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SİYASAL İLETİŞİMDE DEĞİŞEN FOTOĞRAF RETORİĞİ
Öz
Siyasal iletişim, 21. yüzyılın başında, hızlı bir ivme kazanarak geniş kitlelere ulaşmayı ve yeni medya yoluyla kamuoyu oluşturmayı kolaylaştıran bir sürece evrilmiştir. Bu çalışmada, siyasal iletişimin yoğun olarak yaşandığı seçim kampanyalarında, ikna aracı olarak fotoğraf kullanımının, yeni medya mecraları ile uğradığı
değişim ortaya konmuştur. Çalışmada, 2015 genel seçimlerinde, İstanbul'un 3
seçim bölgesinde, AKP, CHP, HDP ve MHP' nin, resmi aday listelerinin ilk 10
sırasında yer alan milletvekili adayları denek olarak incelenerek, adayların 28 Nisan- 28 Mayıs 2015 tarihleri arasındaki seçim kampanyalarında Facebook, Twitter
ve Instagram gibi sosyal ağları kullanma oranları ve bu ağlarda paylaştıkları
fotoğraflar incelenmiştir. Adayların, sosyal medya mecralarındaki fotoğraf
paylaşımları, grafiklerle nicelik, nitelik ve içerik olarak değerlendirilmiş; fotoğrafın
icadından itibaren geçmiş siyasal aktörlerin fotoğraf kullanım biçimleri ile sosyal
medyadaki siyasal iletişim amaçlı fotoğraf kullanımları karşılaştırılmıştır. Ortaya
çıkan sonuçlar grafiklere dönüştürülerek günümüz siyasal iletişiminde, siyasi aktörlerin kitleleri ikna etmek için fotoğraf kullanımına verdikleri önem ve fotoğrafların biçim, içerik yönünden uğradığı değişim ve farklılıklar tespit edilmiştir.
Siyasal iletişimde fotoğraf kullanımının 2015'te geldiği aşamada; siyasetçiler,
önceki siyasetçiler gibi, geniş halk kitlelerine ulaşmayı, hedef kitleyle iletişim
kurmak için, fotoğrafın çekim ve etkileme gücünden yararlanmayı hedeflemektedir. Klasik iletişim araçlarından farklı olarak, günümüzde siyasilerin, fotoğraflarını
yaygın biçimde sosyal medyada kullanması, sosyal medya platformlarına yüklenen
fotoğrafların büyük bir kısmının profesyonel destek almadan, amatör kayıt cihazları ile elde edilmiş olması, hatta siyasi aktörlerin fotoğraflarını kendisinin çekmesi
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(selfie) ve bunları sosyal ağlarda anlık paylaşması, siyasal hayatımıza, yeni iletişim
araçlarının ve yöntemlerinin girdiğinin göstergesidir.
Anahtar kelimeler: Siyasal İletişim, Sosyal Medya, Fotoğraf
THE CHANGING RHETORIC OF PHOTOGRAPHY IN POLITICAL
COMMUNICATION
Abstract
In the 21st century, political communication has evolved into a process with a
heightened momentum that eases reaching larger masses and forming a public
through media. This study demonstrates the use of photography in election campaigns as a tool for persuasion and various changes it undergoes with the newly
emerging media channels. The study takes the first 10 candidates in the official MP
candidacy lists of AKP (JUSTICE AND DEVELOPMENT PARTY), CHP (THE
REPUBLICAN PEOPLE’S PARTY), HDP (THE PEOPLE’S DEMOCRACY
PARTY) AND MHP (THE NATIONALIST MOVEMENT PARTY) in the 3 election zones in Istanbul in the 2015 elections; and analyzes the ratio of their use of
such social media networks as Facebook, Twitter and Instagram and the photographs they shared in those contexts between 28 April and 28 May, 2015. The candidates’ photo sharings have been evaluated in graphics in terms of number and
content. The study has compared the ways photographs were used by past political
actors since the invention of photography with the uses of photography in social
media for the purposes of political communication. The obtained results have been
converted into graphs in order to determine the importance contemporary political
actors give to photography for persuading social masses and to understand the
changes photographs have undergone in terms of form and content. Looking at the
stage the use of photography has developed into in the year 2015, it’s possible to
observe that politicians --- like their predecessors--- aim to avail themselves of the
photograph’s power of influence and attraction to reach the target population and
communicate with larger masses. As different from classical tools of communication, the fact that politicians largely uses photographs in social media, that most of
these photographs seen in social media platforms are taken with rather amateur recording devices without getting any professional assistance, and that politicians
even take and upload selfies shows the entry of new communication tools and
methods in our life.
Keywords: Political Communication, Social Media, Photography
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GİRİŞ
İletişim, yüzyıllar boyu, yaşamın vazgeçilmez bir unsuru ve sosyo-kültürel düzen kurmanın önemli bir koşulu olarak kabul edilmektedir. İnsanoğlu, başka türdeşleriyle karşılaştığı ilk
çağlardan itibaren, kendi duygu, düşünce ve isteklerini karşısındakine aktararak onlarla iletişim
kurmaya, karşısındakini kendi gibi düşünme veya davranma konusunda ikna etmeye çalışmış;
bu ikna çalışmaları, sonraki çağlarda, siyaset söz konusu olunca önem kazanmış; siyasi aktörler,
bireyleri veya kitleleri yönlendirmek, kendini destekler hale getirmek için daha fazla gayret
göstermişlerdir.
İnsanlar arasındaki iletişim ve etkileşim biçimleri, tarihsel süreçte, teknolojik gelişmelere
koşut olarak değişim ve gelişim göstermiş; siyasal iletişimde bu süreç, 21. yüzyılın başında,
hızlı bir gelişim göstererek yeni medya yoluyla geniş kitlelere ulaşmayı ve kamuoyu oluşturmayı kolaylaştıran bir sürece dönüşmüştür.
Siyasal iletişim, başlangıçta, siyasilerin, seçmen kitlesiyle kurduğu iletişim biçimi olarak
tanımlanırken, zaman içerisinde bu kavram, kamuoyu oluşturmada kitle iletişim araçlarını, kamuoyu araştırmalarını ve bu araştırmaların siyasal yaşam üzerindeki etkilerini, özellikle, seçim
kampanyaları ve siyasal reklamcılığı bünyesine katarak genişlemiştir.
