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Özet
Sanal ortamın sundu u enstrümanlar olarak blog ve forum üzerinden
gerçekle tirilen siyasal etkinlikler çevrimiçi siyasal ileti im olarak karakterize
edilmektedir. Blog ve forum ortamlarındaki siyasal tartı ma ve müzakereler gerçek
ya am ile önemli bir etkile im içindedir. Siyasal gündeme dair konular istisnasız
olarak çevrimiçi siyasal alana ta ınmaktadır. “ tim etkisi” adı verilen yakla ım ile
çevrimiçi vatanda ların Mart 2009 Yerel Seçimlerini sanal ortama nasıl ta ıdı ı
Kasım-Mart 2009 tarihlerinde en fazla girildi i saptanan 243 blog ve 30 forumun
incelenmesi yolu ile de erlendirilmektedir. Ayrıca süreçte enstrümanların
etkinlikleri de kar ıla tırılmaktadır. De erlendirmenin kuramsal temeli
“mobilizasyon” ve “peki tirme” kuramlarına dayanmakta olup analiz sonuçları
ara tırma konusunun “peki tirme” kuramının artlarını sa ladı ı yönündedir.
Anahtar Kelimeler: blog, forum, çevrimiçi siyasal ileti im, itim etkisi,
peki tirme kuramı.
Abstract
As instruments introduced by the virtual space, political activities carried
out upon blogs and forums are characterized as online political communication.
Political arguments and delibarations within the blogosphere and forum
environments are in an essential interaction with the real life. Issues relative to
∗

- 172 political agenda are invariably conveyed to the online political environment.
Regarding how online citizens carried the Local Elections of March 2009 to virtual
space, one is evaluating through the examination of top-rated 243 blogs and 30
forums submitted between November-March 2009 approaching the subject with
the so called “push effect”. In the same process one is comparing the functions of
the instruments. The theoritical base of this evaluation relies on “mobilization” and
“strengthening” hypothesis and the results of the analyse show that the research
subject fulfils the conditions of the strengthening hypothesis.
Key Words: blog, forum, online political communication, push effect,
strengthen theory.

GR
çinde bulundu umuz dönemde, toplumsal yapı ve do al olarak
siyasal alan üzerinde önemli etkileri olan internet, kendini izlenmesi son
derece güç bir hız ile sürekli yenileyerek siyasal ileti im sürecini
geli tirmekte ve geni letmektedir. nternetin varlı ı ile siyasal alanda, tüm
siyasal aktörlerin siyasal etkinliklerini farklı ‘boyut’ ve ‘biçimlerde’
sürdürmesi olanaklı olmu , yeni boyut ‘çevrimiçi’ (on-line) siyaset ve
siyasal ileti im olarak tarif edilirken çevrimiçi boyuttaki yeni ileti im
biçimleri internetin sundu u blog ve forum gibi çe itli enstrümanlar ile
anılmaya ba lanmı tır.
nternetin dahil oldu u ve internetin uhdesinde i leyen siyasal
ileti im süreci, “çevrimiçi” sıfatı ile tanımlanırken, çevrimiçi alana ait
olmayan öte yandan hem çevrimiçi siyasetin gerekçe ve dayanaklarını
olu turan hem de çevrimiçi tüm etkinliklerin kendisinde bir takım siyasal
sonuçlar do urabilmek için gerçekle tirildi i gerçek ya am ‘çevrimdı ı’
olarak nitelendirilir olmu tur. Ne var ki “çevrimdı ı” için yapılacak bir
tanımlama itibari olacaktır. Günümüzde büyük bir ivme ile ilerleyen
ileti im teknolojileri, bu iki alan arasında bir ayrım yapmayı güçle tirecek
denli her iki alanı bütünle tirmekte ve bir arada de erlendirilmelerini
zorunlu kılmaktadır. Mevcut tabloda, vatanda lar siyasal konum alı ları
do rultusunda birbirini tamamlayan çevrimiçi ve çevrimdı ı etkinlikler
arasında seyretmektedir (Dahlgren, 2000: 339)
Gerçek ya amda -çevrimdı ı alanda- siyasal katılımda bulunuyor
olan vatanda lar, çevrimiçi imkânları katılım düzeylerini yükseltmek ve
etkinlik sahalarının kapsamını geni letmek için kullanmaktadır. Wellman
ve arkada larının saptaması ile çevrimiçi siyasal alanda etkin olan
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e ilimindedir (Wellman vd., 2001:450-451). Dolayısı ile internet,
vatanda lar için gerçek ya amdaki siyasal etkinliklerine katkı sa layan,
söyleyemedi i fikirlerini söyleyebildi i, en azından kendini ifade ve siyasal
gündeme dair görü lerini tartı ıp müzakere edebilecek bir platform (blog
ve forum ortamı) bulabildi i, bir bakıma çevrimdı ı alanda kar ılanmayan
isteklerine yanıt veren bir mecradır.
Kamusal alan ve demokrasi kar ısında çevrimiçi vatanda ların
konumunun ve siyasal konuları çevrimiçi mecraya ta ımalarının, siyasal bir
konu olarak Mart 2009 Yerel Seçimlerinin çevrimiçi mecradaki dola ımı
özelinde irdelendi i çalı mada itim etkisine tutulacak projeksiyonun
ardından gerçekle tirilecek blog ve forum analizleri ile ara tırma
konusunun çevrimiçi mecraya yansımaları geni bir perspektiften
betimlenmeye çalı ılacaktır.
