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Röportaj

a sakinini arıyor...
Cumhurbaşkanlığı
seçim kampanyaları başladı.
Ülkemizde ilk defa Cumhurbaşkanı’nı halk seçecek.
Önümüzdeki günlerde demokrasi tarihimizde
ilk kez bir Cumhurbaşkanlığı
seçim kampanyasına tanık olacağız.
Reklamcılara bu kampanya hakkındaki
görüşlerini sorduk.
Röportaj Elvin Ekşioğlu elvineksioglu@gmail.com
Ümit Ülker
İki Ucu Tayyipli Değnek
10 Ağustos’ta
bir kez daha
sandık
başına gideceğiz,
güya Cumhur,
başkanını
ilk
kez kendi seçecek. Gerçekte böyle mi olacak?..
Siyaseten söyleyeceğim, yazacağım
çok fazla şey var. Ama burada bizden
istenen reklamcılık yönünden yorumlar
yapmamız. Dolayısıyla ben sunulanlara da ürün gözüyle bakacağım.
Eve çamaşır makinesi alacağız. Alternatiflerden biri Arçelik, biri Beko. Sonuçta ikisi de Koç Grubu’nun markası.
Satın aldığınızda evinize Arçelik-Beko
Servisi elemanları getiriyor. Parayı da
Koç Grubu kazanmış oluyor.
Geçen gün Bosch elektrik süpürgemin plastik aksamı kırılmıştı. Aradım.
Salı sabahı eve teslim olarak üzerinde
Siemens-Bosch servisi yazan araçtan

inen Siemens-Bosch Servisi T-Shirt’lü
eleman tarafından teslim edildi.
Hazır çorba alacaksınız. Markete gittiniz. Bir ürünün üzerinde Bizim, diğerinin üzerinde Halk yazıyor ama sonuçta
ikisi de Ülker’in markaları.
Daha fazla pazar payı kapma adına
kendi rakip markanı yaratmak yeni bir
şey değil. Üstelik de satın alma kararını verecek olana seçim yaptırmış gibi
oluyorsun ama sonuçta karlı olarak sen
çıkıyorsun. Seçimi yapan değil.
Merkez sağ, logolarla, gösterişli ambalaj ve sunumlarla ortaya koyduğu esas
malını daha fazla parlatırken, diğer
halk tipi ürünü dümdüz bir ambalajla,
reklamını bile doğru dürüst yapmadan,
üstelik de halkın dilinin bile dönmediği
bir marka adıyla ortaya koyunca, güya
Cumhur bunlardan birisini seçmeye
kalkacak.
12 Eylül’den sonra, yeniden demokrasiye dönerken de aynı şey yapılmadı
mı?.. Askeriye kökenli general eskisi
ve askeri vesayetin temsilcisi Turgut
Sunalp, “köprüyü sattırmam”dan başka
bir şey söyleyemeyen Necdet Calp ve
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Amerika tarafından yaldızlanmış, cilalanmış, boyanmış Turgut Özal arasında
seçim yapmak zorunda kalmadınız mı?
Liberalleşme ve Ortadirek sözcüklerine
kanıp büyük yolsuzlukların, hayali ihracatların yolunu açmadınız mı?
10 Ağustos’ta hayırlı alışverişler. Siz
oyunuzu vereceksiniz, onlar istediklerini alacaklar ve yine karlı çıkacaklar.
Ümit Çelebi
Öncelikle belirtmek isterim
ki ben bu seçimi anayasamız
doğrultusunda
salt bir Cumhurbaşkanlığı
seçimi olarak
görüyorum.
Öte yandan, toplum olarak büyük bir
çoğunluğumuzun 12 Eylül anayasasını
artık onaylamadığı aşikar. Ancak hiçbirimizin benimsemediğimiz hiçbir yasayı
doğrudan, ya da etrafından dolanarak,
hiçe sayma hakımız olamaz. Bu nedenle ben Cumhurbaşkanlığı seçimini
şu anda yasalarımızın belirlediği üzere bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olarak
görüyorum ve aksini hukuksuz buluyorum; değerlendirmemi de bu doğrultuda yapacağım.
Cumhurbaşkanlığı onursal ve temsili
bir makam; bu nedenle icraata dayalı
yaptırımları olmamakla beraber, yaşam
kalitemiz üzerinde çok önemli etkileri
var. Bir icraat makımından öte söylem
makamı olması, ne söylediği kadar
nasıl söylediğini de çok önemli kılmakta. Bu da son derece akılcıl ve planlı
bir iletişim becerisi gerektirmektedir.
Toplumun bütününü temsil edecek bu
makamın iletişim üslubu ve yaklaşımı
toplumsal refahımız için önem taşımaktadır.
Bugünlerdeki, sosyal yaşamımızdaki
kutuplaşmışlık, farklılıklarımızı zengin16 / marketing europe & anatolia