Siyasal iletişim, içeriğinde "egemenlik", "yönetim", "güç/iktidar" gibi kavramları barındırmaktadır. Bu bağlamda siyasal iletişim, kitleleri, bir amaç doğrultusunda egemen güç lehinde
ikna etmek için çabalamaktadır. Bu ikna etmede kullanılacak olan dil ve araçlar; yönetime ve
iktidara talip olan kişiler, onların oluşturduğu siyasal kurumlar ve bu iletişimde görev alan kısaca "siyaset sektörü" olarak tanımlayabileceğimiz profesyoneller tarafından belirlenir. Bu nedenle Aysel Aziz, siyasal iletişim kavramını; "belli ideolojik amaçlarını, toplumda belli gruplara,
kitlelere, ülkelere ya da bloklara kabul ettirmek ve gerektiğinde eyleme dönüştürmek, uygulamaya koymak üzere siyasal aktörler tarafından çeşitli iletişim tür ve tekniklerinin kullanılması
ile yapılan iletişim" (Aziz, 2003, s.3) olarak tanımlamaktadır.
Siyasal iletişimi, salt seçim dönemlerinde yapılan, sadece seçimlere odaklı "seçmen ikna
paradigması" olarak tanımlamak ve ele almak, bu kavramı oldukça dar bir alana sıkıştırmak
olur. Ferruh Uztuğ; "Siyasal iletişimin boyutlarını siyasal kampanya-seçim dönemi- ve seçim
dışı zaman olarak iki farklı bağlamda ele almak yerinde olacaktır… Seçim dönemi gerçekleştirilen siyasal kampanya iletişimi, -profesyonelleşme bağlamında- siyasal rekabette üstünlüğün
kurulması sürecinin başrol oyuncularından biri" (Uztuğ, 2007, s.18) diyerek, bu sürecin önemine işaret eder. Siyasal iletişimin en önemli ve etkileyici zamanı, seçim dönemi gerçekleştirilen
iletişim çalışmaları olmakla birlikte, siyasal iletişimi seçim dışı ve seçim dönemi olarak birbirinden ayırmamak gerekir. Siyasal iletişim, siyasal yaşama egemen olan her düşüncenin, her
ideolojinin, hem seçim dışı, hem de seçim süreci içinde çeşitli ve farklı araçlar kullanarak yapılan, devamlılık içeren bir iletişim biçimidir.
Siyasal iletişim araçları
Tarihsel süreçte, siyasal iletişim araçları 19. Yüzyıldan itibaren sürekli değişim ve gelişim
göstermektedir. Siyasal iletişimin ilk ve en etkili aracı gazetedir. Gazeteciliğin halka açılması ve
geniş kitlelere erişmesi, gazetenin günümüze kadar etkili bir siyasal iletişim aracı olarak yaşamasına neden olmuştur. 1. Dünya Savaşı ve sonrasında radyo, 2. Dünya savaşından sonra da
televizyon, kitle iletişiminin vazgeçilmez araçları olmuştur. 21. Yüzyılın bir fenomeni olan internet, siyasal iletişimde gittikçe ön plana çıkmasına rağmen -özellikle- televizyon, günümüzde
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de önemini korumaktadır. Oya Tokgöz siyasal iletişim araçlarındaki bu gelişim sürecini şöyle
özetlemektedir: "Gazeteler, 19. Yüzyılın ortalarından 1. Dünya Savaşının sonrasına; hatta
1920’lerin sonlarına kadar, halkı haberli kılma, bilgilendirme hakkını, olanağını, hatta ayrıcalığını elinde tutan toplumsal ve teknolojik kurumlar olagelmişlerdir. Önce radyo, daha sonra televizyon gazeteciliğin tahtını sarsmış olmakla birlikte, gazetecilik bir kurum olarak toplumdaki
konumunu ve siyasal iktidarla olan ilişkisini sürdürmüştür. Televizyonla mücadelesini sürdürürken, kablolu televizyonun, uydu teknolojisinin, bilgisayarların, internetin devreye girmesine
de tanık olmuştur/olmaktadır" (Tokgöz, 2014, s.39). Günümüzde, her ne kadar klasik iletişim
araçları önemini korumaya devam etse de, bloglar, sosyal ağ siteleri, forumlar, wikiler gibi sosyal medya adı verilen yeni mecralar, önemli siyasal iletişim araçları olarak ön plana çıkmaya
başlamıştır.
Siyasal İletişimin Sosyal Medyada Kullanılması
2000’li yıllardan itibaren internet tabanlı siyasal iletişimin ilk uygulandığı ülke ABD olmuştur. 2008 ve özellikle 2012 başkanlık seçimlerinde, Demokrat Parti adayı Barack Obama,
sosyal medya platformlarını, klasik iletişim araçlarından daha etkin biçimde kullanmış, bu, ona
önemli bir avantaj sağlamıştır.
Sosyal ağlar çok düşük maliyetlerle, çok kısa süre zarfında oldukça geniş kitlelere ulaşma
olanağı sunmaktadır. Kullanım maliyetinin düşüklüğü, geri dönüşün çok hızlı olması ve erişilen
insan sayısının fazlalığı her geçen gün, sosyal ağları daha etkin bir siyasal iletişim aracı haline
getirmiştir.
Teknolojik gelişmelere koşut olarak gelişen bu platformlar, siyasal aktörlerin, iletişim
alışkanlıkları ve yöntemlerinin değişmesine olanak sağlamıştır. "Teknolojik paradigmanın toplumsal yapı ve hareketlerde ortaya çıkardığı bu dönüşüm içinde yaşadığımız toplumun "ağ toplumu" olarak ifade edilmesine neden olmuştur. Ağ toplumu olarak ifade edilen bu toplum tipi,
kendinden önceki toplum tiplerinin aksine çok hızlı bir şekilde dünyanın çok büyük bir kısmına
yayılarak toplum yapılarını dönüştürmeye başlamıştır (Köseoğlu ve Al, 2013,s.109).
Sosyal medyanın, siyasal iletişim aracı olarak yoğun olarak kullanımı hemen hemen bütün siyasi partilerin ve parti alt oluşumlarının sosyal ağlarda aktif bir hesabının bulunmasına ve
siyasi programlarını bu ağlar üzerinden sürdürmesine olanak sağlamıştır.