Vatanda ların Çevrimiçi Siyasal leti im Etkinlikleri çin
Kuramsal Çerçeve: tim Etkisi (Push Effect) Penceresinden
Peki tirme Kuramı
Çevrimiçi alan (siber uzay) interneti olu turan küresel bilgisayar
a ının biçimlendirdi i etkile im uzayı olarak internet teknolojisin üretti i
bir evreni ima etmektedir. Burada farklı bilgisayar terminallerindeki ki iler
arasında olu an elektronik ileti im a ları söz konusudur. (Suba ı, 2005:108109) Böylesi bir ortamda siyasal etkinli i de erlendirmek anlamında ise
siyasal web siteleri ve siyasal aktörler tarafından desteklenen “çevrimiçi
yapı” ile bu yapı nispetinde vatanda lar için kolay kılınan “siyasal ileti im
etkinli i” arasındaki kavramsal ili kinin incelenmesi anlamlı olmaktadır.
Anılan ili ki çekim etkisi (pull effect) ve itim etkisi (push effect) olarak
formüle edilen iki olası kolerasyon karakterine atıf yapmaktadır. Foot ve
Schneider’ın geli tirdi i iki formülden çekim etkisi siyasal aktörlerin
çevrimiçi etkinliklerini (ba ta partilerin tüzel ki iliklerini temsil eden web
siteleri olmak üzere), itim etkisi ise çalı manın hareket noktası olan
vatanda ların çevrimiçi siyasal hamlelerini kar ılamaktadır (2002:222-244;
2002: 1-17).
Vatanda ların çevrimiçi siyasal ileti im etkinlikleri itim etkisi
çerçevesinde kategorize edilirken internetin siyasal kullanımlarını
anlatmakta yardımcı olan birçok unsur en iyi ekilde nasıl kavramla tırılır
ve söz konusu kavramsalla tırmada öne çıkan siyasal süreçteki bilgi, güven
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ba da tırılarak kuramsalla tırılır sorunu Pipa Norris’in “Dijital Bölünme”
kavramı (2001) ile yanıt bulmaktadır. Norris çalı masında internet destekli
vatanda lık ba ı modelinde internetin siyasal kullanımının teknolojik,
sosyal, ekonomik çevrenin bir ürünü olarak en ba arılı biçimde
kavramla tırılabilece ini ileri sürerken, çevrimiçi siyasal sistemin her
toplumda, vatanda bazında (itim etkisi boyutu) kaynaklar ile motivasyonu
bir araya getirip siyasal etkinlik için fırsatlar sa lamakta oldu unu ifade
etmektedir. “Dijital Bölünme”de Norris katılım hipotezi üzerine
odaklanırken vatanda ların siyasal etkinlikleri için olanakları kullanımı ve
çevrimiçi katılım anlamında internetin konumunu mobilizasyon ve
peki tirme kuramları (2001a: 23; 2001b, s. 217- 220; 1999: 72) ile
de erlendirmektedir.
Mobilizasyon kuramı çok daha katılımcı bir çevrimiçi vatanda
profili ve siyasal mecra sunarken ülkemizdeki çevrimiçi yapıya peki tirme
kuramı ko ullarının uydu u gözlemlenmektedir. (Yılmaz, 2008:354)
Çevrimiçi siyasal platforma açılabilmek noktasında peki tirme kuramı
taraftarları internetin kitleleri mobilize kılmaktaki ba arısızlı ına ili kin
ba lıca iki nedene kuramın iki alt dalı olarak i aret etmektedirler.
Bunlardan ilki internetin siyasetteki rolüne dair sınırlı eri ime odaklanan
‘kayna a dayalı’ (Strandberg, 2006:14) peki tirme kuramının ko ullarını
gözler önüne sermektedir. Bu görü e paralel bir yakla ımla Anderson (vd.,
1995) ve ara tırma ekibi, çevrimiçi siyasal mecrayı kullanan ve
kullanmayan vatanda lar arasındaki farklılı ın daha çok ekonomik
faktörler ile açıklandı ını vurgulamı lardır.
Kuramın ‘kayna a dayalı’ olarak boyutlanmasına neden olan
kaynaklar, bireylerin kamusal ya ama ta ıdıkları kendi potansiyelleri ve
nitelikleri ile ili kilidir. Vatanda ların demografik durumu (gelirleri, e itim
düzeyleri ve cinsiyetleri vb.) çevrimiçi siyasal arenaya eri imlerini direkt
olarak etkilemektedir.
