siyasal pazarlamanın
uzun vadeli olması ve sürekliliği, siyasal dağıtım kanal ve araçları açısından da gereklidir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.

125

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Siyasal pazarlamada ürün, lider ve partinin politikaları başta olmak üzere birçok unsuru
barındıran ve bu sebeple “siyasal ürün paketi” olarak isimlendirilen bir yapıdadır. Siyasal ürün,
ticari pazarlamadaki hizmete daha yakın bir kavramdır. Çünkü siyasal ürün, daha soyut
özellikler içermektedir. Siyasal fiyat, psikolojik bir satınalma olarak isimlendirilebildiği kadar,
seçmenin oy vermek için katlandığı maliyetler toplamı biçiminde de ele alınabilmektedir.
Ancak her iki durumda da, siyasal fiyatın soyut bir özellik taşıdığı ifade edilebilir. Siyasal
dağıtım ise, pazarlamadaki dağıtım kanalı mantığında parti ve seçmen arasında kurulan bir
köprüye işaret etmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi hizmetin özelliklerinden birisidir?
a) Hizmetler, soyuttur.
b) Hizmetler, heterojendir.
c) Hizmetler, stoklanamaz.
d) Hepsi
2) Aşağıdakilerden hangisi siyasal ürünün katmanlarından birisi değildir?
a) Çekirdek ürün
b) Soyut ürün
c) Somut ürün
d) Genişletilmiş ürün
3) Aşağıdakilerden hangisi siyasal ürün paketi içerisinde yer alan unsurlardan biri
değildir?
a) Parti teşkilatı
b) Siyasal marka
c) Rakip parti
d) Aday imajı
4) Siyasal bir ürünün deneyime ve hazza dayalı soyut özellikleri aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Çekirdek ürün
b) Somut ürün
c) Genişletilmiş ürün
d) Potansiyel ürün
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5) Aşağıdakilerden hangisi siyasal markaların sağladığı faydalardan birisidir?
a) Seçmenlerin bir partinin ne olduğunu anlamalarına yardımcı olur.
b) Bir parti ya da adayın rekabetteki farkını ortaya çıkarmaya yardımcı olur.,
c) Siyasal pazardaki zayıflayan güce karşın, partizanlığı arttırılabilir.
d) Hepsi
6) Aşağıdakilerden hangisi siyasal fiyatın boyutlarından birisidir?
a) Sandığa gitme maliyeti
b) Adayın kazanması
c) Psikolojik maliyetler
d) Hepsi
7) Aşağıdakilerden hangisi bir pazarlama dağıtım kanalının faydalarındandır?
a) Pazara sunulan mamuller için tanıtım ve tutundurma
b) Tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun mal ve hizmetleri sınıflandırma
c) Alım-satımı gerçekleştirme suretiyle mülkiyeti devretme
d) Hepsi
8) Aşağıdakilerden hangisi siyasal bir dağıtım kanalı unsuru değildir?
a) Parti üyeleri
b) Rakipler
c) Adaylar
d) Mahalli örgütler
9) Aşağıdakilerden hangisi siyasal bir dağıtım kanalı seçerken dikkat edilmesi gereken
unsurlardan değildir?
a) Kamuoyuyla ilgili unsurlar
b) Mesajla ilgili unsurlar
c) Rakiple ilgili unsurlar
d) Aracılarla ilgili unsurlar
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10) Siyasal bir ürünün gelecekle ilgili olarak içerdiği unsurlar siyasal ürünün hangi
katmanıyla ilgilidir?
a) Potansiyel ürün
b) Genişletilmiş ürün
c) Somut ürün
d) Çekirdek ürün

Cevap Anahtarı
1)d, 2)b ,3)c, 4)c ,5)d, 6)d, 7)d, 8)b, 9)c, 10)a.
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7. SİYASAL TUTUNDURMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, siyasal pazarlama karmasının uygulamada en sık karşılaşılan boyutu olan
tutundurma ele alınmaktadır. Siyasal kampanyalar, siyasal reklam, doğrudan pazarlama ve
gündem belirleme gibi unsurlar, öne çıkan başlıklar olarak bu bölümün içeriğini
oluşturmaktadır.

131

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) “Siyasal tutundurma karmasında en önemli unsur reklamdır” yargısını düşününüz.
2) Siyasal partilerin kendilerini hedef kitlelerine anlatabilmek için kullanabilecekleri
araçlar neler olabilir? Bu araçların hangileri hangi seçmen grupları için anlamlıdır?
3) “Siyasal kampanyalarda önemli olan lider imajının ön plana çıkarılmasıdır” yargısını
tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Siyasal tutundurma
kavramı ve temel
unsurları ele
alınmaktadır.

Siyasal tutundurma kavramı
öğrenilerek,siyasal
Metinler ve örnekler ile
kampanyalar, siyasal reklam,
konuların daha kolay
doğrudan pazarlama ve gündem
anlaşılması sağlanacaktır.
belirleme gibi temel tekniklerin
yapısı anlaşılacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Siyasal kampanyalar



Siyasal reklam



Sürekli kampanya



Kapı ziyaretleri



Gündem belirleme
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Giriş
Siyasal pazarlama uygulamalarında üzerinde en fazla durulan başlık iletişimdir.
Pazarlama perspektifinde iletişim, tutundurma karması yardımıyla gerçekleştirilmektedir.
Tutundurma karması, kişisel satış, satış geliştirme, reklam, halkla ilişkiler ve doğrudan
pazarlama öğelerini içermektedir. Tutundurma, hedef kitleyle etkili bir iletişim kurulmasının
en önemli aracı olduğundan, siyasal pazarlamada da öne çıkan bir başlıktır. Siyasal
tutundurmada, ticari pazarlamada kullanılan araç ve teknikler kullanılmakla beraber, gündem
belirleme ve kampanya yönetimi gibi özel başlıklara da rastlanılmaktadır. Bu kısımda, siyasal
tutundurma araçlarından öne çıkanlar öz bir biçimde ele alınmaktadır. Ancak siyasal
tutundurma kavramına değinilmeden evvel, önceki bölümlerde olduğu üzere, pazarlama
bilimindeki tutundurma unsuru temel başlıkları itibariyle ele alınmaktadır.
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7.1. Siyasal Tutundurma
Tutundurma, bir işletmenin mal veya hizmetinin satışını kolaylaştırmak amacıyla
üretici-pazarlamacı işletmenin denetimi altında yürütülen, müşteriyi ikna etme amacına
yönelik, bilinçli, programlanmış ve eşgüdümlü faaliyetlerden oluşan bir iletişim sürecidir.
İşletme ve pazarlama yönetimlerini tutundurma çabalarına önem vermeye zorlayan temel
gelişmeler şu şekilde sıralabilir ( Altunışık vd., 2006: 195-197):
-

Üreticilerle tüketiciler arasındaki mesafenin artması,

-

Tüketici istek, ihtiyaç ve beklentilerindeki değişim,

-

İkame ürünlerin çoğalmasıyla pazarda artan rekabet,

-

Gelir artışı sonucu pazarın büyümesi,

-

Nüfus artışı sonucu tüketici sayısının çoğalması,

-

Aracı kurumların artması ve dağıtım kanallarının genişlemesi,

Tutundurma karması içerisinde reklam, kişisel satış, satış geliştirme, halkla ilişkiler ve
doğrudan pazarlama başlıkları karşımıza çıkmaktadır. Bu unsurların öz bir biçimde
açıklanmasında fayda vardır. Reklam; bir mal ya da hizmetin, bir kurumun, bir kişinin ya da
fikrin, kimliği belirli sorumlusu tarafından tarifesi önceden belli bir ücret karşılığında kitle
iletişim araçları vasıtasıyla olumlu bir biçimde tanıtılıp benimsetilmesi çabalarıdır. Satış
geliştirme, tüketiciler, işletmeler ya da aracı kurumları daha hızlı ve daha fazla miktarda satın
almaya yönlendirecek dürtüleri harekete geçirmeye çalışan oldukça farklı araçlardan oluşan bir
tutundurma çabasıdır. Satış geliştirmede, örnek ürünler, kuponlar, bayi toplantıları ve satış
hediyelerine dek bir çok araçtan istifade edilmektedir. Halkla ilişkiler, bir kişi veya örgüte
karşı kamuoyunun(hedef kitlenin) tavrını değerleyip, organizasyonun kamuoyu nezdinde
saygınlık ve itibar kazanabileceği strateji ve politikaların izlenmesidir. Halkla ilişkileri diğer
tutundurma unsurlarından ayıran en önemli unsur, haber olarak basında yer alma çabası ile
ücretsiz bir yapısının olmasıdır ( Altunışık vd.2006: 194-223). Kişisel satış ise, bir ürün veya
hizmetin ikna temelinde bireysel olarak ilgili hedef kitleye sunulmasıdır. Kişisel satış, birebir
satış yapmayı gerekli kıldığından tutundurma araçları içerisinde en yüksek maliyetli olanıdır.
Doğrudan pazarlama ise, üretici ile tüketici arasında doğrudan bir iletişim kurulmasıdır.
Özellikle kitlesel iletişim araçlarının gelişmesi ile, işletmeler televizyon ve internet üzerinden
hedef kitlelerine birebir erişim şansına ermişlerdir. Siyasal pazarlamada ise, sözü edilen
tutundurma araçlarından istifade edildiği gibi, alana özel araç ve tekniklerden
yararlanılmaktadır.
Siyasal pazarlama eleştirilerinde önemli bir yere sahip ve diğer siyasal pazarlama
karması bileşenlerinden daha fazla göz önünde olan tutundurma bileşeni, seçmenler özelinde
kamuoyu ile iletişim süreci ve araçlarıyla ilgilidir. Çalışmanın bu bölümünde, siyasal
tutundurma, siyasal pazarlamaya özgü yapıları itibariyle özet bir biçimde incelenmektedir. Bu
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amaca uygun olarak, profesyonel siyasal kampanya ve öne çıkan siyasal tutundurma araçları
hakkında bilgilere yer verilmektedir.
İsmail Kaya’ya göre, “Müşteriyi-seçmeni belli bir tercihe razı etmede üç düzey söz
konusu oluyor. Birinci düzey, insan tabiatı olup bu düzeyde insanları etkilemek, değiştirmek
imkânsızdır. İkinci düzey, kültürel düzey olup, burada insanların fikirlerini değiştirmek gerekir
ki, Einstein’nın deyişiyle, “önyargıları aşmak atomu parçalamaktan zordur”. Üçüncü düzey ise
seçim/tercih düzeyidir. Birbirine benzer, yakın seçenekler arasında tercih yapmak anlamında
kararsız kalınan durumları yansıtır. Burada belli bir yönde çalışan bir etki, bir motif, bir dürtü
mutlaka vardır. Böylesi durumlarda ve tam karar anında insanları, sloganlarla, sembollerle ve
motiflerle manipüle etmek mümkün ve nispeten kolaydır” (Kaya, 2010: 269). Bir diğer ifade
ile, siyasal pazarlama eleştirilerinde seçmenlerin kararlarının tutundurma araçları ile
biçimlendirildiğinin doğru olmadığı, sadece karar alıcıya siyasal tutundurma ile seçim/tercih
düzeyinde iletişim kanal ve araçları sayesinde yardımcı olunduğu söylenebilir.
Siyaset, din ve eğitim ile ilgili kurumlar, tutundurma bileşenlerini, temel kültürel öğeler
ve davranışlar üzerinden kurgularken; kolaylık, moda ve duyusal keyiflere nadiren yer
vermekteydiler. Ancak siyasal ürün paketinin ve markaların soyut doğası, siyasal
tutundurmanın içeriğini ve araçlarını değiştirmektedir. Reklam, halkla ilişkiler, satış geliştirme,
doğrudan pazarlama ve kişisel satıştan oluşan pazarlamanın klasik tutundurma karmasının
araçları siyasal hayatta, Harris (2001b)’ye göre; reklam, televizyon tartışmaları, haber
olabilecek nitelikli planlı etkinlikler düzenlenmesi, doğrudan postalama, haber yönetimi ve
negatif kampanyacılık olarak ifade edilebilmektedir. İslamoğlu (2002: 141) bu araçlara
propaganda, halkla ilişkiler ve kampanya faaliyetlerini de eklemektedir. Ayrıca mitingler, aday
tartışmaları, ağızdan ağza iletişim, internet (elektronik posta, internet sitesi, bloglar, sosyal
ağlar), televizyon, gazete, radyo, dergi, kampanya materyalleri, ev ziyaretleri, bill-boardlar gibi
araçlar da, siyasal tutundurma araçları içerisinde sayılmaktadır.‡‡‡‡ Söz konusu araçlardan önce,
tutundurma bileşenlerinin yoğun olarak kullanıldığı siyasal kampanyalardaki kampanya
iletişiminden kısaca bahsedilmesi yararlıdır. Siyasal tutundurma araç ve yöntemleri Tablo
7.1’deki gibi özetlenebilir.

‡‡‡‡

Bir başka sınıflandırmada, siyasal tutundurma araçları ücretli ve ücretsiz olmak üzere
ayrımlanabilmektedir(Wring, 1997: 656-657).
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Tablo 7.1: Siyasal Tutundurmada Yararlanılan Araç ve Yöntemler


Reklam (negatif siyasal reklamlar)



Televizyon tartışmaları



Gündem belirleme



Miting



Sürekli kampanyacılık



Gazete



Radyo



Dergi



Televizyon



Ünlülerin kullanımı ve/veya desteği



İnternet araçları (e-posta,
blog, sosyal medya gibi)



Bill-board



Ev ziyaretleri



Afişler



El ilanları



Propaganda



Halkla ilişkiler



Haber yönetimi

Tablo 7.1’de yer verilen araçlar, siyasal pazarlamanın tutundurma karmasında ilk akla
gelenlerdir. Söz konusu listedeki araçların hemen hepsi ticari pazarlamada da kullanılmaktadır.
Ticari pazarlamada olduğu gibi, bu araçların etkin ve verimli bir biçimde kullanılması, ilgili
kampanyayı yürüten yöneticilerin pazar bilgisine hakim olması ile mümkündür.

7.2. Siyasal Kampanyalar
Sparrow ve Turner (2001: 997)’a göre; başarılı bir iletişim sürecinin inşası; kendinin ne
olduğunu bilmeye; ki bu sayede iletişim kurulabilir; ne söyleyeceğini bilmeye; ki böylece açık
ve öz bir mesaj sunulabilir ve söz konusu mesajın tekrar edilmesine bağlıdır. Ek olarak,
kampanya iletişim sürecinde daha önce olmadığı kadar çok bilgi daha hızlı bir şekilde daha
fazla insana kitlesel medya araçları ile ulaştırıldıkça, bilginin içeriğinin ve sunumunun daha
duygusal, kişiselleştirilmiş ve basitleştirilmiş olmasının kaçınılmaz bir hale geldiği söylenebilir.
Bir diğer ifade ile, başarılı bir siyasal kampanya iletişimi, hedef seçmenlere (göreceli olarak
homojen kişiler arası ağlara), doğru ve yararlı bilgilerin hızlı bir biçimde uygun bir kanalla
sunulduğu, bir bilgi kaynağı işlevini yerine getirmektedir. Ancak bu işlevin yerine
getirilmesinde seçim kampanyalarının politik sistem, seçmenler ve medyadan oluşan bir
ilişkiler sistematiği olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. O halde, siyasal bir kampanyanın
doğru mesajı, doğru alıcıya, doğru bir süreçte ve doğru bir araçla iletmenin ötesinde, stratejik
bir özellik taşıdığı söylenebilir.
Ticari ve siyasi nitelikli kampanyalar yukarıda değinilen özellikler itibariyle, temel
yaklaşımlar açısından benzeşmektedir. Her iki kampanya biçiminde de, kamuoyu desteğini ve
güvenini kazanmak, pazar payını (oylarını) maksimize etmek, pazara (seçmen/tüketici)
ulaşmada en başarılı teknikleri tespit etmek ve ürüne pozitif bir geribildirim sağlamak (siyasi
adayın seçim sürecinde avantaj sağlaması) gibi amaç benzerlikleri mevcuttur. Ayrıca siyasal
pazarlama yaklaşımı ile siyasal kampanya iletişiminin tekrara dayalı manifesto ve politikalara
odaklanmak yerine; sunuma önem verir hale dönüşmesi, iki kampanya türünün benzerliğini
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arttıran bir diğer unsur olarak kabul edilmektedir. Ancak, siyasal adayların/kurumların
öncelikle basına, ardından kamuoyuna ulaşması, pazarlamanın kontrolünün daha düşük
olmasına yol açarken, kampanya iletişiminde önemleri gittikçe artan, ücretsiz çalışan
gönüllülerin varlığı siyasal kampanya iletişimini farklılaştıran özellikler arasında yer
almaktadır.
Kampanya iletişimi ile ilgili bir diğer özellik ise, siyasal kampanyaların oy verme niyeti,
eğilimi ve seçime katılma gibi siyasal davranışlar üzerinde, göreceli ve sınırlı bir etki yarattığı,
daha çok var olan tutum ve davranışı pekiştirme işlevine sahip olduğudur. Bu konudaki
çalışmaların birinde elde edilen bulgular, siyasal kampanya etkilerinin sınırlı olduğunu, erken
karar verenlerle, son anda karar verenlerin benzer özellikler taşıdığını ve oy tercihi
değişkenliğinin fazla olmadığını göstermektedir.
Öte yandan, siyasal kampanya iletişimi, siyasal pazarlamanın sürekli kampanya
perspektifiyle, seçim dönemleri haricinde de, parti-seçmen etkileşimini desteklemektedir. Bu
bağlamda, sürekli hale getirilen kampanya iletişimi, hem siyasal tutundurma araçlarının
önemini arttırmış; hem de kampanyaların seçmenler üzerinde uzun vadeli etkilerini
geliştirmiştir. Bir diğer ifadeyle, siyasal pazarlama yaklaşımı ile tutundurma, kampanya
dönemlerine indirgenmekten kurtularak, süreklilik içeren bir yapıya dönüşmüştür. Bu sebeple,
günümüzün modern siyasal kampanyalarının ‘profesyonelleşmesi’ kaçınılmazdır. Profesyonel
bir seçim kampanyasının tasarımında kullanılan öğeler Şekil 7.1’de görüldüğü gibi
özetlenebilir:
Şekil 7.1: Profesyonel Kampanya Süreci

Kaynak: Strömback, 2009: 107.
Profesyonel bir siyasal kampanyanın başlıca değişkenleri, siyasal partinin kendi
dinamiklerini yansıtmaktadır. Modifiye edilmiş kampanya indeksi ise, partinin kendi
dinamiklerinin hedef kitleye hangi vasıtalarla aktarabileceği üzerinedir. Ancak ülkenin siyasal
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çevresinin bu etkileyen-etkilenen yapısına doğrudan tesiri olduğu gözden kaçırılmamalıdır.
Siyasal bir kampanyanın profesyonelleşmesi, salt bir iletişim süreci inşasının ötesindedir.
Partinin kendi dinamiklerinin revizesinde, siyasal çevre analizlerinde ve hedef kitleye ulaşmak
için en uygun iletişim aracı seçiminde siyasal pazarlamanın getirisi olan profesyonelleşmeden
yararlanılması gerektiği unutulmamalıdır. Bu süreçte yürütülen bir kampanyada ise, rakip
partiye değil partinin kendisine odaklanılması önerilmektedir. Partinin kendisini, iç ve dış
çevresini tanıması kampanyanın başarısı açısından önemli iken, burada kast edilen rakiplerin
göz ardı edilmesi değil; dış çevrenin bir unsuru olarak incelenmesidir. Bu sayede, siyasal bir
partinin kendini esas yetenekleri dâhilinde farklılaştırmasının göreceli olarak daha kolay
olacağı söylenebilir.
Siyasal kampanyaların profesyonelleşmesiyle, seçmenle sadece seçim dönemlerinde
ilişki kurulmasından vazgeçilmiştir. Seçmenin siyasal dünyayla ilişkisini sürdürmesi, daha
bilgili seçmenlerin oluşumuna yol açarken, siyasal tutundurma stratejilerinin de
zenginleşmesine neden olmuştur. Burada yalnızca tutundurma araçlarının çeşitlenmesinden
değil, içeriklerinin de derinleşmesinden söz edilebilir. Siyasal kampanyaların içeriği ve yapısı,
bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak ele alınmakta olduğu için, burada bir tutundurma aracı
olarak öz bir biçimde incelenmiştir.

7.3. Siyasal Reklam
Siyasal tutundurma bileşenleri içerisinde, siyasal reklamlar en sık yararlanılan
tekniklerden birisidir. Partinin siyasal konumu hakkında resmi bir açıklama özelliği taşıyan
siyasal reklamlar, siyasal konularla ilgili bilgilendirme işlevi ile, hem seçmenlerin oy verme
eğilim ve kararlarını şekillendirme hem de partinin iç çevresinde (gönüllüler, parti çalışanları)
motivasyon sağlama gibi yararlar sunmaktadır. Scammell (2003: 22)’e göre ise, ticari reklamlar
giderek öyküsel anlatım ve görsellerle daha eğlenceli bir hale gelmekteyken; birçok siyasal
reklam, hırs ve korku içerikleriyle ‘biz ve düşmanlar’ şeklindeki basit kutuplaşmalara
odaklanmaktadırlar. Reklamların hedef kitledeki etkileri, reklamcıların öngörülerinin ötesinde
olmasına rağmen, özellikle negatif siyasal kampanyacılık ve reklamlar, olası etkilerine rağmen
uzun süredir siyasal hayatta kullanılmaktadır.§§§§
Ticari reklam terimleri ile düşünüldüğünde, kısmen karşılaştırmalı reklamlara
benzetilebilen negatif siyasal reklamlar, rakip adayın kişiliğini (hatta özel hayatının deşifresi)
ve rakip parti ya da adayın siyasal konularla ilgili görüşlerini doğrudan tahrip etmeyi hedefleyen
ve oldukça duygusal yapıları ile ticari reklamlardan ayrılmaktadır. Negatif siyasal reklamlar,
daha fazla dikkat çeken, anlaşılması kolay, daha fazla bilgi içerikli olmakla beraber; siyasal
dünyaya ait olumsuz bilgilerin özellikle seçmen tercihini etkilemede, olumlu bilgilerden daha
etkili olduğu düşünüldüğünden yoğun olarak kullanılmaktadır.***** Negatif siyasal reklamlar,
§§§§

Pazarlama terimleri ile, toplam reklam harcaması belli bir ürün sınıfında talep yaratma ya da belirli bir marka
için seçimlik talep oluşturmada yetersiz kalabilir. Bir pazarlamacıya, tutundurma bütçesindeki artışın markanın
pazar payına hiç etkisi olmadığı söylendiğinde şaşırtmayacaktır(Nakanishi vd. 1974: 42). Bu bağlamda, siyasal
reklamların etkilerinin önceden kestirilemediği ve/veya sınırlı olduğunun altını çizmekte yarar vardır.
*****
Klein ve Ahluwalia(2005: 140)’a göre, negatif siyasal reklamların kararsız seçmenleri etkileme şansları
pozitif reklamlardan farklı değildir. Ki sadece negatif siyasal reklamların değil, siyasal reklamların da önemli
kabul edilebilecek değişimler yaratmadığı şu şekilde örneklendirilebilir: Amerika’da 1986 Seçimleri’nde 350
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kısa vadede partilere pazar payı arttırma veya konumlarını güçlendirme şansı sunsa da, uzun
dönemde seçmenlerin siyaset kurumuna güvenlerini azaltma potansiyeli vardır. Ayrıca, negatif
siyasal reklamların içeriğinin doğruluk ve inandırıcılığına bağlı olarak, ‘bumerang etkisi’
yaratarak, reklamın hedefine pozitif, reklamı verene ise negatif tepkiler doğurma şansı da
vardır. Bir diğer deyişle, negatif siyasal reklamların kullanımının potansiyel tehlikeleri,
potansiyel faydalarından fazladır.
Negatif reklamlar İngiltere, Amerika, Avustralya ve Batı Demokrasileri’nde de hızla
gelişmektedir. Kampanya reklam harcamaları tahminleri, aday reklam bütçesinin % 30’u ile
yansından daha fazlası arasındaki bir oranın, negatif reklamlar için ayrıldığını göstermektedir.
Akademik araştırmalar ise, negatif siyasal reklamların etkilerinin çok kesin olmayabildiğini
belirtmektedir. Bazı çalışmalar, negatif siyasal reklamların hedef adaya karşı negatif fikirler
yaratabildiğini belirtirler. Bazıları ise sponsor adaya karşı, tasarlanan etkilerden daha büyük
sert bir geri tepme etkisi oluşturabildiğini belirlemişlerdir. Bu çalışmalar bazı insanların aday
tercihlerinde, negatif reklam açıklamalarından sonra, büyük değişmeler olduğunu
göstermektedir. Sonuçların birbirinden farklı olmasının nedeni, siyasal reklamların etkisini
belirleyen birkaç şarta bağlı faktörün olmasıdır. Negatif siyasal reklamların istenilen bir etki
veya sert bir tepki oluşturup oluşturamayacağı, reklamın ve seçmenin niteliklerine bağlı
olacaktır. Negatif siyasal reklamın üç şeklinin bulunduğu belirtilmektedir(Gürbüz ve Esen,
2004: 149-151):


Doğrudan saldın,



Doğrudan karşılaştırma,



Karşılaştırmayı ima etme.

Doğrudan saldırı reklamları, negatif siyasal reklamlar düşünüldüğünde, araştırmalarda
yaygın olarak kullanılan, insanların en çok göz önünde bulundurdukları bir reklam şekli
olmaktadır. Ayrıca doğrudan saldırı reklamları, olası en sert etkiye neden olabilen reklam
şeklidir.
Doğrudan karşılaştırma reklamları ise, iki partinin programının, liderinin, kadrosunun
ve benzerinin karşılaştırılıp, birisinin diğerine karşı üstünlüğünün anlatılmasıdır.
Karşılaştırmayı ima etmede, muhalif aday üstünkörü ele alınır. İstenilen etkiyi
yaratmada bu durum çok etkili olabilir.
Negatif reklamların siyasal pazarlamada, ticari pazarlamada olduğundan daha fazla
önemli olduğu genel olarak kabul edilmektedir. Mesaj olarak, negatif pazarlama iletişimlerinin
etkililiği, diğer pazarlama iletişim araçları ile desteklenmektedir.

milyon Dolarlık siyasal reklam harcaması ile rekor kırılırken, %37’lik seçime katılım oranı ile bir başka rekor(!)
gelmiştir(Laczniak ve Caywood, 1987: 16-17).
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Negatif siyasal reklamlarda, ne olacağından ziyade ne olmayacağı açıklanmakta ve
dolayısıyla adayların seçmenler için neler yapabileceği yer almamaktadır. Negatif siyasal
reklamlar adayların fikirlerini değil, oy veren seçmenlerin niyetlerini değiştirmeyi
hedeflemektedir. Pozitif siyasal mesajlar desteklenen adayın değerlerini yükseltirken, negatif
siyasal mesajlar hedeflenen adayın değerini düşürebilir. Negatif siyasal reklamın etkili
olduğuna ilişkin çalışmalar olduğu gibi, etkili olmadığı ve sponsora sert bir tepki
oluşturabileceğini destekleyen çalışmalar da bulunmaktadır.
Negatif reklamlar muhalif olmaktan uzak seçmen üzerinde etkili olabilirken, sponsor
aday için destek oluşturamayabilir. Gerçekleştirilen araştırmalarda, negatif siyasal reklamların
spesifik bir soruna ilişkin olduğu durumlarda, negatif reklamı veren aday için tepki oyu
oluşturmadığı; oysa, direkt kişiye yönelik mesaj içerdiğinde ise tepki oyu olarak olumsuz oya
dönüşebildiği belirtilmektedir.
Negatif reklamlar, bir adaya karşı seçmenlerin tutumunu etkilemede kullanılabilir.
Negatif reklamlar, insanların derin duygularını harekete geçirmede, pozitif reklamlardan daha
fazla etkilidir. Ülke sorunları ile ilgili düzenlemelere duyarsız kalan muhalefet partileri ise oy
kaybedebilirler. Bir partinin uygulamaları ülke sorunları ile ilgili olumsuzluk gösterdiği halde,
diğer partiler buna ilişkin negatif promosyon geliştirmiyorlar ise oy kaybedecekler, aksi
durumda negatif iletişim geliştirdiklerinde ise oy kazanabileceklerdir.
Reklamla ilişkili diğer bir faktör, negatif siyasal reklamın hafızada iz bırakmasıdır.
Siyasal karar almada, reklam niteliklerinin etkisine ilişkin araştırmalar kadar, seçmen
niteliklerine ilişkin araştırmalar da yer almalıdır. İncelenen seçmen niteliğinin birisi partizanlık
olabilir. Partizanlık negatif siyasal reklamların etkisini yönetmede etkili olmaktadır ve
seçmenlerin negatif reklamları anımsamasını etkilememektedir. Bu reklamlar, seçmenlerin
aday tercihlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Negatif siyasal reklamlar hedef adayın
partizanlığı üzerinden, esas adayın partizanlığına daha büyük istenilen etkiler yaratabilir.
Mesajın inanılırlığı, sonucun dikkat çekmesi, saldırılan kişinin kişilik özelliği gibi diğer
faktörler, negatif siyasal reklamları seçmenlerin değerlendirmesini etkileyebilecektir.

7.4. Kapı Ziyaretleri ve Doğrudan Pazarlama
Siyasal tutundurma karmasının en eski araçlarından ve özellikle düşük ilgilenimli
seçimlerde işlevsel olan ev ziyaretleri (canvassing) ile doğrudan postalama gibi teknikler,
partilerin gönüllü sayılarındaki azalışa bağlı olarak, seçmenle birebir iletişimin kurulmasında
teknolojiden daha fazla yararlanılmasını gerekli kılmıştır.††††† Bu bağlamda, bilgi
teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak, siyasal partiler, hem hedef hem de potansiyel
seçmenleriyle internet üzerinde, eş zamanlı, kişiselleştirilmiş ve karşılıklı bir etkileşim
yaratabilmektedir. Ayrıca bu formel kanalların yanı sıra, informel kullanıcıların oluşturdukları
ağlardaki bilgi, fikir, deneyim ve dosya (görüntü, ses) trafiğinin izlenmesi ile siyasal pazar
†††††

Oysa, televizyon öncesi dönemde siyasal kampanyaların karakteristikleri, saha orduları olan gönüllüler, kapı
ziyaretleri, afişler, miting organizasyonları ve seçmeni oy vermeye götürecek eylemler ile
özetlenebiliyordu(Scammell, 1999: 720).
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trendlerinin ekonomik bir biçimde takibi de mümkün olmaktadır. Bir diğer ifade ile, tutundurma
araçlarının modernizasyonu ile, seçmenlerle birebir iletişim ve etkileşim imkanları çeşitlenerek
artmıştır.
Doğrudan pazarlamanın bir unsuru olan internetin siyasal tutundurma ile buluşmasının
geçmişi fazla olmasa da, hem teoride hem de pratikte üzerinde giderek daha fazla çalışılan bir
iletişim mecrasıdır. Sobacı ve Karkın(2013: 417), internetin daha iyi kamu hizmeti üretilmesi,
vatandaş ile devlet kurumları arasında interaktif bir ilişki kurulması ve demokrasiyi
güçlendirerek siyasal katılıma teşvik etmesi gibi potansiyel yararlarına da dikkat
çekmektedirler. Diğer bir söyleyişle, internetin sadece kampanya sürecindeki bir araç olmanın
çok ötesinde faydalar barındırdığı iddia edilebilir.
Konuya sosyal medya özelinde yaklaşan Okan vd.(2014:135), sosyal medyanın
neredeyse tüm dünyadaki siyasal hareketlerin örgütlenmesindeki fonksiyonu nedeniyle, otoriter
hükümetlerce erişim engellemeleriyle karşılaştığına dikkat çekmektedirler. Bu bağlamda,
sosyal medyanın etkin bir araç olduğu tartışılmaz niteliktedir. Sosyal medyanın siyasal
pazarlamadaki kullanımı son on yılda artarken, Tablo 7.2’de ülkemizdeki 2014 yılına ait durum,
bir özet biçiminde sunulmaktadır.
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Tablo 7.2: 30 Mart 2014 İtibariyle Sosyal Medya İstatistikleri
Ak Parti
Facebook

akparti
1.2 milyon

BDP/HDP
bdpgenelmerkezi
310 bin

Twitter

akparti
64.500 takipçi
3.647 tweet
0 takip edilen
Akpartigenelmerkez
1.752 abone

bdpgenelmerkez
59.000 takipçi
27.400 tweet
117 takip edilen
bdpgenelmerkez
5.979 abone

herkesicinchp
178.000 takipçi
16.600 tweet
230 takip edilen
chpyayin1
7.559 abone

X

kilicdaroglu
168 gönderi
5,904 takipçi
chpgenelmerkezi
114,046 takipçi
1,377,438
görüntülenme

X

X
X

X
X

Youtube

Instagram

Google
Plus

Linked-in
Pinterest

X

akparti
146,959 takipçi
10.122.791
görüntülenme

bdp
285 takipçi
23,285
görüntülenme

X
X

X
X

CHP
herkesicinchp
811 bin

MHP
milliyetcihareketparti
si
1.4 milyon
mhp_bilgi
127.000 takipçi
10.300 tweet
44 takip edilen
milliyetcihareketmhp
3,348 abone

X

Kaynak: Okan vd.(2014:138).
Tablo 7.2 incelendiğinde, Facebook, Twitter ve Youtube’un dört siyasal parti tarafından
da kullanıldığı dikkat çekmektedir. Ancak söz konusu sosyal medya mecralarının farklı
özellikleri düşünüldüğünde(video paylaşımı, bilgilendirme vb.), asıl sorunun partilerin kendi
hedef kitlelerini doğru tanımlayıp tanımlamadığı olduğu söylenebilir(bu tartışmaya ise bu
çalışmada yer verilmemektedir). Instagram tek bir siyasal parti tarafından kullanılmaktayken,
Google Plus ise tam tersine sadece bir siyasal parti tarafından kullanılmamaktadır. Linked-in
ve Pinterest ise, siyasal partilerimizce ilgi gösterilen sosyal medya mecraları değildirler.
Ülkemizdeki siyasal partilerin sosyal medyadan yararlanma düzeyleri, takipçi ve görüntülenme
sayıları özelinde bu şekilde ele alınabilirken, özellikle Amerika’da sosyal medyadan daha etkin
bir biçimde yararlanıldığı, hatta Obama’nın başkanlığı sosyal medya yardımı ile kazandığına
dair bulgular bulunmaktadır.
Aracının ortadan kaldırılarak hedef kitleyle birebir iletişime dayalı doğrudan pazarlama
teknikleri de teknolojik gelişimden yararlanmaktadır. 20.yüzyılın ortalarına kadar popüler olan
seçmenlerin evlerinin ziyaret edilmesine dayanan kapı ziyaretlerinin kullanımı günümüzde
giderek azalırken, internet temelli tutundurma araçlarının kullanımı ise artmaktadır. Siyasal
partiler, hedef seçmenlerinin olduğu her yerde bulunmaya özen göstermektedirler. Teknoloji
temelli siyasal pazarlama uygulama ve araçlarına ilerleyen bölümlerde detaylı bir biçimde yer
verilmektedir.
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7.5. Gündem Belirleme
Ticari pazarlardan farklı olarak siyasal pazarlarda partilerin seçmenler haricinde iletişim
ve ilişki kurma zorunluluğu olan en önemli unsurlardan birisi, medyadır. Literatürde medya,
siyasetçilerin sunumlarındaki rolü (siyasal mesajı şekillendirme ve etkileme açılarından),
seçmen kanaatlerini güçlendirme ve siyasetin uzun dönemli algılanmasındaki işlevleri ile bir
iletişim ve dağıtım kanalı yapısı (özgürlük derecesi) dolayısıyla, siyasal tutundurmanın
öncelikli hedefleri arasında gösterilmektedir. McCombs ve Shaw (1972) tarafından, medya
aracılığıyla yer verilen siyasal konular ile halkın ilgili konulara atfettiği önem arasındaki
korelasyon olarak tanımlanan ‘gündem belirleme-agenda setting’ ise, hem siyasal halkla
ilişkiler hem de haber yönetimi unsurlarını siyasal tutundurma karmasına dahil etmektedir.‡‡‡‡‡
Çünkü medya ile ilişkiler karşılıklı bir biçimde, etkileyen ve etkilenen rollerinin sıklıkla
değişebildiği bir yapıya sahiptir.
Gündemin belirlenmesi, hedef kitlenin (kamuoyunun) gündemi hakkında detaylı bilgiye
sahip olunmasını zorunlu kılar. Eğer siyasal bir parti, seçim dönemi öncesi ve sonrasında, hedef
kitlenin gündemini kavrayamıyorsa, başarılı bir tutundurma stratejisi geliştirmesi mümkün
olmayacaktır. Söz konusu başarı ise, partinin siyasal pazarı sürekli olarak yakından izlemesine
imkan sunan başarılı bir araştırma süreci ile gerçekleştirilebilir. Bir başka deyişle, siyasal pazar
bilgisine hakimiyet, siyasal tutundurma çabalarının yönetiminin de ana unsurudur.
Kitlesel iletişimin hakim olduğu bir dünyada, az gelişmiş ülkelerde bile medya, siyasal
gündemi önemli ölçüde belirlemektedir. Medya, seçimle ilgili bilgi verme sürecinde önemli
olmuştur. Seçmen davranışını etkileyen birçok faktör vardır. Bunlar içerisinde, medyanın temel
bir rol oynamadığını iddia etmek zordur. Medyanın seçmene bilgi göndermedeki rolü
önemlidir. Medya sadece marka imajı oluşturmak ve var olan imajı desteklemek için
kullanılmaz, aynı zamanda siyasetçileri ve partileri tanıtmada da kullanılır. Medyanın seçmen
algılarını biçimlendirmede önemli olduğu ise, genel olarak kabul edilmiştir. Gündem
belirleme, kamunun önemli gördüğü olay ve konuların medya tarafından izlenmesi ve ele
alınması sürecini açıklamaktadır. Medyanın gündem belirlemesi ana düşünceler dışında,
seçmenleri etkileyen konularda olmaktadır. Toplumun inandığı, anladığı,
anımsadığı
olaylarla, haberlerde açıklanan konular arasında ilgi vardır. Medyanın gündem belirleme
rolüyle, medya etkisinin ilgili olduğu belirtilebilir. Seçmenler çok izledikleri ve dikkat
gösterdikleri programlan algılamak eğilimindedirler. Siyasetçilerin oluşturduğu gündem
sonucunda -seçmenlere çekici gelen sorunlar üzerinde farklı medya programlarında ve
haberlerde yoğunlaşılması durumunda- göreceli bir avantaj elde edilebilir. Seçim sürecinde
oluşturulan gündem, temel olarak siyasal, ekonomik ve sosyal konular gibi seçmen ilgisini
çekecek konular hakkında olabilir (Gürbüz ve İnal, 2004: 177).
Bu bölümde, özet olarak ifade edilmeye çalışılan siyasal tutundurma, en temel hali ile
‘seçmen-dostu bir iletişim’ ile siyasal dünyanın karmaşık yapısını seçmenler için basitleştirme
amacı taşımaktadır. Ticari pazarlardaki tutundurmadan, negatif siyasal reklamlar ve gündem
‡‡‡‡‡

Gündem belirleme, basının, kamuoyunun ve siyasal gündemlerin bir diğeri ile, ve bu yapıların çevreleri ile
etkileşimlerini içeren bir süreç olarak da tanımlanabilmektedir(Harris vd., 2011: 1118).
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belirleme gibi araçlarla ayrışan siyasal tutundurma, bilgi teknolojilerinin nimetlerinden giderek
daha fazla yararlanmaktadır. Bir diğer deyişle, siyasal pazarlama yaklaşımı ile tutundurma,
partilerin seçmen başta olmak üzere tüm paydaşlarına, ulaşılabilecek her yolla ulaşmasına ve
seçmenin ve diğer tüm paydaşların da, partiye her yolla ulaşımına imkân veren, kampanya
dönemleriyle sınırlı olmayan bir iletişim sürecidir.
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Uygulama
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Pazarlama bilimi için tutundurma, hedef kitle ile iletişim sürecidir. Bu amaca uygun
olarak, reklam, kişisel satış, satış geliştirme, halkla ilişkiler ve doğrudan pazarlama teknik ve
araçlarından istifade edilmektedir. Siyasal pazarlama bağlamında ise, sözü edilen araçların
organize bir şekilde kullanılmasının yanı sıra, siyasal kampanyalar, siyasal reklam, kapı
ziyaretleri, gündem belirleme ve doğrudan pazarlama (internet temelli) öne çıkan başlıklardır.
Burada dikkat çekilmesi gereken nokta, siyasal tutundurma araç ve tekniklerinin sadece seçim
dönemleri ile sınırlandırılmış bir şekilde kullanılmamasıdır. Sürekli kampanyacılık nosyonu
olarak ifade edilen bu durum, siyasal partilerin hedef kitleleri ile kesintisiz bir iletişim kurması
sonucunu doğurmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) “...................bir mal ya da hizmetin, bir kurumun, bir kişinin ya da fikrin, kimliği
belirli sorumlusu tarafından tarifesi önceden belli bir ücret karşılığında kitle iletişim araçları
vasıtasıyla olumlu bir biçimde tanıtılıp benimsetilmesi çabalarıdır” biçiminde tanımlanan
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Reklam
b) Kişisel satış
c) Satış geliştirme
d) Halkla ilişkiler
2) “...................... tüketiciler, işletmeler ya da aracı kurumları daha hızlı ve daha fazla
miktarda satın almaya yönlendirecek dürtüleri harekete geçirmeye çalışan oldukça farklı
araçlardan oluşan bir tutundurma çabasıdır” biçiminde tanımlanan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Reklam
b) Kişisel satış
c) Satış geliştirme
d) Halkla ilişkiler
3) “.................. üretici ile tüketici arasında doğrudan bir iletişim kurulmasıdır”
biçiminde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Reklam
b) Kişisel satış
c) Satış geliştirme
d) Doğrudan pazarlama
4) Aşağıdakilerden hangisi siyasal tutundurma araç ve yöntemlerinden birisidir?
a) Gündem belirleme
b) Miting
c) Propaganda
d) Hepsi
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5) Aşağıdakilerden hangisi profesyonel kampanya sürecindeki başlıca değişkenlerden
birisidir?
a) Sürekli kampanya
b) Sağ-sol ideoloji
c) Ulusal siyasal kültür
d) Seçim sıklığı
6) Aşağıdakilerden hangisi profesyonel kampanya sürecindeki siyasal çevre
değişkenlerden birisidir?
a) Parti lideri değişimi
b) Sürekli kampanya
c) Ulusal siyasal kültür
d) Rakip araştırması
7) Aşağıdakilerden hangisi profesyonel kampanya sürecindeki modifiye edilmiş
kampanya indeksi değişkenlerden birisi değildir?
a) E-posta ve gazete
b) Tele-pazarlama
c) Sürekli kampanya
d) Seçim sıklığı
8) Aşağıdakilerden hangisi siyasal tutundurma unsurlarından birisidir?
a) Kapı ziyaretleri
b) Doğrudan pazarlama
c) Siyasal reklam
d) Hepsi
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9) Ticari pazarlamadaki karşılaştırmalı reklama benzetilen siyasal tutundurma aracı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Siyasal reklam
b) Negatif siyasal reklam
c) Doğrudan pazarlama
d) Halkla ilişkiler
10) Aşağıdakilerden hangisi tutundurmanın önemini arttıran unsurlardan birisidir?
a) Üreticilerle tüketiciler arasındaki mesafenin artması
b) Gelir artışı sonucu pazar büyümesi
c) Aracı kurumların artması ve dağıtım kanallarının genişlemesi
d) Hepsi

Cevap Anahtarı
1)a, 2)c, 3)d, 4)d ,5)b, 6)c, 7)d, 8)d, 9)b, 10)d.
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8. SİYASAL PAZARLAMA ÖZELİNDE KAMPANYA SÜRECİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, siyasal pazarlamanın uygulamada en fazla dikkat çeken siyasal
kampanyalar başlığı ele alınmaktadır. Siyasal bir kampanyanın hazırlık evresinden itibaren
nasıl ele alınması gerektiği, danışmanlardan kullanılan araçlara kadar verilmesi gereken
kararların neler olduğu incelenmektedir. Bölümün hazırlanmasında, Tan (2002) ile Devran
(2004) eserlerinden yararlanılmıştır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Siyasal bir kampanya ne zaman başlamalıdır? Siyasal pazarlama perspektifinde
düşününüz.
2) Siyasal bir kampanya yönetiminde kimlerin rol alabileceğini tartışınız.
3) “Siyasal bir kampanya ancak sürekli kampanya özelliği taşır ise başarılı olabilir”
yargısını düşününüz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Siyasal bir kampanya
yönetim süreci ve
araçları ele
alınmaktadır.

Siyasal bir kampanya
sürecindeki yönetim ve siyasal
pazarlama felsefesinin yeri
kavranacaktır.

Metinler ve örnekler ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Siyasal kampanya



Danışman



Basınla ilişkiler



Kamuoyu araştırması



İmaj



Kampanya yönetimi



Kampanya bütçesi



Kampanya mesajı
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Giriş
Siyasal kampanyalar, siyasal pazarlama uygulamalarının en bilinen unsurudur. Siyasal
bir partinin hedef kitleleri ile etkili bir iletişim kurma amacı taşıdığı dönemsel bir faaliyet olarak
bilinen kampanya dönemleri, siyasal pazarlama perspektifinden sonra farklılaşmaya
başlamıştır. İlk farklılık, kampanyaların sürekli kampanya nosyonu kazanması ve buna bağlı
olarak da dönemsellik yerine sürekliliğin esas haline gelmesidir. İkinci farklılık, siyasal
partilerin ve kampanya yöneticilerinin siyasal hayatı sadece seçmenlerle sınırlı olarak
tanımlamaktan vazgeçerek, hedef kitlelerini kamuoyu araştırmaları temelinde inşa etmeleridir.
Söz konusu dönüşümler siyasal kampanyaları, seçmen ve diğer hedef kitlelerle sürekli bir
iletişim içerisinde bulunmaya yöneltmiştir. Ancak yine de, seçim dönemlerinde kampanyaların
daha büyük bütçelerle, daha planlı ve daha organize bir şekilde gerçekleştirildiği söylenebilir.
Önemli olan, bir siyasal kampanyanın siyasal pazar verilerinden hareketle, seçmen ihtiyaç ve
isteklerine göre şekillendirilebilmesidir. Bu bölümde, siyasal bir kampanyanın hazırlık
aşamasından itibaren nasıl yönetilmesi gerektiği ve bu süreçte hangi araçların kullanılabileceği
ele alınmaktadır.
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8.1. Siyasal Kampanyalar
Seçim kampanyası, siyasi partilerin ideolojilerini, programlarını veya adaylarını
seçmenlerin beğenisine sunmak için yapmış olduğu faaliyetler olarak tanımlanabilir. Bu
faaliyetler bir süreç gerektirir. Bu süreç; kampanyanın başlangıcında belirlenen amaçlara
ulaşmak için siyasi parti veya aday tarafından sarf edilen tutundurmaya, finansmana,
organizasyona yönelik tüm çabalardan meydana gelmektedir. İyi bir seçim kampanyası yürütmek için belli başlı hazırlıkların yapılması gerekmektedir. Bu hazırlıkların en önemlileri,
kampanyada çalışarak elemanlar, kampanyanın bütçesi, kampanya merkezi, parti genel
merkezinin diğer teşkilatlarla belirli bir organizasyon içinde olmalarım sağlamaktır. Seçim
kampanyalarının düzenlenmesinde aşağıda sayılan gelişmeler de etkili olmaktadır:
1.