Yakın tarihteki siyasal hareketlere bakıldığında, teknolojik ve parasal olanaksızlıklar nedeniyle, klasik siyasal propaganda araçlarıyla kitlelere ulaşma hususunda karşılaşılan zorluklar
ve sorunlar vardı. Bu nedenle, klasik iletişim araçlarıyla sınırlı sayıda hedef kitleye hitap edilebiliyordu. Oysa sosyal ağlar, çok kısa sürede büyüyen, iletisini aynı anda tüm kullanıcılara hızla
ulaştırabilen, dahası, saklanabilir bir özellik taşıdığından, etkisini uzun süre koruyabilen bir
iletişim platformudur. Sosyal medya üzerinden verilen bir mesaj, klasik yöntemlerle mukayese
edilemeyecek kadar geniş kitlelere ulaşabilmektedir.
Sosyal medyanın bizzat siyasi aktörler tarafından kullanılması, siyasilerle seçmenler arasında kolay, ucuz, etkili ve hızlı bir iletişimin sağlanmasına, siyasi aktörlerin yanında, hedef
kitlenin, sosyal platformlar sayesinde aktif konuma geçmesine olanak sağlamaktadır. Bu yeni
iletişim yoluyla bireyler, aldıkları iletileri başkalarıyla paylaşabilir, iletilerle ilgili olumlu ya da
olumsuz yorum yapabilir, geri bildirimde bulunarak, siyasilerin bu geri dönüşleri değerlendirmelerine olanak sağlamıştır. Dolayısıyla bu yeni siyasal iletişim yöntemi, siyaseti, bazı kişilerin
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ve güç odaklarının tekelinden çıkararak, siyasete katılmayı, herkesin uğraşabileceği bir alan
haline getirmiştir.
Klasik iletişim araçlarının, siyasal otoriteler tarafından kolaylıkla kontrol altına alınabilmesi, denetlemenin pek kolay olmadığı sosyal medya platformlarına önemli bir avantaj sağlamaktadır. Fakat son zamanlarda bazı otoriter yönetimlerin bu alana da müdahale etmek istemesi,
medya ve fikir özgürlüğü açısından olumsuz sinyaller vermektedir.
Siyasal İletişimde Fotoğraf Kullanımı
Görsellik, eğitim ve öğretimin temel araçlarından biri olarak insan zihninin bir olayı daha
kolay kavramasında önemli rol oynar. Verilmeye çalışılan mesajların etkili ve kolay anlaşılması
için, görselliğin devreye sokularak konunun görsel araçlarla desteklenmesi, insan zihnini canlı
tutar, öğrenmeyi kolaylaştırır. "Yapılan bilimsel araştırmalarla, yeni bir bilginin sunumunda ve
mesajın algılanma sürecinde etkili olan noktalar belirlenmiştir. Buna göre, bir mesajın algılanmasında görmenin yüzde 75, duymanın yüzde 13, dokunmanın yüzde 6, koklamanın yüzde 3,
tat almanın da yüzde 3 oranında etkili olduğunu görülmüştür. Bu rakamlar mesajın algılanma
sürecinde görselliğin ne kadar önemli olduğunu gerçeğini gözler önüne sermiştir" (Özsoy, 2009,
s.112).
İcat edilmelerinden kısa bir süre sonra, görsel araçların önemini fark etmiş olan siyasal
aktörler, mesajlarını güçlü kılmak, geniş kitlelere ulaştırmak ve etkili propaganda yapmak için,
siyasal etkinliklerinin çoğunda görsel unsurlardan yararlanmışlardır. Bulunuşundan kısa bir süre
sonra, gerçeklikle olan bağı nedeniyle fotoğraf, siyasal yaşamda kullanılan görsel araçlar içinde
ayrı bir yere sahip olmuştur. Siyasal aktörler, fotoğrafın çekim ve etkileme gücünden yararlanarak hedef kitleleri etkilemeyi ve bu yolla sonuç alıcı kampanyalar yapmayı hedeflemişlerdir.
Siyasal İletişimde Klasik Medyada Fotoğraf Kullanımı
Siyasilerin görsellik kullanarak mesaj verme ve imaj yaratma çabaları fotoğrafın sosyal
hayata girdiği 19. Yüzyılın ortalarında başlamıştır. Bu yüzyılda siyasal iletişimde fotoğrafın
kitleleri etkileme gücü keşfedilmiş; fotoğraf; siyasi liderler tarafından etkili bir propaganda aracı
olarak kullanılmış; 20.yüzyıl başlarından itibaren ortak bir siyasi portre fotoğrafı dili ortaya
çıkmıştır.
Fotoğrafın siyasal içerikte kullanılarak, propaganda gücünden yararlanılmasına önemli bir
örnek; New Yorklu fotoğrafçı Mathew Brady’nin 1860 yılında çektiği Abraham Lincoln portresidir. 1860 yılındaki başkanlık kampanyasında kullanılan, güçlü ve tek adam imajını fazlasıyla
hissettiren bu fotoğraf, Lincoln'ün seçimlerdeki başarısında önemli bir rol oynamıştır.
"Lincoln; ülke çapında konuşmalarla yapacağı tanıtımını, fotoğrafların yer aldığı gazete
ve broşürlere bırakmış, dolayısıyla o dönemde herkes tarafından iddia edilen ürkütücü görünümüne ilişkin görüşlerin çürütülmesinde kullandığı fotoğraflar önemli bir rol üstlenmiştir. Mayıs
1860'da Harper's Weekly Magazine’in ve Ekim 1860’da da Leslie’s Weekly Magazine’nin,
Mathew Brady tarafından çekilmiş olan Lincoln portrelerini tam sayfa yayımlamasıyla başlayan
süreç tüm ülkeye yayılmış, dolayısıyla Lincoln hiç bir yere gitmeden kampanyasını yürütebilmiştir. Goldberg’in belirttiğine göre, Lincoln'ü başkan yapan Brady'in fotoğraflarıyla Cooper
Institute konuşmasıdır" (Bayraktaroğlu, 2004, s.38-39).