PEW’in 1996’ya tarihlenen ara tırmasında da bu tablo Amerika
örne inde betimlenmektedir. Buna göre çevrimiçi nüfusun ülke
genelindeki tüm demografiyi temsil etmedi i açıktır. Çevrimiçi nüfusun
genel nüfus ortalamalarından daha genç, daha e itimli, gelir düzeyi daha
yüksek ve ço unlukla erkeklerden olu tu u ortaya çıkmı tır. Ara tırma
raporunda, her ne kadar internete eri im sa layan nüfusun ilerleyen
zamanda tüm ülke çapındaki genel nüfusu daha iyi yansıtaca ı
beklentisine yer verilse de çevirimiçi alana eri imde ya ve ekonomik
gruplar arasındaki farklılı ın sürece i tahmin edilmekte, daha ya lı ve
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görülmemektedir. (Howard vd., 2001:383-404)

kapatması

olanaklı

Peki tirme kuramının ikinci bir alt dalı olarak aynı zamanda
mobilizasyon kuramına da aleyhte bir projeksiyon tutan boyut
güdülenmedir. ‘Güdülenmeye dayalı’ (Strandberg, 2006:15) peki tirme
kuramında, çevrimiçi alana eri im ko ullarının adil biçimde da ıtıldı ı
varsayımında çevrimiçi siyasetin hala yalnızca ‘siyasetle ilgilenenleri’
etkileyece i ileri sürülmektedir (Gibson, 2004: 95-126). Keza, Norris ve
Davis olmak üzere bir çok bilim insanı, çevrimiçi siyasal etkinli in, her
eyden önce, siyasal heveslili e ve hazır bulunu luk düzeyine sahip
vatanda ları harekete geçirdi ini kaydetmi lerdir (Norris, 2001; 1999; Davis
akt. Jansen ve Koop, 2005). Bu bulgu paralelinde internet kullanımının
mevcut siyasal katılımı ne artıraca ı ne de azaltaca ı belirtilmektedir.
Dahası internetin sundu u çevimiçi imkanları kullanan vatanda lar,
halihazırda etkin olanlar arasından çıkmaktadır ki bu kesimler zaten
siyasal bilgi ve ilgi bir ba ka deyi le motivasyon sahibidirler. Bu anlamda
Hacker (1996:213-232) politik katılım için interneti kullananların, di er
katılım ekillerini kullanan politik açıdan etkin olanlar ile aynı ki iler
oldukları konusuna dikkat çekmektedir.
Çevrimiçi siyasal platformda “Mart 2009 Yerel Seçimleri” üzerine
vatanda ların de erlendirmeleri ve taraftarlıkları ile seçim sonuçları
eklinde tezahür eden çevrimdı ı siyasal tablo kar ıla tırıldı ında gerek
kayna a gerekse güdülemeye dayalı peki tirme kuramlarına dair
tespitlerin, durumu yorumlama a amasında önemli ölçüde kılavuz oldu u
görülmektedir.
Çevrimiçi Siyasal leti im Enstrümanları olarak Blog ve Forumlar
Çevrimiçi siyasal ortamın tartı ma forum ve blogları katılımcı
demokrasi anlayı ında, politik kasaba toplantılarının ça da muadilleri
olarak dikkate alınmaktadır. (Ian Budge, 1996: 28- 31) Zira çevrimdı ı
ortamlar olarak blog ve forumlar vatanda ların siyasal konular ba ta olmak
üzere kamusal konularda konu abildikleri, tartı abildikleri ve fikirlerini
dile getirebildikleri arenalara benzemektedir (Hill ve Hughes, 1998:2-3) ki
bu arenalar farklı dü ünürlerin terminolojisinde elektronik evrensellik
(Levine, 2001:205-212), elektronik Atina (Rheingold, 2000:376) sanal
Habermascı kamusal alan (Keane, 2001:85; Tsagarousianou, 1998: 170-172)
vb. kavramlara atıflar ile betimlenmektedir.
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enstrümanlar olmaları çevrimiçi alana girdide bulunan vatanda lar için bu
enstrümanların siyasal de erini de önemli ölçüde artırmaktadır. Söz
konusu
entrümanlar
geleneksel
vatanda lık
etkinliklerinin
gerçekle tirilebildi i, sosyal bir yazılım tarafından yönetilen siyasal bir
mecra olarak kabul edilmektedir.
Siyasal müzakerenin ziyadesiyle sübjektif gözüktü ü, insanların
ba kalarının fikirlerini hiçe sayabildi i dönemimiz artlarında, internet
kullanıcıları bilgi akis odalarında (information echo chamber)
dü ünüldü ü gibi çevreleriyle ili kilerini kesmemekte aksine, çevrimiçi
enstrümanları kullanmayanlara nazaran, her türlü siyasal tartı maya daha
egemen bir duruma gelmektedir. (Horrigan, 2004) Bu anlamda çevrimiçi
alan ve dolayısı ile blog ve forumlar, siyasal faaliyetlerde bulunmak iste ini
ta ıyan (güdülenmi ) vatanda lar için siyasal ileti im süreçlerini
kolayla tıran ve demokratikle tiren bir ortam olu turmaktadır.
Çevrimdı ı alanı, çevrimiçiye ta ırken blog ve forumları birer
enstrüman olarak kullanan vatanda lar sanal mecradan bilgiye ula mak ve
politik amaçlar ile çevrimiçi etkile im kurmak amacıyla yararlanırken;
siyasal gayeler ile çevrimiçi olan vatanda ların niceli i de ba ta
teknolojinin edinimine ve eri imdeki maddi engellerin azalmasına ba lı
olarak artı göstermektedir.