lik görmeyen, tahammülsüz ve sürekli
gergin, birbirine karşı kaba ve anlayışsız bir topluma doğru gidişimiz endişe
verici bir boyuta ulaştı. Cumhurun başının cumhuru uzlaştırıcı, empati kurma becerisine sahip, olgun, barışçıl bir
kimliğe sahip olması gerektiği kanısındayım. Bir toplumun başarılı olmasının
da, birlikte yaşamaktan haz duymasının ve hatta hayatından memnun olmasının da her konuda aynı düşünme
ve davranmasına değil, birbirine saygı
duymasına ve birbirinin farklılıklarına
saygı gösterebilen hoşgörülü bir uzlaşma kültürünü yaşamasına ve yaşatmasına bağlı olduğu kanısındayım. Cumhurbaşkanlığı seçiminin birlikte, saygı
ile yaşamaya halk olarak ne kadar gereksinim duyduğumuzu gösterebildiğimiz, her kim seçilecekse bu halkın
istediğinin; bölünmek değil, birleşmek
olduğunun kavramasını sağlayabildiğimiz bir süreç olmasını diliyorum.
Huzursuz, birbirine güvenmeyen, benden olanlar ve olmayanlar diye bölünmüş bir topluluğun ekonomi yönetiminin de başarılı olmayacağı bir gerçek.
Birlikte yaşamayı beceremeyen bir toplumun birlikte iş başarıları elde etmesi,
birlikte ekonomik sıçramalar yaşaması
da mümkün olmayacaktır.
Cumhurbaşkanı’nın başarısını, kaç
Türk gencine hoşgörü, vatanperverlik,
empati sahibi olmak, katılmadığı fikirleri adap içinde ifade edebilmek, devlet
adamı olmak anlamında örnek olabildiği ile bağlantılı görüyorum.
Şüphesiz seçim her oy sahibinin kendi özgür iradesi ile istediği gibi oyunu
kullanmakta hür olması gereken demokratik sistemin en önemli aracıdır.
Bu seçimin olması gerektiği gibi, şaibesiz ve başarı ile tamamlanmasını,
halkın çoğunluk oyları ile seçilecek
Cumhurbaşkanı’nın her kim olursa olsun çoğunluğun Cumhurbaşkanı olmasını temmenni ederim.

Nurgül
Eryıldır Günay
Ülke gündemi
her
zamanki
gibi hararetli.
Bir günümüz
de
olaysız,
sorunsuz geçmiyor.
Şimdi
de
cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlendik. Yurdumuzda ilk kez cumhurbaşkanını halk
seçecek. Adaylar kimler olacak, aday
belirleme sürci nasıl işleyecek, 30 Mart
yerel seçimlerinden beri hepimizin merakla beklediği konu oldu. Sonunda
CHP ve MHP ortak bir isim üzerinde
uzlaşarak “çatı adayını” açıkladı: Ekmeleddin İhsanoğlu!
Açıklandığı andan itibaren de gecemiz
gündüzümüz “Ekmeleddin aslında kimdir?” sorgulamasıyla geçiyor.
Günler Ekmeleddin ne demiş, ne yapmışla geçerken Ak Parti de Cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Recep Tayyip
Erdoğan! Sürpriz oldu mu? Hayır. Hepimiz zaten Erdoğan’ın aday olacağını
biliyorduk. Erdoğan’ın adaylık açıklaması her zamanki gibi çok şaaşalı oldu.
Daha çok dini konulara gönderme yapan adaylık konuşması sağda kemiklekmiş olan Ak Parti oylarını sağlama
almak ister gibiydi.
Ekmeleddin CHP için doğru bir aday
mı? Bence CHP çizgisi için çok doğru bir aday değil, Emine Ülker Tarhan
olsaydı daha mutlu olurdum. Ama bu
seçimler normal bir yerel seçim ya da
milletvekili seçimi değil. Ülkemizin geleceğine yön verecek bir seçim gibi duruyor. Demokratik, laik cumhuriyet rejiminin geleceğini tehlikede gören CHP,
sadece kendi seçmeninin oylarının
yeterli olamayacağını düşündüğü için,
toplumun pek çok kesimini etkileyebilecek bir aday belirlemek istedi. Muhafazakar Müslüman kesimin çoğunlukta
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gibi. Aslında RTE, her zaman gerilim
üreterek bundan yarar sağlayan bir siyaset izliyor. Çünkü ‘Zekice laf sokma’
gemisiyle muhalefet yürümüyor… Karşısında örneğin bir Emine Ülker Tarhan
olduğu takdirde işi bundan çok daha
kolay olacaktı. RTE, bu seçimlerde Eİ
ismiyle bu kadar gerilim üretemeyince,
aday isim özelinde değil de ‘gezi zekalılar’, ‘paralel yapı’, ‘darbeciler’, ‘bunlar’
söylemleriyle her zamanki siyasetine
devam edecek gibi görünüyor… da
Eİ’nin söylemlerinin ne olacağını, açıkçası ben de merak ediyorum. (Bu yazı
dergimize ulaştığında adaylar henüz
açıklanmamıştı)
Gürkan
Günaydın