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Figür 1: Abraham Lincoln,
Fotoğraf, Mathew Brady, 1860

Figür 2: Abraham Lincoln,
Harper's Weekly Magazine, 1860

Lider fotoğrafları içinde şüphesiz Hitler portrelerinin ayrı bir yeri vardır. Döneminin en
büyük imaj dehası sayılan Alman lider Hitler’in, Heinrich Hoffmann tarafından çekilen yukarıdaki fotoğrafı, Hitler’in bütün devlet daireleri ve okullara astırttığı, binlerce kartpostal baskısını
halka dağıttığı önemli bir portre fotoğrafıdır. Hitler’in liderlik duruşunu yansıtan bu güvenli ve
kararlı lider portresi, ikon haline gelmiş, meydanlarda sempatizanları tarafından taşınmıştır.

Figür 3: Adolf Hitler, Fotoğraf, Heinrich Hoffmann, 1935
Mustafa Kemal Atatürk, kitle iletişim aracı olarak fotoğrafın önemini en erken kavrayan
siyasi liderlerden biridir. O, fotoğraflarının çoğunda fotoğrafın kitlelere mesaj vermedeki rolünü
bilerek pozlar verir. Fotoğraflarında son derece şık kıyafetler giyen Atatürk, çektirdiği fotoğraflarla, yaptığı devrimlerin güçlenmesine görsel yönden katkı sağlamaya çalışır. “Mustafa Ke-
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mal’in görsellik önermeleri, çoğunlukla modernizm üzerinedir ve bu önermeler izleyici tarafından ciddiye alınmaktadır. Ve bu önermeler imajlar ile desteklenmektedir. Bunlar bir devrimin
göstergeleridir” ( Müstecaplıoğlu, 2018, s.295).

Figür 4: Bill Clinton, Fotoğraf Anonim, 1999

Figür 5: Recep Tayyip Erdoğan,
Vatan Gazetesi, 2010

Fotoğraflarda aile bireylerinin yer alması; çocuklarla birlikte fotoğraf çektirme "halkla
birlikte ve sizlerden biri" mesajı yanında, siyasi aktörün bir aile babası olduğunun göstergesi
olarak ister totaliter, ister demokratik yönetimlerde, hemen hemen tüm siyasi aktörler tarafından
kullanılan bir propaganda ve imaj yönetim biçimidir. Çocukla yapılan propagandada, yaşça çok
küçük çocukların olayları tam olarak algılayamaması, kendisiyle ilgilenen liderin kimliği ve
konumu hakkında hiçbir bilgiye sahip olmamasından kaynaklanan bir masumiyet söz konusudur. Bu durum, liderlerin bebeklerle yaptıkları propagandaya da - kurgulama bir sahne olmamasından kaynaklanan- bir doğallık ve içtenlik anlamı yüklemektedir.
Siyasal iletişimde semboller, imaj oluşumunda önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle,
imaj oluşturmaya yönelik kampanyalar bağlamında oluşturulan fotoğraflarda; beden dili, dış
görünüm, kullanılan renkler, duruş, jest ve mimikler, göz teması gibi sözsüz iletişim kodlarına
yer verilmektedir. Örneğin, işçi sınıfı tarafından çabuk kirlenme nedeniyle iş elbisesi olarak
kullanılan mavi renkli gömlek, Bülent Ecevit’le birlikte sembol haline gelmiş; pek çok siyasal
aktör tarafından yaygın olarak kullanılmıştır. Mavi gömlek, seçmenlerine "ben sizden biriyim ve
sizi anlıyorum" mesajını verirken, aynı zamanda gökyüzünü, gökyüzü de özgürlüğü ve barışı
simgelemektedir.
İmaj oluşumunda bazı renklerin kullanılması ve ona ilişkin algıların oluşmasına örnek
olan bir diğer renk, beyazdır. Pek çok siyasal lider, temizliğe ve saflığa gönderme yapmak amacıyla beyaz gömlek ve güç sembolü olarak koyu renk takım elbiseyi tercih etmektedir.
Tarihsel süreçte siyasilerin sembolik işaretler yaparak mesaj vermeye çalıştıkları birçok
örnek fotoğraflarla da karşılaşılmaktadır. Simgeleşen işaretler arasında Winston Churchill’in
İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Victory (zafer) kelimesinin baş harfini taklit ederek parmaklarıyla yapmış olduğu işaret, tüm dünyada zaferin simgesi kabul edilmiş; bu işaret, günümüze
kadar pek çok siyasi lider; hatta halktan kişiler tarafından bile yaygın olarak kullanılmaktadır.
51. Hükümetin Başbakanı olan Tansu Çiller’in de işaret parmağıyla yaptığı "Haydi Türkiye’m
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İleri" şeklindeki hareketi ve bu hareketi kullanarak çektirdiği portreleri, medyada kullanılan
sembolik fotoğraflar arasındadır.
Siyasal liderler, etkili fotoğraf elde etmek için, dönemlerinin usta fotoğrafçılarıyla çalışarak, öncelikle liderleri ihtişamlı göstermeyi hedeflemişlerdir. "Her insan görsel açıdan etkileyici bir görünüme sahip olmayabilir. Ancak konusunda uzman bir fotoğrafçı tarafından çekilen
fotoğraflarda, her insanın görsel olarak etkileyici göründüğü bakış açıları ve özellikleri ortaya
çıkarılabilir. Burada önemli nokta, adayın hangi yönünün güçlü olduğunun bulunması ve görsel
olarak fotoğrafla vurgulanmasıdır" (Uztuğ, 2007,s.356). Portre fotoğraflarının etkileme gücünde, ihtişamlı görünüşün yanında göz teması dediğimiz bakışlar da her zaman çok önemli olmuştur. Çünkü bakış, karşıdaki kitle ile doğrudan ilişki kurar, kendine güvenen bir insan imajı verir.