Bloglar ve forumlar, ülke içindeki gündelik siyasal süreçte ve
toplumsal hareketlerin düzenlenmesinde, var olan potansiyelleri ve
fırsatları yapılandıran bir olu umdur. Bu enstrümanlar birbirleriyle
ba lantılıdır ve sosyal hareketler için önemlidir. James Curran bu önemi üç
cümle ile açıklamaktadır. Öncelikle blog ve forumlar toplumsal
hareketlerin organize edilmesinde bir araçtır. Sundukları platform ile
çevrimdı ı olmanın yanı sıra, çevrimiçi olma dü üncesini harekete geçiren
bir vasıta fonksiyonunu ta ırlar. Son olarak etkile imli tartı malarda
uzla maya olanak sa layan ve böylece potansiyel olarak geli en kamu
alanına katkı veren bir araç i levi görürler zira siber platform çe itli siyasal
konularda çeli en söylemlerin tartı ıldı ı ve geli tirildi i, herkese açık bir
alan olarak anla ılmalıdır (Curan, 1991:27).
Anılan
enstrümanlardan
bloglar
(a
günceleri)
Pyra
laboratuarlarında 1999 yılında hazır bir ileti im aracı olarak ortaya
çıkmı tır. Bu kullanıcı dostu program, bilginin sıklıkla güncellenmesine
olanak tanımakta, kullanıcı rahatlı ı için ablonlar (modeller) sunmakta ve
program kullanıcılara ücretsiz sunulmaktadır. (Lawson-Borders ve Kirk,
2005: 548-559)
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alı ılmı terminolojilerine kıyasla insanlara yeni gelmektedir. Webloglar ve
bloglar, bilginin elektronik ortam vasıtası ile gönderildi i, sıkça
güncellendi i, (tersine dönmü ) kronolojik bir sıralamayla sunuldu u
çevrimiçi günlükler olarak tanımlanmaktadır. (Welch, 2005) Blog ortamı,
haber siteleri ve blogcular arasında ba lantı kuran, sürekli geni leyen bir
dünya görünümündedir. (Lawson-Borders ve Kirk, 2005: 548-559)
Bir blog özel ve kamusal ya amlarımızda yarattı ımız ve birbirimize
iletti imiz mesaj ve belgeleri aktaran, bunlardan anlam çıkaran etkin bir
ifade biçimidir. Bu süreç bir sonraki bilgi yı ını ve yönetim uygulamalarını
temsil edebilecek ekilde kullanılabilen basit tasarımlı bir anlatı
teknolojisidir. Anlatı ve bloglar ortak bir zemini payla ırlar ki bu odaktan
çepere (grassroats) giderek artan etkile imdir. (Coleman ve Gøtze, 2001:34).
Atikkan ve Tunç blog dünyasının en popüler olanlarının gün içinde
sık sık yenilenenler oldu unu belirtmektedir. Blogu yenileme, ciddiyetin,
çalı kanlı ın ve di er linkler ile irtibatta olmanın göstergesi kabul
edilmektedir. Bir blogun ba arı ölçüsü ise internet ortamında tartı maya
zemin yaratmasıdır. Bloglarda yayınlanan bir haber veya yorumun farklı
bilgilerle beslenip yeni bir boyut kazanması önemli iken e-siyasetin ba arısı
da icabında bu tartı maya katılma yetene inde gizlidir. (2011:26) Bloglar,
aynı zamanda, fikir olu umuna yönelik bir araç olarak da görülebilir;
çünkü blogların gündem koyma ve çerçeveleme sürecini etkiledi i
gözlenmektedir. (Drezner ve Farrell, 2004)
Bir di er enstrüman olan forumlar da bloglara benzer i levlere
hizmet etmektedir. Bu anlamda Holzschlag da her iki enstrümanın teknik
ve sosyal bakımdan ilk bakı ta benzer bir görünüm arzetti ini
vurgulamaktadır. Öte yandan ara tırmacı ayrıntılı bir de erlendirmede
blog ve forumların ta ıdıkları pek çok ortak özellik yanında dikkat çekici
farklılıklara da sahip olduklarının altını çizmektedir. Holzschlag’a göre
forumlar daima forum olmak için olu turulan, insanların belirli konularda
aynı ilgileri payla an ba ka insan topluluklarıyla internet üzerinden bir
araya gelip birbirlerini etkiledikleri bir olu umdur (Holzschlag, 2008).
Bloglar ise daha çok ki isel günlükler görünümünde, günlükte ifade edilen
konular ya da gündem üzerinde yürüyen tartı malar ile karakterize
edilebilecektir. Forumlar duyuru ortamlarıyken, bloglar kronolojik olarak
iletilerin gösterildi i web siteleri özelli indedir. (Coates, 2008) Bir bakıma,
forumun a aca benzeyen bir yapısı varken, blog merkezi bir yapı arz
etmektedir.
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ilgilenen özgül bir forum ba lı ını kapsayabilmektedir. Bu forum ba lıkları
içerisindeki iletiler daha sonra ya kronolojik bir sıralamayla ya da uydu
biçiminde eklemlenen tartı malar olarak gösterilmektedir. Çevrimiçi
forumların, pek çok katılımcı oda için fırsatlar yarattı ı görülmektedir ve
bu forumlar müzakereci demokrasinin gerektirdi i söylev ya da sohbet
biçimlerini olanaklı kılan bir alan yaratmaktadır. (Wright ve Street,
2007:851)
Görüldü ü üzere çevrimiçi alan ve sundu u enstrümanlar siyasal
ileti im penceresinden çe itli fenomenlerin anlamlandırılması bakımından
zengin bir ara tırma sahasıdır. Bu a amaya kadar çevrimiçi alanın
karakteristik özellikleri, çevrimdı ı olandan farklılıkları, vatanda lara
sundu u enstrümanlar ve nitelikleri kavramsal ve kuramsal olarak gözler
önüne serilmeye çalı ılmı tır. Söz konusu arka plana dayanarak ara tırma
konusu olarak seçilen 2009 Yerel Seçimlerinin blog ve forum ortamlarına
nasıl yansıdı ı sorusuna her iki enstrümanın anlamsal ve araçsal analizinin
yapılması suretiyle yanıt aranmaya çalı ılacaktır.
