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Seçim müziklerinin seçimi
İyi ki bir seçim şarkısı, bir partinin oy toplaması ya da seçmen sayısını artırması için etkin olan kriterlerden biri değil. Sanırım böyle bir 
durumda çoğu seçmen 12 Haziran’da sandık başına gitmeye üşenecek, belki de gerek görmeyecekti.
Seçim müziklerinin kitleleri harekete geçirebilme gücü miting alanları dışında pek bir işe yaramıyor. Bunda parti yönetimlerinin bu işi sadece 
seçim dönemlerinde “atlanmaması gereken bir kalem iş”ten ibaret görmesinin etkisi büyük. Oysa ki; müzik her zaman her yerde sanıldığından 
çok daha güçlü bir etkendir. Öyle olmasaydı asansör müziği için bir sektör oluşmazdı, keza mağaza müziği, reklam müziği, vs.
Hele; konumuz seçimse, bir ülkenin kaderiyse, partiler herkesin tercihi olma hedefiyle bir savaş veriyorsa… Seçim şarkılarının/müziklerinin 
de söz konusu ideolojiyi, ilkeleri, hedefleri anlatması, savaşın taraflarına coşku kaynağı olması isteniyorsa. Bence müzik böyle zamanlarda en 
önemli motivasyon ve aidiyet kaynaklarından biri. 

Nihal Sandıkçı
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Kısa bir tarihi yolculuk yaparak, -biraz abartılı bir örnek olsa da- konunun derinine kısa yoldan 
ulaşabilmeyi hedefliyorum.
Yüzyıllardır Türklerin simgesi sayılan Mehteran takımı ve Mehter marşlarının bugün bile 
üzerimizde azımsanmayacak bir etkisinin olduğunu düşünüyorum. Duyunca eşlik etmemek 
işten bile değil, sadece benim tüylerim diken diken olmuyordur herhalde. Mehter, salt savaş 
zamanı askeri coşturmak, düşmanın maneviyatını bozmak için kullanılan bir unsur değilmiş, 
asayiş berkemâlken de ruhu canlı tutmak, askere cesaret vermek için kullanılıyormuş. 
Tekrar bugüne dönecek olursak, partiler seçim müziklerinin seçiminde ne kadar doğru seçim-
ler yapıyorlar?
 
Kamuoyuyla paylaşıldığı kadarıyla birçoğunu dinledim, kendimi feda ettim de diyebilirim. 
Her parti, birden fazla şarkıyla seçim yarışında. Çoğu iki şarkıyı resmi ya da yerel ilan etmiş 
ve ağırlıklı olarak onları kullanıyor. “İki kişi daha bulsak da halaya dursak” isteği uyandıran 
folklorik ezgilerin yoğunluğu aşikâr, bu türün dışındakiler ise; Perihan Abla, Küçük Kurbağa 
ya da Mini Mini Bir Kuş temposu ve yumuşaklığında. Bu seçimin trendi, şarkıların Rap ya da 
Rock versiyonları galiba, özellikle rock versiyonlarını dinlerken yüzünüzde alaycı bir gülüm-
seme olacağının garantisini veririm. Belki bu gülümsetme etkisini özellikle planlamışlardır; 
düşündürürken güldüren stayla 

Ak Parti’nin şarkılarının çoğunu uzun zamandır Uğur Işılak yapıyor, 
bu seçim için de aynı tercih devam etmiş. Işılak’ın söylediği şarkıların 
dışındakiler için koro kullanılmış. Rap ve rock özlemi Ak Parti ve MHP’de 
öne çıkıyor, Anadolu Rock’a hasret giderilebilecek yoğunlukta bir tercih bu. 
2002 seçimlerinde DSP de böyle bir tercih yapmıştı. Bu tür, gerçekten 18-24 
yaş aralığında ilk kez oy verecek gençleri yakalıyor olabilir mi? 9,5 
milyon genci yakalama hedefi ütopik midir, değil midir göreceğiz.

MHP’de ilgimi çeken başka bir şey ise protest-arabesk karışımı 
bir şeydi. Yüreğinle Gel şarkısı harbi damar denilecek türden.
CHP, Onur Akın ve Edip Akbayram’dan vazgeçmiyor. Aşık 
İhsani’nin sözleriyle Bir Islık da Sen Çal ve Ali Dilki’nin sözleriyle 
Ak Dediler Kara Çıktı şarkılarının bestesi Onur Akın’ın. Bunlar 
CHP’nin resmi seçim şarkıları. Aşık Mahzuni Şerif’in Atatürk’e 
özlem eseri olan Sarı Saçlım Mavi Gözlüm ise bir seçim klasiği 
sayılmalı, bence müthiş.
 
HAS Partinin günü yakalama becerisine ise diyecek yok, rah-

metli Kazım Koyuncu’nun Hayde türküsü kısa zaman önce Cem Yılmaz’ın Av Mevsimi fil-
mindeki performansıyla canlanmıştı. Sözleri pek oturtamamış olsalar da bu türkü sevilir.

DSP bu seçimde kullanıyor mu bilmiyorum, -çünkü 
İnternet sitelerinde seçim şarkılarını bulamadım- 
ama benim eski de olsa favorim, hâlâ; Ak Güvercin 
Geliyor. Rahmetli Bülent Ecevit’in DSP için yazdığı 
bir şiiridir. (Bu arada Murat Meriç’in 11 Kasım 
2006’da Radikal’de “Ak günlerin Karaoğlanı’na 
şarkılı veda” başlıklı yazısını tavsiye ederim. Bu 
konulara yakın, pek bilinmeyen tarihi listelemiş. 
Mesela; Ecevit, (Atatürk dışında) hakkında en çok 
plak yapılan lider, parti güdümü dışında adına plak 
yapılmış tek siyasetçi…)

Bu kadar seçim şarkısı dinledikten sonra kendimce 
bir liste oluşturmak da hakkımdır, diye düşündüm.
İşte; Seçim Müzikleri Top 10 listem. Top 10 değil 
aslında, listeye girecek 5-6 şarkıyı zar-zor seçtim.

HAS Parti Hayde Türkiye 
CHP   Geliyor Kılıçdaroğlu
CHP   Ak Dediler Kara Çıktı (Sözler Ali Dilki’nin, müzik Onur Akın, Nilüfer Sarıtaş söylüyor.)
Ak Parti Cilveloy Nanayda
DSP  Gözünaydın Türkiye
MHP  Ses Ver Sesin Duyulsun
Has Parti Tez Gel

Partilerin bu anlamda yeni bakış açılarına ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Laf 
olsun diye sosyal medya, laf olsun diye teknoloji ya da şarkı planlaması ol-
maz. İstenen etkiyi yaratabilmek için bütünlük şart; geçici çağı yakalama 
hareketleri, dönemsel beğendirme aktivitelerinin bedeli ağır olabilir.

Not: Seçim müzikleri müthiş de olabilirdi, coşkudan çıldırabilirdik de… 
Ama sadece seçim meydanlarında… Çünkü eminim, bu senaryo; parti ya 
da adayların iki aylığına kiralayıp, iptidai yöntemlerle donattıkları seçim 
araçlarından gelen gürültü sebebiyle derin yara alırdı. 
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