Kampanya yönetiminde profesyonel danışmanların artan etkisi ve yararı,

2. Kampanya araştırmalarında yeni anket tekniklerinin, simülasyonların ve ana
adayların profesyonelce eğitimi ve konuşma yöntemlerinin görülmesi,
3. Kitle iletişim araçlarında meydana gelen gelişmelerin siyasi partilere kampanya
iletişiminde daha geniş yelpazede medyadan yararlanma imkanı vermesi ve dolayısıyla
hedeflerin ve dinleyici kitlesinin tipinin daha dikkatlice belirlenmesi.
Seçim kampanyası çalışmaları yapıldıkları çevrenin içinde bulunduğu ortamdan
etkilenebilir. Seçim kampanyası çalışmalarını etkileyen bu çevre faktörleri yapılacak kampanya
çalışmasının içeriğinde, stratejisinde değişik şekillerde farklılıklar meydana getirebilir. Bu
çevre faktörleri ve seçim kampanyalarında meydana getirecekleri farklılıklar birlikte
incelenerek şu şekilde sıralanabilirler:
1- Yönetim Sistemi: Kampanyalar farklı politik sistemlerde değişiklik gösterirler.
Amerika ve Fransa’daki politik sistem aday merkezli kampanyaları gerektirirken, Kanada
politik sisteminin federal doğasından dolayı parti organizasyonlarında ve kampanyalarında
büyük ölçüde bölgesel aktiviteler görülmektedir.
2- Ülkenin Sosyokültürel özellikleri: Seçim kampanyaları aynı zamanda ülkenin temel
sosyo-kültürel özelliklerinden de etkilenir. Ülkenin siyasal kültürü, tarihî geçmişi, ekonomik
özellikleri bazı ülkelerde daha kıyasıya parti rekabetine izin verirken bazı ülkelerde rekabetten
ziyade bütünleştirici ve birleştirici kampanya temalarının işlenmesine ağırlık verilmektedir.
3- Seçim Kanunları: Kampanya çalışmaları ve stratejileri ülkede uygulanan seçim
kanunları ve sistemlerinden de etkilenebilir. Bazı seçim kanunları ve sistemleri siyasi parti
merkezinin rolünü artırırken bazılarında merkezin rolü azalarak taşra örgütlerine kaymaktadır.
Seçim kanunları aynı zamanda parti kurabilme, aday olabilme ve kampanya süresini de etkiler.
Bu bölümde seçim kampanyalarının finansmanını düzenleyen geniş kapsamlı kanunların etkisi
de unutulmamalıdır. Kampanya finansmanı kampanyanın ne kadar profesyonelce veya ne kadar
berbat olacağını belirler. Bazı ülkelerin seçim kanunları siyasi partilerini cömertçe
destekleyerek geniş finansal imkanlarla çok pahalı kampanya icraatları yapmalarına imkan
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tanırken bazı ülkelerde kanuni kısıtlamalarla finansman imkanları sınırlanan partilerin sınırlı
bir ölçüde kampanya yapmalarına izin verilmektedir.
4- Medya Sistemleri: Medya sistemleri siyasi parti ve adaylar için önemli bir iletişim
vasıtasıdır. Bir çok ülkede partilerin aşırı ölçüde reklam yapmaları göz önüne alınarak medyaya
erişimlerine kısıtlamalar getirilmiştir. Bazı ülkelerde; kampanya stratejisinin odak noktasını
oluşturan televizyon reklamlarının yapılmasına izin verilmeyebilir. Bazı ülkelerde ise devlet
yayın tekelini kaldırarak siyasi partilerin özel televizyon kanallarında reklamlarını
yayınlamalarını, kendi yayın organlarını oluşturmalarını kolaylaştırabilir.
5- Siyasal Sistem: Siyasal sistem içerisindeki partilerin sayısına göre kampanya
çalışmaları etkilenebilir. İki partili bir sistemde bir partinin kazanan olacağı açıktır. Dolayısıyla
kampanyalarda seçimi kazanmaya yönelik bütün teşebbüslere girişilir. Bunun tersine çok partili
sistemde partiler olası koalisyon ortaklarıyla daha hoşgörü ve uyum içerisinde çalışırlar ve
kampanya mesajlarını yumuşatırlar.
6- Seçim Seviyesi: Seçim seviyesi, genel seçimler için yapılan kampanyalarla bölgesel
seçimler için yapılan kampanyalar arasındaki farkla ilgilidir. Bölgesel seçimler en azından
genel seçimlere nazaran daha az koordineye maruzdur ve kampanya temaları bölgesel
seçimlerde daha kısmi ve lokal kalırken genel seçimlerde daha geniş bir kapsamlı temaların
işlenmesine ihtiyaç duyulur.
7- Siyasi Partinin Tipi: Siyasi partinin tipi de kampanya, kampanya stili ve temasında
farklılığı gerektirebilir. Kitle partilerinde ideolojik temaların işlenmesi ağırlık kazanırken kadro
partilerinde liderin ve adayların imajları, kişisel özellikleri, karizmalarının güçlü yönleri
vurgulanır. Çok partili bir sistemde muhalefet partisi seçim kampanyasında iktidar aleyhine sarf
ettiği çabaları diğer rakip muhalif partilerin aleyhine yönelik olarak da sarf edebilir. Küçük
partiler, oy oranını korumaya çalışan büyük partilerden farklı olarak yeni destekler kazanmaya
yönelik kampanyalar sürdürürler.

8.2. Siyasal Kampanya Süreci
Siyasal kampanyalar, planlı bir süreci gerektirir. Seçim dönemi öncesinde başlanan ve
seçim ile birlikte sona eren siyasal kampanyalar siyasal pazarlama kapsamında ele alınamaz.
Siyasal pazarlama, sürekli kampanyacılık ile, siyasal partinin hedef kitleleri ile sürekli bir
iletişim öngörmektedir. Ancak burada sözü edilecek olan siyasal kampanya süreci, seçim
dönemlerinde yoğunluğu arttırılmış bir kampanyayı ifade etmektedir.
a) Hazırlık Aşaması: Bu aşamada yapılması gereken husus, bilgi toplamaktır. Söz
konusu bilgi, seçmen profillerinden parti politikalarını organize etmeye dek, birçok başlık
içermektedir. Kamuoyu araştırmaları ile kampanya hazırlığında kullanılacak bilgiler derlenir.
Bu bilgiler; seçmenlerin gerçek sorunlarını ve seçmenlerin politikaları ve siyasi partiyi
algılayışlarını, tavır ve tepkilerini ortaya koyarlar. Bilgilerin derlenmesinde ve
değerlendirilmesinde görev alan parti içi işlevlerin konuya hakimiyetleri ve kapasiteleri de
önemlidir. Aksi takdirde görülmesi gerekeni görmemek ve böylece yapılması gerekeni
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kararlaştırmamak gibi bir sorun ortaya çıkarak yanlış kararlar alınmasına sebep olurlar. Bir
başka deyişle, kamuoyu araştırmaları ile toplanan veriler, ancak doğru kişilerce
değerlendirildiğinde bilgiye dönüşebilmektedir.
Siyasi partiler içerisinde politik danışmanlık görevini yerine getirecek organizasyonu
düzenleyecek, mesajların temalarını anlaşılabilir sloganlara dönüştürecek, parti ve aday
imajlarını belirleyecek profesyoneller genellikle mevcut olmadığından kampanya hazırlıkları
sırasında bazı hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından danışman görevlendirme yoluna
gidilir. Danışmanlar, siyasi partinin bir gönüllüsü olarak ücret beklemeksizin kampanya
organizasyonunda görev alabileceği gibi; ücret karşılığında parti dışından profesyonel uzmanlar
da görevlendirilebilir.
Danışmanların görevlendirilmeleri iki şekilde olabilir. Danışmanların hizmetlerinden
kampanyanın başından sonuna kadar yararlanılır ve danışman kampanyanın tüm bölümlerine
etkin olur. Ya da bazen yüksek bir ücretle görevlendirilen özel danışmanlardan yararlanılarak
kampanyanın özel safhalarında yardımları istenir. Her ne kadar parti dışından ücretle
görevlendirilen danışmanların çoğunluğu çalışmış oldukları adayların, partilerin tam destekçisi
değillerse de sadık kalmak için destekleme eğilimindedirler.
Siyasal danışmanlar, parti ya da adayların yollarını belirlemede yardımcı olurlar. Ancak
burada, siyasal danışmanların bir parti kampanyasındaki siyasal unsurları belirlemediğinin
altını çizmekte fayda vardır. Siyasal danışmanlar, özellikle hazırlık safhasından itibaren öneri
üretme ve strateji geliştirme işlevlerini yerine getirmektedirler.
Seçim kampanyalarının en önemli aşamalardan bir tanesi hedef seçmen kitlesinin
belirlenmesidir. Hedef kitle belirlenirken, coğrafik, demografik, mesleki, kültürel veya inanç
faktörleri göz önünde bulundurularak hareket edilir. Seçim kampanyası sırasında yapılacak olan
kamuoyu araştırmalarıyla siyasi partinin programı ve adaylarına hangi kamuoyu bölümlerinin
duyarlı olduğunu belirlemede yardımcı olacak veriler elde edilir.
Seçim kampanyası hazırlıklarının önemli aşamalarından birisi de siyasi partinin
listelerde göstereceği adayları seçme işlemidir. Aday adayları içerisinden en iyilerinin seçimi,
bunların seçim bölgelerinin ve liste sıralarının tespiti oldukça zor ve kampanyanın başarısıyla
yakından ilgili bir çalışmadır. Aday seçiminde, seçim bölgesinin ve sırasının belirlenmesinde
isabetli kararlar alınmadığı takdirde bütün kampanya çalışması boşa çıkabilir.
Siyasal kampanya hazırlık aşamasında, kamuoyu araştırmaları, siyasal danışmanlar,
hedef seçmen kitlesinin belirlenmesi ve adayların seçilmesi adımları öne çıkmaktadır. Bu
aşamada, bilginin elde edilmesi ve elde edilen bu bilgilerin doğru bir şekilde yönetilmesi
oldukça önemlidir.
b) Siyasal Kampanya Esnası: Siyasal kampanya esnasında gerçekleştirilmesi gereken
birçok husus bulunmaktadır. İlk olarak, siyasal kampanya hedeflerinin belirlenmesi
gerekmektedir. Bu hedefler beş başlık altında toplanabilmektedir: yandaş olan seçmeni
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rahatlatmak, kamuoyu oluşturanları kazanmak, kararsız seçmeni çekmek, partisini eleştiren
seçmenlerin şüphelerini gidermek ve alt gruplan etkilemeye yönelik stratejiler.
1- Yandaş Olan Seçmeni Rahatlatmak: Siyasi partiyi desteklemesi kesin gibi görünen
seçmen çevreleri vardır. Bunlar siyasi partinin doğal hedefleridir. Örneğin sol partiler işçi
çevrelerinin ve sendikaların desteğini sağlayacaklarını düşünürler. Dinsel bir programa ağırlık
veren bir parti muhafazakâr çevrelerin kendisini destekleyeceğine inanır.
2 - Kamuoyu Oluşturanları Kazanmak : Siyasi parti veya adaylar kamuoyu oluşturan
önder kişilerin desteğini kazanmak için nasıl bir strateji tespit etmesi gerektiğini incelemeye
yönelirler. Kamuoyuna yön verebilecek durumda olan bu kişiler ya toplumdaki ekonomik
durumlarının ağırlığı ile ya mesleki etkinlikleriyle çevrelerinde saygınlık kazanmış güvenilir
kişilerdir.
3 - Kararsız Seçmeni Çekmek: Strateji tespitinde üzerinde durulacak en önemli
konulardan biri de belirli bir eğilimi olmayan kişilerin oylarını elde edebilmek için izlenecek
yolların tespitidir. Bunlar kendilerini dalgalara bırakmış seçmenlerdir. Bu oylara bazı yazarlar
yüzen oylar veya dalgalanan oylar bu çevrelere de bataklık demektedirler.
Seçim kampanyaları bu seçmenlerin tavırlarında değişiklik yaratabileceğinden siyasi
partiler seçim stratejileri tespit ederken mutlaka bu çevrelerin desteğini kazanacak yolları
araştırmak zorundadırlar. Kendilerinin geleneksel bir biçimde bir ideolojiye, bir partiye adamış
olan kişileri başka bir yöne çekmek çoğu zaman imkan dışıdır ama dalgalanan oylar daha kolay
elde edilebilir ve seçimlerin sonuçları bu çevrelerin oylarına bağlı olabilir.
4 - Partisini Eleştiren Seçmenlerin Şüphelerini Gidermek: Bu tür seçmenler olayları
izleyen seçmenlerdir ama eğilimleri henüz kesin değildir, yön değiştirebilir. Bu seçmenlerin
siyasi partiyle ilgili bazı şüpheleri, tereddütleri tam anlamıyla eğilimlerini ortaya koymalarını
engellemektedir. Seçim kampanyası sırasında bu gruplara şüphelerini gidermeye yönelik
mesajlar göndererek eğilimleri etkilenebilir.
5 - Alt Grupları Etkilemeye Yönelik Stratejiler: Kampanya stratejilerini belirlerken
siyasi partiler seçmen kitlelerinin hangi mesleklerdeki insanlardan oluştuğunu göz önünde
tutmak zorundadırlar. Ortalama bir ölçü tespit ederek tek düze bir program hazırlamak yanlış
olur. Adamına ve ufak topluluklara göre ayrıntılı programlar hazırlamak da işleri güçleştirir.
Yapılacak iş seçmen kitlesini belirli alt gruplara ayırmak ve onlara seslenmektir. Bu alt gruplar
çiftçiler, yaşlı insanlar, kadınlar, işçiler, memurlar, esnaf ve serbest meslek sahipleri olabilir.
Siyasal kampanyanın yukarıda ifade edilen özellikleri belirlendikten sonra, imaj
yönetimi başlığı ele alınmalıdır. Siyasal pazarlama uygulamalarında politik ürünle ilgili imaj
seçimleri üç farklı elementten oluşur:
1. Parti İmajı: Hem geleneksel parti imajı hem de siyasi partinin bir seçimde ortaya
atmaya çalıştığı özel bir imajı içerir. Siyasi partinin programı eşit olarak hem partinin
geleneksel noktalarını hem de kampanyaya özel konularını hesaba katacak şekilde dizayn
edilebilir.
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2. Lider İmajı: Siyasal ürünün diğer bir parçası olan lider imajı, günümüz kampanyalarında artan bir şekilde ön plana çıkmaktadır. Kalite araştırmaları yapılarak partinin başını
çeken adayın zayıf ve kuvvetli olduğu yönler ortaya çıkarılmakta ve gereken önlemler
alınmaktadır.
3. Parti Programı İmajı: Siyasi parti için imaj çalışmalarının yapıldığı bir diğer unsur
da parti programıdır. Siyasi partiler çoğu kez yapılacak işleri belirlemek, kamuoyuna sunmak,
ikna etmek, sonra da uygulamaya geçirmek durumundadırlar. Ülkenin bazı sorunlarına öncelik
tanınması, iktisadî kalkınmada belirli bir modelin benimsenmesi, tercihlerin yapılması, toplumsal ya da kültürel alanda belirli sorunlara öncelik tanıması ya da tanımaması, ülkenin dünya
düzeyindeki ilişkilerini belirli bir çerçeve ve felsefe içinde ayarlaması, ülkenin imkanlarıyla
siyasi parti görüşü arasında asgarî bir uyuşum sağlanması siyasi partinin programının ve bu
programın uygulanmasının unsurlarını oluşturur, iktidar partisi programı çerçevesinde
çalışmalar yapar, bu programına az ya da çok sadık kalır, az ya da çok gerçekleştirirken
muhalefet partileri, bir yandan gerekli eleştirileri yapma işlevini yüklenirler diğer yandan da
alternatif programları hazırlarlar. Sorunların çözülmesi açısından alternatif programlar, en az
iktidar partilerinin uygulamaya koydukları programlar kadar önem taşımaktadır.
Siyasal kampanyaların uygulanması esnasında, bir diğer önemli husus, kampanya
şeklinin belirlenmesidir. Bir kampanyanın şekli genelde aşağıdaki üç uygulamanın birinden
veya onların bileşiminden oluşur. Seçmeni etkileme, güç gösterme ve kendine çekme.
1- Etkileme; genelde bir olayın organizasyonuyla elde edilir. Adayların ilan, ilk afiş
veya ilk mesajdan başlayarak önemine göre tüm araçların kullanılması ile hedef kitle
etkilenebilir. Kampanyanın temasının ve kullanılan sloganın kalitesinin orijinalliği hedef kitleyi
etkileyen diğer unsurlardır. Bu etkileme çalışması kampanyanın başlangıcından veya etkiyi
artırmak ve hızlandırmak için kampanya döneminde sürekli yürütülebilir.
2- Güç etkisi; araçların kullanımındaki yoğunluk ve tekrarlarla elde edilir. Bunun
fonksiyonu tarafları hareketlendirmek ile sarsılmaz ve güven duygusu içerisinde rakiplere karşı
bir birlik oluşturmaktır. Ancak sürekli tekrarlar belli bir noktadan sonra sıkıcı bir hal alarak
reddetme olgusu yaratabilir.
3- Kendine çekme etkisi; bir adayın veya partinin hedef kitle tarafından duygusal
olarak kabul edilmesini sağlar. Bu etki genellikle olgunun çekiciliğine kendini kaptırarak
konuyu büyüten iletişim araçlarındaki haberlerle sağlanır.
Siyasal kampanyaların uygulanmasında bir diğer önemli başlık, hedef kitlelerle hangi
araçlar yardımı ile iletişim kurulacağıdır. Ancak kampanya sürecinde kullanılabilecek bu
araçlar ve yapıları bir sonraki başlıkta ele alınmaktadır.
Kampanya sürecine bir bütün olarak bakıldığında, en önemli hususun siyasal kampanya
yönetim ve organizasyonu olduğu ifade edilebilir. Buna göre, seçimlerde kampanya merkezi,
siyasi parti yönetimiyle veya adayla devamlı görüşerek yapılanları ve yapılacakları analiz eden
bir yönetici veya ortak yönetim tarafından idare edilir. Kampanya yöneticisi, siyasi partinin üst
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yönetimince ya da siyasi partinin lideri tarafından atanır. Yönetici yaptığı işlerden ve aldığı
kararlardan dolayı kendisini atayanlara karşı sorumludur. Kampanya yönetiminin
fonksiyonları ve görevleri şunlardır;
1.

Kampanyanın stratejisini tespit etmek,

2. Kampanya örgütünü oluşturan bütün bölümlerin görev ve sorumluluklarını
belirlemek,
3.

Kampanyanın bütün ayrıntılarını tespit etmek,

4.

Kampanyanın nasıl uygulandığını incelemek ve değerlendirmek,

5.

Kampanyanın yürütülmesi için gerekli lojistik desteği sağlamak,

6. Basınla sıkı bir işbirliği sağlayarak siyasi partinin veya adayın çalışmaları ile ilgili
haberlerin basına yansıtılmasını gerçekleştirmek,
7.

Kampanyanın yürütülmesi için gerekli finansmanı sağlamak ve idare etmek,

8. Mesajların bulunması, standartlaştırılması, kişisel propagandacıların bölgelere
dağıtılması,
9. Kampanyada görev alanların insani ilişkilerinin uyumlu bir biçimde yürütülmesini
sağlamak,
10. Kampanya yönetiminin görevlerinden biri de kampanya projelerini uygulamaya
koymaktır.
Elbette, kampanya yöneticileri yukarıdaki görevleri ifa ederken, kampanya bütçelerini
de göz önünde bulundurmak zorundadırlar. Bir ülkede yürürlükteki seçim kanunları siyasi
partilerin finansmanıyla ilgili hükümleri belirlemektedir. Bu kaynaklar devlet fonu, üye
aidatları, adayların finansal katkıları ve çeşitli kuruluş ve işadamlarının katkıları olabilir.
Banların yanı sıra tamamen kanunlara uygun bazı yollarla da siyasi parti parasal destek
sağlayabilir.
 Siyasi parti lideri medyatik toplantılar ve yemekler düzenleyerek belirli bir ücret
karşılığında davetliler çağrılabilir.
 Siyasi parti lideri veya yöneticileri ünlü işadamlarıyla bizzat görüşerek yardım
talebinde bulunabilirler.
 Siyasi parti varlıklı seçmenlere mektup yazarak bazı masrafları karşılamalarını
isteyebilir.
 Siyasi partinin adaylarından aday olmaları karşılığında belirli bir miktar para
yardımında bulunmaları istenebilir.
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Yukarıda sözü edilenler birlikte düşünüldüğünde, bir siyasal kampanya hazırlık ve
uygulama süreçlerini içermektedir. Elbette, seçim sonrası denetim süreci de kapsam dışı
bırakılmamalıdır. Çünkü ancak denetim süreci ile, yapılan hatalar ve yapılmayan doğrular tespit
edilebilir. Siyasal kampanya yönetimleri, kampanya sürecini dikkatli bir şekilde
yürütebilmelidir. Burada esas olan, partinin hedef seçmen kitleleri ile etkin bir iletişim
kurabilmesi ve bunu sürdürülebilir hale getirmesidir.

8.3. Siyasal Kampanya Mesajları
Siyasal kampanya yöneticileri, mesajların hedef kitleye iletilmesine ilişkin çalışmalar
yaparken medyanın konumuna ve iletecekleri mesajlar arasındaki disiplin ve tutarlılığa özen
göstermelidir. Bu bağlamda kampanya yöneticileri şu konuları göz önünde bulundurmalıdır:
1- Kampanya mesajlarının tutarlılığı.
2- Mesajların etkili bir biçimde hazırlanması.
3- Medyanın verimli kullanımı.
4- Medyanın yayın alanının büyüklüğü.
5- Hedef kitlenin izlediği programlar.
6- Mesajların yayınlanma zamanlan.
a) Kampanya Mesajlarının Tutarlılığı: Medya danışmanları kampanya çalışmaları
sırasında mesaj disiplinine çok büyük önem vermektedir. Eğer kampanya teması belirlenmiş
ise o zaman hazırlanacak mesajların bu temayı destekleyici bir yapıya sahip olmasına özen
gösterilmeli ve mesajların birbirinin gücünü zayıflatmasına ya da birbirini çürütmesine engel
olunmalıdır. Şayet kampanyanın bir haftasında sadece ekonomi teması vurgulanacak ise o süre
içerisinde açıklanacak mesajların tümünün ekonomi ve ekonomiyi ilgilendiren konuları
kapsaması gerekmektedir.
Kampanya mesajları iletilirken belirli bir düzen içerisinde iletilmelidir. Bu nedenle
kampanya süresince kampanya yönetimi adına sadece belirli aday, kampanya yöneticisi, basın
sekreteri ya da iletişim direktörü gibi eğitilmiş ve yetkili konuşmacıların konuşma ve açıklama
yapmasına izin verilmelidir.
Kampanya mesajlarının kendi içerisinde tutarlı olması gerektiği gibi adayların geçmiş
icraatları ile de uyumlu olması gerekmektedir. Çünkü rakip aday gerçekleştireceği aday
araştırması sonucunda bu gibi paradoksları ortaya çıkararak saldırı düzenleyebilir. Eğer bir
adayın söyledikleri geçmişte yaptıklarını yalanlıyorsa bu kampanya mesaj stratejisi bakımından
bir talihsizliktir.
b) Kampanya Mesajlarının Etkili Bir Biçimde İletilmesi: Sürekli aynı partiye oyunu
veren bir seçmen için yapılacak tek şey hangi adayın kendi partisinden aday olduğuna ilişkin
bilginin kendisine verilmesidir. Posterler, radyolar, televizyonlar, gazeteler vb. bir adayın parti
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ilişkisinin açıklanmasında yeterli olabilir. Ancak partizanlık bağlarının giderek zayıflaması
nedeniyle adaylar, sorunları ve hatta kendi adaylıklarını dramatik ve çarpıcı bir yöntem
kullanarak açıklamak suretiyle daha etkili bir biçimde gündeme gelebilmektedir.
c) Kampanya Mesajlarının İletilmesinde Medya Planının Önemi: Siyasal
kampanyalarda danışmanların kampanya bütçesini artırdıkları ya da bütçenin artmasına yol
açtıkları şeklinde eleştiriler yapılsa da yeni tarz siyasal uygulamaların daha verimli ve etkili
kullanımı değişik medya uzmanlarını zorunlu kılmaktadır. Çünkü bu kişiler, medya
planlamasını çok iyi yaparak mesajın en uygun zamanda en etkili bir biçimde ve en ideal bütçe
imkanları ile hedef kitleye ulaşmasını sağlamaktadırlar. Kampanya ve özellikle reklam
çalışmaları için yanlış planlama yapılırsa bütün bütçenin tamamı gereksiz yere harcanmış
olabilir. Örneğin sıkı partizanlığın yaşandığı ve çok sayıda yüzen oyun bulunmadığı bir bölge
televizyonuna fazla reklam vermek büyük bir planlama hatasıdır. Siyasal kampanya yönetimi
hazırladığı reklam filmlerinin hangi zaman dilimlerinde ve hangi kanallarda yayınlanacağına
ilişkin bir medya yayın planı hazırlamalıdır. Medya yayın planı hazırlanırken hedef kitleye ve
medyaya (televizyonlara) ilişkin sorulacak şu sorulara cevap aranmalıdır :
1- Hedef kitleye ilişkin sorulacak sorular:
1- Kampanyanın hedef kitlesi kimdir?
2- Hedef kitleye hangi mesajlar iletilecek ve bu mesajlar nasıl tasarlanacak?
3- Mesajlar hedef kitleye nasıl ve ne zaman iletilecek?
2- Televizyonlara ilişkin sorulacak sorular:
1- Televizyonların izlenme oranları nedir?
2- Programların izlenme oranları nedir?
3- İzleyici tür ve sınıfları kimlerden oluşmaktadır?
4- İzleyici oranına göre ortalama fiyatlar ne kadar?
5- Televizyonun güvenilirliği nasıldır?
6- Yayın süreleri kaç hafta için satın alınacak?
7- Kablolu televizyonların fiyatları ve hedef kitleleri nedir?
Kampanya yöneticilerinin medya planlaması yaparken medyanın yayın alanı,
izleyicilerin nüfus profili, maliyet, yüzen ve kararsız oyların sayısı gibi bazı kriterleri göz
önünde bulundurması gerekmektedir.
d) Medyanın Yayın Alanının Kapsamı Elektronik medya açısından iletişim uzmanın
önem verdiği iki kriter, erişim (reach) ile yayın sayısıdır. Kitle iletişim araçlarının yayınının
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kapsadığı bölgenin büyüklüğü aynı zamanda izleyici sayısının da fazla olması anlamına
gelebilir. Örneğin bir televizyon yayınının hedef kitlenin % 60'ına ulaşması gibi.
Yayın sayısı ise bir seçmene ulaşılan zaman sayısıdır. Başka bir anlatımla yayın sayısı,
mesajın kaç kez televizyonda yayınlandığına ilişkin bir kavramdır. Bu bağlamda ana prensip
olarak ölçüt kabul edilmesi gereken şey her iki öğenin de bir arada değerlendirilmesidir.
Örneğin ortalama izleyici oranı % 11,2 olan bir reklam televizyonda üç defa yayınlanırsa bu
oran % 33,6'ya yükselir.
e) İzleyici Kitlesi: Seçim kampanyalarında bütün seçmenlerin en iyi seçmen kitlesi olduğu şeklindeki bir kanaat doğru değildir. Kampanya yönetimi açısından en önemli hedef kitle
desteğini alabileceği seçmenlerden oluşmaktadır. Bu nedenle televizyon kanalının ya da genel
olarak bir kitle iletişim aracının izleyicilerinin nüfus yapısı kampanya çalışmaları sırasında
stratejilerin ve mesajların belirlenmesi için yaşamsal düzeyde önemlidir. Kampanya yönetimi
bu bağlamda çalışmalarını planlarken şu soruları sormak zorundadır: Bu televizyon programını
ya da daha genel olarak televizyon kanalını hangi yaşta ve türde insanlar izlemektedir?
Kampanya çalışmalarında bir parti veya adayın temel hedef kitlesi hangi tür seçmenlerden
oluşmaktadır? Bu sorulara verilecek cevaplar kampanya mesajlarının ve reklamlarının
yayınlanacağı televizyon kanalının ya da programının belirlenmesi açısından belirleyici
olmaktadır.
f) Mesajların Yayınlanma Zamanları: Siyasal kampanya çalışmalarında disiplin ve
tutarlılık mesaj için ayrılan zamanın dengeli ve gerektiği gibi ayrılıp ayrılmadığı ile de ilgilidir.
Siyasal kampanya yöneticilerinin bu bağlamda yapacağı ilk iş, seçim sürecini kapsayacak bir
reklam mastır planı hazırlamaktır. Bu plan doğrultusunda kampanya yürütülmeli ve gerekli
olduğunda bu mastır planda değişiklikler yapılabilmelidir: Örneğin seçimlerin son ayı için
mastır planı hazırlanacaksa önce radyo ve televizyon reklamları beş gün yayınlanabilir. Sonra
büyük gazetelerde, yerel ve bölgesel gazete ya da dergilerde sayfa reklamları verebilir ve beş
gün sonra da seçmene doğrudan mektup gönderme süreci başlatılabilir. Mastır planında dikkat
edilmesi gereken konu, kampanya bütçesinin radyo ve televizyon reklamları ile
bitirilmemesidir. Çünkü kampanyanın sonraki aşamalarında çok ciddi olarak finansal kaynağa
ihtiyaç duyulacaktır.
Zamanlama özellikle reklam süresinin ve yayınlanma zamanın satın alımı açısından da
önemlidir. Ayrıca haberlerin hazırlanması ve yayınlanmasının sağlanması da zamanlama
planını gerekli kılmaktadır. Çünkü kampanya yönetimi herhangi bir konuda televizyon
kanallarında siyasal reklam yayınlattıkları zaman aynı günler veya hafta içerisinde bu siyasal
reklamlarının temalarına uygun biçimde bir dizi aktivite düzenleyerek haberlerde kampanya
çalışmalarının gündeme gelmesini sağlayabilir. Böylece aynı kanalda farklı programlar
sırasında ve farklı izleyici kitlelerine kampanya mesajları ulaştırılabildiği gibi, kampanya
yönetiminin kendi planladığı doğrultuda gündemin oluşması da sağlanabilir.
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8.4. Siyasal Kampanya Araçları
Siyasal kampanya mesajları ile ilgili yukarıda sözü edilen unsurlar, kampanya
mesajlarının etkinliğini arttırmada oldukça önemlidir. Öte yandan, söz konusu mesajların hangi
araçlarla ulaştırılacağı da bir başka önemli husustur. Bir siyasi partinin tanıtım ve benimsetme
stratejisi için çeşitli araçların kullanımı gereklidir. Bu araçlar üç kategoride toplanabilir:
adayların halkla ilişkileri, basınla ilişkiler ve reklam için kullanılacak materyaller.
a) Adayların Halkla İlişkileri: Bir adayın zamanını nasıl kullanacağı planlanırken,
maksimum sayıdaki kişiyle karşılaşıp, onların elini sıkıp bir kaç sözcük edebilmesine imkan
sağlanmalıdır. Çünkü adayın bizzat kendisinin seçmenleriyle kuracakları iyi bir iletişim
sonucunda seçmen tercihleri önemli ölçüde etkilenebilir. Adayların seçmenlerle doğrudan ilişki
kurmaları için şu yollar uygulanabilir.
 Halk Toplantıları: Binlerce kişiyi bir spor salonunda veya meydanda bir araya
getirmek her adayın hedefidir. Ancak bu tür toplantılara çok çaba ve para sarf edilmesine
rağmen genellikle taraftarlar toplandığından karşı çıkılabilir. Fakat büyük kitleleri bir araya
getirmenin dinamiğinden yararlanarak oluşturulan duygusal ortamlar kararsız seçmenleri
etkilemek ve kendine çekmek bakmamdan önemli etkiye sahiptir.
 Özel Toplantılar: Seçim bölgesinde parti ileri gelenlerinden birinin evinde ya da
özel bir kulüpte kamuoyuna yön verecek insanlarla konuşmanın geniş etkileri olabilir.
 Mahalle Gezileri: Aday kapı kapı dolaşarak kahvelerde, berberlerde, çarşıda,
pazarda rastladığı kişilerle el sıkışarak, çağıranların evlerine giderek daha yakın ve sıcak
ilişkiler kurabilir.
 Destek Komitesi: Destek komitesi seçim kampanyası boyunca adayı destekleyen
ona yol gösteren ve kampanyasına maddi manevi katkılarıyla yardımı olan kamuoyunca
tanınmış sanatçılar, bilim adamları, sporcular vb. kişilerden oluşan bir kuruldur.
b) Basınla İlişkiler: Bir siyasi partinin veya adayın seçmenleriyle olan ilişkileri
medyanın ilgisini çeker. Bu itibarla medyada daha sık ve olumlu bir şekilde yer alabilmek için
siyasi parti medya mensuplarıyla da sıkı ve samimi ilişkiler geliştirmelidir. Bu işler uzmanlık
gerektirdiğinden kampanya organizasyonlarından genellikle profesyonel uzmanlar görevlendirilerek, medyaya elde etmek istediği bilgiler ve siyasi partinin vermek istediği bilgiler çeşitli
belgelerle desteklenerek bu bürolar aracılığıyla iletilir. Basın ajansları, ulusal ve bölgesel yayın
kuruluşları, gazete, tv, radyo gibi iletişim araçlarına basın toplantıları, konferanslar, söyleşiler
vererek, toplantı ve tartışmalara davet ederek, basın bildirileri ve bültenleri yayınlayarak
bilgiler sunulabilir.
Seçim çalışmaları sırasında medyayı kazanmak amacıyla, farklı stratejiler belirlenirken
temel sorun, kampanyanın ya da kampanyaya baz oluşturan konu ve olayların medyada haber
olarak nasıl gündeme getirilebileceği, başka bir anlatımla, medyanın desteğinin nasıl
kazanılabileceği ile ilgilidir. Kampanya yöneticileri çalışmalarının medyada yer almasını
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sağlamak için değişik alternatif yöntemleri kullanarak basına bilgi sunabilirler. Bu yöntemler
şunlardır: Basın açıklaması, aday ziyaretleri, haber konferansı, tartışmalar, söyleşiler, editör
sayfası vb.
 Basın Bültenleri: Bir adayın siyasal düşünceleri ne kadar eşsiz, özenle planlanmış
ve toplum için yararlı olursa olsun, hedef kitleye iletilmedikten sonra hiçbir anlam
taşımamaktadır. Bu nedenle adaylar medyada yer alma çalışmalarına henüz yeni başlamışsa ilk
olarak bir basın bülteni hazırlayarak medyanın gündemine gelebilmeli ve mesajlarını hedef
kitleye iletebilmelidirler.
 Basın Açıklamaları: Siyasal kampanya yöneticileri ve iletişim danışmanları
medyada yer almasını istedikleri ve haber değeri olduğuna inandıkları konuya ilişkin
hazırladıkları yazılı açıklamayı medyaya iletebilirler. Bu açıklamaların özellikle, medya
çalışanlarının kolayca haber yapmaya karar verecekleri konuda, içerikte, üslupta ve biçimde
olması gerekmektedir. Basın açıklamaları bir olaya ilişkin görüşün belirtilmesi, herhangi bir
aktivitenin planının önceden medyaya bildirilmesi veya kendilerine yapılan bir saldırıya cevap
verilmesi gibi niteliklerde olabilmektedir. Bu tür bir iletişim yöntemi prodüksiyon ve iletim
açısından ucuz olduğu gibi kampanya stratejisi bakımından da oldukça önemlidir.
 Medya Ziyaretleri ve Medyaya Haber İletme: Bir aday kampanya düzenlemeye
karar verdiyse, ulusal veya bölgesel medya kuruluşlarıyla iyi ilişkiler geliştirmeyi öncelikli bir
amaç olarak görmelidir. Bu amaçla medya kuruluşları ziyaret edilerek hem o kuruluşların
sorunları öğrenilebilir hem de bu görüşme çerçevesinde kampanyanın daha sağlıklı yürütülmesi
ve medyaya haber akışının sağlanması konusunda bir strateji belirlenebilir. Böyle bir
çalışmanın medya ile iyi ilişkiler kurma gibi pek çok bakımdan yararı olacaktır. Öte yandan
ziyaret sonrasında medya kuruluşları, bu ziyareti haber yapma konusunda kendilerini sorumlu
hissetmekte ve çok kısa da olsa bir haber hazırlanarak yayınlanmaktadır.
 Basın Konferansı (Toplantısı): Basın konferansı, kampanya organizatörleri
tarafından belirli bir mekan içerisinde ve atmosfer altında gerçekleştirilen ve tüm medya
kuruluşlarının ve muhabirlerinin daha önceden davet edildiği bir bilgilendirme çalışmasıdır.
Basın konferansı adayın kampanya süreci içerisinde belirli aralıklarla yapacağı ve kampanyaya
veya gündemdeki konulara ilişkin görüşlerini ve projelerini açıklamasına ve bu görüşlerini
kamuoyu ile paylaşmasına imkan sağlayacağı bir çalışmadır.
c) Reklam İçin Kullanılacak Materyaller: Afişler, el ilanları, broşürler, kitapçıklar,
mektuplar, televizyon, gazete reklamları vb. çeşitli reklam araçları kullanılarak hedef kitleye
mesajlar ulaştırılabilir. Kampanya araçlarının etkili ve verimli kullanımının
gerçekleştirilebilmesi için uygun aracın seçimi, zamanlaması ve araçlar arasındaki uyumun
sağlanması dikkat edilecek noktalardır. Reklam stratejileri oldukça geniş bir başlıktır. Reklam
mesajının pozitif ya da negatif olması ve tercih edilen reklam mecrası(televizyon, internet, açık
hava gibi) oldukça stratejik bir karardır.
Siyasal kampanya araçları, oldukça farklı sınıflandırmalara tabi tutulabilmektedirler.
Siyasal tutundurma açısından, reklam, halkla ilişkiler, satış geliştirme, kişisel satış ve doğrudan
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pazarlama biçimindeki sınıflandırmadan önceki bölümde söz edilmişti. Ayrıca negatif siyasal
reklamların ve kapı ziyaretlerinin öne çıkan siyasal pazarlama tutundurma araçlarından
olduğuna da değinilmişti. Bir başka deyişle, siyasal tutundurma araçları hem kampanya
özelinde hem de kampanya harici dönemlerde çeşitlilik arz etmektedir. Bu bölümde, söz konusu
araçların çeşitliliğinden ziyade kampanya stratejileri ve amaçlarına göre kullanımı izah
edilmiştir.
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Uygulama
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Siyasal kampanyalar, siyasal pazarlamanın uygulamada en bilinen kısmındır. Siyasal
kampanyalar, yönetim sistemi, ülkenin sosyo-kültürel özellikleri, seçim kanunları, medya
sistemleri, siyasal sistem, seçim seviyesi ve siyasi partinin tipi olmak üzere birçok çevre
faktörünün etkisi altındadır. Bu sebeple, siyasal bir kampanyanın çok iyi planlanması ve
yönetilmesi gerekmektedir.
Siyasal bir kampanyaya hazırlık aşamasında, kamuoyu araştırmaları, siyasal
danışmanlar, hedef seçmen kitlesinin belirlenmesi ve adayların seçilmesi başlıkları ön plana
çıkmaktadır. Kampanya esnasında ise, kampanya hedeflerinin belirlenmesi, imaj yönetimi,
kampanya şeklinin belirlenmesi ve kampanya yönetim esaslarının ortaya konulması gibi alanlar
önem kazanmaktadır. Siyasal pazarlamanın önemli bir getirisi olarak, sürekli kampanyacılık
nosyonu ile, kampanya dönemi haricinde de seçmenle iletişimin sürdürülmesi esastır. Bu
bağlamda, siyasal kampanya araçları, adayların halkla ilişkileri, basınla ilişkiler ve reklam için
kullanılacak materyaller olarak üç grupta incelenebilmektedir.
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Bölüm Soruları
1) “............. siyasi partilerin ideolojilerini, programlarını veya adaylarını seçmenlerin
beğenisine sunmak için yapmış olduğu faaliyetlerdir.” biçiminde ifade edilen kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Siyasal kampanya
b) Reklam kampanyası
c) Sürekli kampanya
d) Hiçbiri
2) Aşağıdakilerden hangisi bir seçim kampanyasını etkileyebilecek bir çevre
faktörüdür?
a) Seçim kanunu
b) Seçim sistemi
c) Siyasi parti tipi
d) Hepsi
3) Aşağıdakilerden hangisi siyasal bir kampanyanın hazırlık süreci ile ilgili değildir?
a) Siyasal danışmanlar
b) İmaj yönetimi
c) Kamuoyu araştırması
d) Aday seçimi
4) Aşağıdakilerden hangisi siyasal bir kampanyanın uygulama aşamasıyla ilgili
değildir?
a) Kampanya hedeflerinin belirlenmesi
b) Kampanya şeklinin belirlenmesi
c) Adayların seçimi
d) İmaj yönetimi
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5) Aşağıdakilerden hangisi siyasal kampanyanın hedeflerinden birisidir?
a) Yandaş olan seçmeni rahatlatmak
b) Kararsız seçmeni çekmek
c) Eleştirel seçmenin şüphesini gidermek
d) Hepsi
6) Aşağıdakilerden hangisi siyasal kampanyanın imaj yönetimi boyutuyla ilgilidir?
a) Parti imajı
b) Lider imajı
c) Parti programı imajı
d) Hepsi
7) Aşağıdakilerden hangisi bir kampanyanın şekli ile ilgili değildir?
a) Etkileme
b) Kandırma
c) Güç etkisi
d) Kendine çekme etkisi
8) Aşağıdakilerden hangisi kampanya yönetiminin fonksiyon ve görevlerinden
birisidir?
a) Kampanyanın stratejisini tespit etmek
b) kampanyanın bütün ayrıntılarını tespit etmek
c) Kampanyanın yürütülmesi için gerekli lojistik desteği sağlamak
d) Hepsi
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9) Aşağıdakilerden hangisi siyasal kampanya
bulundurulması gereken unsurlardan birisi değildir?

mesajlarında

göz

önünde

a) Kampanya mesajlarının tutarlılığı
b) Rakip imajı
c) Mesajların etkili bir şekilde hazırlanması
d) Medyanın verimli kullanımı
10) Aşağıdakilerden hangisi adayların halkla ilişkileri kapsamında ele alınamaz?
a) Halk toplantıları
b) Basın bülteni
c) Özel toplantı
d) Mahalle gezileri

Cevap Anahtarı
1)a, 2)d,3)b, 4)c ,5)d, 6)d, 7)b, 8)d, 9)c, 10)b.
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9. SİYASAL PAZARLAMANIN KRİTİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, siyasal pazarlamaya yönelik eleştiriler ve buna karşılık siyasal
pazarlamanın getirdiği faydalar aktarılmaktadır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) “Siyasal pazarlama, siyasetin özüne zarar vermektedir.” ifadesini düşününüz.
2) Seçmenin kararı, pazarlama araç ve teknikleri ile değiştirilebilir mi? Nedenlerini
tartışınız.
3) Siyasal pazarlama ile demokrasi hayatının gelişmişliği arasında bir ilişki var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Siyasal pazarlamanın
sağladığı avantajlar ve
siyasal pazarlamaya
dönük eleştiriler ele
alınmaktadır.