Türk Blog ve Forumlarında “2009 Yerel Seçimleri”
Bu ba lık altında gerçekle tirilen blog ve forum analizleri ile (Uluç,
Yılmaz ve I ıkda , 2010) ara tırma konusu olarak seçilen 2009 Yerel
Seçimleri’nin
çevrimiçi
ortamlara
yansımalarının
ne
oldu u
de erlendirilmeye çalı ılacaktır. Bahsi geçen blog analizi üç safhadan
olu maktadır. lk etapta bu ortamlarda ele alınan siyasal konulara
vatanda ların genel ilgi düzeyinin saptanması bakımından blog ve
forumlardaki siyasal konular nicelik bakımından tespit edilecek, ara tırma
konusu olan 2009 Yerel Seçimleri hakkındaki çevrimiçi görü lerin siyasal
konulara oranı bulunacaktır. kinci etapta, çevrimiçi olarak ara tırma
konusu üzerine dü üncelerini sanal mecraya ta ıyan vatanda ların
görü leri analiz edilecektir ki bu etap içerdi i anlamsal düzeydeki analiz ile
ara tırmanın belkemi ini olu turmakta ve 2009 Yerel Seçimleri’nin blog ve
forum ortamlarına nasıl yansıdı ını betimlemeye olanak tanımaktadır. Son
etapta ise Türk blog ve forumların enstrüman olarak etkile im düzeyleri
kar ıla tırılacaktır. Bir ba ka deyi le çevrimiçi ortamda hangi aracın daha
yo un kullanıldı ı konusunda araçsal bir saptamada bulunulacaktır.
Ara tırma Verilerinin Elde Edilmesi
Çevrimiçi alandaki siyasal tartı malara dair tespitlerde bulunmak
bakımından vatanda boyutunda en geni veri blog ve forumlardan elde
edilebilmektedir. Ancak söz konusu ara tırma evreninin geni li i
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ba ına böylesi bir ara tırma için önemli bir engel olmaktadır. Olabildi ince,
nesnel bir yakla ım ile ara tırma evreninin kendisini temsil edecek düzeye
çekilmesi gerekmektedir. Bu çalı mada ara tırma konusuna da dayanarak
Türkçe dı ındaki dillerde girdi yapılan blog ve forumlar dı arıda
bırakılmı tır. Bu daraltma da yeterli olmamaktadır. Evreni biraz daha
küçültebilmek için Internet Rating Sisteminden (Alexa, 2009)
yararlanılarak en fazla ra bet gören blog ve forumlar saptanmı tır.
Çalı mada analiz edilmek üzere siyasal konular alanında en çok ziyaret
edilen 243 blog ve 30 forum belirlenmi tir. Ardından be ki ilik bir
ara tırma ekibi ile Yılmaz ve I ıkda ’ın geli tirdi i blog ve forum analiz
yönteminden (Uluç, Yılmaz ve I ıkdag, 2010) yararlanılarak anılan blog ve
forumlardaki her bir sayfada yer alan ana konu ve yorumlar seçim
gününün be ay öncesinden ba lanarak (Kasım-Mart) aylara göre tasnif
edilmi , çevrimiçi vatanda ların olumlu/ olumsuz veya tarafsız görü
bildirmeleri do rultusunda (1), (-1) ya da (0) olarak puanlanıp
nicele tirilmi tir. Bu i lem için binlerce sayfadaki ana konu ve yorum
okunup içerikleri puanlanarak veri elde edilmi tir.
“2009 Yerel Seçimleri”nin Analizi
Ülkemizde yerel seçimler gerek iktidar gerekse muhalefet açısından
ziyadesi ile önemsenmektedir. ktidar için yerel seçimler yönetimin bütün
kademelerine yerle ip iktidarın gücünü geni letmek anlamına gelirken,
muhalefet de iktidar olmayı hedefledi i yolculu unda bu seçimleri yerel
yönetimleri kendi siyasal çıkarlarına hizmet edecek ekilde biçimlendirmek
adına bir imkân olarak görmektedir (Altan, 2005: 174). Her iki tarafın da
yerel seçime atfetti i böylesi bir önem yerel seçimin siyasal bir konu olarak
çevrimiçi alana ta ınmasını sonuçlamaktadır.
“2009 Yerel Seçimleri”nin analizinin ilk etabında bloglarda ve
forumlarda ara tırma konusunun di er siyasal konulara oranı saptanmakta
böylelikle ara tırma konusuna ili kin genel ilgi düzeyi belirlenmektedir.