"Portre fotoğraflarının olağan sayılan retoriğinde, kameraya bakmak bir ağırbaşlılık, samimiyet
ve içindeki özü açığa çıkarma eğilimi işaretidir. Bunun için, fotoğrafın tam cepheden çekilmesi
törensel amaçlı (nikâh, mezuniyet, vb.) resimlerde doğru görünürken, seçimlerde aday olan
siyasetçilerin reklamı amacıyla billboard' larda kullanılan fotoğraflarda aynı derecede uygun
düşmeyecektir. "Siyasetçiler açısından, üççeyreklik bakış daha münasip sayılır -bu, yüz yüze
gelmekten ziyade dikkati ayarlayan bir bakıştır ve onu kendisine bakan kişiyle, yani şimdiki
zamanla bir ilişki kurmak yerine, daha soylu bir duruşla ilgisini geleceğe yönelten bir bakıştır"
(Sontag, 2005,s.46). Bu bakış biçimi, bazı Batılı liderlerde olduğu gibi, Atatürk ve İsmet İnönü
gibi siyasetçiler dâhil, pek çok siyasal figürde, ön plana çıkarılmış; propaganda fotoğraflarının
vazgeçilmez duruşu olmuştur.
Liderlerin propaganda amaçlı fotoğraflarında, bazı fiziki kusurlarını gizlemek veya farklı
göstermek için birtakım çekim hilelerine başvurulur. Örneğin, bazı siyasiler, aslında orta boylu
olmalarına rağmen, uzun boylu gösterilmeleri için alt açıdan fotoğraflandırılırlar.

Figür 6: Adolf Hitler,
Fotoğraf, Heinrich Hoffmann,1934

Figür 7: Joseph Stalin,
Ressam, F.S. Shurpin, 1948
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"Hitler daha uzun boylu görünmesi ve kahramana benzemesi için alttan fotoğraflanmış ve
gökyüzüne karşı gösterilmiştir. Fyodor Şurpin'in Stalin portresinde de aynı yöntem kullanılmıştır. Kısa boylu diktatörlerden bir diğeri olan Mussolini, birliklerini denetlerken ve selâmlarını
alırken tabureye çıkmaktadır. Aynı şekilde, Nicolae Çavuşesku'nun fotoğrafları, Romanya Komünist Partisi gazetesi Sciteia' da yayınlanma izni verilmeden önce kırışıklıklardan arındırıldı.
Çavuşesku da kısa boylu bir liderdi ve bu gerçeğin gizlenmesi için büyük emek harcanırdı. İngiliz tercümanın anlattığına göre, Çavuşesku'nun havalimanlarında yabancı temsilciler ile resimleri, en az diğer kişi kadar iri görünmesi için hep dar açıdan çekilirdi" (Burke,2003, s.79-80).
Tarihsel süreçte, kitleleri ikna için, siyasi aktörler tarafından kullanılan fotoğraflar,
20.yüzyılın ortalarına kadar, genellikle güçlü ve tek adam imajını vermeye çalışan lider fotoğraflarıdır. Profesyonel fotoğrafçılar yoluyla yaratılmaya çalışılan bu imaj, sonraki siyasal aktörler tarafından uzun yıllar taklit edilecek, hatta günümüze kadar ulaşacaktır. Klasik medyada,
fotoğraf yoluyla etkili mesaj vermek ve kitlelerle siyasal iletişim kurmak için çalışan bu uzman
fotoğrafçılar, siyasileri, idealize edilmiş ve etkileyici göstermek için, fotoğrafa çeşitli müdahaleler yapmış, kullanılan fonlar, aksesuarlar ve sembolik vücut diliyle farklı bir lider imajı vermeye
çalışmışlar, tarihsel süreçte çok seçkin ve etkili fotoğraf örnekleri vermişlerdir.
Siyasal İletişimde, Sosyal Ağlarda Fotoğraf Kullanımı
21. Yüzyılın başından itibaren internet ve bilgisayar alanında yaşanan gelişmeler, sosyal
medya oluşumunun yolunu açmış ve yeni iletişim ortamları doğmuştur. İnternet çerçevesinde
oluşturulan sosyal platformlarda, görsellik vazgeçilmez bir öğe haline gelmiş, fotoğraf kullanımı toplumun her kesimine inanılmaz bir hızla yayılmıştır.
Günümüzde, siyasal hayatımıza yeni iletişim araçlarının ve yöntemlerinin girmesiyle,
klasik iletişim araçlarından farklı olarak, siyasiler, fotoğraflarını yaygın biçimde sosyal medyada kullanmaya, sosyal medya platformlarına yüklenen fotoğrafların büyük bir kısmının profesyonel destek almadan, amatör kayıt cihazları ile elde etmeye, hatta fotoğraflarını kendi çekmeye
(selfie) ve bunları sosyal ağlarda anlık paylaşmaya başlamışlardır. Günümüzde, siyasal iletişimde, kitle iletişim araçları -gittikçe çeşitlenerek- çok yoğun olarak kullanılmaktadır. Doğal olarak
gerek yazılı, gerek görsel, gerekse internet üzerinden yapılan iletişim çalışmalarında yeni teknolojiler ve yeni mecralar ortaya çıkmaktadır.
1990'ların başında ortaya çıkan ve geniş kitlelere ulaşma konusunda düşük maliyetli bir
araç olan internet, geleneksel kitle iletişim araçlarının aksine, tek yönlü ve yukarıdan aşağıya
doğru olan siyasal iletişim kurma yöntemini uygulamaz. İnternet; mevcut kitle iletişim araçlarında yapısal ve biçimsel değişimlere neden olmakta, kitleleri harekete geçirmekte, kamusal
alanda şeffaflaşmayı sağlamakta, kitlelere daha katılımcı bir demokrasi olanağı sunmaktadır. Bu
yeni sofistike medya ortamı, siyasal partiler ve seçmenleri arasındaki iletişim eksikliğini büyük
ölçüde gidermekte, siyasilerle halk kitleleri arasındaki mesafeyi azaltmakta, mesajların hedef
kitlelere ulaştırılmasında yeni olanaklar sunmakta, dolayısıyla doğrudan demokrasiyi kolaylaştırmaktadır.
Sosyal medyada, bloglar, web siteleri, Facebook, Instagram, Twitter gibi siyasi iletişim
aracı olarak sayabileceğimiz, irili ufaklı platformlar mevcuttur. Siyasetçiler, geleneksel kitle
iletişim araçlarından farklı olarak, sosyal medyayı, salt seçim zamanlarında değil, her an, günlük
kullanım yoluyla hedef kitle ile aralarındaki iletişimi canlı tutabilmektedir.