Kavramın yarar ve zararları
tartışılarak, özümsenmesi
sağlanacaktır.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Metinler ve örnekler ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Siyasal pazarlamanın faydaları



Seçmen odaklı düşünme



Uzun vadeli düşünme



Farklı disiplinler içerme



Süreklilik
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Giriş
Bilimsel bir kavramın özümsenmesi için, kavramın sağladığı fayda ve varsa olası
zararları ile birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bölümde, bu amaca uygun olarak
siyasal pazarlamanın literatürde nasıl değerlendirildiği özetlenmektedir.
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9.1. Siyasal Pazarlamaya Yönelik Eleştiriler
Gerçekleştirilen literatür taramasına göre, siyasal pazarlamaya yönelik eleştirilerin üç
ana başlık altında toplanması mümkün olduğu söylenebilir. Birinci başlık, pazarlama karması
başta olmak üzere, pazarlama uygulamalarının siyasal hayata adaptasyonu ile ilgili
eksiklikleri/yanlışlıkları içeren eleştirilerdir. İkincisi, siyasal pazarlamanın ideolojileri yok
sayması ve seçmeni/vatandaşı tüketiciye çevirerek siyasal hayatın özüne zarar vermesi
iddialarını içeren siyasal hayatın işleyişiyle ilgili kaygılarla ilgili eleştirilerdir. Son başlık ise,
siyasal pazarlamanın çok disiplinli yapısını ve ülkeden ülkeye değişimini (genelleştirilememe)
içeren eleştirilerdir.
a) Pazarlama Karması ve Uygulamalarının Siyasal Hayat Adaptasyonu ile İlgili
Eleştiriler: Pazarlama kavram, teknik ve uygulamalarının siyasal hayata adapte edilmesinde,
gereksiz hususların adaptasyonu ve pazarlama yaklaşımının (düşünme biçiminin) değil,
tekniklerinin transferi gibi sorunlar bulunmaktadır. Bu noktadaki eleştiriler ise, siyasal
pazarlamanın teorisi ile değil, uygulanmasıyla ilgili konulara işaret etmektedir. Örneğin, Egan
(1999)’a göre siyasal pazarlamaya yönelik eleştiriler; tek bir değişim-karar gününün olması,
fiyatın olmaması, kolektif seçim yapılması, kazananın her şeye sahip olması, ürün karmaşıklığı,
yeni ve genişletilmiş markalar, marka liderlikleri, negatif reklamcılık ve yerel kampanyacılık
olmak üzere dokuz başlık altında toplanabilmektedir. Burada seçim günü ve kolektif karar
verme dışında kalan tüm hususların, siyasal pazarlama uygulamalarına işaret ettiği
görülebilmektedir. Daha doğru bir ifade ile, siyasal pazarlama karmasının yanlış
uygulanmasıyla ilişkili olduğu ifade edilebilir.
Siyasal pazarlamanın, pazarlama yaklaşımını benimsemek yerine, siyasal hayata sadece
pazarlama araç ve tekniklerinin transferi ile sınırlı kalması, O’Cass (1996: 50)’ye göre üç
nedene sahiptir: “Birincisi, pazarlama odaklılığın yanlış anlaşılması veya tam olarak hayata
geçirilememesidir. İkincisi, siyasal amaçlar ve seçmen gereksinimleri arasında iç çelişkilerin
bulunmasıdır. Üçüncüsü, parti yönetiminin seçmen ihtiyaçlarının önemlerini algılamaları ile
kendi değerlerinin siyasal ürün geliştirme sürecine bir girdi teşkil etmesi ve bu yüzden de,
siyasetin kısa dönemli olarak değerlendirilmesiyle nihai başarı kriteri olarak sadece seçimlerde
elde edilen oy oranlarının dikkate alınmasıdır”. Bir diğer ifade ile; ürün, satış ve pazarlama
yaklaşımlarına sahip olan siyasal pazarlamanın uygulamada, arzu edilen şekilde, pazarlama
yaklaşımı seviyesine ulaşamadığı söylenebilir. Bu durum ise, siyasal pazarlama araçlarının salt
bir satış aracı olarak kullanımından ve seçim öncesi dönemle sınırlı kalmasından ötürü tepki
yaratmaktadır.
Baines vd. (2003: 57)’ye göre; “...pazarlama karması, seçmen-aday güveni ve
inandırıcılık gibi siyasal pazarlamanın içerisindeki önemli hususların göz ardı edilmesine yol
açabilmektedir. Özellikle Amerika’da, negatif siyasal kampanyacılık (reklamcılık) etkin bir
şekilde kullanılarak; güven ve inandırıcılık kavramlarına zarar verilebilmektedir”. Benzer bir
şekilde, siyasal reklamcılığın, oyları satın alma ve vatandaşları sorgulamadan ikna etme
tehlikeleri taşıdığı savunulmaktadır. Bu eleştirilere, imajın siyasal konulara tercih edilmesi, çok
fazla negatiflik içermesi, siyasal katılımı azaltması ve etik dışı olması gibi başlıklar da ilave
edilebilir. Söz konusu durum, siyasal ürünle ilgili vaatlere dayanarak yapılan reklam ya da
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tanıtımın, aldatıcı ya da yanıltıcı olduğunu kanıtlamak güç olduğundan ötürü tehlikelidir. Öz
bir biçimde§§§§§ ifade etmek gerekirse, siyasal reklamlar özelindeki eleştirilerin aldatıcılık,
eksik/çarpıtılmış bilgilere dayanma ve düşük güvenilirliğe sahip olma başlıklarına sahip olduğu
söylenebilir. İlaveten siyasal reklamların ve genel olarak siyasal kampanyalarda kullanılan
siyasal tutundurma araçlarının, olumsuz değerlendirildiği ifade edilebilir.
Siyasal kampanya yönetimi özelinde, siyasal danışmanlar, bu kapsamdaki bir başka
eleştiri başlığıdır. Siyasal danışmanlar, kamuoyu yoklama sonuçlarına göre hareket eden,
“adayı” herhangi bir “ürünmüş” gibi, iyi olup olmadığını önemsemeden pazarlayan, gerçek dışı
imajlar yaratan ve siyaseti önemsizleştiren kişiler olarak algılanmaktadır. Literatürde, siyasetin
profesyonelleşmesi olarak da rastlanan bu durum, siyasal danışmanların birer imaj satıcısına
indirgenmesine sebep olmaktadır.
Siyasal pazarlamanın, pazar ve pazarlama araştırmaları tecrübelerini kullanma biçimi,
bir diğer eleştiri nedenidir. Kâr amacı gütmeyen örgütlerdeki pazarlama araştırmalarının
yeterince ampirik nitelik taşımaması sorunu, siyasal pazarlamada artan sayıdaki kantitatif
çalışmalarla akademik dünyada çözümlenmeye çalışılsa da, bu çalışmalar uygulamacıların
kullanmak istemeyecekleri kadar yetersiz mahiyetteki araştırmalardır. Birçok ampirik
araştırma, pazarlamanın siyasetçileri ya da partileri nasıl ‘satabildiğini’ açıklamaya çalışırken,
pazarlamanın siyasal davranışın diğer unsurları üzerindeki etkisi ihmal edilmektedir. Ayrıca
siyasal pazarlama sürecini ele alan siyasal pazarlama modellerinin varsayımlarının, siyasal
dünyayı olduğundan daha az karmaşık sunması da bir başka sorundur. Bir diğer ifade ile, siyasal
pazarlama araştırmalarının akademi tarafında kapsam kısıtları ve araştırma firmalarınca
yürütülen kamuoyu araştırmaları özelinde ise geçerlilik ve güvenilirlik problemleri
bulunmakta, bu ise siyasal pazarlama araştırmalarının ve sonuçlarının eleştirilmesi sonucunu
doğurmaktadır. Ayrıca bu eksiklikler nedeniyle, kamuoyunun yanlış yönlendirilmesinden
dolayı, “bandwagon effect”(sürü psikolojisi) başta olmak üzere, birçok olumsuz sonuca
neden olmaktadır. Ayrıca Marland (2001: 13)’ün ifade ettiği ‘Oppo’ adı verilen ve rakibin
özelliklerini etik dışı bir bulgu yakalamak üzerine incelemek de (gazete arşivleri, kişisel hayat,
kampanya finansörleri gibi), günümüz siyasal araştırmalarında, karşılaştırmalı-negatif siyasal
reklamlara kaynak sağlamak için günden güne daha sık kullanılmaktadır.
Yukarıda yer alan eleştirilerde, siyasal pazarlamanın bulunduğu aşama (ürün, satış,
pazarlama) ve buna bağlı olarak özellikle siyasal kampanya özelinde kullanılan tutundurmaya
dayalı teknikler ile siyasal pazarlama araştırmalarının kullanımı hususları ön plana çıkmaktadır.
Bu noktada, uygulama ile ilgili eleştirilerin karşıtlarına yer verilmesi gerekmektedir. Örneğin,
Bauer vd. (1996: 153)’e göre, birçok eleştiride, “pazarlama” ve “reklam” eş anlamlı
kullanılmakta, reklamın içerisinde dar bir kapsamla irdelenen pazarlama ise çoğu zaman
“propaganda”yla karıştırılmaktadır. Bir diğer ifadeyle, “pazarlama” sadece “tutundurma”
boyutuna indirgenmektedir. Bu duruma, siyasal pazarlamanın üzerinde uzlaşı sağlanmış
sınırlarının bulunmaması, sözü edilen sorunlara yol açmaktadır.

§§§§§

Ki siyasal pazarlamacıların haricinde, siyasal reklamlar, pazarlamacıların kiralık tetikçiler olarak
algılanmasına yol açarak, pazarlamanın da zarar görmesine neden olmaktadır(Laczniak ve Caywood, 1987: 23).
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Siyasal pazarlama, uygulamada açıkça gerçekleşen ve siyaset biliminden destek alarak
bu uygulamadaki doğru kelimeleri bulmaya çalışıp, analiz eden bir literatüre sahiptir. Sözü
edilen literatürse, partilerin ve seçmenlerin, ticari hayat ve tüketiciler ile benzeştiği görüşünden
hareket etmektedir. Siyaset ve pazarlamanın birebir benzetimi, elbette mümkün değildir.
Örneğin, Henneberg (2004:232)’ye göre; ticari bir ürünle siyasal bir ürünün benzerliklerinden
bahsetmek zor olsa da; siyasal ürünü, vaatler ve deneyimler üzerine kurulu, soyut, dayanıksız
ve kısmen de kamu malı niteliğinde olması itibariyle hizmetlere benzetebilmek mümkündür.
Bu yaklaşım ise, partilere, tüketici-seçmen ile etkileşimde alternatif düşünce ve uygulamalara
yer verme imkânı sunmaktadır.
Siyasetçiler genelde pazarlamanın siyasetteki yerini, toplumun taleplerine karşın inkâr
etmekte, siyasal partiler de ürün ya da satış odaklılığa daha uygun olan ideoloji temelli
yaklaşımları kullanmaya devam etmektedirler. Bu noktada, partiler ve siyasetçiler,
pazarlamanın popülist konuları benimseten, kısa dönemli bir olgu olduğunu savunmaktadırlar.
Ancak, siyasal konuların seçiminin bir pazarlama kararı olmayıp, her zaman siyasal bir tercih
olduğu ve pazarlamacının yegâne rolünün, seçilen siyasal konuları yönetilebilecek ve bütünlük
ifade edecek bir boyutta birleştirmek olduğu göz ardı edilmektedir. Siyasal parti yönetimlerine,
pazarlamanın ne olduğu doğru kelimelerle aktarılıp, siyasal pazarlama çevresinin özel
hususlarında da işlevsel olabileceği gösterilebilirse; siyasal pazarlamanın parti ve siyasetçilerce
kabulü de artacaktır.
Uygulama problemlerini pazarlamaya karşı mevcut önyargılarla ilişkilendirebilmek de
mümkündür. Örneğin; Dean ve Croft (2001: 1201), siyasetçilerin kamuoyu araştırma
bulgularına göre konumlarını ayarladıkları iddiasının, doğru olsa bile, güncel bir fenomen
olmadığını ifade etmektedirler. Ancak burada, kamuoyu araştırmalarında kullanılan pazar
araştırması firmalarının etkinliği dikkat çekmektedir. Çünkü pazar araştırması firmaları,
araştırmayı hazırlarken, veri toplarken ve bulgu yorumlarken, teorik ilkelere bağlı kalmakta
zorlanmakta, bu durumsa kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine neden olabilmektedir. Lakin,
partinin veya ilgili biriminin denetim eksikliği ile ilgili olan bu durumu, tüm siyasal pazarlama
araştırmalarına genelleştirilebilmek pek mümkün gözükmemektedir. Benzer şekilde,
“...özellikle siyasal pazarlama ile ilgilenen siyasal kampanya uzmanları, genelde halkı manipüle
ettikleri eleştirisi ile karşılaşmaktadırlar. Daha ağır eleştirilerde ise, kampanyalar ve pazarlama
sayesinde, insanların normalde daha fazla doğru şekilde bilgilendirilme (rasyonel seçim için
gerekli olan tam olarak bilgilendirilme) ile almayacakları ürünleri satın almaya yönelterek
kandırıldıklarına değinilmektedir” (Steger vd., 2006: 4). Ancak, siyasal kampanyaların siyaset
ve adaylarla ilgili daha bilgili bir seçmen profili oluşturmasına katkısı haricinde, sınırlı bir etkisi
olduğu ve seçmenin mevcut siyasal görüşünü güçlendirmekten başka bir işlevi bulunmadığı,
araştırmalarla desteklenen bir görüştür. Ayrıca, herhangi bir seçimdeki, seçmeni etkileyen
birçok uzun ve kısa dönemli sosyo-ekonomik ve siyasal faktörün yanında, siyasal pazarlamanın
etkisini belirlemek, yani tüm bu faktörleri izole ederek kampanyalarda kullanılan unsurların
etkinliğini ölçmek oldukça zordur. Bir diğer ifade ile, siyasal pazarlama araştırmaları ve
kampanyalarla ilgili eleştirilerin, uygulama temelli yanlış anlamalardan kaynaklandığı
söylenebilir.
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b) Siyasal hayatın işleyişiyle ilgili kaygılar: Siyasal pazarlamanın siyasal hayatın
işleyişine zarar vermesi ile ilgili yarattığı endişeler; ideolojiyi yok sayarak siyasetin ve
kavramlarının içini boşaltması ile seçmenleri birer tüketiciye dönüştürmesi yoluyla
demokrasiye zarar verdiği iddiaları ile ilişkilidir. Siyasal pazarlama genişleyen kapsamı ile,
kamu kurumları ve yerel yönetimlerle ilgilenmeye başladıkça, benzer eleştiriler bu alanlara da
taşınmaktadır.
Savigny (2004: 30); ideoloji, politika, liderlik ve parti organizasyonlarının imaj
oluşturma araçları haline geldiğini iddia ederken, Egan (1999: 496); imajın, siyasal konular ve
siyasal hayatla ilgili diğer değişkenlerden önemli hale gelişinin siyasal pazarlamanın değil,
siyaset biliminin kendisine ait bir fenomen olduğunu savunmaktadır. Bir başka deyişle,
ideolojileri imaja tercih etme, siyasal pazarlamanın bir önermesi değildir. Lees-Marshment ve
Lilleker (2001: 207), siyasal pazarlama ile ideoloji ilişkisini şu şekilde ifade etmektedirler:
“...eğer bir partinin ideolojisi, seçmenlerin önemli bir bölümünün desteğini alıp, seçim başarısı
elde etmeye yetmeyecek kadar beğenilmeyen bir hale gelmiş ise, pazar odaklı bir parti bunu
değiştirmenin yollarını arayacaktır”. Siyasal pazarlama, ideolojileri dışlamadığı gibi, imaj
yaratma ve sürdürme eylemlerine de indirgenemeyecek bir yapıya sahiptir. Bowler vd. (1996:
174)’ne göre; siyasal partiler ve siyasetçiler, kendilerini yanlış yönlendirme ve hatalı bilgiler
üretme kapasitesine sahiptirler. Bu bağlamda, siyasal pazarlamaya yönelik ideolojisizlik ve
buna istinaden de imaja dayalı siyaset üretimi ile ilgili eleştirilerin, siyaset biliminin kendi
içerisinde sorgulanması gerektiği söylenebilir.
Smith ve Saunders (1990: 298)’e göre; pazarlamanın siyaset üretiminde giderek artan
etkisi, başta muhafazakarlık, liberalizm ve sosyalizm olmak üzere, geleneksel nitelikli ana
siyasal akımların ideolojik ve idealist yaklaşımlarını tehdit etme potansiyeline sahiptir. Bu
durum, Lees-Marshment ve Lilleker (2001: 211) tarafından, İngiltere’de Yeni İşçi Partisi’nin
değişimi ve gelişiminin, genel olarak seçmenlerce kabul görmesine karşın, geleneksel seçmenparti ilişkisini ve ideolojik birikimi yansıtmadığı eleştirisine maruz kalması ile
örneklendirilmektedir. İdeoloji ve parti sadakatinin siyasal görüşün temeli olduğunu
savunanlara karşın, siyasal pazarlamanın ideolojiyi siyasetin ana önceliği olmaktan çıkarmadığı
hatırlatılmalıdır. Bilakis, siyasal pazarlama, değişen siyasal dünyayı anlamada, ideolojinin
ötesindeki değişkenleri hesaba katarak, siyasetin çok daha geniş bir perspektiften ele alınmasına
katkı sağlamaktadır.
Siyasal pazarlama, aldatıcı ve yanlış yönlendirmeye dayalı uygulamaları, siyasal
kampanyalara yerleştirmekle, ülke meseleleriyle ilgilenen, siyasal açıdan aktif vatandaşları
apolitik tüketicilere dönüştürmekle ve bu sayede siyasal süreci depolitize ederek demokrasiye
zarar vermekle de suçlanmaktadır. Hatta, demokrasilerin giderek daha fazla pazar odaklı
olmasıyla, siyasal adayları becerilerin değil, finansal gücün belirleyeceği ve bu sürecin de
seçmenleri yabancılaştırarak siyaseti tamamen popülist bir mecraya dönüştüreceği ileri
sürülmektedir. Siyasetin içindeki pazarlama, demokrasi sürecinin en bilgili seçmenlerini
yaratırken, aynı zamanda siyasal katılımın en düşük seviyeye gerilemesine neden olmuştur.
Siyasal pazarlamanın kullanımının eleştirilmesi, klasik ideolojileri yok sayarak
demokrasiye zarar vermesi başta olmak üzere, yukarıda da yer verilmiş olan birçok alt başlık
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bulunmaktadır. Ancak, seçmenlerdeki parti sadakati ve ideolojik bağlılıklardaki azalış, başta
İngiltere olmak üzere birçok modern demokraside siyaset kurumu ve aktörlerinin güven
tazeleme gereksinimi, yeni bir siyasal çevrenin oluşumuna yol açmıştır. Sözü edilen gereksinim
ve oluşumlara uyum sağlamanın yanı sıra, siyasal partilerin sahip oldukları kıt kaynakları etkin
ve verimli bir biçimde kullanma konusunda, işletme dünyasının araç ve kavramlarından
faydalanması şaşırtıcı değildir. Bir diğer ifade ile, siyasal pazarlama, siyasal hayatın değişen ve
dönüşen yapısına uyum için, farklı disiplinlerin düşünce ve araçlarını sunarak, seçmen ve
demokrasi ile yeni bağların kurulmasına katkı sağlamak dışında bir role sahip değildir.
Siyaset bilimi ile pazarlamanın evliliğinin özellikle siyaset bilimciler tarafından hoş
karşılanmaması, siyaset bilimcilerin pazarlamayı dar kapsamlı tanımlam ve bu yüzden de teori
yerine uygulamadaki siyasal pazarlamaya odaklanmalarına neden olmaktadır. Siyasal
pazarlama uygulamacılarının, siyasal danışmanlar özelinde, genellikle reklam / iletişim kökenli
ticari kampanya yöneticilerinden oluşması ve bu danışmanların siyasal konu ve adaylardan
daha ön planda yer alabilmeleri, siyaset bilimcilerin siyasal pazarlamayı uygulamaya
indirgeyerek daha fazla eleştiri üretmelerine temel teşkil etmektedir.
Pazarlamanın ve siyasal pazarlamanın, kamu sektörü ve yerel yönetimlerde kullanılması
da; kamu hizmetlerinin koruyuculuk mantığı ile evrenselliğine aykırılık, kamu mallarına etik
olmayan yaklaşımlar doğurma potansiyeli, kâr amacı gütmeyen örgütlerdeki fiyat unsurunun
gereksizliği ve tutundurmanın yanlış kullanımı gibi gerekçelerle eleştirilmektedir. Öz bir
biçimde düşünüldüğünde, bu başlık altındaki eleştirilerin uygulamadaki kötü örneklere
dayandırılmaya çalışıldığı görülse de, somut gerekçeler yerine ‘tehdit potansiyeli’nin daha ön
planda tutulduğu anlaşılabilmektedir
c) Çok Disiplinli Yapı / Ülkeden Ülkeye Değişim (Genelleştirilememe) ile İlgili
Eleştiriler: Siyasal pazarlama literatürünün ve uygulamalarının, ağırlıklı bir biçimde Amerika
ve İngiltere menşeli olup, farklı ülkelerin siyasal hayatlarını açıklamada yetersiz kalması ve
siyaset ile pazarlama ana disiplinlerinin yanı sıra iletişim, sosyoloji, psikoloji gibi diğer
disiplinlerin açıklayıcılarından da yararlanılması, genelleştirilememe eleştirilerine zemin
hazırlamaktadır. Çok disiplinli yapı özellikle, bir başka çok disiplinli yapıda yer alan siyaset
bilimciler tarafından yoğun olarak eleştirilmektedir.
Pazarlamacıların teorik boyutu geliştirme çabalarındaki en önemli engel ise; farklı
ülkelerin farklı seçim sistemlerine dayalı siyasal hayatlarının, pazarlama yaklaşım ve
tekniklerinin genelleştirilebilirliğini zorlaştırmasıdır. Ancak aynı durum, burada yer verilen
eleştirilerin genelleştirilebilirliği için de geçerlidir. Örneğin; siyaset bilimciler, siyasal partiler,
medya ile seçmenler arasındaki ilişkinin değişim sürecini, negatif anlamda kullandıkları
“Amerikanlaşma” terimi ile ifade etseler de, hem seçim sistemi farklılıkları hem de siyasal
pazarlamanın dünyanın her yerinde aynı evrede olmaması nedenleriyle, Amerikanlaşma
eleştirisinin de genelleştirilemeyeceği söylenebilir.
Siyasal pazarlama, sahip olduğu çok disiplinli yapıyla, siyasal hayatı analiz etmek için
çok geniş bir perspektif sunmaktadır. Buna karşın, genç bir disiplin olması ve pazarlamaya karşı
önyargılar bulunmasından ötürü, çok disiplinli yapısından arzu edilen düzeyde
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yararlanılamamaktadır. Bir disiplinin gelişiminde kavramlarının genelleştirilebilirliği önemli
olduğundan, siyaset bilimcilerin ve pazarlamacıların daha fazla katkı sağlamasıyla birlikte
siyasal pazarlama, daha fazla ülkede kullanılarak genelleştirilebilir kavram ve uygulamalar
üretilebilecektir. Bir diğer ifade ile, siyasal pazarlama uygulama ve tekniklerinin, farklı
ülkelerin farklı siyasal sistemlerinde her türlü siyasal yarışta (genel, yerel seçim, referandum
gibi) kullanılması, siyasal pazarlamanın zenginleşmesine neden olacaktır.

9.2. Siyasal Pazarlamanın Sağladığı Faydalar
Pazarlamanın siyaset bilimine katkılarının yanı sıra, bir disiplin olarak siyasal
pazarlamanın teorik ve pratik getirileri, bu kısımda ele alınmaktadır. Söz konusu faydalar,
seçmen odaklılık, uzun vadeli düşünme, bilgilendirme ve planlama rolleri, demokrasiyi
güçlendirme ile farklı disiplinler içermesi olarak beş grupta toplanabilmektedir. Literatürde, bu
kapsamda bir sınıflandırmaya rastlanılmadığından, başlıklar söz konusu çalışmalardan
yararlanılarak önerilmiştir.
a) Seçmen Odaklılık: Siyasal pazarlamanın, siyasal hayata en önemli katkısı, pazarlama
bakışı ile tüketiciyi (seçmeni) anlama çabasıdır. Seçmeni anlamada, pazar odaklı olmak
literatürde öne çıkan bir unsurdur. Her ne kadar pazar odaklılık kavramına getirilen temel
eleştirilerden birisi, partilerin ideolojiden uzaklaşarak sadece kamuoyu görüşünü izlemeleri
olsa da, yanlış anlaşılan/kullanılan pazar odaklılık özünde, seçmenlere saygı duymak ve bunu
da parti davranışına yansıtmakla ilgilidir. Bir diğer deyişle, pazar odaklılık, siyasal pazarın,
parti adı ve ideolojik duruşların ötesine, pazarlama düşünüşünün yardımı ile taşınmasıdır.
Müşteri bilimi olarak da kabul gören pazarlama, ticari hayatta tüketiciyi, siyasal hayatta ise
seçmeni en önemli unsur haline getirmiştir. Tucker (1974: 31)’e göre, bir balığı balıkçının
yerine deniz biyoloğunun incelemesi gibi, tüketicinin (seçmenin) anlaşılması için de, kapsamlı
analizlere gereksinim vardır.
Siyasal pazarlama, sadece siyasal davranışı (oy verme, siyasal katılım gibi) yansıtmak
yerine, belirli tip davranışın sonuçları kadar, bu tip davranışların yokluğunun da sonuçlarını
inceleme imkanı sunar. Siyasal pazarlama, siyaset biliminden farklı bir biçimde, seçmeni oy
veren birim algısından çıkartarak, ihtiyaç ve istekleri olan siyasal tüketiciler olarak
incelemektedir. Bir diğer deyişle, seçmenin ihtiyaç ve istekleri, anlaşılması ve sunulacak siyasal
teklifte karşılığını bulması gereken stratejik bir unsurdur. Bu bağlamda seçmen odaklılık,
partinin tüm üyelerinin, seçmenlerin ihtiyaç ve isteklerinin bilincinde olmaları ve bu bilinci
parti ile seçmen arasındaki sosyal mübadele sürecinin her aşamasındaki davranışa yansıtması
olarak da ifade edilebilir. Pazarlamanın toplumun ürün karması ve doğal kaynaklarını
kullanmada tüketici hakimiyetini canlandırma faydasına benzer şekilde, siyasal pazarlamanın
da seçmen odaklılık ile seçmen bilincini yükselterek, sadece siyasal partileri değil; siyasal
sistemin yapısı ve işleyişini olumlu olarak etkileme potansiyeli bulunmaktadır.
Seçmen odaklılık, makro açıdan siyasal sistemin işleyişine katkısını, mikro boyutta
seçmen – parti etkileşiminde, seçmeni odak kabul ederek gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda,
siyasal partiler pazar hakimiyetini sağlayabilmek (veya siyasal iktidarı sağlayacak çoğunluğu
bulabilmek) için siyasal pazar içerisinde yer alan küçük seçmen gruplarını da (onların
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taleplerini, önceliklerini ve problemlerini) önemli olarak değerlendirmektedir. Seçmenin
sadece partiye oy veren/verme ihtimali olan biçiminde tasniflenmesi yerine, siyasal pazarın
içerisindeki siyasal tüketiciler olarak ele alınması, seçmenin (vatandaşın) siyasete olan güvenini
geri kazanmak ya da vatandaşlığın sorumluluk bilincini arttırmak için yararlı olabilmektedir.
Siyasal partilerin, başta lider olmak üzere seçmen odaklılığı benimsemeleri, seçmen
ihtiyaç ve isteklerini karşılayabildikleri (tatmin edebildikleri) oranda gerçekleşebilmektedir.
Siyasal pazarlama, halka ‘iyi’ olanı sunup, seçmen memnuniyetini sağlamak biçimiyle ele
alındığında, siyasal başarının seçmen memnuniyetinin bir ifadesi olduğu ve seçim kazanmanın
(klasik başarı kriteri olarak ele alınsa da) memnuniyeti garantilemediği iddia edilebilir.
Siyasal pazarlama, seçmen odaklılık ile, seçmen – parti – siyasal sistem ilişkilerini farklı
bir perspektiften değerleme imkanı sunmaktadır. Siyasal tüketicilerin, kendilerini daha net ifade
edebilmeleri, partileri daha iyi dinleyicilere ve uygulamacılara dönüşmeye zorlamaktadır.
Seçmen ile siyasal parti arasındaki bu etkileşimin önemli bir sonucu ise, daha fazla sese sahip
siyasal sistemlerdir.
b) Uzun Vadeli Düşünme – Süreklilik: Siyasal pazarlamanın seçmen odaklılığı, siyasal
başarı kriterini, seçim kazanmaktan seçmen memnuniyeti sağlamaya dönüştürmüştür. Bu
dönüşümün gerekliliklerinden birisi, siyasal pazarlamanın süreklilik ve uzun dönemli
düşünebilme yeteneklerine sahip olmasıdır.
Siyasal hayatın klasik davranış kalıplarından birisi olan, seçmenle iletişimi ve etkileşimi
siyasal kampanya dönemine indirgeyerek, satış (seçim) sonrası ortadan kaybolmak, siyasal
pazarlamanın özelliklerinden birisi değildir. Siyasal partiler başta olmak üzere, siyasal hayatın
tüm aktörleri, siyasal pazarlamanın sadece seçim döneminde kullanılan bir faaliyet olmadığını
gözden kaçırmamak zorundadır. Süreklilik, uzun dönemli düşünmeyi sağlarken, kısa vadeli
popülist fikirlerle zayıf siyasal kararların alınmasını da engelleyen bir role sahiptir. Ayrıca,
siyasal bir örgütün varlığını devam ettirebilmesi için, parti amaçlarının, kaynaklarının ve
fırsatlarının periyodik olarak denetlenmesi zorunluluğu da, uzun vadeli düşünme ve sürekliliğin
bir sonucudur. Yani siyasal pazarlama ile ana odaklanma veya geçmişle hesaplaşma değil;
yarının inşası amaçlanmaktadır.
c) Bilgilendirme ve Planlama Rolleri: Siyasal pazarlamanın uzun vadeli düşünme ve
süreklilik içermesi; siyasal partilerin hem kampanya hem de kampanya harici dönemlerde,
planlı eylemlere gereksinimini arttırmıştır. Seçim sonucundan ziyade, seçmenin tatminini
sağlama ve sürdürülebilir kılmaya dayanan planlamaların temelinde ise; bilgiye sahip olma ve
bilgiyi paylaşmanın olduğu söylenebilir.
Siyasal pazarlamanın planlama rolü, en basit hali ile, aday için oy sayısını arttıracağına
inanılan, televizyon reklamları, radyo anonsları, kaynak geliştirme, halka hitap etme gibi
faaliyetlerin koordine edilmesi biçiminde satış odaklı bir yaklaşımla açıklanabilmektedir. Öte
yandan, kampanya döneminin bütünleşik iletişim çabalarına uygun olarak planlanması
savunulsa da, siyasal bir örgüt için iyi bir pazarlama planlamasının, başarı ve başarısızlıklardan
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çıkartılan derslerle kampanya dönemlerinin ötesine taşınması gerektiği, giderek üzerinde daha
fazla uzlaşılan bir yaklaşımdır.
Siyasal hayatta, her seçmenin bir partinin politikaları, düşünceleri, uygulamaları ve
adayları gibi bütün hususlar hakkında yeterli bir bilgiye sahip olması mümkün
olamayacağından, siyasal pazarlamanın bilgilendirme rolünün önemi daha iyi
anlaşılabilmektedir. Siyasal hayata dair bilgi, partinin kendi adayını desteklemek için sebepler
bularak, seçmenleri harekete geçirmeye yönelik satış odaklı bir içeriğe de sahip olsa, seçmenle
iletişim ve onları bilgilendirmek temel amaçtır. Siyasal planlama, bilginin toplanmasından
dağıtımına önemli bir unsur olarak, seçmenle bilgiye dayalı sürdürülebilir bir iletişim kurmayı
hedeflemektedir.
d) Siyasal katılımı/çok sesliliği geliştirme: Siyasal pazarlamanın, seçmen odaklılık,
süreklilik, bilgilendirme ve planlama rolleri bir araya geldiğinde; en önemli fayda olan, siyasal
katılımı/çok sesliliği geliştirme işlevi ortaya çıkmaktadır. Siyasal pazarlama, parti ve seçmenler
arasında karşılıklı ve dinamik bir ilişki sunduğundan, hem politikaların dinleyiciler tarafından
kabul görmesini hem de siyasetçilerin kararlarının ve izledikleri politikaların uygulanma
oranını arttırmaktadır. Siyasal partilerin ‘kendi davalarını tartışmaktansa, seçmenlerin kabulü
için faaliyetlerini tasarlama’ düşüncesi, klasik siyasal görüşlerle çatışsa da, bu durumun partileri
seçmenlere karşı daha duyarlı hale getirmesi demokrasi için yararlıdır.
Seçmen odaklı partilerin, siyasal tüketicilerin arzuladığı ürünü sunarak, seçmen
duyarlılığına bir cevap sunduğu kabul görürken; siyasetçilerin daha sorumlu ve daha hesap
verebilir hale gelmesine de neden olmaktadır. Bu noktada, seçmenin ihtiyaç ve isteklerinin
tespit edilerek karşılanması sürecinde, siyasal pazarlama araçlarından araştırmanın yeri,
oldukça önemlidir. Lilleker ve Negrine (2003: 57)’ye göre; pazar araştırması, politikanın
formüle edilmesinde klasik bir siyasal görüş olan ‘bu zamana kadar menfaatleriniz temsil edildi,
arzularınız değil’ görüşünden daha demokratik bir temel oluşturmaktadır. Bir diğer deyişle,
pazarın(seçmenlerin) ihtiyaç ve isteklerini anlamak ve bunlara cevap verebilmek için, siyasal
pazarlama araştırmalarına gereksinim vardır.
Siyasal pazarlama araç ve tekniklerinin kullanımı, birçok farklı içerikte eleştiriye neden
olsa da; siyasetçilerin yalnızca söz konusu konuma rakiplerinden daha layık olduklarını
göstermek için değil, aynı zamanda kamu yararına teklifler sunmak için de pazarlamaya
ihtiyaçları olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. Bir diğer ifadeyle, demokratik kurumların
meşruiyetleri halkın onayına bağlı olduğundan, halkın saygı ve güvenini kazanmada siyasal
pazarlama, siyasal adaylar kadar siyasal kurumların da itibarlarını halka aktarmak için
gereklidir.
Siyasal pazarlama, partizanlık ve siyasal sadakatlerin azalması ile zedelenen birey ve
parti arasındaki bağları yeniden kurmak ve geliştirmek yoluyla, seçmen davranışını
pekiştirerek, siyasal tüketici gereksinimlerini anlamaya çalışarak ve siyasal kurumların
itibarlarını yükselterek, mevcut demokrasinin işleyişini değiştirebilme şansına sahiptir.
Popülizm ile suçlanmasına karşın, siyasal pazarlama sadece toplumun çoğunluğunun fikirlerine
yoğunlaşmamaktadır. Özkan (2007: 123)’e göre; siyasal pazarlama, toplumda kabul görmeyen
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bazı grup, fikir ve ideolojilerin dışlanmasını engelleyen bir işleve de sahiptir. Ayrıca siyasal
pazarlama ile salt partinin dış çevresi ile değil, iç çevresiyle de etkileşimler yaratılabildiğinden,
demokrasiye iki boyutta da katkı sağlanmaktadır. Bu bağlamda, siyasal pazarlamanın
mevcudiyetinin hem siyasal katılımı hem de çok sesliliği, siyasal hayatın tüm tarafları için daha
anlamlı kılabilme imkânına sahip olduğu ifade edilebilir.
e) Farklı Disiplinler İçermesi: Literatürde, bir eleştiri nedeni olarak gösterilmekle
birlikte, çok disiplinli yapı siyasal pazarlamanın temeldeki zenginliğidir. Siyasal dünyayı,
pazarlama perspektifi ile yorumlayan siyasal pazarlama, siyaset bilimi ve pazarlama ile beraber;
sosyoloji, psikoloji, sosyal-psikoloji, iletişim gibi birçok farklı disiplinden de katkı almaktadır.
Çok disiplinli yaklaşım ise, mevcut durum-sorunlara farklı perspektif-çözümler sunulması
imkânı sağlamaktadır.
Pazarlamanın önderliğinde siyasal pazarlama, siyasal kavramları pazarlama süreci ile
birleştirerek, hem siyasal partileri farklı bir açıdan incelemeyi; hem de iletişim, siyaset bilimi
ve pazarlama modellerindeki eksiklikleri gidererek siyasal davranışlarla ilgili tatmin edici
bilgiler üretmeyi başarabilmektedir. Ayrıca parti davranış ve performanslarının farklı bakış
açıları ile ele alınması, siyasal iletişim ve medya çalışmalarını birbiriyle ilişkilendiren siyasal
pazarlama ile mümkün olmakta, siyasal ürün tasarımı ve iletişim, pazarlama zekâsıyla
harmanlanmaktadır.
Smith ve Saunders (1990: 297)’ye göre, siyasal partiler kimlere nasıl hitap edeceği
yerine, ne ile hitap etmesi gerektiğini düşünür hale gelmişlerdir. Marland (2001: 1) ise, bu
dönüşümde siyasal pazarlama araştırmalarının seçmen odaklılıkla, politika oluşumuna ve
iletişimle ilgili doğru kararların alınmasına yardımcı olduğu görüşünü savunmaktadır. Sağ-sol
gibi standart siyaset bilimi kategorileri kullanılmadan, siyasal strateji benzerliklerinin
seçmenlerce daha kolay ayırt edilmesi için, siyasal pazarlama farklı bakış açılarını bilimsel
nitelikli araştırmalarla desteklemektedir. Buna göre, seçmen istek ve ihtiyaçlarının öğrenilmesi
suretiyle partilerin seçmene göre biçimlenip, seçmenin siyaseti anlamasına destek olunan bir
siyasal hayat ortaya konulmaya çalışılmaktadır.
Literatürde siyasal pazarlamanın siyasal hayatı, seçmen için daha anlaşılır kılmada farklı
açıklayıcılar kullanması, sadece genel seçimlere veya ana siyasal partilere indirgenmediği
görülmektedir. Yerel yönetimler ve kampanyaların yanı sıra, referandumlarda da siyasal
kampanyalardan yararlanılması mümkündür. Siyasal pazarlamanın farklı seçim seviyeleri ile
kamu alanında da kullanımının artması sayesinde iki temel faydanın doğması mümkündür.
Birincisi siyasal pazarlamanın farklı disiplinlerle daha fazla açıklayıcıya ulaşarak
genelleştirilebilirliğinin artma potansiyelidir. İkincisi ise, seçmen-vatandaş ile siyasal-kamu
kurum ilişkilerinin gelişmesi ile demokratik süreçleri güçlendirmesi olasılığıdır.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Siyasal pazarlama, gelişmekte olan bir disiplin olarak birçok eleştiriye maruz
kalmaktadır. Özellikle pazarlamanın ihtiyaç ve istek karşılama amacı yerine araç ve tekniklerini
transferle sınırlı kalan uygulamalar siyasal pazarlamanın eleştirilmesine yok açmaktadır.
Siyasal pazarlamanın bir parti ya da liderin reklamı ile sınırlı olduğu algısı ise, siyaset biliminin
özünün yok olmasına neden olabileceği endişesine yol açmaktadır. Ancak bütün bu kaygılar ya
da eleştiriler, siyasal pazarlamanın sadece seçim dönemlerindeki uygulamalarına odaklanmakla
ilgilidir.
Öte yandan, siyasal pazarlama seçmen odaklı ve uzun vadeli düşünmeyi öneren yapısı
ile siyasal dünyayı zenginleştirme avantajına sahiptir. Seçim kampanyaları yerine sürekli
kampanyalarla, siyasal dünyaya sürekliliği aktarma amacı güdülmektedir. Siyasal pazarlamanın
çok disiplinli yapısı, bir eleştiri noktası olarak görülse de, sürekliliğin sağlanmasında farklı
disiplinlerin görevlerini ortaya çıkarması açısından önemlidir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi siyasal pazarlamaya yönelik eleştirilerden birisi değildir?
a) Seçmen odaklılık
b) Pazarlama karması adaptasyonu
c) Siyasal hayatın işleyişiyle ilgili kaygılar
d) Çok disiplinli yapı
2) Aşağıdakilerden hangisi siyasal pazarlamanın sağladığı avantajlardan birisidir?
a) Seçmen odaklılık
b) Süreklilik
c) Bilgilendirme
d) Hepsi
3) Aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
a) Siyasal pazarlama, siyasetin özüne zarar vermektedir.
b) Siyasal pazarlama, daha çok yanlış anlaşıldığı için zararlı olarak değerlendirilir.
c) Siyasal pazarlamanın çok disiplinli yapısı genelleştirilebilirliğini arttırmaktadır.
d) Lider imajı, siyasal pazarlama ile önemli olarak ele alınmaya başlamıştır.
4) Aşağıdakilerden hangisi siyasal pazarlamanın hem dezavantajı hem de avantajı
olarak ele alınmaktadır?
a) Çok disiplinli yapı
b) b)Seçmen odaklılık
c) Uzun vadelilik
d) Süreklilik
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5) Aşağıdakilerden hangisi siyasal pazarlamaya yönelik eleştirilerde pazarlama
karması ve uygulamalarıyla ilişkilidir?
a) Siyasal danışmanlar
b) Siyasal reklam
c) Negatif siyasal reklam
d) Hepsi
6) Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
a) İmaj, siyaset bilimi tarafından kullanılmaya başlanmış bir kavramdır.
b) Siyasal pazarlama, ideolojiyi dışlayan bir yapıya sahiptir.
c) Siyasal pazarlama, kamu yönetimi ve yerel yönetimler tarafından kullanılabilir.
d) Siyasal pazarlama çok disiplinli güncel bir bilim dalıdır.
7) Aşağıdakilerden hangisi siyasal pazarlamanın sağladığı avantajlardan birisi
değildir?
a) Seçmen odaklılık
b) Süreklilik
c) İdeolojiyi desteklemesi
d) Bilgilendirme
8) Aşağıdakilerden hangisi siyasal pazarlamanın sağladığı avantajlardan birisidir?
a) Seçmen odaklılık
b) Süreklilik
c) Uzun vadelilik
d) Hepsi

193

9) Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
a) Siyasal pazarlama, toplumda kabul görmeyen siyasal ideolojilerin sesinin
duyulmasına imkan verir.
b) Siyasal pazarlama, pazarlama gibi, çok disiplinlidir.
c) Siyasal pazarlamada önemli olan partilerin ihtiyaç ve istekleridir.
d) Siyasal pazarlama, sürekli kampanyacılığın ortaya çıkmasına neden olmuştur.
10) Aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
a) Siyasal pazarlama siyasal katılımı geliştirme potansiyeline sahiptir.
b) Siyasal danışmanlar, adayı bir ürün gibi pazarlayabilirler.
c) Siyasal pazarlama araçları doğru kullanılırsa, sürü psikolojisini ortaya çıkartır.
d) Rakip aday hakkında her tip olumsuz bilgi siyasal pazarlama kampanyasında
kullanılabilir.

Cevaplar
1) a, 2) d, 3) b, 4) a, 5) d, 6) b, 7) c, 8) d, 9) c, 10) a.
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10. SEÇMEN DAVRANIŞI VE OY VERME TÜRLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Seçmen davranışı, tüketici davranışı gibi karmaşık bir yapıya sahiptir. Siyaset bilimi
perspektifinde ideoloji ya da sosyal sınıf temelli değerlendirmelerin seçmeni anlamada yeterli
kalmayışı ile siyasal pazarlamanın seçmen davranışını ele alma biçimi ön plana çıkmaktadır.
Bu bölümde, seçmen davranışı ve oy verme türleri, sözü edilen değişim dahilinde ele
alınmaktadır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bir seçmen olarak, oy verme kararınızı nasıl verdiğinizi düşününüz.
2) Bir seçmen olarak oy verme kararınızı oluştururken, kimlerden etkilendiğinizi
gerekçeli olarak tartışınız.
3) Siyasal pazarlama ile seçmen davranışının incelenmesi kavramından ne
anlıyorsunuz? Siyasal pazarlamanın seçmen davranışını incelemedeki katkısını düşününüz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Seçmen davranışının nasıl ele
Seçmen davranışı ve oy
alınabileceği ve bu bağlamda
verme türleri ele
siyasal pazarlama ile ilişkisi
alınmaktadır.
özümsenecektir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Metinler ve örnekler ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Seçmen davranışı



Rasyonel seçmen



Duygusal seçmen



Durumsal seçmen



Kararsız seçmen



Sosyal seçmen



Konuya oy verme



Taktiksel oy verme
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Giriş
Siyasal pazarlamanın doğumuna kadar ki süreç, seçmenin bağlı olduğu sosyal sınıfa
göre ya da siyasal bilgiye göre oy vereceğini öngörmekteydi. Buna göre seçmenin yaşadığı yer,
mesleği ya da eğitimi, nasıl oy vereceğini açıklamada yeterli idi. Ancak siyasal pazarlama ile
seçmen, ticari pazardaki bir tüketici gibi birçok faktörün etkisi altında, önceden kestirilmesi
zor, kompleks karar süreçlerine sahip bir yapı olarak ele alınmaya başlanmıştır. Bu bölümde,
seçmenin siyasal bir tüketiciye dönüşümü incelenerek, seçmen davranışının siyasal pazarlama
ile analizi incelenmektedir.
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10.1. Seçmen ve Seçmen Davranışı
Literatürde seçmen, farklı sınıflandırmalarla ele alınmakla beraber; kavram genellikle
vatandaş – devlet ilişkisi üzerinden tanımlanmaktadır. Bu bağlamda, seçmenlik, bir vatandaşlık
görevinin ifa edilmesi ile ilişkili olup, hukuki bir altyapıya sahiptir. Bu durumsa, seçmenin ülke
bazında benzer ancak farklı nitelikleri ile tanımlanması sonucunu doğurmaktadır. Türkiye’de
seçmen, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 6.
Maddesi’ne göre; “onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halk oylamasına
katılma hakkına sahiptir” biçiminde tanımlanmaktadır.****** Ülkelerin siyasal sistem
farklılıklarına göre, seçmenin yaşı ve hangi seçim türlerine katılabileceği değişkenlik
gösterebilse de, seçmen oy vermek suretiyle vatandaşlık görevini ifa eden bir birey olarak
değerlendirilmektedir. Ancak bu çalışmada seçmen ve seçmen davranışı, siyasal pazarlama
perspektifiyle incelenmektedir.
Seçmenler, birer vatandaş olarak, kamu sektörü hizmetlerinden; öğrenci, hasta vb.
biçimlerde, o ülkenin vatandaşı kimliğini taşımanın getirdiği hak ve sorumluluklara istinaden
yararlanan tüketiciler olarak da düşünülebilmektedir. Modernleşmenin bir önermesi olarak,
devlet-vatandaş ilişkilerinin tüketici perspektifinde ele alınması, 1990’lardan itibaren
görülmekteyken; bu yaklaşım vatandaşların siyasete karşı tutumlarının tüketici deneyimine
benzer bir biçimde değerlendirilebileceğini öne sürmektedir. Tüketiciler, şikayet davranışında
bulunmaları ve ürün/hizmete karşı daha az sadakat göstermelerinin yanı sıra; seçimlerde daha
az alternatif arasında karar verilmesi, risk ve fiyat algısının zorluğu, siyasal ürünün
performansının değerlenmesinin zorlukları gibi özelliklerle vatandaşlardan ayrılsalar da,
seçmeni tüketici olarak incelemek, farklı yaklaşımların geliştirilmesine neden olmaktadır. Bu
bağlamda oy verme; psikolojik bir satınalma olarak adlandırıldığında; seçme eylemi karar
verme süreci ile ilişkilendirilip, tüketiciler ve seçmenler, karar alıcılar olarak benzer bir role
sahip olmaktadırlar. Bir diğer deyişle, pazarlamanın tüketiciyi odak kabul etmesi gibi, siyasal
pazarlama literatüründe de odağın seçmen (vatandaş) olduğu görülmektedir. Ormrod (2005:
57)’ye göre de; siyasal pazarlama araştırmalarının önemli bir kısmı seçmen davranışına etki
eden unsurlara odaklanırken, seçmen siyasal bir tüketici olarak kabul edilmektedir. Shama
(1975: 793)’e göre ise; pazarlamadan siyasal pazarlamaya aktarılabilecek en önemli kavram,
seçmen davranışının tüketici davranışı gibi ele alınmasıdır. Bu durum ise, Tablo 10.1’de
görüldüğü üzere, tüketici ve seçmen davranışı arasındaki benzerlikler kavramsal bir biçimde
ortaya konabilmektedir.

Türkiye’de seçmen tanımı sadece 298 Sayılı kanunda yer alırken; 2820 Sayılı Siyasal Partiler Kanunu, 2839
Sayılı Milletvekili Seçim Kanunu, 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri
Seçimi Hakkında Kanun, 3376 Sayılı Anayasa Değişikliğinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun ve 6271
Sayılı Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu 298’e atıf yaparak; aynı tanımı paylaşmaktadırlar. Farklı ve dikkat çeken
bir biçimde, 2839 Sayılı Kanun’da ise, seçimlerde oy kullanmamanın bir cezası olduğundan söz edilmektedir.
******
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Tablo 10.1: Seçmen ve Tüketici Davranışında Ortak Alanlar
Kavram

Tüketici Davranışı

Seçmen Davranışı
Partiyle Özdeşleşme

Öğrenme

Marka Sadakati

Algılama

Kendi imajı ile
ürünleri satınalma

Davranış

Satınalma davranışını bilişsel Oy verme davranışını bilişsel
tutarlılık sağlar
tutarlılık sağlar

Kişilik

Kişilik özellikleri satınalma Kişilik özellikleri oy verme
davranışı ile ilişkilidir.
davranışı ile ilişkilidir.

Motivasyon

Ürün ve hizmetler psikolojik Adaylar,
psikolojik
ihtiyaçları tatmin eder.
ihtiyaçları tatmin eder.

Sosyal sınıf

Belli ürünlerin satınalınması Partiyle özdeşleşme: mavi
(kıyafet, mobilya gibi)
yakalılar, beyaz yakalılar gibi

Akran grubu

Belli marka ve ürünlerin
Oy verme kararı gruba uyum
satınalınması (sigara, araba
için tutarlılık sergiler.
gibi)

Kanaat Önderleri

Satınalma kararını etkiler.

Aile

Aile yaşam döngüsü,bazı
Aile yaşam döngüsü, sağ-sol
ürünlerin
satınalınmasıyla
(liberal-demokrat)
ilişkilidir.
(eğitim,sağlık
eğilimlerle ilişkilidir.
gibi)

Yaş

Yaşlılar: daha güçlü marka Yaşlılar: daha güçlü partiyle
sadakati
özdeşleşme

Eğitim

Eğitim seviyesi yükseldikçe, Eğitim seviyesi yükseldikçe,
marka sadakati azalır
partiyle özdeşleşme azalır.