olduğu bir ülkede, laik cumhuriyet ilkesine aykırı düşünceleri olmayan, aynı
zamanda halkın geneli üzerinde olumlu
etki yaratacak bir aday belirlediler.
Sonuç olarak Ekmeleddin İhsanoğlu
seçilirse, bugüne kadar seçilmiş olan
cumhurbaşkanları gibi olacak. Çok
fazla yetkisi olmayan, devletin kurumlarının birbirleriyle uyumlu çalışmasını
sağlamaya çalışan bir devlet adamı
olarak görev yapacak.
Recep Tayyip Erdoğan seçilirse, bütün
yerel seçim çalışmalarında da söylediği
gibi cumhurbaşkanının yetkilerinin artırılmasını sağlayarak, hükümeti ve dolayısıyla ülkeyi yönetmeye devam edecek. Bir adım daha atarak çok istediği
başkanlık sistemini Türkiye’ye getirip
“başkan” olmanın yolunu açacak.
Hayırlısıyla şu seçimi de atlatıp huzura
kavuşsak diye bekliyorum. Umut işte,
hep umut...

Seler
Cebecioğlu
Henüz
Ak
Parti’nin adayı
resmi
olarak
açıklanmadıysa da, bu Cumhurbaşkanlığı
seçimi,
özellikle son yerel
seçimlerde olduğu gibi ‘Ak Parti ve
diğerleri’nin (BDP ve HDP hariç) yarışı
halinde geçeceği belli oldu. Çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu ismi, oldukça
stratejik bir hamlenin ve tam anlamıyla
reaktif olarak yürütüleceği belli olan bir
kampanyanın aday ismi… ‘RTE ve Ak
Parti kazanmasın da…’ ile başlayan
bir mantığın sonucu… Ama Eİ ismiyle
ilgili ilk baştaki genel olumsuzluk, kendini gitgide bir kabullenmeye bırakacak

Bu seçim kampanyaları bize
siyasetçi cumhurbaşkanı
profilinde Tayyip Erdoğan ile
Ahmet Necdet
Sezer’in daha
mutaasıbı, daha mütedeyyini olan Ekmeleddin İhsanoğlu’nun karşılaşmasını
gösterecek. Bu durumda şu gerçeğin
altını çizmekten kendimi alamadım. O
da, Erdoğan karşıtı siyaset zihniyetinin
zorunluğu değişikliği, bazı parametreleri geç de olsa kabul edişi.
Türkiye “değişti” “muhafazakarlaştı”
diyenler kaybediyor.“Türkiye hep buydu kardeşim” değişmesi gereken siyaset diyenler kazanıyor. En azından
tek parti döneminden sonraki toplumsal reaksiyonlar fırsat bulduğu her an
bize bunu gösteriyor. Ahmet Necdet
Sezer’den Ekmeleddin İhsanoğlu’na
dönüşümün haritasını birilerinin çıkarması lazım. Çünkü o haritanın kıvrımlı yollarında Erdoğan’ın başarısı saklı!
Cemil Meriç’den bir alıntı ile bitiriyorum:
Uyanışın geç olmadı mı büyücü çırağı?
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