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Siyasilerin bu yeni medya ortamında ikna aracı olarak kullandığı önemli argümanlardan
biri fotoğraftır. Fotoğrafın, yazı ve söylemlerle kolayca anlatılamayan birçok şeyi anlatabilme
gücü vardır; çünkü fotoğraf, sabit görüntüsüyle izleyiciye inceleme ve izleme olanağı sunmaktadır. İletişim kuramcısı Marshall Mc Luhan'ın sıcak iletişim araçları grubuna soktuğu fotoğraf,
tamamlanmış mesaj verme yetisi ile imaj yaratmada görselliğin vazgeçilmez bir unsuru olmuştur. Geçmişte ve günümüzde, kitleleri etkilemede önemli bir argüman sayılan fotoğraf, siyasal
iktidarlarla yakın ilişki içerisinde olmuş, siyasal iletişimde, kitleleri yönlendirmede ve imaj inşasında yaygın biçimde kullanılmıştır.
Sosyal ağlarda siyasetçiler tarafından paylaşılan fotoğrafların büyük kısmı, amatör kayıt
cihazları (cep telefonu kamerası ve kompakt fotoğraf makinesi) ile elde edilmiş görüntülerden
oluşmaktadır. Böylece siyasetçi daha doğal ve halktan biri görünümü sergileyerek, geniş halk
kitlelerine ulaşmayı, görüntünün anlık ve mekanik gücünden, yani fotoğrafın çekim ve etkileme
gücünden yararlanmayı amaçlamaktadır. Siyasilerin, geleneksel iletişim araçlarından farklı olarak, sosyal medyada, fotoğraflarını -neredeyse- anlık servis etmelerinin bir amacı, hedef kitleyle
karşılıklı iletişim kurma ve takipçilerden geri bildirim alma çabasıdır. Özellikle günümüzde,
selfie kullanımının siyasetçilere kadar yayılması, siyasal iletişimde fotoğraf kullanımının yeri ve
sosyal platformlardaki değişimine kısaca değinmek gerekirse; sosyal ağlarda internet teknolojisinin sağladığı olanaklarla, fotoğraf çekme ve bu görüntüleri yayımlama kolaylığının birleşmesi,
siyasilere, klasik dönemden farklı olarak, konu yönünden bir içerik zenginliği sağlamış; kullanılan fotoğraflarda klasik dönemin siyasal propaganda retoriği değişmiştir. Bu değişimde hedef
kitlenin yani takipçilerin geri dönüşlerini, beklenti ve taleplerini dikkate alma etkili olmuş, güncel taleplere yöneliş siyasileri yeni arayışlara itmiştir.
Kısaca, yaşamı boyunca, önemli bir siyasi figürü görme olanağı olmayan bireyler, sosyal
medya aracılığıyla, siyasal aktörlerle diyalog kurup, kendi isteklerini dikkate alan ve bu doğrultuda hareket eden, katılımcı demokratik bir sistemin oluşumunu sağlayabilmektedir. "Bu durum,
demokratik sistemler içinde sadece seçimlerde bir rol üstlenebilen pasif vatandaşın yerini, günlük yaşamın her anında yönetime dâhil olabilen, fikirlerini beyan edebilen aktif vatandaşların
almasını, dolayısıyla siyasal sistemin her aşamasında ve her durumda sisteme dâhil olan vatandaşlardan müteşekkil katılımcı demokrasilerin oluşmasını sağlamaktadır" (Köseoğlu ve Al,
2013,s.116).
2015 Genel Seçimlerinde Fotoğraf Kullanımıyla İlgili İstanbul Örneği
Günümüz siyasal iletişiminde, sosyal medyada fotoğraf kullanımının somut göstergelerini
saptamak amacıyla, Türkiye’de, 7 Haziran 2015'te yapılacak milletvekili seçimleri sürecinde,
İstanbul ilindeki adayların sosyal medyada yer alan fotoğraf paylaşımlarını nicelik, nitelik ve
içerik olarak inceleyerek; günümüzde siyasal iletişimin yeni mecraları olarak ön plana çıkmaya
başlayan Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal ağlardaki fotoğraf kullanımı analiz edilmiştir.
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Bu çalışmada, 2015 genel seçimlerinde, İstanbul'un 3 seçim bölgesinde, AKP, CHP, HDP
ve MHP'nin, resmi aday listelerinin ilk 10 sırasında yer alan milletvekili adayları denek olarak
ele alınmış, ele alınan bu adayların, seçim kampanyalarında sosyal medya mecraları aracılığıyla
paylaştıkları fotoğraflar incelenmiş, klasik medyada siyasal iletişimde sıklıkla kullanılan, fotoğraflarla karşılaştırılmış, benzerlikler ve -özellikle de- farklılıklar saptanmaya çalışılmıştır.
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Grafik 1: 2015 Genel Seçimleri Milletvekili adaylarının sosyal medya kullanıcı ve aktif
kullanıcı sayısı gösterilmektedir.
Grafik 1'de, AKP, CHP, HDP ve MHP adaylarının, 28 Nisan-28 Mayıs 2015 tarihleri arasında, Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya mecralarını kullanma, bu mecralarda
fotoğraf paylaşma sıklıkları nicelik yönünden ele alınmıştır.
Grafikte görüldüğü gibi, adaylar arasında Twitter, en çok kullanılan mecradır. Adayların
Facebook kullanımı Twitter'dan daha azdır. Fotoğraf paylaşım tabanlı bir mecra olan Instagram
ise siyasiler tarafından pek tercih edilmemiştir.
Siyasi parti adayları içinde, sosyal ağları kullanma oranlarına bakıldığında tüm mecralarda CHP adaylarının daha aktif olduğu görülmektedir. AKP, HDP ve MHP adaylarının da Twitter kullanım oranı CHP’ ye çok yakın görünmektedir. CHP ve MHP adaylarının Facebook hesabı sayısının AKP ve HDP adaylarından oldukça fazla olduğu, CHP ve MHP adaylarının neredeyse eşit Facebook kullanımı sergilediği gözlemlenmektedir.
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Ayrıca grafikte, adayların fotoğraf paylaşma sıklıkları, nicelik yönünden ele alınmıştır.