Kişisel satış
(kapı ziyaretleri)

Satışları arttırır.

tutarlı Kendi imajı ile tutarlı adaya
oy verme

Oy verme kararını etkiler.

Seçimlere katılımı arttırır.

TV Reklamı

Ürüne
düşük
Siyasal ilgilenimi düşük olan
ilgilenimi olan tüketicileri
tüketicileri etkiler.
etkiler.

Marka sadakati

Pazar
stratejisi

bölümlendirme Pazar
stratejisi

bölümlendirme

Kaynak: Shama(1975: 798-800)
Tablo 10.1’deki benzetimler incelendiğinde, tüketici ve seçmen davranışının sosyolojik
ve psikolojik boyutlarının, siyasal pazarlama yöneticilerini işletmelerdeki pazarlama davranış
kalıplarından yararlanmak durumunda bıraktığı ve seçmeni siyasal bir tüketiciye dönüştürerek
çok boyutlu bir biçimde inceleme imkanı sunduğu anlaşılabilmektedir. Farklı seçim sistemleri,
farklı kültürel özelliklerle beraber, psikolojik ve sosyolojik etkilerin yönü ve şiddetini
başkalaştırsa da; tüketici davranışı perspektifi, söz konusu farklılıkları incelemede daha
dinamik bir çerçeve sunmaktadır. Tüketici davranışı perspektifi ile seçmeni (siyasal tüketici)
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incelemek yeni bir yaklaşım olmasa da; seçmen davranışı çalışmalarının karmaşıklığı, tüketici
davranışı araştırmalarınınki gibi giderek artmaktadır.
Partilerin ürettiği değerleri satın alan müşteriler olan siyasal tüketiciler, Kaya (2010:
271)’e göre; “...mevcut veya potansiyel türden olabilmekte, siyaset konusunu ilgi alanı dışında
gören ve yalnızca seçim dönemlerinde siyasetle ilgilenen ve siyasetle çok kısıtlı bir ilişki içinde
bulunan seçmen tipinden, siyasi sürecin her aşamasında yer almak isteyen ve kendini tamamen
siyasete adamış militan seçmen tipine kadar geniş bir yelpaze oluşturmaktadırlar”. Bir başka
sınıflamada, partilerin üç tür müşterisi olduğu iddia edilmektedir:
a) Partiye üye yazılacaklar (kendiliğinden gelenler, üyelerin tanıdıkları, üye getiricilerce
getirilenler)
b) Parti yandaşları ve sempatizanları
c) Parti üyesi ya da sempatizanı olmamakla birlikte seçim sırasında başka seçenek
bulamadıkları için rakip partiler yerine bu partiye oy vermeye yönelecek (bir kerelik müşteriler)
geçici kuşlar.
Sözü edilen sınıflandırmalara ek olarak, Cwalina vd. (2011: 93)’e göre, seçmenler dört
gruba ayrılabilmektedir:
a) Rasyonel Seçmenler: Sosyal ve ekonomik konulara göre oy kararını belirleyen
seçmenler,
b) Duygusal Seçmenler: Adayla ilgili özelliklere odaklanarak, duygularıyla karar veren
seçmenler,
c) Sosyal Seçmenler: Adayla ilişkilendirilen sosyal katmana göre karar veren seçmenler,
d) Durumsal Seçmenler: Adayla ilgili görüşünü güncel haber/bilgilere göre
şekillendiren seçmenler.
Scammell, bir çalışmasında (2003: 11), vatandaş tüketici (citizen consumer-siyasetle
ilgilenen tüketiciler) ve müşteri tüketici (customer consumer-serbest piyasa ekonomisine uygun
apolitik tüketici) ile vatandaş-devlet ilişkisine farklı bir açıdan yaklaşırken; bir diğer
çalışmasında, Scammell (2007: 190) tüketicilerin seçme özgürlükleri ile güçlenirken;
küreselleşme, terör tehdidi ve çevresel endişelerle daha apolitik vatandaşlara dönüştüğünü
vurgulamaktadır.
Yukarıda sözü edilen tüm seçmen sınıflamaları, seçmen ve seçmen davranışı ile ilgili
iki noktaya dikkat çekmektedir. Birincisi, genel kabul görmüş bir seçmen tasnifinin
bulunmamasıdır. İkincisi, siyasal pazarlamanın siyasal pazarı bölümlendirme yaklaşımları
seçmen tasnifinde kullanılabilmektedir. Örneğin; Kaya (2010) ve Cwalina vd. (2011)’in
tasnifleri, sırasıyla, ideolojik ve psikografik bölümlendirme ile ilişkilendirilebilir. Seçmen
tasnifinde, oy verme kararının zamanı (erken ya da geç karar verenler) veya oy verme sürekliliği
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(kararlı-kararsız seçmenler) gibi tasnifleme araçları bulunmakla beraber; oy verme davranışı ile
ilgili bu yaklaşımlar, çalışmanın bir sonraki bölümünde incelenmektedir.
Seçmen davranışının tüketici davranışı gibi ele alınması ihtiyacı, çalışmanın birinci
bölümünde de ele alındığı gibi, siyasal hayattaki değişimle açıklanabilmektedir. Siyasal
pazardaki rekabetin artmasına paralel olarak siyasal partiler arasındaki ideoloji farklılıkların
azalması, parti kimliklerine ve ideolojilerine dayalı siyaseti değişime zorlamaktadır. Bir diğer
deyişle, partizanlık seviyesinin yıllar içerisinde azalması; hem seçmenlerin siyasete
ilgisizleşmesi sonucu öncelikle oy kullanmaya ikna edilmeleri gibi yeni zorluklar yaratmış; hem
de bilgi akışı eksikliğinden kaynaklanan erken ve geç karar veren seçmen ayrımı yerine, daha
bilgili ancak daha kararsız seçmenlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Conover ve Feldman
(1984: 109)’a göre, Amerikan sisteminin iki kutuplu yapısına rağmen, seçmenlerin aldıkları
siyasal bilgiler, farklı siyasal duruşları ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda, seçmenin siyasal
hayatla ilişkisinde, ideoloji ve parti sadakati temelinden başka açıklayıcılara ihtiyacı
anlaşılmıştır.
Seçmen davranışını yorumlamada ve seçmeni incelemede gelişen yeni yaklaşım şu
şekilde izah edilebilir: “Seçmeni anlama birbiriyle bağlantılı iki konuyla ilişkilidir. Öncelikle
seçmenin toplumsal yapı (demografik, sosyolojik, kültürel ve coğrafik özellikler) içindeki
yerini, ihtiyaçlar ve amaçlar ile (fikirler, inançlar, konular hakkındaki duruşu, refah) psikolojik
özelliklerini (kişilik, tutumlar, güdüler, duygular ve değerler) içerir. Diğer bir taraftan seçmeni
anlamak kişinin siyasal bilgiyi nasıl algıladığı, işlediği ve yorumladığı; aynı zamanda
siyasetçileri ve onların sunduklarını nasıl değerlendirdiği ve sonrasında nasıl kararlar alarak
uyguladığıyla alakalıdır". Bir diğer ifadeyle, seçmeni ve seçmen davranışını anlamak,
karmaşıklaşan bir süreç haline gelmektedir. Her ne kadar Sherrod (1971: 555), seçmenlerin
davranış değişikliğine gitmeden evvel; seçmen-aday ilişkisini siyasal konular üzerinden
şekillendirerek, belirli bir siyasal konuda ortaya çıkan uyuşmazlığı, seçmenin hoşgörüsü ile ya
da olası bilgileri inkâr ederek ortadan kaldırabildiğini iddia etse de; seçmenlerin daha kararsız,
sadakati azalan ve daha karmaşık bir hale geldiği bilinmektedir.
Pazarlama modellerinin kabullerinden bile daha karmaşık hale gelen siyasal pazarın en
önemli aktörleri olan seçmenler ile siyasetçiler arasındaki ilişkiler, çıkar grupları ve medya
başta olmak üzere, farklı paydaşların etkilerini de barındıran, hoşnut olmadıkları durumlarda
marka sadakatinden çabucak vazgeçseler de, önceki dönemlere oranla hafızaları güçlenen
seçmenlerin anlaşılması ve incelenmesinde, tüketici davranışı perspektifinin siyasal pazarlama
yaklaşımı ile harmanlanması yararlı olacaktır. Bir diğer ifade ile, uzun dönemli ve sürekli
ilişkiler kurmayı hedefleyen siyasal pazarlama yaklaşımı, siyasal tüketicileri pazarlama ve
siyaset bilimi modellerinden daha kapsayıcı bir biçimde inceleme şansına sahiptir. Çalışmanın
sonraki bölümünde, seçmen ve seçmen davranışı incelemelerinden hareketle ortaya konmuş
olan, oy verme davranışı türleri ele alınmaktadır.

10.2. Oy Verme Davranışı ve Türleri
Çalışmanın bu bölümünde, siyasal katılımın en önemli etkinliği olan oy verme
davranışı, temel özellikleri ve türleri ile incelenmektedir. Seçmen ve seçmen davranışı gibi, oy
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verme davranışının sınıflandırılmasında da, genel kabul görmüş bir yaklaşım bulunmadığından;
literatürde konuyla ilgili farklı tasniflere yer verilmektedir.
Seçmenlerin en önemli siyasal katılım eylemi, oy verme davranışıdır. Seçmeni oy verme
sürecine doğru gidilen yolda, siyasal partiler ve adaylar siyasal seçim kampanyaları aracılığıyla
ikna etmeye çalışırlar. Siyasal seçim kampanyalarının yanında siyasal partilerin ve liderlerin
sahip oldukları ideolojik yapı, sunulan hedefleri, parti programları, seçim bildirgeleri, vaatler
vb. gibi birçok ölçek seçmeni oy verme davranışına götüren nedenlerdir. Ancak değişen siyasal
koşullar, seçmenlerin oy kullanmaya dahi ikna edilmelerini gerekli kılmaktadır. Ayrıca
araştırmalar, oy verme davranışını yapılandıran sosyolojik ve uzun dönemli psikolojik
faktörlerin rolünün azaldığını, oy verme tercihlerinin kişiselleştiğini ve seçimler arası kararların
tutarlılığının azaldığını göstermektedir. Bir başka ifadeyle, siyaset bilimcilerin ilgi alanında
olan seçmen ve seçmen davranışı gibi, oy verme davranışı da, değişen siyasal koşullar
nedeniyle, farklı disiplinlerin farklı kriterlerine göre tasnif edilebilmektedir. Bu çalışmada ise,
klasik yaklaşımlar ve tüketici davranışı perspektifi ile gerçekleştirilen tasniflere yer
verilmektedir.
Oy verme davranışında klasik görüşler; sosyolojik, psikolojik ve rasyonel yaklaşımlar
olarak ele alınmaktadır. Çalışmanın sonraki bölümünde, sözü edilen teorik yaklaşımlar ele
alındığından, burada sadece oy verme davranışı ile alakalı boyutlardan bahsedilmektedir. Her
yaklaşımın seçmen tanımlaması farklı olduğundan, farklı oy verme davranışlarından söz
edilebilmektedir. Sosyolojik yaklaşım seçmenleri düşük/yüksek partizanlık seviyesi ve üye
oldukları sosyal sınıfa göre ele almaktadır. Bu bağlamda; gruplar açısından konuya yaklaşan
sosyolojik yaklaşımın bireyin oy verme davranışı ile ilgili spesifik bir önermesi
bulunmamaktadır. Psikolojik yaklaşımda, adaya/partiye/siyasal konuya göre oy vermeden söz
edilirken, bu temelden hareketle konuya oy verme (issue voting) tanımının rasyonel
yaklaşımda karşılık bulduğu söylenebilir. Ancak rasyonel yaklaşımın en önemli getirisi,
taktiksel oy vermedir. Bir diğer ifadeyle, klasik yaklaşımlar konuya oy verme ile taktiksel oy
verme türlerini literatüre kazandırmışlardır.
Literatürde oy verme davranışı ile ilgili sınıflandırmalarda, seçmenin kararının
oluştuğu zaman bir kriter olarak kullanılabilmektedir. Buna göre seçmenler, siyasal kampanya
süreci başlamadan önce kararını vermiş olan erken karar verenler ve son anda kararını verenler
olarak ikiye ayrımlanabilmekte, oy verme davranışı ise sabit ya da değişken olabilmektedir.
Kampanya esnasında karar verenler olmak üzere, üçüncü bir gruptan söz edilse de, genelde bu
ikili yaklaşım tercih edilmektedir. Başka bir sınıflama, seçmenin kararının
tutarlılığına/sürekliliğine göre gerçekleştirilebilmektedir. Bu bağlamda seçmenler, sadık
(kararlı) ya da kararsız seçmenler olarak ayrımlanabilmektedir. Soğuk savaş dönemi ile beraber
partizan bağlılıkların ve sosyal sınıfların doğasının değişimiyle, siyasal hayatın merkezinde
yeni, pragmatik bir canlı olarak tanımlanan yüzer-gezer seçmen ise (floating voter-swing voter);
son anda karar veren, kararları seçimden seçime değişebilen ve bu yüzden de seçim sonucunu
etkileme özellikleri nedeniyle, hem siyaset bilimi hem de siyasal pazarlama için oldukça önemli
hale gelmiştir.
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Sözü edilen seçmen ve buna bağlı oy verme davranışlarının yanı sıra; geçmişi göz
önünde bulundurarak oy verme (retrospective voting) ve adayın demografik özellikleri ile
benzeşmeye dayalı oy verme (dependent voting) gibi yaklaşımlar bulunmaktadır. Seçmen
davranışı araştırmalarına göre, yeni ve farklı seçmen tasnifleri ve türlerine de halen
rastlanılabilmektedir. Ancak bu çalışmada, literatürde en fazla karşılaşılan türler hakkında
genel bir bilgi verilmeye çalışılmaktadır. Bu bağlamda, son olarak oy verme davranışı türleri
içerisinde diğer türlerden farklı özellikleri itibari ile ayrılan taktiksel oy vermeden
bahsedilmektedir. Bayraktaroğlu (2002b: 64)’e göre; “seçmenlerin bir bölümü, belli bir parti
ya da adayın seçimleri kazanması için diğer parti ya da adaya oy verebilmektedirler. Seçmen,
kendi desteklediği parti ya da adaya oy vermek yerine başka bir aday ya da partiye oy vererek
istemediği ya da hiç onaylamadığı aday/partinin seçimi kazanmasını önlemeye çalışabilir.
Karşıt seçmenin oyu, belli bir adayı/partiyi desteklemekten çok, belli bir sonucu engellemeye
yöneliktir. Karşıt seçmen terimi sadece siyasal pazarlamada kullanılmaktadır”. Bir diğer
ifadeyle, riskten kaçınmayı isteyen seçmenler desteğini ‘bilmedikleri şeytan’ yerine ‘tanıdıkları
şeytana’ vermektedirler. Siyasal tüketici perspektifinden taktiksel oy veren seçmenler ‘karşıt
tüketici’ olarak isimlendirilebilirken, bu oy verme davranışı ticari hayattaki negatif (olumsuz)
bir satınalma eylemine benzetilebilmektedir.
Yukarıda sözü edilen oy verme davranışı sınıflandırmaları, klasik yaklaşımların, bir
diğer deyişle, siyaset bilimi, sosyoloji, psikoloji gibi disiplinlerin literatüre katkılarıdır. Önceki
bölümde de değinildiği gibi, seçmenin tüketici davranışı perspektifi ile ele alınması, siyasal
tüketici kavramını ortaya çıkartmış, bu durum ise, literatürde oy verme ve satınalma
davranışlarının benzerliklerinin olduğunu tartışmaya açmıştır. Hatta seçmen davranışı ile
tüketici davranışı etkileşiminin karşılıklı olarak kullanılabileceği, seçmeninin tüketci biçiminde
incelenebileceği iddia edilmektedir.
Geleneksel pazarlamada satınalma kararının olumlu ya da olumsuz sonuçlarından
sadece tüketicinin kendisi etkilenirken, oy verme kararının sonuçlarının toplumu etkilemesi ya
da fayda-maliyet analizinin siyasal hayatta gerçekleştirilmesinin zorluğu gibi farklılıklara sahip
olmakla beraber; oy verme, güven unsuruna dayalı psikolojik bir satınalma olarak
incelenebilmektedir. Bu bağlamda, tüketicilerin ürünü tüketme ve kullanıma deneyiminin
gelecek satınalmaları etkilemesi gibi, seçmenlerin oy vermelerinde de deneyim etkili hale
gelmektedir. Daha öz bir ifadeyle, tüketici davranışının temel önermelerinden biri olan,
tüketicinin ürünleri ne işe yaradıkları için değil, ne anlama geldikleri için satınalmaları gibi;
seçmen davranışında da daha soyut, deneyime dayanan ve daha duygusal boyutların irdelenme
şansı ortaya çıkmaktadır.
Psikolojik bir satınalma olarak ele alındığında oy verme; tüketici satınalma karar
sürecine benzeyen aşamalara indirgenebilmektedir. Çobanoğlu (2007: 143)’e göre bu süreç şu
şekilde ifade edilebilmektedir:
a)
Durum Değerlendirmesi: Siyasi gelişmeleri tanımak ve anlamak için bilgilenme
sürecine ihtiyaç vardır. Bu süreçte mevcut siyasal partiler, siyasi adaylar ve liderler hakkında
bilgi toplanır, benzerlik ve farklılıkları belirlenir. Ülkenin içinde bulunduğu problemler
tanımlanır.
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b)
Seçeneklerin İncelenmesi: Siyasi adaylar, liderler, partiler ve ülke sorunları ile
ilgili yeterli veriler toplandıktan sonra, uygun olan seçenekler belirlenmeye çalışılır. Kişinin
siyasal tercihine ve beklentisine cevap verilebilecek siyasal partiler ve adaylar belirlenir. Uygun
olmayan seçenekler elenir. Bu aşamada alternatiflerin sayısı ikiye ya da üçe indirilir.
c)
En Uygun Seçeneğin Tercih Edilmesi: Eğitimli, ulusal ve bireysel kaygılar
taşıyan, bilinçli bir seçmenin bu aşamada titiz bir irdeleme ve elemeden sonra en uygun
alternatifi seçmesi beklenir.
d)
Karar Sonrası Değerlendirme: Karar oluşturulup, tercih yapılarak sandıkta oya
dönüştürüldükten sonra, yapılan uygulama ve icraatlara göre, yeni bir durum değerlendirmesi
gerekir. Böyle bir yaklaşım, kişiyi mekanik tekrarlardan korur. Kendini yenilemesini ve
gelişmeler doğrultusunda yeni kararlar oluşturabilmesini sağlar. Bu tür bir değerlendirme
siyasal rekabetin oluşabilmesi için de son derece önemlidir. Ülkenin yönetimini üstlenebilecek
yeni siyasi oluşumlarının önünü açabilir ve iktidar partilerini atalete sevk etmez. Demokratik
anlayışın yerleşmesine ve kökleşmesine zemin hazırlar.
Tüketici davranışının tutum kavramı açısından konuya yaklaşan Barış (2009: 75)’e göre
ise; “...bir partiyi seçmek ne sadece gönlün işidir, ne de aklın; ne tek başına sosyalleşme ile
açıklanabilir, ne de geçmiş davranışlar ile ölçülebilir. Bir partiye oy vermek karmaşık bir zihinduygu-davranma sürecidir.... Siyasal bağlamda, bilişsel bileşen bireyin partiye yönelik düşünce,
bilgi ve inançlarından oluşurken; duygusal bileşen, bireyin kendini yakın bulduğu/uzak
gördüğü parti ile kurduğu gönül bağını ve duygusal tepkilerini ifade edecek, davranışsal bileşen
ise oy verme davranışlarını kapsayacaktır”. Tüketici davranışı perspektifiyle oy verme
davranışı, geleneksel yaklaşımların sınıflandırma ve türlerini reddetmek yerine; seçmeni
anlamanın ve derinlemesine incelemenin alternatiflerini ortaya koymaktadır. Örneğin Barış
(2009), tutumlar özelinde psikolojik yaklaşıma dikkat çekmekteyken, Çobanoğlu (2007) daha
rasyonel bir seçmene işaret etmektedir. Mortimore (2003: 109)’un ifade ettiği üzere; “oy verme
(ya da oy vermeme) davranışı hastalığın kendisi değil; bir semptomu” olduğundan, siyasal
pazarlama yaklaşımıyla birleşen tüketici davranışının zengin perspektifi, seçmeni incelemede
daha anlamlı sonuçlar üretebilir.
Tüketici davranışına göre oy verme davranışının incelenmesinde, siyasal pazarlamanın
siyasal pazar bölümlendirme mantığı kullanılabilmektedir. Cwalina vd. (2011: 83 – 103)’ne
göre; pazar bölümlendirmenin birincil seviyesinde partizanlık ve partizanlık şiddeti yer alırken,
ikincil seviyede demografik ve psikografik değişkenler seçmenleri ve olası oy verme türlerini
tasniflemede kullanılabilmektedir. Ticari pazardaki düşük sadakatli tüketicilere benzetilebilen
kararsız seçmenler ise ayrı bir pazar bölümü olarak ele alınmaktadır. Sözü edilen tüm unsurlar
bir arada düşünüldüğünde, dünya genelinde kabul görmüş tüketici bölümlerinden söz
edilemediği gibi, tüketici davranışı perspektifi ile belirli seçmen türlerinden söz edilmemekte,
ancak seçmenlerin birçok kritere göre tasniflenilmesi amaçlanmaktadır.
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10.3. Siyasal
İncelenmesi

Pazarlama

Yaklaşımı

ile

Seçmen

Davranışının

Seçmen davranışının incelenmesinde, siyasal pazarlama yaklaşımlarının getirileri bu
bölümün içeriğini oluşturmaktadır. Bu amaca uygun olarak, siyasal pazarlamanın seçmen
davranışı literatürüne katkıları kavramsal olarak irdelendikten sonra, uluslararası literatürden
çalışma örneklerine yer verilmektedir.
Seçmen davranışının incelenmesinde siyasal pazarlama yaklaşımı, Shama (1976:
771)’ya göre şu şekilde ifade edilmektedir: “...siyasal pazarlamanın satış odaklı yaklaşımı,
seçimle ilgili çalışmaları seçim öncesi dönemde yürütmeyi öngörürken; pazarlama odaklı
yaklaşımda seçmen dinamiklerinin bütünüyle anlaşılması için araştırmanın sürekliliği (seçim
öncesi-sonrası) esastır. Seçmenler ve siyasal ihtiyaçlarıyla ilgili daha kapsamlı ve derin
bulgular elde edilmesinde, siyasal pazarlama çok disiplinli bir bakış açısı sunmaktadır”.
Buradan hareketle, siyasal pazarlamanın seçmeni çok boyutlu ve süreklilik esasına göre
değerlendirmek biçiminde iki temel özelliğe sahip olduğu ifade edilebilmektedir.
Siyasal pazarlamanın ürün ve satış odaklı yaklaşımlarına sahip siyasal partiler,
ideolojiyi temel alsalar da, seçmenlerin siyasal sadakat ve ideolojik bağlılıklarının azalması ile
seçmen davranışını etkileyen faktörlerin dağılımı değiştiğinden yeni açıklayıcılara gereksinim
bulunmaktadır. Çünkü, seçmenler ‘ne ve neden’ yerine, doğrudan ve artan bir oranda ‘ne ve
nasıl’ ideolojisine tepki verdiklerinden; siyasal hayat daha somut değişkenlerle ifade edilebilir
bir biçime dönüşmektedir. Siyasal pazarlama siyasal hayatı, ticari dünyadaki kavramları
benzetimlerle siyasal hayata taşıması ve ilgili araç ile teknikleri kullanması sayesinde
somutlaştırmaktadır. Bu bağlamda, siyasal pazarlama yaklaşımıyla seçmenin siyasal bir tüketici
olarak incelenmesi önemlidir.
Seçmen davranışı, tüketici davranışı gibi, kesin bir eylemle ilgili olan (oy verme,
satınalma), bu eylemin öncesi ve sonrasını da içeren bir karar verme sürecidir. Konuya bu
açıdan yaklaşıldığında, seçmenin davranışı ve karar vermesi süreçsel bir özellik kazanmaktadır.
Siyasal pazarlama ise, seçmenlerin karar verme sürecindeki etkenleri geniş bir kapsamda, ancak
paydaş ilişkisi özelinde değerlendirmekte, parti içi ve dışı tüm paydaşların ihtiyaç ve isteklerine
duyarlılıkla yaklaşmanın asıl başarı kriteri olduğunu öne sürmektedir. Bu anlayış,
kampanyalara sürekli kampanya niteliği katarken; aynı zamanda siyasal pazardan pazarlama
istihbaratı yardımıyla sürekli veri toplanması sayesinde pazarın dinamiklerinin takibini de
kolaylaştırmaktadır.
Yukarıda söz edilen unsurlar birlikte düşünüldüğünde, siyasal pazarlama ile seçmen
davranışını incelemek, tüketici perspektifiyle seçmeni ele alan, süreklilik ve siyasal pazar
bilgisine dayanan bir yapıdır. Pazarlamanın kâr amacı gütmeyen organizasyonlarda da gerekli
olduğunun kabul edilmeye başlandığı 1970’ler, hem tüketici davranışı ile seçmenin
incelenmesi, hem de siyasal pazarlamanın süreklilik ve seçmen odaklılığa dayanan
yaklaşımının ortaya çıktığı bir dönemdir. Bu dönemde, pazarlama kavram ve tekniklerinin
siyasal dünyayı açıklamak için transfer edilmesi, kavramsal ve uygulamalı birçok çalışmanın
hazırlanmasına neden olmuştur. Hatta psikoloji temelli çalışmalar başta olmak üzere, farklı
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disiplinlerin katkıları ile siyasal pazarlamanın çok disiplinli yapısının, yine bu dönemde
oluştuğu iddia edilebilir. Örneğin, Apsler ve Sears (1968)’da ilgilenim düzeyi ile davranış
değişikliği ilişkisini incelemişlerdir. İlerleyen dönemlerde, seçmeninin ilgilenim tür ve
düzeyleri ile siyasal dünya algısının yanı sıra, siyasal ilgilenim düzeyinin siyasal katılımla
ilişkilendirildiği çalışmalara, Apsler ve Sears (1968)’ın teorik bir temel sunduğu söylenebilir.
Seçmenlerin seçici algısına göre siyasal dünyayı anlamlandırdıkları bulgusu, seçmen
davranışının psikoloji temelli incelenmesine bir başka örnektir. Bir diğer ifadeyle, siyasal
pazarlama ile seçmen davranışının ele alınması, çok disiplinli bir yaklaşımı ortaya koymaktadır.
Siyasal pazarlama çalışmalarında, siyasal bölümlendirme ve siyasal tutundurma
karması başlıklarına, göreceli olarak, daha fazla rastlanıldığı söylenebilir. Siyasal
bölümlendirme, siyasal dünyayı algılamada, farklı paydaş ihtiyaç ve isteklerini belirleyip,
siyasal pazarlama stratejilerini biçimlendirmede önemlidir. Siyasal tutundurma ise, hedef
kitlelerle sürekli ve etkin bir iletişim için gerekli olduğundan; bu çalışmada öncelikle bu
alandaki araştırmalara yer verilmektedir.
Gerçekleştirilen literatür taramasına göre, siyasal bir pazarın bölümlendirilmesinde,
seçmenlerin siyasal görüşleri (sağ-sol gibi) veya demografik özellikleri yerine, psikografik
temelli bölümlendirmeyi öneren ilk araştırma, Ahmed ve Jackson (1979)’a aittir. Smith ve
Saunders (1990)’da aynı bölümlendirme kriterini kullanmış olsalar da, siyasal pazarın
bölümlendirilmesiyle ilgili birçok alternatif öne sürülmüştür. Seçmenlerin siyasal güvenleri,
yaşam döngüsünde bulundukları dönem, internet kullanım yoğunluk ve biçimleri ya da etik
algılamaları gibi kriterler de bölümlendirmede kullanılabilmektedir. Sözü edilen çalışmalardan
farklı olarak, Rees ve Gardner (2005)’te siyasal partilerin yerel yönetimlerinin
bölümlendirmeden yararlanıp yararlanmadıklarını tespite çalışırlarken, Philips vd. (2010)’da
geleneksel bölümlendirme yaklaşımlardan farklı bir metodoloji önermişlerdir.
Siyasal pazarlama çalışmalarında öne çıkan bir diğer başlık ise, siyasal tutundurma
karması ve burada kullanılan araçların etkinliğidir. Siyasal tutundurma araçlarının etkinliği
araştırmalarına sıkça rastlanılması, seçmenle iletişim kurmanın en etkin yolunu belirleme amacı
ile ilişkilendirilebilir. Birebir iletişim imkanı sunan kapı ziyaretlerinin etkinliğinin ölçümü, bu
alandaki öncü çalışmalardan biri iken, kapı ziyaretlerinin postalama ve telefon araçları ile
kıyaslandığı çalışmalar da mevcuttur. Graber (1976)’da televizyonun basılı medya araçlarından
daha etkin olduğunu bulgularken; günümüzde mobil iletişim araçları ve internetle ilgili etkinlik
çalışmalarına rastlanabilmektedir.
Siyasal tutundurma karmasında, diğer unsurlarla karşılaştırıldığında siyasal reklamlar
daha fazla ele alınan bir çalışma alanıdır. Sheinkopf (1972), siyasal reklamların partinin iç
çevresi açısından önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu tespit etmiş, Harris vd. (1999)’de
seçmen davranışına ne oranda etki ettiğini araştırmıştır. Reklam mecrasının etkinliği ile siyasal
reklamın inandırıcılığını belirleyen faktörler, O’Cass (2005) tarafından yine seçmen davranışı
ile ilişkilendirilmiştir. Siyasal pazarlamanın karakteristik bir aracı olan negatif siyasal
reklamların seçmenlerce nasıl algılandığı ve siyasal ilgilenim düzeyine göre seçmen algısının
değişip değişmediği üzerine çalışmalara rastlamak da mümkündür.
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Siyasal pazarlamanın tutundurma araç ve tekniklerinin kullanımının, siyasal parti ve
kampanya yöneticilerinden oluşan örneklemlerle ele alındığı, bir başka deyişle talep yerine arz
perspektifinden incelendiği araştırmalar mevcuttur. Konuya aynı açıdan yaklaşan Reid ve Soley
(1983)’de siyasal tutundurma bütçesi ile seçim sonuçları ilişkisini kurarken, Shachar (2009)’da
tutundurma bütçesinin siyasal araçlara daha etkin bir biçimde dağıtılmasıyla ilgilenmiştir. Bir
diğer söylemle, siyasal pazarlama; siyasal taleplere uygun siyasal bir arz oluşturmada, kıt
kaynakların etkin kullanımına dikkat çekmektedir. Bu durumsa, seçmenle en doğru biçimde ve
zamanda, en doğru araçlar yardımıyla iletişim kurulması için; tutundurma bütçesinin
yönetimini gerekli kılmaktadır.
Siyasal pazarlama karmasının ürün boyutu ile ilgili kantitatif çalışmalara ilk örnek,
konuya farklı bir açıdan yaklaşarak, tüketicilerin ürün/hizmet satınalma kararlarındaki siyasal
eğilimleri araştıran, Gelb ve Sorescu (2000)’e ait araştırmadır. O’Cass (2003)’te, siyasal parti
çalışan ve üyelerinin siyasal bir ürünü, siyasal bir paket olarak bir bütün olarak görüp
görmediklerini tespite çalışmıştır. Siyasal ürün incelemelerindeki marka literatürünün artan
etkisi, Guzman ve Sierra (2009)’nın siyasal marka imajı ile Smith ve French (2011)’in siyasal
marka algı haritaları çalışmalarında görülebilmektedir.
Siyasal pazarlamanın yararlarına odaklanan araştırmalar ise, hem kavramın derinliğinin
gelişimine hem de yeni inceleme alanlarının belirlenmesine katkı sağlamaktadır. O’Cass
(1996)’da, siyasal bir partinin çalışanlarının siyasal pazarlamayı nasıl algıladıklarını ve
kullandıklarını ele almıştır. Farklı seçim düzeylerinde (genel-yerel) siyasal pazarlamanın
planlama ve uygulama boyutlarının ele alınmasının yanı sıra, Henneberg (2006) stratejik
planlamanın siyasal pazarlamaya getirilerini ortaya koymuştur. Siyasal pazarlamanın farklı
seçim sistemlerine göre etkilerinin farklılaşmasının araştırıldığı akademik çalışmalar da
bulunmaktadır. Siyasal pazarlamanın sadece siyasal partiler için değil, seçmen-vatandaş
ekseninde kamu yönetimi süreçlerinde de işlevsel ve anlamlı olduğu da, ulaşılan bulgular
arasındadır.
Değinilmiş olan kavramsal açıklamalar ve araştırmalar; çalışmanın önceki başlıkları ile
birlikte düşünüldüğünde, siyasal pazarlama ile seçmen davranışının inceleme biçimi ve bu
yaklaşımın getirileri şu şekilde ifade edilebilmektedir:
1 – Pazarlamanın tüketici davranışı birikimi sayesinde, seçmen, siyasal bir tüketici
olarak ele alınabilmekte, bu ise, seçmen davranışını psikoloji, sosyoloji gibi disiplinlerle ayrı
ayrı değil, harmanlanmış ve çok boyutlu bir biçimde inceleme imkânı sunmaktadır. Bir başka
ifadeyle, siyaset biliminin seçmen davranışı modellemelerinden daha fazla açıklayıcılığa sahip
davranış modelleri, siyasal pazarlama ile oluşturulabilir.
2 – Siyasal pazarlama, sadece kampanya dönemi ile kesitleri değil, siyasal hayatı
süreçleri ile ele almaktadır. Siyasal pazarlamada süreklilik esas olduğundan; seçmen başta
olmak üzere siyasal dünyanın tüm aktörleri, çıkarımlar yerine araştırmalara dayanan bilgi
temelinde incelenmektedir.
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3 – Siyasal pazar, seçmen ve siyasal parti haricindeki aktörlerle birlikte
araştırıldığından, seçmen davranışına etki eden ve daha evvel siyaset bilimciler tarafından
keşfedilmemiş boyut/değişkenlerin, siyasal pazarlama yaklaşımı ile tespit edilme imkânı vardır.
4 – Siyasal pazarlama karması, siyasal partilerin (arz yönü) siyasal pazar
gereksinimlerine (talep yönü) uygun, seçmen tatmini sağlamaya dönük çıktılar üretmesinde,
uzun vadeli bir bakış açısı ve bütüncül bir yaklaşım sunmaktadır. Bu bağlamda, siyasal
pazarlamanın bütünleşik pazarlama çabaları ile amacı, seçmen davranışını anlayarak, seçmen
tatmininden hareketle daha sağlıklı bir demokrasinin inşasına katkı sağlamaktır.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Seçmen davranışı, siyasal pazarlamanın doğumuna kadar ideoloji ve parti sadakati
temelinde, olabildiğince az boyuta sahip bir biçimde incelenmekteydi. Seçmenin ait olduğu
sosyal sınıfa ya da siyasal dünyaya ait bilgi birikimine göre oy verdiğini öngören yaklaşımlar
bulunmaktaydı. Ancak siyaset biliminde yaşanan dönüşüm ve değişim, seçmen davranışını
incelemede alternatif yaklaşımlara ihtiyacı ortaya koymuştur. Siyasal pazarlama ile, seçmen
siyasal bir tüketici perspektifinde ele alınmaya başlanabilmiştir. Bu bağlamda seçmen, oldukça
karmaşık karar süreçlerine sahip yapısıyla ideoloji ya da parti sadakati temellerinin ötesinde
değerlendirilebilir hale gelmiştir. Siyasal pazarlama ile seçmen, bir tüketici olarak, kampanya
dönemleri haricinde de sürekli izlenebilen, siyasal parti haricindeki aktörlerin de hesaba
katıldığı ve siyasal pazarın arz ve talep yönlerinin dikkate alındığı kompleks yapıda
incelenebilmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a) Marka sadakati – partiyle özdeşleştirme
b) Satın alma kararı – oy verme kararı
c) Kendi imajı ile tutarlı ürün alma – Kendi imajı ile tutarlı partiye oy verme
d) Kanaat önderinin satın alma kararını etkilemesi – Kanaat önderinin oy verme
kararını etkilemesi
2) Aşağıdakilerden hangisi bir seçmen türü değildir?
a) Rasyonel seçmen
b) Vatandaş seçmen
c) Vatandaş tüketici
d) Duygusal seçmen
3) Aşağıdakilerden hangisi farklı bir seçmen sınıflandırmasına aittir?
a) Rasyonel seçmen
b) Davranışsal seçmen
c) Parti yandaşı
d) Sosyal seçmen
4) Aşağıdakilerden hangisi farklı bir seçmen sınıflandırmasına aittir?
a) Parti yandaşı
b) Parti üyesi
c) Kararsız seçmen
d) Partiye üye yazılacak seçmen
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5) Aşağıdakilerden hangisi seçmenin kararının oluştuğu zamana göre sınıflandırılan
seçmen türüdür?
a) Erken karar veren seçmen
b) Rasyonel seçmen
c) Durumsal seçmen
d) Kararlı seçmen
6) “.......................seçmen, kendi desteklediği parti ya da adaya oy vermek yerine
başka bir partiye ya da adaya oy vererek istemediği ya da hiç onaylamadığı aday/partinin
kazanmasını önlemeye çalışabilir” ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
a) Taktiksel oy verme
b) Geçmişe göre oy verme
c) Demografiye göre oy verme
d) Rakibe oy verme
7) Aşağıdakilerden hangisi seçmenin oy kararını verirken izlediği adımlardan
birisidir?
a) Durum değerleme
b) Seçenekleri inceleme
c) Karar sonrası değerleme
d) Hepsi
8) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Siyasal pazarlama sayesinde seçmen, siyasal tüketici olarak ele alınabilmektedir.
b) Siyasal pazarlama, kampanyaları sürekli hale getirmiştir.
c) Siyasal pazarlama, siyasal arz ile talebi uyumlaştırır.
d) Siyasal pazarlama, sadece seçim dönemlerinde işlevseldir.
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9) Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
a) Siyasal pazarlama ile, seçmen davranışının ideoloji temelinde incelenmesi mümkün
olmuştur.
b) Seçmen davranışı, tüketici davranışı gibi ele alınabilir.
c) Seçmen davranışında parti seçmen ilişkisi dışında birçok faktör etkilidir.
d) Rasyonel seçmen, sosyal ve ekonomik konulara göre oy verir.
10) Adayla ilişkilendirilen sosyal katmana göre karar veren seçmen tipi aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Rasyonel seçmen
b) Kararsız seçmen
c) Sosyal seçmen
d) Durumsal seçmen

Cevaplar
1) d, 2) b, 3) c, 4) c, 5) a, 6) a, 7) d, 8) d, 9) a, 10) c.
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11. SEÇMEN DAVRANIŞI İLE İLGİLİ TEORİK YAKLAŞIMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, seçmen davranışını açıklayan teoriler ele alınmaktadır. Siyasal
pazarlamanın öncesi dönemde sosyolojik, psikolojik ve rasyonel yaklaşımlar seçmen
davranışını açıklamaya çalışırken, siyasal pazarlama ile birlikte çok değişkenli yaklaşımlar ön
plana çıkmıştır. Çok değişkenli yaklaşımlar, seçmen davranışını klasik yaklaşımların
önermelerini ret etmeden geliştirmesi ile farklılaştırmaktadır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bir seçmenin kararı nasıl şekillenir? Bu karara etki eden faktörlerin neler
olabileceğini düşününüz.
2) “Bir seçmenin siyasal görüşü ailede şekillenir” yargısını tartışınız.
3) Siyasal pazarlamanın seçmen davranışı incelemesine katkılarının neler olabileceğini
belirtiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Seçmen davranışı
modelleri ele
alınmaktadır.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Seçmen davranışı modelleri Metinler ve örnekler ile
öğrenilerek, seçmeni anlamanın konuların
daha
kolay
yolları öğrenilecektir.
anlaşılması sağlanacaktır.
Kazanım

220

Anahtar Kavramlar


Sosyolojik yaklaşım



Psikolojik yaklaşım



Rasyonel yaklaşım



Çok değişkenli yaklaşımlar (pazarlama temelli modeller)



Seçmen davranışı
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Giriş
Seçmen davranışının incelenmesi, 20.yüzyılda başlayan bir durumdur. Ancak seçmen
davranışı incelemelerindeki öncü çalışmalar, siyaset bilimciler tarafından gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmalarda temel amaç, seçimi kimin kazanacağını öngörmekten ibaretti. Fakat seçmenin
neden ve nasıl oy verdiğinin sistematik olarak incelenmesine gereksinim bulunmaktaydı. Bu
bağlamda, sosyolojik, psikolojik ve rasyonel modeller olarak 1960’lara kadar ortaya çıkan
teorilerde seçmen bireysel ve toplumsal düzeylerde ele alınabilir hale gelmiştir. Siyasal
dünyanın dönüşümü ile birlikte, seçmene tek bir perspektiften bakmanın yetersiz kalması
üzerine, 1970’lerden itibaren pazarlama temelli ve çok boyutlu modeller ortaya çıkmaya
başlamıştır. Bu modeller sayesinde, seçmen seçim dönemleri haricinde ve sürekli olarak
izlenmesi gereken karmaşık bir yapı olarak analiz edilebilmeye başlamıştır. Öz olarak aktarılan
bu süreç, bölümün konusunu oluşturmaktadır.
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11.1. Sosyolojik (Columbia) Yaklaşımı
Seçmen davranışının incelenmesi ile ilgili 1940 öncesi dönem Lazarfeld vd. (1968; 12) göre kısaca şu şekilde özetlenmektedir; “...göreceli olarak yakın bir tarihe kadar resmi oy
sayım sonuçları seçimlerle ilgili ulaşılabilen yegâne kaynaklardı. Bu kaynaklar insanların
siyasal kararlarının coğrafi dağılımları ile ilgili çalışma yapmak dışında pek işlevsel değillerdi.
Ardından Chicago Üniversitesi öncülüğündeki bir grup siyaset bilimci, oy vermenin ekolojik
analizi olarak isimlendirilebilecek bir yapı önerdiler. Bu yapıda, nüfus sayımı bilgilerinin
önemli bir kısmına erişilebilen bir şehrin ya da eyaletin küçük bir bölümünün seçim sonuçları
analiz edilerek, oy kararı üzerinde etkili olması beklenen din, etnik köken ve bazı ekonomik
göstergeler gibi etkiler izole edilmeye çalışılmıştır. İrlandalı bölgesinde yaşayan herkesin
İrlandalı olmaması gibi engellerin varlığında çalışmalarına rağmen, siyasal kararın bazı temel
belirleyicilerini anlamada yardımcı olmuşlardır. Ardından gelen kamuoyu araştırmaları, birey
olarak seçmenin özellikleri ile siyasal görüşünü ilişkilendirmesi ve seçim öncesi oy niyetlerini
açıklayarak, mevcut bilgi seviyesini arttırmıştır. Böylelikle oy vermenin özellikleri hakkında
çalışmalara daha fazla kesinlik katma şansı ile siyasal bir kampanya sırasında oy vermenin
gelişim süreci hakkında çalışma imkânı sunmuşlardır”.
Campbell vd. (1954; 1) ise, seçmen davranışı ile ilgili ABD’deki siyasal araştırma
geçmişini şu şekilde ele almaktadır: “...Genel olarak amacı, seçimler esnasında neler olduğunu
daha iyi anlamaya yönelik olan birçok farklı çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalardan
bazıları; kayıtlar, ön seçimler, adaylık toplantıları (the nominating conventions), kampanyalar,
medya, baskı grupları, parti çalışanları, adaylar ve elbette seçmenlerle ilgiliydi. Bu çalışmalar
bilgilerini tarihi ve yasal belgeler, kamu kayıtları, seçim istatistikleri, özel muhbirler ve
boylamsal nitelikli örneklemlerden almaktaydı”. Ancak Hayes (1937: 459)’e göre; bu
dönemdeki siyasal gözlemcilerin genelleştirmeleri, bilimsel incelemeler yerine kişisel
gözlemlere dayanmakta; bu durum da gerçeklerin genelde ortaya çıkarılamamasına yol
açmaktaydı. Bu bağlamda, 1940’lara kadar seçmen davranışı ile ilgili araştırmaların genellikle
ikincil kaynak verilere dayandığı ve/veya oldukça kısıtlı birincil kaynak verilerden oluştuğu
söylenebilir.
1940’ların başında kayda değer ilk çalışma, seçmen davranışının incelenmesindeki ilk
sistematik araştırma olarak kabul gören, “sosyolojik yaklaşım”ın kurucusu kabul edilen
Lazarfeld öncülüğündeki Columbia Üniversitesi araştırmacıları tarafından gerçekleştirilmiştir.
Çalışmanın özgün yanı, Lazarfeld vd. (1968; 2)’ne göre; “...bir seçmenin, adaylık öncesi
tutumlarından seçim gününe kadar devam eden propaganda barajına reaksiyonlarının seçim
günündeki gerçek oyunun oluşturma süreci, bir diğer ifade ile siyasal bir kampanya sırasında
kişinin oyunun oluşumu daha önce hiç izlenmemişti... Bu çalışma, kamuoyu araştırmasının bir
adım ötesi olan ve aynı insanlarla yeniden görüşmek anlamına gelen panel tekniği isimli bir
yaklaşımla tasarlanmıştır”. Araştırma, 1940 senesinde, 600 cevaplayıcı ile, bir tanesi seçim
sonrası olmak üzere yedi farklı dalga içeren bir panel tekniğine sahiptir. Öz olarak, sosyolojik
model, seçmen davranışını sistematik ve kapsamlı bir biçimde ele alan ilk akademik araştırma
olarak önemlidir.
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Sosyolojik yaklaşımın temel önermesi; oy verme eyleminin bir grup deneyimi
olduğudur. Buna göre; birlikte yaşayan, çalışan ya da eğlenen insanlar aynı adayı/partiyi
destekleme eğilimindedirler. Gerçekleştirilen araştırmanın bulgularına göre; seçmenlerde
destekledikleri siyasal partilere karşı oldukça yüksek bir partizan sadakat bulunduğundan, oy
verme kararı seçim sürecinin çok öncesinde verilmektedir. Ayrıca, oy verme bir grup deneyimi
olması nedeniyle, kanaat önderleri seçmenlerin kararlarının netleştirilmesinde önemli bir role
sahiptirler. Bu bağlamda sosyolojik yaklaşım; grup deneyimi, güçlü partizan eğilimler ve
kanaat önderleri unsurlarını ön plana çıkaran bir yapıya sahiptir.
Sosyolojik yaklaşımda kişilerin tutum ve değer sistemleri oy verme davranışında önem
arz etmemekte, bu yaklaşımda daha çok din, sosyo-ekonomik statü, yaşanılan coğrafya parçası
ve mensup olunan grup gibi faktörler ön plana çıkmaktadır. Sosyolojik yaklaşımın temel
konusunu seçmenler değil, gruplar ve partiler oluşturmaktadır. Sosyolojik yaklaşım için “niçin
oy veriyorlar?” sorusuna cevap aranmaktadır. Bir diğer ifade ile; grupların başlıca
özelliklerinden birisi normlarının bulunması ve bunlara uyulmadığı takdirde üyelerinin çeşitli
şekilde cezalandırılmasıdır. Bu nedenle birey oy verme davranışında grup normlarına ters
düşmemek ve belirtilen cezai müeyyidelerle karşılaşmamak için çaba harcamaktadır. İşte
sosyolojik yaklaşımın belli başlı varsayımlarından birini bu yaklaşım oluşturmaktadır ve
“niçin” sorusuna böyle bir genellemeyle cevap vermektedir.
Seçmenlerin, aynı çatı altında yaşadıkları eşlerini, birlikte çalıştıkları, oynadıkları,
tapındıkları vb. kişileri takip etme veya izleme eğiliminde olmaları; kişinin demografik
özelliklerinden hareketle, vereceği oyu tahmin etmede önemli bir veri kaynağı olabilmektedir.
Bir başka ifade ile, sosyolojik yaklaşımın, bireyin oy vermesindeki ana nedeni sosyal bir
topluma ait olma hissiyatına indirgediği; etnik, dini veya mesleki grupları, sosyal sınıf ya da
benzer küçük topluluklara aidiyetin ise oy vermeyi kolektif bir eyleme dönüştürdüğü iddia
edilebilir. Bu bağlamda, temel kavram ise toplumsallaştırma haline gelmekte; bireyin topluma
veya alt gruplara ait normlara göre mecburiyet hissinden ötürü oy verme eğilimi geliştireceği
öngörülmektedir. Seçmenlere birey olarak değil de, bulundukları toplumsal gruplara (sınıflara)
göre davranılması ise, söz konusu grupların partiler için bir çıkar grubu olarak ele alınmasına
neden olabilmektedir. Bu bağlamda, sosyolojik yaklaşımın seçmen ile parti arasındaki ilişkiler
yerine, toplumun sınıfları ile partiler arasındaki ilişkilere odaklandığı ve bu sebeple, özellikle
diğer sosyal sınıfa göre daha az oy sayısına sahip grupların göz ardı edilebilir hale getirilme
tehdidi taşıdığı iddia edilebilir.
Sosyolojik yaklaşım, günümüzde seçmen pazarını bölümlendirme demografik
değişkenlerden yararlanılmasına benzer bir biçimde, siyasal pazarı bireylerin sosyal
aidiyetlerine göre bölümlemesi ile sistematik incelemelere önemli bir katkı sağlamıştır. Ancak
modelin sosyo-demografik özelliklerin süreklilik arz etmesi (işçi sınıfına mensup bir ailede
doğan bir bireyin sol görüşe sahip olacağı gibi) ve buna bağlı olarak her bireyin sosyal sınıfına
uygun davranacağı varsayımları, günümüzde giderek daha az kabul görmektedir. Lazarfeld ve
araştırma arkadaşlarının seçmenlerin oy kararlarında partizanlık seviyesinin önemli olduğuna
dair iddiası ise, literatürde birçok yazar tarafından partizanlığın ve siyasal sadakatin azalması
ile daha az kabul gören bir görüş haline gelmektedir. Ayrıca, Columbia ekolünün kitlesel medya
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ve siyasal kampanyaların seçmen tercihleri üzerinde önemli bir etkisi bulunmadığı görüşü,
günümüzde geçerliliğini yitirmeye başlayan bir başka iddia olarak değerlendirilmektedir. Bu
yüzden, çalışmanın sonraki bölümünde, Columbia ekolüne yönelik eleştirilerden yolan çıkan
Michigan ekolüne yer verilmektedir.