Figür 1: Bloglarda ara tırma konusunun di er siyasi konulara oranı
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Figür 2: Forumlarda ara tırma konusunun di er siyasi konulara oranı

Figür 1’de bloglar figür 2’de ise forumlar için görüldü ü üzere, blog
ve forum ortamlarında ara tırma süresi boyunca (be ay) 2009 Yerel
Seçimleri siyasal konusu di er siyasal konular kar ısında ortalama yüzde
8,5’lik bir orana sahip olmu tur.
Yerel seçim gibi siyasal bir konunun ne çerçevede incelenece i
meselesi de blog ve forum analizleri için anlamsal düzeyde bir sorun
olmaktadır. Herhangi bir siyasal konu, o konuya taraf olanlar, olmayalar
ve konuyu sanal ortama sadece ta ıyıp yorumsuz kalanlar biçiminde
formüle edilebilecekken, bir seçim olgu olarak benzer biçimde ele
alınamamaktadır. Zira burada inceleme konusu seçim olsun ya da olmasın
de il, politik aktörlerden hangisi hakkında görü lerin ne do rultuda
oldu udur. Bir de incelenen seçimin genel de il yerel bir seçim oldu u
faktörü göz önünde bulundurulursa ki bu da siyasal partilerden çok kendi
kimlikleri ile adayların ön plana gelmesi anlamını ta ıyaca ından analizi
formüle etmek önemli ölçüde zorla acaktır.
Bu noktada yerel seçimlerde siyasal partilerin ba arılarını belirleyen
sonucun il genel meclisi sonuçları oldu u gerçe i analizi çok sayıda adayın
neden oldu u karma adan kurtarabilecek bir dayanak olarak
de erlendirilmektedir. Zira belediye ba kanlı ı ve belediye meclisi
seçimlerinde kullanılan oylar, daha çok ki ilere verilmekteyken, il genel
meclisi seçimlerinde daha çok partiler göz önüne alınarak oy
kullanılmakta, bu nedenle genel seçim sonuçları ile yerel seçim sonuçları
de erlendirilirken, yerel seçimlerin il genel meclisi sonuçları esas alınarak
kar ıla tırma yapmak gerekmektedir. (Altan, 2005:189) Anılan perspektife
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üzerinden gidilmektedir.
29 Mart 2009 Yerel Seçimlerine 19 parti katılmı tır. Seçimlerde,
48,049,446 seçmen tarafından 81 ilin genel meclis üyeleri, 16 büyük ehir
belediye ba kanı ile 957'
si ilçe, 1.974'
ü belde kasaba olmak üzere toplam
2,931 belediyenin ba kanları ve meclis üyeleri ile köy ve mahalle
muhtarları seçilmi tir. (YSK verileri, 2009) Çevrimdı ı bazda seçim
kampanyası izlendi inde, partilerinin söylemlerinin önemli ölçüde genel
seçime uygun oldu u; yerel temaların azlı ı ve seçim atmosferinin daha
çok bir genel seçimi ça rı tırdı ı görülmektedir. Özellikle AKP ( imiz
Hizmet, Gücümüz Millet! Türkiye’sin Büyük Dü ün! ) ve MHP (Ülke Senin
Karar Senin) genel mesajlar verirken CHP kampanyasında siber ortam ve
çevrimiçi enstrümanlardan büyük ölçüde yararlanan stanbul Büyük ehir
Ba kan adayı ile “ stanbul a kımız, hizmete hazırız!” sloganını (di er
ehirlere de adapte ederek) kullanmı tır.
Çevrimdı ı siyasal alandan, çevrimiçi alana dönüldü ünde 29 Mart
2009 Yerel Seçimlerinde blog ve forumlara ana konu ve yorum olarak
girdide bulunanların aynı zamanda iktidar partisi konumunda olan
AKP’ye ili kin olumlu, olumsuz ve tarafsız görü lerini bildirmi lerdir. Blog
ve forumlara girilen ifadelerde iktidarın yerelde de kazanmasını arzu
edenler net bir biçimde kimi zaman do rudan saflarını beyan ederek
görü lerini AKP’li kimlik ile dile getirirken, muhaliflerin hangi partiye
mensup oldu u metinlerde açıkça yer almamaktadır. u halde çevrimiçi
vatanda ların AKP’li ya da AKP taraftarı olanları kendilerini açıkça ortaya
koyarken di er partilerin destekçileri büyük ölçüde AKP’ye muhalif olup
olmamaları ile karakterize edilebilmektedir. AKP’nin 2004 yerel
seçimlerinde yüzde 49’luk bir ba arı elde etmesi akabinde 22 Temmuz
2007’de gerçekle tirilen seçimin sonuçlarının da kabaca yüzde 47 AKP,
yüzde 53 Di er eklinde belirmesi anlamsal düzeyde ikili bir kümeleme ile
analizin yapılmasını mümkün kılacak referansı vermektedir.
Keza 22 Temmuz genel seçimi farklı partiler arasındaki bir yarı
olmaktan giderek uzakla ıp adeta AKP ve ‘di erleri’ arasındaki bir tercihin
referandumuna dönü ürken AKP ve ‘di erleri’ eklindeki ayrım, toplumun
siyasi psikolojisinde yerle ik bir hale bürünmü tür. 22 Temmuz öncesinde
DYP-ANAP bütünle mesinin fiyaskoyla neticelenmesinin ardından
“merkez sa ” seçim denkleminin dı ına çıkmı ve ‘di erleri’ kategorisi,
CHP ve MHP’den ibaret kalmı tır. Seçim sonrası muhtemel bir CHP- MHP
koalisyonu, AKP’ye alternatif iktidar blo u olarak algılanmı dolayısıyla
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edilece i bir ‘referandum’ kimli i kazanmı tır (Önder, 2007: 118).