Fotoğraf kullanım sıklığını saptamaya çalışırken, 28 Nisan-28 Mayıs 2015 tarihleri arasında her
(bir) hafta ayrı ayrı ele alınmış, haftalık bazda en az 5 fotoğraf paylaşan adaylar incelenerek
grafiğe dâhil edilmiştir. Bu çalışmayla, adayların siyasal iletişimde fotoğraf kullanımına verdikleri önem ve belki de, fotoğrafın kitleleri ikna etme gücüne olan inançları ortaya çıkmıştır.
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Grafik 2: 2015 Genel Seçimleri, Milletvekili adaylarının sosyal medyada 1 aylık fotoğraf
paylaşım sayısı gösterilmektedir.
Grafik 2'de, Grafik 1'de ölçümlenen, adayların fotoğraf paylaşım sıklığına bağlı olarak,
28 Nisan - 28 Mayıs 2015 tarihleri arasında paylaşılan toplam fotoğraf sayısı görülmektedir. Bu
grafikte, aktif kullanıcı milletvekili adayları arasında, CHP ve MHP adayları, fotoğraflarını ağırlıklı olarak Facebook mecrasında paylaşırken, AKP ve HDP adaylarının fotoğraf paylaşımında
Twitter mecrasını tercih ettiği görülmektedir.
Facebook'ta aktif fotoğraf kullanan adayların parti ölçeğinde toplam fotoğraf sayısı; CHP
1320, MHP 1271, AKP 389, HDP 338 olarak sıralanırken, aylık ölçekte aday başına düşen fotoğraf paylaşımı sayısında sıralama; MHP 64, CHP 60, AKP 39, HDP 31 şeklinde değişmektedir.
Parti ölçeğinde aktif kullanıcıların Twitter'daki toplam fotoğraf paylaşım sayısı; CHP
991, MHP 815, AKP 721, HDP 648 şeklinde görülmekteyken, aylık ölçekte aday başına düşen
fotoğraf paylaşımı sayısında, AKP 60, CHP 50, HDP 46, MHP ise 45 olarak sıralama değişmektedir.

The Journal of Academic Social Science Yıl:6, Sayı: 83, Aralık 2018, s. 137-152

Siyasal İletişimde Değişen Fotoğraf Retoriği

Partilerin aktif kullanıcılarının Instagram'da paylaştıkları fotoğraf sayısı; CHP 168, MHP
146, HDP 74, AKP 44 olarak sıralanırken, aylık ölçekte aday başına düşen fotoğraf sayısı, HDP
37, MHP 29, AKP 22, CHP 21 şeklindedir.
Yapılan araştırmada, her partiden seçilen 30’ar aday arasında, CHP’nin tamamının en az
1 sosyal medya platformu kullandığı; MHP’nin ve AKP’nin 4 adayının, HDP'nin ise 5 adayının
hiçbir sosyal medya platformunu kullanmadığı saptanmıştır. Araştırmaya konu olan bazı siyasi
aktörlerin görsel olarak sosyal medyayı yeterince kullanmadıkları, daha önce ve hali hazırda
TBMM’de milletvekili olan veya resmi aday sıralamasında ilk sıralarda bulunan adayların, sosyal medya platformlarını ya hiç kullanmadıkları ya da az kullandıkları görülmüştür.
Araştırmanın Bulguları
Sosyal medya platformlarında siyasilerce kullanılan fotoğraflar, içerik ve nitelik olarak
incelendiğinde aşağıdaki saptamalara ulaşılmıştır:
- Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, birkaç istisna dışında, klasik medyada olduğu
gibi profesyonel fotoğrafçılar tarafından değil, amatörler tarafından üretilen fotoğraflardır.
- Paylaşılan fotoğraflarda, klasik propagandada çokça rastlanan, "jest ve mimiklerle fotoğrafa sembolik anlamlar yükleme" yerine, -doğallık adına- gözü kapalı fotoğraflar dahi paylaşılmıştır.
- Siyasilerin paylaştığı fotoğrafların hemen hepsi, amatör kayıt cihazları (cep telefonu ve
kompakt, makineler) ile çekilmiştir.
- Paylaşılan fotoğrafların, ışık, renk, pozlama, kadraj, kompozisyon gibi temel fotoğraf
değişkenleri incelendiğinde, fotoğrafların, görüntü işleme programlarıyla (photoshop vb.) herhangi bir müdahalede bulunulmadan sunulduğu anlaşılmaktadır.
- Klasik siyasal aktör, fotoğraflamada, görselde yaratılacak imaj için, kişinin vücut dilinden kullanılan ışığa kadar, detaylı bir tasarım sürecinden geçtiği bilinmektedir. Oysa sosyal
medyada paylaşılan fotoğrafların çoğunun, çekildiği gün içinde izleyiciye sunulduğu yani anlık
fotoğraflar olduğu anlaşılmaktadır.
- Aday fotoğrafları içerik bakımından incelendiğinde, adayın aile hayatını içeren (mutfakta özellikle yemek yapma, kitap okuma, kahve içme, anne ve babasının elini öpme vs.) gibi
fotoğraflar kamusal alanda paylaşılmaktadır.
- Tüm adaylarının klasik dönemde olduğu gibi, ideolojik düşünceleriyle özdeşleşen, sembol haline gelmiş birtakım el hareketleriyle poz verdikleri görülmektedir.
- Klasik dönemin siyasi aktörler; 'halktan biri ve halkla içi içe' olduğunu ortaya koymak
için; kasket takarak, yerel kıyafet ve işçi elbisesi giyerek, halka mal olmuş aksesuar unsurlarıyla
fotoğraf çektirmeyi tercih ederken, günümüzde, sosyal medyada adaylar; 'halktan biri ve halkla
içi içe' mesajını vermek için, esnaf ziyaretlerinde -esnafın yerine- tezgâh arkasına geçmek, halde
çuval taşımak, ayakkabı boyamak, sebze-meyve tartmak gibi biraz da abartılı görüntülerini sosyal medyada paylaşmaktadır.
- Siyasi parti adayları, yaşlı kişilerin elini öpme ve sorunlarını dinleme, bakımevlerini ve
hastaları ziyaret etme, özellikle özürlülerle birlikte poz verme gibi toplumun bu kesimlerine
karşı duyarlı olduğunu ortaya koymaya çalışan fotoğrafları da sıklıkla paylaşmaktadırlar.