11.2. Psikolojik (Michigan) Yaklaşımı
1952 Amerikan Başkanlık Seçimleri öncesinde 2021 ve seçim sonrası aynı
seçmenlerden 1614’üne ulaşan Angus Campbell öncülüğündeki Michigan Üniversitesi
araştırmacıları, literatürde Michigan ekolü olarak da anılan, psikolojik (sosyo-psikolojik)
yaklaşımı geliştirmişlerdir. Cwalina vd. (2008: 90)’e göre, bu yaklaşımın temel özelliği;
“...psikolojik eğilimlerin dengeleyici rolü üzerinde durması ve özellikle partiye yakınlığın oy
verme davranışına yol açtığıdır”. Bu yaklaşıma göre seçmenlerin oy verme davranışlarında öne
çıkan en önemli özellik, partiyle özdeşleşme olup, seçmenlerin siyasal dünya ile ilgili
düşünceleri buna göre şekillenmektedir. Huber vd. (2005)’e göre, bu modelin bir diğer önemli
önermesi, partizanlığın kökeninin bireyin içerisinde bulunduğu aile ve/veya sosyal çevrenin
etkisi ile biçimlendiğidir. Bir diğer deyişle, psikolojik yaklaşım, sosyolojik yaklaşımın tüm
önermelerini yok saymamakta, ancak oy vermeyi birey (seçmen) temelinde incelemektedir.
Campbell vd. (1954: 164)’e göre çalışmalarının özelliği, oy verme davranışını, bireyin
(seçmenin) karmaşık motivasyon unsurları ile ilişkilendirmelerinden kaynaklanmaktadır. Söz
konusu motivasyon unsurları ise, partiyle özdeşleşme ile konu ve aday partizanlığıdır.
Partiyle özdeşleşme modeli olarak da anılan seçmen davranışına psikolojik yaklaşım,
seçmenin bir partiye duyduğu sevgi ve bağlılığı ifade etmektedir. Partiyle özdeşleşme modelini
ortaya koyan siyaset bilimcilerin temel varsayımı, seçmenin partizan tercihlerinin, bir
psikolojik güçler sahasını kapsayan unsurların yönü ve gücüne bağlı olduğudur. Tutumların
yönü ve yoğunluğunun ölçülmesi, çoğu seçmen davranışını hesap etmede kullanılabilmektedir.
Partiyle özdeşleme modelini benimseyen siyaset bilimciler, adaylar, konular, grup etkileri gibi
konular üzerine eğilmişler ve psikolojik güçleri modellerinde temel olarak almışlardır. Bu
psikolojik güçler içerisinde ise tutumlar merkezi bir rol oynamaktadır. Özellikle tutumların
yoğunluğu, bazı insanların niçin oy verdiğini, diğerlerinin ise niçin vermediğini açıklamada
yardımcı olmaktadır. Oy veren için tutumun ahengi, bir kişinin niçin kendisine uygun bir
partiye oy verdiğini belirlemektedir. Tutumların partizan yönü ve şiddeti ise, her bir seçmenin
rakip adaylar arasında yapacağı tercihin nedenini açıklamaktadır. Bu modele göre kişi, oy
verme yaşına gelmeden önce politik uğraşlara doğru yönelmekte ve onun bu yönelimi kendi
sosyal çevresini güçlü bir şekilde yansıtmaktadır. Bir başka ifade ile, partiyle özdeşleşme
modeli, gruplar yerine bireyler üzerinde odaklanmış ve seçmenlerin küçük yaşlarda ailelerinin
ve çevrelerinin etkisi altında gerçekleşen siyasal sosyalleşme sürecinde kazandıkları siyasal
tutumlar ve ideolojik yönelimlerin, ileri yaşlarda onların parti tercihi üzerinde son derece etkili
olduğunu ortaya koymuştur. Modele göre ailenin yanı sıra, sosyal ve dinsel sınıflar başta olmak
üzere, komşuluk gibi grupların da bireyin oy verme kararı üzerinde etkileri bulunmaktadır.
Psikolojik yaklaşımla ilgili yukarıda sözü edilen tüm unsurlar düşünüldüğünde, partiyle
özdeşleşme, aile etkisi ve oy vermenin psikolojik özellikleri gibi hususlar dikkat çekmektedir.
Cwalina vd. (2012: 262)’ye göre; partiyle özdeşleşme, bir tutum olarak, siyasal nesnelerin yani
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partilerin ve adayların pozitif duygusal değerlendirmesi olarak kavramsallaştırılmakta;
partizanlık terimi ise siyasal bilgilerin, değerlendirmelerin ve davranışların düzenlenmesi için
deneyimsel bir nitelik kazanmaktadır. Bir başka deyişle bu yaklaşımda, seçmenler partizanlık
filtresi yolu ile, lider/aday/parti değerlendirmelerini gerçekleştirerek, oy vermenin partizan bir
etkileşimin sonucu olduğunu kabul etmektedir. Yani partizan olduğu için sevgi ve/veya pozitif
değerleme sonuçları oluşmaktadır. Ancak, psikolojik yaklaşım partiyle özdeşleşmenin sabit bir
yapıya sahip olduğunu ve siyasal kampanyaların etkilerine duyarlı olmadığını da
varsaymaktadır. Seçmenin siyasal dünyayla etkileşiminin, partiyle özdeşleşme ve aile etkisi
temeline indirgenmesi, bir eleştiri başlığı olarak değerlendirilmektedir.
Campbell vd.’nin seçmen davranışının incelenmesinde getirdikleri kazanımlarından bir
diğeri ise, seçmenleri aday-odaklı, parti-odaklı ve (siyasal) konu-odaklı olarak tasnif etmeleri
ve bu tasnifte de kişisel ilgilenim düzeyine dikkat çekmeleridir. Buna göre, siyasal kampanyalar
esnasında, aday odaklı seçmenler, adayların kişisel özellikleri ile ilgilenirken, parti odaklılar
siyasal partinin duruşunu önemsemektedirler. Konuya odaklanan seçmenlerse, hem aday hem
de partilerin siyasal konulardaki farklılıklarını incelemektedirler. Adaya karşı tutumların
sistematik olarak sorgulanması ile ilgili çalışmaların başlangıcı olan Michigan ekolü, birey
temelinde seçmen davranışının ilk defa incelenmesi ile hem seçmen tasnifine farklı bir bakış
açısı sunması, hem de konuya oy verme modeli başta olmak üzere birçok çalışmaya da yön
göstermesi nedeniyle de önemlidir.

11.3. Rasyonel Yaklaşım
Çalışmanın bu bölümünde, seçmeni bir birey olarak değerlendirmesi ile psikolojik
yaklaşıma benzeyen rasyonel yaklaşım, temel özellikleri ve yöneltilen eleştiriler itibari ile ele
alınmaktadır. Rasyonel ve/veya ekonomik yaklaşım, Anthony Downs tarafından 1957 yılında
ileri sürülen ve temelde iktisat biliminde “homo economicus” olarak tanımlanan bireyin siyasal
dünyayı algılama biçimini inceleyen bir yapıdır. Yaklaşımın özü, Doğan ve Göker (2010:
162)’e göre; “...kişinin kendi çıkarlarını iyi bilmesi, çıkarlara en iyi şekilde hizmet edecek bir
aday veya partiyi değerlendirmesi ve bunun sonucunda en uygun aday veya partiye oy
kullandığı yönündeki düşüncedir”.
Rasyonel tercih yaklaşımında seçmenler, geleceği değil, geçmişi sağduyu ile
değerlendirerek oyunu kullanmaktadır. Seçmenler, özellikle iktidar partilerinin geçmişte
yaptıkları icraatların genel bir değerlendirmesini yapmakta, bu icraatlardan kendisinin ne kadar
yararlandığını tartarak ona göre bir karar vermektedir. Seçmen vaadlerle, cilalı sözlerle
ilgilenmemekte, sonuçlara bakmaktadır. İktidar partisi ya da partilerinin seçim zamanında
yaptıkları propaganda ve diğer seçin faaliyetlerini de bu gözle değerlendiren seçmenler, eğer
iktidarda iken yapılan icraatlardan memnun değillerse, seçim dönemindeki “ikna”
çalışmalarından etkilenmemektedirler. Öz bir biçimde ifade etmek gerekirse rasyonel model;
seçmenin kendi çıkarlarını iyi bilmesi, bu çıkarlara en iyi şekilde hizmet edecek aday veya
partiyi değerlendirerek oyunu ona göre kullanması, rasyonel tercih yaklaşımı olarak
tanımlanmaktadır. Bu yaklaşımda kişinin amaç ve istekleri ön planda tutulmaktadır. Odabaşı
(2009: 38)’na göre ise; “...bu model neo-klasik iktisat kuramının yöntem ve varsayımları
üzerine inşa edilmiş ve partilerin en yüksek getiri elde etmesinin seçmenlerin de en yüksek
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yararları sağlayacağı kabulüne dayanır. En çok yararı sunanın destekleneceği bilindiğinden,
geçmişte vaatlerini tutan partiler ve adaylar daha çok inanılır olacaktır. İdeolojiler, politikalar,
geçmişteki deneyimler ve performans değerlendirmeleri oy verme tercihleri ve seçim yapmanın
merkezinde yer alır”.
Rasyonel (ekonomik) yaklaşım, seçmenleri, siyasal konularla ilgili aday duruşlarını
içeren iletişimin alıcıları olarak görmenin yanı sıra, yalnızca çıkarlarına en iyi hizmet edeni
seçen ve geçmişi bir değerleme kriteri olarak kullanan rasyonel davranan bireyler olarak
değerlendirmektedir. Çinko (2006: 104)’e göre ise, siyasal partiler iktidarın sağlayacağı
menfaatlerden yararlanmak amacıyla seçim kazanmayı isteyen çıkar grupları olarak
incelenmektedir. Bu bağlamda, ideolojilerden uzak durarak herkese hitap eden (catch-all-party)
siyasal partilerin temelinin bu yaklaşımla ilgili olduğu iddia edilse; Downs Modeli, seçmen
taleplerinin nasıl tespit edildiğini ve siyasal partilerin ideolojilerinden ayrılıp merkeze nasıl
yaklaştığını açıklayamamaktadır. Bir başka ifadeyle, rasyonel model, siyasal dünyayı, seçmen
ve siyasal partinin karşılıklı fayda elde etmesine dayalı bir sistem önermektedir.
Yukarıda öz bir biçimde ele alınan rasyonel modelin seçmen davranışı literatürüne en
önemli katkısı, siyasal yarıştaki adaylar ve programları da dahil olmak üzere, mevcut siyasal
durum hakkındaki bilginin toplanmasının oy verme kararını oluşturması anlamına gelen
‘konuya oy verme’ (issue voting) kavramını barındırmasıdır. Campbell vd. (1954: 114)’e göre,
‘konu partizanlığı’ olarak tanımlanabilen konuya oy verme yaklaşımında, seçmenlerin belirli
bir siyasal konu hakkında fikirlerinin olması, iktidarın bu konu ile ilgili görüşünü bilmesi,
partilerin konu hakkındaki yaklaşımlarındaki farklılıkları tespit edebilmesi ve bu üç önkoşuldan
hareketle oy verme kararında ilgili konunun yerini belirlemesi olarak koşullar mevcuttur. Tüm
bu koşullara ek olarak, seçmenlerin belirli bir siyasal konu ile ilgilenim düzeyleri, konunun
kendi hayatlarına yansımalarının önemine bağlıdır. Bu bağlamda, konuya oy verme yaklaşımı,
seçmenlerin bilgi ve ilgilenim düzeyleri itibariyle üst seviyede olmasını gerektirmektedir.
Seçmenlerin rasyonel davranmalarında yüksek bilgi gereksinimleri, bilginin değerinin
bilgi edinme maliyetini aşması durumunda edinecekleri ve çoğu seçmenin bilginin hangi siyasal
kademe (merkezi, bölgesel, yerel) ya da bölüme (yasama, yürütme, yargı) göre
değerlendirmelerinin zor olduğu eleştirilerine maruz kalmaktadır. Literatürde, bilgiye sahip
olmanın zorlukları nedeniyle, rasyonel modelin işlevsizleşeceği eleştirileri de bulunmaktadır.
Rasyonel yaklaşımın, seçmen davranışı literatürüne bir diğer katkısı; taktiksel oy verme
yaklaşımıdır. “...bir seçimde her bir vatandaş oyunu, kendisine diğer bütün parti ya da
adaylardan daha fazla fayda sağlayacağına inandığı parti veya aday lehinde kullanacaktır. Yine
seçmen, değerlendirmede bulunurken eğer tuttuğu partinin seçimi kazanma şansı
gözükmüyorsa, o zaman sevmediği parti ya da adayın iktidara gelmesini engelleme şansına
sahip olan diğer bir partiye oy verecektir” (Downs, 1957: 49-50’den akt. Damlapınar ve Balcı,
2005: 60). Bu durumsa, rasyonel seçmenin fayda maksimizasyonunu elde edemeyeceği
durumlarda; faydasını optimize etme gayreti ile açıklanabilir.
Rasyonel yaklaşımını temel alan ve seçmen davranışları ile ekonomik performans
arasındaki ilişkiler üzerine başlıca yaklaşımları inceleyen Çinko (2007: 106-111)’ya göre,
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Sorumluluk Hipotezi, Müvekkil Hipotezi ve Temel Hedef Hipotezi’nden söz edilebilmektedir.
Buna göre; “Oy verme davranışı ödüllendirme ya da cezalandırmayı hedefleyen takdir ya da
öfkenin somut tezahürüdür. Fayda maksimizasyonu güdüsüyle hareket eden iktisadi birimler
makroekonomik gidişat olumlu gittiğinde mevcut hükümeti ödüllendirmeyi olumsuz iktisadi
koşulların çıkması halinde ise cezalandırılan partilerin performansı ile oy verme davranışı
arasındaki ilişkiyi inceleyen en önemli hipotezlerden birisi Sorumluluk Hipotezidir... Müvekkil
Hipotezi ise, ister iktidarda isterse muhalefette olsun, yüksek işsizlik oranları, sol partilerin
yüksek enflasyon oranları ise sağ partilerin popülaritesini artırır. Temel Hedef Hipotezi ise,
siyasal iktidara yönelik destek, önceden vaat edilen edilen hedeflere ulaşıldığı ölçüde sürer”.
Sözü edilen yaklaşımlara göre, rasyonel yaklaşım, birey ile ekonomi arasındaki ilişkiler
dâhilinde de literatüre katkı sağlamaktadır.
Rasyonel tercih yaklaşımı, “kişinin hatır için herhangi bir partiye oy kullanmasının söz
konusu olmaması, seçmenin siyasal amaçlarının üzerine odaklanarak sosyal çevreyi fazlaca
dikkate almaması ve seçmenin kullanacağı oy ile ilgili daha çok siyasal bilgilere sahip olmak
istemesi” gibi özellikleri bakımından partiyle özdeşleşme modelinden ayrılmaktadır. Ayrıca
psikolojik yaklaşım gibi; gelir, eğitim ve yaş gibi değişkenlerden yararlansa da, bu değişkenler
fayda-maliyet analizinde kullanılmaktadır. Her iki yaklaşımda da analizler, birey (seçmen)
temeline oturtulsa da; rasyonel yaklaşımın inceleme biçimi ile tüketici davranışı arasında
ilişkiler kurmak mümkündür. Bu bağlamda, seçmen davranışının tüketici davranışı
perspektifiyle ele alınması ve bu noktaya kadar sözü edilmiş klasik yaklaşımlar haricindeki çok
değişkenli modellerin incelenmesi, çalışmanın bir sonraki başlığını oluşturmaktadır.

11.4. Çok Değişkenli Yaklaşımlar
Çalışmanın bu bölümünde, seçmen davranışının incelenmesinde çok değişkenli
yaklaşımlar (pazarlama ağırlıklı yaklaşımlar) ele alınmaktadır. Seçmen davranışının
incelenmesinde, bu kısma kadar sosyolojik, psikolojik (veya sosyo-psikolojik) ve rasyonel
(veya ekonomik) olmak üzere üç yaklaşımdan söz edilmiştir. Literatürde bazı yazarların,
özellikle 1970’lerden sonra bu üçlü yapıya “tüketici davranışı” ya da “pazarlama” adımını
ekledikleri de görülmektedir. Seçmen davranışının pazarlama perspektifi ile çok değişkenli
olarak ele alınması bu bölümün kapsamını oluşturmaktadır.
Newman ve Sheth’e (1987: 4) göre seçmen davranışının farklı disiplinlerce ele
alınmasında şu kronoloji izlenmiştir: “...oy verme davranışının açıklanması ile ilgili öncü çaba,
seçmenlerin niyetleri yerine demografik verileri inceleyen sosyologlardan gelmiştir. Siyaset
bilimciler, kişinin ailesindeki parti üyeliğinin bu konuda belirleyici olduğu yönündeki parti
üyeliği çalışmaları ile, sosyologları izlemişlerdir. Sosyoloji ve siyaset bilimi yaklaşımları, oy
tercihi ile ilgili bir açıklama önermekle birlikte, bu tercihin nasıl kontrol edilebileceğine dair
bir yol sunamamışlardır. Açıklayıcı değişkenler manipule edilemeyeceği gibi, bir seçmenin
sosyal özellikleri de değiştirilemez. Değiştirilebilecek olan yegane şey, seçmenlerin
inançlarıdır. Bu yüzden, sosyal psikologlar seçmen inançlarını deneysel olarak modellemişler
ve bu inançların pazarlama teknikleri ile etkilenebileceğini ortaya koymuşlardır. Bu teorinin
geliştirilmesi ile, tüketici davranışı ile uğraşanlar, pazarlama tekniklerinin kullanımı ile
seçmenlerin sahip oldukları değerlerin etkilenebileceğini önermişlerdir”. Pazarlama perspektifi
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ile seçmen davranışının ele alınmasının, sosyal bilimlerin diğer alanlarına göre göreceli olarak
daha yeni bir yaklaşım olduğu görülmektedir.
“...seçmen davranışını ele alan 1940’tan bugüne kadar ortaya konulmuş siyaset bilimi
modelleri ile ilgili saptamalar şöyle özetlenmektedir (Boiney ve Paletz, 1991: 10’dan akt.
Damlapınar ve Balcı 2005: 60 - 61):
1. Partililik kimliği seçmen davranışını belirgin bir biçimde etkileyen temel bir değişken
olma özelliğini korumasına karşılık önemi düzenli olarak azalmıştır.
2. Zamanla parti imajının önemi azalırken, aday imajı dikkat çekici bir gelişim
göstermiştir. Modeller artık adaylar bakımından oluşturulmakta ve seçim davranışını etkileyen
birincil faktörün imaj olduğuna dair güçlü ve sürekli kanıtlar bulunmaktadır.
3. Adayın konular karşısındaki tavırları, aday değerlendirmesinde katkıda
bulunmaktadır. Gerçekten de konu ve kişi değerlendirmelerini birbirinden ampirik olarak
ayırmanın zorluğuna karşın, siyasal konuların aday imajını etkilemede önemli bir rolü olduğu
açıkça ortaya çıkmıştır.
4. Seçmenlerin karşılaştırmalı davranışlarında olası tercihlerini oluşturmada geçmişe
yönelik değerlendirmeleri kullandığına dair sağlam bulgular bulunmaktadır.
5. Modellerin çoğu seçmenin çevresinden ayrı, hem partizan hem de grup etkilerinden
bağımsız bireyler olarak hareket ettiğini kabul etmektedir. Bununla birlikte grubun oy verme
kararında seçmen üzerindeki etkisi açık bir şekilde tanımlanmamaktadır.
Seçmen davranışının incelenilmesinde sözü edilen tespitler, siyasal hayattaki değişime
(partililik kimliliğinin ve parti imajının önem yitirirken; birey/adayın ön plana çıkması gibi)
işaret ederken, seçmeni anlamada daha farklı yaklaşımlara gereksinimi de ortaya koymaktadır.
Tablo 11.1’deki çalışmalar, çok değişkenli yaklaşımlar özet bir biçimde açıklanmadan evvel,
geleneksel yaklaşımların seçmeni ele alma biçimini anlamaya yardımcı olmaktadır.

229

Tablo 11.1: Seçmen Davranışı Literatürü ile İlgili Örnek Çalışmalar
Bulgu/Öneri/Katkı

Yazar

Parti destekçilerinin gündemdeki konular hakkında benzer Sosyolojik
görüşlere sahip olduklarını, sadece parti elitlerinin konular Yaklaşım
arasında farklar gördüklerini tespit etmişlerdir.

McClosky
(1960)

Pool
Abelson
(1961)

Yaklaşım

ve Bölge, şehir büyüklüğü, ırk, sosyo-ekonomik durum, parti ve Sosyolojik
din gibi değişkenleri kullanarak, bilgisayarlı simülasyon Yaklaşım
tekniği ile oy verme davranışını analiz etmişlerdir.

Stokes(19581962-1968)

1958’de geliştirdiği ve partiye karşı tutumlar, aday tercihi, Rasyonel
güncel konular ve birincil grupların yer aldığı kavramsal Yaklaşım
çerçeve; 1962’de ölçümlenmiştir. Stokes’a göre, oy verme ile
ilgili değişkenlerin dinamik bir yapısı bulunmaktadır.

Dulaney
(1968)

Tutum modellerini geliştirerek, kişinin duruma bağlı olarak Psikolojik
başkaları tarafından oluşturulacak baskı karşısında kararını Yaklaşım
değiştirebileceğini tespit etmiştir.

Sears (1969)

Seçmeni, siyasal imajlar yardımıyla oy değiştiren kişi olarak Psikolojik
tanımlamıştır.
Yaklaşım

RePass (1971)

Seçici algı kavramının seçmenler için de işlevsel Sosyolojik
olabileceğini ve aday imajının oy verme kararında en önemli Yaklaşım
değişken olduğunu tespit etmiştir.

DeVries
Tarrance
(1972)

ve Yazarlara göre, adayın kişiliği ile işi gerçekleştirme becerisi Sosyolojik
en önemli değişkenler iken; adayın gündemdeki konularla Yaklaşım
ilgili duruşu ve parti üyeliği daha az öneme sahiptir. Ayrıca
“Ticket-splitter” diye yeni bir seçmen türünün varlığından
söz etmişlerdir.

Pomper (1972) Konuya oy verme ve ideolojinin öneminin artmakta olduğunu Psikolojik
ve buna bağlı olarak da siyasetin yapısının değiştiğini iddia Yaklaşım
etmiştir.
Shaffer (1972)

Fishbein
Coombs
(1974)

Oy vermenin anlık bir eylem değil, bir süreç olduğunu Sosyolojik
savunmuştur.
Yaklaşım

ve Davranışsal modellemeyi, siyaset biliminde ilk defa Psikolojik
kullanmışlardır. Adayların pozitif yaklaşım göstermeleri Yaklaşım
durumunda,
seçmenlerin
de
pozitif
bir
tutum
geliştireceklerini belirtmişlerdir.
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Kelby
ve Seçmenlerin oy verirken, aday ve partilerle ilgili olarak Sosyolojik
Minor (1974) hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları özelliklere göre bir karar Yaklaşım
kuralı uyguladıklarını, ve ancak hoşlandıkları özellikler
hoşlanmadıklarından fazla olursa oy verdiklerini iddia
etmişlerdir.
Konuya oy verme yaklaşımının, parti üyeliğinin yerini aldığı, Sosyolojik
hatta çok daha önemli bir hale büründüğünü savunmuşlardır. Yaklaşım
Parti örgütlerinin zayıfladığı, adayların partiden bağımsız ele
alındığı, medyanın güçlendiği ve seçmenlerin kararlarını
adayın gelecek performansına göre verdiği bir oy verme
sürecine dikkat çekmişlerdir.

Nie (1976)

Nygren
ve Seçmenlerin siyasal algılarının boyutlarını gündemdeki Psikolojik
Jones (1977)
konular, parti üyeliği ve aday özellikleri başlıkları altında Yaklaşım
incelemişlerdir. Adayların algısının kişilik, görünüm, geldiği
yer ve gündemdeki konularla ilişkili olduğunu iddia
etmişlerdir.
Levitin
ve Birçok seçmen için ideolojinin oy verme kararında önemli bir Sosyolojik
Miller (1979) değişken olma özelliğini taşımadığını iddia etmişlerdir.
Yaklaşım
Shikiar (1979)

Adayların algılanmasında, gündemdeki konuların rolü Psikolojik
üzerinde durmuştur.
Yaklaşım

Butler
ve Lazarfeld’in sosyal sınıfların oy vermedeki etkisi üzerine Sosyolojik
Kavanagh
olan çalışmasının, İngiltere için geçerliliğinin kalmadığını Yaklaşım
(1984)
iddia etmişlerdir.
Pacek
Radcliff
(1995)

ve Yazarlar, farklı ekonomik gelişmişlik seviyesindeki 17 Rasyonel
ülkenin seçim sonuçlarını inceleyerek, özellikle ekonomik Yaklaşım
açıdan kötü durumda olan ülkeler için oy verme ile ekonomik
durum arasında ilişki tespit etmişlerdir.

Bartle (1998)

Sol ve sağ olarak ayrılan siyasi görüşlerin oy verme kararında Sosyolojik
önemli bir belirleyici olduğu, sosyal sınıfın bu görüşlerin Yaklaşım
oluşumunda önemli bir rolünün bulunduğunu ancak bu rolün
domine edici bir yapısı olmadığını iddia etmişlerdir.

Forma (2000)

Toplumdaki sosyal sınıf ile siyasi parti tercihi arasındaki Sosyolojik
ilişki, Finlandiya örneğinde ele alınmıştır. Buna göre, Yaklaşım
Lazarfeld’in sosyal sınıf-parti ilişkisi Finlandiya’da varlığını
korumaktadır.
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Literatürde seçmenlerin oy verme davranışı ile ilgili olarak en sık karşılaşılan ve önceki
bölümlerde değinilen bu üç yaklaşım, 1940 ila 1960 arası dönemde ortaya atılmıştır. Tablo
11.1’de de görülebileceği üzere, 1960’lardan itibaren seçmen davranışı yazınına katkı sağlayan
yazarlar, önceki dönemde ortaya konan yaklaşımları, farklı seçim koşulları, farklı ülkeler
ve/veya farklı metodolojiler ile ele almaktadırlar. Her yaklaşımın, barındırdığı değişkenler ve
analiz yapıları ile farklı ülkelerin değişik seçim koşullarında geçerliliklerini sürdürebilme
şansına sahiptirler. Örneğin; Butler ve Kavanagh (1984) sosyolojik yaklaşımın İngiltere için
geçerliliğinin kalmadığını iddia ederlerken; Forma (2000) sosyal sınıflar ile parti tercihi
arasındaki ilişkinin Finlandiya örneğinde devam ettiğini tespit etmiştir.
1960’lı yıllardan itibaren, her yaklaşım ile ilgili farklı çalışmalar üretilmiş olmakla
beraber, günümüze değin genel kabul görmüş bir seçmen davranışı modeline ve/veya oy verme
yaklaşım biçimine ulaşılamadığından söz edilebilir. Pazarlama biliminin konuya eğilmeye
başladığı 1970’li yıllardan itibaren, özellikle 1980’lerin ortalarına kadar kavramsal çalışmaların
ağırlıkta olduğu ve akabinde kantitatif çalışmaların da yürütüldüğü seçmen davranışı
literatüründe, tüketici davranışı temelindeki “pazarlama modelleri” görülebilmektedir.
Pazarlamanın kapsamının 1970’lerden itibaren genişlemeye başlaması ile birlikte, sadece ticari
uygulamalar siyasal hayata aktarılmakla kalmamış, seçmen ile tüketici arasındaki benzetimler
giderek daha fazla ölçümlenmeye/test edilmeye başlanmıştır.
Seçmen davranışı, sosyolojiden pazarlamaya değin sosyal bilimlerin birçok disiplininin
ilgi alanına girmiş bir çalışma alanıdır. Her disiplin kendi perspektifi ile konuya farklı bir
boyuttan yaklaşarak, oldukça zengin bir literatürün oluşmasına katkı sağlamıştır. Söz konusu
zenginlik, seçmen davranışının incelenmesinin karmaşıklığına ve zorluğuna da dikkat çeken bir
yapıya sahiptir.
Çok değişkenli modellerin iki temel özelliği bulunmaktadır. Birincisi; çok değişkenli
pazarlama modelleri, hem Michigan modelinin öne sürdüğü grup etkileşimi ve kimliğini, hem
de maddi çıkarları dikkate alan ekonomik insan modelinin önerilerini dikkate alır. Bir diğer
ifade ile, çok değişkenli yaklaşımların önermeleri, önceki yaklaşımların kazanımlarından
yararlanmaktadırlar. İkinci özellik ise, seçmen ve tüketicinin, bilgiyi alan -gerekli durumlarda
bilgiyi arayan-, aldığı bilgiye dayanarak yanıt vermeye meyilli olan ve son aşamada tepki veren
bireyler olarak görülürken, tüketici davranışı ile seçmen davranışının bir karar verme süreci
olarak incelenmesidir. Bu iki özellik bir arada düşünüldüğünde; seçmen davranışı ile ilgili çok
değişkenli modeller, seçmen davranışı teorilerini tüketim davranışı ile bütünleştirerek; hem
seçimler üzerine araştırmaların seçmenler, kampanyalar ve siyasal partiler hakkında bilgi sunan
ama seçmenlerin seçim günü davranışlarındaki kampanya etkilerini ölçmedeki yetersizliklerini
farklı ve çok sayıdaki değişken kullanarak ortadan kaldırma şansına; hem de siyasal aktörleri
(parti ve seçmen özelinde) siyasal pazarlama perspektifiyle inceleme imkânlarına sahiptirler.
Çok değişkenli modeller içerisinde, ölçümlenme gayreti ile beraber, öncü niteliği
taşıyan ilk model, Newman ve Sheth (1987) tarafından geliştirilen “Siyasal Seçim Davranışı
Teorisi”dir. Şekil 11.1’de de görülebileceği gibi, bir seçmenin seçim davranışı, beş farklı değer
tarafından yönlendirilmekte olup, biri ya da birkaçının seçmen davranışını anlamada işlevsel
olabileceği öne sürülmektedir.
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Şekil 11.1: Siyasal Seçim Davranışı Teorisi
Siyasal
Konular

Parti
Özellikleri

Bireyin Siyasal
Seçim Davranışı

Beklenmeyen
Durumlar

Sosyal
Tanımlama

Aday Kişiliği
(Özellikleri)

Kaynak: Newman ve Sheth (1987: 32)

Model, Newman ve Sheth tarafından farklı ilgilenim seviyesine sahip seçimlerde (1980
Cumhuriyetçi Parti aday belirleme seçimleri, 1984 Eyalet Seçimleri, 1984 Başkanlık Seçimleri)
test edilmiş, elde edilen bulgular hem seçmeni tüketici davranışı perspektifiyle incelemede
işlevsel değişkenlerin elde edildiğini, hem de farklı seçim seviyelerinde modelin anlamlı bir
biçimde çalıştığını göstermiştir. Newman Modeli olarak da bilinen model, Ben-Ur ve Newman
(2002) tarafından Amerika’da, 2002’de Vercic ve Verdnik tarafından Slovenya’da ve Cwalina
vd. (2010) tarafından Polonya’da kullanılmış ve farklı ülkeler için de kullanılabilir ve kıyaslama
yapılmaya uygun bir model olduğu ortaya konulmuştur. Hatta Falkowski ve Cwalina (2002) ile
Cwalina vd. (2008)’nin gerçekleştirdiği çalışmalarda, Newman Modeli yeniden düzenlenmiş,
bilişsel psikoloji ve duygusal psikoloji teorileri ile de harmanlanarak geliştirilmiştir (Cwalina
vd., 2012: 263).
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Şekil 11.2: Sosyo-Coğrafi Model

Genel Etkiler

Ekonomik iyimserlik

Sosyal
Özellikler

Siyasal
İdeololoji

Partiyle
Özdeşleşme

Parti
Değerleme

Lider
Değerleme

Oy Tercihi
Yere Bağlı Etkiler

Kaynak: Johnston, Pattie, Alsopp (1988)’den aktaran Cwalina vd. (2008: 105)
‘Revize edilmiş ve Genişletilmiş İngiliz Oy Verme Davranışı’ olarak da isimlendirilen
Sosyo-Coğrafi Model, seçmenin sosyal özellikleri ile yaşadığı yer olmak üzere iki temel
bileşene sahiptir. Ayrıca bir seçmenin yaşam döngüsü dâhilinde, yaşadığı yere bağlı olarak,
siyasal görüşünü (ideoloji, partiyle özdeşleşme gibi) oluşturduğu savunulmaktadır. Modelde
yer alan ‘genel etkiler’ medya ile ilişkilendirilirken, oy verme davranışı medya, yaşanılan yer,
sosyal özellikler ve ideolojinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Sosyo-Coğrafi Model,
değinilen özellikleri itibariyle, sosyolojik, psikolojik ve rasyonel modellerin önermelerini
birleştirirken, parti-lider değerlendirmelerini ayrıştırması ve medyanın rolünü içermesi ile
seçmenin tüketim boyutlarına da sahip olmasıyla tüketici davranışı perspektifini
barındırmaktadır.
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Şekil 11.3: Planlanmış Davranış Teorisi
Davranışa
karşı tutum

Subjektif
Norm

Niyet

Davranış

Algılanan
davranışsal
kontrol

Kaynak: Ajzen (1991)’den aktaran Cwalina vd. (2008: 109)

Şekil 11.3’teki Planlı Davranış Teorisi, psikoloji bilimi temelinde; bireylerin farklı
hayat koşulları ve farklı hedefleri ile davranış biçimleri ilişkisini incelemektedir. Ajzen (1991)
tarafından önerilen teori, Gerekçelendirilmiş Davranış Teorisi’nin (Reasoned Action Theory)
geliştirilmiş bir modeli olup, eylem öncesi pozitif veya negatif değerlemeyi içeren ‘davranışa
karşı tutum’, kişinin eylemi ile sosyal onaylanma beklentisini içeren ‘subjektif norm’ ve mevcut
deneyime bağlı olarak oluşan eylemin gerçekleştirilmesinin kolaylık ya da zorluk boyutunu
içeren ‘algılanan davranışsal kontrol’ biçiminde adlandırılan üç boyutun, davranış niyeti sonucu
doğurduğu iddiasını taşımaktadır. Söz konusu model, teorisyeni Ajzen (1991) tarafından siyasal
hayata taşınmıştır. Model, Singh vd. (1995) tarafından geliştirilerek, Singapur’da kullanılmış,
bir diğer deyişle geçerliliği farklı ülkelerin seçim koşullarında da irdelenmiştir. Modelin,
seçmen davranışını inceleyen tüketici davranışı temelli ve çok değişkenli pazarlama
modellerine en büyük katkısı, oy verme niyetinin, oy verme eylemini tahmin etmede iyi bir
açıklayıcı olduğunu ortaya koymasıdır.
Çalışmanın bu kısmında ele alınan modeller, kavramsal bir çerçeve sunmalarının yanı
sıra sayısallaştırılmış olmaları nedenleriyle de, öz olarak irdelenmiştir. Çok sayıda değişkene
sahip olmalarından ötürü ölçüm zorluğuna sahip olsalar da, seçmen davranışını anlama ve
açıklamada, geleneksel yaklaşımlardan daha yararlıdırlar.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Seçmeni anlama çabasında ilk etapta, seçmenden ziyade seçim sonucunu tahmin etme
amacı ön plana çıkmıştır. 1940’larla beraber, daha organize araştırmalar yapılmaya
başlanmıştır. Öncü çalışma, sosyolojik yaklaşım olup seçmenin siyasal hayata bulunduğu
sosyal sınıf perspektifinde baktığını iddia etmiştir. Psikolojik yaklaşımda seçmen birey
düzeyinde ilk defa ele alınırken, rasyonel yaklaşım bireyin siyasal hayatla ilgili maksimum bilgi
düzeyine ulaşarak karar verdiğini öne sürmüştür. Söz konusu yaklaşımları ise, tüketici davranışı
ile harmanlanan çok değişkenli yaklaşımlar izlemiştir. Çok değişkenli yaklaşımlar kendisinden
önceki yaklaşımların bulgularını reddetmeden, pazarlama ve tüketici davranışı ile çok boyutlu
bir seçmen analizine imkan vermektedir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi seçmen davranışını inceleyen klasik yaklaşımlardan
değildir?
a) Sosyolojik yaklaşım
b) Psikolojik yaklaşım
c) Rasyonel yaklaşım
d) Çok değişkenli yaklaşım
2) Aşağıdakilerden hangisi sosyolojik yaklaşımın önermelerinden birisi değildir?
a) Grup deneyimi
b) Siyasal ürün
c) Kanaat önderleri
d) Partizan eğilim
3) Aşağıdakilerden hangisi psikolojik yaklaşımın önermelerinden birisidir?
a) Partiyle özdeşleşme
b) Siyasal ürün
c) Rasyonellik
d) Somutluk
4) Aşağıdakilerden hangisi taktiksel oy verme yaklaşımını öneren yaklaşımdır?
a) Sosyolojik yaklaşım
b) Rasyonel yaklaşım
c) Psikolojik yaklaşım
d) Çok değişkenli yaklaşım
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5) Aşağıdakilerden hangisi çok değişkenli yaklaşımlardan birisi değildir?
a) Siyasal Seçim Davranışı Teorisi
b) Planlanmış Davranış Teorisi
c) Sosyo-Coğrafi Model
d) Konuya Oy Verme Modeli
6) Aşağıdakilerden hangisi “parti özellikleri, siyasal konular, sosyal tanımlama,
beklenmeyen durumlar ve aday özellikleri” başlıklarını içeren çok değişkenli yaklaşımdır?
a) Siyasal Seçim Davranışı Teorisi
b) Planlanmış Davranış Teorisi
c) Sosyo-Coğrafi Model
d) Konuya Oy Verme Modeli
7) Aşağıdakilerden hangisi “davranışa karşı tutum, subjektif norm, algılanan
davranışsal kontrol, niyet ve davranış” başlıklarını içeren çok değişkenli yaklaşımdır?
a) Siyasal Seçim Davranışı Teorisi
b) Planlanmış Davranış Teorisi
c) Sosyo-Coğrafi Model
d) Konuya Oy Verme Modeli
8) Aşağıdakilerden hangisi “sosyal özellikler, siyasal ideoloji, partiyle özdeşleşme,
parti değerleme, lider değerleme, yere bağlı etkiler, genel etkiler ve oy tercihi” başlıklarını
içeren çok değişkenli yaklaşımdır?
a) Siyasal Seçim Davranışı Teorisi
b) Planlanmış Davranış Teorisi
c) Sosyo-Coğrafi Model
d) Konuya Oy Verme Modeli
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9) Aşağıdakilerden hangisi psikolojik yaklaşımın kurucusu olarak kabul edilmektedir?
a) Angus Campbell
b) Philip Kotler
c) Paul Lazarfeld
d) Anthony Downs
10) “İster iktidarda isterse muhalefette olsun, yüksek işsizlik oranları sol partilerin,
yüksek enflasyon oranları ise sağ partilerin popülaritesini arttırır” biçiminde ifade edilen
hipotez aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sorumluluk hipotezi
b) Müvekkil Hipotezi
c) Temel hedef hipotezi
d) Hiçbiri

Cevaplar
1) d, 2) b, 3) a, 4) b, 5) d, 6) a, 7) b, 8) c, 9) a, 10) b.
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12. SİYASAL PAZARLAMADA STRATEJİK YAKLAŞIM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, siyasal pazarlama stratejileri hakkında bilgi verilmektedir. Bu amaca
uygun olarak öncelikle strateji ve stratejik yaklaşımla ilgili temel bilgilere yer verilmektedir.
Ardından siyasal pazarlamanın kalbi kabul edilebilecek siyasal kampanyalarda kullanılan
stratejiler ele alınmaktadır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Siyasal bir kampanyanın başarılı olabilmesi için gereken unsurlar nelerdir?
Türkiye’de bir önceki genel seçimde yarışan partilerin kampanyalarını düşünerek cevap veriniz.
2) Siyasal bir kampanyada saldırı mı yoksa savunma stratejilerinin mi daha yararlı
olduğunu tartışınız.
3) Misyon ve vizyon kavramları ile strateji arasında bir ilişki olup olmadığını
düşününüz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Siyasal pazarlamada
stratejik yaklaşım ve
kampanya stratejileri
ele alınmaktadır.

Siyasal pazarlamanın stratejik
boyutunun ve planlamanın
önemi kavranacaktır.

