Kış

Postası

Seçimlerle, olaylarla geçen bir yılı daha geride bırakırken mevsimlerden de
kışı karşılıyoruz.
Erken yitirdiğimiz şairlerimizden Turgut Uyar kasvetli bir kıştan bahara aslında Tomris Uyar'a - şöyle seslenmiş:
....
evet önümüz bahardır biliyorum
leylaklar açacak biliyorum
kiraz da çıkacak yakında
iyi şeyler söylemek de gerek biliyorum
sevgilim güzelim bir tanem biliyorum da
şimdilik bağışla.

Gerçekten de iyi şeyler söylemek gerekse de 2015 için bu çok zor. Çünkü
gerçekten hem Türkiye'de hem de dünyada olaylarla, çalkantılarla geçen
bir yıl oldu. Terör her geçen gün şiddetini artırarak dünyaya yayılıyor.
2015'e Charlie Hebdo katliamı ile başlayan Paris, yılı bitirirken de terörle
sarsıldı. Bu yıl terör Türkiye'yi de uzun süredir olmadığı kadar esir aldı.

Umarız, 2016 ilk üç rakamı dışında 2015'e hiç benzemeyen bir yıl olsun.

Kasım Seçimleri
Sonbahar postamızda seçmenin hangi partiye neden oy vereceğini
araştıracağımızı söylemiştik. Araştırmamız ilginç, partiden partiye değişen
sonuçlar verdi. Ekim'de Yöntem olarak finanse ettiğimiz araştırmamızda
Türkiye kent nüfusunu temsilen 1.000 kişi ile yüz yüze anket tekniği
kullanarak görüşmeler yaptık. Seçmenin ilk dört tercih nedeni şöyle:
%

%

Yönetimini
beğeniyorum

23

Güvenilir /
Dürüst

16

Görüşüme
yakın
Daha iyisi
olmadığı için

10

9

Atatürkçü
olması

18

Görüşüme yakın

15

Güvenilir /
Dürüst
Eşit / adil
davranması

13

6
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%

%

Milli duyguları savunması

35

Görüşüme yakın

30

Güvenilir / Dürüst
Ülkeyi düşündüğü için

13
10

Özgürlüğe, demokrasiye
inanması

26

Barışı desteklemesi

21

Görüşüme yakın

17

Eşit, adil davranması

11

Görüldüğü gibi AKP seçmeni ağırlıklı olarak yönetimini beğendiği için
AKP'yi tercih ederken CHP seçmeni ise Cumhuriyetçi ve Atatürkçü çizgisi
nedeniyle CHP'yi tercih ediyor.
MHP seçmeninde milli duygular ve siyasi görüş, HDP seçmeninde ise
özgürlük, demokrasi ve barış beklentisi çok daha belirleyici nedenler olarak
öne çıkıyor.

Kamuoyu Araştırmalarına İnceleme Başlatıldı!
Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD) 1 Kasım seçimlerine ilişkin
araştırmalar konusunda inceleme başlattı. Basında yayınlanan ve çoğu
TÜAD üyesi olmayan araştırma şirketleri tarafından yapılan bu
araştırmaların teknik olarak doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığı, kimin
tarafından finanse edildiği, ESOMAR profesyonel standartları ve TÜAD’ın
"Güvenilir Araştırma Belgesi" kuralları çerçevesinde değerlendirilecek. Hatta
bu konu yalnızca araştırmacıların değil ekonomist, psikolog, siyaset bilimci,
sosyolog vb. disiplinlerden uzmanlarla birlikte Aralık ayı içinde ele alınarak
sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacak. TÜAD'ın basın açıklamasına şu adresten
ulaşabilirsiniz:
http://tuad.org.tr/upload/dosyalar/04_11_15_Tuad_Basin_Bulteni.pdf

Bu değerlendirme sonuçlarını önümüzdeki
hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz:

günlerde

sosyal

medya

https://www.facebook.com/yontemresearch
http://www.twitter.com/yontem88
http://www.linkedin.com/company/yontem-research
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Kitap
Başta da belirttiğimiz gibi 2015 tüm dünya için
oldukça tatsız bir yıl oldu. Ne yazık ki bunun
temelinde de insanların, toplumların, kültürlerin
birbirini anlayamaması ve tabii bazen de anlamak
istememesi yatıyor. İşte bu iletişimsizliğe ilaç
kitaplardan biri: War of the Worldviews.

Rider Books, 2012

Hint asıllı ABD'li doktor ve alternatif tıp uzmanı
Deepak Chopra ile ABD'li fizikçi ve yazar Leonard
Mlodinow'un evrenin oluşumu, yaşam, evrim, bilinç,
Tanrı gibi konularda karşılıklı tartışma şeklindeki
makalelerinden oluşan kitap ne yazık ki henüz
Türkçe'ye çevrilmedi. Yer yer kıyasıya tartışmalara
dönüşse de medeni çizgiden hiç ayrılmadan yapılan bu
"dünya görüşü savaşları" keşke her dile çevrilse de
herkes okusa ve keşke tüm savaşlar böyle olsa!

Film
Bu postamızda arkadaşımız Seval Kuş'un bir
film önerisi var. Hintli yönetmen Rajkumar
Hirani'nin 2014 yapımı PK adlı bu romantik
bilimkurgu komedisinde şehirde gezinen P.K.
adlı bir yabancının daha önce kimsenin
sormadığı masum soruları ve çocuksu
merakının onu çıkardığı aşk, kahkaha ve
aynı
zamanda
felsefe
dolu
yolculuk
anlatılıyor.

Müzik
İşyerinizdeki soğuk kış günlerini ya da evinizdeki
soğuk haftasonu akşamüstlerinizi Güney Koreli caz
vokalisti Youn Sun Nah'ın Same Girl albümüyle
ısıtmanızı öneriyoruz.

The ACT Company, 2010
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Mavi Beyaz Misket
Mavi beyaz bir misket var şortumun cebinde
Döner durur yüreğimin çocuk evreninde
Bazen ışıksız odalarda kömür kara
Bazense güneş vurur doya doya

Kıyısında çiçekler açar hayata
Aklın almaz mı Adem Baba
Hiç gerek yok kavgaya
Dönsün hep huzurla
Şu mavi beyaz
...Dünya.
27 Ekim 2015
Mehmet Aktulga

HOŞGELDİN 2016...
bahar postamıza kadar hoş kalın...

Yöntem Araştırma
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