Bu tablodan hareket ile ara tırma tasarımı da blog ve forum
ortamlarında 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde AKP lehinde, nötr ve
aleyhinde yapılan girdilerin de erlendirmesini yapmak ve böylece seçimin
çevrimiçi yansımalarını görmek üzere kurgulanmı tır. Enstrümanların
araçsal özelliklerinden kaynaklanan ve tartı mayı ba latarak gündemi
belirleyen ifadeler ana konu, ifadeler üzerine süren tartı ma girdileri de
yorum olarak tanımlanmaktadır.
Bloglar ve forumlar be ay boyunca çevrimiçi seçim tartı maları
çerçevesinde mevcut iktidarın (AKP’nin) lehinde ana konu, lehinde yorum,
nötr ana konu, nötr yorum ve aleyhinde ana konu, aleyhinde yorum olmak
üzere ayrı ayrı analiz edilmi tir.
Figür 3: Bloglarda ana konu ve yorumların türlerine göre be aylık
kümülatif da ılımı
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kümülatif da ılımı

Bloglardaki tabloyu gösteren figür 3 ile forumlardaki durumu
aktaran figür 4 nitel anlamda önemli benzerlikler ta ımaktadır. Her
ikisinde de aleyhte ana konu ve yorumlar lehte olanların üzerindedir.
Bloglarda 135 aleyhte ana konu varken forumlarda aleyhte ana konu 46’dır.
Ancak aleyhte yorumlar forumlarda dramatik bir artı ile 674
düzeyindeyken, blogda bu sayı 383’tür. Lehte ana konu ve yorumlar ise
bloglarda aleyhte ana konunun 28 puan altındayken, aleyhte yorumlarda
114 puan a a ıda seyretmektedir. Forumlarda da lehte ve aleyhte ana konu
sayılarının e it oldu u öte yandan yorumlarda bu e itli in aleyhte yorum
yönünde 213 sayı fark ile bozuldu u görülmektedir.
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(Kasım-Mart) da ılımı

Figür 6: Forumlarda ana konu ve yorumların türlerine göre ay bazında
(Kasım-Mart) da ılımı

- 185 Bloglarda seçime son iki ay kala çevrimiçi ortama girdilerin aniden
arttı ı görülmektedir. Özellikle seçim ayı süresince çok sayıda ana konu ve
yorum gerçekle mi tir. Forumlarda ise girdilerin artı ı ilk aydan ba layarak
yükselen bir e ri çizmektedir. Forumlarda lehte ve aleyhte ana konular
arasındaki fark azdır. Her iki enstrüman için aylar bazında da aleyhte ana
konu ve yorumların istikrarlı biçimde (forumlarda Aralık, ubat ve Mart’ta
birkaç sayı farkla lehte ana konular aleyhe olanları geçmi ) lehte ana konu
ve yorumların üzerinde seyretti i görülmektedir.
Figür 7. Blog ve Forumlar için toplam ana konu ve yorumların türlerine
göre kar ıla tırılması

Her iki ortam için toplam ana konu ve yorumların türlerine göre
kar ıla tırılmasının yapıldı ı figür 7’de lehte ana konu (forumda lehte ve
aleyhte ana konunun e it olması istisnadır) ve yorumların aleyhtekilerin
altında oldu u görülmektedir.
Blog ve forum analizlerinin son etabı araçsal bir analizi
içermektedir. Burada hedeflenen çevrimiçi ortamda hangi aracın daha
yo un kullanıldı ı konusunda araçsal bir saptamada bulunmaktır. Kendine
has özellikler ta ıyan blog ve forumlardan hangisinin çevrimiçi siyasal
ileti imde partiler açısından tercih edilir oldu unun bilinmesi özellikle
siyasi partilerin organize etti i çevrimiçi platformlarda o enstrümanın
tercih edilmesi noktasında bir öneri olu turulmasına katkı sa lamaktadır.
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yapının tespiti için “etkile im analizi” adlı metod geli tirilmi tir. (Yılmaz,
2008:326). Buna göre bir enstrümanda (ortalama olarak) bir ana konu için
ne kadar fazla yorum geldi ise (ana konu ve yorumların içeri ine
bakılmaksızın) o enstrüman dahilinde konu ile ilgili o kadar etkile im
gerçekle ti i sonucuna varılabilmektedir.
Etkile im analizi öncesinde incelenen blog ve forum sayısı ile her iki
enstrümanda incelenen ana konu ve yorum sayısının tespiti gerekmektedir.
Figür 8. ncelenen toplam blog ve forum; blog ve forumlarda incelenen
toplam ana konu ve yorum sayısı

Figür 8’de görüldü ü üzere incelen forum sayısının (30), blog
sayısının (243) çok altında olmasına kar ın (incelenen blog sayısı, forum
sayısının 8,1 katıdır), forumlarda yer alan yorum sayısı (1248), bloglarda
yer alan yorum konu sayısından (717) daha (1,74 kat) yüksektir. Bloglarda
ana konu forumlara göre daha yüksek olsa da nicel anlamda yorumların
forumdaki sayısı daha çarpıcıdır.