Metinler ve örnekler ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Strateji



Politika



Taktik



Hedef



Değer



Zamanlama stratejileri



Seçmenleri harekete geçirme stratejileri



Fırsat stratejileri



Olumlu mesaj stratejileri
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Giriş
Siyasal pazarlama, stratejik ve planlı çabalardan oluşmaktadır. Siyasal bir partinin
başarısının seçmen odaklı olmak ve uzun vadeli düşünmekten geçtiği, önceki bölümlerde ifade
edilmişti. Bu bölümde, özellikle uzun vadeli düşünmeyle yakından ilgisi olan stratejik yaklaşım
ele alınmaktadır. Bir siyasal partinin gelecek hedeflerine ulaşmasında siyasal kampanyaların
rolü çok önemlidir. Bu bağlamda, siyasal bir parti kampanya stratejileri ile gelecek hedeflerini
örtüştürdüğü oranda başarı elde edecektir. Çalışmanın bu kısmında, kampanya stratejileri
detaylı bir biçimde incelenmektedir. Bölümün hazırlanmasında, Devran(2004), Gürbüz ve İnal
(2004) ve Polat (2015) çalışmalarından yararlanılmıştır.
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12.1. Strateji ve Stratejik Yaklaşım
Strateji, yerine getirilecek yol, yöntem ve hareket tarzı anlamında kullanılmaktadır.
Alınabilecek tüm kararlar, hazırlanan plan ve uygulamalarda önem kazanmaktadır. Geçmişteki
başarılar, içinde bulunulan durum ve gelecekte yapılmak istenilenleri içeren, uzun dönemli bir
süreçtir.
Strateji, işletmede uzun dönemli amaç ve hedefleri belirleme ve bu amaçları
gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyulan kaynakları tahsis ederek, uygun faaliyet programlarını
hazırlama olarak tanımlanmaktadır. Strateji, herhangi bir organizasyonun amaçlarına
ulaşabilmesinde uyguladığı geniş kapsamlı hareket planı iken, pazarlama stratejisi; bir
organizasyonun pazarlama amaçlarına ulaşması için, pazarlama mantığını kullanılması ve
izlenecek yolların belirlenmesidir. Pazarlama stratejisi birbiriyle etkileşimli ve bağımlı olan iki
grup stratejiden oluşmaktadır: (1) Hedef pazarların seçimi, seçilen hedef pazara uygun
pazarlama karması elemanlarının karışımı ve pazarlama harcamalarını içeren stratejiler
belirlenmesi. (2) Pazardaki rekabete yönelik rekabetçi pazarlama stratejilerinin
geliştirilmesidir.
Stratejinin yerine getirilmesi ile yakından ilgili diğer iki teknik politika ve taktik
uygulamalarıdır. Politikalar stratejik faaliyetler yerine getirilirken ve diğer kararlar
uygulanırken uyulması gerekli kuralları ortaya koymaktadır. Politikalar, istenilen ilkeleri
belirtirken ve bir kez belirlendikten sonra, sık sık değişmezken; strateji amaçları ve bu ilkeleri
yerine getirmede kullanılacak araçları sunar ve değişen durumlarla ilgilidir. Örneğin, bir
partinin yeni stratejisinde, hedef pazar olarak ev hanımları seçilir ve ev hanımlarına yönelik
pazarlama karması elemanları düzenlenirken, her partinin politikaları farklı olacaktır. AK
Parti’nin bayanlara yönelik politikası ile, CHP’nin politikalarının farklı olması beklenir.
Stratejilerin uygulanmasına ilişkin ayrıntılı kararlar ise, taktikler olmaktadır. Taktikler,
amaçlara ulaşılmasında kaynakların kullanıldığı spesifik eylemler ve stratejide kullanılacak
araçlardır. Neyin, ne zaman, kim tarafından, nasıl, nerede, ne kadara yapılacağını ise pazarlama
programı açıklar. Pazarlama programı pazarlama taktikleri aracılığıyla uygulamaya geçirilir.
Siyasal tutundurma araçlarının kullanımına karar verilmesi strateji iken, uygun araçların
seçilmesi taktik kararlardır. Bir partinin, diğer parti aleyhine söylemlerde bulunmaya karar
vermesi strateji, bu söylemlerin hangi araçlarla gerçekleştirilebileceği taktik, ne zaman
söyleneceği ise, pazarlama programına örnek olabilir.
Strateji kavramından bahsedildiğinde öne çıkan diğer başlıkların misyon ve vizyon
olduğu söylenebilir. Her siyasi partinin bir varlık nedeni vardır ve olmalıdır. Varlık sebebi
olmayan bir partinin kuruluşunun ve var oluşunun bir anlamı olamaz. Her parti bir örgüttür; bir
tüzel kişiliktir. Bu örgüt/tüzel kişilik, siyasi görüş, felsefe, amaç birliği ve yaklaşım benzerliğine
sahip insanların (ülkenin yönetimi başta olmak üzere siyasi görüşlerini yaygınlaştırmak,
güçlerini birleştirerek daha etkili olmak vb.) amaçlarla bir araya gelmeleri ile oluşur.
Misyon, birkaç soruya cevap verir. Bunlar; Ne yapıyoruz?, Kim için yapıyoruz?, Nasıl
(hangi yöntem, yaklaşım ve değerlerle) yapıyoruz (nasıl çalışıyoruz)? ve Neden yapıyoruz
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(neden varız)? Partinin misyon ifadesi kısa, açık ve net olmalıdır. Bazı uluslararası firmaların
misyon ifadeleri bu konuda güzel birer örnek teşkil etmektedir. Örneğin; Hewlett-Packard,
misyonunu "insanlığın mutluluğu ve gelişmesi için teknolojik yardımlarda bulunmak’; Sony,
'insanlık yararına teknolojiyi geliştirmek ve uygulamak’; 3M, ‘çözülmemiş sorunları yaratıcı
bir biçimde çözmek’; Walt-Disney ise ‘insanları mutlu etmek’ şeklinde tanımlamıştır.
Siyasi partilerin misyonları, diğer örgütlerle karşılaştırıldığında genellikle daha geniş
bir içeriğe sahiptir. Bu, partilerin gerçekleştirmeye talip oldukları toplumsal hizmetin ve
faaliyetlerin niteliğinden kaynaklanır. Örneğin; bir firmanın yönetimi, firma için belli bir
misyon belirler ve bunu belli hedefler ve belli faaliyetler çerçevesinde gerçekleştirmeye çalışır.
Bir siyasi parti de kendi ideolojisi ve dünya görüşü çerçevesinde kendine bir misyon belirler ve
bu doğrultuda ülkeyi belli bir hedefe ulaştırmaya çalışır. Firmanın nihai hedefi; firmanın
büyüklüğü, kaynakları ve amaçlarıyla ilişkilidir. Benzer şekilde; siyasi partinin nihai hedefi de
kendi büyüklüğü -ki sahip olduğu toplumsal destek ile siyasi kadrolarını da içerir-, ülke
kaynakları ve partinin amaçları ile ilişkilidir. Bu ikisi kıyaslandığında, partinin misyonunun
daha kapsamlı olması beklenir.
Vizyon, bir örgütün misyonunu gerçekleştirmek için sahip olduğu kurumsal yaklaşım
ve bakış açısı ile uzun dönemde ulaşmak istediği yeri ifade eder. Vizyon, bir anlamda örgütün
varlık nedenini nasıl bir bakış açısıyla gerçekleştireceğini ve örgütün iddiasını ortaya koyar;
(ilgili kişilere) hedefe nasıl ulaşılacağının yol ve yöntemini gösterir. 'Uzun dönemde neleri
yapmak istiyoruz?' ve 'Gelecekte nerede olmak istiyoruz?' sorularına cevap veren bir irade
beyanıdır. Ulaşılmak istenen uzun dönemli bir hedef seçimidir. Gelecekte bulunulmak istenen
ve arzu edilen durumu tanımlar. Aynı zamanda paydaşlar için de verilmiş bir söz niteliğindedir.
Bütün bu nedenlerle parti, iyi bir vizyon ortaya koymalı ve bunu uygulamaya geçirmelidir. Bu
şekilde (diğer örgütlere göre çok daha geniş bir paydaş kitlesine sahip olan parti) ufuk açıcı bir
bakış açısı ve motive edici hedefleriyle seçmen kitlesini heyecanlandırabilir ve onları bu
hedefler doğrultusunda yönlendirebilir -ki vizyonun asli işlevlerinden biri budur.
Her örgüt, belli değerler etrafında şekillenir ve belli ilkelere ve değerlere göre yönetilir
ve faaliyetlerini yürütür. Siyasi partiler ise kurumsal yapılar içindeki en yüksek değer temelli
örgütlerden biridir çünkü genellikle belli ideolojiler, inançlar veya felsefi anlayışlar çerçevesinde kurulurlar. Liberalizm, sosyalizm veya muhafazakarlık aynı zamanda birer değerler
ve ilkeler bütünüdür. Bu ideolojileri benimseyerek kurulan partiler aynı zamanda hangi ilkeler
ve değerlere göre faaliyet göstereceğini de baştan belirlemiş ve siyasal pazara duyurmuş olurlar.
Hedef, ulaşılmak istenen konum ya da elde edilmek istenen şeydir. Bir partinin hedefi,
misyonu ve vizyonu çerçevesinde gerçekleştirmek ve ulaşmak istediği şeylerdir. Her parti/aday
en başta ulaşmak veya gerçekleştirmek istediği hedefleri açık ve net biçimde belirlemelidir.
Hedefler, kısa, orta ve uzun vadeli olabilir. Genellikle kısa vadeli hedefler, orta vadeli hedefler
için; orta vadeli hedefler de uzun vadeli hedefler için birer kilometre taşıdırlar. Önce kısa vadeli
hedefler gerçekleştirilmeye çalışılır; bu şekilde orta vadeli hedeflere ulaştır; orta vadeli
hedeflerle de uzun vadeli hedefler yakalanmaya çalışır.
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Siyasal pazarlamada uygulanan rakiplere yönelik stratejiler, pazarlamada uygulanan
stratejilerden tamamıyla ilgisiz olmamakla birlikte, siyasal partilerin sayısının ticari firmalara
göre az olması yönüyle de farklılık göstermektedir. Siyasal pazarlama sürecinin diğer karma
elemanlarını içeriyor olması ile birlikte, tutundurmaya yönelik izlenen stratejilerin de
ağırlığının daha fazla olduğu bilinmektedir. Hatta, siyasal pazarlama stratejilerinde kampanya
dönemlerinin ön plana çıktığı söylenebilir.
Siyasal pazarlamada zayıf bir strateji geliştirilmesi sonucunda, seçimlerde başarı
sağlanamayacaktır. Geliştirilen güçlü bir pazarlama stratejisi ise, seçim sürecinde kaliteyi
sağlayabileceği gibi, aynı zamanda seçmenleri ikna etmek için çok önemli bir fonksiyonu
yerine getirecektir. Siyasal bir partinin siyasal pazarlama sürecinde uygulayabileceği yol,
yöntem ve ilkeler yani stratejiler, diğer organizasyonların pazarlama sürecinde olduğu gibi
birçok aşamadan oluşmaktadır:


Siyasi bir partinin, seçmen gereksinimlerinden yola çıkarak kurulması,


Seçmen beklentilerini karşılayabilecek ürün özellikleri, yani parti ilke ve
programları ile lider özelliklerinin yönetimi,

Partiye katkı sağlayabilecek pazar dilimlerinin belirlenmeleri. Örneğin; Tansu
Çiller başbakanlığı sırasında, gelecek seçimlerde başarılı olabilmek için farklı bir pazar dilimine
yönelmiş, öğretim üyesi açığını kapatmak amacıyla, yurt dışına araştırma görevlileri
göndermiştir.

Partilerin il, ilçe ve kasabalarda organize olmaları. Parti bürolarının fiziksel
ortamı ve gerçekleştirdiği faaliyetlerinin etkinliği.


Partilerin kullandıkları ve kullanacakları tutundurma araçlarının seçimi.



Rekabet analizleri ve rekabetçi pazarlama stratejileri.

Siyasal pazarlamaya stratejik sürecin uygulanması durumunda aşağıda sıralanan
aşamalar ortaya çıkmaktadır :
a) Siyasal görünüşü tanımlama: Bir parti güç kazanmada, siyasal sürecin diğer
aşamalarından önce, seçmen temsilcilerinin taraftarlığını kazanmalıdır. Uygun görülen seçmen
bölümleri belirlendikten sonra, bu potansiyel seçmenlerin gereksinimleri en iyi şekilde
karşılanmaya çalışılmalıdır. En önemli seçmen bölümleri tanımlanıp, belirlenen seçmen
bölümlerini ilgilendiren, felsefe, politika ve programlar tasarlanmalı, siyasal politikalar ve
reklamın çekiciliği, seçmenin gereksinimleriyle, partinin geleneksel politikaları ve ilkelerine
uyumlaştırılarak düzenlenmelidir.
b) Analitik (çözümlemeli) parçalar kullanma: Siyasal görünümün alanı ve biçimi,
analizler ve pazarlama araştırmasından elde edilen bilgi üzerine kurulmalıdır. Bu analizler,
bireysel grupların gereksinimlerini belirleme ve siyasal araç işlemlerindeki çevreyi
içermektedir. Pazarlama araştırmaları ve analizler sonucunda belirlenen seçmen gereksinimleri
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ile seçmenlerin motivasyonları ve istekleri, rakip partilerden daha çekici karşılanabilir. Parti,
diğer partilerle karşılaştırmalı zayıflık ve üstünlüklerini de ayrıca değerlendirmelidir. Çevresel
trendler, sosyal, teknolojik ve ekonomik değişmelerin tüm çeşitleri, bireyler üzerinde farklı etki
oluşturur. Bu değişmeler siyasal anlamda yorumlanmış olmalıdır. Örneğin işsizlik, devlete
bağlı olan grupların görüşünü etkileyebilir. Bu şekildeki bir çevresel analiz, en verimli alanları
ve kampanyada mücadele edilecek sorunları belirlemek için bir temel oluşturabilir. Bireysel
istek ve gereksinimler, çevre tarafından biçimlenmektedir. Yeni teknolojiler bazı kimseler için
işsizlik tehdidi yaratırken, bir başkası için fırsatlar doğurabilir. Meslek Yüksek Okulları’nda
sınavsız okuma hakkı, üniversite mezunu olma oranını yükseltme yönü ile fırsatlar yaratırken,
kaliteyi düşürme yönüyle de tehdide dönüşebilmektedir. Rakip siyasal partilerin durumları da
dikkate alınmalıdır. Politika, aynı zamanda inisiyatif kullanma demektir. Rakipler için, siyasal
fırsatlar yaratılmamalıdır. Parti üstünlük ve zayıflıkları, rakipler ve seçmen beğenileri de göz
önüne alınarak değerlendirilmelidir.
c) Stratejik amaçları ve alternatif stratejileri formüle etme: Siyasal pazarlama
stratejisi, seçmenlere erişme, etkileme ve ikna etmede yön ve yöntem belirlemeyi
kapsamaktadır. Seçmenlere erişebilmede doğru yöntemleri kullanabilme önemli olmaktadır.
Harcanan süre ve para pazar geliştirme stratejisine de ayrılmalıdır. Sadece var olan oyları
koruma yönlü geliştirilen bir pazarlama stratejisi yerine, hem var olan oyları koruyucu, hem de
yeni oylar kazandırıcı stratejiler geliştirilmelidir.
Strateji belirlemede; “şimdi neredeyiz?”, “nerede olmak istiyoruz?”, “oraya nasıl
gidebiliriz?” sorularına verilebilecek cevaplar, pazarlama araştırmasının konusudur. Bu sorular,
aynı zamanda strateji geliştirme, hedef belirleme ve pazar paylaşımı gibi konuların açıklığa
kavuşturulmasında önemli olmaktadır.
Ayrıca Tablo 12.1’de görülebileceği üzere, siyasal bir stratejinin temel çıkış noktaları
siyasal unsurlar bazında farklılaşabilmektedir. Ancak her bir siyasal unsurun, bir diğeri ile
etkileşim halinde olduğu göz önünde bulundurulursa, partinin ya da adayların stratejik
düzlemde birbirlerinden ilk adımlar itibariyle farklı olsalar da nihai olarak iktidar hedefinin var
olduğu gözlemlenebilir.
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Tablo 12.1: Siyasal Unsurların Öncelik Sıraları
Siyasal Unsur

Parti lideri

1. Öncelik

2. Öncelik

(Durumsaldır.) (Baraj altında ise) partisini
ülke barajının üstünde bir oy alarak meclise
İktidar olacak oy oranını
taşımak; oy oranını yükseltmek; (ana
yakalamak
muhalefet partisi ise) iktidar olacak oyu
elde etmek vs.

Siyasi Aday
Partisinin
Kendisinin seçilmesini sağlayacak oy
(Milletvekili veya beleolabileceği
oranına ulaşmak
diye başkan adayı vs.)
ulaşmak
Siyasi Parti

oy

iktidar
oranına

Mecliste temsil edilebilecek oy oranını İktidar olmak için gerekli
yakalamak (ülke barajını geçmek)
oy oranına ulaşmak

12.2. Siyasal Stratejiler ve Kampanya Stratejileri
Siyasal pazarlama, stratejiler açısından pazar ve iletişim temelli olarak
ayrımlanabilmektedir. Pazar açısından stratejiler, siyasalın pazar bölümlerinin tespiti ve tespit
edilen bu bölümlere nüfuz etme amacı taşırken, siyasal iletişim stratejileri birinci aşamada tespit
edilen bu bölümlerle etkili bir iletişim kurulmasını amaçlamaktadır. Bu bağlamda, özellikle
siyasal kampanya dönemindeki stratejiler ön plana çıkmaktadır. Siyasal pazar ve siyasal pazar
bölümlendirme önceki bölümlerde ele alındığı için, çalışmanın bu kısmında kampanya
dönemindeki iletişim temelli kampanya stratejileri ele alınmaktadır.
Kampanya sürecinde strateji, kampanya yönetiminin seçim yarışını nasıl kazanacağına
ilişkin bir kavramdır. Başka bir anlatımla siyasal strateji, seçim kampanyası çalışmalarında en
düşük bütçe ile en olumlu sonuca ulaşmanın genel planı olarak da tanımlanabilir. Bu nedenle
strateji belirlenirken, bir aday, kendisini seçimlerde nasıl konumlandıracağını, gücünü
maksimum noktaya çıkartmak ve zayıf noktalarını maksimum düzeye indirebilmek için kısıtlı
kaynaklarını en verimli bir biçimde nasıl kullanabileceğini çok akıllıca tasarlamalıdır.
Siyasal seçimlerde adaylar hedef kitleyi ikna edebilmek ve seçmenlerin oylarını
alabilmek için hedef kitlelerini belirlemekte, değişik temalar oluşturmakta ve mesajlarını
değişik iletişim kanallarını kullanarak hedef kitleye iletmektedir. İşte bu süreçte sorulacak
"nasıl'' sorusuna verilecek cevap kampanya stratejisinin ne olduğunun açıklamasıdır. Bu
bağlamda stratejinin belirlenebilmesi için öncelikle şu soruların sorulması gerekir:
1-

Mesajların içeriği hangi alt başlıklara sahip olacak?

2- Mesajlar hangi aralıklarla ve ne zaman iletilecek?
3- Mesajlar hangi yoğunlukta iletilecek?
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4- Mesajlar hangi sıra ile iletilecek?
5- Mesajlar hangi kitle iletişim araçları kullanılarak iletilecek?
6- Kampanya bütçesi ne zaman ve nasıl harcanacak?
Siyasal kampanyalarda genellikle dört farklı mesaj stratejisi kullanılmaktadır. Bu
stratejilerin her birinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır. Siyasal partiler
kampanya sürecindeki konumlarına, seçmen tercihlerine, anket sonuçlarına, partinin ideolojik
yapısına, adayın oluşturulmak istenen imajına ve kampanyanın bütçesine göre bu mesaj
stratejilerinden bazılarını tercih edebilir. Ayrıca kimi koşullarda birden fazla stratejiyi
benimsemek de mümkündür. Siyasal kampanyalarda uygulanan başlıca mesaj stratejileri
şunlardır: olumlu, olumsuz, reaktif (tepkisel) ve aşılama stratejisi. Bunlardan en sık kullanılan
ilk ikisi aşağıda açıklanmaktadır.
a) Olumlu Mesaj Stratejisi: Siyasal kampanya çalışmalarında bir aday veya parti
kampanya süresince centilmence bir yarış sürdürmeye karar vererek rakip adaya veya partiye
hiçbir biçimde saldırmama stratejisi güdebilir. Özellikle tabanda çok güçlü, seçmen açısından
belirli bir saygınlığı olan ve önemlisi anket sonuçlarına göre açık uçla önde giden bir partinin,
genellikle uyguladığı strateji olumlu mesaj stratejisidir. Ayrıca olumlu mesaj stratejisi
muhalefete karşı güçlü iktidarın çoğu zaman tercih edeceği bir stratejidir. Olumlu mesaj
stratejisinde siyasal partiler bir adayın belirli konulardaki görüşlerini belirtmek ve adayın ideal
liderlik özelliklerini vurgulamak için olumlu mesajlar tasarlamaktadır. Kampanya süresince bu
mesajlar belirli bir biçimde hedef kitleye ulaştırmaktadır. Olumlu mesaj stratejileri genellikle
şu temel amaçlar için kullanılmaktadır:
1-

Adayın tanınmasını sağlamak.

2-

Adayın liderlik özelliğini vurgulamak.

3-

Seçmenlerle aday arasında özdeşleşme sağlamak.

4-

Aday hakkında kahraman imajı yaratmak.

5Adayın belirli konulardaki görüşlerini açıklamak ve bu görüşlerin seçmenlerin
görüşleri ile ne kadar uyumlu olduğunu vurgulamak.
Seçimleri kazanması kesin olan bir siyasal partinin kampanya yönetimi rakip partilerin
saldırılarına tamamen kulaklarını tıkayabilir. Bu durumda olumlu mesajlarla kampanyaya
başlanarak kampanya sona erene kadar hep olumlu mesajlar verilebilir. Eğer bir aday anketlere
göre seçmenin % 80'inin desteğini almış gözüküyorsa, kendisine yapılan saldırıların ancak % 5
oy kaybına yol açacağını ve bu kadarlık bir kaybın seçim sonuçlan için pek de önemli
olmadığını düşünerek bu saldırılara cevap vermemeyi yeğleyebilir. Çünkü rakip aday ciddiye
alınarak yüceltilmemelidir.
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Olumlu stratejide bir aday hiçbir zaman rakip adaya saldırmamakta ve onun saldırılarına
cevap vermemektedir. 1960 ve 1970’1i yıllarda ABD’de gerçekleştirilen seçimlerde değişik
oranda olumsuz kampanya mesaj stratejisi güdülmüş olsa bile siyasal kampanya danışmanları
bu stratejiyi çok etkili bir strateji olarak görmemişlerdir. Hatta o dönemlerde siyasal
danışmanlar adaylara, iki nedenden dolayı kendilerine saldırıldığı zaman bu saldırıları
görmezlikten gelmelerini öneriyorlardı:
1-

Olumsuz ve saldırı mesajları bu mesajları iletenlere geri dönecektir.(bumerang

2-

Seçmenler olumsuz kampanya mesajlarından hoşlanmamaktadırlar.

etkisi)

Bu mantık bir süre Amerikan seçim kampanya çalışmalarında etkili olmuştur. Ancak
özellikle 1980'lerin ikinci yansından sonra olumlu kampanya stratejisinin yanı sıra önemli
oranda olumsuz kampanya stratejisi de uygulanmaya başlanmıştır.
Eskiden beri kabul edilen, "İktidardaki parti veya adayı muhalefet partilerinin
saldırılarına kulaklarını tıkamalıdır. Çünkü o insanlara cevap vererek onları kaale almanın bir
değeri yoktur" şeklindeki görüşün daha sonraları doğru olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu tür
stratejinin riski rakibin tutarlı gerekçe ve mantıklı yaklaşımlarla, özellikle kitle iletişim
araçlarını kullanarak sürekli saldırısı karşısında bu saldırıların ciddi ölçüde zarar verici konuma
ulaşmasıdır. Olumlu kampanya stratejisinde, rakip adayların eleştirilerine hiçbir koşulda
karşılık vermeme stratejisi güdüldüğü gibi, saldırıda bulunmaksızın adaylar sadece kendilerine
yapılan saldırılara sınırlı ölçüde cevap verme şeklinde de bir strateji güdebilir. Ancak eğer
verilen olumsuz mesaj hedef kitleyi yaralamayacak ve seçmenlerin kanaatlerine zarar
vermeyecekse bu mesajlara karşılık vermenin bir anlamı yoktur.
Sürekli olumlu kampanya stratejisi gütmek isteyen bir aday stratejisini biraz değiştirip
rakip aday tarafından iletilen olumsuz mesajlara karşılık vereceği zaman şu noktalara özen
göstermelidir:
1Rakip adaya cevap verilirken ona itibar kazandırılmamalı ve bir saldırı
başlatmasına fırsat verilmemelidir. Bu durumda kampanyaya olumlu mesajlarla başlanır ve
rakip adayın saldırılarına karşı olumsuz ve karşılaştırmalı mesajlarla cevap verilir, daha sonra
da kampanya olumlu şekilde sona erdirilir.
2Eğer mesaj hedef kitleye zarar veriyorsa, o zaman tutarlı bir cevapla rakibe
karşılık verilmeli ve akabinde karşı saldırıya geçilmelidir.
3Şayet olumsuz mesaj seçmenlerin özerinde olumsuz etki yapıyorsa ve de bu
olumsuz mesajlara yönelik tutarlı cevap yoksa, bu durumda rakibe cevap verilmemelidir.
Bunun yerine rakibe yönelik saldırıya geçilmeli ve rakip aday hassas olduğu noktalardan
vurulmalıdır. Saldırılan bu noktalar seçmenin önemsediği konularla ilgili olmalıdır.
Siyasal kampanya mesaj stratejisi açısından stratejik planlama çok önemlidir. Çünkü bir
siyasal kampanya süresince binlerce mesaj verilmektedir. Bu nedenle hedef kitleye belirli
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aralıklarla iletilen olumlu mesajların birbirini tamamlamasına özen gösterilmelidir. Genel
politikalarla ilgili mesajlar net olmalı ve birbirine karıştırılmamalıdır. Örneğin bir hafta çevre
teması işleniyorsa o hafta iletilecek mesajlar bu temayı vurgulamalıdır, ya da gündemde
ekonomi varsa diğer bütün mesajlar ekonomik politikaları dile getirmelidir.
Öte yandan başarılı bir kampanya mesaj stratejisi oldukça hassas ve yenilenebilir olmalı
ve daima birkaç adım sonrasını düşünmelidir. Böylece rakip tarafın neler yapabileceği
sezinlenebilir ve sonucunda da hangi yeni strateji ve taktiklerin devreye sokulacağı kolayca
saptanabilir. Rakibin ne yapacağını önceden tahmin ederek yapılacak bir manevra onun bütün
çabasını boşa çıkartabilmektedir. Sonunda rakip taraf sürekli strateji ve taktik arayışına
gidecektir.
Özetle, eğer anketler bir adayın (a) ideolojik nedenler, parti ve demografik avantajları
nedeniyle seçimleri kazanacağını gösteriyorsa ve (b) rakibe yönlendirmek için bol ölçüde
kullanabileceği malzemesi yoksa o zaman olumlu strateji kullanılabilir.
b) Olumsuz Mesaj Stratejisi: Siyasal kampanyalarda olumlu mesajlar iletme
anlayışının yanı sıra rakip aday hakkında sürekli olumsuz mesajlar da verilebilir. Kampanya
süresince sürekli rakip aday gündeme getirilerek onun başarısızlıkları, liderlik bakımından
yetersizliği ve geçmişteki yanlış icraatları hedef kitleye iletilerek, bu adaya ilişkin olumsuz bir
imaj oluşturulabilir.
Olumsuz mesaj stratejisi uygulayacak aday veya partilerin önce kendi politikalarını,
tutum ve davranışlarını, sonra da eleştirecekleri adayların ne gibi özelliklerinin, artılarının ve
eksilerinin olduğunu saptamaları gerekir. Aksi durumda sadece olumsuz mesaj stratejisi gütmek
için rakibe karşı olumsuz strateji uygulanmamalıdır.
Olumsuz kampanya ile ilgili en önemli değişim rakip aday araştırması ve anket yapımı
alanlarında elde edilen gelişmelerle yaşanmıştır. Olumsuz kampanya stratejisine karar
vermeden önce rakip aday hakkında gerçekleştirilecek araştırmalarda rakibe ilişkin özellikle şu
bilgilerin elde edilmesi gerekir:
1-

Rakip adayın bireysel ve finansal durumuna ilişkin açıklamaları.

2-

Rakip adayın mahkemelerdeki davaları.

3-

Rakip hakkında medyada yer alan haberler, makaleler vb.

4Rakip adayın daha önce çalıştığı bir şirkete ilişkin iddialar, haberler, mahkeme
kararları, polis tutanakları, maliye raporları vb.
Daha sonraki aşamada odak grup görüşmesi ve anket yöntemleri kullanılarak bu
bilgilerin hangisinin olumsuz mesaj stratejisi için daha uygun olduğu saptanıp test edilebilir.
Yapılan bu çalışmalar ışığında rakip aday hakkında değişik olumsuz mesajlar tasarlamak
mümkündür. Bu bağlamda rakip aday şu konularda eleştirilebilir:
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1- Geçmiş seçim kampanyalarında verdiği ancak yerine getiremediği sözleri. Örneğin
Eisenhower'm 1952 yılında verdiği sözler ve taahhütler bu şekilde 1956 seçimlerinde rakip
başkan adayının reklamlarında kullanılmıştır.
2- Siyasal gaflar. Adayların yaptıktan gaflar kamuoyunda değişik şekillerde
yorumlanabilir. Örneğin Bülent Ecevit’in gafları onun hastalığının ne derece ilerlediği, Tansu
Çiller'in gafları ise bazı terminolojilere hakim olmaması şeklinde algılanmıştır.
3- Siyasal ve idari deneyimsizlik. Örneğin 3 Kasım 2002 genel seçim kampanyasında
Saadet Partisi’nin doğal lideri konumundaki Necmettin Erbakan, Adalet ve Kalkınma Partisi
kadroları için '"Bunlar çoluk çocuk" türü bir dizi açıklama yapmıştır.
4- Siyasal karakter.
5-

İnanılırlık ve güvenilirlik.

6-

Dürüstlüğe ilişkin kuşkular.

7-

Yeteneksizlik.

8-

Belirli bir tarihsel süreç içerisinde çizilen politik zikzaklar.

9-

Geçmişteki başarısızlıklar.

10-

Verilen ve desteklenen yasa teklifleri.

11-

Televizyonda tartışma önerilerini reddetmesi.

Rakip adaya ilişkin olumsuz mesaj stratejisi planlarken şu dört kurala özen gösterilmesi
gerekir. Bir aday bu prensiplerden ne kadar uzaklaşırsa rakip adayın karşı saldırıda bulunma
olasılığını artıracaktır. Şöyle ki:
1-

Rakip hakkında yapılan açıklama doğru olmalıdır.

2-

İddialar gerçek olayların centilmence ve kibarca açıklanması şeklinde olmalıdır.

3-

İddialar rakibin kamuda yaptığı icraatlar hakkında olmalıdır.

4Adayların
gösterilmelidir.

kişiliğine

yönelik

olumsuz

strateji

uygulamamaya

özen

Olumsuz mesaj stratejisinin hangi yöntemi uygulanırsa uygulansın bu stratejinin
kendine özgü riskleri vardır.
1Bireysel saldırıdan kaçınılmalıdır. Çünkü bireysel saldırı seçmenin bu saldırıyı
gerçekleştiren aday veya siyasal partiye yönelik en yüksek olumsuz cevap verme olasılığına
sahiptir.
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2Karşılaştırma veya doğrudan saldırı türündeki siyasal reklam filmlerinde
spesifik konular ele alınmalıdır. Saldırı reklamları için kanıtlar olmalı ve bu kanıtlar, eğer konu
medyada gündeme gelip tartışılırsa, o zaman medyaya iletilmelidir.
3Olumsuz argümanların doğru ve centilmence olması gerekir. Yalan ve hileden
uzak durulmalıdır. Çünkü yanlış iddialar adayın güvenilirliğini yok eder.
4Seçmenlerin ilgi duymadığı konularda saldırı reklam filmleri hazırlamanın bir
anlamı yoktur.
5Yenilikçi reklam ve stratejiler kullanma konusunda cesaretli olunmalıdır.
Yenilikçi olmak seçmenin ilgisini çekecektir.
6Güçlü olunmalıdır. Olumsuz kampanya yürütürken geri adım atılmamalıdır. Bu
nedenle aday olumsuz argümanları gündeme getirmeden önce kendine güvenmelidir. Aday
olumsuz argümanları reklam filminde gündeme getirirken güçlü, kararlı ve emin gözükmelidir.
Aksi durumda seçmen onun yalan söylediğini düşünebilir.
7Saldırılara hızlı, zaman kaybetmeden ve etkili bir biçimde cevap verilmelidir.
Çünkü susmak kabul etmek anlamına gelebilir.
8Kampanyanın son günlerinde adaylar kendilerine yöneltilecek haklı ve haksız
suçlamalara, iddialara karşı hazırlıklı olmalıdır. Bu nedenle bu suçlamalara cevap vermek için
yeterli miktarda elemana, bütçeye ve danışmana sahip olunmalıdır.
9-

Siyasal iletişim danışmanları saldırılar konusunda deneyimli olmalıdır.

Günümüzde yapılan seçim kampanyalarında da saldırı stratejisinin artarak kullanıldığı
görülmektedir. Çünkü bazı siyasal kampanya uzmanları saldırı mesajlarının seçmenin bilgi
düzeyini artırdığına ve dolayısıyla seçmende olumlu bir etki yarattığına inanmaktadır.
Bir kampanyada olumsuz mesajlar saldırı, ön saldırı ve aralıksız yoğun saldırı gibi farklı
yoğunluklarda hedef kitleye iletebilir. Öte yandan olumsuz mesajlar doğrudan hedef kitleye
iletilebileceği gibi karşılaştırmalı bir yöntemle veya üstü kapalı olarak da iletilebilir. Her bir
olumsuz mesaj iletme stratejisinin kendine özgü özellikleri söz konusudur.
1. Doğrudan Saldırı Stratejisi: Doğrudan saldırı stratejisini uygulayan kampanyalarda
rakip adaya ya da partiye net ve açık bir biçimde saldırı düzenlenmekte ve kendisine saldırılan
aday veya parti başka bir aday ya da parti ile karşılaştırılmamaktadır. Bu strateji özellikle fazla
bütçeye sahip olmayan kampanya çalışmalarında kullanılmaktadır. Kendisine saldıran aday ya
da siyasi partinin adı açıkça verileceği gibi muhalefet ya da iktidar partisi gibi sıfatlardan da
yararlanabilir. Doğrudan saldırı mesajları şu iki açıdan önemlidir:
a-Az eğitimli insanları inancından, kanaatlerinden ya da görüşlerinden döndürmek.
b- Var olan kanaatin pekişmesini sağlamak.
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Bazı uzmanlar doğrudan saldırı stratejisinin ters etki yapabileceği için riskli strateji
olduğunu ifade etmektedir. Ancak doğrudan saldırı mesajlarının saldırılan adaya ilişkin kamuoyu
tercihlerinde önemli değişikliklere yol açtığı da gözlemlenmektedir.
2. Karşılaştırmalı Saldırı Stratejisi: Kampanya çalışmaları sırasında rakip aday veya
partilerin karşılaştırılması yapılarak rakip tarafın zayıflığı ya da yetersizliği vurgulanabilir.
Böylece desteklenen veya ön plana çıkarılmak istenen adayın üstünlüğü açıkça belirtilmiş olur.
Uzmanlar bu şekilde olumsuz mesaj stratejisini pek de doğru bulmamaktadır. Çünkü bir bakıma
bu tür mesajlarda her iki adayın da konumu, çalışmaları ve görüşleri yer almaktadır. Bu nedenle,
olumsuz mesaj stratejisi uygulanacaksa bu önlemin tercih edilmesi akıllıca olabilir. Zira, birinci
yöntem tek taraflı olduğu için seçmenler tarafından hoş karşılanmayabileceği gibi olumsuz bir
sonucun ortaya çıkmasına da neden olabilir.
Karşılaştırmalı saldırı stratejisinde rakip adayın başarıları ön plana çıkarılmaksızın
ikincil düzeyde kalmasına özen gösterilmelidir. Öte yandan karşılaştırmalı olarak adaylara
ilişkin bilgi verilirken rakip aday hakkında yanlış bilgi vermek vahim sonuçlar doğurabilir.
Çünkü bu durumda takip aday bu yanlışlıkları ve iftiraları kanıtlan ile çürüterek rakibinin
kampanyasına büyük zarar verebilir.
3. İmalı Saldırı Stratejisi: İmalı olarak taraflar arasında karşılaştırma yapmayı strateji
edinen kampanya yönetimi, kendi adaylarının başarılı icraatlarına ve karakteristik özelliklerine
yer vermektedir. Ancak bu mesajlarda muhalefetten veya rakip taraftan söz edilmez. Yine de
seçmen kendince bir karşılaştırma yapma durumunda bırakılmaktadır. Bu tür stratejinin
özelliği, kampanyayı hazırlayan tarafın uyguladığı olumsuz stratejinin kolay aşılamayacağı gibi
adayın saldırgan bir kişi olarak algılanma riski de söz konusu olmayacaktır.

12.3. Alternatif Stratejiler
Siyasal kampanya stratejileri arasındaki zamanlama(yoğunluk), seçmenleri harekete
geçirme ve fırsat stratejilerinden öz olarak bahsedilmesinde yarar vardır.
Zamanlama ve yoğunluk stratejileri, kara kaplumbağa stratejisi, ani atılım stratejisi,
depolama stratejisi, büyük gösteri stratejisi, sinsice hareket etme stratejisi ve hızlı son(maraton)
stratejisi olmak üzere altı adettir.
a) Kara Kaplumbağa Stratejisi: Kara kaplumbağa stratejisi metaforik bir açıklama
olup, ilerleme biçimi ve hızı kaplumbağa yürüyüşüne benzemektedir. Buna göre kampanyaya
yavaş başlanılmakta ve bütün kampanya süresince aynı hızla hareket edilmektedir. Bir aday,
rakibi hızlı bir biçimde kampanyanın başından itibaren bütün kaynaklarını tüketmeye çalışıp
risk alırken, yavaş ancak emin adımlarla seçimin son gününe kadar ilerleyebilir. Kara
kaplumbağa stratejisi özellikle yeterli finans kaynağı olmayan, fakat bol zamanı bulunan bir
aday veya diğer partilere oranla anketlerde iyi yüzdelere sahip olan partiler tarafından
uygulanan bir stratejidir. Bu stratejide aday bütün kampanya süresince kullanmak üzere
medyadan zaman satın alır ve her gün belirli zamanlarda reklam filmlerini veya mesajlarını
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yayınlar. Sürekli yarışı önde götüren bir aday ya da partinin her zaman gündemde olmasını
sağlayan bu strateji genellikle hızlı tamamlama stratejisi ile birleştirilmektedir.
b) Ani Atılım Stratejisi: Genellikle kamuoyunda pek tanınmayan ve politikaya henüz
yeni girmiş adayların uyguladığı ani atılım stratejisinde kampanyanın başlangıcında ciddi bir
hamle yapılmaktadır. Bu atılımı yapmak için televizyon ve radyodan bir ya da iki hafta süreli
zaman satın alınmakta ve bu süre içerisinde internet, gazete, dergi, broşür ve posterlerle bu
süreç daha da güçlendirilmektedir. Böyle erken bir başlangıcın amacı, adayın kamuoyu
tarafından tanınmasını, kamuoyunun bilgilendirilmesini ve adayın güvenilir bir kişi olduğunun
anlatılmasını sağlamaktır.
c) Depolama Stratejisi: Depolama stratejisine göre kampanya çalışmalarının büyük bir
açılışla başlatılması, daha sonra yavaş ve aynı düzeyde çalışmaların ilerletilmesi, en son
aşamada ise büyük ve yüksek bir sesle sonuçlandırılması gerekmektedir. Bu strateji, genellikle
kamuoyunda pek bilinmeyen veya çok az tanınan ve sınırlı kaynağı olan adaylar tarafından
kullanılmaktadır. Depolama stratejisi ani atılım stratejisine çok benzemektedir. Bu iki strateji
arasındaki temel fark, ani atılım stratejisinde gerektiğinde atılımın hemen yapılmasıdır.
d) Büyük Gösteri Stratejisi: Bu tür stratejide kampanya seçim sürecinde
gerçekleştirilen belirli büyük olaylar veya atılımlar etrafında şekillendirilmektedir. Örneğin
aday bir basın toplantısı düzenleyebilir ve bu basın toplantısının hemen ardından rakip adayı
suçlayan; onun eksiklerini, açıklarını ortaya çıkaran ve suçlamaları içeren birkaç konuşma daha
gerçekleştirebilir. İkinci olarak, aday rakibi ile bir tartışma programına çıkarak onunla
tartışabilir. Üçüncü olarak, önemli ulusal figürler adayın seçim bölgesine gelerek aday için
düzenlenen mitingde birer konuşma yapabilir. Bu strateji “ani atılım stratejisi" ile de bir araya
getirilerek kampanyaların ilk aşamasında güçlü bir başlangıç yapılabilmektedir
e) Sinsice Hareket Etme Stratejisi: Bazen adaylar çok sessiz bir biçimde kampanya
çalışmalarını başlatarak, rakip adayın kendi güçlerini çok düşük ve ciddiye alınmaya değmeyen
bir güç olarak algılamasına yol açabilir. Böylece büyük bütçesi olan ve çok güçlü kampanya
çalışmaları gerçekleştirme olanağına sahip olan rakip adaylar kendilerine saldırı düzenlemekten
vazgeçebilir. Kampanyanın son aşamasında ise adaylar büyük ve güçlü bir adımla çalışmalarını
tamamlayabilirler. Bu strateji sürpriz yaratmanın gücüne dayanmaktadır.
f) Hızlı Son (Maraton) Stratejisi: Hızlı son stratejisi uzun maraton koşusu stratejisine
benzemektedir. Adaylar kampanyaya yavaşça başlamakta ve kampanyanın son aşamasına
girildiğinde kampanyaya büyük bir hız vermektedirler. Bu nedenle kampanyanın başından
itibaren belirli bir limitte medyadan zaman satın alınmakta, kampanyanın son haftasında ise
çok büyük bir medya kullanımına gidilmektedir. Böylece kampanyanın başlangıcında tasarruf
edilen ya da harcanmayan maddi imkanlar son haftada yoğun bir biçimde harcanarak yarışın
önde tamamlanmasına çaba harcanmaktadır. Bu strateji aynı zamanda kara kaplumbağa
stratejisinin güçlü bir kapanışla sona erdirilme stratejisidir.
Seçmenleri ikna etme ve harekete geçirme stratejileri; geleneksel strateji, taban
stratejisi ve sandık seçmeni stratejisi olarak üç adettir.
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1. Geleneksel Strateji: Geleneksel stratejiye göre siyasal kampanya yönetimi belirli bir
taban oluşturmak, bu tabanı güçlendirmek, kararsızları veya muhalifleri ikna etmek ve
taraftarları oluşturmak zorundadır. Bu yaklaşım bütün kampanyalara uymaktadır. Çünkü
siyasal kampanya yönetimi bir adayın belirli bir tabanı olduğunu veya belirli bir taban
yaratacağını ve bu tabanın kendi başına seçimi kazanmak için yeterli olmayacağını farz
etmektedir.
2. Taban Stratejisi: Taban stratejisi güden kampanya yönetimi mevcut tabanlarını güçlendirmeli ve seçim günü bu tabanın oyunu almalıdır. Seçimlerde yarışı önde götüren adayların
ve başarılı iktidar adaylarının uyguladığı strateji, taban stratejisi olabilir. Çünkü bu durumdaki
adaylar, kendi tabanlarını sağlam tutarlarsa başka oya ihtiyaç duymadan seçimi kazanabilmektedir.
3. Sandık Seçmeni Stratejisi: Bir ülkede bir siyasal parti seçmenlerin çoğunluğunun
oylarını alabilecek bir güce sahip değilse, o zaman stratejisini kayıtlı seçmenlerin salt
çoğunluğunu almak üzerine değil, sandığa giden seçmenlerin çoğunluğunun oylarını almak
üzerine kurmalıdır. Örneğin sol oylar bütün seçmenlerin sadece % 30"unu oluşturuyorsa
matematiksel olarak solun tek başına iktidara gelmesi mümkün değildir. Ancak seçimlere
katılım oranı %60 ise ve oy kullanan seçmenlerin ekserisi sol partileri destekliyorsa, o zaman
sol partilerin çoğunluğu sağlayarak iktidarı yakalaması mümkündür.
Fırsat stratejileri ise, tuzak kurma stratejisi, zehir verme stratejisi, aydınlatma çubuğu
stratejisi, teknolojik avantaj stratejisi, makineli tüfek stratejisi, kıskaç stratejisi, ateş duvarı
stratejisi ve üçüncü aday stratejisi olmak üzere sekiz adettir.
a) Tuzak Kurma Stratejisi: Tuzak kurma stratejisinde büyük bir saldın için
hazırlanılırken önemli iddia ve bilgiler kullanılmaksızın sadece küçük bilgilerle rakibe
saldırılmakta ve rakip cevap vermeye başlayınca elde tutulan daha önemli bilgiler rakibin
aleyhine kullanılmaktadır. Rakip bu tuzaktan kolayca kurtulamayabilir.
b) Zehir Verme Stratejisi: Zehir verme stratejisi, rakibi tatlılıkla kendisine zarar
verecek bir dizi eylemde bulunmaya ikna etme stratejisidir. Bu stratejide aday kendisini tuzağa
atmaksızın rakibini bir şey yapmaya zorlamaktadır. Örneğin bir aday düzgün konuşmasını
beceremeyen rakibini ekonomi bilmemekle ve bu nedenle de x televizyonunun ekonomi
programına katılma önerisini reddetmekle suçlayabilir. Böylece bu iddiaları çürütmek için rakip
aday televizyona çıkar ve başarısız olursa bu durum o adaya puan kaybettirebilir.
c) Aydınlatma Çubuğu Stratejisi: Toplum nezdinde tartışmalı olan kişi veya gruplar
kazanma şansı olmayan ancak kendilerine doğru çekebilecekleri belirli bir adayı (aydınlatma
çubuğu) onaylayarak ve destekleyerek asıl kazanmasını istedikleri adayın kendi olumsuz
imajlarından zarar görmeden seçimleri kazanmasını sağlayabilir.
d) Teknolojik Avantaj Stratejisi: Bir aday veya siyasal parti rakip adayın
kullanamayacağı, kendisinin ise kullanacağını tahmin edemeyeceği televizyon, gazete, radyo,
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internet ve posta, gibi değişik araçları kullanarak rakip adaya teknolojik açıdan büyük bir fark
atılabilmektedir.
e) Makineli Tüfek Stratejisi: Makineli tüfek stratejisine göre bir aday rakibine yönelik
belirli bir konuda saldırı düzenleyebilir ve rakip aday bu konuya cevap verirken, bu defa başka
bir konuda daha rakibe saldırabilir ve rakip bu saldırıyı cevaplarken yine bir başka konu ile
rakibe tekrar saldırılabilir. Böylece rakip aday sürekli savunma pozisyonunda tutulmaktadır.
Bu strateji özellikle rakip aday birkaç konuda zayıf ise kullanılmakta ve sırası ile rakibe zayıf
olduğu noktalardan saldırılmaktadır.
f) Kıskaç Stratejisi: Siyasal kampanya çalışmalarında bazen rakip aday öyle bir pozisyona sokulabilir ki bu pozisyondan kendisini asla çıkaramaz. Sözgelimi sürekli özelleştirmeye
karşı olan bir adayın, kamuoyunda özelleştirilmekten başka çıkar yolu olmadığına inanılan bir
şirkete veya fabrikaya ilişkin olarak bütün kesimlerin, işçi ve işverenlerin, siyasal partilerin vb,
özelleştirme açıklamalarının ardından, kamuoyunun desteğini kaybetmemek için, bu görüşe
katılmaktan başka çaresinin olmaması gibi.
g) Ateş Duvarı Stratejisi: Seçim sürecinde bir aday hiçbir durum ve koşulda rakibinin
giremeyeceği ölçüde ve sertlikte bir siyasal destek çemberi oluşturabilir. Sözgelimi genel
başkanlık seçimlerinde delegelerin bir adayın etrafında kenetlenmesi karşısında rakip aday
hangi yöntemi kullanırsa kullansın ve kimi devreye sokarsa soksun seçimi kazanma şansına
sahip olamayacaktır. Eğer bu çember güçlü olmaz ve rakip aday bu çemberden içeri girmeyi
başarırsa o zaman rakibini yarışta zorlayabilir.
h) Üçüncü Aday Stratejisi: Rakip aday çok güçlü ise, bu adayı zayıflatmak için
çoğunlukla aynı hedef kitlenin oylarını alabilecek üçüncü bir kişi el altından yarışa sokulabilir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Strateji, uzun vadeli bir yol haritasıdır. Siyasal pazarlama açısından strateji, seçmenden
rakiplere birçok farklı çevre unsurunu barındıran bir alandır. Bu sebeple, siyasal pazarlama
stratejileri siyasal bir parti ya da adayın gelecekte var olmasına katkı sağlar. Siyasal stratejiler,
pazar ve iletişim temelli olarak iki ana başlıkta ele alınabilmektedir. Seçmenden elde edilen
verilerle başlayan süreç, siyasal pazar bölümlendirmeden kampanya stratejilerine dek geniş bir
perspektife sahiptir. Siyasal kampanyalardaki olumlu ya da olumsuz mesaj stratejileri ve
alternatif stratejiler, yarar ve zararları göz önünde bulundurularak özenle kullanılmalıdır.
Ayrıca, beklenen yararı sağlamayan stratejinin alternatifinin devreye kısa zamanda alınması
esnekliğe sahip olmak, kampanya yönetiminin önemli bir unsurudur.
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Bölüm Soruları
1) “............... işletmede uzun dönemli amaç ve hedefleri belirleme ve bu amaçları
gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyulan kaynakları tahsis ederek, uygun faaliyet programlarını
hazırlama olarak tanımlanmaktadır” biçiminde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Strateji
b) Misyon
c) Vizyon
d) Hedef
2) “..........bir örgütün misyonunu gerçekleştirmek için sahip olduğu kurumsal
yaklaşım ve bakış açısı ile uzun dönemde ulaşmak istediği yeri ifade eder.” biçiminde ifade
edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Strateji
b) Amaç
c) Vizyon
d) Hedef
3) Aşağıdakilerden hangisi siyasal pazarlamaya stratejik sürecin uygulanmasındaki
adımlardan birisi değildir?
a) Siyasal görünüşü tanımlama
b) Stratejik amaçları formüle etme
c) Analitik parçalar kullanma
d) Rakip analizi
4) Aşağıdakilerden hangisi olumlu mesaj stratejisini kullanma amaçlarından birisi
değildir?
a) Adayın tanınmasını sağlamak
b) Rakibin zaaflarını ortaya çıkarmak
c) Adayın liderlik özelliğini vurgulamak
d) Aday hakkında kahraman imajı yaratmak
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5) Aşağıdakilerden hangisi olumsuz kampanya mesajlarında kullanılabilecek
başlıklardan birisi değildir?
a) Siyasal karakter
b) Adayın fiziksel özellikleri
c) Yeteneksizlik
d) Politik zikzaklar
6) Aşağıdakilerden hangisi zamanla(yoğunluk) stratejilerinden birisi değildir?
a) Kara kaplumbağa stratejisi
b) Kıskaç stratejisi
c) Hızlı son stratejisi
d) Depolama stratejisi
7) Aşağıdakilerden hangisi fırsat stratejilerden birisidir?
a) Zehir verme stratejisi
b) Hızlı son stratejisi
c) Taban stratejisi
d) Geleneksel strateji
8) Aşağıdakilerden hangisi fırsat stratejilerinden birisi değildir?
a) Tuzak kurma stratejisi
b) Sinsice hareket etme stratejisi
c) Ateş duvarı stratejisi
d) Makineli tüfek stratejisi
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9) “................ rakibi tatlılıkla kendisine zarar verecek bir dizi eylemde bulunmaya
ikna etme stratejisidir. Bu stratejide aday kendisini tuzağa atmaksızın rakibi bir şey yapmaya
zorlamaktadır.” biçiminde ifade edilen fırsat stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tuzak kurma stratejisi
b) Zehir verme stratejisi
c) Ateş duvarı stratejisi
d) Makineli tüfek stratejisi
10) Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir saldırı stratejisidir?
a) Doğrudan saldırı stratejisi
b) İmalı saldırı stratejisi
c) Karşılaştırmalı saldırı stratejisi
d) Hepsi

Cevaplar
1) a, 2) c, 3) d, 4) b, 5) b, 6) b, 7) a, 8) c, 9) b, 10) d.
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13. SİYASAL PAZARLAMADA GÜNCEL KONULAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, siyasal pazarlamanın devam eden gelişiminde hangi alanların ön plana
çıkacağı kavramsal olarak ele alınmaktadır. Bölümün hazırlanmasında, Gürbüz ve İnal (2004)
ile Polat (2015) çalışmalarından yararlanılmıştır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Siyasal pazarlamanın gelecekte hangi alanlarda ön plana çıkabileceğini düşününüz.
2) “Türkiye’deki siyasal pazarlama, batılı ülkelerden hızlı bir şekilde gelişecektir”
yargısını tartışınız.
3) İnternet çağında siyasal pazarlamanın nasıl ve neden farklılaşabileceğini düşününüz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Siyasal pazarlamanın
gelişebileceği alanlar
ele alınmaktadır.