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- Sosyal medyada kullanılan aday fotoğrafları içinde hayvanlarla birlikte çekilen fotoğraflar geniş yer tutmaktadır. Bu fotoğraflarda adaylar, hayvanlara olan sevgilerini ve hayvan haklarına duyarlılıklarını göstererek, hayvan severlerin dikkatini çekmeyi amaçlamaktadırlar.
- Milletvekili adaylarının, düğün, hem şehri dernekleri ve bu dernekler tarafından düzenlenen kalabalık insan topluluklarının bir araya geldiği piknik organizasyonları gibi sosyal ortamlarda çektikleri fotoğrafları sosyal medya da paylaştıkları görülmektedir.
- Son yıllarda, sosyal medyanın görsel odaklı yapısı ve çevrimiçi paylaşımın yaygınlığı,
selfie'nin önemli bir ifade aracı olmasını sağlamıştır. Milletvekili adayları, günümüzde, özellikle, gençler arasında bir çılgınlık derecesine varan selfie kullanımına duyarsız kalmamışlar ve
bazı seçmenleriyle selfie çekerek bu fotoğrafları sosyal mecralarda paylaşmışlardır.
- Yukarıda belirttiğimiz, sosyal medyada kullanılan ve içerik olarak farklılık arz eden siyasi fotoğrafların yanında, klasik dönemde sıklıkla kullanılan bazı figürlerle 'benzeşen' fotoğrafların kullanıldığına da tanıklık etmekteyiz. Hemen hemen her dönemde göze çarpan "siyasilerin
masa başında çalışırken veya telefonla konuşurken" çektirdikleri fotoğrafların günümüzde de
varlığını sürdürdükleri gözükmektedir. Tüm siyasal dönemlerin önemli bir malzemesi de siyasilerin çocuklarla birlikte fotoğraf çektirmesidir. Klasik dönem siyasilerinde rastlandığı gibi, günümüzde de siyasi aktörlerin sosyal medyadaki fotoğraf paylaşımlarında, çocuklarla birlikte
çekildikleri fotoğraflara çokça rastlanmaktadır.
SONUÇ
Siyasal iletişimde fotoğraf kullanımının, 2015 milletvekili seçimleri sürecinde geldiği
aşamada siyasetçiler, önceki siyasetçiler gibi, geniş halk kitlelerine ulaşmayı, hedef kitleyle
iletişim kurmak için, fotoğrafın ikna gücünden yararlanmayı hedeflemektedir.
Öncelikle çalışmamızda, siyasal aktörlerin sosyal medya aracılığıyla yaptıkları kampanyaları sırasında, fotoğraf kullanımıyla ilgili bazı "saptamalarda" bulunmaya çalıştık. Çalışmamızın amacı, siyasilerin sosyal medyada fotoğraf kullanmalarının seçim sonuçlarına katkısını ölçümlemek değildir. Bu nedenle çalışmamız, sosyal medyada fotoğraf kullanımının seçim sonuçlarına etkisinden ziyade, siyasilerin görsel kodlar aracılığıyla seçmenle iletişim kurma çabalarını, klasik medyadaki siyasal aktörlerin, siyasal iletişimde kullandıkları fotoğraflarla sosyal
medya kullanıcısı siyasilerin paylaştığı fotoğrafların nitelik ve içerik farklılıklarını tespit etmeye
yöneliktir.
Geleneksel iletişim araçlarında kullanılan ve uzman fotoğrafçılarla çalışılarak elde edilen
fotoğraflardan farklı olarak, günümüzde siyasiler, sosyal medya platformlarına yüklenen fotoğrafların büyük bir kısmını profesyonel destek almadan, amatör kayıt cihazları ile elde etmekte,
hatta fotoğraflarını kendisi çekmekte (selfie) ve bunları sosyal ağlarda anlık paylaşmaktadırlar.
Siyasal aktörler, siyasal iletişimin yoğun olarak yaşandığı seçim kampanyalarında, klasik
medyadaki uygulamaların aksine -çekim öncesi bir ön hazırlık yapılmadığından- nitelik olarak
biraz özensiz, biraz aceleye getirilmiş fotoğraflar paylaşmaktadırlar. Bu fotoğraflar, anlık ve
doğal olarak da nitelendirilebilir. Genellikle ışık, renk, pozlama ve kadraj gibi temel fotoğraf
değişkenlerinin kullanılmamış olması, fotoğraf çekenin bu konulardaki bilgi eksikliğinin bir
göstergesi sayılabilir. Adaylar, sosyal medya mecraları kullanımıyla, eski dönemlerle karşılaştırılamayacak çoklukta fotoğraf paylaşmışlardır. Bunda elbette, internet teknolojilerinin sağladığı
olanakların payı yadsınamaz.
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2015 milletvekili seçimleri İstanbul örneğinde adayların, kampanya sürecinde kullandıkları fotoğraflar içerik yönünden oldukça zengindir. Adaylar, çocuk, genç, yaşlı, esnaf gibi her
kesimden insanla birlikte olduklarını gösterme çabasının yanında 'halktan biri, halkıyla birlikte'
olduklarını vurgulamak, geniş halk kitlelerine ulaşmak ve ulaştığını göstermek için kalabalıklar
arasında dolaşıp fotoğrafladıklarını sosyal ağlarda bolca paylaşmışlardır.
Seçim kampanyası sırasında milletvekili adayları, Facebook, Twitter ve Instagram gibi
fotoğraf kullanmaya uygun platformlar arasında, Twitter'ı diğer sosyal medya mecralarına göre
daha yaygın olarak kullanmakta, en fazla 140 karakterlik metin yazılabilmesine rağmen 'siyasal
söylem ve demeç verme' işlevini üstlenen bir platform olarak görmektedirler. Facebook ise,
seçim kampanyası sürecinde çok sayıda fotoğraf paylaşımıyla, siyasilerin kitleleri görüntünün
gücüyle etkilemeye çalıştığı bir mecra olmaktadır. Ülkemizde ve dünyada özellikle gençlerin
yoğun olarak kullandığı Instagram, fotoğraf paylaşım platformu olmasına karşın, siyasilerce
kampanya döneminde pek tercih edilmemiştir.
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