
nı gördük. Sosyal medyanın siyasi olarak 
arenada kullanımının, ABD Başkanı 
Barack Obama’nın seçim kampanyası ile 
başladığını biliyoruz. Bu konuda Ameri-
ka’nın Sesi Radyosu’nda 13 yıl editörlük 
yapan ve The Broadcasting Board of Go-
vernors da 14 yıl yöneticilik görevinde 
bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Rektör 
Danışmanı ve öğretim üyesi Dr. Hakkı 
Öcal, “Obama sosyal medyada planlama 
yapmadan önce, sosyal medya sadece 
gençlerin eğlence yeri gibiydi. Kimse 
orada ciddi bir şeylerin paylaşılacağını 
düşünmemişti. Seçimin ardından siyaset 
artık Twitter, Facebook, MySpace gibi 
alanlara girmişti. Yetişkinler bu mecranın 
eğlence dışında işe yaradığını görmüşler-
di” diyor. Obama’nın seçim çalışmaları-
nı yürüttüğü ofiste bir toplantıya katılan 
Dr. Hakkı Öcal, “Oradaki organizasyonun 
içinde Facebook’un üç kurucusundan 
biri olan Chris Hughes’u görünce siyasal 
iletişimde de artık bir şeylerin değişeceği-
ni hissediyorsunuz” diyor.

Partilerin siyasi söylemlerinin nereye 
gideceği ve hangi partinin hangi mesaj-
lar ile halkın karşısına çıkacağı henüz ke-
sinleşmemiş olsa da, algıların nasıl kulla-
nılacağı şimdiden belirlenmiş görünüyor. 
“Anne televizyonu aç, bak kim var” devri-
nin kapandığı, onun yerine “retweetleye-
ni retweetlerim” döneminin başladığı bu 
zamanda, büyük görüp büyük oynayan 
kazanacak. �Mehmet Akif Kum
Sözün Özü: Genel seçimlerin yaklaşmasıyla 
birlikte, partilerin tanıtım çalışmalarında nasıl bir 
yol izleyeceği merak konusu.
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Barış Pamuk İpliğine 
Bağlı

u Minsk Protokolü’nün Ukrayna’ya 
barış getirmesi şüpheli 

u “Ayrılıkçılar şartlara uymuyor ve 
çatışmalar devam ediyor”

Saatler süren görüşmelerin ardından, Uk-
rayna’daki çatışmaların durdurulması için 
bir protokol imzalandı. 13 maddelik pro-
tokolle Karadeniz’in kuzeyine barış geri 
gelmesi hedefleniyor. Ama imzanın ardın-
dan geçen kısa sürede çatışmaların devam 
ettiği görülüyor. Üstelik gerek Rusya tarafı, 
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zasyonuna kadar aslında her şeyin düşü-
nülüp uygulandığını biliyoruz. Halkımız 
kusuru sevmiyor ve gördüğü bir kusurun 
üstünü çok rahat kapatmıyor. Mitingde 
iyi bir intiba bırakmak halkımız için vaz-
geçilmez bir durum. Aslında halk miting-
de kimin güçlü olduğunu görüyor. Seçim 
çalışmalarını yürüten danışmanlar özel-
likle son yıllarda bu konunun farkına 
varmış durumda. Sanki yeni pişmiş bir 
yemeğin konusunu alıp da güzel olup ol-
madığını fark etmek gibi, halkımız mi-
tingde kimin güçlü olduğunun kokusu-
nu alıyor. Ak Parti Kayseri Milletvekili ve 
TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, “Hal-
kımız yıllardır dirayetli ve güçlü bir 
parti görmek istiyordu. Recep Tayyip 
Erdoğan ve Ak Parti halkın aradığı güçlü 
simge olarak karşısına çıkınca hiç bek-
lemeden bağrına bastı. Onların yıllar-
dır beklediği bastırılmış sıkıntılarını 
çözdü” diyor. Ayrıca miting ve ziyaretle-
re değinen Yakut, “Halkımıza birçok ileti-
şim kanalı ile ulaşıyoruz, partimiz sürekli 
bir çalışma içerisinde ama insanımıza do-
kunmak ve onların yanında olmak, çeşitli 
zamanlarda parti yetkililerince ziyaret-
lerde bulunulması dilden dile aktarılan 
bir sevgi yumağı oluyor. İşte bu, bence en 
etkili faktör” diyor.