Siyasal pazarlamanın sadece
seçim dönemlerinde kullanılan
teknik bir araç olmadığı,
teknoloji tabanlı gelişmeler
başta olmak üzere kamu
yönetimi ve siyaset bilimlerine
farklı yönler sunacağı
anlaşılacaktır.

Metinler ve örnekler ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Yerel kampanyacılık



Teknoloji temelli siyasal pazarlama uygulamaları



Kamu yönetiminin dönüşümü



Siyasal pazarlamanın mikro düzeyi



Siyasal marka



Siyasal pazarlamanın uluslararası düzeyi



Mikro siyasal pazar bölümleme
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Giriş
Genel tarihsel gelişimi, ülke bazında öne çıkan unsurları, siyasal kampanyacılığı ele
alma biçimi ve bilim olarak genişleyen kapsamı ile siyasal pazarlama da gelişmektedir.
Literatürde, siyasal pazarlamanın gelecekteki kapsamı ve içeriği ile ilgili çeşitli görüşler
bulunmaktadır. Örneğin; Bowler vd. (1996: 176)’ne göre; “... siyasal pazarlamanın kullanılan
teknikler ve yaklaşımlar itibariyle daha eski ve yerleşik demokrasilere sahip olan Batı Avrupa
yerine, Doğu Avrupa ve Latin Amerika’nın yeni demokrasilerinde gelişeceği öngörülebilir”.
Bu görüşe göre, genç demokrasilere sahip ülkelerin siyasal pazarlamanın gelişiminde daha fazla
rol oynayacağı ifade edilebilir.
Konuya farklı bir açıdan bakarak, ülkeler üstü bir perspektif öneren Kaya (2010: 271)’e
göre ise, siyasal pazarlama, uluslararası arenada bir ulusun politikalarının pazarlanması
kapsamında da ele alınabilir. Ayrıca, siyasal pazarlama literatüründe, ilişki kurma ve pazarlama
ağlarına dayanan ilişkisel pazarlama önermelerinden daha fazla yararlanılıp, siyasal
pazarlamanın ilişkisel siyasal pazarlamaya doğru evrimleşeceği görüşü de bulunmaktadır.
Siyasal pazarlamanın kapsamında, giderek daha fazla yer bulan yerel kampanyacılık
ve yerel siyasetin ilerleyen dönemlerde daha fazla incelenmesi gerektiğine dair birçok çalışma
bulunmaktadır. Ayrıca, siyasal pazarlamanın çıkar grupları, baskı grupları, lobicilik, kamu
politikası ve kamu hizmetleri gibi siyaset biliminin inceleme alanlarına daha fazla dâhil
edilmesi de önerilmektedir. Konunun gelişimi ile ilgili öneriler düşünüldüğünde, siyasal
pazarlamanın makro ve mikro boyutları ile incelenmesi yaklaşımının, siyasal pazarlamanın
genişleyen kapsamını değerlendirmede yararlı olacağı düşünülmektedir.
Son dönemlerde olduğu üzere, siyasal tutundurma başlığında internet teknolojileri
temelli araçların siyasal pazarlamaya katkısını inceleyen çalışmaların sayısının artacağı tahmin
edilebilir. İnternet ile oluşan yeni iletişim kanalları siyasal pazarlamanın kullandığı bir araç
olmanın ötesinde, demokratik katılımı interaktif hale getirme potansiyeli ile yerel
yönetimlerden kamu kurumlarına birçok alanda fayda sağlama imkanı sunmaktadır.
Kampanyacılık ve buna bağlı iletişim teknikleri ve araçlarının kullanımından, başta
seçmen ihtiyaç ve istekleri olmak üzere tüm siyasal aktörlerin tatminine evrimleşen siyasal
pazarlama, Amerika ve İngiltere’nin ev sahipliğinde dünyanın birçok ülkesinde kullanılmakta,
yaşanmakta ve her geçen gün olası yararları daha çok anlaşılmaktadır. Siyasetin kronikleşen
problemlerine, pazarlamanın test edilmiş çözümlerini entegre eden siyasal pazarlama,
akademik dünyanın da kabulü ile bilim olarak da gelişimini hem teorik hem de ampirik
düzeylerde sürdürmektedir.
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13.1. Yerel Kampanyacılık, Kamu Yönetimi ve İlişkisel Pazarlama
Çalışmanın bu bölümüne kadar sözü edilen siyasal pazarlama unsurları, yalnızca genel
seçim düzeyindeki yapıya işaret etmemektedir. Ancak genel seçimlerin yerel seçimlere göre
makro boyutlu oluşları ve ülkede yaşayan insanların tamamının daha fazla ilgi göstermeleri
nedenleriyle, siyasal pazarlamanın bu kapsamda gelişmeye başlamış olması doğaldır. Öte
yandan, özellikle 2000’lerle birlikte, yerel seçimlerle genel seçimler arasında önemli bir ilişki
bulunduğuna dair artan kanıtlar, siyasal pazarlamanın ufkuna dair ipuçları vermektedir.
Yerel kampanyacılık ile, iki boyutlu bir yapıdan söz edilebilir. Birinci boyut, siyasal
pazarlama uygulamalarının yerel seçim düzeyinde de kullanımıdır. Ki bu durum, uzun süredir
devam eden bir geleneğe işaret etmektedir. Genel ve yerel seçimler arasında bütçesel ve
dolayısıyla uygulama bazlı farklılıklar bulunmaktadır. Ancak yerel kampanyacılığın en büyük
katkısı, siyasal parti merkezinin dayattığı kampanyalardan çok daha özgün ve özgür
kampanyaların ortaya çıkabilmesidir.
İkinci boyut ise, yerel kampanyacılığın mikro pazar bölümleme özelliğidir. Mikro
siyasal pazar bölümleme, sadece hedef kitle tanımlamada değil, spesifik seçmen ihtiyaçlarına
göre siyasal alternatifler üretme imkanı sunması bağlamında da önemlidir. Yerel unsurlardan
hareketle, makro siyasetin belirlenmesi siyasal pazarlamanın siyasal dünyaya önemli bir getirisi
olarak kabul edilmektedir. Çünkü bu sayede, farklı görüş ve fikirlerin de göz ardı edilmesinin
önüne geçilebilmektedir.
Yerel kampanyacılık, görsel kimlik oluşturma, kullanılan dil ve mesajlar, değerler, imaj,
iletişim araçları, veri yönetimi, pazar bölümlendirme ve siyaseti seçmen için basitleştirme gibi
genel düzeye benzer ancak farklı araç ve tekniklere sahiptir ( Reeves, 2013). Yerel seçimlerde
yarışan adaylar, parti genel merkezlerinden birçok konuda destek alırken, kendi bölgelerine
uygun strateji ve taktikler geliştirme şansına da sahiptirler. Bir diğer deyişle, yerel seçimlerde
makro ve mikro düzeydeki yöntem ve araçlar birlikte kullanılabilmektedir.
Siyasal pazarlamanın yerel düzeyi, kamu yönetimini de yakından ilgilendiren bir
başlıktır. Çünkü yerel yöneticiler ile kamu yöneticileri, aynı amaca hizmet etmektedirler. Ancak
seçim dönemlerinde siyasal adaylar, kamu yönetimlerinin kaynak yönetimini hedefleyebilir ya
da kazanmaları durumunda buna neden olabilirler. Bu bağlamda, kamu yöneticileri mevcut ya
da potansiyel tehditler karşısında siyasal pazarlama yardımı ile kendilerini kamuoyuna
anlatabilirler ( Reeves, 2013). Siyasal pazarlama, seçim yarışı kadar seçim sonucunu belirleyen
ve bu sonuçtan etkilenenler için de demokratik bir ifade aracıdır.
Siyasal pazarlama ilgi alanı itibarıyla siyaset, davranış bilimleri, sosyoloji, iktisat vb.
birçok alandan da doğal olarak beslenmektedir. Dolayısıyla siyasal pazarlama esasen çok yönlü
bir gelişim halindedir, örneğin, pazarlamadaki ‘müşteri memnuniyeti’, siyasal pazarlamaya
anında uygulanarak ‘seçmen memnuniyetine dönüştürülmüştür. Hizmet ve fikir pazarlaması ile
siyasal pazarlamanın birçok ortak yanının olması, bu karşılıklı alışverişi destekler. Siyasal
pazarlama ayrıca pazarlamada son zamanlarda ortaya çıkan eğilimlerle de yakından ilgilidir.
Seçmen memnuniyetinin yanında, siyasal pazarlarda marka, ilişkisel pazarlama ve seçmen
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davranışlarının psikolojik boyutu gibi birçok konu siyasal pazarlamada da yeni trendler
arasındadır. Bu hususlardan marka ve ilişkisel pazarlama aşağıda öz bir biçimde
açıklanmaktadır.
Genel anlamda; bir isim, bir sembol, dizayn veya herhangi bir şekilde oluşturulan ve
ürünü tanıtmak için kullanılan marka; politik pazarlamada, partinin ismi, kendi parti
bayraklarındaki sembol ve kullanılan işaretler dahi, marka kavramı içerisinde
değerlendirilebilir. Markalar mevcut ve potansiyel müşterilerine üretici veya satıcının kimliği
hakkında bilgi verir. Siyasal marka kavramı; parti, lider, her aday, partilerin yerel örgütleri
vb. gibi pek çok ve çeşitli politik ürünler, ortak bir marka çatısı altında toplanmış olabilir. Tüm
bu ürünlerin, markayı (parti ismini) nasıl taşıdıkları ve ne şekilde temsil ettikleri, tam anlamıyla
kontrol edilemediği durumlarda, marka imajında karmaşa ya da belirsizlik oluşturmaktadır.
Siyasal markalaşma, bir politik imajın inşasında, tüketici markalaşma taktiklerinin stratejik
olarak kullanımıdır. Özellikle, politikacıların popülerlik ve seçim kazanmak için kullandıkları
taktikler anlamına gelmektedir. Siyasal markalaşma, sadece geleneksel reklam taktiklerinin
kullanılması değil, her şeyi kapsayan bir pazarlama ve imaj- kimlik kampanyasıdır. Siyasal
bağlamda markalaşma iki boyutta ele alınabilir:
1. Siyasi Partiler
2. Siyasi Liderler
Siyasal lider/ aday, seçmenle bire bir iletişim kurması açısından, siyasi partilerden daha
fazla ön plana çıkmaktadır. Ve siyasi liderin seçmeni etkileme gücü daha yüksektir ( Bilbil,
2015: 239).
Pazarlamada yeni trendlerden biri olan ilişkisel pazarlama, siyasal pazarlamada da
dikkat çeken konulardan birisi olmuştur. İlişkisel pazarlamadaki 'altı pazar modeli (six markets
model) siyasal pazarlama açısından da oldukça dikkat çekicidir. Bir ticari işletmeyle ilişki
grupların önemini vurgulamak için ve onlara dayalı olarak geliştirilen model; iç pazarlar,
tüketici pazarları, referans pazarları, etki pazarları, istihdam pazarları ve tedarikçi pazarlama
içermektedir. Modelin revize edilmiş şeklinde, tüketici pazarları ilişki pazarlamasının tam
merkezine yerleştirilmiştir. Modeldeki her bir pazarın, ilişki pazarlamasına katkıda bulunacağı
varsayılmıştır. Modelin, siyasal pazarlama için de uygulanabileceği düşünülmekte ve siyasal
pazarlama sürecinde siyasal adayların (gönüllü veya ücretli) parti çalışanları, (gerçek veya tüzel
kişi) sponsorlar, (yerelden başlayarak, en üst makama kadar seçilen) siyasetçiler, medya, baskı,
çıkar ve kontrol grupları ve kamu görevlileriyle ilişkili olduğu varsayılmaktadır (Polat, 2015:
572).
İlişkisel pazarlamanın siyasal pazarlamaya uyarlanan altı pazar modeli, siyasal dünyayı
seçen ve seçilenin çok ötesinde inceleme imkanı sunmaktadır. İç pazarlar, siyasal partinin
adaylarından destekçilerine parti için çalışanları ifade ederken; baskı, kontrol, çıkar grupları ve
kamu yönetimleri kontrol edilebilirliği düşük pazar bölümleri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Partinin bir iç pazar olarak ele alınması, siyasal başarının önkoşulunu etkin bir iç iletişimle
ilişkilendirmektedir. Basın ise, bu pazar yapıları arasında bir denge görevi görerek, bütün bu
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yapıların hedefi olan seçmen pazarında bilgi alışverişini gerçekleştirmektedir.
Tüketici(seçmen) pazarları, tüm bu pazar türlerinin ortasında bilgi toplayan, bilgiyi işleyip karar
veren yapısıyla odak nokta durumundadır.

13.2. Teknoloji Temelli Siyasal Pazarlama
Bugün ulaşılan teknolojik ve siyasal gelişme bakımından siyasal iletişim çalışmalarını
eski tarz konvansiyonel yöntemlere indirgeyerek yorumlama çabaları yetersiz ve sonuçsuz
kalmaktadır. Yeni medyanın oluşturduğu fırsatlar, siyasal iletişimin özellikle sosyal medya
üzerinden gerçekleştirilmesine imkan sağlamıştır. Yeni medya kullanıcısı pek çok kimse
internet siteleri ve sosyal medya platformlarıyla siyasete adım atmaktadırlar. Toplumsal gruplar
içinde fikir ve görüşlerini ifade edemeyen kitleler yeni medyanın sunduğu fırsatlarla
siyasallaşma sürecine girmişlerdir. Yeni medyanın oluşturduğu yeni kamusal alan bireylerin
politik konularda kişisel bilgisayarları, tabletleri ve mobil cihazları sayesinde görüş beyan
etmelerine imkan tanımaktadır. Siyasetle doğrudan iç içe olan kişiler ise ürettikleri politikaları
yeni medya üzerinden yaymanın ve vatandaşı bilgilendirmenin çabası içine girmişlerdir. Bu
şekilde anlık iletilerle takipçileriyle interaktif iletişim kurulmakta, hızlı geri dönüşler alınmakta
ve siyasal düşüncelerin çok hızlı biçimde yayılması sağlanmaktadır. İnternet, demokrasiye de
katkıda bulunan bir mecradır. Gelecekte daha yoğun şekilde başvurulması muhtemel elektronik
seçim ve elektronik oy seçmenlerin siyasete olan bağlılığını ve demokrasi anlayışını
geliştirecektir.
21. yüzyılda internet, iletilerin aktarımını sağlamaktan çok daha önemli görevleri
üstlenmeye başlamıştır. İnternet, bireylerin toplumsal yaşamının bir öznesi konuma gelmiştir.
Kişiler artık toplumsal gereksinimlerini internet üzerinden karşılamaktadır. Sade vatandaştan
cumhurbaşkanına kadar herkesin kullandığı internet okullara kayıt yaptırmadan alışverişe,
randevu almaktan fikir ve duygu paylaşımına kadar her alanda var olduğu için toplumsal ve
evrensel yaşamın vazgeçilmez aracı haline gelmiştir. Tüm bu nedenlerden ötürü bugünün ve
geleceğin seçim kampanyaları açısından reklam mecrası internettir. Siyasal partilerin yeni
medya üzerinden yayınlayacağı reklamlar seçmenlerin ikna edilmesinde en belirleyici faktör
olacaktır. Bilgi alışverişinin hızlanmasını sağlayan internet, seçmen taleplerinin doğrudan
politikacılara ulaşmasını sağlayarak siyasal iletişim sürecinde vatandaşların daha aktif bir rol
üstlenmesine katkı sağlamıştır. Kitle iletişim araçlarının reklam gelirleri konjonktüre bağlı
olarak değişirken, son dönemde internet reklamları hem tecimsel hem de siyasal anlamda daha
fazla tercih edilir hale gelmiştir (Göksu, 2015: 4-6).
Vatandaşlar siyasi partiler, adaylar, söylemler vb. gibi bilgilere interneti kullanarak
ulaşabilir. İnternet mecrasını etkin bir şekilde kullanan, kişilerle ilgili bilgiye daha hızlı ve
doğru bir şekilde ulaşılır. Siyasal bilgilenme için iletişim kaynakları; haber medyasını (gazete,
televizyon, dergi, radyo), kişilerarası iletişimi (aile üyeleriyle, arkadaşlarla ve iş arkadaşlarıyla
konuşma), ve siyasi kampanyalar vasıtasıyla elde edilen (reklamlar, kampanya için hazırlanan
eserler, bir aday ile konuşma, kamuoyu araştırma sonuçları) bilgilerdir. Siyasal bilgilenme
araçları arasına dâhil edilmesi gereken bir diğer kaynakta şüphesiz son yıllarda en çok
kullanılan araç olan internettir. İnternet, siyasal bilgilenmede en çok kullanılan araçlar arasında
yerini almıştır. Özellikle son dönemlerde yoğunlukla kullanılan sosyal medya araçları ile
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seçmenler siyasal anlamda bilgilenmekte ve siyasi aktörlerle iki yönlü iletişim
kurabilmektedirler. Konveksiyonel kitle iletişim araçları ve yeni iletişim teknolojilerinin
seçmenlerin bilgilendirilmesi aşamasında, birlikte kullanılması gerekliliği de göz ardı edilemez.
Seçimlerde her ikisinin de kullanılması başarılı bir sonuca ulaştıran unsurlar arasında
sayılabilir. Bununla birlikte siyasal hayata katılım vatandaşlara anlatılması gereken önemli bir
konu haline gelmektedir. Bu alanda yapılan faaliyetler, siyasi partiler için oldukça önemlidir.
Demokrasi ile yönetilen toplumlarda yönetimin kurallarını belirleyen ve bu kurallarla ulusu
yönetecek olanları halk seçmektedir. Siyasal partiler yönetim sorumluluğunu ele aldıktan sonra
hedeflerine ulaşabilmek için halkla devam eden bir etkileşim içinde bulunmak zorundadırlar.
Siyasal iletişim süreciyle birlikte kurulan bağ partiler için önemlidir ve demokrasinin gerekleri
arasındadır. Siyasal bilgilendirme siyasal katılım fonksiyonunu daha işler hale getirmiştir.
Siyasi anlamda bilgilenen seçmenlerin, siyasi hayata daha aktif şekilde katıldıkları
öngörülebilir (Fidan, 2014: 216).
Siyasal pazarlamanın teknoloji temelli gelişimi, yukarıda da ifade edildiği üzere, sadece
yeni teknolojik araç ve mecraların kullanılması anlamını taşımamaktadır. Siyasal pazarlama,
kendini sanal dünyada daha fazla ifade eden, klasik mecralardaki iletişim çabalarını yetersiz
bulan ve geçmiştekinden daha fazla bilgili seçmen kitlesiyle etkileşim kurabilmek zorundadır.
İnternet kullanımının artan bir şekilde yaygın fenomen haline gelmesiyle, internet ve
özellikle web siteleri, siyasi süreç hakkında bilginin sağlanması ve siyasi sürece aktif bağlantı
sağlamada farklı bir yöntem sunmaktadır. Bu bağlamda internetin siyasal pazarlamada bir takım
avantajları vardır. Bunlar (Akar, 2009: 173):
Geliştirilen bir Web sitesi ve özellikleri ile partiler “pazarlama alanını”
genişletebilir ve fiziksel varlığının düşük olduğu ya da parti çalışanlarınca başka türlü ziyaret
edilmeyen potansiyel destekçi ve seçmenlere ulaşabilir.
Bir Web sitesi başka yerden elde edilemeyecek içeriği sağlayarak multimedya
bilgi kaynağı görevi görebilir.
Web siteleri doğrudan bağlantı sağlamaktadır. Web sayfaları kolaylıkla
güncellenebilir ve güncel bilgi için ilk tercih ortamı olarak geliştirilebilir. Web sitesinin
doğrudan bağlantı sağlama boyutu, partinin amacının açık olduğu yerde, müşteri geribildirimini
özendirir. Aynı zamanda doğrudan bağlantı “taraftar” veritabanı oluşmasına imkan verecektir.
İnternet teknolojisi spesifik grupları hedeflemeye olanak sağlar. Örneğin
özelleştirilmiş sayfa içerikleri ve bireysel siteler gibi.
İnternet öncelikle “itme” teknolojisi olmaktan ziyade “çekme” teknolojisidir.
Bu, görmek için tercih edilen Web içeriğinin daha çok erişilebilir bilgiye bağlı olduğu anlamına
gelir. Web içeriği “müşteri kontrolüne” sahiptir ve müşterilerin online katılımıyla yönetilebilir.
Web siteleri “interaktif” olabilir ve kullanıcılara deneyim ve ihtiyaçları yönünde
bilgi vererek sağlayıcılarla bağlantı kurma imkanı tanır. Böylece “müşteri” ya da “seçmen”
odaklı hizmet sağlamanın geliştirilmesine olanak verir.
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İnternet ile birlikte geleneksel kitle iletişim araçlarına (televizyon, radyo, gazete, radyo
vb. gibi) yeni iletişim araçları eklenmiştir. Bunlar arasında web siteleri ve e-posta başı
çekmektedir. Buna son birkaç yılda yeni araçlar da eklenmiştir. Bloglar, Youtube, Facebook
vb. gibi. “Yeni medya††††††” olarak ifade edilen bu uygulamalar günümüzde sadece iletişim
kurma amacıyla değil, birer pazarlama aracı olarak da kullanılır hale gelmiştir. İnternetle ortaya
çıkan ve yaygınlaşan yeni medya araçları siyasal pazarlamada kullanılan yeni trendler olarak
hem partilerin hem siyasi lider, başkan adayları ve siyasi elitlerin gözdesi haline gelmiştir.
Siyaset pazarlamasında kullanılan yeni trendler üç ana başlık altında ele alınabilir. Bunlar
(Akar, 2009: 174-177) :
a)

Web sitesi ve e-mail yoluyla siyaset pazarlaması

b)

Siyasi blog ve siyasi blogging ile siyaset pazarlaması

c)

Sosyal ağ ve video paylaşım siteleri yoluyla siyaset pazarlaması

a) Web sitesi ve e-mail yoluyla: İnternet kullanımının 1990’ların ortalarından itibaren
yaygınlaşmasıyla, batı demokrasilerinde siyasetçiler ve partiler “kitle-yönlü siyasi iletişim için
yeni bir araç” olarak ardı ardına www’e yönelmişlerdir. Özellikle bir seçim kampanyası
esnasında, seçmen ve parti üyeleri ayırımı yapmadan, hızlı, büyük hacimli, ucuz ve
filtrelenmemiş bilginin elde edilebilmesi, siyasetçiler ve seçmenler arasında doğrudan etkileşim
kurmayı ve seçmenle uyum içinde çalışmayı sağlayan bu “en yeni pazarlama aracının” şaşırtıcı
avantajlarından birini kanıtlamaktadır. Bununla birlikte internet ve www’ in ortaya çıkışı on
yıldır seçim iletişim çevresini dönüştürmüştür. Kampanyalarda online bilginin elde edilmesi ve
yayılmasının en iyi aracı web sitesidir. Gerek partiler gerek adaylar Web’de var olmak isterler.
Partilerin Web’de yer almalarının altı temel sebebi vardır:
• Halka ve geleneksel medyaya bilgi sağlama
• Kampanya yapma - doğrudan e-mail, para toplama.
• Gençleri hedefleme
• Sembolik önem-“modernlik işareti”
• Sanal altyapı/yetenek elde etme
• Seçmen/üyelerden geri bildirim ve katılım isteme
İnternetin sağladığı avantajlar şu şekilde ifade edilebilir (Ünal vd., 2015: 34-35):

††††††

Yeni medya olarak adlandırılan iletişim ortamları, multimedya ya da çoklu ortam şeklinde nitelendirilerek
metin, görüntü, video, ses gibi ortamların birlikteliğini içermektedir. Genellikle İnternet olarak kısıtlanan yeni
medya teknolojileri, biçim ve içerik olarak sıradanlığın; olağan yaşamın parçası haline gelerek geleneksel kitle
iletişim araçlarını da içine alır şekilde genişlemektedir. Yeni medya ile iletişim, ürün ya da meta değerlemesi
yerine “bilgi akışı” olarak nitelendirilmekte ve iletişim doğası küresel boyutta, (mümkün düzeyde) demokratik
yapıda hayata geçmektedir. ( Arıcı, 2015: 15).
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Geleneksel medyada yer almak doğrudan bir maliyeti ya da zımni bir maliyeti göze
almayı gerektirir. Zaman konusunda da sınırlayıcılar vardır. İstediğiniz zamanda ve sürelerde
yer almanız çoğu zaman mümkün değildir. İşte internet ve web siteleri ağızdan ağza iletişimin
zorluklarını ve geleneksel medyanın özellikle maliyet baskısını ortadan kaldırmada önemli bir
araç olarak kendisini göstermektedir. Elbette diğer araçlar gibi dezavantajları da içerir internet,
ancak şurası bir gerçek ki, mesajınızı istediğiniz zaman, şekil ve içerikte üstelik düşük maliyetle
büyük kitlelere ulaştırmada mevcut araçlar içinde internet hızla artan yaygınlığı ile yadsınamaz
bir öneme sahiptir.
Web sitelerinin bir diğer önemli avantajı ise verilen mesajlara ya da uygulanan politika
ve faaliyetlere karşı duyulan olumlu ya da olumsuz tepkinin zamanında ve aracısız alınmasına
imkân tanımasıdır. Bu şekilde parti ya da adayın pazarlama faaliyetlerinde, siyasi pazarlama
karması elemanları üzerinde, gereken değişiklikleri yapması, yeni stratejiler üretmesi daha hızlı
olabilecektir. Bir mesajın kaynaktan çıktıktan sonra yaşayabileceği sıkıntılardan biri de mesajın
değişikliğe uğramasıdır. Resmi web sitesi, mesajın birebir her seçmene aynı içerikle ve anında
ulaşmasını sağlayarak bu sıkıntının yaşanmaması yönünde de olumlu katkılar sunabilmektedir.
İnternet ve Web siteleri öylesine bir gelişim göstermiştir ki; nasıl ki bir siyasi parti ya da aday
ben miting düzenlemeyeceğim diyemezse günümüzde aynı şekilde ben internette yer
almayacağım da diyemez. Yani rakip parti ve adayların olduğu, seçmen kitlelerinin yoğun
olarak etkileşimde olduğu bir ortamı boş bırakırsanız burası birileri tarafından doldurulacaktır.
Zamanında bulunmadığınız bir ortama sonradan girmenin maddi ve manevi katlanılması
gereken maliyetleri de elbette daha yüksek olacaktır.
Ayrıca olmadığınız, faaliyet göstermediğiniz bir ortamda hakkınızda oluşacak ya da
oluşturulacak mesajları engelleme imkânı da bulamazsınız. Web siteleri aynı zamanda diğer
tutundurma faaliyetleri ve araçlarını desteklemek içinde kullanılabilir. Örneğin, bir mitingin,
bir ziyaretin ya da parti faaliyetinin duyurulmasında geleneksel medyayı destekleyici şekilde
kullanılabilir.
Web siteleri, siyasi partilerin kendi mecraları olma özelliği nedeniyle, partilerin
programları, faaliyetleri gibi konularda daha ayrıntılı bilgi paylaşımını gerçekleştirmelerini
sağlamaktadır. Siyasi partilerin medya gündeminde yer alma yoğunlukları birbirinden farklıdır.
Özellikle seçim dönemlerinde partilerin bütçeleri ve tanıtım kampanyaları için aldıkları destek
birbirlerine eşit değildir. Bu faktör iletişimde, daha fazla bütçesi olan partinin daha fazla söz
hakkına sahip olmasına, medya gündeminde daha fazla yer almasına neden olurken, küçük
bütçeli partilerin medyada fazla yer alamamaları ile ilgili olarak seçmenle olan diyalogları
azalmaktadır. İnternetin büyük ya da küçük bütçeli olması fark etmeksizin iletişimde tüm
partilere eşit şans tanıyan yapısı bir medya ortamı olarak web sitelerinin diğer iletişim
araçlarından daha eşitlikçi bir yapısı olduğunu göstermektedir (Alemdar ve Köker, 2011: 226).
b) Siyasi blog ve siyasi blogging yoluyla: Blog-Weblog’un kısaltması-kişi ya da
kurumların kendilerine ya da kurumlarına dair haber ve bilgileri verdikleri, kullanıcıların
görüşlerini rahatlıkla ifade edebildiği, yorumlar gönderebildiği, çok sayıda iç ve dış bağlantıyı
içeren, şeffaflığın ön planda olduğu gelişmiş web sitesi türüdür. Bir blog yazmak ya da bir
blogu sürdürmek blogging olarak ifade edilir. Blogging, bir online aktivite olarak 1999 yılının
277

ortalarından itibaren giderek yaygınlaşmıştır. Blogging’i yapan kişiye blogger denir. Tüm
blogların toplandığı yer ise blogosferdir. Günümüzde her alanda bloga rastlamak mümkündür.
Yemek blogları, seyahat blogları, eğitim blogları vb. gibi. Siyaset de bu alanlardan birisidir.
Blogosfer, siyasi iletişimde yığın medyanın hakimiyetine karşı koyan en yeni güç olarak
karşımıza çıkmaktadır. Blogosfer belki de çok önemli bir şekilde, geleneksel siyasi iletişimin
dikey ve yukarıdan kontrolü siyasi parti ve siyasi elitlere verdiği yerde, yatay iletişim
olanaklarını başlatmaktadır. Blogosferdeki büyümenin nedeni araştırılmasına rağmen, büyük
şirketler ve siyasi aktörler artan bir şekilde kendi yararlarına blogları nasıl kullanabileceklerini
düşünmeye başlamışlardır. Siyasi blog kavramı siyaset üzerine yorumların yapıldığı yaygın bir
blog türü olarak tanımlanabilir. Liberal demokrasilerde müdahale olmadan hükümeti doğrudan
eleştirmek konuşma özgürlüğünün önemli bir bileşeni olarak düşünülür. Yetki alanı içinde
bloggerlar, interneti sansür olmadan ortaklaşa haber medyasını baypas ederek kullanabilirler.
Siyasi bloglar, sıklıkla açık bir şekilde siyasi önyargı belirtmektedir. Blogların genellikle çok
fazla anonim olması ve güvenden yoksun görülmesi söz konusu olsa da yaygın medyada
sunulmayan fikirler için bir kürsü hizmeti verebilmektedir. Bağımsız yorumcular tarafından
siyasi blogların artan popülaritesi kendi izleyicilerine daha fazla sorumlu olarak görünme
ümidiyle medya şirketleri, politikacılar ve diğer örgütler tarafından benimsenmesine yol
açmaktadır.
Çoğu siyasi blog haber odaklıdır ve siyasi bloggerların kendisi tarafından sıklıkla kendi
yorumlarını da ekleyerek haber web sitelerinden makalelere bağlantı yaparlar. Bu bağlamda
siyasi blogları içerik bakımından ikiye ayırmak mümkündür.
1. Bazı siyasi bloglar, bloggerın bahsettiği konuları destekleyen nadiren linklerin yer
aldığı ağırlıklı olarak “orjinal yorum” niteliğindedir. Bu blogların çoğu, bloggerın siyasi
görüşü/politik eğilimi, kişisel bilgi düzeyi ve geçici merakları gibi yazarın her türlü ilgi alanı
ile ilgili yorumları içerirler.
2. Siyasi bloglardan önemli bir çeşidi de “gözetleme blogu (watch blog)”dur. Bu bloglar
yazarın online gazete veya haber sitesindeki (hatta bir ihtimal daha popüler bir bloggerdan)
sistematik hata ya da önyargıyı dikkate alarak eleştiriye girişen bir blogdur. Bu bloglar bir niş
pazarı doldururlar. Seçilen konuyu içeren bir skandala rağmen, anlık önemi konusunda onları
cesaretlendirebilir.
Siyasi blogları, siyasi blogun sahipliği dikkate alındığında ise 3’e ayırmak mümkündür.
1. Parti blogları : Bir partinin seçmenlerine/izleyicilerine görüşünü, politikalarını ve
icraatlarını aktararak seçim kampanyasını yürüttüğü, iletişim ve destek sağlamayı amaçlayan
bloglardır. Örneğin, ABD’nin en büyük iki partisinin Web sitesinde blogları vardır.
2. Aday blogları: Aday kişinin politik kampanyasını yürüttüğü, mevcut politikada
yaşanan gelişmeleri dikkate alarak siyasi eğilimini, görüşlerini ve yapacaklarını
seçmenlerine/izleyicilerine aktardığı ve onlara yorum imkanı sağlayarak görüşlerini alabildiği
bloglardır.
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3. Bağımsız siyasi bloglar: Dünyadaki veya ülkesindeki politik gelişmeleri
değerlendiren sıradan insanların ya da politikaya ilgi duyan kişilerin yaptığı bloglardır.
Siyasi blogging mevcut ve önceki politikalara ilişkin her türlü alternatif sesin tüm
dünyaya duyurulabildiği, görüşlerin, politikaların, vaatlerin dile getirilip şeffaf bir şekilde
interaktif olarak tartışılabildiği, kampanyaların daha açık bir şekilde yürütülmesiyle geniş
katılımın sağlanarak kamuoyu oluşturulabildiği siyasi iletişim faaliyetleri olarak tanımlanabilir.
Bu siyasi iletişimi siyaset pazarlamasının bir parçası olarak kullanmak mümkündür.
Siyasal pazarlamada siyasi blogging’e başvurularak aşağıdaki faydalar elde edilebilir:
- Geleneksel medyada yer almayan haberleri izleyicilere ulaştırma,
- Adayı ya da partiyi daha iyi tanıtma,
- Daha şeffaf bir iletişim kanalına sahip olarak izleyicilerin güvenini kazanma ve
inanılırlığı arttırma,
- Haber vermede ilk olmanın avantajını kullanma,
- Yapılan asılsız haberlerin ya da karalamaların önlenmesinde bir erken uyarı sistemi
görevi görme ve böylece pozitif yönde kamuoyu oluşturma,
- Kullanıcılara/izleyicilere herkese açık bir şekilde kendi yorumlarını yazma yetkisini
vermesi nedeniyle seçmenlerin gerçek fikirlerini ve görüşlerini anında öğrenme ve buradan
hareketle uygun ve doğru bir siyaset pazarlaması stratejisi geliştirme,
- Siyasi gelişmelere ilişkin olarak “gerçekleri” öğrenmeyi mümkün kılma, böylece
şeffaflık sayesinde doğru mesajların iletilmesiyle seçmeni/izleyiciyi ikna etme gücünü artırma,
- Daha uygun maliyetle destek ve yardım toplamaya olanak sağlama,
- Demokrasiyi pekiştirmede bir kaldıraç görevi üstlenmesi dolayısıyla katılımı artırma
ve siyasi kampanyaların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlama.
c) Sosyal ağ ve video paylaşım siteleri yoluyla: Sosyal ağ siteleri, kullanıcıların ister PC,
ister mobil cep telefonlar ile internet üzerinden yeni ve çeşitli yollarla iletişim kurmasını
sağlayan sosyal ağlardır. Bu siteler kullanıcıların kolayca ve basitçe kendi online sayfasını ya
da profilini oluşturmasına ve sıklıkla “arkadaşları” olarak adlandırılan diğer kişilerle online ağ
bağlantısı kurmasını sağlar. Bu bağlantılar birebir temelde ya da herkesin görebileceği
yorumların gönderildiği daha kamuya açık şekilde olabilir. Günümüzde sosyal ağ siteleri son
derece popülerdir ve popülaritesi artan bir şekilde devam etmektedir. İnternet kullanıcıları var
olan sosyal ağ siteleri içerisinde en çok MySpace.com, Friendster.com ve Facebook.com’u
kullanmaktadır. Bu sitelerin yanı sıra video paylaşım siteleri, YouTube.com gibi, de oldukça
popüler hale gelmiştir. Sosyal ağ ve video paylaşım siteleri tıpkı bloglar ve Web siteleri gibi
hem pazarlamada hem de siyasette kullanılmaya başlamıştır. Bu siteler, daha çok genç
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seçmenler tarafından kullanılması ve bir sanal topluluk meydan getirmesi dolayısıyla internette
siyaset pazarlamasında önem kazanmaktadır (Akar, 2009: 176).
2006 ve sonrasında bloglar ve diğer interaktif ve “sosyal” medya, basının ve siyasi ilgi
hatta katılımın odağı haline gelmiştir. 2008’de sorulması gereken soru: Yeni medya olarak
adlandırılan uygulamaların kullanılıp kullanılmayacağı değil (ki bunlar 30 ve altındaki
yaştakiler için yeni değildir), bunların nasıl kullanılacağı sorusudur. Çoğu siyasi kampanya
Myspace,Youtube, Facebook, Second Life, Flickr, Twitter vb. gibi çeşitli uygulamalarla
tecrübe edilmektedir. İlk sonuçlar net olmasa da basın gözlemcileri, kampanya uygulayıcıları
ve siyasi iletişim araştırmacıları için büyük oranda kullanımın olduğunu ispatlayacak bazı
anlayışlar sunmaktadır. Örneğin MySpace ve Youtube seçim kampanyalarını basitçe ama
önemli bir yolla etkilemektedir. ABD’de oy kullanma yaşındaki nüfusun temel segmenti
tarafından kullanılan bu sosyal ağ siteleri, öncelikle kullanıcıyla yönlendirilen, gelecek internet
kuşağını temsil etmektedir. Aynı zamanda bu sosyal ağ ve video paylaşım siteleri bazı faydalar
sağlar:
Artan bir şekilde düşük maliyetle ya da maliyet olmaksızın adayları herkese
duyurmada bir güce sahiptir.
-

Daha az bilinen adaylara mesajlarını yaymada makul bir yer sağlar.

-

Bağışları artırmada ve gönüllüler toplamada online kampanyaları mümkün kılar.

Bununla birlikte Youtube ve MySpace kampanya personeli için bir takım sorunları da
beraberinde getirir. Bunlardan en önemlisi seçim sonuçları için kritik öneme sahip
kampanyaların adayın mesaj ve imajının ötesine geçmesidir.
Yukarıda sözü edilenler haricinde, mobil pazarlama uygulamaları da, siyasal
pazarlamanın gelişmekte olan unsurlarından birisidir. Sosyal medyayla birlikte siyasal
pazarlama kapsamında tutundurma bünyesinde yer alan bir diğer unsurda mobil pazarlama
kapsamındaki reklamlardır. Akıllı cep telefonları sayesinde internetin cebe girmesi, bilgiye
erişimi daha da basit, hızlı hale getirmekte ve politik aktörlere seçmene her an ulaşabilme
imkanı sunmaktadır. Özellikle SMS yoluyla gerçekleştirilen faaliyetler önemli hale gelmiştir.
Seçmenler, sürece daha az dâhil olduğu ve yüksek düzeyde sinizmin yaşandığı kampanyalar
karşısında politik aktörlere yönelik bilgi arayışında olmamaktadır. Bununla birlikte internet
seçmene daha fazla açık ve doğrudan araçlar sunmaktadır. Bu da seçmeni pasif bir konumda
bulunmaktan kurtarmaktadır ( Yılmaz, 2016: 424).
İnternet temelli siyasal pazarlama iletişiminde, sözü edilen teknik ve araçlar,
seçmenlerin kendilerini siyasal süreçlere daha fazla adapte etmelerine katkı sağlamaktadır.
Aşağıda teknoloji temelli siyasal pazarlama iletişimi araçları, öncekilere ek olarak, öz
bir biçimde ele alınmaktadır (Özsoy, 2009: s.111-132)
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1. Tekno-Propaganda Çağı: Günümüzde teknoloji alanında yatırımın en yoğun yapıldığı saha, propaganda alanıdır. İnsanlar tarih boyu karşı tarafı etkilemenin çeşitli yollarını
bulmaya çalışmışlardır.
Modern iletişim alanında, çok çeşitli ve yeni teknolojiler uygulamaya girmektedir.
Özellikle günümüzde giderek daha fazla yaygın kullanımı ile Internet iletişimi, yeni çoklu
ortamlar (multi- medya)'ın sağladığı avantajlar, uydular aracılığı ile sağlanan çok kanallı, yeni
radyo ve televizyon yayımcılığı, görsel ve yazılı iletişim araçlarındaki kalite, CD ROM'lar,
interaktif olarak geliştirilen sistemler ve 2i'nci yüzyılın yeni iletişimsel bireşimleri ve yeni
oluşumsal kompozisyonları içinde, önemli ve öncelikli konumunu korumayı ve geliştirmeyi
kuskusuz daha da artarak sürdürebilecektir.
2. Görsel Mesajların Etkisi: Görselliğin, insan zihninin bir olayı daha çabuk kavramasında büyük rol oynadığı, eğitim ve öğretimin de temel öğelerinden biri olduğu uzmanlarca
ifade edilmektedir.Bunun için etkili bir konuşma için, gerekirse görsel araçların devreye
sokulması ve konuşmanın bunlarla desteklenmesi mesajların hem göze hem de kulağa hitap
etmesi açısından önemlidir. Çünkü görsel araçlar sunulan fikirleri güçlendirir, berraklaştırır ve
açıklığa kavuşturur.
Görsel araçlar devreye sokulduğunda diğer fiziki faktörlerin görsel araçların etkisini
azaltmasının da önüne geçmelidir. Görsel araçların pozisyonu dinleyicilerin kolaylıkla
görebildiği bir yerde değilse veya ışık düzeni net görünmesine engel oluyorsa konuşmayı etkili
kılalım diye düşünürken görsel bir düzensizliğe sebebiyet verilmiş olabilir. Bütün bunların
önüne geçmenin tek yolu, her şeyin baştan düşünüldüğü, gerekirse prova edildiği iyi bir ön
hazırlıktır.
3. Telefon Görüşmeleri: Kimi zaman liderler ve adaylar, sondajlama yöntemiyle seçmenleri rast gele telefonla arayarak konuşmaktadırlar. Bu şekilde aranan bir kişi çevresine bu
deneyimi aktarmaktadır.
4. Video Konferans: Video konferans tekniği, çok uzakta bulunan kişiler ile yüz yüze
iletişim olanağı sağlar. Video Konferans, seyahat giderlerinden ve seyahat sırasında ortaya
çıkan diğer giderlerden de tasarruf sağlar. Vakti değerli üst düzey yöneticilerin zamanını daha
verimli kullanmalarına yardımcı olur.
5. Telekonferans: Telekonferans, uydu sistemlerinin kullanılması aracılığıyla, ayrı
yerlerdeki insanların karşılıklı etkileşim aracılığıyla telekomünikasyon sistemlerinden
yararlanması olayıdır. Telekonferanslar, karşılıklı etkileşime dayalı iletişimin nitelik ve
niceliğini yüceltmeye de fırsat tanırlar. Daha çok sayıda insan sunuşlara doğrudan katılabilir.
Günümüzde bu yönteme sıklıkla müracaat edilmektedir. Liderin programın yoğunluğu ya da
çeşitli mazeretlerle hedef kitleyle birebir temas kurulamadığı zamanlarda, dinleyicilerle aynı
anda birkaç yerde doğrudan bağlantı kurmak suretiyle tele konferans sistemi kullanılabilir.
Liderler bunu daha çok, seçim döneminde gitmeye fırsat bulamadıkları yerlerde kullanmayı
tercih etmektedirler. Fakat etkilerinin yüz yüze iletişim kadar olmadığı da ortadadır.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Siyasal pazarlamanın gelişimi ile ilgili öngörülerde, iki farklı güzergahtan söz edilebilir.
Bunlardan ilki, yerel kampanyacılık olup, siyasal pazarlamanın mikro düzeyine işaret
etmektedir. Ayrıca kamu yönetiminin de, siyasal pazarlama ile daha fazla etkileşime sahip
olacağı da öngörülmektedir. İkinci güzergahta ise, siyasal pazarlama ile teknoloji
bulunmaktadır. Gerek teknolojik araçların gelişimi (telekonferans gibi) gerekse internet temelli
yenilikler (sosyal medya gibi) siyasal pazarlamanın gelişiminde dikkat çekmektedir. Yeni
teknolojiler, siyasal pazarlamanın sansürü az, paylaşımı fazla bir ortamda gelişimine olanak
sunmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi siyasal pazarlamanın gelişim göstereceği alanlardan
birisidir?
a) Siyasal markalama
b) Yerel kampanyacılık
c) İlişkisel pazarlama
d) Hepsi
2) Aşağıdakilerden hangisi altı pazar modelinde önerilen pazarlardan birisi değildir?
a) İç pazar
b) Etki pazarı
c) Rakip pazarı
d) Tüketici pazarı
3) Aşağıdakilerden hangisi internetin siyasal pazarlamaya katkılarından birisi
değildir?
a) İnternet, siyasal partilerin pazarlama alanını genişletebilir.
b) Konvansiyonel medyadan daha pahalıdır.
c) Seçmen ile parti arasında doğrudan bağlantı sağlar.
d) Spesifik grupları hedeflemeye imkan verir.
4) Aşağıdakilerden hangisi siyasal pazarlamanın teknolojik gelişim başlıklarından
birisidir?
a) Web siteleri
b) Siyasi bloglar
c) Sosyal ağlar
d) Hepsi
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5) “.................. adlandırılan iletişim ortamları, multimedya ya da çoklu ortam şeklinde
nitelendirerek metin, görüntü, video, ses gibi ortamların birlikteliğini içermektedir” biçiminde
ifade edilebilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yeni medya
b) İnternet
c) Web
d) Konvansiyonel medya
6) Aşağıdakilerden hangisi siyasal bir partinin webte yer alma nedenlerinden birisi
değildir?
a) Gençleri hedefleme
b) Rakipleri takip etme
c) Sanal altyapı/yetenek elde etme
d) Seçmenden geribildirim sağlama
7) Aşağıdakilerden hangisi siyasal pazarlamada siyasi blogging ile elde edilebilecek
faydalardan birisidir?
a) Adayı ya da partiyi daha iyi tanıtma
b) Geleneksel medyada yer almayan haberleri izleyicilere ulaştırma
c) Haber vermede ilk olmanın avantajını kullanma
d) Hepsi
8) Aşağıdakilerden hangisi siyasal pazarlamada sosyal ağ kullanımı ile elde
edilebilecek faydalardan birisi değildir?
a) Az bilinen adayların mesajlarının yayılması
b) Rakiple sansürsüz mücadele
c) Online kampanya düzenleme
d) Düşük maliyetler

286

9) Aşağıdakilerden
araçlarındandır?

hangisi

teknoloji

temelli

siyasal

pazarlama

iletişim

a) Telefon
b) Video konferans
c) İnternet
d) Hepsi
10) Aşağıdakilerden hangisi yerel kampanyacılığın en önemli faydasıdır?
a) Mikro pazar bölümleme özelliği
b) Daha az rakibin olması
c) Ucuz olmaları
d) Yerel imkanlardan yararlanılması

Cevaplar
1) d, 2) c, 3) b, 4) d, 5) a, 6) b, 7) d, 8) b, 9) d, 10) a.
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14. SİYASAL PAZARLAMADA ETİK

288

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, siyasal pazarlamada etik konusu ele alınmaktadır. Bu amaca uygun olarak,
öncelikle etik ve ahlak kavramları irdelenmekte, ardından da siyasal pazarlamada etik dışı olma
potansiyeli yüksek olduğu düşünülen baskı ve çıkar grupları ile kriz yönetimi başlıklarına
değinilmektedir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Etik ile ahlak eş anlamlı mıdır? Düşününüz.
2) Siyasal pazarlamada etik dışı olma potansiyeli yüksek konu ve alanların neler
olduğunu tartışınız.
3) Siyasal pazarlamada etik kodların neden önemli olabileceğini, etik dışı uygulamaları
düşünerek tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Siyasal pazarlamada
etik, baskı ve çıkar
grupları ile kriz
yönetimi başlıkları ele
alınmaktadır.