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Figür 9’da da görüldü ü üzere bloglarda ana konu düzeyinde
etkile im 1,07, yorum bazında 2,95 iken forumlarda ana konu 4,00, yorum
ise 41,6 etkile im de erini ta ımaktadır. 29 Mart Yerel Seçimleri özelinde
forumlarda ana konu etkile im düzeyi blogların 2,75 katı, forumlarda
yorum etkile im düzeyi ise blogların 2,75 katı 10,4 katıdır ki çok dikkat
çekici biçimde forumların, bloglara göre daha etkile imli ortamlar oldu u
tespit edilmektedir.
SONUÇ
Kavramsal ve kuramsal bir arka planın çizilmesinin ardından blog
ve forumların analiz edilmesi ile çevrimiçi siyasal ileti im penceresinden
itim etkisi perspektifi denilen vatanda boyutu de erlendirilmi tir. Burada
hedeflenen analiz konusu olarak seçilen 29 Mart Yerel Seçimlerinin blog ve
forum ortamlarına nasıl yansıdı ına ili kin tespitte bulunmaktır. Bu amaçla
binlerce blog ve forum sayfasındaki nitel veri nicel veri olarak i lenmi ,
ardından sonuçlar anlamsal düzeye ta ınmı tır. Her iki enstrümanın
sundu u ortamın analizinde de mevcut iktidar aleyhinde bir tablo ortaya
çıkmı tır. Bloglarda leh ve aleyh arasındaki fark forum ortamlarında daha
da açılmaktadır. Muhalif ve arenaya yeni giren seslerin kendilerini ifade
edecek platformu en azından çevrimdı ı siyasal arenanın bariyerlerine

- 188 takılmaksızın çevrimiçi mecralarda bulabilece i savı bu manzarada geçerli
görünmektedir. Nitekim “Türkiye’de bloglar siyasi fikirleri yeni olu maya
ba layan, co kulu pek çok gencin sı ına ı görünümündedir” (Atikkan ve
Tunç, 2011:24).
Öte yandan çevrimdı ı alanda çok farklı bir tablo görülmektedir.
Seçimlerin en somut yansıması elbette ki seçim sonuçlarıdır. Yüksek Seçim
Kurulu’nun “29.03.2009 Genel Mahalli dareler Seçim Sonucu”nu ilan etti i
“ l genel meclisi üyelikleri seçiminde geçerli oyların ve üyeliklerin partilere
ve ba ımsızlara göre da ılımı ve da ılım oranları”nı gösterir listede,
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 15.353.553 geçerli oy ile %38.39’luk ba arı
gösterdi i ve seçimi yapılan 3281 üyeli in 1889’unu alarak üyeliklerin
%57.57’sini kazandı ı anla ılmaktadır. (YSK, 2009)
O halde buradaki zıtlık nasıl açıklanabilmektedir? Kaldı ki AKP
çevrimiçi mecrayı çekim etkisi olarak adlandırılan perspektiften son derece
ba arılı bir biçimde kullanmaktadır. Siyasal web sitesi kalite analizinde
AKP di er partilerden yüksek bir puana sahiptir (Yılmaz, 2008:284-286).
Yine AKP’nin tek yönlü akı içeren çevrimiçi alana konusunda profesyonel
çalı malar yürüttü ü bilinmektedir. Ancak blok ve forum ortamları sahip
oldu u nitelikleri dolayısı ile ba arı elde edebilmek için çok daha yo un
gayretler gerektirmektedir. Ba langıçtaki soruya dönülecek olunursa elde
edilen sonuç, çevrimiçi alanda hâkim olan sesin, çevrimdı ı alanda aynı
güce sahip olmadı ını ortaya koyması bakımından ço unluk vatanda ın
çevrimiçi siyasal ileti im sürecine katıl(a)madı ını ortaya koymaktadır. Bir
ba ka deyi ile Türkiye’deki çevrimiçi ço unluk, çevrimdı ı azınlık
durumundadır; çevrimdı ı ço unluk ise çevrimiçi politik ileti im
mecrasında mobilizite kuramının artlarını sa lamamaktadır.
Bu do rultuda KONDA adlı ara tırma irketinin verileri (KONDA,
2007), gerçekle tirilen analizi destekler nitelikte bir seçmen profili ortaya
çıkarmaktadır. Verilere göre, iktidar partisinin seçmen profili e itim ve
gelir düzeyi bakımından dü ük, buna kar ın ana muhalefet partisinin
bunun tam zıddı biçimde yüksek olması yani çevrimdı ındaki ço unlu un
e itim ve gelir düzeyi kaynaklı engeller nedeni ile mobilize olamaması
Türk blog ve forumlarında peki tirme kuramı ko ullarının mevcudiyetini
göstermektedir. Yani 29 Mart Yerel Seçimleri blog ve forumlara peki tirme
kuramı ko ullarını anlatır biçimde yansımı tır.
Çalı mada bir de araçsal analiz yürütülmü , burada Türk blog ve
forumlarının etkile im düzeyi karakterize edilmeye çalı ılmı tır.
Forumlarda etkile im düzeyinin, blogların çok üzerinde olması siyasi
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vermesi konusunda bir öneri olu turulmasına katkı sa lamaktadır.
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