Tabii ki reklamcıların bu dönemi iple 
çektiğini de söylemek gerek. Özellikle bu 
dönem büyük reklam bütçeleri bütün 
mecraları dolduruyor. Milletvekili aday 
adaylığından başlamak üzere sektörün 
canlandığını şimdiden gözlemliyoruz. 
Burada sadece mecralar değil ses, ışık, 
sahne, baskı başta olmak üzere onlarca 
kalemde ekonomik bir atılım olabilir.

Dünyayı ve yaşamımızı değiştiren 
sosyal medyanın, siyasi partilerde artık 
timler halinde mevcudiyetini sağlam-
laştırdığı bir döneme giriyoruz. Yakında 
sosyal medyadan sorumlu başkan yar-
dımcısı ismini duyarsanız şaşırmayın. Bu 
çalışmayı 2012 yılında Ak Parti başlattı ve 
bu süreci hâlâ en aktif kullanan örgütlü 
yapı durumunda. Genel merkezleri, il 
başkanlıkları mevcut. Her bir başkanın 
altında ayrı bir yönetim ve onların mesaj 
ulaştırabileceği insanlar bulunmakta. 
Hatta hükümetin icraatlarını daha iyi an-
latabilmek için organizasyonda bakan-
lıklardan sorumlular bile olduğu söyleni-
yor. Ayrıca bir de sivil destekçi ekip var 
ki bunlar maaşlı çalışanlardan çok daha 
etkili ve sistemliler. Geçtiğimiz Cumhur-
başkanlığı seçimi sürecinde ülkemiz-
de bu mecranın ne düzeyde kullanıldığı-

gerekse Ukrayna tarafından yapılan açık-
lamalar Minsk Protokolü’nün kaderinin 
pamuk ipliğine bağlı olduğunu gösteri-
yor. Bu noktada geçtiğimiz hafta bir açık-
lama yapan Rus parlamentosunun alt 
kanadı Duma’nın Başkanı Sergey Narış-
kin, ABD’nin Ukrayna yönetimine ölümcül 
silah yardımı yapmasının, ateşkes öngören 
Minsk anlaşmasını bozulabileceğini be-
lirtti. Yalnızca bu açıklama bile, anlaşma 
sonrası atmosferin ne kadar gergin oldu-
ğunu gösteriyor. Bloomberg Businessweek 
Türkiye olarak, Minsk Protokolü’nün getir-
diklerini, bundan sonra Ukrayna’da nasıl 
bir sürecin yaşanabileceğini Ukrayna’nın 
Ankara Büyükelçisi, deneyimli diplomat 
Sergiy Korsunskyi’ye sorduk.                                

Minsk’te varılan anlaşma uygulanabi-
lir mi? Zira Rusya yanlısı bazı direniş-
çiler bu anlaşmaya uymayacaklarını 
belirttiler.  
Maalesef ayrılıkçılar anlaşma şartları-
na uymuyor ve çatışmalar devam ediyor. 
Bugüne kadar ayrılıkçılar 164 kez anlaş-
mayı ihlal etti. Bu nedenle hayatını kaybe-
den, yaralanan onlarca Ukraynalı asker 
oldu.  Eminiz ki, ayrılıkçılar bu eylem-
lerini Moskova yönetimiyle anlaşmalı 
olarak yapıyor. Böylece Rusların üstlenmiş 
olduğu taahhütleri yerine getirmedikleri-
ni bir kez daha görüyoruz. Rusya menşe-
ili silah ve teçhizatlar her gün Ukrayna sı-
nırlarını kanunsuz bir şekilde geçmeye 
devam ediyor. Başta Fransa ve Almanya 
olmak üzere, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri-
nin liderleri mevcut durumla ilgili kaygıla-
rını dile getiriyor ve Putin’e Minsk Anlaş-
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