Etik ve ahlak arasındaki
farklılık kavranacak, baskı ve
Metinler ve örnekler ile
çıkar gruplarının etkileri ile kriz konuların daha kolay
yönetimindeki etik unsurlar
anlaşılması sağlanacaktır.
özümsenecektir.
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Anahtar Kavramlar


Etik



Ahlak



Baskı grupları



Sivil toplum örgütleri



Lobiler



Düşünce kuruluşları



Machiavellian pazarlama



Kriz yönetimi



Siyasal kampanyalarda kriz yönetimi
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Giriş
Siyasal pazarlama, önceki bölümlerde ele alındığı gibi, siyasal dünyaya etik dışı
unsurları taşımakla suçlanmaktadır. Özellikle siyasal tutundurma kapsamında suçlamaların
yoğunluğu artmaktadır. Ancak hatırlanacağı üzere, söz konusu eleştiri ve suçlamalar, siyasal
pazarlamanın yanlış anlaşılması ve kullanılması ile ilgili olup; kavramın özünden ziyade
uygulamacıların etik dışı yaklaşımlarına dayanmaktadır. Çalışmanın bu bölümünde, önceki
bölümdeki kaygıların tekrarından ziyade etik kapsamındaki diğer hususların üzerinde
durulmaktadır. Buna bağlamda, öncelikle etik ile ahlak arasındaki farklılıklar irdelenmektedir.
Ardından siyasal pazarlamayla ilgili etik kaygıların doğmasına neden olan iki başlık, baskı ve
etki grupları ile kriz yönetimi başlıkları, ele alınmaktadır. Bu bölüm, Gürbüz ve İnal ( 2004),
Devran(2004) ile Polat(2015) eserlerinden yararlanarak hazırlanmıştır.
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14.1. Etik ve Ahlak
Etik, bir eylemi ahlaki açıdan iyi bir eylem yapan niteliksel durumu sorgulamaktadır ve
bu bağlamda: ahlak, iyi, ödev, gereklilik, izin vb. gibi kavramları ele almaktadır. İş ahlakı,
ahlakın belirli bir alanını kapsar. Aslında genel olarak ahlak terimi içinde değerlendirilmesi
gereken iş ahlakının daha iyi anlaşılabilmesi, ahlak teriminin anlaşılmasıyla mümkündür.
Ahlak, bireyle sınırlanabilecek bir kavram olmayıp, belirli bir topluluk ya da toplum içinde
bireyin davranışlarının değerlendirilmesine yöneliktir. Başkalarının iyi dediği şeyi olduğu gibi
kabullenmeyecek, kendimiz iyinin ne olduğunu araştıracağız. Fakat –iyi nedir- veya –iyi olmak
nedir- sorusuna verilen cevaplar yalnızca değişik kültür ve çevrelere, değişik şahsiyetlere sahip
insanlar arasında farklar göstermekle kalmıyor, aynı zamanda bu sorunları düşünme ve
araştırma konusu yapmış kimseler arasında da çok farklı görüşlere yol açıyor. Muhakkak ki
ahlaki davranışla ilgili inançlarımız birer –değer hükmünden- (yargısından) ibarettir. Bir
kimsenin iyi dediği davranış bir başkasınca öyle değerlendirilmiyor, bir kimsenin ulaşmak için
çaba harcadığı hedef bir başkasınca öyle değerlendirilmiyor, bir kimsenin ulaşmak için çaba
harcadığı hedef bir başkasınca kıymet ifade etmiyor.
Etik sözcüğü, toplumda yaygın olarak kullanılan 'ahlak kuralları'ndan daha özel ve
felsefi bir anlam taşımaktadır. Etik, bir kimsenin neyin doğru veya yanlış, haklı veya haksız
olduğunu belirlemesini sağlayan bir değerler sistemidir. Bireyin davranışı sadece kendi
vicdanına karşı değil, aynı zamanda topluluk olarak, mesleki olarak veya kurumsal olarak
belirlenmiş bazı kabul edilebilir normlara karşı değerlendirilir. Bir eylemin ahlaki olup
olmadığını tespit etmedeki zorluk, davranış normlarının bireyden bireye, kültürden kültüre
büyük ölçüde değişiklik göstermesinden kaynaklanmaktadır. Etik, çeşitli olaylar karşısında
gösterdiğimiz davranışların arkasındaki yargılar ele alınarak değerlendirilmektedir. Ahlaki
yargılarımızı ve gündelik hayatta kullandığımız ahlaki terimleri ve bunların konumlarını ele
alan etik, insanlar arasındaki davranış standartlarının belirlenmesine yönelik çalışmaktadır.
Etik, baskı altında olmaksızın yapılan eylemlerle ilgilenmektedir. Eğer herhangi birinin verdiği
kararlar ve yaptığı eylemlerde denetim hakkı yok ise bu durumda etikten de bahsedilemez. Etik
görev ile ilgilidir; kişinin kendisine ve diğer insanlara karşı olan görevlerini kapsamaktadır.
Tablo 14.1: Etik ile Ahlak Arasındaki Farklar
Etik

Ahlak

- Bir felsefedir.

– Gelenek, töre ve değerlerdir.

- Etik evrenseldir.

– Ahlak gelenekseldir.

- Kontrol içseldir.

– Kontrol dışsaldır.

- Etik bireyseldir.

– Ahlak toplumsaldır.

- Davranışları kodlar.

– Ahlak daha çok psikolojiktir.

- Etik bir standarttır.

– Ahlak moral değerlerdir.

Kaynak: Sabuncuoğlu, 2010: 200
Tabloda da görüldüğü üzere, etik ile ahlak benzer içeriklere sahip iki kavram gibi
görünmekle beraber, birçok farklılığa sahiptir. Etik, felsefe temeli ile daha evrensel,
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davranışları düzenleyen standartlara işaret ederken; ahlak yerel(bölgesel) temelli
değerlendirmelerden hareketle, gelenekçi bir yaklaşımı vurgulamaktadır. Bu bağlamda, etik
bireyin içsel kontrol mekanizmaları ve birikimine dayanırken, ahlak toplumsal bir kontrol
mekanizmasıdır. Etik, neyin doğru neyin yanlış olduğunu bireye sunarak toplumdaki yaşamını
düzenlemeye yardımcı iken, ahlak toplumdan bireye bir dayatmadır. Etik ile ahlak arasında
literatürde daha birçok karşılaştırmaya rastlamak mümkün olmakla beraber, çalışmanın
kapsamı dahilinde tartışmalara ve kıyaslamalara burada yer verilmemektedir.
Şekil 14.1: İşletme Etiği Şeması

Çalışma
Etiği

Meslek
Etiği

İşletme
Etiği

Şekilde de görüldüğü üzere, çalışma, meslek ve işletme etikleri birbiri ile kesişim
halindedir. Burada üzerinde durulması gereken nokta, kurumsal anlamda, işletmelerin etik
davranmalarının çıkış noktasının bireysel etiğe dayandığıdır. Birey, hem mensubu olduğu
meslek hem de çalışma alanındaki etik yüklemelerden hareketle, uygun etik davranışlar
geliştirebildiği ölçüde işletme etiğini anlamlandırabilecektir. Bu bağlamda, işletmelerin etik
programları devreye girmektedir. İşletmelerde etik programlar, etik kodlar, etik komiteler, etik
eğitimler, ihbarcılık ve etik denetimini kapsar: (Sabuncuoğlu, 2010:204-205)
İşletmelerde Etik Kodlar: İşletmelerin etik programlarının, ilk aşaması işletmelerin
etik kodlarının oluşturulması ile başlamaktadır. İşletmelerde, işletme etik uzmanları tarafından
hazırlanmış, sınırları belirlenmiş, çalışanlara etik problemlerde yol gösterici olacak bir takım
ilkelere kurallara, standartlara ihtiyaç duyulur. İşletmelerde çalışanlara rehberlik etmek
amacıyla hazırlanmış işletmedeki etik kod kuralları, ilkeleri ve standartları tanımlayan yazınlara
işletmelerin etik kodları denmektedir.
İşletmelerdeki Etik Komiteler: Bazı işletmeler, etik ortamın etkinliğini sağlamak
amacıyla etik komiteler kurmaktadır. Bu komiteler, örgütsel politika ve faaliyetlerin etik
boyutlarını tartışır ve etik ilkelerin, yüksek düzeydeki örgüt politikalarına ve kararlarına
katılmasını sağlar.
İşletmelerdeki Etik Eğitim Programları: Etik eğitim programlarının amacı, etik
sorunlarla karşılaşıldığında işletmelerin bu konudaki politikalarını çalışanlara göstermek ve bu
politikaların günlük çalışma yaşamında alınan kararlara yansımasını sağlamaktır.
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İhbarcılık: İhbarcılık, işletmelerde toplum çıkarlarına ters düşen, ahlak dışı ya da yasa
dışı davranışlara, faaliyetlere ilişkin bilgilerin, işletme içerisindeki birey ya da bireyler
tarafından fark edilip resmi kurumlara iletilmesidir.
İşletmelerde Etik Denetim: İşletme dışındaki bağımsız kurumların, işletmelerin
faaliyet ve uygulamaları ile işletmelerin etik kodları arasındaki farklılığı ölçümlendirmek ve
sorunlu alanları tespit etmek amacıyla işletmeyi denetlemesidir.
Yukarıda sözü edilen unsurlar, siyasal bir parti için de geçerlidir. Siyasal bir partinin
yönetimi, adaylarından çalışanlarına hatta gönüllülerine kadar tüm herkesin partinin etik
ilkelerine göre hareket etmesinden sorumludur. Özellikle etik kavramının ön planda olması,
siyasal bir organizasyonun devamlılığı ve gücü açısından son derece hayatidir. Bölümün
ilerleyen kısımlarında siyasal pazarlamanın etik dışılığına dair şüphelerin yoğun olduğu iki
temel alandan söz edilmektedir.

14.2. Baskı ve Etki Grupları
Siyasal partilerin her grubun sorunlarıyla yakından ilgilenememeleri daha dar çıkarları
temsil eden ve siyasal süreci etkilemeye çalışan etki gruplarının oluşmasına neden olmaktadır.
Baskı grupları, ilgi grupları, siyasal iletişim ağları, siyasal pazarlamada kullanılan araçlar olarak
görülür ve siyasetin içeriğini anlamada yarar sağlarlar.
Baskı grupları, ortak menfaatler etrafında birleşen ve bunları gerçekleştirmek için
siyasal otoriteler üzerinde etki oluşturmaya çalışan örgütsel gruplar olarak tanımlanabilir.
Herhangi bir seçim sürecinde, seçmenleri etkileyebilen birçok kısa ve uzun dönem sosyoekonomik ve siyasal faktörlerin yanında, siyasal pazarlamanın etkisini ölçebilmek zordur.
Siyasal pazarlamada kullanılan farklı etki gruplarının etkinliğini ölçebilmek için tatmin edici
bir yöntem geliştirilememiştir. Ancak siyasal pazarlamada sivil toplum örgütleri, kulis
eylemleri, kamuoyu araştırma sonuçları, sermaye grupları gibi etki gruplarının önemli ve
etkili olduğu kabul edilebilir.
Örgütlü sermaye gruplarının siyaseti belirleme gücünün, diğer toplumsal gruplardan
daha fazla bir etkiye sahip olduğu iddia edilmektedir. Siyasette her zaman hangi etkilerin, hangi
sonuçları doğurabileceğini önceden belirlemek zordur. Ancak bir siyasal partinin seçimlerde
aldığı sonuçları; o partinin ideolojisi, parti örgütü ve siyasal partilerin sivil güçlerle
geliştirebildiği uyum faktörleri etkileyecektir. Eğer bir siyasal parti kendi görüşleriyle paralel
veya paralelleşme eğilimi içerisinde olan sivil örgütlerle ilişkisini geliştirip, uyuşma alanını
artırabiliyorsa, bu durum başarısında etkili olabilecektir. Siyasal pazarlamada bu etkileşim,
siyasal partilerin kendilerini etkileyen etki gruplarıyla, ilişki pazarlamasını geliştirmelerini
gerektirebilir.
İlişki pazarlaması yaklaşımının çekiciliği, sadece kamuyu etkileyen halkla ilişkilerle
ilgili taktik unsurlarına yönelmekten daha çok, parti politikalarına stratejik boyutlar
kazandırmaktadır. Halkla ilişkiler, siyasal kulislere ilişkin, kamunun olumsuz görüşünü
giderebilmeyi sağlama yeteneğine sahiptir.
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Siyaseti etkileyen ve siyasal partileri veya devlet üzerinde baskı unsuru olan 20’den
fazla kavram olduğu belirtilmiştir. Bunlardan bazıları; siyasal gruplar, lobi, siyasal ilgi grupları,
organize gruplar, gönüllü birlikler, baskı grupları, koruyucu gruplar, savunucu gruplar,
kurumsal gruplar, birlik oluşturan gruplar, birlik oluşturmayan gruplar, resmi gruplar, bir
zümreye özgü gruplar ve siyasal gruplar olarak sıralanmıştır. Ticari gruplar ile siyasetçiler ve
siyasal partiler arasındaki bağlantılar son yıllarda özel ilgi duyulan konular olmuştur.
a) Sivil Toplum Örgütleri: Baskı grupları da denilen sivil toplum örgütleri, bugün tüm
dünyada etkili bir rol oynamakladır, Bu gruplar çoğu ülkede siyasal katılımı ve siyasal karar
alma sürecini önemli oranda etkilemekledir. Sivil toplum örgütlerinin üyeleri ortak çıkarları
olan bir grubu oluşturmaktadır ve bu grubun siyasal sisteme yönelik istekleri bulunmakladır.
Sivil toplum örgütü, “üyelerinin ortak çıkarlara sahip bulunduklarını algılayan ve
iktidara gelmeyi amaçlamadan, siyasal sistemi etkilemeye çalışan bir topluluk olarak
tanımlanabilir. Sivil toplum örgütleri veya baskı grupları, iş dünyası içerisinde, doğrudan
doğruya yöresel veya merkezi devletle, kamu politikasını etkilemeyi amaçlamaktadır, Sivil
toplum örgütleri ayrıca bir siyasal partiye bağlı olabilir veya siyasal bir partinin iç pazar
gruplarının dışında, kendi kendilerine bir role sahip olabilirler.
Toplumda yaşayan insanlar arasında, ortaklaşa çıkarlar olduğunun hissedilmesi
durumunda, amaçlarını gerçekleştirmede baskı grupları oluşturulabilir. Baskı gruplarının
çalışmalarının temel nedeni ekonomik olmakla birlikte, ahlaki, dini, ırki ve benzeri nedenler de
baskı gruplarının oluşmasına neden olabilir.
Siyasal partilerin ticaret birlikleri ile iletişime geçmeleri sonucunda, bu birliklerin
desteğini alabilmeleri, siyasal pazarlama sürecini önemli ölçüde etkileyebilecektir. Bu birlikler,
medya ilişkilerini kullanarak parti politikası hakkında, seçmenler üzerinde etkili olabilirler.
Türkiye’de ekonomik ve sosyal amaçlı kurulan KAMU- SEN, TÜSİAD, MÜSİAD veya
kültür amaçlı kurulan Pir Sultan Abdal Dernekleri gibi dernekler, bu tür örgütlere verilebilecek
örneklerden bazılarıdır. Bu örgütler seçim sürecinde ve seçimden sonra iktidarın stratejilerini
ve uygulamalarını yakından etkileyerek, medya aracılığı ile toplumu bilgilendirmekte ve
etkilemektedirler. Bu nedenle, partilerin uyguladığı siyaset sürecinde, bu örgütlerin de etkisinin
olduğu bir gerçektir.
Sivil toplum örgütleri, gerçekleştirilen değişimi etkilemede, bir yöntem olarak medya
ilişkilerini kullanmaktadır. Sivil toplum örgütlerinin fikir ve düşüncelerinin siyasete
yansımaları, siyasal pazarlama sürecinde özellikle parti politika ve stratejilerinin
oluşturulmasında ve parti söylemlerinde etkili olmaktadır.
b) Hedef Tabanlı Etki Grupları Olarak Lobiler: Lobi eylemleri; baskı gruplarının en
önemli, en çok rastlanan ve en etkili baskı yöntemidir. Lobi veya kulis eylemleri, çeşitli çıkar
gruplan tarafından, hükümet eylemlerini etkilemeye çalışan faaliyetlerdir.
Lobiciler genellikle, meclis koridorlarında milletvekilleri ve bakanlarla ilişki kurarak,
belirli konularda yasa çıkarılmasını etkilemek için çalışan kişilerdir. Bu kişiler herhangi bir sivil
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toplum örgütünün üyesi olabildikleri gibi, bağımsız olarak ve sadece bu işte çalışan kişiler de
olabilirler. Türkiye’de lobi eylemleri daha çok, örgüt adına mecliste kulis eyleminde bulunma
olarak görülmektedir. Lobi veya kulis eylemlerine örnek olarak, üniversite rektörlerinin 2004
yılında çıkarılması düşünülen yeni YÖK Yasa Tasarısı ve Meslek Yüksek Okulları’na
uygulanacak katsayı uygulaması ile ilgili görüş bildirerek, gündem oluşturmaları verilebilir.
Lobi, pazarlama iletişiminin genellikle bir alt kümesi olarak görülmüştür. Halkla
ilişkilerin geniş alanı içerisinde bir bölüm olarak kabul edilmektedir. Lobi eylemlerinin, halkla
ilişkiler gibi genel bir pazarlama hizmeti olduğu söylenebilir. Lobi iki anlama gelmektedir:
Birincisi, sistemin çalışması ile ilgili olup ve merkezi veya yerel idarenin çeşitli öğelerince
müzakere edilen, dikkatli bir araştırmaya dayanır. İkincisi, baskı unsuru olması ile ilgili olup,
siyasal gündemde daha fazla yer verilmesi istenilen konulara karşılık, hükümetin yasa yapmak
istediği konularda kamuoyu ve medya desteğini harekete geçirmeyi içerir.
Seçmenler, işletmeler ve lobi gruplarından, siyasal partilere ve siyasetçilere yönelik
önemli baskılar vardır. Partiler karşılaştıkları baskılarla, uygulamalarını değiştirmek zorunda
kalabilirler. Siyasal ideolojiye duyulan güvenin azalması sonucunda, başarı kazanmak isteyen
siyasal partilerin, toplum içerisinde spesifik grupları hedefleyerek, pazarlama teknik ve
stratejilerini bu grupların özelliklerine göre yönetmeleri konusu ağırlık kazanmaya başlamıştır.
Lobi kuralı için birbirinin tersi iki görüş vardır. Birincisi, lobi uygulayıcılarının, sahip
oldukları çıkarları korumak ve devamlılığını sağlamak için demokratik sistemi kötüye
kullandıkları görüşüdür. İkincisi ise, lobi uygulamasının, gerçekten demokratik sürecin bir
bölümü olarak, uygulanması gerektiği yönündeki görüştür. Çünkü lobi eylemleri, kötü siyasal
kararlar ve yanlış verilen bilgilere potansiyel olarak karşı koyabilir.
Yukarıda ele alınan iki düşünceden birincisini, Aktan (2001) yayınlanan bir
makalesinde savunmaktadır. Buna göre, baskı gruplan bir siyasal partiye parasal ve diğer
şekillerde yardımda bulunmaktadır. “Seçim Kampanyası Finansmanı” olarak adlandırılan bu
yöntemde, çıkar ve baskı grupları, destekledikleri partinin iktidarı kazanması durumunda, seçim
sonrasında iktidar üzerinde etkili olmaya çalışarak çıkar ve rant sağlamaktadırlar.
İkinci düşünceye verilebilecek bir örnek olarak, TÜSİAD Genel Başkanı’nın Irak’a
asker gönderilmesi konusunu desteklemedikleri yönünde açıklamalarda bulunmasıdır. Bir sivil
toplum örgütü olan TÜSİAD’ın, Türk toplumunun farklı düşüncelerini kamuoyuna açıklaması,
demokratik sürecin bir gereği olarak uygun bir lobi faaliyeti olarak görülebilecektir.
Lobicilik, devletin düzenleyicilik politikasını etkilemek için, iş dünyası ve devletle ilgili
olmayan organizasyonların isteklerinin bir sonucu olarak gelişme göstermiştir. Harris ve Lock
(1994) lobi uygulamalarının “Machiavellian Pazarlama” olduğunu, siyasal lobi
uygulayıcılarının sorunlarını gidermede, pazarlama kavramı ve tekniklerini kullandıklarını
açıklamışlardır. Karmaşık bir dünya ve toplumda devlet, siyasetçiler ve düzenleyiciler,
pazarlama stratejilerinin geliştirilmesindeki gerekli düşünceleri, ölçüleri ve analizleri pazar
alanındaki eylemler üzerindeki koşullara göre yönlendirmelidirler.
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Niccolo Machiavelli, 1469 ve 1527 yılları arasında Floransa (İtalya)’da yaşayan, sivil
bir devlet görevlisi iken, modern devletin karşı karşıya kaldığı temel sorunların bazılarını bir
ilke olarak kullanmıştır. Machiavelli, iyi bir gözlemci olarak, siyasal iktidarın ele geçirilişini,
korunmasını, büyümesini ve yitirilmesini incelemiştir. Bu olaylara hangi koşulların ne yönde
etki yaptığını araştırmıştır. Sivil toplumun gelişmesi ve etkili yönetimi için, geliştirdiği
kavramları uygulamıştır. Siyasal pazarlama, iyi yönetim, lobicilik, etkili ve ahlaki iletişimin
gelişimine katkıda bulunmuştur.
Machiavelli, Prens adlı eserinde, kuralların nasıl etkilenebileceğine ve gücün nasıl
kullanılabileceğine ilişkin uygulamalı bir bilimsel inceleme sunmaktadır. Siyasal lobi
uygulayıcıları ve şirket kampanyacısının rollerinin, Machiavelli’nin fikrinin modern bir
yansıması olduğu belirtilmektedir.
Siyasal sistem içerisinde lobinin kullanımı, siyaset tarihi kadar eskiye dayanmaktadır.
Ancak kamu politikası sonucunu etkilemede, genellikle var olan bir eğilimi biçimlendirmiştir.
Machiavelli’nin Prens adlı eseri, devlet sürecinin gerçeklerinin oluşmasındaki ilk kuralları
açıklayanlardan birisidir ve devletin karar almasında baskının oynadığı etkiyi ve rolleri
göstermektedir. Machiavelli için temel sorun ise, stratejik planlamanın eksikliğidir. Lobi
uygulamaları veya şirket kampanyası içerisinde devleti etkileyen dış çevreyi biçimlendirmede
(iş dünyası, kamu veya kar amaçsız sektörler için uygulanıp uygulanmadığına ilişkin), stratejik
pazarlama yönetimi uygulamasının yeni şeklidir.
Şekil 14.2’de açıklanan Machiavelli Grafiği, herhangi bir zamandaki iktidar döneminde,
kamu olaylarında uygulanan lobinin, düzene yön vererek kamu düzenini etkileyebildiğini
göstermektedir. Devlet politikaları ne kadar fazla olursa ona yönelik geliştirilen kulis
faaliyetleri de, aynı oranda yükselecektir.
Şekil 14.2: Machiavelli Grafiği

Lobi uygulamacıları, yasayı düzenlemede veya düzenleyici işlemlerin sonucu üzerinde,
seçim sonuçlarını etkileyebilmede büyük bir güce sahiptirler. Sosyal olarak adayı tanıtırlar veya
düzen üzerinde etkili olabilirler. Oysa, bir lobi uygulayıcısı düzenleyici bir görevde olmalıdır.
Lobi uygulayıcıları, kamuoyu araştırmalarına, basın ve radyo-televizyon reklamlarına para
harcarlar. Ayrıca siyasetçilere yardımda bulunabilirler. Ancak yardım sonrasında siyasetçinin
değeri veya siyasetçiden elde edilecek olan çıkar, yapılan harcamadan daha az olabilmektedir.
Çok iyi hazırlanan bir kampanyada; mitingler, resepsiyonlar, reklamlar ve resmi
olmayan brifingler, lobi eylemleri, akşam yemeği ile desteklenen sergi standı gibi araçların bir
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bileşimi kullanılacaktır. Bu durum, devletin karar almasında etkili olma, siyasal lobi
kampanyasına bilgi sağlama veya kamu olaylarının tüm yönüdür.
c) Düşünce Kuruluşları: Ulusal ve uluslararası konularda politik karar vericilere ve
kamuya- kamu politikaları hakkında- bilgiye dayalı kararlar vermelerine yardımcı olmak üzere
politika yönlü araştırma, analiz ve öneriler üreten organizasyonlardır. Siyasal pazarlamada
hizmet sağlayıcı olsalar da, aynı zamanda bir etki ve baskı grubudurlar. Düşünce kuruluşları
yüksek nitelikli insan kaynaklarına sahiptirler. Görüş, düşünce ve önerilerini yayınladıkları
raporlar, kitaplar, periyodik (bülten, dergi vb.) yayınlar ve çeşitli (televizyon, radyo, internet
vb.) medya araçları ile toplumla ( ve kendi hedef kitleleriyle) paylaşırlar. Kamuya malolmuş
fikirler ve öneriler hem siyasiler ve karar vericilerin dikkatini çeker hem de ister istemez bunlara
kulak vermeyi gerektirir. Bir diğer deyişle, bu görüşler siyasi karar vericiler üzerinde bir baskı
oluşturur. Seçmenleri de etkileme şansları, özellikle gelişmiş demokrasilerde, oldukça
yüksektir.
Baskı ve etki grupları birlikte ele alındığında, siyasal pazarlama çaba ve faaliyetlerini
etkileme şansları ve etik açıdan performansları sebebiyle dikkatle incelenmesi gereken
yapılardır. Söz konusu gruplar ya da unsurlar, her zaman doğru ve yararlı bilgi üretme amacı
taşımayacakları gibi, bilgileri çarpıtma, yanlış yönlendirme gibi etik dışı eylemlerle de
anılabilmektedirler. Bu bağlamda, siyasal karar vericilerin söz konusu yapılardan gelen
bilgileri, doğrulattırmadan ya da en azından detaylı bir biçimde incelettirmeden kullanmaları
hoş olmayan sonuçlar doğurma riskini taşımaktadır.
Siyasal parti yönetimleri etik kodlarını oluştururken, baskı ve etki gruplarının rolünü de
tespit etmelidir. Her sivil toplum ya da lobi kuruluşunun parti ile olan etkileşimi kadar,
seçmenle etkileşimi de dikkatle ele alınmalıdır. İlgili grubun belirli olmayan herhangi bir
bağlantısının varlığının incelenmesinden, gelen verinin teyidine kadar birçok unsurun
değerlendirilmesi siyasal bir parti için oldukça önemlidir.

14.3. Kriz Yönetimi
Siyasal pazarlama uygulamalarındaki etik konusunda en fazla dikkat çeken başlıklardan
bir tanesi, partilerin kriz yönetimleridir. Kriz dönemlerinde, parti ya da adayın her koşulda
savunulması bir strateji olarak değerlendirilse de, etik açıdan yapılabilecek her yanlış sadece
partinin değil, makro düzeyde ülkedeki siyasetin yıpranmasına yol açacaktır. Bu kısımda, kriz
( skandal) durumlarındaki yaklaşımlar etik perspektifinde ele alınmaktadır.
Siyasal kampanyalar hiçbir zaman planlandığı gibi gitmeyebilir. Çünkü kampanya
yöneticileri veya adaylar kampanya çalışmaları sırasında neleri yapıp neleri yapmayacaklarını
bilebilirler. Ancak rakip adayın neler yapıp neler yapmayacağını çok iyi tahmin
edemeyebilirler. Dolayısıyla adaylar olası her türlü olumsuz duruma karşı hazırlıklı olmalı ve
hangi durumlarda nelerin yapılıp nelerin yapılmaması gerektiğini önceden saptamaya
çalışmalıdır.
Seçimlere katılan adaylar hakkında skandalların patlak vermesi durumunda kuşkusuz
birçok hasar kontrol taktiği geliştirilebilir. Bu taktikleri şu şekilde özetlemek mümkündür:
1Adaylar iddiaları kabul edip, "Evet benim geçmiş yaşamımda böyle bir olay
olmuştur. Bunu inkar etmiyorum, bu olay benim yaşamımın bir parçasıdır" diyerek geleceğe
dönük plan ve projelerini ön plana çıkarabilirler.
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2İddiaları kabul edip yarıştan çekilmek: Kimi adaylar kampanya sırasında
kendileri hakkında skandalların patlak vermesi durumunda, skandalın partisinin seçimlerdeki
başarısını ciddi bir biçimde etkileyeceğini düşünerek yarıştan çekilebilir.
3Adaylar iddiaları kabul edip, seçmenlerden kendilerini affetmesini isteyerek
yoluna devam edebilir. Seçmenler bu tür adayları affedebilir, ancak onlara oy vermekte ve
onları seçmekte tereddüt edebilir.
4Konuyu hafifleterek geçiştirmek: Örneğin Bill Clinton uyuşturucu
kullandığına ilişkin suçlamaları kabul etti. Fakat arkasından uyuşturucuyu içine çekmediğini
söyleyerek bir anlamda günahını veya başka bir anlatımla, hatasını hafifletmeye çalıştı.
5Konunun önüne taş duvar örmek: Bu taktik basına herhangi bir problemin
olmadığını açıklama taktiğidir.
6Aşılama: Genellikle aşılama en iyi savunma taktiğidir. Aday skandal
patlamadan önce konu hakkında kamuoyuna kısa bir ön bilgi vererek, kendisine yapılacak
saldırının önüne geçebilir.
7Suçlamayı inkar etme ve delil isteme taktiği: Bu taktiği uygulayacak
politikacılar iddiaları ortaya atanların elinde yeterli kanıtın olmadığına emin olmalıdır.
8Olaya sınırlama getirme: Örneğin bir politikacı bu iddiaların gençlik yılları ya
da çocukluk dönemine ilişkin olduğunu ileri sürerek artık olgunlaştığını ve akıllandığını ifade
edebilir.
9Suçlamaları önemsememek: Bazen seçmen adaya ilişkin yapılan suçlamalara
fazla ilgi göstermeyebilir. Bu durumda aday suçlamaların seçim süresinde yapılmamasına dua
etmeli, ya da seçimlerde gündemi fazla etkilememesini sağlayarak konuyu seçimler sonrasında
çözmeye karar vermelidir.
Yukarıda sayılan maddelerden ilk ikisi etik açıdan en doğru yaklaşımları temsil
etmektedir. Çünkü iki durumda da, aday ya da partinin alacağı hasar ortadan kaldırılmış ya da
en azından asgari düzeye indirilmiş olacaktır. Ancak diğer maddelerde, adayın ya da partinin
kendisine yöneltilen suçlamalardan aklanabilmesi, sadece iddianın ispatlanmaması durumunda
işlevselliği artacak stratejilerdir.
Elbette ki, siyasal partilerin karşılaşabilecekleri yegane krizler, aday ya da partinin
yüzleşeceği skandal, krizler ve türevleri değildir. Özellikle siyasal kampanya dönemlerinde
farklı krizlerle karşılaşılması olasıdır. Burada önemli olan kriz yönetim ekibinin varlığıdır.
Siyasal Kampanyalarda Kriz Yönetimi: Kriz yönetimi, kampanyanın başlangıcından
seçim gününe kadar çalışmaların başarılı bir biçimde götürülmesi için, her gün yüzlerce kararın
verilmesini ifade eden bir süreçtir. Kampanya yönetimi süresince bütün sorunlar birbirinden
ayrı ayrı algılanıp değerlendirilerek çözümlenmelidir. Örneğin adayın iş arkadaşının kendisini
kampanya planlayıcısı olarak görmesi bir sorundur. Kampanya materyallerinin bitmesi ve
programlanmış bir organizasyona zamanında yetişilememesi türünden olaylar da önemli
sorunlardır. Ancak, bütün olumsuz olaylar üst üste gelirse kampanya çalışmalarını kriz haline
sokabilir.
Kriz, özellikle seçimin son günlerinde hedef kitlenin gerekli mesajı alamamasına yol
açan ya da daha da kötüsü seçmenlerin olumsuz mesajlar almasına neden olan olaylardır.
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Kampanya yöneticisi kampanyanın karşılaşabileceği her türlü olağanüstü duruma göre kampanyayı planlamak ve adayın başarısı için risk hesaplamalarını ve durum değerlendirmelerini çok
iyi yapmalıdır. Ayrıca, olası her tür krize karşın ekibini hazırlamalı, saldırılara veya komplolara
karşı hızlı biçimde cevap verme alışkanlığı geliştirmelidir.
Kriz yönetiminin en önemli boyutu kriz ortaya çıkar çıkmaz bu krizle ilgilenecek bir
yapının oluşturulmasıdır. Kampanya ekibinde yer alan bazı iletişim danışmanları özellikle kriz
yönetimi ile ilgilenmelidir. Eğer kriz yönetimi ile ilgili uzmanlar kampanyaya dahil
edilmemişse kampanyanın son günlerinde uzman bulup sorunu başarılı bir biçimde çözmek
mümkün olamayabilir. Öte yandan kampanya yönetim komitesi kriz anında gerçek bir çalışma
yapabilir. Bu durumda krizin şiddeti abartılmamalı ve soğukkanlı olunmalıdır.
Krizin kolayca kontrol altına alınabilmesi ve çözümlenebilmesi için kriz çözüm
bütçesinin hazır olması, kampanya iç organizasyonunun başarılı bir biçimde sağlanması ve
gerekli materyallerin hemen elde edilmesi gerekmektedir.
1. Kriz Bütçesinin Oluşturulması: Siyasal kampanya çalışmalarında krizin
çözülebilmesi için en çok gerekli olan şey yeterli bir bütçedir. Özellikle rakip aday veya partinin
saldırılarına cevap verebilmek için medyanın etkin kullanımı gerekmektedir. Çünkü rakip
adayların saldırıları ancak medyanın gerekli düzeyde etkin olarak kullanılmasıyla önlenebilir.
Böyle bir çalışmayı yapmak için bütçe imkanlarının yeterli olması zorunludur. Eğer kampanya
yönetimi medyayı kullanmak üzere yeterli bütçeye sahip değilse, o zaman kendilerine yönelik
gerçekleştirilen saldırılara cevap veremeyecektir. Bu durumda bir kriz kaçınılmaz olacaktır.
2.Kampanya İçi Organizasyonunun ve İletişimin Sağlanması: Olası bir krizi
engellemek için yapılması gerekli çalışmalardan biri de kampanya içi organizasyon ve
iletişimin çok iyi sağlanmış olmasıdır. Başarılı bir siyasal kampanya büyük bir orkestra gibi
çalışmalı; tüm enstrümanlardan birbirine uyumlu sesler çıkmalıdır. Kampanyanın mesajlarını
aktarmada kimlerin görevlendirileceği, kampanyanın teması, aday ya da partinin temel görüş
ve düşünceleri ve kullanılacak sloganlar gibi çalışmanın ana unsurları bütün ekip tarafından
iyice bilinmeli, hazırlanan plana uyulmalı ve kampanya içi iletişim tam olarak sağlanmalıdır.
3. Kampanya Mesajlarının Test Edilmesi: Kampanya çalışmaları sırasında kampanya
çalışanları ile haftalık toplantılar yapılarak, kampanyanın temel mesajlarının hedef kitleye
ulaşıp ulaşmadığı test edilmeli ve mevcut gelişmelerden çalışanlar anında haberdar edilmelidir.
Böylece krize yol açması olası olan mesaja dönük engeller aşılmış olacaktır.
4. Destek Materyallerin Sağlanması: Kampanya çalışmaları sırasında materyaller
sürekli hazır olmalıdır. Bölgelerin istekleri üzerine materyaller derhal ilgili noktaya ulaştırılmalıdır. Hatta kampanya araçlarında devamlı yedek materyal bulundurulmalı ve herhangi bir
seçim noktasında eksiklik varsa hemen giderilmelidir. Ayrıca kampanya için dar zaman
diliminde hazırlanıp hedef kitleye ulaştırılacak sade broşürler önceden bol miktarda hazırlanmalıdır.
5. Adayın Olası Sağlık Sorunlarının Giderilmesi: Kampanya çalışmaları sırasında
adayın sağlık sorunlarının baş göstermesi kampanya açısından büyük bir krizi yaratabilir. Bu
nedenle gerek aday gerekse kampanya yönetimi adayın günlük uyku ve beslenmesinin yeterli
olduğundan emin olmalıdır. Adayın sesinin kısılması ve konuşamaz hale gelmesi daha önceden
organize edilen mitinglerin iptalini zorunlu kılmaktadır.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, ahlak ile etik arasındaki farklılık ortaya konmuştur. Buna göre, etik felsefi
ve evrensel yapısıyla, davranışları kodlayan, içsel kontrole dayalı bireysel bir unsurdur.
İşletmeler gibi siyasal partilerin de, etik kodları oluşturarak iç pazarlarına yol göstermeleri
gerekmektedir.
Bu bölümde, ele alınan bir diğer başlık baskı ve etki gruplarıdır. Çok sayıda çeşidi
olmasına karşın, sivil toplum örgütleri, lobiler ve düşünce kuruluşları öz bir biçimde ele
alınmıştır. Söz konusu unsurlar, temelde demokrasinin gelişimine katkı verme potansiyeline
sahip olsalar da, bilgi çarpıtma ya da yanlış yönlendirme gibi nedenlerden ötürü, paydaş olarak
seçilmeleri hususunda partilerin oldukça dikkatli davranma gereklilikleri vardır.
Kriz yönetimi ise, siyasal pazarlamanın etik perspektifinde bir diğer önemli başlıktır.
Özellikle seçim kampanyaları dönemlerinde aday ya da parti ile ilgili krizlerin etik çerçevede
yönetilmesi oldukça önemlidir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi ahlak kavramının özelliklerinden birisi değildir?
a) Evrenseldir.
b) Gelenekseldir.
c) Toplumsaldır.
d) Psikolojiktir.
2) Aşağıdakilerden hangisi etik kavramının özelliklerinden birisidir?
a) Evrenseldir.
b) Standarttır.
c) Bir felsefedir.
d) Hepsi
3) Aşağıdakilerden hangisi işletme etiği şemasında yer almaz?
a) Çalışma etiği
b) Rekabet etiği
c) Meslek etiği
d) İşletme etiği
4) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin etik programı unsurlarından birisi değildir?
a) Etik komiteler
b) İhbarcılık
c) Rakip istihbaratı
d) Etik eğitimi

305

5) “............. ortak menfaatler etrafında birleşen ve bunları gerçekleştirmek için siyasal
otoriteler üzerinde etki oluşturmaya çalışan örgütsel gruplar olarak tanımlanabilir” ifadesinde
boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Baskı grubu
b) Lobi
c) Düşünce kuruluşu
d) Sivil toplum örgütü
6) “................. üyelerinin ortak çıkarlara sahip bulunduklarını algılayan ve iktidara
gelmeyi amaçlamadan, siyasal sistemi etkilemeye çalışan bir topluluktur” ifadesinde boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Baskı grubu
b) Lobi
c) Düşünce kuruluşu
d) Sivil toplum örgütü
7) “Ulusal ve uluslararası konularda politika karar vericilere ve kamuya bilgiye dayalı
kararlar vermelerine yardımcı olmak üzere politika yönlü araştırma, analiz ve öneriler üreten
organizasyonlardır” biçiminde tanımlanan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Baskı grubu
b) Lobi
c) Düşünce kuruluşu
d) Sivil toplum örgütü
8) Aşağıdakilerden hangisi bir aday hakkında skandalın patlak vermesi durumunda
adayın uygulayabileceği taktiklerden birisi değildir?
a) İddiaların kabul edilmesi
b) Rakibin suçlanması
c) Seçmenlerden af dilenmesi
d) Suçlamaların önemsenmemesi
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9) Aşağıdakilerden hangisi kriz yönetimi kapsamında ele alınması gereken
başlıklardan birisidir?
a) Kriz bütçesinin oluşturulması
b) Mesajların test edilmesi
c) Destek materyallerinin sağlanması
d) Hepsi
10) “Aday skandal patlamadan önce konu hakkında kamuoyuna kısa bir önbilgi
vererek, kendisine yapılacak saldırının önüne geçebilir” biçiminde ifade edilen bir adayın
skandal karşısında izleyebileceği taktik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aşılama
b) Suçlamaları önemsememe
c) Olaya sınırlama getirme
d) İddiaların kabul edilmesi

Cevaplar
1) a, 2) d, 3) b, 4) c, 5) a, 6) d, 7) c, 8) b, 9) d, 10) a.

307

KAYNAKÇA
Akar, Erkan, “İnternetle Değişen Siyaset Pazarlaması: Dünyadan Örneklerle Yeni
Trendler”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:23, s. 171-182.
Akyüz, İrfan, “Siyasal Pazarlama Yaklaşımı ile Seçim Öncesi ve Sonrası Seçmen
Davranışının İncelenmesi”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış
Doktora Tezi, İstanbul, 2014.
Akyüz, İrfan, “Siyasal Pazarlama: Teorik Bir Çerçeve”, 1.Basım, Türkmen Kitabevi,
İstanbul, 2015.
Altunışık, Remzi; Şuayip Özdemir ve Ömer Torlak, “Modern Pazarlama”, 4.Basım,
Değişim Yayınları, İstanbul, 2006.
Alemdar, Mine Yeniçeri ve Nahit Erdem Köker, “Siyasi Partilerin 2007- 2011 Türkiye
Genel Seçimlerinde Web Sitesi Kullanımı ve Karşılaştırmalı Analizi”, Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi Sayı: 31, 2011, s. 225-254.
Arıcı, Ali, “Yeni Medya Çağında Siyasal İletişim: Siyasi Partilerin ve Siyasi Parti
Liderlerinin Sosyal Medya Performansları Üzerine Araştırma”, Pazarlama ve Pazarlama
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 15, 2015, s. 49-67.
Bı̇ lbı̇ l, Emel Karayel ve Nevra Çelı̇ kkol, “Siyasette Markalaşmak: 2014
Cumhurbaşkanlığı Seçimi Adaylarının Siyasal Marka Olarak Konumlandırılmasının Analizi”,
Öneri Dergisi, Cilt.11, Sayı.43, 2015, s. 231-250.
Çelik, Başak Pınar, “Siyasal Pazarlamada Kararlı/Kararsız Seçmen Ayrımı ve
Davranışları Üzerine Bir Araştırma”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 2008.
Çubukçu, M.İhsan, “Siyaset Pazarlaması Genel ve Yerel Seçim Ayrımına Göre Seçmen
Davranışlarının Analizi”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış
Doktora Tezi, Erzurum, 2005.
Devran, Yusuf, “Siyasal Kampanya Yönetimi”, 2.Baskı, Odak İletişim, İstanbul, 2004.
Fidan, Zuhal ve Nuri Paşa Özer, “Siyasi Partilerin Siyasal İletişim Aracı Olarak Web
Sayfalarını Kullanımı”, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Cilt.2,
Sayı.4, 2014, s. 211 – 233.
Göksu, Oğuz, "2014 Yerel Seçimlerinde Siyasal İletişim ve Yeni Medya", Yeni Medya
ve Reklam, Özkan A., Tandaçgüneş, N., Önay Doğan B., Ed., Der'in Yayınları, İstanbul, 2015,
s.313-342.
Gürbüz, Esen ve Emin İnal, “Siyasal Pazarlama: Stratejik Bir Yaklaşım”, 1.Basım,
Nobel Yayın, Ankara, 2004.
308

Özsoy, Osman, “Seçim Kazandıran Siyasal İletişim”, 1.Basım, Pozitif Yayınları,
İstanbul, 2009.
Polat, Cihat, “Siyasal Pazarlama ve İletişim”, 1.Basım, Nobel Yayın, Ankara, 2015.
Sabuncuoğlu, Zeyyat: “İşletmelerde Halkla İlişkiler”, Alfa Aktüel, X.Baskı, Bursa,
2010.
Tan, Ahmet, “İlke ve Uygulamalarıyla Politik Pazarlama”, 1.Basım, Papatya Yayıncılık,
İstanbul, 2002.
Ünal, Ahmet; Sinem Gökçe Güravşar ve Mevlüt Türk, “Siyasal Pazarlamada Bir
Tutundurma Aracı Olarak Kurumsal Web Sitelerinin Kullanımı: Bilgi Sunma Fonksiyonu
Üzerine Bir İnceleme”, Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi: Kurumsa
Yönetim ve Kurumsallaşma, 2015, s. 24-41.
Yılmaz, Kadri Gökhan, “Politik Pazarlama Karmasına Kavramsal ve Güncel Bir Bakış”,
İşletme Araştırmaları Dergisi, 8/1, 2016, s. 413 – 431.

309

